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وجد ذلك  دكدال لكد  عملية التنمية االقتصادية في أجزاء عديدة من العالم. وقد في تسيير  متزايد نحو الالمركزية الحكومية هناك توجه

قكرالاك لمكمية شوصكور دلامكة ايقكاليم  وادكدالهااالهتمكا  شكككو وا كي فكي مككاولاك الحكومكة الحكومة الفلسطينية من خكال  
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شعكد أ  ككا   1التوطيط للتنمية المحليكة في وإعطاء دول أكبر للوحداك المحلية  التنمية المحلية على أماس التوجه نحو؛ وإعادة هيكلتها

التنميككة تعزيككز ل( UNDP ككمن هككلا السككيا  يككاتي مسككعى شرنككامد االمككم المتحككدة االنمككا ي  تقككديم الوككدماك فقككط. دولهككا محككدودا  ش

التجمعكاك فكي محافتكاك قلقيليكة وسوشكاس والقكدس مجموعكة مكن لخطط تنمية االقتصاد المحلكي  وإعداد االقتصادية المحلية

إعكداد تقريكر مكامو يلوك  و الواقك  االقتصكاد  خطكط التمنيكة فقكد تكم انجكاي تككوي  طكويركمرحلكة اولكى لت. وقطاع غزة

لهكا طكة اقتصكادية ريلمكم خيككمو علكى  للقدس الككرقيةهلا التقرير الموص    ة في كو تجم االقتصادي االو اع والموالد

هلا  التنمية االقتصادية واالجتماعية.االمتثمال واإلمكاناك المتاحة وأفا   واشراياالقتصادية واالجتماعية والثقافية   االمكانياك يتضمن

و ك  التحليو ودلامكة الواقك  ومتكما  عملية تمهيدا الوذل  تطوير االقتصاد المحلي تحديد اولي الحتياجاك شاال افة الى 

والنتككا د تحقيككا االهككدا  وتمكينككه مككن يككة االقتصككاد المحلككي وتنم البيئككة االمككتثماليةالككى تحفيككز  تسككعىعمككو امككتراتيجياك 

تحديكد االسكرا  ذاك العالقكة واالسكال التنتيمكي الكل  مكيتولى مسك ولية يتضكمن المككروع كلل  . الموطط لها االقتصادية

 .متاشعة تنفيل خطة التنمية المحلية

الحكم المحلي في عملية م مساك إعطاء دول أمامي وأكبر لمية االقتصادية يعزي التوجهاك الوسنية في إ  مسعى تطوير خطة التن

التوطيط والتنفيل والترويد  وتحديد أولوياك المكالي  والحاجاك ايمامية المطلوشة للنهوض شالتجم  السكاني. كما أ  هلا الدول 

في االقتصاد المحلي من خال  تأميس الكراكاك م  القطاع الوار وم مساك مقتر  شالكركاء ايماميين والفاعلين الر يسيين 

 المجتم  المدني لبلوغ هد  التنمية االقتصادية واالجتماعية المحلية.

 منهجية اعداد التقرير .1

عمككو  منهجيككة شاالمككتناد الككىللقككدس الكككرقية وأحيا هككا الفلسككطينية  المحليككة االقتصككادية القطاعككاك تكككوي  تقريككر عككدادإ تككم

 والدلامككاك شككالتجم  المتعلقككة الوثككا ا مراجعككة خككال  وذلكك  مككن لهككلل التجمعككاكواقكك  االقتصككاد  التحليككو امككتندك علككى 

 علكى التفصكيلية المعلومكاك وجمك  مقكاشالك ميدانيكة إجكراء الكى شاال افة شاالقتصاد والتنمية المحلية  العالقة ذاك والتقالير

 المراحو ايمامية على النحو التالي: وذل   من هافي الموتلفة القطاعاك مستو 

 الصلةوالبيانات ذات مراجعة الوثائق  .1

مكن أهكم الوثكا ا التكي تكم مراجعتهكا   وشالقطاعكاك التنمويكة الموتلفكةالمرتبطة  واالحصا ياك المتوفرةتمت مراجعة الوثا ا 

 .التنموية التجمعاك وقطاعاتهامنكولاك موتلفة حو  الحصاء الفلسطيني  وتقالير ومنكولاك من الجهاي المركز  ل

 لقاءات ميدانية مع المؤسسات المحلية .2

تم عقد مقاشالك م  المجالس المحلية والقروية والمجالس المككتركة  حيكت تكم امكتيفاء معلومكاك تفصكيلية حكو  لاس المكا  

االقليميكة  ككم تكم اجكراء مقكاشالك مك  الم مسكاك  الفيزيا ي والطبيعي والبكر  واالجتماعي والمكالي وعالقاتهكا االقتصكادية

المحلية من اجو تدقيا المعلوماك المستوفال من موتلف المصادل وتقييم القدلاك الم مساتية التي يمكن ا  تتكامو في اسال 

 .الجهود التنموية المكتركة

 واقع االقتصاد المحلي تشخيصإعداد تقرير  .3

                                                           

، حدد الدور والمسؤوليات والصالحيات للوحدات المحلية )بلديات مجالس قروية(، وكان لها دور  1997( لعام 1قانون الحكم المحلي رقم )  1

 محدود في تنمية النشاطات االقتصادية ومقتصر على أن تكون موزع أو مزود لخدمات المياه والكهرباء، وبعض خدمات البنية التحتية.
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تكم دكياغة  واقك  االقتصكاد المحلكيتككوي  وتحليكو المعلومكاك التفصكيلية التكي تتعلكا ششعد امكتكما  كافكة البيانكاك وجمك  

 وتحليو سبيعةللمنطقة   االقتصادية-  والوصا   االجتماعيةالمحلية االقتصادية القطاعاك أداء تقييم علىالتقرير شاالمتناد 

ايداء االقتصككاد  ذاك العالقككة شاال ككافة الككى تحليككو القككدلة التنافسككية و والمكككاكو والتحككدياكوالفككرر المككوالد المتاحككة 

عككداد خطككة التنميككة ال ككية معلوماتيككة تمهيككدا النه ا  يككوفر أمكك  االمككر الككل  مككن االقتصككادية-االجتماعيككةالوصككا   و

 الشرقية .االقتصادية

 من خال  التحليو على ثالثة مستوياك ل يسية:   يهد  هلا التقرير إلى تكوي  الحالة االقتصادية في القدس الكرقية

 اإلسال السياماتي  اإلمرا يلي والفلسطيني والدولي( في القدس الكرقية. .1

  مالع دالح الدين والمناسا المحيطة  الحالة االقتصادية في ايحياء الموتلفة في القدس الكرقية  البلدة القديمة .2

 ومما  القدس(.  جنوب القدس  شاقي المناسا في مركز القدس

 و   القطاعاك االقتصادية في القدس الكرقية. .3

كما ويسعى التقرير إلى تفّح  مستقبو اقتصاد القدس الكرقية: هو يتجه نحو الضم الكلّي م  االقتصاد اإلمرا يلي أ  هناك 

 ك االقتصادية فيما شينها؟ شوادل للتغلب على التجز ة االقتصادية في ايلا ي الفلسطينية المحتلة عن سريا تعزيز العالقا

من أهم التحدياك التي واجه البحت في إعداد الولقة الفجوة اإلحصا ية فيما يو  اقتصاد القدس الكرقية. فمعتم  

الكرقي والغرشي( وهناك عدد قليو من المصادل حو  مطريها القدس ككو  مدينة المصادل اإلمرا يلية للبياناك تركز على 

فهي تصنفها  من ميا  جغرافي وأدال  موتلف وتركز   خار. أما شالنسبة للمصادل الفلسطينيةالقدس الكرقية شككو 

وحدها. ويزيد من دعوشة الودو   J1معلوماك حو  منطقة ال تتوفر الكثير من و J2)2و J1شلل  على محافتة القدس  

تمد البحت في هلا التقرير على مصادل إلى المعلوماك غياب الم مساك أو الهيئاك المحلية في القدس الكرقية. للا اع

في القدس الكرقية داخو الجدال. ومن المكاكو ايخر  التي واجهت ايحياء العرشية ركز على يفلسطينية وإمرا يلية و

تمت اإلمالة لتل  اإلمكالياك في وتفاوك في المعلوماك والبياناك شين المصادل الموتلفة وحتى لنفس المصدل الالبحت هي 

 3.يرالتقر

 واهدافها المحلية االقتصادية التنمية .2

لهلا المفهو   ولكن مجموعة التنمية المحلية في ويالة الحكم المحلي والوبراء قد أجمعوا على تعريفاك موتلفة هناك 

االقتصادية تعريف محلي لها  والل  يمكن تلويصه شما يلي: "منتومة العملياك واإلجراءاك االمتيراتيجية لبناء القدلة 

لمنطقة محلية من خال  عملية توطيط امتيراتيجية لتحري  وتفعيو المصادل المحلية المتاحة لتحسين مستقبلها االقتصاد  

وتحسين جودة الحياة للجمي  من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وهلا يعني شالضرولة خلا شيئة اقتصادية 

شحسب  ر للمناسا المحلية  من ما هو متاح في كو منطقة من موالد شكرية وغير شكرية.تنموية مستدامة وقاشلة للتطوي

تتضمن عملية التنمية المحلية عدة مجاالك  التوطيط الهيكلي  االقتصاد والتسويا. إ افة إلى حقو  أخر    4البن  الدولي

ع العقالاك  والتمويو. وعليه شالنسبة للبن  الدولي مثو؛ تنمية ايعما   التوطيط البيئي  تحسين البنية التحتية  وتطوير قطا

فا  التنمية االقتصادية المحلية تتعلا شعمو المجتمعاك المحلية شامتمرال لتحسين المناخ االمتثمال  وشيئة ايعما  الوادة 

 .شها  لزيادة تنافسيتها وخلا فرر عمو وتحسين مستو  الدخو

                                                           

وتشمل تلك األجزاء من القدس التي  J1ز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في بياناته على محافظة القدس المقسومة إلى قسمْين: يركز الجها  2
تها إسرائيل من جانب واحد في عام   ، تشمل المناطق المتبقية من محافظة القدس.J2و ٬والخاضعة لسيطرة بلدية القدس ١٩٦٧ضمَّ

 بيانات مختلفة حول عدد سكان "الحي اإلسالمي" في البلدة القديمة. 2016دس للدراسات اإلسرائيلية لعام فمثالً توفر تقارير معهد الق  3
4  http://go.worldbank.org/EA784ZB3F0 
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وذل  من أجو تحسين الواق   تعزيز المقدلاك االقتصادية للتمج ودعم البيئة االمتثمالية يتمثو هد  التنمية االقتصادية في 

االقتصاد  وييادة فرر االمتثمال ومستو  المعيكة والدخو العا   حيت تتطلب التنميكة االقتصكادية المحليكة اعكادة دلامكة 

االقتصاد  وتعزي من فرر التكامو والتعاو  مكا تنكيط الواق  اد خطة تطوير امتثمال  تساهم في الواق  االقتصاد  واعد

شين القطاع الحكومي والوار شاإل افة إلى المجتم  المحلي وشما يساهم في تحقيا مستوياك متقدمة مكن النمكو االقتصكاد  

يكا تحق فكيالمحلي  من المتوق  ا  تسهم عملية تطوير االقتصاد كة وتوفير فرر العمو للسكا . للاوتحسين مستوياك المعي

 :االهدا  التالية

 تحليو واق  القطاعاك التنموية االقتصادية وادا ها. .1

 من خال  االمتثمال في البنية التحتية وتحسين البيئة القانونية مال م للمكالي  المحليةالالمناخ االمتثمال  شناء  .2

 .شاالعتماد على الميزة التنفامية شين القطاعاك الموتلفة لف  القدلة التنافسية .3

 .والكفاءة والفعالية ييادة اإلنتاجيةواالمتثمال في التعليم  تطوير القوة العاملة  دعم النتا  الم مساتي   .4

 جديدة. عموخلا فرر  .5

 شحسب البيئة والموالد والسو  المحلي تكجي  تككيو منكآك جديدةودعم المنكآك الصغيرة والمتومطة الحجم  .6

 متهدا  الفئاك ايقو حتا .وا والبطالة الفقر محالشةو تحسين مستوياك الدخو العا  .7

 من نطا  تراكم الموالد وييادة الفرر والجدو  المترشطة عنقودية التجمعاك تاميس اسر تنموية تكاملية لعدد من الدعم  .8

 .شاقتصادياك الحجم
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 السياساتي اإلطار. األول الفصل 

للفلسطينيين. ولكن أدك مياماك االحتال  اإلمرا يلي إلى  كانت القدس عادمة التجالة والنقو والسياحة والقلب الثقافي

فصلها عن االقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغرشية  ودمجها في االقتصاد اإلمرا يلي  شطريقة جز ية ومكوهة. 

