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 :االهداء هالشكر
أخص ن ممن ساندوني ودعموني طوال فترة دراستي وبحثي ، ولكن يرييأشكر واهدي بحثي هذا للكث

 أستاذيو  خ احمد قريع "ابو العالء" رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية ، األ بالذكر
عضاء لجنة المناقشة وهم : أ.د أواتقدم بجزيل الشكر الى االساتذه الكرام  ،د. محمود الجعفري  البرفسور

لما قدموه من مالحظات وتعديالت    حجازي يىامنة بدران ، د.يح، د. ذياب جرارمحمود الجعفري ، د.
، مازن الجعبري  واصدقائيوجتي تهاني لز ثراء هذا الرسالة ، كما اتقدم بالشكر الجزيل إقيمة ساهمت ب
والهيئة االدارية  ،اخوتي وعائلتي ، عمامي  صبري ومحمد ومحمود أ والى ، رمزي رباح ،راسم عبيدات

معي طيلة  اوقف انذلد.عفيف حمد ، د.ابراهيم عوض ال يمانالكر تاذان لمؤسسة ايليا للشباب ، االس
 مسيرتي التعليمية.

سس البحث العلمي ، أ  عفري الذي وقف الى جانبي وعلمني البرفسور االستاذ الدكتور محمود الج
 والمواظبة والبحث للوصول الى الهدف ... 

لفاضلة نورا قرط ،امدير دائرة تنمية الشباب :كل من ساعدني من ممثلي المؤسسات المقدسية وخاصة 
اذ بشار د.رستم النمري من مستشفى المقاصد ، االست، مجلس ادارة جمعية حامالت الطيب  ةرئيس

االستاذة ديمة السمان  ،، االستاذه سوسن الصفدي من التربية والتعليم مدير العنقود السياحيالمشني 
، والمهندس محمود  ، د.خالد حماد، االستاذة وفاء االشهبمديرة وحدة القدس في وزارة التربية والتعليم

، ت ، المهندس عبد الكريم الفي ، والمهندس علي شقيرا التجمع المقدسي لإلسكان -زحايكة من اتحاد
، االستاذ زياد الحموري ، واالستاذ السيد وليد صيام ، فادي الهدمي ، سامر نسيبة ، عرابي الرشق، 
روى مناصرة ، صفاء أبوعصب ، أمازن سنقرط ، احمد البديري ، اية بركات ، االستاذ سعيد حسنين، 

 .واالستاذ مرتضى عويضة،االستاذ جميل قرنة واألستاذ عز الدين وأبوطاعة 
 
 
 
 



ت  
 

 :   الملخص
صدديا ة نمددوذت اقتصددادي يمكددن االعتمدداد عليددل فددي تعزيددز القدددرة التنافسددية القتصدداد  الىى تهدددف هددذه الرسددالة 
وعاصددمة للدولددة الفلسددطينية بمددا يمكددن  دينيددةجددل تثبيددت الوجددود الفلسددطيني فيهددا كمدينددة أمحافظددة القدددس مددن 

 والبقاء وعدم الهجرة . المقدسيين  المواطنين من الصمود
جريدددت العديدددد مدددن  أ  الوصدددفي ، فقدددد و التحليلدددي  واالسدددلوبين عتمددددت  هدددذه الدراسدددة علدددى  المدددنه  الكيفددديأوقدددد 

المقدددابالت الفرديدددة المعمقدددة والمجموعدددات البؤريدددة للقطاعدددات االقتصدددادية المختلفدددة ، كمدددا تدددم تحليدددل الفدددرص 
قتصداد المديندة . كمدا إنعدا  إليدات تسداهم بآتدراح اسدتراتيجيات و والتهديدات التي تواجل القطاعات المختلفدة الق

الدراسددة عدددد مددن الدراسددات واالدبيددات السددابقة خصوصددا تلددى التددي اعتمدددت علددى  النمددوذت التطبيقددي  ناقشددت
كمددا اليددا والواليددات المتحدددة والهنددد .الماسددي بلبددورترع لتعزيددز القدددرة التنافسددية للعواصددم والمدددن مددن بلدددات ايط

دمت الدراسة نشرات صادرة عن الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني للحصول على بيانات رقمية حول استخ
هددم المؤشددرات االقتصددادية التددي تتعلددق بالقطاعددات االقتصددادية فددي محافظددة القدددس موضددع البحددث ومقارنتهددا أ

صداء االسدرائيلي والتدي مدن عتمدادا علدى بياندات مركدز االحإ " واسدرائيل"بالمؤشرات االقتصادية للضدفة الرربيدة 
خاللها تدم تحديدد القطاعدات الواعددة عندد تطبيدق نمدوذت الماسدة لبدورتر عليهدا مثدل البنداء واالسدكان ، السدياحة 

التدي مدن خاللهدا تدم التعدرف علدى القددرات ، القطدا  الصدحي ، والتعلديم، و  ،التجىرة الااليةى  والحدرف اليدويدة
وربدط  القطاعدات االقتصدادية المقدسدية  د مدع بعضدها الدبعض مدن جهدة ،التنافسية لكل عنقود وتم ربط العناقيد

 بمثيالتها في محافظتي بيت لحم ورام اهلل .   
افترضدددت الدراسدددة أندددل يمكدددن تطبيدددق نمدددوذت بدددورتر فدددي حالدددة القددددس مدددع تعدددديالت بجواندددب محدددددة تراعدددي 

رجعيددة مهنيددة لكددل عنقددود ، دعددم خصوصددية المدينددة، وبينددت ان هنالددى عالقددة سددببية بددين المتريددرات : تددوفر م
 الحكومة الفلسطينية والقطا  الخاص بإعتبارها العوامل الضرورية لنجاح نموذت بورتر في القدس.

 المرجعيددة تدوفر بعددم ، الدوليدة والتجدارة التعداون منظمدة دراسددة وخاصدة الدراسدات مدن الدراسدة مدع العديدد تتفدق
 تشدكيل علدى العمدل بالضدرورة ممايتطلدب ، مجتمعدة االقتصدادية والعناقيدد العناقيدد مدن عنقود كل مستوى على

 .    جهات االختصاص المختلفة من عليها ومصادقة بالمصداقية تتمتع ومهنية موحدة مرجعية

وقد اشارت نتدائ  الدراسدة اندل ور دم المعيقدات المفروضدة مدن االحدتالل يمكدن تحقيدق الميدزة التنافسدية لمديندة 
 والمساهمة بتعزيز وجود المقدسيين فيها. القدس وانعا  اقتصادها 



ث  
 

 لهددددا ومميددددزة فريدددددة تجربددددة عددددن الددددذي يعبددددر القدددددس مدينددددة فددددي التنافسددددي بددددورتر نمددددوذت وبينددددت ان  تطبيددددق
 تطبيقدل عدن ويختلدف بل ، واسالمية عربية حتى او عالمية عاصمة اية في تطبيقل عن وتختلف خصوصيتها

 وزارات  وتحديددددددا القددددددس مديندددددة عددددن مؤسسددددداتها بكدددددل فيذيددددةالتن السدددددلطة لريددددداب وذلددددى الرربيدددددة الضدددددفة فددددي
 بتشدددكيل للنمدددوذت ابداعيدددة مواءمدددة يتطلدددب لدددذلى ، التجاريدددة الردددرف واتحددداد المحليدددة والمجدددالس االختصددداص

  .الرائبة الحكومة دور عن لتعوض الخاص القطا  وشركات المقدسية المؤسسات من داعمة مرجعية

هميدددة كبيدددرة ، حتدددى اندددل يمكدددن تعميمدددل علدددى مختلدددف أظدددة القددددس لدددل فدددان نجددداح تطبيدددق النمدددوذت فدددي محاف
محافظات الوطن الفلسطيني لتحقيق الميزة التنافسية للوطن الفلسطيني  بشكل يساهم بتثبيدت وجدود المدواطنين 

 في فلسطين . 
 ةالسدددياح قطدددا  فدددي وتحديددددا الرربيدددة والضدددفة القددددس مدددابين تعددداون فدددرص تتدددوفر واكددددت  الدراسدددة علدددى اندددل 

 .القدس في النقل وقطا  ، لحم بيت في الفندقية الخدمات نمو ظل في وخاصة
أوصت الدراسة بضرورة تطوير عوامل النجاح الضرورية لنموذت بورتر بمحافظة القدس واهمها توفير الكوادر 
ير البشددرية المتخصصددة واسددتثمار سددكان المحافظددة بالعمددل فددي القطاعددات بددديال عددن العمددل فددي إسددرائيل ، تددوف

 .االموال لالستثمار في القطاعات المختلفة خاصة االسكان والبناء والسياحة 
واوصددددت الدراسددددة بضددددرورة تطبيددددق نمددددوذت بددددورتر التنافسددددي علددددى مختلددددف القطاعددددات المقدسددددية كدددداداه فعالددددة    

 .لتعزيز الميزة التنافسية لمدينة القدس ر م وجود االحتالل االسرائيلي 

المشدداركة والتعدداون مددابين كددل عنصددر مددن العناصددر المكونددة لكددل عنقددود مددن   وأوصددت بضددرورة تعزيددز عامددل
جهدددة ، والتعددداون مدددابين مختلدددف العناقيدددد مدددن جهدددة ثانيدددة،  وتدددوفير مرجعيدددة مهنيدددة  لكدددل عنقدددود مدددن العناقيدددد 

مدن  ومرجعية مشتركة لمختلف العناقيد،واهمية التعاون والتنسديق مابينهدا وبدين القطاعدات االقتصدادية المختلفدة
الضفة الرربية . وأكدت علدى أهميدة التدزام الشدركاء مدن القطداعين العدام والخداص والمؤسسدات المقدسدية بتنفيدذ 

 خطة العناقيد وفق اطار قانوني وتنظيمي واضح يحقق مصالح واهداف كل من الشركاء . 

طا  الصحي فدي القددس ربط الق التي يمكن تحقيقها من خالل  اهم النتائ  االقتصادية وأضاءت الدراسة  الى
لسدطيني بالقطا  الصحي الفلسدطيني الدذي يعتبدر مدن اهدم القندوات التدي يمكدن ان تسدهم فدي ربدط االقتصداد الف

 مابين القدس والضفة و زة.
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Abstract 
 

This study aims at formulating a reliable economic framework to enhance the 

competitive capacity of the Jerusalem governorate to solidify the Palestinian presence 

and existence in the Holy City, the Capital of the Palestinian State and enable the 

steadfastness of the Jerusalem citizens. The study relied on the qualitative methodology 

and the descriptive and analytical approaches using the Data obtained from individuals 

and focus groups interviewed from the various Jerusalem economic sectors.This, in 

addition to the analysis of opportunities, challenges and threats confronting the different 

sectors to draw up strategies and tools to invigorate the economy of the City. 

Furthermore, the study discussed a number of available written literature especially those 

based on Michael Porter’s Diamond Applied Model to enhance the competitive capacity 

of the world capitals and cities in Italy, the United States and India.  

The study also used data and figures published by the Palestinian Central Bureau of 

Statistics (PCBS) about the most important economic indicators pertaining to the 

economic sectors in the Jerusalem governorate (subject of study)  comparing them with 

their equivalent in the West Bank and Israel. The data, based on the Palestinian Central 

Bureau of Statistics delineated the promising sectors if the Diamond Model was applied. 

Construction and Housing, Tourism and Hand crafts ,In-country Commerce, the Health 

Sector and Education , all led to the importance of  identifying each cluster’s competitive 

capacity and connecting them together on one hand, and thence connecting the Jerusalem 

economic sectors with the sister clusters in the governorates of Bethlehem and Ramallah.  

 The study assumed the possibility of applying Porter’s model for Jerusalem with certain 

modifications, taking into consideration the characteristics of the City. It also pointed out 

that ensuring the success of the implementation of the model in Jerusalem requires          

a professional reference for each and every cluster as well as the support of the 

Palestinian Government  and the Palestinian Private Sector. 

This study comes in congruence with the various other studies especially that of the 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) that refers to the 

absence of contact for every cluster as well as all clusters united. This necessarily calls 

for the formation of a united professional reference, transparent and accountable, and 

acknowledged by the different official, specialized parties.  



ح  
 

The results of the study indicated that despite all the imposed obstacles of the Israeli 

occupation ,it is possible to achieve the competitive feature of Jerusalem, invigorate its 

economy and participate in reinforcing and enhancing the Jerusalemites’ existence in the 

City.  

The study illustrated that the application of Porter’s Competitive Model in    Jerusalem 

,expressing a unique experience with remarkable characteristics, is different from its 

application in any other country, Arab or Islamic capital as well as the West Bank .All is 

due to the absence of the executive authority with all its official arms in the city, 

particularly the ministries, local councils and the unions of the chambers of commerce 

thus calling for the formation of a creative supportive  national reference to represent the 

Jerusalem institutions, and the firms of the private sector to be an alternative to the absent 

government. 

The success of applying the Porter’s Model in the governorate of Jerusalem is of 

significant importance to enable spreading it to all the other governorates   and   achieve 

the competitive feature for the whole of Palestine .This will eventually contribute to 

solidifying the existence of the citizens in Palestine at large. 

The study also   reiterated that cooperative opportunities between Jerusalem and the West 

Bank are present, particularly in the tourism cluster as hotel services in Bethlehem and 

transportation in Jerusalem are developing and in progress. 

The study recommended the development of the essential factors for Porter’s Model in 

the Jerusalem governorate, most importantly, the skilled   human resources, investment in 

the work of the citizens as an alternative to employment in Israel, financial investments in 

various economic sectors especially in housing, construction and tourism. 

The study also recommended that despite the Israeli occupation of Jerusalem there is 

need to apply Porter’s Competitive Model on the multi- sectors  to  be  effective tools for 

the enhancement of the competitive feature of the city.   

It recommended  the cooperation and coordination between every single cluster sector as 

well as cooperation among all the clusters united; the initiation of a professional 

reference for every cluster as well as a joint reference for the various clusters and 

cooperation and coordination among all of them and among the various economic 

clusters in the West Bank. 

The study stressed the importance of the commitment of the Jerusalem partners in the 

public and private sectors as well as the Jerusalem institutions to implement the cluster 

plan within a well-defined legal framework to achieve the desired  interests and benefits 

for each and every partner. 

Lastly, the study shed light on the most important achievable economic results that could 

be realized through connecting the Jerusalem health sector  with the Palestinian  health 

sector, considered to be the most important channel which would contribute to linking the 

Palestinian economy between Jerusalem, West Bank and Gaza. 
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  الفصل االول

.خلفية الدراسة 1  

.المقدمة1.1    

  .لم تواجه مدينة تاريخية عريقة ظروفا اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية كما واجهت مدينة القدس العربية

وهي تتعرض لحملة وهجمة عنصرية هدفها طمس معالمها الحضارية  العربية :  1967فمنذ احتاللها عام 

. وبينما سخرت اسرائيل امكاناتها المالية واالقتصادية والسياسية لتحقيق حلمها  بجعلها اإلسالمية والمسيحية 

عاصمة سياسية ودينية واقتصادية لها ، فأن القدس الشريف ما زالت تفتقر الية خطط فلسطينية وعربية 

زعها من الحاضنة واسالمية تدعم وتثبت الوجود الفلسطيني فيها. فالمعادلة مختلة تماما لصالح تهويدها ون

الفلسطينية والعربية واالسالمية. ومن الطبيعي ان يترك كل ذلك آثاره السلبية على معدالت النمو االقتصادي 

ويقلص االستثمار ويزيد البطالة ويقلل فرص التشغيل،   ويجعل المدينة أسيرة  لإلجراءات اإلسرائيلية ،مما 

لسطيني .فاالحتالل لم يقطع أوصال الضفة الغربية ويحولها يحول عمليا دون ربط اقتصادها باالقتصاد الف

إلى كانتونات فحسب بل عمل دائما على إخراج االقتصاد المقدسي من دورة االقتصاد الفلسطيني ككل.وقد 

خراج اقتصاد القدس من  46تمكن االحتالل خالل السنوات ال الماضية وخاصة بعد اتفاقية أوسلو من سلخ وا 

     لفلسطيني ومن إحصاءاته الرسمية.مجمل االقتصاد ا

وعاصةةةمة الدولةةةة الفلسةةةطينية المسةةةتقبلية يتطلةةةب دينيةةةة باعتبارهةةةا مدينةةةة   لمدينةةةة القةةةدسان الرؤيةةةة الفلسةةةطينية 

احداث تغيرات جوهرية على االرض من خالل اجراء فصةل اقتصةادي واداري بينهةا  وبةين اسةرائيل ممايتطلةب  
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ة المخططةةات والسياسةةات االسةةرائيلية الهادفةةة مسةةرلة المدينةةة عبةةر حصةةارها جية وطنيةةة  لمواجهةةة كافةةياسةةترات

 .1قامةاالنفاق اسفل البلدة القديمةوتطويقها بالمستوطنات وا

 ويتطلةةب تثبيةةت الوجةةود الفلسةةطيني فةةي القةةدس ،اعةةداد الخطةةط الالزمةةة القابلةةة للتنفيةةذ لفصةةل كافةةة القطاعةةات

والذي   السياحة في القدس عن اسرائيل كخطوة اولى نحو تحقيق ذلكالحيوية مثل الصحة والتعليم واالسكان و 

يعتمةةد علةةى مةةد  قةةدرة الجانةةب الفلسةةطيني علةةى  النهةةوض بتلةةك القطاعةةات والتاسةةيس لمقومةةات الدولةةة علةةى 

وعاصمة للدولة  دينيةنة يمد –االرض الن تحقيق ذلك يصب  في الهدف االستراتيجي الذي يتمثل في القدس 

  الفلسطينية .

وتاتي اهمية هذه الدراسة في تحديد عدد من االليات التي تمكن من دمج االقتصاد المقدسي  باالقتصاد 

% على االقل من القو  العاملة من محافظة القدس  37الفلسطيني خصوصا في الضفة الغربية ، فال زال  

صال عن االقتصاد النففي حال اتعمل في اسرائيل  التي ستتحول الى بطالة في صفوف المقدسيين 

 ولذلك فان هذه الدراسة تسعى لمناقشة المحاور التالية :  .2 االسرائيلي

 نعاش القطاعات المختلفة المكونة القتصاد مدينة القدس .إجية بعيدة المد  تساهم بيعداد استراتإ -1

 .الحد من العوامل الطاردة للمقدسيين وراس المال المقدسي باتجاه الضفة الغربية والخارج  -2

تحديد العوامل االقتصادية واالجتماعية الجاذبة والتي تعزز من صمود المقدسيين وتثبت وجودهم في  -3

 القدس في ظل ظروفها المعقدة .

                                                           
 (،االقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية ،صادر عن االمم المتحدة . 2013االونكتاد :)  1

2
 (،كتاب القدس االحصائي .2013 :)ني مركز االحصاء الفلسطي  
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محددة لتعزيز الميزة التنافسية للقدس، من جميع جوانبها وفي كافة قطاعاتها  بسياسات وأليات التقدم  -4

البناء عبر استثمار رأس المال الفلسطيني داخل القدس من االستثمارية والتعليمية والصحية واالسكان و 

 جهة وجذب االستثمارات العربية واالسالمية الى القدس.

 في الضفة الغربية وقطاع غزة  لمواجهة العوامل الطاردة مستقبال. تطبيقهاعداد نموذج اقتصادي  يمكن  -5

 : التنافسية لمدينة القدسالنسبية والميزة  .1.2

وتعد السياحة الدينية في مدينة القدس  ،القدس بميزة نسبية تنبع من اهميتها الدينية والتاريخيةتتمتع مدينة 

قيمة لتوليد  الشريف صناعة مهمة في كونها تشبع الحاجات الروحية لألفراد، إضافة إلى كونها مصدرًا مهماً 

امجنبية لتسهم في دعم  مضافة للعديد من االنشطة السياحية والصحية ، التي تولد دخال من العمالت

نعاش  اقتصاد المدينة.  وتنطلق مشكلة الدراسة  من ان المزايا النسبية التي تتمتع بها القدس من موارد  وا 

لصالح سكانها، اال ان  االستثمار في هذه المزايا سيعزز  بالغالب مادية وبشرية ومعنوية وتراثية غير مستغلة

في المجاالت الصحية والتعليمية والسياحية والبناء واالسكان بشكل خاص   من القدرات التنافسية لهذه المدينة

وللمدن الفلسطينية االخر  بشكل عام ، لذلك تهتم هذه الدراسة بالتعرف على اهم محددات الميزة التنافسية 

التداعيات  ، وذلك بتوفير البيانات والمعلومات الالزمة لمعالجة(بورتر)لمحافظة القدس باالعتماد على نموذج 

 التالية والناشئة اساسا عن القيود والعوائق االسرائيلية المفروضة على مدينة القدس ، ومن هذه التداعيات : 

%( على منتجات وخدمات مدينة القدس وخاصة بعد بناء جدار الفصل 40تراجع الطلب المحلي بنسبة ).1

 لتجار الى العمل في اسرائيل  أو اقام العديدونتيجة لذلك تحول العديد من ا العنصري المفروض على القدس

 .3مشاريعهم في رام اهلل وبيت لحم منهم 

                                                           
. 

3
 . القدس مدينة في التجارية للغرفة السابق المدير السعود ابو عزام االستاذ مع مقابلة
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 التي استطاعت استقطاب السياحة اليها .  ،في القدس الشرقية فنادق اسرائيلية في الشيخ جراح  ةثالث.بناء 2

لقدس الشرقية بفعل %  من مساحات ا10. تدني نسبة  مساحات امراضي المتاحة للبناء التي التزيد عن 3

السيطرة اإلسرائيلية عليها والقوانين واإلجراءات المعيقة . مما سبب في ارتفاع تكاليف إنشاء المشاريع 

 واالستثمارات في محافظة القدس .

تراجع الصناعة والخدمات (  مما اد  إلى %36.8.ارتفاع نسبة العمالة المقدسية التي تعمل في اسرائيل  )4

 .[ 2013دس اإلحصائي، الق] المقدسية

. تراجع اهمية الصناعات المصاحبة و الداعمة للصناعة  السياحية المقدسية من حيث الدخل واستيعاب 5

 . وبعض الحرف اليدوية التقليدية القو  العاملة كما هو الحال بالنسبة للمطاعم والفنادق

 ستثمار في مدينة القدس . . ضعف الدعم الحكومي الفلسطيني وعدم توفر بيئة وطنية مشجعة لال6

 .[ 2013القدس اإلحصائي، ]%( في صفوف المقدسيين 23.8. ارتفاع نسبة البطالة ) 7

 %(.42%( مقابل نسبة المشاركة في الضفة الغربية ) 35.3.انخفاض نسبة المشاركة في القو  العاملة )8

ليه الوضع في الضفة الغربية التي %(  في مدينة القدس مقارنة مما ع77ارتفاع نسبة االسر الفقيرة ).9

 . 4% (17.8تصل الى) 

                                                           

التأمين الوطنّي ومكتب العمل في القدس الشرقّية يساهمان في تعميق الفقر لدى سّكان  –العّمالية  معاتقرير نقابة العمال معا بعنوان تقرير جديد  4

 22/10/2014،  ينة الفلسطينّيين خدمًة للسياسة الحكومّية التي تدفع الفلسطينّيين إلى ما وراء الجدار العازلالمد

maan.org.il-http://arb.wac/ 

 

http://arb.wac-maan.org.il/2014/10/22/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%91%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://arb.wac-maan.org.il/2014/10/22/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%91%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/
http://arb.wac-maan.org.il/
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كل  واالنجراف في القدرة التنافسية للقطاعات االقتصادية المقدسية الى آمد  الت التداعياتوتعكس تلك 

ل دور الجهات المعنية  في دعم االقتصاد المقدسي ، وسنتناول ذلك بشيء من االيجاز ومن ؤ ظل تضا

 تلك الجهات :

 الوطنية الفلسطينية  : السلطة.1

كان من المتوقع ان تقوم الحكومة الفلسطينية بتوجيه الدعم الحكومي لتنشيط االستثمار ، ولكن من 

الواضح ان ضعف امداء االقتصادي  في محافظة القدس يمكن ان يعز  الى محدودية دور السلطة 

اسية  التي وقعتها منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية في هذا المجال ، فقد  قيدت االتفاقات السي

الفلسطينية  مع اسرائيل من ممارسة النشاط االقتصادي والسياسي ،إضافة إلى تعدد المرجعيات 

وتناقضها مما أد  إلى صعوبة في  تحديد امولويات والبرامج وضعف أداء المسؤولين ،وعدم التجاوب 

وازنات معلنة ومحددة ومنتظمة لمحافظة  مع المطالبات المتكررة من قبل المقدسيين  لتخصيص  م

فلسطينية امخر  ،  وبالتالي ترك القطاع الخاص والمؤسسات والجمعيات لالقدس أسوة بالمحافظات ا

غير الربحية وسكان المدينة ليواجهوا مصيرهم بأنفسهم ،رغم محاوالت السلطة الوطنية وضع خطة 

والتي شاركت المؤسسات غير الربحية  ،تب الرئيس من خالل وحدة القدس في مك 2010جية عام يإسترات

بإعدادها، إال إن هذه الخطة الشاملة والتي تهتم بإنعاش مدينة القدس لم توفر االليات ومصادر التمويل  

 5مليون دوالر لثالث سنوات. 428  بة  لتنفيذها والتي قدرت احتياجاتها 
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 المؤسسات المانحة : .2

ية بشكل عام  في تمويلها  للمشاريع في المحافظات الفلسطينية االخر  تركز عمل المؤسسات الدول 

وذلك وفقا للعديد من االتفاقيات التي وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع حكومة اسرائيل وقد انحصر 

ية عمل المؤسسات الدولية في مدينة القدس  في دعم  برامج اإلغاثة والمشاريع االجتماعية كالتعليم والوقا

، دون االهتمام بالمشاريع ، ..الخ ، ومشاريع تهدف الى التخفيف من الفقر في المدينة من المخدرات 

المشكلة دون معالجة  اعراض االقتصادية والتنموية ، وبالتالي هدرت امموال على المشاريع التي تعالج

د من نسبة البطالة والتقليل من جوهرها وال تبنى على أساس تحقيق العوائد االقتصادية التي من شأنها الح

االعتمادية على االقتصاداالسرائيلي باتجاه إنعاش اقتصاد المدينة، ويتضح ذلك من خالل الشروط التي 

يفرضها الممولون على المؤسسات المقدسية ، كما فعل االتحاد االوروبي في دعمه لمشاريع و برامج 

بالجندر وايضا اقدام بيت مال القدس على دعم مشروع  بعيدة عن التنمية مثل المشاريع التي لها عالقة

يهتم بتوزيع الغذاء على العائالت الفقيرة ، وبرنامج افطار الصائم من قبل هيئة االعمال االماراتية التي 

توزع االف الوجبات في  شهر رمضان مما يكرس االعتمادية بعيدا عن التنمية الحقيقية رغم تدفق 

يام الجمعة السنوات االخيرة لزيارة المسجد االقصى والبلدة القديمة وحصرها في ا االعداد الكبيرة  خالل

 .6في شهر رمضان المبارك

مثل دائرة تنمية الشباب وبتمويل من البنك االسالمي للتنمية  تقوم  المؤسسات المقدسيةاال ان بعض 

، فقد بلغت قيمة المشروع القدس  بدعم مشاريع تنموية  تهدف الى توليد الدخل  لالسر الفقيرة  في مدينة

الف دوالر  لتمويل مشروع اقتصادي لكل  15عائلة مقدسية بمعدل  ائتيممليون دوالر تم مساعدة  3
                                                           

6
 2013 ايار الشرق بيت في الشباب تنمية دائرة مدير – الجعبري مازن االستاذ مع ةمقابل 
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ساهمت مؤسسة التعاون وبتمويل  وقدمما يساهم بتحسين المستو  االقتصادي لتلك العائالت ، عائلة ،

خريج من القدس  540ل لتوفير فرص عمل من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي 

  .7لتوظيفهم في المؤسسات  والشركات المقدسية

 الجمعيات والمنظمات امهلية والوطنية :.3

بمشاريع اإلغاثة  للمساهمة  في تلبية بعض احتياجات الفقراء  تلك الجمعيات والمنظماتتهتم  

مولين الذين  يدعمون مشاريع اإلغاثة  مثل والمحتاجين  ويعتمد تنفيذ تلك المشاريع على سياسات الم

توزيع لحوم امضاحي والمالبس وطرود غذائية بعيدا عن المشاريع االقتصادية  التي  تحقق عوائد 

يرادات لضمان استمراريتها من جهة ومساهمتها في التنمية  االقتصادية لفئاتها المستهدفة من جهة وا 

 د من المؤسسات المقدسية  تكرر برامج بعضها البعض .إضافة الى ذلك ، فأن هناك العدي.  أخر 

وبالتالي تهدر نسبة عالية من التمويل والموارد المالية الموجهة لمدينة القدس ويتم توجيه التمويل لمشاريع 

 .8 ال تالمس االحتياجات الحقيقية لسكان المدينة والتي ال تحقق أثارا تنموية على المد  البعيد

  :. القطاع الخاص4

يعتبر تردد القطاع الخاص الفلسطيني وعزوفه عن االستثمار بمدينة القدس تجنبا للمخاطر االستثمارية و 

العالية بفعل إجراءات وقوانين االحتالل االسرائيلي من اهم العوامل التي تقف وراء ضعف االقتصاد 

 المقدسي ،كما واجه اقتصاد مدينة القدس العديد من العوائق منها : 

                                                           
7
  2013برنامج تدريب وتشغيل الشباب في مؤسسة التعاون ، اذار–مقابلة مع السيد هيثم الحموري  

.
8

  2013 ايار، الجعبري مازن االستاذ مع مقابلة
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 توفر مصادر تمويل بشروط ميسرة وسهلة .أ.عدم 

الضريبية االسرائيلية التي دفعت المستثمرين المقدسيين بنقل أستثماراتهم إلى باقي مناطق ب. المالحقات 

 الضفة أو إلى إسرائيل أو الخارج  ومن اشكاله : 

 بيت لحم ورام اهلل . انتقال العديد من التجار ) جملة وتجزئة ( للعمل خارج القدس خصوصا في مدينتي 1

الشقق السكنية  في  . التوجه لالستثمار في قطاع االسكان والبناء في المناطق المحاذية للجدار وشراء2

 .بيت لحم ورام اهلل وكفر عقب والمناطق الشرقية 

. نظرا لعدم اعتراف الجهات االسرائيلية بخريجي التعليم العالي خصوصا من جامعة القدس ، فقد اد  3

الى حصارها وعدم توسعها داخل المدينة المقدسة اسوة بالجامعات الفلسطينية في المدن الرئيسية ذلك 

التوجه للدراسة   الىمثل جنين ونابلس وبيت لحم والخليل وغزة ، وقد دفع العديد من الطلبة المقدسيين  

دسيين الذين يدرسون في في  جامعات الضفة الغربية االخر  او الدراسة في الخارج . فنسبة الطلبة المق

%( في حرم الجامعة الرئيسي في ابوديس، بينما اليزيد عدد الطلبة المقدسسين  20جامعة القدس تبلغ  )

، بالمقابل  فأن 9% من مجموع   طلبة الجامعة10الذين يدرسون في حرم الجامعة داخل المدينة عن 

% على 75لتابعة لمحافظاتهم تصل الى نسبة الطلبة من المحافظات االخر  الملتحقين بالجامعات ا

% لمجموع طلبة الجامعة 22االقل وكذلك نسبة الطلبة من محافظة القدس الملتحقين في جامعة بيرزيت 

. 10% بالنسبة لطلبة الجامعة40ونسبة الطلبة المقدسيين الملتحقين في جامعة بيت لحم تصل الى 

                                                           
 

6
 بعدد مقارنة الجامعة كليات على القدس محافظة من الطلبة توزيع ولح 2013 عام القدس جامعة في التسجيل دائرة بيانات

 . المحافظات مختلف من الطلبة 

. 
10

  الجامعة كليات على القدس محافظة من الطلبة توزيع حول 2013 بيرزيت جامعة في التسجيل دائرة بيانات
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% من 85هم من محافظة الخليل ، واكثر من % من طلبة جامعة الخليل 80بالمقابل فان اكثر من 

 .طلبة جامعة النجاح من محافظتي نابلس وجنين

ضعف ثقة المواطن المقدسي بالمنتج الوطني وتوجهه نحو المنتجات والخدمات االسرائيلية خصوصا، . 4

 ، حيث توجه المقدسيون لشراء منتجات االلبان بشكل خاص والصناعات الغذائية2013ظهر جليا عام 

ين لتلقي الخدمات الصحية من المستشفيات االسرائيلية ، والشراء يبشكل عام كما توجه العديد من المقدس

من المراكز التجارية االسرائيلية المنافسة لمراكز المدينة من القو  البشرية وغيرها لخدمة االقتصاد 

 ية . اإلسرائيلي من جهة وتعميق االرتباط باالقتصاد االسرائيلي من جهة ثان

ن مع المحافظات الفلسطينية في مقاطعة السلع  والخدمات االسرائيلية في صيف ياال ان تضامن المقدسي

،مما 11ين خسائر كبيرة يبعد العدوان االسرائيلي على قطاع غزة مما ساهم بتكبيد االسرائيل 2014عام 

لمدينة اوال ، ويساهم بدعم يؤكد ان ارتباط اقتصاد مدينة القدس باالقتصاد الفلسطيني يساهم بدعم ا

 اقتصادهم الوطني بديال عن االقتصاد االسرائيلي . 

 : . أهداف الدراسة1.3

يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في صياغة نموذج اقتصادي يمكن االعتماد عليه في تعزيز القدرة 

مقدسة وعاصمة للدولة التنافسية القتصاد محافظة القدس الذي يعزز الوجود الفلسطيني فيها كمدينة 

تتمثل فهي الفلسطينية،ويمكن المواطنين من الصمود والبقاء وعدم الهجرة ،اما امهداف المحددة لهذه الدراسة 

 في :

 المزايا النسبية لالقتصاد المقدسي في تعزيز القدرة التنافسية . اهمتحديد .1

                                                           
  

11
  4/8/2014ة ، بتاريخفادح خسائر سرائيليةاإل السوق تكبد المقدسيين مقاطعةوكالة وطن لالنباء ، مقالة بعنوان:  
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ت الالزمة لتسويق القدس محليا وعربيا ودوليا القدرات التنافسية لالقتصاد المقدسي و تحديد االدواتحديد .2

 التي من شأنها تعزيز الوجود الفلسطيني في القدس من خالل ايجاد فرص عمل وسكن لكل مقدسي.

التعرف على أهم العوامل االجتماعية واالقتصادية التي تؤثر على الطلب الداخلي على منتجات وخدمات .3

 مدينة القدس  . 

الالزم في قطاعات االسكان والصحة والتعليم والسياحة من قبل السلطة والتمويل ثمار تحديد دور االست.4

 الوطنية والقطاع الخاص والداعمين  لمدينة القدس ومد  مساهمته في تعزيز قدرتها التنافسية.

نافسية التعرف على أهم  القوانين والتشريعات والسياسات  اإلسرائيلية التي ادت الى انجراف القدرة الت.5

 القتصاد مدينة القدس. 

مدينة القدس وتوظيف في الخروج بالتوصيات والسياسات الالزمة  للجهات المعنية لتشجيع االستثمار .6

 سين جودة الحياة في مدينة القدس.مواردها  باتجاه  إنعاش اقتصادها وتح

 همية الدراسة : أ.1.4 

في بناء وتعزيز الميزة التنافسية لمدينة القدس بشكل ستتناول هذه الدراسة دور القطاعات االقتصادية 

 ، وتكمن أهميتها فيما يلي : فيها ت سكانها يخاص والمحافظة على الوجود الفلسطيني والعربي وتثب

تجري هذه الدراسة في ظل تراجع ملموس في اداء االقتصاد المقدسي  وخاصة في قطاعات  اإلسكان .1

 رائيلية واحتوائها لالقتصاد المقدسي .والسياحة  نتيجة للسيطرة االس

جية التي استهدفت  يالكثير من الدراسات والخطط إالسترات تعقد العديد من المؤتمرات واعد لقد.2

ولذلك فانه يتوقع من هذه الدراسة تحديد  ،تتابع وتنفذ توصياتهالكنها لم  النهوض باقتصاد المدينة ،

دس وتحديد الفرص المتاحة  التي ستعزز من قدرات  اقتصاد  معيقات التنمية االقتصادية لمدينة الق
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والمحافظة على الوجود الفلسطيني في مدينة ومحافظة القدس بالرغم من القيود والعوائق التي  المدينة

 تفرضها اسرائيل ويتراكم تاثيرها مع الزمن . 

والطويل  للقطاعات االقتصادية  . تقترح الدراسة خططا لتعزيز التشابك والتداخل على المديين  القصير3

 .  بشكل عامالمقدسية بشكل خاص  واالقتصاد الفلسطيني 

 . مساعدة صانع القرار الفلسطيني باتجاه وضع السياسات المناسبة إلنعاش اقتصاد مدينة القدس . 4 

 : أسئلة الدراسة  1.5

سية لمدينة القدس باتجاه تثبت وجود نموذج بورتر في تعزيز الميزة التناف رو د تتمحور اسئلة الدراسة حول
 المقدسيين فيها ( ؟ ويتفرع منه االسئلة الفرعية التالية :

 .ماهي أهم عوامل نجاح تطبيق  نموذج بورتر على عنقود البناء واالسكان في مدينة القدس؟1

 . ماهي أهم عوامل نجاح تطبيق  نموذج بورتر على عنقود التعليم  في مدينة القدس؟2

 ي أهم عوامل نجاح تطبيق  نموذج بورتر على عنقود السياحة في مدينة القدس؟. ماه3

 . ماهي أهم عوامل نجاح تطبيق  نموذج بورتر على عنقود التجارة الداخلية في مدينة القدس؟4

 . ماهي أهم عوامل نجاح تطبيق  نموذج بورتر على العنقود الصحي في مدينة القدس؟5

 رتر لربط العناقيد االقتصادية المقدسية بعضها البعض ؟.كيف يمكن توظيف نموذج بو 6

.كيف يمكن توظيف نموذج بورتر لربط العناقيد االقتصادية المقدسية بالقطاعات االقتصادية المختلفة في 7
 الضفة الغربية؟
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 فرضيات الدراسة : .1.6

لتعزيز القدرات التنافسية لهذه الفرضية الرئيسة : يوفر تطبيق نموذج بورتر االقتصادي  اآلليات المناسبة 
 المدينة . 

 ويتفرع عن الفرضية الرئيسة التالية عديدًا من الفرضيات التي تم معالجتها في هذه الدراسة . 

 الفرضيات الفرعية :

 . ينطبق نموذج بورتر على قطاع البناء واالسكان في مدينة القدس.1

 القدس. . ينطبق نموذج بورتر على قطاع التعليم في مدينة2

 .الينطبق نموذج بورتر على قطاع الصحة في مدينة القدس.3

 . ينطبق نموذج بورتر على قطاع السياحة في مدينة القدس.4

 . ينطبق نموذج بورتر على قطاع التجارة الداخلية.5
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 الفصل الثاني

 : . المؤشرات الرئيسية لالقتصاد الكلي المقدسي2 

 المقدمة : 2.1

ذا الفصل تطور مؤشرات االقتصاد المقدسي ومقارنتها بمؤشرات االقتصاد في الضفة الغربية من يستعرض ه

المقدسي باقتصاد الضفة جهة واالقتصاد االسرائيلي من جهة اخر  باتجاه اقتراح اليات لربط االقتصاد 

التفاوت باالداء مابين  ومن هذه المؤشرات عدد السكان ومعدل النمو واالستهالك والدخل وذلك لبيانالغربية، 

 االقتصاد المقدسي واالقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية واالقتصاد االسرائيلي.

 . 2012( : مؤشرات ديمغرافية مختارة لمحافظة القدس عام  1-1جدول )ال

 المؤشر محافظة القدس الضفة الغربية وقطاع غزة المالحظات

% 9.2يشكل سكان القدس ما نسبته 
االراضي الفلسطينية . من سكان  
من  عدد السكان %46 نويشكلو   

) عرب ، يهود (    

مليون 4.2   396.7 
 الف

 
 
 
  

 السكان
نهم :م  

س% من سكان محافظة القد62  
 

  الفا 264.4 
 

 داخل حدود المدينة
 

من سكان محافظة القدس      خارج الجدار   الفا 150.3  38%
% نسبة المساكن في القدس 14
بة لالراضي الفلسطينية.بالنس  

 

الفا   466.7 الفا  67.9   
 

الفا  44.7   

في عدد المساكن 
محافظة القدس 

  :منهم
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الفا  23.2  داخل المدينة  
 خارج المدينة

% من نسبة النمو في االراضي 62
ة يالفلسطين  

معدل النمو  1.88 2.99
 السكاني

انخفاض معدل الخصوبة في القدس 
عدم توفر يرتبط بغالء المعيشة و 

 السكن .

معدل الخصوبة  4 4.6
 الكلية

متوسط حجم  4.7 5.3
 االسرة

متوسط عدد  3.7 3.6
 الغرف 

يفسره انخفاض نسبة النمو في مدينة 
 القدس

متوسط كثافة  1.4 1.5
 السكن

% بالنسبة لالستهالك 152تشكل 
 في االراضي الفلسطينية

% من نسبة االستهالك 74وتمثل 
 في اسرائيل .  

متوسط استهالك  1501 985.8
 دينار(االسرة )

2013: كتاب القدس االحصائي لعام المصدر    

السكان :      2.1.1 

والبلدات المحيطة بها لتشمل راس العامود وابوديس وقر  شمال غرب  12يتبع محافظة القدس مركز المدينة

ايضا  ته)في عهد االردن( واعتمد 1967قبل عام  عليهالقدس .وكان هذا التصنيف لمحافظة القدس معموال 

 1967م االسلطة الوطنية الفلسطينية التي تعتبر محافظة القدس وحدة واحدة .وبعد احتالل الضفة الغربية ع

اكثر ارتباطا بمدن الضفة الغربية وخاصة  الحقاأصبحت والتي وسلخ عدة بلدات وقر  عن المحافظة ،

                                                           
12
 مركز المدينة : هو البلدة القديمة من مدينة القدس. 
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انقساما  بعد قيام سلطات االحتالل بفصل القدس عن محيطها محافظتي رام اهلل وبيت لحم وازداد الوضع 

ف ارتباط  اضعاخالل العقد االول من القرن الحالي مما اد  الى  العنصري الخارجي  ببناء جدار الفصل

ف الروابط االقتصادية واالجتماعية بين مدينة القدس اضعإالعديد من القر  والبلدات بمدينة القدس وبالتالي 

المر الذي اد  الى ضعف حركة االشخاص وضعف تسويق منتجات وخدمات المدينة  .ويمكن وخارجها ا

 تقسيم محافظة القدس في واقعها الحالي وتوزيع سكانها تبعا لذلك على النحو التالي : 

% من مساحة االراضي الفلسطينية  ، كما بلغ 5.7التي تشكل ،و  2كم  345تبلغ مساحة محافظة القدس 

%  من مجمل سكان االراضي الفلسطينية ، منهم  9.2ويشكلون  الفا ، 396.7لمحافظة  عدد سكان ا

  موزعين على النحو التالي:، 13ر% خارج الجدا 3.5اخل الجدار و % د5.7

سكان مدينة القدس الذين  يعيشون داخل الجدار في حدود مدينة القدس وتنطبق عليهم اوال : يبلغ عدد 

الف نسمة  موزعين على عدة قر  وبلدات محيطة بمركز المدينة ، ومن البلدات  246.4القوانين االسرائيلية 

 ،جبل الزيتونورباهر ، ام طوبا راس العامود ، : القديمة ، سلوان ، الثوري ، بيت صفافا ، وجبل المكبر ،ص

 . 14الجوز والشيخ جراح يالعيساوية ، شعفاط ، بيت حنينا. ومن االحياء : واد

الف مقدسي من حملة الهوية الزرقاء يعيشون في مناطق خلف الجدار مثل ضاحية السالم ،  152.3ثانيا : 

راس خميس ، مخيم شعفاط ، كفر عقب ، وسمير اميس والعيزرية وابو ديس والبعض يعيش في ضاحية 

لع والخدمات البريد والرام وبير نباال  ويحتفظون بعناوين داخل الجدار .ولكنهم يحصلون على  المنتجات والس

 من رام اهلل وبيت لحم .

                                                           
 2013الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 13

  2013احصائيات المركز الفلسطيني لالحصاء ، كتاب القدس االحصائي لعام  14
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في مناطق اما القسم الثالث فيعيشون خلف الجدار ولديهم هوية السلطة الوطنية  وجواز سفر فلسطيني ثالثا :

 ين االردني والفلسطيني على النحو التالي : فيتتبع محافظة القدس حسب التصن

والسواحرة الشرقية وعرب الجهالين والشيخ سعد   (  في مناطق جنوب شرق القدس مثل  ابوديس ، والعيزرية1

 ( في قر  شمال غرب القدس مثل بدو ، الجيب ، ، بيت دقو ، بيت عنان ، القبيبة ، النبي صموئيل.2

يتركز التحليل في هذه الدراسة بالدرجة االولى على سكان القدس الذين يعيشون داخل وخارج الجدار  

ء الذين لديهم حرية الحركة والدخول والخروج والتواجد داخل المدينة ، خصوصا ممن يحملون الهوية الزرقا

بحيث يكون لهم سهولة الدخول في سوق العمل من جهة والمساهمة في بناء االقتصاد المقدسي وكذلك 

 امكانية انتاج  وتسويق السلع والخدمات التالية: 

: المقاصد ، المطلع ، العيون ، الهالل  لتي توردها المستشفيات الفلسطينية مثل. الخدمات الصحية ا1

 االحمر، وماريوسف .

كلية االبراهيمية وفروع جامعة القدس داخل وخارج ال. التعليم العالي التي توردها الكليات المتوسطة مثل 2

 ة القدس المفتوحة  في المدينة . حدود المدينة ،  جامع

 ووسائل النقل في مدينة القدس .   . الخدمات السياحية التي توردها المطاعم والفنادق3

 . جارة الداخلية  في محافظة القدس.الت4

. انتاج السلع الزراعية من لحوم والبان وخضار وفواكه من قر  شمال غرب محافظة القدس والعيزرية 5

 وابوديس والسواحرة . 

 . المزارع في قر  العيزرية والسواحرة في محافظة القدس. 6

 الصناعية الصغيرة في شرق القدس. انع الصغيرة و الورشات. وجود بعض المص7
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 المؤشرات الرئيسة لالقتصاد المقدسي : .2.2

بما عليه الوضع في الضفة يستعرض هذا الجدول مؤشرات اقتصادية مختارة لمحافظة القدس بالمقارنة 

 .قتصادي في القدستحسين االداء االل خالل الدراسة الغربية وقطاع غزة واسرائيل القتراح اليات

:   15.الفقر في القدس 2.2.1  

الف دوالر سنويا بينما اليتجاوز  دخل المواطن  32في القدس  اليهودي يبلغ متوسط دخل الفرد االسرائيلي

المقدسي ثلث المتوسط  لدخل االسرائيلي .ويشير تقرير مؤسسة  التامين الوطني االسرائيلية  الى ان اكثر 

 . 16% بين مستوطني القدس23نة القدس يعيشون تحت مستو  الفقر مقابل % من ابناء مدي77من 

داخل   1948عام  و% بينما يعاني فلسطين15الى  بشكل عام  وتصل نسبة  الفقر الحقيقي لد  اليهود

اسرائيل في % وهذا السبب الذي يؤدي الى ارتفاع نسبة الفقر 48الخط االخضر من نسبة فقر تزيد عن  

تختلف إحصائيات الفقر والفقر و .وان كانت تقل كثيرا عن مستواها في القدس الشرقية ،%23لتصل الى 

درها تر  ادر المعلومات، ولكن جميع المعطيات بغض النظر عن مصاالمدقع في مدينة القدس باختالف مص

س على قضية الفقر في القدس قضية محورية تؤثر على النسيج المجتمعي، االقتصادي وتؤثر على قدرة النا

 نسبة الفقر في  القدس االعلى  مقارنة بمدن الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وكذلك اسرائيل.   الصمود. تعتبر

                                                           
 : جدول 1ملخق  رقم  15

 . 2013مؤسسة  التامين الوطني، دراسة  16
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أما أشكال المهن التي ينخرط فيها معظم المقدسيين فهي مهن ال تدر ربحًا كبيرًا لألسر وال تسمح لهم في 

ال يساعد كثيرًا في تغيير حالة الفقر بشكل جذري.  غالب امحيان أن يتطوروا أو يطوروا كثيرًا في مهنهم وهذا

فحسب االحصاءات فإن الغالبية الساحقة من القو  العاملة المقدسية  تعمل في المستوطنات اإلسرائيلية 

وداخل إسرائيل أو في الضفة الغربية، وهذه النسبة ترتفع بازدياد على حساب امعمال الحرة او التوظيف 

 .17الذاتي

 وى العاملة ومعدالت البطالة : . الق2.2.2

% عن  نسبة 13% وهي تقل بحوالي 35.3وصل معدل المشاركة في القو  العاملة في محافظة القدس 

% ، ويعني بالمشاركة نسبة عدد الذكور 44.8مشاركة  القو  العاملة في االراضي الفلسطينية التي تبلغ 

دارة اعمالهم الخاصة الى عدد االفراد من رجال إي او ف امجورويعملون ب واالناث الحاصلين على وظائف

% 70الضفة الغربية الى  ، وبينما تصل نسبة مشاركة الذكور في 18ونساء من الداخلين في القو  العاملة

 ن  في القو  العاملة تقل عن الضفةيي% اال انه بالنسبة لمشاركة المقدس44%  اي بمعدل 17والنساء 

ات احد  نقاط ضعف االقتصاد المقدسي مقارنة بمحيطه الفلسطيني في الضفة الغربية ،وتعكس هذه المؤشر 

% 70الغربية من جهة والفجوة الهائلة مع االقتصاد االسرائيلي حيث تبلغ نسبة المشاركة في القو  العاملة 

،كما يعز  ذلك الى ضعف االقتصاد المقدسي عن توفير وظائف للنساء كما هو الحال في مدن الضفة 

 بية االخر  .الغر 
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فاكثر في حين بلغت البطالة في  اعام 15% في محافظة القدس لالفراد  17.9بالمقابل بلغ معدل البطالة 

معدل % في قطاع غزة  ويعز  انخفاض 34.1% في الضفة و 26.7%  منها 23االراضي الفلسطينية.

 19العمالة المقدسية الي سوق% عنه في الضفة الغربية الى سهولة وصول  9البطالة في محافظة القدس ب 

العمل االسرائيلي للعمل الذي يقوم باستغالل فائض العمالة غير الماهرة وغير المتعلمة للعمل في وظائف 

 كثيفة العمل  . 

% من االجمالي . 8الف عامل ويشكل ذلك ما نسبته  56العاملة في القدس الشرقية الى   ويصل عدد القو 

% وهي 25سنة فاكثر في الدراسة فتصل إلى  12ف المتعلمين ممن أمضوا اما بالنسبة للبطالة في صفو 

  متقاربة مع معدالتها في الضفة والقطاع تقريبا.

اما بالنسبة لمعدل البطالة في صفوف العمالة المقدسية فما زالت مرتفعة مقارنة بنسبة البطالة  في صفوف 

د السوق االسرائيلي على العمالة االجنبية كثيفة وهذا يعز  الى اعتما %5.9 ن التي تصل الىياالسرائيلي

 20العمل بديال من العمالة الفلسطينية بشكل عام و العمالة المقدسية بشكل خاص.

% مقارنة بالمراة العاملة في الضفة الغربية 7.6نسبة مشاركة المراة العاملة في محافظة القدس تبلغ و 

اة العاملة في قطاع غزة ما يؤثر سلبا على مستويات دخل تقترب هذه النسبة مع تلك النسبة للمر % ،و 17.2

يعز  ذلك  الى ان ظروف العمل المتاحة للمراة المقدسية  للعمل في ، و 21االسرة الفلسطينية في القدس

تنا وتقاليدنا فتفضل المكوث بالبيت عن العمل وبالتالي يثقل كاهل رب االسرة بمتطلبات ااسرائيل التالئم عاد

                                                           
19
 نفس المصدر السابق.  
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تفعة في ظل غالء المعيشة المرتفع وااللتزامات العالية مقارنة بالمحافظات االخر  كما يستدل من الحياة المر 

 المؤشرات المذكورة بعدم قدرة االقتصاد المقدسي على توليد وظائف للمراة.

 :2012. التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب الحالة العملية  عام 2.2.3

كفنيين ومختصين وكتبة بنسبة  ون% يليها العامل23.5 22لين في المهن االوليةبلغت اعلى نسبة للعام

% وفي خدمات 15.4ت بنسبة لوا االال% ومشغ  19في الحرف والمهن بنسبة  ون% ومن ثم العامل20.1

%،وبلغت نسبة 0.6% والذين يعملون في الزراعة 3.6ادارة عليا  و% وموظف17.8في االسواق البيع 

مقابل العاملين لحسابهم الشخصي وهذه النسبة متزايدة مقارنة بالسنوات 23% 80.5أجر المستخدمين ب

س التبعية السابقة، ان ارتفاع النسبة بسبب توجه العديد من تجار التجزئة للعمل باجر في اسرائيل مما يكر 

 .االقتصادية لالحتالل

م والعمل بأجر في االقتصاد االسرائيلي بالعديد من التجار الى ترك تجارته ت الظروف االقتصاديةوقد دفع

هم من بنوك ومعامالت وخدمات صحية . هم على السلع والخدمات االسرائيليةتدخوالموينفقون الكثير من 

 كس سلبا على اقتصاد مدينة القدس مرتبطون با قتصاد االحتالل اكثر من ارتباطهم  باقتصاد القدس مما انع

في اسرائيل نشاءات في القطاع الصناعي وفي قطاع البناء واال ماهرةالمعظم العمالة غير  وتعمل

المقدسي لخلق فرص عمل في مختلف القطاعات   وذلك بسبب ضعف امكانيات االقتصادوالمستعمرات.

والسيما قطاع االسكان والبناء بسبب القيود والقوانين االسرائيلية التي تعيق بناء وحدات جديدة الهداف السكن 

                                                           
22
 هارات الفنية .المهن االولية هي التي تعتمد على القدرات الجسدية اكثر من اعتمادها على الم 

23
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االف فرصة عمل تدخل الى السوق المقدسي  9في ظل النمو السنوي في القو  العاملة بمعدل  او االستثمار

 سنويا.   

% عام 34الى   2007% عام  32ازدادت نسبة العاملين المقدسيين  في اسرائيل والمستعمرات من وقد 

واالقتصاد وهذا يعكس تراجع االقتصاد المقدسي بشكل خاص  2012%  عام 36.8لترتفع الى   2009

.حيث تستقطب االسواق االسرائيلية طالب المدارس الذين يتركون الدراسة بحثا عن  24الفلسطيني بشكل عام

دخل في ظل تردي االوضاع االقتصادية السرهم . وايضا يتجه خريجو جامعة القدس غير المصادر 

عن تخصصاتهم  بسبب قلة  المعترف بها رسميا في اسرائيل  للعمل في السوق االسرائيلي بوظائف بعيدة

فرص العمل المتاحة لهم في المنشأت المقدسية التي ان توفرت فانها تدفع رواتب واجور منخفضة مقارنة 

 . 25باالجور  التي يعرضها سوق العمل االسرائيلي

  2.2.4:   معدل النمو السكاني ومعدل استهالك االسرة:  

مقارنة بالنمو السكاني في االراضي الفلسطينية  ( 1.88بلغ معدل النمو السكاني في محافظة القدس) 

. من 5.3وهو اقل مما عليه  في االراضي الفلسطينية  ب  4.7( كما وصل متوسط حجم االسرة الى 2.99

% من مستو  60دينار)  1501جهة اخر  فقد بلغ متوسط استهالك االسرة الشهري في محافظة القدس 

واعلى من متوسط استهالك االسرة في الضفة  ، (دينار 2532االستهالك في اسرائيل الذي يصل الى 

من الطعام والمواصالت على االحتياجات االساسية ويتركزاالنفاق لالسرة المقدسية  دينار 934الغربية 

% من نفقات االسرة المقدسية ، ويواجه المقدسي معدالت غالء 50. ويشكل االنفاق على السكن واالتصاالت
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رب من اسرائيل ، لذلك يتركز االنفاق االستهالكي للمقدسي على االساسيات  لعدم قدرة معيشة مرتفعة تقت

الكثيرين على توفير الكثير من الخدمات والحاجات التي تعتبر ثانوية واهمها مستو  الرفاه االجتماعي . 

هاما من دخله  % من االسر االسرائيلية شقق مستقلة،  فأن المقدسي يدفع جزءا68وبينما يتوفر الكثر من 

 . 26دينار شهريا 600لتغطية اجرة السكن التي تصل الى 

: انخفاض القوة الشرائية . 2.2.5  

تنخفض القوة الشرائية في مدينة القدس بسبب القوانين االسرائيلية التي تفرض الضرائب العالية على 

ادة الطلب على السكن والى المقدسيين وفي نفس الوقت تفرض القيود على بناء المنازل مما يؤدي الى زي

ارتفاع تكاليف اجرة المنازل لتدفع به الى مغادرة المدينة اتجاه الضفة الغربية او الخارج وهذا ينطبق ايضا 

% الرتفاع معدل 36.8ويفسر ارتفاع نسبة العمالة المقدسية في اسرائيل التي تصل الى  على المحالت

دينار يوميا   21دينار يوميا  بينما اليتجاوز  32صل الى االجر اليومي للعاملين في اسرائيل  الذي ي

للعاملين المقدسيين في الضفة الغربية وهذه الفجوة في الدخل تنعكس على مختلف القطاعات االقتصادية 

دينار بينما يصل راتب المعلم في  1000حيث يتقاضى المعلم في مدارس االوقاف االسالمية راتبا اليتجاوز 

دينار،ويصل راتب بعض االطباء المختصين في المستشفيات االسرائيلية  2000االسرائيلية  مدارس البلدية

بينما اليتجاوز راتب الطبيب  دينار توفر في الصناديق المختلفة ، 1600، اضافة الى  دينار شهريا 3000

 . 27دينار 2000في مستشفيات القدس 
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 :الحسابات القومية للقدس: 2.2.6

 الحصائية للناتج المحلي االجمالي تقديرية سواء بالنسبة لإلحصاءات الفلسطينية او البيانات ا تعتبر

 اإلسرائيلية. ورغم ذلك فهناك تقديرات معقولة عن معدل دخل الفرد المقدسي بالمقارنة بمعدلي دخل الفرد

يل ال تصدر الفلسطيني ) الضفة والقطاع ( واإلسرائيلي ، ويعود ذلك مسباب عديدة من اهمها ان إسرائ

نما تكتفي بالبيانات المتعلقة بمعدل دخل الفرد فيها  بيانات عن نسبة مساهمة المدن في الناتج المحلي لها ، وا 

وعليه فهي ال تصدر أو تنشر بيانات تتعلق بنسبة مساهمة القدس الشرقية في الناتج المحلي لها على إعتبار 

كزي لإلحصاء الفلسطيني ال تتوفر لديه معلومات عن أن القدس موحدة وعاصمة لها، وايضا الجهاز المر 

النشاطات اإلقتصادية في منطقة القدس وال حتى عن التعداد السكاني الدقيق مما يحول دون إحتساب الناتج 

 المحلي االجمالي .

حصائية( كبيرة فيما يتعلق بالقدس وبالنشاطات اإلقتصادية فيه ا لد  والزالت هناك فجوة معلوماتية )بيانية وا 

 330.4، وصلت قيمة الناتج المحلي االجمالي لمدينة القدس حوالي 2002الجانب الفلسطيني ، ففي سنة 

مليون دوالر ، وقد بني هذا التقدير على اساس نسبة عدد السكان من القدس الى عدد السكان في الضفة 

القتصاد االسرائيلي بدرجة اعلى % وذلك بالرغم من ان اقتصادها يرتبط با10الغربية والتي تصل الى حوالي 

 .  28من ارتباطه باقتصاد الضفة الغربية

ولذلك يصعب وضع التقديرات وبناء التوقعات، فالمقدسي يعمل في قطاعات ومجاالت واسعة في مناطق 

سرائيل ،يدر عليه دخال منتظما ال يتم إحتسابه من الجانب الفلسطيني أو اإلسرائيلي  السلطة الوطنية وا 
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تتعلق بالضرائب وغيرها، وبالتالي فإن نسبة من الناتج المقدسي االجمالي ال يدخل ضمن العناصر  مسباب

  المكونة للناتج  سواء فيما يخص اإلحصاء الفلسطيني أو اإلسرائيلي.

سرائيل ومقارنته   وبالرغم من ذلك فإنه من الممكن اإلستناد إلى معدل دخل الفرد في امراضي الفلسطينية وا 

% من الناتج 4عدل السائد في القدس ومن جهة أخر  فإن الناتج المحلي الفلسطيني ال يشكل اكثر من بالم

أضعاف معدل دخل الفرد الفلسطيني  8المحلي اإلسرائيلي وعليه فإن معدل دخل الفرد اإلسرائيلي يزيد بنحو 

  دني القوة الشرائية  .وال يمكن تصنيف الفلسطيني المقدسي ضمن معدل دخل الفرد اإلسرائيلي بسبب ت

 ويمكن توزيع مكونات الناتج المحلي االجمالي في القدس على النحو التالي :

مليون دوالر  491.3مقابل   2011مليون دوالر لعام   638.3بلغت القيمة المضافة من محافظة القدس  

لي، ويليه قطاع التجاره % في الناتج المحلي االجما47بنسبة يساهم قطاع الخدمات ، و 2010امريكي  لعام 

ويالحظ انخفاض مستو  %.  2.5والنقل  %.9.5 % والبناء واالنشاءات17%  ،ثم الصناعة 24بنسبة 

%  في محافظة القدس رغم توفر الزراعة في قر  شمال 1النشاط االقتصادي لقطاع الزراعة  الى اقل من 

ني وبناء الجدار الذي منع المزارعين من غرب القدس والتي تراجعت بعد فصل االراضي بالسياج االلكترو 

 الى االراضي الزراعية ، واعاق  تسويق منتجات قر  شمال غرب القدس في المدينة وفي ظل الوصول

 . 29اعتماد اسواق محافظة رام اهلل على  المنتجات والسلع االسرائيلية
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 . التجارة الخارجية المقدسية :2.2.7

مليون دوالر بينماتصل   278الى الواردات تصل  حيثلواردات كبيرة للغاية ، او تعتبر الفجوة بين  الصادرات 

. ويشير ذلك بوضوح الى عمق االزمة التي تعانيها مدينة  2011 مليون دوالر لعام 33.5الصادرات الى 

كل ا هي منتجة وانها تعتمد بذلك على السلع والخدمات من االحتالل بشمالقدس كونها مدينة مستهلكة اكثر م

% وهذه النسبة تعكس مد  11خاص والدول االخر  بشكل عام .ان النسبة بين الصادرات الى الواردات 

انكشاف االقتصاد المقدسي بالنسبة لالقتصاد االسرائيلي، وهذه النسبة مماثلة للغاية لنسبة الصادرات السلعية 

 .  30الفلسطينية الى الواردات السلعية الكلية
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 :لثالثاالفصل 

 الدراسات السابقة :.3

 مقدمة :ال

اعتمد العديد من الباحثين عند تحليلهم ودراستهم القتصادات المدن والمزايا التنافسية التي تتمتع بها على 

دراسات بورتر ةوتناولت الدراسات تحليل الميزة التنافسية على مستو  القطاعات ، والمدن والمحافظات وعلى 

 المستو  القومي.

نموذج الماسة لبورتر باهتمام العديد من الدراسات السابقة وذلك الهمية هذا الموضوع في علم  وقد حظي

االدارة الحديثة التي اهتمت بتعزيز الميزة التنافسية للمدن ، وقد تم استعراض الدراسات السابقة وفقا لعدة 

نموذج بورتر ، دور القطاع الخاص  محاور) الميزة التنافسية للمدن السياحية الدينية ، دور الحكومة في نجاح

 (.راتيجية لتحقيق الميزة التنافسية، عوامل النجاح االست

 الميزة التنافسية للمدن : 

اهميةة الميةزة النسةبية للمةدن فةي خلةق فةرص عمةل للسةكان وتعزيةز ايةرادات  . ناقشت الكثير من الدراسات3.1

فةي دراسةته للميةةزة  [ 2005الصةواف ،  [ فقةد تنةةاول المةدن ومسةاهمتها فةي اجمةالي النةةاتج  القةومي لالوطةان ،

التنافسةةةية لمدينةةةة كةةةربالء فةةةي العةةةراق باعتبارهةةةا مدينةةةة جةةةذب للسةةةياحة الدينيةةةة  الحتوائهةةةا علةةةى ضةةةريح اإلمةةةام 

الحسةةين بةةن علةةي بةةن أبةةي طالةةب ، وأخيةةه العبةةاس بةةن علةةي بةةن أبةةي طالةةب ، حيةةث يةةزور المدينةةة سةةنويا مةةا 

رتكةةز أنشةةطتها االقتصةةادية علةةى السةةياحة الدينيةةة وعلةةى تةةوفير احتياجةةات الةةزوار ماليةةين  زائةةر وت 10يتجةةاوز 

ومنتجاتهةةةا السةةةياحية المرتبطةةةة بزيةةةارة االضةةةرحة الدينيةةةة .ممةةةا انعكةةةس ايجابيةةةا علةةةى اسةةةتيعاب االيةةةدي العاملةةةة 

ات امخةر  ارتفاع نسةبة الةدخل للفةرد مقارنةة مةع أبنةاء المحافظةو  % ،5وساهم بتقليل نسبة البطالة لتصل إلى 
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عبةد الةرؤوف ،  [وكان دور السكان المحليين في خلق شخصية المدينة  التسويقية  من الدراسات التي تناولها 

التي تجعل قاطني المدينة سفراء لها وفخةورين بانتمةائهم اليهةا ، ومةن في تقرير الميزة التنافسية للمدن ] 2009

فعليين أو الرقميين عبر الوسائط المتعددة الجديدة ، والتي تركةز ثم تنتقل الرسائل االيجابية إلى زوار المدينة ال

على إنتاج انطباع ايجابي للمدن التي ترغب فةي اإلعةالن عةن نفسةها كمقاصةد مختةارة للنةاس سةواء للعةيش أو 

ومةةن هنةةا تةةأتي اموسةةاط اإلعالميةةة كمجةةال هةةام لتسةةويق المدينةةة وقةةد اسةةتخدمت  .العمةةل أو الترفيةةه أو الزيةةارة

 ت ذكر المدينة في اإلعالم بكل أنواعه كداللة على قوة شخصية المدينة وترتيب أهميتها على سلم معدال

 مدينة 72لتقييم  2008لالستشارات عام  (سافرون)بية في الدراسة الشهيرة التي أعدتها شركة و المدن امور 

شةةل المدينةةة الن تسةةويق بيةةة. تكةةوين شخصةةية المدينةةة هةةو عمليةةة لهةةا مخاطرهةةا ويمكةةن ان يتسةةبب فةةي فو أور 

المدينة يجب أن يعتمد على حقائق وليس تصورات خيالية بحيث يشعر الناس بحقيقة االنطباعةات والمقومةات 

التةةي سةةوقت لهةةم ، وكةةذلك يجةةب إن تكةةون إسةةتراتيجية المدينةةة التسةةويقية متعةةددة امبعةةاد وديناميكيةةة تسةةتجيب 

ات عالميةة متفةردة لهةا قيمتهةا التسةويقية تجعةل النةاس تتةدافع وتحقةق مميةز  لتطورات ثقافية واقتصادية وتنموية، 

متشةةوقين الةةى استكشةةافها أو العمةةل بهةةا أو اختيارهةةا موطنةةا جديةةدا كمةةا يتوقةةون أالن جميعةةا إلةةى عبةةق شةةوارع 

 وميادين وعمارة باريس ولندن وفيينا وجنيف ونيويورك. 

نعاش اقتصاد مدينةة الريةاض فةي السةعودية مةن في دراسته دور الحكومة با ] 2011وكما ناقش]العبدلي، عام 

مرات ، ومن اآلثار االيجابية الناتجة عن دعمها للمشاريع التنموية  3دعمها لتوسيع الحرم لتضاعف مساحته 

التةةي تنمةةو بسةةرعة عاليةةة فةةي مختلةةف القطاعةةات ممةةا سةةاهم فةةي  تةةوفير فةةرص عمةةل مالئمةةة مبنةةاء المنطقةةة ، 

، وتحسةةةين جةةةودة الخةةةدمات لضةةةيوف المسةةةجد الحةةةرام والمعتمةةةرين لتأديةةةة  وزيةةةادة فةةةي حجةةةم الجةةةذب السةةةياحي

. فقةةةد اسةةةتطاعت الحكومةةةة ومةةةن خةةةالل المباشررررةمناسةةةكهم بسةةةهولة وعةةةدد مةةةن اآلثةةةار امخةةةر  المباشةةةرة وغيةةةر 



 
 
 

28 
 

، ممةةا شةةجع الةةزوار والوافةةدين إلةةى مكةةة طةةوال  اً متصةةاعد اً ياقتصةةاد اً الحةةراك التنمةةوي الملمةةوس الةةذي خلةةق حراكةة

ضةةافة إلةةى موسةةم الحةةج ، لتصةةبح مكةةة عامةةل جةةذب هةةام للزائةةرين .إن مقابةةل كةةل مليةةار تنفقةةه الحكومةةة العةةام إ

 مليارات من القطاع الخاص .  5تجذب نحو 

ان اهم اسباب التنافسية في الرياض هو المخزون الهائل من الموارد الطبيعية من 31[ 2014]بن سلمان،  واكد

تنافسية للسياحة في السعودية  ، وان قطاع السةياحة السةعودية مةن  ارض وتاريخ وشعب الذي يمثل اكبر ميزة

 اهم القطاعات المولدة لفرص العمل للشباب والسكان . 

ة التةي اهتمت دول عديدة ومنها بريطانيا وفرنسا والمانيا بتوظيف التكنولوجيا ودعم  وتمويةل االبحةاث الجامعية

التطةةوير المتعلةةق بتعزيةةز الميةةزة التنافسةةية تحةةت اشةةراف ودعةةم  وتمويةةل البحةةث و تتعلةةق بتطةةوير الصةةناعات . 

 طاقم وزاري .

حينمةةا طةةرح الميةةزة التنافسةةية  1997(: الةةى دور بةةورتر عةةام Midtownوكمةةا تطرقةةت دراسةةة نمةةوذج ميةةدتاون )

لةةداخل المةةدن ، ونجةةح نموذجةةه فةةي تنشةةيط وسةةط المدينةةة بعةةد ان فشةةلت النمةةاذج االقتصةةادية التقليديةةة لعقةةود 

 طويلة .

 ولكنه غير قادر لوحده  اً حيويا وهام وسط المدينة تدل على إن القطاع الخاص يلعب دوراً  (كليفالند) وتجربة 

بةةل  يحتةاج إلةى التعةاون مةابين القطةةاع الخةاص والحكومةة المحليةة والمجتمةع المحلةةي علةى إنعةاش قلةب المةدن 

اع الخاص جعةل السةوق يلعةب الةدور الهةام والكيانات والمؤسسات .واشارت الدراسة الى السبل التي يمكن للقط
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ربحيةة فةي المسةاهمة بإعةادة بنةاء الفي إحياء المةدن التجاريةة والصةناعية . وبحةث أيضةا دور المؤسسةات غيةر 

 االقتصاد وسط المدينة .

( نموذجا مفيدا للغاية إلعادة بناء القدرة التنافسية لداخل اما من مبادرة )كليفالند ميدتاونع 15تجربة  وقدمت 

نجحت المبادرة بخلق مناخ اقتصادي  المدن التي تختلف عن النماذج التقليدية لإلنعاش االقتصادي. وقد

ة والصناعية داخل البلدة  القديمة في المدينة. إلعادة االستثمار والنمو التجاري وخلق فرص العمل  التجاري

 اعتمدت على العناصر التالية : التي 

 1980اليةةات المتحةةدة  فةةي أوائةةل منظمةةة كليفالنةةد فةةي الو تطةةوير قيةةادة مجتمعيةةة قويةةة ، فقةةد اهتمةةت  -1

 1300شركة  400حوالي  تتكون من المقام امول بإقامة  منطقة صناعية وتجارية وسط المدينة ، في 

 موظف ، أصحاب اممالك والمقيمين. 

ان ، ومظهةر اهتمت هذه المنظمة بمعالجة مشةاكل المنطقةة مةن  القضةايا التةي تهةتم مباشةرة : باممة -2

 الحي ، والصةورة العامةة ، واسةتخدام اإلنتاجيةة لألراضةي والمبةاني ، وتنميةة مجتمةع امعمةال المتماسةكة. 

يات إلةةى خطةةط قصةةيرة وطويلةةة امجةةل ، فةةي حةةين تةةم وضةةع أهةةداف متواضةةعة التةةي تةةم تقسةةيم االسةةتراتيج

 بناء الثقة والقدرة. في ساهم تحقيقها  

، فيتركةةز تشةةكل بيئةةة السةةوق التنافسةةية داخةةل المةةدن منافسةةة حقيقيةةة مةةع االطةةراف االخةةر  للمدينةةة  -3

عم ومحةةالت التسةةوق  وسةةط المدينةةة حةةول التةةزام مشةةترك بةةأن قطةةاع االعمةةال مةةن شةةركات وبنةةوك ومطةةا

  يكون وسط المدينة آمنا ونظيفا وجذابا ، وتوفير ظروف أمنة للموظفين والعمالء . 
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سواق والمواقع وغيرهةا مةن امصةول لجعةل وسةط المدينةة قةادرة علةى التنةافس ، اعتمد على تنظيم ام -4

وشةملت إسةتراتيجية التسةويق  لوسةط المدينةة  وضعت إسةتراتيجية تسةويقية  لتغييةر الةرأي العةام للمنطقةة. 

المجتمع لنشر القوة فةي المنطقةة ، وتعزيةز المنطقةة  ثالثة أقسام: العالقات العامة ، واالتصاالت ، وبناء

فةةةي امسةةةواق المسةةةتهدفة وتزويةةةد معلومةةةات وخةةةدمات التسةةةويق مةةةن خةةةالل مركةةةز معلومةةةات التسةةةويق فةةةي 

 المنزل ، والتي استجابت لطلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بالفضاء والمباني وامراضي .

جذبا للتسويق واالستثمارات الجديدة أثبتت هذه امداة في  فقد اصبح وسط المدينة من اكثر المناطق 

وسط المدينة والتسويق امكثر فعالية لجذب استثمارات جديدة.وقد جاء ذلك بعد حصول مؤسسات 

على القروض والمنح الحكومية على شكل حزمة  لمساعدتها على البقاء في قلب المدينة بدال االعمال 

ؤكد أن الشركات خلق فرص عمل جماعية  مما ي،وقد ترتب على ذلك  من االنتقال إلى الضواحي 

بحاجة إلى أن تشارك في تنفيذ  برامج العمالة المحلية ، بحيث يتم تلبية احتياجات أصحاب امعمال 

وامشخاص بالحصول على وظائف جيدة، والذي ينعكس تأثيره الحقا في تطوير الضواحي والمناطق 

، ربطت  )ميدتاون(  بشكل حاسم مابين أرباب العمل و خلق  1986منذ عام الهامشية في المدن، ف

فرص عمل للسكان أنفسهم ، في إطار برنامج التمكين لسكان المنطقة ، بخلق برنامج  مناسب لتلبية 

 للعاطلين في  الشركات الصغيرة . العمل وخلق فرص عملاحتياجات أصحاب 

  1997و 1983أدت )ميدتاون( إلى تنشيط االستراتيجيات وتحقيق  النجاحات في المجتمع بين عامي     

 التي يمكن قياسها من خالل المؤشرات التالية  : 
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مليةون  500 ٪( والعقةارات التةي تتجةاوز47٪( والصةناعية )55يرادات التجارية ).حققت الزيادة في اال1

 دوالر، تم دعمها في المقام امول من خالل تمويل القطاع الخاص. 

