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  مالحظات

التعبري عن أي   ليس يف التسميات املستخدمة يف هذا التقرير وال يف طريقة عرض املادة الواردة فيه ما ينطوي على                    
رأي كان من جانب األمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لـسلطات أّي منـها،                       

  .بشأن تعيني ختومها أو حدودها أو

ويعين إيراد أحد هذه الرموز اإلحالة إىل إحـدى وثـائق           . تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام         
  .املتحدة األمم

ميكن اقتباس املادة الواردة يف هذا املنشور أو إعادة طبعها من دون استئذان ولكن يرجى التنويه بذلك، مـع                     
: نسخة من املنشور الذي يتضمَّن النص املقتبس أو املعاد طبعه إىل أمانة األونكتـاد علـى العنـوان التـايل                    إرسال
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  موجز تنفيذي

، بدأت السلطات اإلسرائيلية تنتهج سياسةً تقوم على فـصل القـدس            ١٩٦٧يف عام   اإلسرائيلي  مع بداية االحتالل      
. بوترية سريعة اليوم  العمل هبا   صالً مادياً وسياسياً واقتصادياً عن بقية األرض الفلسطينية احملتلة، وهي سياسة تواصل             الشرقية ف 

زمخاً خالل العقد األخري من خالل اّتخاذ تدابري غيَّرت الواقع العمراين والـدميغرايف             هذه  وقد اكتسبت استراتيجيات الفصل     
هذه التدابري ضمَّ املدينة، وتوسيع املـستوطنات اليهوديـة يف القـدس       من  و. لعربية يف الغالب  للمدينة وطبيعتها الفلسطينية وا   

  .١٩٦٧الشرقية وما حوهلا، وبناء حاجز الفصل الذي أّدى فعلياً إىل إعادة رسم احلدود بعيداً عن خط اهلدنة ملا قبل عام 
إىل القدس الشرقية واخلروج منها ويعزهلا عـن        فحاجز الفصل، إىل جانب غريه من العقبات، يعوِّق حركة الدخول             

املقدسيني الطبيعي، ويقيِّد الوصول إىل أسواقها وخدماهتا الصحية من قبل الفلسطينيني           مقها  ُعبقية أحناء الضفة الغربية اليت هي       
دت يف اآلونة األخرية    وقد تزاي . الذين يعيشون اآلن يف اجلانب اآلخر من احلاجز وخيضعون صورياً لوالية السلطة الفلسطينية            

فال ُيسَمح للفلسطينيني بالبناء إال على      . عمليات مصادرة إسرائيل لألراضي وما تفرضه من قيود على أنشطة البناء الفلسطينية           
جزٍء حمدوٍد من مساحة أراضي القدس الشرقية، وهم يواجهون عقبات يف احلصول على تصاريح البناء اليت تصدرها السلطات           

  .سرائيليةالبلدية اإل
يف والعوامل الـسياساتية املـؤثرة   أوهلما حماولة التوصُّل إىل فهم أفضل القتصاد القدس الشرقية   : وهلذا التقرير هدفان    

، وثانيهما زيادة التحليل النوعي من خالل تسليط الضوء على بعض املؤشِّرات            ١٩٦٧ديناميات تطوُّره منذ االحتالل يف عام       
ثري االقتصادي املترتِّب على قيام إسرائيل بضّم القدس الشرقية وعزهلا املتزايد هلذه املدينـة، مـع حتديـد                  الكمية املتعلِّقة بالتأ  

  . التوجُّهات السياساتية املمكنة وجماالت التدخُّل مستقبالً
مثة بل إن   . تلة عموماً واقتصاد القدس الشرقية ال يتأثَّر فقط باملعوِّقات اإلسرائيلية اليت تؤثِّر على األرض الفلسطينية احمل               

تتصل بوضع القدس الشرقية كمدينة حمتلة قامت إسرائيل الحقـاً       عقبات  عقبات كثرية تواجه تنمية هذه املدينة حتديداً، وهي         
مبوجب القانون اإلسـرائيلي شـريطة اسـتمرار        " مقيمني دائمني "املقدسيون  وُيعترب الفلسطينيون   .  من جانب واحد   بضّمها

عن وضع الفلسطينيني اخلاضعني لوالية السلطة      املقدسيني  لفلسطينيني  لاختالف الوضع القانوين    كما أن   . ها الفعلي في  وجودهم
الفلسطينية وعن وضع املستوطنني اإلسرائيليني يف القدس الشرقية ينطوي على طائفة من املعوِّقات األخرى، خصوصاً فيمـا                 

إىل خدمات التعليم والصحة مقيَّد، وهو ما يؤثِّر على نوعيـة املـورد             فالوصول  . يتعلَّق بالسكن والعمل والضرائب والتمثيل    
ومثّة عائٌق رئيسٌي آخر أمام إنعاش اقتصاد القدس الشرقية يتمثَّـل يف االفتقـار إىل               . الفلسطيين األهم، أي رأس املال البشري     

إال على حصة ضئيلة بشكل غـري        املقدسيونوال حيصل الفلسطينيون    . تعقيدات ذات صلة باالحتالل   وجود  التمويل بسبب   
  .متناسب من اخلدمات البلدية

وما برح وزن اقتصاد القدس الشرقية يتناقص باستمرار بالنسبة إىل وزن اقتصاد بقية األرض الفلسطينية احملتلة منـذ                    
فاقات أوسلو، وما يتصل هبـا       على إعالن املبادئ املتعلِّق بترتيبات احلكم الذايت املؤقتة املعروفة باسم ات           ١٩٩٣التوقيع يف عام    

وقد جنم هذا التراجع، يف جزء كبري منه، عن جمموعة من السياسات اإلسرائيلية اليت أعاقت .  فلسطينية-من اتفاقات إسرائيلية 
كان لتـردِّي   و. تنمية اقتصاد القدس الشرقية بوصفه جزءاً ال يتجزأ من االقتصاد الفلسطيين وسوق العمل الفلسطينية األوسع              

من حيث مستويات املعيشة والـسكن والرعايـة        املقدسيني   االقتصادية تأثٌري كبٌري على الفلسطينيني       -ألوضاع االجتماعية   ا
جزئي ومشوَّه القتصاد القدس الشرقية الفلسطيين يف إسرائيل        " إدماج"وقد أدَّت السياسات اإلسرائيلية إىل      . الصحية والتعليم 
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 ظلّ اقتصاد القدس الشرقية ُيفَصل تدرجيياً عن بقية االقتصاد الفلسطيين رغـم املوقـع               ويف غضون ذلك،  . وإطارها التنظيمي 
التارخيي هلذه املدينة باعتبارها مركز التجارة والنقل والسياحة، فضالً عن كوهنا املركز الثقايف والروحي، للفلسطينيني يف شىت                 

  .احملتلةالفلسطينية أحناء األرض 
  العاملني يف قطاعات اخلدمات والتجارة والفنادق واملطاعم أكثر من نصف قوة العمل            ، بلغت نسبة  ٢٠١٠ويف عام     

ووصلت معدَّالت البطالة   . ، بينما بلغت نسبة العاملني يف قطاعي البناء والزراعة أقل من ربع جمموع العمالة             يف القدس الشرقية  
ك احلني ولكنها ال تزال مرتفعة، إىل جانـب االرتفـاع           اخنفضت منذ ذل   مث   إىل مستويات قياسية يف أعقاب االنتفاضة الثانية      

وهذا يدلُّ علـى االسـتبعاد      . مقارنةً باإلسرائيليني املقيمني يف املدينة    املقدسيني  ملعدَّالت الفقر يف صفوف الفلسطينيني      املطرد  
الوقت نفسه عن بقيـة الـضفة   وفصلها يف من الدولة اليت ُضمَّت إليها من جانب واحد،        الفلسطينية  منهج للقدس الشرقية    املُ

  .الغربية احملتلة
ونتيجةً لذلك، جيد اقتصاد القدس الشرقية نفسه يف عامل منفصل متاماً عن كال االقتصادين، الفلسطيين واإلسرائيلي،                  

ية لـدعم    على اقتصاد الضفة الغرب    البنيويةفهو غري مدمج يف أي منهما، ومع ذلك فإنه يعتمد من الناحية             . اللذين يرتبط هبما  
يعتمد قسراً على األسواق اإلسرائيلية اليت جيب      وهو يف الوقت نفسه     إنتاجه وجتارته يف السلع واخلدمات ولتوفري فرص العمل،         

  .أن خيضع للوائحها وأنظمتها واليت تشكِّل مصدراً للعمالة والتجارة، كما تشكِّل القناة الرئيسية للسياحة املتجهة إىل املدينة
بنفسه ويتدبر أمره يف     نفسه   ليعنيإىل ترك اقتصاد القدس الشرقية      فعلياً  واملتعارضة  ه العالقات املتناقضة    وقد أدَّت هذ    

 ملا متليه متطلّبـات     ، من جهة ثانية   ،منفصل عن والية السلطة الفلسطينية وخاضع     فهو، من جهة،    . املُعلَّقةانتظار مصري تنميته    
ومتاماً مثلما كان منط النمو     . ة اليت تنتهجها السلطات البلدية واحلكومية اإلسرائيلية      السكان اليهود واالستراتيجيات االستيطاني   

العام القتصاد غزة يف السنوات األخرية يسري يف اجتاه خمتلف ومنفصل عما كان عليه يف الضفة الغربيـة،                  واملنحى  االقتصادي  
وهذه االجتاهات املقلقة تنطوي على . ي لبقية الضفة الغربية بات املسار االقتصادي للقدس الشرقية منحرفاً عن املسار االقتصاد        

خطر جعل املفهوم املكرَّس يف قرارات األمم املتحدة واتفاقات أوسلو، وهو أن قطاع غزة والضفة الغربية، مبا فيهـا القـدس          
انعكاسات خطرية على آفـاق التنميـة       وهلذا بدوره   .  معىن لهمل يعد   الشرقية، يشكِّالن كياناً إقليمياً وقانونياً واحداً، مفهوماً        
  .والتدخُّالت السياساتية احملتملة يف اقتصاد القدس الشرقية

، ولكن الـشروط احلقيقيـة       هذه وهناك عّدة إجراءات ميكن أن تساعد يف التخفيف من حّدة آثار سياسات الفصل              
ائيليني للقدس الشرقية طبقاً للقرارات ذات الـصلة        املسبقة لتحقيق التنمية املستدامة تتطلب إهناء االستيطان واالحتالل اإلسر        

ومن شأن هذا أن يعود بفوائد كبرية على االقتصاد الفلسطيين بصورة عامة، وعلى اقتصاد القدس               . الصادرة عن األمم املتحدة   
أن تكون فعَّالة   ومن التدخُّالت القصرية األجل اليت ُيحتمل       . الشرقية بصورة خاصة، وال سيما يف قطاعي السياحة واخلدمات        

ما يشمل حتسني التنسيق والتخطيط بني املنظمات الدولية، واهليئات شبه احلكومية وغري احلكومية العاملة يف القدس الشرقية،                 
إال أن مثّة تدبرياً بالغ األمهية إلنعاش اقتصاد القدس الشرقية          . وتقدمي دعم لقطاعات حمدَّدة مثل السياحة واإلسكان واخلدمات       

ل يف إجياد مصادر حملية بديلة وآليات تدعم ذاهتا بذاهتا لتمويل االستثمار واإلسكان واألنشطة اإلنتاجية، وهو ما ميكن أن                   يتمثَّ
  .رغم استمرار االحتاللاملقدسيني لفلسطينيني لحيقق نتائج هامة بالنسبة للتالحم االقتصادي واالجتماعي والسياسي 
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   اجلداول واألشكال-١التذييل 
  ٢٠٠٠-١٩٩٤ الثابتة، ١٩٩٧ بأسعار عام -القيمة املضافة حسب النشاط االقتصادي يف القدس الشرقية   -١اجلدول 
ض الفلـسطينية  القيمة املضافة حسب النشاط االقتصادي يف القدس الشرقية كنسبة مـن القيمـة املـضافة يف األر            -٢اجلدول 

  ٢٠٠٠-١٩٩٤ احملتلة،
   باألسعار الثابتة- ٢٠٠٠-١٩٩٤الناتج احمللي اإلمجايل حسب اإلنفاق يف القدس الشرقية،   -٣اجلدول 
الناتج احمللي اإلمجايل حسب اإلنفاق يف القدس الشرقية كنسبة من الناتج احمللـي اإلمجـايل يف األرض الفلـسطينية                     -٤اجلدول 

  ٢٠٠٠-١٩٩٤ احملتلة،
  ٢٠٠٠-١٩٩٤أهم متغريات احلسابات القومية اخلاصة بالقدس الشرقية باألسعار الثابتة،   -٥اجلدول 
ة بالقدس الشرقية كنسبة من حسابات األرض الفلسطينية احملتلـة،          ـة اخلاص ـأهم متغريات احلسابات القومي     - ٦اجلدول 

٢٠٠٠- ١٩٩٤  
  ٢٠٠٠-١٩٩٤يف األرض الفلسطينية احملتلة حسب املنطقة، منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل   -٧اجلدول 
  ٢٠٠٠-١٩٩٤نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف األرض الفلسطينية احملتلة حسب املنطقة، باألسعار الثابتة،   -٨اجلدول 
  ٢٠١٠-١٩٩٦عدد الفنادق والغرف الفندقية يف حمافظة القدس،   -٩اجلدول 
  ة لتوزيع املستخَدمني يف حمافظة القدس حسب القطاع االقتصادي، يف سنوات خمتلفةالنسبة املئوي  -١٠اجلدول 
  ٢٠١٠ و٢٠٠٩غري اليهود، / اليهود-النسبة املئوية لألسر اليت تعيش حتت خط الفقر يف القدس   -١١اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٤مصادر منو السكان يف املدينة القدمية يف القدس، حسب اجلماعات السكانية،   -١٢اجلدول 
  ٢٠١٠سكان املدينة القدمية يف القدس، حسب العمر واحلي واحلي الفرعي واملنطقة اإلحصائية،   -١٣اجلدول 
  ٢٠٠٢ و١٩٩٦توزيع األمالك غري السكنية اخلاضعة للضريبة حسب احلي والقطاع االقتصادي يف عامي   -١٤اجلدول 
  ٢٠٠٢ عام الضرائب البلدية املفروضة يف املدينة القدمية يف  -١٥اجلدول 
  )٢٠١٠-١٩٩٩(عدد الرتالء يف فنادق حمافظة القدس   :الشكل



 

vii 

  خرائط األمم املتحدة املتعلقة بالقدس -٢التذييل 
  )١٩٤٧(خطة التقسيم اليت وضعتها األمم املتحدة   -١اخلريطة 
  )١٩٤٧(احلدود املقترحة : مدينة القدس  -٢اخلريطة 
  )١٩٤٩(أهم األماكن املقدسة : اجلزء املركزي من منطقة القدس  -٣اخلريطة 
  )١٩٩٧" (الكربى"منطقة القدس   -٤اخلريطة 
  )٢٠٠٤ (١٩٦٧يونيه /القدس بعد احتالهلا وتوسيعها من جانب إسرائيل يف حزيران  -٥اخلريطة 
  )٢٠٠٥(حاجز القدس   -٦اخلريطة 
  )٢٠١٠(عمليات اهلدم يف القدس الشرقية   -٧اخلريطة 



 

viii 

  مسرد املصطلحات

ICBS   ملركزي لإلحصاء اإلسرائيلياجلهاز ا  
J1                   تشمل تلك األجزاء من القدس اليت ضمَّتها إسـرائيل مـن جانـب واحـد يف

بيت حنينا، وخميم شعفاط لالجئني، وشعفاط، والعيسوية، والشيخ        : ١٩٦٧ عام
جراح، ووادي اجلـوز، وبـاب الـساهرة، والـصوانة، والطـور، والقـدس              

، وسلوان، والثـوري، وجبـل املكـرب،    ، والشيَّاح، وراس العمود )املقدس بيت(
 .والسوادرة الغربية، وبيت صفافا، وشرفات، وسور باهر، وأم طوبا، وكفر عقب

J2        رافات، وخمماس، وخميم قلندية لالجئني،     : تشمل املناطق املتبقية من حمافظة القدس
والتجمع البدوي جبع، وقلندية، وبيت دقّو، وجبع، واجلديرة، وبيـت عنـان،            

، وضاحية الربيد، واجليب، وبري نباال، وبت إجزا، والقبيبـة، وخربـة أم             والرام
اللحم، وبّدو، والنيب صموئيل، وحزما، وبيت حنينا التحتـا، وقطنـة، وبيـت             
سوريك، وبيت إكسا، وعناتا، والتجمع البـدوي اخلـان األمحـر، والـزعيم،             

  .والعيزرية، والسوادرة الشرقية، والشيخ سعد، وأبو ديس
  . معاJ2ً وJ1تشري إىل    القدسحمافظة

  .تشري إىل الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة   )OPT(األرض الفلسطينية احملتلة 
PCBS   اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين.  

تها تشري إىل مجيع مناطق الضفة الغربية، باستثناء تلك األجزاء من القدس اليت ضمَّ              بقية الضفة الغربية
  .١٩٦٧إسرائيل من جانب واحد يف عام 

تشري إىل مجيع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء تلك األجزاء من القدس                :بقية الضفة الغربية وقطاع غزة
  .١٩٦٧اليت ضمَّتها إسرائيل يف عام 

 سـلفيت، رام    جنني، طوباس، طولكرم، قلقيلية، نابلس،    : تشمل احملافظات التالية     الضفة الغربية
  .اهللا والبرية، القدس، أرحيا واألغوار، بيت حلم، اخلليل
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  توطئة

لقد نشرت منظمات دولية ومنظمات غري حكومية إسرائيلية وفلسطينية، يف السنوات األخرية، تقـارير ودراسـات           
قط تناول اقتصاد القدس الشرقية، حول القدس الشرقية تركِّز أساساً على األوضاع السياسية واالجتماعية، ولكن القليل منها ف

ومهما يكن . حيث ُيعترب عموماً أن هذا االقتصاد يسري يف االجتاه العام القتصاد الضفة الغربية وميثَّل إحصائياً باعتباره جزءاً منه     
، هو اقتـصاد     فإن اقتصاد القدس الشرقية، شأنه يف ذلك شأن السمات األخرى جملتمع هذه املدنية وثقافتها وطبيعتها               ،من أمر 

واهلدف مـن هـذا     . تشكِّله أيضاً عوامل تؤثِّر فيه حتديداً حبكم جتربته اخلاصة يف مواجهة االحتالل واالستيطان اإلسرائيليني             
سياق التقييم املتواصل الذي جتريه أمانة األونكتـاد آلفـاق التنميـة            يف  التقرير هو تناول هذه املسائل اليت أُمهلت حىت اآلن          

 األرض الفلسطينية احملتلة والعقبات اليت تعترض التجارة والتنمية، وبغية التخفيف من حّدة األوضاع االقتصادية               االقتصادية يف 
  .املعتمدة يف الدوحةوالية األونكتاد واالجتماعية املناوئة املفروضة على الشعب الفلسطيين، وفقاً ملا دعت إليه 

 االقتصادية للقدس الشرقية ليس ما تنطوي عليه  - لألوضاع االجتماعية    وغين عن القول إن ما ُيعقِّد أيَّ دراسة وفهم          
بالقدس الـشرقية،   فيما يتعلق   هذه املسألة من أبعاد قانونية وإدارية وسياسية معقَّدة فحسب وإمنا هو أيضاً الفجوة اإلحصائية               

صاءات الفلسطينية إدارياً ضمن سياق جغرايف فهي غري مشمولة باإلحصاءات اإلسرائيلية إال بصورة مشتتة، بينما تصنِّفها اإلح        
وقد واجهت إعداد هذا التقرير صعوبات كبرية يف احلصول على سالسل زمنية متسقة أو غري ذلك مـن البيانـات                    . خمتلف

ـ  العملي  املتعلِّقة بالقدس الشرقية، األمر الذي قيَّد بدوره األساس          ق الـذي  الذي يقوم عليه التحليل االقتصادي اهليكلي املتعمِّ
وحيلل التقرير البيانات املتاحة من مصادر خمتلفة أمهها اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،            . يتطلّبه الوضع الفريد هلذه املدينة    

منوها على مدى العقدين األخريين، وتتبُّعِ مـسار تطـّور          وينظر إىل املدينة من منظور اقتصادي من خالل استعراض سجل           
 وحتديد بعض األسباب الـيت  -خمتلف القطاعات االقتصادية يف الناتج والعمالة من حيث نسبة مسامهة      -هيكلها االقتصادي   

  . االستثمار وبعض العقبات اليت تعترض التنمية عموماًأداء تكمن خلف ضعف 
حلاليـة الـيت    ويتناول الفرع األول من هذا التقرير السياق التارخيي والسياسي للقدس الشرقية، مبا يف ذلك الـصعوبات ا                  

ويبحث الفرع الثاين هيكل وتطور اقتصاد القدس       . ، فضالً عن وضع املدينة مبوجب القانون الدويل        املقدسيون يواجهها الفلسطينيون 
القطاعات االقتصادية الرئيسية ومسامهتها يف الناتج والعمالة، وبعض التحدِّيات اليت تواجه هذه القطاعـات              : الشرقية على مرِّ الزمن   

  .ويسلِّط هذا الفرع الضوء أيضاً على العقبات اليت تعترض الوصول إىل رأس املال، وقيود االستثمار. يتها النسبية على مرِّ الزمنوأمه
ويتناول الفرع الثالث من التقرير هيكل وخصائص قوة العمل يف القدس الشرقية، فضالً عن تراجـع دور املدينـة                     

ينيني من بقية أحناء الضفة الغربية لتصبح مدينة مصدِّرة لليد العاملة إىل أسـواق              كمركز جذب للباحثني عن عمل من الفلسط      
ويوثِّق هذا الفرع أيضاً املشكلتني احلادتني املتمثِّلتني يف الفقر وتدنِّي مستويات املعيشة، ومهـا              . العمل الفلسطينية واإلسرائيلية  

وعـالوةً  . عمل اليت يواجهها الفلسطينيون يف القدس الشرقيةمشكلتان ترتبطان على حنو ال ينفصم بصعوبات أوضاع سوق ال     
على ذلك، يسلِّط هذا الفرع الضوء على احلالة املعقَّدة للخدمات الصحية والتعليمية للفلسطينيني يف القدس الشرقية، وعـدم                  

راض للقضايا االجتماعيـة    وخيتتم هذا االستع  . قدرهتم على الوصول إىل هذه اخلدمات إال بقدر حمدود وعلى حنو غري متكافئ            
  .الرئيسية بتسليط الضوء بصفة خاصة على مدينة القدس القدمية

أما الفرع اخلتامي من التقرير فيحدِّد اجملاالت الرئيسية للتدخُّالت السياساتية احملتملة واحملدَّدة األهداف مـن أجـل                   
  .حياة االقتصادية والثقافية الفلسطينيةإنعاش القدس الشرقية حبيث ميكنها استئناف دورها التارخيي كمركز لل
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  الوضع القانوين وبيئة السياسات: نظرة عامة  -أوالً

  الغربية/من مدينة القدس إىل القدس الشرقية  -ألف  

 بني جزء غريب يهودي إسرائيلي يف الغالب وجزء شرقي عريب           ١٩٤٨إن تاريخ مدينة القدس، منذ تقسيمها يف عام           
فلهذه املدينة، رغم الواقع القـائم اليـوم،   . )١(كئيب يثري جمادالت أخالقية وتارخيية وسياسية متنازعة    فلسطيين أساساً، تاريخ    

حنو سبع عشرة   . م.  ق ١٨٠٠فقد مرَّت على مدينة القدس اليت بناها الكنعانيون يف العام           . تاريخ فريد يف احلضارة اإلنسانية    
، )الوثنيون مث املسيحيون البيزنطيـون    (ليون والفرس واليونانيون والرومان     حقبة تارخيية تعاقب فيها على حكمها اليهود والباب       

. ١٩٦٧ وعام   ١٩٤٨ واحلكم األردين بني عام      ١٩١٩والعرب واملسلمون، واألتراك العثمانيون، مث احلكم الربيطاين بعد عام          
ان توحيدية هي اليهوديـة واملـسيحية       وتكتسب القدس أمهيتها األساسية من مكانتها املركزية يف تاريخ ومعتقدات ثالثة أدي           

  ).Armstrong, 1997(واإلسالم 
ووفقـاً  .  األوىل، استولت القوات الربيطانية على املدينة نيابةً عن حلفائها         العاملية، قبيل هناية احلرب     ١٩١٧ويف عام     

دارة حكومة اململكة املتحـدة     لتسوية السالم اليت أهنت تلك احلرب، فُِصلت فلسطني عن اإلمرباطورية التركية وأُخِضعت إل            
، كانت  ١٩٤٨ وعام   ١٩٢٢ويف الفترة املمتدة بني عام      . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بتفويض من عصبة األمم آنذاك        
  .القدس العاصمة اإلدارية والسياسية لفلسطني حتت االنتداب الربيطاين

الذي أوصى بتقسيم ) ٢-د(١٨١امة لألمم املتحدة القرار ، اعتمدت اجلمعية الع١٩٤٧نوفمرب / تشرين الثاين ٢٩ويف    
ودعا القرار إىل إنشاء كيان مميَّز قائم بذاته خيـضع لنظـام دويل         . فلسطني إىل دولتني، عربية ويهودية، وتدويل مدينة القدس       

ُعرِّفت مدينة القدس باعتبارها    و. خاص، حبيث يتولّى جملس الوصاية التابع لألمم املتحدة إدارة املدينة وتسيري شؤوهنا اخلارجية            
هلذا التقرير  ٢ويتضمَّن التذييل رقم ). Cattan H, 1981 (كارمتشمل البلدية القائمة وحميط القدس الذي يضمُّ بيت حلم وعني 

ـ          قد  و. ١٩٤٧خرائط ملدينة القدس ويبيِّن تغيُّر حدودها منذ عام          الن نصَّ القرار على أن تكون املدينة مرتوعة السالح مع إع
حيادها واحملافظة عليه من قبل األمم املتحدة، وإنشاء جملس تشريعي ينتخبه األهايل ويتمتَّع بسلطة سّن التـشريعات وفـرض                

تضمنها األمم املتحدة   "كما تضمَّن القرار أحكاماً تتصل باألماكن املقدَّسة وباألقليات الدينية وحقوق امللكية اليت             . الضرائب
  . )٢("ري عليها دون موافقة اجلمعية العامة لألمم املتحدةوال جيوز إدخال أي تغي

جزء وبالنظر إىل التطوُّرات اليت حدثت على األرض واليت أفضت إىل قيام دولة إسرائيل والتقسيم الفعلي للقدس بني                    
رة القدس من قبل جملس      عليه األردن، بات من املتعذِّر تنفيذ النظام الدويل إلدا         يسيطرشرقي  وجزء  غريب تسيطر عليه إسرائيل     

 تأكيد أن   ١٩٤٩ديسمرب  / كانون األول  ٩ الصادر يف ) ٤-د(٣٠٣ومع ذلك فقد أعادت اجلمعية العامة يف قرارها         . الوصاية
مدينة القدس ينبغي أن توضع حتت نظام دويل دائم، وطلبت إىل جملس الوصاية االستعداد إلدارة القـدس طبقـاً ألحكـام                     

، ١٩٥٠أبريل  / نيسان ٤ويف  . ُدماً يف تنفيذه بصرف النظر عن أية إجراءات تتخذها أية حكومة          واملضي قُ ) ٢-د(١٨١ القرار
  ـــــــــــــ

إىل تلـك  " J2"، بينما يشري اسـتخدام  "J1"ُيستخدم تعبري القدس الشرقية عموماً لإلشارة إىل مناطق القدس اليت ضمتها إسرائيل، أو املناطق      ) ١(
عند اإلحالـة إىل البيانـات   " J2"و" J1"وُيستخدم تعبري حمافظة القدس لإلشارة إىل . األجزاء من القدس الشرقية الواقعة خارج حاجز الفصل   

دف إىل حـدٍّ    ويشري تعبري مدينة القدس إىل القطاعني الغريب والشرقي من املدينة، وهو مرا           . املستقاة من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين     
 . كبري للمنطقة اليت ختضع لوالية بلدية القدس اإلسرائيلية

)٢( Cattan (1981), p.8 ١٨١ املتحدة لألمم، مقتبساً قرار اجلمعية العامة)٢-د.( 



 

3 

رغـم أنـه    ) ٢-د(١٨١أقرَّ جملس الوصاية النظام األساسي ملدينة القدس الذي اّتبع إىل حدٍّ كبري املبادئ املكرَّسة يف القرار                 
. نتخاب اجمللس التشريعي من قبل املسيحيني واملـسلمني واليهـود         استعاض عن نظام االقتراع العام والتمثيل النسيب بنظام ال        

أن تدويل املدينة مل يكن قط خياراً ممكناً من الناحية السياسية بسبب معارضة كل من إسرائيل واألردن؛ ورغم ما أعقب                     إال
  . لألمم املتحدةةذلك من حماوالت لتغيري وضع القدس، مل حيظَ أي اقتراح يف هذا الصدد مبوافقة اجلمعية العام

، أصبح الفلسطينيون الذين يعيشون يف القدس الشرقية والضفة الغربية مـواطنني أردنـيني بعـد أن                 ١٩٤٨وبعد عام     
ورمبا كان املكوِّن األقوى القتصاد القدس الشرقية يف تلك الفترة قطاع السياحة            . أصبحت الضفة الغربية خاضعةً للوالية األردنية     

من ركـود يف العقـود التاليـة        هذا القطاع    ما يتناقض تناقضاً حاّداً مع ما شهده         وهوداً وجنح يف التطّور،     الذي شهد منواً مطر   
، ١٩٦٧-١٩٤٨سجَّلت السياحة إىل الضفة الغربية، وخباصة إىل القدس الشرقية، منواً سريعاً خـالل الفتـرة                فقد  . لالحتالل
 ملموسـة مـن     واستفادت السياحة إىل الضفة الغربية استفادة     ). ١٩٩١،  األونكتاد(إطار برامج تنمية السياحة األردنية       ضمن