و والمالية وهكلا أدبي اقتصاد القدس الكرقية يعتمد شككو متزايد على االقتصاد اإلمرا يلي في التجالة ومو  العم

تغيّر الطاش  العمراني  إمرا يليةفي ميا  إجراءاك   عملية فصو القدس الكرقية خال  العقد ايخير وغيرها. وقد تسالعت

كلها  من هد  تهويد القدس. وقد مبب ذل  انوفاض مساهمة اقتصاد القدس في الناتد المحلي   والديمغرافي في القدس

يمكن إيجاي التحدياك التي تواجه  2000.5٪ عا  8بو االنتفا ة الثانية إلى أقو من ٪ عا  ق15اإلجمالي الفلسطيني من 

االقتصاد الفلسطيني في القدس المحتلة شثالث ظواهر ل يسية كانت وما يالت السماك البالية لتطولل  خادة في السنواك 

 ايخيرة  وهي: 15-10ا 

 اإلمرا يليةالل  نتد عنه الحا  االقتصاد مبامرة شم مساك وقوانين ومصالي السلطاك  إمرا يولدولة  الضم •

 وميامتها التمييزية  د التنمية والوجود الفلسطيني؛

عن محيطه الفلسطيني اجتماعيا  ومياميا  واقتصاديا   مما يجعو من الصعوشة شمكا  مقاومة تأثيراك الضم  العزل •

 حياء العرشية ويبعد المصلحة المقدمية عن المصلحة الفلسطينية الوسنية ايوم ؛واالمتيطا  والونا  على اي

  المتمثو في التراج  في جمي  الم مراك االجتماعية والسكانية تقريبا  وفي تفتت االقتصاد ونزع قوال التفكك •

 اللاتية المحركة للنمو.

 اإلطار السياساتي اإلسرائيلي .4

من   ة لفصو القدس الكرقية عن شاقي ايلا ي الفلسطينية المحتلة خال  العقد ايخيرامتدك االمتراتيجياك اإلمرا يلي

تهويد في ميا  الهد  االمتراتيجي شكلها   ولا وقا   جديدة على ايلضلجراءاك ملسلة من اإلخال  اتواذ إمرا يو 

شناء الجدال الل  مالع من عز  القدس الكرقية عن شاقي ايلا ي  وأكثرها تأثيرا   هلل التداشيراشري القدس. ومن 

 الفلسطينية المحتلة والتوم  االمتيطاني في القدس الكرقية وحولها. 

 سياسات إسرائيل لعزل القدس ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل 1.1

د حركة الدخو  إلى القدس الكرقية وقيّ  1967إلى إعادة لمم الحدود شعيدا  عن خط الهدنة قبو عا   الجدال شناء أد 

حيت كانت الضفة الغرشية تمثو   أموا  القدس عنصر أمامي من عنادر قاعدته االمتهالكيةأفقد والوروج منها مما 

خال   العما االمتراتيجي يموا  القدس. وتُقدل الوسا ر المبامرة لسكا  القدس من الجدال شما يزيد عن مليال دوالل

أ ر وقد  6.ويامليو  دوالل من ٢٠٠إلى الضا عة معد  تكاليف الفرر البديلة حيت يقدل   يولى لتكييدلالسنواك العكر ا

حواجز  عبولفلسطيني من حاملي الهوية المقدمية اللين وجدوا أنفسهم خلف الجدال وشحاجة ل 100٫000الجدال ما يقالب 

  ولاس خميس  وكفر عقب  والمرول شنقاس تفتيش من أجو الدخو  إلى القدس. ومن شين المناسا ايكثر تأثرا  مويم معفاس

والسواحرة الكرقية وأجزاء من عناتا. عرقو الجدال من إمكانية ودو  مكا  هلل المناسا إلى مرافا الودماك التعليمية 

 الممتدة  القدسمرعيين داخو حدود شلدية الحصو  عليها كونهم مقيمين ا لهم يحوالصحية وغيرها من الودماك التي 

إال أنهم ال يحصلو  جميعهم على   لضرا ب اإلمرا يليةا. على الرغم من دف  مكا  هلل المناسا جز يا  خالج الجدال(

 إمداداك الميال وغيرها.  جم  النفاياك وخدماك الصر  الصحي و

ايلا ي الفلسطينية المحتلة. فقد شلغ عدد المستوسناك شقية من عز  القدس الكرقية عن  التوم  االمتيطانيياد 

قامت السلطاك  2015وخال  عا   7مستوسن. 420٫210مستوسنة يقطن فيها  16 2014( عا  J1اإلمرا يلية في منطقة  

                                                           

 . االقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية: الصمود في وجه الضم والعزل والتفكك.2013األونكتاد )مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية(.  5
 .2013األونكتاد.  6
 . كتاب القدس اإلحصائي السنوي. 2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.  7
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من أخطر المكالي   E1عتبر موطط وي 8وحدة امتيطانية في قلب القدس. 12600اإلمرا يلية شإقرال خطط لبناء أكثر من 

حيت يسعى الموطط لرشط مستوسنة   ايلا ي الفلسطينية المحتلة قيةشين القدس الكرقية وشالتراشط االمتيطانية التي تهدد 

من القدس إلى خالصة إمرا يلية كتلة مكانية ومعمالية معاليه أدوميم  أنتر/  الوالسة أدنال( شمدينة القدس  وشالتالي خلا 

من خال  مطب القدس من االنقطاع الجغرافي شين مما  وجنوب الضفة الغرشية اتما  وشنفس الوقت   أغوال ايلد 

 ايلا ي الفلسطينية المحتلة.مركزها التاليوي في تل  العالقة شين مناسا 

في  ط العمراني والبناءوعقباك تفر ها السلطاك اإلمرا يلية على التوطيويتزامن التوم  االمتيطاني في القدس م  قيود 

٪ من 13ال يُسمي للفلسطينيين البناء إال على   ٪ من ألا ي القدس الكرقية35القدس. في حين يتم شناء المستوسناك على 

مجموع مساحة مناسا القدس الكرقية التي تمَّ  مها. ويواجه مكا  القدس دعوشاك جمة للحصو  على لخ  للبناء في 

طاك اإلمرا يلية على من يريد الحصو  على لخصة شناء إثباك ملكيته لأللض. المككلة هي أ  القدس أهمها امتراس السل

فقط ُلش  ايلا ي مسجلة لمميا   أ  عندها إثباك ملكية( وُلشعها خا   إلجراءاك تسوية وتسجيو  مثو شيت حنينا( 

اءاك الحصو  على لخصة شناء وقت تتطلب إجر  للا 9٪ من ايلا ي غير مسجلة في مجالك الملكية.50ولكن حوالي 

مما يفرض على العديد من الفلسطينيين البناء شطريقة   ألف ميكو على ايقو 300-150سويو وتكاليف شاهتة تتراوح شين 

. فوفق ا لتقرير أددلل مركز "غير قانونية". ويواجه الفلسطينيو  التمييز عند تطبيا القوانين التي تتعلا شموالفاك البناء

  مقالنة 2008و 2004% من موالفاك البناء التُكبت في القدس الغرشية شين عامي 78.4فأ   10و  والسال  الدولي التعا

من جمي  الموالفاك المرتكبة في القدس فقط % 27% في القدس الكرقية. م  ذل   أُددلك أوامر هد  شحا 21.5ب 

 11% من الموالفاك فيها.84قضا ية شحا الغرشية  مقالنة  شالقدس الكرقية التي مهدك أوامر هد  

 12E1خالسة تو ي موطط 

                                                           

8Ibid.  
9 Marom، N. 2004. The Planning Deadlock: Planning Policy، Land Arrangements، Building Permits 
and House Demolitions in East Jerusalem، Jerusalem. Bimkom. 
10 http://capi.org.il/wp/wp-content/uploads/2014/08/Demolishing-Peace.pdf 
11 Margalit، M. 2014. Demolishing peace: Houses demolitions in East Jerusalem 2000-2010. 
International Peace and Cooperation Center. 
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ومن التحدياك ايخر  التي تواجه الفلسطينيين في القدس  ريبة المسقفاك وايمالك والمعروفة شضريبة ايلنونا. ويتم 

الخ( كما   مدالس  دناعية  يلاعية  مكنية  احتساب الضريبة حسب تصنيف المنطقة ونوع االمتعما   مناسا تجالية

 ميكا للمتر 98و 35تتراوح قيمة المبلغ المفروض دفعه للبلدية ما شين   وي خل شعين االعتبال نوع السكن ومساحته. فمثال  

ويدفعو   ٪ من مكا  القدس37وشالرغم من أ  الفلسطينيين من مكا  القدس يمثلو   المرش  الواحد للمناسا السكنية.