 موظف.  100و  2يدة  ، يتراوح  عدد الموظفين بكل منها بين شركة جد 425. اقيمت 2

 ع والتجديد والبناء. يمن مشاريع التوس 400. نفذت 3

 وظيفة جديدة. 5500.توفرت  4

 .نفذت  استثمارات رأسمالية ضخمة وتم نقل الشركات القائمة الى داخل وسط المدينة. 5

بميةزة تنافسةية لموقعهةا التجةاري الهةام وكمركةةز اكةدت علةى إن القةدس تتمتةع  [[Catyalst,2012 اماا دراساة

للتواصةةةل مةةةابين شةةةركات أمريكةةةا الشةةةمالية وأوروبةةةا ، حيةةةث يمكةةةن اسةةةتخدام امسةةةواق االلكترونيةةةة لحةةةل مشةةةاكل 

الموارد البشرية والعوائق المادية والقانونية للخدمات  مةن خةالل تةدريب الشةباب الخةريجين الةذين لةديهم مهةارات 

فرنسية ،االسبانية ، املمانيةة ،االنجليزيةة ، باإلضةافة إلةى العربيةة والعبريةة لتحقيةق قةيم فةي لغوية متعددة من ال

ومةن خةالل  "إسةرائيل"ة القيمة للمنافسة االقتصادية من خالل تأسةيس مراكةز لالتصةال بةدعم مةن حكومةة لسلس

 إعادة توزيع الموارد المتعلقة بخدمات مدينة القدس . 

جية يتطبيةةق الميةةزة التنافسةةية مةةن خةةالل تطةةوير إسةةتراتالةةذي يقةةوم علةةى  32بركةةات -بةةالتوافق مةةع نمةةوذج بةةورتر

جية  تنافسةةةية فةةةي يتنافسةةية لمدينةةةة القةةةدس كمركةةةز للشةةةرق اموسةةةط .باعتبةةةار القةةةدس قةةةادرة علةةةى تطةةةوير إسةةةترات

                                                           
32

التنافسية لبحث تطبيق نموذج بورتر حول الميزة نير بركات ، رئيس البلدية االسرائيلي لمدينة القدس ، لقد عقد لقاء مابين البرفسور بورتر رائد الميزة   
  التنافسية على مدينة القدس
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طةوير الشرق اموسط من خالل التعاون مابين القطاعين الحكومي والخاص لمساعدة الدول وامديان والمدن لت

 ميزة تنافسية اقتصادية . 

وأكد بركات علةى إن العنقوديةة تناسةب الميةزة التنافسةية لمدينةة القةدس مةن خةالل التركيةز علةى منطقةة جغرافيةة 

تتقةةارب فيهةةا الشةةركات والمةةوردون والمعاهةةد لخلةةق نمةةو اقتصةةادي مسةةتدام مةةن خةةالل تعظةةيم القةةدرات الصةةناعية 

 اً بداعيةةة التةةي تتمتةةع بهةةا مدينةةة القةةدس مثةةل عةةالج السةةرطان ليشةةكل مةةوردالعنقوديةةة واالسةةتفادة مةةن القةةدرات اإل

 للمدينة . اً إبداعي

ربحية التي تلعب دورا هاما في الوصول الى االقتصاد المستدام الير غوكما اهتم الباحث بالمؤسسات التنموية 

فريدة لمدينة القدس من خةالل بتطوير مشاريع تسهم بتوفير فرص عمل للشباب استنادا على الميزة التنافسية ال

 تجانس القطاعات المختلفة في المدينة.اما اهم المزايا لمدينة القدس فيمكن اجمالها على النحو التالي:

 م .يتحدث عديد من  المواطنين في مدينة القدس لغات متعددة دون التأثير على اللغة إم .1

 تعدد االنتماءات الثقافية للغرب والدول العربية . .2

 عالية من القو  العاملة متعلمة ولديها شهادات جامعية  نسبة .3

مناسبة جدا لتقديم خدمات عالية الجودة  اعتمادا على أسواق الكترونية ، بيئة قانونيةة ، تةوفر المةوارد  .4

 البشرية ، العالج وتوفر التكنولوجيا . 

  .متميز تعليمي عال   توفر نظام   .5

  .توفر قو  عاملة فتية .6

 ة . بيئة تجارية جذاب .7
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.تشةجع الحكومةة االسةرائيلية المبةادرات ، وتسةاعد علةى تطةةوير بةرامج تدريبيةة  وتهةتم بةدعم إنشةاء مراكةةز   8    

 اتصال تجاري.

وتبةةدو عوامةةل الجةةذب والتحفيةةز فةةي القةةدس علةةى نقةةيض ممةةا هةةو فةةي القةةدس الغربيةةة مةةن عوامةةل الطةةرد لبيئةةة 

 االعمال واالقتصاد .

تغلب على التراجع االقتصادي في التي استخدمت نموذج بورتر لل  [USAID,2006]   وهذا يتوافق مع دراسة

ة ، يفي الضفة الغربية وقطاع غزة بعد االغالق االسرائيلي ومنع تحويل مستحقات السلطة من العوائةد الضةريب

لميةزة ين مةن التوجةه للعمةل فةي اسةرائيل ، فهةدفت الدراسةة الةى تقةديم المسةاعدة لتحقيةق ايومنع العمةال الفلسةطين

التنافسةةية للقطاعةةات االقتصةةادية الواعةةدة فةةي الضةةفة الغربيةةة وقطةةاع غةةزة واهمهةةا السةةياحة ، الحةةرف اليدويةةة ، 

البنةةةاء واالسةةةكان ، الصةةةناعات الزراعيةةةة ، الصةةةناعات الدوائيةةةة ، صةةةناعة االثةةةاث  ، االتصةةةاالت وتكنولوجيةةةا 

لتشةةكيل العناقيةةد فةةي القطاعةةات المختلفةةة المعلومةةات ، صةةناعة الحجةةر . اعتمةةدت الدراسةةة علةةى نمةةوذج بةةورتر 

ممةةا يسةةاهم بتةةوفير فةةرص عمةةل ، ويسةةاهم بانعةةاش القطاعةةات المختلفةةة مةةن خةةالل اقتةةراح خطةةط تنفيذيةةة لكةةل 

عنقةةود بعةةد تحليةةل الفةةرص والمعيقةةات الخارجيةةة الناجمةةة عةةن اغةةالق الضةةفة الغربيةةة وقطةةاع غةةزة ،لكةةن ذلةةك لةةم 

 يغير الوضع القائم .

 لدراسات السابقة : يم عام ليتق.3.2

على اهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وفقا  لنموذج بورتر لتعزيز الميزة  ركزت الدراسات السابقة 

التنافسةةية لةةداخل المةةدن ، واهميةةة التعةةاون والتجةةانس مةةابين القطاعةةات المختلفةةة لنجةةاح التجربةةة واهميةةة تحليةةل 
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جيات وخطةط تنفيذيةةة قابلةة للتحقيةق، والةةدور الهةام للسةكان ، واهميةةة  ياتالبيئةة الداخليةة والخارجيةة الشةةتقاق اسةتر 

 توظيف التكنولوجيا والبحث والتطوير لتعزيز الميزة التنافسية لمراكز المدن . 

مةةام تطةةور االقتصةةاد الفلسةةطيني فةةي مدينةةة القةةدس إال إن أوانةةه وبةةالرغم مةةن الصةةعوبات والعقبةةات التةةي تقةةف 

 دس كمدينة تاريخية دينية بما يشابه مزايا مدن اخر  مثل الرياض وكربالء .  هنالك مزايا لمدينة الق

مةة اتتفق ظروف مدينة القدس مةع نظريةة بةورتر بتةوفر أمةاكن مقدسةة هامةة مثةل المسةجد امقصةى وكنيسةة القي

والمسةةةيحيون علةةةى حةةةد سةةةواء ولكةةةن وبسةةةبب سةةةيطرة الشةةةركات اإلسةةةرائيلية علةةةى  ونيحةةةج إليهمةةةا المسةةةلمان تةةةلال

 الحركة السياحية ال يستثمر هذا المورد فلسطينيا كما يجب .  

وكةةان للتعةةاون بةةين الحكومةةة والقطةةاع الخةةاص هةةو السةةبب الرئيسةةي الةةذي أد  إلةةى هةةذا النجةةاح لتجةةارب تعزيةةز 

الميةةزة التنافسةةية للمةةدن الداخليةةة التةةي دائمةةا  بحاجةةة الةةى مبةةادرات ابداعيةةة تسةةاهم فةةي التغلةةب علةةى المعيقةةات 

كل التةي تواجههةا مةن ضةعف مةؤهالت السةكان ، وضةعف البنيةة التحتيةة ، والمنافسةة مةن قبةل الشةركات والمشا

 خارج إطار المدن .

لقد تم انجاز العديد من الدراسات حول الميةزة التنافسةية للقطاعةات االقتصةادية فةي الضةفة الغربيةة وقطةاع غةزة 

خصوصةا فةي ظةل التراجةع المسةتمر للقطاعةات وعقدت ورشات العمل ، ولكن الوضةع االقتصةادي ازداد سةوءا 

اخةةر  لةةم يةةتم  اتلةةي االجمةةالي ، وتطةةورت قطاعةةات خةةدماالقتصةةادية وتراجةةع مسةةتو  مسةةاهمتها بالنةةاتج المح

دراسةةةتها واصةةةةدار التوصةةةةيات بشةةةةانها وانمةةةا تطةةةةورت بسةةةةبب التةةةةاثيرات الخارجيةةةة مثةةةةل االتصةةةةاالت والخةةةةدمات 

بمسةةاهمة مدينةةة القةةدس باالقتصةةاد االسةةرائيلي يس بلديةةة االحةةتالل رئةةوالسةةياحة، ومثةةل اهتمةةام ) نيةةر بركةةات ( 

 .  ايجابياً وبالتالي انعكس ذلك على السياحة الفلسطينية 
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وتتسم هذه الدراسة بأنهةا الدراسةة امحةدث التةي تتنةاول الميةزة التنافسةية فةي مدينةة القةدس ، وخاصةة وان مدينةة 

احية إال إن تلةةك المةةوارد غيةةر مسةةتغلة ممةةا انعكةةس علةةى تراجةةع مدينةةة سةةي هةةاالقةةدس تتمتةةع بمةةوارد هامةةة باعتبار 

اقتصاد مدينةة القةدس وفشةلت جميةع المحةاوالت إلنعاشةه .وفةي ظةل عةدم تةوفر أدوات واليةات لتنفيةذ العديةد مةن 

مةةن قبةةل وحةةدة القةةدس فةةي  2009جية القطاعيةةة التةةي أنجةةزت عةةام يالخطةةط التنمويةةة وأخرهةةا الخطةةة اإلسةةترات

بركةةات ، واذا -قةةى وضةةع القةةدس العربيةةة مهةةددا عنةةدما يةةتم التوسةةع فةةي تطبيةةق نمةةوذج بةةورترمكتةةب الرئيس.ويب

جية الفلسةةةةطينية ، وعةةةةدم تخصةةةةيص السةةةةلطة الفلسةةةةطينية ياسةةةةتمر عةةةةدم تةةةةوفر االدوات الماليةةةةة لتنفيةةةةذ االسةةةةترات

سةةةهلة  لموازنةةةات لمحافظةةةة القةةةدس ،وهةةةروب االقتصةةةاد الفلسةةةطيني مةةةن االسةةةتثمار فةةةي المدينةةةة يجعلهةةةا فريسةةةة

 حكام السيطرة االقتصادية عليها. ا  النقضاض االحتالل و 

وبينما يتركز اهتمام البلدية االسرائيلية علةى إنعةاش اقتصةاد المدينةة بمةا يخةدم المصةالح االسةرائيلية ،واعتمةدت 

ن يليجية ، ممةا ال يةدع الشةك باهتمةام االسةرائييعلى نموذج بةورتر لتطةوير الميةزة التنافسةية فةي خطتهةا اإلسةترات

 بالميزة التنافسية لمدينة القدس .    

الف ،والذين يشكلون  390لذلك تحاول هذه الدراسة تطبيق نموذج بورتر لصالح المقدسيين الذين يبلغ عددهم 

% مةةةن مجمةةةوع سةةةكان القةةةدس ، وهةةةؤالء لهةةةم تةةةاريخهم واهتمامةةةاتهم واحتياجةةةاتهم لمواجهةةةة السياسةةةات التةةةي 46

 افقارهم . تستهدف تجهيلهم واقتالعهم و 

، يلية المفروضةةة علةةى القةةدس العربيةةةي نمةةوذج بةةورتر يةةاتي ايضةةا للتقليةةل مةةن القيةةود والعقبةةات االسةةرائوان تبن ةة

 ج المدينة من وجهة النظر االسرائيلية .ومعرفة االساليب واالجراءات االسرائيلية التي ترو  

بقة للميةزة التنافسةية القتصةاد مدينةة القةدس وتتسم هذه الدراسة بحداثة موضوعها حيث لم تتطرق امدبيات السا

 من وجهة النظر الفلسطينية ، وما يميزها أنها تدرس مدينة ترزح تحت االحتالل . 
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ة بأنهةا ستؤسةس لمةا بعةدها يوتطبيقةه مةن وجهةة النظةر الفلسةطين( بةورتر)لتأتي أهميتهةا باسةتخدام نفةس نمةوذج 

 جاه إنقاذ اقتصاد مدينة القدس من التراجع واالنهيار .باتجاه التأثير على صانع القرار الفلسطيني بات
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 رابعالفصل ال

 .االطار النظري :4

 المقدمة : 

الزال مفهةةةوم التنافسةةةية يحةةةاط بةةةبعض الغمةةةوض لحداثتةةةه وعةةةدم خضةةةوعه لنظريةةةة اقتصةةةادية عامةةةة ، ولكةةةن زاد 

العةالمي فةي )دافةوس (، ولقةد أسةهم االقتصةادي  االهتمام العالمي بالتنافسةية بعةد تأسةيس المنتةد   االقتصةادي

فةةي تدشةةين أول نظريةةة عةةن  1990المعةةروف مايكةةل بةةورتر مةةن خةةالل كتابةةه " الميةةزة التنافسةةية لألمةةم " عةةام 

اإلنتاجيةةة بةةدال مةةن االعتمةةاد علةةى المةةوارد والهبةةات الطبيعيةةة ، ومنةةذ ذلةةك محةةددات نمةةو  التنافسةةية تعتمةةد علةةى

لمي للتنافسةةية علةةى إعمةةال  بةةورتر ،وتطةةور المفهةةوم بالتقةةارير المتعاقبةةة ليصةةل إلةةى الوقةةت اعتمةةد التقريةةر العةةا

 اإلنتاجية في دولة أو مدينة ما  تعريف التنافسية بأنها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد

إنشةاء فةرص عمةل إن الجهةود السةابقة خةالل العقةود الماضةية لةم تةنجح بتنشةيط داخةل المةدن  ببةورتر بةين كمةا 

اقتصادية مستدامة ، وخلق الثروة وتحسين البنية التحتية مازال مستعصيا على الرغم من اسةتثمار مةوارد كبيةرة 

هنالةك مشةةاريع عديةدة وأمةةوال رغةم عةةدم و ،  ] Porter,2006 [فةي عةدة مةةدن ومنهةا المةةدن الداخليةة فةةي أمريكةا

التمويل الخارجي من الدول العربية واإلسالمية ومةؤخرا  كفايتها توجه لمدينة القدس من مصادر متعددة وأهمها

جية التنمويةة يالدول اموروبية إال أنها ال تنجح فةي إنعةاش اقتصةاد مدينةة القةدس بسةبب غيةاب الخطةة اإلسةترات

الوطنيةة والتركيةز علةى النمةوذج االجتمةاعي الةةذي اثبةت فشةله فةي القةدس كمةا هةةو الحةال فةي العديةد مةن الةةدول 

المية والسيما المدن اممريكيةة ، حيةث يقةوم هةذا النمةوذج علةى تقةديم مسةاعدات اإلغاثةة  مةن المةواد والمدن الع

الغذائيةةة لألسةةر الفقيةةرة تحةةت عنةةوان االحتياجةةات االجتماعيةةة ، تلةةك البةةرامج التةةي تتسةةم بالتجزئةةة وتتسةةم بعةةدم 
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إلستراتجية تنموية شاملة من شانها إن الفعالية بعيدا عن التنمية ، وهدر امموال التي تنفق في مجاالت تفتقر 

 تنعش اقتصاد مدينة القدس . 

لكةةن فةةي تجةةارب ناجحةةة لشةةركات قائمةةة داخةةل المةةدن لخلةةق فةةرص عمةةل وتلبيةةة احتياجةةات السةةكان مةةن خةةالل  

تزويد احتياجات سريعة في الوقت المحدد وخاصة الخةدمات المتعلقةة فةي السةياحة لتسةود اقتصةاديات عنقوديةة 

علةى الخةدمات والمنتجةات وهةذا مةا ينطبةق علةى مدينةة القةدس التةي تراجةع  اً عالية اً ن طلبةالتي تةؤم   في المناطق

ضةةةعفت القةةةدرات التنافسةةةية ، فمنتجاتهةةةا وخةةدماتها  بعةةةد إقامةةةة جةةةدار الفصةةل العنصةةةري  الطلةةب الةةةداخلي علةةةى

 رائيلية .لتحقيق إيرادات من السياحة الخارجية بسبب المنافسة العالية من قبل الشركات اإلس

إن العنقود االقتصادي المناطقي يتطلب توفير الخدمات السياحية والمالية والعناية الطبية والتعليم من شانه إن 

يوفر ميزة تنافسةية تلبةي أوال احتياجةات المقدسةيين بةديال عةن الخةدمات المقدمةة مةن قبةل الشةركات والمؤسسةات 

تلقي الخدمات الصحية من الضفة الغربية والقطاع ، واحتياجات اإلسرائيلية المنافسة ، وثانيا تلبي احتياجات م

  السياح الوافدين للقدس من مختلف انحاء العالم.

وقةد حةث بةورتر صةناع القةرار والتنفيةذيين علةى دراسةة دور العوامةل االقتصةادية الكليةة والجزئيةة التةي تةؤثر فةي 

اخل المدن  يتطلب نهجا جديدا مختلفا جذريا ، فةي كل من اإلنتاجية والتنافسية . وقد أدرك بورتر إن تنشيط د

لتلعب دورا حاسما في تلبية االحتياجات البشرية، ويجب ان   وبرامج التعليم  حين تتواصل البرامج االجتماعية

ن تةدعم صةياغة إسةتراتجية اقتصةادية متماسةكة ومسةتدامة ، يمكةن أيجةب دورًا هامةًا ، كمةا تلعب  تلك البةرامج 

تتيح امعمال التجارية القائمة في المدينة  فرص عمل لسكانها بشكل مستدام . وال يتم ذلك إال  نأمن خاللها 
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من خالل مبادرات خاصةة تهةدف للةريح واالسةتثمار علةى أسةاس المصةلحة االقتصةادية الذاتيةة للسةكان الهادفةة 

 .  33للربح وعلى أساس ميزة تنافسية حقيقية

 ،رة على الربح على المستو  الوطنيأن الشركات داخل المدينة قاد ينطلق النموذج االقتصادي من فرضيةو 

تحسةين ،وتسةاهم ببأنه يجةب العمةل علةى  خلةق فةرص عمةل وان تحقةق الشةركات ارباحةا معقولةة  ويؤمن بورتر

مسةةتويات الةةدخل أكثةةر مةةن تحسةةين الظةةروف داخةةل المةةدن مةةن خةةالل البةةرامج االجتماعيةةة قصةةيرة اممةةد رغةةم 

للقطةةةاع  الخةةةاص أن يلعةةةب دورا رئيسةةةيا فةةةي حةةةل المشةةةاكل االجتماعيةةةة التةةةي يكةةةون أساسةةةها  أهميتهةةةا، ويمكةةةن

انخفاض مستو  الدخل لألفراد .و لكن من الواضح ان غياب القطاع الخاص عن االستثمار في مدينة القدس 

ية االخةر  قد اد  الى تراجع اقتصاد مدينة القةدس مقارنةة باسةتثمار القطةاع الخةاص فةي المحافظةات الفلسةطين

ويزيةةد الطةةين بلةةة ضةةعف اسةةتثمارات القطةةاع العةةام فةةي مدينةةة القةةدس الةةذي يواجةةه بيئةةة طةةاردة وغيةةر مشةةجعة 

 لالستثمار في القدس .

بةةةةورتر إن العةةةةائق امساسةةةةي أمةةةةام تطةةةةور المشةةةةاريع التجاريةةةةة واالقتصةةةةادية فةةةةي المنةةةةاطق ذات الةةةةدخل  كةةةةدويؤ 

بعةد المسةاء ، كمةا تعةاني  اً بغيةاب االمةن واالمةان خصوصةالمنخفض هو غياب االمن . وتعاني مدينةة القةدس 

 مدينة القدس من عدم النظافة ، االمر الذي يشكل عوامل طاردة امام ازدهار القطاع السياحي .

غةةالق بعةةضالوقةةد اسةةتطاعت  الشةةركات  عديةةد مةةن الشةةركات داخةةل المةةدن تحقيةةق أربةةاح كبيةةرة ،رغةةم تراجةةع وا 

محالت التجارية والسياحية في مدينة القدس ،  بعد إن تراكمت علةيهم ديةون امخر  مثلما أغلقت العديد من ال
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االرنونا وأصبحت إيراداتهم غير قادرة على اإليفاء بااللتزامات ،ولكن بشكل عةام الميةزة التنافسةية للمةدن تحقةق 

 للعديد من الشركات إذا ما وظفت بشكل ممتاز .  اً إرباح

د أن المعيةق امساسةي أمةام توسةع المشةاريع يتمثةل فةي عةدم تةوفر قنةوات إن الشركات الرابحة داخل المةدن تؤكة

واضةةحة لتزويةةد رأس مةةال لتلةةك الشةةركات وأيضةةا نقةةص المعلومةةات وعةةدم معرفةةة آليةةات االسةةتثمارات الداخليةةة  

واإلحصائيات تشير بان المستثمرين غير معتادين على االستثمار في المدن الداخلية . وغير مدركين للفةرص 

 تثمارية.االس

يستطيع فهم الموقع النسةبي لألمةة فةي  اً ويقدم نموذج الماسة من مايكل بورتر في الميزة التنافسية لألمم نموذج

 التنافس العالمي وهذا النموذج يمكن استعماله أيضا لمناطق جغرافية كبر  ولمدن وعواصم . 

التةي  تةدعم أو تقيةد الصةناعه، كةل عامةل  ويمكن حساب الميزه التنافسيه الماسية  بتحليل نقاط القوة والضعف

يةةؤثر علةةى النمةةوذج الماسةةي ، ولفهةةم النمةةوذج الماسةةي   مةةن العوامةةل الثالثةةة يةةؤثر علةةى امخةةر ، ومجموعهةةا

والعنقود المناطقي البد من التعرف على مفهوم الميزة التنافسية وربطها بانعاش اقتصاد داخل المدن من خالل 

 تصميم نموذج قابل للتطبيق .

 منهجية البحث :.4.1

تركز فكرة تعزيز العناقيد الصةناعية التةي ثبةت نجاحهةا فةي منةاطق عديةدة فةي جميةع انحةاء العةالم مثةل ايطاليةا 

والواليات المتحدة والهند واسرائيل  من خالل تعزيز مزايا الصناعة  واالستفادة من الميزة التنافسية التي تحققها 

 العناقيد الصناعية .
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العناقيةةد بانهةةا التكةةتالت والمجموعةةات العاملةةة فةةي مجةةاالت متشةةابهة ذات الصةةلة التةةي تجتمةةع  ويمكةةن تعريةةف

وتنجةةةذب فةةةي منطقةةةة او مدينةةةة او دولةةةة واحةةةدة . تعتمةةةد علةةةى مجموعةةةة مةةةن النشةةةاطات التةةةي تضةةةمن الكفةةةاءة 

امةةل الداخليةةة والفاعليةةة الفرديةةة لكةةل عنصةةر مةةن العناصةةر المكونةةة للعنقةةود وكفةةاءة وفعاليةةة المجموعةةة  . العو 

 والخارجية التي تعزز القدرة التنافسية  التي يتطلب خلقها واستمراريتها توفر البيئة المناسبة .

وتوفر هيكلية وتركيبة العنقود العناصر الالزمة لتعزيةز الميةزة التنافسةية مةن المةوارد البشةرية المةاهرة والمدربةة ، 

صةةول للتكنولوجيةةا .وتسةةتخدم هيكليةةة وبةةرامج العنقةةود التةةي تضةةم    التمويةةل والةةدعم المةةالي ، البنيةةة التحتيةةة ، والو 

)الشركات والجمعيات الصناعية ، الحكومة ، وكالة التنمية االقتصادية ، الغرف التجارية ، مؤسسات التةدريب 

والتعليم ، ممثلي المجتمع المحلةي ،... الةخ ( حيةث يةتم تحديةد التهديةدات والفةرص ومعالجتهةا علةى نحةو اكثةر 

عاليةةةة ونجاعةةةة مةةةن المعالجةةةات والمبةةةادرات  الفرديةةةة ، وتركةةةز مبةةةادرة العنقةةةود علةةةى جمةةةع اصةةةحاب المصةةةالح ف

لتطوير الرؤية المشتركة للواقع الحالي للصناعة او التجارة القائمة وتحديد الوضع التنافسي الحالي والمسةتقبلي 

عمةال التجاريةة ، وتحديةد االجةراءات والتةدابير بعد  تحديد المعيقات للقدرة التنافسية ، والفرص المتاحة لنمو اال

 ، ومةةن المتوقةةع ان يسةةهم تطةةوير34علةةى مسةةتو  العنقةةود بهةةدف معالجةةة المعيقةةات وتحقيةةق الميةةزة التنافسةةية 

 العناقيد في القطاعات االقتصادية المختلفة في محافظة القدس بما يلي : 

قويةةة  لتةةوفير : فةةرص عمةةل ، تنشةةيط الصةةادرات ، تحديةةد العناقيةةد الرئيسةةية الواعةةدة التةةي لةةديها امكانيةةات  .1

 وجذب االستثمارات . 
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0311.pdf-http://www.isc.hbs.edu/pdf/DPS_Clusters_Performance_2011  

http://www.isc.hbs.edu/pdf/DPS_Clusters_Performance_2011-0311.pdf
http://www.isc.hbs.edu/pdf/DPS_Clusters_Performance_2011-0311.pdf
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 انشاء مجموعات عمل منظمة عامة وخاصة تساهم بتحديد الفرص والتحديات التي تواجه العنقود .  .2

 قات وتوظيف الفرص المتاحة لتعزيزالمقدسية التي تساهم بالتغلب على المعي ينيةتحديد السياسات الفلسط .3

سةةةية للعنقةةةود الةةةذي يعيقةةةه الجانةةةب االسةةةرائيلي ، ويؤكةةةد علةةةى الحةةةق بةةةان يسةةةتفيد سةةةكان القةةةدس القةةةدرة التناف

العربية من مزايا هذا النموذج عندما يتم تطبيقه من وجهة النظر الفلسطينية ، وفقا للحق الفلسطيني الةذي 

 ال يمكن لنموذج بورتر تجاهله . 

ود التةي مةن خاللهةا يةتم اشةتقاق اسةتراتجيات  قابلةةة تحديةد وتطةوير رؤيةة مقدسةية وفلسةطينية جماعيةة للعنقة .4

 للتحقيق وتساهم بنمو العنقود والقطاع االقتصادي . 

ة في محافظة القدس اعتمادا على اهميتهةا التاريخيةة فةي االقتصةاد صادية الرئيستتحديد القطاعات االقويعتمد 

مةةةةل التةةةةي توفرهةةةةا ، االيةةةةرادات المقدسةةةي مةةةةن حيةةةةث مةةةةد  مسةةةاهمتها فةةةةي اجمةةةةالي النةةةةاتج القةةةةومي ، فةةةرص الع

 المستقبلية  وامكانياتها التنافسية ، 

وتهةةةدف عمليةةةة اختيةةةار العناقيةةةد الواعةةةدة مةةةن حيةةةث قةةةدرتها علةةةى المسةةةاهمة فةةةي التنميةةةة فةةةي محافظةةةة القةةةدس 

واالستفادة الكبيرة من برامج ومشةاريع التنميةة بطةرق اكثةر فاعليةة مةن حيةث امكانيةات النمةو واسةتعداد عناصةر 

قةةود للعمةةل المشةةترك ، ومةةد  سةةرعتها فةةي توليةةد فةةرص عمةةل جديةةدة ، ومةةد  حساسةةيتها الغةةالق محافظةةة العن

 القدس وانخفاض الطلب على منتجات وخدمات مدينة القدس . 

وسةةيتم االعتمةةاد علةةى االدبيةةات السةةابقة المتعلقةةة بتطبيةةق العناقيةةد فةةي مةةدن ودول عديةةدة ، اعتمةةد البحةةث علةةى 

والقطاعةةات مجتمعةةة ، حيةةث تةةم عقةةد  انفةةرادعمقةةة والمجموعةةات البؤريةةة لكةةل قطةةاع علةةى المقةةابالت الفرديةةة الم

لقاءات لكل من قطاعات االسكان والبناء ، والتعليم ، والصحة ، والسياحة : ومن خاللها تم تحديةد التهديةدات 
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علةةةى نمةةةوذج والفةةةرص المتاحةةةة لكةةةل قطةةةاع مةةةن القطاعةةةات المةةةذكورة وتطةةةوير االسةةةتراتجيات واالليةةةات اعتمةةةادا 

 الماسة لبورتر وربطها بالقطاعات المختلفة في المحافظات المجاورة مثل رام اهلل وبيت لحم .  

نجاح نموذج الماسة في محافظة القدس يساهم بالتنمية االقتصةادية علةى صةعيد المةدن والةوطن ويخلةق تجربةة 

 يمكن االستفادة منها وتعميمها في مدن مختلفة من محافظات الوطن. 

 اختيار القطاعات االقتصادية التي تتطلب تطبيق نموذج الماسة وتنظيم العناقيد النعاشها :  تم

من خالل العنقود يتم تعزيز القدرة التنافسية لكل قطاع مةن القطاعةات االقتصةادية االساسةية فةي مدينةة القةدس 

 القدسبتثبيت وجودهم في مما يساهم بانعاش تلك القطاعات وتوفير فرص عمل للسكان المقدسيين ، ويساهم 

 .االطار النظري  لنموذج  الماسة لبورتر  :4.2

يسةةتطيع فهةةم الموقةةع النسةةبي لألمةةة فةةي التنةةافس  اً يقةدم نمةةوذج الماسةةة لبةةورتر فةةي الميةةزة التنافسةةية لألمةةم نموذجة

التنافسةية  العالمي وهذا النموذج يمكن استعماله أيضا لمنةاطق جغرافيةة كبةر  ولمةدن وعواصةم ، وتعتمةد الميةزة

 على العناصر التالية :  

 ا. امرض

 . الموارد الطبيعية 2

 . الموارد البشرية 3

 . حجم السكان المحل.4

 ويمكن للعناقيد إن تزود ميزة تنافسية حاسمة على صعيد المدينة او الدولة وحتى على صعيد العالم بأكمله .
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ن مةةةن أهةةةم المشةةةاكل التةةةي تواجةةةه عن حدوديةةةة مسةةةاحة امراضةةةي المخصصةةةة للبنةةةاء محافظةةةة القةةةدس م يةةةدقاوا 

نشاء المنشات االقتصادية .  واإلجراءات اإلسرائيلية التي تعيق البناء ومشاريع االسكان والبنية التحتية وا 

 .اإلطار الوطني : 4.2.1

ول بعض الد  في  مزايا تنافسية، لذلك نجد المؤسسات اإلطار الوطني الجيد للمؤسسات يتيح لها القدرة لحيازة

عن بعض المؤسسات فةي الةدول امخةر . بحيةث تملةك الدولةة عوامةل اإلنتةاج  متفوقة ورائدة في قطاع نشاطها

والبنيةة التحتيةة، فالحيةازة علةى  للصةناعة والمتمثلةة فةي المةوارد البشةرية، الفيزيائيةة، المعرفيةة، الماليةة الضةرورية

سةية قويةةةت وتشةكل هةةذه العناصةر نظامةةًا قائمةًا بذاتةةه، علةةى ميةزة تناف هةذه العوامةل يلعةةب دورًا مهمةًا فةةي الحيةازة

يصةةبح اإلطةةار  إطةةار وطنةةي محفةةز ومةةدعم لبةةروز مزايةةا تنافسةةية للصةةناعات الوطنيةةة، وبالتةةالي ومةةن نتائجةةه

 لمزايا تنافسية يمكن تدويلها، ويتمثل دور البيئة الوطنية في تحقيق الميزة التنافسية من خالل  ئاً الوطني منش

يتطلةب تجسةيد اإلسةتراتيجية المةوارد والكفةاءات الضةرورية م في امصول المتخصصه والمهةارات: دعم التراك.1

اإلستراتيجية،  هذه امخيرة بالجودة المطلوبة وحسن استغاللها يضمن وبشكل كبير نجاح لذلك، حيث أن حيازة

تراكميةة،  منهةا ذات طبيعةةمةن أصةول المؤسسةة او المدينةة،  عتبر أصالً ولعل أهم مورد توفر الكفاءات التي ت  

وهي صعبة التقليد من قبل المنافسين،  لعل توفر الكفاءات والمهارات البشرية لد  السكان في المدن الداخلية 

 فت بفعالية يمكن ان تساهم بتحقيق الميزة التنافسية للمدن . ن وظ  ا  و 

البشةرية االمةر الةذي يةدفع لهجةرة  إن أهم ما يواجه اقتصاد مدينةة القةدس هةو ضةعف قةدرتها السةتيعاب الكةوادر

 الكوادر البشرية للعمل  في الضفة  الغربية  او الخارج بعيدا عن العمل في المدينة . 



 
 
 

45 
 

إن سةةوق العمةةل اإلسةةرائيلي وباسةةتمرار يسةةتقطب المهةةارات المقدسةةية المتخصصةةة  إن كةةان ذلةةك فةةي مجةةاالت 

 المعلمةةةين امكفةةةاء مةةةن خةةةالل مةةةنحهم الرواتةةةبالتعلةةةيم حيةةةث تسةةةتقطب مةةةدارس البلديةةةة والمعةةةارف اإلسةةةرائيلية 

 .   35ن تقدم ما يقاربهاأالمرتفعة التي ال تستطيع مدارس اموقاف 

 .توفير معلومات أفضل للعملية اإلنتاجية .2

 تشجع  الشركات لالختراع واالستثمار..3

 .النموذج الجديد للمنافسه : 4.2.2

االنتاجيةةة الكليةةة التةةي تعتمةةد علةةى  توظيفةةه للعمةةل ورأس يعتمةةد االداء االقتصةةادي الي بلةةد علةةى مةةد  تطةةور 

 المال. وتعرف  اإلنتاجية على أنها قيمة المخرجات التي تنتج من خالل وحدة عمل واحدة أو وحدة رأس مال 

تعتمةةد قيمةةة المنتجةةات والخةةدمات فةةي ذات الوقةةت علةةى الكفةةاءة فةةي طةةرق اإلنتةةاج  .وبالتةةالي تحقيةةق مصةةادر 

 خالل خلق ميزة تنافسية . إضافية للدخل من 

التنافسةةية الصةةناعية ة وتعتمةةد علةةى قةةدرة  االنتاجيةةهقةةدرة اموطةةان علةةى المنافسةةه تقتةةرن بقةةدرتها علةةى  تحسةةين 

الصةناعه علةةى تحسةين الجةةودة للمنتجةات والخةةدمات  .ولعةل التركيةةز علةى الخةةدمات وخاصةة السةةياحية السةةبيل 

 ث تتميز مدينة القدس بحجم السياحة المتدفقة لها سنويا . لخلق ميزة تنافسية فريدة في مدينة القدس حي

 مدينة تعتمد على مد  قدرتها على توظيف العمل وراس المال .   ةإن الميزة التنافسية الي

 

 
                                                           

35
  2014 اذار في الحموري زياد االستاذ مع مقابلة  



 
 
 

46 
 

) Cluster spread 4.2.3( انتشار العنقود.  

دولة طورت قاعةدة بيانةات في السنوات السابقة انتشرت العناقيد بشكل هائل في عدة دول، وتعتبر ايطاليا اول 

على متغيرات دوليةة ومناطقيةة ، والواليةات المتحةدة االمريكيةة ، كنةدا ، اسةتراليا  حول عناقيدها ، وصنفتها بناءً 

 ، نيوزلندا وعدة دول اوروبية ايضا طورت قاعدة بيانات حول العناقيد . 

 دة بياناتها . على سبيلو في ظل التطور الصناعي االقتصادي في عدة دول التي طورت ايضا قاع

عنقود  50عنقود ، وفي الباكستان تتوفر قاعدة بيانات حول  30المثال : يتوفر في تايلند قاعدة بيانات حول 

عنقود حرف يدوية، وفةي  2960عنقود ميكرو ،  283عنقود صناعي ،  388صناعي بينما في الهند يتوفر 

قاعةةدة  اثةةل وفةةي السةةنوات االخيةةرة اتجهةةت عةةدة دول  لتطةةويرمعظةم الةةدول المتطةةورة مازالةةت قاعةةدة البيانةةات تتم

بياناتهةةا ولكةةن بسةةبب نقةةص المقةةاييس مازالةةت عةةدة دول غيةةر جةةاهزة بعةةد ، ولكةةن افضةةل قاعةةدة بيانةةات تتعلةةق 

 طرق :  ةالعناقيد التأثير في التنافس بثالث، وتستطيع 36بالدول المتطورة

 المنفردة إلنتاجية  في العنقود أكثر من الشركات .أ

 قيادة اإلبداع في المجال ب.

 استحداث إعمال جديدة في المجال .ت.

 :عوامل نجاح العنقود 

 يتطلب نجاح العنقود عدة امور اهمها : 
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لف ، العمةةةل مةةع بعةةض علةةةى اسةةتعداد اعضةةاء العنقةةود لتشةةةكيل شةةبكة التعةةاون والشةةةراكة ، التعةةاون ، التحةةا.1

 التنافسية . رغم احتفاظ الشركة في الميزة  ل  امستو  ع

 الثقافة االقتصادية االجتماعية  التي تولد الثقة واالحترام في المكونات الخاصة والعامة للمنظمات 

 القاعدة االساسية التي تشجع على االختراعات بدعم بحثي ونشاطات تطويرية .2

 الرأسمال البشري مع اساس مهاراتي . .3

 العمال والتجارة . البنية التحتية المتوفرة حيث يتم تطوير ا.4

العناصر في العنقود ضمن سلسلة القيمة بوجود الشركات الكبيرة التي التي هي كثافة وكفاية الشركات .5

 تمكن من التعاون والمبادرة وتتسم باالستمرارية . 

  روح المبادرة على مستو  المؤسسة..6

 توفر التمويل لتنفيذ نشاطات العنقود . .7

 صصة ) التصميم ، الهندسة ( .توفر الخدمات المتخ.8

 .الوصول لالسواق . 9

 .تقنيات ال.توافر إمكانية الوصول إلى خدمات تنمية امعمال التجارية تعتمد  على التدريب و 10

 .توفر المنافسة االيجابية مابين اعضاء العنقود انفسهم . 11

  .الوصول للمعلومات حتى تستطيع عناصر العنقود تطوير تجارتها .12

 .توفر شبكة اتصاالت . 13

 مع بعضهم البعض .  مشاركتهم  يةعناصر العنقود وكيف ل ك  ية تشهوية العنقود ) مؤسسىة العنقود( كيف.14

 ..توفر قيادة ملتزمة ومحترمة الدارة العنقود 15
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 .توفير نظام تكنولوجيا وقاعدة المعلومات . 16

بالمدخالت التي تستطيع تطوير االقتصاد من خالل  .البيئة التجارية المساعدة التي تزود العنقود17

السياسات واالستراتجيات والتعليم ، دعم المراكز التجارية وتوفر البنية التحتية للمواصالت ،التزام االشخاص 

  37المهمين في المجتمع مثل الحكومة والمجالس المحلية

 .التطور االقتصادي وسياسة العنقود : 4.2.4

لم تهدف الى تطوير اقتصادها وتكيف سياستها لتسهيل البيئة العامة لالعمال التجارية ، الحكومات حول العا

 ولكن يحدث الخلط احيانا بين القطاع االقتصادي ، االقتصاد المناطقي ، وسياسة تشكيل العنقود . 

 طاعفسياسات تطور القطاع االقتصادي التتطلب البعد الجغرافي ، القطاع يشمل عدة منتجات ) مثل ق

 ولكن العنقود ممكن ان يهتم بانتاج منتج وحيد في قطاع محدد .  ،الهندسة او قطاع النسيج (

 وسياسة القطاع تضع قاعدة عريضة لتطوير قطاع او عدة قطاعات اعتمادا على السياسات الوطنية بينما  

تستهدف جميع  سياسة العنقود تعتمد على الظروف المحلية ، وسياسة التطور االقتصادي المناطقي

النشاطات االقتصادية في منطقة محددة ، وسياسة التطور العنقودي  ترتبط في تنفيذ فرعي للنشاطات التي 

تركز على المشاريع القادرة على انتاج منتجات محددة او تكاملية لفئة من المنتجات او الخدمات والمشاريع 

 . 38ع هذه السياسات تعزز بعضها البعضوالمراكز الداعمة في جزء محدد من المنطقة ،االان جمي
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تم  2005االقتصادي،ففي الهند خالل عام  ريوالتطور العنقودي هام جدا لصانعي السياسات الهادفة للتطو 

مليون  7.5% من االنتاج الصناعي ، وساهمت العناقيد الصناعية بتوظيف  60تطور العنقود لتشكل 

 ر العنقودي في الهند يقتصاد اعتمادا على مراكز التطو بليون دوالر لمخرجات اال 3.8شخص  وساهمت ب 

 ،     % من التوظيف72% من المنشات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية ،و77والعناقيد تساهم ب 

% من االستثمار ،وكذلك في بريطانيا دائرة الصناعة ، شبكة المشاريع العنقودية مهمة لتطور ونمو 61و

 . 39المتوسطة لمساعدتها على تحسين االنتاجيةالمشاريع الصغيرة و 

زيادة القدرة على االختراعات ، تسهيل االتصاالت وخلق فرص العمل . العناقيد والشبكات تؤدي الى النمو 

 االجتماعي  المناطقي . 

تقتةةةةةرح االبحةةةةةاث ان العناقيةةةةةد المكونةةةةةة مةةةةةن المنشةةةةةات والعمةةةةةال المهةةةةةرة اهةةةةةم العوامةةةةةل االساسةةةةةية التةةةةةي تقةةةةةود  

و تشةةةةةةير الةةةةةةى ان تشةةةةةةكيل العناقيةةةةةةد مهمةةةةةةة للوصةةةةةةول الةةةةةةى ،االقتصةةةةةةادي فةةةةةةي المةةةةةةدن والمنةةةةةةاطق  النمةةةةةةو الةةةةةةى

انتاجيةةةةةةةة عاليةةةةةةةة اكثةةةةةةةر مةةةةةةةن االنتاجيةةةةةةةة خةةةةةةةارج العنقةةةةةةةود . حيةةةةةةةث ان االنتاجيةةةةةةةة العامةةةةةةةل االساسةةةةةةةي للتطةةةةةةةور 

 فةةةةةةرص االقتصةةةةةةادي  لةةةةةةذلك يعتبرالعنقةةةةةةود اداة هامةةةةةةة لصةةةةةةانعي القةةةةةةرار الةةةةةةراغبين بتعزيةةةةةةز التنافسةةةةةةية ، وخلةةةةةةق

وهةةةةةةةةذه محةةةةةةةةض اهتمةةةةةةةةام المنةةةةةةةةاطق الريفيةةةةةةةةة حيةةةةةةةةث مسةةةةةةةةتويات الةةةةةةةةدخل عمةةةةةةةةل  دائمةةةةةةةةة وتحسةةةةةةةةين للةةةةةةةةدخل ، 

 ها . بمنخفضة وهذا يناسب مدينة القدس والقر  المحيطة 

 عناقيد في فلسطين بدعم من الوكالة الفرنسية  5فلسطين والقدس ، اال انه تم تشكيل طريقة العنقود جديدة في 
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 وهي :   ،40اد الغرف التجارية ووزارة االقتصاد الفلسطينيللتنمية وبالشراكة مع اتح

 عنقود السياحة في القدس .   .1

 التمور والنخيل في غزة . .2

 الجلود واالحذية في الخليل.  .3

 الحجر والرخام في بيت لحم.  .4

 . االثاث في سلفيت .5
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 : الخامسالفصل 

 القطاعات االقتصادية الرائدة في محافظة القدس:.5

__________________________________________________________ 

بالتفصةيل تحليةل اداء القطاعةات االقتصةادية الرائةدة مةن خةالل عةرض اهةم المؤشةرات التةي  فصليتناول هذا ال

تبين التهديدات والمحددات والتعقيدات التي تواجه عمل هذه القطاعات من جهة وتناول الفرص والتدابير التةي 

ذها لتعزيز عمل تلك القطاعات التي يمكن ان تقةدم نموذجةا يسةهم بتطةوير توصةيات تسةاهم بتعزيةز يمكن اتخا

 . القدرة التنافسية وتحسين جودة الحياة وتثبيت الوجود الفلسطيني في القدس 

 قطاع االسكان والبناء :.5.1

ة لعةةةرض نقةةةاط القةةةوة تعكةةةس المؤشةةةرات واقةةةع قطةةةاع االسةةةكان فةةةي مدينةةةة القةةةدس وذلةةةك حسةةةب البيانةةةات المتةةةوفر 

والضعف والفرص والتهديدات التي تشكل اساسا يمكن االعتماد عليه للمساهمة في تقليص الفجوة بةين الطلةب 

 والعرض في هذا القطاع.

ويعاني هذا  القطاع  من معيقات وقيود  تحد من تطوره ونموه بفعل اجراءات االحتالل االسرائيلي التي تشكل 

الفلسةةطينية مةةن القطةةاعين الخةةاص والعةةام  ممةةا اد  الةةى  نقةةص عةةدد المنشةةات كمةةا عوامةةل طةةرد لالسةةتثمارات 

 .41لف وحدة سكنيةأ 40 الى ضعاف القدرة التنافسية لمدينة القدس، التي تحتاجإوساهم ب ونوعاً 
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وال تسةةةمح اسةةةرائيل للمقدسةةةي بالبنةةةاء داخةةةل حةةةدود المدينةةةة وصةةةعبت وعقةةةدت اإلجةةةراءات ورفعةةةت كلفةةةة البنةةةاء  

جراء ة طويلةةة مةةن الخطةةوات التةةي يحتاجهةةا للحصةةول علةةى تةةرخيص البنةةاء. فعلةةى سةةبيل لتةةه مةةن خةةالل سلسةةاوا 

 دوالر تقريبا عدا  ضريبة التحسينات التي تصل  ألف 40المثال فإن تكلفة رخصة الوحدة السكنية تصل إلى 

قاسةةية ، وارتفةةاع اسةةعار الةةف دوالر للشةةقة الواحةةدة،  ورسةةوم المسةةقفات )االرنونةةا( السةةنوية المهلكةةة وال 20الةةى 

الةةف  300االراضةةي فضةةال عةةن ارتفةةاع تكةةاليف االيةةدي العاملةةة ممةةا اد  الةةى ارتفةةاع ثمةةن الشةةقة الواحةةدة الةةى 

العةائالت ال يمكةن تحقيقةه، لكونةه بةات يقةع خةارج  دوالر ، وبات الحصول على رخصةة حلمةا يةراود العديةد مةن

مقابةةل للفلسةةطينيين ببنةةاء ابةةراج سةةكنية فةةي منطقتةةي كفةةر حةةدود قةةدراتهم الماليةةة. وسةةمحت سةةلطات االحةةتالل بال

جبةى فةي القةدس الشةرقية لتكةون منةازل ت  ميس بدون رخص بناء او موافقات إدارية أورسوم كالتي  أعقب وسمير 

تعتبةةر جةةزءا مةةن ( أوسةةلو )لةةألزواج الشةةابة مةةع أنهةةا مةةن الناحيةةة الجغرافيةةة والتقسةةيمات المنصةةوص عليهةةا فةةي 

حملون هويات مقدسية زرقاء.ولبناء امبراج سلبيات كثيرة لعل اهمها حرمان الفلسطينيين من القدس الشرقية وي

 .42إعادة تشغيل مطار القدس )قلنديا( وانتقال المقدسيين  للسكن خارج الجدار

 تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات : .5.1.1

لتصةةةميم هنةةةاك سةةةلبيات عديةةةدة تواجةةةه هةةةذا القطةةةاع وسةةةينافش هةةةذا الجةةةزء نقةةةاط القةةةوة والضةةةعف والتهديةةةدات و 

اسةةتراتجيات واقتةةةراح اليةةةات وتةةةدابير لتصةةةميم نمةةةوذج اقتصةةةادي فةةي محافظةةةة القةةةدس اعتمةةةادا علةةةى نقةةةاط القةةةوة 

  واستغالال  للفرص المتاحة .
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 :  43نقاط القوة

ا باتجةةاه مواجهةةة كافةةة لهةة وانتمةةاءً  تتمتةةع مدينةةة القةةدس بمكانةةة دينيةةة وتاريخيةةة تجعةةل سةةكانها اكثةةر ارتباطةةاً .1

 المخططات والسياسات االسرائيلية الهادفة القتالعهم منها.

رغةةم محدوديةةة المسةةاحات المتاحةةة للبنةةاء اال انةةه تتةةوفر مسةةاحات مةةن االراضةةي ) ملكيةةة خاصةةة ، اوقةةاف  .2

% مةةن مسةةاحة اراضةةي القةةدس يمكةةن البنةةاء عليهةةا عةةدة 13اسةةالمية  ، وقةةف مسةةيحي( التةةي تشةةكل مانسةةبته 

 .  44ات سكنيةوحد

% مةةن النةةاتج المحلةةي االجمةةالي  للقطاعةةات المختلفةةة فةةي محافظةةة 10يسةةاهم قطةةاع االسةةكان بمةةا نسةةبته .3

 . 45مليون دوالر  في حالة زيادة العرض لتلبية الطلب المتزايد على االسكان 51.1القدس، وتبلغ قيمة ذلك 

 البنةاء فةي نجاحةات حققةوا الةذين القةدس نةمدي في السكنية الوحدات بناء على ينيمقدس مقاولين اربعة يعمل.4

 .   46وتطويرها منها االستفادة يمكن

 الفرص :

بالرغم مةن المعطيةات التةي تمثةل حقيقةة واقةع قطةاع االسةكان فةي القةدس ، فةان هنةاك العديةد مةن الفةرص التةي 

 يمكن االستفادة منها وهي :
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 لقطاع االسكان والقطاعات االخرى .swot )  تم استخدام اسلوب تحليل البيئة الداخلية والخارجية ) 

44
 2013ي ، مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق ، نيسان مقابلة مع االستاذ خليل التفكج 

45
 . 2013مركز االحصاء الفلسطيني عام  

46
وحدة سكنية وهم : ابوعادل الجوالني ، علي شقيرات ، محمود  2000استطاع اربعة مقاولين وبجهود فردية خالل الثالث سنوات القادمة بناء  

 زحايكة ، سامر نسيبة .
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المي للتنمية بتنفيذ مشاريع ترميم لمنازل البلدة تقوم عدة مؤسسات مثل التعاون والرفاه والتطوير والبنك االس.1

ه ليصةةبح اكثةةر لةةيهأخةةالل الحفةةاظ علةةى مةةا هةةو موجةةود وت القديمةةة فةةي اطةةار تحسةةين ظةةروف الحيةةاة  فيهةةا  مةةن

  صالحية للسكن ، وهذا يستدعي دعم هذه االنشطة لتثبيت وجود المقدسيين في القدس 

لبنةاء فةي القةر  والبلةدات المحيطةة بمدينةة القةدس ولكنهةا وحدة سكنية مصةادقة عليهةا متاحةة ل 4700تتوفر .2

تحتةةاج إلةةى تمويةةل واسةةتثمار مةةالي مةةن قبةةل الةةداعمين والممةةولين العةةرب والمسةةلمين لتلبيةةة الطلةةب المتزايةةد علةةى 

 .47االسكان

توفر بعض فرص التمويل من الدول العربية واالسالمية لمشاريع االسكان في القدس مثل مشروع المعلمةين .3

 مول من االمارات.الم

 التهديدات:

ومعيقةةةات يعةةةاني قطةةةاع البنةةةاء واالسةةةكان مةةةن العديةةةد مةةةن التهديةةةدات التةةةي يمكةةةن تصةةةنيفها بتهديةةةدات اسةةةرائيلية 

 فصيل:اولها بشيء من التنسوف نتفلسطينية 

 .يعاني قطاع االسكان من غياب التخطيط الجماعي لالراضي المتاحةة للبنةاء والنةزاع علةى ملكيةة االراضةي.1

خاصة المشاع مةابين  العةائالت وفةي العائلةة الواحةدة ،التةي يوجةد جةزء مةن اصةحابها خةارج الةوطن ممةا يةؤدي 

 لمصادرتها من قبل حارس امالك الغائبين .

% مةن االراضةي الفلسةطينية فةي القةدس الشةرقية ، هةي امةا مصةادرة مباشةرة 87وقد صةادرت اسةرائيل مانسةبته 

% منهةةةةا خصصةةةةت انهةةةةا 30% ، اضةةةةافة الةةةةى نحةةةةو 22شةةةةر بنسةةةةبة % ، او علةةةةى نحةةةةو غيةةةةر مبا35بنسةةةةبة 

 . 48خضراء
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 ضعف البنى التحتية في بلدات وقر  محافظة القدس من حيث الشوارع ، والمياه ، والكهرباء والهاتف  .2

وجةةد جهةةة رسةةمية وال معتمةةدة سةةواء مةةن القطةةاع العةةام اوحتةةى الخةةاص الدارة عمليةةة التخطةةيط لالراضةةي تال .3

ؤدي الةةةى خسةةةارة مسةةةاحة كبيةةةرة مةةةن االراضةةةي لصةةةالح االسةةةتيطان .ويةةةؤدي الةةةى ارتفةةةاع اسةةةعار االمةةةر الةةةذي يةةة

االراضةةي والتقليةةل  مةةن فةةرص االسةةتثمار مةةن القطةةاعين العةةام والخةةاص فةةي مدينةةة القةةدس، وفةةي ظةةل ارتفةةاع 

ين للبنةةاء تكةةاليف البنةةاء فةةي القةةدس واحجةةام البنةةوك الفلسةةطينية عةةن تمويةةل االسةةتثمار دفةةع بالعديةةد مةةن المقدسةةي

ن لمغةةادرة المدينةةة والبنةةاء فةي القةةر  والبلةةدات المحيطةةة بمدينةة القةةدس مثةةل كفةةر و خةر مةةرخص ،واتجةةه امالغيةر 

الةف  دوالر بينمةا البنةاء فةي مدينةة  100عقب وعناتةا والةرام وغيرهةا بحثةا عةن تكةاليف اقةل حيةث تكلةف الشةقة 

 .49القدس يكلف  ثالثة اضعاف التكلفة خارج الجدار

طاع االسكان  من  عةدم تةوفر مرجعيةة معتمةدة قةادرة علةى التوجيةه والتنسةيق مةابين شةركات المقةاوالت يعاني ق

 التي تنفذ مشاريع االسكان في القدس من ناحية اجراءات الترخيص وتبادل الموارد والخبرات . 

جانةةب اخةةر سةةطيني باسةةتغالل قطةةع االراضةةي المرخصةةة للبنةةاء عليهةةا ، ومةةن لهنالةةك تةةاخير مةةن الطةةرف الف.4

يتطلةةب استصةةدار الرخصةةة زمنةةا طةةويال يصةةل الةةى ثةةالث  يفةةرض االسةةرائيليون  العديةةد مةةن المعيقةةات ، حيةةث 

 . 50شهور 8سنوات بينما التتجاوز المدة الزمنية الستصدار رخصة لالسرائيلي 
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 المخططات والسياسات  االسرائيلية : .5

خططةات والسياسةات االسةرائيلية  فقةد تةم تشةكيل  أجهةزة ان ابرز التهديدات التي تواجه قطاع االسةكان هةي الم

ة يومؤسسةةات ولجةةان تخطةةةيط رسةةمية متدرجةةةة الصةةالحيات والمسةةؤوليات" هةةةذه اللجةةان ممثلةةةة للجهةةات السياسةةة

هةذه الجهةات السياسةية  مةن يولوجيةة المشكلة منها الحكومة او البلدية . وتقوم هةذه اللجةان بترجمةة سياسةة وأيد

لمقترحةةةة فةةةي مخططةةةات اسةةةتعماالت امراضةةةي ومةةةن خةةةالل تطبيقهةةةا علةةةى ارض الواقةةةع خةةةالل االسةةةتعماالت ا

طرة بواسطة آلية إصدار رخص البناء لكل عملية تغيير او تطوير في الحيز .. وبشكل يةؤدي إلةى تةأمين السةي

  طينيينإلى فتح فرص أمام اليهود في المدينة مقابل تحجيمها وتحديدها أمام الفلسوالسيادة على القدس إضافة 

 سياسات استعمال االراضي :  .6

يعز   مصدر الفجوة الكبيرة في مستو  الخدمات والبنى التحتية في امحياء الفلسةطينية بالمقارنةة مةع امحيةاء 

 اإلسرائيلية إلى سياسة استخدام  امراضي المختلفة، حيث أن هذه السياسة في امحياء اليهودية تسعى 

غةةة الق الفةةةرص أمةةةام الفلسةةةطيني مجةةةل أحكةةةام السةةةيطرة علةةةى المدينةةةة بمةةةا فةةةي ذلةةةك، لتطويرهةةا مقابةةةل تحجةةةيم وا 

  .51المدينة بالجزء االسرائيلي وتعلق الجزء الفلسطيني من وزيادة ارتباط وشخصيتها، طابعها،

 التوسعات االستيطانية : .7

ات االسةتيطانية حيةث ان اكثر ما يهدد السةكان المقدسةيين هةو المخططةات االسةرائيلية التةي تسةهل مةن التوسةع

% كحةةةةد اقصةةةةى مةةةةن مسةةةةاحة البنةةةةاء فةةةةي القةةةةدس الشةةةةرقية بينمةةةةا يخصةةةةص 58يخصةةةةص االحةةةةتالل بالمعةةةةدل 

ز مةةةن قبةةةل البلديةةةة يةةة% فةةةي القةةةدس الشةةةرقية  هةةةذا يبةةةين مةةةد  التمي102.5للمسةةةتوطنين  للبنةةةاء علةةةى مسةةةاحة 
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المتطلبةةات والتكةةةاليف العاليةةة التةةةي    االسةةرائيلية تجةةاه المقدسةةةيين فضةةال عةةةن االجةةراءات  والتعقيةةدات القانونيةةةة و 

 .52ليس باليسير على ابناء مدينة القدس اً تجعل من استغالل المساحات المتاحة امر 

 تكاليف الشقة في القدس :  .8

الةةف دوالر فةةي القةةدس ،وقةةد اد  هةةذا االرتفةةاع بالتكةةاليف الةةى دفةةع المقدسةةيين للخةةروج مةةن  300 الشةةقةتكلةةف  

ط كبةار السةن ، بالمقابةل تتةاح االراضةي للمسةتوطنين للبنةاء عليهةا بتمويةل مةن الحكومةة المدينةة ليتبقةى فيهةا فقة

 .53ةياصحاب رؤوس االموال الصهيون االسرائيلية و بعض المتبرعين من

  مصادرة االراضي : .9

تصةةةادر مسةةةاحات واسةةةعة مةةةن االراضةةةي واليسةةةمح للمقدسةةةي باسةةةتغالل االراضةةةي بحجةةةه انهةةةا خضةةةراء وتسةةةمح 

دونةم  أي  24754للتوسع االستيطاني عليهةا . تبلةغ مسةاحات االراضةي المخصصةة لالسةتيطان  للمستوطنين

يتاح لهم بناء مةايعرف ) بالكابوتسةات ( التةي يعتمةد سةكانهاعلى االنتةاج الزراعةي  % من مساحة االراضي35

هم  فةي اسةرائيل والصناعي من المعلبات والمشروبات وغيرها ويتاح لهم بنةاء مجمعةات تجاريةة لتسةويق منتجةات

 والضفة الغربية. 

  سياسات هدم المنازل :  .10

منزل  100مرخص مما عرض منازلهم للهدم )بمعدل الدفعت سياسة هدم المنازل بالمقدسيين الى البناء غير 

كان باالمكان  ،54مليون دوالر 200قدر كلفتها   تمنزل  1000سنويا ( فقد هدم االحتالل لغاية االن 

 800الف دوالر للشقة الواحدة وتمكين  250وحدة سكنية بمعدل  800البناء المرخص، وبناء   استثمارها في
                                                           

52
 22/5/2013تاريخ مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية ، في  –مقابلة مع السيد خليل التفكجي  

53
 .2013-9-12س اتحاد اولياء االمور في المدارس التابعة للبلدية ، مدير مكتب هندسي ، ورئي -مقابلة مع المهندس المعماري عبد الكريم الفي 

54
 . 2013احصائيات وزارة شؤون القدس عام  



 
 
 

58 
 

اسرة مقدسية من البقاء في القدس،كما كان لسياسة هدم المنازل التاثير غير المباشر ان دفع بالعديد من 

.ثل بيت لحم ورام اهلل ية مللقيام بشراء بيوت او بناء بيوت خارج الجدار في مناطق الضفة الغرب المقدسيين  

 فرض الغرامات :  .11

( 2012- 2008تفرض البلدية االسرائيلية  غرامات مالية عالية على البناء غير المرخص خالل االعةوام )  

عةن كةل شةقة غيةر مرخصةة ،  شيكل شةهريا كغرامةات ماليةة  1500-1000بالمعدل مابين  ونع المقدسيويدف

االسةةةرائيلية ، وفةةةي معظةةةم الحةةةاالت تهةةةدم البلديةةةة االسةةةرائيلية البيةةةوت بعةةةد كةةةأن المقدسةةةي مسةةةتاجر مةةةن البلديةةةة 

  .55استنزاف اصحابها ماليا بدفعهم الغرامات المالية

 سرائيل : بإارتباط البنية التحتية .12

،  1967اسةةتغلت إسةةرائيل ضةةعف و عةةدم وجةةود مرافةةق البنيةةة التحتيةةة فةةي محافظةةة القةةدس بعةةد احتاللهةةا عةةام 

ناء شبكة حديثة من خطوط المياه والمجاري والهواتف وشق الطرق بما يخدم ويسهل عملية الضم لتقوم بمد وب

والمصادرة ويصعب فصلها ثانية عن القدس الغربية،وترافق ذلك مةع صةدور اوامةر عسةكرية بنةزع ملكيةة مئةات 

  الدونمات ومصادرتها وتحويلها إلى مستوطنات فيما بعد.

 قطاع التعليم : . 5.2

طلةةب تجسةةيد اإلسةةتراتيجية وبنةةاء نمةةوذج اقتصةةادي اعتمةةادا علةةى الميةةزة التنافسةةية تةةوفير المةةوارد والكفةةاءات يت

بالجودة المطلوبة وحسةن اسةتغاللها   وتربوية الضرورية من الخريجين ممن يمتلكون قدرات معرفية وتكنولوجية

توفرها لتعزيةز القةدرة التنافسةية للعديةد مةن ولعل أهم الموارد توفر الكفاءات التي تعتبر أصال من أصول الالزم 

المدن ، منهةا ذات طبيعةة تراكميةة، وهةي صةعبة التقليةد مةن قبةل المنافسةين، و لعةل تةوفر الكفةاءات والمهةارات 
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قطةاع التعلةيم فةي البشرية يعتبر من الشروط االساسية للمساهمة بتحقيةق الميةزة التنافسةية للمةدن ومةن هنةا فةان 

اعةةات المتاحةةة لالسةةتثمار والتطةةوير لتةةوفير مةةوارد بشةةرية متعلمةةة ومتدربةةة تسةةاهم بتحقيةةق القةةدس مةةن اهةةم القط

الميةةزة الن مخرجةةات التعلةةيم هةةي مةةدخالت لجميةةع القطاعةةات ومنةةه تطةةوير القطةةاع وتحسةةين مخرجةةات التعلةةيم 

 ينعكس ايجابيا على انعاش القطاعات االخر  مثل االسكان والصحة والسياحة. 

 80الفا والذي يشكل ثلث عدد السكان  معظمهم داخل الجدار  123لبة في محافظة القدس ويبلغ عدد الط

مةةدارس تابعةةة لالوقةةاف ، البلديةةة االسةةرائيلية  فةةي يتعلمةةون% مةةن عةةدد طةةالب المحافظةةة ، 64الةةف مةةا نسةةبته 

 والمعارف ، المدارس االهلية ، ومدارس الوكالة .
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 :  بالمقارنة بالضفة وقطاع غزة ليم في محافظة القدس( : مؤشرات التع5-1الجدوال )    

فااااااااي الضاااااااافة الغربيااااااااة   المالحظات

 وقطاع غزة         

 القدس

 ف الباأل

 مؤشرات ال

عةةةةةةدد طةةةةةةالب المةةةةةةدارس   123 1136 10%

 محافظة الفي 

 داخل الجدار 

 خارج الجدار 

64%  80 

36% 43 

يسةةةةةةةتقطب سةةةةةةةوق 

العمةةل االسةةرائيلي 

ب من الطال اً عدد

 ن يالثانوي

معدل التحاق المقدسةيين  74.3% 87.5%

 في التعليم 

معةةةةةةةةدل االلتحةةةةةةةةاق فةةةةةةةةةي  52% 57%

 المرحلة الثانوية                       

فةةةةةةةةةةةةةةةي  القةةةةةةةةةةةةةةةدس 

  24الغربية 

معةةةةةةةةدل الطةةةةةةةةالب لكةةةةةةةةةل  32 35

 شعبة 

فةةةةةةةةةةةةةةةي اسةةةةةةةةةةةةةةةرائيل 

4.2        % 

معةةةةةةةةةةدل التسةةةةةةةةةةرب فةةةةةةةةةةي   56% في مدارس البلدية42 2.7%

 انوية  المرحلة الث
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عةةددهم خةةارج الجةةدار وذلةةك الن عةةدد مةةن العةةائالت المقدسةةية   ايتضةةح ان عةةدد الطةةالب داخةةل الجةةدار ضةةعف 

والهةةم فةةي مةةدارس مدينةةة القةةدس لتثبيةةت عنةةاوين لهةةم داخةةل المدينةةة أالتةةي تسةةكن فةةي ضةةواحي القةةدس يسةةجلون 

 .ب اثبات مركز الحياة في المدينة للحفاظ على الهوية المقدسية ، استجابة للقانون االسرائيلي الذي يتطل

 نقاط الضعف والتهديدات : .5.2.1

 تعدد المرجعيات التعليمية:  -1
 :  57: عدد المدارس والطالب حسب جهة االشراف( 5-2الجدول )

 عدد الطالب  النسبة  عدد المدارس  المرجعيات 

 15089 %19 38 مدارس السلطة الوطنية

 37327 %47 54 ئيليةالمدارس التابعة للبلدية االسرا

 4765 %6 مدارس المقاوالت االسرائيلية

 18267 %23 46 المدارس الخاصة

 3970 %5 8 مدارس الوكالة

 79418 %100 146 المجموع 

تتعدد المرجعيات والمظالت التعليمية بما يلقي بظالله السلبية على العملية التعليمية وتطورها في المدينة،فهذه 

إلةةةةى المرجعيةةةةةة  والتخطةةةةيط الموحةةةةد وكةةةةذلك تغيةةةةةب الرؤيةةةةا واإلسةةةةتراتيجية الموحةةةةدة والخطةةةةةة المظةةةةالت تفتقةةةةر 

 .عدد قنوات التمويل وجهات االشرافالناظمة،وكذلك تغيب عملية االشراف والتوجيه الموحدة وتت
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ولعةةل اكبةةر هةةذه .% مةةن مجمةةوع المةةدارس القائمةةة فةةي القةةدس 19وتشةةرف السةةلطة الوطنيةةة الفلسةةطينية علةةى 

،حيةث تسةيطر علةى مةا وقسةم التربيةة فيها" االسةرائيلية  الت هي المظلة التعليميةة التةي تتبةع بلديةة "القةدسالمظ

،  طالةب وطالبةة 37327مدرسةة يةتعلم فيهةا  54% من عدد طالب مدينة القدس يتوزعون على 47مجموعه 

التعلةيم الفلسةطينية مةن وتمثل حصتها اعلى من حصة المدارس الفلسةطينية مجتمعةة وهةذا بسةبب منةع التربيةة و 

 .  58ثمار الفلسطيني في التعليم في القدستبناء مدارس في مدينة القدس وبسبب ضعف االس

وهةةذه المظلةةة التعليميةةة تخضةةع بالكامةةل لبلديةةة القةةدس ودائةةرة معارفهةةا مةةن حيةةث اإلشةةراف والمتابعةةة والطةةواقم 

اني وامثةةةاث والتجهيةةةزات والبنةةةى التحتيةةةة ودفةةةع اإلداريةةةة والتدريسةةةية والعةةةاملين وتةةةوفير الكتةةةب المدرسةةةية والمبةةة

الرواتةةب والتوظيةةف وغيةةره وهةةذه المظلةةة هةةي امخطةةر ،فيةةتحكم  االحةةتالل فةةي العمليةالتعليميةةة التةةي تقةةوم علةةى 

 تشويه الوعي حيث أن المنهاج الفلسطيني المطبق في تلك المدارس تحذف منه أجزاء وموضوعات لها عالقة 

لتربيةةة الوطنيةةة الفلسةةطينية،وهذا يخلةةق حالةةة مةةن تشةةويه الةةوعي والثقافةةة والهويةةة ويضةةعف بالجغرافيةةا والتةةاريخ وا

 59.االنتماء الوطني

 في التعليم : ونانخفاض معدل التحاق المقدسي -2

%( اقةةل مةةن معةةدل االلتحةةاق فةةي التعلةةيم فةةي الضةةفة الغربيةةة 74.3معةةدل التحةةاق المقدسةةيين فةةي التعلةةيم)  يبلةةغ

 العديد من  االسباب التي تقف وراء تراجع معدل االلتحاق في التعليم هو  % وتعكس هذه المؤشرات87

% مقارنةة بنسةبة الملتحقةين مةن الضةفة الغربيةة فةي 52انخفاض نسبة الملتحقةين المقدسةيين فةي التعلةيم الثةانوي

عدة اسةرهم % نظرا لتسرب العدد االكبةر فةي المرحلةة الثانويةة لسةوق العمةل االسةرائيلي لمسةا57التعليم الثانوي 
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وعةةائالتهم ماليةةا بسةةبب تةةردي االوضةةاع االقتصةةادية وايضةةا بسةةبب نقةةص الغةةرف الصةةفية وعةةدم سةةماح البلديةةة 

االف طالةب ممةن هةم فةي سةن التعلةيم دون اي مظلةة  10نحةو  ، االمر الةذي يجعةل االسرائيلية لبناء المدارس

 .60تعليمية

 مدينة القدس : من  ةتراجع نسبة الناجحين في امتحان الثانوية العام.3

يةؤدي ممةا  2011% عام 62الى  2005% عام 66من تراجعت نسبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة 

يةؤدي الةى نقةص  ،الى انخفاض نسةبة الملتحقةين بةالتعليم الجةامعي مةن مدينةة القةدس وخاصةة بالنسةبة للةذكور 

طاعةات  مةن الصةحة واالسةكان والسةياحة ن ونقةص فةي الكةوادر المهنيةة فةي مختلةف القيالخريجين الجةامعي في

وخاصة قطاع التعليم الذي يعاني من نقص في الكادر في التخصصات االساسية خاصة لد  مدارس الذكور 

ممةةا يةةنعكس سةةلبا علةةى مسةةتو  الخةةدمات التعليميةةة فةةي المةةدارس المقدسةةية  وبالتةةالي يسةةاهم بانخفةةاض نسةةبة 

 . 61من المدارس التحصيل االكاديمي وارتفاع نسبة المتسربين

الضةةعف المةةزمن فةةي المةةدارس التابعةةة لالوقةةاف االسةةالمية : بةةالرغم مةةن ان مةةدارس اموقةةاف تقةةدم تعليمةةا -4

عبةارة عةن بيةوت سةكنية،وأكثر مةن قسم من ابنيتهاف مجانيا،  اال انها  تواجه العديد من المشاكل والصعوبات ،

والصةةحية،وتفتقر إلةةى المكتبةةات والمختبةةرات العلميةةة نصةفها مسةةتأجر وهةةي غيةةر مالئمةةة مةةن النةواحي التعليميةةة 

والمحوسةةبة والبنةةى التحتيةةة مةةن مالعةةب وقاعةةات وسةةاحات غيةةر مؤهلةةة السةةتيعاب الطلبةةة بأعةةداد كبيةةرة وتمتةةاز 

 . 62صفوفها باالكتظاظ
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االف شةةيكل ( للمعلةةم مقارنةةة برواتةةب معلمةةي  5إلةةى ذلةةك كلةةه تةةدني رواتةةب المعلمةةين فيهةةا بمعةةدل )  ويضةةاف

االف شةيكل ( ، حيةث يبعةد  المعلمةون عةن العمةل فةي مهنةة التعلةيم ليتجهةوا الةى وظةائف   10رس البلديةة )مدا

اخر  تحقق لهةم مسةتويات اعلةى مةن الةدخل او يتوجهةوا  الةى مةدارس البلديةة االسةرائيلية والعمةل  فةي اسةرائيل 

ملةون بعةد دوامهةم فةي مةدارس يعبعيدا عن تخصصاتهم . كما ويتجه اخرون الةى العمةل بةاكثر مةن وظيفةة امةا 

سةرائيلية للعمةل في التعليم الخاص ، او يتوجهون الى الشركات االالسلطة يعملون بعد الظهر وفي ايام محددة 

. ويتجةه الةةبعض الدارة مصةةلحة خاصةة لهةةم. هةةذا يةنعكس سةةلبا علةةى جةودة التعلةةيم فةةي القةةدس بعةةد الظهةةر فيهةا

في التعلةيم نوعةا وكمةا مةن حيةث تحضةير الةدروس او االسةتعداد  ويؤدي الى انخفاض مستو  االستعداد للعمل

للعمةةةل لسةةةاعات طويلةةةة فةةةي البةةةرامج الالمنهجيةةةة ، وعةةةدم اسةةةتجابة المعلمةةةين لبةةةرامج التةةةدريب والتطةةةوير التةةةي 

تخصةةص لهةةا المةةوارد الماليةةة دون ان تحقةةق االهةةداف المرجةةوة منهةةا. واد  ذلةةك فةةي الكثيةةر مةةن امحيةةان إلةةى 

العلميةةة والتربويةةة الةةى مةةدارس البلدية،وهةةذا نةةتج عنةةه نقةةص فةةي التخصصةةات االساسةةية مثةةل تسةةرب كفاءاتهةةا 

)اللغة العربية، واللغة االنجليزية ،الرياضيات،الفيزياء،وحتى التربية اإلسالمية واالجتماعيات(،ونظرا لعدم توفر 

 خفاض المستو  التعليمي فيهةاالكفاءات العلمية للذكور والنقص في التدريب التخصصي والتربوي للمعلمين وان

 . 63% من الطلبة المقدسيين19وتقوم هذه المدارس بتدريس المجتمع المقدسي كامال وتستقطب ما نسبته 

فرع القدس ومديرية التربية والتعلةيم لعةرض المشةكلة امةام -ورغم جميع المحاوالت المبذولة من اتحاد المعلمين 

 .64تعليم ورئاسة الوزراء اال ان المشكلة ما زالت قائمةالجهات المعنية في وزارة التربية وال
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 وتكمن نقاط الضعف في المدارس التابعة للبلدية االسرائيلية:

  انخفاص جودة التعليم يؤدي الى اضافة اعباء اقتصادية على االسر المقدسية:-1

ى تعلةيم ابنةائهم فةي المةدارس ان انخفاض جودة التعليم فةي مةدارس البلديةة االسةرائيلية يةدفع باهةالي الطةالب الة

الخاصةةة ليشةةكل عةةبءا اضةةافيا علةةى االهةةالي وخاصةةة والن معظةةم العةةائالت فةةي مدينةةة القةةدس تعةةيش تحةةت 

شيكل سنويا (   7000% نسبة الفقر في القدس ( وفي ظل ارتفاع تكاليف التعليم الخاص) 78مستو  الفقر) 

اني للمقدسةةيين بةةل تعمةةق مشةةكلة التعلةةيم لتةةدفع بالطلبةةة وعةةدم تطبيةةق اسةةرائيل القةةانون الةةذي يكفةةل التعلةةيم المجةة

    المقدسيين للتعلم خارج حدود المدينة بحثا عن تعليم افضل بتكاليف مناسبة . 