. اضـي التحسُّن البارز يف البيئة الداعمة اليت هتيَّأت وتطّورت يف األردن بوترية ملحوظة منذ أوائل عقد الستينات من القرن امل                  
تشمل بصورة متزايدة احلجاج املـسلمني    ،اليت كان يغلب عليها يف السابق احلجاج املسيحيون       وقد أخذت تدفُّقات السّياح،     

الذين يزورون املواقع اإلسالمية املقدَّسة يف القدس الشرقية واخلليل، بينما أصبح تدفُّق املسلمني من الضفة الشرقية للصالة يف                  
املتجهة إىل  ، كان قطاع السياحة،     ١٩٦٦وحىت عام   . ١٩٦٧املسجد األقصى أيام اجلمعة عادةً مترسِّخةً يف فترة ما قبل عام            

 يف ٧٠ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للضفة الغربية، بينما ُيقدَّر أن يكون ما نسبته ١٤القدس الشرقية أساساً، يسهم بنحو 
  . املائة من إيرادات األردن من قطاع السياحة قد نشأ يف الضفة الغربية

 بيت  -نشطة اخلدمات ذات الصلة يف منطقة القدس الشرقية         ويف تلك الفترة، أّدى تركُّز السياحة وطائفة كاملة من أ           
حلم، وهي من بني أقل مناطق الضفة الغربية متتُّعاً باملوارد االقتصادية الطبيعية، إىل التخفيف من حّدة البطالة ورفع مستويات                    

الطرق ومطار القـدس    شبكة  ة مثل   وقد أدى هذا بدوره إىل تزايد استثمار احلكومة يف البنية التحتية الداعم           . الدخل واملعيشة 
 العواصم العربية، فضالً عن االستثمار اخلاص يف قطاع الفنادق واملرافـق            إىلالشرقية الذي كانت تنطلق منه رحالت مباشرة        

اخلدمات ذات الصلة بالسياحة قد مرافق وعشية االحتالل اإلسرائيلي، كانت هناك جمموعة متطّورة من . ذات الصلة بالسياحة
وكانت هذه اخلدمات منظّمة تنظيماً جيداً بدعمٍ وتشجيعٍ حكوميني فاعلني، وكانت هلا            .  وتركَّزت يف القدس الشرقية    نشأت

السياحية ووكاالت الـسفر واملرشـدين الـسياحيني    تنظيم الرحالت مبتعهدي وروابطُ قويةٌ بشبكات النقل احمللي والدويل،       
فندقاً من فنادق الضفة الغربية اليت بلغ        ٤٠ نفسه، كانت القدس الشرقية مقرَّ       واملطاعم ومنتجات احلرف اليدوية؛ ويف الوقت     

  . يف املنطقة املصنَّفة يف فئة فنادق األربع جنوم فأكثر١٣  لا فندقاً من بني الفنادق ١٢ فندقاً، مبا فيها ٥٩عددها 
ففي كل مـن  . ١٩٦٧ي احتلته منذ عام   السلطة السيادية يف اجلزء الشرقي من املدينة الذ       بصفتها  وتتصرَّف إسرائيل     

املدينة القدمية واألحياء العربية اجملاورة الواقعة يف شرقها ومشاهلا، عمدت إسرائيل إىل تغـيري الطـابع الـدميغرايف والعمـراين           
ذات الـصلة   والتارخيي للمدينة واختذت جمموعةً من التدابري املتعارضة مع وضع املدينة مبوجب القانون الدويل ومع القرارات                

ففي وقت مبكِّـر    .  بعّدة حماوالت للحفاظ على الوضع القانوين للقدس       املتحدةوقد قامت األمم    . الصادرة عن األمم املتحدة   
. ، رفضت اجلمعية العامة وجملس األمن التابعان لألمم املتحدة احتالل إسرائيل للقدس الشرقية وضـّمها              ١٩٦٧يعود إىل عام    

، وهو عمل أدانـه جملـس األمـن         )٣(اعتمدت إسرائيل قانوناً تعلن فيه القدس عاصمةً أبديةً هلا        ،  ١٩٨٠يوليه  / متوز ٣٠ويف  
 ٤٧٦وحىت قبل ذلك، كان جملس األمن قد أكَّد من جديد، يف قراره             . ١٩٨٠أغسطس  / آب ٢٠ الصادر يف  ٤٧٨قراره   يف

  ـــــــــــــ
 كاملـة   ،القـدس "القدس عاصمة إسرائيل، حيث أعلنـت أن        :  املعنون األساسي، أقرَّت الكنيست اإلسرائيلية القانون      ١٩٨٠يف عام    )٣(

 ).http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic10_eng.htm" (حَّدة، هي عاصمة إسرائيلومو
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واإلدارية اليت اختذهتا إسرائيل، سلطة االحتالل،      ، أن مجيع التدابري واإلجراءات التشريعية       ١٩٨٠يونيه  / حزيران ٣٠الصادر يف   
وأكَّد جملس األمـن مـرَّة      . هبدف تغيري طابع ووضع مدينة القدس الشريف، هي تدابري وإجراءات باطلة من الناحية القانونية             

الشريف ووضـعها هـي     أخرى أن مجيع تلك التدابري اليت أّدت إىل تغيري الطابع اجلغرايف والدميغرايف والتارخيي ملدينة القدس                
ت إىل هناية فترة السنوات اخلمس      ئومبوجب اتفاقات أوسلو املعقودة بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، أُرج       . تدابري الغية وباطلة  

املستوطنات، واحلـدود، والالجئـون،     (االنتقالية املفاوضات املتعلِّقة مبسألة القدس، شأهنا شأن قضايا الوضع الدائم اخلالفية            
 قد تناولت مسألة القدس بالتفصيل، ظلّ التوصُّـل إىل          ٢٠٠٠ورغم أن مفاوضات كامب ديفيد اليت جرت يف عام          ). ياهوامل

. اتفاق هنائي أمراً صعب املنال؛ بل لقد ذُِكَر أن التوصُّل إىل اتفاق حول هذه املسألة كان األشد صعوبة يف تلك املفاوضـات                  
اإلسرائيلي، يظلّ الوضع الوحيد املتفق عليه دولياً ملدينة القدس يتمثَّل يف املرجعية             سنة على االحتالل     ٤٥ولذلك، وبعد مرور    

وقد حدَّدت األمم املتحدة اآلثار املترّتبـة  ). Cattan, 1981, p.9) (٤-د(٣٠٣و) ٢-د(١٨١قرارا اجلمعية العامة اليت أرساها 
أكَّدت عدم مشروعية احتالل القدس الشرقية وبقية        )أ(   واليت ١٩٤٩على ذلك يف عدد من القرارات اليت اعُتِمَدت منذ عام           

دعت إىل انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية ووضـع حـدٍّ ألنـشطتها              )ب(و؛  ١٩٦٧األرض الفلسطينية احملتلة يف عام      
 اليت تؤدِّي إىل تغـيري  أصرَّت على أن مجيع التدابري التشريعية واإلدارية والدميغرافية وغريها من التدابري       )ج(االستيطانية فيها؛ و  

  .وضع املدينة هي تدابري الغية وباطلة

  التغيري الدميغرايف واملستوطنات اإلسرائيلية والقيود املفروضة على حركة التنقُّل  -باء  

، بدأ االحتالل اإلسرائيلي للقدس الشرقية بإعادة رسم احلدود البلدية للقدس           ١٩٦٧يونيه  /يف أعقاب حرب حزيران     
 كيلومتر مربع عن طريق بسط سلطة إسرائيل وواليتها القضائية احمللية لتشمل تلك             ٧٠,٥ الشرقية، على امتداد     وضّم القدس 
وقد أجرت إسرائيل تعداداً سكانياً بعد ذلك بفترة وجيزة ولكنها مل تسجِّل سوى الفلسطينيني الـذين كـانوا               . املنطقة كلها 

 ٣٠ ٠٠٠ونتيجةً لذلك، ُيقدَّر أن يكـون       ). أي باستثناء القدس الشرقية   (زة  موجودين آنذاك يف بقية أحناء الضفة الغربية وغ       
املركـز  (بعدوا ألهنم كانوا يف اخلـارج يف ذلـك الوقـت             فلسطيين من الضفة الغربية قد استُ      ٦٠ ٠٠٠ومقدسي  فلسطيين  

 ١٩٦٧تـدة بـني عـام       وُيضاف إىل ذلك أنه خالل الفتـرة املم       ). ٢٠٠٤الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني،      
 فلسطيين قد فقدوا حقوقهم يف اإلقامة بسبب غياهبم الفعلي عن األرض            ١٤٠ ٠٠٠، ُيقدَّر أن يكون أكثر من       ١٩٩٤ وعام

 مقدسي مل يستطيعوا أن يثبتوا احتفاظهم بوجود فعلـي يف القـدس الـشرقية        ١٤ ٠٠٠احملتلة لفترات طويلة، مبن فيهم حنو       
)Sherwood, 2011, PCBS, 2011.(  

 من السياسات اليت نفَّذهتا احلكومة اإلسرائيلية واليت أّدت فعلياً إىل إعاقـة النمـو الطبيعـي للـسكان         جمموعةومثة    
الفلسطينيني يف القدس الشرقية، وآخرها بناء حاجز الفصل، وإلغاء حقوق اإلقامة، والسياسات التمييزية املتعلِّقة جبمع مشـل                 

وتشري تقديرات بيانـات اجلهـاز      . ية وخدمات البلدية بني القدس الشرقية والقدس الغربية       األسر، والتخصيص اجملحف مليزان   
 ١٩٦٧أي القدس الـشرقية قبـل عـام         (املركزي لإلحصاء الفلسطيين إىل أن عدد السكان الفلسطينيني يف حمافظة القدس            

اورة، بلغ جمموع السكان احلضريني للقـدس       وباستثناء القرى اجمل  .  نسمة ٣٨٢ ٠٠٠يبلغ قرابة   ) واألحياء والقرى احمليطة هبا   
وهؤالء يشكِّلون قرابة   .  يقيمون داخل حاجز الفصل    ٢٣٧ ٠٠٠ شخص من بينهم     ٢٨٢ ٠٠٠ حنو   ٢٠١٠الشرقية يف عام    

أي مبن فيهم اإلسرائيليون الـذين يعيـشون يف         (ثلث جمموع السكان الذي يعيشون ضمن احلدود اإلسرائيلية لبلدية القدس           
  ).ريب والشرقي من املدينةاجلزأين الغ
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 ٣٠ويتألف السكان الفلسطينيون يف القدس الشرقية من فئات عمرية فتية حيث تبلغ نسبة من تقـلّ أعمـارهم عـن                    
 يف  ١,٨٤ يف املائة من جمموع السكان الفلسطينيني يف هذه املدينة، رغم أن معّدل النمو السنوي لسكان القدس البـالغ                    ٦٤ سنة

 ٩,٥وميثِّل الفلسطينيون يف القدس الشرقية ما نـسبته         .  يف املائة  ٢,٦٦ري من مثيله يف الضفة الغربية حيث يبلغ         املائة هو أدىن بكث   
املائة من جمموع الفلسطينيني الذين يعيشون يف األرض الفلسطينية احملتلة، وتتسم األسر خبصائص مماثلة لتلك اليت تتـسم هبـا           يف

 ٢٠٠٧  أشخاص يف عـام    ٥,٢وقد بلغ متوسط حجم األسرة يف القدس الشرقية         . ية احملتلة األسر يف بقية أحناء األرض الفلسطين     
  ).PCBS, 2010C( يف األرض الفلسطينية احملتلة ككل يف السنة نفسها ٥,٨ يف بقية الضفة الغربية و٥,٥مقابل 

ياً على اجملتمعات الفلـسطينية يف      وقد أّدى بناء حاجز الفصل إىل ضمِّ املزيد من األراضي الفلسطينية وأثّر تأثرياً سلب               
 مقدسي ٥٥ ٠٠٠فيقدَّر أن ما يصل إىل . كال اجلانبني؛ وكان التأثري املناوئ الناجم عن ذلك شديد الوطأة يف القدس الشرقية 

قد أصبحوا اآلن مفصولني فعلياً عن مركز املدينة نتيجـة لبنـاء            ) أي مخس جمموع السكان الفلسطينيني يف القدس الشرقية       (
ـ  وتـشري تقـديرات اجلهـاز    ). Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2011a(اجز الفـصل  ح

 أسرة يف منطقة حمافظة القـدس وإىل        ٢ ٩٠٠إىل أن بناء احلاجز قد أّدى إىل هتجري         ) ٢٠١١(لإلحصاء الفلسطيين    املركزي
 يف املائة من جمموع مساحة أراضي الـضفة الغربيـة الـيت             ١٨حنو  ( دومن من األراضي لبناء احلاجز عليها        ٩ ١٠٠مصادرة  

وقد كان من بني املناطق األشّد تأثُّراً كفر عقب، وخميم شعفاط لالجئني، وأجزاء من عناتا،               ). صودرت من أجل بناء احلاجز    
 تفتيش غالباً ما تكون مكتظَّـةً،  وحيتاج املقيمون يف هذه املناطق اآلن إىل املرور عرب نقاط       . ورأس مخيس، والسواحرة الشرقية   

مما يعين حدوث تأخريات كبرية يف أوقات السفر، للوصول إىل مرافق اخلدمات الصحية والتعليمية وغريها من اخلدمات الـيت         
  .حيقُّ هلم احلصول عليها كمقيمني يف القدس

رب القدس الشرقية الـيت ضـمها       وجيب على املقدسيني املتضررين بشكل مباشر من بناء حاجز الفصل الذي ميتدُّ ع              
ومع ذلك  .  شخص أن يدفعوا ضرائب بلدية ألهنم ال يزالون يعيشون ضمن بلدية القدس الكربى             ٥٥ ٠٠٠إسرائيل وعددهم   

فإهنم ال يتمتعون مجيعاً خبدمات مثل إمدادات املياه وخدمات الصرف الصحي وصيانة الطرق واخلـدمات الربيديـة ومجـع          
ونتيجـة  ). وى هذه اخلدمات اليت يتمتَّع هبا املقدسيون الذين يعيشون يف اجلانب اآلخر من احلـاجز              أو بنفس مست  (النفايات  

. لفصل هذه املناطق فصالً فعلياً عن القدس الشرقية، فإهنا تعاين أيضاً من فراغ أمين وتزايد يف أعمال اخلروج عـن القـانون                     
لواقعة خارج حاجز الفصل، بينما ال تتمتَّع السلطة الفلسطينية بوالية أمنية           وقلّما تدخل الشرطة اإلسرائيلية إىل املناطق البلدية ا       

  ).Rosenberg, 2011(على هذه املناطق، مما يفضي إىل تزايد اجلرائم واالجتار باملخدرات فيها 

، ١٩٦٧ويف غضون ذلك، شهدت املستوطنات اإلسرائيلية يف مجيع أحناء القدس الشرقية توسُّعاً مطَّرداً منـذ عـام                    
، وهو عدد يكاد يساوي عدد      ٢٠١٠ حياً ومستوطنة داخل احلاجز يف عام        ١٦ مستوطن يعيشون يف     ٢٠١ ٠٠٠حيث كان   

 وقد أدَّت إقامة هذه التجمُّعات السكنية احلضرية واملناطق الصناعية اإلسـرائيلية، ). PCBS, 2011(السكان الفلسطينيني يف املدينة 
اجلنوبية والشرقية للبلدية وكذلك يف قلب األحياء الفلسطينية يف القدس الشرقية، إىل تغـيري              املنتشرة حول احلدود الشمالية و    

: فهي تستبعد السكان الفلسطينيني استبعاداً تاماً وقلّما تعبِّر عـن مـصاحلهم           . الطبيعة املادية وإمكانيات التخطيط احلضري    
 يف املائة فقط من جمموع مساحة مناطق القدس الشرقية اليت متَّ ١٣فاملساحة املخصصة للفلسطينيني ألغراض بناء املساكن تبلغ 

الـسلطة  (ضمها مقارنة باملساحة املخصصة للمستوطنني اإلسرائيليني اليت تبلغ ثالثة أضعاف املساحة املخصصة للفلسطينيني              
طينية الستيعاب النمو السكاين    وحىت داخل هذه املناطق املخصصة، تواجه نشاطَ البناء يف األحياء الفلس          ). ٢٠١٠الفلسطينية،  

البناء غري  "الطبيعي الضاغط معوِّقاٌت شديدةٌ تتمثَّل يف اإلجراءات املرهقة واملعقَّدة اليت جترب الفلسطينيني على اللجوء أحياناً إىل                 
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الشرقية قد ُهِدَمت    وحدة سكنية يف القدس      ١ ٥٠٠وُيقدَّر أن تكون    . الذي غالباً ما خيضع ألوامر اهلدم اإلسرائيلية      " املشروع
  ).PCBS, 2011 ( وحدة سكنية سنويا٨٠ًىل هدم حنو  بوترية متزايدة وصلت يف السنوات املاضية إ١٩٦٧منذ عام 

وتعدُّ القدرة على الوصول وحرية حركة األشخاص والبضائع أمرين حامسني بالنسبة ألي اقتصاد، وال سيما اقتصاد                  
ومها، باإلضافة إىل عامل السيادة على احلدود، عامالن أساسيان لالستثمار          . قدس الشرقية األرض الفلسطينية احملتلة واقتصاد ال    

والتجارة راسخة اجلذور يف اقتصاد القدس الشرقية، وهي أحد القطاعـات الرئيـسية             . وللتجارة الداخلية واخلارجية النشطة   
دية يف حمافظة القدس والقدس الشرقية داخل احلاجز        املسامهة يف الناتج والعمالة، وهي تضم أكرب عدد من املؤسسات االقتصا          

)PCBS, 2010c .( وتشري بيانات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية)OCHA ( عائقاً أمام حركة التنقُّل ٥١إىل وجود ما جمموعه 
. اجز الفصليف القدس الشرقية، مبا يف ذلك نقاط التفتيش، وحواجز الطرق، وبوابات الطرق، وغري ذلك من احلواجز، مثل ح           

وبالتـايل فـإن   ". J1"وال يستطيع الفلسطينيون القادمون من بقية أحناء القدس واألرض الفلسطينية احملتلة الدخول إىل مناطق              
االقتصاد فَقََد القدرة على الوصول إىل مكوِّن رئيسي من مكوِّنات قاعدته االستهالكية التقليدية، بينما قيَّد اإلسـرائيليون يف                  

بل إن بنية حتتية إسرائيلية منفصلة      . بية حركة التنقل إىل املناطق الفلسطينية يف القدس الشرقية يف أعقاب االنتفاضة           القدس الغر 
للنقل والتجارة قد أُنشئت وطوِّرت منذ ذلك احلني، مبا يف ذلك إنشاء خط جديد من خطوط السكك احلديدية احلـضرية،                    

ة واملستوطنات اإلسرائيلية اليت حتيط باملناطق العربية من املدينة إىل الـشمال            بني القدس الغربي  " تواصل حركة النقل  "لضمان  
  .والشرق واجلنوب أو تلتف حوهلا

تقطيـع  وإىل زيادة   وقد أّدى بناء حاجز الفصل إىل التعجيل بفصل سكان الضفة الغربية عن أسواق القدس الشرقية                  
 أبو ديس إىل الشرق يسافرون اآلن إىل بيت حلم واخلليل إىل اجلنوب، فاملقدسيون الذين يعيشون يف. أوصال األسواق الداخلية

بينما يسافر سكان الرام إىل رام اهللا يف الشمال، أما الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية الذين يعملون يف إسرائيل والـذين                     
مث إن القيود اإلضافية    . قادرين على ذلك  اين يف طريق عودهتم من العمل فلم يعودوا         حاعتادوا على التسّوق يف قرى مثل بيت        

اليت يفرضها نظام التصاريح قد حدَّت من سفر املسلمني إىل القدس الشرقية أيام اجلمعة للصالة يف املسجد األقصى، وهؤالء                   
لعوامـل الـيت    وقد شكَّل تقلُّص طلب املستهلكني الفلسطينيني عامالً رئيسياً من ا         . ميثِّلون زبائن هامني لتجار القدس الشرقية     

 متجـراً يف    ٥٠ متجراً يف القدس الشرقية خالل السنوات اخلمس عشرة األخرية، من بينها             ٢٨٠أفضت إىل إغالق أكثر من      
تأثَّرت مناطق أخرى تقع إىل اجلهة الشمالية الشرقية، مثل الرام اليت تقع خارج احلـاجز، تـأثُّراً                 كما  . املدينة القدمية وحدها  

 متاجر يف سوق الرام املركـزي يف  ١١٠ متجراً من بني ٦٣روضة على حركة التنقُّل؛ ونتيجة لذلك، أُغِلَق       شديداً بالقيود املف  
  ).OCHA, 2007(أعقاب بناء حاجز الفصل 

قيود  منتجات رخيصة نسبياً من الضفة الغربية بسبب ما ُيفرض من         احلصول على   كما فقدت القدس الشرقية القدرة على         
، ٢٠١٠ يونيـه /فمنذ حزيران.  من تصاريح التجارة، وكالمها معقَّد وباهظ التكلفةوما ُيطلب احلصول عليه نقل السلع   على حركة   

القدس الـشرقية    منعت إسرائيل املستحضرات الصيدالنية ومنتجات األلبان واللحوم املنتجة يف الضفة الغربية من الدخول إىل             
مما كبَّد ) Palestine Trade Centre, 2010b(يست مناسبة للسوق اإلسرائيلية ، مدعية أن معايري املنتجات الفلسطينية ل)وإسرائيل(

 األرض الفلـسطينية     يف وقد أّدى هذا احلظر إىل حرمان املنتجني      .  مليون دوالر سنوياً   ٤٨ُتقدَّر بنحو   خسائر  االقتصاد الفلسطيين   
منتجات احلصول على    لكني يف القدس الشرقية من     كما حرم املسته   ،احملتلة من إمكانية الوصول إىل سوق استهالكية رئيسية       

فرصـاً  أيـضاً   القدس الشرقية    فَقََد املنتجون يف  و. بديلة أرخص بكثري من تلك اليت يضطرون لشرائها من السوق اإلسرائيلية          
حملتلـة  تسويقيةً من جراء القيود الصارمة املفروضة على دخول الفلسطينيني الذين يعيـشون يف بقيـة األرض الفلـسطينية ا                  
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وحـىت عنـدما   .  هاماً من مكوِّنات الطلب على السلع واخلدمات من القدس الشرقية اًكان طلبهم يشكِّل عادةً مكوِّن     والذين
ُيسمح للسلع بالدخول إىل القدس الشرقية، جيب أن مترَّ هذه السلع عرب نقاط تفتيش جتاري تتطلّب نقل السلع من شاحنة إىل                     

  . ة تكاليف النقل واملعامالت اليت يتحملها املنتجون الفلسطينيونأخرى، مما يؤدِّي إىل زياد

  تقييد احلقوق املدنية واخلدمات البلدية  -جيم  

وتتوقـف  . املشاركة عامالً هاماً من العوامل احملدِّدة لتراكم رأس املال البـشري          مبا فيها حق    تشكِّل احلقوق املدنية      
 فمن جمموعات) Hever, 2007(طنة الذي مييَّز حبسب نوع بطاقة اهلوية اليت حيملوهنا احلقوق املدنية لسكان القدس على وضع املوا

. اليهود الذين يتمتعون حبقوقهم املدنية كاملةً وُيمكّنون من ممارستهاسكان القدس الشرقية جمموعة تضم املواطنني اإلسرائيليني     
ُيفتـرض   الذين يعيشون ويعملون يف القدس الشرقية والذين         ويندرج يف جمموعة ثانية مواطنو إسرائيل من العرب الفلسطينيني        

نظرياً أن يتمتعوا بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا املواطنون اليهود ولكنهم يشكلون يف املمارسة العملية جزءاً من جمموعة سكانية                   
تركيز هذه الدراسـة، تتـألف مـن        ومثة جمموعة ثالثة، وهي حمور      . حمرومة فيما يتعلَّق بتوزيع موارد التنمية من قبل الدولة        

وضـمن  . يقيمون يف إسرائيل ولكنهم ليسوا من مواطين أية دولة        والذين يعيشون داخل حاجز الفصل      املقدسيني  الفلسطينيني  
) اليت متّ ضـمها   (هذه اجملموعة تندرج جمموعة فرعية تضّم فئة أقل حظاً من املقدسيني ممن يقيمون ضمن حدود بلدية القدس                  

وهناك جمموعة خامسة من املقدسيني الـذين       ). ومع ذلك فهم يعتربون من املقيمني يف إسرائيل       ( حاجز الفصل    ولكن خارج 
وبالتايل فليس هلم حق يف اإلقامة أو أي حق آخر يف إسرائيل، ) "J2"(يعيشون يف ذلك اجلزء من القدس الشرقية الذي مل ُيضم  

  . طينيةللوالية املدنية للسلطة الفلسصورياً وهم خيضعون 
، وهو وضع أعطاهم احلق يف أن "مقيمني دائمني"باعتبارهم اليت ضّمتها إسرائيل وقد ُصنِّف فلسطينيو القدس الشرقية    

يعيشوا ويعملوا يف إسرائيل دون احلاجة إىل احلصول على تصاريح خاصة، باإلضافة إىل استحقاقهم للخدمات االجتماعيـة                 
اخلدمات، جيب على احلصول على إال أنه من أجل ). Association for Civil Rights in Israel (ACRI), 2010(والتأمني الصحي 

وميكـن  . سكان القدس الشرقية أن يثبتوا وضع إقامتهم الدائمة يف تعاملهم مع كل من معهد التأمني الوطين ووزارة الداخلية                 
 اتية، وُتطبَّق أحكاٌم تقييدية خمتلفة على حاملي هذه البطاق        إلغاء بطاقات اهلوية يف أي وقت، تبعاً للقوانني واللوائح اإلسرائيل         

)B’tselem, 2011a .(  وجيب على فلسطينيي القدس الشرقية احلصول على تأشرية عودة إسرائيلية عندما يسافرون إىل اخلارج، وهـم
  .يتعرَّضون إللغاء حقوق اإلقامة عندما يعيشون يف اخلارج ملدة تزيد عن سبع سنوات

 إىل ذلك أن وضع اإلقامة الدائمة غري قابل للنقل من خالل الزواج الذي ال يتيح سـوى املعاملـة علـى                      وُيضاف  
 /في أيـار  ف. ٢٠٠٣، وهو إجراء ليس سهالً على اإلطالق بل إنه قد أصبح أشد صعوبة منذ عام                "مجع مشل األسرة  " أساس
قيمني يف إسرائيل بـصورة غـري مـشروعة ومجـع      بشأن امل١٨١٣، أصدرت احلكومة اإلسرائيلية القرار رقم       ٢٠٠٢ مايو
كما أن هذا الوضع، خبالف وضع ). Ayyub, 2008(األسر، وهو قرار حيظر فعلياً مجع مشل األسرة إذا كان الزوج فلسطينياً  مشل

القدس الشرقية   طفل فلسطيين يف     ١٠ ٠٠٠ومثة مصادر تشري إىل أن هناك ما ُيقدَّر بأكثر من           . املواطنة، ال ينتقل إىل األطفال    
  ).OCHA, 2011b(ليسوا مسجَّلني بسبب تطبيق هذه األحكام 

" مواطنني كـاملني  "ال يعتربون   فهم  ورغم أن املقيمني الدائمني حيصلون على إعانات اجتماعية وعلى تأمني صحي،              
). فر األردين كوثيقة سفررغم أن الكثريين منهم حيتفظون حبق استخدام جواز الس        (غري حائزين على جنسية أي بلد       أهنم  كما  

. سمح هلؤالء املقيمني الدائمني باملشاركة يف االنتخابات البلدية يف القدس، فإن قلة قليلـة منـهم تـشارك فعليـاً                   وبينما يُ 
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ُينَتخبوا لعضوية الربملان اإلسـرائيلي، ولكـن       أو  بأن َينَتخبوا   املقدسيني  لفلسطينيني  لالقانون اإلسرائيلي، ال ُيسمح      ومبوجب
وخيتلف وضع هؤالء عن وضـع      . إمكاهنم التقدُّم بطلبات للحصول على وضع املواطنة اإلسرائيلية، وهو أمر نادراً ما حيدث            ب

وجيب على هؤالء أن    . األرض احملتلة، إذ إنه من حق املقيمني يف القدس الشرقية العمل والسفر داخل إسرائيل             بقية  املقيمني يف   
هـم خيـضعون للقـوانني والـسياسات        وسرائيلي، وضرائب الدخل والضرائب البلدية،      يدفعوا تكاليف التأمني الوطين اإل    

  .اإلسرائيلية، مبا يف ذلك قوانني البناء والتخطيط وشروط اإلقامة

 اليت جتبيها بلدية القدس من الفلسطينيني الذين يعيـشون يف القـدس             ")األرنونا("وتشمل ضريبة املمتلكات البلدية       
وُتحَسب هذه الضرائب على أساس مجلة أمـور        . والضرائب على األعمال التجارية   على املساكن   ضرائب  الشرقية كالً من ال   

إال أن هذه الضرائب كانت موضـع الكـثري مـن           . األحياء، ونوعية البناء  " درجة تصنيف "منها خصائص منطقة السكن و    
نٍّ على حنو غري متناسـب، إضـافة إىل أن          االعتراضات بسبب مستوى إنفاق البلدية على القدس الشرقية، وهو مستوى متد          

وتـشري  . إسـرائيل مـدن    االقتصادية يف القدس الشرقية هي أسوأ عموماً مقارنة مبا هي عليـه يف               -األوضاع االجتماعية   
ـ )  يف املائة من سكان املدينة٣٠اليت تضم ما نسبته     (إىل أن األحياء الفلسطينية يف القدس الشرقية         تقديرات ى مل حتصل إال عل

). ACRI, 2009 (٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٧و) Margalit, 2006 (٢٠٠٣ يف املائة من ميزانية البلدية يف عام ١١,٧٢نسبته  ما
 ُتسجَّل يف القدس من بني أكرب عشر مـدن يف           األرنوناوتدلُّ بيانات وزارة الداخلية اإلسرائيلية على أن أعلى معدَّل لضريبة           