 ٪ من مواينة البلدية تُصر  للقدس الكرقية.10إال أ  فقط ما يعاد     13الضرا ب

ا كأداة لطرد الفلسطينيينإمرا يُو  وتلجأ ومصادلة ألا يهم شهد   ما  ميطرتها على القدس. فقد فعَّلت  للقانوَ  أيض 

. يهد  القانو  لمصادلة 1950قانوَ  أمالك الغا بين الل  ددل عا   2015آذال  15المحكمة العليا اإلمرا يلية شتاليخ 

سنٍد قانوني" لبسط   وقد امتودمته إمرا يو في البداياك "ك1948ممتلكاك الفلسطينيين اللين ُسردوا خال  النكبة عا  

رين. في العا     شدأك إمرا يو شتطبيا القانو  على القدس الكرقية وشناءا  1967ميطرتها على ممتلكاك الفلسطينيين المهجَّ

ن  2015دادلك ممتلكاك مكا  القدس المتواجدين خالج فلسطين. وحصو تفعيو آخر للقانو  عا    على ذل  يمّكِّ

ا  القدس الكرقية الفلسطينيين القاسنين في الضفة الغرشية على اعتبال أ  ممتلكاتهم في من مصادلة ممتلكاك مك إمرا يو

والتي  1968القدس "أمالك غا بين". وهناك أيضا  قانو  الجيو الثالت وهو قانو  يستهد  الممتلكاك المستأجرة قبو عا  

اة الجيو الثالت من المستأجرين الفلسطينيين  وشعدها . يُنهي القانو  مدةَ الحماية شوفايلدني محمية  شموجب القانو كانت 

                                                           

٪ فلسطينيين )أو "مسلمين ومسيحيين" حسب تصنيف اإلحصاء 37٪ منهم يهود و61 ٬ 2014نسمة عام  800٫849بلغ عدد سكان القدس  13
 :Jerusalem Institute for Israel Studies. 2016. Jerusalemإلسرائيلي( والباقي من دون ديانة أو مسيحيين من غير العرب )ا

Facts and trends 2016. The state of the city and changing trends.) 
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من اليهود اللين امتلكوا تل  العقالاك قبو وفي شعض الحاالك ه الء ايدليين  حا التصر  شالعقال للمالكين  يعود

 14القانو .هلا فلسطيني خطر الطرد من منايلهم شفعو  300. ووفق ا لوليو تفكجي  يواجه أكثر من 1948

تفرقة شين القدس الكرقية فعلى الرغم من عد  وجود  فلسطينيو  التمييز أيضا  عند تطبيا القوانين اإلمرا يلية.ويواجه ال

فمثال يواجه التجال الفلسطينيو  التمييز عند تطبيا  15.قانو  يوتلف تطبيا القانو  شين المنطقتينن  الوالغرشية من ناحية 

  لقاشة أكثر على المحالك التجالية في لهنا أجريت لهلا البحتالقوانين التي تتعلا شالضرا ب. حسب المقاشالك التي 

مالك إنفاذ ( حيت شدأ المفتكو  اإلمرا يليو  شإجراء ح2015خصودا  شعد "الهبة الكعبية"  تكرين ايو    القدس الكرقية

على التاجر دف    في البلدة القديمة ومالع دالح الدين وإددال موالفاك شناءا  على قوانين لم تكن تُنفل من قبو. فمثال  

ميكو إذا كا  يدخن  1٫000ميكو إذا ُوجدك أعقاب مجا ر على ايلض وعلى المدخن أ  يدف   1٫000موالفة شقيمة 

   16مم عن مدخو المحو. 30للتجال اللين يعر و  شضا عهم لمسافة أكثر من داخو المحو. ويُعطى أيضا  تحليراك 

 مستقبلية للقدسالخطط إسرائيل  1.2

الدولة اليهودية. شناء شهد    تتميز إمرا يو شتطويرها لنتا  توطيط يُنفل شكفاءة عالية شمساعدة من القطاع العا  والوار

تق  القدس في جوهر الوطط اإلمرا يلية التي تهد  إلى تهويد المدينة من خال   ما  وتومي  السيطرة السيامية 

و عت إمرا يو ثالثة   تقليو عددهم. فمثال   وأواالقتصادية والديمغرافية اليهودية وفي نفس الوقت سرد الفلسطينيين 

. الموططا  اآلخرا  غير معروفين 2004المنكولة عا   2020رها خطة القدس أمه  موططاك ل يسية لمدينة القدس

ا شامم "القدس  5800شالدلجة نفسها وهما: خطة مالو  الحكومية  وخطة القدس  التي سرحتها "( 2050 المعروفة أيض 

دد الفلسطينيين في . تهد  هلل الموططاك جميعها إلى ييادة عدد اليهود وتقليو عاالمرا يلي القطاع الوارم مساك 

تركز هلل الموططاك على تطوير قطاعاك السياحة والتعليم العالي  17القدس من خال  االمتعمال وملب الممتلكاك.

والتكنولوجيا المتقدمة في المدينة كما وتسعى المتودا  التوطيط الحضر  من أجو  ما  أغلبية يهودية في القدس وتقييد 

 التوّم  الحضر  الفلسطيني.

موططْين آخرْين للقدس: الوطة ايولى تركز على القدس الكرقية وتهد  إلى تعزيز ايمن من خال  دعم النمو ي هنا نبر

البلدية متستهدفها االقتصاد  والوطة الثانية هي الوطة الومامية للقدس التي تسلط الضوء على القطاعاك المهمة التي 

 للنهوض شاقتصاد القدس.  

 إسرائيل للخطط التنموية للقدس الشرقية كأداة سياسية لبسط سيطرتهااستخدام  1.2.1

في  يهد  لتعزيز الكعول شايمن الفرد  وتطوير النمو االقتصاد  29/6/2016قرال شتاليخ  ك الحكومة اإلمرا يليةاتول

تم تطويرها شناء لتنفيل الوطة التي  2018و 2014مليو  ميكو شين عامْي  200مواينة ي  صتم تو 18القدس الكرقية.

تستود    على فر ية وجود عالقة مبامرة شين وتيرة "العنف" في القدس الكرقية والو   االقتصاد . شمعنى آخر

من خال  تقوية  كأداة ميامية لقم  المقاومة الفلسطينيةالسلطاك اإلمرا يلية خطط التنمية االقتصادية في القدس الكرقية 

خادة شعد حادثة محمد أشو خضير في ديف   تعتبر "مصلحة قومية من الدلجة ايولى" الحالة ايمنية في القدس والتي

 .2015و"الهبة الكعبية" التي شدأك في تكرين ايو   2014

                                                           

 .لسياسات الفلسطينيةالشبكة: شبكة ا. أي قدس؟ المخططات اإلسرائيلية غير المعروفة. 2016نور عرفة.  14
 (.18/1/2017مقابلة مع المحامية نسرين عليان ) 15
 (.2016ورقة بحثية تم إصدارها مع معهد ماس حول "الوضع الحالي لألسواق التجارية للبلدة القديمة في القدس" )أجريت ضمن مقابلة  16
Known -Which Jerusalem: Israel's Littleيرجى قراءة الورقة السياساتية اآلية: " ٬لالطالع بشكل أكبر على المخططات الثالثة 17

Master Plans الفلسطينية السياسات شبكة: الشبكة موقع" على. 
وفرة المعلومات حول الخطة باللغة العبرية على الموقع االكتروني لمكتب رئيس الوزراء. مت 18

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/dec1775.aspx 
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تم تكليف ويالة ايمن الداخلي شتعزيز قدلاتها في تطبيا القانو  مر  القدس من   من أجو تقوية "الكعول اللاتي شايما "

وتهد  لتقوية "ايما " وييادة تواجد الكرسة في القدس الكرقية لمن  "العنف  2017و 2014خال  خطة متعتمد شين 

فقد تمت التودية   نمو االقتصاد أما شالنسبة لتعزيز ال مليو  ميكو لتحقيا هلا الهد . 94.5واإلجرا ." وقد تم توصي  

تهد  لتقوية المجتم  في القدس الكرقية في ألشعة مجاالك  2018-2014للمصادقة على خطة حكومية للفترة ما شين 

 والمساعدة على "لفاهية السكا ."  وتطوير البنى التحتية والم مساك  والعمو  ل يسية: التعليم

لجنة لقاشة شمسي كو ما يو  البنى التحتية لتكوي  احتياجاك السكا  في  كأمر  ديةشتطوير البنى التحتية المافيما يتعلا 

مليو   67القدس الكرقية في مجا  الموادالك العامة والطرقاك واإلنالة والمجال  والمساحاك العامة. وتم توصي  

 القديمة.  من ميزانية خطة تطوير البلدةمتحو    ميكو لتطوير البنى التحتية في القدس الكرقية

العرشية ويالة التعليم للعمو على لف  عدد الطالب اللين يتعلمو  "شغروك" في المدالس لتودية وجهت   للتعليمشالنسبة 

و"موينا" في الجامعاك اإلمرا يلية شاإل افة لتطوير شرامد لمن  التسرب من المدالس. وهناك أيضا  سلب من ويالة 

و خطة "مدينة شال عنف" من خال  تكجي  الودمة المدنية في خمسة مناسا في القدس ايمن الداخلي وشلدية القدس لتفعي

مليو  ميكو لتحقيا هلل ايهدا . وتجدل اإلمالة هنا إلى ييادة جهود السلطاك  46الكرقية. تم تحديد مواينة شمبلغ 

هناك  غوس  2011قية. منل عا  اإلمرا يلية للسيطرة على المناهد الدلامية في المدالس الفلسطينية في القدس الكر

متزايدة على المدالس في القدس الكرقية  وخادة تل  التي يتم تمويلها من قبو شلدية االحتال   المتودا  الكتب المدلمية 

(. الهد  الر يسي هو السيطرة على ما يتعلمه الطالب الفلسطينيو   MANHIالتي تعدها إدالة التعليم في القدس  

  تبط شالهوية السيامية والتاليخ الفلسطيني. وخادة كو ما ير

تم تككيو ساقم مكترك من ملطة تطوير االقتصاد وشلدية القدس وويالة القدس ومندوب   شالعمو واالمتثمالفيما يتعلا 

ي الميزانياك في ويالة المالية لو   خطة لحو مككلة البطالة وييادة نسبة العما  الفلسطينيين م  تكديد الوطة على فت

مركز للتوجيه المهني يعطي دولاك لتطوير المهالاك العملية. كما تهد  الوطة إلنكاء "منتمة المصالي الصغيرة" 

مليو  ميكو لكو ذل . وشناءا  على  47لتكجي  ايعما  التجالية الصغيرة والمتومطة في القدس الكرقية. وتم توصي  

المتراك م  ويالة االقتصاد لمساعدة الفلسطينيين على إيجاد فرر فُتي م خرا  مركز تكغيو في القدس الكرقية شا  ذل 

عمو كما وتم فتي مركز لتطوير المصالي الصغيرة في القدس يقو  شاعطاء دولاك إلماد قانوني واقتصاد  ويقد  مني 

 ودعم ماد  لمن يفتي مصلحة.

