
544

54
4

 
 

��
��

� 
��

��� ������� ����� � ���� ������
 �������� ���

 �������� ������� �� ������ ���� 
	���� ���� �� ����� ���� ����� �
 ������� �� � �� ����� ������� ��� ���� �� ���� .	���� ���� � ��������

 ��� .���������� ������� ����� ���� � ��� �� ����� 
	���� ��� � ����������
 � ���� ������� ��� ���� ������� ��� ����� ����� ��� �¡ ��� ��¢ ���£�� ���

.���� �� 	����

 ������ � ������� 200�� ��� ����� ��
�	� ������� ����� ������� ����
 �
�� � ���� � ����� ����� � ����� ������ �	�� � ���� �� ��� ������

 ������ :��� �� ��� ����� �� ���� �� ��� ����� � ���� ������� ���� .������ ��
 ����� ¡�� ¢£ � �¤�� �� .��¥��� ¦�� §�� �������� ¨�©��� ���� ��������

 ��� �� �� ¤��� ª�� ���«�� �� ��§�� ������� ���� ��� �©�� ������ �������
.����� �	�� � ������ ¬�§�� � ���
 ��� ¡�« ®�§ �� �� ������ ��� ¯���� �©�

 ������¤¥� ������� �����¦�� ��¦��� 3790 ��� ���§�� ���� ��¨¡ � ������� ��� ���¤�
.©�ª��� 	���� ���«� ������ 
	���� ���� � ����¬��¥��

 ®��� ¯��� � ���� �� 	���� ��� � �°�� ��� ��� �±�¢� ������ � ������� �
 ������ ²��� � ����³�� ����� ����� � ´ � ���� �� µ�� ¶��� �� ²��· .	���� �����

 ¸�£� �� � ���� ������ª�¥� ´��¦���� ¹§³�� ������ �� ����� ��� ¹�� 
���� ��
 ��¬�¥� �¥��� � �� ���· �°���� �� ���� .	���� ���� �� ���� ������ º»�� ��
 ����� �� ����� 
��¤���� ������¡ � �������� ��¨���� �������� µ�� ������ �·�� ���

 .������ � ����¦�� ��������� ������� ¼� ��§��

 ¯����� �� 2019 ����� ���� ¹§³�� � ��� ¹��� ����· 	���� ���� �¡ �� ����
.	���� ���� � ��������� �����»��� ������¤¥�

 ���� ±���� ��£§� ���� � 
1978 µ�� ®�½� ¾��� 
�����§�� ���� ����� ����
 � ����� .������� ������� ����¬���� ������¤� ����� 	���� �� ¿�¦� ¾��� �£���
 � 
�������� ������� À����� ������ Á�Â�� ����� ��¬� ¶��¡ ¶��� ¾��� ������
 ������� ����� �� �� ©�§� ����� .Ã�� �� � 	���� �� µ�� �� � ������¡

 �¡ ������ �������� 	���� ���� 
������ ����³� ������ ������ ���¬� �� ��������
 ¹§� ����� µ���¡ ��¬� 	���� �� � 
������ �³����� .	���� �¡ ������� ������
 
��� ¼������ ���³§�� ¼����� ������ Á��¬� ������ ���� �¡ .±£½��� ����� Ä�¦��
 �� ����� ���� ¿�¦� .����� ���� ���¤ 	� �� ��Å��� ������� ������� ������

 ���� � ������� �¤ �� 
����¡ ���� ������ ��� ������¡ � ��� ����� �¡ 	����
.������� ������

 �����§�� ���� ����� ����
025639814 ®·��   025630175 À��� 9218604 	���� ,20 Æ��� Ç���

INFO@JERUSALEMINSTITUTE.ORG.IL  �����
 WWW.JERUSALEMINSTITUTE.ORG.IL



بحث مصاحب لتنفيذ قرار الحكومة 3790
للتنمية االجتماعية واالقتصادية يف شرقي القدس

املجتمع املدين يف القدس الشرقية - 

خريطة معرفة

ِبن أبراهامي

اورشليم-القدس، 2020 



أصبح النشر ممكنًا بفضل دعم شركائنا:

معهد القدس لبحث السياسات / رقم النشر 544 

ترجمة هذا املنشور اىل اللغة العربية تم عن طريق الدعم السخي من النموذج املقديس

The Arabic translation of this publication was made possible by 
the generous support of The Jerusalem Model

بحث مصاحب لتنفيذ قرار الحكومة 3790

للتنمية االجتماعية واالقتصادية يف شرقي القدس

املجتمع املدين يف القدس الشرقية - خريطة معرفة

ِبن أبراهامي

ترجمة: أنوار بن بديس

تصميم النسخة العربية: سرين سموم

تحرير النسحة العربية: تهيلة بيغمان

تصميم النسخة العربية: استي بيهم

تصميم الغالف: ستوديو ايرا جينزبورچ

© 2020, معهد القدس لبحث السياسات 
بيت حاي اليسار 

شارع رداك 20، اورشليم–القدس 9218604

www.jerusaleminstitute.org.il
info@jerusaleminstitute.org.il



املحتويات
1. הקדמה.................................................................................... 4

4 ............................................................................................................ 1. مقدمة

6 ................................................................................................. 2. خلفية تاريخية

9 ...................................................................................................... 3. أبرز النتائح
املؤسسات واملنظمات العاملة يف امليدان يف تقسيم ايل مجاالت نشاط............................ 9  3.1

توزيع جغرايف للمؤسسات العاملة يف القدس الشرقية............................................... 10  3.2
11 .................................................................................. مراكز نشاط مؤسسات أحياء  3.3
مقرات املؤسسات الفاعلة وغري أحيائية..................................................................... 12  3.4
تقييم استعداد العمل املشرتك مع املؤسسة اإلسرائيلية.............................................. 13  3.5
تحليل الجمهور املستهدف للمؤسسات املختلفة......................................................... 14  3.6
تحليل مصادر الدعم والتمويل للمجتمع املدين يف القدس الشرقية.............................. 15  3.7

18 ..................................................... 4. مراجعة مجاالت نشاط منظمات املجتمع املدين
18 .......................................................................................... املجتمع واملجتمع املحيل  4.1
21 ................................................................................................................ الرياضة  4.2
الرتبية والتعليم..................................................................................................... 22  4.3
الثقافة.................................................................................................................. 23   4.4
25 ................................................................................................................. الصحة  4.5
الزكاة والرعاية....................................................................................................... 27  4.6
االقتصاد والتشغيل................................................................................................ 28  4.7
حقوق االنسان....................................................................................................... 29  4.8
لجان محلية.......................................................................................................... 31  4.9
التعليم العايل....................................................................................................... 32  4.10
33 ............................................................................................................... السياحة  4.11
التخطيط الحضري واإلسكان................................................................................... 33  4.12

5. تلخيص........................................................................................................... 34



45

عرفة
طة م

خري
شرقية - 

س ال
يف القد

ين 
ع املد

جتم
امل

5

1. مقدمة

تنفذ الحكومة اإلسرائيلية حالًيا القرار رقم 3790، الذي تم تبنيه واملوافقة عليه يف أيار 2018. ُيعترب 
هذا القرار تاريخًيا لتقليل التفاوتات االجتماعية واالقتصادية يف القدس الشرقية، وينعكس يف ميزانية 
يتعلق  فإنه  املشروع،  هذا  بها  يهتم  التي  العديدة  املجاالت  بني  من  مليار شيكل.   2.1 تبلغ  خمسية 
باملجاالت االجتماعية واملجتمع والرعاية الصحية والتعليم غري الرسمي. يف العقود التي تلت توحيد 
ليست جزًءا  التي  الجهات  من  العديد  أرًضا خصبة ألنشطة  الحياة  من  املناطق  هذه  كانت  املدينة، 
تدعمها  التي  الهيئات  أو  تعمل  الشرقية،  القدس  يف  لسنوات،  اإلسرائيلية".  "املؤسسة  يسمى  مما 
دول مختلفة )األردن، تركيا، اململكة العربية السعودية، دول االتحاد األوروبي، إلخ(، أو بداًل من 
ذلك، متجذرة بعمق يف الحركة الوطنية الفلسطينية عىل مختلف فصالها )فتح، حماس، الجبهة 

الشعبية، الجبهة الديمقراطية واملزيد(.

توضح الخريطة يف هذه الوثيقة ما يتم القيام به يف مجاالت نشاط الخطة الخمسية من قبل 
تلك الكيانات التي ليست جزًءا من املؤسسة اإلسرائيلية. تقدم الخريطة بيانات عن عدد كبري من 
املؤسسات والهيئات العاملة يف القدس الشرقية، وتحلل أنشطتها وتقدم سلسلة من الرؤى لصناع 

القرار املؤمنني بشأن تنفيذ املشروع.

تستويف  ما  عادة  الشرقية.  القدس  أحياء  يف  العاملة  املدين  املجتمع  منظمات  الخريطة  هذه  يشمل 
تنمو  التي  الربحية  املنظمات غري  الثالث"،  "القطاع  إنها  املدين تعريف نفسها عىل  املجتمع  منظمات 
من امليدان وتمول من التربعات والعمل الخريي. يسمح واقع القدس الشرقية للعديد من املنظمات 
واملؤسسات التي ال تلبي بالضرورة هذا التعريف الرسمي بالعمل والتأثري عىل الواقع االجتماعي. إن 
عالم القدس الشرقية بالتحديد هو الذي يتكون من الحدود املعروفة الضبابية، وبالتايل يتم تقديم 
نسيج كامل من املؤسسات واملنظمات التي تدعم مفهوم املجتمع املدين بأوسع معانيه أمام أعيننا. كما 
ذكر غلينور وبالندر يف كتابهما: "املجتمع املدين هو ساحة للتفاعالت االجتماعية يتم التعبري عنها يف 

األنشطة التطوعية لتحقيق أهداف الفرد واملجموعة والعامة. )غلينور وبالندر، 2013(. 
تسعى هذه الدراسة إىل تتبع نفس نسيج النشاط املدين ككل، مع االهتمام بكل من تلك التي ظهرت 

كمبادرات محلية وإىل املزيد من الكيانات "املؤسسية"، إىل جانب فحص عالقاتها املتبادلة.

كجزء من عملية الرصد التي قمنا بها، تم بناء قاعدة بيانات واسعة بناًء عىل أبحاث الشبكة )بما يف 
ذلك الشبكات االجتماعية( وعىل حوار مع املسؤولني امليدانيني املشاركني يف أنشطة املجتمع املدين يف 
املدينة الشرقية. املعلومات التي تم جمعها مفهرسة ومنظمة وبالتايل مرتابطة عرب املصادر املختلفة 
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املتاحة لنا. ربما تكون قاعدة البيانات التي تم تجميعها أثناء عملية الرصد هي املحاولة األوىل حتى اآلن 
لرسم خريطة لجميع الهيئات واملنظمات واملؤسسات االجتماعية العاملة يف شرق املدينة، ونأمل أن 

تكون قادرة عىل مساعدة صناع القرار يف السنوات القادمة.

تسمح لنا عملية الرصد التي أجريناها بالحصول عىل صورة شاملة وواسعة قدر اإلمكان عن واقع 
املجتمع االجتماعي اعتباًرا من الربع األخري من عام 2019. وبهذا، نشري أيًضا إىل األطر املفقودة يف 
شرق املدينة ومجاالت الحياة التي لم يتم الرد عليها بشكل كاف. وبهذا املعنى، فهي فرصة 
فريدة لواضعي السياسات لفهم األماكن التي تكون فيها االستثمارات الحضرية والحكومية 
أقل طلًبا وستنتج تأثريًا أكرث محدودية، وحيث يمكن أن يؤدي هذا االستثمار بالفعل إىل تغيري 
حقيقي يف حياة القدس الشرقية. أيًضا، من النتائج، حاولنا أيًضا التعرف عىل عوامل املجتمع 

املدين التي لديها إمكانية للتعاون مع صناع القرار.

أجرينا سلسلة من  تشكيلها،  تم  التي  البيانات  وقاعدة  إجراؤها  تم  التي  الرصد  أساس عملية  عىل 
التحليالت يف عدة أقسام: املجاالت التي تعمل فيها املؤسسات واملنظمات املختلفة؛ التوزيع الجغرايف 
ألنشطتها؛ تحليل مصادر تمويلها، تقسيم جمهورها املستهدف وأكرث من ذلك. يقدم البحث املقدم 
هنا تجزئة البيانات إىل جانب األفكار الرئيسية التي ظهرت يف عملية العمل. إن القدرة عىل توليد رؤى 
املنتجات عىل  املزيد من  إنتاج  يتم  أن  املعلومات كبرية، ونأمل  املزيد من تجزئة  إضافية واإلشارة إىل 

أساس العمل املنجز هنا.
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2. خلفية تاريخية

عام  املدينة يف  توحيد  قبل  الشرقية حتى  القدس  لوجود مجتمع مدين يف  التحتية  البنية  إنشاء  تم 
العقود  الشرقية يف  املدينة  إنشاء مؤسسات تعليمية وخريية ورفاهية وثقافية يف  تم  1967، عندما 
األوىل من القرن العشرين. عىل مر السنني، استفادت هذه املؤسسات من اململكة األردنية الهاشمية 
والتمويل السخي للعديد من الدول العربية. يف السنوات األوىل التي أعقبت توحيد القدس، استمرت 
بتمويل  املتعلقة  األمور  الهيمنة يف جميع  كبري من  قدر  الحصول عىل  الهاشمية يف  األردنية  اململكة 
ودعم مؤسسات املجتمع املدين العاملة يف الجزء الشرقي من املدينة. يف ذلك الوقت، اختارت املؤسسة 
جانب  إىل  أخرى  أطراف  لدخول  الساحة  تاركة  املجتمعي،  النشاط  مجال  دخول  عدم  اإلسرائيلية 
األردن. وهكذا، أصبحت القدس الشرقية، خالل عقود قليلة، أحد مراكز النشاط الرئيسية للحركة 

الوطنية الفلسطينية، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

توجت القومية الفلسطينية بنضوجها وتأسيسها يف القدس الشرقية يف السنوات العشر التي سبقت 
االنتفاضة األوىل. خالل هذا العقد، عّمقت منظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة حركة فتح، حياة 
واملؤسسات  املجتمعية  واملراكز  النوادي  إنشاء  ذلك يف  وينعكس  املدينة.  وأسستها يف  املدين  املجتمع 
وإىل  املجاورة.  القرى  وكذلك يف  تقريًبا،  الشرقية  األحياء  كل  للحركة يف  التابعة  والرفاهية  الخريية 
جانب الفروع واللجان املحلية، تم تشكيل عدد كبري من منظمات قدسية املنتسبة لفتح - املنظمات 
الشبابية والخاليا الطالبية والنقابات والجمعيات النسائية. كل هؤالء عملوا معا تحت مظلة منظمة 
يف  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  التابعة  الصحف  من  واملزيد  املزيد  نشر  بدأ  السنوات،  تلك  يف  فتح 
القدس. وعىل الصعيد الثقايف لم يكن مكان التنظيم غائبا فتح بملء الفراغ وأنشأت مسرح الحكوايت 

الوطني الفلسطيني ونقابات الكّتاب والفنانني الفلسطينيني.1

إن الشخص الذي كان رأس ِحربة املجتمع املدين يف القدس الشرقية يف ذلك الوقت ويمكن من اكتساحه 
وتوحيده تحت قيادته الغالبية العظمى من جمهور القدس الشرقية هو فيصل الحسيني،فرد من 
عائلة القدس النبيلة الحسيني وابن عبد القادر الحسيني، قائد القوات العربية يف القدس خالل حرب 
الثماين وأربعني. نجح الحسيني من مقعده يف بيت املشرق، يف مبناه اململوك لعائلته، بتجذير روح 

القومية يف القدس الشرقية ومعها لتعزيز وتعميق البنية التحتية للمجتمع املدين لفتح.