 املستحقة لبلديـة األرنونا  يف املائة من جمموع ضرائب ٥٥، دفع الفلسطينيون ما نسبته حنو ٢٠٠٩عام ويف ). Tzur, 2010(إسرائيل 
، مما يعكس مجلة أمور منها املعدَّالت التفضيلية املطبَّقة على املستوطنني )Jerusalem Institute for Israel Studies, 2011(القدس 

  .ستيطان يف املدنية الذي ترعاه احلكومةاليهود يف القدس الشرقية كجزء من نشاط اال
املقدسيني استيفاؤها لكي يظلوا مؤهَّلني     الفلسطينيني  ورغم وجود عدد كبري جداً من الشروط املعقَّدة اليت جيب على              

ية للحصول على اخلدمات البلدية واالجتماعية ومن مث االحتفاظ حبقوق اإلقامة، فقد كان املسار التارخيي للحياة االقتـصاد                
. وهذه العالقات الدينامية مل تتفكَّك بعـد     .  يتجه حنو بقية أحناء الضفة الغربية واألردن       ١٩٤٨واالجتماعية والثقافية منذ عام     

العريب تطغى علـى الـروابط الـيت        الداخل   املوجَّهة حنو    يةقوى اإلدماج الفرغم العديد من العوائق املادية والقانونية، ال تزال         
والواقع أن العديد من القيود اليت تؤثِّر يف أوضـاع إقامـة            . تقائية مع االقتصاد اإلسرائيلي ودولة إسرائيل     تزال حمدودة وان   ال

تؤدِّي فعلياً إىل زيادة الضغط الذي يتعرضون إليه حلملهم علـى           املقدسيني  من الفلسطينيني   " املقيمني الدائمني "وسكن وعمل   
منازهلم يف أماكن أخرى يف     /وظائفهم/خيتاروا إما احملافظة على وضعهم القانوين     وجيب على الكثريين منهم أن      . مغادرة املدينة 

تأمني القدرة على البقاء يف بيئـة القـدس   /ان، وإما قطع تلك الروابط وحماولة التكيُّف مع واقع احلال     الضفة الغربية أو يف عمّ    
  .دينة أسالفهم، وهو اختيار ليس سهالً على اإلطالقيف منازل وم" املقيم الدائم"الشرقية املعزولة من أجل احلفاظ على وضع 

  هيكل اقتصاد القدس الشرقية وتطوُّره  -ثانياً
مثلما يشكِّل وضع القدس الشرقية وضعاً خاصاً ضمن جتارب معاناة الشعب الفلسطيين من االحتالل واالستيطان منذ   

ل أيضاً حالةً فريدة ُتعامل على حنـو منفـصل يف الـسالسل             ، فإهنا متثِّ  )مقارنة ببقية األرض الفلسطينية احملتلة     (١٩٦٧عام  
كتاب ويغطي اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين العديد من جوانب احلياة االجتماعية واالقتصادية يف             . اإلحصائية املنشورة 

لِّقة بالقدس الـشرقية    الوحيدة املنشورة اليت تشمل احلسابات املتع     القومية  ، وهو سلسلة احلسابات     القدس اإلحصائي السنوي  
 التوقُّف عن ٢٠٠١كما مت منذ عام . أما فيما يتعلَّق بالفترة السابقة، فال توجد سوى تقديرات جزئية. ٢٠٠٠-١٩٩٤للفترة 
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إدراج حسابات مناطقية يف منشورات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، مما أفضى إىل وجود نوع من الفجوة يف تغطيـة                   
 إحصاءات السكان الفلسطينيني يف القدس      هاز املركزي لإلحصاء اإلسرائيلي   ويدرج اجل . صاد األرض احملتلة  ذلك اجلزء من اقت   

معهد القـدس للدراسـات     (الشرقية يف سالسل إحصاءاته االجتماعية واالقتصادية، كما أن هناك مؤسسة إسرائيلية أخرى             
، ولكن دون تصنيف حبسب )Statistical Yearbook of Jerusalem(تنشر كتاب القدس اإلحصائي السنوي ) JIIS(اإلسرائيلية 

ولذلك فإن املصادر الرمسية اإلسرائيلية ال تساعد كثرياً يف إعطاء فكرة واضحة عن االقتـصاد               . املنطقة أو اجملموعة السكانية   
  .الفلسطيين يف القدس الشرقية

، ٢٠٠٠يكل وأداء اقتصاد القدس الشرقية قبل عـام         إال أنه من خالل التوصُّل إىل فهم أفضل ملا ُيعَرف عملياً عن ه              
على وعلى ضوء االجتاهات العامة القتصاد بقية األرض الفلسطينية احملتلة منذ ذلك احلني، ترد أدناه صورة أوضح تلقي الضوء                   

من خالل تسليط ) ريف فروع الحقة من هذا التقري    (وُتكمَّل هذه الصورة    . ما ميكن أن ُيعَرف عن اقتصاد القدس الشرقية اليوم        
ويشمل . الضوء على هيكل وأداء خمتلف قطاعات اقتصاد القدس الشرقية من أجل التوصُّل إىل فهم أفضل ملواطن قوته وضعفه          

 وهو يـشكِّل مـصدراً   ، االقتصادية املتاحة اخلاصة بالقدس الشرقية-التذييل اإلحصائي هلذا التقرير أهم البيانات االجتماعية   
  .ة هنا، ما مل ُيذكَر ما يدلُّ على خالف ذلكلألرقام املدرج

  تقلُّص املسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل الفلسطيين: االقتصاد الكلي  -ألف  

عند انتهاء اجتاه النمو اإلجيايب الذي شهده عقد الثمانينات من القرن املاضي عشية اندالع االنتفاضة األوىل، وقبـل                    
 اليت بشَّرت بظهور سياق جديد لتنمية اقتصاد القدس الـشرقية، أشـارت             ١٩٩٣و لعام   فترة طويلة من عقد اتفاقات أوسل     

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل        ١٥ قد أسهم مبا نسبته حنو       الشرقيةإىل أن اقتصاد القدس     ) ١٩٩٤األونكتاد،  (التقديرات  
 وبصفة خاصة، شكَّلت القـدس الـشرقية جـزءاً          ).١٩٩٠ مليون دوالر يف عام      ٢٥٠أو قرابة   (لألرض الفلسطينية احملتلة    

 يف املائة من عدد سـكان  ١٦: يتجزأ من اقتصاد الضفة الغربية الذي كان اقتصاد القدس الشرقية ال يزال وثيق االرتباط به      ال
من الناتج القـومي     يف املائة    ١٦ يف املائة من العمالة احمللية، وما يزيد عن          ١٨ يف املائة من قوة العمل، و      ١٤الضفة الغربية، و  

وقد كانت املكانة املركزية للقدس الشرقية بوصفها مركزاً للسياحة         ). مبا يف ذلك دخل عوامل اإلنتاج والتحويالت      (اإلمجايل  
اخلـاص  (قطاع اخلـدمات    لوما يتصل هبا من خدمات ال تزال تتجلى عندئذ يف مسامهتها مبا يزيد عن ثُلث القيمة املضافة                  

والواقع أن املستوى املرتفع تارخيياً العتماد اقتصاد القدس الشرقية على خدمات السياحة والنقل وما              . لغربيةيف الضفة ا  ) والعام
 ٨٠يتصل بذلك من خدمات ينعكس يف نسبة املسامهة الساحقة هلذه اخلدمات يف ناتج القدس الشرقية، حيث قُدرت بنحـو      

  .١٩٨٧يف املائة يف عام 
قد بدأ حبلول منتصف عقد الستينات من القرن املاضي يتعاىف من التأثري املناوئ لتقسيم              وكان اقتصاد القدس الشرقية       

وقد شكَّل  .  وذلك من خالل إعادة بناء نفسه ضمن االقتصاد األردين والتوّجه حنو الشرق            ١٩٤٨املدينة الذي حدث يف عام      
، ممـا أدى إىل قطـع مفـاجئ وسـريع           ١٩٤٨ صدمةً ال تقل شدةً عن صدمة عام         ١٩٦٧احتالل القدس الشرقية يف عام      

وقـد أحـدثت االنتفاضـة األوىل       . االقتصادية للضفة الغربية بالشرق وإخضاعها ملصاحل سلطة االحتالل يف الغرب          للروابط
 خبسائر فادحة من جراء تراجع      بقية األرض احملتلة، حيث ُمين    اضطراباً يف اقتصاد القدس الشرقية بقدر ما أحدثت اضطراباً يف           

مدامهات جلباية الضرائب، وفرض حظر التجول، وما إىل        ( والتدابري االقتصادية العقابية اليت اختذهتا إسرائيل        ،ياحة والتجارة الس
، أصدرت السلطات اإلسرائيلية أوامر تتعلق مبنح       ١٩٧٢ويف عام   . اليت استمرت حىت أوائل فترة التسعينات     )  من التدابري  ذلك
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 ١٩٨٩يونيه  /حزيرانني بالدخول إىل القدس الشرقية وإسرائيل، ولكن هذا الوضع تغري يف            تسمح للفلسطيني " تصاريح عامة "
، اعتمدت )١٩٩١-١٩٩٠(ويف أعقاب حرب اخلليج األوىل  . عندما فرضت إسرائيل قيوداً على إصدار هذه التصاريح العامة        

الـيت  " اإلغالق"عمليات  ونفذَّت أول   دخول إىل إسرائيل    تصاريح  إسرائيل سياسة جديدة اقتضت حصول الفلسطينيني على        
  . تعزل القدس الشرقية عن بقية األرض الفلسطينية احملتلة

وقد توقف الفصل املادي واالقتصادي للقدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية يف ظل أجواء االنتعاش الـذي شـهدته                     
، وهو ما شـجعته  ٢٠٠٠ اسُتؤنف وتسارع بعد عام السنوات األوىل اليت أعقبت التوصل إىل اتفاقات أوسلو، ولكنه سرعان ما          

 القتـصاد   ، بالنسبة "عهداً ذهبياً "والواقع أن ما كان ُيفترض أن يكون        .  املمنهجة منذ ذلك احلني    ةاإلسرائيلي" الفصل"سياسات  
ـ           يف فترة   القدس الشرقية    اش االقتـصادي يف    ما بعد اتفاقات أوسلو يتسم باحلدود املفتوحة وتزايد السياحة اإلقليمية واالنتع

وبصفة خاصة، فإن أية حتسنات طفيفة حدثت علـى         .  مل حيقق سوى نتائج ضئيلة للقدس الشرقية       ،األرض الفلسطينية احملتلة  
  .٢٠٠٠سبتمرب /أيلولمدى الفترة سرعان ما تالشت بعد اندالع االنتفاضة الثانية يف قلب القدس الشرقية نفسها يف 

للقدس الشرقية ال يشمالن سوى الفتـرة       القومية  بشأن احلسابات   ) ل األول التذيي (٦ و ٥ومع أن اجلدولني      
، فإهنما ُيظهران االجتاهات األساسية لالقتصاد ومساره يف فترة هامة اتسمت بوجود بيئة سياسـات          ٢٠٠٠- ١٩٩٤

 يف معظم السنوات التاليـة  كان منو الناتج احمللي اإلمجايل يف القدس الشرقية إجيابياً   فقد  . ١٩٦٧ منذ عام    كانت البيئة األمثل  
قد قوَّض )  يف املائة، على التوايل٣,٦ و٢,١بنسبة  (٢٠٠٠ مث يف عام ١٩٩٦، لكن التراجع الذي حدث يف عام ١٩٩٤لعام 

أن ما ينطوي على داللة أكرب هو أنه بينما بلغ متوسط معدَّل النمو السنوي لنصيب الفرد من                 بيد  . أية إمكانية الستدامة النمو   
 ٢ وأكثر من    ،٢٠٠٠ إىل عام    ١٩٩٤ يف املائة يف الفترة من عام        ١ج احمللي اإلمجايل يف األرض الفلسطينية احملتلة أقل من          النات

يف املائة يف بقية الضفة الغربية، إىل جانب معدَّل منو سكاين قوي نسبياً، شهد معدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل                 
وبينما ُتظهر هـذه    . ١٩٩٩-١٩٩٨ و ١٩٩٥ رغم تسجيل بعض فترات النمو اإلجيايب يف األعوام          يف القدس الشرقية ركوداً   

، فإن اقتصاد القدس الشرقية كان يف البداية أقل تأثراً بذلك من            ٢٠٠٠البيانات وقع التأثري املناوئ الندالع االنتفاضة يف عام         
وفُّر أفضل بيئة سياسات على مدى جزء كبري من العقدين السابقني،           وبالتايل فإنه حىت يف ظل ت     . بقية األرض الفلسطينية احملتلة   

فإن األداء االقتصادي الضعيف يدل على ضعف قدرة اقتصاد القدس الشرقية على التعايف من تأثري الصدمات، إىل جانب تزايد 
  .الطبيعي إىل الداخلُعمقه  تفكُّك ارتباطه باقتصاد الضفة الغربية الذي يشكل

مـسامهته  نسبة حيث ارتفعت (السابقة الفترة القدس الشرقية يف هذه اقتصاد ن قطاع اخلدمات على ناتج  وبينما هيم   
 ١٤مـن   ( سجلَّت مسامهة قطاع الصناعة التحويلية اخنفاضاً حاداً         ،)٢٠٠٠ وعام   ١٩٩٤ يف املائة بني عام      ٤٠ إىل   ٣٦من  
نسبة  يف املائة، بينما تضاعفت      ٨سوى  مع ذلك   نها مل تشكِّل    وتضاعفت مسامهة قطاع البناء أربع مرات ولك      )  يف املائة  ٦ إىل

ومل تكن  .  يف املائة حبلول هناية الفترة     ٢٣مسامهة قطاع النقل واالتصاالت يف الناتج احمللي اإلمجايل للقدس الشرقية لتصل إىل             
ات متناسبة دائماً مع نسبة مسامهتها يف مسامهة القدس الشرقية يف الطلب الكلي لألرض الفلسطينية احملتلة يف فترة التسعين  نسبة  

مما يعكس اهليمنة النسبية لفرص االستهالك اخلاص يف االقتصاد )  يف املائة٨حنو (الناتج احمللي اإلمجايل الفلسطيين يف هذه الفترة 
 ١٠مهة القدس الشرقية ما نسبته وقد شكَّلت مسا). مقارنةً باالستهالك العام املُقيَّد نسبياً أو باالستثمار العام أو اخلاص    (احمللي  

 يف املائة من صايف صادرات السلع واخلدمات، بينما تضاعفت          ١٠يف املائة من االستهالك النهائي لألرض الفلسطينية احملتلة و        
 يف املائـة    ٦ إىل   ٢نسبة مسامهتها يف إمجايل تكوين رأس املال لألرض الفلسطينية احملتلة يف قطاع املباين ثالث مـرات مـن                   

  .٢٠٠٠عام  حبلول
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حجم تراجع اقتصاد القدس الشرقية ضمن السياق االقتصادي الفلسطيين األوسع يتجلـى بكـل وضـوح يف          كما أن     
 املائة   يف ١٥ و ١٤فمسامهة القدس الشرقية اليت قُدرت مبا يتراوح بني         . اخنفاض نسبة مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل الفلسطيين       

، بلغت وفقـاً لتقـديرات      )١٩٩٤األونكتاد،  (الفلسطينية احملتلة يف فترة ما قبل االنتفاضة        لألرض  يل  من الناتج احمللي اإلمجا   
.  يف املائة يف بداية الفترة االنتقالية اليت نصت عليها اتفاقات أوسـلو            ٨اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ما يزيد قليالً عن         

، فإن نسبة مسامهة القـدس الـشرقية يف اقتـصاد األرض            ١٩٩٣ية بعد عام    وعلى الرغم من التحسُّن العام للبيئة االقتصاد      
وهو ما ميثل مؤشراً قوياً على . ٢٠٠٠ يف املائة حبلول عام ٨لتبلغ أقل من ) PCBS, 2003(الفلسطينية احملتلة واصلت اخنفاضها 

 نـسبياً مـن اسـتفادة بقيـة األرض        ملرحلة ما بعد أوسلو كانت أدىن     " عائد السالم "أن استفادة القدس الشرقية مما يسمى       
  . الفلسطينية احملتلة

 ال تسمح، مع األسف، بإجراء حسابات مماثلة، ولكن البيانـات املتعلقـة             ٢٠٠٠والبيانات املتاحة عن الفترة منذ عام         
التقلص املستمر لـوزن  وهذا يؤكد . بالقيمة املضافة من خالل القطاعات االقتصادية الرئيسية توفر مساراً بديالً لوضع التقديرات          
ورغم أن الناتج احمللـي اإلمجـايل       . اقتصاد القدس الشرقية بالنسبة إىل اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة على مدى العقد املاضي            

، فإن حجمه النسيب قد اخنفض ألن النمو االقتصادي يف          ٢٠٠١احلقيقي للقدس الشرقية قد سجل زيادات طفيفة نسبياً منذ عام           
وتـشري  . ٢٠٠٨ لشرقية مل ُيجار النمو االقتصادي لبقية األرض الفلسطينية احملتلة الذي مل يبدأ يف االنتعاش إال يف عـام                 القدس ا 

التقديرات إىل أن بناء حاجز الفصل قد أدى إىل تكبُّد السكان الفلسطينيني يف القدس خسائر مباشرة تزيد عن مليـار دوالر وأن   
وتدل ). ٢٠١٠السلطة الفلسطينية،   ( مليون دوالر كل سنة      ٢٠٠الفرصة البديلة يتواصل مبعدل     تأثريه املناوئ من حيث تكاليف      

 يف  ٧البيانات القطاعية على أن حجم اقتصاد القدس الشرقية مقارنةً باقتصاد بقية األرض الفلسطينية احملتلة قد تقلَّص إىل ما دون                    
 وهو ما يدل داللة حمزنة على - سنة ٢٠ل نصف نسبة مسامهته قبل ، أي ما يعاد)PCBS, 1999-2011 (٢٠١٠املائة حبلول عام 

  .املالزمة له" عملية السالم"تراجع اقتصاد القدس الشرقية وعزلته املتزايدة يف ظل االحتالل الذي طال أمده، رغم 
مقارنـة ببقيـة   ، يدل بعض املؤشرات االقتصادية على حتسُّن يف مستويات املعيشة يف القدس الشرقية     ٢٠٠٠ومنذ عام     

 دوالراً  ١ ٣٦٥ذلك أن نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف القدس الشرقية قُـدِّر مببلـغ                األمثلة على   ومن  . الضفة الغربية 
 ةمعهـد أحبـاث الـسياسة االقتـصادي       (يف بقية الضفة الغربية     دوالر   ١ ٢٠٠ مقارنة مببلغ    ٢٠٠٢يف عام   ) باألسعار اجلارية (

 أعلى مما هو عليه يف بقيـة      بلغ مستوى   وأن متوسط االستهالك الشهري لُألسر املعيشية يف القدس الشرقية          ) ٢٠١١الفلسطيين،  
 املستوى األعلى عموماً للدخل ومـستويات املعيـشة يف املنـاطق          : وهذا يدل على عدد من العوامل     . األرض الفلسطينية احملتلة  

يـسجِّل   حيـث (ئني؛ وتزايد إدماج القدس الشرقية يف االقتصاد اإلسرائيلي         احلضرية مقارنة باملناطق الريفية أو مبخيمات الالج      
؛ ومسار منو اقتصاد القدس الشرقية املتباين على حنو متزايد مقارنةً باالجتاهات يف بقيـة األرض      )الدخل واإلنفاق مستويات أعلى   

هـي  فالرفـاه،     الظاهرة مكاسب حقيقية يف التنميـة أو       "املزايا"إال أنه ال ينبغي الوقوع يف خطأ اعتبار هذه          . الفلسطينية احملتلة 
أظهرته تقييمات   مكاسب تظل يف أفضل األحوال بعيدة املنال يف سياق املعاناة االقتصادية الفلسطينية يف القدس الشرقية، وهو ما                

  .والعشرين املاضية  الثمايناألونكتاد آلفاق التنمية االقتصادية الفلسطينية يف جمموعة متنوعة من السياقات على مدى السنوات

  واخلدمات الداخلية التجارة   -باء  

 مؤسسة اقتصادية   ٦ ٦٨٠على أنه كانت هناك     ) انظر التذييل األول  (تدلُّ بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين         
 املائة فقط  يف٣٠ة قدرها ، أي بنسبة زياد  ٢٠٠٩يف عام   ) "J2" يف املنطقة    ٤ ٢٠١ و "J1"يف املنطقة    ٢ ٦٥٩(يف حمافظة القدس    
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، بلـغ جممـوع مـا أُنـشئ مـن           ٢٠٠٩ وعـام    ١٩٩٩ففي فترة السنوات العشر املمتدة بني عام        . ١٩٩٩مقارنة بعام   
 ٣٤٦ سـوى    "J1" بينما مل ُتنشأ يف املنطقـة        "J2" مؤسسة يف املنطقة     ١ ٠٤٤ مؤسسة من بينها     ١ ٣٩٠جديدة   مؤسسات
القدس الشرقية يعيشون يف سكان ري عادي إذا ما أخذنا يف االعتبار أن قرابة ثُلثي وهذا أمر غ). PCBS, 1999-2011(مؤسسة 
، ولكن يبدو أن هذا ُيربز مدى تأثري أوجه اإلجحاف االقتصادي والسياسي واإلداري اليت يواجههـا منظمـو                  "J1"املنطقة  

  )."J1"(اليت ضمتها إسرائيل املشاريع يف مناطق القدس الشرقية 

ات التجارة الداخلية وما يتصل هبا من أنشطة النسبة األكرب من املؤسسات االقتصادية على مـستوى       وتشكِّل مؤسس   
 مؤسـسة،   ٦ ٨٦٠ وعـددها    ٢٠٠٩فمن بني جمموع املؤسسات املوجودة يف حمافظة القدس يف عام           . "J2" و "J1"املنطقتني  

). PCBS, 2003( يف املائة ٥٨الح والصيانة ـ اإلصبلغت نسبة املؤسسات العاملة يف جماالت جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات
.  يف املائة  ٦٦، بلغت نسبة املؤسسات االقتصادية العاملة يف جمال التجارة وما يتصل هبا من أنشطة               "J1"وفيما يتعلق باملنطقة    

 القـدس   يفالعـاملني    عامالً، أي ثُلث العدد اإلمجايل لألشخاص        ٣ ٢٥٦، كانت هذه املؤسسات توظف      ٢٠٠٩ويف عام   
وعادة ما تكون املؤسسات العاملة يف هذا القطاع صغرية أو بالغة الِصَغر، وهو وضع مماثل للوضع السائد يف بقيـة                    . الشرقية

وقد بلغت نسبة املؤسسات التجارية اليت كانت توظف ما يتراوح بني عامل واحد وأربعة عمـال                . األرض الفلسطينية احملتلة  
  . عامال٢ً ٦٤٦ من هذه املؤسسات توظّف ما جمموعة ١ ٣٠٣، كانت ٢٠٠٨ويف عام . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٩٦حنو 

 تـدل علـى أن      ٢٠٠٨فالبيانات املتاحة عن عام     : وتقدِّم البيانات املتاحة صورةً لألحجام النسبة واالجتاهات اإلمجالية         
 مليـون دوالر،  ٨٣إمجاليـة بلغـت   مضافة ة  مليون دوالر وبقيم١٠٠ قد أسهمت بناتج إمجايل قدره       "J1"التجارة يف املنطقة    

 ٢٠٣ ٠٠٠ وقد كان إمجايل تكوين رأس املال الثابت متدنياً للغاية، حيث بلغ          . )٤(وسيطكاستهالك   مليون دوالر    ١٦مقداره   ومبا
زيادة قد   وبالرغم من أن عدد املؤسسات والعمال يف هذا القطاع قد زاد نسبياً خالل العقد األخري، فإن معظم هذه ال                   .دوالر

ومن األمثلة على ذلك قطاع جتارة التجزئة، وهو أكرب قطاع فرعي ضمن األنشطة التجارية، حيـث                . "J2"حدث يف املنطقة    
 يف املائة ١٧ إال بنسبة "J1"، بينما مل يزد يف املنطقة    ١٩٩٤ منذ عام    "J2" املائة يف املنطقة     يف ٤٠ارتفع عدد املؤسسات بنسبة     

 مقارنة مبؤسسات التجارة الداخلية يف القـدس الـشرقية          "J1"وهذا األداء املتلكئ القتصاد املنطقة      .  سنة ١٦على مدى فترة    
دون إدماجهـا يف االقتـصاد      إىل إسـرائيل، ولكـن      " J1"خارج حاجز الفصل ميثل مؤشراً آخر على ما خلَّفه ضم املنطقة            

  .  من آثار سلبية على اقتصاد القدس الشرقية،اإلسرائيلي
. موفِّر لفرص العامل يف األرض الفلسطينية احملتلـة  وأكرب  اع اخلدمات أكرب مساِهم يف الناتج احمللي اإلمجايل         وميثل قط   
 يف املائة من جمموع     ٣٠ - يف املائة من جمموع العمال الفلسطينيني        ٤٠، كان هذا القطاع يوظِّف ما نسبته        ٢٠٠٩ففي عام   

  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل ٢١ وكان ُيسهم مبا نسبته - (PCBS, 2010c)غزة  يف املائة يف ٦٠العاملني يف الضفة الغربية و
وتشمل األنشطة الرئيسية ضمن قطاع اخلدمات الفنـادق        ). "J1"/باستثناء القدس الشرقية  (احلقيقي لألرض الفلسطينية احملتلة     

  .وغري ذلك من اخلدمات االجتماعيةواملطاعم، واألنشطة العقارية، والتعليم، والصحة، والعمل االجتماعي 
 يف  العاملـة فقـد بلـغ عـدد املؤسـسات         : ولكن هذا القطاع يؤدي دوراً أصغر يف اقتصاد حمافظة القدس ككل            
وخالل السنة نفسها، بلغ عدد هذه املؤسسات املسجلة العاملة يف جمـال            . ٢٠٠٨ مؤسسة يف عام     ١ ٣٨٥اخلدمات   قطاع

وُتظهر بيانات قوة العمل يف حمافظة      .  شخصاً ٣ ٩٧٧ مؤسسة، بلغ عدد العاملني فيها       ٦٢٠ "J1"أنشطة اخلدمات يف املنطقة     
  ـــــــــــــ

 . هو جمموع السلع واخلدمات املستهلَكة كمنتجات مستهلَكة أو حموَّلة خالل عملية اإلنتاجالوسيطاالستهالك  )٤(
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، كان هـذا القطـاع      ٢٠٠٧ويف عام   . ١٩٩٩كان أكرب موظٍِّف لقوة العمل منذ عام        " اخلدمات وغريها "القدس أن قطاع    
، ٢٠١٠ عام ةوحبلول هناي. نسبة تتزايد تدرجيياًوما برحت هذه ال.  يف املائة من العاملني يف حمافظة القدس ٣٧يوظِّف ما نسبته    

  .(PCBS, 2010c) يف املائة من جمموع العاملني يف القدس الشرقية ٤١بلغت نسبة العاملني يف هذا القطاع أكثر من 
.  مليـون دوالر ٧٣ مليون دوالر؛ وبلغ إمجايل القيمة املضافة   ٨٧، بلغ إمجايل ناتج قطاع اخلدمات       ٢٠٠٨ويف عام     
 نـسبياً للتـأثري األويل      ىل أن هذا القطاع كان أقل ُعرضةً      وبالنظر إ .  مستوى أداء عالياً لقطاع اخلدمات     ٢٠٠١ عام   وشهد

كما شـهدت   .  مليون دوالر  ١٢٠ مليون دوالر وبلغ إمجايل الناتج       ٨٠للتدابري املتخذة، فقد وصل إمجايل القيمة املضافة إىل         
بلغ جمموع ما حـصلوا  و شخصاً ٧ ١٥٣ل حيث بلغ عدد العاملني يف هذا القطاع    تلك السنة مستوى أداًء عالياً لسوق العم      

 ٢٠٠٨ مليون دوالر يف عـام       ٢٨ عامالً بلغ جمموع أجورهم      ٣ ٩٧٧ مقارنةً مبا جمموعه     ، مليون دوالر  ٨٧عليه من أجول    
(PCBS, 2010c) . الة عدم االستقرار السياسي اليت حبياً تأثراً يكاد يكون فور) مثل قطاع الفنادق(ويتأثر بعض القطاعات الفرعية

ال تتـأثر بالقـدر     ) مثل خدمات التعليم والصحة   ( يف حني أن مثة قطاعات أخرى        ،تسبب اخنفاضات يف مسامهة هذا القطاع     
إال أن مجيع قطاعات اقتصاد القدس الشرقية قد تأثرت يف النهاية من جراء االنتفاضة الثانية حيـث                 . نفسه بالصدمات املناوئة  

 مليـون دوالر يف     ١٤سجَّل إمجايل تكوين رأس املال الثابت يف هذا القطاع اخنفاضاً هائالً منذ ذلك احلني، إذ تقلَّص مـن                   
  ).PCBS, 1999-2010 (٢٠٠٨فقط يف عام دوالر  ٦٦ ٠٠٠ إىل ٢٠٠١ عام

  السياحة والنقل  -جيم  

سبة للمسلمني واملسيحيني واليهود، فإن أهم املواقـع  بالنظر إىل ما تتَّسم به مدينة القدس من أمهية روحية عظيمة بالن      
ومن الطبيعي أن تتركَّز املرافق الـسياحية يف        . الدينية توجد داخل القدس الشرقية، خصوصاً يف املدينة القدمية، ويف بيت حلم           

ات املـصنَّفة كفنـادق     وتشري بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين إىل أن عدد املؤسس         . أماكن قريبة من تلك املواقع    
.  شخـصاً  ٦٨٠يعمل فيها   " J1" مؤسسة يف املنطقة     ١٦٩ منها   ٢٠٠٩ مؤسسة يف عام     ٣٦٩ومطاعم يف حمافظة القدس بلغ      