واإلدما  المودلاك انتكال مليو  ميكو لتفعيو خطة لمحالشة  37تم توصي   ،المجتم  والرفال المجتمعيلتطوير 

 عامو اجتماعي شككو تدليجي لمعالجة المكاكو المجتمعية مر  القدس.  30ومساعدة ايسفا  "في خطر" وإ افة 

  ي من انهيال اقتصاد هتما  السلطاك اإلمرا يلية في النمو االقتصاد  في القدس الكرقية التي تعانالالسبب الر يسي أ  

هو اعتقادها شأ  تحسين النمو االقتصاد  يساعد على تعزيز معول السكا  في القدس الكرقية شاالنتماء للدولة مما ي د  

الوطة نفسها. أ  أ  خطط التنمية اإلمرا يلية شحسب   الحكم وتحسين الو   ايمنيإدالة إلى تقوية قدلة الدولة على 

محاولة  شلل  قم  المقاومة   وتكجي  إدماج الفلسطينيين داخو إمرا يويمرلة المجتم  الفلسطيني  تستود  كأداة ميامية

الفلسطينية  د االحتال . لكن من الدواف  ايخر  لالهتما  شالنمو االقتصاد  في القدس الكرقية هو أ  نسبة الفقر العالية 

من مصلحة   اية االجتماعية على كاهو الدولة. للايادك من عبء نتا  الرع 19(2014في عا   81.8٪في القدس  

ز النمو االقتصاد  في القدس لتقليو التوصصاك التي يجب أ  تدفعها الدولة للمحتاجين وشنفس يالسلطاك اإلمرا يلية تعز

 20الضرا ب والتأمين.تسديد على  الوقت  ما  مدخو  للدولة من خال  قدلة السكا  الفلسطينيين

تعطي الويالاك اإلمرا يلية الموتلفة حوافز في عدة مجاالك والتي من الممكن لسكا    وطط "التنموية"شاإل افة لهلل ال

إال أ  العديد منهم ال يعر  شوجودها وكثيرا  ممن يعر  شها يرفض الحصو    القدس من الفلسطينيين الحصو  عليها
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السياحة لمن يريد ترميم فناد ؛ دعم ماد  من ويالة : توفيضاك من ويالة مثو  علىعليها. وتكمو هلل التحفيزاك 

  21االقتصاد لمن يكغو النساء؛ السماح شزيادة عدد سواشا العمالاك السكنية إذا كا  المكروع يستهد  اييواج الكاشة.

 22(2016-2021خطة إسرائيل الخماسيّة للقدس ) 1.2.2

عيكة في القدس شاعتبالها "عادمة إمرا يو". فقد تمت أددلك السلطاك اإلمرا يلية عدة قرالاك لتحسين مستو  الم

مليو  ميكو. تركز  850شميزانية  2021و 2016وميتم تطبيقها شين  23المصادقة على خطة خمامية تكملة لوطة مالو 

 الوطة على ألشعة مجاالك للنهوض شالنمو االقتصاد  في القدس  التركيز ليس على القدس الكرقية شالتحديد(:

مليو   137تهد  الوطة إلى تقوية وتأميس مكانة القدس كعادمة مياحية دولية عن سريا توصي  ميزانية  :السياحة

ميكو. وميتم تفعيو اآلتي: خطة لتسويا القدس كعادمة مياحية عالميا ؛ خطة المتقطاب م تمراك دولية للقدس؛ وخطة 

  .الوطةنفيل مليو  ميكو كو منة لت 10شلدية القدس  وص لتطوير شنى تحتية مياحية ومنتوجاك مياحية. مت

حسب  شو تستود  إمرا يو فقطاع السياحة محرك ا للتنمية االقتصادية للمدينة في تجدل اإلمالة هنا إلى أ  إمرا يو ال تر  

الوالجي تطوير قطاع السياحة في القدس والهيمنة عليه كوميلة للسيطرة على الرواية و ما  تسويا القدس للعالم 

تطبِّّا إمرا يُو قواعدَ دالمة  على َمن يمكنه العمو كمرمد مياحي  وعلى المعلوماك التاليوية التي   "كمدينة يهودية". للا

ال يلتزمو  شالرواية اإلمرا يلية ويحاولو  تقديم  سحب لخ  المرمدين السياحيين الفلسطينيين اللينت  للسياح. لهلاتقد  

 . مغايرتحليو 

: تهد  الوطة إلى تقوية مكانة القدس في مجا  الصناعاك المتقدمة عن سريا االمتثمال شكركاك ك المتطولةالصناعا

ميتم تطوير عمو مكترك   مليو  ميكو. وفي إسال الوطة 160شمبلغ   متطولة والسينما والتلفزيو  والرمو  المتحركة

 دمة شاإل افة لتكجي  االمتثمال في التكنولوجيا. والصناعاك المتق ايكاديميمجا  الم  جهاك محلية ودولية في 

مليو   75شميزانية   : تسعى الوطة لتقوية مكانة القدس كمدينة أكاديمية م  كفاءاك مهنية متطولةالمهنيةالعلمية والكفاءاك 

خادة لتطوير  ميكو. وميتم تفعيو شرامد تهد  لرف  عدد الطالب الجامعيين والوريجين في المدينة من خال  شناء شرامد

البنى التحتية في الم مساك والتكجي  على التنوع في المجاالك ايكاديمية التي يتم تدليسها وتعزيز العمو المكترك شين 

 الم مساك ايكاديمية. 

تهد  الوطة إلى تطوير المناسا الوضراء ومسالاك للدلاجاك الهوا ية   : لتعزيز لفاهية الحياةلفاهية الحياة في القدس

 مليو  ميكو.  163لخ. متقو  ملطة تطوير القدس شتنفيل الوطة شميزانية ا

م  دول ل يسي تلعبه ملطة تطوير القدس في   ومن الوا ي من هلل الوطط التعاو  شين أكثر من جهة فاعلة لتنفيل الوطط

 التوطيط لترويد مدينة القدس "كالعادمة ايشدية" إلمرا يو. 

 التي تعمل في مجال "التنمية" في القدسالمؤسسات اإلسرائيلية  1.3

نلكر أدنال شعض الم مساك اإلمرا يلية  الحكومية والغير   شاإل افة لبلدية القدس والويالاك اإلمرا يلية الموتلفة

 حكومية( التي تلعب دولا  أماميا  في مجا  "التنمية االقتصادية" في القدس.
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متوفرة معلومات حول الخطة باللغة العبرية على الموقع االكتروني لرئيس الوزراء:  22

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1483.aspx  
مية تسعى إلى ترويج القدس "كمدينة عالمية ورائدة في التجارة ونوعية الحياة" وتنفذها سلطة تطوير القدس وهي خطة ماروم هي خطة حكو 23

اتية هيئةَ تخطيط رئيسية لبلدية القدس تعمل في مجال اإلسكان والتشغيل، إلخ. المزيد من المعلومات حول خطة ماروم متوفرة في الورقة السياس
 )االنجليزيو بالعربيلشبكة )التي كتبتها الباحثة مع ا

https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A3%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%9F-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9/
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A3%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%9F-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9/
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 ملطة تطوير القدس

هد  ش 1988لجهة القيادية في توطيط وتطوير المدينة وقد تم إنكاؤها شموجب القانو  عا  تعتبر ملطة تطوير القدس ا

"تعزيز وتكجي  التنمية االقتصادية في القدس؛ التنسيا شين المكاتب الحكومية والسلطاك والهيئاك المعنية في تطوير 

 24جالية في القدس."القدس؛ وتقديم المكولة وتوفير المعلوماك حو  تنتيم الوطط والمكالي  الت

 25مركة موليا لتطوير القدس

الجهة المنفلة الر يسية لبلدية القدس وويالة النقو وهي مس ولة عن إدالة وتنفيل  1986تعتبر الكركة التي تم إنكاؤها عا  

التنفيل  لسلطة ألا ي مكالي  تطوير البنية التحتية وشناء المباني العامة الر يسية في المدينة. وتمثو موليا أيضا  الللاع 

 إمرا يو ولسلطة تطوير القدس خادة فيما يتعلا شتعزيز المكالي  في المراكز الحضرية.

 26مركز تطوير المبادلاك والمصالي التجالية -مركز ماسي القدس

صو تسعى الحتضا  العمو التجال  في القدس. كا  المركز يح 1990عا  مركز ماسي هو جمعية إمرا يلية تم تأميسها 

أغلبها   لكن يعتمد المركز منل مت منواك على التمويو من عا الك ودناديا يهودية  على تمويو حكومي في الما ي

ويتفرع إلى أقسا  موتلفة تهتم شاليهود المتدينين القدس الغرشية في الوالياك المتحدة. يوجد المكتب الر يسي للمركز في 

ه في القدس الكرقية خال  تكرين ايو  ا  لدس الكرقية. قد قا  المركز شفتي فرعوالق "والقادمين الجدد"واليهود االمكناي 

ويعمو فيه ساقم فلسطيني من   وتعتبر هلل أو  مرة يتم فيها فتي فرع عرشي لم مسة إمرا يلية في القدس الكرقية 2016

 مكا  القدس.

المركز دولاك تدليب حو  االمتيراد والتصدير  يوفّر  لتكجي  القطاع التجال  وتعزيز التأهيو التجال  لسكا  القدس

ن دولاك حو  مروس يلمكالكتقد  ل  والتجالة العالمية لمن يريد امتيراد منتجاك من الوالج أو منتجاك محلية. مثال  

التأمين وإجراءاك التولي  الجمركي. كما ويوفر   قوانين االمتيراد  الكحن والنقو  سر  السداد  الصفقة التجالية

تدقيا الحساشاك وجوانب قانونية   التسويا  الوطواك االمتراتيجية  مركز ماعاك امتكالية مجانية حو  الوطة تجاليةال

مثو قوانين المعامالك البنكية وإجراءاك   موتلفة.  يسعى المركز أيضا  إلى ييادة توعية مكا  القدس شالقوانين اإلمرا يلية

 اإلعفاء من الضريبة وغيرها.

يهد  إلى مساعدة النساء على   كز شبناء مكروع "تمكين النساء من خال  المكالي  التجالية" لمدة ثالثة منواكقا  المر

 نعلى إدالة المكالي  التجالية ومنحه نمن خال  تدليبه  قتصاد ايمراالالبحت عن أما  وظيفي وتعزيز مكالكتهم في 

ميكو منويا  كمني  600000المركز أكثر من كما يوفر ثالجة مثال (.   قروض أو مني لتلبية احتياجاتهم  مراء فر 

  لها  جاشر  للمبادلاك التجالية وهناك عدة دناديا أيضا  توفر قروض شكروس ميّسرة وشدو  فا دة. وفقا  لمديرة المركز

 في ظو الفراغ خصودا    "ماسي"مو م  م مسة إمرا يلية مثو اعتهناك م خرا  قبو  من أهو القدس على الأدبي 

السيامي والم مساتي الفلسطيني وشسبب ييادة ثقة الناس شالم مسة. وقد دف  نجاح المركز وتومعه إلى تطوير شرامد 

موتلفة للنساء  "ُمرشيّاك البيوك"( والكباب ولحاملي الكهاداك ايكاديمية. تجدل اإلمالة إلى وجود م مسة إمرا يلية 

ماسي وهي م مسة "معو " في معفاس والتي تحصو على تمويو حكومي من ويالة عمو نفس مجاالك في أخر  تعمو 

 التجالة والصناعة اإلمرا يلية.

م مساك مرحلة الضم التي تمر شها القدس الكرقية والتي يزداد اندماجها يوما  شعد يو  شاالقتصاد مثو هلل اليعكس وجود 

يبّرلو  عملهم في م مساك إمرا يلية   مديرة مركز ماسي مثو  اإلمرا يلي. وعلى الرغم من أ  شعض الفلسطينيين

                                                           

24http://www.jda.gov.il/template/default_e.aspx?Cid=21  
25http://moriah.co.il/  
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إال أ  للسلطاك اإلمرا يلية أهدا  أخر  منها تنمية االقتصاد اإلمرا يلي   شإلادتهم دعم دمود الفلسطينيين في القدس

ا يو على وهو شسط ميطرة إمرايوم  لهد  السيامي  من اوالل  يتطلب جز يا  تحسين ايو اع االقتصادية في القدس 

 الحد من مقاومتهم  د االحتال . والقدس وتعزيز معول الفلسطينيين 

 اإلطار السياساتي الفلسطيني .5

 غياب مرجعية سياسية وجسم تمثيلي موّحد  2.1

 يعتبر غياب المرجعية والقيادة السيامية من أهم المكاكو التي تواجه القدس على الصعيد السيامي واالقتصاد  واالجتماعي

قا د ميامي وجسم تمثيلي محلي من القدس ايمر الل  حر    2001 عا واغال  شيت الكر  منل وفاة فيصو الحسيني 

 ودولي. 