1 هيلل كوهني، "صعود وسقوط القدس كعاصمة فلسطني"، من: 40 عام يف القدس، إصدار معهد القدس، 2007، ص. 
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تمتعت العديد من املؤسسات االجتماعية واملجتمعية التي تم إنشاؤها خالل تلك السنوات يف القدس 
الشرقية بانتشار واسع يف املدينة، مع حرية عمل كبرية وميزانيات كثرية، والتي جاءت يف جزء كبري 
منها من الدول العربية. تزامنت هذه العمليات مع الهيمنة العامة التي تمتعت بها منظمة التحرير 
والدويل،  العربي  املستويني  عىل  الفلسطينية،  القضية  قيادة  يف  السنوات  تلك  خالل  الفلسطينية 
وعىل هذه الخلفية، نجحت منظمة التحرير الفلسطينية وزعيم فتح يف وضع قضية القدس يف مركز 
نشاطهم. كما جاء التعاطف الوطني املتنامي للقومية الفلسطينية عىل حساب التطابق مع اململكة 

الهاشمية.

األموال يف  الصعب ضخ  من  إسرائيل  دولة  1987، جعلت  عام  األوىل يف  االنتفاضة  اندلعت  عندما 
الربحية الفلسطينية.  التربعات غري  القدس الشرقية، األمر الذي أعاق بشدة وأضعف عملية جمع 
يف الوقت نفسه، بدأت عناصر أخرى يف الظهور يف شرق املدينة، تقودها الخط والفكر اإلسالميني، 
املنتسب لإلخوان املسلمني ومنظمة حماس.بدأوا يف احتضان شبكة من مؤسسات ومنظمات الدعوة 

التي قوضت هيمنة حركة فتح وخلقت بدياًل اجتماعياً واجتماعياً.2

كان إنشاء السلطة الفلسطينية يف عام 1994 نقطة تحول تاريخية، حيث رفع التوقعات العالية بني 
سكان القدس الشرقية بشكل عام وبني مؤيدي منظمة التحرير الفلسطينية عىل وجه الخصوص، 
وقد نقل الوقف إىل السلطة الفلسطينية جزًءا كبريًا من مسؤولياته، بما يف ذلك النظام التعليمي 
الذي أشرف عليه. ومع ذلك، سرعان ما تالىش جزء كبري من اآلمال التي كان سكان القدس الشرقية 
يعلقونها عىل السلطة الفلسطينية املنشأة حديًثا، عمق  االنقسام بني القيادة الفلسطينية املحلية يف 
تونس  التي وصلت من  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وقيادة  الفلسطينية(  التحرير  )منظمة  القدس 
)منظمة التحرير الفلسطينية "الخارج"( عىل وجه التحديد خالل تلك السنوات. بذلت قيادة السلطة، 
القدامى يف أحياء، كل جهد ممكن للحد من خطوات فيصل  التي عملت عىل تجنيد نشطاء فتح 
الحسيني وبيت املشرق، خشية أن يشكلوا مركز قوة بديل. لقد قام عرفات بتجميد جزء كبري من 
امليزانيات املخصصة لبيت املشرق ومؤسسات القدس األخرى، وبالفعل غادرت بعض املؤسسات الهامة 
املدينة وانتقلت إىل رام الله. وبهذه الطريقة قامت رام الله بتعزيز موقعها عىل حساب القدس، وقد 
تسببت هذه العمليات يف إحباط شديد بني العديد من أنصار منظمة التحرير الفلسطينية يف القدس، 

الذين بدأوا يشعرون بأن قيادتهم الوطنية قد تخلت عنهم.3

منظمة  لرتاجع وضع  آخر  عاماًل حافزاً  بال شك  الكويت  2001 يف  عام  الحسيني  فيصل  وفاة  كانت 
التحرير الفلسطينية يف املدينة. ترك موته فراًغا كبريًا يف املجتمع املدين يف القدس الشرقية وسبب ذلك 
يفتقر  لم  الفلسطينية ومؤسساتها.  السلطة  ابتعدوا عن  الشرقية  القدس  العديد من سكان  أن  يف 
سكان القدس الشرقية إىل إيجاد أسباب لالبتعاد بل وحتى االنفصال عن مؤسسات السلطة - كان 

2 كوهني، ص. 104.

3 بنحاس عنباري: "الدين والسياسة يف القدس الشرقية"، مركز القدس للشؤون العامة والدولة، 2016، ص. 9.
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للسلوك القوي والعنيف أحياًنا ملسؤويل السلطة، جنًبا إىل جنب مع مجموعة من التقارير عن فساد 
كبري وإساءة استخدام السلطات، تأثريًا عميًقا عىل الرأي العام يف املدينة الشرقية.

واملقدسات،  األقىص  لحماية  الفلسطيني  النضال  راية  األقىص،  انتفاضة  الثانية،  االنتفاضة  حملت 
ولكن من الناحية العملية يبدو أنها أسفرت عن تفكك كامل للسلطة الفلسطينية يف املدينة وإدراك 
أنه ال يوجد يف املستقبل املنظور وجود واضح  للحكم اإلسرائييل يف املدينة. لقد ضرب إغالق بيت املشرق 
بشدة محاولة منظمة التحرير الفلسطينية للتصرف والعمل علًنا   يف املدينة. إن الجدار األمني   الذي 
أقيم يف أعقاب االنتفاضة عزل املدينة عن الجبهة االقتصادية واالجتماعية يف القرى الفلسطينية يف 
"غالف القدس" )أبو ديس، العيزيرية، الرام وغريها(، مما أدى إىل سلخها تماًما عن مراكز السلطة 
القدس  الله عىل حساب  رام  نهائية، من تعزيز  الغربية. كانت هذه مرحلة أخرى، شبه  الضفة  يف 
الشرقية، يف حني كانت رام الله مدينة نابضة بالحياة، أصبحت القدس مهمشة بشكل متزايد من 

قبل الفلسطينيني، حتى يف سياق املجتمع املدين.

تشري نظرة أكرث تعمًقا إىل أن هذه العمليات يف نهاية املطاف، أدت إىل تعزيز هوية القدس الشرقية 
واملجتمع املدين يف القدس الشرقية، والتي تختلف كثريا عن هوية السلطة الفلسطينية. كتلك التي 
تعطي تعبريًا عن كل الحركات السياسية القائمة ومتجاوزة قدر اإلمكان االنقسام السيايس القديم 
بني فتح وحماس. إن الوطنية الجهوية يف القدس الشرقية لم تفتح فقط فرصة للحوار بني مختلف 
املؤسسة  مع  واملشاركة  الحوار  لتعزيز  فرصة  أيًضا  اليوم  توفر  ولكنها  املجتمع،  داخل  الفصائل 

اإلسرائيلية.
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3. أبرز النتائج

املؤسسات واملنظمات العاملة يف امليدان يف تقسيم   3.1
إىل مجاالت نشاط

استطلعت الدراسة أكرث من 300 جهة عاملة يف القدس الشرقية، منها 244 عاملة يف امليدان و60 
أخرى تم تعريفها عىل أنها هيئات دعم وتمويل.

يوضح الرسم 1 رصًدا لـ 244 جهة عاملة يف امليدان، حسب مجال النشاط. يمكن مالحظة أن املجاالت 
منظمة(،   62( املجتمع  هي  الشرقية  القدس  يف  العاملة  املدين  املجتمع  منظمات  لنشاط  الرئيسية 

والرياضة )33(، والتعليم )31(، والثقافة )31( والصحة )22(.

الرسم 1: املؤسسات العاملة يف امليدان مقسوٌما عىل منطقة النشاط
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توزيع جغرايف للمؤسسات العاملة يف القدس   3.2
الشرقية

املجال  العاملة يف  الهيئات  )كل من  الدراسة  التي شملتها  الهيئات  لجميع  2 خريطة  الرسم  يوضح 
وكذلك هيئات الدعم والتمويل( حسب التوزيع الجغرايف ألنشطتها.

يتألف هذا القسم الفرعي من أربع فئات: التنظيم البلدي - الهيئات العاملة عىل مستوى البلدية، يف 
عدة أحياء يف املدينة الشرقية )121 منظمة(؛ مؤسسات أحياء - الكيانات العاملة يف حي واحد )96 
منظمة(؛ منظمة فلسطينية - الهيئات العاملة يف كل من السلطة الفلسطينية والقدس الشرقية 

)43 منظمة(؛ منظمة دولية - هيئات دولية تعمل أيًضا يف القدس الشرقية )41 منظمة(.

ا لرسم 2: الجهات العاملة يف امليدان، حسب التوزيع الجغرايف

 121 �����

 96 �������
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مراكز نشاط مؤسسات األحياء  3.3

يشمل الرسم 3 فقط الكيانات التي تعمل عىل مستوى الحي. يتم رصد هذه الكيانات وفًقا لألحياء 
التي تعمل فيها، كما يتضح من نفسها عىل املوقع الرسمي أو صفحة الفيسبوك الرسمية.

منظمة(   13( القديمة  البلدة  هي  املنظمات  من  العديد  فيها  تعمل  التي  األحياء  أن  الخريطة  تظهر 
وسلوان )11( وبيت حنينا )10 منظمات( وكفر عقب )9 منظمات(.

الرسم 3: عدد مؤسسات ومنظمات الحي حسب حي النشاط
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مقرات املؤسسات الفاعلة وغري أحيائية  3.4

يشمل الرسم 4 الكيانات التي لم يتم تعريفها عىل أنها مؤسسات أحياء )إنما حضرية / فلسطينية / 
القدس  كيانات  )يف حالة  رئيسًيا  مكتًبا  كان  الرئييس، سواء  ملقرها  الجغرايف  املوقع  ويوضح  دولية( 

الشرقية( أو مكتًبا محلًيا )يف حالة الفلسطينيني أو دولًيا(.

ويمكن مالحظة أن مقرات معظم هذه الهيئات يرتكز يف البلدة القديمة )24 مؤسسة( وبالقرب منها 
)39 يف الشيخ جراح و16 يف وادي الجوز( أو يف بيت حنينا )16(.

الرسم 4: املؤسسات واملنظمات غري األحيائية حسب حي النشاط
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تقييم استعداد العمل املشرتك مع املؤسسة   3.5
اإلسرائيلية

والوزارات  القدس  بلدية  وبني  بينها  الحوار  يمكن  التي  الهيئات  برصد  الدراسة،  من  كجزء  وقمنا، 
الحكومية املشاركة يف تنفيذ الخطة الخمسية، ولهذا الغرض، قمنا بتحليل كل من 300 هيئة عاملة 
التعاون. اعتمد االختبار  الرغبة يف  التي قد تشري إىل  املؤشرات  املدينة الشرقية وفًقا لسلسلة من  يف 
عىل معلومات يف مواقع وصفحات الفيسبوك الجهات والهيئات. ومن بني املؤشرات التي تشري إىل 
مقاومة الحوار، أدرجنا مدى استخدام الخطاب الوطني / الديني، ومدى استخدام الخطاب السلبي 
تجاه سلطات الدولة )"بلدية االحتالل" و"شرطة االحتالل" واملزيد( ومدى سلبية فكرة "التطبيع". وقد 
فحصت املؤشرات التي تشري إىل إمكانات حوار أعىل، من بني أمور أخرى، مركزية املصلحة االقتصادية 
الربح، كلما زادت  التي تعتمد عىل دخل التشغيل، وحتى تعمل من أجل  الهيئة  -بقدر ما تعتمد 

إمكانية الحوار.

ثابتة  إىل مقاومة   1 إىل 5، حيث يشري   1 بعمل مقياس من  قمنا  أجريناه،  الذي  التحليل  بناًء عىل 
وقاطعة للحوار، وبينما يشري 5 إىل الرغبة الكاملة يف العمل التعاوين. تحت الرقم 3، أدرجنا الهيئات 
التي تبنت بالفعل خطاب "مناهضة التطبيع"، ولكن من الواضح بطبيعتها أنها تعمل كثرًيا يف الحوار، 
أحياًنا يف حوار صامت، مع النظام اإلسرائييل. وغني عن القول إن هذا النوع من التحليل ليس أكرث 

من تقييم وتقدير عام، ويجب التعامل معه بقدر كبري من النقد والحذر.