 يف املائة من جمموع العاملني يف حمافظـة         ٢٥ويوظِّف قطاع الفنادق واملطاعم، إىل جانب قطاع التجارة الداخلية، ما نسبته            
 يف املائة من جمموع العاملني يف حمافظة        ٣٢رتبة الثانية بعد قطاع اخلدمات الذي كان يوظِّف ما نسبته           القدس، أي أنه حيتل امل    

وقد أشارت الدراسات أن قطاع السياحة واألنشطة ذات الصلة يسهم مبا نـسبته  ). PCBS, 2010c (٢٠٠٩القدس يف عام 
  ).J1") Abul-Su’ood and Jweiles, 2008" يف املائة من ناتج اقتصاد املنطقة ٤٠ حنو

فعلى . إال أن القدس الشرقية ال تزال، حىت يف ظل البيئة التقييدية اليت تواجهها، هتيمن على قطاع السياحة الفلسطيين                   
 يف املائة من جمموع الفنـادق يف األرض         ٤٣،  ٢٠٠٩سبيل املثال، بلغت نسبة الفنادق املوجودة يف القدس الشرقية، يف عام            

إال ). PCBS, 2010a( يف املائة من جمموع نزالء الفنادق يف األرض الفلسطينية احملتلة ٤٨تلة ونزل فيها ما نسبته الفلسطينية احمل
فبعد سنة واحدة فقط من االنتفاضة، اخنفض عدد الفنادق العاملـة           . ٢٠٠١أن هذا القطاع ما برح يتقلَّص تدرجيياً منذ عام          

، كان ٢٠٠٩وحبلول عام ). PCBS, 1999-2011 (٢٠٠١ فندقاً يف عام ٢٩إىل  ٢٠٠٠ فندقاً يف عام ٤٣مبقدار الثلث، من 
  .٢٠٠٠عدد الفنادق العاملة يف حمافظة القدس ما يزال أدىن مما كان عليه يف عام 

وليس عدد الفنادق العاملة هو وحده الذي ظلَّ يتقلَّب خالل العقد الذي أعقب االنتفاضة الثانية، وإمنا أيضاً عـدد                     
 ٢٩ ٤٩٧، إىل   ١٩٩٩ نزيالً يف عـام      ٢١٧ ٠٤١ يف املائة، من     ٨٦لفنادق الذي سجَّل اخنفاضاً مذهالً بلغت نسبته        نزالء ا 

إال أن السنوات األربع األخرية شهدت انتعاشاً ملحوظاً فيما يتعلَّق بعدد الرتالء حبيث وصل هذا العدد                . ٢٠٠٢نزيالً يف عام    
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وبينما متثِّل الفنادق مؤشراً رئيسياً يف هـذا        ).  نزيالً ٢١٩ ٤٩٤( سنوات   ١٠ إىل أعلى مستوى له على مدى        ٢٠٠٩يف عام   
القطاع، فإن هناك عدة أنشطة أخرى تعتمد على السياحة وتتقلَّب بتقلُّبها، مثل املطاعم ومراكز بيع الّتحف واهلدايا التذكارية            

  .دين السياحينيومنتجات احلرف اليدوية التقليدية، وخدمات وكاالت السفر، وخدمات املرش
وقد كان لقطاع النقل يف القدس الشرقية دوٌر هاٌم يف األرض الفلسطينية احملتلة، وشهد هذا القطاع منواً ملحوظاً من                     

أجل التكيُّف مع طرق النقل اجلديدة اليت نشأت بالتوازي مع شبكة الطرق االستيطانية اإلسـرائيلية يف األرض الفلـسطينية                   
قطاع النقل يف القدس الشرقية بالتوازي مع الواقع اجلغرايف اجلديد الذي نشأ عن االحتالل، ولكنه اسـتفاد        كما تطوَّر   . احملتلة

. يف الوقت نفسه من انتعاش تدفُّقات السياحة إىل إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة منذ منتصف العقد األول من هذا القرن                  
تفاضة األوىل حني ُمنَِع الفلسطينيون الذين يستقلون سيارات حتمـل لوحـات            وقد تزايدت أمهية هذا القطاع بالفعل منذ االن       

ومن مث فإن مركبات النقـل العـام        . خضراء من الدخول إىل القدس الشرقية واملناطق اإلسرائيلية، مبا يف ذلك املطار واملوانئ            
الـيت حتمـل لوحـات إسـرائيلية     ) احسيارات األجرة، واحلافالت الصغرية، وحافالت نقل السيّ      (اململوكة للقدس الشرقية    

سدَّت تلك الفجوة لدى قيام إسرائيل بتشديد القيود املفروضة على حركة تنقُّل الفلسطينيني وحركة نقل السلع الفلسطينية    قد
 الشرقية وبقية   وتتطلَّب اإلجراءات املعقَّدة املطبَّقة يف املعابر الرئيسية بني القدس        . منذ أواخر عقد الثمانينات من القرن املاضي      

األرض الفلسطينية احملتلة وجود قوافل متوازية من املركبات املسجَّلة يف القدس الشرقية واملركبات املسجَّلة يف الضفة الغربيـة                  
مـن  "لنقل العمال واملصلني وغريهم إىل املعابر حيث يغيِّرون املركبات اليت تقلُّهم، وهو إجراء مياثل ترتيبات مناولة البضائع                  

  .، وهي ترتيبات تديرها السلطات اإلسرائيلية عند املعابر التجارية بني الضفة الغربية واألردن"حنة إىل شاحنةشا
النقل الربي، والنقل الداعم واملـساعد، والربيـد واالتـصاالت          : ويتألف هذا القطاع من ثالثة قطاعات فرعية هي         

 ١٠٥املصنَّفة كجزء من هذا القطـاع        و لة داخل حمافظة القدس   وقد بلغ جمموع عدد املؤسسات العام     . السلكية والالسلكية 
، اخنفـض النـاتج   "J1"ويف املنطقـة  ). J1") PCBS, 2010b" مؤسـسة يف املنطقـة   ٧٩، منها ٢٠٠٩مؤسسات يف عام 

باستثناء و. ، رغم الزيادة اليت سجَّلها إمجايل القيمة املضافة       ٢٠٠٨ وعام   ٢٠٠٧الوسيط يف هذا القطاع بني عام        واالستهالك
وبلغ متوسط عدد العاملني يف هذا القطاع خالل        . "J1"، أظهر هذا القطاع استقراراً نسبياً يف املنطقة         ٢٠٠٤-٢٠٠٣السنتني  
 إىل مستوى   ، عامالً ٩٦٦ حني بلغ    ١٩٩٩ عامالً، حيث اخنفض من مستوى عالٍ يف عام          ٦٧٠ قرابة   ٢٠٠٨-١٩٩٩الفترة  

 ٦,٥ ما مقداره    ٢٠٠٨-١٩٩٩األجور املدفوعة خالل الفترة     جمموع  وبلغ  .  عامالً ٤٩٧ حني بلغ    ٢٠٠١منخفض يف عام    
 ماليني ٤ ومستوى منخفض قدره ١٩٩٩ ماليني دوالر يف عام ٨,٥ماليني دوالر يف السنة كمتوسط بني مستوى عالٍ قدره 

بلغت و. خالل العقد األخريوكانت نسبة مسامهة هذا القطاع يف العمالة مستقرة . )PCBS, 1999-2011( ٢٠٠١دوالر يف عام 
 يف املائـة    ٨,٤، بينما بلغ متوسط النسبة على مدى العقد         ٢٠١٠ يف املائة من جمموع العاملني يف هناية عام          ٨,٦هذه النسبة   

)PCBS, 2011(.  

  الصناعة والزراعة والتنويع القطاعي يف القدس الشرقية  -دال  

ومتثِّـل الـصناعة    . لصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء وامليـاه     يشمل القطاع الصناعي أنشطة التعدين واحملاجر، وا        
فمن جمموع عدد املؤسسات الصناعية يف حمافظة القدس، بلغ عدد املؤسـسات            . التحويلية أكرب قطاع فرعي ضمن هذا القطاع      

ؤسسة يف جمال املنتجات     م ٢٣٦، و )معظمها يف صناعة األثاث    (٢٠٠٨ مؤسسة يف عام     ٥٧٦العاملة يف جمال الصناعة التحويلية      
وبالنظر إىل تزايد القيـود  . )PCBS, 1999-2011( مؤسسة يف صناعة املالبس ٥٣ مؤسسة يف صناعة املشروبات و١٤٨الغذائية و
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 الفلسطينية، يوجد معظم املؤسسات الصناعية العاملـة يف         "J1"املفروضة على منح التصاريح الصناعية وفرز املناطق ضمن منطقة          
 مؤسـسة   ٩٥١وتشري أحدث بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين إىل أنه كانت هناك            . "J2"دس يف املنطقة    حمافظة الق 

 يف املائـة    ١٦,٥ "J1"، بلغت نسبة املؤسسات املوجودة منها داخـل املنطقـة           ٢٠٠٩صناعية عاملة يف حمافظة القدس يف عام        
  .)PCBS, 1999-2011( فقط

 عامالً ٢ ٥٢٨ إىل ٢٠٠١ عامالً يف عام ٦ ٤٩٠ يف هذا القطاع خالل العقد األخري من وبينما اخنفض عدد العاملني  
وقد شكَّل إمجايل القيمـة املـضافة يف        .  القيمة املضافة ونصيب العامل من إمجايل القيمة املضافة        ، زاد إمجايل  ٢٠٠٨يف عام   

الصناعي يف األرض الفلسطينية احملتلـة وبلـغ أعلـى     يف املائة من إمجايل القيمة املضافة للقطاع ١٥,٢ ما نسبته  ٢٠٠٨ عام
وحيتلُّ القطاع الصناعي املرتبة الرابعة بني القطاعات من حيـث مـسامهته يف             . ١٩٩٩مستوى يسجِّله هذا القطاع منذ عام       

د وظَّف قطاع   وق. ، والبناء "التجارة والفنادق واملطاعم  "العمالة يف حمافظة القدس، حيث جاء ترتيبه بعد قطاعات اخلدمات، و          
 يف املائة خالل    ١٥ و ١٢ وظلَّ يسهم بنسبة تتراوح بني       ٢٠١٠ يف املائة من جمموع العاملني يف عام         ١٢,١الصناعة ما نسبته    

  .)PCBS, 2011(السنوات العشر األخرية 

ية ضـمن   ويؤدِّي تاريخ القدس الشرقية وموقعها ووضعها السياسي الدور األهم الذي يؤثِّر يف أنشطتها االقتـصاد                
: وقد تراجع القطاع الزراعي يف كلتا املنطقـتني       . االقتصاد الفلسطيين األوسع، مع وجود بعض الفوارق اهليكلية بني املنطقتني         

 يف ١٠، و١٩٩٥ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام ١٣فهو، يف بقية األرض الفلسطينية احملتلة، قد أسهم بنسبة تقارب 
 إال أنه بالنظر إىل حمدودية مساحة األراضـي . )PCBS, 2012( ٢٠١٠ يف املائة يف عام ٥، وبنسبة متدنِّية بلغت ١٩٩٩املائة يف عام 

الزراعية، والقيود املفروضة على حركة الدخول إىل هذه املناطق، مل يكن وزن هذا القطاع يف اقتصاد القدس الشرقية كبرياً يف                    
  .أي وقت من األوقات

. "J1"لزراعي دوراً صغرياً يف اقتصاد حمافظة القدس، بل إنه يؤدِّي دوراً هامشياً بصفة خاصة يف املنطقة                 ويؤدِّي القطاع ا    
 مؤسـسة   ١٥٠وتشري بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين إىل أن عدد املؤسسات الزراعية العاملة يف حمافظة القدس بلغ                 

 ٢١وبلغت املساحة اإلمجالية لألراضي املزروعة يف حمافظة القـدس          . قية مؤسسات فقط يف القدس الشر     ٤، منها   ٢٠٠٩يف عام   
) الزيتون والعنب (، واألشجار املثمرة    )القمح والشعري (أما احملاصيل الرئيسية فهي حماصيل احلقول       . ٢٠٠٨ يف عام    اً مربع اًكيلومتر

، كان هذا القطاع    ٢٠١٠ فبحلول هناية عام     -لة  كما أن مسامهة القطاع الزراعي يف العمالة ضئي       ). الطماطم واخليار (واخلضار  
وخالل العقد األخري سجَّل هذا القطاع أعلى مسامهة لـه          .  يف املائة من جمموع العاملني يف حمافظة القدس        ١,٦يوظِّف ما نسبته    

 والـصناعة بـسبب     عندما اضطُّر العمال الذين فقدوا وظائفهم يف قطاع البناء        )  يف املائة فقط   ٢,٧ (٢٠٠٦يف العمالة يف عام     
  .)PCBS, 2011(األوضاع االقتصادية البالغة الصعوبة إىل البحث عن عمل مؤقت يف قطاع الزراعة 

وكجزٍء من االجتاه العام لالقتصاد الفلسطيين خالل السنوات العشرين املاضية، انعكس االخنفاض املـستمر لنـسبة                  
ويف حـني أن  . اإلمجايل يف زيادة يف نسبة مسامهة قطاعي اخلدمات والبناءمسامهة الزراعة والصناعة التحويلية يف الناتج احمللي       

هناك قطاعات اقتصادية أسهمت بطريقة متشاهبة نسبياً يف الناتج احمللي اإلمجايل يف القدس الشرقية وبقية األرض الفلـسطينية                  
فأنـشطة  . تصادية أخرى تؤدِّي أدواراً خمتلفة    احملتلة، مثل قطاعي التجارة الداخلية والصناعة التحويلية، فإن هناك قطاعات اق          

. قطاع الفنادق واملطاعم هي أقلُّ أمهية من الناحية النسبية يف اقتصاد بقية األرض الفلسطينية احملتلة مقارنةً بالقـدس الـشرقية   
تالية لالنتفاضة الثانية، ولكنها    وعلى العموم، فإن مسامهة قطاع الفنادق واملطاعم يف الناتج احمللي اإلمجايل قد اخنفضت يف الفترة ال               

 اقتـصاد بقيـة   كما أن لقطاع النقل وزناً أكرب يف اقتصاد القدس الشرقية منه يف          . أخذت تنتعش خالل السنوات القليلة األخرية     
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 القدس  إىلاألرض الفلسطينية احملتلة، األمر الذي يرجع أساساً إىل عدم قدرة املركبات القادمة من الضفة الغربية على الدخول                  
 إىل  ١٩٩٥ نسبة مسامهة هذا القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل بست نقاط مئويـة مـن عـام               ارتفعت  وقد  . الشرقية وإسرائيل 

ويظـلُّ  .  يف املائة  ١٩ يف املائة إىل     ١٣من  ) ١٩٩٩-١٩٩٥(، وسجِّلت زيادة مماثلة يف السنوات اخلمس األوىل         ٢٠٠٩ عام
 كلٍّ من اقتصاد القدس الشرقية واقتصاد بقية األرض الفلسطينية احملتلة، حيث أسـهم              قطاع اخلدمات هو أكرب القطاعات يف     

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف القـدس  ٤٠متوسطه ربع الناتج احمللي اإلمجايل يف بقية األرض الفلسطينية احملتلة وحنو          مبا
  .الشرقية يف السنوات العشر األخرية

   ومالية جتّرد االقتصاد من قدراتهبيئة اقتصادية   -هاء  

أبرز االستعراض السابق هيمنة االحتالل والعوامل السياسية يف حتديد النتائج االقتـصادية يف القـدس الـشرقية         لقد    
ـ      ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢وتشكِّل السنتان   . يف سائر مناطق األرض الفلسطينية احملتلة      كما .  متطـرِّفني  ا مثالني توضـيحني وإن كان
، نفَّذ اجليش اإلسرائيلي عمليات عسكرية ودخل املدن الفلسطينية وفرض حظر التجوُّل لعدة أسابيع، بينمـا   ٢٠٠٢عام   ففي

وشهدت هاتان السنتان تراجعاً عاماً     .  إجراء انتخابات اجمللس التشريعي الفلسطيين وما أعقبها من تطوُّرات         ٢٠٠٦شهد عام   
، ٢٠١١-٢٠٠٨واتَّسمت فترات أخرى، مثل الفترة .  ذلك يف القدس الشرقيةيف النشاط االقتصادي وزيادةً يف البطالة، مبا يف

ولكن تاريخ االحتالل يتَّسم بتكرُّر دورات اهلـدوء النـسيب، وطفـرات النمـو              . حبدوث استقرار نسيب وانتعاش اقتصادي    
اهبـة بـني الـشعب الفلـسطيين     االقتصادي، والرفاه الفردي، وهي دورات ثبت املرة تلو املرة أهنا أقلُّ قوة من حتميات اجمل      

الفلسطيين قد حدثت يف أواخـر      " معجزة النمو "هلذا النوع أو ذاك من      " التوقُّف املفاجئ "فمثل هذه احلاالت من     . واالحتالل
 وليس هناك ما يدعو إىل االعتقاد بـأن         ،٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٦ و ١٩٨٧عقد السبعينات من القرن املاضي ويف األعوام        

  ).Khalidi, Taghdisi Rad, 2009(لفةً يف املستقبل النتائج ستكون خمت

بقيـة  تعانيهـا   ومع ذلك، فإن االحتالل اإلسرائيلي يؤثِّر يف اقتصاد القدس الشرقية من خالل التشوُّهات نفسها الـيت                   
باقتصاد حمافظـة القـدس     األرض الفلسطينية احملتلة، ولكنه يؤثِّر على اقتصاد القدس الشرقية أيضاً من خالل التدابري اليت تتعلَّق                

أثَّر االحتالل يف اقتصاد القدس الشرقية على مستويات متعدِّدة، مبا يف ذلك سوق العمـل،        فقد  . "J1"حتديداً، وخباصة يف املنطقة     
فتدفُّقات العمال الفلسطينيني إىل إسرائيل تؤثِّر يف االقتصاد الفلـسطيين مـن خـالل              . وسوق املنتجات، والتجارة واالستثمار   

لتحويالت املالية، والطلب الكلي، ومستوى األجور احمللية، وأوضاع سوق العمل احمللية، ومن مث فهو يؤثِّر يف صلب االقتـصاد                   ا
فاألجور املرتفعة نسبياً للعمال يف إسرائيل مقارنةً بأجور العمال يف األرض الفلسطينية احملتلة، قد مارسـت ضـغطاً                  . الفلسطيين

القدس الشرقية، وبالتايل فقد زادت تكاليف العمل اليت يتحملها املنتجون الفلسطينيون رغـم تـدنِّي               تصاعدياً على األجور يف     
  . مع الواردات، وال سيما من إسرائيلالتنافسمستوى اإلنتاجية، وقوَّضت القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية اليت ال تستطيع 

وتشكِّل تدفُّقات االستثمار األجنيب وفتح احلدود . ة لالقتصاد الفلسطيينوميثِّل تشجيع االستثمار مسألةً أساسيةً بالنسب       
ولكن ما يعوِّق حتقيق هذا . أمام التدفُّقات الرأمسالية عنصرين رئيسيني من عناصر مسار السياسة االقتصادية للسلطة الفلسطينية     

.  حمدودية املـساحة املتاحـة لالسـتثمار       -مهيةً   وهذا أمٌر ال يقلّ أ     -وكذلك   املفروضة على سفر املستثمرين      اهلدف القيود 
فالوصول إىل األراضي املناسبة ملشاريع االستثمار يف قطاعي الصناعة التحويلية والزراعة وغري ذلك من األنشطة غالباً ما يكون 

تلة، هنـاك عقبـات     وإىل جانب هذه العوائق اليت تنطبق أيضاً على األرض الفلسطينية احمل          . متعذِّراً فيما خيص هذه األغراض    
  .ما يبذلونه من جهود لتنمية اقتصادهم خاصة يواجهها املقدسيون يف
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وتواجه األسر ومؤسسات األعمال الفلسطينية يف القدس الشرقية عدَّة عوائق تتصل بإمكانية احلصول على التمويـل                  
الفتقار إىل االئتمانات من جراء املستويات      وقد تفاقمت حدَّة آثار ا    . والقروض، سواء ألغراض البناء أو االستثمار أو السكن       

ويف حني حيصل العمال من القدس الشرقية على        . العالية جداً لألسعار يف القدس الشرقية مقارنة ببقية األرض الفلسطينية احملتلة          
ذلـك مـستويات    دخل نسيب أعلى يف املتوسط مما حيصل عليه العمال يف بقية األرض الفلسطينية احملتلة، فإهنم يواجهون مع                  

إقامة مشاريع   أويضطرون لدفع رسوم باهظة للحصول على تصاريح البناء، مما يزيد من صعوبة امتالك املنازل               وأسعار أعلى،   
علـى تـصريح   الكلفة اإلمجالية للحصول ) Odeh, 2008(ويقدِّر عودة . األعمال دون توفُّر فرص كافية للحصول على التمويل

 -م بطلب للحصول على خدمات املياه والـصرف الـصحي، والـضرائب والرسـوم اإلداريـة                  مبا يف ذلك التقدُّ    - بناء
ورغم احلاجة إىل التمويل، ال توجـد فـروع عاملـة           ).  دوالر أمريكي  ٣٠ ٠٠٠( شاقل إسرائيل جديد     ١١٠ ٠٠٠ بنحو

 تغطي االحتياجـات األساسـية      ؛ أما فروع املصارف اإلسرائيلية العاملة فمحدودة وال       "J1"للمصارف الفلسطينية يف املنطقة     
  .للفلسطينيني يف القدس الشرقية

فالفلسطينيون يتـرددون يف    . إال أن املشكلة ليست جمرد عدم وجود فروع للمصارف الفلسطينية يف القدس الشرقية              
للعقارات فتح حسابات يف املصارف اإلسرائيلية أو يف االعتماد على هذه املصارف للحصول على متويل سواء يف شكل رهون 

فاللغة املـستخدمة يف مجيـع      . ومن أسباب ذلك التردد ما يتمثل يف احلاجز اللغوي        . السكنية أو ألغراض األعمال التجارية    
العمليات واملستندات املصرفية هي اللغة العربية اليت ال جييدها معظم الفلسطينيني يف القدس، خصوصاً فيما يتعلق باملصطلحات   

بيد أن احلاجز األهم يتمثل يف اخلوف من فقدان املمتلكات املرهونة لصاحل كيانـات  . ملستندات املصرفيةالفنية املستخدمة يف ا 
فالعجز عن سداد مبالغ القروض األصلية أو الفوائد املستحقة عليها يف حينها ميكن أن              . إسرائيلية يف حالة التخلف عن السداد     

وهذا جيرب الفلسطينيني املقـيمني يف القـدس        . اضي واملؤسسات التجارية  يعرض للخطر ممتلكات املقترضني مثل املنازل واألر      
إال أن  . أو يف مدن جماورة مثل رام اهللا وأرحيا وبيت حلـم          " J2"الشرقية على اللجوء إىل مصارف فلسطينية تعمل يف املنطقة          

ورغم أن . ن فلسطيين القدس الشرقية فهي ال تقبل الرهون العقارية كضمانات م   -املصارف الفلسطينية تطبق قيوداً خاصة هبا       
الواليـة  ب مليون دوالر، فإن بعض االعتبارات املتـصلة         ٢٠٠ودائع سكان القدس الشرقية يف املصارف الفلسطينية تبلغ حنو          

وض القضائية جتعل بعض املصارف العاملة يف األرض الفلسطينية احملتلة متتنع عن تقدمي القروض السكنية إال إذا كان طالبو القر         
وعادة ما يكون مقدمو طلبات االقتراض املوافق "). J2("مقيمني يف مناطق القدس الشرقية اخلاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية 

 يف املائة   ٨,٥على طلباهتم موظفني حكوميني حيصلون على دخل ثابت، ولكنهم يدفعون أسعار فائدة مرتفعة نسبياً تبلغ قرابة                 
)Palestine Trade Centre, 2010a.(  

 املشاكل اخلاصة اليت تواجه اقتصاد القدس الشرقية، أشار بعض الدوائر الدولية إىل العقبات املالية إىلويف التفاتة نادرة      
ومن ذلك مثالً أن اجملموعة الرباعية املعنية بعملية السالم يف الشرق األوسط قد شـددت يف     . الشرقيةالقدس  اليت تقّيد اقتصاد    
 إىل جلنة االتصال املخصصة لتنسيق املساعدة الدوليـة املقدمـة إىل الفلـسطينيني، يف         ٢٠١١أبريل  /نيسان  تقريرها املقدم يف  

زيـادة  "اجتماعها املعقود يف بروكسل، على أنه من بني األهداف الرئيسية للمجموعة الرباعية يف القدس الشرقية ما يتمثل يف   
مجع األموال لالستثمار   "و" رص إسكان حمّسنة لفلسطيين القدس الشرقية     إمكانية احلصول على قروض الرهن العقاري إلتاحة ف       

مكتـب ممثـل اجملموعـة    " (يف القدس الشرقية وتوجيهها حنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة كوسيلة لتنشيط االقتصاد احمللي  
.  أن يكون هلا أي تأثري بـّين   إال أن تدخالت اجلهات املاحنة يف القدس الشرقية ظلت ضئيلة ومشتتة، دون           ). ٢٠١١ الرباعية،

وقد قّدم البنك اإلسالمي للتنمية دعماً ملرافق الصحة العامة ومشاريع الرعاية االجتماعية األخرى يف القدس الشرقية باالشتراك              



 

18 

مع وكاالت األمم املتحدة، كما أن بعض املساعدات العربية قد أسهمت يف ترميم بعض العقارات الفلـسطينية يف املدينـة                    
ولكن اجلهود املبذولة تظل جمزأة وضئيلة مقارنة بالتحديات اليت تواجه البقاء االجتماعي الفلسطيين والتنمية االقتصادية . قدميةال

  .يف القدس الشرقية

* * *  
قّدم االستعراض السابق صورة للبيئة املناوئة اليت يعيش الفلسطينيون املقدسيون واقتصادهم يف ظلها، حيـث ُيوّجـه                
 السلطات اإلسرائيلية أساساً حنو خدمة مصاحل جتمعات استيطانية تعيش بينهم، وحيث تعجز السلطات الفلسطينية فعلياً     اهتمام

والواقع أنه مما ُيلفت النظر حقاً أن اقتصاداً عربياً         . عن التدخل يف القدس الشرقية وإدارة اقتصادها أو دعمه على أي حنو آخر            
وقد ُترك اقتـصاد القـدس      . جملتمع الفلسطيين قد حافظ على هويته السياسية والثقافية والتارخيية        مميزاً قد استطاع البقاء وأن ا     

، لكي يعني نفسه بنفسه ويصون سالمته وحياول أن حيافظ على جذوره          ٢٠٠١، وخصوصاً منذ عام     ١٩٩٤الشرقية منذ عام    
ي مصاحله يف مواجهة مصاحل من يـشّنون يف القـدس           وحيم)  العريب -واالقتصاد األردين   (الراسخة يف اقتصاد الضفة الغربية      

الشرقية محلة استيطانية إسرائيلية ال هناية ملا تنطوي عليه من جتاوزات، بل وهتديدات يف أحيان كثرية، وهي محلة تواصـلت                    
  .، خصوصاً على مدى العقد املاضيةدون هواد
ت السلطة الفلسطينية اليت كان قد ُسمح هلـا          إغالق مؤسسا  ٢٠٠١ويف غياب أي متثيل سياسي، منذ أن مت يف عام             

، أصبح املقدسيون فعلياً يف حالة من الضياع بال قيادة تقودهم وال هدف ينشدونه،        ١٩٩٤بالعمل يف القدس الشرقية منذ عام       
دينـة  كما أن مصريهم االجتماعي واالقتصادي يظل غري معروف على وجه اليقني شأنه شأن مصري الوضع القانوين النهائي مل               

املؤثرة للتكيف مع اإلطار التنظيمي اإلسرائيلي والتبادل مع االقتصاد اإلسرائيلي ضـغطاً            " اإلدماجية"ومتارس القوى   . القدس
ولكن من املفارقات أن معاملـة الفلـسطينيني        . قوي على السكان الفلسطينيني يف املدينة لالمتثال للحكم اإلسرائيلي وقبوله         

 يف إطار السياسات البلدية واالقتصادية، مقارنة مبعاملة التجمعات االستيطانية اإلسرائيلية األوفر حظاً،             املقدسيني معاملة متييزية  
الذي يشكّل تارخيياً امتـداداً طبيعيـاً       ُعمقهم  ال تؤدي إىل دفع الفلسطينيني للسعي إىل احملافظة على عالقاهتم االقتصادية مع             

إىل تعزيز التضامن االجتماعي والثقايف الفلسطيين يف القـدس الـشرقية رغـم             للقدس الشرقية فحسب، ولكنها تؤدي أيضاً       
ويشكل قصور شبكة اخلدمات االجتماعية الـيت ختـدم الفلـسطينيني           . االحتالل األجنيب املستمر منذ أكثر من أربعة عقود       

 الفرع التايل من هذا التقريـر،  املقدسيني، إىل جانب معدالت الفقر املفزعة يف القدس الشرقية، وهو ما سيجري استعراضه يف     
االقتـصادات  "عاملني إضافيني من العوامل اليت تضغط على الفلسطينيني يف املدينة وتوحّدهم يف الوقت نفسه وتفصلهم عن                 

  .الفلسطينية األخرى حتت االحتالل اإلسرائيلي" اإلقليمية
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  تمعياإلفقار على الصعيدين الفردي واجمل: الظروف االجتماعية  -ثالثاً

 على حنو مل يسبق له مثيل مع استمرار تفتت واضمحالل االقتصاد احلضري للقـدس               االجتماعيةتدهورت الظروف     
فاقتصاد املدينة يتعرض لنفس الصدمات اليت      . الشرقية الذي كان يوما ما نابضاً باحلياة ووثيق االرتباط بغريه من االقتصادات           

الفلسطينية األرض   فترات االنكماش، لكنه يكاد ال يستفيد من التحسن الذي تشهده            الفلسطينية احملتلة يف  األرض  تصيب بقية   
بنفس القدر من االهتمام الذي االجتماعية يف القدس الشرقية حتظى األوضاع وعالوة على ذلك، ال . احملتلة يف فترات االنتعاش