إلى هنا نكير وأو انها غا بة عن اينتال  على ايلضمحدود تعدد في ايجسا  التمثيلية التي تلعب دول  هناك  محليا  

 قدس:المرتبطة شالالهيئاك التمثيلية الرممية 

ويرأمها الر يس أشو ماي . وهي تعمو م  السلطة  2005اللجنة العليا لك و  القدس التي أُنكئت في عا   .1

الفلسطينية واللجنة التنفيلية لمنتمة التحرير الفلسطينية شاعتبالها المرج  الر يسي للقضايا المتعلقة شالقدس. ومن 

عمال  شكدال(؛ محافتة القدس وويالة م و  القدس؛ أعضا ها: المجلس االقتصاد  الفلسطيني للتنمية واإل

 27ودا رة القدس في منتمة التحرير الفلسطينية.

 دا رة القدس في منتمة التحرير الفلسطينية. .2

 ويالة م و  القدس. .3

 محافتة القدس. .4

للقدس في منتمة التحرير "جماهير " كا  الهد  من إنكا ها خلا عنوا    الم تمر الوسني الكعبي للقدس .5

 لفلسطينية. ا

 إال أنها غير فعالة.    شلدية عرشية للقدسالر يس شمثاشة تم إنكاؤها شناءا  على قرال التي  "أمانة القدس" .6

شناءا  على قرال من ل يس  2007عا   تئنكأ  وحدة م و  القدس في مكتب الر يس/ ديوا  الموظفين العا  .7

توفير معلوماك ودلاماك وتحضير خطط للتنمية في  ويتمثو دولها ايمامي فيفنية السلطة. وتعتبر الوحدة 

 28القدس شالتعاو  م  م مساك المجتم  المدني الموتلفة.

 عف التنسيا شين موتلف الجهاك المكلفة شتمثيو القدس الكرقية مواء على  من أهم اإلمكالياك على دعيد التمثيو هو

ضعف المرجعية في القدس يرتبط شعوامو لدني. مبب ل يسي دعيد القيادة الفلسطينية الرممية أو على دعيد المجتم  الم

ذاتية تتمثو شصراعاك حو  الر امة ودعوشة الحصو  على إجماع شين موتلف الكوصياك المقدمية على جسم تمثيلي 

خصودا  على الصعيد السيامي في ظو تكديد إمرا يو للقيود على عمو   واحد. قد فاقم ذل  من فقدا  القدس لمركزيتها

لمنتماك الرممية والم مساك الفلسطينية في القدس. وقد التبط غياب الجسم التمثيلي في القدس شانعدا  لؤية امتراتيجية ا

مما ي د  إلى  ياع م مساك    ميامية واقتصادية( معينة توّحد الفلسطينيين في دراعهم  د االحتال  اإلمرا يلي

اك م مساك المجتم  المدني مبعثرة من دو  أثر حقيقي على ايلض المجتم  المدني في عملها حيت تبقى جهود ومبادل

 ينها محاوالك فردية وال تكو  مبنية على لؤية وسنية ماملة. 

التي يرأمها عبد هللا   فيجدل ذكر اللجنة الملكية لك و  القدس  شالتمثيو على الصعيد اإلقليمي والدوليأما فيما يتعلا 

 15إلعداد دلاماك ووثا ا حو  القدس. هناك أيضا  حوالي  1971والتي أنكأها المل  حسين شن سال  عا    ايلدني
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28 Strategic Multi Sector Development Plan for East Jerusalem. 2010.  
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شمبادلة من المل   1998التي تأمست عا   "شيت ما  القدس"شاإل افة إلى  29 القدسشامم م مسة في ايلد  تعمو 

مية والثقافية للقدس عن سريا تمويو شرامد ومكالي  هد  إلى الحفاظ على الهوية العرشية واإلمالشالمغرشي الحسن الثاني 

 30تدعم دمود الفلسطينيين و"الوجود العرشي واإلمالمي" في القدس شالتعاو  م  م مساك إمالمية ودولية.

في الما ي التوجه فقد تم  .31المبادلاك فيما يو  مو وع المرجعية من ناحية إقليمية ودوليةتجدل اإلمالة إلى شعض 

طلب إنكاء مفوض مامي للقدس لكن لم يثير االقتراح اهتما  ايولوشيين عدا عن ششا  كي مو  عا  ايمم المتحدة  الى أمين

الممثو ايعلى لسيامة ايمن والك و  الوالجية في كاثرين امتو  عندما كانت الى اقتراح قد  شيروقراسية ايمر. كما 

الحسامياك السيامية شإنكاء مفوض مامي للقدس في االتحاد ايولوشي في شروكسو. ولكن شسبب  االتحاد ايولوشي

لم ينجي أيضا  اقتراح تككيو مفو ية كما . التعامو م  الفكرةلم يتم   المتصلة شمثو هلل الوطوة البيروقراسية الكديدةو

 للقدس في الجامعة العرشية. 

خادة في ظو السياماك اإلمرا يلية التي   من الم مساك الفاعلة في القدس عدد قليويزيد من دعوشة ايمول وجود 

م مسة فلسطينية شما فيها شيت  31  أغلقت إمرا يو أكثر من 2001فمنل العا   تستهد  الم مساك الفلسطينية في القدس.

هلا إلى انتقا  العديد من الم مساك الكر   المقر الساشا لمنتمة التحرير الفلسطينية  والغرفة التجالية. وأد  مناخ القم  

تفتقر الم مساك لتمويو   إلى خالج القدس  مّما مبب فراغ م مساتي كبير مصحوب شغياب القيادة. إ افة إلى ذل 

تكغيلي لتغطية احتياجاتها وهي شالتالي تتنافس كثيرا  فيما شينها. ولم تنجي الجهود التي تمت في الما ي لولا جسم يجم  

للا من المهم التكبي  شين الم مساك وخلا مبكة لعمو  32الموتلفة شسبب دراعاك موصية في الدلجة ايولى.الم مساك 

 33يلية.غتكامو في الودماك من أجو تقليو التكاليف التكم

على دعيد   لقدسشاإل افة إلى م مساك فعالة مثو مستكفى المقادد وجامعة القدس  هنال  العديد من الم مساك في ا

نلكر: الهيئة اإلمالمية العليا؛ مجلس ايوقا ؛ الجمعية العرشية للتنمية   أكثرها غير فاعلة أو مكلو  عملها المجتم  المدني

القدس  ميتم التطر  لها  - ال تعمو حاليا  شسبب عد  االتفا  حو  من ميترأس الجمعية(؛ الغرفة التجالية الصناعية العرشية

كما تزامن دندو  وقفْية القدس. وم خرا  إلمكا ؛ التجم  السياحي المقدمي؛ اتحاد الجمعياك الويرية؛ الحقا (؛ مجلس ا

الفراغ القياد  والم مساتي شنكوء لجا  أحياء محلية أو تفعيو المجالس القروية في أحياء موتلفة في القدس الكرقية. تُعين 

نتد عن غياب  ة البلدية شتوفير الودماك االجتماعية الضرولية.أو تنتوب هلل اللجا  موصياك شالية لتمثيلهم ومطالب

قد   (تجال ملطاك االحتال السلطة الفلسطينية وتجال مزدوجة عند المواسن المقدمي  حيرة القيادة المرجعية السيامية حالة 

ك اإلمرا يلية مما أد  انعكس على واق  الحركة الوسنية في القدس وعجزها على قيادة حركة جماهيرية لمواجهة السياما

 إلى ييادة العمو الفرد .  

 الفراغ التخطيطي في القدس الشرقية  2.2

التبط غياب المرجعية والقيادة السيامية في القدس شغياب لؤية محددة للقدس مما تسبّب شفراغ توطيطي ال يالت تعاني منه 

٪فقط من 0.44تم توصي    الكرقية كعادمة لدولة فلسطينالقدس الكرقية. فبينما تتحدث القياداك الفلسطينية عن القدس 

لويالة م و  القدس ومحافتة القدس.  آلة هلل الميزانية كانت السبب الر يسي  2015ميزانية السلطة الفلسطينية لعا  

ا من تعيينه كأو  ويير لك و  القدس عا   40ولاء امتقالة حاتم عبد القادل شعد   . 2009يوم 

 نلكر أهمها أدنال.  عض المحاوالك لتطوير خطط للتنمية االقتصادية واالجتماعية في القدسقد كانت هناك ش

 خطة م مسة التعاو  إلحياء البلدة القديمة في القدس
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 2002ونكرك خطة إلحياء البلدة القديمة عا   1994شدأك م مسة التعاو  شرنامد إعمال البلدة القديمة في القدس عا  

شعد تحديت شعض المعلوماك. ترتكز الوطة على أشحاث  2004نكر الوطة عا  اعيد راث وحياة". وتحت عنوا  "القدس ت

ومسوحاك لجمي  القطاعاك في البلدة القديمة فتكمو دلاماك اجتماعية واقتصادية وم مساتية للبلدة القديمة شاإل افة إلى 

للحفاظ شالدلجة ايولى   للبلدة القديمة. تهد  الوطة دلامة قطاع الموادالك والبنية التحتية والسياحة والتطول المعمال

على التراث المعمال  في البلدة القديمة وتطوير البنى التحتية والودماك وتعزيز التنمية االقتصادية لتحسين الترو  

 المعيكية للسكا . 

sector review-Multi 2003   2006والوطة القطاعية) 

  شتمويو من االتحاد ايولوشي. مملت 2003قامت جمعية الدلاماك العرشية شتحضير خطة قطاعية للقدس الكرقية عا  

الدلامة تقييم لالحتياجاك في القطاعاك الموتلفة وأددلك قا مة من المكالي  ذاك ايولوية التي يجب العمو شها في 

تم   ( وشناء عليها2003لتي أمرفت على تحديت الوطة القطاعية  وحدة الردد والتنسيا ا ئتنكأ  2004القدس. في عا  

. لكن كا  تركيز الوطة على مكالي  قصيرة المد  وعلى 2006إددال الوطة االمتراتيجية للتنمية متعددة القطاعاك عا  

تمويو وللل  لم يكن م  توقف ال 2006مما قلو من فعالية الوطة التي توقف تنفيل مكاليعها في نهاية لها التمويو توفير 

 هناك متاشعة منتتمة أو تحديت للوطة. 