 نقص الغرف الصفية :  -2

كما تعاني المدارس التابعة للبلدية االسرائيلية  من نقص الغرف الصفية فهناك نقص حاد في امبنية المدرسية 

صفية،وأيضةا مةن مجمةوع الغةرف الصةفية التةي تشةرف عليهةا البلديةة والبالغةة  غرفةة1000من أكثر يصل إلى 

غرفةةةةةة مسةةةةةتأجرة،تفتقر إلةةةةةى شةةةةةروط الصةةةةةحة والسةةةةةالمة والتصةةةةةميم كأبنيةةةةةة  727غرفةةةةةة صةةةةةفية،هناك  1398

عةام االف طالةب فلسةطيني ل10نقص لعةب دورًا كبيةرًا فةي تسةرب الطلبةة مةن المةدارس، فحةوالي الةمدرسةية،وهذا 

 .  65خارج اإلطار التعليمي 2013

 اكتظاظ الشعب في مدارس البلدية : -3

لكةل غرفةة بينمةا  اً طالبة 40مةدارس البلديةة مةن االكتظةاظ الشةديد فةي الغةرف الصةفية الةذي يصةل الةى  تعةاني 

للغرفةةة الصةةفية و التتجةةاوز المسةةاحة المخصصةةة لكةةل  24يصةةل فةةي المةةدارس الخاصةةة ومةةدارس االوقةةاف ل 

                                                           
  

65
  2013 عام الشرقية القدس في التعليم وضع حول خطيرة معطيات بعنوان اسرائيل في المواطن حقوق لجمعية تقرير 



 
 
 

66 
 

م، كما تعاني من نقص في المختبرات  1.50 – 1.25سم علمًا بأن المساحة  العالمية هي  90 -50طالب 

العلميةةة والمحوسةةبة والمكتبةةات العامةةة،وفي أغلبهةةا ال توجةةد مالعةةب وسةةاحات وقاعةةات اجتماعةةات،من العوامةةل 

س البلديةةة التةةي ال ر االتةةي تقةةف وراء  ارتفةةاع نسةةبة التسةةرب مةةن المةةدارس وارتفةةاع نسةةبة االميةةة خاصةةة فةةي مةةد

سلطة اشةرافية لالوقةاف عليهةا ، وفةي الغالةب  تتهةرب البلديةة االسةرائيلية مةن تحمةل المسةؤولية التعليميةة خةارج 

حدود المدينة حتى في المناطق المصنفة ضمن حدود سيطرتها مثل كفر عقب وضاحية السالم في عناتا مةن 

ل حةةةدود المدينةةةة  و ضةةةعف فةةةي االسةةةتثمار فةةةي جهةةةة ، وضةةةعف سةةةيطرة السةةةلطة الوطنيةةةة علةةةى المةةةدارس داخةةة

 .   66التعليم في مدينة القدس من جهة اخر  وقد ترتب على ذلك تدني جودة التعليم وتزايد معدالت التسرب

  :تزايد نسبة التسرب من مدارس البلدية -4

 من التسرب من مدارس البلدية وغيرها من مدارس القدس :  انهنالك نوع

درسةةةةة ، او عةةةةدم االنتبةةةةاه داخةةةةل ب الطالةةةةب مةةةةن حضةةةةور الحصةةةةص باتجةةةةاه مرافةةةةق الميتهةةةةر  :تسةةةةرب داخلةةةةيأ.

الةذي يقةود الةى الضةعف التراكمةي لةد  الطةالب وضةعفهم بةالقراءة والكتابةة ومهةارات الرياضةيات ر ،االمفالصة

 ولعدم استخدام وسائل تعليميةة غيةر تقليديةة االمةر الةذي يقةود الةى التسةرب فةي سةنوات متقدمةة او الرسةوب فةي

بينمةةةةا يتسةةةةرب الطةةةةالب مةةةةن مةةةةدارس االوقةةةةاف الةةةةى البلديةةةةة بحثةةةةا عةةةةن التعلةةةةيم الةةةةذي يلبةةةةي  .الثانويةةةةة العامةةةةة 

،او لرغبةةة ذويهةم فةي الحفةاظ علةى حقةوقهم كمقدسةين والثبةات مركةةز . االحتياجةات الخاصةة وصةعوبات الةتعلم

  ؤسسات التابعة للدولة االسرائيلية . مالحياة من خالل ال
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% فةي الصةف االول وكلمةا انتقةل 3رب مةن المةدارس التابعةة للبلديةة االسةرائيلية حيةث تشةكل وتزداد نسةبة التسة

% في 20% في الصف التاسع ، الى 10تعليمي الى صف اعلى تزداد النسبة لتصل الى  الطالب من صف

%  لتصةل الةى اعلةى نسةبة فةي الثةاني عشةر حيةث تبلةغ 30شر ، وفي المرحلة الثانوية تصل الةى االصف الع

عندما يجد الطالب نفسه غير قادر على فهم ودراسة المواضيع االساسية من اللغة العربية والرياضيات  42%

 .67واللغة االنجليزية

.تسرب من مدارس السلطة باتجاه البلدية او بالعكس: يتسرب الطالب من مدارس البلدية الةى االوقةاف الن ب

  .من النواحي السلوكية والوطنية مدارس االوقاف افضل من ناحية الحفاظ على الطالب

 تسرب الطالب من المدرسة الى الشارع وهذا يصحبه االنحرافات والعديد من المشكالت االجتماعية ومنها ..ت

 : المدارسفي نتشار العنف إ.5

 اً ينتشر العنف في العديد مةن مةدارس القةدس نتيجةة الةنقص فةي اسةتخدام االسةاليب التربويةة الحديثةة   وانعاكسة

لضةةائقة االجتماعيةةة واالقتصةةادية التةةي يعةةاني منهةةا الطةةالب واهةةاليهم مةةن جهةةة والهيئةةات التدريسةةية مةةن جهةةة ل

ثانيةةةة وبسةةةبب ضةةةعف البيئةةةة التعليميةةةة مةةةن اكتظةةةاظ الشةةةعب وعةةةدم تةةةوفر المرافةةةق مةةةن المكتبةةةات والمختبةةةرات 

نفسةةية  وخلةةق جةةو مشةةحون يةةؤدي الةةى تزايةةد الضةةائقة ال والسةةاحات لتفريةةغ طاقةةات الطةةالب بطةةرق ايجابيةةة ممةةا

مةةن والةةى ممارسةةة  العنةةف مةةن المعلمةةين تجةةاه الطةةالب ، والطةةالب تجةةاه زمالئهةةم يةةؤدي الةةى خلةةل فةةي آوغيةةر 

   . 68جودة ونجاعة التعليم والتي تؤدي الى عزوف الطالب وتسربهم من المدارس
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 22/5/2013المشرف النفسي في مدارس المعارف االسرائيلية ، في تاريخ –مقابلة مع االستاذ محمد زهرة   
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 : نقص التخصصات المهنية في المدارس.6

مةدراس سةخنين للبنةات تخصصةات مهنيةة فةي و  ،فةرع تجةاري وخياطةةمونيةة  للبنةات أيتوفر فقط في مدرسة الم

المشاكل السلوكية وتعةاني مةن الضةعف فةي التحصةيل االكةاديمي  ومحدودة وغير كافية ويدرس فيها الطلبة ذو 

،امةةةا المةةةدارس االخةةةر  فانهةةةا تفتقةةةر لجميةةةع التخصصةةةات المهنيةةةة سةةةو  بعةةةض المةةةدارس المهنيةةةة مثةةةل االيتةةةام 

من التحصيل االكاديمي وال تالئم الطلبة  اً العربي ، االتحاد اللوثري التي تطلب مستو  عالي الصناعية ، اليتيم

 .69من ذوي االحتياجات الخاصة 

 التهديدات والفرص :

 يهدد العملية التعليمية في القدس العديد من االجراءات والممارسات االسرائيلية واهمها :  

 جدار الفصل العنصري :-1

 ار المترتبة على الجدار العنصري على العملية التعليمية على النحو االتي : يمكن حصر االث

% من طالب مدينة القدس الى مدارسهم ، كما يعيق وصول المعلمين والموظفين  20يعيق الجدار وصول(.أ

 .70مدارسهم الى 

ن الجةةدار يمنةةع يعتبةةر جةةدار الفصةةل العنصةةري هةةو المعضةةلة امساسةةية للمسةةيرة التعليميةةة فةةي القةةدس، م(.ب

وصول المعلمين .تعاني مدارس القدس من النقص الحةاد فةي الكفةاءات التعليميةة وفةي التخصصةات االساسةية 
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 2013مقالة بعنوان مشاكل التعليم في القدس ، وكالة الرائ الفلسطينية لالعالم ،  
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نتيجةةةة لةةةذلك تسةةةتعين مديريةةةة التربيةةةة والتعلةةةيم  بةةةالمعلمين مةةةن بةةةاقي امحيةةةاء خةةةارج الجةةةدار مثةةةل: أبةةةو ديةةةس، 

 بيت لحم، ورام اهلل والخليل". والعيزرية، والرام، والضاحية، وأيضًا من محافظات اخر  مثل

% قبةةل 60 نيمنةةع  االحةةتالل المعلمةةين مةةن الضةةفة الغربيةةة للعمةةل فةةي مةةدارس االوقةةاف الةةذين كةةانوا يمثلةةو (.ت

 . 71اعمالهمالوصول الى % و يتعرضون لالذالل واالعتقال والتاخر في 28  ن امنويمثلو  2000عام 

   :ء مدارس جديدةالتي تمنع بنااالسرائيلية  اجراءات البلدية -2

بنةةاء  مةةدارس تحةةت ذريعةةة عةةدم تةةوفر االراضةةي ممةةا اد  الةةى نقةةص فةةي عةةدد بال تسةةمح البلديةةة االسةةرائيلية  

الغرف الصفية ، والى انخفاض جودة التعليم فةي مدارسةها وزيةادة معةدالت التسةرب ، واد  الةى انتشةار ظةاهرة 

 .  تي تدرس المنهاج االسرائيليمدارس المقاوالت ) سخنين وغيرها (  في مدينة القدس ال

وبعد إن قامت بلدية "القدس" ووزارة معارفها بخصخصة قطاع التعليم الثانوي بسبب نقص الغةرف الصةفية فةي 

وفةةي ظةةل مةةا تعانيةةه  القةةدس ،شةةجعت قيةةام مةةدارس غيةةر رسةةمية علةةى أن تلقةةى االعتةةراف والةةدعم المةةالي منهةةا،

لطلبةةةة فةةةي المةةةدارس الحكوميةةةة الرسةةةمية وامهليةةةة والخاصةةةة القةةةدس مةةةن ضةةةائقة تعليميةةةة وعةةةدم وجةةةود مقاعةةةد ل

انتشرت مدارس المقاوالت واالسةتثمارات،ورغم حداثةة عمةر تلةك المةدارس فإنهةا قطعةت شةوطًا كبيةرًا فةي احتةواء 

طالبةةًا وطالبة،وهةةذا  (4765)مةةا يعةةادل 2013والطالبةةات، وتضةةم هةةذه المةةدارس وفةةق إحصةاءات عةةام  الطةالب

 .72( % من مجموع طلبة القدس الشرقية6ه )العدد يشكل ما نسبت
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 3/8/2011 في المتمدن رالحوا موقع"  التعليم مرجعيات"  بعنوان عبيدات راسم الصحفي للكاتب مقالة 



 
 
 

70 
 

( للبنات باإلضافة إلى مدرسة مهنيةة 5( مدارس للبنين و)6( مدرسة منها ) 11تتكون مدارس المقاوالت من )

( طالةب وطالبةة ،تنتشةر هةذه المةدارس مةن صةورباهر جنوبةًا وحتةى كفةر 400في شةعفاط يقةارب عةدد طلبتهةا )

 . 73رسومًا رمزية من الطلبةعقب شمااًل، وتتقاضى هذه المدارس 

 التعليم العالي في محافظة القدس :

 يقسم التعليم العالي في القدس الى قسمين : 

 التعليم في الكليات المتوسطة . أ.

 التعليم الجامعي . ب.

 الكليات في القدس :

 .معهد نهاد ابوغربية ) الكلية االبراهيمية ( :1

مين: كليةة المجتمةع وتمةنح شةهادة الةدبلوم فةي التخصصةات التاليةة : معهد وجدي نهاد ابو غربية يقسم الى قسة

طالةةب  200تربيةةة الطفةةل ، االدارة ، المحاسةةبة ، الحضةةانات والسةةكرتريا، ويبلةةغ عةةدد الطةةالب الملتحقةةين فيهةةا 

فةةةي تخصصةةةات التصةةةميم الجرافيكةةةي ،  "البكةةةالوريوس"وطالبةةةة . امةةةا قسةةةم تكنولوجيةةةا المعلومةةةات يمةةةنح شةةةهادة 

طالةةب وطالبةةة  80الجةةوال ، الرسةةوم المتحركةةة ،االدارة المحوسةةبة ، وعةةدد الطةةالب الملتحقةةين بالقسةةم  تطبيقةةات

  .201374وطالبة عام  اً طالب 16وتخرج منه 
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  2014 اذار في ابوغربية وجدي معهد في والمالية االدارية للشؤون الرئيس نائب ، الزبن نهلة مع مقابلة
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وهةي كليةة مختلطةة تقةع علةى الطريةق  1983سست كلية اممة )كليةة مجتمةع متوسةطة( عةام أ   .كلية االمة :2

ة البريد خارج حدود المدينة ، كانت تشغل في السابق جزءًا من مدرسة احيضالرئيس بين القدس ورام اهلل  في 

 1998اممةةة الثانويةةة، حيةةث كانةةت تفتقةةر إلةةى المرافةةق الحيويةةة لكليةةة مجتمةةع بالمسةةتو  المطلةةوب، وفةةي عةةام 

،وذلك علةى قسةم  2م 3770لبناء ما مساحته  نشأت فكرة إقامة مبنى جديد للكلية وحصلت الكلية على رخصة

 .تضم المبنى والمالعب الرياضية الملحقة به 2م 8266ض مساحتها من ار 

وخةةالل مسةةيرة الكليةةة امكاديميةةة الطويلةةة قامةةت بتخةةريج عشةةرات امفةةواج فةةي التخصصةةات امكاديميةةة والمهةةن 

، اضةةةةافت 1994التجاريةةةةة المختلفةةةةة. ومةةةةع اسةةةةتالم السةةةةلطة الوطنيةةةةة زمةةةةام أمةةةةور التعلةةةةيم فةةةةي الةةةةوطن عةةةةام 

 اكب التطور العلمي السريع، حيث أولتها عنايتها الخاصة، وقامت بتطوير المناهج تخصصات تقنية تو 

وحولتهةةا إلةةى كليةةات فلسةةطين التقنيةةة لترفةةد المجتمةةع المحلةةي بةةالخريجين المهةةرة القةةادرين علةةى مواكبةةة التطةةور 

ة تلبةةي الهائةةل فةةي سةةوق العمةةل ، وتعمةةل إدارة الكليةةة بشةةكل دؤوب ومسةةتمر علةةى فةةتح تخصصةةات تقنيةةة جديةةد

 حاجة السوق المحلي.

 رس في كلية االمة : د  هم التخصصات التي ت  أ

 أ .  برنامج المهن اإلدارية والمالية والمصرفية

 ب. برنامج الحاسوب ويضم تكنلوجيا المعلومات ، والتصميم الجرافيكي 

 ج. البرنامج االكاديمي ويضم تربية الطفل 

 االمتحان التطبيقي الشامل:
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امين الدراسةةةيين وبعةةةد دراسةةةة الطالةةةب لجميةةةع مسةةةاقات التخصةةةص ونجاحةةةه بهةةةا بمعةةةدل تراكمةةةي فةةةي نهايةةةة العةةة

%( فما فوق، يحق له التقدم لالمتحان التطبيقي العملي الشةامل والةذي تعقةده وزارة التربيةة والتعلةيم العةالي 60)

 .75ت المجتمعباشراف لجان متخصصة ، وفي حال نجاح الطالب بهذا االمتحان يمنح شهادة دبلوم كليا

 :.كلية سخنين3

 تضم عدة كليات وتخصصات على النحو التالي : 

كليةةةة اإلدارة والحسةةةابات )دورة  سةةةكرتيريا ، دورة البنةةةوك ، دورة ادارة اعمةةةال ( تشةةةمل تاهيةةةل مةةةدققي حسةةةابات 

 ومستشاري ضريبة معتمد ومرخص .

مستشةار   لكةات ، مستشةاري اسةتثمارات ،( وتشةمل تخمةين االراضةي والممت)وكيةل تةامين كلية التأمين والتخمةين

  التقاعد .

(، التصةةةةميم الةةةةداخلي  والفةةةةن    كليةةةةة التصةةةةميم البصةةةةري  : تةةةةدرس مسةةةةارات ط ةةةةي  )اللرافيكةةةةي  بينهةةةةا التصةةةةميم الخل

نتاج المناسبات. ، إدارة التصميم وا   المعماري 

 :  كلية الحراسة وتأهيل خبراء اممن

ةين وضةب اط أمةن لالنةدماج فةي منظومةة اممةن والحراسةة فةي مسار الشامل لخبراء اممةن تؤه ةل محال ق قةين خاص 

 المؤس سات، في الولحدات الحكومية
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ة والتربية:   كلية الصح 

ة في الحضانات النهارية ورياض الصغار جدًّا.  76تأهيل مرب يات للتربية في مرحلة الطفولة الغض 

 .كلية انوار القدس : 4

يف الشةةعر والتجميةةةل ، التربيةةة والحضةةةانات ، فاالمةةان ، قةةص وتصةةة تةةدرس الةةدبلوم فةةةي تخصصةةات : هندسةةةة

مصةدقة  الحسابات وادارة االعمال ، هندسة نظام شبكات ، سةكرتيريا طبيةة يحصةل الطالةب علةى شةهادة دبلةوم

 . 31طالب وطالبة 500%، يدرس فيها  70، نسبة التشغيل لخريجي الكلية  العمل االسرائيليةمن وزارة 

 : ات المسيحية. جمعية الشاب5

علةى تحصةل الطالبةة   2014طالبةة لعةام  74تخصص ادارة مكاتب يدرس من خالل المسةار  معيةتدرس الج

لهةةذا التخصةةص حصةةلوا علةةى  2013% مةةن خريجةةات 64شةةهادة دبلةةوم مصةةدقة مةةن وزارة العمةةل الفلسةةطيني، 

لون على شهادة مةن طالب وطالبة ، ويحص 27س من خالله ر تخصص االعالم يد الجمعيةرس وظائف ،وتد  

  77طالبة. 28وزارة العمل الفلسطيني ، وتدرس ايضا دورات في ادارة المشاريع واللغة العبرية  يدرس فيها 

 .كلية الريان :6

تةةوفر كليةةة ريةةان خةةدمات تعليميةةة فةةي مجةةاالت الطةةب المكمةةل والطةةب الصةةيني علةةى الصةةعيد النظةةري و 

 العملي. 

                                                           
76

  www.sakhnin.ac.il . االلكتروني عهاموق من سخنين كلية حول البيانات على الحصول تم

.
 19/5/2014القسم المهني في جمعية الشابات المسيحية في  ةمدير –مقابلة مع االستاذة مي عميرة  77



 
 
 

74 
 

، الطةب الصةيني ، طةب وعةالج البشةرة ، التغذيةة العالجيةة ، المسةاجات المساقات الدراسةية : الطةب الطبيعةي 

 .  78طالب وطالبة 180الطبية ،يدرس في الكلية 

 ثانيا : التعليم الجامعي: 

 .جامعة القدس :  1

 يعاني التعليم الجامعي في القدس من عديد من المشكالت ،ويمكن عرضها على النحو التالي :

التعليم الجةةةامعي بالقةةةدس الةةةى توجةةةه عديةةةد مةةةن طلبةةةة القةةةدس الةةةى الدراسةةةة فةةةي اد  عةةةدم اعتةةةراف اسةةةرائيل بةةة

% مةن مجمةوع 40يشكل طلبة القدس و بحثا عن االعتراف بالشهادة الجامعية ، االخر  الجامعات الفلسطينية 

% مةةن 30اكثةةر مةةن  ن% مةةن مجمةةوع طلبةةة جامعةةة بيرزيةةت ، فةةانهم اليشةةكلو 22طلبةةة جامعةةة بيةةت لحةةم و 

امعة القدس وهذا يختلف عةن اي محافظةة اخةر  حيةث يشةكل طةالب محافظةة نةابلس مانسةبته مجموع طلبة ج

% مةةةن طةةةالب محافظةةةة الخليةةةل يدرسةةةون فةةةي جامعةةةة 80% مةةةن مجمةةةوع طةةةالب جامعةةةة النجةةةاح ، بينمةةةا 75

 . وتعاني جامعة القدس من العديد من نقاط الضعف:79الخليل

اتجةاه  بااللتزامةات االيفةاءلمديونية العالية وعةدم القةدرة علةى االزمة المالية التي تتعرض لها الجامعة بسبب ا.1

  .المزودين الموظفين و 

 كل القو  الشرائية للدينار.آعدم انتظام الراتب مقارنة بالجامعات الفلسطينية االخر  في ظل ت.2
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 .2013احصائيات دوائر التسجيل في الجامعات الفلسطينية عام  
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ات لغويةة مة مخرجات التعليم الحتياجات سوق العمل وخاصة االسواق المقدسية التي تتطلةب قةدر ءعدم مال.3

عاليةة وخاصةةة فةةي اللغتةين العبريةةة واالنجليزيةةة وايضةا الحاجةةة التقةةان المهةارات المحوسةةبة ،ومهةةارات االتصةةال 

 والتواصل.

 كلية بيت حنينا: -جامعة القدس

مةا يميزهةا دونمةات ، 4تقوم على ارض مسةاحتها  من احد االقسام  االساسية لجامعة القدس في مدينة القدس 

ضةةافة تخصصةةات اخةةر  تحتاجهةةا مدينةةة القةةدس عليةةه تتةةيح المجةةال إل المتاحةةة الضةةافة مبةةان  تةةوفر المسةةاحات 

، وتخةةرج منةةه  2014طالةةب وطالبةةة لعةةام  100يدرسةةه  لةةذياضةةافة الةةى تخصصةةات مثةةل االدارة واالقتصةةاد ا

 وطالبةة تخصةص الحقةوق الةذي لةم يتخةرج منةه اي ا  طالبة 180، بينما يدرس   2013وطالبة عام  ا  طالب  30

هيةةل وتةةرميم الكليةةة بتمويةةل ودعةةم مةةن أوطالبةةة ( ، تةةم ت ا  طالبةة 280طالةةب ليصةةل اجمةةالي عةةدد طةةالب الكليةةة )

البنك االسالمي للتنمية ومؤسسة التعاون  وتم اضافة المرافةق الحيويةة  ،وتتطلةب الكليةة خطةة لجةذب الطةالب 

 .80راف االسرائيليبطرح تخصصات اضافية يتطلبها سوق العمل والتغلب على مشكلة عدم االعت

 كلية هند الحسيني :-جامعة القدس 

علةةةى  ةطالبةةةة موزعةةة 500الجةةةوز فةةةي مركةةةز مدينةةةة القةةةدس ويةةةدرس فيهةةةا  يتقةةةع كليةةةة هنةةةد الحسةةةيني فةةةي واد 

تخصصةةةةات : الخدمةةةةةة االجتماعيةةةةةة ، العلةةةةوم التربويةةةةةة ، التةةةةةاريخ ، اللغةةةةةات االنجليزيةةةةة والعربيةةةةةة . بلةةةةةغ عةةةةةدد 

 .  3201طالبة عام  110الخريجات 
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تي هند الحسيني وبيت حنينا من البطالة لعدم توفر فرص عمل فةي المؤسسةات ليل عاني خريجو وخريجات  ك  يو 

  والشركات المقدسية بسبب الفجوة مابين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل .

 وهنالةةك فالمؤسسةةات والشةةركات تتطلةةب خةةريجين يمتلكةةون المهةةارات االساسةةية مةةن اللغةةات ومهةةارات الحاسةةوب

 احتياجةات لمجةةاالت وتخصصةات غيةةر متةوفرة مثةةل االدالء السةياحيين ، بةةرامج المحاسةبة المحوسةةبة ، القةةانون

 باللغة العبرية .

 التهديدات في جامعة القدس: 

 تواجه جامعة القدس عدة تهديدات اسرائيلية ومعيقات فلسطينية : 

هةةا ممةةا يعيةةق يزارة التعلةةيم العةةالي االسةةرائيلية بخريجاهةةم التحةةديات التةةي تواجةةه جامعةةة القةةدس ، عةةدم اعتةةراف و 

% مةةن 30لون فقةةط عملهةةم فةةي مدينةةة القةةدس ويةةؤدي الةةى انخفةةاض الطلةةب مةةن طلبةةة مدينةةة القةةدس الةةذين يشةةكل 

  نسبة الطلبة الملتحقين بجامعة القدس.

ور الجامعةة أن عدم االعتراف بشهادة خريجي جامعة القةدس فقةط السةباب سياسةية محضةة  وذلةك  لعرقلةة تطة

االكاديميةةةة مةةةع الجامعةةةات  والتةةةي وصةةةلت الةةةى مراكةةةز مرموقةةةة علةةةى مسةةةتو  االبحةةةاث والتخصصةةةات والشةةةراكة

فجامعةةة القةةدس معتةةرف بهةةا مةةن قبةةل اتحةةاد الجامعةةات العربيةةة واتحةةاد الجامعةةات االسةةالمية ة، الغربيةةالعربيةةة و 

ليم العةةالي فةةي منظمةةات ذات العالقةةة بةةالتعواتحةةاد الجامعةةات العةةالمي ومقةةره بةةاريس ، وكةةذلك كافةةة الهيئةةات وال

برفةةع  15ليةةة الطةةب وعةةددهم تقةةدم عةةدد مةةن خريجةةي ك 2009والجةةدير ذكةةره انةةه  فةةي عةةام ل العةةالم عةةدا اسةةرائي

وزارة الصةةحة اإلسةةرائيلية وبعةةد الضةةغط مةةن قبةةل العديةةد مةةن الجهةةات ومتابعةةة محةةامي الخةةريجين  ضةةد قضةةية

، م بالتقدم المتحان مزاولةة المهنةةصحة على االعتراف بهم والسماح لهللمحكمة قامت المحكمة بإجبار وزارة ال
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ف بجامعةةة القةةدس .م تعمةةل  الجامعةةة جاهةدة وعلةةى كافةةة المسةةتويات مةةن أجةل فةةرض االعتةةرا1995ومنةذ عةةام 

 . مجلس التعليم العالي االسرائيلي وذلك لدعم ومساندة الطلبة الخريجين المقدسيينمن قبل 

 لمعارف االسرائيلية بشهادة جامعة القدس مما يؤدي الى :عدم اعتراف وزارة ا

       ، مقارنةةةة بمجمةةةوع طلبةةةة جامعةةةة القةةةدس انخفةةةاض نسةةةبة الطلبةةةة  المقدسةةةيين الملتحقةةةين فةةةي جامعةةةة القةةةدس.1

 مقارنة بنسبة التحاق طالب محافظة القدس  في الجامعات الفلسطينية االخر  .و 

الخريجين من الجامعات الفلسطينية واالسرائيلية للعمل في  ضعف قدرة خريجي جامعة القدس على منافسة .2

 السوق المقدسي واالسرائيلي بشكل عام .

يواجةةةه االطبةةةةاء مةةةةن خريجةةةةي جامعةةةةة القةةةةدس معيقةةةةات لمزاولةةةة المهنةةةةة فةةةةي القةةةةدس بسةةةةبب رفةةةةض المحكمةةةةة .3

 االسرائيلية االعتراف بهم لغاية االن. 

قات لتجاوز امتحان مزاولة المهنة االسةرائيلي نتيجةة ضةعف يواجه المحامون من خريجي جامعة القدس معي.4

 مهاراتهم في اللغة العبرية وعدم دراستهم القانون االسرائيلي رغم اعتراف اسرائيل بحقهم بمزاولة المهنة . 

  : جامعة القدس المفتوحة.2

الجامعة، حيث افتتح  انطلقت مسيرة التعليم في برنامج التعليم المفتوح بفرع القدس مع بدايات العمل في

في مدينة القدس ،وتحديدًا على سفح جبل الزيتون ،وفي تشرين ثاني  1991المركز الدراسي الرئيسي في عام 

تم انشاء مركز لخدمة طالب ضواحي القدس في مدينة العيزرية بادارة خاصة وموظفين اداريين  2003

الى التواصل وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي في واكاديميين تابعين لفرع القدس. ويسعى الفرع بشكل دؤوب 

والندوات وكذلك المشاركة في النشاطات  مدينة القدس وضواحيها، وذلك من خالل عقد ورشات العمل
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ي طالبال وطالبة ف 820امكاديمية والثقافية واالجتماعية والتطوعية. وبلغ عدد الطلبة المسجلين في فرع القدس 

 .2012/2013ي امكاديمالفصل امول من العام 

 التخصصات المطروحة في جامعة القدس المفتوحة :

 ) أنظمة المعلومات الحاسوبية ( كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.1

 ) الخدمة االجتماعية ، تنمية المجتمع المحلي (  كلية التنمية االجتماعية وامسرية.2

  ،التسويق (إدارة امعمال ، المحاسبة ،العلوم المالية والمصرفية) كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.3

،  )تعلةةيم المرحلةةة امساسةةية امولةةى ، تعلةةيم التربيةةة اإلسةةالمية ، اللغةةة العربيةةة وأسةةاليب تدريسةةها كليةةة التربيةةة.4

 التاهيةةةةل دبلوماضةةةةافة لةةةة ، ريسةةةةهاتد وأسةةةةاليب الرياضةةةيات االجتماعيةةةةات،،لغةةةة اإلنجليزيةةةةة وأسةةةةاليب تدريسةةةةها ال

 .التربوي

 :القطاع الصحي في مدينة القدس :5.3

للقطاع الصحي اهمية كبيرة في محافظة القدس وله تأثير على انعاش اقتصاد المدينة من حيةث تةوفير فةرص 

 ،القطةاع ومةن حيةث طلةب الخةدمات الصةحية مةن مرضةى الضةفة الغربيةة وقطةاع غةزة هةذا العمل للعاملين فةي

فيات وهي جمعية تشبقطاعات هامة منها االسكان والتعليم ويوجد في القدس ستة مسالصحي  يرتبط القطاع و 

، االميةرة بسةمة وماريوسةف  ،ويعةالج حمةر، اوغسةتا فكتوريةا )المطلةع ( ، العيون ، الهةالل االالمقاصد الخيرية 

% من هةؤالء المرضةى مةن الفقةراء 20فيات المرضى من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ، تشفي هذه المس

،ويمتاز هةةذا القطةةاع اً ممرضةة 927و  اً طبيبةة 564فيات تشةةصةةحي ، يعمةةل فةةي هةةذه المسالمين أتةةالولةةيس لةةديهم 

 بالتفصيل :  ابعديد من نقاط القوة يمكن ابرازه

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=40
http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=36
http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=35
http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=28
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 نقاط القوة : .5.3.1

ات الماليةة اال ان الطةواقم الطبيةة تتوفر االرادة والتصميم للطاقم للحفةاظ علةى تلةك المستشةفيات، فةرغم االزمة1.

تتمسةةةةةك فةةةةةي وظيفتهةةةةةا والتسةةةةةتجيب لالغةةةةةراءات التةةةةةي تقةةةةةدمها وزارة الصةةةةةحة االسةةةةةرائيلية لالنتقةةةةةال للعمةةةةةل فةةةةةي 

 فيات االسرائيلية.تشالمس

يتوفر كادر مميةز مةن االطبةاء مةن الةداخل الفلسةطيني يعملةون فةي مستشةفى المقاصةد الةذين لةديهم نةدرة فةي .2

والةةةدول العربيةةةة ممةةةا سةةةاهم بتحقيةةةق ايةةةرادات عاليةةةة مةةةن قسةةةم جراحةةةة  "اسةةةرائيلفةةةي "تةةةوفرة تخصصةةةاتهم غيةةةر م

المقاصةةد علةةى حسةةاب التحةةةويالت  ىاالعصةةاب  للمستشةةفى وسةةاهم بزيةةادة حصةةةة التحةةويالت مةةن السةةلطة الةةة

  .81الخارجية

  ن القطاع الصحي يعاني من العديد من المعيقات منها : ااال 

ةةةيالسةةةتراتعةةةدم تةةةوفر الرؤيةةةة وااوال:  دة للقطةةةاع الصةةةحي المقدسةةةي بسةةةبب تعةةةدد المرجعيةةةات ، مةةةثال جية  الموحل

 مستشفى المقاصد مرجعيته السلطة الوطنية .

ضعف النظام المالي واالداري لبعض المستشفيات ، يستخدم البعض انظمة مالية تقليدية غيةر محوسةبة ثانيا :

 مما يؤثر سلبا على كفاءة وفعالية االدارة . 

 عدم فعالية وكفاءة الهيئات االدارية في بعض المستشفيات ، حيث تبين سوء ادارة وهدر ثالثا :

                                                           
81

 2013-9-3رستم النمري ، رئيس قسم العظام والمدير السابق لمستشفى المقاصد ، بتارخ  .د  مقابلة مع 
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بفعاليةةةة للمحاسةةةبة ممةةةا  دارة صةةةالحيتهفةةةي المةةةوارد الماليةةةة فةةةي احةةةد المستشةةةفيات ، دون ان يمةةةارس مجلةةةس اإل

 عباء مالية على المستشفى وجعله عرضة لالنهيار واالغالق  .أضاف أ

 ون خاصةةةة القامةةةة مريحةةةة لمرافقةةةي المرضةةةى مةةةن خةةةارج محافظةةةة القةةةدس ، فيعةةةاني ذو عةةةدم  تةةةوفر أمةةةاك:رابعةةةا

 المرضى االرهاق بسبب قلة النوم اليام طويلة . 

هنالك عدد من الفحوصات غير المتوفرة لديها والتي تضطر وزارة الصحة إلى تحويل المرضى لمراكز :خامسا

 .طبية خارج إطار أراضي الدولة الفلسطينية 

هنةاك عديةد مةن  مستشةفيات القةدس تقبةل بنصةف سةعر التحةويالت مةن صةناديق المرضةى االسةرائيلية : سادسا

شيكل مقابل  2200مقارنة بالتحويالت الى المستشفيات االسرائيلية ، مثال تدفع صناديق المرضى االسرائيلية 

 .82السرائيليةشيكل مقابل التحويلة الى المشافي ا 5000التحويل الى مستشفى العيون بينما تدفع 

 وتواجه مستشفيات القدس التهديدات التالية : 

حتى مليون دوالر لمستشفى المقاصد  12تراكم الديون على وزارة الصحة الفلسطينية والتي وصلت الى .1

 . 83، وفي الوقت الذي تقوم بتحويل المرضى الى المستشفيات االردنية2014نهاية 

يات القدس فقط الحاالت الصعبة والمكلفة وتدفع بالمقابةل نصةف سةعر تقوم وزارة الصحة بالتحويل الى مستشف

 . 84الخدمة التي تدفع للقطاع الخاص

 المنافسة من قبل المستشفيات االسرائيلية  من حيث توفير التخصصات المختلفة . .2

                                                           
 .2014-6-13رئيس مجلس ادارة مستشفى الهالل في القدس ، في تاريخ –مقابلة مع د.عبد اهلل صبري  82
83

  2015 شباط ،يحقق نجاحات كبيرة في مستوى الخدمات الطبية، دنيا الوطن " المقاصد" مستشفى"  بعنوان تقرير 

84
  2013 حزيران في العيون مستشفى في التمريض قسم مدير معالي احمد مع معمقة مقابلة 
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 ربةةةط الخةةةدمات الصةةةحية للمقدسةةةيين بشةةةبكة صةةةندوق المرضةةةى)التأمين الصةةةحي االسةةةرائيلي( بمةةةا فةةةي ذلةةةك.3

امطبةةاء والمستشةةةفيات والمراكةةةز الصةةةحية الصةةغيرة والكبيةةةرة علةةةى حةةةد سةةواء،بحيث باتةةةت جميعهةةةا تعتمةةةد علةةةى 

التقاعد( والتعلةيم ، فةي قسم المرافق والخدمات الصحية اإلسرائيلية بما فيها نفقات الشيخوخة والتأمين الوطني )

وفقةةا  -واالمتيةةازات ممةةايجعلهم يتةةرددون  محاولةةة منهةةا للتةةأثير علةةى المقدسةةيين المسةةتفيدين مةةن هةةذه الخةةدمات

 85في الموافقة على انضمامهم إلى الدولة الفلسطينية حال إجراء استفتاء -لوجهة نظرها 

تحةةول ادارات صةةناديق المرضةةى االسةةرائيلية المقدسةةيين  الةةى المشةةافي االسةةرائيلية ولةةيس الفلسةةطينية رغةةم  .4

 .86ارتباطها بصناديق المرضى

ل المستشةةفيات الفلسةةطينية فةةي الضةةفة الغربيةةة لتوفيرهةةا للعديةةد مةةن التخصصةةات بعةةد بنةةاء المنافسةةة مةةن قبةة.5

مستشفيات جديدة يتم تحويل الحاالت المرضية من ضةواحي القةدس الةى رام اهلل وبيةت لحةم ولةيس لمستشةفيات 

 . 87القدس

 دسية. الحصول على تصاريح للعمل بالمستشفيات المقمن ن ييعرقلة ومنع االطباء الفلسطين.6

 صعوبة االجراءات االسرائيلية لمنح تصاريح للمرضى والمرافقين  ..7

  88اعاقة حصول طلبة الطب من جامعة القدس على تصاريح للتدريب العملي في المستشفيات المقدسية.8

 الفرص : 

                                                           
85

 .2014-6-13، في تاريخ رئيس مجلس ادارة مستشفى الهالل في القدس –مقابلة مع د.عبد اهلل صبري  

 2013-4-11رئيس قسم التمريض في مستشفى العيون ،في تاريخ–مقابلة مع السيد محمد ميعاري 86
87

  الصحي القطاع عن ممثلين ضمت العالء ابو قريع احمد دولة مكتب في الصحي لقطاعل بؤرية مجموعة عقد مت 

 
88

 المصدر السابق  
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والقةةةدس يمكةةةن اسةةةتقطابهم للعمةةةل فةةةي المستشةةةفيات  48تةةةوفر بعةةةض االخصةةةائيين واالطبةةةاء مةةةن فلسةةةطيني .1

 لمقدسية. ا

 .يتاح للمقدسيين التحويل الى المستشفيات المقدسية بديال عن االسرائيلية .2 

 التحديات:

يمكةةن ابةةراز التحةةديات التةةي تواجةةه القطةةاع الصةةحي المقدسةةي مةةن خةةالل المقارنةةة بةةين مسةةتو  االداء للقطةةاع 

 الصحي المقدسي والقطاع الصحي االسرائيلي خصوصا في القدس الغربية .

 ( : مقارنة بين القطاع الصحي في اسرائيل والقدس : 5-3قم )جدول ر 

 : القطاع الصحي في القدس القطاع الصحي في اسرائيل  : الرقم 

اليوجةةةةةةد خطةةةةةةة اسةةةةةةتراتجية السةةةةةةتقطاب  تعمل اسرائيل على استقطاب السياحة العالجية   1
 السياحة العالجية .

 تقال السياح المرضى الى اسرائيل تسهيل ان 2
قيل امام السياح للعالج في عرا

 مستشفيات القدس .

 االقامة  او التتوفر اماكن مريحة للسكن يتوفر اماكن مريحة القامة مرافقي المرضى . 3

محدوديةةةةة  التخصصةةةةةات المتميةةةةةزة فةةةةةي  .توفر تخصصات متميزة في المستشفيات االسرائيلية  4
 مستشفيات القدس 
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لهةا الحصةول علةى شركات االدوية االسرائيلية مسموح  5
 مدخالت انتاج االدوية. 

عراقيةةل ومعيقةةات علةةى الحصةةول علةةى 
 مدخالت االنتاج . 

 توفر اسعاف مجهز لنقل الحاالت الحرجة بامان  6

 .سيارات وطائرة لنقل المرضى الى المستشفيات 

اسعاف الهالل غير مجهز لنقل 
.  89الحاالت الحرجة  

 التكنولوجيا محدودة ومستحدثة .  .دل الخبرات ربط المسشتفيات بالتكنولوجيا لتبا 7

اتبةاع نظةةام الجةةودة الشةةاملة فةي تقةةديم الخةةدمات وتةةوفر  8
 نظام اداري يطبق معايير الجودة

اتبةةةةةةةةاع نظةةةةةةةةام الجةةةةةةةةودة الشةةةةةةةةاملة لكةةةةةةةةن 
الصةةةعوبات وخاصةةةة الماليةةةة تعيةةةق مةةةن 

 تطبيقه . 

اسةةتقطاب كةةادر تخصصةةي : مةةن اليهةةود والفلسةةطينين  9
 توفير رواتب مرتفعة وايضا الروس ب

رواتةةةةب الطةةةةاقم التخصصةةةةي منخفضةةةةةة 
 نسبيا . 

مةثال يتةوفر  اقسام ومرافق للمسشتفيات بسةهولة تضاف 10
 مول للتسوق وخدمات متكاملة . في مستشفى هداسا

اليسةةمح بالتوسةةع واضةةافة اقسةةام جديةةدة 
 . 

 ، تبرعات خارجية  الحكومة  :تنوع بمصادر التمويل 11
الحكومةةة الفلسةةطينية تتةةراكم ديةةون علةةى 

 ، انخفاض الطلب الداخلي. 
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ن هنالةةةك أال ، إن مستشةةةفيات القةةةدس لةةةديها شةةةبكة تنسةةةيقية تأسسةةةت علةةةى يةةةد الراحةةةل فيصةةةل الحسةةةيني أورغةةةم 

تخصصات هامة تنقص تلك المستشفيات . وتشكل نقطة ضعف أساسةية فةي سةلة الخةدمات الصةحية المقدمةة 

 فةةأنهم  ، ية . وفةةي ظةةل المديونيةةة العاليةةة وعةةدم انتظةةام رواتةةب المةةوظفينمقارنةةة بخةةدمات المستشةةفيات االسةةرائيل

 يتسربون للعمل في المراكز االسرائيلية  والمستشفيات االسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية .

 الفرص المتاحة : 

فلسةةطيني هنالةةك كةةادر تخصصةةي فلسةةطيني مةةن اطبةةاء مدينةةة القةةدس والةةداخل ال ههةةم الفةةرص المتاحةةة انةةأمةةن 

 يمكن استقطابهم للعمل في المشافي الفلسطينية وبالتالي االرتقاء بمستو  الخدمات المقدمة .

ن أ قسةةةام فةةةي المستشةةةفيات االولسةةبب تةةةوفر تمويةةةل غيةةةر مباشةةةر عبةةةر السةةلطة الفلسةةةطينية لتطةةةوير بعةةةض  ام

لعةالج بمستشةفيات القةدس المظهر العام يحتاج لتطوير اكثر للمساهمة باستقطاب المرضى من مدينةة القةدس ل

 . بدال من العالج في  المستشفيات االسرائيلية وهذا يتطلب من السلطة التدخل في ذلك

علةةى مةةن المرضةةى وبةةالرغم مةةن ربةةط المستشةةفيات الفلسةةطينية ايضةةا بصةةناديق المرضةةى ، مةةا زالةةت النسةةبة ام

حيث لو استطاعت الشبكة زيادة ، لسطينية المقدسيين  يطلبون  التحويل الى المستشفيات االسرائيلية وليس الف

علةةى مةةن االلتزامةةات . كمةةا يتطلةةب مةةن وزارة الصةةحة أالحصةةة السةةوقية يصةةبح لةةديها االمكانيةةة لاليفةةاء بنسةةبة 

ن إن تسدد الديون المتراكمة والمستحقة بشكل دائم ومستمر لضمان استمرارية تلةك المستشةفيات . أالفلسطينية 

مات المقدمةةة مةةن المراكةةز الصةةحية الفلسةةطينية واالسةةرائيلية ، هةةو الضةةمان لتعزيةةز تقليةةل الفجةةوة مةةا بةةين الخةةد
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ضةةافة إاالسةةتثمار ب الحصةةة السةةوقية وتحقيةةق ايةةرادات تسةةاهم بانتعةةاش القطةةاع الصةةحي . وهةةذا مةةرتبط بقطةةاع

عل مباني ومرافق حيوية هامة وتخصصات تحقق ميزة تنافسية غير متوفرة في مستشفيات الضفة واسرائيل. ول

تجربة مستشفى العيون لفترة طويلة خير مثال على ذلك من خةالل العمةل علةى تطةوير خةدمات حيويةة واهمهةا  

ة وخةةدمات النقةةل الميسةةر مةةن  "وسةةوبرماكت"خةةدمات بنكيةةة ، مكةةان اقامةةة مةةريح لمرافقةةي المرضةةى ،مطةةاعم ، 

 .  90الضفة الغربية ايضا اهالقدس باتج

ية تسةةةتهدف النهةةةوض بةةةوعي ابنةةةاء مدينةةةة القةةةدس للحةةةد مةةةن االثةةةر الصةةةحي الةةةى خطةةةة تسةةةويق ويحتةةةاج القطةةةاع

االقتصادي السلبي  الناتج عن الحصول على الخدمات التي تقدمها  المستشفيات االسرائيلية  بدال من التوجه 

 الى المستشفيات الفلسطينية .

سة تخصصات غير متوفرة مع ن لدرايمع قطاع التعليم بتوفير منح دراسية للطلبة المتميز  يضاً أولعل التعاون  

ربط ذلك بعقود عمل متوسطة المد  مع المسشتفيات المقدسية  ، وهذا يتطلب بناء جسور التعاون مع بعض 

ي يوروبيةة .والعمةل علةى اسةتقطاب الكةادر التخصصةي مةن القةدس والضةفة ومةن فلسةطينالجامعات العربية وام

   الجهاز الصحي في القدس له العديد من المزايا :تدخل السلطة الفلسطينية النقاذ فإن ، وعليه  1948

وقطاع  انتاج الخدمات الصحية المتميزة في مستشفيات القدس الهل القدس بل للمرضى من الضفة الغربية.1

، والمصةةةرية  ردنيةةةةسةةةرائيلية وامغةةةزة بةةةديال عةةةن الخةةةدمات الصةةةحية التةةةي تقةةةوم باسةةةتيرادها مةةةن المستشةةةفيات اإل

والتةي تشةكل  المستشةفياتتلةك عباء المالية التي تتحملها السلطة نتيجة للتحويالت الى اموبالتالي  تقليل قيمة 

  تراكما على المديونية .
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ليات تدفع وتضمن التنسيق العالي والفعلي بين المستشفيات في مجال تقديم الخدمات الصحية آالبحث عن .2

 لتقليل الفجوة بينها وبين المستشفيات االسرائيلية .

القطاع الصحي في القةدس بالقطةاع الصةحي الفلسةطيني يعتبةر مةن اهةم القنةوات التةي يمكةن ان تسةهم ن ربط إ

 .فلسطيني مابين القدس والضفة وغزةفي ربط االقتصاد ال

 :  والتجارة الداخلية .قطاع الخدمات 5.4

لعاملةة فةي قطةاع يتناول هذا القطاع تجارة التجزئة  والخدمات في السوق المقدسي حيث بلغ عدد المؤسسةات ا

يعمةةةل فيهةةةا ،و خةةةارج حةةةدود المدينةةةة  786 امؤسسةةةة منهةةة1401فةةةي محافظةةةة القةةةدس   2013الخةةةدمات عةةةام 

ن معظةم المؤسسةات ازدادت أال إمحافظة داخل حدود المدينة الن ثلثي سكان أ، رغم  موظفًا وعامالً  66744

خاصةة فةرض الضةرائب العاليةة التةي خارج حدود المدينة بسةبب السياسةات والمعيقةات التةي يضةعها االحةتالل و 

و خارج حدود المدينة ، بلغ حجم االنشطة لقطاع الخدمات أالنشاط االقتصادي سواء داخل من  دفعت ببعض

 172.8لهةذه االنشةطة مليون دوالر ، وبلغ حجم القيمة المضافة المتحققة  209.4في محافظة القدس حوالي 

نشةةطة الصةةحة والعمةةل أ% وتسةةاهم 43.6ة والطعةةام بمةةا نسةةبته ، وتسةةاهم انشةةطة خةةدمات االقامةةمليةةون دوالر 

 % .12.7االجتماعي بنسبة 

 1513مؤسسةةة مةةنهم  2820وبلةةغ عةةدد المؤسسةةات العاملةةة فةةي قطةةاع التجةةارة الداخليةةة فةةي محافظةةة القةةدس 

 فةيعةامال ، وبلةغ حجةم االنتةاج لقطةاع التجةارة الداخليةة  6319هةا فيمؤسسة في داخةل حةدود المدينةة ، يعمةل 

وكانةةت مسةةاهمة انشةةطة  مليةةون دوالر،177.3مليةةون دوالر ،وبلغةةت القيمةةة المضةةافة  206.9محافظةةة القةةدس 

% من القيمة المضافة لقطاع تجةارة التجزئةة فةي  74%  ، وما نسبته 75تجارة التجزئة من االنتاج ما نسبته 
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ركةةةةات والةةةةدراجات الناريةةةةة ب صةةةةالح المركبةةةةات ذات المحا  القةةةةدس .تسةةةةاهم تجةةةةارة الجملةةةةة والتجزئةةةةة و  ةمحافظةةةة

  .91(%10)م تجارة الجملة عدا المركبات %من القيمة المضافة لهذا القطاع وتساه15

على حصة في االقتصاد المقدسي فةي حةدود المدينةة وايضةا أتساهم التجارة الداخلية والنشاطات المرتبطة بها ب

ث القةةةو  العاملةةة فةةةي القةةةدس الشةةةرقية يعمةةل فةةةي هةةةذا القطةةاع ثلةةة وايضةةةاً  ، خةةارج حةةةدودها فةةةي محافظةةة القةةةدس

عمةال  4-1ت عائليةة صةغيرة يعمةل فيهةا مةن آنهةا منشةأ% مةن  المنشةات التجاريةة فةي القةدس ب96.ويصةنف 

 1994خةارج حةةدود المدينةة ، وفةةي عةةام التةي تقةةع معظةم الزيةةادة فةي عةةدد العةاملين والمنشةةأت فةي هةةذا القطةةاع 

% فةي 16( بينمةا ال تتجةاوز النسةبة j2% فةي منطقةة )40بة عاما توسةع فةروع تجةارة التجزئةة بنسة 16وخالل 

 .92( اعتمادا على تقرير1Jمنطقة ) 

 معوقات التجارة الداخلية المقدسية :

 : يعمل التاجر المقدسي في ظل منافسة شديدة من قبل اربع فئات

  : : المنافسة الداخلية اوالً 

 ية االسرائيلية ، حيث يتعرض المستهلك من اسواقينافس التجار بعضهم البعض وال ينافسون المحالت التجار 

 كينلالقدس الى تذبذب في االسعار وعدم استقرارها خاصة في المواسم واالعياد حيث يتعرض بعض المسته
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ك مةن صةعوبة الوصةول الةى اسةواق البلةدة القديمةة وخاصةة نقةل للالستغالل من بعض التجار، ويعةاني المسةته

 فتكون حجم مشترياته قليلة . المشتريات الى خارج السوق ، 

 : منافسة التجار الفلسطينيين في مناطق الضفة :  ثانياً 

نسبة مةن المقدسةيين الةذين يعملةون فةي الضةفة الغربيةة او الةذين يسةكنون فةي القةر  المحيطةة بمحافظةة القةدس 

محافظةات وبالمقابةل يقومون بشراء كثير من احتياجاتهم مةن رام اهلل او الخليةل، لقةرب مكةان السةكن مةن تلةك ال

صةةعوبة الحركةةة باتجةةاه المدينةةة وايضةةا الن امسةةعار هنةةاك أقةةل ، من هةةامش الةةربح الةةذي يضةةعه التةةاجر فةةي 

الضفة الغربية اقل من الذي يضعه التةاجر المقدسةي ليغطةي نفقاتةه المعيشةية والضةرائب العاليةة التةي يةدفعها ) 

لضةفة الغربيةة( ولةذلك فةان هةامش الةربح فةي الضةفة أضةعاف الضةرائب التةي يةتم دفعهةا فةي ا 3وهي تزيةد عةن 

أقةةل وبالتةةالي فةةان امسةةعار أقةةل وتجةةذب المسةةتهلك المقدسةةي وهةةذا ينطبةةق علةةى شةةراء سةةلع التجزئةةة مةةن مةةواد 

غذائية ، وخضار وفواكه ، ولحوم وغيرها ، بل ايضا ينطبق على اصالح المركبات التي يتوجه اصحابها الى 

ن الكراجات المقدسية ، وايضا يقضي المقدسي اوقات الترفيه مةع عائلتةه فةي رام اهلل رام اهلل وبيت لحم بديال ع

 بحثا عن تكاليف اقل وبسبب عدم توفر االماكن في القدس واغالق بعضها االخر في اوقات مبكرة .

 : المنافسة اإلسرائيلية :  لثاً ثا

السةةتقطاب المسةةتهلك مةةن  مةةن عةةدة نةةواح   يتسةةوق عةةدد واسةةع مةةن المقدسةةيين مةةن  االسةةواق االسةةرائيلية المجهةةزة

حيةةث سةةهولة الوصةةول بالمركبةةات الخاصةةة والحصةةول علةةى سةةلة سةةلعات مةةن مكةةان واحةةد وباسةةعار منافسةةة . 

جه المتسوق من اسواق ومتاجر القدس ا صعوبة الوصول الى اسواق البلدة القديمة ونقل البضائع من ابينما يو 
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وعلةةى مشةةتريات كبيةةةرة  يق اإلسةةةرائيلية علةةى حجةةم مبيعةةات عةةال  تعتمةةد سياسةةات التسةةو و  ،السةةوق الةةى خارجةةه 

نه يحصل علةى خصةم كميةات أكبةر ممةا يحصةل عليةه التةاجر المقدسةي العربةي، إووكاالت رسمية ، وبالتالي ف

ويةةةنعكس ذلةةةك علةةةى طريقةةةة تسةةةعيرة، وعلةةةى العةةةروض المخفضةةةة التةةةي يجةةةذب بهةةةا الزبةةةائن مثةةةل العةةةروض فةةةي 

ليهوديةة واالسةالمية ، كةذلك يعتمةد التةاجر اإلسةرائيلي علةى أمةاكن الجةذب الشةرائية عياد ايضا في امأالمواسم و 

تنافسةةية ال يسةةتطيع التةةاجر  سةةعاراً أ، ومراكةةز التسةةوق امخةةر  فةةي جةةذب المشةةتري العربةةي، ويعةةرض "كةةالموالت"

 العربي البيع بها.

 : البسطات التجارية :  رابعاً 

البسطة أي نةوع مةن الضةرائب، وال يتحمةل مصةاريف اإليجةار تنتشر في شوارع القدس، حيث ال يدفع صاحب 

 أو الكهرباء وغيرها ، لذا فهو يبيع نفس البضائع التي تباع في المحالت التجارية بسعر منخفض.

 :امسواق العربية وامسواق اإلسرائيلية المنافسة:  خامساً 

ين  ، بةةل بقيةةت علةةى حالهةةا منةةذ سةةنوات سةةواق اللحةةامين والعطةةار ألةةم يةةتم تطةةوير أسةةواق القةةدس العربيةةة  مثةةل "

طويلة حيث اغلقت العديد من المحالت التجارية في هذه االسواق  واغلقت ايضا اسواق باكملها مثلمةا حصةل 

فةةي سةةوق الحصةةر، بةةذات الوقةةت  قةةام اإلسةةرائيليون بتطةةوير أسةةواقهم التقليديةةة فةةي شةةارع يافةةا وشةةارع بةةن يهةةودا 

لم تحظ القةدس العربيةة  بمثةل و فقط تجذب المتسوق المحلي وامجنبي ، وغيرها ، وجعل بعضها مناطق مشاه 

بصةورة أنيقةة حافظةت علةى تراثةه  وتحويلةه  "مةاميال"هذا االهتمام مةن قبةل بلديةة القةدس، كمةا أن تطةوير سةوق 
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  المالحة ومراكز التسوق امخر  "مول"جذب الكثير من المتسوقين العرب والسياح إليه. إضافة إلى  "مول"الى 

 .93"تتلبيو "في 

 الفرص :

تتميز اسواق مدينة القدس باحتوائها على محالت تجارية متنوعة تقدم السلع والخدمات ، وتوفر اجواء التسوق 

سةواق مةن االمةاكن الدينيةة لقةرب جميةع ام يضاً أسواق حديثة ، و أية أعن  اسواقهأميز تفي البلدة القديمة التي ت

امةة ، ممةا يتةيح سةهولة التسةوق للوافةدين للصةالة فةي القةدس التسةوق مةن وخاصة المسجد االقصى وكنيسة القي

 اسواقها ومحالتها التجارية . 

كوالت الشةعبية مثةةل أوخةةدمات تميةز مدينةة القةةدس مثةل بعةض المةة اً يتةوفر فةي القةةدس محةالت تجاريةة تقةةدم سةلع

رات االعطةةةارة والبهةةة ضةةةافة الةةةى سةةةلعإالحمةةةص والفالفةةةل ، وكعةةةك القةةةدس ، وبعةةةض الحلويةةةات مثةةةل الكنافةةةة ، 

جميةةد ، والمكسةةرات والقهةةوة العربيةةة التةةي تشةةكل ميةةزة نسةةبية يمكةةن االعتمةةاد اللةةبن الالزعتةةر البلةةدي ، و التوابةةل و و 

 . 94"عليها في تسويق المدينة

  :قطاع السياحة . 55. 

لةةى الةةرغم ع% مةن السةةياحة الوافةدة مةةن عةدة دول .و 31داخةةل اسةرائيل مةةا نسةةبنه  ونيشةكل الفلسةةطينيون المقيمة

ماكن والمقاصد السةياحية توجةد فةي القةدس الشةرقية وبيةت لحةم بشةكل % من المناطق وام90ن أكثر من أمن 

                                                           
93
 القدس.–، نشرت في موقع الغرفة التجارية  2012دراسة عزام ابو السعود ، عام  

94
 نفس المصدر السابق 



 
 
 

91 
 

أساسةةي إال ان عةةدد السةةياح والةةدخل المتةةأتي يةةوزع بشةةكل معكةةوس تمامةةا .فالقةةدس الشةةرقية ال تحصةةل إال علةةى 

ال يزيد وفقا مكثر التقديرات تفاؤال عن ما الدخل ف، أ% للقدس الغربية 82% من نزالء الفنادق مقابل 18نحو 

وقاتا في التسوق بالقدس الشرقية بل يقومون بزيارة االماكن المقدسة والعودة الةى أ% من السياح ال يقضون 8

القةةدس الغربيةةة فةةي نفةةس اليةةوم غالبةةا لكةةون معظةةم فنةةادق القةةدس الغربيةةة تقةةع علةةى خةةط التمةةاس مةةع الشةةرقية 

.فالقةةدس الشةةرقية تغلةةق انشةةطتها التجاريةةة  95لترفيةةه والخةةدمات اللوجسةةتية امخةةر باإلضةةافة إلةةى تةةوفر وسةةائل ا

ومحالتها التسةويقية قبةل الثامنةة مسةاء فةي الصةيف وبحةدود السادسةة مسةاء فةي الشةتاء ممةا يحةول دون قضةاء 

 السائح ساعات إضافية في القدس الشرقية. بينما تستمر االسواق الغربية حتى وقت متأخر من الليل.

مليةون ليلةة  12يتضح ايضا اعتماد اسرائيل على السياحة الداخلية من حيث عدد ليالي المبيةت التةي شةكلت و 

مليارات  10% من مجموع ليالي المبيت وايضا من ناحية االيرادات حيث حققت السياحة الداخلية 53مايمثل 

فةةةي الضةةةفة الغربيةةةة بشةةةكل % مةةةن مجمةةةوع االيةةةرادات . وفةةةي ذات الوقةةةت تعتمةةةد السةةةياحة  50شةةيكل مانسةةةبته 

 اساسي على السياحة الداخلية من حيث ليالي المبيت وخاصة في محافظتي بيت لحم واريحا . 

الةةةى القةةةدس بسةةةبب االجةةةراءات  نيينيوشةةةهدت السةةةياحة الداخليةةةة الةةةى القةةةدس تراجعةةةا لصةةةعوبة وصةةةول الفلسةةةط

 حم واريحا .االسرائيلية ، لذلك تركز النشاط السياحي الداخلي في محافظتي بيت ل

مليةار شةيكل يعةز  الةى ارتفةاع عةدد الفنةادق  20مليون شيكل بينما حققت اسرائيل  22وحققت القدس الشرقية 

والتتجاوز نسبة  اً دقفن 28%بينما ال يوجد في القدس الشرقية سو  68شغال  إفندق  بنسبة  334في اسرائيل 

 % .41شغال اإل
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 يدات : والفرص والتهدنقاط الضعف والقوة .5.5.1

 نقاط القوة 

السياحة الدينيةة الجذابةة  :  قةرب االمةاكن مةن بعضةها الةبعض ) المسةجد االقصةى ، وكنيسةة القيامةة ، اسةوار 

من السياحة الوافدة ويرتبط ذلك  اً كبير  اً الهمية االماكن التاريخية والدينية يتوقع ان تستقطب حجم البلدة القديمة

تةةاح التعةةاون مةةا بةةين المحافظةةات لتنظةةيم رحةةالت سةةياحية وتقةةديم سةةلة مةةن بزيةةارة كنيسةةة المهةةد فةةي بيةةت لحةةم لي

 الخدمات المتكاملة والمنافسة . 

   الموقع  الجغرافي: 

التعةاون ممةا يتةيح امكانيةة  قرب القدس وفلسطين من الةدول العربيةة المجةاورة ) االردن ومصةر وسةوريا ولبنةان(

ة تشةمل هةذه الةدول ، حيةث تتةوفر الرغبةة لةد  الوافةدين بزيةارة ة لتنظةيم رحةالت سةياحيمع الدول العربية الشةقيق

 الدول المتجاورة مثل االردن وفلسطين . 

  ..المناخ المناسبأ(   

 كرم الضيافة العالي لد  ابناء القدس .1

 .انتشار عدد كبير من المحالت السياحية الفلسطينية في مدينة القدس وخاصة البلدة القديمة  .2

 نقاط الضعف:

 قاط الضعف في : تتركز ن
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هةةا ، وهةةذا ينطبةةق علةةى الفنةةادق والمطةةاعم والمحةةالت التجاريةةة هيلأوضةةعف ت .عةةدم كفايةةة البنيةةة االساسةةية1

السياحية التي تحتاج لصةيانة وتةرميم وتحسةين فةي المظهةر الخةارجي السةتقطاب وجةذب اكبةر للسةياح الوافةدين 

م حيةث ارتفةع عةدد الفنةادق خةالل السةنوات الماضةية الى القدس والبلدة القديمة وهذا يمكةن مقارنتةه مةع بيةت لحة

سةاعة بعةد ان كةان  24بعد ان توقفةت السةياحة بعةد االنتفاضةة الثانيةة ، حيةث اصةبح يقضةي السةائح  44الى 

 . 96دقيقة 45يقضي فقط 

 97.نقص في عدد الفنادق والمطاعم2

والخةةةةاص وغيةةةةاب المنتجةةةةات     بةةةةل القطةةةةاعين العةةةةامعةةةةدم كفايةةةةة االسةةةةتثمارات فةةةةي المنشةةةةات السةةةةياحية مةةةةن ق  .3

 47السياحية الفلسطينية

محدوديةة االراضةي تتحكم  نقاط العبور والخروج االسرائيلية بدخول وخروج السياح الى االمةاكن الفلسةطينية .4

 ت السياحية في القدسآوارتفاع التكاليف التطويرية لالراضي والمنش

ة مثل امفراح وامحةزان والنشةاطات الثقافيةة وحتةى المشةاركات .يقيم المقدسيون النشاطات الثقافية واالجتماعي5

عةةدم كفايةةة هةةذه المراكةةز واالمةةاكن وارتفةةاع اسةةعارها ، وصةةعوبة  بالسياسةةية خةةارج حةةدود المدينةةة المقدسةةة بسةةب

 .98وصول االهل واالقارب من الضفة الغربية لحضور تلك المناسبات

 . في مجال السياحة لد  العاملين امجنبية.ضعف المهارات اللغوية 6

 .  99في البلدة القديمة من القدس أبوابها محل تجاري 250 قاغال.7
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  2013 حزيران في قريش محمد االستاذ مع مقابلة

99
  2013 اب في واالجتماعية االقتصادية للحقوق القدس مركز مدير الحموري زياد االستاذ مع مقابلة  
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 ضعف الشعور باالمان لد  السياح في االحياء العربية..8

 ية شركات السياحة  وضعف قدراتها التسويقية والترويجيةدمحدو .9

  .100عدم توفر مواد دعائية من نشرات وخرائط تعريفية للسياح.10

   .نيين مقابل عدد كبير من االسرائيليين الفلسطيني.محدودية عدد االدالء السياحي11

  101.ضعف التعاون الداخلي بين  تجار السياحة المقدسيين12

  102وايام الجمعة مساءً  6.اغالق المحالت التجارية والسياحية ابوابها مبكرا الساعة 13

 103رام اهلل وبيت لحم( تيعظمهم من محافظ.عدم توفر عمال مهرة في الصناعات السياحية ) م14

الواحةدة ،بينمةا الغرفةة ليلةة فةي ال اً دوالر  25.منافسة الفنادق الفلسطينية في بيت لحةم لعرضةها الغرفةة بسةعر 15

 104ًأ.دوالر  65في القدس تكلف 

ياحة ضةعاف السةأد  الةى إ.ضعف دور وزارة السياحة الفلسطينية في ظل نشةاط وزارة السةياحة االسةرائيلية 16

 .المقدسية

 

                                                           
 13/3/2014جمعية حامالت الطيب في القدس ، في تاريخ  ةرئيس–مقابلة مع االنسة نورا قرط   100

101
  2014 اذار في ، القدس في التجار لجنة رئيس نائب ، عابدبن غسان السيد مع مقابلة  

102
  2014 اذار في القديمة البلدة تجار من ، زحيمان محمود السيد مع مقابلة  

103
  .2014 اذار في القدس في السياحي التجمع رئيس سعادة رائد مع مقابلة  

104
  2013 نيسان في ، القدس في الوطني الفندق مدير ، صالح اسامة السيد مع مقابلة  
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 التهديدات :

.منافسةةة الفنةةادق االسةةرائيلية للفنةةادق العربيةةة  فةةي مدينةةة القةةدس ، حيةةث تةةم بنةةاء ثةةالث فنةةادق اسةةرائيلية فةةي 1

  . 105الشيخ جراح

% ( المفروضةةةةةة علةةةةةى الةةةةةدخل وارتفةةةةةاع التكةةةةةاليف 55 -%40.ارتفةةةةةاع الضةةةةةرائب االسةةةةةرائيلية  الباهضةةةةةة ) 2

 بإضعاف قطاع السياحة والمهن الحرفية ووضعت أمامها سلسلة طويلة ومكلفة التشغيلية ،فقد قامت إسرائيل

قامة مشاريعهم نهاك رجال االعمال ودفعهم لمغادرة المدينة وا   من اإلجراءات المعقدة الهادفة إلى إفقار وا 

 هاقهموتفرض على الشركات ورجال امعمال ضرائب متنوعة ومختلفة  إلر ، بما يشمل اقامة الفنادق، خارجها 

جبارهم على مغادرة المدينة أو تحجيم اعمالهم فيهاكحد ادنى  . 106وا 

.إغالق االحتالل للمؤسسات التمثيلية، النقابية والسةياحية والتجاريةة والثقافيةة ونقلهةا إلةى خةارج حةدود المدينةة 3

 .  107مثلما فعلت مع الغرفة التجارية

 م إلى عمال بعيدا عن تخصصاتهم المهنية مما تقليص فرص العمل أمام الخريجين والشباب، وتحويله.4 

 دفعهم للبحث عن عمل في الضفة الغربية  او في اسرائيل وبذلك نجحت سلطات االحتالل في تقليص عدد

السةةةةاعات التةةةةي يقضةةةةيها المقدسةةةةي داخةةةةل المدينةةةةة وباتةةةةت لجةةةةزء كبيةةةةر مةةةةنهم ليسةةةةت اكثةةةةر مةةةةن مكةةةةان للمبيةةةةت 

 .108فحسب
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106

  2014 ،اذار واالجتماعية االقتصادية للحقوق القدس مركز مدير الحموري زياد يدالس مع مقابلة

107
  2013 ،ايار التجارية الغرفة في المشاريع مديرة جويلس، نائلة االستاذة مع مقابلة  

108
  .2014 اذار ، الحموري زياد مع مقابلة  
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ممارسةة نشةاطاتها او فةتح فةروع لهةا فةي من متعاقبة وزارة السياحة الفلسطينية .منعت السياسات اإلسرائيلية ال4

حدود مدينة القدس ،والتي تتركز مؤسساتها ومقراتها  فةي رام اهلل وبةذلك قللةت او قلصةت إلةى درجةة كبيةرة جةدا 

 من امكانية ان يكون لوزارة السياحة  أية مؤسسات في القدس الشرقية في المستقبل. 

الطلب الداخلي وتراجع السياحة الداخلية بسبب اغالق القدس امام الفلسطينين مةن الضةفة الغربيةة .انخفاض 5

 109.وقطاع غزة
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  2010 تصادي،االق الواقع على الجدار اثار"  بعنوان ةالتجاري للغرفة دراسة  
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 الفصل السادس 

 .النماذج التنافسية :6

__________________________________________________________________ 

 : حسب نموذج بورتر اديةالتنافسية للقطاعات االقتصتحليل الجوانب ..6.1

 المقدمة :

يهةةةدف هةةةذا الفصةةةل الةةةى عةةةرض معةةةالم ومحةةةددات اداء القطاعةةةات االقتصةةةادية المقدسةةةية وفقةةةا لنمةةةوذج الماسةةةة 

للمةدن والعواصةم اعتمةادا  ويعتبر هةذا النمةوذج مةن اهةم النمةاذج التةي  تسةاهم بتعزيةز القةدرة التنافسةية ،"لبورتر"

 ثير في التنافس بثالث طرق : على العناقيد التي تستطيع  التأ

 .زيادة اإلنتاجية  في العنقود أكثر من الشركات المنفردة أ.

 قيادة اإلبداع في المجال .ب

 عمال جديدة في المجال .أاستحداث .ت

 مكونات نموذج بورتر : 

 .الطلب 1

 .العرض 2

 . دعم الحكومة 3

 . الصناعات والخدمات الداعمة  . 4
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فةةي القةةدس سةةنقوم  بتحليةةل مةةن القطاعةةات طةةاع لكةةل قوالضةةعف والفةةرص والتهديةةدات بعةةد تحليةةل نقةةاط القةةوة 

جية عمل بالحد من المعيقات يعنقود باتجاه اقتراح استراتكل ، لتشكيل  "بورتر "اعتمادا على نموذج القطاعات

 .التي تواجه العنقود ،وبالتغلب على نقاط الضعف واستغالل الفرص المتاحة 
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( :6- 1 )رقم شكل  : 110بورتر نموذج   
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ات باالعتماد على تحليل البيئة الداخلية والخارجية ، وتحليلها نموذج بورتر ربط مابين العرض والطلب ، والصناعات والخدمات المساندة ، ودور الحكومة الداعم لنجاح النموذج ، سيتم تحليل جميع القطاع 

 ايضا حسب مكونات نموذج بورتر . 

 االستراتيجية 

 العرض  
 الطلب 

 العنقود   

 الحكومة 
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:سي لعنقود البناء واالسكان.النموذج التناف6.1.1  

                               

:االستراتيجية   االستراتجيات  

.سنوات 5 خالل سكنية وحدة الف 15 لبناء منظمة اراض   وتوفر العالي والطلب السكاني النمو فرص توظيف               

مدرسة 20 ،و اً عام 15 خالل سكنية وحدة الف 25 لبناء وتوظيفها صفراء الى الخضراء االراضي تحويل                                         

  .للمحامين القانونية الخبرة وعلى الشركات بعض خبرة على اعتمادا 

                    

  

   

   

  

-   

 الطلب العرض 

 العنقود

 ستراتيجية اال

 الحكومة االسرائيلية

 تفرض ضرائب عالية

قيود عالية على الترخيص )تكلف 
الف دوالر  .                                                   40الشقة 
عالية وهدم المنازل )هدم  غرامات
منزل خالل عشر  1000حوالي 

                                           سنوات ( .                                      

                                                                                                 قوة الطلب          

 + نمو سكاني مرتفع 

القدرة الشرائية منخفضة التمكن  -
سكن في مشراء من االسرة الشابة  

القدس ، بل يتوجه للضفة لشراء شقة 
 فيها .    

لرغبة العالية والقدرة الضعيفة +ا
 .سكن بالمدينةمن لشراء يللمقدسي

  

 40انخفاض مستو  العرض ،نقص -
الف وحدة سكنية ، نقص في 

 20مدارس )المستشفيات ، الفنادق ، ال
 مدرسة ( ، االندية والمراكز المجتمعية  . 

% 13قلة المساحات المتاحة للبناء ) -
 من مساحة القدس (.

 عدد الشركات المستثمرة  بالبناء قليلة-

 شركات (.  4)  

 توفر المهندسين المهرة

الف  300تكاليف البناء مرتفعة )-

 مواد البناء تستورد من اسرائيل-

 اليوجد مرجعية للقطاع-

 قلة االليات والمعدات-

 ضعف الصناعات الداعم

 مثل االخشاب ، الباطون ، والحديد

  االسكان والبناء عنقود(:6-2رقم )شكل 
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 2013-4-24التجمع المقدسي لالسكان ، في -تحادرئيس ا–زحايكة  مع المهندس محمودمقابلة  

:   محددات العرض  
الف  40يعتبر النقص في المساحات المتوفرة االراضي قيدا على التوسع في االسكان ، ويشكل العجز في الشقق ) -

  111(  مرافق ترفيهية 10و )مستشفى ،( مدرسة ،20والقدس بحاجة  الى ) وحدة (،
نينا.وبيت صفافا وهذا ما ان اكثر االراضي المعروضة للبناء والمفضلة من قبل المقدسيين تتركز في بلدات بيت ح-

   الف دوالر . 300متر مربع التي تصل الى  120التي مساحتها  (عظم)اع تكاليف البناء للشقة الواحدة يفسر ارتف
  %35تشكل  قلة المساحات المتاحة للبناء بسبب مصادرة االراضي الغراض االستيطان التي- 

تصاالت ، والكهرباء ( مقارنة للخدمات التي توفرها البلدية ضعف البنية التحتية ) من الشوارع ، المياه ، اال  -
 .االسرائيلية لمشاريعها االسكانية في القدس الغربية

   ن بعض االراضي تسربت للجهات االسرائيليةضعف ثقة المالكين لالراضي بالمستثمرين أل  -
 حنينا وشعفاط . من قبل بعض السماسرة واخرى وضعت عليها اليد بالقوة مثل بعض اراضي بيت 

 الفسطيني باستغالل قطع االراضي المرخصة للبناء عليها.  الطرفخير من أت-
  توفر بدائل ومساكن رخيصة في مناطق خلف الجدار ضمن منطقة القدس مثل كفر عقب وغيرها . -

والتي اصبحت  +رغم محدودية الشركات المستثمرة في البناء في القدس اال انها استطاعت ان تحقق نجاحات فردية
 لديها الخبرة العالية في الترخيص ومواجهات العقبات واالجراءات التي تفرضها البلدية االسرائيلية ومن مؤشرات ذلك :

  .أ. المساهمة بتفتيت العقبات ، وبناء عدة مساكن
يع اسكان في اسرائيل ب. توفر عمال مهرة لديهم الخبرة في اعمال البناء الذين اكتسبوا الخبرات من خالل تنفيذ مشار 

 ، الحاجة الستقطاب هؤالء للعمل في مشاريع اسكان لصالح المقدسيين.
 