. ء الغريب من املدينة ويف مستوطنات اجلزء الـشرقي        لمجتمعات اليهودية يف اجلز   وما توفره من موارد ل    السلطات العامة   توليه  
خدمات الرعاية، واخلـدمات البلديـة   (وتقييم التحديات املعقدة والكثرية اليت تواجهها التنمية االجتماعية يف القدس الشرقية         

. ن نطاق هذا التقرير   أمر خارج ع  ) واالجتماعية، واإلسكان، وغريها من العوامل ذات الصلة اليت تؤثر على اجملتمع الفلسطيين           
أدناه لتوفري سياق أوضح لفهم خمتلف التحديات       ُتستعرض  بيد أن بعض جوانب الظروف االجتماعية الوثيقة الصلة باملوضوع          

  . حتديداًاليت يواجهها االقتصاد الفلسطيين يف القدس الشرقية

  العمال الفلسطينيون والفقر يف القدس الشرقية  -ألف  

 ويجذب ق مصدر  رخيياً، قبل االحتالل اإلسرائيلي وبعده، وكغريه من االقتصادات احلضرية،          اقتصاد القدس تا  شكل    
 السكان الفلسطينيون من اجملتمعات الزراعية للقرى       فقد نظر . للفلسطينيني الباحثني عن عمل من خمتلف مناطق الضفة الغربية        
لفرص العمل يف القطاع    يعّوض عن التقلص املتزايد     فها بديالً   احمليطة، ال سيما منطقة اخلليل اجلنوبية، إىل القدس الشرقية بوص         

 علـى  ، على مر العقود ،وقد حافظت هذه اهلجرة من األرياف إىل املدينة       .  وغريها من فرص العمل يف املناطق الريفية       الزراعي
يف القـدس  املهـارات  تدفع بنسبة كبرية من ذوي كانت  أخرى اً للقدس الشرقية رغم أن مثة ضغوط   الطابع العريب الفلسطيين  

ال سيما يف رام اهللا وبيت حلـم  (الفلسطينية احملتلة األرض الشرقية إىل البحث عن عمل يف أسواق العمل يف مناطق أخرى من         
من بـني   فئات أخرى أقل مهارة     كما أن   . ، خصوصاً يف قطاع اخلدمات، ومنظمات اجملتمع املدين، والقطاع العام         )القريبتني

يف القدس الغربية أو مناطق أخرى      (فرص عمل يف االقتصاد اإلسرائيلي      وجدت  يف القدس الشرقية    فئات قوة العمل الفلسطينية     
وُتظهر بيانات اجلهاز املركزي ). Khawaja, 2009(، ال سيما يف قطاعي الصناعة واخلدمات، فضالً عن قطاع البناء )أبعد منها

 تعمل يف القدس الشرقية وأماكن أخرى       ٢٠٠٩يل ثلثي قوة العمل يف القدس الشرقية كانت عام          لإلحصاء الفلسطيين أن حوا   
  .)PCBS, 2010c(عمل يف إسرائيل ومستوطناهتا ت)  يف املائة٣٥(كانت النسبة املتبقية الفلسطينية احملتلة، بينما األرض من 

وأهم هذه العوامل تضاؤل قدرة اقتصاد القدس       . يف تنامي هذا النمط من توزع قوة العمل       أسهمت  وهناك عدة عوامل      
وبسبب اإلجراءات املُعقَّدة للحصول على ُرخص البناء، جيد الفلسطينيون صعوبة بالغة يف بنـاء              . الشرقية على خلق فرص العمل    

ة احملتلـة إىل    الفلـسطيني بقية األرض   وحدات جديدة ألغراض سكنية أو استثمارية، بينما أدى إغالق املدينة يف وجه فلسطينيي              
وتزداد صعوبة ظروف سوق العمل مع تزايد أعداد قوة ). Khawaja, 2009(مؤسسات األعمال يف  يف املائة من ٢٥إقفال حوايل 

  .  فلسطيين إىل قوة العمل سنوياً مما ُيفاقم الضغط على سوق العمل يف القدس الشرقية٩ ٠٠٠العمل، إذ ينضم حوايل 
 يف ٦أي حـوايل  ) PCBS, 2010c( عامل ٥٦ ٠٠٠ حوايل ٢٠١٠القدس الشرقية عام يف قوة العمل حجم وقد بلغ   

ويقول هيفر  .  يف املائة يف السنة نفسها     ٣٩وبلغ املعدل اإلمجايل ملشاركة القوة العاملة       . املائة من جمموع قوة العمل الفلسطينية     
اإلغـالق  وعمليـات  طينيني، وحاالت منع التجول، السياسات املتعاقبة الرامية إىل احلد من عدد العمال الفلس "إن  ) ٢٠٠٧(
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شكّلت ضـربات للنـاتج احمللـي       قد  العمال الفلسطينيني،   العمال املهاجرين الذين حيلّون حمل      وتدفقات  ) ١٩٩١منذ عام   (
  ".الفلسطيين وزادت البطالة زيادة كبرية

وُتظهر بيانات . الشرقية متماثلة إىل حد كبري   االنتفاضة الثانية، كانت معدالت البطالة يف الضفة الغربية والقدس          فقبل    
 يف املائة يف الضفة الغربية      ١١,٥ يف املائة و   ١٢,١ بلغت   ٢٠٠٠اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين أن معدالت البطالة عام         

تأثرت بالتدابري بيد أن القدس الشرقية، كغريها من مناطق الضفة الغربية، ). PCBS, 1999-2011( على التوايل ،والقدس الشرقية
 يف  ٢٨بلغ   لتصل إىل معدل قياسي      ٢٠٠٢اإلسرائيلية املُنفَّذة منذ االنتفاضة الثانية، إذ زادت معدالت البطالة زيادة حادة عام             

ذلك الفلسطينيني إىل اعتماد استراتيجيات تكّيف خمتلفة كالعمـل احلـر،           وقد دفع   . املائة يف الضفة الغربية والقدس الشرقية     
  .  الزراعة ومشاريع األعمال اُألسرية، واالنتقال من قطاع اقتصادي إىل آخر، والعمل بدوام جزئيخصوصاً يف

الفلسطينية احملتلـة يف    واألرض  يف سوق العمل الفلسطيين، إىل جانب جتدد النمو يف إسرائيل           " املرونة"وأتاحت هذه     
 يف املائـة يف الـضفة الغربيـة وإىل          ١٧,٢ إىل   ٢٠١٠ البطالة تدرجيياً حىت وصلت عام    معدالت  السنوات األخرية، ختفيض    

وقد ُيعزى تراجـع  . )PCBS, 2011( يف املائة ١٢ يف القدس الشرقية، أي حوايل ٢٠٠١بلغتها قبل عام كانت قد املستويات اليت 
زءاً من قـوة العمـل      الضفة الغربية إىل أن سوق العمل اإلسرائيلية استوعبت ج        منها يف   يف القدس الشرقية    أكرب  البطالة بنسبة   

عمال القدس الشرقية   قد ُيعترب أن    الفلسطينية، وهي إمكانية غري متاحة لعمال الضفة الغربية، ومتثل إحدى امليزات القليلة اليت              
  . مقارنة بأبناء بلدهم اآلخرينيتمتعون هبا 

.  منـهم  رتفاع نسبة املـتعلمني   ومن اخلصائص املشتركة بني العاطلني عن العمل يف الضفة الغربية والقدس الشرقية ا              
 يف املائـة،    ٢٥ سنة تعلـيم أو أكثـر        ١٣، بلغت نسبة العاطلني عن العمل يف القدس الشرقية الذين أهنوا            ٢٠٠٩عام   ففي
وعلى الرغم من أوجه التشابه مع بقيـة  ). PCBS, 2010c( يف املائة ٣٩,٥ سنة تعليم ١٢ و١٠بلغت نسبة من أهنوا بني  بينما

 األوىل هي املعدل األعلى للعمالة الكاملـة يف القـدس           :يف حمافظة القدس خباصيتني فريدتني    قوة العمل   ة، تتسم   الضفة الغربي 
تبلغ معدالت العمالة   بينما  الفلسطينية احملتلة،   األرض   يف املائة يف بقية      ٧٠، مقابل   ٢٠٠٩ يف املائة عام     ٨٤الشرقية، الذي بلغ    

أما اخلاصية   .)٥( يف املائة يف بقية الضفة الغربية      ٣٠ يف املائة يف القدس الشرقية و      ١٦ الناقصة يف صفوف قوة العمل املستخدمة     
 يف املائة يف الضفة الغربيـة    ١٨,٨ يف املائة مقابل     ١٣التدين النسيب ملعدل البطالة بني نساء القدس الشرقية، إذ بلغ           الثانية فهي   

)PCBS, 2010c.(  
فمن جهة، تراجعت نسبة العاملني     . العاملني يف القدس الشرقية    يف أوضاع عمل      هيكلياً شهد العقد املاضي حتوالً   قد  و  

ومن جهة أخـرى، زادت نـسبة اُألجـراء    . ٢٠٠٩ يف املائة عام  ٨,٤ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة عام     ١٥,٤حلساهبم اخلاص من    
ـ  وُيفسَّر ذلك بأن عددا من أص. ٢٠٠٩ يف املائة عام   ٨٠,٦ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة عام     ٧٦,٢ من ذين كـانوا  حاب احملـالت ال

  ).PCBS, 2010c(والبحث عن عمل مقابل أجر متاجرهم اضطُروا يف أعقاب االنتفاضة الثانية إىل إقفال يعملون حلساهبم اخلاص 

يف قوة العمل يف القدس الشرقية فهو متدٍن حىت باملقارنة مع الضفة الغربيـة، إذ وصـل                 اإلناث  أما معدل مشاركة      
ورغـم أن ذلـك يبـدو    .  يف املائة يف السنة نفسها٦٧,٦بلغ معدل مشاركة الذكور   بينما   ٢٠٠٩ئة عام    يف املا  ١١,٤ إىل

 يف كل من القدس الـشرقية وبقيـة   فرق يف حجم القطاع الزراعي إىل ال  يعود أساساًً فإنه  لسكان حضريني،   مستغرباً بالنسبة   
  ـــــــــــــ

، تـشمل العمالـة الناقـصة    ركزي لإلحصاء الفلـسطيين لجهاز املووفقاً ل. توجد العمالة الناقصة عندما يكون حجم العمالة غري كاف   )٥(
 .ومثال ذلك األشخاص الذين يعملون بدوام جزئي.  ساعة خالل األسبوع املرجعي٣٥األشخاص الذين يعملون أقل من 
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 يف املائـة مـن      ٨ و ٥بني  يسهم بنسبة تتراوح     الضفة الغربية    القطاع الزراعي يف  كان  ففي السنوات السابقة،    . الضفة الغربية 
 يف املائة من قوة العمل املُستخَدمة، بينما يؤدي هذا القطاع دوراً ثانوياً يف اقتصاد               ١٠أكثر من   وُيشّغل  الناتج احمللي اإلمجايل    

 ة سبب آخر لتدين نـسبة ـومث. )PCBS, 1999-2011( يف املائة من قوة العمل املُستخَدمة ٢القدس الشرقية، إذ يعمل فيه أقل من 
عن العمل يف االقتـصاد اإلسـرائيلي       ُيعرضن  مشاركة اإلناث يف قوة العمل وهو أن النساء الفلسطينيات يف القدس الشرقية             

  . الغريب واملعقّد بالنسبة إليهن، مع أنه مصدر رئيسي لفرص العمل بالنسبة للذكور الفلسطينيني يف القدس الشرقية

يف ظل الظروف اجلديدة اليت أوجدها مـسار        أيضاً  بني القطاعات االقتصادية عدة تغريات      العاملني  شهد توّزع   ا  كم  
 يف املائـة    ٢٠,٩تراجعت نسبة العمال املُستخَدمني يف قطاع البنـاء مـن           فقد  .  الذي يزداد تبايناً   منو اقتصاد القدس الشرقية   

العاملني ، بينما زادت نسبة     ٢٠١٠ يف املائة عام     ٢٠,٤ارتفعت إىل   عادت ف ا  ، لكنه ٢٠٠٦ يف املائة عام     ١٢,٢ إىل   ٢٠٠٠ عام
  .٢٠١٠ يف املائة عام ٢٨,٢ إىل ٢٠٠٦ يف املائة عام ٢٧,٢الذين استوعبهم قطاع اخلدمات وغريه من القطاعات الفرعية من 

ووفقـاً  . ق العمل اإلسـرائيلية   ويتعّرض الفلسطينيون يف القدس الشرقية لعدة أشكال من التمييز تطبع عالقاهتم بسو             
يف القدس، يعاين فلسطينيو القدس الشرقية من ظروف عمل قاسية تتسم بالتالعب، وال حيق              العاملة  للمنظمات غري احلكومية    

العمال اإلسرائيليني،  أجور  تقل عن   أجور  وباإلضافة إىل تقاضي    . للعمال الفلسطينيني االنضمام إىل نقابات العمال اإلسرائيلية      
 ساعات يف اليوم، وال يتقاضون، يف كثري من ١٠الشرقية ساعات طويلة يتجاوز متوسطها     من فلسطينيي القدس    عمل العمال   ي

  ).Khawaja, 2009(األحيان، التعويض املنصوص عليه يف قانون العمل اإلسرائيلي عن ساعات العمل اإلضافية 

أهنا أعمال صعبة   على  ائيلية؛ فهم ميارسون أعماالً ُتصنَّف      يف أسفل سلم سوق العمل اإلسر     عادةً  ويقبع الفلسطينيون     
ورغـم أن الفلـسطينيني     .  هم من الفلسطينيني   ،العمال اليدويني، كعمال البناء املياومني    وأغلبية  . وخطرة وغري مرغوب فيها   

ومع أن . عاملة غري املاهرة يف املائة من اليد ال٤٣سكان مدينة القدس، فإهنم يشكلون جمموع  يف املائة من    ٣٠يشكلون حوايل   
فلسطينيي القدس الشرقية العاملني يف إسرائيل ومستوطناهتا يواجهون ما يواجهه اإلسرائيليون يف القدس الشرقية من تكـاليف         

، أي )PCBS, 2010c (٢٠٠٩إسرائيلياً جديداً عام الً يكش ٤ ٠٣٢وظروف السوق، فإن متوسط أجرهم الشهري بلغ املعيشة 
اجلهاز املركـزي   (٢٠٠٩ عام -إسرائيلياً جديداً  الً  يكش ٨ ١٣١ وهو   -متوسط األجر الشهري يف إسرائيل      أقل من نصف    

  ).٢٠١٠لإلحصاء اإلسرائيلي، 
وختتلف البيانات املتعلقة بنسبة الفقر بني الفلسطينيني يف القدس الشرقية بسبب اختالف املعـايري وعتبـات الفقـر                    

، تزايدت نـسبة    )٢٠١٢(وفقاً ملعهد القدس للدراسات اإلسرائيلية      ف. إلسرائيلية والفلسطينية املُستخَدمة يف مصادر اإلحصاء ا    
 يف  )٦("غري اليهوديـة  " يف املائة من اُألسر      ٧٧الفقر بني فلسطينيي القدس الشرقية بشكل مطرد خالل العقد املاضي، إذ كان             

حتت خط الفقـر يف     كانت تعيش   ة لُألسر اليهودية اليت      يف املائ  ٢٥,٤، مقابل   ٢٠١٠القدس حتت خط الفقر اإلسرائيلي عام       
حيث ُيصّنف املصدر   وتعكس بيانات القدس الشرقية هوة الفقر بني املواطنني العرب واليهود يف دولة إسرائيل،              . السنة نفسها 

.  فقط من اُألسر اليهوديـة      يف املائة  ١٤,٣     يف املائة من اُألسر غري اليهودية يف إسرائيل على أهنا فقرية، مقارنة ب             ٥٣,٢نفسه  
أربع مرات عن متوسط نسبة الفقر يف إسـرائيل ككـل           تزيد  نسبة الفقر بني اُألسر الفلسطينية يف القدس الشرقية         والواقع أن   

  . عن معدالت الفقر بني املواطنني العرب يف إسرائيلكثرياً وتزيد 

  ـــــــــــــ
 .ُيستخدم هذا التصنيف يف اإلحصاءات اإلسرائيلية، ويشكّل الفلسطينيون الغالبية العظمى من هذه اُألسر )٦(
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، بلغت نسبة األطفال الفلـسطينيني الفقـراء يف         ٢٠١٠ففي عام   . وتزداد الصورة قتامة عندما يتعلق األمر باألطفال        
ورغم أن الفلسطينيني يشكلون ثُلث سكان املدينـة وأن         .  يف املائة من األطفال اليهود     ٤٥ يف املائة مقابل     ٨٤القدس الشرقية   

ـ   سوى  القدس الشرقية   فليس يف   ،  ٢٠١٠حتت خطر الفقر عام     كانت تعيش   نسبة كبرية من أطفاهلم      دمات ثالثة مكاتب خل
  .  مكتباً يف القدس الغربية تقدم خدماهتا إىل اإلسرائيليني١٨الرعاية مقابل 

يف بقيـة إسـرائيل     منـه   ) إسرائيلياً جديداً الً  يكش ٢٣٢( أقل يف القدس     ٢٠٠٧وكان متوسط األجر اليومي عام        
لكـن متوسـط   . د األدىن لألجور يف املائة من عمال القدس على احل٤٠، وحيصل حوايل )إسرائيلياً جديداًالً  يكش ٢٦٩,٧(

إسرائيلياً جديداً  الً  يكش ١٣٧,٥الذين يعملون يف إسرائيل واملستوطنات اإلسرائيلية كان        املقدسيني  لفلسطينيني  لاألجر اليومي   
وعالوة على ذلك، بلغ    .  يف املائة من متوسط األجر يف القدس       ٥٩ نصف متوسط األجر اليومي اإلسرائيلي و      أي،  ٢٠٠٧عام  
متوسط دخل  مثانية أضعاف    أي   ،٢٠٠٧عام  أمريكي   دوالر   ٢٣ ٣٠٠سط السنوي لدخل الفرد بني اإلسرائيليني اليهود        املتو

  ).JIIS, 2011(الفلسطينيني يف القدس الشرقية 

  تقييد الوصول إىل اخلدمات التعليمية والصحية  -باء  

أحـد  البشري أمهية خاصة بوصـفه      رأس املال   كتسي  الفلسطينية احملتلة، ي  األرض  نظراً حملدودية املوارد الطبيعية يف        
ظروف الشدة االقتصادية املستمرة الفلسطينيني إىل االعتماد على اهلجرة والـتعلم           دفعت  وقد  . لالقتصاداملقومات األساسية   

 والثقافية، فإن وإىل جانب احلصول على احلقوق الصحية). Hilal and Johnson, 2003(ملواجهة املعدالت العالية للفقر والبطالة 
  . البشري، وبالتايل تنمية االقتصاد ككلرأس املال لفرص التعلم دوراً هاماً يف تنمية 

وهو ُيدار من   . ةاإلسرائيلييف ظل السياسات    من اإلمهال   تضرراً شديداً   وقد تضرر النظام التعليمي يف القدس الشرقية          
يمية اإلسرائيلية، والكثري من املـدارس هـي مـدارس خاصـة،            املدارس ختضع للسلطات التعل   فبعض  :  متعددة سلطاتِقبل  
، وتـوفر   املدارس العامـة  ) وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية    (تدير السلطة الفلسطينية أو اإلدارة األردنية        بينما

ى الثـانوي لـسكان خميمـي    وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن التعليم حىت املستو            
وبالنظر إىل تنوع مقدمي اخلدمات التعليمية، ال توجد      ). شعفاط وقلنديا (الالجئني الواقعني داخل حدود بلدية القدس الشرقية        

التعلـيم  نوعيـة   يتنافس منهج السلطة الفلسطينية واملنهج اإلسرائيلي على السيادة؛ ولذلك فـإن            ، بل   مناهج تعليمية موحدة  
  .من مؤسسة إىل أخرىاوتاً واسعاً تتفاوت تف
بني اخلامسة والثامنـة عـشرة   الذين تتراوح أعمارهم ووفقاً لقانون التعليم اإللزامي اإلسرائيلي، فإن جلميع األطفال          

فترض ومن امل . احلق يف التعليم اجملاين، ووزارة التعليم اإلسرائيلية مسؤولة عن توفري التعليم يف القدس الشرقية واإلشراف عليه               
لكن أقل مـن نـصف      . أن جلميع الفلسطينيني الذين حيملون بطاقات هوية مقدسية صاحلة خيار االلتحاق باملدارس البلدية            

الذين حيتاجون إىل االلتحاق باملدارس البلدية يستطيعون فعلياً االلتحاق هبـا؛           ويف سن االلتحاق باملدارس     الذين هم   األطفال  
 وال تقبل املدارس البلدية الكثري من التالميذ مما يدفع العائالت           ،داً يف عدد الصفوف املدرسية    وتواجه القدس الشرقية نقصاً حا    

  .إىل البحث عن بدائل مكلفة، يف الكثري من األحيان
مراقب الدولة يف إسرائيل، وصل النقص يف عدد الصفوف املدرسية يف القدس الشرقية يف السنة               صادر عن   ووفقاً لتقرير     
 صـفاً منـذ     ٢٥٧ومل يـضف سـوى      التعليمية   صف على األقل يف مجيع املستويات        ١ ٠٠٠ إىل   ٢٠٠٨-٢٠٠٧الدراسية  
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ر توفري مدارس جديدة يف القدس الشرقية بفعل        وعالوة على ذلك، يتعثَّ   ). ٢٠٠٧مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،      (٢٠٠١ عام
 طفل فلسطيين يف سن االلتحاق باملدرسـة        ٥ ٠٠٠وهناك حوايل   . والتخطيط اليت تعيق بناء املرافق التعليمية     املناطق  قيود تقسيم   

التسرب من املدارس البلدية بعد املرحلة االبتدائية قد        معدل  ، بينما تشري بعض املصادر إىل أن         تعليمية غري مسجلني يف أية مؤسسة    
 لنظامية وإىل ارتفاع معدالت جنوحوأدى ذلك إىل تشجيع عمل األطفال يف األنشطة غري ا). ACRI, 2010( يف املائة ٥٠يصل إىل 
حق التالميـذ   القريبة أن يعرض للخطر     وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لاللتحاق مبدارس مالئمة يف مناطق الضفة الغربية            . األحداث

  .جيب عليهم أن يثبتوا أهنم يدرسون يف مؤسسات القدس الشرقية لالحتفاظ هبذا احلقإذ ،  يف املدينةوعائالهتم يف اإلقامة
لـشباب القـدس    املتاحـة   ويضاف إىل آثار تقييد احلصول على التعليم نقص اخلدمات واملرافق الترفيهية والثقافية               
 ٣٤؛ و فقط يف القدس الشرقية    حديقة   ٤٥ مقابل حديقة عامة    ١ ٠٠٠توجد  ففي القدس الغربية، على سبيل املثال،       . الشرقية
  رياضياً مرفقا٥٣١ً مكتبة عامة مقابل مكتبتني فقط يف القدس الشرقية؛ و٢٦ مقابل ثالثة مسابح يف القدس الشرقية؛ ومسبحاً
 التفاوتات حىت يف اخلدمات الثقافية واالجتماعية أوجه احلرمانهذه وُتربز ). B'tselem 2011b( فقط يف القدس الشرقية ٣٣مقابل 

  . الفلسطينيون يف القدساملتجذر الذي يعاين منه السكان 

سياسة متييزية أوسع نطاقاً حبق الفلـسطينيني       على  ملتصلة باحلصول على التعليم يف القدس الشرقية        الصعوبات ا وتدل    
يف مؤشر املساواة بني املواطنني اليهود والعرب       ينعكس  الفرص التعليمية   فعدم تكافؤ   . الذين يعيشون حتت السيطرة اإلسرائيلية    

ورغم أن هذا املؤشر يتعلق باملساواة بني املواطنني . )٧()Sikkuy, 2009(ية مجعية النهوض باملساواة املدنتنشره يف إسرائيل الذي 
أن والواقـع   . اليهود والفلسطينيني داخل إسرائيل بأكملها، فإنه قد يشكل مؤشراً قوياً على الوضـع يف القـدس الـشرقية                 

 .مما هو عليه يف إسرائيل عموماً      العادة   يفبني العرب واليهود يف القدس الشرقية، كما هو احلال بالنسبة للفقر، أكرب              التفاوت
  .حبق الفلسطينينيوإجحاف  مما يدل على عدم مساواة ٠,٣٤ بلغ مؤشر التعليم ،٢٠٠٧ ويف عام

فبينما ينص القانون اإلسرائيلي على أن جلميع األطفـال  . ويواجه التعليم االبتدائي صعوبات كثرية يف القدس الشرقية    
فيما خيص احلق يف التعليم اجملاين، فإن إحدى القضايا املطروحة األكثر إحلاحاً سنة  ١٨وسنوات  ٥الذين تتراوح أعمارهم بني 

 ٢٦٠ففي العقد املاضي، مل ُينب إال حـوايل         . احلصول على التعليم يف القدس الشرقية هي النقص يف عدد الصفوف املدرسية           
، جلأت املدارس إىل نظام الـدوامني، وإىل هياكـل ماديـة            ونتيجة للنقص يف عدد الصفوف املدرسية     . صفاً مدرسياً جديداً  

) ٧٠٤(ووفقاً ألرقام بلدية القدس، فإن حوايل نصف ). OCHA, 2011b(الستخدامها كصفوف مدرسية " بديلة"رمسية  غري
"  مالئمة غري"منها يف مباٍن    صفاً   ٢٢١ ويوجد   ،٢٠٠٩عام  " ال تستويف املعايري  "الصفوف املدرسية يف القدس الشرقية كانت       

)ACRI, 2010.(  
يف  ٢٠كان  وميثل الوصول إىل املدارس أحد العقبات الرئيسية اليت تواجه التالميذ الفلسطينيني يف القدس الشرقية إذ                  

الدوام املدرسـي   وقد أثر اجلدار العازل على أوقات       . ٢٠٠٧من صعوبات يف الوصول إىل مدارسهم عام        يعانون  املائة منهم   
مكتـب تنـسيق    (مدارس أخرى من االكتظاظ     تعاين  الذي يستغرقه وصول العديد من التالميذ إليها، بينما         الوقت  ألنه زاد   

. وأسهم ذلك يف ارتفاع معدل تسرب التالميذ الفلسطينيني من املدارس يف القـدس الـشرقية              ). ٢٠٠٧الشؤون اإلنسانية،   
  ـــــــــــــ

ويتضمن مؤشر املساواة يف التعليم     . منها الصحة، واإلسكان، والتعليم، والعمل، والرعاية االجتماعية      ساواة عدة قطاعات    يشمل مؤشر امل   )٧(
.  دالة ومتغرية، مبا يف ذلك معدالت االلتحاق باملدارس ومعدالت التسرب منها، واهلياكل األساسية للتعلـيم، وناجتـه، إخل       ١٧أكثر من   

 الذي يعين عدم املساواة لصاحل الـسكان الفلـسطينيني يف          ١-ذي يعين عدم املساواة لصاحل السكان اليهود، و       ، ال ١ويتراوح املؤشر بني    
 .إسرائيل، بينما يعين الرقم صفر املساواة التامة
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  مـذهالً القدس الشرقية معـدالً ُيسّجل يف  يف املائة بينما    ٧,٤معدل التسرب من املدارس يف القدس الغربية اإلسرائيلية          ويبلغ
: ومما ال شك فيه أن هذه النتائج احملزنة تعكس الفوارق يف خمصصات امليزانية لتالميذ املدارس االبتدائية               . )٨( يف املائة  ٥٠قدره  

 أي أقل مـن ربـع املبلـغ         ، للتلميذ إسرائيلياً جديداً الً  يكش ٥٧٧ هذه املخصصات يف القدس الشرقية حبوايل       قدرة  تقدر  إذ  
  ).٢٠٠٩القدس،  - معهد البحوث التطبيقية(املخصص للتلميذ يف القدس الغربية 

رأس املـال   ميثالن أحد أسس تنمية     اللذين  االبتدائي والثانوي   التعليم على املستويني    ومل يقتصر تأثري االحتالل على        
ومثال ذلك جامعة القدس يف القدس الـيت تـسجَّل فيهـا            .  من صعوبات  البشري، بل طال أيضاً التعليم العايل الذي يعاين       

. من حمافظة القـدس    J2املنطقة  يوجد حرم اجلامعة الرئيسي يف قرية أبو ديس يف          إذ  .  طالب ١٠ ٠٠٠ أكثر من    ٢٠٠٩ عام
مما تطلب إنـشاء عـدة      عي،  اجلامالذي مير فعلياً داخل احلرم      وحاجز الفصل   التفتيش  بنقاط  تأثرت اجلامعة تأثراً شديداً      وقد

 يعانون أيضاً من عدم اعتراف السلطات اإلسرائيلية بالشهادات الـيت           J1، لكن طالب املنطقة     J1أحرام جامعية داخل املنطقة     
يزيد األمور تعقيداً بالنسبة ملستقبل الشباب اآلخذ عددهم يف التزايد والذين يتلقون تعليمهم يف إطار               هذا  و. تصدرها اجلامعة 

 واحد هو نظام السلطة الفلسطينية، لكنهم غري قادرين على البحث عن عمل مالئم والبقاء فيـه يف إطـار االقتـصاد                      نظام
الفلسطيين، ويف الوقت نفسه فإن هذا النظام التعليمي غري مالئم لالندماج يف سوق العمل اإلسرائيلية املتاح هلم من الناحيـة                    

  .لياًعماالخنراط فيه النظرية واملتعذر عليهم 
 من اجلهة الداخلية للجدار احلصول على اخلدمات الصحية         J1وبينما يستطيع الفلسطينيون الذين يعيشون يف املنطقة          

 يف القدس الشرقية، فإن الفلسطينيني اآلخرين من        ةاليت يقدمها نظام الرعاية الصحية اإلسرائيلي، مبا يف ذلك املستشفيات الست          
.  يصعب عليهم الوصول إىل هذه اخلدمات      ،اجلدارخلف  ذلك الفلسطينيني الذي يعيشون اآلن      ، وك الفلسطينية احملتلة األرض  