  2013-2011الوطة االمتراتيجية للتنمية متعددة القطاعاك في القدس الكرقية 

تم جمعهم   قطاع 11على تقييم االحتياجاك في شتركيز من قبو وحدة القدس في مكتب الر يس  2010الوطة عا   كددلأ

 فئاك كبيرة: 3في 

 الثقافة والتراث.  الرفال االجتماعي  الكباب  الصحة  جتماعية والتنمية: التعليمالحماية اال .1

 التنمية االقتصادية: االقتصاد والسياحة والسكن. .2

 حماية حقو  اإلنسا : المواسنة والتوطيط العمراني والبيئة. .3

تثبيت دمود الفلسطينيين في القدس االجتماعية واالقتصادية والمعيكية لسكا  القدس؛ ايو اع من أهدا  الوطة: تعزيز 

الكرقية؛ حماية الم مساك الفلسطينية التي تعمو في القدس؛ إحياء وتطوير اقتصاد القدس الكرقية؛ حماية هوية وحقو  

 لقدس.في ا الفلسطينيينالسكا  الفلسطينيين في القدس؛ وييادة القدلة المتيعاب أكبر عدد من 

هي غياب آلية تنفيلية أو عد  توفر تمويو العديد من مس ولين في السلطة شحسب لوطة لكن من اإلمكالياك ايمامية في ا

الثقة شالجهاك التي تعمو على تراج  ومما أد  أيضا  إلى غير مفعلة لتمويو مما أد  إلى شقا ها وشقاء خطط مماثلة لكافي 

 ةكن من المهم  ما  وجود ذلاع تنفيلية ييل  الوطط. تعمو وحدة القدس اآل  على تحديت الوطة التنموية للقدسإعداد 

 لمس ولياك التي على عاتقها.    اخطة يتم تطويرها في المستقبو شاإل افة إلى تطوير آلياك مساءلة للتأكد من تنفيل كو جهة 

 لشركاء المحليين الفاعلين في عملية التنميةا  2.3

من أهم ايمئلة التي يسألها المعنّيو  شالتنمية االقتصادية في القدس تتعلا شالجهاك الفاعلة في عملية التنمية. لكن معتم من 

نلكر أدنال أهم   قاشلتهم وجدوا دعوشة في ذكر جهاك محلية تلعب دولا  أماميا  في عملية التنمية. شالرغم من ذل تمت م

   لها دول مهم في أ  عملية تنمية اقتصادية في المستقبو.الجهاك التي من الممكن أ  يكو

 القدس-الغرفة التجالية الصناعية العرشية

تهد  لتقديم المعلوماك والودماك والتدليب ووتعتبر ممثو لقطاع ايعما  في القدس  1936تأمست الغرفة التجالية عا  

حيت   يودا  كبيرة على عمو الغرفة التجالية في القدسيعضا ها ومساعدتهم على تطوير أعمالهم. لكن تفرض إمرا يو ق
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ومنعتها من العمو داخو حدود البلدية ويأتي أمر شتمديد  2001قامت السلطاك اإلمرا يلية شإغال  مركزها في القدس عا  

 تقد  الغرفة التجالية خدماتها حاليا  من مكتب م قت في  احية البريد.   إغالقها كو متة أمهر. للا

من أهمها انقسا  مجلس اإلدالة حيت لم تحدث أ    تواجه الغرفة التجالية العديد من التحدياك اللاتية  ة على ذل عالو

هناك خال   35.موجود في منصبه منل عكراك السنواكشالرغم من أ  ل يس المجلس الحالي  34 1967 انتواشاك منل عا 

على الغرفة التجالية. يعتبر العديد أ  عد  وجود عملية  ةفصا لي اكيعكس خالف  ل يس المجلس الجديدكيفية اختيال حو  

آخر  حسبتداو  ملطة هي من أهم ايمباب ولاء  عف الغرفة التجالية وعد  فعالية العديد من الم مساك في القدس. وش

اشاك جديدة في مجلس انتوشإجراء قرال لر يس السلطة الفلسطينية للمطالبة قدمت م خرا  وييرة االقتصاد فأ    التقالير

 اإلدالة. 

تم إنكاء لجنة للتجال   فمثال   36قد أد   عف الغرفة التجالية في القدس إلى نكوء لجا  تجال غير تاشعة للغرفة التجالية.

وهي لجنة منتوبة من التجال في مالع دالح الدين ومالع السلطا    في مالع دالح الدين كبديو للغرفة التجالية

تقو  هلل اللجنة شتنتيم مهرجا  شداية مومم الصيف   لى متاشعة مكاكو التجال في قضايا موتلفة. مثال  تهد  إ  مليما 

الخ.   لتكجي  المستهل  المقدمي على الكراء من القدس عن سريا امتودا  الكوشوناك وعمو تنزيالك وإعطاء هدايا

ا  شين أعضاء اللجنة أد  إلى نكوء لجنة لتجال شاب الواد   أيضا  لجنة تجال للبلدة القديمة وقد حصو في الما ي خالفلوهنا

 37يكعر التجال شافتقالهم للفصا و السيامية ودولها في حو المكاكو.  ولجا  أخر . وفي تل  المواقف

الفلسطينيين من أكبر المواو  حاليا  هو أ  تأتي الغرفة التجالية اإلمرا يلية لسد الفجوة وتبدأ شإعطاء حوافز مالية للتجال 

 businessأو أ  تكترس على التّجال أ  يصبحوا أعضاء في الغرفة التجالية اإلمرا يلية للحصو  على لخصة المهن  

license مي ثر شطريقة كبيرة على دول الغرفة التجالية الفلسطينية ي  جزء كبير من عملها هو تمثيو   (. إذا حصو ذل

 الفراغ الم مساتي في القدس.   مصالي التجال مما يمكن أ  يفاقم من

 التجم  السياحي المقدمي

تأمس التجم  السياحي المقدمي ككبكة غير لشحية تعمو شين موتلف القطاعاك االقتصادية والثقافية والدينية والتعليمية 

الم مساك أو الجمعياك والمهنية التي ترتبط شككو مبامر أو غير مبامر شالسياحة في القدس. ما يميّز التجم  عن غيرل من 

هو معيه لتحقيا لؤيته شتقديم منتد فلسطيني مميز قادل على المنافسة وتمثيو الهوية الفلسطينية شاإل افة إلى التباسه 

 التباسا  وثيقا  شالمجتم  المدني المحلي.

 اإلطار السياساتي إقليمياً ودولياً  .6

اليو  دولا  أكبر في  تركياتلعب   ها في القدس الكرقية. مثال  تومي  دولترغب شمن الدو  عدد ظهرك على الساحة م خرا  

توفر ل امة الوكالة التركية للتعاو  والتنسيا  تيكا( التاشعة للحكومة التركية دعما  ماليا    خادة في البلدة القديمة  القدس

قديمة وحماية المسجد ايقصى. كما وتقو  لتجال من البلدة القديمة لترميم محالتهم أو توميعها. الهد  هو دعم مكا  البلدة ال

والداف  ايمامي ولاء هلل المكالي  وغيرها هو في   شر إمالميةقاالحكومة التركية شدعم مدالس في القدس وترميم م

 يتمثو شدعم دمود المسلمين في القدس.  ايماس ديني

دوالل  000٫400قامت م مسة إمالاتية شاعتماد  2016دول متزايد في القدس أيضا . ففي عا   لإلمالاك العرشية المتحدة

تويي  الدعم من الم مسة اإلمالاتية عن سريا توفير خادة في البلدة القديمة. وقد تم   لدعم التجال والسكا  في القدس

ك شما يتنامب م  و عها الماد  وم  عدد ايفراد. وامتودمت العا ال  كوشوناك للعا الك المحتاجة في البلدة القديمة

                                                           

 لكن ألغاها ياسر عرفات. 1990كانت هناك محاولة لعمل انتخابات للمجلس عام  34
 (.15/1/2017مقابلة الباحثة )  35
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شادلك اإلمالاك   العا الك والتجال. شاإل افة إلى ذل  ةأفادشحسب   الكوشوناك للكراء من التجال في مالع دالح الدين

 ب"مكروع العا الك المستولة" و"مكروع اييتا " في القدس.

م خرا  شإسال  مكروع ( الل  قا   UNDP)شرنامد ايمم المتحدة اإلنما يفيجدل ذكر   أما شالنسبة لدول المنتماك الدولية

 Productivity and Urban Renewal Programme in Eastالتجديد الحضر  واإلنتاجية في القدس الكرقية  

Jerusalem يهد  المكروع إلى تعزيز دمود مكا  القدس الكرقية عن سريا تحسين ظرو  حياتهم االجتماعية .)

السلطا  مليما  وتحفيز امتثمالاك القطاع الوار. ويتم تمويو  واالقتصادية من خال  إحياء مالع دالح الدين ومالع

المكروع من قبو االتحاد ايولوشي والبن  اإلمالمي للتنمية وميقو  شتنفيلل شرنامد ايمم المتحدة اإلنما ي م  الغرفة 

 التجالية العرشية ودا رة ايوقا  اإلمالمية.

ماس يشحاث السياماك االقتصادية على تحديت خطة التنمية للقدس حاليا  م  معهد  المفو ية ايولوشيةكما وتعمو 

 -ايلمانية شالتعاو  م  م مسة شاميا  الجمعية الفلسطينية ايكاديمية للك و  الدولية GIZوعملت م مسة ا    الكرقية

تصاد والتمثيو في ألشعة مجاالك أمامية: االق  القدس( في القدس على تطوير امتراتيجياك لدعم الصمود في القدس

 والم مساك والتوطيط العمراني.
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 الشرقية القدس في الفلسطينية واألحياء المناطق في االقتصادية الحالة. الثاني الفصل 

القتصاد القدس الكرقية مفصو تكوي  كجزء من يرّكز هلا الجزء من التقرير على المناسا الموتلفة في القدس الكرقية 

لكو منطقة من خمسة أقسا  في التحدياك التي تواجه المناسا الموتلفة. هلا الجزء من البحت أفضو حو  فهم للتودو إلى و

وهي: البلدة القديمة؛ مالع دالح الدين والمناسا المحيطة؛ شاقي المناسا في مركز مناسا التجم  الفلسطيني 

جبو المكبر   الثول   القدس  ملوا ر  مالعيساوية(؛ جنوب   الطول والصوانه  الكيخ جراح  واد  الجوي القدس

 وشيت حنينا(. مويم معفاس ٬شيت دفافا والكرفاك(؛ ومما  القدس  معفاس  دول شاهر وأ  سوشا  سواحرة الغرشيةال

  38خالسة القدس الكرقية

 

 

 ثالثة مصادل ل يسية وهي: إلى تم االمتناد   حو  ايحياءللحصو  على البياناك 
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م  شلدية القدس وملطة تطوير القدس وثيا : يقو  المعهد الل  يعمو شككو اإلمرا يلية معهد القدس للدلاماك -

شالعمو على مكروع "مرقي القدس" الل  يهد  إلى تجمي  كو المعلوماك الناقصة حو  المناسا العرشية في 

تحديد   مناساالقدس الكرقية من أجو الودو  إلى فهم أعما للترو  االجتماعية والبنى التحتية في هلل ال

ومساعدة ُدنّاع   تطوير شُنية أمامية للمعرفة تُتيي للباحثين في المستقبو القيا  شدلاماك أخر   احتياجاك السكا 

القرال على اتواذ مياماك وو   امتراتيجياك على المستو  االجتماعي واالقتصاد  والحكم المحلي. تجدل 

الطول   (2016اماك في اللغة العرشية حو  واد  الجوي  ألش  دلنكر حتى اآل  اإلمالة إلى أ  المعهد 

 (. 2014( ودول شاهر وأ  سوشا  2014شيت حنينا    (2015 

: قامت الجمعية شامتطالع في المناسا الفلسطينية في القدس موططو  من أجو حقو  التوطيط-جمعية شمكو   -

عنيين شتطوير هلل المناسا. ويركز المسي الكرقية شهد  تطوير قاعدة شياناك تساعد السكا  والموططين الم

لم يتم االعتماد عليه كثيرا    وللل   شككو كبير على مسألة التوطيط والبناء في المناسا في القدس الكرقية

 على التوطيط المعمال .تركز  هاكمصدل ين

  2013-2012القدس لعا  دلامة ماملة لجمي  القر  في محافتة أجر  : أليد - ألشحاث التطبيقيةالقدس لمعهد  -

شهد  تكوي  الترو  المعيكية العامة في المحافتة وإعداد الوطط التنموية للمساعدة في تطوير معيكة 

 السكا  في المنطقة.