رسم 5: الجهات حسب درجة االستعداد للتعاون مع املؤسسة اإلسرائيلية

كما يتبني من الرسم 5، يميل أكرث من نصف الجهات التي تم رصدها إىل مقاومة حقيقية، وأحياًنا 
شديدة، ألي كشف عن التطبيع. حوايل الربع لديها الحوار والتعاون الالزمني مع املؤسسة اإلسرائيلية. 

وحوايل العشر فقط لديها القدرة عىل تعاون واسع النطاق مع املنظومة اإلسرائيلية.
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تحليل الجمهور املستهدف للمؤسسات املختلفة  3.6

تستفيد  التي  املستهدفة  الفئات  حسب  املدين  املجتمع  منظمات  نشاط  مدى  يف  الدراسة  تبحث 
أيًضا  وقفنا  الهيئات،  خرائط  رسم  خالل   - نستطيع  ما  بقدر  الغاية،  لهذه  تحقيًقا  أنشطتها.  من 

"املستهلك".

سن  إىل  املدرسة  قبل  ما  سن  )من  األطفال  هي  حددناها  التي  املستهدفة  الخمسة  الجماهري  كانت 
املدرسة الثانوية( والشباب )من املدرسة الثانوية إىل سن 25( والنساء والرجال والفئة العمرية الثالثة 

)املسنني(، كما هو موضح يف الرسم 6.

الرسم 6: توزيع الجمهور املستهدف ألنشطة املؤسسات

القدس الشرقية موجهة إىل  الكبرية من األنشطة يف  الرصد إىل أن الحصة  يشري االستنتاج من هذا 
الشباب )25-5 سنة(، وهو ما يتماىش مع حقيقة أن القدس الشرقية هي مجتمع شاب ديمغرافًيا 
جًدا. ما يقرب من ٪20 من النشاط الذي وجدناه يستهدف بشكل واضح الجمهور املستهدف من النساء 
)الجمعيات النسائية والتدريب املهني للمرأة وورش العمل واملزيد(. واملجموعتان اللتان تحصالن عىل 
أكرب تغطية محدودة هما الرجال )بشكل رئييس نوادي رياضية للبالغني ونقابات عمالية( واملسنني 
)عدد قليل من دور التمريض التي تعمل يف شرق املدينة، إىل جانب الجمعيات الخريية والدعم املايل 
املجتمع للمسنني(. أما بالنسبة ملرحلة الطفولة املبكرة، فوفًقا للبيانات املتوفرة لدينا، يكاد يكون من 

دون إجابة.
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تحليل مصادر الدعم والتمويل للمجتمع املدين يف   3.7
القدس الشرقية

وكجزء من هذه الدراسة، قمنا بفحص مصادر التمويل ملنظمات املجتمع املدين العاملة يف القدس 
الشرقية. تحقيقا لهذه الغاية، تجولنا يف جميع الهيئات العاملة بحثا عن مؤشرات الدعم والتمويل 
من املنظمات املحلية أو الوطنية أو الدولية. من الفحص الذي قمنا به، تمكنا من تحديد عشرة مصادر 

رئيسية للتمويل، كما هو موضح يف الرسم 7.

فعالية يف  أو  أو مشروع  منظمة  بتمويل  يتعلق  فيما  التي ظهرت  املؤشرات  بجمع جميع  قمنا  كما 
القدس الشرقية، ولذلك وصلنا إىل تقييم شامل لنطاق التمويل من كل من املصادر الرئيسية. من 
املعلومات من  التأكيد عىل أن هذه تقييمات عامة وتقديرات تعتمد بشكل أسايس عىل جمع  املهم 

مصادر اإلنرتنت املرئية.

الرسم 7: توزيع املصادر الرئيسية لدعم وتمويل املؤسسات

إىل  األوروبي،  االتحاد  )دول  األوروبية  الدول  من   )20٪ من  يقرب  )ما  األبرز  التمويل  مصدر  يأيت 
جانب سويسرا واململكة املتحدة(. إجمااًل، قمنا بتحديد أكرث من 20 جهة دعم أوروبية يف شرق املدينة 
)القنصليات وبعثة االتحاد األوروبي ووكاالت املساعدة واملعونة الحكومية والصناديق الخريية التابعة 
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لألحزاب السياسية واملزيد(. يأيت الدعم األوروبي بشكل رئييس يف مجاالت املجتمع والثقافة وحقوق 
اإلنسان.

ثاين أكرب مصدر للتمويل )حوايل ٪15( هو املجتمع الفلسطيني، حيث ال يقصد بالضرورة للسلطة 
لها.  مقراً  الغربية  الضفة  من  تتخذ  التي  املؤسسات  من  لعدد  بالنسبة  ولكن  نفسها،4  الفلسطينية 
ومن بني املؤسسات التي شملها االستطالع، صناديق فلسطينية كبرية مثل صندوق تعاون والصندوق 
عىل اسم فيصل الحسيني، وشركات فلسطينية مثل PALTEL  وPADECO، التي تتربع للقدس 
الشرقية تحت مسؤولية الشركات، وبالطبع، الجهات الرسمية يف السلطة الفلسطينية، مثل وزارة 
القدس، محافظة القدس يف السلطة الفلسطينية ومجلس اإلسكان الفلسطيني. إن املجاالت الرئيسية 

للدعم الفلسطيني هي يف املجتمع والرياضة والثقافة وحقوق اإلنسان والعمالة.

مصدر رئييس آخر هو العمل الخريي، حيث يشري إىل كل من املانحني املحليني يف القدس الشرقية 
من  )معظمهم  األجانب  املانحني  وإىل  املدينة(  الشرق  يف  واملشهورة  الكبرية  العائالت  رئييس  )بشكل 
يدعمون  الذين  الفلسطينيني  للمنفيني  البارزة  الصناديق  من  عدًدا  حددنا  املنايف(.  يف  الفلسطينيني 
األنشطة يف شرقي القدس من بينهم مؤسسة عبد املحسن القطان ومقرها لندن ومؤسسة تماري، 
والعمل  والصحة  الثقافة  مجاالت  يف  رئييس  بشكل  الخريية  أموالها  تأيت  والتي  سويسرا،  ومقرها 

الخريي والرفاهية.

تلعب وكاالت األمم املتحدة املختلفة دوراً رئيسياً يف دعم وتمويل منظمات املجتمع املدين العاملة يف 
القدس الشرقية، وأبرز ثالث وكاالت يف شرق املدينة هي صندوق األمم املتحدة للسكان، واألونروا، 

.)UNFPA, UNRWA, UNDP( وبرنامج األمم املتحدة اإلنمايئ

أنشطة  جميع  من   10٪ حوايل  حالًيا  تدعم  أنها  نقدر  التي  تركيا،  هو  للتمويل  آخر  رئييس  مصدر 
املجتمع املدين يف املدينة الشرقية. من املهم أن نالحظ أن تركيا تعمل من خالل دعم واسع النطاق 
مباشر  دعوة  نشاط  هناك  يكون  أن  يمكن  فقط  ليس  ولكن  الشرقية،  القدس  يف  املحلية  للكيانات 
للهيئات الرتكية يف القدس الشرقية، خاصة يف مناطق البلدة القديمة والحرم الشريف. تعمل الهيئة 
الرتكية الرئيسية يف شرق املدينة هي TIKA، وكالة اإلغاثة الرسمية للحكومة الرتكية. تدعم الوكالة 
عشرات املشاريع يف القدس الشرقية يف مجاالت التعليم والصحة والبنية التحتية والسياحة وغريها. 
إىل جانب TIKA، تعمل منظمة غري ربحية ُتدعى "مرياثنا" بشكل رئييس يف مجاالت األعمال الخريية 
هيئة  رمضان.  يف  جماعية  إفطار  مآدب  وتقيم  املحتاجة  للعائالت  الطعام  سالل  وتوفر  والرعاية، 
ثقافية، ودورات تركية وإسالمية، تقدم  التي تنظم فعاليات  الرتكية،  القنصلية  رئيسية أخرى هي 

منًحا دراسية للطالب واملزيد.

4  تستصعب السلطة الوطنية الفلسطينية العمل مباشرة يف القدس الشرقية بسبب تطبيق قانون اتفاقية أوسلو، الذي 

قبل  من  املدعومة  واملؤسسات  املشاريع  من  كبري  عدد  إىل  اإلشارة  يمكننا  الواقع،  أرض  عىل  ولكن  بذلك،  العمل  يمنعها 
السلطة. 

https://www.taawon.org/en
https://www.padico.com/en
http://www.paltelgroup.ps/#social-responsibility
http://www.fhfpal.org/#header
http://www.fhfpal.org/#header
http://tamarifoundation.ch/projects/partners/
http://qattanfoundation.org/en/search/node/jerusalem
http://mirasimiz.org.tr/ar/


1617

ج
تائ

لن
ز ا

بر
. أ

3

تركيا هي الدولة اإلسالمية غري العربية الرائدة يف املدينة الشرقية، وبجانب ذلك هناك نشاط واسع 
ينعكس  الخليج.  ودول  واملغرب  األردن  ذلك  يف  بما  اإلسالمية،  العربية  الدول  قبل  من  النطاق 
النشاط املغربي بشكل رئييس يف إدارة وقيادة الصندوق العربي للقدس الشرقية، املسمى "بيت مال 
القدس"، والذي يدعم بشكل أسايس التعليم والرعاية والصحية. الكيانات العربية األخرى العاملة 
يف الجزء الشرقي من املدينة هي صندوق ووقفية القدس، وهو صندوق أنشأه امللياردير الفلسطيني 
 Arab ،Islamic Development Bank منيب املصري، والذي يجمع التربعات من الدول العربية

. Arab Fund for Economic & Social Development ،Monetary Fund

أما بالنسبة للواليات املتحدة، فقد حدث يف السنوات األخرية انخفاض كبري يف دعم حكومة الواليات 
املعونة  اعتادت وكالة  القدس الشرقية بشكل خاص.  الفلسطيني بشكل عام، ويف  املتحدة للنشاط 
أوقفت  لكنها  الشرقية لسنوات،  القدس  املشاريع االجتماعية يف  USAID دعم عدد من  األمريكية 
عملياتها يف القدس يف 2019 وتوقفت عن العمل يف القدس الشرقية. كما أدى إغالق القنصلية األمريكية 
للقدس الشرقية وخضوعها لسفارة يف القدس الغربية إىل تقليص نطاق العمليات األمريكية، التي 

تتم حالًيا من خالل وحدة الشؤون الفلسطينية )Palestinian Affairs Unit( داخل السفارة.

https://2020.bmaq.org/en/home-3/
https://2020.bmaq.org/en/home-3/
https://www.alqudsfund.org/en/?tmpl=comingsoon
https://www.amf.org.ae/en
https://www.isdb.org/news/the-idb-innovative-program-deep-a-pathfinder-of-economic-empowerment-in-palestine
http://www.arabfund.org/Default.aspx?pageId=446&cid=12&PrjType=GRANT
https://www.amf.org.ae/en
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مراجعة مجاالت نشاطات   .4
منظمات املجتمع املدين

يستعرض هذا الفصل مختلف مجاالت نشاط منظمات املجتمع املدين يف القدس حسب الفئات.

4.1 املجتمع

املراكز  مع  بالتواصل  وثيًقا  ارتباًطا  أنشطتها  ترتبط  التي  واملنظمات  املؤسسات  الفئة  هذه  تشمل 
بعد  دراسية  فصول  التالية:  األنشطة  من  أكرث  أو  بواحد  يقومون  النحو،  هذا  عىل  الجماهريية. 
الظهر لألطفال واملراهقني، وورش عمل وتدريب للنساء، وتنمية النشاط والقيادة الشابة، وأنشطة 

للمسنني.

بشكل  وتشارك  الشرقية  القدس  يف  تعمل  ومنظمة  مؤسسة   62 تحديد  تم  الدراسة،  من  وكجزء 
كبري يف املجاالت االجتماعية واملجتمعية، وهو ما يمثل ٪25 من جميع الهيئات العاملة يف املنطقة. 
بعض هذه املنظمات صغرية ومحلية وتعمل عىل مستوى الحي أو الحي الفرعي، مثل املركز النسوي 
الثوري سلوان. وتعمل بعض املنظمات عىل املستوى البلدي وتتمتع بتأثري العديد من جماهري القدس 

الشرقية، مثل مركز برج اللقلق الذي يعمل يف البلدة القديمة.

تقع أكرث من نصف املؤسسات التي تندرج تحت تعريف "املجتمع" يف أحد األحياء التالية: الشيخ جراح 
وسلوان وبيت حنينا والعيسوية ومخيم شعفاط لالجئني. التفسريات املحتملة لذلك هي القرب من 
"الحوض املقدس" لكل ما هو ضمني سياسياً ودينياً )يف حالة الشيخ جراح وسلوان(، ووجود بيئة 
حضرية تسمح لهيئات املجتمع املدين بالعمل بسهولة أكرب )يف حالة بيت حنينا(، أو الواقع االجتماعي 
واالقتصادي وخاصة األمن الصعب الذي يعد ركيزة مثمرة لنمو منظمات املجتمع املدين )يف العيسوية 

ومخيم شعفاط لالجئني(.

يظهر تحليل ألنشطة املنظمات االجتماعية واملجتمعية أن ما يقرب من ثلثها لديها أنشطة لألطفال 
الفئة العمرية للشباب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاًما، وحوايل ربعها  واملراهقني، وثلث آخر إىل 
لديها أنشطة للنساء. كما ذكرنا، فإن املجموعتني األقل احتمالية للرد بشكل ملحوظ هما أطفال يف 

سن ما قبل املدرسة )ال يوجد أي نشاط لهذه الفئة العمرية( واملسنني.

https://bit.ly/2v4hd4p
https://bit.ly/2v4hd4p
https://www.facebook.com/burjalluqluq.org/


1819

ين
ملد

ع ا
تم

ج
 امل

ت
ما

ظ
من

ت 
طا

شا
ت ن

اال
ج

 م
عة

ج
مرا

 .4

إن أبرز مؤسسة يف مجال املجتمع واملجتمع املحيل يف القدس الشرقية، وبالتأكيد فيما يتعلق بأنشطة 
األطفال والشباب، هي "برج اللقلق"، املذكورة أعاله. سميت عىل اسم الربج الذي أقيم بالقرب منه، 
إىل جانب أسوار املدينة القديمة. تجري املؤسسة عشرات األنشطة كل أسبوع، بما يف ذلك الفصول 
عشرات  بني  وصل  حلقة  أنها  كما  ذلك.  من  وأكرث  الثقافية  والعروض  العمل  وورش  واملحاضرات 
املبادرات واملنظمات العاملة يف شرق املدينة وتعمل كنقطة محورية تتمحور حولها شبكة كاملة من 

املنظمات.