 من اجلدار يعانون، عالوة على ذلك، عدداً من الصعوبات، على النحـو             J1وحىت األشخاص الذين يعيشون من جهة املنطقة        
لة االحتالل أن تعمل، بأقصى مـا تـسمح بـه           من واجب دو  " من اتفاقية جنيف الرابعة فإن       ٥٦ووفقاً للمادة   . املبني أدناه 

وسائلها، ومبعاونة السلطات الوطنية واحمللية، على صيانة املنشآت واخلدمات الطبية واملستشفيات وكذلك الـصحة العامـة                
لصحية ووفقاً للقانون اإلسرائيلي، حيق لسكان القدس الشرقية االستفادة من اخلدمات ا ". والشروط الصحية يف األراضي احملتلة    

ومع ذلك، ال تزال هناك مـشاكل كـبرية   . شهرية ملؤسسة التأمني الوطنية اإلسرائيليةيدفعون أقساط تأمني  اإلسرائيلية ألهنم   
  ).OCHA, 2011a(يف وصوهلم إىل هذه اخلدمات تواجه 

ـ      خدمات  وتارخيياً، كان سكان الضفة الغربية وغزة يعتمدون على مقدمي             شرقية الرعاية الصحية يف القـدس ال
 ما جيري تأخري املرضى ملدة طويلة أو منعهم من          كثرياًإال أنه   . )٩(للحصول على رعاية أكثر ختصصاً وعلى الرعاية العاجلة       

وصعوبة احلصول على تصاريح الدخول، واحلصار      وحاجز الفصل،   التفتيش،  فنقاط  . دخول القدس الشرقية لتلقي العالج    
الرعاية الصحية املتطـورة  خدمات ية الصحية وتقلص بالتايل السوق احملتملة ملقدمي املستمر لغزة، تعيق احلصول على الرعا  

ال يزال مستشفى املقاصد ومستشفى املطلع من بـني أكثـر املستـشفيات             (نسبياً يف القطاع اخلاص يف القدس الشرقية        
  ). الفلسطينية تطوراً يف الضفة الغربية

  ـــــــــــــ
 . يف املائة١١,٨سجلت القرية العربية جسر الزرقاء ثاين أعلى معدل للتسرب يف إسرائيل وهو  )٨(
قية أهم مقدمي الرعاية الثانوية والثالثية جلميع الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية احملتلـة، إذ تتركـز                 تضم القدس الشر   ١٩٦٧منذ عام    )٩(

 .املستشفيات الرئيسية واملصحات املتخصصة والعاملون ذوو املهارات العالية يف منطقة القدس
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صعوبات يف احلصول على الرعاية حاجز الفصل جلهة الضفة الغربية من ويواجه سكان القدس الشرقية الذين يعيشون         
وعالوةً على ذلـك،  . الرعاية الصحيةخدمات مقدمي مرافق حواجز التفتيش قبل الوصول إىل     عرب  الصحية ألن عليهم املرور     

قـد  من الضفة الغربية    فإن فرض حصة على عدد التصاريح اليت تصدر ملوظفي الرعاية الصحية الذين حيملون بطاقات هوية                
. جعل من الصعب على مستشفيات القدس الشرقية أن تعني موظفني جدداً ألن طلبات التصاريح ُترفض يف الكثري من األحيان   

عدد موظفي الرعاية الصحية يف مستشفيات القدس الشرقية الذين حيملون بطاقات هوية من الـضفة               اخنفض  ونتيجة لذلك،   
 /حبلول آذار )  يف املائة  ٦٢,٥حوايل   (٩١٥، إىل   ٢٠٠٧عام  )  يف املائة من جمموع املوظفني     ٧٠حوايل   (١ ١٦٨الغربية من   

وعالوة على ذلك، يقول مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إن مستشفيات ومرضى القدس الشرقية ُيمنعون من              . ٢٠٠٩مارس  
بسبب منعها من دخول القدس الـشرقية      وذلك    احلصول على املنتجات الصيدالنية املصنعة يف الضفة الغربية واألرخص بكثري         

  .صادرة عن أطباء من القدس الشرقيةالطبية حىت لو كانت الوصفة 
 ءومبا أن وزارة الصحة الفلسطينية ال ميكنها أن تعمل يف القدس الشرقية، جيد الفلسطينيون أنفسهم جمربين على اللجـو                    

شفيات الفلسطينية يف القدس الشرقية أيضاً إىل االرتبـاط بالنظـام الـصحي       إىل نظام الرعاية الصحية اإلسرائيلي، وُتضطر املست      
تدفعه  ومن احلصول على تعويض عما    (اإلسرائيلي كي تتمكن من تقدمي اخلدمات اليت تغطيها منظومة التأمني الصحي اإلسرائيلية             

ضفة الغربية لتلبية احتياجات الـسكان      وقد حاول معظم هذه املستشفيات مؤخراً إنشاء مستوصفات متنقلة يف ال          ). من تكاليف 
التنقل أدت إىل أزمـات ماليـة؛       حركة  بيد أن القيود املستمرة على      . غري القادرين على الوصول إىل خدماهتا يف القدس الشرقية        

ـ      (تراجعت إيرادات املستشفيات تراجعاً كبرياً بينما ظلت التكاليف عالية للغاية            إذ ). وظفنيالتكاليف التـشغيلية ومرتبـات امل
. والسلطة الفلسطينية مدينة هلذه املستشفيات بعدة ماليني من الدوالرات، مما جيعل من الصعب على هذه املستشفيات االستمرار                

عقلية، واملصحة الوحيدة اليت كانت موجودة يف السابق ُنقلـت مـؤخراً إىل             لألمراض ال توجد يف القدس الشرقية مصحات       وال
لك، قُوضت فرص حصول الفلسطينيني املقدسيني على الرعاية الصحية العقلية بسبب ُبعـد املـسافة،               ونتيجة لذ . القدس الغربية 

  ).٢٠٠٨مجعية األطباء للدفاع عن حقوق اإلنسان، (وتكاليف النقل، والعوائق اللغوية، وعدم وجود موظفني يتكلمون العربية 
أما بالنـسبة   . العالج الطيب يف القدس الشرقية    لتلقي  تصاريح  الفلسطينية احملتلة إىل    األرض  وحيتاج الفلسطينيون من بقية       

يقدم طبيب املريض   "أوالً  . للمرضى الذين يطلبون مساعدة مالية من وزارة الصحة الفلسطينية، فإن العملية تتضمن عدة خطوات             
ريض إىل العالج يف اخلارج، وختتـار       اليت تقرر مدى حاجة امل    ] وزارة الصحة الفلسطينية  التابعة ل [طلباً إىل دائرة العالج باخلارج      

وحيدد املريض بعد ذلك موعداً مع املستشفى ترِسل بعده إدارة العالج باخلارج أو املستشفى طلباً إىل اإلدارة املدنيـة                   . املستشفى
ب تـأخريهم  أضف إىل ذلك معاناة املرضى بسب). OCHA, 2011b" (اإلسرائيلية إلصدار تصريح للفترة احملددة للموعد أو للعملية

حاجز الفصل عائقاً أمام وصـوهلم  كما خيسر الفلسطينيون، الذين يشكل . على حواجز املعابر حىت بعد حصوهلم على التصاريح       
بسبب هذا العائق، وهـم حيتـاجون إىل تـصاريح          الوقت واجلهد   أماكن الرعاية الصحية منذ فترة قصرية نسبياً الكثري من          إىل  

  .يضيف عائقاً آخر بالعربية فقط، ممامكتوبة الطبية االستمارات  إضافة إىل أن معظم للحصول على اخلدمات الصحية،
. وصول املرضى واملوظفني العقبة الوحيدة اليت تـضر بالنظـام الـصحي يف القـدس الـشرقية      صعوبة  شكل  توال    

فقها وتوسيعها أمـراً صـعباً    وهي تصاريح يصعب احلصول عليها، مما جيعل جتديد مرا        ،فاملستشفيات حباجة إىل تصاريح بناء    
. )١٠(مستشفيات القدس الشرقية إىل البحث عن حلول بديلة منها استئجار الفنادق الستيعاب املرضـى          وقد دفع ذلك    . للغاية

تكلفـة  عالوة على ذلك، ُتضطر املستشفيات إىل شراء منتجات إسرائيلية ميكن أن تكون تكلفتها أعلى خبمس مرات مـن             و
  ).OCHA, 2011b(ة اليت ينتجها الفلسطينيون املنتجات الصيدالني

  ـــــــــــــ
 ).OCHA,2011b(صر يف جريت مع الدكتور توفيق ناللحصول على مزيد من التفاصيل، انظر املقابلة اليت أُ )١٠(
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   )١١(البلدة القدمية كعامل صغري: الضعف االقتصادي واهلشاشة االجتماعية  -جيم  

؛ اقتصاد القدس الشرقية وأهم أصوله االسـتراتيجية احملتملـة   جزءاً أساسياً من تاريخ     تشكل البلدة القدمية يف القدس        
وقد ُبنيت شوارع البلدة القدميـة      ).  دومن بالتحديد  ٩٠٠(عن كيلو متر مربع واحد      منطقة حماطة بسور وتقل مساحتها      وهي  

ومبانيها وجدراهنا يف فترة حكم املماليك وبداية العصر العثماين، ابتداًء من القرن الرابع عشر للميالد مما ترك يف املنطقة بأكملها                    
 هذه البلدة توجد بعض املواقـع       داخل حدود و. )١٢(وإسالمياً بأغلبه  يعود يف طابعه إىل القرون الوسطى     مشهداً معمارياً وثقافياً    

ومتلك األوقـاف   . أكثر من مائة مؤسسة دينية يف البلدة القدمية معىن إضافياً لقدسية املدينة           ويضفي وجود   . الدينية األكثر قدسية  
 وهي أوقاف أدارهتا بشكل متواصل منذ قرون،        ،اإلسالمية اخلاصة نسبة كبرية من املمتلكات السكنية والتجارية يف البلدة القدمية          

  .عائالت مقدسية أو مؤسسات خريية ودينية عامة تديرها السلطات األردنية واإلسرائيلية والكنائس املسيحية

وزوار األماكن املقدسة واملتسوقون الذين يأتون من قـرى         السُّياح  وتؤّمن األسواق النشطة للبلدة القدمية ما حيتاجه          
 ورشـة للـصناعات     ٢٠٠ مؤسسة بينـها     ٢ ٤٠٠وتضم البلدة القدمية حوايل     . غربية القريبة ومن مجيع أحناء العامل     الضفة ال 

نصفها تقريبـاً يتـاجر يف البـضائع        ( مبىن جتاري    ٢ ٠٠٠ويتوزع حوايل   .  اليدوية  احلرف التحويلية أو غريها من صناعات    
يف الشوارع الرئيسية للبلدة القدمية ال سيما يف مناطقها         ) ت خمتلفة أخرى  السياحية، واملواد الغذائية، إضافة إىل املطاعم وخدما      

والعدد القليل من ورش الصناعات التحويلية املوجودة يف البلدة القدمية هي عبارة عن مؤسـسات بالغـة                 . التجارية التارخيية 
بني قطاعني لكنـها تتزايـد      العهد تربط    بضائع تباع يف الدكاكني السياحية القريبة، وهي صلة قدمية        يف الغالب   الصغر تنتج   

هي مؤسسات ميلكها اليهود لكن نـصف املؤسـسات         والصناعية  وأقل من عشرة يف املائة من املؤسسات التجارية         . هشاشة
  .التعليمية يف البلدة القدمية هي مؤسسات يهودية

فضالً عن أن أخرى من القدس الشرقية     والبلدة القدمية مركز لفرص العمل ألن العديد من املالكني يعيشون يف أماكن               
. القدس الـشرقية أو الـضفة الغربيـة   يف من أماكن أخرى  هم   العديد من املؤسسات التعليمية والدينية واالجتماعية        موظفي
 عائلـة يف البلـدة      ٦ ٠٠٠ويعيش حوايل   . ، رغم ظروف االكتظاظ السائدة فيها     )١التذييل  انظر  (أيضاً مركز سكين     لكنها

 نـسمة   ٤٠ ٦٠٠عدد سكان البلدة القدمية خالل العقود املاضية فبلـغ          تزايد   قد استمر و.  وحدة سكنية  ٥ ٦٠٠ يفالقدمية  
 من سكان البلدة القدمية أيـضاً خـالل تلـك    نسبة اليهودوزادت . ١٩٩٥ عام  ٣٢ ٣٠٠ بعد أن كان     ٢٠١٠ حبلول عام 

لكن جمموع السكان اليهود استقر يف الـسنوات الالحقـة          ،  ٢٠٠٢ يف املائة حبلول عام      ١١,٤ يف املائة إىل     ٨,٦من   الفترة
 وقد أدت الضغوط  . البلدة القدمية سكان  جمموع   يف املائة تقريباً من      ١٠ما نسبته    أي   )٢٠٠٨منذ عام    (٣ ٩٠٠يتجاوز   ومل

أو احلفاظ على مركـز     إعادة إسكان الفلسطينيني يف البلدة القدمية واحلفاظ على املمتلكات املهملة وترميمها            يف اجتاه   القوية  
ونظراً للـنقص   . ٢٠١٠ نسمة حبلول عام     ٣٥ ٠٠٠إىل زيادة عدد السكان الفلسطينيني العرب إىل أكثر من          يف املدينة   املقيم  

احلاد يف املساحات السكنية وحمدودية إمكانات البناء العمودي، يبدو أن هذه الزيادة القوية يف عدد الـسكان الفلـسطينيني                   
  .وازناً يعيق مواصلة االستيطان اليهودي يف البلدة القدميةثقالً مشكلت  قد

الـيت تـسمى    " األحيـاء "يف  بـشكل حـصري تقريبـاً       ) املسلمون واملـسيحيون  (ويعيش العرب الفلسطينيون      
املوجود حالياً فهو حي أنشأته السلطات اإلسـرائيلية بعـد حـرب            " احلي اليهودي " أما   .واملسيحيني واألرمن  املسلمني بأحياء

  ـــــــــــــ
 ).٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩(ومعهد القدس للدراسات اإلسرائيلية ) Glass and Khamaise(واردة يف هذا اجلزء اقُتبست من املعلومات ال ) ١١(
 ).١٩٩٧ (Armstrongلالطالع على تاريخ مقبول ويسري الفهم للقدس، انظر  )١٢(
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 مرتل يف املنطقة املعروفة حبارة املغاربة إلقامة سـاحة  ٢٠٠وعندما هدم اجليش اإلسرائيلي حوايل ). Ricca, 2007 (١٩٦٧ عام
) حـي املـسلمني   (صف من املمتلكات املتالصقة يف حارة الشرف وحارة الغزالني وباب السلسلة            ت مصادرة   احلائط الغريب، مت  

اجلديـد يف البلـدة     " احلي اليهودي "وهكذا نشأ   . ها يهود يف البلدة القدمية لعقود من الزمن       وضمها إىل املنطقة القريبة اليت سكن     
 نـسمة حبلـول     ٢ ٥٠٠بلغ جمموعهم الـذي يـزداد بـبطء         قد  ويسكن معظم يهود البلدة القدمية يف ذلك احلي، و        . القدمية
 إذ وصـل  ٢٠١٠ كبرية نسبياً حبلول عـام  زيادةحدوث وتشري تقديرات معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية إىل   . ٢٠٠٨ عام

  . الدينية اإلسرائيلية يف ذلك اجلزء من البلدة القدمية/تكثيف املشاريع السكنية والتعليميةمما يدل على  نسمة، ٣ ١٠٠عددهم إىل 
 خارج   وتكثيفه يف السنوات األخرية خصوصاً     ١٩٦٧وأدى استمرار االستيطان اإلسرائيلي يف البلدة القدمية منذ عام            

وفُرضت القوانني اإلسرائيلية على الشؤون املدنية      . إىل تغري يف النظم التجارية وحقوق امللكية يف البلدة القدمية         " احلي اليهودي "
. املناطق األخرى من القدس الشرقية    منه حنو   حنو االقتصاد اإلسرائيلي    توجهاً  بات االقتصاد احمللي أكثر     بينما  وحقوق امللكية،   

 االستيطان اإلسرائيلي إىل املناطق ذات األكثرية العربية يف البلدة القدمية، ميكن مـن خـالل البيانـات املتـوفرة                 ومع امتداد 
 إسرائيلي أنشأوا مساكن ومؤسسات دينيـة يف ممتلكـات مت شـراؤها             ١ ٠٠٠التوصل إىل استنتاج مفاده أن      ) ١ التذييل(
غرافيـة القليلـة هلـؤالء الـسكان اليهـود يف      األمهيـة الدمي غم ور. ٢٠١٠حىت عام " احلي اليهودي "خارج  مصادرهتا   أو

، فإن  )وآالف آخرين يعملون فيها لكنهم يعيشون خارج أسوارها       ( عريب فلسطيين يعيشون يف البلدة القدمية        ٣٥ ٠٠٠ وسط
البلـدة القدميـة،     أنشأوا مساكنهم ومؤسساهتم الدينية يف مجيع أحناء         قد ١ ٠٠٠عددهم  الذين ال يتجاوز    هؤالء املستوطنني   

  .فباتوا جزءاً من احلضور األمين اإلسرائيلي األوسع ومن السيطرة اإلسرائيلية على البلدة القدمية
مع مرور الزمن، ال سيما أن املزيد مـن         تغرياً مستمراً   وتتغري مكونات السكان الفلسطينيني املقيمني يف البلدة القدمية           

الضيقة للبلدة القدمية إىل مناطق أخرى من القدس الشرقية، بينما ينتقل إليها عمـال              يغادرون املساحات   املوسرين  املقدسيني  
 يف املائة يف منتصف العقد األول       ٥٠وقُدرت نسبة الفقر بني األسر العربية بأكثر من         . ومقدسيون أقل دخالً من خارج السور     

 وهي أسر أقل دخالً، يف كثري       ،بينهماملتدينني   اليهود أُسروتغريت تركيبة السكان اليهود أيضاً إذ زادت نسبة         . القرنهذا  من  
من السكان الفلسطينيني يف القدس الشرقية، جيـد        شرحية أخرى   وأكثر من أي    . من األحيان، مقارنة بغريهم من اإلسرائيليني     

هـة مواجهـة     أنفسهم عالقني بـني جب     - يف املائة من سكان القدس الشرقية        ١٥ الذين يشكلون    -مقدسيو البلدة القدمية    
املستوطنني اإلسرائيليني والسلطات اإلسرائيلية يومياً وجبهة الكفاح للحفاظ على اهلوية الثقافية والسياسية الفلسطينية للقدس              

وأدى ذلك إىل تزايد شعور السكان الفلسطينيني باحلصار والصراع        . اإلسالمية واملسيحية جذورها  وتأكيدها إضافة إىل تأكيد     
ن أساليب حياهتم وسبل عيشهم ومتاسكهم االجتماعي يف خطر يف ظل مناخ التنافر السائد يف البلدة القدميـة                  إذ باتوا يعتربو  

  .جمتمعيةحيث تتحول احلماسة الدينية بسهولة إىل توترات 
ي الثقافية بني احل  االجتماعية و وقد تفاقمت التوترات االجتماعية بفعل االزدواجية يف الظروف السكنية ويف اخلدمات              

ويظهر ذلك، على سبيل املثال، يف بعض اإلحصاءات احليوية اليت تبني معدالً أعلى             . البلدة القدمية " أحياء"اليهودي وغريه من    
 شخصاً ٥٣" (حي املسلمني"لوفيات الرضع بني السكان العرب؛ ومعدالً أعلى للكثافة السكانية يف املناطق العربية ال سيما يف     

؛ إضافة إىل أن املساكن املوجودة مل ختضع لـنفس القـدر مـن              "احلي اليهودي " شخصاً يف    ١٩بل  يف الكيلومتر املربع مقا   
 يف املائة منها غـري      ٤٠دون مياه جارية، و   ال يزال    ٢٠٠٢ يف املائة من املساكن الفلسطينية عام        ٣٠الصيانة، إذ كان    /الترميم

. أغلب املساكن بسبب عيوب شـبكة أنابيـب امليـاه     يف    إضافة إىل أن الرطوبة متثل مشكلة كبرية       ،موصول بشبكة اجملاري  
زال هناك قلق كبري يتعلق بالصحة العامة يف املناطق اليت يسكنها العرب بسبب عدم كفاية خدمات مجع القمامة، وعدم                    وما
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ضـافة إىل   وباإل). ، واملالعب الرياضيةاحلدائق، واملرافق   (كفاية شبكات اجملاري والصرف الصحي، ونقص املساحات العامة         
القيود املذكورة أعاله، فإن حمدودية التعاون بني الفلسطينيني وأجهزة األمن اإلسرائيلية والسلطات اإلسرائيلية املعنية باخلدمات               

والظروف االجتماعيـة،  اليت تعتري الروابط    االجتماعية تؤدي أيضاً إىل عدم كفاية االهتمام املنهجي مبواطن الضعف اخلطرية            
االقتـصادي، والعنـف     - بضعف املركز االجتمـاعي   وهي جوانب ضعف ترتبط     ملخدرات واإلدمان عليها،    مثل تعاطي ا  

األسري، وإمهال األطفال، واإلحباط الذي يصيب الشباب وارتفاع معدالت التسرب من املدارس، وعدم التسامح والعنصرية               
)Glass and Khamaise, 2005 .(  

كن بني التحديات اليت يواجهها االقتصاد الفلسطيين والسكان الفلـسطينيون يف           رغم التشابه املم  خالصة القول إنه    و  
القدس الشرقية والبلدة القدمية، فإن حالة البلدة القدمية هي حالة قصوى من حيث اآلثار االجتماعية واالقتـصادية املعقـدة                   

صمود هؤالء الفلسطينيني حتت وطأة اإلكراه      كما يقدم   . والضارة اليت خيلفها الضم دون إدماج، والعزل، وطول فترة التراجع         
لبقاء واملواجهة والتكيف هبدف احملافظة على اقتصاد عريب مميـز يف           من أجل ا  حملة عن االستراتيجيات اليت جلأ إليها املقدسيون        

 احلفـاظ علـى   يف قلب البلدة القدمية وإن كان هذا االقتصاد تابعاً وهشاً، مع السعي يف الوقت نفـسه إىل              " العاملية"السوق  
بالنسبة لالقتصاد الفلـسطيين ولنواتـه يف       األهم  كما يشكل هذا اإلرث القيِّم املورد       . الصالت مع بقية االقتصاد الفلسطيين    

الفـرع   كما يـبني  -  يف الشرق واجلنوب والشمال والغرب-ينشأ يف القدس ويتكامل مع مجيع األسواق       اقتصاد  املستقبل،  
  .زيد من التفصيلمبمن هذا التقرير التايل 
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  االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً

يف فيها مبوجب القـانون،     ، مث أدجمتها    ١٩٦٧ملا احتلت إسرائيل القدس الشرقية وضمتها من جانب واحد يف عام              
 تعرضت العقد املاضي الذي      يف وبوترية متزايدة االقتصاد الفلسطيين   بقية   ذاته على فصلها عن      الوقت عملت يف    ،١٩٨٠ عام

يف وتشمل التدابري اليت اتُّخذت هلذا الغرض توسيع املـستوطنات اإلسـرائيلية       . خالله املدينة لتغيريات مادية ودميغرافية عميقة     
حـدود  عـّين   الذي  " اخلط األخضر "أدى بالفعل إىل حمو ما يسمى       الفصل، على حنو    حاجز   بناء   فضالً عن القدس الشرقية   

السنوات األخرية شهدت تسارع العمليات اليت عرقلت تنمية القدس         لقلق الشديد أن    ومن دواعي ا  . ١٩٦٧عام  حىت  إسرائيل  
 وتوسـيع   ،) املنـازل  وال سـيما  (هدم البنية التحتية الفلـسطينية      مواصلة  واإلفقار،  تزايد  :  وهي ،١٩٦٧الشرقية منذ عام    

مكتب منسق األمم املتحدة اخلـاص لعمليـة     (القدس الشرقية وبيت حلم     باصة يف املناطق احمليطة     خب و ،املستوطنات اإلسرائيلية 
 - يةفلـسطين ال" البانتوسـتانات "خمتلف  وأدى ذلك إىل استفحال تقطع األوصال بني        ). ٢٠١١السالم يف الشرق األوسط،     

يف فلك   وتدور   اليت كانت تتمتع حبكم ذايت وال تتمتع باستقالل اقتصادي        " أوطان السود "قياساً على جتربة جنوب أفريقيا مع       
  .)١٣(الحتالل يف احلالة الفلسطينيةيف الدراسات املتعلقة باجلغرافيا االقتصادية لوهو قياس اسُتخدم ضرة متقدمة، حا

ال تعيش سوى شكل من أشكال اآلثار االجتماعية واالقتصادية النامجة عـن            وجتدر اإلشارة إىل أن القدس الشرقية         
، وهو ما ُيعترب )Jabary et al., 2012(االستعماري /نوع االستيطاين من المشروع توسعيمواجهة احتالل طال أمده يف سياق 

كما نوقش يف هـذا التقريـر       و. )٢٠١٢األونكتاد،   (فشل جهود التنمية االقتصادية الفلسطينية    لالسبب الرئيسي   بوجه عام   
األرض الفلسطينية  بقية   معوقطع أوصاله   احلجم النسيب القتصاد القدس الشرقية،      تقلص  إىل   االقتصادي   فصلاخلاص، أدى ال  

ومن أبرز النتائج املترتبة على ذلك أن إسهام اقتـصاد    .احملتلة، وإعادة توجيه عمالة املدينة تدرجيياً حنو سوق العمل اإلسرائيلية         
اخلدمات والسياحة، بينمـا تتعثـر أو ختتفـي         ، أي   قطاعيه األساسيني االقتصاد الفلسطيين قد اقتصر على      القدس الشرقية يف    

سـلباً يف اقتـصاَدي القـدس    هذا الفصل املتزايد  وقد أثّر. والصناعة التحويلية البناء  قطاعات اإلنتاجية األخرى، وال سيما      ال
  .الضفة الغربيةوبقية الشرقية 
ميكن فهم تطوره مبعـزل عـن       هذه تبّين أنه رغم فرادة جتربته اإلمنائية، ال         دراسة اقتصاد القدس الشرقية     والواقع أن     
فالصدمات اليت تعرض هلا اقتصاد املدينة     . ه املتغرية مع االقتصادات األخرى اليت كان، أو ال يزال، مرتبطاً هبا إىل حد ما              عالقات

رت تأثرياً شديداً يف مسار     أثّقد  أو التفكيكية   اإلدماجية  الضغوط اخلارجية   بل إن   : طيلة نصف قرن قلما كان مصدرها داخلياً      
وبعد أن كانت القدس مدينة نابضة باحلياة معظم سكاهنا عرب          .  اإلنتاجية احمللية إىل حد كبري     منوه وهيكله، فتقلصت قدراته   

خرى شرقاً وجنوباً ومشاالً وغرباً، أدى تقـسيمها        األقليمية  اإلفلسطينية و السواق  األ وهلا عالقات جتارية مع      ١٩٤٨قبل عام   
ونتجت عن ذلك بيئة اقتصادية فقرية نسبياً كافح .  التقليديني إىل قطيعة مفاجئة مع معظم شركائها التجاريني       ١٩٤٨بعد عام   

  .١٩٦٧عام حىت فيها الفلسطينيون املقدسيون من أجل إعادة توجيه مسار حياهتم حتت احلكم األردين 

نتيجة  اهليكلية   تهاسالمبواالقتصادي و التالية اليت عصفت بنسيج القدس الشرقية االجتماعي        ءت الصدمة السلبية    وجا  
ورغم أن هـذا    . دولة إسرائيل و دجمها املفاجئ يف اقتصاد       مث ١٩٦٧من جانب واحد يف عام      يام إسرائيل باحتالهلا وضّمها     لق
ِصـالهتا بـاألردن والبلـدان العربيـة     فـإن  الطبيعي يف الضفة الغربية، بُعمقها الشرقية  للقدس  روابط االقتصادية   القطع  ي مل

  ـــــــــــــ
 Farsakh (2005), South Africa Human Sciences Research Council (2009) and Israeli Committee against املثال سبيلانظر على  )١٣(

House Demolitions (2012). 
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ـ  يشكل عائقـاً  مما  عابر احلدودية تقيد تدفق األشخاص والبضائع عربها،        سيطرة إسرائيل على امل   ف. تضررت بشدة  قد اً  هيكلي
ولكن عزائم املقدسيني مل تفشل فنهضوا وحققوا ألنفسهم أفضل ما ميكن حتقيقه من وضـعني ال حيـسد                   .يزال مستمراً  ال

جتاهل الفرص اجلديدة الـيت  دون ان، عليهما أحد، أي احلفاظ على الصالت االقتصادية مع الضفة الغربية واألردن قدر اإلمك    
غري أن  يف هذه التوجهات،    ومل تشهد السنوات التالية الثالثون أو حنوها حتوالً كبرياً           .يتيحها الوصول إىل األسواق اإلسرائيلية    

مة جعالهـا   السلطات العا ِقبل  من   اإمهاهلطول   و ،لقدس الكربى ليف االقتصاد اإلسرائيلي    غري املتوازن   إدماج القدس الشرقية    
أي اإلسرائيليني يف كلتا جهيت القدس، واملـواطنني العـرب يف إسـرائيل، وحـىت               : هلا" املماثلة"متخلفة عن مجيع اجلهات     

مما حظي به باقي بكثري القدس الشرقية حتظَ التسعينات، مل عقد  حبلول هنايةو. الفلسطينيني اخلاضعني لوالية السلطة الفلسطينية   
لنمو واالستثمار وإعادة بناء االقتصاد الوطين، وهـو        لتلة، يف أعقاب اتفاقات أوسلو، من فرص جديدة         األرض الفلسطينية احمل  

  . االجتاهات االقتصادية واالجتماعية العامة احمليطة هباعزهلا املتزايد عنأسهم يف  ما
أنـشطة   وتكثيـف    صلحاجز الف  بناء   من جراء  ٢٠٠١ القدس الشرقية منذ عام      تتعرض هلا صدمة  وبالنظر إىل آخر      