كير في نحتى فيما يتعلا شنقاس أمامية مثو مساحة البلدة أو عدد السكا . و  هناك تفاوك في المعلوماك شين هلل المصادل

  ال تتوفر كو المعلوماك لجمي  المناسا المدلومة  . إ افة إلى ذل ية حيت توجدالمعلوماتهلل التبايناك لى التقرير إهلا 

 مما ي كد على أهمية شناء قاعدة شياناك أمامية ماملة للقدس الكرقية.

 الشرقية بشكل عامالتشخيص الديمغرافية اللقدس  .7

( يهود ٪63  533900: 2014نسمة في عا  849800عدد مكا  القدس شلغ  ٬وفقا  لمعهد القدس للدلاماك االإمرا يلية

وهو ما يعاد  متومط معد   2014٪ عا  2.7( فلسطينيين. ايداد عدد الفلسطينيين في القدس شنسبة ٪37  315900و

. وحسب (٪3.1( ولكنه أقو من متومط معد  النمو في العقد الساشا  ٪2.7  2010النمو للفلسطينيين في القدس منل عا  

عند اليهود وشلغت نسبة ايسفا   26مقالنة ب 20.7( عمر الفلسطينيين في القدس medianشلغ متومط   ٬المصدل نفسه

٪ نسبة 11٪ نسبة ايسفا  اليهود و32مقالنة ب  ٬٪4+( 65شينما شلغت نسبة كبال السن   ٬ ٪38منة(  14-0الفلسطينيين  

 كبال السن اليهود.

شامتثناء المدالس الوادة. وخال  عقد  2014/2015سالبا  في عا   89600فقد امتقطب  ٬يمي العرشيشالنسبة للنتا  التعل

ايداد عدد الطالب الملتحقين شمدالس البلدية وشالمدالس غير الرممية والمعتر  شها  ٬(2014/2015و 2004/2005 شين 

   التعليم العرشي خال  العقد ايخير.تضاعف عدد الطالب المسجلين في نتا ٬. وشككو عا 89600إلى  42100من 

 البلدة القديمة  .8

 المساحة ●

حالة   وهي اليو  مقسمة إلى ألشعة أحياء: الحي اإلمالمي   ٢كم ١أ  أقو من   دونم 900تبلغ مساحة البلدة القديمة حوالي 

 .وحالة الكر ( حالة المغالشة التي تضم  حالة ايلمن و"حالة اليهود"  النصال 

 لسكنالسكا  وا ●
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تتفاوك شياناك معهد القدس للدلاماك اإلمرا يلية حو  عدد السكا  في الحي اإلمالمي في البلدة القديمة وهي تتراوح 

نسمة. وال تعرض اإلحصا ياك المحدثة العدد اإلجمالي لسكا  البلدة القديمة  في ايحياء  40 28180و 39 27100شين

شلغ عدد السكا  اإلجمالي في البلدة القديمة   (IPCCولكن شناء على تقرير مركز التعاو  والسال  الدولي    جميعها(

٪ في "الحي اليهود " وما 7٪ من السكا  يعيكو  في الحي اإلمالمي مقاشو حوالي 72وكا  حوالي  2007عا   36٫965

ذل  الكثافة السكانية العالية جدا  في الحي اإلمالمي ويعكس  41٪ في حالة ايلمن.6.5٪ في حالة النصال  و15يعاد  

 مو / دونم في "الحي اليهود ". 20.9مو /دونم مقاشو  81.4والتي تساو  

  العمو ●

٪ في 25  ٪ في قطاع الودماك25  ٪ من مكا  البلدة القديمة في مو  العمو اإلمرا يلي40كا  يعمو    2012في عا  

٪ وكا  من أكثر 12وقد دو معد  البطالة في العا  نفسه إلى  42٪ في قطاع الحكومة والقطاع الوار.10قطاع التجالة و

 المتضرلين العاملو  في قطاع السياحة والتجالة والصناعة. 

 البنية التحتية ●

لموتلفة في البلدة القديمة. ففي الحي اإلمالمي هناك تفاوك في البنية االجتماعية والبنية التحتية ومبكة الطر  شين ايحياء ا

البلدية. إهما  شاإل افة إلى  عف البنية التحتية والودماك شسبب  ينابملليعاني السكا  من أيمة مكن واكتتاظ   مثال  

ولكنها شحاجة إلى تطوير   وتوفر مركة كهرشاء محافتة القدس الكهرشاء للحي اإلمالمي وايلمني وحالة النصال 

وتتصو البيوك شكبكة الميال التاشعة  43فيحصو على الكهرشاء من مركة الكهرشاء اإلمرا يلية. "الحي اليهود "أما   ول ف

شاإل افة لمعاناتها من مبكة الموامير المترهلة لكن تعاني العديد من البيوك من تسرب الميال االمرا يلية لكركة جيحو  

 من نتا  در  دحي قديم وغير مال م. 

 يموا  التجالية في االركود التجال   ●

موفّرة البضا   والودماك   تُعر  البلدة القديمة شأمواقها التجالية التي كانت تمثو المركز التجال  الر يسي لمدينة القدس

إلمرا يلي للسكا  والزوال المحليين وايجانب. لكن تراج  تدليجيا  دول ايموا  التجالية في البلدة القديمة م  االحتال  ا

وم  ظهول السياماك اإلمرا يلية التي تهد  إلى تهويد القدس وشسط السيطرة اإلمرا يلية عليها.  1967للقدس الكرقية عا  

قد تأثرك البلدة القديمة شككو كبير شالسياماك اإلمرا يلية لعز  القدس والتي تمثلت شالحصال ايمني على المدينة في 

  يود اإلمرا يلية المفرو ة على الحركة من خال  الحواجز وإغال  الطر  ونصب نقاس تفتيشالتسعيناك شاإل افة إلى الق

يعيكو  خلف الجدال الودو  إلى القدس اللين  ينمقدميوالعز  لم يعد شمقدلة مكا  الضفة الغرشية الالخ. شعد شناء جدال 

والتي أدبحت تجلب مكا    م ولا  هللا وغيرهاوأمواقها. تزامن ذل  م  تطول مراكز تجالية كبيرة في الوليو وشيت لح

يتّجهو  نحو أموا  لا  هللا مماال  شينما شاتوا القدس أو السكا  المحليين. فحاملو الهوية المقدمية اللين يعيكو  خلف الجدال 

ك التجالية في مما أفقد المحال  يلهب مكا  أشو ديس والعيزلية من حاملي الهوية المقدمية إلى شيت لحم والوليو جنوشا  

 أمامي من مكوناك قاعدته االمتهالكية. عنصر البلدة القديمة 

                                                           

39 Jerusalem Institute for Israel Studies. 2016. Jerusalem: Facts and trends 2016. The state of the city 

and changing trends. 
40 Jerusalem Institute for Israel Studies. 2016. Jerusalem- Figures and trends. The Jerusalem Institute 
for Israel Studies data to mark Jerusalem day، (5776). 
41 International Peace and Cooperation Center (IPCC). 2009. Jerusalem، the Old City: The urban 
fabric and geopolitical implications. 

 .2012معهد أريج )دليل البلدة القديمة(.  42
43 International Peace and Cooperation Center (IPCC). 2009. Jerusalem، the Old City: The urban 
fabric and geopolitical implications. 
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 إ عا قد ايداد الو   موءا  م  تدهول القطاع السياحي في القدس الكرقية نتيجة السياماك اإلمرا يلية التي أدك إلى 

هو  لألماكن العرشية في البلدة قطاع السياحة الفلسطيني وعرقلة تطولل. وقد تسبب ذل  شنق  عدد السياح اللين يتوج

تأثرك ايموا    مما أفقد أموا  البلدة القديمة عنصر آخر من عنادر قاعدتها االمتهالكية. عالوة على ذل   القديمة

شسبب معدالك الفقر والبطالة العالية. وأد  تغيّر اينماس االمتهالكية   التجالية شضعف القوة الكرا ية للمستهل  المقدمي

 ك المتسوقين إلى دفعهم للتوجه إلى أموا  شديلة تلبي احتياجاتهم.ولغبا

المفرو ة عليهم. تستعمو السلطاك الموتلفة واجه التجال أيضا  عد  قدلتهم على دف  الضرا ب تومن أهم التحدياك التي 

عن سريا تقديم إغراءاك مادية   اإلمرا يلية الضرا ب كوميلة لتهجير الفلسطينيين من البلدة القديمة والسيطرة عليها

على مو  العطالين حيت هناك م خرا  أ  موظفي الضريبة يركزو  إلى للتجال لبي  محالتهم. وقد أمال العديد من التجال 

 44موطط امتعمال  لعمو مسال مياحي وشناء مطاعم وخمالاك في السو  وأموا  أخر  مجاولة.

أدك مياماك   حيت 2015د "الهبة الكعبية" التي شدأك في تكرين ايو  وقد تفاقم و   ايموا  التجالية موءا  شع

إمرا يو ايمنية وقيودها على الحركة  تكديد الحرامة وييادة تواجد الكرسة اإلمرا يلية وإقامة الحواجز والكتو اإلممنتية 

ياد من عزلة أموا  البلدة القديمة مما   داخو وخالج البلدة القديمة( إلى خلا حالة خو  مديدة عند السياح ومكا  القدس

  حسب شياناك الغرفة التجالية في القدسشوأد  إلى تدهول و   ايموا  التجالية شككو أكبر وإغال  عدد من المحالك. 

عدا عن أ  عدد كبير من التجال يفتحو  محالتهم لساعاك قليلة   محال  مغلقا  حاليا  في البلدة القديمة 250هناك أكثر من 

   اليو  شسبب قلة الزشا ن مما دف  العديد منهم للتوجه للعمو في السو  اإلمرا يلي. خال

خادة من خال  إجراء حمالك إنفاذ في البلدة   التعسفية  د التجال هاكما مددك السلطاك اإلمرا يلية م خرا  من إجراءات

 ي. مثال   أُجبر داحب مقهى في شاب الواد على القديمة وٕاددال غراماك أو إنلالاك على موالفاك لم تكن تنفّل في الما

ميكو شعد أ  وجد ُعّما  البلدية مجا ر وألجيلة داخو المحو ولعد  و عه إمالة "ممنوع  5000دف  غرامة شقيمة 

ميكو إذا دخن داخو المحو. م  أ  التدخين مسموح  1000حسب أحد التجال  يدف  المدخن أيضا  شالتدخين" داخو المحو. 