 الطلب

 العنقود

 االستراتيجية 
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 24/4/2013التجمع المقدسي لالسكان ، في -حادإترئيس –ع المهندس محمود زحايكة مقابلة م 

   نفس المصدر السابق 113
 

 محددات الطلب قوية : 
%  مقارنة بالنمو السكاني في اسرئيل  مما يساهم بزيادة الطلب على 1.9ارتفاع معدل النمو السكاني +

 بة لهم  . السكن في مدينة القدس ويتطلب توفير مساكن مناس
+ طلب متزايد على التعليم والمدارس والجامعات والمرافق التجارية والمستشفيات ، المحالت التجارية ، 

 مدرسة الستيعاب طالب مدينة القدس .  20والمرافق الترفيهية ويتطلب بناء 
سعر الشقة من والقدرة الضعيفة للمقدسين لشراء سكن بالمدينة ،  ويتطلب توفير نصف ،+ الرغبة العالية

  112مصادر خارجية، ولعدم توفر المبالغ  يتوجهون لشراء مساكن لهم في الضفة الغربية.
 + الطلب على البناء واالسكان مرتفع لكن هنالك العديد من المعيقات : 

 اسرائيليا : قيود على استصدار رخص البناء ، وفرض ضرائب ورسوم عالية على البناء . 
 . 113التمويل واالستثمار باالسكان والبناء فلسطينيا : عدم توفير

اقتصاديا :  انخافض القوة الشرائية يضعف قدرة المقدسيين على امتالك الشقق في حدود المدينة ) نسبة 
 . (%78الفقر 

 العنقود

 يجية االسترات

 العامل
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      : الصناعات المساندة القيود والعقبات على                                       

.  

    

 

                                                           
114

  2013 عام االحصائي القدس كتاب ، اسرائيل في تعمل% ( 37) المقدسية العاملة االيدي معظم 

 .2013-9-12مدير مكتب هندسي ، ورئيس اتحاد اولياء االمور في المدارس التابعة للبلدية ،  الفي الكريم عبد رياالمعم المهندس مع لةمقاب 115
  

 24/4/2013المقدسي لالسكان ، في  -تحادرئيس اال–مقابلة مع المهندس محمود زحايكة 116

 
.  114 د منها لالستثمار في قطاع االسكان واالقتصاد الفلسطينيااعداد العمال في اسرائيل ال يستف-  

تمديدات ( . معظم مواد البناء تستورد من اسرائيل )االسمنت والحديد والحجر ، ومواد الدهان ، وال-  
نقص في معدات البناء الثقيلة الالزمة للبناء. -  
غياب وضعف المرجعية لشركات البناء والترميم ، معظم المشاريع تنفذ بشكل فردي وال يتوفر تعاون وتبادل خبرات وموارد ما بين -

 الشركات.  
.  115سام والمنافسةغياب المرجعية لجمعيات البناء واالسكان في القدس ، يسود الجمعيات االنق-  
.116محدودية القدرات المالية للشركات  لشراء مواد البناء ودفع اجور العمال وتكاليف الترخيص وتوفير ثمن االراضي-  

 االستراتيجية 

 الطلب  العرض
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 : والبناء تشكيل عنقود االسكان.6.1.2

ئرة يتكون العنقود من  جمعيات االسكان ونقابة المهندسيين وشركات المقاوالت ، ونقابة عمال البناء ، ودا

 ةاالراضي والخرائط في منظمة التحرير ، ووزارة االسكان الفلسطنية ، واالوقاف االسالمية والمسيحية ، وشرك

 القدس القابضة .

  تشكيل هيكيلة عنقود البناء واالسكان من اهم متطلبات نجاح نموذج بورتر::  (6-3شكل رقم  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في القدس واالسكان  لبناءعنقود ا

جمعيات 
 االسكان 

التجمع  –اتحاد 
المقدسي 
 لالسكان

المجلس 
االعلى 
  لالوقاف

المجلس 
الكنائسي 
 االعلى 

المجلس 
 االعلى

  لالسكان 

شركة 
القدس 

 القابضة 
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 تحليل عنقود البناء واالسكان  :

 يتكون العنقود من :

 اوال : الجهات والمؤسسات الداعمة على النحو التالي : 

نقابة 
 المهندسيين 

 قاولين الم شركات البناء 

المهندسيين 
من كافة 

 التخصصات

تجار مواد 

 البناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركات نقل 
 الباطون 

مصانع 
الحديد 

والباطون 
 الباطون 

 وزارة البناء واالسكان 

المؤسسات 
 االكاديمية 
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 .التجمع المقدسي لالسكان-.اتحاد1

    ..الحكومة الفلسطينية2

 ..المجلس االعلى لالسكان3

 ..المجلس االعلى لالوقاف 4

 ى .المجلس الكنائسي االعل5

 .المؤسسات االكاديمية 6

 ثانيا : مؤسسات العرض ) المنتجات ، والخدمات ( : 

   االراضي.تجار أ

 ب. العمال المهرة 

 ج.شركات المقاوالت

   محالت وشركات بيع مواد البناء . . د

 ثالثا : مكونات الطلب : 

 شقق سكنية .1

 مدارس .2

 فيات تشمس.3

 .مرافق ترفيهية واندية .4

  .مرافق تجارية.5

 كن تجزئة الطلب على النحو التالي : يم
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 .القدس داخل البلدة القديمة 1

 . القر  والبلدات المحيطة في مدينة القدس . 2

 دود المدينة وفي اطار المحافظة .. القر  والبلدات خارج ح3

 سكان في محافظة القدس :إللاعمة المؤسسات الداوال : 

 : وهذه المؤسسات هي فظة القدس يعمل عديد من المؤسسات لدعم االسكان في محا 

 : التجمع المقدسي لالسكان-تحادإ.1

لمواجهة  ود مابين جمعيات ومؤسسات االسكانلهدف تنسيق الجه 2004في القدس عام   االتحادتأسس 

سياسة تهويد المدينة ولتمكين المقدسين من  الحصول على رخص بناء للمساكن وللمدارس والمؤسسات 

 .117والمرافق الحيوية

تحاد الجهود فيما بينها من جهة وينسق سكان مرخصة ومسجلة ، ينسق اإلإجمعية  12من  فرع القدسيتكون 

الجهود مع وزارتي االسكان والعمل لتذليل العقبات امام تنفيذ عدة مشاريع اسكان في مدينة القدس التي تتبع 

 .  118بعض جمعيات االسكان

ركات االسكان في محافظات الوطن لتشجيعها على تنفيذ يعمل االتحاد على تنسيق الجهود مع شوكما 

مشاريع اسكان في حدود مدينة القدس ، مما يساهم بزيادة عدد الوحدات السكنية ويقلص الفجوة ما بين 

 الطلب والعرض على الوحدات السكنية . 

                                                           
117
 2014نشرة اتحاد جمعيات االسكان ، عام  

118
 لسابقنفس المصدر ا 
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ا تمويل مشاريع اسكان وكما يعمل  العنقود على اقامة عالقات وثيقة مع الصناديق العربية واالسالمية لتبنيه

 مقترحة في مدينة القدس ، وخاصة تلك التي تدعم فئات مهمشة وفقيرة مثل المعلمين وغيرهم . 

كما وينسق اتحاد جمعيات االسكان مع المجالس االسالمية والمسيحية لتوفير اراضي القامة مشاريع اسكان 

ة مؤخرا على تنفيذ مشروع اسكان في بيت اسالمية مسيحية مشتركة في مدينة القدس ، فقد اشرفت الكنيس

 وحدة سكنية يسكن فيها اسر مسيحية ومسلمة .  80صفافا مكون من 

يتطلب من االتحاد  تنسيق الجهود الدارة الموارد بطرق فعالة تساهم بتنظيم االراضي واقامة مشاريع االسكان 

مبالغ وغرامات مالية عالية ويؤدي الى  ، بديال عن اللجوء  الى البناء غير المرخص الذي يؤدي الى انفاق

 منزل سنويا  . 100هدم العديد من المنازل بمعدل  

بلغ و  119وحدة سكنية خالل االعوام الثالث الماضية  2000 ؤهاالوحدات السكنية التي تم بنابلغ عدد فقد 

من مدينة  مختلفةوحدة سكنية في مناطق  4700 الوحدات السكنية المنظمة والتي يمكن البناء عليها عدد 

  120القدس

 :الفلسطينيةدور الحكومة .2

يتطلب من الحكومة الفلسطينية  االلتفاف على االتفاقيات السياسية الموقعة وخاصة اتفاقية اوسلو وتمرير 

موازنات القدس عبر االجسام والمؤسسات الموجودة مثل اتحاد جمعيات االسكان  وغيره للتغلب على القيود 

                                                           
119
 ..مشاريع االسكان في مدينة القدس( :3رقم )ق حمل 

120
 .أرقام كافة مشاريع التنظيم في القدس وعدد الشقق المقترحة فيها(  3 رقم ) ملحق 
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نشاطات السلطة الفلسطينية وبالتالي على دور وزارة االسكان في مدينة القدس ولذلك التي وضعت على 

 يتطلب من الحكومة الفلسطينية التدخل على مستويين :

 اوال : التأسيس للقدس كعاصمة للدولة الفلسطينة . 

ية(، الذي يمكن ن االستثمار في القدس يجب أن يكون استثمارًا في الهدف، )القدس عاصمة الدولة الفلسطينإ

يات سيس لهذا الهدف من خالل تنفيذ استراتجأأن يحقق النتائج المرجوة من ذلك الهدف والذي يتطلب الت

ى تنفيذ مشاريع اسكان للمقدسيين واقامة مرافق سيادية في حدود محافظة مد تقوم علقصيرة ومتوسطة ام

على فلسطينية القدس، مقابل سياسة تهوديها، والتي التأكيد بيس ليساهم قر  العيزرية وابودفي  القدس وتحديداً 

باتت تطغى على عروبتها وفلسطينيتها. وعليه فنحن مطالبون اليوم بفرض واقع من تأكيد وجودنا في القدس 

 .لتكون القدس عربية فلسطينية

والمقرات الذي  ويتطلب من عنقود االسكان والبناء تحديد احتياجات محافظة القدس من البنية التحتية والمرافق

 يتعلق بتحقيق استقالل القدس كعاصمة للدولة الفلسطينة يتطلب بناء : 

 .مقرات وفروع للوزارات االساسية مثل االسكان والصحة والتعليم والسياحة . 1

.بناء الفنادق والمطاعم واماكن الضيافة للوافدين القادمين من الدول العربية واالسالمية لزيارة المسجد 2

 .صى والقدس االق
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 ثانيا : المساهمة بتثبيت وجود المقدسيين في مدينة القدس رغم وجود االحتالل . 

 121ألف .(16يتطلب تثبيت وجود المقدسيين في ظل تزايد عدد من سحب حق االقامة منهم  ليصل لنحو )

صل إلى نحو مواطن مقدسي وبموجب قانون تثبيت حق اإلقامة في القدس، وأن العدد مؤهل لالرتفاع لي

( ألف مواطن، حيث لن يكون بمقدور المواطن المقدسي استالم بطاقة هويته الجديدة مع حلول عام 50)

، إال باستكمال كافة الوثائق المطلوبة إلثبات إقامته في القدس )بمعنى أثبت إقامتك أواًل ومن ثم 2015

 .122احصل على الهوية(،

سين ، هذا المستو  الذي ال يعفيهم من مسايرة الواقع المعيشي ونظرا الرتفاع نسبة الفقر في اوساط المقد

ومتطلبات العيش في القدس، والذي يدفع بالكثيرين إلى الرغبة في التحرر من هذا الواقع للخروج من القدس 

للبحث عن سكن مناسب بكلفة أقل وأجرة أقل، وللهروب من واقع فرض الضرائب ومواجهة غالء المعيشة، 

ث فعاًل اآلن بحيث أصبحت الهجرة من القدس إلى محيطها في رام اهلل وسميرا ميس وكفر عقب وهذا ما يحد

 والعيزيرية وابوديس  ظاهرة واضحة المعالم.

وبموجب التعسف باستعمال قانون أمالك الغائبين )أراضي + منازل( قضايا التهديد بالمصادرة قد تصل إلى  

لمهددة ية مهددة بالكامل بموجب هذا القانون بلغت عدد امبنية ا( قضية، حيث توجد أحياء مقدس1000نحو )

   2015-2014( منها مهدد للهدم خالل االعوام  480بناء مخالف ) الف  20بالهدم 

                                                           
121
 2013دائرة االحصاء المركزي ، التقرير الربعي الثاني ، عام  

 9/10/2013األربعاء ، موقع الكتروني االسبوع ، 'البطاقة الذكية' خبير يحذر من مخطط لتهجير آالف المقدسيين عن طريق مقالة بعنوان : 122

http://www.elaosboa.com/show.asp?id=19504#.VJ0CzAFAA 

 

http://www.elaosboa.com/show.asp?id=19504#.VJ0CzAFAA
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، وان 2012عام  محل تجاري قد اغلق 250وبناًء على سياسة فرض الضرائب )الدخل + امرنونا( فإن 

 .123الق والحجز عليها( محل تجاري معرض لإلغ200من ) أكثر

( ألف مواطن مقدسي قد أصبحوا خارج الجدار 130.000وبناًء على كل تلك الظروف فإن نحو )

االستيطاني، ولد  قيام الحكومة بأي إجراء لسحب حق إقامة هؤالء )كما هو مخطط( فإن ضائقة اإلسكان 

 في القدس ستحول دون تمكين هؤالء من العودة فعليًا إليها.

االف شقة سكنية على المد   10الف وحدة سكنية منها  نحو  40واطني القدس اليوم الى أن حاجة م

القصير  لتحسين ظروف السكن واستيعاب الفئة التي تسعى لتثبيت حق إقامتها في المدينة، ولخلق واقع 

الذي يبلغ  يمكن معه خفض كلفة اإليجار ومعالجة الحاجة إلى شقق جديدة بالنظر إلى النمو الطبيعي للسكان

ويتطلب  من وزارة االسكان الفلسطينية  بناء مشاريع االسكان في مدينة القدس بالتعاون باملف.  9ت2اليوم 

  .124مع اتحاد جمعيات االسكان في القدس 

وتعتبر مشكلة اإلقراض في الوسط المقدسي من قبل المؤسسات المصرفية الفلسطينية من أكثر القضايا 

% من المتقدمين بالحصول على قرض  لعدم توفر الشروط الالزمة، ومنها 1ح المعقدة، حيث ال ينج

عدم قدرة  المؤسسات المصرفية الفلسطينية على تحصيل ديونها من المقدسيين، لكونها مؤسسات غير 

مرخصة إسرائيليًا، ومسباب أخالقية تحول دون رفع دعاو  ضد المقدسيين في المحاكم اإلسرائيلية. إن 

م التزام المواطنين المقدسيين بسداد ديونهم للمؤسسات المصرفية الفلسطينية، مثل مجلس تجربة عد

اإلسكان وغيره، تضع العديد من العقبات للحيلولة دون إنجاز فكرة وجود مؤسسة إقراض لصالح أهالي 
                                                           

123
 10/11/2014ة ، في مقابلة مع زياد الحموري ، مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادي 

124
 2013-4-7تاريخ في مدير شركة علي شقيرات اخوان ،  –مقابلة مع السيد علي شقيرات  
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 ولعل ما يمكن فعله في هذا الباب هو أهمية الوصول إلى حل يكمن في تأسيس مؤسسة تعنى ،القدس

باالقراض، على أن تكون هناك حوافز لطالبي هذه القروض وتسهيالت ميسرة، كأن يعفى المقدسي بما 

% من إجمالي القرض، وعلى أن يكون القرض 70% من القرض لد  سداده ويسدد فقط 30نسبته 

لعربية مجدواًل بدفعات شهرية ميسرة  ودون فوائد أو رسوم، هذا اإلجراء الممكن إذا التزمت الصناديق ا

والبنك اإلسالمي للتنمية بما يساهم بالمشاركة بالمخاطر في التعامالت البنكية، وتتعهد تلك الصناديق 

% من إجمالي القرض، كمنحة للمقدسيين لصالح مؤسسات اإلقراض أو البنوك 30بتغطية ما نسبته 

 .125% من إجمالي القرض70الفلسطينية، عند دفعهم 

قروض في مراحل الترخيص االولى لتشجيع الناس على ترخيص االراضي ويمكن ايضا البدء في منح ال

وتسجيلها قانونيا وحمايتها ، والن المواطن المقدسي بحاجة الى القرض قبل الترخيص اكثر منه في 

 مراحل متأخرة . 

 استراتجية عنقود االسكان : 

 ل نسبة اعلى من مساحتها تعتمد استراتجية عنقود االسكان على التخطيط الجماعي لالراضي الستغال

 يمكن عرضها على النحو التالي :  الف وحدة سكنية يتم تنفيذها على ثالث مراحل  40لبناء  

الف وحدة سكنية على اراضي منظمة وجاهزة للحصول على رخص بناء  15على المد  القصير  : بناء .1

المرخصة والتي فيها خطوط تنظيم ،  سنوات من خالل المباشرة في مشاريع البناء على االراضي 5خالل 

 .والعمل على ترخيص مشاريع جديدة تتعلق  بالنقابات وجمعيات االسكان 
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حدة سكنية الف و   25ويل بعض االراضي  من خضراء الى صفراء لبناء  تحعلى المد  المتوسط : .2 

 . سنوات  10عليها  خالل 

ة واقامة شقق عليها تتيح التوسع العمودي ) يسمح القانون البعيد : اعادة تاهيل المباني القديمعلى المد  .3 

المهنةدس محمةد نسةيبة وقةد اسةتطاعت شةركة .  االسرائيلي اضةافة طةابق علةى المبةاني القديمةة دون تةرخيص (

 .126 ( 1980) لبناء طابقين اضافيين على سطوح البنايات القائمة قبل عامالحصول على ترخيص 

، والتةةي تةةأتي فةةي إطةةار المشةةاريع التةةي يشةةترط رسةةة( مد20لمباشةةرة فةةي بنةةاء )وكمةةا تقةةوم االسةةتراتجية علةةى ا

% مةةن مسةةاحة االراضةةي للمرافةةق العامةةة ،والتةةي تتضةةمن كةةذلك انشةةاء ريةةاض أطفةةال 40ترخيصةةها تخصةةيص 

قةةةروض  ، وذلةةك بتةةوفير الةةدعم المةةالي الةةالزم علةةى شةةكلالوحةةدات السةةكنيةومراكةةز طبيةةة. والمباشةةرة فةةي بنةةاء 

( مشروع تنظيم هيكلي، 27ن هو وجود )ن المتاح اآلإتطلب تأسيس صندوق إقراض لهذه الغاية. ميسرة، ما ي

ومشروع إسكان في القدس، وهي جميعًا قد تم المصادقة عليها، جزء منها في مرحلة الترخيص وجةزء آخةر قةد 

، و 2012حصةةل علةةى التةةرخيص فعةةاًل، ومةةع إضةةافة عةةدد رخةةص البنةةاء التةةي منحةةت للمقدسةةيين فةةي العةةامين 

( شةقة 1800رخصة(، فإن عةدد الشةقق التةي يمكةن المباشةرة بالبنةاء فيهةا اليةوم يصةل إلةى نحةو ) 86) 2013

سكنية، والتي لم يباشةر البنةاء فيهةا مسةباب ماليةة، ولعةدم تةوفر فةرص اإلقةراض فةي القةدس. وبموجةب القةوانين 

، وحيةةث يمكةةةن اسةةةتغاللها لصةةةالح بنةةةاء اإلسةةرائيلية ، فةةةإن هةةةذه المشةةةاريع تتضةةمن اقتطاعةةةات للخةةةدمات العامةةةة

ن فتةرة صةالحية رخصةة البنةاء أصةبحت بموجةب م اونظةراً مةدارس. هةذه اإلمكانيةة المتةوفرة فةي ثمانيةة مشةاريع 

 التنظيم واحدًا من تاريخ استصدار الرخصة، فقد أصبحت فترة سريان المصادقة على مشروع القانون عاماً 
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 قة على المشروع، هذه التعديالت القانونية التي وضعتالهيكلي ثالث سنوات من تاريخ المصاد

 .127المقدسيين أمام تحدي آخر وجديد ال بد من التعامل معه على هذا امساس

  ويتطلب من المحافظة دعم مشاريع التخطيط الهيكلية في القدس من خالل:

 . 128إنجاحهاتوفير المكاتب الهندسية المؤهلة والمرخصة لمتابعة مثل هكذا مشاريع بهدف أ(.

توفير التمويل  للخدمات القانونية والهندسية للمقدسيين الستصدار رخص للبناء وحماية منازلهم من الهدم ب(.

 والغرامات العالية ، ويتطلب تغير االستراتجية القديمة التي اعتمدت دفع  جزء من الغرامات المالية عن

والحكومة االسرائيلية  وتعرض المنازل الى الهدم بعد المقدسيين وبالتالي المساهمة في دعم خزينة البلدية 

موال على الغرامات والمتابعات القانونية والهندسية ، لتبني استراتجية جديدة تساهم محافظة القدس انفاق ام

من خاللها بدفع جزء من تكاليف رخص البناء وتكاليف المتابعة القانونية والهندسية باتجاه بناء مساكن 

لب ذلك البدء باعداد برنامجين محددين لدعم استراتجية االسكان ، ويمكن عرضها على النحو مرخصة ويتط

 التالي : 

: والذي يتعلق بتوفير شبكة حماية قانونية تمكن كل مواطن من التوجه إليها لطلب البرنامج القانوني . أ

قارات، االستيطان، البناء المساعدة القانونية، والعمل القانوني في كل ما يتعلق بقضايا الدفاع عن الع

 625،والتي تقدر تكلفتها بمبلغ  والتنظيم، تثبيت حق اإلقامة، قضايا امرنونا، وحاالت االعتقال اممني

  .129الف دوالر سنويا 

                                                           
127
 ، اعداد الدكتور عناد الصرخي  . معطيات وزارة شؤون القدس 

128
 نفس المصدر السابق  

129
 ( في الملحق.2ن القدس، انظر الجدول  رقم )ؤواحصائيات وزارة ش 



 
 
 

115 
 

 ى إعداد مشاريع التنظيم الهيكلي،والذي يتعلق بتوفير عيادة هندسية تعمل عل البرنامج الهندسي: . ب

 . مليون دوالر سنويا 2.5،والتي تقدر بمبلغ  البناء، وتأهيل امبنية المخالفةمشاريع اإلسكان والترخيص و 

ويتطلب ايضا توفر حماية قانونية لجمعيات االسكان من المواطنين المستغلين والذين اليرغبون بارجاع قيمة 

اوسع  القروض ، وذلك لضمان استمرارية تلك الجمعيات وتوسيع اطار االستفادة من تلك القروض ليشمل

 قاعدة ممكنة من المواطنين المقدسين . 

 ( برنامج دعم قضايا اإلسكان: 6-1جدول )

 المحددات القيمة الفئة

مشاريع 

اإلسكان 

 التعاوني 

% من قيمة إجمالي 30منحة 

 ( ألف دوالر50القرض )

المشاريع غير الربحية الحسم بعد دفع 

% من المبلغ قرض ميسر للشقة 70

 الواحدة

اإلسكان 

 لفرديا

%( 30( ألف دوالر قرض )50)

 منحة من إجمالي القرض 

قرض ميسر من  –للشقة الواحدة 

% 70إجمالي القرض الحسم بعد دفع 

 من إجمالي القرض

 % من إجمالي القرض70القروض: إعفاء من أية رسوم إدارية والمنحة تحسم بعد دفع 

 

والتسجيل والتخطيط ، وليس اشراط المنحة بتوفر يتطلب توزيع المنح بطريقة خالقة ، تضم مرحلة الترخيص 

 ن نسبة كبيرة من الديون تتراكم خالل فترة تنظيم االراضي . الرخصة وذلك م
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مكانية و  يتطلب توفير الطاقم الفني القادر على عمل تسويات مع السكان بخصوص امراضي التي يملكونها وا 

 مشاريع إسكان فردي )خاص(. استغاللها لصالح بناء مشاريع اإلسكان وليس مجرد 

( دونمات، هذا اممر لم يعد ممكنا إال 10في ظل عدم الموافقة على تنظيم مساحات مراض  مساحتها )

في ظل القيام بتسويات بين السكان بهدف توفير المساحات المطلوبة، االمر الذي يعني خلق مشكلة بين 

  .130وبةالسكان ال يمكن حلها إال بتسويات هي غاية في الصع

 . المجلس الفلسطيني لالسكان  : 3

في مدينةة القدس كمؤسسة غير ربحية، تهدف إلى تطوير  1991تأسس المجلس الفلسطيني لإلسكان عام 

قطاع اإلسةكان والمساهمة في حل مشاكل اإلسةكان التي تفاقمت نتيجة للوضع االقتصادي والسةياسي المتردي 

للمساهمة في حل منذ نشأته ( مليون دوالر 168لمجلس تجنيد أكثر من )استطاع ا  في امراضي الفلسطينية.

( أالف عائلة فلسطينية عن طريق برامج ومشاريع 7مشكلة السكن في فلسطين استفادت منها أكثر من )

المجلس المختلفة منها أكثر من ألفي عائلة في مدينة القدس، وساهم المجلس في إعداد الخطط 

اسات في مجال اإلسكان للمساهمة في حل مشكلة اإلسكان المتراكمة بسبب الظروف واالستراتيجيات والدر 

 .131السياسية غير المستقرة

 مباشر، وضمن بشكل فردا ألف 40 من أكثر أي فلسطينية أسرة أالف 7برامج ومشاريع المجلس من استفاد 

 اإلقراض عملية مستردات من دوالر مليون 28.4 مقداره ما تدوير المجلس اسةتطاع االستدامة توجهات

 .جديدة وأسرة مواطن 400ت1 منها استفاد
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 مصادر التمويل : 

، وذلك بفضل الدعم المالي  يعتبر المجلس اكبر مؤسسة فلسطينية تعمل في قطاع اإلسكان في فلسطين،

سالمية، كان أبرزها:  الذي تلقاه المجلس من دول وهيئات ومؤسسات دولية وعربية وا 

 

  

لخدمة المقدسيين الحاصلين على  1991معيقات التي تواجه  مجلس االسكان منذ تاسيسه عام هم الأومن 

ن تكون امولوية أعامًا،على  15رخص بناء،عبر تقديم قروض ميسرة لهم تسدد على فترات طويلة تمتد الى 

 :للفئات المستهدفة من الفئات الفقيرة والمهمشة والتي ال تمتلك بيوتًا للسكن

ال تعطى إال لمن هو حاصل على رخصة بناء،فهذا يعني بان تلك الحالية القروض  االولى : أنالمشكلة  .1

الفئات على امغلب لن تكون من ضمن الفئات المستفيدة،وهذا يتطلب تغيير اآلليات المعمول بها لتقديم 

 .القروض 

 1( مصادر تمويل مجلس االسكان 6-4رقم ) شكل
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الداخلية الفلسطيني  ،حيث أصدر وزير11/5/2009انقسام المجلس على نفسه بعد : المشكلة الثانية .2

آنذاك قرارًا بتجميد عمل الهيئة اإلدارية للمجلس،وتشكيل لجنة تحضيرية مؤقتة،بسبب وجود مخالفات قانونية 

دارية  .132ومالية وا 

مام المحاكم االسرائيلية ذوي الديون المتعثرة  أبذلت هيئة العمل الوطني واالهلي جهودا كبيرة لعدم رفع قضايا  

خرج وحلول لمشكلة هؤالء المقترضين،من خالل  التواصل مع رئيس مجلس اإلسكان في ومحاولة إيجاد م

ويجب عدم اللجوء للمحاكم اإلسرائيلية،ورفع قضايا على  ،القدس و دائرة القدس في منظمة التحرير

ه المقترضين،فإذا ما كان هناك قرار وطني يشمل كل المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس،وجر  متابعت

 .133بشكل جدي،فال يستطيع أي مقترض التهرب من السداد

 وقاف : على لل المجلس اال-4

 ردنية ،وقاف امتضم  مديرية االوقاف العامة ، مئات الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم الشهرية من وزارة ام

لألوقاف في القدس،  وينبثق عن هذه المديرية العامة اثنتا عشرة مديرية فرعية، إضافة إلى المجلس امعلى

ردن حقية امأاقرار سلطات االحتالل االسرائيلي ، ب 1994من ضمن بنود اتفاقية وادي عربة التي وقعت عام 

ويتطلب من مديرية  ،ودوره في رعاية المقدسات االسالمية والمسيحية من الناحيتين القانونية واالدارية 

اد حلول للنزعات على ملكية االراضي بهدف تنظيم تشكيل لجنة عليا من اجل ايج االوقاف االسالمية
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سكان عليها ، وتوفير االراضي التابعة لمديرية االوقاف بالتعاون مع تجمع البناء إاالراضي القامة مشاريع 

  134قامة وحدات سكنية ، ومدارس ومرافق حيوية عليها.واالسكان واتحاد جمعيات االسكان إل

 .المجلس الكنائسي االعلى : 5

المجلس الكنائسي االعلى في مدينة القدس على تنسيق الجهود مابين الكنائس للحفاظ على المقدسات  عمل

 المسيحية من االنتهاكات االسرائيلية .

وقفية  على  وبالتنسيق مع عنقود البناء واالسكان في القدس على توفير اراض  ويعمل المجلس الكنائسي ام

عليها في القدس ، وترميم القائم في البلدة القديمة  لتعزيز الوجود  لالستثمار بها في بناء وحدات سكنية

االف   9الى  1948الف عام  34ن انخفض عدد السكان المسيحين  من أالمسيحي في مدينة القدس بعد 

 .2013عام 

خارج اسوار  550في البلدة القديمة ،  450شقة في القدس منها  1000استطاعت الكنيسة اللوثرية توفير 

 .135شقة سكنية 80ن مشروع في جبل الزيتون لبناء البلدة القديمة في حدود المدينة ، وتنفذ اآل
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 المؤسسات االكاديمية : -6

من الكوادر والتخصصات  تلعب المؤسسات االكاديمية دورا هاما في توفير احتياجات عنقود االسكان والبناء 

 الهندسية والمهارات المطلوبة . 

كليات ب سين  لتوفير برامج تدريبية لطالمابين اتحاد جمعيات االسكان ونقابة المهند سيقتعمل على التن-أ

      اءات تراخيص البناء مع البلديةالهندسة في السوق المقدسي ، وتحديدا في مجال متابعة اجر 

 الرفاه تدريب وتأهيل المهندسيين الجدد بالتعاون مع نقابة المهندسين في القدس وجمعية ل على متع-ب 

 والتطوير، ومؤسسة التعاون في مجال ترميم المنازل القديمة  . 

 تركيز مشاريع التخرج للطالب المقدسيين من كلية  الهندسة المعمارية في مجال ترميم المنازل القديمة . -ت 

  ائية تركيز مشاريع التخرج لطالب الهندسة الكهربائية والميكانيكية في مجال ترشيد الطاقة الكهرب-ث 

 باستخدام الطاقة الشمسية لتقليل االعتماد على اسرائيل بالحصول على الطاقة الكهربائية . 

 .دور المؤسسات القانونية واالعالمية في الترويج لعنقود البناء واالسكان : 7

نها ادارة تلعب المؤسسات المقدسية االعالمية والثقافية  دورا هاما  في الترويج لنشاطات العنقود المختلفة وم

هدم المنازل وفرض التي تعمل على مصادرة االراضي و  حمالت الضغط والمناصرة تجاه السياسات االسرائيلية

الغرامات المالية العالية ، وادارة حمالت التوعية اتجاه القوانين االسرائيلية المتعلقة باجراءات تنظيم االراضي 

 والعقبات .  والترخيص الجماعي ، وسبل التعلب على المعيقات 
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  مؤسسات العرض :ثانيا :

يقصد بمؤسسات العرض تلك التي تعنى بتوفير خدمات االسكان من الشقق والمدارس ، والمساجد وغيرها ، 

 : وذلك بعد توفير االراضي المخططة ، وسنتناول ذلك بشيء من التفصيل

 االراضي المعروضة : أ.

راضةي المعروضةة للبنةاء والمفضةلة كثةر امأن إفةي االسةكان ،  بدون االراضي والبناء عليها النسةتطيع التوسةع

من قبل المقدسيين تتركز في بلدات بيت حنينا.وبيت صفافا وهذا ما يفسر ارتفاع تكاليف البناء للشةقة الواحةدة  

   الف دوالر . 300متر مربع التي تصل الى  120التي مساحتها  (عظم)

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  %35تشكل  سبب مصادرة االراضي الغراض االستيطان التيوتعز  قلة المساحات المتاحة للبناء ب 

،وبسةةةةبب ضةةةعف ثقةةةةة المةةةالكين لالراضةةةةي بالمسةةةتثمرين الن بعةةةةض االراضةةةي تسةةةةربت اراضةةةي مدينةةةةة القةةةدس 

من قبةل بعةض السماسةرة واخةر  وضةعت عليهةا اليةد بةالقوة مثةل بعةض اراضةي بيةت حنينةا  للجهات االسرائيلية

 .وشعفاط 

 ب.العمال المهرة :

 ،الذين اكتسبوا الخبرات من خالل تنفيذ مشاريع اسكان يعمل معظمهم في قطاع البناء واالسكان في اسرائيل،

في مشاريع اسكان لصالح و اال انه ال يستفاد منهم لالستثمار في قطاع االسكان واالقتصاد الفلسطيني ، 

 المقدسيين.
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 :  شركات المقاوالت. ت

ى بناء الوحدات السكنية في مدينة القدس الذين حققوا نجاحات في البناء يعمل اربعة مقاولين مقدسين عل 

عقد اتفاقية شراكة مع اصحاب االراضي لبناء بالشركات  وعملت بعضيمكن االستفادة منها وتطويرها، 

مان والتحسينات المطلوبة من البلدية االسرائيلية . مشاريع اسكان تراعي في البناء شروط السالمة وام

شركة ليتم بيعها للناس مما يساهم بالحد ال% منها لصالح 50حب االرض و ا% من الشقق لص50 تخصص

 .  136من ازمة السكن في مدينة القدس

 مكونات الطلب: ثالثا:"

واليتم ذلك اال من خالل  137غرفة صفية 1000مدرسة الستيعاب النقص في  20: الحاجة لبناء مدارس .1

 السكان والبناء . التعاون مابين عنقودي التعليم وا

: الحاجة لتطوير وتوسيع مرافق المستشفيات القائمة من مختبرات وغرف عمليات واشعة ، فيات تشمس.2

 قامة مرافقي المرضى ، ويتم بالتعاون مابين عنقودي الصحة واالسكان والبناء . واماكن إل

غراض بالتعاون مع ات متعددة امندية والمالعب وقاعات النشاط: الحاجة القامة امندية أمرافق ترفيهية و .3

 قطاع الشباب . 

سواق والمحالت التجارية والسياحية بالتعاون مابين قطاعي : الحاجة لترميم اموسياحية  مرافق تجارية.4

 البناء والسياحة . 

  . سكنية شقق.5
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 2013-4-24 اريخ ت التجمع المقدسي لالسكان ، في-رئيس التحاد–مقابلة مع المهندس محمود زحايكة  

137
  .http://www.acri،  20103، تقرير مؤسسة اكري  

http://www.acri.org.il/ar/?p=1947
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 الطلب على السكن : 

شراء سكن بالمدينة، فانهم يتوجهون لشراء ن لينظرا للفجوة الكبيرة بين الرغبة العالية والقدرة الضعيفة للمقدسي

 ، امثال كفر عقب ، وعناتا والعيزرية والزعيم وبيت لحم ورام اهلل. خارج حدود مدينة القدسمساكن لهم 

 ينقسم الطلب المحلي على االسكان الى اربعة اقسام : 

مة في بيوت صغيرة الف نس 40أ.طلب على المساكن داخل اسوار البلدة القديمة التي يعيش فيها نحو 

اشخاص ، مما اضطر بعض السكان للتوسع  6متر مربع يعيش فيه بالمتوسط  40اليتجاوز مساحة البيت 

 . 138منزل للمخالفات والبعض للهدم الذاتي 100العمودي لتلبية الطلب المتزايد على السكن مما عرض نحو 

وجمعية الرفاه والتطوير االشراف على ترميم  ويتطلب من عنقود البناء واالسكان بالتعاون مع مؤسسة التعاون

 المنازل بما يساهم بتحسين جودة الحياة وتثبيت المقدسين في البلدة القديمة من القدس . 

الف وحدة سكنية في حدود مدينة القدس التي يعيش في  25يصل الطلب على السكن  الى اكثر من  ب.

ن االسرائيلية موزعين على عدة قر  وبلدات محيطة الف نسمة وتنطبق عليهم القواني 264حدودها نحو 

 . 139بمركز المدينة

الف مقدسي من حملة الهوية الزرقاء يعيشون في مناطق خلف الجدار ويحتفظون بعناوين  152.3 ت.هنالك

داخل الجدار .ولكنهم يحصلون على  المنتجات والسلع والخدمات من رام اهلل وبيت لحم ، ومن اجل اعادتهم 

 .  140الف وحدة سكنية 15ود المدينة يتطلب توفير الى حد
                                                           

138
 2013مقابلة مع االستاذ خليل التفكجي ، مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق ، نيسان  

139
 2013-4-24 تاريخ  سكان ، فيالتجمع المقدسي لال-حادترئيس ا–مقابلة مع المهندس محمود زحايكة  
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ويوضح الجدول المرفق الخطة التنفيذية لقطاع  ، مليارات دوالر 6 توفيرالف وحدة سكنية يتطلب  40لبناء 

. 141عدادها وفقا لنموذج بورترا  سكان التي تم صياغتها و اإل

                                                                                                                                                                                           
140
 جمعية الدراسات العربية،طبعة ثانية محدثة -النزعات على ملكية امراضي القدس،تقريرمنشور،صادر عن دائرة الخرائط 

141
 نفس المصدر السابق . 
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الخطة التنفيذية لقطاع البناء واالسكان : . 6.1.3  

خطة التنفيذية لقطاع البناء واالسكان : ( ال6-2جدول )  

سنوات  5الف وحدة سكنية ، ومدارس ومستشفيات وفنادق ومرافق  في مدينة القدس خالل  15المحور االول : بناء   
 نقاط الضعف االهداف الفترة الزمنية  التدابير المسؤوليات

بمرجعية 
:محافظة القدس 
،وبالتعاون مع 
 القو  الوطنية ،
اتحاد جمعيات 
االسكان ، وزارة 
االسكان،نقابة 
 المهندسيين . 

توفير صندوق يخصص 
لالستثمار في البناء 
،يدعم رخص البناء 

ويساهم بالتكاليف لتمليك 
المقدسيين الشقق ،بدال 
من دفع الغرامات وهدم 

البيوت  التي تهدر 
 االموال والموارد المالية .

 السنة االولى 
 

الدوات المالية المساهمة بتوفير ا
الالزمة لتنفيذ مشاريع االسكان 

بمساهمة من الدول العربية 
 واالسالمية وراسمال الفلسطيني.

.ضعف استثمار القطاع الخاص في 1
  البناء في مدينة القدس.

.البنوك الفلسطينية التمول قروض 2
طويلة االمد في االسكان بسبب مخاطرة 

  عدم التسديد.
. 

 القطاع الخاص
كة القدس ) شر  

القابضة ( 
والبنوك 

 الفلسطينية

انشاء شركات وساطة 
لضمان االستثمار 

وتساهم بالمشاركة في 
المخاطرة لتشجيع القطاع 

 الخاص 

.اليلجا المقدسيين للتمويل من البنوك 3 السنة االولى 
االسرائيلية خوفا من لجوء البنوك الى 

 المزاد العلني لبيع ممتلكاتهم.
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ابيرالتد المسؤوليات الفترة الزمنية  
 بالسنوات

 نقاط الضعف االهداف

اعداد مخططات البناء  المهندسون 
 للمشاريع االسكانية

.البناء قبل انتهاء المدة الزمنية 4 السنة الثانية 
 للرخصة .  

.مساحات كبيرة مرخصة معرضة فيها 4
  142شقة ( 1800رخص البناء لالنتهاء )

المهندسون 
 والمحامون 

طع لمجموعة ترخيص الق
من السكان بهدف 
الحصول على نسب اكبر 
من المساحات للبناء 
.عليها   

.الحصول على رخص البناء  5  143لثالثةالسنة ا .بعض المساحات منظمة ولكنها غير 5 
. 144دونم منظمة ( 4700مرخصة )  

الخامسة  السنة  شركات المقاوالت 
   

دة سكنية  الف وح 40.ينقص القدس 6 بناء الوحدات السكنية 
  .  
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 2013-4-7بتاريخ في مقابلة مع المهندس علي شقيرات ،   

143
 ترخيصه قريبا وتاجيل المشاريع التي ستنتهي بعد سنوات ، وهذا يحدد من عنقود االسكان والبناء .  يتم البدء بتنفيذ المشاريع لالراضي التي ينتهي 

144
 نفس المصدر السابق   
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، والتعليم ( :عنقود قطاع االسكان والبناء6-3جدول )  

اعوام  10مدرسة جديدة خالل  20المحور الثاني  : يتوفر   
 

 نقاط الضعف االهداف الفترة الزمنية التدابير المسؤوليات

بمرجعية  وزارة 
االسكان 

وبالتعاون مع 
اتحاد جمعيات 

االسكان والتربية 
.   والتعليم

والصناديق 
العربية 

 واالسالمية .

توفير قطع اراضي .1
 لبناء مدارس عليها 

 

5 
 

 
توفير االدوات المالية الالزمة 
لتنفيذ مشاريع االسكان بمساهمة 
من الدول العربية واالسالمية 

 وراسمال الفلسطيني. 

غرفة  1000.ينقص مدارس القدس .1
 .  145صفية

خدامها المباني الحالية غير مؤهلة الست.2
 . 146كمدارس

. 
المباشرة باجراءات .2

لبناء المدارس  الترخيص
 . 
لبناء  الميزانيات توفير.3

 .المدارس

                                                           
145

  2013 عام   اسرائيل في المواطن لحقوق عميم عير جمعية تقرير 

146
  2013 اذار القدس في والتعليم التربية مدير ، جبريل سمير االستاذ مع مقابلة 
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( :التعاون مابين عنقود االسكان والسياحة :6-4جدول )   
.فنادق في مدينة القدس 10فنادق جديدة ، ويتم ترميم وتجديد  5 توفيرالمحور الثالث :   

الفترة  التدابير المسؤوليات
 الزمنية

 نقاط الضعف االهداف

المرجعية وزارة 
االسكان بالتعاون 

مع  وزارة  
السياحة ، عنقود 
السياحة ، وعنقود 

 االسكان 

.توفير االموال لالستثمار 1
في البناء توفير االراضي 

 للبناء 

.توفير خدمات فندقية كافية  5
 ومميزة 

.  147.نقص في عدد الفنادق1  

ر االموال لالستثمار .توفي2
 في الترميم والتجديد 

.الفنادق القائمة بحاجة لترميم وتطوير.  2  

  148.الحاجة النشاء المطاعم وترميم القائم3 بناء المطاعم وترميم القائم 
برنامح االعمار 

في مؤسسة 
 التعاون 

ترميم وتاهيل  متاجر التحف  3
 السياحية المغلقة في البلدة القديمة

المتاجر بحاجة الى الترميم والتأهيل .4  

                                                           

 9/4/2013لفندق الوطني ،في تاريخ مدير ا –لة مع السيد اسامة صالح مقاب 147.
35 السابق المرجع 

 148
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( التعاون مابين قطاع االسكان والسياحة :6-5جدول )  

 المحور الرابع : سوق اللحامين مرمم ومؤهل القامة ورش صناعة الحرف السياحية
الفترة  التدابير المسؤوليات

 الزمنية
 نقاط الضعف االهداف

مؤسسة التعاون 
، عنقود 

السياحة ، 
د االسكان عنقو   

.توفير مشاريع لتاهيل 1
وترميم المحالت التجارية 

 في السوق 

سنوات  3 .اعادة تاهيل المحالت المغقلة 1 
 وتشغيلها . 

.معظم المحالت التجارية في سوق 1
. 149مغلقةوسوق الخوجات اللحامين   

عنقود السياحة 
واالسكان، 
الصناديق 
 العربية . 

.توفير المكان 2
 واالدوات  النتاج

 منتجات سياحية . 

سنوات  4 .المساهمة باعادة احياء 2 
الصناعات السياحية المعرضة 

 لالندثار 

.قلة المنتجات السياحية المقدسية وغيابها 2
. 150عن اسواق القدس  

 

                                                           

 12/7/2013مدير الغرفة التجارة فرع القدس االسبق ، بتاريخ  -مقابلة مع السيد عزام ابو السعود 149.
 3/2014 /12نائب رئيس لجنة التجار في البلدة القديمة ، في  –مقابلة مع السيد غسان عابدين  150
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( : عنقود قطاع االسكان والقطاع الصحي:  6-6جدول )    

 المحور الخامس  : مستشفيات القدس مؤهلة ومحدثة . 
 الفترة  التدابير المسؤوليات

 
 نقاط الضعف االهداف

توفير التمويل ومخططات  عنقود االسكان والصحة 
 البناء 

تحسين البنية التحتية  3
 للمستشفيات 

.ضعف البنية التحتية لمستشفيات القدس 1  

قسام الستضافة هيل بعض امأت 3
 تخصصات نادرة 

 ضافة مبان  ا  .الحاجة لترميم بعض االقسام و 2
.  مؤهلة  

قامة مريحة لمرافقي إتوفير  3 
 المرضى 

.الحاجة الضافة اقسام القامة مرافقي 3
  151المرضى الوافدين من الضفة وقطاع غزة

المستثمرين ، قطاعي 
 الصحة والبناء 

ارية توفير مرافق تج
في المسشتفيات من 

سوبرماركت المطاعم ،
لي ، آ، صراف   

توفير تخصصات نادرة تميز  3
لمدينة .مستشفيات ا  

  فير التجهيزات الطبية المساندةتو 

.نقص في عدد من التخصصات الطبية 4
. 152النادرة  

البناء  : عنقودي
 والصحة 

هيل المعاقين أتقسام لأتوفير   3  قلة في مراكز اعادة التاهيل للمرضى .1 
 والمعاقين 

                                                           
151

  2013 حزيران ،في المقاصد لمستشفى السابق المدير النمري رستم الدكتور مع معمقة مقابلة 

 
152

 56المصدر السابق  
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  :.النموذج التنافسي لعنقود التعليم6.2.1
      الحكومة االسرائيلية

        

  

  

                                          

   

الحكومة الفلسطينية                                                   

ضعف التمويل واالستثمار في التعليم العام .  -      

% من قطاع ا 23وان كان اليشكل   

   

                                                                                            

 

 الطلب 

 العنقود

  لحكومةا

 االستراتيجية 

 العرض

ممارسة الضغط لبناء مدارس 
 ومرافق .

تعاني المدارس من النقص في 
التعليمية بسبب منع   الكوادر

معلمي الضفة من الوصول 
لمدارس القدس ،يتطلب تاهيل 
كوادر من القدس للعمل في 

 المهنة .        

 تحديات قطاع التعليم ، تجزئة الطلب

 من جهه ، وتفاوت في مستو  الجودة. 

طلب منخفض على التعليم في  -
  مدارس البلدية ومدارس االوقاف. 

 مرتفع على التعليم الخاص. +طلب

 

 

 الطلب ضعيف                       

 

 ضعف اداء  وزارة التربية في االدارة المدرسية -

عدم توفر الموازنات للتعليم العام                       -
                                  ضعف البنية التحتية-

 فية. توفر المدارس الكا وعدم

نقص في عدد المعلمين من ابناء محافظة -
  ومديرية القدس . 

 نقص في الغرف الصفية -

نقص في التخصصات االساسية ، -

 صعوبة  ادخال  كتب المنهاج-

              والتكنولوجيةعدم توفر الوسائل التعليمية  -

 نقص في المختبرات-

 ( عنقود التعليم : 6-5شكل رقم ) 

 م خدمات تعليمية متكاملة من خالليهدف الى بيان استراتجية التمايز في تقدي

 العربية بالتعاون مع الدول ساالستثمار الفلسطيني بالتعليم في مدينة القد
  واالسالمية 

 العربية واالسالمية . بالتعاون مع  الدول                  
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  شروط العرض  ) مستلزمات العملية التعليمية ( : 

  

العرض:                                                                       

 

 

  

 

 

البلدية فية( غرفة ص 1000اجة الى .نقص في الغرف الصفية ونقص بعدد المدارس ) الح.1
يمارس الضغط  أن عليمية االخر  بالبناء ، فيجباالسرائيلية التبني المدارس والتسمح للجهات الت

مدرسة جديدة  20ن تستثمر الحكومة الفلسطينية في بناء أعلى البلدية لتبني مدارس من جهة ، و 
 اعوام القادمة .   العشرةخالل 

بسبب عدم اقبال الذكور على مهنة ، االساسية المواد  درسون.نقص في المعلمين الذين ي2
شيكل مقارنة براتب المعلم في مدارس البلدية  5000التعليم في القدس النخفاض الراتب 

قل ، يتطلب توفير المنح الدراسية لطالب التوجيهي لدراسة التخصصات شيكل على ام 10000
اتب معلمي القدس لتصل الى المطلوبة والتعاقد معهم للعمل في مدارس القدس، وتحسين رو 

 شيكل. 10000
وقاف ، الحاجة الى المرافق والساحات ،والتهوية واالضاءة .ضعف البنية التحتية في مدارس ام3

 ، حيث ان معظمها بيوتا مستأجرة . 

 ستراتيجية اال

 العنقود

 الطلب 
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  شروط الطلب  :                                                    

                                         
                             

 

 

  

 

  

  

 شروط الطلب ضعيفة

 

 

  

 
سالمية بسبب محدودية القدرة وقاف اإللتعليم في مدارس ام.انخفاض الطلب على ا1

 االستيعابية فيها وتدني مستو  التعليم ، يتطلب توفير تعليم نوعي من خالل مايلي: 
 أ.تطوير المنهاج التعليمي ليعتمد على التكنولوجيا ويلبي احتياجات سوق العمل . 

 علم ( . ب.االعتماد على اساليب تعليمية وتربوية حديثة )الت
.انخفاض الطلب على التعليم في مدارس البلدية بسبب ارتفاع نسبة التسرب من هذه 2

المدارس وانخفاض مستويات التحصيل االكاديمي ، اال ان الطالب يتجهون للدراسة فيها 
شيكل سنويا  7000لعدم توفر البدائل المناسبة ، خاصة وان التعليم الخاص يكلف حوالي 

 يتطلب توفير تعليم نوعي مدعوم من الحكومة. للطالب الواحد ،
 + ارتفاع الطلب على التعليم في المدارس الخاصة من ذوي الدخل المرتفع . 

 والخالصة ان هذه الظروف تجعل عملية التعليم غير مستقرة . 
يتطلب توفير تعليم في مستو  التعليم الخاص من خالل دعم التعليمي الحكومي بمساهمة -

 هالي الطلبة . أالخاص و من القطاع 
 

 العنقود

 االستراتيجية 

 العرض
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 الصناعات  المرتبطة والمساندة

 

    

  

   

.والخالصة:  ان مستلزمات العملية التدريسية  والخدمات  المرتبطة والداعمة ضعيفة  
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  2013 نيسان ، عبيدات راسم االستاذ مع مقابلة  

 
تها في رام اهلل ،تفرض الحكومة االسرائيلية قيود على التعاقد مع مطابع القدس لطباعة كتب المنهاج الفلسطيني في القدس بدال من طباع -

.  153دخول الكتب الفلسطينية للمدينة  
ضعف توظيف التكتولوجيا في التعليم ، واالعتماد على الوسائل التعليمية التقليدية -  
التتوفر الوسائل التعليمية ووسائل االيضاح في العديد من  مدارس القدس.  -  
لمية والمكتبات . نقص في المختبرات الع-  

 االستراتيجية 

 الطلب  العرض 
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-دور الحكومة  الفلسطينية  :  

 
 إالستراتجية الفلسطينية وعدم توفر رؤية واضحة لتحسين جودة التعليم في القدس ، هذا يتطلب:   غياب -

ة في التعليم ة وجمع المعلومات المتعلقة بالتعليم  التي تساعدها على تحديد السياسات والخطوط + إن توفر الحكومة الدراسات المرتبط
 العامة لتطوير التعليم  . 

( لتغطية  تكاليف التعليم في المدارس الخاصة الستعادتها تحت مليون دوالر سنويا  28ن توفر الموازنات الكافية والمناسبة ) أ -
 . 154االشراف الفلسطيني

بما يتناسب مع مستو  المعيشة في القدس ومع رواتب المعلمين في مدارس البلدية للحد من تسرب ،تدفع رواتب كافية للمعلمين ن أ -
 المعلمين باتجاه مدارس البلدية . 

 ن تقوم الجهات الفلسطينية الرسمية بتشكيل جهة تشرف على بناء مدارس في مدينة القدس .أ -
 عليم في مدينة القدس . نشاء صندوق خاص لدعم التإ -

 كاديمية تميز التعليم العالي في مدينة القدس . أن توفر تخصصات أ -
 ن تعمل على تحسين المنهاج الفلسطيني بما يالئم احتياجات الطالب في مدينة القدس . أ -

 دور الحكومة ووزارة التعليم ضعيف
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( 6-6شكل رقم )   

 

 

  

 

 

 

 

. 

 

  

 

 عنقود قطاع التعليم مكونات 

مخرجات قطاع 

  العالي  التعليم

 مهندسيين

  لقطاع االسكان 

 معلمين

  لقطاع التعليم 

 محامين

 لكافة القطاعات  

مرشدي سياحة وادارة فنادق 

 وطباخين 

  لقطاع السياحة

  مدخالت قطاع التعليم 

 

الخاصة والحكومة المدارس 

 والبلدية والوكالة 

 لجامعات ا

 نية المعاهد المه

 المؤسسات المقدسية 

 المدارس المهنية 

المساندة الصناعات 

 لقطاع التعليم 

االنشاءات لبناء 

 المدارس 

 الورشات الصناعية 

 للمواد التعليمية 

  دور الحكومة

بناء المدارس 

 والجامعات 

تحفيز القطاع الخاص لالستثمار 

 في التعليم 

تطوير المعلمين وتحسين 

 ظروفهم .

 تطوير المناهج التعليمية

  والحفاظ عليها من االسرلة 
 مجلس اولياء االمور 

 المؤسسات الشبابية 

 لمؤسسات التعليمية ا

المؤسسات 

 المساندة 

 مجالس الطلبة 

 اطباء وممرضين 

 لقطاع الصحة
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.تشيكل عنقود التعليم :6.2.2  

 

 

 ا

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

( 6-7شكل رقم )   

 في القدس نواة عنقود التعليم 
المؤسسات 
التعليمية 

 والمجتمعية 

جامعة 
 القدس  

مديرية 
التربية 
 والتعليم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادارات 
المدارس 
 الخاصة 

اتحاد 
 المعلمين 

ادارة 
مدارس 

 الوكالة  

 

 وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 

المعاهد 

 المهنية 

كلية هند 
 الحسيني

 حرم

 أبو ديس

كلية بيت 
 حنينا

 مدارس

 حسني

 األشهب

 مدارس

 الفرير

والمطران 
 وشميدات

ورهبات 
الوردية  

 وااليمان

 

مجالس 
أولياء 
 األمور 

مدارس 
 الوكالة

 في

 مدارس
 البلدية

 

 لمعلمينا

 في

مدارس 

 وقافاال



 
 
 

138 
 

 : التعليم عنقودتحليل 

 مكونات العنقود 

 الجهات المؤسسات الداعمة لعنقود التعليم  : 

 .المؤسسات التعليمية المقدسية . 1

 .المؤسسات التعليمية العربية.  2

 مين . اتحاد المعل3

 . اتحاد مجالس أولياء اممور 4

 .وزارة التربية والتعليم  5

 مؤسسات العرض ) الخدمات ، المنتجات  ( : 

 .مدارس اموقاف  1

 . المدارس امهلية الخاصة . 2

.مدارس الوكالة . 3  

.المعاهد المهنية الخاصة 4  

.جامعة القدس . 5  

 مكونات الطلب : 

 .على مدارس البلدية  1

 المدارس الخاصة  .. على 2
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 . مدارس اموقاف  . 3

 .التعليم المهني 4

 . التعليم في جامعة القدس .5

 الهدف : تعزيز التنسيق مابين عناصر عنقود التعليم  لتقديم خدمات تعليمية متميزة . 

دينة القدس التمايز في تقديم خدمات تعليمية متكاملة من خالل االستثمار الفلسطيني بالتعليم في مإستراتجية: 

 . ةبالتعاون مع الدول العربية واإلسالمي

 :   المؤسسات الداعمة لعنقود التعليمو الجهات 

 .المؤسسات التعليمية المقدسية : 1

 همها مؤسسة فيصل الحسيني التي أيتوفر عدة مؤسسات تقدم دعم للتعليم في مدينة القدس ومن 

 قطاع التعليم  ، فقد استكملت المؤسسة مشاريعها 30/5/2013وحتى  1/1/2012دعمت خالل الفترة من   

 .155التعليمية في مجاالت التطوير التكنولوجي والبنية التحتية وتدريب المعلمين والعمل مع الطالب وامهالي 

علةةى صةعيد التطةةوير التكنولةوجي بةةدأت المؤسسةة بالعمةةل علةى تةةوفير برنةامج الكترونةةي  :لتطاوير التكنولااوجيا

 مديرية التربية والتعليم بنظام مدرسي محوسب متكامل.  مدرسة مع 39لربط 

عةةدة مةةدارس خاصةةة واخةةر  تابعةةة وقةةد سةةاهمت المؤسسةةة فةةي ترميمةةات عةةدة فةةي  :التاارميم وتطااوير المرافااق

 وقاف شملت ترميم البنية التحتية واضافة قاعات وحدائق خارجية.لمديرية ام
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مجةةاالت أسةةاليب التعلةةيم والتقةةويم والتخطةةيط  مدرسةةة فةةي 13وقةةد تمكنةةت المؤسسةةة مةةن العمةةل مةةع معلمةةي 

الخاصةةة باللغةةة العربيةةة واالنجليزيةةة والرياضةةات والعلةةوم.. كمةةا نظمةةت المؤسسةةة دورات تدريبيةةة فةةي مجةةال 

استخدام الحاسوب. وعملت مع مجموعة من مرشدي المدارس على بحث إشكال العنف المدرسةية ومةن ثةم 

 وضع مقترحات الحلول لوقفها.

 اإلنسان :  مؤسسة ارض

،ورؤيةةة  2012وفةةي القةةدس منةةذ العةةام  2000تأسسةةت المؤسسةةة والتةةي بةةدأت عملهةةا فةةي فلسةةطين فةةي العةةام 

المؤسسةةة ورسةةالتها مبنيةةة علةةى حمايةةة حقةةوق امطفةةال دون أي تمييةةز مةةن إي نةةوع كةةان ،و تعمةةل علةةى دعةةم 

 .156مع في المدارس الفلسطينيليم الجاالتعليم الجامع مطفال القدس واحتضان التعددية ضمن برنامج التع

 معهد الطفل في جامعة القدس : 

يقةةدم  المعهةةد عةةدة أنشةةطة وخةةدمات  لألطفةةال مةةن ذوي الصةةعوبات والعسةةر التعليمةةي مةةن خةةالل التعامةةل مةةع 

مشةةكالت امطفةةال المختلفةةة فةةي مجةةاالت السةةمع والنطةةق والةةدعم النفسةةي ،و يعملةةوا علةةى تقةةديم الةةدعم النفسةةي 

 .وثقته بنفسه للطفل وتطوير ذاته

 .المؤسسات التعليمية العربية.  2

 مؤسسة مدرستي فلسطين : 

أطلقةةت الملكةةة رانيةةة العبةةد اهلل  مبةةادرة "مدرسةةتي فلسةةطين" لضةةمان بيئةةة تعليميةةة تفاعليةةة مريحةةة وآمنةةة لطةةالب 

العمةةل  تةمكةدور تةاريخي فةةي الحفةاظ علةى عروبةةة القةدس، وحمايةة مقدسةةاتها الدينيةة ، ، مةدارس القةدس الشةةرقية
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 الموقع االلكتروني لمؤسسة ارض االنسان . 
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مدرسةةةة مةةةن مةةةدارس القةةةدس الشةةةرقية التابعةةةة لةةةوزارة اموقةةةاف والشةةةؤون والمقدسةةةات  11تأهيةةةل وتةةةرميم  علةةةى 

اإلسةةةالمية امردنيةةةة، موزعةةةة فةةةي المدينةةةة القديمةةةة وداخةةةل وخةةةارج الجةةةدار العةةةازل. "وشةةةملت  أعمةةةال الصةةةيانة 

ة في عدد من المدارس، تقوم هةذه إصالح البنية التحتية حسب احتياجات كل مدرسة، وتم  تشكيل لجان محلي

اللجةةان بتعزيةةز الشةةعور باالنتمةةاء والمسةةؤولية لةةد  المجتمةةع المحلةةي تجةةاه المةةدارس، إلةةى جانةةب المسةةاهمة فةةي 

  .157إيجاد الحلول والعمل على تنفيذه تحديد احتياجات المدرسة والمساهمة في

 تحاد المعلمين : إ. 3

كممثةل للمعلمةين العةاملين فةي مةدارس اموقةاف اإلسةالمية  2012تحاد المعلمةين فةرع القةدس عةام إتم انتخاب 

يعمل االتحاد على تحسين الظروف المعيشية للمعلمين من خالل اضافة العالوات على رواتبهم في القدس ، و 

ومةةةن خةةةالل تنفيةةةذ عةةةدة مشةةةاريع اسةةةكان للمعلمةةةين فةةةي مدينةةةة القةةةدس ومةةةن خةةةالل تةةةوفير المةةةنح البنةةةائهم فةةةي 

 نية . الجامعات الفلسطي

 . اتحاد مجالس أولياء األمور : 4

جةل الةةدفاع عةةن أ، فةي المةةدارس التابعةة لبلديةةة االحةتالل ، مةةن  2006تأسةس اتحةةاد لجةان أوليةةاء اممةور عةةام 

ن تلةةك المةةدارس تعةةاني مةةن مشةةاكل عديةةدة أهمهةةا ارتفةةاع أوخاصةةة ، حقةةوق الطةةالب الملتحقةةين بهةةذه المةةدارس 

صيل امكاديمي ، ونقص في  المرافق التعليمية وفي عدد الغرف الصةفية نسبة التسرب وانخفاض مستو  التح

 وتعرض المنهاج التعليمي للتحريف والتشويه . 
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ويعتبةةر المجلةةس مةةن أهةةم المجةةالس التةةي تمثةةل أوليةةاء أمةةور الطةةالب فةةي مةةدارس البلديةةة ، وتتميةةز عالقتةةه مةةع 

قةةة وصةةل أساسةةية  مةةابين الطةةالب مةةن مةةدارس مديريةةة التربيةةة والتعلةةيم والمؤسسةةات المقدسةةية لةةذلك يشةةكل حل

 ية واالوقاف والخاصة والوكالة . البلد

 :  الفلسطينية.وزارة التربية والتعليم 5

تعمل وزارة التربية والتعليم على  تعزيز آفاق التعاون والشراكة مةع كافةة المؤسسةات والهيئةات الداعمةة للقطةاع "

الرامية إلى ضمان تحقيق التعليم النوعي، ووصول كافة الطلبة إلى  التعليمي؛ تأكيدًا لتوجهات الوزارة وخططها

 مدارسهم، وتجاوز كافة العقبات والتحديات التي تعرقل هذه التوجهات.

 ولويةةةةات الةةةةوزارة علةةةةى دعةةةةم البنيةةةةة التحتيةةةةة للتعلةةةةيم العةةةةام والتعلةةةةيم المهنةةةةي وطباعةةةةة الكتةةةةب وغيرهةةةةا.أتتركةةةةز 

كافةةة المسةةلتزمات فةةي كافةةة المحافظةةات خاصةةة فةةي تلةةك المنةةاطق المسةةماة وبنةةاء المةةدارس وتةةةأهيلها وتزويةةدها ب

 . 158")ج( والمحاذية لجدار الضم والتوسع والقدس

ن تلعةةب دورا هامةةا فةةي توحيةةد المرجعيةةات والمظةةالت التعليميةةة أيتطلةةب مةةن مديريةةة التربيةةة والتعلةةيم فةةي القةةدس 

والتخطةةةيط الموحةةةد والرؤيةةةا واإلسةةةتراتيجية الموحةةةدة لتطةةةوير العمليةةةة التعليميةةةة فةةةي المدينةةةة مةةةن خةةةالل التنسةةةيق 

 وتوحيد عملية االشراف والتوجيه.

%  الةةى نسةةبة تفةةوق 13سةةتعادة وزيةةادة نسةةبة االشةةراف علةةى المةةدارس مةةن  تسةةعى  مديريةةة التربيةةة والتعلةةيم إل

للمةةدارس  عةةوام مةن خةةالل تةوفير تعلةةيم مميةز فةةي مدارسةها  وزيةةادة نسةبة الشةةراء والبنةاء أ% خةالل الخمةس 20

 لتساهم بجذب الطالب للتعلم فيها بدال من  توجههم لمدارس البلدية ومدارس المقاوالت .
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%( 74.3تعمةةل وزارة التربيةةة والتعلةةيم علةةى تقليةةل الفجةةوة مةةابين  معةةدل التحةةاق المقدسةةيين فةةي التعلةةيم مةةن ) 

لتحقةةين المقدسةيين فةةي التعلةةيم %  ، وزيةادة نسةةبة الم87لتصةل معةةدل االلتحةاق فةةي التعلةةيم فةي الضةةفة الغربيةةة 

% مةةن خةةالل معالجةةة   57% مقارنةةة بنسةةبة الملتحقةةين مةةن الضةةفة الغربيةةة فةةي التعلةةيم الثةةانوي 52الثةةانوي مةةن 

االسةباب التةةي تقةف وراء تراجةةع معةدل االلتحةةاق فةي التعلةةيم فةي القةةدس  واهمهةا جةةذب سةوق العمةةل االسةةرائيلي 

غةالء المعيشةة فةي مدينةة  يةق دخةل يلبةي احتياجةات اسةرهم فةي ظةلللطالب في المرحلة الثانوية بحثةا عةن تحق

 القدس . 

يتطلةةب مةةن وزارة التربيةةة والتعلةةيم دعةةم تشةةكيل عنقةةود التعلةةيم فةةي مدينةةة القةةدس الةةذي سيسةةاهم بتحسةةين جةةودة 

التعلةةيم فةةي مختلةةف المةةدارس التابعةةة لمختلةةف المظةةالت التعليميةةة ، وهةةذا يتطلةةب تةةوفير االحتياجةةات والمةةوارد 

سةةةالمية علةةةى االسةةةتثمار فةةةي العربيةةةة واال لالماليةةة والكةةةادر التعليمةةةي واالداري وتشةةةجيع القطةةةاع الخةةةاص والةةدو 

 التعليم من خالل بناء المزيد من المدارس والمرافق التعليمية . 

 المدارس الخاصة : 

ة ، طالةب وطالبة 28192وعب تصف تسة 1025مدرسة و 69% بواقع 33تمثل المدارس الخاصة ما نسبته 

، واصةبحت تتقاضةى تمويةل مةن شةيكل  12000- 4500تتةراوح مةن تتقاضى رسوم مرتفعة نسبيا من الطلبة 

 البلدية االسرائيلية.

هليةة والخاصةة مةن مليةون دوالر سةنويا بةدل النةي تتلقاهةا المةدارس ام 26لم تتمكن وزارة التربية والتعليم تأمين 

وتشويه المنهاج الفلسطيني أنع هذه الجهات عن التدخل في تحريف بلدية القدس ووزارة المعارف االسرائيلية لم

الةةف طالةةب فةةي هةةذه المةةدارس مةةن ضةةياع مةةنهجهم الفلسةةطيني وهةةي قضةةية ملحةةة  28المقةةرر ، وانقةةاذ قرابةةة 
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وكةةةذلك طباعةةةة كتةةةب المنهةةةاج المقةةةرر فةةةي مدينةةةة القةةةدس لتجنةةةب المنةةةع والتفتةةةيش عبةةةر الحةةةواجز ، وجوهريةةةة 

 . 159.العسكرية 

  االوقاف االسالمية :مدارس 

تعمل مديرية التربية والتعليم وبالتنسيق مع المؤسسات التعليمية لالسةتمرار فةي تحسةين البنيةة التحتيةة للمةدارس 

 المكتبات والمختبرات العلمية والمحوسبة والمرافق من  مالعب وقاعات وساحات .واضافة 

خةر  تحقةق لهةم أم بدال من التوجه  الى وظائف  والعمل على جذب طالب الجامعة لالقبال  على مهنة التعلي

على من الدخل والحد من توجههم للعمل في مدارس البلدية االسةرائيلية ، والحةد مةن تةوجههم للعمةل  أمستويات 

كثر مةةن وظيفةةة ممةةا يةةنعكس أفةةي اسةةرائيل بعيةةدا عةةن تخصصةةاتهم . وتركيةةز عملهةةم بةةالتعليم بةةدال مةةن العمةةل بةة

 التعليمية . سلبيا على جودة الخدمات 

وسةاط ألتةوفير الكفةاءات العلميةة المتخصصةة وتحديةدا فةي ،المنح الدراسةية فةي التخصصةات االساسةية  وتوفير

 ذكور . لالمعلمين ا

  ساسية  :أقسام أربعة يمكن تقسيم الطلب على التعليم  أل 

 .الطلب على التعليم في مدارس االوقاف االسالمية 1

  البلدية. الطلب على التعليم في مدارس.2

 .الطلب على التعليم في المدارس الخاصة3
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 .الطلب على التعليم في مدارس الوكالة .4

مدارس االوقاف والمةدارس الخاصةة والوكالةة مليات تعزيز وزيادة الطلب على التعليم في آيستعرض هذا القسم 

 في القدس . 

 .الطلب على التعليم في مدارس االوقاف : 1

تعلةةيم فةةي مةةدارس االوقةةاف االسةةالمية بسةةبب محدوديةةة القةةدرة االسةةتيعابية فيهةةا وتةةدني انخفةةاض الطلةةب علةةى ال

 مستو  التعليم ، يتطلب توفير تعليم نوعي من خالل مايلي: 

 .تطوير المنهاج التعليمي ليعتمد على التكنولوجيا ويلبي احتياجات سوق العمل . 1

 لم ( . .االعتماد على اساليب تعليمية وتربوية حديثة )التع2

 ن هذه الظروف تجعل عملية التعليم غير مستقرة . أوالخالصة 

يتطلب توفير تعليم في مستو  التعليم الخاص من خالل دعم التعليم الحكةومي بمسةاهمة مةن القطةاع الخةاص 

 هالي الطلبة. أو 

 الطلب على التعليم في مدارس البلدية : .2

سةةبب ارتفةةاع نسةةبة التسةةرب مةةن هةةذه المةةدارس وانخفةةاض انخفةةض  الطلةةب علةةى التعلةةيم فةةي مةةدارس البلديةةة ب

ن الطةةالب يتجهةةون للدراسةةة فيهةةا لعةةدم تةةوفر البةةدائل المناسةةبة ، خاصةةة أال إمسةةتويات التحصةةيل االكةةاديمي ، 

شةةيكل سةةنويا للطالةةب الواحةةد ، يتطلةةب تةةوفير تعلةةيم نةةوعي  7000حةةوالي بالمعةةدل ن التعلةةيم الخةةاص يكلةةف أو 

 مدعوم من الحكومة.
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 طلب على التعليم في المدارس الخاصة : ال.3

ا تقدمةةه مةةيرتفةةع  الطلةةب علةةى التعلةةيم فةةي المةةدارس الخاصةةة مةةن ذوي الةةدخل المرتفةةع  لتوفيرهةةا تعلةةيم افضةةل م

ويتطلب منها توسيع وزيادة عدد المدارس والتقليل من رسوم التعليم الستيعاب ابناء الفقراء المظالت االخر  . 

 في المدارس الخاصة .

 التعليم في مدارس الوكالة:الطلب على .4

 ينخفض التعليم في مدارس الوكالة لقلة المدارس وقلة الموارد المالية المخصصة من الوكالة لتلك المدارس .

 يتطلب زيادة الموارد المالية واالستثمارات من قبل الوكالة في المدارس التابعة لها .

 

ي
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 :لعنقود التعليم  تنفيذيةالخطة ال.6.2.3

 مدارس نوعية تستوعب الطالب .( : 6-7جدول )

 . 160طالب ليس لديهم اي مظلة تعليمية 9000مدرسة نوعية  اضافية تسوعب  15المحور االول  : توفير 
 المسؤوليات التدابير الفترة  االهداف المشكالت

طالب  9000استيعاب .1
خارج النظام التعليمي في 

 المدارس 

الب الحد من ظاهرة تسرب  الط
من مدارس مدينة القدس التي تصل 

حيث يصل عدد )% ، 50الى 
الناجحين في الثانوية العامة اقل 

% من عدد الذين التحقوا 50من 
 .  (عام  12بالدراسة قبل 

5 
 سنوات

توفير االراضي من االوقاف االسالمية 
والمسيحية بالتعاون مع لجان اولياء 

 االمور واالستفادة من تجربة لجنة مدارس
صورباهر التي استطاعت توظيف 

مساحات من اراضي القرية النشاء مدارس 
 عليها . 

االوقاف االسالمية 
 والمسيحية ،

مديرية التربية 
والتعليم ، لجان 
 اولياء االمور 

نسبة التسرب من مدارس .2
% 40البلدية التي تصل الى 

 في نهاية المرحلة الثانوية  . 
انخفاض مستو  التحصيل .3
كاديمي الناتج عن اكتظاظ اال

 طالب (. 40الشعب )

تحسين مستويات التحصيل 
 االكاديمي 

توفير الدعم المالي الستصدار الرخص 
تقليل ،و والمباشرة بعملية بناء المدارس 

، والتوجه نحو االكتظاظ في الشعب. 
ة لتوفير كافة الخصخصة  الجزئي

 مستلزمات 

ن قبل تجنيد االموال م
بية  والتعليم، وزارة التر 

وزارة االسكان 
العربية .الصناديق 
 .  واالسالمية
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 رس الفلسطينية في مدينة القدس : في المدا ون( : العامل6-8جدول )

 المحور الثاني : زيادة عدد المعلمين الراغبين بالعمل  في المدارس الفلسطينية في القدس
 المسؤوليات التدابير الفترة  االهداف المشكالت

عدم الرضا الوظيفي من المعلمين .1
العاملين في مدارس االوقاف 

 االسالمية والوكالة . 

تحسين مستو  الرضا 
 الوظيفي

رفع الراتب ليساوي راتب المعلم في مدارس  5
 .البلدية 

مديرية التربية 
واتحاد المعلمين 

. 
في  نقص في المعلمين الذكور.2

 العديد من التخصصات . 
ن المعلمين زيادة االقبال م

 الذكور على مهنة التعليم
توفير الحوافز للمعلمين لالقبال على المهنة  5

من خالل المنح  الدراسية مع عقود 
متوسطة االمد، وتدريب وتاهيل المعلمين 

 الجدد . 

مديرية التربية 
والتعليم  ، 
الجامعات 
 الفلسطينية 

نقص الكوادر  في التخصصات .3
 االساسية

  161الذكورخاصة في مدارس 

زيادة عدد المعلمين في 
 لتخصصات االساسية 

ارشاد طلبة الثانوية العامة الهم  5
التخصصات المطلوبة  التي تالئم قدراتهم 

 ورغباتهم  .  

مديرية التربية ، 
الجامعات 
 الفلسطينية
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 ( : المناهج المحوسبة : 6-9جدول )
  مدينة القدس على المناهج المحوسبة ) التعليم االلكتروني ( المحور الثالث : يعتمد النظام التعليمي في

 المسؤوليات التدابير الفترة  االهداف المشكالت
ضعف توظيف التكنولوجيا .1

  162في التعليم
ضعف المهارات في اللغتين  .2

 العربية واالنجليزية .  