مل يربحوا املكـان،  " نيدائمال غري نيقيمامل"عجب أن العرب من الاالستيطان اإلسرائيلي العدوانية يف اجلزء الشرقي من املدينة،   
يف التراجع يتعاىف من هذا    دأ اقتصاد القدس الشرقية     قد ب و. وإن يكن دون قيادة   بل وما زالوا يشكلون مجاعة شديدة التماسك        

الـضفة  بقيـة    غري أن استبعادها من الوالية اليت متارسها السلطة الفلسطينية يف         ،  القرنهذا  من  من العقد األول    ثاين  النصف ال 
اليت تركزت يف رام اهللا وبعض      و ٢٠١١-٢٠٠٨الفوائد غري املباشرة الناجتة عن الطفرة اليت شهدهتا الفترة          الغربية حرمها من    

  . مسار اقتصادي هش حبيسةعلى حنو متزايدت القدس الشرقية وأضح. يف الضفة الغربيةاملدن األخرى 

* * *  
القدمية وميتد  الذي يتركز يف البلدة      رغم كل الصعاب من احلفاظ على جوهر اقتصادهم          نواملقدسيومع ذلك، متكن      

 ال يزال بإمكاهنم حشدها،     يقاومون بعناد أي تعدٍّ إضايف على املوارد احملدودة اليت        وظلوا  منها إىل الضواحي الشرقية والغربية،      
يف الـسوق  املتاحة  على فرص العمل    ما  إىل حد   وأصبح املقدسيون يعتمدون     .ويتكيفون مع الظروف املتغرية ما وسعهم ذلك      

غـري  . فوات الفرص االقتصادية يف اجلهة الشرقيةعن ما هم يف أمس احلاجة إليه من تعويض      يوفر هلم   األمر الذي   اإلسرائيلية،  
 على االعتماد يف املقام األول على اسـتغالل         ، لبناء مقوماته وبلوغ عمق استراتيجي،     زال قادراً  القدس الشرقية ما     أن اقتصاد 

الذي ما زالت تزخر به املدينة القدميـة   العثماين  /اإلسالمي/التراث العريب أي  أصل من أصول املدينة غري القابلة للتصرف،        أمثن  
ويعـين  . إيراداتما تولده من من خدمات ويتصل هبا ، واستغالل التدفقات السياحية وما    وأماكنها املقدسة اليت ال تقل روعة     

وأهداف هوية  حمافظاً على   صادر،  خمتلفة امل ضغوط متضاربة   ذلك أن اقتصاد القدس الشرقية ال يزال، رغم كل ما يواجهه من             
  .برنامج لبقاء املدينة وتنميتها ال بد من إبرازها وتعزيزها كجزء من أي استراتيجية أو متميزةوإمكانات 

ُنشر منذ إجناز تقرير األونكتاد هذا، كثرياً من جوانـب           و األزماتب  أعده الفريق الدويل املعين    استكشف تقرير وقد    
مل تشملها هذه الوثيقة، وال سيما الضغوط الـسياسية         وهي جوانب   العالقات املعقدة بني القدس الشرقية والقوى احمليطة هبا         

وتؤكد استنتاجات دراسة الفريق، الواردة حتـت       ). ٢٠١٢الفريق الدويل املعين باألزمات،     (اعية اخلارجية والداخلية    واالجتم
، أحد املواضيع الرئيسية اليت تناوهلا التحليل السابق القتـصاد املدينـة، وهـي              "ترّدي القدس العربية  "عنوان معّبر بالفعل هو     

يعاين الـسكان العـرب يف       من االحتالل،     عاماً ٤٥بعد  ":  األونكتاد اليت صاغها استنتاجات ليست أفضل من االستنتاجات      
رام اهللا والـضفة الغربيـة إىل       : القدس من فصام سياسي وثقايف، فهم مرتبطون بعمقني اثنني ومنعزلون عنهما يف اآلن ذاتـه              

  ).٢٤، الصفحة ٢٠١٢الفريق الدويل املعين باألزمات،  ("الشرق، والقدس الغربية وإسرائيل إىل الغرب
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أن جلأ التحليل القدس الشرقية، ومن الطبيعي، لدى حماولة التوصل إىل فهم أفضل للتحديات االقتصادية اليت تواجهها            
وأوهلـا  : السابق، حسب االقتضاء، إىل مقارنات باألسواق واالقتصادات األخرى اليت تفاعلت معها املدينة على مر الـسنني               

إسرائيل ومستوطناهتا يف  فقط، ناهيك عن ةقريبمدة الضفة الغربية منذ الفلسطينية احملتلة مبا فيها غزة، و األرضبقية األردن، مث  
  . واقتصاد املواطنني العرب يف إسرائيل،القدس الشرقية

قد ا كما أن وزهنوقد كان ذلك ضرورياً ألن هذه األسواق األخرى تشكل أهم شركاء القدس الشرقية االقتصاديني،   
. يف هناية املطاف املسار اإلمنائي القتصاد املدينة اهلائم يف وضع قانوين ودميغرايف وسياسي متعدد األوجه ُيجهل مـصريه                  حّدد
السبب اآلخر الذي ال يقل أمهية فهو أن التنمية الفلسطينية اليت شهدهتا مناطق أخرى خاضعة للسيادة اإلسرائيلية تقدم ِعرباً   أما

دروس كـثرية ميكنـهم     املقدسـيني   وأمام  . سياق القدس الشرقية  االجتماعي يعكسها   الصمود  دي و يف جمال البقاء االقتصا   
: منازعة، تشمل مـا يلـي     " استيطانية استعمارية "قوى  قرن من املواجهة مع     على مدى   استخالصها من جتارب أبناء وطنهم      

 يف "االزدهار الفردي واإلفقـار اجلمـاعي  " و يف قطاع غزة يف ظل االحتالل اإلسرائيلي،      "  وتقويض منجزاهتا  نكوص التنمية "
 مثـل والتجربة االجتماعية واالقتصادية للعرب الفلسطينيني يف إسرائيل، اليت تقدمها التحاليل مبسميات شـىت              الضفة الغربية،   

  .)١٤("الندماجاإلدماج دون توخي ا"أو " الدمج اجلزئي"أو " التنمية االقتصادية اإلقليمية اجملحفة"أو " االستعمار الداخلي"
قد أيضاً جتارب كثرية ميكن سردها، ألن الفلسطينيني يف القدس الشرقية ويف أماكن أخرى              أنفسهم  ولدى املقدسيني     

رغـم  و.  والصمود يف وجههما   االحتالل واالستيطان اإلسرائيليني  واقع احلال يف ظل     لتكيف مع   لاتبعوا استراتيجيات متنوعة    
فهو يشكل  .  بعد إىل قضية خاسرة أو معزولة وال ينبغي له أن يصري كذلك            صاد القدس الشرقية  اقتمل يتحول   العقبات الكثرية،   
. االقتصادي واحلفاظ على هوية اجتماعية وثقافية وسياسية متميزة" للصمود"استراتيجية فلسطينية واسعة إطار  جبهة كبرية يف    
 والبلدان العربية واإلسالمية إذا أريد للقدس الشرقية أن تعـيش          من السلطة الفلسطينية واجملتمع الدويل      ومتويلٍ وال بد من دعمٍ   
القدس الـشرقية   فصل  ال أن تبقى فحسب، ولكن من احملال أن يأيت اخلالص من مصادر خارجية، يف ضوء                يف وضع أفضل    

فبفـضل   ومع ذلـك،     .الفلسطينية احملتلة األرض  لبقية  تدرجيياً خالل العقدين املاضيني عن حظوظ التنمية اليت أتيحت          فصالً  
مبوجب القـانون   وضعها القانوين   املوارد البشرية األساسية واألصول االجتماعية الثقافية اليت تزخر هبا مدينة القدس، وحرمة             

 والتنظيمي القائم، حىت وهـم ينتظـرون        البقاء ضمن اإلطار القانوين   تأمني  الدويل، ال تزال أمام املقدسيني جمموعة من تدابري         
يف الغالب، من أجل حتقيق التنميـة       تصلهم   مل    هنا وهناك على مر السنني، ولكنها       تعهد هبا املاحنون واألصدقاء    وصول أموال 

  .االجتماعية واالقتصادية والثقافية للقدس الشرقية

* * *  
حاجة إىل تدخالت اقتصادية للتخفيف من وطأة القيود اليت تكبـل اقتـصاد القـدس               ورغم أنه من الواضح أن مثة         

 لقرارات األمم   وفقاًالتنمية االقتصادية واالجتماعية تتطلب إحراز تقدم سياسي وحتسني اآلفاق إلهناء االحتالل            فإن  شرقية،  ال
هـذه  جانب واحد، يبدو أن     من  من ضم القدس الشرقية       عاماً ٤٥بعد  أي  ،  ٢٠١٢بحلول هناية عام    ف. املتحدة ذات الصلة  

 سوى تأثري ضئيل يف أفـضل األحـوال،       دود الذي تلقته القدس الشرقية من املاحنني        لدعم احمل ليكن  بالفعل، ومل   آلفاق قامتة   ا
ومع ذلك، هناك حاجة ملحة إىل تدخالت هادفـة مـصممة           . استطاع أن يضع حداً للتدهور االجتماعي واالقتصادي       وما

  ـــــــــــــ
)١٤( Roy (1997), Khalidi and Samour (2011), Zureik (1979), Khalidi (1988), Rosenhek (2010), Sa’adi (1995) and Jabary et al. 

(2012), respectively. 
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وكثرية  .البقاء والنمو تأمني  ون من أجل    ليكون هلا أثر حتفيزي، وميكن أن تكون مفيدة دائماً للجهود اليت يبذهلا السكان احمللي             
األولية الـيت   طط  اخلدراسات و ما يكفي من ال    وهناك   ،فلسطينيةهي القطاعات اليت حتتاج إىل دعم حسبما حددته املصادر ال         

  .اإلجراءات اليت ميكن اختاذهاجدوى تبني 
يف تعاملهم مع الـسلطات  وواسعاً  عملياً ونظراً إىل عدم وجود أي جهة متثل فلسطينيي القدس الشرقية متثيالً سياسياً      

 تركيزاً أجدى على سبل مـساعدة القطـاع اخلـاص           ،الوضع الراهن ظل  يف  التدخالت،  العامة والدولية، ميكن تركيز تلك      
سلطة تشريعية أو تنفيذية فلسطينية     وإن عدم وجود    . اخلدمات االجتماعية غري احلكوميني يف القدس الشرقية      تقدمي  ومتعهدي  

القدس الشرقية، وجتاهلُ السلطات اإلسرائيلية خمتلف التقارير اإلسرائيلية والدولية عن الظروف االجتماعية واالقتـصادية              يف  
العسرية اليت يواجهها الفلسطينيون املقدسيون، يتطلبان اتباع هنج خالق ومرن للغاية يستفيد خري استفادة من الفرص القانونية                 

ودعمهـا  الواقع، حلماية املصاحل االقتـصادية الفلـسطينية يف املدينـة           األمر  لي املفروض حبكم    املتاحة ضمن اإلطار اإلسرائي   
  .القدميةالبلدة وهذه مسألة بالغة األمهية يف سياق التخفيف من شظف العيش يف . ورعايتها
فـاظ علـى    للحمستدامة   على احلاجة إىل استثمارات جديدة       السلطة الفلسطينية شددت  ود،  وإىل جانب هذه اجله     

عمليات ختطـيط إرشـادية     كما أجرت   فلسطينية يف املستقبل،    اللدولة  لعاصمة  كالدور احلاسم الذي تؤديه القدس الشرقية       
 ٢٠١٠السلطة الفلـسطينية،    (تفترض إمكانية توجيه االستثمار يف القدس الشرقية، وإعادة بناء اقتصادها وهياكلها األساسية             

مزجياً من االسـتثمارات  ) دون حتديد املوارد الالزمة هلا(ليت تقوم هبا السلطة الفلسطينية   وتتوخى عملية التخطيط ا   ). ٢٠١١و
 ٤٢٨وتشري اخلطة إىل استثمار إمجايل على مدى ثالث سنوات يبلغ حـوايل             . من احلكومة والقطاع اخلاص واجلهات املاحنة     

 على ثالث جمموعـات رئيـسية       اتع االستثمار وزَّتوس.  ماليني دوالر  ٢١٠مليون دوالر، يسهم فيه القطاع اخلاص مببلغ        
االجتماعيـة  احلماية والتنمية   : تعكس عموماً أهم التحديات االجتماعية واالقتصادية اليت تواجهها القدس الشرقية حالياً وهي           

 التنمية  جمموعةشمل  وت).  مليون دوالر  ٢٥(وحقوق اإلنسان    ،) مليون دوالر  ٣٢٨(والتنمية االقتصادية   ،  ) مليون دوالر  ٧٥(
  ). مليون دوالر١٢٤(واإلسكان  ،) مليون دوالر١٢٧(، والسياحة ) مليون دوالر٧٧(االقتصاد :  هياالقتصادية ثالثة قطاعات

مـؤخراً برأمسـال أويل     أُنـشئت   من بينها شركة القدس القابضة اليت       صناديق استثمار خاصة؛ و   أيضاً  ظهرت  قد  و  
 ٢٥ ٠٠٠مسامهاً قد أسهم مببلغ يتراوح بـني         ٣٣ منمساهم   كل   ، كان ٢٠١٢مايو  /أيارحبلول  و.  مليون دوالر  ٢٠ قدره

والسياحة والصحة والتعلـيم    اإلسكان  تشمل   وتعتزم الشركة االستثمار يف قطاعات متعددة        . دوالر ١ ٠٠٠ ٠٠٠دوالر و 
 يف قطاعـات    السـتثمار االتنمية يف القدس الشرقية من دراسـات جـدوى          وميكن أن تستفيد    ). ٢٠١١القدس القابضة،   (

اليت تعتـرض  وإزالة القيود حمدد اهلدف  للحصول على دعم   - مثل السياحة والتعليم والسكن واخلدمات       - استراتيجية حمددة 
القدمية أحق من غـريه     البلدة  وسيكون اقتصاد   ). ٢٠١١معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين،       (منو تلك القطاعات  

  .يف االستفادة يف هذه احلالة

وأكثـر  (تستدعي تـدخالً أهـم      اليت تواجه الفلسطينيني يف القدس الشرقية و      من املشاكل   السكن مشكلة رئيسية    و  
الـذين يـسعون    مبصادرة منازهلم أو هدمها، أو      املفقَّرين املهددين   ألصحاب املنازل   ، يشمل تقدمي املساعدة القانونية      )تكلفة

ستحداث مصادر وآليات بديلة لتوفري التمويل الالزم للقروض والرهـون          ومثة حاجة أيضاً إىل ا     .للحصول على رخص البناء   
 مـسكناً   ١٢٨السكنية، وقد أطلقت شركة باديكو القابضة مؤخراً مشروعاً سكنياً يف قرية شرفات، غري أنه لن يوفر سوى                  

تـوفري التمويـل العـام    لمصادر بديلة ميكن أن يؤدي استحداث ، ويف كل األحوال). Partners for Change, 2008(جديداً 
  . عموماًبيئة األعمال، ويف بناءجذب االستثمارات يف جمال السكن واللشركات دوراً رئيسياً يف لني األفراد وللمستهلك
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بقيـة  آلية مع سلطة النقد الفلسطينية واملصارف الفلـسطينية يف          إنشاء   يف    السلطة الفلسطينية أيضاً   وينبغي أن تنظر    
على أن يـشارك اجلميـع يف       منح قروض لالستثمار يف القدس الشرقية،       من   صارفتلة لتمكني تلك امل   األرض الفلسطينية احمل  

وميكن جتاوز فجوة التمويل من خالل إنشاء وكالة ختضع إلدارة جيدة وحتظى بتمويـل  . تقاسم املخاطر وإدارهتا إدارة سليمة 
تنـشيط خمتلـف    وباإلضافة إىل ضـرورة     . مار يف القدس  مهمة ضمان القروض ملشاريع األعمال واالستث     وُتسند إليها    كاٍف

باعتباره جهة التنـسيق احملليـة املعنيـة        " اجمللس األعلى للسياحة  " إحياء   ، يشكل  املهنية والنقابات وغرف التجارة    رابطاتال
ية، مبا يشمل الفنادق     الفرع قطاع السياحة وقطاعاته  وميكن أن تتوىل هذه اهليئة مسؤولية دعم        . يستحق املتابعة بالسياحة خياراً   

  . وتوجيه االستثمار اخلاص والدعم الدويل، واحلرف اليدوية،واملرشدين السياحيني ووكاالت السياحةواملطاعم 
ومن نافلة القول إن بإمكان احلكومة اإلسرائيلية، لو كانت لديها رغبة حقيقية، أن تذهب إىل مدى أبعد يف الوفـاء                      

رفاه سـكاهنا  حتقيق القدس الشرقية وخالل العمل بنشاط على حتسني األوضاع االقتصادية يف بالتزاماهتا كسلطة احتالل، من  
اختاذ خطوات إىل األمام    ميكن  غضون ذلك،   يف  و.  واحتالل القدس الشرقية   يةاالستيطاناألنشطة   إهناء   فضالً عن الفلسطينيني،  

قـوانني  والنظر يف أمناط الضرائب وتوفري اخلـدمات،        والبضائع، وإعادة   األشخاص  القيود املفروضة على حركة     إزالة  تشمل  
ففـي تـشرين   .  تعزيز املساواة يف احلصول على الرعاية الصحية والتعليم  وكذلك،  هالبناء وإجراءات تيسري رخص   االستثمار، و 

قية مطالباهتم جبميع باسم السكان الفلسطينيني يف القدس الشرمن دعاة احلقوق املدنية ، مثالً، تابع حمامون ٢٠١٢نوفمرب /الثاين
حاويات  ما يكفي من     توفريبكمة بلدية القدس    احمل ونتيجة لنجاح طعنهم، ألزمت   . السبل إىل أن بلغوا احملكمة العليا اإلسرائيلية      

بالنظر إىل ارتفاع قيمة ضرائب األرنونا البلدية اليت يـدفعها الـسكان   فلسطينية، مجع القمامة يف األحياء ال خدمات  والقمامة  
جيـب أن تتخـذها     الـيت   يتضمن هذه التدابري املمكنة      وهناك برنامج كامل     .تلك األحياء جملتمعات  عضع البنية التحتية    وتض

 ال هتتم بإدماج اقتصاد     اتشري إىل أهن  فيما يتعلق بأداء هذه السلطات      غري أن املعلومات املتاحة حىت اآلن       السلطات اإلسرائيلية،   
وال أدلَّ على   .  حملها باملستوطنني اإلسرائيليني وإحالل  در ما هتتم بإبعاد املقدسيني عن املدينة        الفلسطينيني يف القدس الشرقية بق    

واملستوطنات الصغرية املوجودة يف     القدمية   املدينة يف البؤر االستيطانية يف      ني املستوطنني العدواني  معيومية  الواجهات  ذلك من امل  
متوهلـا احلكومـة وتطـوق     مـستوطنات   بناءتكثيفن عرب، باإلضافة إىل   أحياء أخرى يف املدينة أغلب سكاهنا فلسطينيو      

  .شرقاً املدينة
حقـوقهم   م االجتماعية والدينية ورابطات   أن منظمات الفلسطينيني املقدسيني غري احلكومية ومؤسساهت      يف  وال شك     

السلطات ية والسلطات األخرى، وال سيما املدنية ميكن أن تفعل املزيد من أجل تعزيز التنسيق فيما بينها ومع السلطة الفلسطين       
اخلدمات االجتماعية، غري أن عليها أن حتافظ على وحدة الرؤية واتساق اإلجـراءات يف              تقدمي  اإلسرائيلية ومتعهدي   البلدية  

يـة  وبالنظر إىل تعدد الواليات القـضائية والـسلطات احلكوم        .  واملوجودة بني ظهرانيها   ضوء كثرة قوى التفرقة احملدقة هبا     
الوثائق اليت  صالحية  على  لديها  اليت جيب على الفلسطينيني يف القدس الشرقية أن حيافظوا          ) الفلسطينية واألردنية  و اإلسرائيلية(

 على املستوى املهين ومستويات أخرى، يصبح التحدي املتمثل يف جمرد بقاء            تثبت أحواهلم الشخصية وأن يتعاملوا معها يومياً      
بناء الروابط االقتصادية مـع أربـاب العمـل واملـستثمرين           يتيح  وباملثل،  . جية إمنائية يف حد ذاته    الشخص مقدسياً استراتي  

مـن  كـسكان   عن وضعهم    يةالشرقبدائل جذابة للفلسطينيني يف القدس      لسلطة الفلسطينية    التابعني ل  )األسواق/العمالء أو(
ـ  االمتداد الطبيعي   التارخيية مع   االقتصادية   العالقة   ، وحيافظ على  ةالثانية والثالثة يف سوق العمل اإلسرائيلي     الدرجة   داخل إىل ال

جـدت  لتعزيز وتعميق هذه االجتاهات حيثمـا وُ      وينطوي ذلك أيضاً على اتباع سياسات طويلة األجل         . الفلسطيين والعريب 
  .تشجيعها عند اإلمكانو
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بتقـدمي   بني خمتلف املنظمات املعنية      الفعاليق  غري أن من األمور األكثر إحلاحاً يف هذا الصدد احلاجة إىل زيادة التنس              
اإلمنائيـة  املـساعدة   تقـدمي   على السلطة الفلسطينية يف     القيود املفروضة   بالنظر إىل   الدعم للفلسطينيني املقدسيني، وال سيما      

، واألمم املتحدة،   جهات ماحنة غري حكومية وثنائية    (وتعمل كيانات شىت    . اإلنسانية يف القدس الشرقية   أو اخلدمات   اإلغاثة   أو
هـذه الكيانـات   وميكن تعزيز فعالية اإلجراءات اليت تتخذها . منفردة أو جمتمعةيف القدس الشرقية،   ) ومنظمات دولية أخرى  

التـآزر  وحتديد األولويات والتنسيق من أجل بلوغ أقصى ما ميكن مـن  مواءمة اجلهود بزيادة  الفلسطينيني املقدسيني  صلحةمل
 -التمييز االجتمـاعي    جوانب  على خمتلف   السلطات اإلسرائيلية   تعترض  جهات ممثلة قوية    ن احلاجة إىل    ناهيك ع ؛  والتكامل

  .ذي يتعرض له املقدسيوناالقتصادي ال
فعلى العكس من عالقات املاحنني بالسلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية وباحتياجات التنمية واإلغاثة يف غزة، وهـي                   

، ُيتعامل مع القدس الشرقية إما بإدراجها ضمن مناطق أخـرى،           جمموعات عمل تنسيق والرصد يف    عالقات ختضع للربجمة وال   
وعلى غرار عالقاهتا االقتصادية، تعيش القدس الشرقية        .متميزة هلا مشاكلها واحتياجاهتا اخلاصة    حالة  بعدم اعتبارها أصالً     أو
نية االمسية ال تتمتع بسلطات تنفيذية فيها، والسلطات اإلسـرائيلية          فالسلطة الفلسطي ". وضعاً معلقاً يف جمال التعاون اإلمنائي     "

السيادية تعتربها عائقاً أمام اهتماماهتا وبراجمها الرئيسية يف املدينة، أو مسألة ثانوية يف أحسن األحوال، والوكاالت الدوليـة                  
ملحة جيب أن ُتعاجل معاجلة     ها أوجه قصور    كلوتشكل هذه األوضاع     .عاجزة عن حتفيز التدخالت اإلمنائية باتساق أو فعالية       

  . وتنميته اقتصاد القدس الشرقيةمن أعباءلتخفيف لتوضع يف املستقبل  يف أي برامج صرحية

ويعين وضع القدس الذي هو حمل نزاع مبوجب القانوين الدويل أن التدخالت اخلارجية ليست مشروعة فحـسب،                   
فاجملتمع . مستقبل املدينةعن   املسؤولية األخالقية    ١٩٤٩حتمَّل يف عام    الذي  دويل  اجملتمع ال عاتق  على  يقع  هي أيضاً واجب     بل

  من خالل،القدساملتعلقة ب سد فجوة البيانات علىملساعدة الدويل واألمم املتحدة، مثالً، يوجدان يف وضع فريد يسمح هلما با   
، ١٩٦٧املرسومة بعد عـام     حبدودها   الشرقية احملتلة     وجتميع منهجيني للبيانات االجتماعية واالقتصادية اخلاصة بالقدس       رصد

وميكن أن ينظر اجلهاز  . جزء من مدينة القدس، على النحو احملدد يف قرارات األمم املتحدة ذات الصلة            ضمن سياقها األوسع ك   
ألي ما يلـزم    سبالقدس الشرقية، ح  اخلاصة ب يف إعادة إصدار تقديرات احلسابات القومية        أيضاً   لإلحصاء الفلسطيين املركزي  

تجـاوز البيانـات    ة ت ولكن احلاجة إىل هذه املساعد    . ختطيط استراتيجي إلعادة إدماج املدينة يف االقتصاد الوطين الفلسطيين        
مبزيـد مـن    يتسىن بفضلها حتديد أهداف معونة املاحنني وتوجيهها وإدارهتا         آلية رمسية   تتطلب إنشاء   والبحوث والتخطيط، و  

  .أو السلطات اليت متثلهم/وتعاون وثيقني مع السكان الفلسطينيني يف القدس الشرقية واملؤسسات ويف ظل تشاور الفعالية 

* * *  
أن جيهل أن تاريخ مدينة القدس ظل على مر آالف السنني حافالً بالفنت وسفك الدماء والغزوات والتحول            ومعروٌف    

ذه الدوامة الديانات التوحيدية الثالث فحسب، بل انساقت إليها،         ومل تقع يف ه   . املأساوي يف أقدار سكاهنا بتركيباهتم املتغرية     
 وضـاع األوال ينبغي أن تنسينا هذه احلقيقة التارخييـة العاريـة و          . ، كثري من أمم العامل وشعوبه أيضاً      يف هذه الفترة أو تلك    

ي أيضاً، بالنسبة إىل مجيع األشـخاص       اليت يعانيها الفلسطينيون املقدسيون حالياً أن القدس ه       االجتماعية االقتصادية القاسية    
  ".مدينة السالم"وهي املقدسة، مدينة اإلسراء والغفران واخلالص، دينة شديدي التعلق هبا، امل

بتقـسيم مدينـة القـدس،    مل يَسعها أن توصي   ،  ١٩٤٧ فلسطني يف عام     وعندما أوصت أمم العامل اجملتمعة بتقسيم       
غـري أن   . أو دينهم أو عـرقهم    قوميتهم  دم صاحل مجيع املقدسيني، بصرف النظر عن        رأت أن من األصوب أن ُتسيَّر مبا خي        إذ
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ورمبا يف كتب القانون أيضاً، فقد ضمت إسرائيل القدس الشرقية إليها           األرض   على   اًجديدواقعاً  جمرى األحداث منذئذ فرض     
 جملس  اتيف قرار (زال هناك إمجاع دويل     ال ي لكن  و .بعد أن كان جزؤها الغريب خاضعاً هلا وجزؤها الشرقي خاضعاً لألردن          

  ".ى أرض الواقععلاملاثلة احلقائق "ضم القدس الشرقية، رغم / احتاللعلى ضرورة الرجوع عن) ٤٧٨ و٣٣٨ و٢٤٢األمن 
القانون الدويل بوصلة أخالقية ورؤية واقعية لتوجيـه أي  ويف يف التاريخ الفريد وضع مدينة القدس يشكّل أن  وينبغي    
وينبغي أن يؤدي هذا بدوره، .  وازدهارهابقاء القدس الشرقية الفلسطينيةتأمني من أجل   فلسطينية فلسطينية أو غري  ة  استراتيجي

الطبيعي التارخيي إىل الداخل شرقاً ومشاالً وجنوبـاً،  مقها ُعيف املقام األول، إىل ضمان إعادة إدماج اقتصاد القدس الشرقية يف   
  .الطبيعيتارخيها مسار لتستأنف أمام القدس ؛ فال شك أن ذلك سيمهد الطريق ع الغرب م تبادل أكثر توازناًكفالةمع 
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  اجلداول واألشكال -١التذييل 

  ٢٠٠٠-١٩٩٤ الثابتة، ١٩٩٧ بأسعار عام - القيمة املضافة حسب النشاط االقتصادي يف القدس الشرقية -١اجلدول 
 ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  )القيمة مباليني الدوالرات(النشاط االقتصادي 

 ٣٫٧ ٤٫٣ ٥٫٢ ٣٫٩ ٤٫٦ ٦٫٦ ٦٫٤  الزراعة والصيد
 ٥٣٫٢ ٥٥٫١ ٥٧٫١ ٥٢٫١ ٦٢٫٢ ٥٩٫٣ ٥٥٫٢  التعدين والصناعة التحويلية والكهرباء واملياه

 ٣٨٫٨ ٣٩٫٩ ٤٠٫٨ ٣٤٫١ ٣٥٫٩ ٣٩٫٤ ٢٢٫٣      منها الصناعة التحويلية
 ٧٫٠ ٨٫٣ ١٢٫٣ ١٩٫٥ ٣٥٫٦ ٣٥٫٨ ٢٩٫٨  البناء

 ٤٦٫٢ ٤٦٫٦ ٤١٫٦ ٤٨٫٣ ٤٦٫٤ ٥٣٫٨ ٤٠٫١  جتارة اجلملة والتجزئة
 ٤٠٫٩ ٤١٫٤ ٤١٫٧ ٤٥٫١ ٥٤٫٧ ٧٠٫٤ ٨٣٫٢  النقل والتخزين واالتصاالت

 ١٫٤ ١٫٥ ١٫٥ ٢٫٠ ١٫٢ ١٫٥ ١٫٧  الوساطة املالية
 ٩٩٫٤ ١١٤٫٦ ١٠٥٫٩ ١٢٣٫٩ ١٢٥٫٤ ١٣٩٫٨ ١٤٣٫١  خدمات أخرى