املحلية  القيادات  تنمية  الشباب )حوايل 25-18 سنة( بشكل رئييس يف مجال  التعبري عن جذب  يتم 
الشابة. منظمتان بارزتان يف هذا الصدد هما صناع الحياة املقديس )Life Makers( الذين يتلقون دعًما 
سخًيا من األمم املتحدة، ومجموعة ساند الشبابية )Saned(، التي تتمتع بدعم االتحاد األوروبي بشكل 
أسايس. تنظم هذه املنظمات، إىل جانب مجموعة من املنظمات األخرى، جوالت ورحالت استكشافية 
املاضيني كانت  العامني  أنشطة تطوعية متنوعة. خالل  للشباب، وتعقد مؤتمرات مشرتكة وتجري 
هناك مبادرة أطلق عليها "ملتقى املجموعات الشبابية املقدسية" تهدف إىل زيادة التعاون والتنسيق 

بني املنظمات املختلفة.

من بني الهيئات التي تتعامل مع السكان النساء يف املقام األول، تجدر اإلشارة إىل جمعية الشابات 
املسيحية الشابات  وجمعية   )Young Muslim Women Association  –  YMWA( املسلمات 
البلدي  املستوى  تعمالن عىل  اللتان   ،)Young Women Christian Association  –  YWCA(
وتعقدان دورات تدريب مهني للنساء، وتجري دروًسا تدريبية واملزيد. بالنسبة لسكان النساء، ومن 
أبرز هذه الهيئات املركز النسوي الثوري سلوان املذكور أعاله، الذي يدير فصول دراسية وورش عمل 

وتدريًبا مهنًيا للنساء واملزيد.

نحن نقدر أن ما يقرب من ٪60 من تمويل املؤسسات التي ترعاها املجتمعات املحلية تأيت من املصادر 
التمويل بشكل  الفلسطينية. ينقسم  املؤسسات  أو  املتحدة  أو األمم  التالية: االتحاد األوروبي  الثالثة 
متساٍو بني كل تلك املصادر. أما ال %40 الباقية فتنقسم بني جهات متنوعة مثل األعمال الخريية 
أن تشري هذه إىل بعض  املسيحي. يمكن  املتحدة والعالم  العربية والواليات  الخاصة وتركيا والدول 

األهمية لرتكيا كعامل تمويل، مع تقدير يقارب ٪10 من إجمايل التمويل.

أنه  إال  السياسية،  الهوية  عن  واضح  بشكل  غائبة  الهيئات  هذه  معظم  أن  حقيقة  من  الرغم  عىل 
التوجه  القدس الشرقية تحمل نوًعا ما من  يف نهاية املطاف، فإن كل هيئة منخرطة يف املجتمع يف 
السيايس الفلسطيني، ويعرف جمهور القدس الشرقية ذلك بسهولة. وأكرث ما يالحظ هو التمييز بني 
الهيئات الوطنية "الفلسطينية" ذات التوجه الفلسطيني )عادة ما يتم تحديدها مع مختلف فصائل 
منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة حركة فتح وذراعها الطويل املعروف باسم "تنظيم"( والهيئات 
"اإلسالمية" ذات التوجه الفلسطيني )املحددة عادة مع حركة حماس أو الحركة اإلسالمية أو تركيا 
أو غريهم من الحركات(. بطبيعة الحال، حتى بني املنظمات "الوطنية"، غالًبا ما نشهد تناقًضا بني 

https://www.facebook.com/Life.Makers.Alquds/
https://www.facebook.com/Life.Makers.Alquds/
https://www.facebook.com/saned.youth/
https://www.facebook.com/saned.youth/
https://www.facebook.com/young.ladies.association/
https://www.facebook.com/YWCA-of-Jerusalem-1664717937135183/
https://www.facebook.com/young.ladies.association/
https://www.facebook.com/young.ladies.association/
https://www.facebook.com/YWCA-of-Jerusalem-1664717937135183/
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أولئك الذين يصطفون مع السلطة الفلسطينية وسياستها يف القدس، مثل جمعية البستان العاملة 
يف سلوان، وإن أولئك الذين يتحدون يف كثري من األحيان قيادة السلطة الفلسطينية، مثل برج اللقلق 

املذكور أعاله، وكذلك الفجوة بني الفصائل املختلفة شائعة أيًضا يف األوساط اإلسالمية.

وبالنظر إىل أن الغالبية العظمى من منظمات املجتمع املدين التي تتعامل مع املجتمع تحمل معها 
شملتها  التي  الهيئات  من  فقط  قليل  عدد  تحديد  تم  فقد  الفلسطينية،  السياسية  الهوية  بعض 
الدراسة عىل أنها لديها القدرة عىل التواصل والتعاون مع النظام اإلسرائييل. تم تمييز ما مجموعه 
8 من هذه الهيئات )٪12 فقط من املنظمات املشاركة يف املجتمع(. أحدهم هو مركز "إنجاز" يف حي 
رأس العامود، والذي يحافظ، إىل جانب أنشطته االجتماعية واملجتمعية، عىل هوية مهنية تتجىل يف 

مجموعة متنوعة من الدورات والتدريب املهني.

سواء كانت منظمات ذات توجه سيايس أم ال، فهي يف النهاية ال تتنافس مع بعضها البعض فحسب، 
بل هي أيًضا منافسة مباشرة ألنشطة إدارات املراكز الجماهريية. عادة ما يتم الشعور بهذه املنافسة 
تحت األرض، ولكن يف السنوات األخرية، مع تزايد أنشطة إدارات املراكز الجماهريية، تتزايد املنافسة 
بينها وبني املنظمات "الوطنية" و"اإلسالمية" بشكل متزايد فوق السطح، ويبدو أن جميع األطراف 

تطرح تحديات أحدها عىل األخرى. 

من أوضح تعابري التنافس بني األطراف عىل قلب الجمهور أنشطة املخيمات الصيفية لألطفال خالل 
تقديمها  ويتم  املمول  قبل  من  كبري  بشكل  الغالب،  املخيمات، يف  هذه  دعم  يتم  ورمضان.  الصيف 
يجدون  الذين  بالتحديد  فهم  الجماهريية  املراكز  إن  رمزي.  بسعر  أو  الشرقية مجاًنا  القدس  لعائلة 
املؤسسات  املنافسة مع  وبالتايل يخسرون يف  الصيفية بسعر مخفض،  املخيمات  تقديم  صعوبة يف 

األخرى.

املراكز  لتحدي  تسعى  التي  املنظمات  أن  القول  يمكن  نوعية،  أو  كمية  تقديرات  إىل  الحاجة  دون 
الجماهريية قد نجحو بذلك يف بعض األحياء. وهكذا، يف جبل املكرب، حيث ال يوجد مركز جماهريي 
نشط، وكذلك األحياء مثل العيسوية وسلوان، حيث يوجد مركز جماهريي رسمي، فهو يف الواقع 
يتصرف عىل صورة هيئات قوية ومؤثرة بشكل ال نهايئ. أحد أكرث الكيانات تأثرياً يف سلوان هو املركز 
املجتمعي املهيمن الذي يعمل يف حي البستان، الذي يدير دوائر املوسيقى والرياضة إىل جانب الكشافة 
املحلية. تدير جمعية "يًدا واحدة من أجل العيسوية" التي تتجاوز نفوذها عىل املركز الجمهوري املحيل 
وتجمع نشطاء من جميع األحزاب السياسية. هذه مبادرة نمت من املنطقة، وإىل جانب األنشطة التي 
تقدمها لسكان األحياء، فهي تعمل إىل حد كبري كنوع من لجنة األحياء املحلية. واحدة من املبادرات 
بناؤه  تم  والذي  القدس،  األعىل يف  برجه   ،2017 عام  إنشاء مسجد جديد يف  للجمعية هي  البارزة 
بشكل رئييس بفضل التربعات الخاصة التي جمعتها الجمعية. كما تجمع الجمعية التربعات لألسر 
املحتاجة وتوزع املواد الغذائية واإلمدادات الشتوية لهم. كما أنها تعقد دورات مهنية من وقت آلخر، 

مثل دورة أدب للمرأة.

https://www.facebook.com/bustansilwan/
https://www.facebook.com/bustansilwan/
https://www.facebook.com/bustansilwan/
https://www.facebook.com/yad.wa7idah/
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ثالث  هناك  الشرقية.  املدينة  يف  املدين  املجتمع  ملنظمات  البارزة  األنشطة  من  شعفاط  مخيم  يعترب 
الحياة االجتماعية واملجتمعية للمكان: مركز  املخيم، والتي تدير إىل حد كبري  مؤسسات رئيسية يف 
الشباب، ومركز املرأة، ومركز الطفل. وتخضع هذه املؤسسات لـ "اللجنة الشعبية" ملخيم الالجئني، 
يدير مركز شباب  لألونروا.  والتي تعمل كذراع طويل  السياسية،  الفصائل  فيها مختلف  تمثل  التي 
املخيم عدًدا كبريًا من الفصول الدراسية واملجموعات الرياضية، ودورات اإلعداد واملساعدة المتحان 

التوجيهي،مخيمات صيف وأكرث من ذلك.

الرياضة  4.2

املنظمات  من  العديد  فإن  املدينة،  من  الشرقي  الجزء  يف  الفاعلة  املجتمعية  املؤسسات  جانب  إىل 
الرياضية، وبشكل أكرث تحديًدا أندية األحياء  الرياضية بارزة بشكل خاص. غالًبا ما تكون املنظمات 
الرياضية، محط تركيز للنشاط املجتمعي الذي يتجاوز الرياضات املحددة. تعترب هذه األندية امتداًدا 
للمجتمع املحيل يف القدس الشرقية واملنظمات املجتمعية وتكمل أنشطتها. تم رصد 33 هيئة رياضية 

يف الدراسة.

تنشط النوادي الرياضية املذكورة أعاله يف جميع األحياء الشرقية تقريًبا، بما يف ذلك كفر عقب ومخيم 
شعفاط. تم تأسيس هذه األندية يف السبعينيات والثمانينيات من قبل منظمة فتح وتم ربطها سياسياً 
باملنظمة. إن الصناعة الرياضية الرئيسية التي ينخرطون فيها هي كرة القدم، وهذا هو السبب يف أن 
معظمهم مسجلون لدى االتحاد الفلسطيني لكرة القدم وحتى أنهم يتنافسون يف بطوالت كرة القدم 
االحرتافية للسلطة الفلسطينية. بالنسبة للجزء األكرب، حول فريق كرة القدم املحيل، هناك نشاط 
مجتمعي واسع النطاق يشمل مجموعات الشباب والنوادي الرياضية األخرى ومجموعات املعجبني 

وحتى قبيلة الكشافة املحلية التابعة للنادي.

الزيتون يف  ونادي جبل  الشيخ جراح،  القدس يف  الشرقية هالل  القدس  البارزة يف  النوادي  تشمل 
الطور، والنادي العربي يف بيت صفافا.

تعمل الكشافة كجزء من أنشطة نادي الحي ويتم التعبري عن أنشطتهم يف الغالب عن طريق إقامة 
أوركسرتا موكب يتكون من سكان من مختلف األعمار، بما يف ذلك الكبار. ألن هذه األندية جزء ال 
يتجزأ من املؤسسة الفلسطينية الرسمية ويخضع العاملون فيها لحركة الكشافة الفلسطينية. القبيلة 

الكشفية البارزة يف شرق املدينة هي القبيلة املرتبطة بنادي "هالل القدس" املذكور أعاله.

كما ذكرنا سابًقا، فإن هذه األندية تحمل هوية فلسطينية أو دينية فلسطينية مميزة، وبالتايل فهي 
غري مفتوحة للتعاون مع املؤسسة اإلسرائيلية أو لدعم املسؤولني اإلسرائيليني. من املهم أن نالحظ أنه 

https://www.facebook.com/YouthActivitiesCenterShufatCamp/
https://www.facebook.com/pcc2018/
https://bit.ly/37c9vCW
https://www.facebook.com/YouthActivitiesCenterShufatCamp/
https://www.facebook.com/MOFsportclub/
https://www.facebook.com/hilalalquds/
https://www.facebook.com/arabibietsafafa/
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يف املايض، كان ملعظم األندية هوية مميزة مع حركة فتح، لكنها اليوم مخلوطة سياسياً وتتمتع أيضاً 
بدعم األحزاب اإلسالمية إىل جانب األحزاب الوطنية.

النفس،  الدفاع عن  بفنون  االهتمام  األحياء، حددنا قدًرا كبرًيا من  الرياضية يف  النوادي  إىل جانب 
مع الرتكيز عىل التايكوندو والكاراتيه، باإلضافة إىل احتالل تناٍم متزايد يف رياضات الباركور والكابورا. 
ليست نوادي األحياء شركاء محتملني، ولكن يمكن العثور عىل فرص للتعاون يف فنون الدفاع عن 

النفس الناعمة ومناطق الكابويرا.

الرتبية والتعليم  4.3

نموذج  الشرقية مدارس يف  القدس  تعمل يف  التي  الربحية  املنظمات غري  الفئة معظم  تشمل هذه 
جميًعا،  مراجعتها  يمكن  ال  الحال،  بطبيعة  به.  معرتف  رسمي  غري  نموذج  يف  أو  خاصة  مؤسسة 
االنخراط يف  ذلك  من  بداًل  أو  التعليمية،  األطر  من  عدًدا  تدير  التي  تلك  الرتكيز عىل  اخرتنا  ولذلك 
مجاالت أخرى إىل جانب إدارة املدارس )مثل وجبات الغداء، والدروس، والتدريب الرتبوي، واالبتكار 

التعليمي واملزيد(. يف املجموع، شاركت 31 جمعية بحثية يف التعليم.