 .تحسين كفاءة وفعالية التعليم . 1
تأهيل المعلمين الستخدام .2

 في العملية التعليمية. انولوجيالتك

 اعتماد التعليم االلكتروني للمنهاج  .1 3
تدريب المعلمين على استخدام برامج .2

 الحاسوب وااللواح الذكية وتوظيفها في التعليم.
  في الحاسوب مختبرات توفير.3

 . المدارس

المؤسسات 
التعليمية الداعمة 
) مؤسسة فيصل 

، مدرستي 
فلسطين ، 
  التعاون (

 
   ( المخرج الرابع : يعتمد النظام التعليمي في مدارس القدس على مهارات البحث العلمي:6-01جدول )

 المسؤوليات التدابير الفترة الزمنية االهداف المشكالت
.ضعف استخدام مهارات 1

التعليم التشاركي والتبادلي  
 واالعتماد على اساليب التلقين 

تحسين المهارات التعليمية  
 لمعلمين .ل

تأهيل المعلمين الستخدام مهارات  2
 التعليم التشاركي .

جامعة القدس، 
المؤسسات 
 التعليمية 

االشراف التربوي تدريب الطالب على مهارات البحث  2تعزيز انتماء  الطالب للمجتمع .قلة المبادرات من الطالب 2
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المقدسيين الموجهة لخدمة 
 مدينتهم . 

وتوظيف  قدراتهم البحثية في 
المساهمة  بحل المشاكل التي 

 س وسكانها . تواجه مدينة القد

 ، جامعة القدس  العلمي .

صعوبة تلبية خريجي الثانوية 
العامة للمتطلبات االكاديمية 

 في الجامعات
163  

تكليف الطالب باجراء االبحاث  2 هيل الطالب للتعليم الجامعي أت
 العلمية 

الهيئات التدريسية 
، المؤسسات 

 تعليمية ال
 

 
 ( :عنقود التعليم مع السياحة : 6-11جدول )

  المحور الخامس : طالب المدارس والجامعات يتخصصون ويتطوعون في مجال السياحة والتسويق في مدينة القدس
 المسؤوليات التدابير الفترة  االهداف المشكالت

تدني مستو  التعليم يؤدي .1
الى ارتفاع نسبة التسرب من 

س ، وارتفاع نسبة المدار 
لبطالة في اوساط الشباب ا

 .المقدسي 

توظيف قدرات الطالب وطاقاتهم .1
للمساهمة بانعاش قطاع السياحة في 

 القدس .
 
 

3 
 

قسم النشاطات  تقديم نشاطات فلكولورية ودبكة شعبية 
الالمنهجية في التربية  

، العنقود السياحي، 
 . المؤسسات الثقافية

معارض التسوق  التطوع في ادارة
 والتراث السياحي

 ود السياحي العنقدمج الشباب بسوق العمل المقدسي .الحد من نسبة اعتماد القو  2مخرجات التعليم ال تالئم .2
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احتياجات السوق المقدسي ، 
معظم القو  العاملة المقدسية 

 .164تعمل في اسرائيل

 وخاصة للعمل في قطاع السياحة  العاملة الفلسطينية على اسرائيل . 

ضعف المهارات اللغوية .1
 لد  الطالب وسكان المدينة . 

ان يساهم الطالب والسكان بتقديم .1
 خدمات ارشادية غير رسمية للسياح 

تطوير مهاراتهم باللغة االنجليزية  3
 واالتصال والتواصل واالرشاد السياحي 

مركز الدراسات في 
جامعة القدس ، العنقود 

ت السياحي ، النشاطا
 في التربية . 

زيادة اهتمام الطالب بقضايا  
 مجتمعهم ) القطاع االقتصادي ( 

مساعدة تجار المدينة على تسويق  3
 منتجاتهم الكترونيا 

العنقود السياحي ، قسم 
النشاطات الالمنهجية 
في التربية والتعليم ، 

قسم البرمجة في جامعة 
 القدس . 

ن المساعدة في ارشاد السياح لالماك
 التاريخية وللخدمات في المدينة.

العنقود السياحي ، قسم 
النشاطات الالمنهجية 
في التربية والتعليم ، 

قسم التاريخ في 
 االشراف .
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.قلة عدد مرشدي السياحة .2
 المقدسين 

زيادة عدد الخريجين  المتخصصين 
 في مجال  االرشاد السياحي . 

5  
توفير تخصص ارشاد سياحي  في 

 س جامعة القد

ادارة جامعة القدس ، 
وزارة التربية والتعليم ، 

 وزارة السياحة 

التنسيق ما بين قسم الفندقة في جامعة 
بيت لحم والفنادق السياحية في القدس 

 الستيعاب المتدربين 

جمعية الفنادق وادارة 
 جامعة بيت لحم 

.ضعف مهارات المقدسيين 5
في مجال المنتجات السياحية 

وغيابها عن الفلسطينية  
  165سواق مدينة القدسأ

حياء الصناعات اليديوية وتدريب إ
 الشباب على صناعتها .

انشاء مركز للتدريب على الصناعات  4
 الحرفية اليدوية السياحية. 

 

ساليب تقليدية في أ.اعتماد 6
تسويق منتجات وخدمات 

 المدينة

توظيف التكنولوجيا لتعزيز الميزة 
 . التنافسية في المدينة 

عالمية توظيف المهارات اإل 2
والتكنولوجية لترويج وتسويق منتجات 

 المدينة . 

المؤسسات االقتصادية 
 واالعالمية 
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  2014 اذار في القديمة البلدة في التجار لجنة رئيس نائب ، عابدين غسان مع مقابلة  
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 ( :عنقود التعليم مع الصحة : 6-12جدول )
المحور السادس : طالب المدارس والجامعات يتطوعون  في مجاالت 

اد عدد لقدس ويزدالتمريض واالسعاف االولي والعناية بكبار السن في ا
 الخريجين في هذا التخصص .

الفترة  االهداف المشكالت
 الزمنية

 المسؤوليات التدابير

ضعف اهتمام الطالب .1
والشباب المقدسي في الفئات 

 المهمشة في المجتمع . 

توظيف طاقات وقدرات الشباب .1
 لخدمة المجتمع . 

صحية المؤسسات ال التطوع في مجال العناية بالمرضى  2
ومؤسسات العناية 
بالمسنين ، قسم 

 النشاطات الالمنهجية 
ترتيب زيارات وفعاليات للطالب في 
المستشفيات المقدسية للتخفيف عن 

 المرضى وتحديدا كبار السن واالطفال

مديرية التربية والتعليم 
 وادارة المستشفيات 

انخفاض الطلب من قبل .2
المقدسيين على العالج في 

ات المقدسية ، المستشفي
وضعف برامج التسويق 

.زيادة الطلب على الخدمات 2.1
 الصحية الفلسطينية في القدس 

المشاركة بحمالت لتشجيع السكان  2
المقدسيين بالعالج في المستشفيات 

المقدسية بديال عن المسشتفيات 
االسرائيلية ) طالب التمريض 

دائرة التسويق في 
جامعة القدس ، ادارات 
 المستشفيات الفلسطينية 
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والترويج للخدمات الصحية في 
 .166القدس

 والتسويق ( 

زيادة الوعي لد  الطالب  2.2 
المقدسيين الهمية الخدمات التي 
تقدمها المستشفيات الفلسطينية في 

 القدس .

زيارة طالب المدارس للمستشفيات  
المقدسية ولكليتي الطب والمهن 

 الصحية في جامعة القدس 

منهجية ، النشاطات الال
ادارة كلية الطب والمهن 

 الصحية 

ضعف المهارات لد  .3
 خريجي الجامعات 

جات .الحد من الفجوة مابين مخر 3
 .التعليم واحتياجات سوق العمل

 ) التركيز على التدريب العملي ( 

توفير برامج تدريبية فعالة وتعزيز  4
التعاون مابين المستشفيات والجامعات 

 . 

 

صات نقص في التخص.4
الطبية التي تؤدي  الى تحويل 
الوزارة للحاالت المرضية  الى 

  167واسرائيلومصر االردن 

.توفير خدمات طبية في 4
تخصصات نادرة تميز مستشفيات 

   .القدس

توفير منح دراسية من قبل وزارة التربية  7
والتعليم العالي في تخصصات طبية 

 نادرة 

وزارة التربية والتعليم ة 
ة ، شبكة وزارة الصح

مستشفيات القدس ، 
 الممثليات الفلسطينية 
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 2013-9-3ظام والمدير السابق لمستشفى المقاصد ، بتارخ رستم النمري ، رئيس قسم الع .د  .مقابلة مع  

167
  2013 حزيران ،في المقاصد لمستشفى السابق المدير النمري رستم الدكتور مع معمقة مقابلة  
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 ( :عنقود التعليم مع االسكان : 6-13جدول )
   المحور السابع : توظيف قدرات المهندسيين في تحسين جودة الحياة للسكان

 المسؤوليات التدابير الفترة  االهداف المشكالت

البطالة العالية في  1.1
نة صفوف المهندسيين من مدي

 القدس . 
عدد من المهندسيين  1.2

يعملون في اسرائيل بعيدا عن 
 تخصصاتهم 

عدد من المهندسيين  1.3
يعملون في المحافظات 

 االخر  . 

. توظيف قدرات ومهارات 1
المهندسين  المقدسيين في خدمة 

 المدينة . 

3 
 

  توفير فرص عمل مناسبة
 للمهندسيين في المدينة  . 

  ابداعية تنفيذ مشاريع هندسية
 تطويرية .

قطاع االسكان ، نقابة 
 المهندسيين ، 

.حاجة المدينة الى كوادر 2
هندسية للقيام  بالتخطيط 

الجماعي لالراضي وتنظيم 
 عمليات البناء 

.المساهمة بتنظيم مساحات 2
 اكبر للبناء في مدينة القدس .

قطاع االسكان ، نقابة  بناء وحدات سكنية في مدينة القدس  4
 ندسيينالمه

.ضعف البنية التحتية في 3
شبكات الصرف الصحي 

.المساهمة بتحسين البنية 3
 التحتية .

تمديدات الكهرباء والمياه والصرف  4
الصحي ، المحافظة على النواحي 
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المعمارية لالبنية القديمة ، ترميم  .  168والكهرباء
 المنازل 

المسؤوليات التدابير الفترة االهداف المشكالت 

اجة سكان المدينة الى .ح4
تلبية متطلبات البلدية 

 الستصدار رخص البناء . 

.تاهيل المهندسيين لمتابعة 4
اجراءات البلدية وانتزاع رخص 

 البناء للمواطنين  

توفير مسارات في كلية الهندسة  5
تتقاطع واحتياجات القطاع في مدينة 

 القدس 

نقابة المهندسيين ، وكليات 
 الهندسة في الجامعات

 الفلسطينية .  

                                                           
168

  .2013 نيسان في االسكان جمعيات اتحاد رئيس ، زحايكة محمود المهندس مع مقابلة  
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 النموذج التنافسي لعنقود الصحة :  6.3.1

 

  

    

   

-   

 -   

      

                                           

   

                                                                                            الطلب ضعيف                                     

 

  

                                       

                                                           

 

 العنقود

  لحكومةا

 االستراتيجية 

 العرض الطلب 

تقديم خدمات مميزة  استراتجية التمايز:: 6.8شكل رقم 
 والتميز في بعض التخصصات النادرة .       

  انخفاض الطلب على الخدمات-

 الصحية من المقدسيين

انخفاض الطلب من الضفة وغزة  -
   على الخدمات الصحية في القدس

    

 القدستعدد المرجعيات لمسشتفيات -

 دويةصعوبة  توفير بعض األ-

 نقص في المختبرات-

 نقص في بعض الفحوصات-

 عدم توفرسيارات االسعاف  المجهزة للعناية المركزة                                            -

  

                                   

 الحكومة االسرائيلية

تفرض القيود على المرضى  -
 واالطباء

القيود على اضافة غرف تفرض  -
 وابنية للمشافي.

توجه المقدسيين باتجاه صناديق -
المرضى االسرائيلية وتعيق 

 الفلسطينية   للمراكز توجهاتهم

     

 

 الحكومة الفلسطينية

 مديونية عالية على وزارة الصحة -

 تحول العديد من المرضى الى -
   المستشفيات خارج الوطن.

ضعف البنية التحتية وعدم توفر -
مة مرافقي المرافق  )مثل اماكن اقا

 المرضى( .                       

 النادرةنقص في بعض التخصصات  -

+توفر بعض التخصصات مثل 
 جراحة العظام والعيون. 
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  :   عرضشروط ال

  

                                                                      

 

 

  

                                       

 

 

 

 

التي تدفع وزارة الصحة الفلسطينية لتحويل بعض  نقص في بعض التخصصات النادرة ، -
  المرضى الى الخارج والى المشافي االسرائيلية .

 
ساسية وضعف تاهيليها ، وهذا ينطبق على بعض المستشفيات عدم كفاية البنية ام -

 التي بحاجة الى اضافة غرف  ومرافق تجارية ومرافق القامة مرافقي المرضى .
 

ت التي حققت نجاحات في المشافي مثل تخصصات العظام يتوفر بعض التخصصا -
كثر قدرة على استقطاب المرضى لتوفر أعصاب والعيون ، التي اصبحت وجراحة ام

 الكادر المؤهل من الداخل الفسطيني  . 
 

 

 جية ياالسترات

 العنقود

 الطلب 



 
 
 

159 
 

 

  شروط الطلب  :                                                    

                                               

                       

 

 

  

 

  

  

 

 

  

                      

.شروط الطلب ضعيفة    

 

 
انخفاض الطلب على الخدمات الصحية من المقدسيين بسبب المنافسة من المستشفيات _ 

االسرائيلية ، وربط المقدسيين اجباريا بصناديق المرضى االسرائيلية التي توجههم الى المشافي 
  االسرائيلية وتتجنب تحويلهم الى المشافي المقدسية .

 
الخدمات الصحية  من المشافي المقدسية من  المرضى من الضفة انخفاض الطلب على -

وقطاع غزة  بسبب المعيقات االسرائيلية من جهة وبسبب توفير الخدمات في الضفة الغربية من 
 قبل الحكومة الفلسطينية . 

 
  + طلب عالي على بعض التخصصات مثل العظام وجراحة االعصاب والعيون  والسرطان .

 العنقود

 االستراتجية 

 العامل
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   الصناعات المرتبطة والمساندة                  

 

    

 

    

  المرتبطة والداعمة ضعيفةلخدماتالصناعات وا 

 

. قدسالى المستشفيات والصيدليات في الاالدوية الفسطينية  وصول  اسرائيل تمنع   -  
ن هنالك ضعف في التنسيق مابين المستشفيات في أال إفيات الفلسطينية ، رغم تشكيل شبكة المستشفيات تشتعدد المرجعيات للمس -

 تقديم خدمات صحية متكاملة للمرضى  . 
المستشفيات  ىالالنقل  اسعاف الهالل على  قتصر خدماتتثناء نقل المرضى ، أ مكثفة عدم توفر اسعاف يتيح خدمات العناية ال-

.خدمات العناية المكثفة بينما تقدم الشركات االسرائيلية  
نقص في بعض الفحوصات الطبية المخبرية .  -  
المقدسية مستشفيات للتدرب في ال من جامعة القدس  الخريجين الجددطباء ماتعيق اسرائيل وصول -  

ان بعض االطباء  العاملين في المستشفيات المقدسية هم و  مابين كليات الطب وادارات المسشتفيات ، وخاصة عالي  + تنسيق
 اساتذة في كلية الطب في جامعة القدس. 

ة. الطبي التخصصي  خارج فلسطين  في تخصصات نادرة ومحدد الكادر هيل وتطوير أمحدودية  فرص تدريب وت -  

 االستراتيجية 

 الطلب  العامل
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-:ةدور الحكومة  الفلسطيني  

 

ضعف إالستراتجية الفلسطينية وعدم توفر رؤية واضحة إلنعاش القطاع  الصحي مقابل النشاط العالي من قبل القطاع الصحي  -
 االسرائيلي المدعوم من عدة جهات . 

 توفير التمويل الضافة مباني صحية وترميم المسشتفيات القائمة واضافة مرافق حيوية .  -
 اص  في مجاالت وتخصصات نادرة مميزة  القدس . تعزيز االستثمار الحكومي والخ -
 توفير المنح الدراسية في تخصصات نادرة ، من خالل العالقات الدبلوماسية مع الدول التي تتميز في تخصصات طبية نادرة. -
يالت تشجيع  الطلب  المحلي على الخدمات الصحية المقدمة من مستشفيات القدس ، وتخصيص تحويالت اكبر بديال عن التحو  -

 للخارج واسرائيل . 
 . االلتزام بتسديد الفواتير المتعلقة بتحويالت وزارة الصحة الفلسطينية بانتظام  -

 
 

 

 فدور الحكومة ضعي
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. 

 

 

 

(  6-9شكل رقم )   

 الصحة  نقودع                        

توظيف االطباء والممرضين 

  والعاملين 

المساهمة في زيادة القيمة 

 المضافة القتصاد القدس 

 مصدر للسياحة العالجية 

  مدخالت القطاع الصحي 

 

المؤسسات التعليمية وخاصة جامعة 

 القدس 

 لجامعات العربية وخاصة االردنية ا

خريجي الجامعات 

 االمريكية واالوربية 

 كلية المقاصد

  ية الجامعات االسرائيل

المساندة الصناعات 

  الصحة  لقطاع

االنشاءات لبناء 

  المسشتفيات 

 مصانع االدوية 

  دور الحكومة

المستشفيات بناء دعم 

  وترميم القائم 

تحفيز القطاع الخاص لالستثمار 

  الصحة في 

توفير المنح الدراسية في 

  ت  طبية نادرة تخصصا

تركيز التحويالت الى 

  مستشفيات القدس

المؤسساتت االعالمية 

لترويج الخدمات 

 الصحية الفلسطينية 
  المراكز الصحية 

الفنادق القامة مرافقي 

 المرضى 

المؤسسات 

 المساندة 

خدمات االسعاف 

 والطوارئ

 كلية مستشفى العيون 

مستشفى الهالل لتدريب في 

 تخصص التوليد 

 المخرجات 
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  :.تشكيل العنقزد الصحي6.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل العنقود الصحي   :.3.3.1
 

:(6-10شكل رقم )  

 في القدس مكونات العنقود الصحي 

المؤسسات 
 االكاديمية 

مستشفى 
جمعية 

 المقاصد 

مستشفى 

اوغستا 

 فاكتوريا 

" المطلع 

 " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستشفى 
 ماريوسيف 

مستشفى 
 الهالل  

مستشفى 
 العيون  

مستشفى 
االميرة 

 بسمة   

المجلس الكنائسي 
 االعلى 

  رة الصحة الفلسطينية وزا

 شركات االدوية 

 شبكة المستشفيات المقدسية
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 المؤسسات الداعمة للعنقود الصحي : و الجهات 

 .شبكة المستشفيات المقدسية  1

 كاديمية .المؤسسات ام2

 دوية . شركات ام3

 .وزارة الصحة الفلسطينية 4

 مؤسسات العرض ) المنتجات ، والخدمات ( : 

 .مستشفى المقاصد   1

  ع (.)المطل وغستا فكتورياأ. مستشفى 2

   )الفرنساوي(. مستشفى ماريوسيف .3

 . مستشفى العيون  4

 . مستشفى الهالل 5

 ميرة بسمة   .مستشفى ام6

 مكونات الطلب : 

 .من داخل المدينة  1

 . محافظة القدس  . 2

 . الضفة الغربية 3

 . قطاع غزة . 4
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 متميزة .  الهدف : تعزيز التنسيق مابين عناصر العنقود الصحي لتقديم خدمات صحية

 فيات المقدسية :  شتس.شبكة الم1

تأسسةةت  شةةبكة مستشةةفيات القةةدس الشةةرقية بهةةدف توحيةةد المرافةةق الصةةحية فةةي القةةدس الشةةرقية وتعزيةةز دورهةةا 

وغسةتا فيكتوريةا أالمفصلي في النظام الصحي الفلسطيني، وتتألف من مركز اممير بسةمة للتأهيةل، ومستشةفى 

مستشةةفى سةةان جةةون للعيةةون، ومستشةةفى سةةان جوزيةةف، ومستشةةفى جمعيةةة )المطلةةع(، ومستشةةفى المقاصةةد، و 

تخدم كلها كمراكز رئيسية للرعاية المتخصصةة المرضةى الةذين بحاجةة الةى خةدمات الهالل امحمر الفلسطيني.

يةةتم تحةةويلهم للعةةالج الةةى مرافةةق شةةبكة مستشةةفيات القةةدس ، واجةةراءات ليسةةت متةةوفرة فةةي الضةةفة الغربيةةة وغةةزة 

 بل وزارة الصحة الفلسطينية.الشرقية من ق

لسةةطيني لعةةدة عقةةود، خاصةةة لقةةد لعبةةت الشةةبكة دورا حيويةةا وهامةةا فةةي تةةوفير الخةةدمات الصةةحية الةةى الشةةعب الف

تواجةةه مستشةةفيات القةةدس الشةةرقية أزمةةة ماليةةة غيةةر مسةةبوقة نتيجةةة لتةةراكم الةةديون المترتبةةة علةةى السةةلطة ،وللفقةةراء

ول أكةانون  31مليةون شةيكل اسةرائيلي جديةد لغايةة   146.8مجموعةه الفلسةطينية فةي مجةال رعايةة المرضةى بمةا 

. وفةةي سةةبيل الحفةةاظ علةةى عملياتهةةا، تقةةوم العديةةد مةةن المستشةةفيات بمراجعةةة مصةةاريفها الجاريةةة، بمةةا فيةةه 2013

 .مصروفاتها والتزماتهاجل تقليل مستويات الطواقم العاملة، من أ

سةةةاعدات ماليةةةة عاجلةةةة فةةةي سةةةبيل اسةةةتمرار الخةةةدمات فةةةي وتسةةةعى شةةةبكة مستشةةةفيات القةةةدس الشةةةرقية لتةةةوفير م

تجاه الشبكة إالمستشفيات الستة. وتدعو الشبكة الجهات المانحة لدعم السلطة الفلسطينية في تغطية التزاماتها 

مةةوال مباشةةرة الةةى السةةلطة الفلسةةطينية لكةةي تسةةتخدم تحديةةدا لسةةداد ديونهةةا الةةى وهةةي تطلةةب أن يةةتم تحويةةل ام –

 الشبكة.
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ن أ اال ، تةةةوفير تمويةةةل غيةةةر مباشةةةر عبةةةر السةةةلطة الفلسةةةطينية لتطةةةوير بعةةةض  االقسةةةام فةةةي المستشةةةفياترغةةةم 

كثر للمساهمة باستقطاب المرضى من مدينةة القةدس للعةالج بمستشةفيات القةدس أالمظهر العام يحتاج لتطوير 

 ك  . بدال من العالج في  المستشفيات االسرائيلية وهذا يتطلب من السلطة التدخل في ذل

علةةى مةةن المرضةةى يضةةا بصةةناديق المرضةةى ، فمةةا زالةةت النسةةبة امأبةةالرغم مةةن ربةةط المستشةةفيات الفلسةةطينية 

وفي حال تمكن شبكة المستشفيات الفلسطينية من  ، المقدسيين  يطلبون  التحويل الى المستشفيات االسرائيلية 

ن تقليةل الفجةوة فةإ. لةذلك علةى مةن االلتزامةاتأة سبمكانية لاليفاء بننه يصبح لديها اإلإزيادة الحصة السوقية، ف

ما بين الخدمات المقدمة مةن المراكةز الصةحية الفلسةطينية واالسةرائيلية ، هةو الضةمان لتعزيةز الحصةة السةوقية 

ضافة مباني ومرافق حيوية إاالستثمار ب لقطاع الصحي . وهذا مرتبط بقطاعوتحقيق ايرادات تساهم بانتعاش ا

ميةةزة تنافسةةية غيةةر متةةوفرة فةةي مستشةةفيات الضةةفة واسةةرائيل. ولعةةل تجربةةة مستشةةفى  هامةةة وتخصصةةات تحقةةق

همهةةا  خةةدمات بنكيةةة ، مكةةان أالعيةةون لفتةةرة طويلةةة خيةةر مثةةال علةةى ذلةةك،والتي تمثةةل  تطةةوير خةةدمات حيويةةة و 

بيةة الضةفة الغر اقامة مريح لمرافقي المرضى ،مطاعم ، وسوبرماكت ة وخدمات النقل الميسر من القةدس باتجةه 

 .  169ايضا

ويتطلةةةةب مةةةةن العنقةةةةود الصةةةةحي وشةةةةبكة المستشةةةةفيات  توحيةةةةد المرجعيةةةةات للمستشةةةةفيات المقدسةةةةية  ، وتعزيةةةةز  

مةةن التنسةةيق مةةابين المستشةةفيات فةةي تقةةديم خةةدمات صةةحية متكاملةةة للمرضةةى .ولتحقيةةق ماسةةبق، فانةةه يتطلةةب 

   .السلطة الفلسطينية  التدخل النقاذ الجهاز الصحي 

 
                                                           

 12/4/2014،في تاريخ  ب دولة احمد قريع ابو العالء ضمت ممثلين عن القطاع الصحيتم عقد مجموعة بؤرية لقطاع الصحي في مكت169.
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 :  ت االكاديميةالمؤسسا دور.2

لعرقلةة تطةور الجامعةة   وذلةك  سةباب سياسةية محضةةن عدم االعتراف بشهادة خريجي جامعة القةدس فقةط مإ

بحةةةاث والتخصصةةةات والشةةةراكة االكاديميةةةة مةةةع الجامعةةةات والتةةةي وصةةةلت الةةةى مراكةةةز مرموقةةةة علةةةى مسةةةتو  ام

    الغربية .

برفةةةع قضةةةية ضةةةد وزارة الصةةةحة  15وعةةةددهم تقةةةدم عةةةدد مةةةن خريجةةةي كليةةةة الطةةةب  2009فةةةي عةةةام نةةةه أ الإ

   .اإلسرائيلية لعدم السماح لهم بالتقدم المتحان مزاولة المهنة

عالمي وتعاون مشترك ما بين الطلبةة الخةريجيين و جامعةة ا  وكان هذا النجاح هو ثمرة لسعي وجهد قضائي و  

ف بشةةةهاداتهم االكاديميةةةة القةةةدس والتةةةي تسةةةعى منةةةذ سةةةنوات طويلةةةة لحةةةل مشةةةكلة الخةةةريجين وتحصةةةيل االعتةةةرا

 . 170لتمكينهم من العمل في مدينتهم القدس

خةةر  المنفصةةلة لةةبعض الخةةريجين مةةن طلبةةة الطةةب والصةةيدلة واالسةةنان ايجابةةا علةةى القضةةايا ام ممةةا يةةنعكس

 .وغيرها والتي ما زالت قضاياهم معلقة في المحاكم االسرائيلية 

 جمعية المقاصد الخيرية : .3

، وتحدد نظامها وفلسفتها 21/2/1956يد نخبة من مواطني القدس الشريفً  بتاريخ تأسست الجمعية على 

عانة و عن اللون واالنتماء السياسي  لتصل خدمتها كل مواطن بغض النظر االجتماعي والعرق والدين ، وا 

لطبية، ت االناس على الحياة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لهم بواسطة إقامة المستشفيات والمستوصفا

                                                           
170
، وكالة معا االخبارية  19/4/2015مقالة بعنوان االعتراف بشهادات المهن الصحية في جامعة القدس ،  

/Content.aspx?id=773165https://www.maannews.net 

 

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=773165
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=773165
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  والمعاهد التعليمية .

  مؤسسات الجمعية :

 وهذه المؤسسات هي   ا الخاصة بهاتشرف الجمعية على ثالث مؤسسات رئيسية، ولكل مؤسسة منها ميزانيته

  اواًل: مستشفى المقاصد . 

لمي وكذلك تعزيز برامج البحث الع، تتمثل رسالة المستشفى في تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستو  ممكن

من اجل الحصول ، والطبي بين أطباء التخصص العاملين ضمن برنامج التخصص الذي يرعاه المستشفى 

وكذلك تدريب طالب الطب التابعين لجامعة القدس كلية  ،على شهادة مجلسي الطب امردني والفلسطيني

مرضى من كافة أرجاء الطب. يعتبر مستشفى جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية مستشفا تحويليا يستقبل ال

الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة وهو ليس فقط مستشفى عالجي للحاالت العادية والمعقدة، ولكنه مركزًا 

 رئيسيًا لتدريب طلبة الطب وطلبة التمريض وامطباء المقيمين .

 قسام التالية : يضم األ

العمليةةةات  ،االشةةةعة والتصةةةوير الطبقةةةي ،اطنيةةةةاالمةةةراض الب ،العظةةةام  ،الجراحةةةة،االمةةةراض النسةةةائية والتوليدية 

 . .قسم الطوارئ، و قسم االطفال، حديثي الوالدة ،والتخدير

موظفًا  750ويبلغ عدد القو  العاملة في مستشفى جمعية المقاصد الخيرية االسالمية في القدس الشرقية 

 3يب الذي يرعاه المستشفى ، طبيبًا مقيمًا ضمن برنامج التدر  74طبيبًا اختصاصيا ومستشار ،  48بينهم 

 40،   ادارياً  164فني يعملون في اقسام المستشفى االدارية  77وممرضًا ،   ممرضة 344اطباء طواريء 

  .171مستخدماً 
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  ثانيًا : المراكز الطبية . 

شرعت الجمعية بإقامة المستوصفات )المراكز الطبية( في القدس وضواحيها حيث بلغ تعدادها سبع 

ي مطلع التسعينات، بحيث وزعت بين القدس )البلدة القديمة ( والرام وصورباهر والعيزرية مستوصفات ف

   وجبل المكبر وبيرنباال وابوديس.

   ثالثًا: كلية المقاصد للتمريض.

ممرض وممرضة وقابلة  400ليتخرج منها  1992وحتى عام  1974لقد بدأ العمل في مدرسة التمريض عام 

بدعم من قبل جمعية النداء الفلسطيني  1987ي مشروع بناء كلية التمريض عام وبدأ العمل ف ، مؤهلة

ترخيص من قبل وزارة الوتم اعتماد  1991حيث اكتمل البناء عام ، الموحد والميسورين من أبناء شعبنا 

عد ن وزارة الصحة اإلسرائيلية تمنح الترخيص لطلبة الكلية بأكما . 2000التعليم العالي في فلسطين عام 

  172 جتياز إمتحان الترخيص .ا

 :وغستا فكتوريا "المطلع "أمستشفى .4

تقديم الخدمات الطبية لالجئين الفلسطينيين الذين نكبوا في   بهدف 1950مستشفى المطلع في العام  سستأس

 .1948وطنهم في العام 

خةةدمات طبيةةة عاليةةة يعتبةةر المستشةةفى ثةةاني أكبةةر مستشةةفى فلسةةطيني فةةي مدينةةة القةةدس ، وقةةد نجةةح فةةي تقةةديم 

 .المستو  في مختلف التخصصات ، وبخاصة في عالج السرطان بمختلف انواعه
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ويعاني مستشفى الم طَّلع في مدينة القدس من أزمة مالية خانقة قد تؤدي النهياره بسبب تراكم الديون على 

ونفاذ أدوية ومستلزمات  أشهر من جهة، 4السلطة الفلسطينية، مما اد  الى عدم تلقي الموظفين رواتبهم منذ 

 .طبية ضرورية لعالج المرضى من جهة ثانية
 .مليون شيكل حتى نهاية  110وبلغت  الديون المتراكمة على وزارة الصحة الفلسطينية  

واصل المستشفى عمله إلنشاء أول مركز لزراعة النخاع والخاليا الجذعية في الوطن، وكذلك فةي تخصةص يو 

ن يكون حرمًا عالجيًا وتعليميًا متخصصًا يتوافد إليةه امراض الشيخوخة. كما يخطط العالج التلطيفي وعالج أ

المرضةةةى مةةةن جميةةةع أنحةةةاء الةةةوطن، ليبقةةةى هةةةذا الصةةةرح الةةةوطني الفلسةةةطيني يعةةةج بةةةالحراك الطبةةةي والتعليمةةةي 

طةةةة والخةةةدماتي، بمةةةا يعةةةزز ويثبةةةت الوجةةةود العربةةةي الفلسةةةطيني امصةةةيل فةةةي المدينةةةة المحتلةةةة وبمةةةا ينمةةةي الراب

 .173التاريخية والطبيعية بين القدس وفلسطين والتي تستعصي على محاوالت التهويد والعزل

سيتم  افتتاح أربعة أقسام جديدة في مستشفى المطلع من شأنه الحد من تحويل الحاالت المستعصية إلى 

وظف المزيد خارج الوطن، ويحول كافة التحويالت الى مستشفيات القدس اممر الذي يدعم المستشفيات وي

 .174من الطواقم الطبية والصحية

 جمعية الهالل:.5

نسةانية الفلسةطينية ، وائل المؤسسات والمشةاريع اإلأتعد جمعية الهالل امحمر الفلسطيني فرع القدس من 

بهدف تقديم الرعاية والخةدمات اإلجتماعيةة واإلنسةانية  1951وهي معلما من معالم القدس، تأسست عام 

قامةةةةةةةة المستشةةةةةةةفيات ومراكةةةةةةةز للمحتةةةةةةةاجين والفقةةةةةةة  . اإلسةةةةةةةعافراء وأسةةةةةةةر الشةةةةةةةهداء والمعتقلةةةةةةةين وا 

ومةةةن أهةةةم المشةةةاريع التةةةي اقامتهةةةا الجمعيةةةة بالقةةةدس مستشةةةفى جمعيةةةة الهةةةالل امحمةةةر للةةةوالدة والجراحةةةة 
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داخةةل أسةةوار المدينةة المقدسةةة ونتيجةةة للطلةب المتزايةةد علةةى المستشةةفى  1953عةام  ي  النسةائية والةةذي انشةة

الحقةةا الةى خةةارج االسةوار فةةي موقعةه الحةةالي فةي جبةةل الزيتةون، ويتبةةع المستشةفى المؤسسةةات فقةد تةةم نقلةة 

 التالية : 

 أواًل: مستشفى جمعية الهالل االحمر الفلسطيني للوالدة والجراحة النسائية

سريرا ويعتبر من المؤسسات الصحية الرائدة في مجال الوالدة والجراحةة النسةائية  40-يتسع المستشفى ل

( عمليةة 80( والدة شهريا ومعدل العمليات الجراحية الشهري )300القدس حيث بلغ معدل الوالدات )في 

 .175(جراحية، ويضم المستشفى قسما للعناية الفائقة بالمواليد حديثي الوالدة )الخداج

 شةراء مبنةى فنةدق بةاالسى جمعيةة الهةالل امحمةر، حيةث تةم الفرع ببناء وترميم مبنةى جديةد لمستشةف وقام

وامرض المقةةةام عليهةةةا الفنةةةدق والمحيطةةةة بةةةالمبنى بمسةةةاحة خمسةةةة دونمةةةات وقةةةد بوشةةةر بعمةةةل التةةةراخيص 

ليكةون مةن اكبةر مستشةفيات القةدس المتخصصةة فةي  للمبنةى القةديم  مبنةى مالصةقببنةاء الالزمة للشروع 

 .الوالدة والجراحة النسائية

التي  قسم اإلسعاف والطوارئ ،ادة عقبة الخالديهعي ،عيادة باب الساهرة: العيادات الخارجية ومنهاثانيًا: 

( طفل، 2000كز تطعيم لألطفال في القدس حيث بلغ المعدل الشهري للتطعيمات حوالي)ااكبر مر  تعتبر

 .هذا باإلضافة إلى خدماتها امخر  في متابعة النساء الحوامل قبل وبعد الوالدة وعيادة تنظيم امسرة 
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 ارئ: قسم اإلسعاف والطو ثالثا

يحتةةةوي هةةةذا القسةةةم الجديةةةد فةةةي القةةةدس علةةةى تسةةةع سةةةيارات إسةةةعاف متطةةةورة ومجهةةةزة وتعمةةةل علةةةى مةةةدار 

الساعةت منها سيارتين مجهزتين كوحدات إسعاف للعنايةة الفائقةة ) العةالج المكثةف( وتخةدم سةكان القةدس 

يات فةةي الةةبالد ( حالةةة شةةهريا إلةةى جميةةع المستشةةف 400واممةةاكن المجةةاورة لهةةا وينقةةل القسةةم مةةا معدلةةه ) 

 .وبأسعار رمزية

 : الصحة النفسيةرابعا

ويقةةةدم القسةةةم خةةةدمات متنوعةةةة منهةةةا: الةةةدعم النفسةةةي لألطفةةةال فةةةي  2008تأسةةةس القسةةةم فةةةي القةةةدس سةةةنة 

المدارس االساسيةت وبرامج توعية للنساء في مواضيع الضغوطات النفسةية وتطةور نمةو الطفةل واالتصةال 

يتطلب مةن ادارة مستشةفى و .الدعم النفسي للسكان في المناطق المتوترةوالتواصل وغيرهات كما يقدم القسم 

الهالل وبالتعاون مع شبكة مستشفيات القدس توفير سيارات اسعاف مجهزة  تتيح خدمات العناية المكثفة  

اثناء نقل المرضى ، حيث ولغاية االن تقتصر خدمات اسعاف الهالل على النقل الى المستشةفيات بينمةا 

 ركات االسرائيلية خدمات العناية المكثفة.تقدم الش

 مستشفى " ماريوسف " الفرنساوي " : .6 

 ويعتبر، من قبل راهبات مار يوسف في حي الشيخ جراح في القدس.1954تأسس مستشفى مار يوسف سنة 

واحد من المستشفيات الهامة في المدينة، التي لم تسلم من تضييقات االحتالل، لكنها ظلت صامدة رغم 

الظروف الصعبة التي تواجهها، والتي لم تكتف بالمحافظة على كيانها فقط، بل عملت على توسيع خدماتها 

 .المقدمة وتحسينها، والتي كان آخرها بناء قسم جديد للوالدة

ألف حالة والدة سنويا  18ا القسم لسد النقص في القدس في مجال الوالدة، حيث تتم وجاء بناء هذ
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آالف من  10حمر ثمانية آالف حالة فقط، وتضطر للمقدسيات، يستوعب منها مستشفى المقاصد والهالل ام

 .176النساء المقدسيات للوالدة في مستشفيات إسرائيلية

 :يعالج المستشفى األمراض التالية

.جراحةةةةة امعصةةةةاب الخاصةةةةة بإصةةةةابات الةةةةدما  و امورام ،لبوليةاجراحة المسةةةةالك ،العامةةةةة النسةةةةائية الجراحةةةةة

الجراحةةةة ، و ذن والحنجةةةرةنةةةف، امماجراحةةةة ،.تنظير القصةةةبة الهوائيةةةة وفحةةةص القلب،جراحة العظةةةام،رطانيةالسةةة

 .التجميلية

بدعم من وكالة بيت مال القدس  ترميم وتجديد اقسام المستشفى التي  تضم المطبخ الجديد والمصاعد، تم

جناح العمليات بادارة البنك االسالمي للتنمية في جدة بمبلغ  وتمويلالف دوالر،  640الشريف المغربية بمبلغ 

 177.مليون دوالر 1.5

 مستشفى ماريوحنا " العيون : .7

اض واإلصةةابات تلبيةةة لحاجةةة أبنةةاء امراضةةي المقدسةةة لمعالجةةة اممةةر  1882تأسةةس مستشةةفى مةةار يوحنةةا عةةام 

 .وهي استمرار للخدمات الطبية التي كانت متةوفرة فةي المرسةتان الصةالحي بالبلةدة القديمةة، المرتبطة بالعيون 

العمليةةةات أو كةةةان ذلةةةك مةةةن خةةةالل الحةةةاالت االعتياديةةةة سةةةواء ويةةةوفر المستشةةةفى نطاقةةةا واسةةةعا مةةةن الخةةةدمات 

 .الجراحية المعقدة

 
                                                           

176
 الموقع االلكتروني لمستشفى ماريوسف "الفرنساوي" 

177
 ital/st_joseph_a.htmhttp://www.fhfpal.org/programs/hospالموقع االلكتروني  لمؤسسة فيصل الحسيني . 

 

http://www.fhfpal.org/programs/hospital/st_joseph_a.htm


 
 
 

174 
 

 :ر يوحنا للعيون على النحو التاليبلغت تحويالت المرضى الى  مستشفى ما

 : 178تحويالت المرضى لمستشفى العيون(  6-14جدول رقم )

 عدد الحوالت جهة التحويل

 2188 السلطة الفلسطينية

 6502 وكالة الغوث

 11363 صناديق المرضى

 20053 المجموع

 

 :ميرة بسمةمؤسسة ومستشفى األ.8

العةةالج ممةةا  لطفةةل مةةع والدتةةه بحيةةث تكةةون مرافقةةة لةةه طيلةةة فتةةرةمرحلةةة العةةالج الخاصةةة بالطفةةل تبةةدأ بحضةةور ا

 طفلها وبالتالي يمكن أن تستفيد من ذلك وتعمل على مساعدة، من استيعاب ما يتم تقديمه لطفلها  يمكنها

 ذاتيا بالمنزل حسب ما هو متوفر لديها منزليا.

 يلي:فيما الخدمات المقدمة من قبل مركز امميرة بسمة تتلخص 

 ج المائي: يتوفر بالمركز بركة سباحة بمساحات مختلفةالعال 
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 العالج الطبيعي. 

 العالج الوظيفي. 

  عةةالج النطةةق: حيةةث يقةةوم المركةةز بالتنسةةيق مةةع المستشةةفيات اإلسةةرائيلية ليةةتم ارسةةال امطفةةال الةةذين

 مةةن ثةةم متابعةةة هةةؤالءو ، م علةةى تحسةةين عمليةةة السةةمع لةةديهم بحاجةةة إلةةى زرع قوقعةةة بةةامذن لتسةةاعده

 امطفال من خالل المركز.

 تقديم التدريب المهني 

  طفةةةال ذوي امالتعلةةيم عةةةن طريةةةق الةةةدمج مةةةن مرحلةةةة ريةةةاض امطفةةةال حتةةةى المرحلةةةة اإلعداديةةةة ودمةةةج

 االحتياجات الخاصة مع أطفال أصحاء

  تةةةوفير ورشةةةةة عمةةةل خاصةةةةة لتعلةةةيم امطفةةةةال الحةةةرف الخاصةةةةة ممةةةا يسةةةةاعدهم علةةةى تطةةةةور المهةةةةارات

 المختلفة لديهم

 دريب المتدربين من جامعة بيت لحم وجامعة القدس .ت 

 .179طراف الصناعيةهيل و امأتالوتقدم مؤسسة امميرة بسمة للمستشفيات كل ما له عالقة بخدمات 

: على الخدمات الصحية  مكونات الطلب  

 .الطلب من مرضى مدينة القدس : 1
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قدسةيين بسةبب المنافسةة مةن المستشةفيات انخفض الطلب في السةنوات االخيةرة علةى الخةدمات الصةحية مةن الم

االسةةرائيلية ، وربةةط المقدسةةيين اجباريةةا بصةةناديق المرضةةى االسةةرائيلية التةةي تةةوجههم الةةى المشةةافي االسةةرائيلية 

  وتتجنب تحويلهم الى المشافي المقدسية .

مؤسسةات الثقافيةة يحتةاج الةى خطةة تسةويقية  بالتعةاون مةع الن االرتقاء بالخدمات الصةحية المقدسةية إلذلك ، ف

بنةةةاء مدينةةةة القةةةدس فيمةةةا يتعلةةةق بةةةاالثر االقتصةةةادي  النةةةاتج عةةةن الحصةةةول علةةةى أعالميةةةة تسةةةتهدف وعةةةي واإل

الخدمات من المستشفيات الفلسطينية  بدال مةن التوجةه الةى المستشةفيات االسةرائيلية فةي اطةار حملةة المقاطعةة 

 للمنتجات والخدمات االسرائيلية  . 

يضةةا بصةةناديق المرضةةى ، مةةا زالةةت النسةةبة االعلةةى مةةن المرضةةى أشةةتفيات الفلسةةطينية ربةةط المس بةةالرغم مةةن

سةرائيلية ولةيس الفلسةطينية التةي يمكنهةا مةن الوفةاء بالتزاماتهةا المقدسيين  يطلبون  التحول الةى المستشةفيات اإل

 اتجاه الزبون. 

 الطلب من مرضى الضفة الغربية : .2

عةةدد   حاولةةة للوصةةول الةةى مستشةةفيات القةةدس الشةةرقية أدت الةةى هبةةوطالفلسةةطينيون المصةةاعب عنةةد الميواجةةه 

م، 2003م و 2002والضفة الغربية الى النصف مةا بةين عةام  المرضى في العيادات الخارجية من قطاع غزة

ويسةةتمر العةةدد فةةي التنةةاقص. وتنةةاقص عةةدد الحةةاالت المرضةةية فةةي مستشةةفى أوغسةةتا فكتوريةةا بنسةةبة زادت عةةن 

م، هةبط عةدد مرضةى غرفةة الطةوارئ فةي 2005م و 2002 ها الطبية .وفي الفترة ما بين٪ لمجمل خدمات 30
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وهةةةو رقةةةم يوضةةةح المصةةةاعب التةةةي   –مةةريض 033ت15الةةةى  417ت31٪ مةةةن  50مستشةةفى المقاصةةةد بنسةةةبة 

 180.المشكلة يواجهها المرضى للوصول الى المستشفى ولمعالجة هذه

 .الطلب من محافظة القدس : 3

رضةةى مةةن محافظةةة القةةدس مةةن خةةارج الجةةدار الةةى مستشةةفيات الضةةفة الغربيةةة مةةث اريحةةا يةةتم تحويةةل معظةةم الم

وبيةةت لحةةم ورام اهلل ممةةا يسةةاهم بانخفةةاض الطلةةب مةةن سةةكان المحافظةةة نفسةةها علةةى الخةةدمات الصةةحية  التةةي 

توفرها مستشفيات القدس ، مما يتطلب استصدار قرار مةن السةلطة الفلسةطينية بتحويةل مرضةى المحافظةة الةى 

 خر  . لقدس وليس الى المحافظات اما

 . الطلب من قطاع غزة : 4

اليزال الطلةب مرتفةع مةن مرضةى قطةاع غةزة علةى الخةدمات الصةحية التةي تقةدمها المستشةفيات المقدسةية التةي 

ب والعظةام للجرحةى عصةاتقدم خدمات متخصصة ، مثل انجاز عدة عمليةات فةي عمليةات القلةب و جراحةة ام

، أي بزيةةادة  2012حالةةة للعةةالج فةةي القةةدس فةةي عةةام  500وزارة الصةةحة فةةي غةةزة  حولةةتمةةن قطةةاع غةةزة . 

صةةةةدار إماطلةةةت اسةةةرائيل فةةةي و .181% مقارنةةةة بةةةوتيرة التحةةةويالت خةةةالل السةةةةنوات الةةةثالث الماضةةةية36قةةةدرها 

 11حالةةة مرضةةية، وتةةم مةةن بةةين المرضةةى الةةذين سةةمح لهةةم بةةدخول مدينةةة القةةدس اخضةةاع  119تصةةاريح لةةة 

خر  للعةالج فةي مصةر، أحاالت  306بينما تم تحويل .مني، من قبل السلطات االسرائيليةشخصا للتحقيق ام

 .182حالة الى مستشفيات الضفة الغربية 151الى إسرائيل و  212و 

                                                           
180

 20/1/2013الزيادة في نسبة تحويالت وزارة الصحة الى مسشتفيات القدس ، وكالة زمان برس ، %  47مقالة بعنوان :  

181
 : المصدر السابق  

182
  2013القدس، صحيفة القدس،مايو  الى غزة من المرضية التحويالت عدد تقرير بعنوان : ارتفاع  
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 الخطة التنفيذية للعنقود الصحي : .6.3.4

:( تحسين البنية التحتية للمستشفيات 6-15جدول )  

 ومرافق حيوية  في المستشفيات المقدسية بالتعاون مع قطاع االسكان المحور االول  : اضافة اقسام جديدة 
الفترة  االهداف المشكالت

 الزمنية
 المسؤوليات التدابير

سرة  .نقص في عدد ام  1
وخاصة في اقسام محددة 

 مثل العناية المكثفة . 

تاحة المجال ضافية إلإماكن أتوفير 
لتحويالت المرضى من الضفة 

 للقدس . 

5 
 تسنوا

.اضافة مباني ومرافق جديدة 1
 وتحديث وترميم القائم منها . 

شبكة المسشتفيات 
بالتعاون مع قطاع 

 االسكان .  
.ضعف البنية التحتية 2 

لبعض المستشفيات المقدسية 
  . 

 
تحسين المظهر العام .1

 للمسشتفيات المقدسية 

تحسين مستو  الخدمات .2
    الصحية والخدمات المرتبطة فيها .

3 
 سنوات
 
 
5 

 سنوات

.توفير التمويل لتجديد وترميم 2
 بنية . ام
 
.بناء بعض المرافق الحيوية ، 3

مثل الكافتيريات والمطاعم ، 
لي ، سوبرماركت ، الصراف اآل

 مكتب تكسي . 

وزارة االسكان .الصناديق 
 سالمية . العربية واإل

 
دارات المسشتفيات ، إ

قطاعي االسكان 
 واالستثمار 

ص في المرافق الحيوية .نق3
المرتبطة بتقديم خدمات 

 صحية متكاملة .  
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  ( توفير مكان القامة مرافقي المرضى :6-16جدول ) 

 

( التخصصات الطبية النادرة : 6-17جدول )  

 المحور الثالث   : توفير تخصصات طبية نادرة  .  
 المسؤوليات التدابير الفترة  االهداف المشكالت

تحويل بعض المرضى الى 
وطن والى المستشفيات خارج ال

 االسرائيلية   

توفير تخصصات نادرة غير 
متوفرة في مستشفيات الضفة 
 تميز مستسشفيات القدس .  

 سنتين
 
5 

 سنوات

توفير منح دراسية لدراسة تخصصات 
 محددة .  

ادارات المستشفيات،  
 قطاع التعليم .  

طباء المتخصصين من اال استقطاب
 القدس   للعمل في القدس والداخل

 المحور الثاني  : اضافة مباني  القامة مرافقي المرضى بالتعاون مع قطاعي االسكان والسياحة .  
 المسؤوليات  التدابير  الفترة  االهداف  المشكالت  

عدم توفر اماكن مناسبة القامة 
 مرافقي المرضى .  

توفير اماكن  مناسبة القامة 
 مرافقي المرضى. 

 سنتين
 
 
 سنة

التنسيق مع ادارات الفنادق المحيطة 
 الستقبال مرافقي المرضى . 

دارات المستشفيات ، إ
سكان ، قطاع اإل

 التعاون مع مسشتفيات المطلع والهالل التجمع السياحي  .  
قامة مرافقي مرضى المقاصد في اقسام إل

 المبيت المخصصة . 
 قسام مخصصة لمرافقي المرضىأبناء 
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 فيات المقدسية : ش( الحصة السوقية للمست6-18جدول )

 المحور الرابع   : زيادة الحصة السوقية للمستشفيات المقدسية   .  
 المسؤوليات التدابير الفترة االهداف المشكالت

انخفض عدد التحويالت الى 
المستشفيات المقدسية بعد اقامة 
مستشفيات متخصصة في 

 وقطاع غزة .  الضفة الغربية

توفير تخصصات نادرة غير 
متوفرة في مستشفيات الضفة 

 مستسشفيات القدس .  : تميز 

تخصيص حصة محددة من التحويالت  1
 للمستشفيات المقدسية . 

ادارات  وزارة الصحة،
 المستشفيات . 

الت المرضى من سكان يتحو 
محافظة القس تتجه الى رام اهلل 

 وبيت لحم . 

بتحويل جميع استصدار قرار 
مرضى المحافظة 

 للمستشفيات المقدسية . 

ن توجه وزارة الصحة تحويالت أ 1
المرضى من محافظة القدس باتجاه 

 المستشفيات المقدسية . 

 وزارة الصحة . 

فروع صناديق المرضى توجه 
المرضى الى المستشفيات 

 االسرائيلية . 

زيادة الطلب من المرضى 
المقدسيين على الخدمات 

 حية المقدسية .  الص

عالمية لتوعية المقدسيين إتنظيم حمالت  3
 همية العالج في مستشفيات القدس. م

المؤسسات المقدسية 
وخاصة االعالمية 

دارات صناديق إتنظيم حمالت للضغط على  والحقوقية. 
المرضى باتجاه االستجابة لرغبة المريض 

 باختيار المستشفى المناسب له. 
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موذج السياحي التنافسي: الن 6.4.1  

  

 

جية التمايز:ياسترات                                

  .توظيف فرص ارتفاع الطلب الدولي على السياحة لعرض خدمات سياحية مميزة في مدينة القدس

         

  

                                         

-  

   

  

     

                              

 الطلب  العرض 

 العنقود

 راتيجية االست  لحكومةا

 الحكومة االسرائيلية

فرض القيود واالغالق على  -

 القدس

 اغالق المؤسسات التمثيلية       -

 لحكومة الفلسطينيةا

 ضعف التمويل واالستثمار- 

    العام والخاص                 
غياب دور وزارة السياحة -

 الفللسطينية          

محالت العدد كبير من +
+معظم السياحية الفلسطينية 

 ماكن السياحية فلسطينيةام

 نقص في المطاعم والفنادق - 

 المحالت السياحية تغلق مبكرا

ضعف المهارات  لد   -
 العاملين    

                                                 ضعف الصناعات السياحية        
 ية شركات السياحة العربيةدمحدو  -

 محدودية عدد االدالء السياحين الفلسطينين                           -

 ضعف دور الغرفة التجارية الفلسطيني -

 لمواد الدعائية من نشرات وخرائط تعريفية للسياحقلة ا -

  شروط الطلب عالية   : 

قيود على  الطلب المحلي من -
 الضفة الغربية 

+ طلب مرتفع من الداخل 
 ير  الفلسطيني ولكنه محدود التأث

+طلب دولي مرتفع على السياحة  
ولكنه موجه نحو القدس الغربية 

 واسرائيل

+ رغبة عالية لزيارة المسجد 
 االقصى 

 

 

 

 ( : عنقود السياحة 6-11شكل رقم )
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 محددات العرض:

                                     
                              

 

 

  

                              

 
                                                           

183
  : تمثل نقطة قوة1ف  

184
 : تمثل نقطة ضعف 1ض  

 
ماكن : يتوفر عدد كبير من المحالت السياحية في البلدة القديمة ومحيطها تنتشر حول ام 1ف +

السياحية والتاريخية في القدس ) المسجد االقصى ، كنيسة القيامة ، اسواق البلدة القديمة التي تعاني 
.   183من انخفاض الطلب على منتجاتها  

يام الجمعة والسبت مما يعرض السائح لوقت فرا  ألق المحالت السياحية مبكرا و : تغ1ض -
. 184طويل  

ها ، وهذا ينطبق على الفنادق والمطاعم هيلأساسية وضعف ت: عدم كفاية البنية ام2ض -
 والمحالت التجارية التي تحتاج لصيانة وترميم وتحسين في المظهر الخارجي

هارات التسويق لد  العاملين في قطاع السياحة في القدس : ضعف المهارات اللغوية  وم3ض-
 . 
: ضعف المهارات اللغوية لد  اصحاب المحالت التجارية والسياحية 4ض-  
: ضعف الدعاية المضادة للدعاية االسرائيلية .5ض-  

 االستراتجية 

 العنقود

 الطلب 

 االستراتجية 
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 محددات  الطلب  :                                                   

                                             
                         

 

 

  

 

  

  

                      

 محددات الطلب : هنالك طلب ولكن يصعب االستفادة منه .

 

       . 

محدودية االستفادة من السياحة الوافدة وخاصة السياحة من الدول العربية واالسالمية -
 التي تتوجه الى السعودية 

 التركيز على السياحة الدينية .-
هالي الضفة أمام ألداخلية خاصة بعد اغالق الجدار محدودية الطلب على السياحة ا-

محدودية القادميين للقدس، تشجيع الرحالت التي تستهدف طالب المدارس وكبار  ،الغربية
 السن من الضفة الغربية للقدس . 

 محدودية االستفادة من السياحة  المقدسية وخاصة من الداخل الفلسطيني . -
 
  الوافدين للمسجد االقصى خالل موسم شهر رمضان محدودية االستفادة من الزوار -

 العنقود

 ستراتجية اال

 العرض
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قدسللسياحة في ال الصناعات المرتبطة والمساندة  

   

                                                           
 

185
 تمثل نقطة ضعف - + تمثل نقطة قوة  ، 

.       الحافالت السياحية وسيارات االجرة تلعب دورا هاما في النقل السياحي من القدس باتجاه بيت لحم والضفة الغربية حيث اليوجد قيود +     
 . 185حركة وسائل النقل باتجاه الضفة الغربية  على 
 للسياحة الوافدة ،معظم مشاريع الترميم تركز على المنازل  . كثر جاذبيةأهيل لتصبح أمحالت السياحة في القدس بحاجة الى الترميم والت -
 النمو في عدد الفنادق محدود  ، الحاجة لالستثمار من القطاعين العام والخاص في بناء فنادق جديدة وترميم القائم منها .   -
 المنشات السياحية الفلسطينية في القدس بحاجة الى الترميم والتجديد  .  -
 هيل والتدريب. ألفلسطينيين والعاملين في مجال السياحة بحاجة الى التمرشدي السياحة ا -
دالء السياحيين ، والغرفة التجارية ووزارة السياحة مضعف التعاون والتشبيك مابين عناصر العنقود من محالت سياحية ونقابة ا -

 لمبادرات التنسيقية لعناصر العنقود .  الفلسطينية  والتعليم العالي بسبب غياب وزارة السياحة الفلسطينية وعدم توفر ا
حياء الحرف اليديوية والصناعات المرتبطة إعادة إضعف الصناعات السياحية وغياب الحرف اليدوية عن مدينة القدس ، الحاجة الى  -

 بالسياحة بالتعاون مع محافظ بيت لحم ، وبعض الدول العربية واالسالمية مثل االردن ومصر وتركيا .
 الدعائية من نشرات وخرائط تعريفية للسياح     قلة المواد -
   عدم توفر البرامج المتخصصة والمتعلقة بالسياحة ) بكالوريوس ، ماجستير ( . -
-           

 االستراتجية 

 الطلب  العامل
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:                                                                  دور الحكومة  الفلسطينية    

 
ة الفلسطينية الالزمة النعاش قطاع السياحة في القدس  يتطلب من الجهات المعنية من السلطة الوطنية نظرا لعدم توفر االستراتجي -

 اعداد خطة استراتجية 
 في ظل القيود الحالية ، عدم وجود مرجعية لقطاع السياحة في مدينة القدس .  -

دس و شركات السياحة  ، والقو  الوطنية ووزارة تشكيل مرجعية لقطاع السياحة  من التجمع السياحي المقدسي ومحافظة القيتطلب 
السياحة ، ونقابة الفنادق وممثلي المحالت السياحية ، والمراكز والمتاحف الثقافية ،  ويالقطاعات االخر  مثل االسكان والتعليم 

 والصحة
مع المعلومات المتعلقة بالسياحة التي + مازال دور الحكومة الفسطينية محدودا في توفير الدراسات المرتبطة في البنية التحتية، وج

 تساعد على تحديد السياسات والخطوط العامة لتنشيط السياحة وبالتالي تطوير االقتصاد . 
 االستثمار الحكومي في مجاالت السياحة في مدينة القدس . آلةض -

 لى االستثمار . الحكومة الفلسطينية في السياحة بمدينة القدس وتشجيع القطاع الخاص ع يتطلب : استثمار
 اليوجد صندوق يخصص لالستثمار في بناء الفنادق وترميم القائم منها . -
 خلق طلب  محلي ودولي على المنتجات السياحية المقدسية .  -

ن تضع أن ترعى وزارة السياحة الفلسطينية التعاون مابين قطاع السياحة في القدس وقطاع السياحة في بيت لحم ، و أيتطلب:   
   برنامج لزيارة مدينة القدس ضمن برامجها السياحية.  الوزارة 

 .ت الفلسطينية في الخارج لتشجيع السياحة للقدس  يااليوجد عالقات وروابط ادارية بين الممثل -
 . ن تعمل الحكومة على التنسيق مابين الممثليات الفلسطينية في الدول لتحفيز السياحة باتجاه مدينة القدسأ: يتطلب 
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 تشكيل هيكيلة العنقود السياحي من اهم متطلبات نجاح نموذج بورتر:.6.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 الية عمل العنقود 

(6-12شكل رقم )  

 عنقود السياحة في القدس 

الغرفة التجارية 
 في القدس 

اتحاد الغرف 
التجارية 
 الفلسطيني

المجلس 
األعلى 
  للوقاف

المجلس 
الكنائسي 

 على األ

لجنة التجار 
 في القدس 

الصناعات لجنة 
 الحرفية السياحية 

تجمع الفنادق 
 والمطاعم 

المراكز 
الثقافية 

 والمتاحف 

تجار التحف 
 السياحية  

تجارالمواد 
 الغذائية  

 الخدمات السياحية 
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في هذا الجزء من الدراسة نستعرض مكونةات العنقةود السةياحي ، وسةنبين بعةد ذلةك كيةف تعمةل هةذه المكونةات 

 معا :

 مكونات العنقود السياحي 

 ال : الجهات المؤسسات الداعمة للعنقود السياحي: او 

 .الغرفة التجارية 1

 .المجلس االعلى لالوقاف 2

 .المجلس الكنائسي االعلى 3

 .المؤسسات االكاديمية 4

 .وزارة السياحة 5

 .المجلس االعلى للسياحة 6

 ثانيا :مؤسسات العرض ) المنتجات ، والخدمات ( : 

 ة والجملة ( ، تجارة المواد الغذائية ، النقل .التجارة الداخلية ) التجزئ1

 . الصناعات الحرفية 2

 .المطاعم والفنادق 3

 .المراكز الثقافية 4

 ثالثا :مكونات الطلب : 

 .القدس 1

 . الضفة الغربية 2
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 . غزة 3

 .فلسطين الداخل 4

 . الطلب الدولي 5

لة مان المنتجاات والخادمات الساياحية الهدف : تعزياز التنسايق ماابين عناصار العنقاود الساياحي لتقاديم سا

 .  المميزة

 لية عمل الجهات الداعمة :آ

 تعمل الجهات التالية لدعم االقتصاد المقدسي على النحو التالي : 

 .الغرفة التجارية : 1

 2001غةالق عةام نهةا تعرضةت لإلأال إ،واتخةذت مركةز المدينةة مقةر لهةا ، ت الغرفة التجارية في القدس تأسس

غةةةالق بيةةةت الشةةةرق ، وانتقلةةةت الةةةى ضةةةاحية البريةةةد ، واسةةةتطاعت إحةةةتالل االسةةةرائيلي تزامنةةةا مةةةع مةةةن قبةةةل اال

 ة برامج وخدمات في مدينة القدس .المحافظة على استمراريتها وقدمت عد

فةي  4667هلةي منهةا عاملةة فةي القطةاع العةام وام 9570منهةا ، منشةةأة  10464ويوجد في محافظةة القةدس 

ة لعةةدم امكانيةةة أمنشةة 150ت المنضةةوية فةةي اطارهةةا عةةن آنةةه ال يتجةةاوز عةةدد المنشةةأاال حةةدود مدينةةة القةةدس ، 

 .   186ت بالعضويةآتطبيق  القانون الفلسطيني الذي يلزم المنش

اسوة بالغرف التجارية في محافظات الوطن ، وتم تعيين مجلةس  2011لم تعقد الغرفة التجارية انتخابات عام 

 .187لتجارة واالقتصاددارتها بالتنسيق مع وزارة اإ
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تقةدم الغرفةة التجاريةة العديةةد مةن الخةدمات للشةةركات المقدسةية المنضةوية فةي اطارهةةا ، ومنهةا تسةهيل الحصةةول 

علةةةى تصةةةاريح مميةةةزة للعةةةاملين مةةةن الضةةةفة الغربيةةةة فةةةي شةةةركات مدينةةةة القةةةدس ، وتصةةةادق علةةةى المعةةةامالت 

 التجارية .

جين فةي الشةركات والمؤسسةةات المقدسةية لمةدة سةةتة شةهور مةةن ويعتبةر مشةروع التلمةةذه المهنيةة السةتيعاب الخةةري

شاب وفتاة علةى اسةاس مسةاهمة المشةروع  340هم المشاريع التي تنفذها في مدينة القدس ، فقد تم استيعاب أ

 . 188دوالر شهريا 300دوالر شهريا عن كل شخص وتساهم الشركة المشغلة بمبلغ  600بمبلغ  

قةود السةياحي تنفيةذ بةرامج ومشةاريع مةن شةانها تعةويض انخفةاض الطلةب الةذي  يتطلب من الغرفة التجارية والعن

%( على منتجات وخةدمات مدينةة القةدس بعةد بنةاء جةدار الفصةل العنصةري المفةروض علةى 40تراجع بنسبة )

القدس ، والعمل على اعادة االعتبار للتجارة في القدس وتشجيع التجار للعودة الى القدس بعد ان انتقل العديد 

مةةةنهم الةةةى رام اهلل وبيةةةت لحةةةم، ويمكةةةن االسةةةتفادة مةةةن الفةةةرص المتاحةةةة بعةةةد التوجهةةةات االخيةةةرة نحةةةو مقاطعةةةة 

المنتجات االسرائيلية والتوجه نحو المنتجات والخدمات الفلسطينية بالتركيز على المواد الغذائية ومواد التنظيف 

جديةدة والحةد مةن نسةبة البطالةة لتصةةل    والصةناعات الورقيةة والخةدمات الصةحية بمةا يسةاهم بتةوفير فةرص عمةل

، ويسةةاهم بالحةةد مةةن نسةةبة العمالةةة المقدسةةية فةةي اسةةةرائيل  2013% عةةام 23%  بعةةد ان تجةةاوزت  18الةةى 

بتةوفير مهةن تةدر ارباحةًا كبيةرة لألسةر ، وهنالةك توقعةات  2013عام  189(% 36.8 )% مقابل30لتصل الى 

هةةنهم وهةةذا يسةةاعد كثيةةرًا فةةي تغييةةر حالةةة الفقةةر بشةةكل جةةذري، لتسةةمح  لهةةم أن يتطةةوروا أو يطةةوروا كثيةةرًا فةةي م

 رين سواء في المستوطنات اإلسرائيلية وداخل إسرائيل أو في الضفة الغربية. يجأبديال عن عملهم ك
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سةةوة فةةي أ  % 44.8% لتبلةةغ 35.3ويتطلةةب زيةةادة نسةةبة المشةةاركة فةةي القةةو  العاملةةة فةةي محافظةةة القةةدس مةةن 

لحةةد مةةةن الفجةةةوة مةةا بةةةين االقتصةةةاد المقدسةةي مقارنةةةة بمحيطةةةه الفلسةةطيني فةةةي الضةةةفة راضةةي الفلسةةةطينية، ،لام

الغربية من جهة و تقليل الفجةوة الهائلةة مةع االقتصةاد االسةرائيلي حيةث تبلةغ نسةبة المشةاركة فةي القةو  العاملةة 

 % في المجتمع االسرائيلي  .70

ة اتفاقيةةة اوسةةلو وتمريةةر موازنةةات القةةدس عبةةر كمةةا يتوقةةع االلتفةةاف علةةى االتفاقيةةات السياسةةية الموقعةةة وخاصةة

المؤسسةةات الموجةةودة مثةةل الغرفةةة التجاريةةة وغيرهةةا للتغلةةب علةةى القيةةود التةةي وضةةعت علةةى نشةةاطات السةةلطة 

 الفلسطينية في مدينة القدس . 

 مةةةل مةةةن الغرفةةةة التجاريةةةة تنسةةةيق الجهةةةود الدارة المةةةوارد بطةةةرق فعالةةةة تنمويةةةة بعيةةةدة عةةةن بةةةرامج الطةةةوارئ ،ؤ وي

 ولويات واتجاهات التمويل .أوالمشاركة بتحديد 

ويعمةةل العنقةةود السةةياحي علةةى تةةوفير الخةةدمات القانونيةةة للحةةد مةةن المالحقةةات  الضةةريبية االسةةرائيلية التةةي 

سةةةتثماراتهم إلةةةى بةةةاقي منةةةاطق الضةةةفة أو إلةةةى إسةةةرائيل أو الخةةةارج  ، إدفعةةةت المسةةةتثمرين المقدسةةةيين بنقةةةل 

التعةةةةةاون مةةةةةع القطةةةةةاع الخةةةةةاص والحكومةةةةةة الفلسةةةةةطينية للمشةةةةةاركة بالمخةةةةةاطر وتةةةةةوفير حافظةةةةةة اسةةةةةتثمارية ب

 االستثمارية في القدس .

كمةةةا يسةةةتدعي العمةةةل مةةةن خةةةالل برنةةةامج تشةةةغيل الخةةةريجين التركيةةةز علةةةى خريجةةةي جامعةةةة القةةةدس للعمةةةل فةةةي 

ل عةةدم الشةركات والمؤسسةةات المقدسةية ، لتشةةجيع الطةالب المقدسةةيين علةةى  الدراسةة فةةي جامعةة القةةدس فةي ظةة

 % على االقل . 50% الى 30اعتراف اسرائيل فيها ،وزيادة  نسبة الملتحقين من القدس للدراسة فيها  من 

ن تعمةةل علةةى تعزيةةز ثقةةة المةةواطن المقدسةةي بةةالمنتج الةةوطني وتوجيهةةه نحةةو المنتجةةات والخةةدمات الفلسةةطينية أو 

والصةناعات الغذائيةة بشةكل عةام ، واليةتم بديال عن المنتجات االسرائيلية   مثل منتجات االلبةان بشةكل خةاص 
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ال مةةن خةةةالل التنسةةيق مةةةع المصةةانع والةةةورش الصةةناعية لتعزيةةةز جةةودة المنتجةةةات والخةةدمات الفلسةةةطينية إذلةةك 

 .  راتجية وطنية تتسم باالستمراريةباتجاه تعزيز الميزة التنافسية ليصبح التزايد على الطلب است

لمدينةة  والمحافظةة علةى الوجةود الفلسةطيني فةي مدينةة ومحافظةة القةدس مما يساهم بتعزيةز  قةدرات  اقتصةاد  ا

بالرغم من القيود والعوائق التي تفرضها اسرائيل ويتراكم تأثيرهةا مةع الةزمن ، حيةث اسةتطاعت بعةض الشةركات 

 % . 25زيادة الطلب من مدينة القدس على منتجاتها بنسبة 

والصةةناعات السةةياحية لتعزيةةز مشةةاركة المةةراة العاملةةة فةةي  ويتطلةةب تةةوفير بةةرامج ومشةةاريع فةةي مجةةاالت التجةةارة

% بعةد ثالثةة اعةوام لتقليةل الفجةوة مقارنةة بنسةبة المةراة 15لتصل الى  2013% عام 7.6محافظة القدس من 

% ممةةا يسةةاهم بمسةةاعدة  االسةةرة لاليفةةاء بمتطلبةةات الحيةةاة 17.2العاملةةة فةةي الضةةفة الغربيةةة التةةي تصةةل الةةى 

 ء المعيشة المرتفع وااللتزامات العالية مقارنة بالمحافظات االخر  .المرتفعة في ظل غال

% مقابةةل العةةاملين 80.5الحةةد مةةن نسةةبة المسةةتخدمين بةةأجر التةةي وصةةلت الةةى  كمةةا تسةةتهدف تلةةك المشةةاريع 

جر ألحسابهم الشخصي من خالل تشةجيع العديةد مةن تجةار التجزئةة  للعةودة الدارة تجةارتهم بةدال مةن العمةل  بة

 ائيل . في اسر 

عضةائها ولةن يةتم ذلةك اال أر جذري وتفعيةل دور ين تجري تغيألكي تلعب الغرفة التجارية دورا  بارزا  ، يجب 

من خالل انتخاب لجميع االجسام التمثيلية المنضوية تحةت مظلةة الغرفةة التجاريةة ، ويتطلةب مةن نةواة العنقةود 

همية تعاونها وانضمامها تحت مظلة الغرفةة أية دورها و همان تلعب دورا تنسيقيا تثقيفيا توعوي لتلك االجسام م

دد الشةةةركات وتتسةةةم العضةةةوية  فيهةةةا بالتذبةةةذب والتراجةةةع  مقارنةةةة بعةةة. وفةةةي اطةةةار العنقةةةود السةةةياحي يةةةةالتجار 

    . 2011المنضوية عام 
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دورهةا  ويتطلب ايضا انتخاب مجلس ادارة جديد تمثيلي لجميع القطاعات والشركات التجارية يعمل على تفعيل

 في مدينة القدس .  

  يتطلب اعادة هيكلة وتنظيم لجميع المؤسسات القاعدية ولجان وممثليات مركبات القطاع والعنقود السياحي

ليات التالية : عبر اآل  

هم للعنقةةود نلجنةةة التجةةار فةةي مدينةةة القةةدس تحةةت اشةةراف الغرفةةة التجاريةةة وترشةةيح ممثلةةين عةة .اعةةادة انتخةةاب1

 السياحي . 

 دة انتخاب جمعية الفنادق والمطاعم وترشيح ممثلين عنهم للعنقود..اعا2

 . اعادة االعتبار لجمعية الحرف السياحية وتمثيلها في العنقود السياحي  3

 .تمثيل مرشدي وشركات السياحة في العنقود 4

 وقاف والمجلس الكنائسي في العنقود السياحي . على لأل. تمثيل المجلس ام5

 سات الثقافية في العنقود السياحي . . تمثيل المؤس6

  .تمثيل شركات النقل السياحي .7

 التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية في المحافظات الفلسطينية : 

تعمةةل الغرفةةة التجاريةةة فةةي مدينةةة القةةدس علةةى التنسةةيق مةةع اتحةةاد الغةةرف التجاريةةة والصةةناعية فةةي محافظةةات 

فيمةةا يتعلةةق بصةةناعة المنتجةةات السةةياحية الفلسةةطينية فةةي مدينةةة الةةوطن مةةن اجةةل التعةةاون التجةةاري والصةةناعي 

القدس مةن ناحيةة ، وتاهيةل الكةوادر المدربةة للعمةل فةي الصةناعات الحرفيةة السةياحية  ، ويتطلةب منهةا  تعزيةز 

الطلب على منتجةات المدينةة بةديال عةن المنتجةات االسةرائيلية والدوليةة ، بةل والتنسةيق مةع الةوزرات الفلسةطينية 
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صةةيص  نسةةبة مةةن المشةةتريات الحكوميةةة  و مشةةتريات القطةةاع الخةةاص مةةن  مدينةةة القةةدس ، وهةةذا ينطبةةق لتخ

صةةةبحت نسةةةبة التحةةةويالت الةةةى مسشةةةتفيات أعلةةةى طلةةةب الخةةةدمات الصةةةحية مةةةن المسشةةةتفيات المقدسةةةية ، فقةةةد 

دينةةة % نسةةبة التحةةويالت الةةى مستشةةفيات االردن بمةةا يسةةاهم بانعةةاش اقتصةةاد م6%  مقابةةل 50القةةدس تبلةةغ 

 القدس.