 ٢٢٫٩ ٢٦٫٠ ٢٣٫٤ ٢٢٫٣ ٢٣٫٠ ٢٦٫٤ ٢٦٫٠      منها الفنادق واملطاعم
 ٢٥٫٦ ٢٤٫٩ ٢٥٫٣ ١٤٫٧ ٧٫٦ ٤٫٣ ١٫٦-  عاإلدارة العامة والدفا
 ٢٧٧٫٦ ٢٩٧٫٢ ٢٩١٫١ ٣١٠٫٣ ٣٣٧٫٩ ٣٧١٫٧ ٣٥٨٫١  الناتج احمللي اإلمجايل
  ٧٫٠ ٢٫١- ٦٫٦ ٨٫٩ ١٠٫٠ ٣٫٦-  معدل النمو السنوي

  
 ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  )بالنسبة املئوية(النشاط االقتصادي 

 ١٫٣ ١٫٥ ١٫٨ ١٫٣ ١٫٤ ١٫٨ ١٫٨  الزراعة والصيد
 ١٩٫٢ ١٨٫٦ ١٩٫٦ ١٦٫٨ ١٨٫٤ ١٦٫٠ ١٥٫٤  التعدين والصناعة التحويلية والكهرباء واملياه

 ١٤٫٠ ١٣٫٤ ١٤٫٠ ١١٫٠ ١٠٫٦ ١٠٫٦ ٦٫٢      منها الصناعة التحويلية
 ٢٫٥ ٢٫٨ ٤٫٢ ٦٫٣ ١٠٫٥ ٩٫٦ ٨٫٣  البناء

 ١٦٫٦ ١٥٫٧ ١٤٫٣ ١٥٫٦ ١٣٫٧ ١٤٫٥ ١١٫٢  جتارة اجلملة والتجزئة
 ١٤٫٧ ١٣٫٩ ١٤٫٣ ١٤٫٥ ١٦٫٢ ١٨٫٩ ٢٣٫٢  تخزين واالتصاالتالنقل وال

 ٠٫٥ ٠٫٥ ٠٫٥ ٠٫٦ ٠٫٤ ٠٫٤ ٠٫٥  الوساطة املالية
 ٣٥٫٨ ٣٨٫٦ ٣٦٫٤ ٣٩٫٩ ٣٧٫١ ٣٧٫٦ ٤٠٫٠  خدمات أخرى

 ٨٫٣ ٨٫٧ ٨٫٠ ٧٫٢ ٦٫٨ ٧٫١ ٧٫٣      منها الفنادق واملطاعم
 ٩٫٢ ٨٫٤ ٨٫٧ ٤٫٧ ٢٫٢ ١٫١ ٠٫٤-  اإلدارة العامة والدفاع
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القيمة املضافة حسب النشاط االقتصادي يف القدس الشرقية كنسبة من القيمة املضافة يف األرض الفلـسطينية                  -٢دول اجل
  )مباليني الدوالرات (٢٠٠٠-١٩٩٤احملتلة، 

 ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  النشاط االقتصادي
 ٠٫٩ ١٫٠ ١٫١ ٠٫٩ ٠٫٩ ١٫٤ ١٫٦  الزراعة والصيد

 ٧٫٤ ٧٫٨ ٩٫٤ ٨٫٤ ٩٫٢ ٨٫٣ ٧٫٦   التحويلية والكهرباء واملياهالتعدين والصناعة
 ٦٫١ ٦٫٣ ٧٫٧ ٦٫٥ ٦٫٣ ٦٫٥ ٣٫٨      منها الصناعة التحويلية

 ٢٫٦ ٣٫٦ ٤٫٣ ٦٫٣ ٨٫٨ ٥٫٥ ٩٫٩  البناء
 ٧٫٩ ٨٫٨ ١٠٫٤ ١٠٫٣ ٩٫٦ ٩٫٨ ٧٫٨  جتارة اجلملة والتجزئة

 ٢٨٫٤ ٢٩٫١ ٢٩٫٧ ٢٣٫٨ ٢٢٫٢ ٢٣٫٤ ٢٢٫١  النقل والتخزين واالتصاالت
 ٣٫٨ ٢٫٣ ٢٫٠ ١٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩ ٠٫٩  الوساطة املالية
 ١٢٫٢ ١٤٫٦ ١٣٫٨ ١٤٫٠ ١٢٫٩ ١٣٫٧ ١٣٫٣  خدمات أخرى

 ٣٤٫٢ ٣٩٫١ ٣٩٫٧ ٣٣٫١ ٢٩٫٨ ٣١٫٦ ٤٢٫١      منها الفنادق واملطاعم
 ٨٫٣ ٦٫٤ ٥٫٨ ٣٫٢ ١٫٦ ٠٫٨ ٠٫٣-  اإلدارة العامة والدفاع
 ٨٫٤ ٨٫٥ ٨٫١ ٧٫٧ ٧٫٥ ٧٫٦ ٧٫٨  الناتج احمللي اإلمجايل

  )مباليني الدوالرات( باألسعار الثابتة - ٢٠٠٠-١٩٩٤ الناتج احمللي اإلمجايل حسب اإلنفاق يف القدس الشرقية، -٣اجلدول 
          

 ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  االستعمال النهائي
 ٤١٢٫٢ ٤٣٥٫٠ ٤٦٥٫٠ ٤٦٣٫٧ ٥٤٢٫٩ ٥٢١٫٠ ٥٦١٫٩  االستهالك النهائي

 ٣٤٤٫٣ ٣٦٩٫٣ ٣٩١٫٦ ٣٩٢٫٠ ٤٦٩٫٣ ٤٤٧٫٧ ٤٧٥٫٠  سر النهائياستهالك األ
 ٤٦٫٩ ٤٢٫٩ ٥٠٫٨ ٥١٫١ ٥٤٫٩ ٥١٫٧ ٦١٫٥  استهالك احلكومة النهائي
 ١٨٫٣ ٢١٫٢ ٢٩٫٤ ٤٢٫٤ ٦٣٫٨ ٨١٫٢ ٦٢٫٣  تكوين رأس املال اإلمجايل

 ١٨٫١ ٢١٫٠ ٢٩٫١ ٤٢٫١ ٦٣٫٦ ٨٠٫٦ ٥٨٫٠  تكوين رأس املال اإلمجايل الثابت
 ١٧٫١ ١٩٫٩ ٢٧٫٩ ٤٠٫٧ ٦١٫٦ ٧٧٫٨ ٥٦٫١   املباين-
 ٠٫٩ ١٫٠ ١٫٣ ١٫٤ ٢٫٠ ٢٫٨ ١٫٩   مرافق أخرى غري املباين-

 ١٥٢٫٩- ١٥٩٫٠- ٢٠٣٫٣- ١٩٥٫٩- ٢٦٨٫٨- ٢٣٠٫٥- ٢٦٦٫١-  صايف صادرات السلع واخلدمات
 ١٥٨٫٦ ١٦٩٫٨ ١٧٦٫٧ ١٨١٫٢ ١٩٦٫٥ ٢٢١٫٧ ٢١٥٫٣  الصادرات
 ٣١١٫٥ ٣٢٨٫٩ ٣٨٠٫٠ ٣٧٧٫٠ ٤٦٥٫٢ ٤٥٢٫٣ ٤٨١٫٣  الواردات

 ٢٧٧٫٦ ٢٩٧٫٢ ٢٩١٫١ ٣١٠٫٣ ٣٣٧٫٩ ٣٧١٫٧ ٣٥٨٫١  الناتج احمللي اإلمجايل
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الناتج احمللي اإلمجايل حسب اإلنفاق يف القدس الشرقية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف األرض الفلـسطينية                   -٤اجلدول 
  )بالنسبة املئوية (٢٠٠٠-١٩٩٤احملتلة، 

          
 ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  االستعمال النهائي
 ٩٫٨ ١٠٫١ ١٠٫٤ ٩٫٥ ١٠٫١ ٨٫٩ ٩٫٨  االستهالك النهائي

 ١٠٫١ ١٠٫٧ ١١٫٢ ١٠٫١ ١١٫٠ ٩٫٧ ١٠٫٧  استهالك األسر النهائي
 ٧٫٦ ٦٫٦ ٦٫٥ ٥٫٩ ٥٫٦ ٤٫٩ ٥٫٣  استهالك احلكومة النهائي
 ١٫٧ ٢٫٠ ٢٫٥ ٣٫١ ٤٫٠ ٣٫٨ ٤٫١  تكوين رأس املال اإلمجايل

 ١٫٨ ٢٫١ ٢٫٦ ٣٫٣ ٤٫٢ ٤٫٠ ٤٫٠   املال اإلمجايل الثابتتكوين رأس
 ٢٫٣ ٢٫٨ ٣٫٧ ٤٫٧ ٦٫٢ ٦٫٢ ٦٫٤   املباين- 
 ٠٫٣ ٠٫٣ ٠٫٣ ٠٫٤ ٠٫٤ ٠٫٤ ٠٫٣   مرافق أخرى غري املباين- 

 ٧٫٦ ٨٫٤ ٩٫٧ ٨٫٧ ١٠٫٧ ٧٫٤ ١٠٫١  صايف صادرات السلع واخلدمات
 ٢٦٫٤ ٢٥٫٥ ٢٤٫٢ ٢٣٫٦ ٢١٫٤ ٢٣٫٢ ٢٤٫٢  الصادرات

 ١٢٫٠ ١٢٫٨ ١٣٫٥ ١٢٫٥ ١٣٫٦ ١١٫١ ١٣٫٧  اتالوارد
 ٨٫٤ ٨٫٥ ٨٫١ ٧٫٧ ٧٫٥ ٧٫٦ ٧٫٨  الناتج احمللي اإلمجايل

  )مباليني الدوالرات (٢٠٠٠-١٩٩٤ أهم متغريات احلسابات القومية اخلاصة بالقدس الشرقية باألسعار الثابتة، -٥اجلدول 
  

  األرض الفلسطينية
 ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  املؤشر

 ٢٧٧٫٦ ٢٩٧٫٢ ٢٩١٫١ ٣١٠٫٣ ٣٣٧٫٩ ٣٧١٫٧ ٣٥٨٫١  الناتج احمللي اإلمجايل
 ٨٠٫٥ ١١٨٫٨ ١٣٦٫٧ ١٣٤٫٢ ١٨٤٫٣ ١٨٥٫٤ ١٤٦٫٢      صايف الدخل مقارنة بغري املقيمني

 ٩١٫٥ ١٢٢٫٢ ١٣٧٫٦ ١٣٢٫٥ ١٨١٫٤ ١٨٤٫٩ ١٤٨٫٠      صايف تعويضات املستخَدمني
 ١١٫٠- ٣٫٤- ٠٫٩- ١٫٧ ٢٫٩ ٠٫٥ ١٫٨-      صايف دخل األمالك

 ٣٥٨٫١ ٤١٥٫٩ ٤٢٧٫٨ ٤٤٤٫٥ ٥٢٢٫٢ ٥٥٧٫١ ٥٠٤٫٤  القومي اإلمجايلالدخل 
 ٤٢٫٦ ٣٦٫١ ٣٧٫٢ ٧٤٫٧ ٥٥٫٩ ٢٧٫٢ ٤٫٩  املقيمنيمقارنة بغري صايف التحويالت اجلارية 

 ٤٠٠٫٨ ٤٥٢٫٠ ٤٦٥٫٠ ٥١٩٫٢ ٥٧٨٫١ ٥٨٤٫٢ ٥٠٩٫٣   املتاحالدخل اإلمجايل
 ٤١٢٫٢ ٤٣٥٫٠ ٤٦٥٫٠ ٤٦٣٫٧ ٥٤٢٫٩ ٥٢١٫٠ ٥٦١٫٩      االستهالك النهائي

 ١١٫٤- ١٧٫١ ٠٫١- ٥٥٫٤ ٣٥٫٣ ٦٣٫٢ ٥٢٫٧-  املدخرات
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أهم متغريات احلسابات القومية اخلاصة بالقدس الشرقية كنسبة من حـسابات األرض الفلـسطينية احملتلـة،                  -٦اجلدول 
  )بالنسبة املئوية (٢٠٠٠-١٩٩٤

  
    

١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ 
 ٨٫٤ ٨٫٥ ٨٫١ ٧٫٧ ٧٫٥ ٧٫٦ ٧٫٨  الناتج احمللي اإلمجايل

 ١٦٫٩ ١٩٫٥ ٢٣٫٩ ٢٠٫٦ ٢٠٫٣ ١٩٫٣ ١٨٫١      صايف الدخل مقارنة بغري املقيمني
 ٢٣٫٠ ٢٣٫٦ ٢٨٫٩ ٢٣٫٧ ٢٠٫٩ ٢٠٫١ ١٩٫٣      صايف تعويضات املستخَدمني

 ١٤٫١- ٣٫٧- ٠٫٩- ١٫٩ ٧٫٨ ١٫٣ ٤٫٣-      صايف دخل األمالك
 ٩٫٥ ١٠٫١ ١٠٫٣ ٩٫٥ ٩٫٧ ٩٫٥ ٩٫٣  قومي اإلمجايلالالدخل 

 ٨٫١ ٨٫١ ٧٫٥ ١٥٫٩ ١٣٫٠ ٦٫٣ ٠٫٨  املقيمنيمقارنة بغري     صايف التحويالت اجلارية 
 ٩٫٣ ٩٫٩ ١٠٫٠ ١٠٫١ ٩٫٩ ٩٫٣ ٨٫٤   املتاحالدخل اإلمجايل

 ٩٫٨ ١٠٫١ ١٠٫٤ ٩٫٥ ١٠٫١ ٨٫٩ ٩٫٨      االستهالك النهائي
 ١٥٫٧- ٦٫٩ ٠٫٠ ٢٤٫٥ ٨٫٤ ١٤٫٩ ١٧٫٩-  املدخرات

  )بالنسبة املئوية (٢٠٠٠-١٩٩٤، املنطقة منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف األرض الفلسطينية احملتلة حسب -٧اجلدول 
  
  
  نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  

  ١٩٩٥  ١٩٩٦  ١٩٩٧  ١٩٩٨  ١٩٩٩  ٢٠٠٠  املنطقة
متوسط الفتـرة   

٢٠٠٠-١٩٩٥ 
 ٠٫٧ ١٫٠- ٣٫٣- ٦٫٠ ٧٫٤ ٤٫٥ ٩٫٣-  ينية احملتلةاألرض الفلسط

 ٠٫٨ ١٫٣- ٢٫٩- ٦٫٧ ٧٫٥ ٤٫٣ ٩٫٥-  الضفة الغربية وقطاع غزةبقية 

 ٠٫١- ٢٫٢ ٧٫١- ١٫٤- ٥٫٦ ٦٫٧ ٦٫٥-  القدس
 ٢٫٣ ٠٫٩ ٢٫٢- ٨٫١ ٨٫٤ ٨٫٠ ٩٫٦-  الضفة الغربيةبقية 

 ٢٫٠- ٥٫٠- ٤٫٣- ٤٫٠ ٥٫٩ ٣٫٢- ٩٫٢-  قطاع غزة
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  ٢٠٠٠-١٩٩٤، باألسعار الثابتة، املنطقةرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف األرض الفلسطينية احملتلة حسب  نصيب الف-٨اجلدول 

  نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  
 ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  املنطقة

 ٤٢٠٫٠ ١ ٤٠٥٫٦ ١ ٣٥٩٫٧ ١ ٤٤١٫٥ ١ ٥٤٨٫٢ ١ ٦١٧٫٢ ١ ٤٦٦٫٤ ١  األرض الفلسطينية احملتلة

 ٤٠٦٫٢ ١ ٣٨٨٫٢ ١ ٣٤٧٫٨ ١ ٤٣٧٫٧ ١ ٥٤٦٫٢ ١ ٦١٢٫٣ ١ ٤٥٨٫٣ ١  الضفة الغربية وقطاع غزةبقية 

 ٥٨٩٫٥ ١ ٦٢٥٫١ ١ ٥٠٩٫٩ ١ ٤٨٨٫٩ ١ ٥٧٢٫٩ ١ ٦٧٨٫٦ ١ ٥٦٩٫٧ ١  القدس

 ٤٥٥٫٤ ١ ٤٦٨٫١ ١ ٤٣٦٫٥ ١ ٥٥٣٫٤ ١ ٦٨٤٫٤ ١ ٨١٩٫٧ ١ ٦٤٤٫٣ ١  الضفة الغربيةبقية 

 ٣٢٦٫٢ ١ ٢٥٩٫٨ ١ ٢٠٦٫٠ ١ ٢٥٤٫٢ ١ ٣٢٧٫٨ ١ ٢٨٥٫٨ ١ ١٦٦٫٩ ١  قطاع غزة

  ٢٠١٠-١٩٩٦ عدد الفنادق والغرف الفندقية يف حمافظة القدس، -٩اجلدول 
  ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ 

 ٢٩ ٣٤ ٢٩ ٢٥ ٢٢ ١٨ ٢٣ ٢٠ ٢١ ٢٩ ٤٣ ٤٢ ٤٨ ٤٤ ٣٩  الفنادق

 ٤٩٧ ١ ٥٨٠ ١ ٣١٧ ١ ٢٤٩ ١ ٢٠٩ ١ ٨٦٩ ٩٨٥ ٩٠٧ ٩١٥ ٨٣٦ ٩٩٦ ١ ٠٥٤ ٢ ٢٢٥ ٢ ١٠٢ ٢ ٧٨٦ ١  الغرف

  ).٢٠١١-١٩٩٩(اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين : املصدر
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   النسبة املئوية لتوزيع املستخَدمني يف حمافظة القدس حسب القطاع االقتصادي، يف سنوات خمتلفة-١٠اجلدول 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ١٩٩٩ ١٩٩٦  النشاط االقتصادي
 ٢٫٨ ١٫٧ ٢٫٣ ٠٫٧  الزراعة والقنص

 ١٢٫٩ ١٣٫٥ ١٤٫٦ ١٤٫٨  التعدين واحملاجر والصناعة التحويلية
 ٢٠٫٤ ١٨٫٦ ٢١٫٦ ١٧٫٣  البناء

 ٢٤٫١ ٢٥٫٥ ٢٧٫٠ ٢٩٫٩  التجارة والفنادق واملطاعم
 ١١٫٦ ٩٫١ ٧٫٢ ١٠٫١  النقل والتخزين واالتصاالت
 ٢٨٫٢ ٣١٫٦ ٢٧٫٣ ٢٧٫٢  اخلدمات والشعب األخرى

  ).٢٠١١-١٩٩٩(اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين : املصدر

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩غري اليهود، / اليهود-ألسر اليت تعيش حتت خط الفقر يف القدس ل النسبة املئوية -١١اجلدول 

  )بالنسبة املئوية(معدل الفقر 
      
      
      

  األطفال  األشخاص  األسر
      

  املنطقة/البلدة

٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩   
  إسرائيل ٣٥٫٣ ٣٦٫٣ ٢٤٫٤ ٢٥٫٠ ١٩٫٨ ٢٠٫٥
  اليهود:     منهم ٢٤٫١ ٢٥٫١ ١٦٫٢ ١٦٫٩ ١٤٫٣ ١٥٫٢
             غري اليهود ٦٥٫٨ ٦٦٫٨ ٥٦٫٦ ٥٧٫٤ ٥٣٫٢ ٥٣٫٥
  القدس ٦٠٫٧ ٦٠٫٦ ٤٨٫٦ ٤٦٫٥ ٣٨٫٥ ٣٥٫٨
             اليهود ٤٤٫٨ ٤٤٫٦ ٣٢٫٦ ٣٠٫٥ ٢٥٫٤ ٢٣٫٠
             غري اليهود ٨٣٫٩ ٨٢٫٤ ٧٨٫٨ ٧٤٫٠ ٧٧٫١ ٦٨٫٦
  ..Jerusalem Institute for Israel Studies (2012), Statistical Yearbook of Jerusalem: املصدر
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  ٢٠٠٨-٢٠٠٤ مصادر منو السكان يف املدينة القدمية يف القدس، حسب اجلماعات السكانية، -١٢اجلدول 
  )بالنسبة املئوية(النمو السنوي   ية السنةعدد السكان يف هنا  السنة  احلي الفرعي

 ٢٠٠٤  )املدينة القدمية( ٦ ياحل
٢٠٠٥ 
٢٠٠٦ 
٢٠٠٧ 
٢٠٠٨ 

٨٩٤ ٣٥ 

٥٧٧ ٣٦ 

٠٧٥ ٣٧ 

٩٦٥ ٣٦٥ 

٦٨١ ٣٦ 

١٫٥ 
١٫٩ 
١٫٤ 

-٠٫٣ 
-٠٫٨ 

 ٢٠٠٤  اليهود وغريهم
٢٠٠٥ 
٢٠٠٦ 
٢٠٠٧ 
٢٠٠٨ 

٩٤٥ ٣ 

٩٤٢ ٣ 

٨٩٤ ٣ 

٨٥٦ ٣ 

٨٤٧ ٣ 

-٠٫٥ 
-٠٫١ 
-١٫٢ 
-١٫٠ 
-٠٫٢ 

 ٢٠٠٤  العرب
٢٠٠٥ 
٢٠٠٦ 
٢٠٠٧ 
٢٠٠٨ 

٩٤٩ ٣١ 

٦٣٥ ٣٢ 

١٨١ ٣٣ 

١٠٩ ٣٣ 

٨٣٤ ٣٢ 

١٫٧ 
٢٫١ 
١٫٧ 

-٠٫٢ 
-٠٫٨ 

 ٢٠٠٤  احلي اليهودي -املدينة القدمية 
٢٠٠٥ 
٢٠٠٦ 
٢٠٠٧ 
٢٠٠٨ 

٤٥١ ٢ 

٤٧٦ ٢ 

٥٤٦ ٢ 

٥٥٥ ٢ 

٤٨٥ ٢ 

٢٫٧ 
١٫٠ 
٢٫٨ 
٠٫٤ 

-٢٫٧ 

  .Jerusalem Institute for Israel Studies (2012), Statistical Yearbook of Jerusalem :املصدر
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  ٢٠١٠ سكان املدينة القدمية يف القدس، حسب العمر واحلي واحلي الفرعي واملنطقة اإلحصائية، -١٣اجلدول 
  اجملموع متوسط العمر  عاماً فما فوق٧٥ ٧٤–٦٥ ٦٤–٤٥ ٤٤–٢٥ ٢٤–١٥ ١٤–٥ ٤–صفر  املنطقة اإلحصائية

 ١٨٢ ٣١ ٢١٫٤ ٤٥٤ ٨٦٥ ٠٤٨ ٤ ٢٧٨ ٨ ٠٧٢ ٦ ٦٠١ ٧ ٨٦٥ ٣   حي املسلمني-املدينة القدمية 

 ١٠٥ ٣ ٢٢٫٣ ٨٢ ١٣٣ ٤٢٢ ٦٨٥ ٨٠٤ ٥٩٠ ٣٩٤   حي اليهود-املدينة القدمية 

 ٦١٣ ١ ٣٠٫٠ ٩٠ ٩٧ ٣١٨ ٤١٨ ٢٦٢ ٣٠١ ١٤٢   حي األرمن-املدينة القدمية 

 ٧٠٧ ٤ ٣٠٫٢ ٢٣٩ ٢٩٦ ٨٨٨ ٣٠٢ ١ ٧٣٧ ٨٤٦ ٣٩٥   حي املسيحيني-املدينة القدمية 

  .Jerusalem Institute for Israel Studies (2012), Statistical Yearbook of Jerusalem :املصدر

  ٢٠٠٢ و١٩٩٦ توزيع األمالك غري السكنية اخلاضعة للضريبة حسب احلي والقطاع االقتصادي يف عامي -١٤اجلدول 

  احملالت واملكاتب  احلي
احملالت الصناعية 

  واحلرفية
املؤسسات مبا فيها 
  البلدية  املؤسسات التعليمية

األمالك 
  اجملموع  أمالك أخرى  األمالك الدينية  املصرفية

١٩٩٦  
 ٩٧٧ ١٦ ١٤ ٢ ٨ ٣٢ ٨٢ ٨٢٣  املسلمون

 ٩١٣ ١٠ ١٥ - ٣ ٨ ٩٧ ٧٨٠  املسيحيون

 ١٧٣ ٢ ٢٤ ١ - ١٥ ٧ ١٢٤  األرمن

 ٢٥٩ ٢ ١٤ ١ ١٣ ٤٤ ١٦ ١٦٩  اليهود

 ٣٢٢ ٢ ٣٠ ٦٧ ٤ ٢٤ ٩٩ ٢٠٢ ٨٩٦ ١  اجملموع

٢٠٠٢  
 ٩٩٩ ٢٠ ٢١ ٢ ٨ ٤١ ٨٤ ٨٢٣  املسلمون

 ٩٤٧ ١١ ١٧ - ٣ ١٤ ٨٥ ٨١٧  املسيحيون

 ١٨٧ ٢ ٢٧ - - ٢١ ٥ ١٣٢  األرمن

 ٢٩٤ ٥ ١٢ ١ ١٢ ٧١ ١٧ ١٧٦  اليهود

 ٤٢٧ ٢ ٣٨ ٧٧ ٣ ٢٣ ١٤٧ ١٩١ ٩٤٨ ١  اجملموع

  .Jerusalem Institute for Israel Studies (2002/2003), Statistical Yearbook of Jerusalem, No. 20 :املصدر
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  ) اجلديدةبآالف الشيكالت (٢٠٠٢ الضرائب البلدية املفروضة يف املدينة القدمية يف عام -١٥اجلدول 

  
  اإلعفاء من الضرائب السكنية  الضرائب السكنية

ــاء  معــدل اإلعف
  الضرائب غري السكنية  )بالنسبة املئوية(

اإلعفاء من الضرائب 
  غري السكنية

معدل اإلعفـاء   
  )بالنسبة املئوية(

 ٣٦٫٨ ٨٨٧٫٧ ٣ ٥٧٦٫٩ ١٠ ٣٣٫٣ ٤٦٥٫٤ ٣٩٦٫٠ ١  املسيحيون

 ٣٥٫٦ ٦١٨٫٤ ٧٣٧٫٧ ١ ٢٢٫٠ ٢٩٦٫٣ ٣٤٥٫٢ ١  األرمن

 ٤٣٫١ ٥٢٨٫٢ ١ ٥٤٤٫٩ ٣ ٢١٫٢ ٤٩٥٫٨ ٣٣٦٫٠ ٢  اليهود

 ٣١٫٠ ٤٣٢٫٠ ٣ ٠٧٣٫٤ ١١ ٣٦٫٧ ٤٢٩٫٢ ١ ٨٩٥٫٤ ٣  املسلمون

 ٣٥٫١ ٤٦٦٫٣ ٩ ٩٣٢٫٩ ٢٦ ٢٩٫٩ ٦٨٦٫٧ ٢ ٩٧٢٫٦ ٨  موعاجمل

  .Glass and Khamaisi (2005) :راملصد
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  )٢٠١٠-١٩٩٩(عدد الرتالء يف فنادق حمافظة القدس : الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

  ).٢٠١١-١٩٩٩(اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين   :املصدر

 عدد الرتالء

 عدد الرتالء
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   خرائط األمم املتحدة املتعلقة بالقدس-٢التذييل 
  )١٩٤٧( خطة التقسيم اليت وضعتها األمم املتحدة -١اخلريطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ     . نظام األمم املتحدة للمعلومات املتعلقة بقضية فلسطني        :املصدر   :وان التـايل  متاحـة علـى العن
http://unispal.un.org/unispal. 
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  )١٩٤٧(احلدود املقترحة :  مدينة القدس-٢اخلريطة 

  
، )ب(٦٠٠يف نظام األمم املتحدة للمعلومات املتعلقة بقضية فلسطني، عرض األمم املتحـدة        ) ب(١٠٤اخلريطة رقم     :املصدر

   :متاحة على العنوان التايل. ١٩٤٧نوفمرب /تشرين الثاين
http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/3f1bd9477022a0c285256cc500530c

1f?OpenDocument)  ٢٠١٣مارس / آذار٢١اطُّلع على املوقع يف.(  
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  )١٩٤٩(أهم األماكن املقدسة :  اجلزء املركزي من منطقة القدس-٣اخلريطة 

  
  :تاحة على العنوان التايلم. نظام األمم املتحدة للمعلومات املتعلقة بقضية فلسطني  :املصدر

http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/36a5809a27a0ce1f85256cc5007536a

8/$FILE/m0229.jpg)  ٢٠١٣مارس / آذار٢١اطُّلع على املوقع يف.(  
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  )١٩٩٧" (الكربى" منطقة القدس -٤اخلريطة 

  
  :متاحة على العنوان التايل. ١٩٩٧يونيه / حزيران٢. لومات املتعلقة بقضية فلسطنينظام األمم املتحدة للمع  :املصدر

http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/a4af80394a992d1f8525

6b98006db20d?OpenDocument)  ٢٠١٣مارس / آذار٢١اطُّلع على املوقع يف.(  
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  )٢٠٠٤ (١٩٦٧يونيه /وتوسيعها من جانب إسرائيل يف حزيرانالهلا بعد احت القدس -٥اخلريطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :متاحة على العنوان التايل. نظام األمم املتحدة للمعلومات املتعلقة بقضية فلسطني  :املصدر
http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/531ebcc5d61a4e5

e852571af0062a899?OpenDocument) ٢٠١٣مارس / آذار٢١ملوقع يف اطُّلع على ا.( 
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  )٢٠٠٥( حاجز القدس -٦اخلريطة 

  
  :متاحة على العنوان التايل. ٢٠٠٥أغسطس / آب١٧مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،   :املصدر

http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/907afcc38debf8fd8525706f0054c214?Ope

nDocument)  ٢٠١٣مارس / آذار٢١اطُّلع على املوقع يف.(  



 

56 

  )٢٠١٠( عمليات اهلدم يف القدس الشرقية -٧اخلريطة 

  
  :متاحة على العنوان التايل. ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٣١مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،   :املصدر

http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/662e5fac88c806b0852577f2006c6d2f?Open

Document)  ٢٠١٣مارس / آذار٢١اطُّلع على املوقع يف.(  
  ـــــــــ