تشري البيانات إىل أن ما يقرب من ٪50 من املنظمات غري الربحية تدير أطًرا تعليمية يف نموذج خاص 
أو غري رسمي معرتف به تعمل يف األحياء خارج الجدار: مخيم شعفاط لالجئني وكفر عقب. ويعمل 

حوايل ربعها يف بيت حنينا والباقي يف األحياء األخرى.

هنا أيًضا، من املمكن اإلشارة إىل االرتباطات ذات امليول السياسية املعينة مع تلك التي تتجنب أي هوية 
سياسية.

بيت  املدارس يف  من  تدير شبكة  التي  "اإليمان"  البارزة مؤسسة  اإلسالمية  الجمعيات  بني  من  نجد 
بها  املعرتف  لكن  املدارس يف وضع غري رسمي  التي تعمل يف شعفاط، ونشاطات  حنينا و"الفرقان" 
وعىل الرغم من أنها ال تذكر ذلك صراحة، إال أنه من الواضح أن هذه الجمعيات تروج ألجندة تربوية 
مع  التعاون  فيسبوك  عىل  صفحاتها  تظهر  املسلمني.  اإلخوان  جماعة  إىل  ينتمون  الذين  إسالمية، 
املؤيدين األتراك )دراسات القرآن، وتعزيز الهوية اإلسالمية، وتشجيع القراءة، وما إىل ذلك(. بينما 
نستصعب  ذلك،  غري  اإلسرائيلية،  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  سخي  بدعم  الجمعيات  هذه  تتمتع 

إيجاد توجهات للتعاون الحقيقي مع املؤسسة اإلسرائيلية.

أكرث  وبشكل  الفلسطينية  باملؤسسة  كبري  حد  إىل  املرتبطة  املؤسسات  من  عدد  هناك  جانبهما،  إىل 
التي تعمل يف  التعليم الفلسطينية  املثال، تعترب إدارة  تحديًدا مع السلطة الفلسطينية. عىل سبيل 

http://www.aliman.sch.ps/default.asp
shorturl.at/bixPT
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البلدة القديمة وكذلك جمعية أولياء األمور يف القدس الشرقية هيئات ذات نفوذ كبري وطويلة األمد، 
وهي إىل حد كبري رمز لوجود املؤسسة الوطنية الفلسطينية داخل نظام التعليم يف القدس الشرقية.

وأخرًيا، تجدر اإلشارة إىل بعض الهيئات التي تم تحديدها عىل أنها غري سياسية ومعروفة بمساهمتها 
الكبرية يف تعزيز التعليم يف القدس الشرقية. وأبرز هذه الجمعيات هي جمعية نساء أم ليسون، والتي 
تهدف إىل تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لسكان القدس الشرقية. تدير الجمعية شبكة من 
رياض األطفال واملدارس وتوظف ما يقرب من 170 موظًفا )معظمهم من النساء( يف 8 فروع مختلفة. 
"النيزك" هي أيًضا منظمة غري ربحية تهدف إىل تعزيز التعليم يف القدس الشرقية، مع الرتكيز عىل 
التعليم التكنولوجي. تعمل الجمعية منذ أكرث من عقد، يف البداية يف القدس وحدها والحًقا يف مدن 

أخرى يف الضفة الغربية. تقوم الجمعية حاليا بإنشاء مركز لالبتكار التعليمي يف حي الطور. 

بالطبع، هناك أيًضا العديد من املؤسسات التي تديرها الكنائس العاملة يف القدس، ولهذا السبب 
يوىص بالتوسع يف دراسة منفصلة.

الثقافة  4.4

كجزء من الدراسة، تم رصد 30 هيئة ثقافية تعمل يف القدس الشرقية، بما يف ذلك املتاحف واملعارض 
من  عدد  املدينة  شرق  يف  يوجد  ذلك.  من  وأكرث  واملكتبات  املوسيقية  واملجموعات  املسرحية  والفرق 
يبوس  ومركز  الحكوايت،  الوطني  املسرح  مثل  طويل،  تاريخ  لها  التي  والعريقة  الشهرية  املؤسسات 
الثقايف، ومكتبة دار إسعاف النشاشيبي. إىل جانبها نجد عشرات املبادرات املحلية األخرى، وخاصة 
الفنانني الشباب، يف مجاالت املسرح واملوسيقى والفن الحديث. يحدث جزء كبري من هذا النشاط يف 
البلدة القديمة، مع الرتكيز عىل الحي املسيحي، إىل جانب املعالم البارزة األخرى مثل الشيخ جراح 

ووادي الجوز.

يف مجال املسرح، من املهم مالحظة أنه باإلضافة إىل املسرح الحكوايت املذكور أعاله، يعمل عدد من 
الفرق املسرحية املتنقلة. غالًبا ما تظهر هذه الفرق يف املدارس، يف الفعاليات الخارجية )بشكل رئييس 
حول العطالت واألعياد( وحتى الوصول إىل املراكز الجماهريية. كما قمنا برصد عدد من املجموعات 

املسرحية املحلية يف األحياء، وأبرزها مجموعة سنابل املسرحية العاملة يف أبو ثور.

يف مجال الفن التشكييل، لدينا عدد من صاالت العرض التي تعمل بشكل رئييس يف الحي املسيحي. 
من بني كل هذه املؤسسات، كانت هناك مؤسستان بارزتان بشكل خاص، اللتان حظيتا بقدر كبري 
من الدعم من كل من األطراف املحلية والدولية، وتم االعرتاف بها أيًضا خارج القدس: جالريي املعمل 

وجالريي الحوش، املتخصصان يف الفن الفلسطيني الحديث ويعمالن يف البلدة القديمة.

https://bit.ly/3dNtf4m
http://www.emleson.org/en
http://www.alnayzak.org/index.php
https://www.facebook.com/YabousCulturalCenter/
https://www.facebook.com/AlmsrhAlwtnyAlflstynyAlhkwaty/
http://www.dta-isaaf.org/ar
https://www.facebook.com/YabousCulturalCenter/
https://bit.ly/2JtDEUB
https://www.facebook.com/almamalfoundation/
https://www.facebook.com/alhoashpal/
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هما  الفلسطيني  الثقايف  الرتاث  بإحياء  املدينة  شرق  يف  تعمل  التي  املتاحف  أبرز  من  اثنان  يحتفي 
متحف وجود يف البلدة القديمة، ومتحف الرتاث الفلسطيني يف الشيخ جراح، املجاور لفندق أمريكان 

كولوين.

من أبرز املؤسسات املوسيقية يف القدس الشرقية املعهد املوسيقي إدوارد سعيد التابع لجامعة بري 
الرتبية  املوسيقى وغرس  املعهد عىل تعليم  الشيخ جراح. يعمل  الله وله فرع محيل يف  رام  زيت يف 
املوسيقية الغربية والعربية، ويهدف إىل أن يكون عاماًل رئيسياً يف تعزيز الثقافة الوطنية الفلسطينية. 
يعقد املعهد املوسيقي مهرجاًنا سنوًيا للموسيقى يف القدس ويدير حتى أوركسرتا نسائية محلية. إىل 
بشكل  تتخصص  املدينة،  املحلية يف شرق  املوسيقية  الفرق  من  عدد  هناك  املوسيقي،  املعهد  جانب 

رئييس يف املوسيقى العربية وتعمل عىل مستوى الحي.

هناك عدد من فرق الرقص املحلية، والتي عادة ما تؤدي يف األحياء واملناسبات العائلية، وتتخصص 
يف الدبكة. إىل جانب كل هذه األعمال يف حي وادي الجوز بمركز ُعشاق للفنون، الذي يتعامل بشكل 

أسايس مع تعليم الرقص، ويدير عدًدا من فرق الرقص، مع الرتكيز أيًضا عىل الدبكة.

إىل جانب املؤسسات الثقافية املختلفة املذكورة أعاله، يف الجزء الشرقي من املدينة يعمل عدد من 
املنظمات غري الربحية يف تعزيز ثقافة القدس الشرقية باملعنى الواسع، وعقد سلسلة من فعاليات 
الفضاء العام ودعم مختلف املبادرات املحلية. املنظمتان الرئيسيتان اللتان ال تبغيان الربح هما "يبوس" 
املذكورة أعاله، وهي متخصصة بشكل رئييس يف تنظيم الفعاليات واملهرجانات، وسوار، والتي تقدم 

خدماتها بشكل أسايس للجمهور املستهدف من األطفال والشباب.

القنصليات  بعض  داخل  العاملة  الثقافية  املراكز  أيًضا مالحظة  لالهتمام  املثري  من  السياق،  هذا  يف 
الرتكية  للقنصلية  املتاخم  إمري،  يونس  مركز  الصدد  هذا  يف  البارزة  الثقافية  املراكز  ومن  الشرقية. 
بشكل  نشطان  املركزين  هذين  أن  يبدو  الفرنسية.  القنصلية  داخل  يعمل  الذي  شاتوبريان  ومركز 
العادية.  والدوائر  األنشطة  جانب  إىل  األسبوع  يف  الفعاليات  من  العديد  يعقدان  ما  وغالًبا  خاص، 
تنظم هذه املؤسسات فعاليات ثقافية تابعة لبلدها األصيل وتشارك، من بني أمور أخرى، يف تدريس 

اللغات وغرس الرتاث الثقايف ذي الصلة.

املحيطة  واملناطق  القديمة  البلدة  الشرقية حول  القدس  الثقافية يف  الحياة  ترتكز معظم  باختصار، 
بها )باب الساهرة والشيخ جراح ووادي جوز(. إىل جانب ذلك، من املمكن بالتأكيد اإلشارة إىل بعض 
من  العديد  أن  أيًضا  الدراسة  تظهر  والثوري.  سلوان  يف  رئييس  بشكل  تعمل  التي  املحلية  الهيئات 
البارزة  األمثلة  والتعاون. ومن  التفاعالت  العديد من  لديها  الشرقية  القدس  الثقافية يف  املؤسسات 
القدس  يف  مهيمنة  ثقافية  مؤسسات  خمس  دمج  وهي  القدس"(،  فنون  )"شبكة  "شفق"  شبكة 

الشرقية )يبوس والحكوايت وإدوارد سعيد والحوش واملعمل(.

https://www.facebook.com/palestinianheritagemuseum/
http://www.wujoud.ps/en
http://ncm.birzeit.edu/en
https://www.facebook.com/Oushaqartscenter/
https://www.siwar.org/web/
https://www.facebook.com/kudusyetkm/
https://www.facebook.com/InstitutFrancaisdeJerusalemChateaubriand/
https://www.facebook.com/Jerusalemartsnetwork/
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تظهر الدراسة أن املشهد الثقايف للقدس الشرقية يتمتع بتمويل واسع النطاق من كل من املؤسسات 
األوروبية ومنظمات األمم املتحدة )والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من ٪40 من إجمايل التمويل، وفًقا 
لتقدير(. وتأيت ٪40 أخرى من األعمال الخريية الخاصة والدخل من الفعاليات املختلفة، فيما يأيت 

التمويل املتبقي من الدول العربية، وتركيا والعالم املسيحي.

يستهدف حوايل ثلث النشاط الثقايف الذي تم رصده يف الدراسة الجمهور املستهدف من األطفال )مع 
الرتكيز عىل املسرح والرقص واملوسيقى(، وحوايل ٪15 للنساء، والباقي يستقطب عامة السكان.

من املهم أن نالحظ أن الغالبية العظمى من املؤسسات الثقافية يف القدس الشرقية لها هوية وطنية 
فلسطينية مميزة، وينظر إليها عىل أنها هيئات تهدف إىل حماية جوهر الهوية الفلسطينية لسكان 
القدس الشرقية. عىل هذا النحو، ال يمكن النظر يف هذه املؤسسات كشركاء محتملني للتحرك من 

أجل عمل مشرتك مع املؤسسة اإلسرائيلية.

4.5 الصحة

الصحة  صناديق  مختلف  من  االستحقاق  يملكون  الذين  من  العشرات  الشرقية  القدس  يف  يعمل 
اإلسرائيلية. يعمل معظمهم يف الواقع من أجل الربح. يف الوقت نفسه، هناك العديد من املؤسسات 
الطبية العاملة يف الجزء الشرقي من املدينة والتي تعمل كمنظمات غري ربحية، ومعظمها لها عقود 
األبعاد  من  عديدة  سنوات  وتحمل  الشرقية،  للقدس  رمًزا  املؤسسات  هذه  أصبحت  التاريخ.  من 

الوطنية والثقافية.

تديران  اللتان  واملقاصد،  "املطلع"  باسم  املعروف  فيكتوريا  أوغستا  هما  شهرة  األكرث  املؤسستان 
ينتمي  الزيتون.  جبل  عىل  الطور  حي  يف  كالهما  يقع  الشرقية.  القدس  يف  الرئيسيني  املستشفيني 
الرموز  وأحد  فلسطيني  وطني  شعار  وهو  العاملي  اللوثري  االتحاد  إىل  فيكتوريا  أوغوستا  مستشفى 
اللوثرية يف العالم. بدأ املستشفى عملياته يف خدمة السكان الفلسطينيني يف وقت  البارزة للكنيسة 
مبكر من عام 1948، عندما قدم الرعاية الطبية لالجئني خالل حرب الثماين وأربعنب. ثم انتقل إىل 

األونروا، التي تشارك يف إدارته حتى يومنا هذا. 

تأسس مستشفى املقاصد عام 1956 وتديره جمعية املقاصد الخريية التي ُتعرف بأنها جمعية خريية 
إسالمية. تدير الجمعية مراكز طبية محلية يف عدد من األحياء األخرى يف شرق املدينة، باإلضافة إىل 

كلية لتعليم التمريض يف الطور.