 . مديرية والمجلس االعلى لالوقاف : 2

ادالء سةةةياحيين بالتنسةةةيق مةةةع وزارة السةةةياحة لةةةدحض ومقاومةةةة الروايةةةة االسةةةرائيلية فةةةي موضةةةوع  10تةةةم تعيةةةين 

القدس والمقدسات حيث كان يرافق السياح الزائرين للمسجد االقصى ادالء سياحيون اسرائيليون ويعرضون لهم 

 دالء سياحيين لعرض الرواية االسالمية العربية الحقيقية لهذه المقدسات.ألهذا تم تعيين  ،الرواية المزورة 

مام الخطةة االسةرائيلية لتفريةغ سةكانها أهل القدس لقطع الطريق أن يكون الموظف من أوقد اشترطت التعينات 

 50س العةرب لخفةض سةكان القةد 2020حتةى عةام  2000العرب المسلمين والتي وضعتها اسةرائيل مةن عةام 

فقةةةر فئةةةة مةةةن فئةةةات الشةةةعب الفلسةةةطيني بسةةةبب التضةةةييق أنهةةةم بالمئةةةة وللمسةةةاهمة  بتثبيةةةت اهةةةل القةةةدس فيهةةةا م

 . 190االسرائيلي عليهم بعدم توفير فرص العمل لهم

 .واقترحت الوزارة امكانية تنظيم رحالت سياحية دينية تركية الى القدس الشريف من خالل االردن

ن الجانةب أاالراضي والعقارات في القدس الشةريف وتحويلهةا الةى وقةف اسةالمي حيةث واقترحت شراء عدد من 

 .191االسرائيلي يقوم باستغالل اوضاع المقدسيين لشراء عقاراتهم
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قصةى وقاف االسالمية على تعزيز السياحة في المسةجد اميعمل تجمع السياحة المقدسي بالتعاون مع دائرة ام

امةه مةن قبةل رئةيس الةوزراء االسةرائيلي شةارون ، واعيةد فتحةة للسةياحة عةام بعةد اقتح 2001غلق عام أن أبعد 

 فقط من باب المغاربة ، فقد تم التنسيق لتنشيط السياحة المحلية والدينية  من خالل:  2003

. تنظيم جوالت سةياحية محليةة ودوليةة بةالتركيز علةى المعةالم التاريخيةة والدينيةة وتحديةدا  المةدارس الموجةودة 1

  المسجد االقصى  واالسبلة ومصاطب العلم ، والمتحف االسالمي .  داخل

أهميةةةةة إنشةةةةاء صةةةةناعة سةةةةياحية وطنيةةةةة ذات رسةةةةالة ومضةةةةمون ، من السةةةةياحة تمثةةةةل المجتمةةةةع السةةةةياحي  .2

 .والحضةةارة العربيةةة ، وذلةةك فةةي ظةةل مهاجمةةة االحةةتالل االسةةرائيلي لحضةةارتنا وثقافتنةةا مةةن قبةةل أدالء السةةياحة

لمجتمع المقدسي بالعمل بشكل موحد ومتواصل ، والتعاون بةين كافةة المؤسسةات مةن أجةل ابةراز . مسؤولية ا3

 مدينة القدس محليا وعالميا .

.ضرورة االهتمام بإنشاء سياحة في ظل االحتالل ، من خالل وضع برامج سياحية منظمة داخل مدينة 4

اريخية واالنتماء ، وتطوير المعلومات والخرائط القدس ، وتنظيم دورات مكثفة مدالء لديهم الروح والرؤيا الت

السياحية  والتنسيق مع المشرفين على المؤسسات والزوايا التاريخية بالبلدة القديمة من أجل قيام امفواج 

 .بزيارتها  السياحية

بل ن التحدي الكبير في كيفية تطوير سياحة محلية في ظل االحتالل االسرائيلي ، من خالل إيجاد السإ. 5

 سالمية :وقاف اإلوالتسهيالت أمام سكان الضفة الغربية للوصول لمدينة القدس .ولذلك يتطلب من مديرية ام

سةواق المدينةة بالتعةاون .تشجيع السياحة المحلية من طالب المدارس الى المسجد االقصى وتنظيم الجوالت مأ

 مع الغرفة التجارية ولجنة التجار في مدينة القدس .



 
 
 

195 
 

السياحة الدينية  من الدول االسالمية باتجاه  مدينة القدس بما يتيح فرص تعزيز ايرادات مكونةات .تشجيع ب 

 القطاع السياحي بما يساهم بتثبيت وجود المقدسين في المدينة .

.العمةةةل علةةةى تطةةةوير امدوات االرشةةةادية وخاصةةةة االلكترونيةةةة منهةةةا ، وتةةةدريب امدالء السةةةياحيين ، وبنةةةاء ج.

 غنية بالمعلومات حول مدينة القدس . قاعدة بيانات

 على : .المجلس الكنائسي األ3

يضم مجلس كنائس القدس كافة الكنائس المعترف بها في القدس ومن يمثلهم وهي كنيسة الروم امرثوذوكس، 

راضي المقدسة، وكنيسة االقبةاط امرثةوذوكس، وكنيسةة رمن االرثوذكس، وحراسة امكنيسة الالتين، وكنيسة ام

لسريان امرثوذوكس، والكنيسة االرثوذوكسية االثيوبية، وكنيسة الروم الكاثوليك، والكنيسة المارونية، والكنيسةة ا

 االسقفية، والكنيسة اللوثرية، وكنيسة السريان الكاثوليك، وكنيسة امرمن الكاثوليك.

س المةةذكورة للحفةةاظ علةةى عمةةل المجلةةس الكنائسةةي االعلةةى فةةي مدينةةة القةةدس علةةى تنسةةيق الجهةةود مةةابين الكنةةائ

المقدسةةات المسةةيحية مةةةن االنتهاكةةات االسةةرائيلية .ويعمةةةل المجلةةس الكنائسةةي االعلةةةى  وبالتنسةةيق مةةع العنقةةةود 

السياحي في القدس على توفير اراضي وقفية لالسةتثمار بهةا فةي بنةاء الفنةادق والمرافةق السةياحية فةي القةدس ، 

م السةةياحية والدينيةةة فةةي القةةدس ، ويعمةةل علةةى  تعزيةةز الوجةةود ويعمةةل علةةى تشةةجيع السةةياحية المسةةيحية للمعةةال

االف   9الةى  1948الةف عةام  34المسيحي في مدينة القدس بعةد ان انخفةض عةدد السةكان المسةيحين  مةن 

 .2013عام 
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 . دور المؤسسات االكاديمية : 4

ة جامعةة القةدس ، وتحديةدا مركةز دارات الجامعةات الفلسةطينية وخاصةا  التنسيق مع مديرية التربيةة والتعلةيم و  أ(.

الدراسات التابع لها في البلدة القديمة ، لتحديد احتياجات قطاع السةياحة مةن ناحيةة ، وتةوفير البةرامج التدريبيةة  

دارة الفندقيةةةةة ، و تأهيةةةةل الكةةةةوادر لصةةةةناعة المنتجةةةةات رشةةةةاد السةةةةياحي ، واإلللكةةةةوادر البشةةةةرية فةةةةي مجةةةةاالت اإل

 سواق مدينة القدس  .وبة لتزويدها مالسياحية الفلسطينية المطل

نية  لتحديد احتياجات سوق العمل المقدسي يشراف الجامعات الفلسطإالقيام بعدة دراسات  تسويقية تحت  ب(.

هةداف دينيةة ، المسةتهلكين والسةياح الوافةدين م ى، وتوفير الخدمات والمنتجات اعتمادا عليها وبمةا يحقةق رضة

 هداف ثقافية وترفيهية و مأ

المبادرة لعقةد لقةاءات مةابين العناصةر ومةابين ادارة العنقةود لتطةوير برنةامج تةدريبي اعتمةادا علةى اسةتيعاب ت(.

تحاد اللوثري ، وتطوير بةرامج ومسةاقات جامعيةة تخةرج خر  في اإلأيتام الصناعية و بعد الحرف في مدرسة ام

لعنقةةةود علةةةى اسةةةتيعاب خريجةةةي الفندقةةةة رشةةةاد السةةةياحي واالدارة والتسةةةويق ،ويعمةةةل االطةةةالب فةةةي مجةةةاالت اإل

 رشاد السياحي للتدريب والعمل في  السوق المقدسي.واإل

  جامعةةةةة القةةةةدس تخةةةةرج مرشةةةةدي السةةةةياحة وتةةةةدير مركةةةةز التسةةةةويق السةةةةياحي االلكترونةةةةي  ، وتضةةةةيف

 رشاد  والتسويق السياحي .تخصصات في مجاالت اإل

  .جامعة بيت لحم تخرج  طالب في ادارة الفنادق 

يات : الجامعةةةات ومديريةةةة التربيةةةة والتعلةةةيم ، العنقةةةود السةةةياحي ، مدرسةةةة االيتةةةام الصةةةناعية ، واالتحةةةاد مسةةةؤول

 اللوثري، والغرفة التجارية  . 
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  .(5-31شكل): اعتمادا على مية في الترويج للعنقود السياحي دور المؤسسات الثقافية واالعال.5

دورا هاما  في الترويج لنشاطات العنقود السياحي المختلفة تلعب المؤسسات المقدسية االعالمية والثقافية  

واحتضان بعض النشاطات الثقافية والفلكلورية حيث يمكن انتاج بعض االفالم بلغات عديدة  من قبل مؤسسة 

فالم السياحية يضا يمكن عرض بعض امأايليا وعرضها في قاعات السينما التابعة لمركز يبوس ، و 

، وعرض نشاطات ثقافية وفلكلورية للوفود  "متحف وجود"مشغوالت السياحية في واالرشادية و بعض ال

فرصة عمل جديدة للشباب المقدسي في مجال الدبكة الشعبية  100جنبية في المسرح الوطني مما يتيح ام

 والفلكلور ، وتمثيل العرس الفلسطيني ، وتصميم المالبس التراثية الفلسطينية . 

 بوس الثقافي ، مؤسسة ايليا لالعالم الشبابي ،متحف وجود ، المسرح الوطني. المسؤوليات : مركز ي

  :.دور الحكومة6

ثر العنقةةةةود أنةةةةه فةةةةي القةةةةدس يتةةةةأيتطلةةةةب نجةةةةاح العنقةةةةود السةةةةياحي حسةةةةب بةةةةورتر دعةةةةم الحكومةةةةة للعنقةةةةود  ، اال 

 :كانت االجراءات سلبية  سرائيلية والفلسطينية ، سواءً جراءات كل من الحكومتين اإلإب

 أ.االجراءات االسرائيلية : 

سةةالمية وتزويرهةا والحاقهةةا سةةرائيلية اسةتراتجية لطمةس المعةةالم التاريخيةة والدينيةة واإلاعتمةدت  وزارة السةياحة اإل

صةحاب محةالت أبالتاريخ االسرائيلي ، وايضا تشن حملة دعائية مكثفة ضد الصناعات السياحية الفلسةطينية و 

ة ظةسةرائيلية الضةرائب الباهء من المحةالت االسةرائيلية ، وتفةرض وزارة الماليةة اإلالتحف السياحية لدفعهم للشرا

محةةل تجةةاري فةةي البلةةدة القديمةةة ومحيطهةةا ،  250غلةةق أغالقهةةا ، فقةةد علةةى المحةةالت التجاريةةة لتةةدفع بهةةم إل
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فةي مركةز غلقت بيةت الشةرق والغرفةة التجاريةة التةي كةان مقرهةا أوتغلق المؤسسات التمثيلية في القدس ، حيث 

  .المدينة 

 الحكومة الفلسطينية :  ب.دور 

دورها ضعيفا ومحدودا في مدينة  القدس ، تغيب وزارة السياحة الفلسطينية عن  مدينة القةدس فةال يوجةد  مازال

المحافظةةة ، والتخصةةص موازنةةات ماليةةة لتةةدعم البةةرامج والخةةدمات السةةياحية و أيةةة فةةروع بحةةدود المدينةةة ألةةديها 

ك  سلبا على التمويل واالستثمار العام والخاص في السياحة تحت مبررات قيود اتفاقية اوسةلو ،وانعكس كل ذل

 مام نجاح نموذج بورتر المقترح . أساسي التي تمنع من لعب دورها في القدس مما يعتبر المعيق ام

وك الفلسطينية نشاء شركة ضمان بالتعاون مابين القطاع الخاص والبنإن تشجع  وتدعم أيتطلب من الحكومة 

ن تلعةةب شةةركة القةةدس أوتةةوفير الضةةمانات للبنةةوك لتةةوفير القةةروض للمسةةتثمرين ويمكةةن  ،للمسةةاهمة بالمخةةاطر

 في ذلك .  هاماً  القابضة دوراً 

 ويتطلب تشكيل مرجعية مقدسية ذاتية لقطاع السياحة:  

الفلسةطنية ليكةون لهةا دور  ن تمارس دورها الضةاغط علةى وزارة السةياحةأمما يتطلب من المؤسسات المقدسية 

فعال من خالل االلتفاف على االتفاقيات السياسية وتمرير برامجها من خالل المؤسسات المقدسية مثل الغرفةة 

 التجارية وغيرها ، وممارسة الضغط عليها لالستثمار في قطاع السياحة بمدينة القدس .  

دورا داعمةا لقطةاع السةياحية للتعةويض عةن دور يمكن االعتماد على المؤسسات المقدسية مجتمعة لكةي تلعةب 

الحكومةةة الفلسةةطنية الغائبةةة عةةن المدينةةة ، هةةذا الةةدور االنتقةةالي يتطلةةب منهةةا ممارسةةة الضةةغط علةةى الحكومةةة 
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خذ دورها في القدس ، من خةالل تخصةيص الميزانيةات للعنقةود السةياحي مةن جهةة وتةوفير  كافةة الفلسطينية م

 قتصادية في القدس . عات اإلشكال الدعم والتمويل للقطاأ

فةةي الضةةغط  علةةى الحكومةةة االسةةرائيلية وتحديةةدا علةةى وزارة  اً ن تلعةةب المؤسسةةات المقدسةةية دورا هامةةأويمكةةن 

السةةياحة للحةةد مةةن االجةةراءات والمعيقةةات التةةي تفرضةةها علةةى القطةةاع السةةياحي المقدسةةي .ممةةا يتطلةةب  تةةوفير  

بية للحد من االجراءات القانونية من ضرائب مفروضة وحجوزات الدعم القانوني و خدمات االستشارات الضرائ

 على المحالت التجارية.

 ق لجميع عناصر العنقود السياحي . سو  التسويق السياحي : ي  و  المعلوماتز .مرك7

قامة مركز تسويقي في البلدة القديمة من مدينة القدس يهتم بالترويج وتسويق منتجات وخةدمات مدينةة القةدس إ

 جات السياحية ، ومحالت التحف السياحية ، والخدمات السياحية المختلفة للورشات الصناعية والمنت يسوق، 

لكترونيةةةةة و الخةةةةرائط والنشةةةةرات المطبوعةةةةة ، ودوره االجابةةةةة علةةةةى يكةةةةون دور المركةةةةز : تةةةةوفير المعلومةةةةات اإل

مةةةن خةةةالل لمطةةةاعم فةةةي المدينةةةة مةةةاكن السةةةياحية والتراثيةةةة والفنةةةادق وارشةةةادهم لألا  استفسةةةارات السةةةياح هاتفيةةةا و 

قامة المركز بالتعاون مع مركز الدراسات في جامعةة القةدس فةي إ، يمكن جهزة النقالةالتطبيقات الذكيه على ام

 البلدة القديمة

  مؤسسات العرض : 

 .التجارة الداخلية  :1

يضةا أفةي حةدود المدينةة و على حصة في االقتصاد المقدسي أتساهم التجارة الداخلية والنشاطات المرتبطة بها ب

ويعمةل فةي هةذا القطةاع ثلةث القةو  العاملةة فةي القةدس الشةرقية ، تصةنف ، خارج حدودها فةي محافظةة القةدس 
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عمال معظم الزيادة  4-1ت عائلية صغيرة يعمل فيها من آنها منشأت التجارية في القدس بآ% من  المنش96

خارج حدود المدينة . ووفقا للبيانةات االحصةائية المتةوفرة  التي تقع ت في هذا القطاع آفي عدد العاملين والمنش

( بينمةا ال تتجةاوز  (J2 % فةي منطقةة 40،ازدادت فةروع تجةارة التجزئةة بنسةبة   2010-1996عةوام أخالل 

 ( .1J% في منطقة ) 16النسبة 

تجارتهم الى الضفة على تلك المنشأت  الضرائب العالية ، مما دفع بالتجار لنقل  الحكومة االسرائيلية وتفرض

جمةالي المحلةي  مةن غالق محالتهم .وقد ترتب على ذلك انخفةاض مسةاهمة القةدس  فةي النةاتج اإلإالغربية او 

جمةةالي % مسةةاهمة الضةةفة الغربيةةة فةةي فةةي النةةاتج اإل75،مقابةةل 2010% فةةي عةةام 7الةةى  1994% عةةام 15

 :المحلي مما يتطلب 

 % سنويا في الضفة الغربية .4.5بنسبه العمل على مضاعفته في القدس ونموه : وال أ

مالئمةةة هيكليتهةةا للتحةةوالت باتجةةاه علةةى خةةر خسةةارة واغةةالق بعةةض المنشةةات التجاريةةة وعةةدم مقةةدرة الةةبعض اآل

سةواق د   الةى توجةه المقدسةيين للعمةل فةي امأمةر الةذي قةل مةن المةوظفين والعةاملين ،امأاالعتماد علةى عةدد 

لغربيةة رغةم الصةعوبات وارتفةاع نسةبة البطالةة فةي الضةفة الغربيةة . وفةي ظةل سواق الضفة اأو في أاالسرائيلية 

 % . 78ارتفاع نسبة الفقر في صفوف المقدسيين لتصل الى 

مليةةةون دوالر بينمةةةا   278يتطلةةةب الحةةةد مةةةن الفجةةةوة الكبيةةةرة بةةةين  الصةةةادرات الةةةواردات  التةةةي تصةةةل الةةةى ثانيةةةا: 

، زيةةةادة االنتاجيةةةة مقابةةةل االسةةةتهالكية العاليةةةة لمدينةةةة  1120 مليةةةون دوالر لعةةةام 33.5الصةةةادرات تصةةةل الةةةى 

 القدس باالعتماد على السلع والخدمات  الوطنية بديال عن منتجات االحتالل  .
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 الفرص :

قصةى وكنيسةة القيامةة ، ممةا يتةيح ماكن الدينيةة وخاصةة المسةجد امسواق من امتوظيف فرصة قرب جميع ام

 سواقها ومحالتها التجارية . أة في القدس التسوق من سهولة التسويق للوافدين للصال

كوالت الشةةةعبية مثةةةل آوتطةةةوير  المحةةةالت التجاريةةةة  لتقةةةدم سةةةلع وخةةةدمات تميةةةز مدينةةةة القةةةدس مثةةةل بعةةةض المةةة

ضافة الى سلع العطارة والبهةرات والزعتةر إالحمص والفالفل ، وكعك القدس ، وبعض الحلويات مثل الكنافة ، 

ميد ، والمكسةرات والقهةوة العربيةة التةي تشةكل ميةزة نسةبية يمكةن االعتمةاد عليهةا فةي تسةويق جاللبن الالبلدي ، و 

سةةةواق مثةةةل المدينةةة ، ويتطلةةةب تةةوفير بةةةرامج تسةةتهدف السةةةياحة الداخليةةةة ، فةةيمكن تنفيةةةذ عةةدة نشةةةاطات فةةي ام

ات طفةةةال ، ويمكةةةن تةةةوفير خةةةدمات الحضةةةانة مةةةن خةةةالل المؤسسةةةمهرجانةةةات التسةةةوق ونشةةةاطات تسةةةتهدف اال

المقدسية مما يسهل على النساء التسوق من داخل المدينة ، وتوفير خدمات النقل الجماعي للمتسوقين خاصة 

سواق البلةدة القديمةة باتجةاه شةركات الباصةات فةي بةاب العةامود ممةا يسةاهم بزيةادة الحصةة أمن كبار السن من 

 السوقية  للمحالت التجارية في مركز المدينة   . 

ر :دور لجنة التجا  

مةةام الغرفةةة التجاريةةة والعنقةةود السةةياحي وتعمةةل علةةى تنسةةيق الجهةةود مةةابين أتعمةةل اللجنةةة علةةى تمثيةةل التجةةار 

سةعار مناسةبة لتعزيةز أالتجار لتعزيز القةوة التفاوضةية امةام المةوردين للحصةول علةى مةدخالت االنتةاج والمةواد ب

نشاطات وبةرامج تسةويقية لمنتجةات المدينةة مثةل قدرتهم التنافسية ولزيادة الحصة السوقية ، وتعمل على تنظيم 

تسةةوق خةةالل  انيالمعةارض ومهرجانةةات التسةةوق، فقةد اسةةتطاعت لجنةةة تجةةار شةارع صةةالح الةةدين تنظةيم مهرجةة
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ثةةالث شةةهور ، تةةم مةةن خاللهةةا توزيةةع كوبونةةات تتضةةمن تنةةزيالت سةةعرية وسةةحب علةةى جةةوائز سةةاهمت بتعزيةةز 

 الحركة التجارية في المدينة .  

  ات السياحة  :.المؤسس2

مةةاكن  والمقاصةةد السةةياحية التةةي توجةةد فةةةي ن تةةوفر شةةركات السةةياحة الفلسةةطينية فرصةةا للعمةةل فةةي امأيمكةةن 

القةةدس الشةةرقية وبيةةت لحةةم بشةةكل أساسةةي ، للعمةةل علةةى زيةةادة الحصةةة السةةوقية للفنةةادق المقدسةةية لتصةةل الةةى 

المسةيحية وتةوفير بةرامج سةياحية متكاملةة ال سالمية و % باالعتماد على السياحة الدينية اإل18% بدال من 25

فةةةي التسةةةوق  قامةةةة الفندقيةةةة ، وكةةةذلك علةةةى البةةةرامج التةةةي تجةةةذب السةةةياح لقضةةةاء  اوقةةةات  تقتصةةةر فقةةةط علةةةى اإل

باالسةتفادة مةن الفةرص المتاحةة للفنةادق المقدسةية لقربهةا ، بالقدس الشرقية بدال  من االقامة في القدس الغربيةة 

ن تنفةةذ أمةةاكن والمعةةالم السةةياحية ، ويتطلةةب ال تتطلةةب مواصةةالت مةةن الفنةةدق الةةى ام مةةن مركةةز المدينةةة والتةةي

 طول في الليل  .أسواق لساعات الغرفة التجارية برامج  لتنشيط الحركة التجارية وفتح المحالت وام

االشةغال  من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني مماسيزيد من نسبة ويتطلب تنشيط وتشجيع السياحة الداخلية 

مليةةةون شةةةيكل عةةةن السةةةنوات  8مليةةةون شةةةيكل بزيةةةادة  30% ويسةةةاهم بتحقيةةةق ايةةةرادات قةةةد تصةةةل الةةةى 51الةةةى 

 السابقة .  

قامةةةةة  النشةةةةاطات الثقافيةةةةة إسةةةةعار مناسةةةةبة لتشةةةةجيع المقدسةةةةيين علةةةةى أويتطلةةةةب تةةةةوفير رزمةةةةة مةةةةن الخةةةةدمات ب 

فيةةة وحتةةى المشةةاركات السياسةةية داخةةل  حةةدود والترفيهيةةة واالجتماعيةةة مثةةل امفةةراح وامحةةزان والنشةةاطات الثقا

المدينة المقدسة مما يساهم بتعزيز ايرادات تلةك الفنةادق والقاعةات وتعةويض تراجةع الطلةب المحلةي النةاجم عةن 

 مام الوافدين من الضفة الغربية وقطاع غزة . أغالق مدينة القدس إ
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تركيز على منطقةة جغرافيةة تتقةارب فيهةا الشةركات العنقودية تناسب الميزة التنافسية لمدينة القدس من خالل ال 

والموردون والمعاهد لخلق نمو اقتصادي مستدام من خالل تعظيم القةدرات الصةناعية العنقوديةة واالسةتفادة مةن 

ن الشركات والمعالم تقع في وسط المدينة ، فتتركز محالت القدرات اإلبداعية التي تتمتع بها مدينة القدس، وم

ية ، وشةةةةركات السةةةةياحة والنقةةةةل ، والفنةةةةادق والمراكةةةةز الثقافيةةةةة والمتةةةةاحف ، وخةةةةدمات الصةةةةرافة التحةةةةف السةةةةياح

مكانية التنسيق بعضها البعض وتوفيرها لخدمات ومنتجات متكاملة تلبي رغبات إوالمطاعم والمخابز مما يتيح 

 الوافدين للمدينة .

الوصةةول الةةى االقتصةةاد المسةةتدام بتطةةوير  ن  تلعةةب المؤسسةةات غيةةر الربحيةةة التنمويةةة دورا هامةةا فةةيأويمكةةن 

س مشاريع تسهم بتوفير فرص عمل للشباب استنادا على الميزة التنافسية الفريدة لمدينة القدس مةن خةالل تجةان

 القطاعات المختلفة في المدينة.

 .لجنة اصحاب الحرفية السياحية:3

 االهداف التالية :  يتمثل الهدف الرئيسي من هذه اللجنة التعاون مع عدة جهات لتحقيق

 : توفير سلع ومنتجات سياحية فلسطينية الصنع تميز مدينة القدس .  1الهدف

 : المساهمة بزيادة الحصة السوقية لمحالت التحف السياحية  .2الهدف

 ويترتب على تحقيق هذين الهدفين : 

قةةدس ممةةا يسةاهم بخلةةق فةةرص اعةادة االعتبةةار واالسةةتثمار فةي صةةناعة المنتجةةات السةياحية التةةي تميةةز مدينةة ال

البةةد مةةن توظيةةف التكنولوجيةةا تةةاج وتسةةويق المنتجةةات السةةياحية ، نإعمةةل للشةةباب مةةن سةةكان مدينةةة القةةدس فةةي 
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واستخدام وسائل ترويجية غير تقليدية مثل المواقع االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي والقنةوات الفضةائية 

 جليزية .وتركيز الدعاية بلغات متعددة وخاصة االن

صةحاب الحةرف علةى تطةوير الحةرف اليديويةة السةياحية المعرضةة لالنةدثار ، وتطةوير الكةوادر أتعمةل لجنةة    

سةةواق المدينةةة، وتشةةرف علةةى  تأسةةيس مركةةز تةةدريبي أنتةةاج سةةلع سةةياحية غائبةةة عةةن البشةةرية الفنيةةة المؤهلةةة إل

في البلدة القديمة ، ومراكز التدريب في لصناعة المنتجات السياحية بالتنسيق مع جامعة القدس ومتحف وجود 

 بيت لحم وبيت ساحور.

فرصةةةة عمةةةل جديةةةدة لشةةةباب  300حةةةرف يديويةةةة سةةةياحية ممةةةا يتةةةيح  10سةةةيتم تةةةدريب الشةةةباب والفتيةةةات علةةةى 

 .  192وفتيات مدينة القدس في مجال الصناعات الحرفية  السياحية

اعةادة تةرميم  إشةراف علىةة المهندسين علةى اإلصحاب الحرف بالتعاون مع مؤسسة التعاون ونقابأوتعمل لجنة 

قامةةة ورش للصةةناعات الحرفيةةة السةةياحية ممةةا يتةةيح للسةةياح زيةةارة هيةةل سةةوق اللحميةةين فةةي البلةةدة القديمةةة إلأوت

الةةورش ولتعزيةةز الموثوقيةةة بالصةةاناعت الفلسةةطنية باتجةةاه مجابهةةة الدعايةةة االسةةرائيلية التةةي تةةدعي بعةةدم تةةوفر 

فرصةة عمةل جديةدة لشةباب  120ورشة صةناعية وتةوفير  30قامة إقدس . كما يمكن صناعات فلسطنية في ال

 .   193وفتيات مدينة القدس
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 . تجمع الفنادق والمطاعم : 4

يعمل التجمع السياحي على تطوير الخدمات الفندقية وتعزيةز حصةتها السةوقية ، والتعةاون فيمةا بينهةا لتسةويق  

معدل االشغال للغرف الفندقية من خالل التنسييق مع شركات السياحة خدمات الفندقة في مدينة القدس وزيادة 

العربية الستقطاب السياح للفنادق والبرامج السياحية المقدسية بالتركيز على السياحة الدينيةة.مما يسةاهم بزيةادة 

عامةةةل .  1200الةةةى  848%  ويسةةةاهم بزيةةةادة عةةةدد العةةةاملين فيهةةةا مةةةن 51% الةةةى  35نسةةةبة االشةةةغال مةةةن 

 .  194مليون دوالر 30الر سنويا الى مليون دو  26.5ت الفنادق من ايرادإداد وستز 

 .دور شركات السياحة المقدسية :5

يتركةز دورهةا فةي سلسةلة القيمةة فةي سةلة الخةدمات والسةةلع السةياحية التةي تقةدمها مدينةة القةدس ، التةي تبةدا مةةن 

احة الفلسةةةطينية والعربيةةةة واالسةةةالمية ، التةةةرويج الخةةةارجي لبرنةةةامج سةةةياحي منةةةافس بالتعةةةاون مةةةع شةةةركات السةةةي

والممثليات والجاليات الفلسطنيية التةي تسةتهدف الوفةود مةن مختلةف البلةدان ، السةتقبال الوفةود فةي المطةارات ، 

وتقةةديم خةةدمات النقةةل السةةياحي المةةريح باتجةةاه الفنةةادق العربيةةة فةةي القةةدس ، وتقةةديم برنةةامج سةةياحي يركةةز علةةى 

والتاريخيةةة فةةي القةةدس وبيةةت لحةةم ، وزيةةارة الخةةدمات السةةياحية المرفقةةة مةةن المتةةاحف  مةةاكن الدينيةةةزيةةارات ام

والمراكةةز الثقافيةةة التةةي تقةةدم برنةةامج فلكلةةوري فلسةةطيني مةةن الدبكةةة الشةةعبية بةةالزي الفلسةةطيني ، وتقةةديم خةةدمات 

 الطعام الفلسطيني الشعبي والتسوق من المحالت التجارية الفلسطينية في القدس .  

تلةةةك السلسةةةلة مةةةن الخةةةدمات والسةةةلع السةةةياحية بتحقيةةةق قيمةةةة مضةةةافة عاليةةةة وايةةةرادات لعناصةةةر العنقةةةود  تسةةةاهم

 .السياحي مما يساهم بتثبيت وجود المقدسيين في المدينة 
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( مكونات الطلب على السياحة 6-13الشكل رقم )  

 

  

 

 

 

 

 

 الطلب المحلي : 

ة القةةةدس علةةةى منتجةةةات وخةةةدمات المدينةةةة ، يتطلةةةب جةةةذب السةةةكان .تزايةةةد الطلةةةب المحلةةةي  مةةةن سةةةكان مدينةةة1

باالعتمةةاد علةةى سةةكان البلةةدة القديمةةة ومةةن خةةالل تنظةةيم عةةروض سةةعرية وتسةةويق  أسةةواق البلةةدة القديمةةة وتبةةدم

سةةةواق البلةةةدة القديمةةةة أهميةةةة  التسةةةوق مةةةن متةةةاجر و جمةةةاعي ، ويتطلةةةب ذلةةةك تنظةةةيم حمةةةالت تثقيةةةف وتوعيةةةة م

 ر االقتصادية السلبية من التسوق  من المتاجر والموالت االسرائيلية.  ثاوالتركيز على اآل

 طلب دولي 

من سكان 

مدينة 

 القدس 

من 
الضفة 
 الغربية 

من الداخل 
 الفلسطيني 

الدول 
 االسالمية 

الدول 

 العربية 

 دول العالم 

  محليطلب 
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تقسةةيم سةةكان المدينةةة الةةى شةةرائح تسةةويقية مةةن منةةاطق وبلةةدات وقةةر  مدينةةة القةةدس ، وتقةةديم خةةدمات متكاملةةة 

طفال في البلدة القديمة أسواق في مدينة القدس ، وتوفير حضانات وتنظيم مهرجانات واحتفاالت في بعض ام

 مهاتهم للتسوق .تاحة المجال مإل

 طلب من الضفة الغربية : ال. زيادة 2

عام من طالب المدارس والمخيمات  12قل من أطفال والذي  يتركز على شريحتين ، هما : كبار السن ، واال

الصةةيفية ،حيةةث يمكةةن تنظةةيم رحةةالت  ومسةةارات سةةياحية مدرسةةية مةةن طةةالب الضةةفة باتجةةاه مدينةةة القةةدس ، 

 .مسارات شراء تحف رمزية  من المدينة وتوفير خدمات الطعام لهم تشمل ال

 وتةوفير االقامةة المريحةة للمرضةى توفير خدمات السياحة العالجية لكبةار السةن مةن الضةفة الغربيةة ،يساهم  و

 بأنعاش اقتصاد المدينة.

 :  .زيادة الطلب من الداخل الفلسطيني على منتجات وخدمات مدينة القدس3

خةةالل تنظةةيم مسةةارات سةةياحية للفلسةةطينين مةةن الةةداخل الفلسةةطيني لمدينةةة القةةدس  بةةالتركيز علةةى وذلةةك مةةن  

قصى والمعالم التاريخية وتقديم برامج ونشاطات ثقافية بالتعاون مع السياحية الدينية وزيارة المسجد امامماكن 

 المراكز الثقافية المقدسية والمؤسسات من الداخل الفلسطيني .

 التجار تقديم عروض سعرية مستقرة لزيادة ثقة الوافدين من الداخل الفلسطيني . ويتطلب من 

 : الطلب الدولي .4

 نعرض مكونات الطلب الدولي من خالل الشرائح التالية : 
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 سالمية الى مدينة القدس زيادة حجم السياحة الوافدة من الدول العربية واإلأ.

ندونيسةةيا وتركيةةا أظم مةةن الةةدول االسةةالمية والمسةةيحية خاصةةة مةةن بةةالتركيز علةةى السةةياحة الدينيةةة التةةي تتعةةا 

وغيرها لمدينة القدس .ويتطلب توفير خدمات ومسارات سياحية تركز على المعالم الدينية والصوفية في مدينةة 

 القدس ،والرموز الدينية مثل قبة الصخرة المشرفة ، وعلى المنتجات السياحية. 

ر خةةدمات ومنتجةةات تلبةةي رغبةةات الوافةةدين مةةن دول مختلفةةة وتةةوفير بةةرامج .اسةةتهداف شةةرائح سةةياحية وتةةوفيب

 ثقافية تعكس الهوية الثقافية للمدينة . 

عةةادة فةتح بعةةض المحةةالت التجاريةةة  ودعةةم إسةةواق والعمةةل علةةى هيةةل وتةةرميم المحةةالت التجاريةة وامأويتطلةب ت

 ت المقدسية . صحاب المحالت التجارية بمشاريع صغيرة من خالل بعض المؤسساأبعض 

ويساهم العنقود بمسةاعدة التجةار  وتةوفير حاضةنة تسةويقية للتجةار مةن خةالل تأسةيس موقةع الكترونةي تسةويقي 

 ح المجال للتجار لعرض منتجاتهم وخدماتهم ، ويتيح لهم االمكانية لبيع المنتجات الكترونيا . ييت

ب المسةةتهلكين والوافةةدين لالسةةواق بةةديال مةةن ويسةةاهم العنقةةود بزيةةادة سةةاعات فةةتح المحةةالت التجاريةةة لةةيال لجةةذ

 التسوق من المحالت التجارية االسرائيلية. 
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 :  القدس في السياحة لعنقود جيةياالسترات الخطة.6.4.3

السياحة قطاع مرجعية المرفق( 6-19)الجدول يبين    

 المخرج االول :. يوجد مرجعية لقطاع السياحة في مدينة القدس 
 المسؤوليات التدابير الفترة فاالهدا المشاكل

.ضعف التنسيق مابين 1
 الفنادق في القدس 

تعزيز التنسيق مابين عناصر 
العنقود السياحي لتقديم سلة من 
المنتجات والخدمات السياحية 

 المميزة .  

دارات إ.عقد لقاءات تنسيقية ما بين 1 عام
 الفنادق في القدس .

 جمعية الفنادق  

ن نسيق مابي.ضعف الت2
 المراكز الثقافية   

.ضعف التنسيق مابين 3
 محالت التحف السياحية 

دارات إ.عقد لقاءات تنسيقية مابين 2
 المراكز الثقافية .

دارة ا  لجنة التجار ، و  
 العنقود السياحي 

.ضعف التنسيق مابين 4
 عناصر العنقود السياحي 

.تطوير خطة استراتجية لتنشيط القطاع 3
 ميع عناصر العنقود السياحي .بمشاركة ج

التجمع السياحي 
المقدسي ، الغرفة 
التجارية ، المراكز 

 الثقافية . 
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 التمويل لالستثمار في السياحة : لمرفق اهمية  توفير ( ا6-20يبين الجدول )
 المخرج الثاني :تتوفر شركة ضمان لالستثمار في قطاع السياحة 

هدافاأل المشاكل ابيرالتد الفترة    المسؤوليات 
.ضعف التمويل من 1

القطاع العام لقطاع السياحة 
 في مدينة القدس .

توفير االموال لالستثمار في 
 القطاع السياحي 

انشاء شركة ضمان بالتعاون مابين  3
القطاع الخاص والبنوك الفلسطينية 

 رعاية وزارة االقتصاد .وتحت 

شركة القدس القابضة 
 ،ادارات البنوك ، وزارة

 االقتصاد الفلسطيني
.ضعف تمويل القطاع 2

 الخاص للقطاع السياحي .
قراض .ضعف التمويل واإل3

 من البنوك الفلسطينية . 
 

 توفر مركز تدريبي : :(  6-21جدول ) 

 المخرج الثالث : يتوفر مركز للتدريب على انتاج الحرف اليديوية السياحية 
 المسؤوليات  تدابير ال الفترة  هداف ام المشاكل 

ية .غياب المنتجات السياح1
 الفلسطينية عن اسواق القدس 

.توفير سلع ومنتجات 1
سياحية فلسطينية الصنع 

 تميز مدينة القدس . 
 

سيس مركز تدريبي على انتاج أت 3
المنتجات السياحية بالتنسيق مع جامعة 

البلدة القديمة  القدس ومتحف وجود في
، ومراكز التدريب في بيت لحم وبيت 

جامعة القدس ، ادارة  
ود ، مراكز متحف وج

.ضعف ثقة السياح 2 لحم تالتدريب في محافظة بي
بالمنتجات المعروضة 
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  بالمحالت التجارية .   
.المساهمة بزيادة الحصة 2

 السوقية .

 ساحور .  
.انخفاض الحصة السوقية 3
 ايرادات السياحة في القدس . إ
 

ل سوق اللحامين في البلدة هيأعادة تإ
 نشاء ورش للصناعة السياحية  القديمة إل

لجنة التجار ، وادارة  
العنقود السياحي ، مؤسسة 

 التعاون .

 المخرج الرابع  : يتوفر مركز تسويق سياحي في البلدة القديمة من مدينة القدس( 6-22جدول ) 
 المسؤوليات التدابير الفترة االهداف المشاكل

لقدرات التسويقية ضعف ا
والترويجية للقطاع السياحي 

 في القدس 

راشادات ا  توفير معلومات و 
واضحة للسياح فيما يتعلق 

ماكن السياحية وسلع بام
 وخدمات مدينة القدس . 

رشاد السياح نشاء مركز معلومات في البلدة القديمة إلإ عام  
 هدافهم أالى 

مركز 
الدراسات 

في جامعة 
القدس ، 

العنقود 
 لسياحي . ا

صعوبة وصول السياح 
 ماكن السياحية المستهدفة . لأل

لكتروني مزود بالخرائط سيس موقع للتسويق اإلأت
 واالرشادات . 

 عالميةغياب المواد اإل
 والنشرات والخرائط االرشادية  

رشادية توزع من خالل وا  عالمية إطباعة وتوفير  مواد 
 الفنادق ومكاتب الس 
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 : بعساالفصل ال

 : آليات عمل عناقيد اإلقتصاد المقدسي .7

__________________________________________________________ 

 مقدمة:.7.1

والتجةةارة  سةةكان ، التعلةةيم ، الصةةحة والسةةياحةآليةةات عمةةل عنقةةود القطاعةةات الرئيسةةة : اإل  الفصةةليعةةرض هةةذا 

ن فةةي القةةدس . مةةن خةةالل  تشةةكيل يلمقدسةةي وتثبيةةت المقدسةةي، التةةي يعتمةةد عليهةةا إلنعةةاش اإلقتصةةاد االداخليةةة،

مرجعية مهنية موحدة لكل قطاع من القطاعات ، ويساهم بتأسيس مرجعية عليا لجميع القطاعات . ونظرًا إلى 

و عنقةةةود مةةةن العناقيةةةد تمثةةةل المقدسةةةيين فةةةي معةةةامالتهم مةةةع السةةةلطات أعةةةدم وجةةةود أيةةةة مرجعيةةةة لكةةةل قطةةةاع 

الدوليةةة، فةةإن القطةةاع الخةةاص الفلسةةطيني فةي القةةدس يبةةدو معةةزواًل عةةن القطةةاع الخةةاص  و الجهةةاتأاالسةرائيلية 

ذلك يتطلةب تأسةيس مرجعيةات لكةل ،لةفي الضةفة الغربيةة مةن جهةة وغيةر معتةرف بةه مةن السةلطات االسةرائيلية 

واقةع المدينة في ظةل ال فيقطاع )عنقود( من جهة ومرجعية تمثل كل القطاعات لحماية المصالح االقتصادية 

ردنيةةة الةذي يعيشةةه المقدسةيين وفةةي ظةةل الةروابط التةةي تةربطهم بةةالحكومتين الفلسةةطينية فةي رام اهلل والحكومةةة ام

مليةةةون  500رت السةةةلطة الفلسةةةطينية حجةةةم الطلةةةب االسةةةتثماري بحةةةوالي دفةةةي عمةةةان وعلةةةى ضةةةوء ذلةةةك، فقةةةد قةةة

 .195دوالر

ن يساهم كل عنقود في تطوير العناقيد أوقع ومن المت ،الحاجة الى الربط والتعاون مابين مختلف العناقيد

هيل الجامعات والكليات ، وهذا يتطلب تطور أن يتطور عنقود التعليم دون بناء المدارس وتأجميعها .فاليمكن 
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 سكان،ن جميع العناقيد تعتمد على عنقود البناء واإلأمن الواضح و  ،سكانإلسكان لتنفيذ مشاريع اعنقود اإل

الخاص في  مدينة القدس العربية  "بورتر"هم متطلبات نجاح نموذج أطويره يعتبر من ن تشكيله وتإولذلك ف

 الشرقية  . 

  :   عنقود البناء واإلسكانمتطلبات نجاح . 7.1.1

تكون مهمتها  التعويض عةن دور الحكةومتين   ن على تشكيل مرجعية موحدة ومهنيةسكايعتمد نجاح عنقود اإل

جراءات التي تضعها الحكومة االسرائيلية ثير اإلتأين عن مدينة القدس . والحد من ردنية الغائبتالفلسطينية وام

والتي تعيق بناء المساكن لدفع المقدسين لهجرة المدينة .ومن المتوقع أن يساهم هذا العنقةود عنةد توحيةد جهةود 

 مايلي:الجمعيات والمؤسسات والشركات تمثل بمرجعية ذات العالقة بالبناء واإلسكان في إنجاز 

 وحةدة 1000 بنةاء اسةتطاعت التةي فرديةة من والشركات والمؤسسات الجمعيات جهود بتوحيد العنقود يساهم-ا

 بتةةوفير يسةةاهم ممةةا القصةةير المةةد  علةةى سةةكنية وحةةدة فاآل 10 بنةةاء علةةى قةةادرة جماعيةةة جهةةود الةةى سةةكنية

 البنةةةاء مجةةةال فةةةي عمةةةل فرصةةةة لةةةفأ 20 ويةةةوفر التخصصةةةات مختلةةةف فةةةي للمهندسةةةين عمةةةل فرصةةةة 1200

 بتةةوفير يسةةاهم الةةذي  المتوسةةط المةةد  علةةى سةةكنية وحةةدة الةةف 15 وبنةةاء ، فيةةه المرتبطةةة والةةورش والمصةةانع

وحةةةدة سةةةكنية فةةةي السةةةنوات  1000، وقةةةد إسةةةتطاعت تلةةةك المؤسسةةةات بنةةةاء .للمهندسةةةين عمةةةل فرصةةةة 1800

 .  196الماضية
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حلول إبداعية لمشكالت النةزاع  ساهم بتوفيربما ي الجهودتشكيل عنقود  قطاع اإلسكان سيساهم في توحيد -2

مكانية إقامة مشاريع منظمة على مساحات أعلى من   .دونمات  10على الملكية وا 

 شةركات مع بالشراكة عليها سكاناإل مشاريع قامةإل راضيام مالكي يشجع سكاناإل مشاريع تنفيذ في النجاح 

 والعنقةود المقاوالت، لشركات خراآل والنصف رضام حبالص الشقق عدد نصف بتخصيص والبناء المقاوالت

 محمةد المهنةدس شةركة فعلةت كمةا 1980 عةام قبةل  القائمةة المبةاني علةى شةقق الضةافة مشاريع باقامة يساهم

ضةافة إمدرسةة عليهةا ،  20% مةن مسةاحات االراضةي المنظمةة إلقامةة 40، ويسةاهم بإسةتغالل  واوالده نسيبة

 .  197لصحية ممايساهم بتثبيت المقدسيين وعدم هجرتهم من مدينة القدسللمرافق التجارية ، والمراكز ا

 للعمةةل الغربيةةة القةةدس فةةي تعمةةل التةةي المقدسةةية المقةةاوالت شةةركات مةةن مزيةةد سةةتقطابإب العنقةةود  يسةةاهم -3

 .الشرقية القدس في وبناء سكانإ مشاريع وتنفيذ

 بتةةوفير االسةةكان مشةةاريع لةةدعم سةةالميةواال العربيةةة الةةدول ثقةةة بتعزيةةز تسةةاهم ووطنيةةة مهنيةةة مرجعيةةة يةةوفر -4

 المدينةةةة فةةةي الشةةةقة سةةةعر مةةةابين الفجةةةوة ممةةةايقلص(  دوالر الةةةف 150-100 مةةةن) الشةةةقة تكةةةاليف نصةةةف

 التكةةاليف مةةن% 20 بتةةوفير العنقةةود ويسةةاهم. والمهمشةةين للفقةةراء السةةكن بتةةوفير ،ويسةةاهم حةةدودها وخةةارج

 . فوائد دون مدما طويل تقسيط مكانيةإ تاحةا  ،و  المقدسي المواطن على

 شةةةؤون ،ووزارة القةةةدس محافظةةةة علةةةى التةةةوفير وبالتةةةالي والمنظمةةةة المهيكلةةةة المشةةةاريع قامةةةةإ  علةةةى يشةةةرف.-5

 كغرامةةات تةةدفع كانةةت طائلةةة مبةةالغ تةةوفير ،ويةةتم الماليةةة الغرامةةات لتغطيةةة تخصةةص دوالر مليةةون 100 القةةدس

 . مرخص بناء الحصول في موالام تلك توظيف وبالتالي ، الهدم قرارات تنفيذ جيلألت القانونية الخدمات مقابل
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ردنيةةة التةةي تتةيح لهةةا االتفاقيةةات هةةامش مةةن وقةةاف االسةةالمية امكمةا يعتمةةد تشةةكيل وتنفيةةذ العنقةةود علةى دور ام

 ميتةةةه الدينيةةةة والتاريخيةةةة ، والةةةذيهراضةةةي واالمةةةاكن الدينيةةةة وتحديةةةدا المسةةةجد االقصةةةى مدارة والمرجعيةةةة لألاإل

 در للجذب السياحي ، ويرتبط في تنشيط الحركة الساحية واالقتصادية في مدينة القدس . يعتبر مص

عةةةات علةةةى نقةةةل الملكيةةةة ووقفهةةةا اراضةةةي الوقفيةةةة ، وتكةةةون المرجعيةةةة لحةةةل النز وقةةةاف علةةةى تةةةوفير اموتعمةةةل ام

سكان امة مشاريع اإلقإلحمايتها من المصادرة من الجمعيات االستيطانية االسرائيلية . ويتطلب التسارع باتجاه 

راضي ن يلعب المجلس الكنائسي دورا هاما في بناء المساكن على امأوالبناء على تلك االراضي . كما يتوقع 

االف  3االف الةى  10ن انخفةض عةدد المسةيحين مةن ألحمايتها من المصادرة ولتعزيز الوجود المسةيحي بعةد 

.  198سالمي في مدينة القدس مازال وثيقاد المسيحي واإلن الترابط مابين الوجو أفي السنوات االخيرة . حيث   

 المرجعية : 

ن العمةل أن نجاحه غير مضمون ، وبما إن تلعب الحكومة الفلسطينية  دورا داعما لعنقود االسكان ، فأدون  

 فةةةي  مدينةةةة القةةةدس يتةةةأثر سةةةلبيا وايجابيةةةا مةةةن ثةةةالث حكومةةةات : االسةةةرائيلية والتةةةي تعيةةةق النمةةةو االقتصةةةادي ،

سكان والبناء .  ردنية و الفلسطينية التي يتوقع منهما ان تلعبا دورا ايجابيا في دعم عنقود اإلوالحكومتين ام  

ساسية للعنقود ، وتكون مرجعتيه داري لعنقود السكان : يتشكل من المكونات امإن يتم تشكيل مجلس أويمكن 

 المختلفة من صحة  العناقيدسكان وتطوير د وتوفير امهلي الواردة سابقا.لتشيكل العنقو الوطني وام هيئة العمل
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وتعلةةيم وسةةياحة: مصةةلحة عليةةا لجميةةع مكوناتةةه مةةن قةةو  ومؤسسةةات بمةةا يسةةاهم بتثبيةةت وجةةود المقدسةةيين فةةي 

   199المدينة .

 توفير التمويل للعنقود : 

حنينةةا ،وجةةةامع  المشةةاريع مثةةل مشةةروع المعلمةةين فةةي بيةةتمةةن عديةةد الوقةةد اد  عةةدم تةةوفر التمويةةل الةةى تعثةةر 

العيزريةةةة ، التةةةي كانةةةت لهةةةا التةةةأثير السةةةلبي علةةةى الصةةةناديق العربيةةةة واالسةةةالمية فةةةي الحصةةةول علةةةى التمويةةةل 

الكةةافي.ولكن تةةوفر المرجعيةةة الوطنيةةة والمهنيةةة المصةةادق عليهةةا مةةن مرجعيةةات عديةةدة مثةةل  منظمةةة التحريةةر 

تها بعةض الشةركات " نةواة العنقةود " سيسةاهم ووزارة االسكان ومن خالل التركيز على قصص النجاح التةي نفةذ

 سكان جديدة . إباعادة الثقة وتوفير التمويل لبناء مشاريع 

 (: Cluster growth stage and factors)تشكيل عنقود االسكان والبناء 

 (: Pre-cluster ).البداية :تشكيل نواة العنقود1

تعمل بشكل مستقل وتتنافس كل واحدة مع االخةر ت في منطقة محددة لسبب معين و آعندما تنشأ بعض المنش

 -ن االنتقال الى الخطوة التالية يصبح واردا ويمكن تشكيل العنقود على النحو التالي :إ، ف
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 سكان :جهة التنفيذية لمشاريع اإلاوال : ال

 .سكاننواة عنقود البناء واإل: (  7-1شكل رقم ) 

 

 

 

 

.بعضها البعض بجزاء مختلفة من  سلسلة القيمة تتكون وترتبط أالحجم من  ضافية مختلفة إت آثانيا : منش  

 انتشار عنقود البناء واالسكان :  :(7-2شكل رقم ) 
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س لالنضةةمام للعنقةةود وتنفيةةذ المشةةاريع فةةي القةةد 2والشةةركة رقةةم  1شةةركة محمةةود زحايكةةة تسةةتقطب الشةةركة رقةةم 

 3تتعاقةةد مةةع شةةركة البةةاطون الجةةاهز رقةةم  2وبةةدورها الشةةركة رقةةم بةةدال مةةن العمةةل لبنةةاء المسةةاكن االسةةرائيلية ، 

، هةذه الشةركات الجديةدة المنضةمة للعنقةود تتعةاون مةع الشةركات  4التي بدورها تتعاون مع مصةنع الحديةد رقةم 

عمةةال أوالمصةانع  وورش االلمنيةوم و  تةرابط جميةع الشةركاتشةقيرات وشةركة نسةيبة ل يكات علةخةر  مثةل شةر ام

 اتب الهندسية مع بعضهم البعض .  كالنجارة والتمديدات الصحية والموردين والم

  ثالثا : التوسع : 

لعةب ب أت رسةمية ،وغيةر رسةمية وتبةدآت محددة ترتبط استراتجيا من منشآعندما ينمو العنقود ويتشكل من منش

 رة والتحالف وتقدم العروض والخدمات .التجا أدور هام في تنشيط العنقود وتبد

سكان في مدينة إخر  تعمل في البناء في اسرائيل لكي تنفذ مشاريع أيتم استقطاب شركات مقاوالت صغيرة 

ت تعمل في ن كانأالقدس مثلما حدث مع شركة علي شقيرات التي انتقلت للعمل داخل حدود المدينة بعد 

.قطاع البناء االسرائيلي  

 يف العنقود مع التغيرات الدينامكية االقتصادية في السوق لكي يبقى ويستمر .ان يتك: يجب رابعا

عناقيةد  أطار العنقةود وتبةدإت خارج آويحدث ذلك من خالل االخترعات ومن خالل التحالف الخارجي مع منش

 نشاطات جديدة . بضافية تتشكل في إجديدة 
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. كل في نشاطات جديدة عناقيد جديدة اضافية تتش( :  7-3الشكل رقم )   

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

يم لهةةا فةةروع فةةي مواقةةع مختلفةةة لتنفيةةذ مشةةاريع  فةةي بلةةدات وقةةر  مدينةةة القائمةةة ، وتقةة ةوتنمةةو الشةةركات الرئيسةةي

ة مثةل نقابةة المعلمةين مهنية ات القدس بعد حصةولها علةى التمويةل والةدعم الكةافي بالتحةالف مةع نقابةات وجمعية

 طباء .والمهندسين وام

 وتعتمد الفترة الزمنية التي تتطلبها كل مرحلة من مراحل تشكيل العنقود ونمو حجمه على العوامل الخارجية 

فةي الشةركات المماثلةة  التخصةص درجة التعةاون فيمةا بينهةا ، تةوفر فةرصو  ثل طبيعة التنافس بين الشركات،م

 ت واالرتباط بالطلب في السوق . آضا على  تركيبة المنشيأيعتمد ،و والمنافسة 
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تةةيح التوسةةع يهنالةةك عةةدة هيكليةةات للعناقيةةد ولكةةن مةةايالئم القةةدس ، يتطلةةب تشةةكيل  عنقةةود يمتةةاز بالمرونةةة ،و 

حسةبان لتحقيةق لؤخةذ بايناريوهات والخيةارات المختلفةة التةي ت  سةمةن ال واالنضمام للعنقود بسهولة  واختيار عديةد

ليهةا ، وخيةر مثةال علةى ذلةك إحد السيناريوهات تكون هناك خيارات بديلة يتم اللجوء أ، فعندما يفشل  هدافام

شةةركة  40ن يتكةون مةةن اكثةر مةن شةركة واآل 20عنقةود الجلةود واالحذيةة فةةي الخليةل الةذي بةةدأت عضةويته ب 

 التي تواجه العنقود . ساسية وقيادية يعتمد عليها في تذليل العقبات أشركات  5تتمثل في العنقود منها 

ميةزات فةي محةد ، ويةتم مةنح أغالق البةاب علةى إتاحة العضوية المفتوحة للجميع وعدم ويعز  نجاح العنقود إل

خةةرين لالنضةةمام للعنقةةود ممةةا آعضةةاء السةةتقطاب واقنةةاع كثةةر التزامةةا .وتةةم تشةةجيع امعضةةاء امالنشةةاطات لأل

 ساهم بنمو العنقود. 

علةةى مةةن تلةةك التةةي يحصةةلون أيةةرادات إمصةةلحة لالنضةةمام الةةى العنقةةود وتحقيةةق وعنةدما يصةةبح لةةد  الشةةركات 

 عليها نتيجة النشاطات الفردية . 

مواد الخام وغيرها بشكل جماعي ممةا النتاج من كما سيساعد تحالف الشركات في الحصول على مدخالت اإل

وتسةةةتطيع تعظةةةيم ايراداتهةةةا سةةةعار ، قةةةل امأهةةةا ، وحصةةةولها علةةةى ءداأفاوضةةةية ويحسةةةن يعةةةزز مةةةن قةةةدرتها الت

ن توجةه الشةركات العاملةة إمر الذي سيقود الى تعزيز قدرتها التنافسية ، ومةن االمثلةة علةى ذلةك فةموأرباحها، ا

% 25في مجال البناء للعمل للتعاقد مع احد  شةركات التةأمين التةي يمكنهةا ان تحصةل علةى تخفةيض بنسةبة 

وهةذا يعتمةد علةى قةوة الشةركات وقةدرتها وتحالفهةا فةي بنةاء شةكال ، متعةددة بدال من تعاملهةا مةع شةركات تةامين 

 ونموذجا من احتكار الشراء للخدمات والمواد الخام .
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 :  يعنقود الصحالمتطلبات نجاح .7.1.2

 المعيقات التي تواجه العنقود الصحي :

عةدم قدرتةه علةى  يعاني النظام الصحي في القدس من   مشكالت  مزمنة فةي مجةال التةدفق النقةدي تتمثةل فةي

االيفةاء باإللتزامةةات الماليةة المزمنةةة للمةوظفين ولتشةةغيل المستشةفيات ، اممةةر الةذي يعةةرض نشةاطه واسةةتمراريته  

ولويةةةات فةةةي تحةةةويالت المرضةةةى مةةةن الضةةةفة الغربيةةةة للخطةةةر،رغم جهةةةود وزارة الصةةةحة الفلسةةةطينية بمنحهةةةا ام

، لترتفع فةي العةام الةذي يليةه 2010شيكل  في العام مليون  9.15بلغت فاتورة التحويالت وقطاع غزة  ، وقد 

مليةون   13.45إرتفعةت قيمةة الفةاتورة إلةى  2012%، وفي عام 17مليون شيكل  بزيادة مقدراها  10.72الى 

وزارة  . وقةةةد حولةةةت  2010% زيةةةادة عةةةن العةةةام 47و 2011% زيةةةادة عةةةن عةةةام 25.4ي مةةةا نسةةةبته أشةةةيكل 

% مقارنةةة بةةوتيرة 36حالةةة للعةةالج فةةي القةةدس، أي بزيةةادة قةةدرها  500،  2013الصةةحة فةةي غةةزة خةةالل آذار 

صةةدار إالسةةلطات االسةةرائيلية فةةي  التحةةويالت التةةي جةةرت خةةالل السةةنوات الةةثالث الماضةةية بةةالرغم مةةن مماطلةةة

% من مجمل شراء الخدمة خارج مؤسسةات وزارة 51ن ما نسبته أ، وهذا يعني  حالة مرضية 119تصاريح لة 

و الخارج ذهبةت الةى  المستشةفيات العربيةة فةي القةدس الشةرقية، ولكةن المشةكلة لةيس أالداخل الصحة سواء في 

   200.ل بعدم االلتزام بتسديد الفواتيربنسبة التحويالت ب

 ألةةةةف حالةةةةة دخةةةةول مةةةةن تحةةةةويالت وزارة الصةةةةحة الفلسةةةةطينية، ويةةةةزور  13ويسةةةةجل مستشةةةةفى المقاصةةةةد سةةةةنويا 

مةةن الضةةفة الغربيةةة وقطةةاع غةةزة، وقةةدم مستشةةفى المقاصةةد العةةالج  ألةةف مةةريض سةةنويا 20العيةةادات الخارجيةةة 
                                                           

200
 ، وكالة فلسطين اليومية االخبارية . 1/6/2013مقالة بعنوان ارتفاع عدد اتحويالت المرضىية  من غزة الى مسشتفيات القدس ،

 http://paltoday.ps/ar/ 
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مةةن جرحةةةى قطةةاع غةةزة الةةذين وصةةةلوا المستشةةفى خةةالل وبعةةد الحةةةرب اإلسةةرائيلية امخيةةرة عةةةام  80المجةةاني لةةة

جريحةا مةن القةدس فةي امحةداث  450جريحةا مةن الضةفة و على قطاع  غزة، كما قدم العالج لعشةرين 2014

 . 2014لمدينة منذ حزيران امخيرة التي شهدتها ا

مليةون  60وقد قلصةت الةديون المتراكمةة علةى وزارة الصةحة  الفلسةطينية لصةالح مستشةفى  المقاصةد فقةط إلةى 

ردنيةةةةةة باإلضةةةةةافة إلةةةةةى الةةةةةديون المتراكمةةةةةة لصةةةةةالح المستشةةةةةفيات ام ، 201مليةةةةةون دوالر( 16.5شةةةةةيكل )حةةةةةوالي 

زارة الصةحة الفلسةطينية علةى مستشةفيات القةدس الشةرقية عتماد و ا وتكمن المشكلة الحقيقية في .202واالسرائيلية

بشةةكل أكبةةر بكثيةةر مةةن طاقتهةةا علةةى دفةةع الفةةواتير العالجيةةة للمرضةةى، فتحةةول الةةوزارة لمستشةةفى المطلةةع فةةواتير 

مليةةون دوالر، ، ولكةةن ال يتةةوفر  23بقيمةةة تسةةعة ماليةةين شةةيكل شةةهريا و قةةد بلغةةت ديونةةه علةةى وزارة الصةةحة 

ألةف مةريض،  54و 49كما يستقبل مستشفى المطلةع سةنويا بةين  طلقا لدفعه للمستشفيات . لديها هذا المبلغ م

 ألف دوالر.  600ألف مريض سنويا من الضفة الغربية والقطاع وتبلغ ديونه  115ويستقبل مستشفى العيون 

م العةالج فةي إن إستبدال تحويالت العالج إلى الخارج الصادرة عن وزارة الصةحة الفلسةطينية مةن خةالل تقةدي  

المستشةةفيات المقدسةةية ، وتطبيةةق نظةةام التةةأمين الصةةحي، سيسةةاهم فةةي توسةةيع سةةلة الخةةدمات المقدمةةة تةةدريجيا 

% مةن ميزانيةة وزارة الصةحة الفلسةطينية، اممةر 40عبر توطين العالج ، حيث أن  التحويالت الطبية تستنفذ 

 الفلسطيني . الذي يجعلها من نقاط الضعف التي يعاني منها  الجهاز الصحي

                                                           
 ،مستشفيات القدس على وشك االنهيار ، موقع الكتروني  21/9/2014الجزيرة نت ، الحسيني، ر ، 201

   ، " مستشفى "المقاصد" في القدس مهد د باإلغالق بسبب ديون السلطة. موقع الكتروني 2014تقرير" العربي " ، اذار 202
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وكان االتحاد اموروبي ومنظمة الصحة العالمية من بين المانحين الذين استجابوا لطلةب القطةاع الصةحي فةي 

مليةون يةورو لةدعم شةبكة مستشةفيات القةدس الشةرقية. ووفةر  13بتقةديم 2013و  2012القدس خةالل العةامين 

ماليةةين يةةورو، سةةمحت للمستشةةفيات  2.4 (2014-2010االتحةاد اموروبةةي خةةالل المرحلةةة امخيةةرة لبرنةامج )

بتحسةةةين جةةةودة خةةةدماتها الصةةةحية، واإلرتقةةةاء بمسةةةتواها معلةةةى المقةةةاييس الدوليةةةة مثةةةل )حصةةةولها علةةةى شةةةهادة 

اميزو، ومؤخرا، علةى شةهادة معتمةدة مةن قبةل اللجنةة الدوليةة المشةتركة( باإلضةافة إلةى مشةاركتها فةي مبةادرات 

 .203(وأنشطة مشتركة )مثل إدارة المخاطر

 سرائيل تحصل على قيمة التحويالت من وزارة الصحة دون تاخير:إ

، وحتةةةى بدايةةة عةةةام 1994مليةةةارات شةةيكل منةةةذ عةةام  7بلةةغ المبلةةةغ اإلجمةةالي للتحةةةويالت الطبيةةة إلةةةى إسةةرائيل 

السةنوية ، وشةملت حةاالت   لم تتسل م وزارة الصحة أي فاتورة مالية بخصوص تكلفة التحةويالت الطبيةة 2013

ةةةو ل، و يقومةةةون بوضةةةع تكلفةةةة المرافةةةق ضةةةمن ملةةةف الفةةةاتورة الطبيةةةة الخاصةةةة تةةةم تحو  يلهةةةا وكةةةان يجةةةب أال  ت حل

تكتفةي وزارة الصةحة باسةتالم كشةوف بإجمةالي خير ،  أي تةأبالمريض، يتم حصولها علةى الةديون مباشةرة دون 

  ليةةة و الجانةةب اإلسةةرائيلي،القيمةةة الماليةةة لتلةةك التحةةويالت، خةةالل الجلسةةة الشةةهرية للمقاصةةة مةةا بةةين وزارة الما

 .   حيث يخصم الجانب اإلسرائيلي ، إلى جانب خصومات الخدمات امخر  كالكهرباء والماء

 

 

                                                           
203
 ، وكالة معا االخبارية . 1/7/2013مليون يورو ،  13مقالة بعنوان :االتحاد االوروبي يدعم مشافي القدس ب  
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 عالج السرطان : 

لةةف شةةيكل للعلبةةة الواحةةدة .ولعةةل تطةةوير قسةةم السةةرطان فةةي أ 23تبلةةغ  تكلفةةة بعةةض  أدويةةة مةةرض السةةرطان  

فر قرابة  مستتشفى المطلع  سيساهم بعالج السرطان داخل مليةون شةيكل سةنويا علةى  460الوطن  الذي  سيو 

 خزينة وزارة الصحة.

خيره عن أعنقود الصحة يعمل على توفير أدوية السرطان، اعتمادا على "البروتوكول الطبي الذي يمنع ت

 خر  توريدها اإلى فلسطين . أالمريض، رغم انه يت

المساعدة في عالج مرضى السرطان وعدم االعتماد  علىوسيعمل العنقود بالتعاون مع  المجتمع المحلي 

 . 204على الدعم الحكومي فقط

 مشكلة التحويالت: 

% تقريبةةا مةةن مجمةةوع التحةةويالت التةةي د رسةةت، لةةم يكةةن 71أن 2013بينةةت دراسةةة البنةةك الةةدولي فةةي حزيةةران 

ظةةةام التةةةأمين واضةةحا أو موثقةةةا فيهةةا سةةةبب التحويةةل بشةةةكل عةةامة. لةةةذا فةةإن حةةةل قضةةية التحةةةويالت، و إحكةةام ن

، و يحد من فةرص 205الصحي، يساهم في توسيع سلة الخدمات المقدمة تدريجيا عبر توطين العالج من جهة

وجةه  بحيةث تصةبح الطريةق مسةدودة فةي إساءة اإلستخدام في القطاع الصحي ويجعلها قليلة من جهة أخةر ، 

 ن اسةتنفاذ التحةويالت الطبيةةأارة إلةى شةهميةة امأمن يتعامل بشكل متحيز، منه ال يجد منفذا في النظام، مةع 

                                                           
 ،مستشفيات القدس على وشك االنهيار ، موقع الكتروني 21/9/2014الحسيني، ر ، الجزيرة نت ، 204

205
شبه فساد في ملف التحويالت الطبية .. التحويالت الطبية فرصة استثمار لمسشتفيات اسرائيل ،  2014نوفمبر  13في ،  شبكة امين االعالمية 

 .، موقع الكتروني
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جةةةةودة فةةةةي الجهةةةةاز الصةةةةحي % مةةةةن ميزانيةةةةة وزارة الصةةةةحة الفلسةةةةطينية، يجعلهةةةةا مةةةةن أكبةةةةر المواجةةةةع المو 40لةةةةة

ن طريقةةةة معالجةةةة موضةةةوع أالتحةةةويالت الطبيةةةة سةةةنويا، تةةةدلل علةةةى علةةةى مبةةةالغ خياليةةةة ، وتسةةةتنفذ ”الفلسةةةطيني

 تخطت النصف مليار ، وهذا مبلغ  2013ة التحويالت المالية للعامقيم” التحويالت من قبل الوزارة غير كافية

ن أكبير جدا وآخذ بالتصاعد، اممر الذي يدلل على أن الوزارة ال تعالج موضوع التحويالت بطريقة سليمة أو 

 206”.معالجتها غير كافية

 نقاط الجدارة والقوة في القطاع الصحي: 

 نعةدد مةن المزايةا التةي تشةكل نةواة تشةكيل عنقةود الصةحة ويمكةن ايمتاز قطاع الصحة الفلسطيني في القدس ب

 يبنى عليها ومن هذه المزايا : 

عصاب سيس مركز جراحة امأ.تحقق جراحة االعصاب في مستشفى المقاصد ثلث ايرادات المستشفى بعد ت1

تمر النجةةاح . وحتةةى يسةة207بانجةةاز عمليةةات جراحيةةة ناجحةةة بعةةد اسةةتقطاب كةةوادر فلسةةطينية لةةديها خبةةرة واسةةعة

فيات تشةةرفةةع مسةةتو  التنسةةيق مةةع مس ى،ويتطلبالبةةد مةةن ادارة المركةةز بشةةكل مسةةتقل نسةةبيا عةةن ادارة المستشةةف

 القدس مثل المطلع والعيون  لتوفير خدمات متكاملة .

عملية قلب مفتوح خالل  450طفال بتحقيق نجاحات كبيرة فقد استطاع انجاز . يتميز قسم جراحة القلب لأل2

. ممةةا 2014" ربنةةوفم"شةةهر تحةةويالت مةةن الخةةارج الةةى المقاصةةد خةةالل   3، واسةةتطاع اسةةتقطاب  عةةام واحةةد

                                                           
206
شبه فساد في ملف التحويالت الطبية .. التحويالت الطبية فرصة استثمار لمسشتفيات اسرائيل ،  2014نوفمبر  13في ،  شبكة امين االعالمية 

 ، موقع الكتروني 

 
207

 يساهم البرفسور سامي حسين اخصائي جراحة االعصاب بتحقيق ثلث ايرادات مستشفى المقاصد   



 
 
 

226 
 

هةةو الةةذي سةةاهم بنجةةاح المركةةز ن إ .سةةاهم بتةةوفير ماليةةين الةةدوالرات علةةى ميزانيةةات وزارة الصةةحة الفسةةطينية 

لةةةب الةةةذي تجةةةري العمليةةةات الجراحيةةةة دون ايقةةةاف الق صةةةبحتفأمةةةن المانيةةةا ،  2009اسةةةتجالب الخبةةةرات عةةةام 

بايقافةةةه يزيةةةد مةةةن الخطةةةورة ويزيةةةد مةةةن عةةةدد حةةةاالت الوفيةةةات وبالتةةةالي تةةةزداد االخطةةةاء الطبيةةةة ومةةةا يتبعهةةةا مةةةن 

 تعويضات . 

وغسةةتا فكتوريةةا " المطلةةع "  فةةي تخصةةص السةةرطان وامةةراض الكلةةى وبتةةوفيره خةةدمات أ.كمةةا يمتةةاز مستشةةفى 3

  .قامة المريحة لمرافقي المرضىاإل

العيةةون علةةى زيةةادة الطلةةب المحلةةي مةةن سةةكان مدينةةة القةةدس خاصةةة بعةةد انشةةاء عةةدة . كمةةا يعمةةل مستشةةفى 4

مستشةةفيات متخصصةةة فةةي مجةةال العيةةون فةةي الضةةفة الغربيةةة ، ويةةتم ذلةةك مةةن خةةالل توعيةةة المقدسةةيين لطلةةب 

التحةويالت مةةن صةناديق المرضةةى باتجةةاه مستشةفى العيةةون بةديال عةةن المستشةةفيات االسةرائيلية ، ويتطلةةب ذلةةك 

 مستو  الخدمات وتقليل فترة االنتظار الجراء عمليات متخصصة . تحسين 

بعةد انتهةاء الةةوالدة بالفنةدق التةابع لمستشةفى الهةةالل  يضةاتلهةالل فيمتةاز  بإقامةةة مريحةة للمر مةا مسشةتفى اأ. 5

 مما يساهم بزيادة نسبة االشغال . ومن خالل التعاون والتحالف مابين مكونات العنقود الصحي ، يمكن توفير

خصةائي أعصاب في المقاصةد يةتم اسةتقدام خدمات صحية شاملة ، خصوصا عند تنفيذ عملية جراحية في ام

ولويةةة فةةي التحويةةل مةةابين المستشةةفيات المقدسةةية بحيةةث تكةةون ام عيةةون لتقةةديم الخةةدمات فيمةةا يتعلةةق بةةالعيون ،

القدس بدال من التوجةه الةى الخةارج سطينية الى مشافي لبدال من االسرائيلية ، والتحويالت من وزارة الصحة الف

ولويةةةة للمقدسةةةيين بطلةةةب الخةةةدمات مةةةن المستشةةةفيات العربيةةةة المقدسةةةية ، كمةةةا يمكةةةن تةةةوفير سةةةرائيل ، وامأو أ

مين صحي فلسطيني من سكان أالخدمات الصحية المتطورة  لموظفي السلطة الفلسطينية الذين يتوفر  لديهم ت
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يةةرادات وتعزيةةز صةةمود العنقةةود الصةةحي فةةي المدينةةة ، والةةذي ات اإلمدينةةة القةةدس ،ممةةا يسةةاهم بتحسةةين مسةةتوي

يتكون من عديةد مةن المستشةفيات والمراكةز الصةحية التةي تعمةل علةى توعيةة موظفيهةا ومنتفيعهةا باتجةاه الوفةاء 

طلةب الخةدمات الصةحية مةن خةالل التركيةز علةى قصةص النجةاح التةي ، و باحتياجاتهم من الخةدمات الصةحية 

 يات في تخصصات نادرة لتعزيز ثقة المقدسيين وتحفيز الطلب المحلي . تحققها المستشف

 تطبيق نموذج بورتر على القطاع الصحي  :  

رغةةم المعيقةةات الداخليةةة والخارجيةةة التةةي يرفضةةها اإلحةةتالل اإلسةةرائيلي ،فإنةةه يمكةةن تطبيةةق النمةةوذج التنافسةةي 

دارة العنقةةود ، ا  همهةةا مرجعيةةة و أاح العنقةةود ، و ساسةةية لنجةةذا مةةا تةةوفرت العوامةةل امإوتأسةةيس العنقةةود الصةةحي 

 واالرادة السياسية ، وثقافة العمل المشترك للعناصر المكونة للعنقود .ومن المتوقع إنجاز مايلي :

وروبية لدعم امسيساهم بتشكيل مرجعية مهنية موحدة ، تحظى بثقة المقدسين والدول العربية واالسالمية و  -1

 .  القطاع الصحي في القدس

 تقديم سلة كاملة من الخدمات الصحية   . -2

لةةةن يتقتصةةةر عمةةةل العنقةةةود  علةةةى شةةةبكة المستشةةةفيات المقدسةةةية بةةةل يشةةةمل المراكةةةز الصةةةحية والمؤسسةةةات  -3

وامراضةةةي الفلسةةةطينية  عالميةةةة والتسةةةويقية فةةةي القةةةدس بشةةةكل خةةةاصكاديميةةةة ، واإلالداعمةةةة ، والمؤسسةةةات ام

نجةاح  التةي سةيحققها الشكل تكاملي ، أفقيًا وعموديًاعلى تحقيةق قصةص وستعمل تلك المؤسسات ببشكل عام.

مةةةراض السةةةرطان ،التةةةي مةةةن شةةةأنه أعصةةةاب والعيةةةون والعظةةةام ، و القطةةةاع الصةةةحي فةةةي تخصصةةةات القلةةةب وام

 تعزيز الطلب المحلي على الخدمات الصحية الفلسطينية بديال عن االسرائيلية . 
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الكامةةل فةةي  المستشةةفيات الفلسةةطينية المقدسةةية ، التةةي تحتةةاج بعةةض  الكةةادر البشةةري اإلسةةتثمار فةةي تةةوفير -4

 في أمراض عديدة.     امخصائيين

نفاق هةذا المبلةغ 17إن من شأن تحقيق ما سبق،توفير -5 مليون دينار سنويًا للخزينة الفلسطينية من جهة ، وا 

طاب تحويالت من الخارج الةى ستطاع إستقالذي افي تشغيل المستشفيات المقدسية في أقسام القلب خصوصًا 

، ممةةةةا سةةةةاهم فةةةةي تةةةةوفير ماليةةةةين الةةةةدوالرات علةةةةى ميزانيةةةةات وزارة الصةةةةحة ةالمقاصةةةةد خةةةةالل االشةةةةهر الماضةةةةي

الةةذين لةةديهم طبةةاء مةةن أالفسةةطينية  وفةةي امجةةل القصةةير فةةإن إدارة المستشةةفيات المقدسةةية يمكةةن أن تتعاقةةد مةةع 

اممةةةر الةةةذي سيسةةةاهم فةةةي تحقيةةةق ايةةةرادات عاليةةةة   ،ربيةةةة سةةةرائيل والةةةدول العإتخصصةةةات نةةةادرة  غيةةةر متةةةوفرة ب

عصةةةةاب ، كمةةةةا سةةةةيعمل ذلةةةةك علةةةةى زيةةةةادة حصةةةةة التحةةةةويالت مةةةةن السةةةةلطة  للمستشةةةةفيات مةةةةن قسةةةةم جراحةةةةة ام

 الفلسطينية الى المستشفيات المقدسية.   

