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من % ٧٨ دراسة جلمعية حقوق املواطن اإلسرائيلية تفيد بأن

 فلسطينيي القدس الشرقية يعيشون دون خط الفقر

٢٠/٥/٢٠١٢.*  

ي القدس الشرقية يعيشون يمن فلسطين% ٧٨إن : "[....]آرتس اإلسرائيلية قالت صحيفة ه

بسبب إغالق اآلالف من املصالح واحملالت التجارية الفلسطينية خالل األعوام  ،دون خط الفقر

 ".كما أن املنطقة الصناعية الوحيدة يف وادي اجلوز مهددة باإلغالق.. العشرة األخيرة

تأثير سياسة الفقر "ائيلية بعنوان ونقلت الصحيفة عن دراسة جلمعية حقوق املواطن اإلسر

عطى تصاريح إلقامة مراكز أعمال أنه ال يوجد أماكن عمل وال تُ" على االقتصاد يف القدس الشرقية

  .جديدة الستيعاب املزيد من الطاقات البشرية

  .خارج إطار العمالةهم الرجال من % ٤٠من النساء و% ٨٥ نحوإىل أن الصحيفة  وأشارت

، صودر ثلث أراضي الفلسطينيين يف القدس، ١٩٦٧إىل أنه منذ عام وأشارت الصحيفة 

درجت حتت من املساحات للتخطيط وأُ% ٣٥ني عليها آالف الشقق للسكان اليهود، كما خضعت وبُ

مضيفة أن عدد السكان يف القدس ، سمح بالبناء عليهاوال يُ" مساحات طبيعية مفتوحة"تعريف 

  .ألف فلسطيني ٣٦٠الشرقية يبلغ 

أكدت أن السياسات واملمارسات اإلسرائيلية تسببت يف ازدياد نسبة الفقر يف املدينة، و

ألف مقدسي من  ٩٠بعدة جماالت، ومن أهم تلك األسباب بناء جدار الفصل العنصري الذي اقتطع 

  .أحياء القدس وبلدات املدينة وأبعدهم عن مراكز احلياة بقيةالتواصل مع 
                                                            

  ": وكالة أنباء الشرق األوسط"اإللكتروين نقالً عن " رصد"موقع : املصدر  *
http://www.rassd.com/23-10564.htm  
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ش يف جمال التعليم، وأن معظم الطالب اجلامعيين ينهون وأشارت الدراسة إىل التهمي

جهم مما يعني عدم االعتراف بشهادات تخرّ  ،تعليمهم يف جامعات الضفة الغربية أو خارج القدس

من قبل سوق العمل اإلسرائيلي، األمر الذي يحصرهم بأعمال حمددة ال حتتاج إىل تصديق 

  .لة، فتحدد خياراتهم للعمل يف القدسوؤالشهادات من قبل اجلهات اإلسرائيلية املس

ونوهت إىل أنه بسبب سياسات احلواجز وتصاريح الدخول، حتولت القدس الشرقية من 

 يجرن سكان الضفة إىل مدينة هامشية يمركز إقليمي يوفر اخلدمات والتشغيل لدوائر واسعة م

  .يهامما أدى إىل تقليص وحصر التجارة ف ،فرض قيود بالغة على الدخول إليها

احملدود من حيث املساحة وجمال " وادي اجلوز"كما أن املنطقة الصناعية الوحيدة يف 

العمل، مهددة من قبل السلطات اإلسرائيلية باحتمالية إزالة املوقع بحجة توسيع الشارع وعدم 

  .وجود التراخيص لتواجدها داخل حي سكني

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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