تعمل مؤسسة مشهورة أخرى يف حي الطور هي مؤسسة األمرية بسمة، والتي تعمل يف املقام األول 
كمستشفى إلعادة تأهيل األطفال ذوي اإلعاقة. تأسست يف عام 1965، وهي نشطة منذ ذلك الحني 

https://almakassed.org/
https://jerusalem.lutheranworld.org/content/augusta-victoria-hospital-91
http://www.basma-centre.org/about-us/


26

عرفة
طة م

خري
شرقية - 

س ال
يف القد

ين 
ع املد

جتم
امل

27

رمز وطني فلسطيني،  أنها  أيًضا عىل  املؤسسة  إىل  ُينظر  القدس.  اإلنجيلية يف  الكنيسة  رعاية  تحت 
وتعزز مناهج مختلفة لدمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة يف املجتمع املحيط.

وهو  الصوانة،  حي  يف  الطور  حي  من  مقربة  عىل  القدس  يف  الفلسطيني  األحمر  الهالل  مركز  يقع 
مؤسسة طبية أخرى تم تحديدها كرمز وطني. وبداًل من ذلك، يعمل مقر الهالل األحمر جنًبا إىل 
جنب مع مستشفى صغري، حيث يتمثل النشاط الرئييس للمنظمة يف العيادات املحلية التي تديرها يف 

البلدة القديمة، إىل جانب مجموعة كبرية من سيارات اإلسعاف وموظفي اإلسعافات األولية.

يوجد يف حي الشيخ جراح مؤسستني أخرين تعمالن تحت رعاية كنائس يف القدس الشرقية. أحدهما 
مستشفى سانت جون، واآلخر مستشفى مار جوزيف الفرنيس. كما يتعاون مستشفى سانت جون 

بشكل وثيق مع األونروا، ويوفر العالج واألدوية املجانية لحاميل وثائق اللجوء.

تم تجميع املؤسسات الست املذكورة أعاله مًعا تحت منظمة واحدة تسمى شبكة مستشفيات القدس 
حماية  عىل  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  دعم  عىل  تعتمد  التي  املنظمة،  تعمل   .)EJHN( الشرقية 
مصالح هذه املؤسسات وتعزيز شؤونها عىل الساحة املحلية والدولية. غالًبا ما تجد هذه املؤسسات 

نفسها يف طليعة الصراعات االجتماعية والسياسية مع املؤسسة اإلسرائيلية.

إن مصادر التمويل األجنبي للمؤسسات الصحية املذكورة أعاله متنوعة، ال سيما الهيئات األوروبية 
الصحي  النظام  يف  قوية  مشاركة  األونروا،  خالل  من  املتحدة،  لألمم  فإن  ذكرنا،  كما  والكنسية.5 
أن  كما  وتوفرها.  تقدمها  التي  الخدمات  يف  أو  تمويلها  يف  سواء  الشرقية،  القدس  يف  الفلسطيني 
للسلطة الفلسطينية موطئ قدم يف أنشطة تلك املؤسسات، التي تمول وتشارك مباشرة من خالل 
الخاصة  الخريية  األعمال  تلعب  هذا،  كل  جانب  إىل  القدس.  ومحافظة  الفلسطينية  الصحة  وزارة 
الناشئة من عائالت فلسطينية غنية يف القدس ويف الشتات دوًرا هاًما يف تمويل وتعزيز مؤسسات 

الرعاية الصحية يف املدينة الشرقية.

الشرقية هي  القدس  العاملة يف  الفلسطينية  الصحية  املؤسسات  أن  باختصار، ليس هناك شك يف 
األهمية  إىل  وبالنظر  الشرقية.  القدس  يف  املدين  املجتمع  منظمات  أنشطة  مجمل  يف  أساسية  ركيزة 
نطاق  عىل  الدويل  املجتمع  وتربعات  ملنح  الزاوية  حجر  تشكل  فإنها  ألنشطتها،  والوطنية  السياسية 
الهوية  عىل  للحفاظ  جهودها  يف  األخرى  الفلسطينية  املؤسسات  مع  يصطفون  ما  وغالًبا  واسع، 

الفلسطينية لعرب القدس الشرقية.

5 تحيل صناديق الصحة اإلسرائيلية بعض هذه املستشفيات إىل املرىض وتغطي نفقاتهم، لذا فهي أيًضا مصدر تمويل لتلك 

املستشفيات.

http://www.rcsh-jerusalem.org/en/
https://www.facebook.com/maternityunit/
https://www.facebook.com/SJEHGarabic/
https://www.facebook.com/EastJerusalemHospitalsNetwork/
https://www.facebook.com/EastJerusalemHospitalsNetwork/
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الزكاة والرعاية  4.6

تابع  معظمها  الشرقية،  القدس  يف  تعمل  خريية  جمعية   14 تحديد  تم  الدراسة،  من  وكجزء 
مساجد  من  الخريية  الجمعيات  تعمل  ما  عادة  ومسيحية.  مسلمة  املدينة،  يف  الدينية  للمؤسسة 
األحياء أو من خالل أنشطة الكنائس، وتعتمد بشكل كبري عىل جمع التربعات كجزء من الطقوس 
الدينية. إن الهيئات التي شملها الرصد هي الهيئات البارزة والفاعلة، والتي تتمتع أيًضا بحضور معني 
عىل اإلنرتنت وعىل الشبكات االجتماعية. تشري املحادثات مع املسؤولني املحليني إىل أنه ال تزال هناك 
العشرات من منظمات األحياء املحلية املشاركة يف توزيع األموال الخريية، ولكن هذه املنظمات غري 
معروفة عىل نطاق واسع خوًفا من إغالق املؤسسة اإلسرائيلية بسبب احتمال ارتباطها بحركة حماس 
أو الحركات اإلسالمية األخرى. ويستند هذا القلق إىل حقيقة أنه يف العقود األخرية، تم إغالق عشرات 
املنظمات غري الربحية والجمعيات الخريية يف القدس الشرقية بأمر من شرطة القدس أو وزير األمن 
الداخيل. عىل سبيل املثال، يف عام 2014، تم إغالق لجنتني خرييتني بارزتني يف القدس الشرقية بسبب 

العالقة مع حركة حماس – لجنة زكاة صور باهر، وجمعية سلوان الخريية.

إن العامل الرئييس واملهيمن يف املجال اليوم هو مؤسسة الوقف الخريية. املنظمة التي تسمى لجنة 
زكاة القدس، تنسق وتدير جميع عمليات الوقف الخريية يف القدس الشرقية، التي تشرف عىل معظم 
املساجد العاملة يف املدينة الشرقية. ترتبط املنظمة يف املقام األول باململكة األردنية الهاشمية املسؤولة 

عن األوقاف، ولكنها يف الواقع تتمتع بمصادر تمويل ودعم أخرى من جميع أنحاء العالم العربي.

إىل جانب مؤسسة الوقف الخريية، توسعت مؤسسة تركيا الخريية يف القدس الشرقية يف السنوات 
العاملة يف القدس الشرقية، إما بشكل مباشر أو من  املنظمات  األخرية. تدير تركيا حالًيا عدًدا من 
التي تحظى بدعم تريك وتدعم  املحلية  الربحية  املنظمات غري  املحلية.6 واحدة من  الجمعيات  خالل 
عىل نطاق واسع يف القدس الشرقية هي جمعية املحبة لرعاية أطفال يف ضائقة. ويرتأس الجمعية 
أبرز  أنه  السنوات األخرية عىل  تم تحديده يف  الذي  املسجد األقىص،  الشيخ عكرمة صربي، خطيب 
سلطة محلية تتمتع بالدعم والرعاية الرتكيني. لدى الشيخ صربي اآلن العديد من املراكز الخريية تحت 
سلطته، والتي، إىل جانب التمويل الرتيك، تستفيد من مصادر التمويل األخرى يف العالم العربي. 
بشكل  تتعامل  والتي  الصالحية،  الخريية  الجمعية  وهما  صربي  يرأسهما  بارزتان  مؤسستان  هناك 

رئييس مع توزيع املنح الدراسية للطالب املحتاجني، وجمعية مربة بيت الرحمة االسالمي للمسنني.

تشري البيانات إىل أن حوايل ثلث املنظمات الخريية والرفاهية تعمل يف األحياء الجنوبية الشرقية )صور 
باهر، أم طوبا، جبل املكرب، بيت صفافا(، حوايل الثلث يف البلدة القديمة، والباقي متناثرة بني عدة 
أحياء )العيسوية، رأس العامود، سلوان(. فيما يتعلق بمسألة الدعم والتمويل، من الصعب جًدا 

6 توسعة حول األنشطة الرتكية يف املدينة، اقرأ  الفصل 3.7 يف جهات الدعم والتمويل.

https://www.facebook.com/AlMahabeh2013/
http://tiny.cc/6nzmkz
http://tiny.cc/6nzmkz
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تتبع مصادر امليزانية ملختلف الهيئات هنا، ولكن يمكن القول أنه، عىل عكس مجاالت النشاط األخرى، 
ال تستفيد املؤسسات الخريية إال من التمويل العربي أو الرتيك وليس من التمويل الغربي.

من املهم التأكيد عىل أن الدراسة لم تركز عىل الجمعيات الخريية للكنائس العاملة يف شرق املدينة، 
ويبدو أن املوضوع يتطلب بحًثا واسًعا ومنفصاًل يرسم النشاط املسيحي الواسع الذي يجري يف شرق 
املدينة. يف هذا السياق، تجدر اإلشارة إىل منظمة كاريتاس القدس، التي تأسست عام 1967 لرعاية 
وتقدم  الشباب،  أنشطة  من  بمجموعة  تقوم  اإلسرائييل.  الحكم  تحت  املسيحيني  العرب  السكان 
تعمل  ذلك.  من  وأكرث  للمحتاجني،  املجانية  الصحية  الرعاية  وتوفر  للمحتاجني،  املالية  املساعدة 

املنظمة يف جميع أنحاء الضفة الغربية، ولكن مركز نشاطها يف القدس.

االقتصاد والتشغيل  4.7

وكجزء من الدراسة، تم تحديد 13 جهة تتعامل مع االقتصاد والعمالة يف القدس الشرقية. وتجدر 
اإلشارة إىل أن هذه الهيئات ال تلبي دائًما التعريف الكالسييك لـ "املجتمع املدين"، ويرجع ذلك جزئًيا 
إىل أن بعضها يعمل أيًضا من أجل الربح. ومع ذلك، فإن الصورة العامة التي ظهرت أمامنا هي أنه 
يف القدس الشرقية، هناك نسيج من الهيئات التي تعمل عىل تطوير االقتصاد املحيل والعمالة من 
منظور اجتماعي ومجتمعي. يمكن تقسيم الهيئات املختلفة التي نرسمها إىل خمسة مجاالت رئيسية 

للنشاط.

من  سلسلة  توفر  أطر  عدة  حددنا  حيث  املهني،  والتدريب  الشخيص  التدريب  هو  األول  املجال 
النساء،  التحديد جمهوًرا من  الشرقية. يستهدف معظمها عىل وجه  القدس  التدريبية يف  الدورات 
ومن األمثلة الجيدة عىل ذلك "جمعية مريم للتنمية االجتماعية" التي تعمل يف الشيخ جراح وتعقد 
ورش عمل تدريبية، والتحضري ملقابالت العمل، وورش عمل حول الثقة بالنفس واملزيد. تعمل هيئة 
أخرى تسمى "إيثار" يف الشيخ جراح وتقدم نفسها كشركة تجارية ألي يشء متخصص يف التدريب 

الشخيص.

املجال الثاين هو تمويل رجال األعمال والشركات الصغرية واملتوسطة، حيث وجدنا كيانني يعمالن 
يف القدس الشرقية يف السنوات األخرية من النطاق املتزايد -مؤسسة "فاتن"، التي تمول بسخاء من 
البنك الدويل، ومؤسسة فجر القدس، التي تعتمد بشكل أسايس عىل التمويل الفلسطيني والعربي.  
تعمل املؤسستان بشكل وثيق مع وزارة االقتصاد الفلسطينية وغرفة التجارة الفلسطينية يف القدس، 
وتستخدمهما السلطة الفلسطينية إىل حد كبري لدعم االقتصاد الفلسطيني يف القدس الشرقية. تبنت 
النشاط  ملنع  معلنة  الشرقية يف محاولة  القدس  املحيل يف  االقتصاد  تعزيز  القدس"  "فجر  مؤسسة 
االقتصادي من التدفق إىل غرب املدينة، كما أنها تعمل عىل تعزيز املشاريع االجتماعية من خالل املنح 

http://www.caritasjr.org/
https://www.facebook.com/mariamassociation/
shorturl.at/frPQV
https://www.faten.org/
http://www.fajeralquds.org/
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يف  النسائية  واملبادرات  الصغرية  األعمال  دعم  بشكل خاص عىل  "فاتن"  تركز جمعية  واملساعدات. 
املجتمع الفلسطيني بشكل عام والقدس الشرقية بشكل خاص.

املجال الثالث هو ورش اإلنتاج املحلية، والتي تركز أيًضا بشكل خاص عىل عمل املرأة. ومن األمثلة 
البارزة عىل ذلك ورشة "مقدسيات للخياطة"، التي تعمل يف الثوري وتسمح للنساء املحليات بالعيش 
من خياطة املالبس والحقائب واملناديل وأكرث من ذلك، وجمعية "سنبلة" التي تبيع املنتجات الفنية 
والحرفية الفلسطينية من جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية وتدير متجًرا يف الشيخ جراح 
إىل جانب متجر عرب الشبكة العنكبوتية نشط جًدا. ُتعرف سنبلة بأنها جمعية غري ربحية، ومعظم 
املنتجات التي تبيعها يف البالد وحول العالم تأيت من ورش عمل إبداعية للنساء أو األطفال املعرضني 

للخطر ويف ضائقة.

املجال الرابع هو تشجيع ريادة األعمال ذات التقنية العالية. ويف هذا السياق، تجدر اإلشارة إىل 
"الهاب ِجست"، الذي يعمل يف الشيخ جراح ويتمتع "بدعم هادئ" من املؤسسة اإلسرائيلية، وكذلك 
 Global التمويل األوروبي واألمرييك. يف السنوات القليلة املاضية، يعمل يف شرقي املدينة منظمة تسمى
Shapers، بتمويل من املنتدى االقتصادي العاملي وشبكة من الشباب من جميع أنحاء العالم لتعزيز 

الحوار والتعاون الذي سيؤدي إىل ريادة األعمال التكنولوجية واالجتماعية.