نتةةةةةةائجل متميةةةةةةزًة فةةةةةةي امتحةةةةةةان علةةةةةةى إن حصةةةةةةول امطبةةةةةةاء مةةةةةةن خريجةةةةةةي جامعةةةةةةة القةةةةةةدس فةةةةةةي أبةةةةةةو ديةةةةةةس -6

يؤكد علةةى أهميةةة  التعةةاون مةةابين المؤسسةةات االكاديميةةة والمستشةةفيات المقدسةةية  التةةي  تمةةنح اإلسةةرائيلي،البورد

لهةةم فةةرص التةةدريب والتخصةةص مةةن شةةأنه ان يحقةةق نتةةائج أفضةةل فةةي تطةةوير الكةةوادر البشةةرية داخةةل وخةةارج 

طةةب مةةن جامعةةة الةةوطن كأحةةد اهةةم العومةةل لنجةةاح العنقةةود الصةةحي ، خصوصةةًا عنةةد إبتعةةاث خريجةةي كليةةة ال

القةةةدس إلةةةى الخةةةارج للحصةةةول علةةةى التخصصةةةات النةةةادرة ، التةةةي تمتلكهةةةا المستشةةةفيات اإلسةةةرائيلية وامردنيةةةة 

 والمصرية . 

اذا ما التزمت وزارة الصحة الفلسطينية بتحويل المرضى الى المستشفيات المقدسية بةديال عةن المسشةتفيات -7

مليةةون دوالر  250مةةن قيمةةة فةةاتورة التحةةويالت  التةةي تبلةةغ  %50االسةةرائيلية ، سةةتوفر علةةى ميزانيةةة السةةلطة 
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مليون دوالر  تتلقاها المستشفيات االسةرائيلية زيةادة عةن قيمةة فاتورتهةا مةن مسةتحقات  100سنويا ،اضافة الى 

 الضرائب . 

اسةيس تستطيع االدارة المستقبلية للعنقود الصحي التعاون مع المؤسسات العربية فةي الةداخل الفلسةطيني لت -8

ليةه بةدال مةن تحويلهةا  لصةناديق إمةوال الف  عائلة عربية ، يتم تحويةل ام 500صندوق مرضى عربي ليخدم 

مليةةةون شةةةيكل شةةةهريا،مما  يتةةةيح  تطةةةوير القطةةةاع الصةةةحي فةةةي القةةةدس  150سةةةرائيلية والتةةةي تبلةةةغ المرضةةةى اإل

 سرائيلية . ولويات في التحويل للمستشفيات المقدسية بديال عن االوالداخل ، ويمنح ام

سةةةيس العنقةةةود يقةةةوم علةةةى تطةةةوير وتوسةةةيع شةةةبكة المستشةةةفيات المقدسةةةية لتشةةةمل المؤسسةةةات المجتمعيةةةة أت -9

قةل ، أسةعار أنها التعةاون للحصةول علةى المسةلتزمات الطبيةة والمعةدات بأوشركات القطاع الخاص التي من شة

ى وبالتةةالي تقةةديم خةةدمات صةةحية ذات وتبةةادل المةةوارد المتاحةةة مةةن كفةةاءات طبيةةة ومرافةةق إلقامةةة ذوي المرضةة

 جودة عالية منافسة لتلك الخدمات التي تقدمها المستشفيات االسرائيلية . 

سةكان تطوير العنقود الصحي ، سينعكس مباشرة على  تطوير العناقيد امخةر  فةي مجةاالت التعلةيم واإل -10

ش اقتصةاد المدينةة وتثبيةت وجةود المقدسةيين نعةاإوالسياحية مما يتيح فرصة التعاون فيما بينها لتساهم معا في 

 فيها .

 تشكيل العنقود الصحي : 

تتشكل نواة العنقود من ست مستشفيات ، وبعد تشكيلها يتم التوسع بامقسام لكل عنصر من العناصر المكونة 

 للعنقود . 
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   الصحي النواة المكونة للعنقود : ( 7-4شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسيع العنقود من خالل استقطاب بعض المراكز الصحية مثل المركز الصحي العربي .ي

دارة المستشةةةفيات ، إداريةةةة ورفةةةدها بكةةةوادر جديةةةدة ، وتعزيةةةز التخصيصةةةية فةةةي يتطلةةب التجديةةةد فةةةي الهيئةةةات اإل

  208والمحاسبة الجماعية ومراقبة المشتريات ، واالختيار والتوظيف .
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 ود الصحي : مأسسة العنق

حةةد مةةدراء المستشةةفيات بةةذلك ، الةةذي أبكفةةاءة بةةدال مةةن تكليةةف  تةةهالعمةةل باتجةةاه مأسسةةة العنقةةود الصةةحي بادار 

 ينعكس سلبا على ادارة العنقود بفعل انشغال كل مدير بادارة المستشفى المسؤول عنه . 

 رد المالية والبشرية الالزمة لتحقيقها . يتطلب ادارة متفرغة تتابع تنفيذ الخطة االستراتجية للعنقود بتوفير الموا

 مصلحة مكونات العنقود : 

كبةةر مةةن خةةالل العنقةةود أيتكةةون العنقةةود مةةن المستشةةفيات المقدسةةية التةةي  لةةديها مصةةلحة فةةي تحقيةةق ايةةرادات 

الصةةحي باالعتمةةاد علةةى المةةوارد الذاتيةةة وعلةةى الطلةةب المحلةةي عبةةر تقليةةل اعتمادهةةا علةةى الحكومةةة الفلسةةطينية 

لطة ، مما يعزز من قدرتها علةى االيفةاء بالتزاماتهةا . وتعتبةر كليةة الطةب فةي جامعةة القةدس مةن الةداعمين الس

للقطةةاع الصةةحي مةةن خةةالل  تةةوفير فةةرص تةةدريب للطةةالب وتخصةةص فةةي مستشةةفيات القةةدس والحصةةول علةةى 

قود من خالل  :ن قوة العنقود في القدس تعتمد على تبادل الخبرات مابين عناصر العنأفرص وظيفية .إال   

.التحةةةالف بالحصةةةول علةةةى المةةةواد الخةةةام والمسةةةتلزمات الطبيةةةة ممةةةا يعةةةزز القةةةدرة التفاوضةةةية ويسةةةاهم بتقليةةةل 1

 التكاليف التشغيلية .  

 خطاء الطبية . . التعاون بتوفير طاقم من المحامين لتمثيل المشافي بقضايا التعويضات نتيجة ام2

 ل اللذانفى المقاصد باتجاه المطلع والهالتشافقي المرضى وخاصة من مسقامة مريحة لمر إ. التعاون بتوفير 3

 ماكن مخصصة لذلك . أتتوفر فيهما 
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.وزارة الصةةحة : تةةوفر مبةةالغ طائلةةة نتيجةةة تحةةويالت الحكومةةة الفلسةةطينية  الةةى المستشةةفيات المقدسةةية بةةديال 4

 عن مسشتفيات الخارج واسرائيل. 

م للمرضةةةةى المقدسةةةةين بشةةةةكل خةةةةاص سةةةةهولة التواصةةةةل باللغةةةةة ام منةةةةة ، تتةةةةيحآ. تةةةةوفير خةةةةدمات صةةةةحية  5

ن يسةاهم ذلةك فةي  تقليةل االعتمةاد علةى أوالفلسطينين بشكل عةام بةدال مةن العةالج فةي اسةرائيل، ومةن المتوقةع 

 اسرائيل والحد من انكشاف االقتصاد المقدسي على اقتصاد االحتالل . 

 عنقود السياحة: متطلبات نجاح.7.1.3

لمقابالت التي أجريت مع عديةد مةن الشخصةيات العاملةة فةي مكونةات  القطةاع السةياحي مةن مةدراء بناء على ا

الفنادق ، تجار التحف السياحية ، مدراء الشركات السياحية ، المرشدين السياحيين ، وشةركات النقةل السةياحي 

  : 209، وممثلي المؤسسات الثقافية والمتاحف ، فقد تم التوصل إلى النتائج التالية

تلعةب دورا داعمةا لقطةاع راف على خططه ومشةاريعه ونشةاطاته . تشكيل مرجعية مهنية للعنقود تساهم باالش1

السياحة للتعويض عن دور الحكومة الفلسطنية الغائبة عن المدينة ، هذا الدور االنتقالي يتطلب مةن الحكومةة 

زانيات للعنقود السياحي من جهة وتةوفير  الفلسطينية القيام بدورها المتوقع في القدس، من خالل تخصيص المي

 كافة اشكال الدعم والتمويل للقطاعات االقتصادية  بمشاركة الغرفة التجارية في القدس .  

الةةةف يةةةورو " مةةةن  650بنةةةاء علةةةى مةةةا سةةةبق،  تسةةةتطيع مكونةةةات العنقةةةود توظيةةةف الميزانيةةةة المخصصةةةة "  -2

، والبنةةةاء التنظيمةةةي لعناصةةةره ، وبعةةةد ذلةةةك يعتمةةةد  210نقةةةودالوكالةةةة الفرنسةةةية للتنميةةةة لةةةدعم بةةةرامج ونشةةةاطات الع

                                                           
209
 .  2014و 2013تم إجراء العديد من المقابالت المهيكلة مع عديد من الشخصيات المقدسية العاملة في القطاع السياحي خالل األعوام  

210
 .2014ذار مقابلة مع السيد بشار المشني ،مدير العنقود السياحي في مدينة القدس ، ا 
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العنقةةةود علةةةى قدراتةةةه الذاتيةةةة لتنفيةةةذ نشةةةاطاته وبرامجةةةه . وحتةةةى اآلن اليسةةةتغل العنقةةةود الميزانيةةةة بفعاليةةةة لعةةةدم 

% من نشاطات العنقود.ويتطلب تعزيز ثقافة العمةل المشةترك واالسةتعداد 20استعداد مكوناته للمساهمة بنسبة 

ربةاح . وتتركةز نشةاطات العنقةود السةياحي باتجةاه تحقيةق نتةائج مسةتقبلية علةى مسةتو  االيةرادات وام للمساهمة

علةةةى تعزيةةةز الطلةةةب المحلةةةي والةةةدولي علةةةى منتجةةةات وخةةةدمات مدينةةةة القةةةدس ، وتوظيةةةف التسةةةويق والتةةةرويج 

 رشاد السياح للمدينة.لكتروني ، والتطبيقات على الهواتف الذكية إلاإل

% 15% الةى 8ع أن يساعد ذلك ، على زيادة الحصة السوقية وايرادات العنقود السياحي مةن ومن المتوق -3

سةةرائيلية وذلةةك بتقةةديم سةةلة مةةن الخةةدمات والمنتجةةات السةةياحية ،مةةن خةةالل تفعيةةل % للشةةركات اإل85مقابةةل  

مدينةةة القةةدس عناصةةر العنقةةود المختلفةةة بكفةةاءة عاليةةة ،والتركيةةز علةةى المنتجةةات والتحةةف السةةياحية الةةي تميةةز 

سةةالمية مثةةل إبعالمةةة تجاريةةة مميةةزة للعنقةةود السةةياحي مثةةل " صةةنع فةةي القةةدس " والتركيةةز علةةى اسةةتهداف دول 

ستقطاب السياحة للقدس الشرقية ، وفتح  سواق خارجية أتركيا وماليزيا واندونسيا بإتجاهين ، من خالل تنظيم وا 

نظةيم معةارض تسةويقية فةي الخةارج ، والتركيةز علةى في مواسم معينة مثةل شةهر رمضةان وامعيةاد المسةيحية لت

توعية  المواطنين العرب والمسلمين مهمية مساهمتهم بالدعم التنموي الحقيقي للقدس من خالل شراء خدماتها 

 سعار منخفضة .أعلى  مدخالت االنتاج بومنتجاتها . كما سيساهم ذلك في الحصول 

عةةة لكةي تلعةةب دورا داعمةا لقطةةاع السةياحية للتعةةويض عةةن يمكةن االعتمةةاد علةى المؤسسةةات المقدسةية مجتم-4

دور الحكومة الفلسطنية الغائبة عن المدينة ، هذا الدور االنتقالي يتطلب منها ممارسة الضغط علةى الحكومةة 

الفلسطينية الخذ دورها في القدس ، من خةالل تخصةيص الميزانيةات للعنقةود السةياحي مةن جهةة وتةوفير  كافةة 

 لتمويل للقطاعات االقتصادية في القدس . اشكال الدعم وا
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 250ومن المتوقع أن يساعد العنقود على إقامةة عديةد مةن المشةاريع  الصةغيرة يةتم مةن خاللهةا إعةادة فةتح -5

محةةل تجةةاري فةةي مدينةةة القةةدس وذلةةك بالتعةةاون مةةع مؤسسةةة التعةةاون التةةي تنفةةذ مشةةروع إعمةةار البلةةدة القديمةةة ، 

فرصةة عمةل   500عم اصحاب المحالت بمشاريع تشغيلية ، مما يتةيح تةوفير لتقوم بترميم تلك المحالت ، ود

 جديدة .  

علةةةى انتخةةةاب هيئةةةات اداريةةةة جديةةةدة لجمعيةةةة ويشةةةرف علةةةى تفعيةةةل العناصةةةر المكونةةةة لةةةه ، يشةةةرف العنقةةةود -6

 االدالء السياحين ولجنة التجار وممثلي شركات السياحة .

شةخاص لةديهم رؤيةة وثقافةة أضةرورة اسةتقطاب العنقةود للممثلةين و  مةن اهةم النتةائج التةي تةم التوصةل اليهةا :-7

 العمل المشترك .

وظيفةة للخةريجين الجةدد للعمةل  340كما إستطاعت الغرفةة التجاريةة وبالتعةاون مةع مؤسسةة التعةاون تةوفير -8

 فرصةة 1000، ومن المتوقع أن يعمل العنقود على توفير أكثر مةن   211في الشركات والمؤسسات في القدس

دوالر  300دوالر شةةهريا لكةةل موظةةف مقابةةل  600عمةةل جديةةدة بمعةةدل وظيفةةة فةةي كةةل منشةةاة لتسةةاهم بمبلةةغ 

ة  لمةةدة عةةام ممةةا يسةةاهم بزيةةادة الطلةةب المتزايةةد علةةى المنتجةةات الوطنيةةة خاصةةة بعةةد تزايةةد أتسةةاهم فيهةةا المنشةة

مةةا سيسةةاهم عنقةةود السةةياحة حمةةالت المقاطعةةة للمنتجةةات االسةةرائيلية بعةةد الحةةرب  امخيةةرة علةةى قطةةاع غةةزة. ك

بتوفير فرص عمل للسةكان للعمةل فةي السةياحة بةدال مةن عملهةم فةي اسةرائيل بوظةائف التتطلةب مهةارات عاليةة 

 على النحو التالي :

 فرصة عمل لسكان المدينة .  700تقليدية سيوفر الحياء الحرف اليدوية السياحية التقليدية وغير إ.أ
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شةةاب وفتةةاة مةةن تخصصةةات ادارة  400ة التشةةغيلية للفنةةادق يسةةاهم بتوظيةةف هيةةل المطةةاعم وزيةةادة الطاقةةأ. تب

 الفنادق والطهي . 

 . 212سائق 100.شركات النقل السياحي توظف ت

 .  213دليل سياحي 50. جمعية االدالء السياحيين توظف ث

 دسي .خلق فرص عمل يساهم بتقليل االعتماد على اسرائيل ويساهم بتوظيف المقدسيين في االقتصاد المق

حتةةةى تةةةنجح تجربةةةه بةةةورتر يتطلةةةب نةةةواة قويةةةة للهيئةةةة التاسيسةةةية للعنقةةةود السةةةياحي تتكةةةون مةةةن المةةةدير التنفيةةةذي 

 ،جمعية الفنادق ، الغرفة التجارية ،شركات السياحة ،وشركات النقل .

 االدارية .من تجربة العنقود السياحي في مدينة القدس تتطلب التجربة تقوية وارساء فروع العنقود من النواحي 

 :مثل جمعية الفنادق والمطاعم 
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 فندق الجروسليم . .1

  .الفندق الوطني .2

 . الدارفندق  .3

 .فندق السان جورج .4

 .جسي يدق لفن .5

 فندق االراضي المقدسة . .6

 .فندق االمبسدور.7    

 دالء السياحة وتجار التحف السياحية  :أينطبق على شركات السياحة، النقل السياحي ، 

 يقات التي تواجه عنقود السياحة : المع

تفكةةةك مركبةةةات العنقةةةود السةةةياحي وعةةةدم تعاونهةةةا مةةةع بعضةةةها الةةةبعض رغةةةم تعرضةةةها للمنافسةةةة مةةةن الشةةةركات 

االسةةةرائيلية ، وضةةةعف فعاليةةةة  الهيئةةةات االداريةةةة للجمعيةةةات الممثلةةةة لعناصةةةر العنقةةةود مةةةن شةةةركات السةةةياحة ، 

ر والغرفةةةة التجاريةةةة ممةةةاينعكس سةةةلبا علةةةى نمةةةو وتطةةةور تجربةةةة وادالء السةةةياحة وجمعيةةةة الفنةةةادق ولجةةةان التجةةةا

 العنقود . 

دارة العنقةةود تقةةع علةةى عةةاتق المةةدير التنفيةةذي ، إن أال إرغةةم تةةوفر التمويةةل لعنقةةود السةةياحية فةةي مدينةةة القةةدس 

 سيسةةةية للعنقةةةود ، لةةةذلك تطةةةور العنقةةةود مرهةةةون بتطةةةور مركباتةةةهأوالتةةةي تتطلةةةب تةةةدخل ومشةةةاركة مةةةن اللجنةةةة الت

ن يةتم دمةج مكوناتةه أال إسيسي على انتخاب وتفعيةل كةل مركبةة مةن المركبةات ،أساسية واشراف المجلس التام

 حذية في الخليل . سوة بعنقود الجلود وامأيعضها البعض 
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ن عناصةةةر العنقةةةود الحةةةالي ينتظةةةرون حلةةةول سةةةحرية سةةةريعة ، ومسةةةاعدات طارئةةةة لاليفةةةاء أوالمشةةةكلة الثانيةةةة 

 ة التي تفرضها الحكومة االسرائيلية. ظجمة عن الضرائب الباهبالتزاماتهم النا

هميتةةةه بتحقيةةق نمةةةو اقتصةةةادي أولكةةن تبةةةرز الحاجةةة الةةةى التركيةةةز علةةى قصةةةص النجةةاح ونشةةةر ثقافةةةة العنقةةود و 

للشةةركات والمؤسسةةات ولمدينةةة القةةدس بمةةا يسةةاهم بتثبيةةت المقدسةةيين فةةي المدينةةة ، فنشةةر ثقافةةة العنقةةود تتطلةةب 

 شرات لتوحيد رؤية واستراتجية العنقود . عدة جلسات ون

 فرص نمو العنقود : 

تتوفر ادارة تنفيذية وتمويل لنشاطات العنقود لمدة ثالث سنوات ولكةن يتطلةب مةن الشةركات المسةتفيدة مشةاركة 

دارة العنقةةود  فةةي إن تسةةاهم أ% مةةن تكةةاليف تلةةك النشةةاطات والبةةرامج المقترحةةة مةةن العنقةةود ، علةةى 20بنسةةبة 

 ن تكاليف النشاطات .% م80

 يمكن تنظيم معارض تجارية ، واعداد  برامج  تدريبية لتطوير المهارات االدارية والمالية والتسويقية للشركات 

ن التتفاعةةل مةةع تجربةةة العنقةةود لضةةعف ثقتهةةا بالجمعيةةات والمؤسسةةات ولعةةدم ن الشةةركات لغايةةة اآلأظ بةةحةةويال

يةرادات إا يتطلةب اتبةاع اسةتراتجية التركيةز والنجةاح فةي تحقيةق بروز تقدم وقصص نجاح للعنقةود الجديةد ، وهةذ

 ضافية وزيادة الحصة السوقية للشركات المستهدفة . إ

 ( down upتطلب اتباع استراتيجية )ين نجاح التجربة أن ، سباب لعدم تطور العنقود لغاية امهم امأومن 

ات واالحتياجةات المحةددة مةن الشةركات ومركبةات ن ممول العنقود السياحي في القدس اليسةتجيب للمتطلبةاال إ

نه تحقيةق متطلبةات أن وبالتالي تقوية وتوحيد المكونات من شةلغاية ام مكوناته العنقود ، وذلك بسبب ضعف 
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واحتياجةةات العنقةةود بمةةا يالئةةم خصوصةةية مدينةةة القةةدس وظروفهةةا السياسةةية غيةةر المسةةتقرة والتةةي تةةنعكس سةةلبيا 

 .  214على السياحة في المدينة

 : التجارة الداخلية:متطلبات نجاح عنقود 7.1.4

يعمةةل العنقةةود التجةةاري ومةةن خةةالل التنسةةيق مةةع اتحةةاد الغةةرف التجاريةةة والصةةناعية فةةي محافظةةات الةةوطن مةةن 

أجةةةل تعزيةةةز الطلةةةب علةةةى المنتجةةةات والخةةةدمات الفلسةةةطينية  بةةةديال عةةةن المنتجةةةات االسةةةرائيلية والدوليةةةة ، بةةةل 

لفلسطينية لتخصيص نسبة من المشةتريات الحكوميةة  و مشةتريات القطةاع الخةاص مةن  والتنسيق مع الوزرات ا

 مدينة القدس . ومن المتوقع أن يساهم  عنقود التجارة الداخلية في تحقيق ما يلي :

اوال : تطوير المنشات العائلية الصغيرة ، واإلشراف على تدريب وتأهيل أبناء أصحاب المحةالت فةي مجةاالت 

اليةةة والتسةةويق ممةةا يسةةاهم فةةي تحسةةين الحصةةة السةةوقية وااليةةرادات وفةةي توسةةيع فةةروع تجةةارة التجزئةةة االدارة الم

 % .  25بنسبة 

سةعار اإلسةرائيلية لتحديةد أسةعار مناسةبة ومنافسةة  لألبناء قاعةدة تعةاون مشةترك بةين التجةار المقدسةيين  ثانيا :

 سعار منافسة . أن بمن خالل التحالف بالحصول على المواد والبضائع من الموردي

عالميةة والتسةويقية علةى توعيةة المقدسةيين الهميةة التسةوق مةن ثالثا:  يعمل العنقةود ومةن خةالل المؤسسةات اإل

 المحالت الفلسطينية  في وسط المدينة بديال عن المحالت والمتاجر االسرائيلية.   
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علةى تطةوير أسةواق القةدس العربيةة  مثةةل  سةةكان والبنةاءرابعةا : يعمةل العنقةود التجةاري وبالتعةاون مةع عنقةود اإل

 عادة فتح  العديد من المحالت التجارية في هذه االسواق .إسواق اللحامين والعطارين  ، ويعمل على أ

ن  تقةةدم سةةلع وخةةدمات تميةةز مدينةةة القةةدس مثةةل بعةةض المةةاكوالت أخامسةةا : تسةةتطيع محةةالت القةةدس التجاريةةة 

قةةدس ، وبعةةض الحلويةةات مثةةل الكنافةةة ، اضةةافة الةةى سةةلع العطةةارة الشةةعبية مثةةل الحمةةص والفالفةةل ، وكعةةك ال

االعتمةاد جميةد ، والمكسةرات والقهةوة العربيةة التةي تشةكل ميةزة نسةبية يمكةن اللبن الرات والزعتر البلدي ، و اوالبه

 عليها في تسويق المدينة

 عنقود التعليم :  متطلبات نجاح.7.1.5

العناقيةد طاعات اإلقتصادية المقدسية الن مخرجاته هي مةدخالت لكافةة هم عناقيد القأيعتبر عنقود التعليم من 

 -يلي:مان يحقق العنقود أ،يمكن سكان والسياحة والتجارة الداخلية خر  مثل الصحة واإلام

  واموقاف الخاصة للمدارس فلسطينية مرجعية وتشكيل اإللزامي التعليم ومظالت مرجعيات توحيد في يساهم.1

 بإتجةاه المةدارس تمويةل تستغل التي اإلسرائيلية المعارف مرجعية من بدالً  الفلسطينية للحكومة ةالتابع ومدارس

 فةةي التعليميةةة المظةةالت كافةةة لةةد  التربويةةة الرؤيةةة توحيةةد  علةةى ذلةةك سةةيعمل كمةةا. االسةةرائيلي المنهةةاج فةةرض

 كافةةة فةةي المختلفةةة عللمواضةةي متخصصةةين مرشةةدين تةةوفير فةةي العنقةةود ادارة مسةةاهمة خةةالل مةةن القةةدس مدينةةة

 وزيةةةادة ،% 40 إلةةةى وصةةةلت والتةةةي المةةةدارس مةةةن التسةةةرب نسةةةبة مةةةن الحةةةد إلةةةى ذلةةةك سةةةيقود كمةةةا. المةةةدارس

 الفلسةةطيني المنهةةاج علةةى الحفةةاظ خةةالل ،مةةن القةةدس فةةي التعلةةيم جةةودة تحسةةين ،وبالتةةالي كةةاديميام التحصةةيل

 تشةةكل والتةةي وقةةافوام والخاصةةة الوكالةةة رسمةةدا علةةى الخطةةة تطبيةةق وبالتةةالي االسةةرائيلي، المنهةةاج عةةن بةديال

  فقةةط% 19 تشةةكل التةةي وقةةافام مةةدارس فةةي حصةةرها مةةن بةةدال القةةدس فةةي المةةدارس عةةدد مجمةةوع مةةن% 46
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 تعزيةز إلةى ذلةك سةيقود كما. اإلسرائيلية القدس بلدية مدارس في التعليم على الطلب  عتمادا بتقليل يساهم مما

 مةةةن عليها،ويحسةةةن الطلةةةب زيةةةادة وبالتةةةالي المعلمةةةين رواتةةةب ودعةةةم التعلةةةيم لمهنةةةة والمعنويةةةة خالقيةةةةام القيمةةةة

 .  التعليم مخرجات على إيجابيا ينعكس مما التعليم لوظائف المتقدمين مستويات

 لبنةاء واالسةالمية العربيةة الةدول مةن التمويةل تجنيةد يمكنهةا التةي الثقةة ذات والوطنيةة المهنيةة المرجعيةة يمثل.2

سةةتيعاب القادمةةة اعةةوام العشةةرة خةةالل مدرسةةة 20 ،لبنةةاء واالسةةكان البنةةاء عنقةةود مةةع ونبالتعةةا المةةدارس  10 وا 

 ، عامةل 400 و ، مختلفةة تخصصةات مةن مهنةدس 60 ل عمل فرص بتوفير ويساهم ، مقدسي طالب االف

 ةمدينة فةي والتعلةيم التربيةة مةوظفي عةدد علةى%  60 بنسةبة زيةادة ليحقةق واداري معلةم 600 بتوظيةف ويساهم

 .  215القدس

 التعةاون يتةيح  الةذي العنقةود مةن هامةاً  جةزءاً  واممةة اإلبراهيميةة مثةل الجامعيةة والكليات القدس جامعة تكون.3

 القةةدرة لةةديهما المةةدارس مةةن طةةالب تخةةريج بإتجةةاه التعليميةةة العمليةةة لتوجيةةه والمةةدارس الجامعةةات مةةابين الكبيةةر

  العالية الكفاءة لديهم العمل لسوق طلبة جتخري وبالتالي الجامعات بمتطلبات اإليفاء على

 فةةةي الصةةحي العنقةةةود مةةع التعةةاون خةةةالل ،ومةةن االسةةرائيلي االعتةةةراف علةةى القةةدس جامعةةةة حصةةول يسةةاهم.4

 والةداخل القةدس مةن العةالي التعلةيم علةى الطلةب زيةادة فةي تسةاهم أن يمكن ، ومتميزة طبية تخصصات تطوير

 الفنيةةة النةةواحي مةةن وتةةدريبهم طبةةاءام هيةةلأت يتطلةةب وهةةذا%  .50 الةةى% 30 مةةن تتةةراوح بنسةةبة الفلسةةطيني

 العبريةةةةة اللغةةةةات مةةةةن ساسةةةةيةام المهةةةةارات وتعلةةةةيمهم المقاصةةةةد مستشةةةةفى وتحديةةةةدا المسشةةةةتفيات مةةةةع بالتعةةةةاون

جتيةاز القةدس فةي المهنةة مزاولةة بمتطلبةات لاليفةاء التكنولوجية والمهارات واالنجليزية  المهنةة، مزاولةة متحةانا وا 

                                                           
215
 تم حساب عدد الكوادر البشرية اعتمادا على التوسعات وزيادة نسبة المدارس وزيادة عدد العاملين قياسا بعددهم الحالي . 



 
 
 

241 
 

 مزاولةةةة متحةةةانا جتيةةةازاو   المقاصةةةد مستشةةةفى مةةةع وبالتعةةةاون القةةةدس جامعةةةة خريجةةةي مةةةن% 94 اسةةةتطاع وقةةةد

 الةةى التحةةويالت نسةةبة زيةةادة فةةي الصةةحي القطةةاع سةةيوفرها التةةي النةةادرة التخصصةةات تلةةك وستسةةاهم ، المهنةةة

 .   سرائيلا  و  ومصر ردنام مستشفيات الى التحويالت عن بديال القدس مستشفيات

 مسةتويات مةن عليها،ويحسةن الطلةب زيةادة وبالتةالي التعلةيم لمهنةة والمعنوية خالقيةام القيمة بتعزيز يساهم .5

 .   التعليم مخرجات على ايجابيا مماينعكس التعليم لوظائف المتقدمين

 دون بكرامة للعيش وكافية مناسبة لتصبح المعلمين رواتب لدعم خاصة ومشاريع صندوق توفير على يعمل.6

( شةةيكل االف 5)  االوقةةاف فةةي المعلةم راتةةب مةةابين الفجةةوة يقلةل ممةةا ، وظيفةةة مةةن كثةرأ فةةي للعمةةل رهماضةطرا

 (. شيكل االف 10)  البلدية مدارس في المعلم وراتب

 لجنةة اسةتطاعت فقةد ، عليهةا المةدارس قامةةإل راضةيام تةوفير مةن ليةتمكن مةورام وليةاءأ مجلةس دور ليفع  .7

 . مدارس عدة بناء من رباهرصو  قرية في مورام ولياءأ

التعةةاون مةةابين المةةدارس والجامعةةات السةةتقطاب الطةةالب للتخصةةص فةةي التعلةةيم وذلةةك الن المةةدارس  .يمكةةن8

مةةدارس تعةةاني مةةن نقةةص فةةي التخصصةةات المختلفةةة وخاصةةة فةةي مةةدارس الةةذكور ، فنسةةبة المعلمةةين الةةذكور ب

 وقاف التتجاوز الثلث .ام

 يم المهني وخاصة فيما يتعلق في تعلم الحرف المرتبطة بالمنتجات السياحية . رشاد الطالب للتعلا  توعية و  .9
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 دور مركبات العنقود : 

مديريةةة مةةدارس االوقةةاف : توحيةةد اسةةتراتجيات التعلةةيم وتحقيةةق الخطةةة الوطنيةةة للتعلةةيم فةةي القةةدس .والحفةةاظ .1

كةاديمي والحةد ن مسةتو  التحصةيل امسةرائيلي الةدخيل ، وتحسةيعلى المنهاج الفلسطيني بديال عةن المنهةاج اإل

 من نسبة التسرب من المدارس . 

المدارس الخاصة : ان تكون مرجعيتها فلسطينية وليس اسرائيلية التي تستغل تمويل المدارس باتجةاه فةرض .2

قةود ، وبالتالي الحفةاظ علةى الهويةة الفسةطينية للتعلةيم . و يتطلةب مةن العن عليهاسياساتها والمنهاج االسرائيلي 

 ،توفير االحتياجات المالية للمدارس من خالل السلطة الفلسطينية 

تستطيع المدارس الخاصة تنفيذ مشاريع تطويرية من بناء القاعات متعددة االغراض ، وتبادل تلةك المةوارد  .3

 والمرافق مع مدارس السلطة مثل اتاحة بركة السباحة في مدرسة الفرير للطالب . 

 نضمامها للعنقود يساهم بتوفير موارد مالية ، وتطوير لكوادرها التعليمية مدارس الوكالة : ا.4

حي النقابيةةة وتحسةةين الظةةروف ااتحةةاد المعلمةةين : اتاحةةة فةةرص توظيةةف للمعلمةةين وتطةةوير الكةةادر مةةن النةةو .5

 المعيشية من خالل توفير المساكن بالتعاون مع عنقود البناء واالسكان .

فضةةل فةةي الجامعةةات أنضةةمام للعنقةةود يتةةيح لهةةا الحصةةول علةةى مةةدخالت تعلةةيم المؤسسةةات االكاديميةةة : اال.6

 فضل لسوق العمل المقدسي . أالفلسطينية وبالتالي مخرجات 

مجةةالس الطلبةةة : مسةةاعدة الطةةالب علةةى اختيةةار التخصصةةات المناسةةبة بةةدال مةةن هةةدر الوقةةت بسةةبب تغيةةر .7

 لخريجين .الحد من نسبة البطالة في صفوف االمساهمة بالتخصصات و 
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ولياء االمور : تحسين مستو  التحصةيل االكةاديمي للطةالب والحةد مةن نسةبة تسةرب االبنةاء أجالس .اتحاد م8

ن يلعةب دور فعةال فةي انشةاء المةدارس بالتعةاون مةع عنقةود االسةكان ، مثلمةا أمن المدارس ، ويمكةن للمجلةس 

 رس في القرية . فعل مجلس اولياء االمور في صورباهر الذي استطاع بناء عدة مدا

 . وزارة التربية والتعليم.9

تعمل وزارة التربية والتعليم على  تعزيةز آفةاق التعةاون والشةراكة مةع كافةة المؤسسةات والهيئةات الداعمةة للقطةاع 

التعليمي؛ تأكيدًا لتوجهات الوزارة وخططها الرامية إلى ضمان تحقيق التعليم النوعي، ووصول كافة الطلبة إلى 

 .وتجاوز كافة العقبات والتحديات التي تعرقل هذه التوجهاتمدارسهم، 

وبنةةةاء وغيةةةره ولويةةةات الةةةوزارة علةةةى دعةةةم البنيةةةة التحتيةةةة للتعلةةةيم العةةةام والتعلةةةيم المهنةةةي وطباعةةةة الكتةةةب أتتركةةةز 

المةةدارس وتةةةأهيلها وتزويةةدها بكافةةة المسةةلتزمات فةةي كافةةة المحافظةةات خاصةةة فةةي تلةةك المنةةاطق المسةةماة )ج( 

 . ية لجدار الضم والتوسع والقدسوالمحاذ

ن تلعةةب دورا هامةةا فةةي توحيةةد المرجعيةةات والمظةةالت التعليميةةة أيتطلةةب مةةن مديريةةة التربيةةة والتعلةةيم فةةي القةةدس 

لتطةةةوير العمليةةةة التعليميةةةة فةةةي المدينةةةة مةةةن خةةةالل التنسةةةيق والتخطةةةيط الموحةةةد والرؤيةةةا واإلسةةةتراتيجية الموحةةةدة 

 .شراف والتوجيهوتوحيد عملية اإل

%  الةةى نسةةبة تفةةوق 13شةةراف علةةى المةةدارس مةةن  تسةةعى  مديريةةة التربيةةة والتعلةةيم السةةتعادة وزيةةادة نسةةبة اإل

عةةوام مةن خةةالل تةوفير تعلةةيم مميةز فةةي مدارسةها  وزيةةادة نسةبة الشةةراء والبنةاء  للمةةدارس أ% خةالل الخمةس 20

 . رس المقاوالتلتساهم بجذب الطالب للتعلم فيها بدال من  توجههم لمدارس البلدية ومدا

%( 74.3تعمةةل وزارة التربيةةة والتعلةةيم علةةى تقليةةل الفجةةوة مةةابين  معةةدل التحةةاق المقدسةةيين فةةي التعلةةيم مةةن ) 

%  ، وزيةادة نسةةبة الملتحقةةين المقدسةيين فةةي التعلةةيم 87لتصةل معةةدل االلتحةاق فةةي التعلةةيم فةي الضةةفة الغربيةةة 
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% مةةن خةةالل معالجةةة   57الغربيةةة فةةي التعلةةيم الثةةانوي % مقارنةةة بنسةةبة الملتحقةةين مةةن الضةةفة 52الثةةانوي مةةن 

همهةةا جةةذب سةةوق العمةةل االسةةرائيلي أو  دل االلتحةةاق فةةي التعلةةيم فةةي القةةدسسةةباب التةةي تقةةف وراء تراجةةع معةةام

سةرهم فةي ظةل غةالء المعيشةة فةي مدينةة أللطالب في المرحلة الثانوية بحثةا عةن تحقيةق دخةل يلبةي احتياجةات 

  . القدس

رة التربيةةة والتعلةةيم دعةةم تشةةكيل عنقةةود التعلةةيم فةةي مدينةةة القةةدس الةةذي سيسةةاهم بتحسةةين جةةودة يتطلةةب مةةن وزا

التعلةةيم فةةي مختلةةف المةةدارس التابعةةة لمختلةةف المظةةالت التعليميةةة ، وهةةذا يتطلةةب تةةوفير االحتياجةةات والمةةوارد 

مية علةةةى االسةةةتثمار فةةةي سةةةالالماليةةةة والكةةةادر التعليمةةةي واالداري وتشةةةجيع القطةةةاع الخةةةاص والةةةدور العربيةةةة واال

 .التعليميةالتعليم من خالل بناء المزيد من المدارس والمرافق 

 تشكيل عنقود التعليم : (: 7-5الشكل )

 

 

 

   

 

كاديميةةةة واتحةةةاد المعلمةةةين ، ومديريةةةة فةةةي المرحلةةةة الثانيةةةة يةةةتم انتشةةةار وتوسةةةيع العنقةةةود ليشةةةمل المؤسسةةةات ام

 وقاف. ام

 نواة العنقود 

مدارس 
 وقاف األ 

مدارس 
 الوكالة 

المدارس 
 الخاصة 

مور ولياء األأ
 في مدارس
 البلدية 

اتحاد 
 المعلمين
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 عنقود التعليم : نجازات إهم أمن 

 في .توحيد الرؤية التربوية لد  كافة المظالت التعليمية في مدينة القدس من خالل مساهمة ادارة العنقود 1

 توفير مرشدين متخصصين للمواضيع المختلفة في كافة المدارس .

 تنا وثقافتنا . ئل تعليمية مثل انشاء مصنع النتاج تلك الوسائل تالئم عاداتوفير وسائل ايضاح والعاب ووس

 ساليب في كافة المظالت التعليمية . فضل امأ.تطوير الكوادر التعليمية باتباع 2

 .. توحيد المرجعية التعليمية ، واعتماد منهاج تعليمي موحد ،ووسائل تعليمية موحدة3

 العنقود التجاري:

عية فةةي محافظةةات الةةوطن مةةن يعمةةل العنقةةود التجةةاري ومةةن خةةالل التنسةةيق مةةع اتحةةاد الغةةرف التجاريةةة والصةةنا

أجةةةل تعزيةةةز الطلةةةب علةةةى المنتجةةةات والخةةةدمات الفلسةةةطينية  بةةةديال عةةةن المنتجةةةات االسةةةرائيلية والدوليةةةة ، بةةةل 

والتنسيق مع الوزرات الفلسطينية لتخصيص نسبة من المشةتريات الحكوميةة  و مشةتريات القطةاع الخةاص مةن  

 مدينة القدس .

 تجارة الداخلية في تحقيق ما يلي :ومن المتوقع أن يساهم  عنقود ال 

اوال : تطوير المنشات العائلية الصغيرة ، واإلشراف على تدريب وتأهيل أبناء أصحاب المحةالت فةي مجةاالت 

االدارة الماليةةة والتسةةويق ممةةا يسةةاهم فةةي تحسةةين الحصةةة السةةوقية وااليةةرادات وفةةي توسةةيع فةةروع تجةةارة التجزئةةة 

 % .  25بنسبة 
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عةدة تعةاون مشةترك بةين التجةار المقدسةيين لتحديةد أسةعار مناسةبة ومنافسةة  لإلسةعار اإلسةرائيلية بناء قا ثانيا :

 من خالل التحالف بالحصول على المواد والبضائع من الموردين باسعار منافسة . 

ثالثا:  يعمل العنقةود ومةن خةالل المؤسسةات االعالميةة والتسةويقية علةى توعيةة المقدسةيين الهميةة التسةوق مةن 

 المحالت الفلسطينية  في وسط المدينة بديال عن المحالت والمتاجر االسرائيلية.   

سةةكان والبنةاء علةى تطةوير أسةواق القةدس العربيةة  مثةةل إلرابعةا : يعمةل العنقةود التجةاري وبالتعةاون مةع عنقةود ا

 ذه االسواق .عادة فتح  العديد من المحالت التجارية في هإاسواق اللحامين والعطارين  ، ويعمل على 

كوالت أتقةةدم سةةلع وخةةدمات تميةةز مدينةةة القةةدس مثةةل بعةةض المةةن أخامسةةا : تسةةتطيع محةةالت القةةدس التجاريةةة 

 .االعتماد عليها في تسويق المدينةالشعبية التي تشكل ميزة نسبية يمكن 

 التنمية الفلسطيني عبر القطاعي في القدس : يتم تشكيل مجلس".7.1.6

العناقيد المختلفة ، ويتكون من وحدة التخطيط االستراتيجي ، الدائرة القانونية ، هيئته العامة من مكونات 

دور  وهيئة العمل الوطني واالهلي في القدس، ومحافظة القدس ممثال عن،واالعالمية،وقسم تجنيد الموارد.

.الحكومة الفلسطينية الغائب  
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  ( : 7-6الشكل رقم )

 

    

   

 

 

. 

 

 

 

 

 

 دارة تنفيذية تديره وتزود المجلس التنفيذي للعناقيد بالتطورات والمعلومات للمساهمة في تطور إولكل عنقود 

 الخطط االستراتيجية لجميع العناقيد ، التي يصادق عليها المجلس والهيئة المرجعية. 

 سفل . أعلى الى ألى ومن عأل الى سفأالتركيبية من  

 همها : أمور أيتطلب نجاح العنقود عدة 

 عضاء العنقود لتشكيل شبكة التعاون والشراكة ، التعاون ، التحالف ، والعمل على مستو  عال  أاستعداد  .1

 الثقافة االقتصادية االجتماعية  التي تولد الثقة واالحترام في المكونات الخاصة والعامة للمنظمات .2

 .بحاث داعمة ونشاطات متطورة أتوفر قاعدة قوية لالبتكارات  مع .3

 توفر الرأسمال البشري مع قاعدة مهارات قوية . .4

 عبر العناقيدي في القدس مجلس التنمية الفلسطيني

 صحةعنقود ال االسكان عنقود

 

عنقود السياحة 

 والتجارة الداخلية

 

 عنقود التعليم 
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 االرادة السياسية لتشيكل مرجعية تساهم في تنمية مدينة القدس ..5

 توفير التمويل الضروري لتنفيذ خطة العنقود . .6

 دوار والمهمات. قوق وامواجبات والحتوفير نظام للعنقود يوضح ال.7

 الحرص على المصلحة العامة ، التي تعزز الثقة وتحمل المسؤولية ، وثقافة العمل المشترك  . .8

 :بسبب  دارته بمهنية عالية لتجنب المخاطر وعوامل الفشل ،ا  .العمل على مأسسة العنقود و 9

 دارة العناقيد .إأ. تعدد المرجعيات وانقسام 

 .تالل االسرائيلي التي تعيق ذلكيل بسبب سياسات االحب. عدم توفر التمو 

(: 7-7الشكل رقم )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، منظمة التحرير مرجعية العناقيد : هيئة العمل الوطني والمحافظة 

المجلس 
االداري 

التنفيذي 
 للعناقيد 

 السياحة  عنقود عنقود التعليم  عنقود االسكان 

والتجارة 
 الداخلية

 عنقود التعليم 
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 يمكن تمثيل العناقيد والنموذج بالمركبة " السيارة " التي تعمل مكوناتها بشكل منسجم لتحقيق الهدف : 

 هيكيلية المركبة " تتكون من جميع عناصر العناقيد 

 لقيادة العنقود .  : الكادر البشري هلية وتوفرام

مةن النمةوذج والتجربةةة لكةن عةدم اسةةتخدامها بالشةكل الصةةحيح مةر ضةةروري  مأمنةة : تةةوفر الكةوابح المرحلةة اآل

 يعرقل الوصول للهدف . 

 القيادة للمركبة : المجلس االداري التنفيذي . 

 .في توفير البنية التحتية للعنقودقدرتها  : يعتمد علىالحكومة 

 التمويل: ويتمثل ذلك بتوفير الوقود الالزم لقيادة المركبة.  

  .ويمكن تمثيل العناقيد : بالدماء التي تسير في الشرايين في الجسم 

 المجلس االداري هو الشريان التاجي الذي يغذي القلب بالدم . 

 مصادر التمويل المختلفة : 

  .عضاء العنقودأ. التمويل الذاتي من 1

 .اع الخاص .دعم القط2

 . تمويل العناقيد من مشاريع ممولة . 3

 . دعم الحكومة الفلسطينية . 4
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 ادارة المخاطر: 

لف يورو  من الوكالةة الفرنسةية، أ 650. يتوفر حاليا في مدينة القدس عنقود السياحة الذي تم تمويله بمبلغ 1

 .   فيمكن التركيز على تجربة هذا العنقود ليتم تعميمها لجميع العناقيد

دت الى فشل تنفيةذ الخطةة االسةتراتيجية للقطاعةات التةي طورهةا مكتةب الةرئيس أتجنب نقطة الضعف التي  .2

رادة السياسةةية لتنفيةةذ تلةةك االسةةتراتيجية ، وذلةةك بسةةبب عةةدم تةةوفر التمويةةل مةةن جهةة وعةةدم تةةوفر اإل 2010عةام 

 وعدم توفر مرجعية مهنية تتمتع بالثقة في مدينة القدس. 

هةةةذه الدراسةةةة علةةةى جميةةةع عناصةةةر ومركبةةةات العنقةةةود للمصةةةادقة عليهةةةا تمثةةةل مرجعيةةةة اكاديميةةةة سةةةيتم عةةةرض 

 جل تنفيذها . أللقطاعات من 

 التغلب على مخاطر التمويل:   

ن كان ا  ن لم تستطع ادارة العناقيد توفير التمويل الخارجي ، سيتم التعويض عنه باستقطاب التمويل الداخلي و إ
 حد من مخاطر عدم الثقة بالنسبة للمقدسين .  ذلك غير كاف ولكنه سي

 :  216التعاون مابين العناقيد

 :  هال من خالل نجاح كل عنقود بمكوناتإالينحج التعاون مابين العناقيد 

 ساسها القو  الوطنية وهيئة العمل الوطنيأدة لجميع العناقيد توفير مرجعية موح.1
 

ناقيد والخطة المشتركة للجميع . مجلس تنفيذ يشرف على تنفيذ خطط الع.2

                                                           
216
 ( اليات التعاون مابين العناقيد المختلفة . 1: شكل رقم ) 3ملحق  
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 التعاون ما بين العناقيد المختلفة في القدس .7.2           

 : لفة في القدسمصفوفة  التعاون ما بين العناقيد المخت( يبين  7-8الشكل رقم )             

 التجارة الداخلية .5 السياحة .4 الصحة .3 التعليم .2 االسكان .1 العنقود
 االسكان

 
 

مدرسة خالل  20بناء -1 
سنوات. 10  
ترميم المدارس  -2

 الحالية

تحسين البنية التحتية -1  
 للمستشفيات المقدسية .

تأهيل بعض االقسام  -2
وفقًا للمواصفات الهندسية 

 والصحية.
مريحة توفير أماكن   -3

 لمرافقي المرضى.
إنشاء قسم لتأهيل -4

المعاقين والمصابين 
 والجرحى

فنادق  10بناء -1
 جديدة.

 10تأهيل وترميم -2
 فنادق جديدة.

تأهيل وترميم -3
المطاعم المقامة على 

 المباني القديمة.
ترميم وتأهيل  -4

متاجر التحف 
 السياحية المغلقة

ترميم المحالت التجارية -1
طانين في أسواق الق
 واللحامين.

بناء مراكز تجارية  -2
 جديدة

 التعليم
 
 

تزويد سوق -
العمل بالمهندسين 

في كافة 
 التخصصات.

تدريب  -2

م تحسين جودة التعلي-1
هيل أمن خالل ت
 المعلمين.

فرصة  600توفير  -2
 عمل للمعلمين

توفير منح دراسية في -1
 تخصصات طبية

من المتوقع أن -1
تساهم البرامج 

امكاديمية في مجال 
السياحة  واللغات  
واإلعالم على دمج 

إحياء وتطوير الصناعات -1
وية  اليد  
تساهم المهارات  -2

اإلعالمية في ترويج وتسويق 
 المنتجات  المقدسية.
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هيل أوت
 المهندسين.

تدريب  -3
المهندسين على 

كيفية التعامل مع 
إجراءات بلدية 

 القدس.
 20إنشاء  -4

مدرسة سيوفر 
فرصة عمل  400

.للمهندسين  

الخريجين بسوق 
العمل في مجال 
اإلرشاد السياحي 

 والفندقة

تساهم برامج إدارة  -3
امعمال والتسويق على 
مساعدة تجار الجملة 
 والتجزئة في تطوير.  

تساهم برامج إدارة  -4 
امعمال والتسويق على زيادة 
 فرص التوظيف للخريجين .

يساهم خريجوا تكنولوجيا  -5
دارة المعلو  مات والحاسوب وا 

امعمال في تطوير التجارة 
املكترونية والتسويق 

املكتروني لتنشيط الطلب 
على المنتجات المقدسية 

بسبب إنخفاض الطلب على 
النتجات المقدسية بنسبة 

% بسسب جدار الفصل 40
 العنصري

 
 الصحة

 
توفير عقود -1

التأمين الصحي 
زيادة الوعي الصحي -1

وتقديم الخدمات  
زيادة الوعي -1 

يم الصحي وتقد
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وسلة من  
الخدمات الصحية 

 للعاملين في
قطاع اإل سكان 

من العمال 
والمهندسين 

والمقاولينن وافنيين 
 والعمال المهرة

للمعلمين والوظفين 
والطلبة المقدسيين ضمن 
برامج الصحة والتأمين 

الصحي  والتغذية 
المدرسية بدياًل لخدمات 
 المستشفيات اإلسرائيلية 

الخدمات  الصحية 
للعاملين في مجال 
الفنادق والمطاعم 

والشركات السياحية 
وشركات النقل  ضمن 
برامج الصحة والتأمين 

 الصحي   .
توفير الخدمات  -2

 الصحية للسياح
تطوير برامج  -3 

  السياحة العالجية 
 التجارة الداخلية السياحة الصحة التعليم االسكان العنقود
 السياحة
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    التعاون والتداخل والتكامل بين العناقيد المقدسية : .7.3        

 نظرًا من عمل كل عنقود لن يكون منفصاًل عن عمل العناقيد امخر  ، فإن هناك آفاقًا كثيرة وراء التداخل         

 على اإلقتصاد المقدسي ، عندما تكون هناك بين عمل تلك العناقيد ، وسيكون لذلك نتائج ذات أهمية بالغة          

 لتلك العناقيد تعمل على توجيه عملها ، بحيث تعزز من قدراتها التنافسية عبر إنتاج السلع مرجعية عليا           

 والخدمات وبالتالي توفير فرص العمل مدفوعة امجر ومشاريع التوظيف الذاتي . ويبين الجدول المرفق          

 سيكون له تأثيرًا مضاعفًا في إنتاجامنشطة التي ينتجها كل عنقود لخدمة العناقيد امخر  ، اممر الذي         

 ة.من تداعيات إيجابيذلك  سلع وخدمات إضافية وما يترتب على         

 :  التالي ن يحققأيمكن  خرىاأل والعناقيد االسكان عنقود مابين التعاون.7.3.1         

 :  التعليم - سكاناإل.1         

 التمويل توفير خالل من وذلك القادمة عوامأ العشرة خالل مدرسة 20 بناء على االسكان قطاع يشرف:  اوال        

 .  واالسالمية العربية الصناديق من الالزم        

 والمؤسسات والرفاه لتعاونا مؤسسات مع بالتعاون الحالية المدارس ترميم على سكاناإل عنقود يعمل:  ثانيا       

 .  فلسطين ومدرستي ، الحسيني فيصل مؤسسة مثل التعليمية       

 :  الصحة- سكاناإل.2      
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  القدس مدينة في القائمة للمستشفيات التحتية البنية تحسين:  اوال        

 .  نادرة تخصصات فةستضاال الهندسية والمواصفات الشروط بمراعاة قسامام بعض هيلأت:  ثانيا       

 . غزة وقطاع الغربية الضفة من المرضى مرافقي قامةإل  مريحة ماكنأ توفير:  ثالثا        

 .  والجرحى والمصابين المعاقين هيلألت اقسام نشاءإ:  رابعا        

 : والسياحة – االسكان.3        

 . جديدة دقفنا 5 وبناء ، قائمة فنادق 10 وترميم هيلأت:  اوال        

 مميزات ضافةإب ، قديمة مباني على المقامة المطاعم على والتركيز المطاعم وترميم تاهيل عادةإ:  ثانيا        

 .  ليهاإ السياح بجذب ممايساهم الفلسطني والتاريخ التراث تعكس         

  لتمكين القديمة البلدة في غالقلإل والمعرضة  المغلقة السياحية التحف متاجر  هيلأوت ترميم:  رابعا         

 .   جديد من وتشغيلها فتحها عادةإ من صحابهاأ         

 :  الداخلية التجارة – سكاناإل.4         

 . واللحامين والقطانين الحصر مثل واالسواق التجارية المحالت ترميم على سكاناإل عنقود يعمل: اوال         

 سكانام مشاريع لبناء المرخصة راضيام من% 40 مساحة على الجديدة التجارية كزالمرا يبني:  ثانيا          

 .  العامة للمرافق المساحات تلك تخصيص القدس في الترخيص يشترط حيث ، عليها         
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 :  التالية النتائج يحقق خرىاأل والعناقيد التعليم عنقود مابين التعاون. 7.3.2

 : سكاناإل – التعليم.1

 للعمةةةل المةةةؤهلين التخصصةةةات كافةةةة مةةةن المهندسةةةيين تخةةةرج القةةةدس جامعةةةة ومنهةةةا الفلسةةةطينية الجامعةةةات: الو أ

 .  سكانواإل البناء عنقود ضمن

 المهندسةين هيةلأوت تةدريب علةى تشةرف القةدس فةرع المهندسةين نقابة مع بالتعاون الفلسطينية الجامعات:  ثانيا

 .  المقدسين للمواطنين البناء رخص وانتزاع ليةاالسرائي البلدية اجراءات متابعة مجال في

 .التخصصات كافة من للمهندسين عمل فرصة 400 سيوفر جديدة مدرسة 20 انشاء:  ثالثا

 :  التعليم– التعليم.2

 فةةةي ليسةةةاهموا كاديميةةةةام التخصصةةةات كافةةةة فةةةي المعلمةةةين هيةةةلأوت تخةةةريج علةةةى التعلةةةيم عنقةةةود يشةةةرف:  اوال

 .  القدس في عليمالت جودة وتحسين تطوير

 .  القدس مدينة في ومعلمة  معلم 600 ل عمل فرص سيوفر جديدة مدرسة 20 بناء:  ثانيا

 وطةب البشري الطب مثل ، خر ام الجامعات مختلف عن تميزها نادرة تخصصات القدس جامعة تقدم:  ثالثا

 تةةةوجههم مةةةن بةةةدال الجامعةةةة يفةةة للةةةتعلم الفلسةةةطيني والةةةداخل القةةةدس مةةةن الطلبةةةة اسةةةتقطاب وبالتةةةالي  سةةةنانام

 جامعةةة فةةي البشةةري الطةةب يتعلمةةون الةةذين والةةداخل القةةدس طةةالب عةةدد بزيةةادة ممايسةةاهم ، ردنيةةةام للجامعةةات

 مةن الصةيدلة وطةالب ، طالةب 150 الةى 60 مةن سةنانام طةب وطةالب ، طالةب 120 الةى 40 مةن  القدس

 2.640 تصةل البشةري الطةب مةن  القةدس ةلجامعة  اضةافية ايةرادات بتحقيق ممايساهم طالب، 150 الى 60
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 تخصص من دينار مليون 1.8 و ، االسنان طب طالب من دينار مليون 2.160 الى اضافة ، دينار مليون

 ابةةوديس منطقةةة فةةي والنقةةل التجزئةةة تجةةارة لقطةةاع يةةراداتإ بتحقيةةق ممايسةةاهم ، الدراسةةة سةةنوات خةةالل الصةةيدلة

 .      والعيزرية

 :  الصحة– التعليم.3

  والجامعةات المةدارس لطةالب تطوعيةة بةرامج تنفيةذ علةى الجامعةات وادارة  والتعلةيم التربيةة مديريةة تشرف:  والأ

 .  القدس في السن بكبار والعناية وليام سعافواإل التمريض مجاالت في

 تقةةةدمها تةةةيال الخةةةدمات هميةةةةم المقدسةةةيين الطةةةالب لةةةد  الةةةوعي بزيةةةادة والتعلةةةيم التربيةةةة مديريةةةة تسةةةاهم:  ثانيةةةا

 بةالعالج المقدسةيين السةكان تشةجيع  لحمةالت الطالب دارةإ على وتشرف ، القدس في الفلسطينية المستشفيات

 .  االسرائيلية فياتتشالمس عن بديال المقدسية المستشفيات في

 . نالمقدسيي للطلبة الخارج في نادرة طبية تخصصات في دراسية منح والتعليم التربية وزارة توفر:. ثالثا

 :  السياحة– التعليم.4

 خالل من القدس في السياحة قطاع بانعاش للمساهمة وطاقاتهم الطالب قدرات  التعليم عنقود يوظف:  اوال

 خالل ومن ، القدس لمدينة الوافدين للسياح الثقافية المراكز في  شعبية ودبكة فلكولورية نشاطات تقديم

 .سياحيال والتراث التسوق معارض ادارة في تطوعهم

 المقدسي العمل بسوق الشباب دمج على وتعمل تطوعية نشاطات تنظيم على التربية مديرية تشرف: ثانيا

 . اسرائيل على الفلسطينية العاملة القو  اعتماد نسبة من بالحد يساهم مما السياحة قطاع في للعمل وخاصة
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 والتواصةةةل واالتصةةةال االنجليزيةةةة غةةةةبالل المةةةدارس طةةةالب مهةةةارات تطةةةوير علةةةى التعلةةةيم عنقةةةود يشةةةرف: ثالثةةةا

 . المدينة في وللخدمات التاريخية ماكنلأل السياح رشادإ في ليساعدوا السياحي واالرشاد

 فةي المتخصصين  الخريجين عدد  لزيادة بالسياحة المرتبطة التخصصات دراسة على امعاتجال تشجع: رابعا

  .  والفندقة ، السياحي رشاداإل  مجال

 حياءإ مجال في لتدريبهم مهني ميول لديهم الذين المدارس طالب بعض والتعليم التربية مديرية جهتو :  خامسا

 .السياحية اليديوية الصناعات

 تةةرويج باتجةةاه الطةةالب لةةد  والتكنولوجيةةة عالميةةةاإل المهةةارات توظيةةف علةةى  التعلةةيم عنقةةود يشةةرف:  سادسةةا

 .  المدينة منتجات وتسويق

 :  لداخليةا التجارة– التعليم.5

 فةةي عمليةا والتسةةويق دارةاإل خريجةي تةةدريب علةى  االخةةر  الفلسةطينية والجامعةةات القةدس جامعةةة تشةرف:  والأ

 . المقدسي العمل سوق في لدمجهم تمهيدا المقدسية التجارية الشركات

 .  علىأ ايرادات تحقيق على التجار لمساعدة القدس في تسويقية بحاثأ اجراء على الجامعات تركز:  ثانيا

 التجارة تاحةا  و  ، الكترونيا المقدسية السلع لتسويق مهاراتهم بتوظيف المعلومات تكنولوجيا طالب يساهم:  ثالثا

 .    العنصري الفصل جدار بناء بعد%40 بنسبة  انخفض الذي المحلي الطلب تعويض باتجاه االلكترونية
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 :  التالية النتائج يحقق خرىاإل والعناقيد الصحة عنقود مابين التعاون.7.3.3

 :االسكان– الصحة.1

 ينمهندس من ، االسكان عنقود لعناصر الصحية الخدمات من وسلة الصحي مينأالت  الصحة عنقود يوفر

 .  مهرة وعمال وفنيين ، ومقاولين

 :  التعليم – الصحة.2

 ، المدارس لطالب طبية وفحوصات خدمات تقديم ويشمل المدرسية الصحة برنامج الصحة عنقود ينفذ: .اوال

 مقاصف في المعروضة السلع على شرافواإل الصحية التغذية ،وبرنامج سنانوام ، الدم فحوصات مثلل

 . المدارس

 اتحاد مابين شراكة اتفاقية وتوقيع ، والتعليم التربية وموظفي للمعلمين الصحية الخدمات توفير:. ثانيا

 المسشتفيات عن بديال للعالج المقدسية للمستشفيات المعلمين توجه حول تتمحور الصحي والعنقود المعلمين

   .     الفلسطيني وأ االسرائيلي الصحي مينأالت خالل من سواءً  االسرائيلية

 :  السياحة– الصحة.3

 والشركات والمطاعم ، الفنادق في العاملين ، العنقود لعناصر الصحية الخدمات الصحي العنقود يوفر:  اوال

 .  السياحية التحف وتجار ، النقل وشركات ، السياحية

 .  القدس لمدينة الوافدين للسياح الصحية الخدمات يوفر:  ثانيا
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 المستشفيات تقدم حيث ، العالجية السياحة برامج لتقديم والسياحة الصحة عنقود مابين التعاون  يتم: ثالثا

 زيارات تشمل ومرافقيهم للمرضى سياحية مسارات توفير على السياحي العنقود ويشرف ، الصحية الخدمات

 .  المبارك قصىام المسجد وخاصة المقدسة ماكنام

 :  الداخلية التجارة– الصحة.1

 .  القدس مدينة لتجار الصحية الوقاية وبرامج  الصحية الخدمات الصحي العنقود يقدم

 :  االخرى والعناقيد السياحة عنقود مابين التعاون.7.3.4

 :  لتعليما– السياحة.1

 الغربية الضفة من الوافدين والطالب ، القدس مدارس لطالب سياحية مسارات السياحة عنقود يقدم:  اوال

 .  الفلسطيني والداخل

  القدس مدينة في المدارس لمعلمي سياحية مسارات العنقود يقدم:  ثانيا

 .  السياحية والشركات والمطاعم لفنادقا في  العملي التدريب الجامعيين للطالب  السياحة عنقود يتيح:  ثالثا

 : االخرى والعناقيد الداخلية التجارة عنقود مابين التعاون .7.3.5

 : سكاناإل -الداخلية التجارة. 1

 .  منافسة سعارأب البناء مستلزمات بتوفير يساهم العنقودين مابين التعاون

 :  التعليم– الداخلية التجارة.2
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 وتجهيزات ايضاح ووسائل تعليمية لعابأو  ، قرطاسية من التعليمية العملية لزماتمست بتوفير العنقود يساهم

 .  منافسة سعارأب مختبرية

 :  الصحة– الداخلية التجارة.3

 الطبيةةة والتجهيةةزات والمعةةدات دويةةةام مةةن الصةةحي القطةةاع مسةةتلزمات بتةةوفير الداخليةةة التجةةارة عنقةةود يسةةاهم

 . منافسة سعارأب

 السياحة :– التجارة الداخلية

يسةةاهم العنقةةود بتةةوفير المنتجةةات والسةةلع التةةي تميةةز مدينةةة القةةدس للسةةياح الوافةةدين لمدينةةة القةةدس بعةةد تغليفهةةا 

 سعار منافسة . أة عليها وعرضها بضافة العالمة التجارية لعنقود السياحأو 

 :  قتصادية في الضفة الغربية . التعاون مابين العناقيد المختلفة والقطاعات اإل7.4

 التعاون مابين القطاعات االقتصادية في القدس والضفة : مصفوفة ( : 7-9الشكل رقم ) 

 الضفة  الغربية     

 القدس 

 .التجارة الداخلية 5 .السياحة 4 .الصحة 3 .التعليم 2 .االسكان 1

 1X1    1X5 .االسكان 1

  2X2  4X2  .التعليم 2

 3X2 33X  3X5  .الصحة 3

  4X2  4X4  .السياحة 4

 5X5     .التجارة الداخلية 5
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 سكان المقدسي مع القطاعات المختلفة في الضفة الغربية : . التعاون مابين عنقود اإل7.4.1

  : صية التعاون والتكامل بين  عناقيد اإلقتصاد المقدسي  واإلقتصاد الفلسطينيخصو 

اإلجراءات اإلسرائيلية التي أدت إلى عزله عن بالرغم من التآكل الذي يعاني منه اإلقتصاد المقدسي بسبب 

محيطه الفلسطيني من جهة وزيادة تبعيته لإلقتصاد اإلسرائيلي ، فإن هناك عديدًا من الفرص التي يمكن 

من اآلليات التي تستهدف الحد من تداعيات  إستغاللها وحسن إستخدامها للحد من ذلك. وقد تم مناقشة عديد

لعدد من القطاعات اإلقتصادية المقدسية والتي تتمثل في إرتفاع معدالت الفقر وتزايد  إنجراف القدرة التنافسية

ستغاللها في  وتيرة التسرب من المدارس التي تتحول إلى قو  عاملة غيرمدربة ومؤهلة  يتم إستخدامها وا 

ات عندما يتم تحديد اإلقتصاد اإلسرائيلي . وفي المرحلة  الثانية تأتي زيادة القدرة التنافسية لتلك القطاع

مجاالت التعاون بين اإلقتصاد المقدسي واإلقتصاد  الفلسطيني . أن أي نجاح يتحقق في هذا المجال 

خصوصًا عندما يقل إإلحتواء اإلسرائيلي لإلقتصاد المقدسي وربطه باإلقتصاد الفلسطيني سيحقق نجاحات 

فاق التعاون والتكامل بين اإلقتصاد المقدسي أخر   يمكن البناء عليها مستقباًل . و سنتناول بإختصار آ

قتصاد فلسطينيي   . 1948والغالف الكبير لإلقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وا 

ويشكل نجاح العنقود المقدسي في مجاالت اإلسكان والسياحة والتجارة الداخلية والتعليم أساسا للتعاون مع 

ي الفلسطينية خصوصا في محافظتي رام اهلل والبيرة وبيت لحم.  ومن القطاعات المناظرة لها في امراض

المتوقع أن ينعكس أي نجاح في محافظة القدس أساسا لنقل التجربة إلى بقية المحافظات الفلسطينية وفيما 

 يلي عرض لمجاالت التعاون والتكامل بين االقتصاد المقدسي واقتصاديات المحافظات الفلسطينية امخر  .
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  :مجاالت التعاون في قطاع االسكان : اوال

ويمكن التعاون بين شركات المقاوالت في الضفة الغربية وشركات المقاوالت في القدس لإلشراف على مشاريع 

إلى تفريغ مدينة القدس من العديد من المقدسيين  أدت مشتركة خصوصا مشاريع اإلسكان في كفر عقب التي

هذا السياق ،يمكن لشركات المقاوالت في رام اهلل القيام بإعادة شراء الشقق  ودفعهم للسكن خارج القدس . وفي 

في كفر عقب وسميراميس والتعاون مع شركات المقاوالت في القدس إلقامة مشاريع تعمل على ثبات 

عادة المقدسيين من كفر عقب وغيرها للسكن في مدينة القدس.   المقدسيين في القدس من جهة وا 

على احتياجاته من مواد البناء وخاصة الباطون الجاهز والحديد من الشركات الفلسطينية من ويحصل العنقود 

 الضفة الغربية بديال عن الشركات االسرائيلية . 

 : أواًل : مجاالت التعاون في القطاع السياحي

دها إنخفض في فندقًأ ، فإن عد 42خيرة في بيت لحم إلى أكثر من عدد الفنادق في السنوات ام بينما إزداد

القدس ، بل إن الكثير منها يحتاج إلى إستثمارات كبيرة إلعادة تأهيلها حتى تتمكن من تقديم الخدمات 

السياحية التي ترتقي للمعايير العالمية. بالمقابل، إزداد اإلستثمار في قطاع النقل السياحي ،فما زالت خدمات 

الحاصلة على ترخيص من اسرائيل وعلى شركات النقل  النقل السياحي محصورةعلى شركات النقل الفلسطينية

االسرائيلية. وهذا يعني أن هناك مجااًل للتكامل في هذا القطاع، وفي هذه المرحلة بشكل مؤقت ، حيث 

تتخصص بيت لحم في توفير خدمات اإلقامة والضيافة للسياح، وتوفر القدس خدمات  النقل واإلرشاد 

ستقطاب السياح من الخارج. ك ما يتطلب من جامعة القدس في إبوديس وداخل القدس القيام بتطوير برامج وا 

أكاديمية تمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس في المرحلة امولى في العلوم السياحية مثل إدارة الفنادق والمطاعم 
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دارة الشركات السياحية والهندسة السياحية المتخصصة في صناعة  واإلرشاد السياحي والجذب السياحي وا 

تي بشكل أالمنتجات السياحية التي مازالت تتركز في  التحف والهدايا ، حيث أن اإلنتاج   لهذه التحف ي

مثل  اساس من محافظة  بيت لحم .كما يمكن لجامعة القدس تطوير عديد من  التخصصات أو المسارات ،

علم االجتماع والسياحة ا المعلومات ،، السياحة وتكنولوجيالسياحة البيئية ، الممارسات التجارية المستدامة

واإلدارة والتسويق ، والتراث الثقافي تمنح درجات الدبلوم المتوسط والبكالويوس والدبلوم العالي تمكن الخريجين  

رة والرياضة ، من الحصول على فرص العمل  في مجاالت عديدة  مثل الفنادق ووكاالت السفر والمغام

ن لإلرشاد السياحي الذين يأتي ياالدالء السياحيحتكار ان يقلل ذلك من ، . ويمكن أ ومراكز لالستشفاء

معظمهم من الجانب االسرائيلي وهؤالء من يوجه السياح لتلقي الخدمات السياحية . باإلضافة إلى ذلك ، تأتي 

لفلسطينية الف من الداخل الفلسطيني الى المناطق والمدن اك ظاهرة تدفق عشرات اآلالسياحة الداخلية ، فهنا

ن يوفر مسارات أ، ويمكن يام أخرين آسبوع ويقضي بعضهم ساعات و أ، هؤالء الذين يحضرون يوم كل 

رباح أعام من الضفة الغربية مما يساهم بتحقيق  12عمارهم أسياحية داخلية لطالب المدارس التي التتجاوز 

. لقطاع التجارة والخدمات المقدسيلف دوالر أ 100الف دوالر سنويا ، اضافة   50لشركات النقل تتجاوز 

رامج لهذا النوع من السياحة التي تعتمد على سهولة الحركة للزائرين من الداخل بويتطلب ذلك، إعداد ال

الفلسطيني الى القدس والضفة الغربية في آن واحد  ؟ وفي هذا السياق ، فإن ما  يطرح   قد يكون للبعض 

ن تقود الى نتائج ملموسة . من طرح أليات المناسبة التي يمكن اآل نما الجديد هو البحث فيا  ليس جديدا و 

 ن التقدم في هذا المجال سريع ، ولكن يمكن أن يبنى عليه لخلق ظاهرة تراكمية أفكار ال تعني هذه ام

 ( . 2014) الزقلة، 
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 :ثانيًا: التعاون في مجال التعليم بين القدس والضفة الغربية

برامج التعليمية التي تخدم اإلقتصاد المقدسي ، سيزيد من نسبة الطلبة المقدسيين إن التوسع في تطوير ال

عتراف ال% ، بالمقابل ، فإن مشكلة عدم ا30الملتحقين بجامعة القدس الذين ال تزيد نسبتهم فيها عن 

زيت التي  لتحاق بجامعتي بيت لحم وبيريلي ، تدفع بالطلبة المقدسيين لالبجامعة القدس من الجانب اإلسرائ

% على التوالي. وهذا يعني أن تقوم تلك الجامعتين مثاًل 30% و40عن   انتزيد نسبتهم في تلك الجامعت

خصوصًا تلك ‘ بتطوير برامج متميزة  لخدمة اإلقتصاد المقدسي و التعاون مع جامعة القدس لتحقيق ذلك

 ة واللغة العبرية، ومن تلك التخصصات:على امنظمة والقوانين اإلسرائيليالتخصصات التي يعتمد ممارستها 

 القانون 

  الهندسة خاصة المدنية 

  التسويق 

  السياحة 

  الطب 

  تكنولوجيا المعلومات 

  المحاسبة 

وهل خدمات والسفر وغيرها. النتاج وتسويق إوهذه التخصصات تعتبر من أهم مايمكن االعتماد عليه في 

لتطوير تخصصات  ها مراكز تعليمية في مدينة القدس،ل ن تفتحأيمكن لجامعة القدس وغيرها من الجامعات 

تلبي احتياجات سوق العمل المقدسي بشكل خاص والفلسطيني بشكل عام . من المؤكد ، أن تكون جامعة 
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القدس رائدة في افتتاح مراكز تعليمية تابعة لها ،تطرح تخصصات تلبي احتياجات السوق المقدسي بشكل 

   .عام . للحد من مشكلة  عدم االعتراف اإلسرائيلي بها خاص والسوق الفلسطيني بشكل 

 :ثالثًا:التعاون في المجال الصحي

هةةم القطاعةةات الةةذي يتةةيح المجةةال للتعةةاون والتشةةبيك مةةابين القةةدس والضةةفة أيعتبةةر ايضةةا قطةةاع الصةةحة مةةن 

الصةحية والعالجيةة مةن حالل الواردات الفلسةطينية مةن الخةدمات يمثل حالة تطبيقية إلمنه  العربية ، لماذ؟ ؟؟

سةةةرائيل مقابةةةل التوسةةةع العمةةةودي واالفقةةةي فةةةي القةةةدس للخةةةدمات الصةةةحية بتخصصةةةات نوعيةةةة والقيةةةام ا  ردن و ام

الفةةواتير التةةي تةةدفعها السةةلطة إن قيمةةة واالردن . إسةةرائيل بالعمليةةات الجراحيةةة التةةي تنفةةذ غالبةةا فةةي مستشةةفيات 

اكم الةةديون علةةى المستشةةفيات الفلسةةطينية فةةي القةةدس ، يمكةةن الوطنيةةة الفلسةةطينية تشةةير الةةى تزايةةد قيمتهةةا وتةةر 

إستغاللها لتنفيذ سياسة إحالل الواردات مةن الخةدمات الصةحية بخةدمات يمكةن إنتاجهةا فةي القةدس ومةن خةالل 

المستشفى التعليمي التابع لجامعة القدس ، الذي سيكون حلقةة الوصةل والتكامةل التةدريجي فةي إنتةاج الخةدمات 

دويةةة ومعةةدات  غيةةر المتةةوفرة فةةي أيحصةةل العنقةةود الصةةحي علةةى المسةةتلزمات الطبيةةة مةةن ث الصةةحية ، بحيةة

يتركةز دور جامعةة القةدس فةي التنسةيق و الشركات المقدسية من الضفة الغربية بديال عن الشركات االسرائيلية .

ارد الالزمةةة مةةع مستشةةفيات القةةدس فةةي تقةةديم الخةةدمات العالجيةةة مةةن جهةةة ، وتنسةةيق الجهةةود تجةةاه توجيةةه المةةو 

خصوصةةًا الكةةوادر البشةةرية منهةةا للتخصةةص فةةي المجةةاالت النةةادرة وتةةوفير امجهةةزة والمعةةدات الطبيةةة الالزمةةةة 

 .لتحقيق ذلك
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 :لجميع العناقيد االقتصادية في محافظة القدس االولويات.مصفوفة 7.5
في سكان ، التعليم ، الصحة ، السياحة ، التجارة الداخلية  ختلفة : اإلعناقيد االقتصادية المالقصير والمتوسط لل يينعلى المد الخطة المقترحة توضح 

المجاالت التنموية واالهداف االستراتجية المرتبطة بهذه المجاالت والبرامج المقترحة لتحقيق هذه االهداف وفق  جميعبشكل يتضمن  محافظة القدس
عتمادا على المقابالت الفردية المعمقة والمجموعات البؤرية التي إمحافظة القدس ة من الشركات والمؤسسات والقاد االولويات التي اجمع عليها مسؤولو

 عقدت خالل الدراسة : 
 .  على المديين القصير والمتوسط  سكان في محافظة القدساإللعنقود الخطة المقترحة ( 7-10الشكل رقم : )

الجهات المقترحة  االهمية
 للمشاركة

 الفترة الزمنية
 بالسنوات

لبرامجا مجال  االدوات االولوية 
 التدخل

 الرقم

يساهم في توحيد 
المرجعية واستغالل 
الموارد من االراضي 

موال والخبرات وام
بطرق فعالة.مماينعكس 

على زيادة في عدد 
 مشاريع االسكان .