املنطقة الخامسة واألخرية هي النقابات املهنية التي تعمل يف شرق املدينة. تعمل هذه النقابات يف 
أنها  إىل  بالنظر  كبري،  إىل حد  رمزية  أهميتها  تبدو  األخرية  السنوات  الفلسطينية، ويف  السلطة  ظل 
كانت مؤسسات تاريخية تعمل يف القدس لعقود. من الناحية العملية، تضاءلت قوتها، ويرجع ذلك 
جزئياً إىل حقيقة أنها ُينظر إليها عىل أنهم ذراع للسلطة الفلسطينية يف املدينة، وبالتايل فإن أنشطتها 
محدودة من قبل األجهزة األمنية اإلسرائيلية. ويف هذا السياق، تجدر اإلشارة إىل غرفة تجارة وصناعة 

القدس، التي تأسست عام 1936 وما زالت مركًزا رمزًيا للقوة لبعض أكرب التجار يف املدينة.

يف الختام، من املهم أن نالحظ أنه، عىل عكس مجاالت النشاط األخرى التي تم رصدها، والتي 
لها عبء سيايس وطني مما يجعل من الصعب إقامة تعاون مع املؤسسة اإلسرائيلية، هناك 
االقتصادية.  املصالح  تلبية  بسبب  والتوظيف  االقتصاد  قطاعي  يف  التعاون  لهذا  أكرب  إمكانية 
وينطبق هذا بشكل خاص يف سياق التدريب املهني والتدريب التشغييل، املوجود بالفعل يف 

شرق املدينة ويشكل جزًءا ال يتجزأ من الخطة الخمسية اإلسرائيلية للقدس الشرقية.

حقوق اإلنسان  4.8

حددت الدراسة 12 جهة تتعامل مع حقوق اإلنسان يف القدس الشرقية: بعضها يتعامل مع انتهاكات 
حقوق اإلنسان يف القدس الشرقية، والبعض اآلخر يركز عىل انتزاع حقوق سكان القدس الشرقية 

https://www.facebook.com/Maqdeseyat/
https://www.sunbula.org/en
https://www.facebook.com/GSEJHub/
https://www.facebook.com/GSEJHub/
http://www.jacci.org/
http://www.jacci.org/
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شركة  الوطني،  التأمني  مؤسسة  الداخلية،  وزارة  القدس،  بلدية  مثل  اإلسرائيلية،  السلطات  ضد 
جيحون للمياه، واملزيد.

من بني الهيئات القيادية للنضال السيايس الحق وبديل. تعمل الحق، وفًقا ملنشوراته الرسمية، عىل 
والقدس  عام  بشكل  الغربية  الضفة  يف  للفلسطينيني  والفردية  الجماعية  الحقوق  انتهاكات  توثيق 
بشكل خاص، ويعمل عىل نطاق واسع مع املجتمع الدويل ويستضاف بانتظام من قبل مجلس حقوق 
وتعقد  نفسها،  الفلسطينية  الساحة  داخل  "بديل"  مؤسسة  تعمل  املتحدة.  لألمم  التابع  اإلنسان 
مؤتمرات وبحوث حول انتهاكات حقوق اإلنسان، وهاتان املؤسستان، باإلضافة إىل مؤسسات أخرى 

مماثلة، تجلس يف رام الله وتدير فرًعا يف القدس الشرقية.

وعىل النقيض من ذلك، فإن هيئات مثل عطاء وامليثاق واملقديس ال تشارك فقط يف النضاالت العامة، 
ولكنها تختار أيًضا تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لسكان القدس الشرقية. من بني مجموعة 
الخدمات التي تقدمها هذه الهيئات، يمكن العثور عىل استشارات قانونية مجانية، ولقاءات إعالمية 
وتوعوية، واملساعدة يف ملء النماذج واملزيد. إن مجاالت تركيزها هي الشيخ جراح ووادي الجوز وبيت 

حنينا.

الشرقية،آخذة  القدس  املرخص يف  البناء غري  الكيانات هو قضية  الرائد لجميع هذه  النشاط  مجال 
بعني االعتبار جوانبها العديدة -املعارك القانونية يف املحاكم اإلسرائيلية ضد تنفيذ األوامر، واملساعدة 
يف تقديم طلبات ُمَهل وتأجيل لبلدية القدس، واملساعدة يف التخطيط واملزيد. ومن املجاالت األخرى 
وقضايا  األرايض  مصادرة  ومكافحة  اإلسرائيلية،  السلطات  أمام  الديون  توزيع  يف  املساعدة  البارزة 

األحوال املدنية يف مقابل سلطة السكان والهجرة.

للتعاون  ليست مستعدة  اإلنسان  انتهاكات حقوق  مراقبة  املشاركة يف  الهيئات  إن  الحال،  بطبيعة 
اإلسرائيلية.  السياسة  علًنا   وبقوة ضد  التعبري عنه  يتم  اإلسرائيلية، ومعظمها  املؤسسة  املفتوح مع 
ومع ذلك، فإن الهيئات التي تتعامل مع ممارسة الحقوق لها اتصال يومي مع املؤسسة اإلسرائيلية، 
التي  األطراف  بني  ينعكس ذلك يف حوار هادئ  ما  غالًبا  األخرى.  السلطات  أو مع  املحاكم  سواء يف 

تحاول التوصل إىل حلول وسط وتفاهم حول مجموعة من القضايا.

أما بالنسبة لقضية التمويل، فإن األرقام تظهر أن ما يقرب من ٪40 من التمويل من الجهات املذكور 
أعاله يأيت من دول االتحاد األوروبي املختلفة، وحوايل ٪20 من وكاالت األمم املتحدة، وحوايل 15٪ 
من السلطة الفلسطينية واملؤسسات التابعة لها، والباقي من األعمال الخريية الخاصة. واحدة من 
املؤسسات املسيحية املميزة -مؤسسة سانت إيف الكاثوليكية، التي تنتمي إىل البطريركية الالتينية يف 

القدس وترصد انتهاكات حقوق اإلنسان يف القدس الشرقية.

http://www.badil.org/en/
http://www.alhaq.org/
https://www.facebook.com/almaqdese/
https://www.facebook.com/Almeethaq/
https://www.facebook.com/AttaaCenter/
https://www.saintyves.org/
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4.9 لجان محلية

هيئة  أو  املحلية  القيادة  نوًعا من  عادة  األحياء وتشكل  لجان محلية عىل مستوى  تعمل حوايل 10 
تاريخًيا،  ديمقراطية.  انتخابات  الحاالت يف  انتخابها يف معظم  الرغم من عدم  للحي، عىل  تمثيلية 
نشأت معظم لجان األحياء من لجان أولياء األمور يف املدارس، والتي أصبحت فيما بعد لجان أحياء، 
وسرعان ما بدأت يف معالجة مختلف القضايا املتعلقة بحياة الحي، مع قدر كبري من التأثري الذي يتم 

خارج أسوار املدرسة.

إن التفسري الذي يطفو يف محادثاتنا مع نشطاء األحياء يف القدس الشرقية هو أن لجان اآلباء تشكلت 
يف أوائل العقد األول من القرن الحايل ضد عدم وجود فصول دراسية كاحتجاج ضد بلدية القدس، 
وكقوة توجهت إىل املحكمة العليا من أجل إجبار الدولة عىل بناء املزيد من الفصول الدراسية. وقد أدى 
هذا الصراع، الذي اكتسب زخًما بشكل رئييس يف جبل املكرب وسلون والعيساوية، إىل إنشاء اللجان 
األهل كمراكز سياسية للسلطة لجميع األهداف واألغراض ويمكن مالحظة أنه يف السنوات األخرية، 
تم بناء الحياة املجتمعية النشطة حول لجان اآلباء، بما يف ذلك جلسات وورش عمل، وفعاليات 
األحياء وحتى مجموعات واتسآب لألحياء. ومع ذلك، فلدى قسم من الجهات التي تحدثنا معها من 
أولياء األمور، اكتشفنا عن حقيقة أن معظمهم لم يعد لديهم أطفال يف سن املدرسة، ولكن بداًل من 

االنخراط يف شؤون األحياء، يواصلون استخدام املدارس كأداة سياسية ضد املؤسسة اإلسرائيلية.

اللجان األخرى التي تم إنشاؤها يف السنوات األخرية يف القدس الشرقية هي لجان الطوارئ يف األحياء. 
هذه اللجان، تدعمها كل من املؤسسة اإلسرائيلية ومنظمات املجتمع املدين يف املدينة الغربية، انبثقت 
لوجود  املظاهر  أوضح  من  واحدة  وهي  والحاجة،  امليدان  من  األحياء  طوارئ يف  فرق  إنشاء  مبادرة 
مجتمع مدين يتحمل املسؤولية عما يحدث يف الحي حتى يف حاالت الطوارئ. تنعكس أنشطة أطقم 
الثلجية يف  العواصف  عندما حدثت  تحديًدا  أكرث  وبشكل  الشتاء،  أشهر  رئييس يف  بشكل  الطوارئ 

املدينة.

تتضافر املنظمات األخرى التي قابلناها يف السنوات األخرية إنشاء لجان يف حي فرعي أو شارع  متحدة 
مًعا يف الهدف لتحسني نوعية حياة السكان املحليني. ومثال جيد عىل ذلك حي الصالحني يف رأس 
البنية التحتية يف املنطقة. بعد صراع استمر عدة سنوات،  العامود، والذي أنئش لتحسني مستوى 
نجحت اللجنة يف جلب استثمارات بلدية بلغ مجموعها ماليني الشواقل إىل الحي عىل أساس دمج 

سكان الشوارع والنهج املرّكز للبلدية.

اللجان األخرى هي لجان التجار، ولجان ملكافحة حوادث الطرق، ولجان عىل مكافحة تهريب املخدرات 
ولجان لحماية أرايض األحياء. تنشط لجان التجار بشكل خاص يف البلدة القديمة وحولها، مع كون 
عززت  والتي  للتجار،  الجوز  وادي  لجنة  القدس  وبلدية  اإلسرائيلية  للمؤسسة  األكرث شهرة  اللجنة 
املخدرات، فقد شهدنا  الطرق وآفة  يتعلق بمكافحة حوادث  عدًدا من مشاريع رعاية األحياء. فيما 
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النشاط املتزايد للجنة املحلية يف مخيم شعفاط لالجئني خالل العام املايض، وهو ما يمثل عالنية ضد 
الجريمة ويقود حملة حقيقية لزيادة الوعي بهذه القضية. باإلضافة إىل ذلك، فإن لجان األرايض هي 
لجان سميت بغرض حماية أرايض األحياء يف مواجهة املصادرة املحتملة أو بناء الطرق. تعمل هذه 

اللجان يف جبل املكرب وبيت حنينا.

يف الختام، ال يمكن تجاهل ظاهرة اللجان املحلية يف األحياء املختلفة يف القدس الشرقية -سواء كانت 
لجان اآلباء أو لجان الطوارئ أو اللجان التي تتعامل مع التخطيط والبناء واألرض. من الواضح أنه 
يف السنوات األخرية كانت قوتها تتزايد، وهذا يرجع جزئياً إىل حقيقة أنها تتجنب االنتماء السيايس 
الواضح وتعكس تنوع التيارات وأصوات متنوعة. عىل هذا النحو، تصبح شركاء محتملة، يف الغالب 
شركاء هادئة، حتى يف التحركات التي تسعى الحكومة اإلسرائيلية وبلدية القدس إىل الرتويج لها يف 
القدس الشرقية. بطبيعة الحال، بعض اللجان لها طبيعة سياسية ومواجهة أكرث، وهذا يتطلب من 
املؤسسة اإلسرائيلية توخي الحذر، ولكن هناك لجان ذات إمكانات عالية للتعاون الكامل والشامل، 

مثل لجان الطوارئ يف األحياء، والتي يجب تعزيزها.

4.10  التعليم العايل

عىل الرغم من أن مجال التعليم العايل ال يرتبط بشكل كبري باملجتمع املدين، إال أنه ال يمكن تجاهله 
يف سياق املجتمع املدين يف القدس الشرقية. يشري هذا يف املقام األول إىل جامعة القدس، والتي، إىل 
جانب كونها املؤسسة األكاديمية األكرث تأثرًيا يف القدس الشرقية )عىل الرغم من أن حرمها الرئييس 
ا جزء ال يتجزأ من النسيج الذي يتكون منه  يقع يف أبو ديس، خارج منطقة نفوذ البلدية(، فهي أيًضً
املجتمع املدين يف القدس الشرقية. ويتجىل ذلك يف كونها شريكة يف تمويل ودعم عشرات منظمات 
املجتمع املدين العاملة يف املدينة، من برج اللقلق املذكور أعاله، إىل أندية القدس الشرقية، واملؤسسات 

الثقافية يف املدينة.

للجامعة نفسها وجود حقيقي يف عدة نقاط يف شرق املدينة. تدير الجامعة حرم جامعي يف بيت حنينا 
والشيخ جراح والبلدة القديمة. باإلضافة إىل ذلك، تحتفظ الجامعة بأراٍض يف عدة مواقع اسرتاتيجية 
يف شرق املدينة. أصبحت مراكز نشاط الجامعة يف شرق املدينة حجر الزاوية يف سلسلة من األحداث 
واملبادرات واالجتماعات املتعلقة بمؤسسات املجتمع املدين. من نواح كثرية، يمكن النظر إىل الجامعة 
كمنصة لتعزيز وتقوية وإقامة املجتمع املدين يف القدس الشرقية، ويرجع ذلك جزئًيا إىل أنها بمثابة 

قناة مهمة جًدا لضخ األموال من العالم العربي واإلسالمي إىل القدس الشرقية.

األخرى  األكاديمية  املؤسسات  من  عدد  القدس،  جامعة  غري  القدس  يف  املدين  املجتمع  يف  ينشط 
املشاركني يف حياة املجتمع املدين. عىل سبيل املثال، تنشط جامعة القدس املفتوحة ومعهد األبحاث 
التطبيقية - القدس )أريج(، خارج الهيئات األكاديمية، يتعاملون كثريا يف تعزيز املبادرات املحلية ورفع 

مستوى الوعي بواقع الحياة يف القدس الشرقية.

https://portal.qou.edu/
https://www.arij.org/
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4.11  السياحة

عىل الرغم من أن مجال السياحة ليس أيًضا مجتمًعا مدنًيا، إال أنه بسبب أهميته الكبرية أنه يجمع 
للسياحة،  القدس  األمثلة عىل ذلك مجموعة  لالهتمام. ومن  املثرية  املحلية  املنظمات  بني عدد من 
التي تسعى إىل تطوير السياحة يف الجزء الشرقي من املدينة ككل والتي تشمل أيًضا شركات الطعام 
والرتفيه. تقدم الجمعية فوائد للشركات التي هي أعضاء يف شبكتها وتعقد فعاليات ومؤتمرات حول 
السياحة يف املدينة. كما رصدنا مؤسستني تعمالن يف تطوير السياحة والرتويج لها يف املدينة الشرقية. 
األول هو جمعية الفنادق العربية، التي تأسست بالفعل يف القدس الشرقية يف عام 1962، والثانية 
هو جمعية منظمي الرحالت السياحية يف األرايض املقدسة )HLITOA(، والتي تربط 50 من أصحاب 
األعمال الفلسطينيني يف الضفة الغربية والقدس بهدف تحسني الخدمات السياحية املقدمة للسائح 

والزائر.

حسب فهمنا، بما أن هذا مجال اقتصادي متميز ولديه إمكانات تجارية كبرية، فهناك مجال للحوار 
الشرقية.  املدينة  يف  السياحة  تعزيز  إىل  تسعى  التي  اإلسرائيلية  املؤسسة  يف  عناصر  مع  والتعاون 
ووجدت الدراسة أن هذه املنظمات تشري إىل العديد من احتياجات وفجوات شركات السياحة املحلية، 

وأن املناقشات مع السلطات اإلسرائيلية قد تكون قادرة عىل املساعدة يف تطوير هذا املجال.

4.12  التخطيط الحضري واإلسكان

يتعلق املجال األخري بالتخطيط الحضري واإلسكان. هذه مسألة اسرتاتيجية ُتشغل بال العديد من 
العديد من  تتعامل  بأسره.  الدويل  واملجتمع  الفلسطينية  السلطة  وكذلك  الشرقية،  القدس  سكان 
من  عدد  إىل  تشري  قد  جانبها  إىل  ولكن  القضية،  هذه  مع  أعاله  املذكورة  اإلنسان  حقوق  منظمات 

املنظمات غري الربحية التي تحاول تعزيز حلول التخطيط واإلسكان لسكان القدس الشرقية.

أحد أبرز املنظمات غري الربحية هو مركز السالم والتعاون الدويل )IPCC(، الذي حاول يف السنوات 
األخرية الرتويج لسلسلة من الربامج يف القدس الشرقية، يف معظم األحيان دون نجاح. من بني أمور 
أخرى، تكرس الجمعية جزًءا كبرًيا من أنشطتها لكتابة األوراق البحثية وأوراق املوقف مع توصيات 

السياسة يف هذا املجال. تمول الجمعية بسخاء من قبل املؤسسات األوروبية ووكاالت األمم املتحدة.

الدخل  الذي يهدف إىل مساعدة األسر ذات  الفلسطيني،  تنشط هيئة أخرى وهي مجلس اإلسكان 
املنخفض عىل الحصول عىل سكن الئق من خالل القروض امليسرة. تهدف املنظمة إىل تحسني سوق 
املنظمة مشروًعا  تدير  املجال، كما  املحلية يف هذا  الشركات  الشرقية مع دعم  القدس  العقارات يف 

للحفاظ عىل مواقع الرتاث الفلسطيني يف القدس.

https://www.facebook.com/Jerusalem.Tourism.Cluster/
https://www.facebook.com/Jerusalem.Tourism.Cluster/
https://hlitoa.com/front-page-3-2-2/
http://www.ipcc-jerusalem.org/en/1
http://www.phc-pal.org/
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5. تلخيص

املجاالت  من  مجموعة  يف  ونشط  ومتنوع  بالحياة  نابض  مدين  ملجتمع  رائعة  صورة  الخريطة  تظهر 
والرعاية  والصحة،  والثقافة،  والتعليم،  والرياضة،  املجتمعية،  الحياة  يف  الشرقية:  القدس  يف 
املكان  املدين، فإن  املجتمع  التي تعمل فيها منظمات  العديدة  املجاالت  واملزيد. من بني  االجتماعية، 
الرئييس الذي تحتله النوادي الرياضية إىل جانب املؤسسات الثقافية املحلية هو بارز بشكل خاص، 
حيث يعرب عن هوية القدس الشرقية الفريدة ويديمها. تشري الخريطة أيًضا إىل الدور املركزي الذي 
تلعبه مختلف املنظمات غري الربحية العاملة يف شرق املدينة، سواء املؤسسات التعليمية الخاصة أو 
متعرف به غري الرسمية. يف العديد من الحاالت، تعمل هذه الجمعيات أيًضا خارج أسوار املدرسة 
وهي العمود الفقري الرئييس يف صياغة الحياة املجتمعية واملجتمع املدين يف األحياء. حاولنا أيًضا تتبع 
الدينية يف  باملؤسسة  الوثيقة  بعالقتها  الشرقية، وعلمنا  القدس  الخريية يف  الجمعيات  العديد من 
القدس الشرقية. لقد تعاملنا أيًضا مع مجاالت مثل الصحة والسياحة واالقتصاد والعمالة، والتي ال 

تلبي بالضرورة التعريف املحدد لـ "املجتمع املدين".

عىل العموم، يمكن القول إنه يوجد يف القدس الشرقية نسيج كامل من املؤسسات واملنظمات )اإليكو 
إىل  الصغرية،  املحلية  األحياء  - مؤسسات  الهيئات  من  واسعة  يشمل مجموعة  والذي  سيستيم(، 

املؤسسات العاملة عىل مستوى البلديات، إىل املؤسسات الوطنية والدولية، اإلسالمية والغربية.

يف إطار البحث، من املمكن أيًضا اإلشارة إىل أوجه التشابه والتفاعل بني املنظمات املختلفة، والتي غالًبا 
ما تعمل عىل مستوى الشبكة. عىل سبيل املثال، من املمكن اإلشارة إىل عالقة التشبيك بني مؤسسات 
ونادي هالل  اللقلق،  برج  القدس، ومؤسسة  مثل جامعة  الوطني،  التوجه  ذات  الشرقية  القدس 
القدس الريايض. تنعكس هذه العالقة يف كل من املشاريع والفعاليات املشرتكة ومحور الدعم املتبادل 
والتمويل. عالوة عىل ذلك، تم دمج الكثري من الهيئات تحت منظمات جامعة مصممة لحماية وتعزيز 

املصالح املشرتكة )مثل شبكة املؤسسات الثقافية أو شبكة املؤسسات الصحية(.

بمساعدة التحليالت الجغرافية، يمكن تتبع مراكز الفعاليات يف األحياء. وهكذا، يمكن مالحظة أن 
الخارجية  القديمة، سلوان، بيت حنينا، العيسوية واألحياء  البلدة  املراكز املحورية هي منطقة  أبرز 
لألسوار. التفسريات املحتملة لذلك هي القرب من "الحوض املقدس"، وكلها ضمنًيا سياسًيا ودينًيا )يف 
حالة البلدة القديمة وسلوان(؛ وجود بنية تحتية حضرية مثل الطرق واألرصفة ومواقف السيارات، 
مما يمّكن هيئات املجتمع املدين من العمل بسهولة أكرب )يف حالة بيت حنينا(؛ أو فراغ حكومي وهذا 

يعني أرض خصبة لنمو منظمات املجتمع املدين )يف حالة العيسوية وأحياء خارج الجدر(.
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الشرقية.  املدينة  يف  املدين  املجتمع  ملنظمات  املستهدفة  بالجماهري  يتعلق  آخًرا  تحلياًل  أجرينا  وقد 
االستنتاج هو أن الحصة الكبرية من نشاط القدس الشرقية موجهة إىل الشباب )25-5 سنة(، وهو 
ما يتماىش مع حقيقة أن القدس الشرقية مجتمع شاب ديمغرافًيا للغاية. ما يقرب من ٪20 من 
النشاط الذي وجدناه يستهدف بشكل واضح الجمهور املستهدف من النساء )الجمعيات النسائية، 
والتدريب املهني للمرأة، وورش العمل واملزيد(. املجموعتان اللتان تحصالن عىل أكرب تغطية محدودة 
هما الرجال )بشكل رئييس أندية رياضية للبالغني ونقابات عمالية( والسكان يف سن الثالثة )عدد قليل 
املايل للمجتمع  املدينة إىل جانب الجمعيات الخريية والدعم  التي تعمل يف شرق  التمريض  من دور 

للمسنني(. أما بالنسبة ملرحلة الطفولة املبكرة، فهي بال إجابة عملية أو مشاريع من أجلهم تقريًبا.

باإلضافة إىل ذلك، تشري محاوالت رسم خريطة وتحديد عدد الهيئات التي يمكن إجراء حوار وتعاون 
مع املؤسسة اإلسرائيلية إىل أن أكرث من نصف الهيئات التي شملتها الدراسة تميل إىل أن تكون لديها 
ربعها يف  "التطبيع"، حيث يعيش حوايل  األحيان ألي كشف عن  مقاومة حقيقية وقوية يف بعض 
املكثف مع  التعاون  القدرة عىل  لديهم  املؤسسة اإلسرائيلية. وعشر فقط  حوار وتعاون "هادئ" مع 
املؤسسة اإلسرائيلية. من بني الذين تم تمييزهم عىل أنهم يتمتعون بإمكانية التعاون الحقيقي، 
والسياحة  املحيل  االقتصاد  تطوير  العاملة يف  الهيئات  إىل  اإلشارة بشكل أسايس  املمكن  من 
والعمالة يف القدس الشرقية، والتي ال تأيت يف الغالب لتعزيز أجندة سياسية. وينطبق اليشء 
نفسه عىل مجال التعليم، وقد أشرنا إىل عدد من املنظمات غري الربحية التي تعزز التعليم 
واالبتكار التعليمي ويمكن أن تكون شريكة يف تعزيز التحركات األساسية يف نظام التعليم يف 

القدس الشرقية.

الشرقية.  املدينة  يف  العاملة  املختلفة  املنظمات  خلف  للتمويل  الرئيسية  املصادر  تتبع  حاولنا  أخرًيا، 
وبالتايل، يمكن للمرء أن يشري إىل مركزية مصادر التمويل الغربية -الدول األوروبية إىل جانب وكاالت 
األمم املتحدة -التي تمثل حوايل ثلث تمويل القدس الشرقية بالكامل، كما تلعب السلطة الفلسطينية 
دوًرا مهًما، إىل جانب املؤسسات والشركات الفلسطينية الكبرية العاملة يف الضفة الغربية )حوايل 
وجود  إىل  أيًضا  الخريطة  تشري  املدين.  املجتمع  منظمات  وتمويل  لدعم  التمويل(،  إجمايل  من   15٪
أعمال خريية يف القدس الشرقية، نشأت من عائالت محلية أو من فلسطينيني مغرتبني. وبالطبع 
استعرضنا أيضا التمويل الذي يأيت من دول إسالمية -تركيا وقطر من جهة، مقارنة باألردن واملغرب 

واململكة العربية السعودية من جهة أخرى.

تشري نظرة متعمقة لجميع العمليات التي شملتها الدراسة إىل تعزيز هوية القدس الشرقية املستقلة 
السلطة  إدارة  تحت  الواقعة  األمكنة  هوية  عن  كبريًا  اختالًفا  تختلف  والتي  املدين،  واملجتمع  نسبياً 
اإلمكان  السياسية ويتجاوز قدر  والتيارات  الحركات  إنه مجتمع مدين يعرب عن جميع  الفلسطينية. 
االنقسام السيايس الداخيل الفلسطيني الطويل األمد. يمكن تعريف ذلك بأنه الوطنية القائمة عىل 
القدس الشرقية، والتي تفتح الباب ليس فقط للتعاون بني مختلف الفصائل داخل املجتمع، ولكنها 
توفر أيًضا فرصة لتعزيز الحوار والتعاون مع املؤسسة اإلسرائيلية. بينما يتغلب البعد املحيل بشكل 
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كبري عىل البعد الوطني، يجد سكان القدس الشرقية أنفسهم أكرث تحرراً من املؤسسة السياسية يف 
رام الله وأكرث استعداداً لتأسيس مجتمع مدين مستقل ذي أجندة مدنية مميزة يف القدس الشرقية. 
اليوم، من املرجح أن يتلقى الجيل األصغر يف القدس الشرقية الدعم من بلدية القدس واملؤسسات 
اإلسرائيلية األخرى، أكرث من أي وقت مىض، للتواصل مع هذه املؤسسات وحتى املطالبة بالحقوق 
والخدمات منها. ومن األمثلة الرائعة عىل ذلك، الناشئة عن البحث، إنشاء لجان محلية يف األحياء، 
توفر مساحة لجميع التيارات السياسية واالجتماعية وتعمل كقيادة محلية فعالة. عىل هذا النحو، 
انخرطت اللجان يف السنوات األخرية يف حوار عميل وواقعي مع السلطات اإلسرائيلية بهدف تحسني 

نوعية حياة سكان الحي، وقد بدأت هذه الجهود تؤيت ثمارها.
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مجلس اإلدارة
معهد القدس لبحث السياسات

دان هلربين, رئيس مجلس اإلدارة
أورة أحيمئري

أبراهام أشري
الربوفيسور نافا بن-تسفي

دافيد بروديت
الربوفيسور حانوخ جوطفرويند

رعنان دينور
الدكتور أريئل هلربين

روت حيشني
ساالي مريدور

عانات تسور
جيل ريبوش

الدكتور اهود شبريا
ليئور شيالت, املدير العام
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