التجمع  –تحاد اال
،نقابة المقدسي 

المهندسين ،شركات 
المقاوالت، محافظة 

القدس، جمعيات التعاون 
 والرفاه .  

التنسيق والتعاون  1
مابين العناصر 
المقترحة لعنقود 
االسكان باتجاه 
 توحيد المرجعية .

 جتماعات .اإل1 1
 التنسيقية.

.كونفرنس للمصادقة.2  
.توقيع ميثاق شرف.3  

تشكيل 
مرجعية 
موحدة 

سكان  غلل  

1 

المساهمة بالتغلب على 
ضعف القو  الشرائية 

للمقدسيين لتمكينهم من 
ء مساكن بشروط شرا

التجمع  –تحاد اإل
 ،سكان المقدسي للغ

 هيئة العمل االهلي .
 

توفير االدوات  2
لمالية الالزمة ا

لتنفيذ مشاريع 
سكان .اإل  

توفير صندوق يخصص  2
لالستثمار بالترخيص 

 والبناء 

ستثمار اإل
ي مشاريع ف
اسكان إا   

2 
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 مناسبة . 
استغالل المساحات 

المتوفرة والبناء 
توفير السكن ل عليهاو 
عائلة مقدسية .   500  

المهندسون من محافظة 
القدس واتحاد االسكان 
 وشركات المقاوالت .

اعداد مخططات  2
البناء للمشاريع 

 االسكانية .

 
3 
 

توفير االمكانيات والموارد 
شقة على  500لبناء  

االراضي قبل انتهاء 
 ترخيصها  . 

البناء على 
المساحات 

المرخصة    
 

3 

 
يص القطع ترخ

لمجموعة من السكان 
بهدف الحصول على 

نسب اكبر من 
المساحات للبناء عليها 

. 

المهندسون والمحامون 
من محافظة القدس 
واتحاد الجمعيات 
 وشركات المقاوالت
 ودائرة الخرائط  

برنامج مسح  3
االراضي وتصنيفها 
)مرخصة ، منظمة 

، غير مرخصة 
 ومنظمة (  

وضع االمكانيات  4
دونم  2000 لترخيص
 منظمة 

ترخيص  
المساحات 

مة  ظالمن  

4 

خبرات توظيف 
مؤسسات الترميم في 

سكان غمجال ال
وتوسيعها لتشمل 
المرافق السياحية 

 لتعزيزالميزة التنافسية .

مؤسسة التعاون ، 
جمعية الرفاه ، عنقود 

االسكان ، وعنقود 
 السياحة 

برنامج تأهيل  3
وترميم المرافق 

 السياحية 

ر االدوات المالية توفي 5
والبشرية الضرورية 

 للترميم والتاهيل.

ترميم 
هيل أوت

المطاعم 
والفنادق 

سواق وام
والمحالت 
 التجارية  

5 
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يساهم بتوفير بيئة 
وموارد كافية مناسبة 
لتحسين جودة التعليم 

 في مدينة القدس. 

مؤسسة التعاون ، 
جمعية الرفاه ، عنقود 

االسكان ، وعنقود 
 التعليم ة

برنامج التأهيل  3
 الشامل للمدارس   

ترميم  6
هيل أوت

 المدارس 

6 

زيادة الحصة السوقية 
للتعليم الفلسطيني في 

 القدس.

المؤسسات التعليمية ، 
ادارة عنقود االسكان 

 وعنقود التعليم 

برنامج بناء  5
 المدارس  

لمساحة ستغالل اإ 7
المخصصة من البلدية 

اعليه لبناء مرافق%(40)  

 3بناء 
  مدارس 

7 

 
  على المديين القصير والمتوسط  في محافظة القدس لعنقود التعليم الخطة المقترحة ( :7-11الشكل رقم : )

الجهات المقترحة  االهمية
 للمشاركة

الفترة 
 الزمنية

مجال  االدوات االولوية البرامج
 التدخل

 الرقم

يساهم في توحيد 
المرجعية واستغالل 

الية البشريه والمالموارد 
بكفائة عالية ،ويساهم 
بالحفاظ على التعليم 

 وتحسين جودته.

االئتالف االهلي ،دائرة 
تنمية الشباب ، مؤسسة 

فيصل الحسيني ، 
 االتحادات 

. مديرية التربية والتعليم. 
  

التنسيق والتعاون برنامج  1
مابين العناصر 
التعليم المقترحة لعنقود 

باتجاه توحيد المرجعية    
كيلية وتشيكل هي
 للعنقود. 

 .االجتماعات 1 1
 التنسيقية.

.كونفرنس للمصادقة.2  
تطوير هيكلية للمجلس  .3

 تشمل لجان تخصصية.
صياغة استراتيجية 4

 وخطة  للمجلس.
  

تشكيل 
مرجعية 
موحدة 

تعليم في لل
 القدس

"مجلس 
التعليم ". 

   

1 
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يساهم في توحيد الرؤية 
التعليمية والتربوية 
،وتتم والوطنية للتعليم 
االستفادة وتبادل 

الخبرات والموارد مابين 
المعلمين من كافة 

 المظالت .

اتحاد المعلمين في مدارس 
 االوقاف .

اتحاد المعلمين في مدارس 
 الوكالة .

تحاد المعلمين في إ
 المدارس الخاصة .
بعض المعلمين من 
مدارس البلدية وادارة 

 عنقود التعليم .

برنامج التنسيق والتعاون  1
ابين المعلمين في كافة م

 المدارس .

عقد لقاءات مع اتحاد .1 3
رؤية للوصول المعلمين 

مشتركة حول حماية 
 .التعليم في القدس

وضع آلية لتطوير . 2
تحاد المعلمين ليشمل إ

المظالت التعليمية 
 .المختلفة

عقد لقاءات يشارك .3 
فيها المعلمين تعمل على 
تعزيز الهوية الوطنية في 

لتعليمية.العملية ا  
 

لعمل ا
على 
تعزيز 

وتطوير 
اتحاد  دور

 المعلمين

2 

يساهم في توحيد الرؤية 
والموارد ويوظف 

ولياء المساحة المتاحة م
االمور  بالقانون باتجاه 

تحسين جودة التعليم 
والحفاظ على وطنية 

 التعليم في القدس.

دارة عنقود التعليم ، إ
اتحاد اولياء االمور في إ

. المدارس الخاصة  
ولياء االمور في أتحاد إ

 المدارس البلدية .
 

نتخاب مجالس إبرنامج  1
ولياء االمور في كافة أ

المدارس والمظالت 
 التعليمية .

ولياء أ.تشكيل لجان 1 2
امور في كافة المدارس 
 والمظالت التعليمية .

.مؤتمر اتحاد لجان 2
 ولياء االمور أ
.تمثيل لجان االولياء من 3

 العنقود. كافة المظالت في

العمل 
على 
تعزيز 

وتطوير 
دور لجان 
ومجالس 

ولياء أ

3 
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.االمور  
يساهم الطلبة في 
العملية التعليمية 

والحفاظ على وطنية 
 التعليم في القدس .

برنامج تنسيق النتخاب  2 االطر الطالبية .
مجالس طلبة في كافة 
المدارس والمظالت 

التعليمية  وتمثيلها في 
 العنقود التعليمي .

تشكيل لجان وأندية  .1 4
طالبية في المدارس 

 المختلفة .
تشكيل مجالس طالبية  .2

للمظالت التعليمية 
 المختلفة .

تحاد مجالس إ.تشكيل 3
الطلبة وتمثيله في العنقود 

. 
 

العمل 
على 
تعزيز 

وتطوير 
دور لجان 
ومجالس 
 الطلبة .

4 

.تعزيز دور الوزارة  1
لدعم  العملية التعليمية 

.في القدس  
.يساهم المنهاج بتلبية 2

احتياجات مدينة القدس 
 للكوادر والتخصصات .

.تدعم المدارس 3
 الخاصة .

.تحسن رواتب 4

دارة العنقود ، مديرية إ
التربية والتعليم ، وحدة 

 القدس في الوزارة .

الدائم  .برنامج التنسيق1 1
مابين ادارة العنقود 

 ووزارة التربية والتعليم .
.تشكيل لجنة اكاديمية 2

 .تساهم بتطوير المنهاج
. 

لتواصل مع وزارة .ا1 5

التربية والتعليم بهدف 
 تعزيز وتطوير دورها 

تطوير المنهاج  .2
الفلسطيني بشكل عملي 

يساهم في تسهيل العملية 
 التعليمية.

حث 
الجهات 
 الرسمية

 سطينيةالفل
ذات 

العالقة 
لإليفاء 

بالتزاماتها 
تجاه 

5 
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 المعلمين .
.التصدي لسياسة 5

التجهيل التي تمارسها 
 الجهات االسرائيلية .

المسيرة 
 التعليمية

يساهم في توفير 
الصفوف والمدارس 

والمرافق المناسبة مما 
يحسن من نوعية التعليم 

 في القدس .

.اتحاد لجان اولياء 1
 االمور .

. اتحاد مجالس الطلبة .2  
. اتحاد المعلمين 3  
.ادارة العنقود .4  
نونية ..المؤسسات القا5  

برنامج ادارة حمالت  3
الضغط والمناصرة اتجاه 
الجهات االسرائيلية من 
 بلدية ووزارة معارف .

.حمالت الضغط على 1 6
البلدية لتوفير التعليم 

 للمقدسيين .
.حمالت ضغط رافضة 2

 لتحريف المنهاج .
.الضغط لتوفير المباني 3

 والمرافق 

ممارسة 
الضغط 

على 
الجهات 

االسرائيلية 
يفاء لال

بالتزاماتها 
  

6 

يساهم بالضغط على 
الجهات االسرائيلية 

لتغيير سياساتها اتجاه 
التعليم في القدس ، مما 

يعزز من فرص 
الحصول على تعليم 

افضل للطلبة المقدسيين 

.المؤسسات التعليمية 1
 المقدسية .

.المؤسسات االجنبية 2
 المهتمة بالتعليم .

.ادارة العنقود 3  

شد الضغط برنامج ح 1
الدولي على اسرائيل بما 

يتعلق بالتعليم في 
 القدس.

.توجيةةةه رسةةةالة إلةةةى كافةةةة 1 7
البعثةةةةةةةةةةةةةةةةةات الدبلوماسةةةةةةةةةةةةةةةةةية 

 واالتحاد اموروبي. 
. توجيةةةةةةةةةةه رسةةةةةةةةةةالة إلةةةةةةةةةةى 2

المؤسسةةات الدوليةةة وبشةةكل 
خةةةةةةةةاص مؤسسةةةةةةةةات هيئةةةةةةةةة 

 .اممم المتحدة

تعزيز 
حالة 

التضامن 
دولي ال

الضاغطة 
للحد من 

اإلنتهاكات 

7 
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.عقةةد لقةةاءات مةةع ممثلةةي 3 .  
 الجهات الدولية .

 

االسرائيلية 
للحق في 
في التعليم 
 القدس

يساهم بتحسين كفاءة 
وفعالية التعليم في 

 القدس.
  

وحدة التقنيات في مديرية 
التربية والتعليم 

،المؤسسات التعليمية ، 
 ادارة العنقود .

.برنامج تاهيل البنية 1 3
التحتية وتاثيث 
 المختبرات  .

امج التدريب .برن2 
والتاهيل للكوادرالتعليمية 
 الستخدام التكنولوجيا 

 في التعليم 
عتماد التعليم إ.3

 االلكتروني للمنهاج .
 

.توفير مختبرات حاسوب 1 8
 في كافة المدارس .

 .دورات تدريبية للكوادر .2
 .توفير انظمة محوسبة. 3

دمج و 
تعزيز 
تقنيات 
تعليمية 
مدنية 

تعتمد على 
التكنولوج

و تنتهج  يا
مبادئ 

الريادة و 
 االبداع.

 

8 

تشخيص دقيق لواقع  .1
 التعليم في القدس.

الوصول معلومات  .2

المؤسسات البحثية 
دارة إ،جامعة القدس ، 

 العنقود .

برنامج البحث والتطوير  2
في مجال التعليم في 

.القدس  

جراء الدراسات إ .1 9
 وامبحاث .

هيل المعلمين في أ.ت2

رصد 
التغيرات 
في الواقع 

9 
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وأرقام موحدة حول 
 التعليم في القدس.

. ربط المنهاج 3
 بالبحث العلمي.

 

 مجال البحث العلمي.
 

التربوي و 
التعليمي 
 في القدس
من خالل 

اجراء 
 االبحاث 

المساهمة بالتغلب على 
ضعف القو  الشرائية 

للمقدسيين لتمكينهم من 
شراء مساكن بشروط 

 مناسبة . 

هيئة ،  عنقود التعليم 
، مديرية العمل االهلي 
 التربية والتعليم 

 

توفير االدوات المالية  3
الالزمة لتنفيذ مشاريع 

لتاهيل المدارس القائمة 
، وتوفير ادوات التعليم 

. 

عمل مسح الحتياجات .1 2
العملية التعليمية في 

 القدس 
توفير صندوق .2

للتعليم يخصص لالستثمار   
.التواصل مع الجهات 3

القيام  على لحثها الداعمه 
بالتزاماتها اتجاه التعليم 

 تحت االحتالل .
 

المساهمة  
في تطوير 

الموارد 
المالية من 
أجل تعزيز 

الدعم 
المالي 
للمسيرة 
 التعليمية

10 

يساهم بتوفير موارد 
مالية لسد احتياجات 
التعليم في القدس مما 

دارة العنقود ، مديرية ا
التربية ، اتحاد مجالس 

 اولياء االمور 

برنامج التمويل الذاتي  3
 للتعليم في القدس

.يساهم اولياء االمور 1 11
بدفع رسوم تصل الى 

شيكل  . 1000  

الخصخ
صة 

الجزئية 

11 
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ن من جودته يحس  
 ىويعزز من الرض

الوظيفي لد  المعلمين 
. 

.توفير مشاريع لدعم 2
 ميزانيات المدارس . 

 للتعليم

ر الوسائل ي.توف1
الئم التعليمية التي ت

 ثقافتنا 
. توفير موارد مالية 2

اضافية لميزانيات 
 المدارس.

ة يالمؤسسات التعليم.1  
.ادارة العنقود.2  

برنامج التعليم التفاعلي  5
 التشاركي .

 عملتوفير الدعم النشاء م 12
 النتاج الوسائل التعليمية 

 توفير
الوسائل 

واالدوات  
 التعليمية.

12 

الحد من الفجوة بين 1
التعليم مخرجات 

واحتياجات سوق العمل 
 المقدسي..

.جامعة القدس.1  
.دائرة تنمية الشباب.2  
.مديرية التربية والتعليم 3  

برنامج التدريب والتاهيل  3
لطلبة الجامعات في 

 المدارس 

.توقير فرص التدريب 1 13
العملي لطلبة الجامعات 

  .رسافي المد

تدريب 
طلبة 

وخريجي 
.اتالجامع  

13 
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: على المديين القصير والمتوسط  في محافظة القدس للعنقود الصحي الخطة المقترحة  ( :7-12رقم : ) الشكل  

 

الجهات المقترحة  االهمية
 للمشاركة

الفترة 
 الزمنية

 

مجال  االدوات االولوية البرامج
 التدخل

 الرقم

ة تساهم توحيد المرجعي 
في تقديم سلة من 

الخدمات الصحية التي 
خدمات تتميز عن ال

المقدمة من المؤسسات 
. الصحية االسرائيلية     

دارات المستشفيات ، إ
المؤسسات الصحية 

 ،وزارة الصحة 

التنسيق والتعاون مابين  سنة
العناصر المقترحة لعنقود 

باتجاه توحيد  الصحة 
 المرجعية .

تعزيز االجتماعات .1 1
دارات إالتنسيقية مابين 

 المستشفيات 
 والمؤسسات الصحية

شكيل ت
مرجعية 
موحدة 

   صحة لل

1 

 اكنمأيساهم بتوفير 
تستوعب تحويالت 

الى ضافية من الضفة إ
ويعزز من الميزة ،لقدسا

التنافسية وبالتالي الطلب 
  على الخدمات الصحية .

ادارات المستشفيات 
وقطاع االسكان 

والبناء، الصناديق 
 العربية .

 

برنامج تحسين البنية  3
 التحتية للمستشفيات 

تحديث وترميم القائم 1 4
 منها.

 

تحسين 
مرافق 

المستشفيات
 . 

2 

يساهم بتوطين العالج في 
مستشفيات القدس بديال 

سرائيل عن التحويالت إل

دارة المستشفيات ، إ
قطاع التعليم ،كلية 
الطب في جامعة 

برنامج التخصصات  5
 الطبية النادرة. 

توفيرمنح دراسية لدراسة  3
ات طبية نادرة تخصص

. 

توفير 
تخصصات 
 طبية نادرة 

3 
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طباء .التعاقد مع ام2 القدس. والخارج.
المتخصصين من 

والداخل .  القدس  
يساهم بتعزيز الطلب من 
المقدسين على الخدمات 

الصحية المقدمة من 
المستشفيات المقدسية مما 
يعزز االيرادات وبالتالي 

لتزامات .يفاء باإلاإل  

المؤسسات المقدسية 
ة ، خاصة الحقوقي

  .واالعالمية

برنامج تعزيز الطلب على  1
الخدمات الصحية 

 المقدسية .

.تنظيم حمالت 1 2
همية طلب عالمية مإ

العالج من مستشفيات 
 القدس.

.حمالت ضغط على 2
دارة الصناديق إ

لالستجابة لرغبة 
المرضى باختيار 

 المستشفى .

زيادة 
الحصة 

السوقية من 
مرضى 

مدينة القدس 
    

4 

لموارد توظيف ا
االقتصادية للمدينة بما 

يخدم قطاع الصحة 
قتصادية والقطاعات اال

 المختلفة .

دارة عنقود الصحة  إ
وممثلي القطاعات 

قتصادية المختلفة .ام  

برنامج تنسيق الجهود  4
مابين مختلف القطاعات 

 االقتصادية .

ة ي.عقد لقاءات تنسيق1 5
دارات العناقيد إمع 

 المختلفة .
يع مشتركة .تنفيذ مشار 2
. 

التعاون 
مابين 

العنقود 
الصحي 
والعناقيد 

االقتصادية 
خرىاأل   

5 

يساهم قطاع الصحة في 
الضفة الغربية بدعم 

الصحة  دارة عنقودإ برنامج تنسيق الجهود في  5 
مجال الصحة مابين 

.عقد لقاءات تنسيقية 1 6
. 

التعاون 
مابين عنقود 

6 



 
 
 

278 
 

العنقود الصحي في مدينة 
 القدس .

ورشات عمل . .عقد 2 القدس والضفة الغربية. الصحة   
المقدسي 
وقطاع 

الصحة في 
الضفة 
 الغربية .

 

 
  على المديين القصير والمتوسط  في محافظة القدسلعنقود السياحة الخطة المقترحة  :(7-13 )الشكل رقم

الجهات المقترحة  االهمية
 للمشاركة

الفترة 
 الزمنية

 

التدخل مجال االدوات االولوية البرامج  الرقم 

ة تساهم توحيد المرجعي 
في الحفاظ على المنشات 
السياحية و تقديم سلة من 

الخدمات السياحية 
. المنافسة    

نواة عنقود السياحة 
، الغرفة التجارية ، 

تجمع السياحة، 
المراكز الثقافية 
 ولجنة التجار.

التنسيق والتعاون مابين  1
العناصر المقترحة لعنقود 

. السياحة   

تنظيم اللقاءات  .1 1
الفردية والجماعية 
 لتوسيع العنقود .

.تطوير نظام داخلي 2
 للعنقود .

.تطوير خطة 3
جية بمشاركة ياسترات

تطوير عنقود 
السياحة 
والحرف 
 اليدوية 

1 
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جميع عناصر العنقود 
. 

ر مركز النتاج الحرف يتوف
.يةاليدوية السياح  

سلع ومنتجات  رفيوتو 
لقدس سياحية تميز مدينة ا

 . 

متحف وجود ، 
التجمع السياحي ، 

شركة القدس 
القابضة ، العنقود 

 السياحي . 

زار اعادة تاهيل البإ 3
النتاج الصناعات 

 السياحية فيه .

عداد دراسة إ.1 2
 الجدو  

عداد المخططات إ.2
 الهندسية .

. الخطة التشغيلية 3
.تحديد الصناعات 4

 الحرفية .
.التصميم الداخلي 5
 زار.اللب
 

زارامشروع الب  
مكان ك"

النتاج 
الصناعات 
السياحية 
 اليدوية . 

2 

تساهم بتوفير التمويل 
المناسب والكافي للمشاريع 
السياحية في مدينة القدس 

 . 

القدس القابضة ، 
ادارات البنوك ، 
 وزارة االقتصاد .

انشاء شركة ضمان  3
بالتعاون مابين القطاع 

الخاص والبنوك 
 الفلسطينية .

فير شركة . تو 1 3
ستثمار في ضمان لإل

 قطاع السياحة

.توفير 1
التمويل 

لالستثمار في 
 السياحة .

3 

يساهم بتوفير معلومات 
رشادية واضحة للسياح إ

فيما يتعلق باالماكن 

مركز الدراسات في 
جامعة القدس ، 

 العنقود السياحي .

كز نشاء مر إ.ا1 4  2
معلومات الرشاد 
 السياح الهدافهم .

توفير 
مركزتسويق 
سياحي في 

4 
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السياحية الفلسطينية والسلع 
 والخدمات السياحية .

سيس موقع أ.ت2
الكتروني مزود 

 بالخرائط االرشادية .

 البلدة القديمة 

يساهم بتعزيز الطلب 
المحلي والدولي على 

السياحة بديال من التوجه 
للمقاصد السياحية 

 االسرائيلية .

العنقود السياحي ، 
نقابة ادالء 

حة، جامعة السيا
القدس " مركز 

 الدراسات "

برنامج مسارات السياحي  2
 في مدينة القدس .

.تجزئة الطلب 1 5
 المحلي والدولي .

. تصميم اسم شهرة 2
 للمسارات وتسويقه .

.تدريب مرشدي 3
السياحة على 

 المسارات 

تصميم 
وتطوير 
مسارات 
 سياحية 

5 

يساهم بتوفير فرص عمل 
لشباب القدس في مجال 

ياحة .الس  

ادارة العنقود ، 
المؤسسات 
 االعالمية ، 

برنامج التأهيل والتدريب  3
 السياحي .

.تطوير المهارات 1 6
في مجاالت 

 الصناعات الحرفية .
. تدريبات في مجال 2

االلكترونية  ةالتجار 
واالعالمي المجتمعي 

. 

تطوير 
المهارات 

البشرية في 
المجاالت 
المرتبطة 
 بالسياحة .

6 

زيز الطلب يساهم بتع
 وااليرادات .

ادارة العنقود ، 
دائرة التسويق في 

.اعداد ابحاث 1 7 برنامج التسويق الدولي 2
 تسويق دولي .

استهداف 
 اسواق دولية 

7 
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الجامعات 
 الفلسطينية .

.تصميم تغليف 2
 لمنتجات المدينة .

. تصميم اسم شهرة 3
.مركز 4لعنقود القدس 

معلومات وتسويق 
 الكتروني .

قطاع السياحة في  يساهم
الضفة الغربية يدعم 

العنقود السياحي في مدينة 
القدس، مما يعزز القدرات 

 التنافسية .

ادارة عنقود 
السياحة ، وزارة 

السياحة 
 الفلسطينية. 

برنامج تنسيق  5
الجهود)النقل السياحي 
واالقامة ،الصناعات 
السياحية ( في مجال 
السياحة مابين القدس 

 والضفة الغربية.

.عقد لقاءات تنسيقية 1 8
. 
.عقد ورشات عمل . 2  

التعاون مابين 
عنقود 

السياحة  
المقدسي 
وقطاع 

السياحة في 
الضفة الغربية 

. 

8 
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: على المديين القصير والمتوسط  في محافظة القدس لعنقود التجارة الداخليةالخطة المقترحة  ( 7-14الشكل رقم : )  

 

الجهات المقترحة  االهمية
 للمشاركة

الفترة 
 الزمنية
بالسنوا

 ت

مجال  االدوات االولوية البرامج
 التدخل

 الرقم

ة توحيد المرجعي 
تساهم في الحفاظ 

على المنشات 
التجارية و تقديم سلة 

. من السلع المنافسة  

الغرفة التجارية في 
القدس ، لجان 

التجار، محافظة 
 القدس. 

التنسيق والتعاون  1
مابين العناصر 

حة لعنقود المقتر 
. التجارة الداخلية  

تنظيم اللقاءات  الفردية .1 1
 والجماعية النشاء العنقود .

 .تطوير نظام داخلي للعنقود 2
جية ي.تطوير خطة استرات3

 بمشاركة جميع العناصر .

توحيد 
مرجعية 
عنقود 
التجارة 

الداخلية في 
 القدس.

1 

ين يتوعية المقدس
الهمية التسوق من 
 تجار مدينة القدس

يساهم بتثبيت بما 
 وجودهم في المدينة 

المؤسسات 
االعالمية والتسويقية 

والغرفة التجارية 
 ولجان التجار 

برنامج تعزيز  1
 التجارة الداخلية.

.تنظيم حمالت تسويقية 1 3
 لتجار.اوتوعية 

 .مهرجانات التسوق .2

حملة 
اعالمية 
 تسويقية 

2 

يساهم بالحفاظ على 
المحالت التجارية 

. مفتوحة  

ة مؤسسة التعاون ، 
الرفاه ، دائرة تنمية 
 الشباب ، الغرفة 

برنامج تاهيل  3
المحالت واالسواق 

. 

 .ترميم المحالت .1 2
 .تاثيثها 2
 .مساعدة التجار في التسويق3

اعادة فتح 
المحالت 
 المغلقة .

3 
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 :   ثامنالالفصل 

 . نتائج وتوصيات الدراسة : 8

 . النتائج : 8.1

هميةة تطبيةق أهم النتائج والتوصيات التي توصلت اليهةا الدراسةة والتةي اشةارت الةى أا الفصل نستعرض في هذ

سةكان ، التعلةيم ، الصةحة ،السةياحة ، والتجةارة الداخليةة التنافسي على القطاعات المختلفة : اإل "بورتر"نموذج 

 ن فيها . يللمساهمة بانعاش اقتصاد مدينة القدس وتثبيت المقدسي

 :  عامة النتائج ال.ملخص 8.1.1

 علةةى المرجعيةةة تةةوفر بعةةدم ، الدوليةةة ةوالتجةةار  التعةةاون منظمةةة دراسةةة وخاصةةة الدراسةةات مةةن العديةةد تتفةةق:  اوال

 تشةةةكيل علةةةى العمةةةل بالضةةةرورة ممايتطلةةةب ، مجتمعةةةة االقتصةةةادية والعناقيةةةد العناقيةةةد مةةةن عنقةةةود كةةةل مسةةةتو 

 . الفلسطينية التحرير منظمة من عليها قةداومص،  بالمصداقية تتمتع ومهنية موحدة مرجعية

 وتختلف خصوصيتها لها ومميزة فريدة تجربة عن يعبر القدس مدينة في التنافسي بورتر نموذج تطبيق:  ثانيا

 الغربيةةة الضةةفة فةةي تطبيقةةه عةةن ويختلةةف بةةل ، سةةالميةا  و  عربيةةة حتةةى وأ عالميةةة عاصةةمة ةيةةأ فةةي تطبيقةةه عةةن

 والمجةةةالس االختصةةةاص وزارات  وتحديةةةدا القةةةدس مدينةةةة عةةةن مؤسسةةةاتها بكةةةل التنفيذيةةةة السةةةلطة لغيةةةاب وذلةةةك

 المؤسسةات من داعمة مرجعية بتشكيل للنموذج بداعيةإ مةءل موا يتطلب لذلك ، التجارية الغرف واتحاد المحلية

 .  الغائبة الحكومة دور عن لتعوض الخاص القطاع وشركات المقدسية
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 بتوفير يتعلق فيما وتحديدا المدينة في الفلسطيني الوجود بتثبيت اهميس القدس مدينة في النموذج نجاح:  ثالثا

 تقليةللل المقدسةي قتصةاداإل في للشباب العمل فرص وتوفير ، الصحية والخدمات ، النوعي والتعليم ، سكاناإل

 للهةةةدف ويؤسةةةس غةةةزة وقطةةةاع الغربيةةةة الضةةةفة علةةةى التجربةةةة بتعمةةةيم يسةةةاهم ممةةةا سةةةرائيلإ علةةةى االعتمةةةاد مةةةن

 .  المستقبلية الفلسطينية الدولة عاصمة القدس عتباربا ، تراتيجياالس

 نمةةو ظةةل فةةي وخاصةةة السةةياحة قطةةاع فةةي وتحديةةدا الغربيةةة والضةةفة القةةدس مةةابين تعةةاون فةةرص تتةةوفر:  رابعةةا

 .  القدس في النقل وقطاع ، لحم بيت في الفندقية الخدمات

 منتجةةات علةةى الطلةةب تراجةةع وبتعةةويض القةةدس عةةن الحصةةار بفةةك تسةةاهم نأ الغربيةةة للضةةفة يمكةةن:  خامسةةا

 تحةةت  القةةدس مةةن االلكترونةةي التسةةوق تاحةةةإ خةةالل مةةن العنصةةري الفصةةل جةةدار بنةةاء بعةةد المدينةةة وخةةدمات

 .  التجارية الغرف اتحاد شرافإ

 بعةد وتحديةدا المقدسةي العمةل سةوق يتطلبهةا وجديةدة نادرة تخصصات توفير على قادرة القدس جامعة:  سادسا

 .  التخصصي الجامعة مستشفى مشروع تنفيذ

 الةةديون بتسةةديد الحكومةةة والتةةزام ، جهةةة مةةن القةةدس مةةن الصةةحية الخةةدمات علةةى الطلةةب زيةةادة يمكةةن:  سةةابعا

 نأشة مةن للخةارج التحةوالت مةن تقلةل التةي النةادرة التخصصةات تةوفير خةالل ومن ، الصحي للقطاع المستحقة

  . القدس مدينة في الصحي القطاع نعاشإ ذلك

 مهنيةةة مرجعيةةة تشةةكيل بعةةد متوسةةطال المةةد  علةةى سةةكنية وحةةدة لةةفا 15 بنةةاء االسةةكان لقطةةاع يمكةةن:  ثامنةةا

 . واالسالمية العربية الصناديق بثقة تحظى عليها مصادق موحدة
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 .نتائج مرتبطة بعنقود االسكان.8.1.2

بداعيةةة لمشةةاكل النةةزاع علةةى إسةةكان ، وتةةوفير حلةةول .سيسةةاهم تشةةكيل العنقةةود بتوحيةةد المرجعيةةات لقطةةاع اإل1

راضي القامة يشجع مالكي ام ،ودونمات  10على من أالملكية وامكانية اقامة مشاريع منظمة على مساحات 

 .سكان عليها بالشراكة مع شركات المقاوالت والبناء مشاريع اإل

السةةكان بتةةوفير ريع اسةةالمية لةةدعم مشةةا. يةةوفر مرجعيةةة مهنيةةة ووطنيةةة تسةةاهم بتعزيةةز ثقةةة الةةدول العربيةةة واإل2

الةةةةف دوالر ( ممةةةةايقلص الفجةةةةوة مةةةةابين سةةةةعر الشةةةةقة فةةةةي المدينةةةةة  150-100) مةةةةن نصةةةةف تكةةةةاليف الشةةةةقة 

  .هاوخارج

 . نتائج مرتبطة بعنقود التعليم : 8.1.3

يمثل المرجعية المهنية والوطنية ذات الثقة التي يمكنها تجنيد التمويل مةن الةدول العربيةة واالسةالمية لبنةاء  -1

 .عوام القادمة أمدرسة خالل العشرة  20لمدارس بالتعاون مع عنقود البناء واالسكان ،لبناء ا

تكون جامعة القدس والكليات الجامعية مثل اإلبراهيمية واممةة جةزءًا هامةًا مةن العنقةود الةذي  يتةيح التعةاون -2

 سوق العمل لديهم الكفاءة العالية . خريج طلبة للتيه العملية التعليمية الكبير مابين الجامعات والمدارس لتوج

يسةةاهم حصةةول جامعةةة القةةدس علةةى االعتةةراف االسةةرائيلي ،ومةةن خةةالل التعةةاون مةةع العنقةةود الصةةحي فةةي -3

تطوير تخصصات طبية ومتميزة ، يمكن أن تسةاهم فةي زيةادة الطلةب علةى التعلةيم العةالي مةن القةدس والةداخل 

 %  .50% الى 30الفلسطيني بنسبة تتراوح من 

 .يعمل على توفير صندوق ومشاريع خاصة لدعم رواتب المعلمين لتصبح مناسبة وكافية -4
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 . نتائج مرتبطة بالعنقود الصحي : 8.1.4

وروبيةةة سةةالمية وامن والةةدول العربيةةة واإلييسيسةةاهم بتشةةكيل مرجعيةةة مهنيةةة موحةةدة ، تحظةةى بثقةةة المقدسةة -1

 لدعم القطاع الصحي في القدس . 

علةةةى شةةةبكة المستشةةةفيات المقدسةةةية بةةةل يشةةةمل المراكةةةز الصةةةحية والمؤسسةةةات لعنقةةةود لةةةن يقتصةةةر عمةةةل ا -2

عالميةةةة والتسةةةويقية فةةةي القةةةدس بشةةةكل خةةةاص وامراضةةةي الفلسةةةطينية كاديميةةةة ، واإلالداعمةةةة ، والمؤسسةةةات ام

 .بشكل عام

ي تحتةاج بعةض اإلستثمار في تةوفير  الكةادر البشةري الكامةل فةي  المستشةفيات الفلسةطينية المقدسةية ، التة -3

 في أمراض عديدة.     امخصائيين

مةةل لنجةةاح العنقةةود اهةةم العو أيحقةةق نتةةائج أفضةةل فةةي تطةةوير الكةةوادر البشةةرية داخةةل وخةةارج الةةوطن كأحةةد  -5

الصةةةةحي ، خصوصةةةةًا عنةةةةد إبتعةةةةاث خريجةةةةي كليةةةةة الطةةةةب مةةةةن جامعةةةةة القةةةةدس إلةةةةى الخةةةةارج للحصةةةةول علةةةةى 

 اإلسرائيلية وامردنية والمصرية .  التخصصات النادرة ، التي تمتلكها المستشفيات

دارة المستقبلية للعنقود الصةحي التعةاون مةع المؤسسةات العربيةة فةي الةداخل الفلسةطيني لتاسةيس تستطيع اإل-6

مةوال اليةه بةدال مةن تحويلهةا  لصةناديق لف  عائلة عربية ، يتم تحويةل امأ 500صندوق مرضى عربي ليخدم 

 .المرضى االسرائيلية 
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 تائج مرتبطة بعنقود السياحة : ن .8.1.5

. تشكيل مرجعية مهنية للعنقود تساهم باالشراف على خططه ومشاريعه ونشاطاته وتلعب دورا داعما لقطاع 1

نية الغائبةةةة عةةةن المدينةةةة ، هةةةذا الةةةدور االنتقةةةالي يتطلةةةب مةةةن يالسةةةياحية للتعةةةويض عةةةن دور الحكومةةةة الفلسةةةط

قةةع فةةي القةةدس، مةةن خةةالل تخصةةيص الميزانيةةات للعنقةةود السةةياحي مةةن الحكومةةة الفلسةةطينية القيةةام بةةدورها المتو 

 شكال الدعم والتمويل للقطاعات االقتصادية  بمشاركة الغرفة التجارية في القدس .  أجهة وتوفير  كافة 

 250من المتوقةع أن يسةاعد العنقةود علةى إقامةة عديةد مةن المشةاريع  الصةغيرة يةتم مةن خاللهةا إعةادة فةتح  .2

 .بمشاريع تشغيلية  هاصحابأ، ودعم ه، لتقوم بترميمفي مدينة القدس  اً اريتج محالً 

داريةةة جديةةدة لجمعيةةة إن يشةةرف العنقةةود علةةى تفعيةةل العناصةةر المكونةةة لةةه ، وعلةةى انتخةةاب هيئةةات أهميةةة أ.3

 ن ولجنة التجار وممثلي شركات السياحة .يدالء السياحيام

 :  .نتائج تتعلق بقطاع التجارة الداخلية8.1.6

ت العائلية الصغيرة ، واإلشراف على تدريب وتأهيل أبناء أصحاب المحةالت فةي مجةاالت آاوال : تطوير المنش

يةةرادات وفةةي توسةةيع فةةروع تجةةارة التجزئةةة االدارة الماليةةة والتسةةويق ممةةا يسةةاهم فةةي تحسةةين الحصةةة السةةوقية واإل

 % .  25بنسبة 

سةعار اإلسةرائيلية مقدسةيين لتحديةد أسةعار مناسةبة ومنافسةة  لألبناء قاعةدة تعةاون مشةترك بةين التجةار ال ثانيا :

 سعار منافسة . أمن خالل التحالف بالحصول على المواد والبضائع من الموردين ب
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هميةة التسةوق مةن عالميةة والتسةويقية علةى توعيةة المقدسةيين ممل العنقةود ومةن خةالل المؤسسةات اإلثالثا:  يع

 سرائيلية.   مدينة بديال عن المحالت والمتاجر اإلالمحالت الفلسطينية  في وسط ال

سةةكان والبنةاء علةى تطةوير أسةواق القةدس العربيةة  مثةةل رابعةا : يعمةل العنقةود التجةاري وبالتعةاون مةع عنقةود اإل

 سواق .عادة فتح  العديد من المحالت التجارية في هذه امإسواق اللحامين والعطارين  ، ويعمل على أ

 .تميز مدينة القدس التي خدمات السلع و التقدم  نأحالت القدس التجارية خامسا : تستطيع م

 نتائج  التعاون ما بين العناقيد المختلفة في القدس: .8.1.7

 علةةى مصةةفوفة التعةةاون مةةابين العناقيةةد المختلفةةة التةةي تةةم استعراضةةها بالتفصةةيل فةةي الفصةةل السةةابق ، اعتمةةاداً 

راف القةةدرة التنافسةةية لعةةدد مةةن القطاعةةات اإلقتصةةادية المقدسةةية والتةةي إنجةة سةةاهم بالحةةد مةةنالتعةةاون يأن  بةةينتي

تتمثةةل فةةي إرتفةةاع معةةدالت الفقةةر وتزايةةد وتيةةرة التسةةرب مةةن المةةدارس التةةي تتحةةول إلةةى قةةو  عاملةةة غيرمدربةةة 

لتنافسةية ستغاللها في اإلقتصاد اإلسرائيلي . وفي المرحلة  الثانية تةأتي زيةادة القةدرة ااستخدامها و اومؤهلة  يتم 

 لتلك القطاعات عندما يتم تحديد مجاالت التعاون بينها مما يساهم بدعم  اإلقتصاد المقدسي .

  :نتائج التعاون والتكامل بين  عناقيد اإلقتصاد المقدسي  واإلقتصاد الفلسطيني..8.1.8

   مقدسةةي وربطةةةه أي نجةةاح يتحقةةق فةةةي هةةذا المجةةةال خصوصةةًا عنةةةدما يقةةل إإلحتةةةواء اإلسةةرائيلي لإلقتصةةةاد الن إ

 باإلقتصاد الفلسطيني سيحقق نجاحات أخر   يمكن البناء عليها مستقباًل . 
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ويشكل نجاح العنقود المقدسي في مجاالت اإلسكان والسياحة والتجارة الداخلية والتعليم أساسا للتعاون مع 

يرة وبيت لحم.  ومن القطاعات المناظرة لها في امراضي الفلسطينية خصوصا في محافظتي رام اهلل والب

 المتوقع أن ينعكس أي نجاح في محافظة القدس أساسا لنقل التجربة إلى بقية المحافظات الفلسطينية  .

 . التوصيات :  8.2

  :. توصيات عامة8.2.1

لتعزيز الميزة التنافسية  أداه فعالة ك ة.ضرورة تطبيق نموذج بورتر التنافسي على مختلف القطاعات المقدسي1
 سرائيلي . حتالل اإلة القدس رغم وجود اإللمدين

نمةوذج والسةعي اللةدعم  ثلةي القطاعةات والةوزارات المختلفةةرادة عند المستويات العليةا مةن مم.ضرورة توفر اإل2
 في مدينة القدس.  لنجاحه كمصلحة فلسطينية عليا في تثبيت الوجود الفلسطيني

 قيد ومرجعية مشتركة لمختلف العناقيد.ضرورة توفير مرجعية مهنية  لكل عنقود من العنا3

. ضةةرورة التعةةاون والتنسةةيق مةةابين العناقيةةد فةةي مدينةةة القةةدس والقطاعةةات االقتصةةادية المختلفةةة مةةن الضةةفة 4 

 الغربية . 

 . نموذج "بورتر "موال والموارد بالطرق الصحيحة للمساهمة في نجاح توفير الموارد الالزمة وتوجيه ام .5 

لمشاركة والتعاون مابين كل عنصر من العناصر المكونة لكةل عنقةود مةن  جهةة ، والتعةاون تعزيز عامل ا .6

 مابين مختلف العناقيد من جهة ثانية . 

طةار قةانوني إالتزام الشركاء من القطةاعين العةام والخةاص والمؤسسةات المقدسةية بتنفيةذ خطةة العناقيةد وفةق  .7

 اء . هداف كل من الشركأوتنظيمي واضح يحقق مصالح و 
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ن أهم القنوات التي يمكةن أن ربط القطاع الصحي في القدس بالقطاع الصحي الفلسطيني الذي يعتبر من إ.8

 تسهم في ربط االقتصاد الفلسطيني مابين القدس والضفة وغزة. 

 سكان : توصيات متعلقة بعنقود اإل.8.2.2

 وال : الحكومة : أ  

وتصةةادق مةةع منظمةةة التحريةةر علةةى مرجعيةةة مهنيةةة وطنيةةة  ،نقةةودسةةكان والبنةةاء تأسةةيس العن تةةدعم وزارة اإلأ.1

 .   للعنقود

يخصةص لالسةتثمار فةي البنةاء ،يةدعم رخةص البنةاء ويسةاهم بالتكةاليف لتمليةك المقدسةيين  اً ن توفر صةندوقأ.2

 موال والموارد المالية.  مدال من دفع الغرامات التي تهدر االشقق ،ب

 ثانيا على مستوى العرض : 

  ضةةةي ولةةةد  الةةةدول العربيةةةة واالسةةةالمية ، ار مرجعيةةةة وطنيةةةة مهنيةةةة تتمتةةةع بالثقةةةة لةةةد  مةةةالكي امتةةةوفير

 .  سكانالتمويل لدعم مشاريع البناء واإل ب وتوفيريراضي من التسر اية امللمساهمة بحم

  الةوطن لتنفيةذ  اتسةكان والبنةاء فةي محافظةسةكان  الجهةود مةع شةركات اإلن ينسةق عنقةود اإلأ.ضرورة

 قليل الفجوة مابين العرض والطلب على االسكان . تسكان في حدود المدينة مما يساهم بإمشاريع 

 ثالثا : العنقود والصناعات المساندة: 

 .القدس مدينة مة المشاريع والورش الصناعية وشركات مواد البناء  في إن تقوم ادارة العنقود باقأ 
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 رابعا: التمويل : 

سةةةكان فةةةي مدينةةةة العالقةةةات مةةةع الةةةدول العربيةةةة واالسةةةالمية لتمويةةةل مشةةةاريع اإلتنسةةةق ادارة العنقةةةود الجهةةةود و .1

 .  القدس مما يساهم بتثبيت الوجود الفلسطيني في القدس

تسةةاهم بالمشةةاركة فةةي المخةةاطرة لنشةةاء شةةركات وسةةاطة لضةةمان االسةةتثمار و إ. تقةةوم شةةركة القةةدس القابضةةة ب2

 مساكن والمرافق في مدينة القدس .في بناء ال لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار

 سكان : تحاد جمعيات اإلإخامسا: 

 دونم ( .  4700راضي المنظمة وغير المرخصة ) .الحصول على رخص البناء على ام1

 توصيات تتعلق بعنقود التعليم : .8.2.3

 اوال :وزارة التربية والتعليم : 

التعليمةةةي  للقطةةةاع الداعمةةةة والهيئةةةات المؤسسةةةات كافةةةة مةةةع والشةةةراكة التعةةةاون آفةةةاق تعزيةةةز  علةةةى ن تعمةةةلأ.1

 .النوعي التعليم تحقيق لضمان

 طبيق توصيات الدراسات السابقة المتعلقة بنوعية التعليم في القدس . ت..2

 الصةفية الغةرف فةي الةنقص علةى للتغلب والمرافق المدارس بناء في االستثمار على القطاع الخاص . تحفيز3

  . والساحات المالعبو  والمختبرات والمكتبات

 القدس الشريف –ثانيا :مديرية التربية والتعليم 

جيات التعليم وتحقيق الخطة الوطنية للتعليم في القدس ،والحفةاظ علةى المنهةاج يستراتإن تعمل على توحيد أ.1

 سرائيلي الدخيل .الفلسطيني بديال عن المنهاج اإل
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 وقاف ، مدارس خاصة ، وكالة ألتعليمية من . تشكيل مرجعية مهنية موحدة  لجميع المظالت ا2

 التعليم في عمل  بعقود وربطها  بالجامعات  التحاقهم عند العامة الثانوية لطلبة  دراسية منح .توفير3

المد . متوسطة   

 ثالثا :الجامعات والكليات : 

 .بناء برامج تأهيل نوعية ترافق التطورات العالمية 1

 تعليم الجامعي .  دمج التكنولوجيا في ال..2 

 تاحة تخصصات تالئم احتياجات سوق العمل المقدسي . إ.3 

 قامة مركز البحث والتطوير ومركز تكنولوجيا المعلومات.إ.4 

 رابعا :العرض : 

 قديمة  وبناء مدارس جديدة  ن يوفر عنقود التعليم  الموازنات للتعليم واالستثمار بشراء مبان  أ.1

 للمعلمين . كاديمي نوعي  أو  بوي  هيل تر أ. توفير برنامج ت2

 التعلةيم نمةاطأ بةين الفجةوة وتقليةل التعلةيم جةودة لتحسةين القةدس في للتعليم الجزئية صةخالخص نحو . التوجه3
 .  القدس في السائدة

 خامسا : الطلب على التعليم :  

م خدمات تعليميةة مميةزة سالمية ، من خالل تقديوقاف اإلالطلب على التعليم في مدارس ام ن يحفز العنقود أ
 .تساهم بالحد من نسبة التسرب من المدارس وتحسن مستو  التحصيل االكاديمي 

 سادسا :المؤسسات الداعمة : 

 بعضها البعض . لاعتماد التكاملية وعدم تكرار برامج المؤسسات 
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 الصناعات المرتبطة : 

 لمختبرات في التعليم . .توظيف التكنولوجيا ،الوسائل التعليمية ،وسائل االيضاح ،وا

 توصيات متعلقة بالعنقود الصحي : .8.2.4

 وال : الحكومة :أ
 جية الفلسطينية وبلورة رؤية واضحة إلنعاش القطاع  الصحي .يستراتإلاطوير .ت 1

 . القدس  فيتعزيز االستثمار الحكومي والخاص  في مجاالت وتخصصات نادرة مميزة .2

صصةةات نةةادرة ، مةةن خةةالل العالقةةات الدبلوماسةةية مةةع الةةدول التةةي تتميةةز فةةي تةةوفير المةةنح الدراسةةية فةةي تخ.3

 تخصصات طبية نادرة.

.تشةةجيع  الطلةةب  المحلةةي علةةى الخةةدمات الصةةحية المقدمةةة مةةن مستشةةفيات القةةدس ، وتخصةةيص تحةةويالت 4

 سرائيل . الى إكبر بديال عن التحويالت للخارج و أبنسبة 

 ة بتحويالت وزارة الصحة الفلسطينية بانتظام. .االلتزام بتسديد الفواتير المتعلق5

 : ثانيا العرض

 فيات الفلسطينية  . تشمسوتعزيز التنسيق مابين ال مرجعياتتوحيد ال .1

  تخصصات نادرة غير متوفرة في مستشفيات الضفة تميز مستسشفيات القدس .ان يعمل العنقود على توفير2

لطبي التخصصي  خارج فلسطين  في تخصصات نادرة االكادر هيل وتطوير أفرص تدريب وت توفير.3
 ة.ومحدد
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تعزيز القوة التفاوضية الدارات المستشفيات مع صناديق المرضى االسرائيلية لتحقيق اسعار افضل مقابل  .4

  .التي تقدمها للمرضى المقدسيين الخدمات 

 ثالثا :الطلب : 

   .المقدسية الصحية للخدمات التسويقو  الترويج.ان تلعب المؤسسات المقدسية دورا اساسيا في 1

الضفة  من مرضى الطلب لزيادة المعيقات االسرائيلية .ان تعمل المؤسسات القانونية على التغلب على 2

  على الخدمات الصحية المقدسية وقطاع غزة 

 رابعا :المؤسسات الداعمة : 

عن خدمات العناية المكثفة التي  يال بداثناء نقل المرضى  مكثفة ر اسعاف يتيح خدمات العناية اليتوف.1
 .تقدمها المستشفيات االسرائيلية

التي تفرض على وزارة الصحة الفلسطينية تحويل المرضى لخارج  بعض الفحوصات الطبية المخبرية.توفير 2
  الوطن او الى اسرائيل.

 . كة للعنقود الصحي في الجوانب االدارية والفنية ، وانشاء قاعدة بيانات مشتر  .توظيف التكنولوجيا3

 توصيات متعلقة بعنقود السياحة : .8.2.5
 اوال : الحكومة الفلسطينية : 

 .  القدس بمدينة السياحة وتشجع  القطاع الخاص على  االستثمار في  الفلسطينية ان تستثمر الحكومة.1

  لحم بيت في السياحة اعوقط القدس في السياحة قطاع مابين التعاون الفلسطينية السياحة وزارة ترعى ان .2

لتحفيز الطلب على منتجات مدينة القدس . الدول في الفلسطينية الممثليات مابين التنسيق العمل على .3  
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 ثانيا : العرض: 
ومهارات التسويق لد  العاملين في قطاع السياحة  االجنبية المهارات اللغوية .ان يعمل العنقود على تطوير 1

 .في القدس
ية والصناعات المرتبطة بالسياحة بالتعاون مع محافظ بيت لحم ، وبعض و اء الحرف اليدحيإاعادة .2

االدول العربية واالسالمية مثل االردن ومصر وتركي  

  .التسويق اقسامتطوير القدرات  التسويقية لتجار السياحة بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية وخاصة .3

 .سلة من السلع والخدمات السياحية  يقدمارات سياحية ، و سعرية  ومس ال عروض.ان يوفر العنقود 4

 .ان يوفر العنقود  منتجات سياحية فلسطينية الصنع . 5

 ثالثا :الطلب 

 .الوافدة من الدول العربية واالسالميةالدينية  السياحة على  التركيز .1

 .التركيز على الطلب المحلي من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني. 2

 :المؤسسات الداعمة :  رابعا

 اقامة مركز تدريبي للحرف اليدوية المرتبطة بالسياحة . .1

 ويتاح من خالله التجارة االلكترونية  توفير موقع الكتروني متخصص يروج لمنتجات وخدمات مدينة القدس.2

 .تأسيس مركز تسويقي للخدمات السياحية في مدينة القدس .3

:جامعة القدس خامسا  :  

مرشدي سياحة يمتلكون مهارات لغوية واتصال وتواصل  صص ارشاد سياحي ، يخرج تخ  ان توفر

يها.ليصبحوا قادرين على توجيه السياح باتجاه المحالت التجارية واالماكن التاريخية ف  

 .توصيات متعلقة بقطاع التجارة الداخلية : 8.2.6
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 اوال : الغرفة التجارية :

 وللجان التجار المختلفة.دارتها .ان تشرف على انتخابات جديدة ال1

، لزيادة الطلب على منتجات اتحاد الغرف التجارية في المحافظات الفلسطينية .ان تكثف التعاون مع3

  وخدمات المدينة من الضفة الغربية . 

 . لتخصيص  نسبة من المشتريات الحكومية  من  مدينة القدس .ان تكثف التعاون مع الوزارات المختلفة 4

 يا :العرض : ثان

 .ان يشرف على تدريب وتأهيل ابناء اصحاب المحالت في مجاالت االدارة المالية والتسويق .1

 .تطوير أسواق القدس العربية  مثل اسواق اللحامين والعطارين . ان يعمل على  2

 ثالثا : الطلب :

 عاال للمحالت التجارية المقدسية .ان يمارس دورا تسويقيا ترويجيا ف

 : الجامعات : رابعا

ان تشرف جامعة القدس والجامعات الفلسطينية االخر   على تدريب خريجي االدارة والتسويق عمليا في 

 الشركات التجارية المقدسية تمهيدا لدمجهم في سوق العمل المقدسي.

يق ايرادات افضل .ثانيا االشراف على اجراء ابحاث تسويقية في القدس لمساعدة التجار على تحق
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 ائمة المراجع :ق

 المراجع العربية :1
 القران الكريم 

التأمين الوطني  ومكتب العمل في القدس الشرقي ة يساهمان في  (: تقرير2014لية )امعا العم.1
تعميق الفقر لدى سك ان المدينة الفلسطيني ين خدمًة للسياسة الحكومي ة التي تدفع الفلسطيني ين 

            .http://arb.wa-maan.org  ، موقعإلى ما وراء الجدار العازل

  ،مقاطعة المقدسيين تكبد السوق اإلسرائيلية خسائر فادحة :(2014) لإلنباء وطن .2

 http://www.wattan.tv/ar/news/100757.htmlمقالة منشورة على موقع 
،مقالة منشورة  ميزة تنافسية للسياحة في المملكة أهمالمواطن  (:2014.)لطانبن سلمان، س.3

 http://www.alyaum.com/News/art/116833.htmlعلى موقع اليوم 

 ر يحذر من مخطط لتهجير آالف المقدسيين عنخبي (:2013.) اسمعبد الواحد، ر .4 

http://www.elaosboa.com/show.     مقالة منشورة على الموقع،طريق 'البطاقة الذكية'  

 وزير األوقاف األردني: الوصاية الهاشمية على القدس أولى (: 2014.هايل ، د.)5

       . تصريح منشور على موقع المصريمن السالم مع إسرائيل، 

4          http://www.almasryalyoum.com/news/details/401 4            

مقالة مرجعيات التعليمية في القدس  وتأثيراتها السلبية، التعدد  (:2012.)اسم.عبيدات، ر 6  
 م.ت.ف. لدائرة شؤون القدس في  (5) القدس منشورة في سلسلة أوراق

 . التعليم في القدس .. واقع وتحديات ، سمير جبريل:(  2012. جبريل ، سمير.)7 

 م.ت.ف. لدائرة شؤون القدس في  (5) القدس ورة في سلسلة أوراقمقالة منش  

 ائرة تنمية الشباب. دواقع عمالة األطفال في القدس ،  (:2014.)ازنجعبري، م. 8 

http://arb.wa-maan.org.ilkl/
http://www.wattan.tv/ar/news/100757.html
http://www.alyaum.com/News/art/116833.html
http://www.elaosboa.com/show.asp?id=19504#.VJ0CzAFAA
http://www.almasryalyoum.com/news/details/401490
http://www.almasryalyoum.com/news/details/401%204%20%20%20%20%20%20%20%20%20%204
http://www.almasryalyoum.com/news/details/401%204%20%20%20%20%20%20%20%20%20%204
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جيات  االقصاء ي، استرات التخطيط االستراتيجي القومي في إسرائيل(:2013.جبارين ،يوسف.)9
 ركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية دراسة صادرة عن مركز مدار:الم والهيمنة ، 

(:التسرب المدرسي في مدارس شرقي  القدس، 2012.،مصاروة، افنان ، د.)ى.حجازي،يحي10
 المسببات والدوافع .

، اثر الجدار على العملية التعليمية في مديرية ضواحي القدس (،2012.عريقات، باسم.)11
   م.ت.فائرة شؤون القدس في لد (5) القدس منشورة في سلسلة أوراق ورقة عمل

منشورة  عملورقة ،   التسرب المدرسي في مدينة القدس ،(  2012.) ريمانالشاويش ، ن. 12
 .  م.ت.فلدائرة شؤون القدس في  (5) القدس في سلسلة أوراق

، القدرة التنافسية للتمور الفلسطينية في األسواق  (2004الجعفري،محمود.،الفي،د.).13
 معهد أبحاث السياسات االقتصادية )ماس (، رام اهلل  فلسطين . ق التصدير، المحلية وأسوا

 في عات على ملكية األراضيا(، النز 2013.)خمايسة،راسم .،تفكجي، خليل.14 
 جمعية الدراسات العربية،طبعة ثانية محدثة -تقريرمنشور،صادر عن دائرة الخرائطالقدس،

 لتجارية في مدينة القدس المشكالت الراهنةاألوضاع ا (:2010.أبو السعود،عزام .)15 
 http://www.jacci.org  دراسة منشورة على موقع الغرفة التجارية،ومتطلبات التطوير

 اثر جدار الفصل العنصري على القطاعات (:2010جويلس، نائلة.،ابوالسعود،عزام.).16 

 دراسة نشرت على موقع الغرفة التجاريةالقدس العربية،االقتصادية المختلفة في   

،  253، عدد  االقتصاد المقدسي تدهور مستمر وتنمية بعيدة(: 2013.قرش، محمد .)17
 . فلسطينية صادرة عن مركز ابحاث منظمة التحرير الفلسطينية  شؤون 

 واقع القدس في التعليم مرجعيات تعدد بعنوان دراسة  (:2013االهلي )  االئتالف .18
  https://airssforum.com/showthread.php?t=8912منشورة على موقع ، وتحديات

 بقيمة القدس في الشباب لتشغيل اتفاقيات ثالث توقع التعاون (:2011.صحيفة الحياة )19
 http://www.alhayat-j.com/newsiteمنشورة على موقع  مقالةدوالر،  مليون 7.5

http://www.jacci.org/
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% العام المنصرم 3رتفاع معدل االجور في اسرائيل بنسبة ( : ا2013.فلسطين اون الين )20
 http://felesteen.ps/details/news  ، مقالة منشورة في موقع

،مقالة منشورة في  تقرير اممي يدعو لربط اقتصاد القدس بالضفة الغربية( :  2013.وفا )21
 http://www.wafa.ps/arabicموقع 

قطاع الخدمات الفلسطيني ودوره (:  2003) ونخر ا.الجعفري،محمود .،مكحول ،باسم .،و 22
، صادر عن معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني في عملية التنمية االقتصادية 

 )ماس(.

 ،صادر عن االمم المتحدة .  تصاد الفلسطيني في القدس الشرقيةاالق(، 2013.االونكتاد :) 23

 

 .المقابالت الشخصية: 2

تركزت المقابالت حول نقاط القوة والضعف ، الفةرص والتهديةدات التةي تواجةه القطاعةات الرئيسةية 

يد موضع الدراسة : االسكان والبناء ، الصحة ، التعليم ، السياحة ، والتجارة الداخلية ، وحول توح

س وتثبيةت وجةود المقدسةيين ، سبل انعةاش االقتصةاد فةي مدينةة القةد ةمختلفلمرجعيات القطاعات ا

 . ، سيتم التطرق اليها باختصار فيها 

-7-12ة فرع القدس االسبق ، بتةاريخ يمدير الغرفة التجار  -.مقابلة مع السيد عزام ابو السعود1

2013 

 2014-11-1لرئيس لشؤون القدس ، بتاريخ ار اتشمس –.مقابلة مع االستاذ احمد رويضي 2

 2013-5-6تنمية الشباب ، بتاريخ  مدير دائرة –.مقابلة مع االستاذ مازن الجعبري 3

 2013-4-7مدير شركة علي شقيرات اخوان ، بتاريخ  –.مقابلة مع السيد علي شقيرات 4

 2013-7-3خ اخصائي سرطان الدم في مستشفى "هداسا"،بتاري–.مقابلة مع د.نائل دعاس 5

http://felesteen.ps/details/news
http://www.wafa.ps/arabic
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عيةةة واالقتصةةادية، فةةي مةةدير مركةةز القةةدس للحقةةوق االجتما -.مقابلةةة مةةع االسةةتاذ زيةةاد الحمةةوري6

12-3-2013  

-4-24التجمةةع المقدسةةي لالسةةكان ، فةةي -رئةةيس اتحةةاد–مقابلةةة مةةع المهنةةدس محمةةود زحايكةةة .7

2013  ، 

-22لدراسةات العربيةة ، فةي مدير دائرة الخرائط في جمعيةة ا–مقابلة مع السيد خليل التفكجي  .8

 ، مقابلة مهيكلة : 5-2013

-12-17مةةدير شةةركة المهنةةدس محمةةد نسةةيبة واوالده  ، -بة ي.مقابلةةة مةةع المهنةةدس سةةامر نسةة9

2014 

 مقابلة مهيكلة 

مدير مكتب هندسي ، ورئةيس اتحةاد اوليةاء  -. مقابلة مع المهندس المعماري عبد الكريم الفي10

 . 2013-9-12ة للبلدية ، التابعاالمور في المدارس 

 2015-1-2وزارة شؤون القدس، في تاريخ  –. مقابلة د.عناد السرخي 11

ل المكبةر ، فةي . مقابلة مع السيد سليمان شقيرات  رئيس لجنة الدفاع عن اراضةي ومنةازل جبة12

 تاريخ 

 2-11-2014. 

 ،2014-4-11خ س في القدس ، في تاريئرئيس تجمع الكنا–.مقابلة مع االب وليم شوملي 13

 .مقابلة مهيكلة 

سةةةةةةور متخصةةةةةةص فةةةةةةي تخطةةةةةةيط المةةةةةةدن ، فةةةةةةي تةةةةةةاريخ يفو .مقابلةةةةةةة مةةةةةةع د.راسةةةةةةم خمايسةةةةةةة ،بر 14

6/10/2012 
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         خيرستم النمري ، رئيس قسم العظام والمدير السابق لمستشفى المقاصد ، بتار  .د  .مقابلة مع.15

 ،مقابلة مهيكلة : 3-9-2013

رئيس مجلس ادارة مستشفى الهالل ،عضو الهيئةة االداريةة فةي –ري .مقابلة مع د.عبد اهلل صب16

-6-13فةي القةدس ، فةي تةاريخ  فى المقاصد ، رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات الخيريةتشمس

2014. 

 رئيس قسم التمريض في مستشفى العيون ،في تاريخ–.مقابلة مع السيد محمد ميعاري 17

 .، مقابلة مهيكلة 11-4-2013

 7/6/2013صحفي متخصص في التعليم ، في تاريخ   –ة مع السيد راسم عبيدات .مقابل18

دس ، فةةةةةي تةةةةةةاريخ رئةةةةةةيس اتحةةةةةاد المعلمةةةةةين فةةةةةرع القةةةةة–.مقابلةةةةةة مةةةةةع االسةةةةةتاذ عيسةةةةةى سةةةةةلمان 19

12/5/2013 

المشرف النفسي في مدارس المعةارف االسةرائيلية ، فةي تةاريخ –.مقابلة مع االستاذ محمد زهرة 20

22/5/2013 .  

الةرئيس للشةؤون االداريةة والماليةة فةي معهةد وجةدي ابةو  ةنائبة–ابلة مع االسةتاذة نهلةة الةزبن .مق21

 . 26/3/2014 تاريخ غربية في

القسةةةم المهنةةةي فةةةي جمعيةةةة الشةةةابات المسةةةيحية فةةةي  ةمةةةدير –. مقابلةةةة مةةةع االسةةةتاذة مةةةي عميةةةرة 22

19/5/2014 ، 

 28/4/2014قدس ، في تاريخ مدير كلية الريان في ال–.مقابلة مع د.حازم الجوالني 23

 19/3/2014مشرفة التكنولوجيا في مديرية التعليم في  -.مقابلة مع  نور عكاوي 24
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 2013-4-13مدير مجموعات سنقرط ،في تاريخ–.مقابلة مع المهندس مازن سنقرط .25

س ، فةةةةةةي تةةةةةةاريخ مةةةةةةدير الغرفةةةةةةة التجاريةةةةةةة فةةةةةةي القةةةةةةد–. مقابلةةةةةةة مةةةةةةع السةةةةةةيد فةةةةةةادي الهةةةةةةدمي 26

10/12/2014  

ئسةةي المجلةةس الكنا–.مقابلةةة مةةع السةةيد يوسةةف ضةةاهر مةةدير مركةةز القةةدس للعالقةةات الكنسةةية 27

 . 2/9/2014االعلى، في تاريخ 

مةةةةةةدير الغرفةةةةةةة التجاريةةةةةةة فةةةةةةي القةةةةةةدس ، فةةةةةةي تةةةةةةاريخ –االسةةةةةةتاذ فةةةةةةادي الهةةةةةةدمي  مةةةةةةع مقابلةةةةةةة..28

20/11/2014 .  

 12ي البلةةدة القديمةةة ، فةةي نائةةب رئةةيس لجنةةة التجةةار فةة –. مقابلةةة مةةع السةةيد غسةةان عابةةدين 29

/3/2014 

قسةةم االدارة  فةةي كليةةة بيةةت حنينةةا  فةةي جامعةةة القةةدس ، –. مقابلةةة مةةع االسةةتاذة سةةند سةةالحوت 30

  . 22/3/2013في تاريخ 

 .9/4/2013مدير الفندق الوطني ،في تاريخ  –.مقابلة مع السيد اسامة صالح 31

د قريةع ابةةو العةالء ،رئةةيس دائةرة شةةؤون احمةة االخ. مجموعةة بؤريةة للقطةةاع الصةحي فةةي مكتةب 32

 . 5/4/2013.في تاريخ  ةالقدس في منظمة التحرير الفلسطيني

 شارك في المجموعة : 

  ستم النمري مستشفى المقاصد . ر .دكتور 

  . محمد ميعاري ، مستشفى العيون. 

  . د.ايمن شويكي من نقابة االطباء. 
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احمةد قريةةع ابةو العةةالء ،رئةيس دائةةرة  االخمكتةةب  فةي بنةاء واالسةةكان قطةةاع المجموعةة بؤريةة ل. 33

 12/4/2013.في تاريخ  ةشؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطيني

 شارك في المجموعة : 

  . السيد علي شقيرات رئيس شركة علي اخوان شقيرات 

  التجمع المقدسي لالسكان . –.السيد محمود زحايكة رئيس اتحاد 

  ارة مجلس االسكان . رئيس مجلس اد–.ابراهيم شعبان 

  المهندس عبد الكريم الفي ، مهندس معماري . 

  مقاول بناء في القدس . –.السيد رامي الحلواني 

احمةةد قريةةع ابةةو العةةالء ،رئةةيس دائةةرة شةةؤون  االخفةةي مكتةةب  لقطةةاع التعلةةيم مجموعةةة بؤريةةة . 34

 17/4/2013.في تاريخ  ةالقدس في منظمة التحرير الفلسطيني

 ب مستشارة التعليم في المؤتمر الشعبي اعتدال االشه 

  وحدة القدس في وزارة التربية والتعليم .  ةمدير –ديما السمان 

  . باسم عريقات مدير التربية والتعليم في الضواحي 

  العالقات العامة في التربية والتعليم .  ةمدير –سوسن الصفدي 

ريةةع ابةةةو العةةالء ،رئةةةيس دائةةةرة احمةةةد ق االخفةةي مكتةةةب  لجميةةع القطاعةةةات   مجموعةةة بؤريةةةة . 35

 2/2/2015.في تاريخ  ةشؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطيني

 شارك في المجموعة : 

جمعيةةةة –مةةةدير عنقةةةود السةةةياحة فةةةي القةةةدس ، مةةةازن الجعبةةةري –محمةةةود زحايكةةةة ، بشةةةار المشةةةني 

دير التربيةةةة نائةةةب مةةة)، خالةةةد حمةةةاد  (وزيةةةر السةةةياحة االسةةةبق)الدراسةةةات العربيةةةة . ،هةةةاني عابةةةدين 

منةةة بةةدران آ، (جامعةةة القةةدس )اسةةتاذ فةةي ، ديمةةا السةةمان ، صةةبري صةةفدي  (والتعلةةيم فةةي القةةدس
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، سليمان شقيرات ، رمزي ربةاح ، ربحةي شةويكي ، سةعيد القصةاص ،  (جامعة القدس)استاذة في 

، احمةد رويضةي ، جمةةال (مةدير الغرفةة التجاريةة )حجةازي الرشةق ، عرابةي الرشةق ،فةادي الهةةدمي 

 جعفر . ، نهاد ابو غوش ، سامر نسيبة ، والء ابو عصب . 

فنةةةةةةدق لجميةةةةةةع القطاعةةةةةةات بةةةةةةدعوة مةةةةةةن منتةةةةةةد  القةةةةةةدس االقتصةةةةةةادي فةةةةةةي مجموعةةةةةةة بؤريةةةةةةة . 36

 .11/2/2015في  "دوراسااالمب"

 شارك في الورشة : 

 سامر نسيبة ، احمد البديري ، بشار المشني ، مازن جعبري ، صبري صفدي مازن سنقرط ، 

يرات ،محمةةود زحايكةةة ، اسةةماعيل المسةةلماني ، حةةازم القواسةةمي ، هةةاني العلمةةي ، توفيةةق علةةي شةةق

البردويةةةل ، نسةةةرين  ىحةةةبش ، زيةةةاد الحمةةةوري ، راسةةةم عبيةةةدات ، بشةةةار العةةةزة ، نفةةةين جةةةوالني ، ربةةة

  زوربا ، عزيزة مشهور .
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 مالحق الدراسة : 

__________ 

 : الجداول 1ملحق رقم 

 :  مؤشرات اقتصادية مختارة لمحافظة القدس : ( 1رقم )الجدول 

االراضي  اسرائيل 
 الفلسطينية 

قطاع 
 غزة 

الضفة 
 الغربية

محافظة 
 القدس 

 المؤشر

 العمل والبطالة :  

86%  45.8%  42.1 47.9 %35.3 ق العمل:) حسب معايير سو  
 منظمة العمل الدولية ( 

نسبة القو  العاملة من 
فاكثر  15مجموع االفراد   

نسبة النساء بين القو   7.6 17.2 10.2 14.7 58
 العاملة 

معدل البطالة )التعريف  17.9 23.8 34.1 26.7 5.9
 الموسع (

االراضي  اسرائيل
 الفلسطينية

قطاع 
 غزة

الضفة 
 الغربية

ة محافظ
 القدس

 المؤشر

 السكان : 

 معدل النمو السكاني   1.88 2.65 3.48 2.96  6 1.7

 متوسط كثافة السكان  1.4 1.4 1.6 1.5 
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 في يسكنون المواطنين من  20% 73.8% 83% 77.7% 68.8% 

 ملكيتهم في شقق

، الفقر  جوراالستهالك ، اال 

 : 

 معدل حجم االسرة  4.7 5.1 6 5.3 3.4

2532 

 

985.8 

 

6  

729 

 

6.6 

1058 

 

5.6 

1501 

 

5.3 

متوسط استهالك االسرة 
 الشهري بالدينار االردني.

 لحجم اسرة مكونة من :

15 %  25.8%  38.8
% 

17.8% نسبة االسر تحت مستو   78% 
 الفقر 

 معدل االجور بالديناراالردني  840 480 355 433 3367

 الواردات والصادرات  

) مليون دوالر (   الواردات 172.5  4697   

 الصادرات )مليون دوالر (   10.4 782.4

 2013المصدر : كتاب القدس االحصائي، 
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 اعدات المتعلقة بالدعم القانوني:برنامج المس (2رقم )جدول 

إجمالي الراتب السنوي  عدد المحامين المطلوب نوع القضية

 دوالراتبالوف ال

 150 2 مخالفات امبنية

 75 1 التنظيم امرنوناقضايا 

قضايا االستيطان، التسريب، 

 التزوير، اإلخالء

3 250 

 75 1 حق اإلقامة وقضايا التأمين

 75 -- آخرين

 625 7 المجموع

 
 : ، وتقدر موازنته ( برنامج المساعدات المتعلقة بالدعم الهندسي 3جدول رقم )

قيمة المساعدات بااللف  نوع الملف 

 شيكل 

 توقع سنويا المبلغ الم

 (  دوالر)  مليون 

 0.5 20 مساعدات هندسية فردية 

 مشاريع التنظيم الهيكلي 

 ) جماعات ( 

100 0.5 

 0.75 300 مشاريع االسكان ) جمعيات ( 

 0.75 -- العمل من خالل عقود المكاتب 

 2.5  المجموع 
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 . 217يبين مشاريع االسكان في مدينة القدس:( 4رقم )جدول 

 
عدد الوحدات  الموقع مشروعاسم ال

 السكنية
 مالحظات

مشاريع اسكان جمعية العودة  .1
 )محمود زحايكة(

 قيد البناء والترخيص 50 شرفات
   جبل المبكر
   بيت صفافا

   أخر 
 
مشاريع اسكان مجموعة علي  .2

 شقيرات
 قيد البناء والترخيص 80 بيت حنينا

   شعفاط
راحل قيد الترخيص/م 72 جبل المكبر

 النهائية 
 
مشروع اسكان معلمي صور باهر  .3

 )أ(
قيد الترخيص/ مراحل  72 صور باهر

 نهائية
مشروع اسكان معلمي صور باهر  .4

 )ب(
 قيد التنظيم 32 صور باهر

 
 قيد البناء 40 شرفات مشروع اسكان دير الالتين )أ( .5
 قيد البناء 32 شرفات  مشروع اسكان دير الالتين )ب( .6
 
 حاصل على ترخيص 8 الصوانة ان الفلكيين جمعية اسك .7
 
 قيد البناء 16 بيت حنينا جمعية اسكان شركة الكهرباء .8

                                                           
 

217
  2013عام  معطيات وزارة شؤون القدس ، 
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 قيد الترخيص والتنظيم 30 راس العامود جمعية اسكان أسوار القدس .9
 

 الوحدات عدد الموقع المشروع اسم

 السكنية
 مالحظات 

 انتهى البناء 28 بيت حنينا جمعية إسكان امطباء )أ( .10
المراحل النهائية  26 بيت حنينا جمعية إسكان امطباء )ب( .11

 للترخيص
قيد الترخيص/ مراحل  28 بيت حنينا جمعية إسكان المهندسين )أ( .12

 نهائية
قيد الترخيص/ مراحل  15 بيت حنينا جمعية إسكان المهندسين )ب( .13

 نهائية
 

 قيد التنظيم 40 بيت حنينا مشروع إسكان جمعية المشيد .14
 

 قيد التنظيم 150 بيت حنينا إسكان مجلس اإلسكان مشروع .15
  720 اإلجمالي

  
 ت الى المستشفيات االسرائيلية :(:التحوال5جدول رقم )

عدد  جهة التحويالت 
 التحويالت 

 "تكلفة التحويالت  نسبة التحويالت 

 بالشيكل " 

النسبة من التكلفة 
االجمالية من 

 التحويالت 

جمهورية مصر 
 العربية 

230 48% 1,332,36

1 
30% 

 %5 191250 %4 20 االردن 
االخضر الخط 

 "اسرائيل "  
129 27% 2,139,80

 شيكل 7
51% 

 %11 472,432 %17 82 غزة
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عدد  جهة التحويالت 
 التحويالت 

 "تكلفة التحويالت  نسبة التحويالت 

 بالشيكل " 

النسبة من التكلفة 
االجمالية من 

 التحويالت 

 71,790 %3 15 القدس المحتلة
 شيكل

2% 

المحافظات 
 الشمالية

5 1% 71,790 
 شيكل

1% 

4,231,29 %100 481 المجموع 

2 
100% 

 