ميكو إذا ألقيت أعقاب السجا ر على ايلض. أما تجال ايحلية والهدايا التلكالية   1000المحالك  فإ  التاجر يدف  خالج 

 45مم عن مدخو المحو". 40من على مساحة اشعد بضا   الشسبب عرض  همفقد تم حلير

 التوم  االمتيطاني ●

  وتم شناء هاحيت أ  الوحداك االمتيطانية تحيط ش  ايخيرةامتد االمتيطا  اإلمرا يلي في البلدة القديمة في السنواك 

كما شعضها على الطر  الر يسية الم دية إلى البلدة القديمة  مما يتيي السيطرة على الحركة على سو  هلل المسالاك. 

ى. يقدل عدد في البلدة القديمة شهد  إحاسة المسجد ايقص وحداك امتيطانية في ايحياء اإلمالمية والمسيحية ئتنكأ

عطيرك "منتمة تلعب  2000.46شحوالي  شما فيها "حالة اليهود" وايحياء العرشية( في البلدة القديمة المقيمين المستوسنين 

أغلبية يهودية في ايحياء الفلسطينية  السعي لولاتغيير التركيبة الديمغرافية شالقدس من خال  في دولا  ل يسيا   "كوهانيم

 شالقدس الكرقية.

                                                           

 .معهد ماس ألبحاث السياسات االقتصادية. الوضع الحالي لألسواق التجارية للبلدة القديمة في القدس. 2016نور عرفة.   44
45Ibid.  

46 Btselem: http://www.btselem.org/jerusalem/settler_enclaves 

http://www.btselem.org/jerusalem/settler_enclaves
http://www.btselem.org/jerusalem/settler_enclaves
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47خالسة التوم  االمتيطاني في البلدة القديمة

 

 ومحيطه شارع صالح الدين .9

يعتبر مالع دالح الدين من أمهر المراكز التجالية في القدس. تتميز المنطقة شكونها غير مكنية وشامتقطاشها 

للمحالك التجالية والمهنية شاإل افة لوجود شعض الفناد  والودماك الحكومية مثو المحاكم وم مساك التأمين 

 وشعض المنتماك الدولية. 

 تدهول القطاع التجال  ●

شعد االنتفا ة   ح الدين تاليويا  يجلب الفلسطينيين واليهود والسياح مثو أموا  البلدة القديمة. ولكنكا  مالع دال

مياماك اإلغال  اإلمرا يلية في تطبيا توقف اليهود عن اللهاب الى مالع دالح الدين وقّو عدد السياح. وشعد   ايولى

من ناحيتي  التي كانت تمثو العما االمتراتيجي للقدس  ة المحتلةايلا ي الفلسطينيشقية التسعيناك وشداية عز  القدس عن 

تماما  مثلما حصو م    شناء الجدالمنل وايداد الو   موءا    قاعدة امتهالكية كبيرةالمنطقة  كخسر  العرض والطلب

القدس من التجو  في  "الهبة الكعبية" التي نتد عنها حالة كبيرة من خو  مكا أكثر منل البلدة القديمة.  تفاقم الو   

لدلجة أ  البعض أدبي ير  المراكز التجالية اإلمرا يلية أكثر   موالع القدس  خوفا  من مكاكو م  الجنود اإلمرا يليين(

 أمانا  من المحالك العرشية في مالع دالح الدين أو البلدة القديمة.

  الاك من إمكانية التسو  في مالع دالح الدينيصعّب عد  توفر عدد كافي من المساحاك لوقو  السي  إ افة إلى ذل 

مالع دالح في محيط للسيالاك ثالث مواقف  خادة( يوجد فقط   خصو ا  م  ايدياد فرض إمرا يو للموالفاك. حاليا  

                                                           

 .  Jews for justice for Palestiniansالمصدر: 47
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التعاو  إليجاد حلو  لهلل شالبلدية اهتما  وجد ألا ي فالغة لبناء مواقف أكثر للسيالاك إ افة إلى عد  تالدين وال 

أمبه  إلىمالع دالح الدين  ت منطقةالمككلة. قد ماهم اعتماد التجال الفلسطينيين على امتيراد البضا   الصينية إلى تحول

  شينما في الما ي كانت تعتبر مستو  البضاعة شسبب ترد  جودة البضا    "مو  معبي" ال يلبي االحتياجاك المحليةب

آثال  عف القطاع التجال  والسياحي في القدس عد  مقدلة التاجر على . من المباعة في محالته ذاك جودة و"مو ة"

ميكو  8000المحو  حوالي  الفتةعلى التاجر أ  يدف   ريبة    افة للضرا ب التي يدفعها أ  تاجرشاإل .دف  الضرا ب

 . شصرامة خيرةشعد الهبة ايفي ايحياء العرشية حجم(. وقد مالعت إمرا يو في تنفيلها للقانو  الحسب   منويا  

 ُ عف البيئة االمتثمالية ●

خصودا  أ  معتم العمالاك تاشعة لألوقا  اإلمالمية التي   تعتبر البيئة االمتثمالية في مالع دالح الدين  عيفة جدا  

من أكبر  "مو  الدال"يعتبر   تطوير مكالي  امتثمالية. للافي حا  إلخالء المستأجرين مبالغ ها لة متضطر دف  

ليكو  مراد  لألموا  التجالية اإلمرا يلية مقدمية من قبو عا لة افتتي والل   1967مالاك التي حصلت منل عا  االمتث

 serviceوللنهضة شكالع دالح الدين. لكن من أهم المكاكو التي واجهوها هي عد  دف  المستأجرين للودماك  

chargeيلجئ أ  المال  الفلسطيني لن ششعض المستأجرين لشما من قناعة   اإليجالد و( شالرغم من وجود ذل  في عق

 48مو  فلسطيني ال يحتر  شنود العقد.من ليككو  يةمرا يلللمحاكم اإل

 الصوانه، العيساوية( ،المناطق في مركز القدس )وادي الجوز، الشيخ جراح، الطور بقية .10

 49:واد  الجوي ❏

 :المساحة ●

إحصا ياك جمعية شمكو   إال أ   حسب معطياك معهد القدس للدلاماك اإلمرا يلية  دونم 740تبلغ مساحة واد  الجوي 

( للسكن شاإل افة إلى جزء كبير نسبيا  ٪38دونم. يُستود  الجزء ايكبر من ايلا ي   1149تكير إلى مساحة تبلغ 

جزء منها ألا ي مفتوحة     مساحاك كبيرة غير مستعملةلخادة المنطقة الصناعية. هنا  يُستود  للتجالة والحر 

 .اإلمرا يلية" للحدا ا الوسنية"( وجزء آخر موص  ٪28وعامة  

 السكا  والسكن ●

٪ من السكا  تحت 38حيت أ  ما يعاد    ويعتبر المجتم  فتي جدا    نسمة 15٫000يبلغ عدد مكا  واد  الجوي حوالي 

 .60٪ فقط فو  من 9منة و 60و 41٪ شين من 19منة  و 40و 19٪ من السكا  شين من 34وحوالي  18من 

شينما   متر مرش  100٪ منها أكثر من 26وكا  حجم    2014حسب إحصا ياك عا   2٫051شلغ عدد الوحداك السكنية 

وحدة مكنية م خرا   متى؟( تحت إمرا  وتنفيل  44متر مرش . وقد تم شناء  100و 40٪ منها يتراوح شين 60كا  حجم 

 دا رة ايوقا  اإلمالمية.

 البنية التحتية ●

شكبكة المجال  التاشعة لكركة جيحو  لكن هناك مبكاك غير منتمة. للحصو  وشيوك واد  الجوي شكبكة الميال  رتبطت

تم ترميم الكالع الر يسي   اء محافتة القدس. فيما يتعلا شكوالع البلدةمركة كهرشمن قبو البيوك تتزود   على الكهرشاء

 لواد  الجوي م خرا  شعد توادو عدد من التجال والسكا  م  البلدية وويالة الموادالك ومركة موليا لتطوير القدس. 
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 العمو ومستو  المعيكة ●

  االمرا يلية حصا ية لدا رة اإلحصاء المركزيةللمناسا اإل 2008االقتصاد   -شناءا  على معطياك المستو  االجتماعي

٪ 56  ٪ 36( ال يكالكو  في مو  العمو وتمثو نسبة العاملين من أدحاب الدخو 54و 25٪ من النساء  شين من 74فأ  

٪ يحصلو  على أجول أعلى من  عفْي متومط الدخو. تكير 2.7منهم يتقا و  دخال  أقو من الحد ايدنى لألجول وفقط 

 ميكو. 1759إلى أ  معد  الدخو الكهر  للكو  الواحد في واد  الجوي والكيخ جراح كا  يبلغ  2008ياك عا  إحصا 

٪ من السكا  شين 24تو ي معطياك المستو  االجتماعي االقتصاد  لدا رة اإلحصاء المركزية أ    ومن ناحية التعليم

يحملو  مهاداك أكاديمية ويعتبر ذل  مستو  متقد  شالنسبة للقدس الكرقية ويحتو المستو  الثالت شعد  54و 25أعمال 

 معفاس وشيت حنينا.

 اينكطة االقتصادية والتجالية ●

وجد فيها المنطقة الصناعية الوحيدة في القدس تمركز ل يسي للحياة التجالية والصناعية في القدس. فعتبر واد  الجوي ي

السيالاك تصليي الكرقية التي توفر خدماك للسكا  الفلسطينيين والزشا ن اليهود. فيها العديد من المحالك التي تعمو في 

البناء. وفقا  للجنة تجال المنزلية والغلا ية ومواد مواد الك شي  شاإل افة إلى البقاالك والمواشز ومحال  الغيالوشي  قط  

متركزة خصودا  في مالع المقدمي ومالع خالد شن الوليد. ويكير   مصلحة تجالية وحرفية 146وجد ت  واد  الجوي

من موصصة إلى أ  منطقة واد  الجوي   الل  ما يا  ينتتر المراجعة العامة  2000للقدس اإلمرا يلي الموطط الهيكلي 

تتعرض المنطقة الصناعية  50 جمعية حقو  المواسن في إمرا يوشحسب   شين المناسا الر يسية للتجالة في المدينة. لكن

هد  من البلدية شحجة أنها منطقة مكنية وال يجوي أ  تكو  منطقة دناعية. هناك مبب شالفي واد  الجوي حاليا  إلخطالاك 

لمرول منها عند للمستوسنين اوهو إفراغ واد  الجوي من هلل المحالك إلتاحة الطريا  مثو هلا التوجه ولاءميامي 

الصناعي  نتاجنتقا  اإلالحوافز شمني الحكومة اإلمرا يلية للصالة في البلدة القديمة  وما يعزي هلا االمتنتاج قيا  ذهاشهم 

   .الصناعيتين عطالوك وميكول ادوميم تيمنطقإلى 

 الكيخ جراح ❏

للا يعتمد هلا القسم على   شياناك حو  الكيخ جراح في أشحاث معهد أليد أو معهد القدس للدلاماك اإلمرا يليةتتوفر ال 

 809يعيكو  على مساحة تقدل ب  نسمة 3000المعلوماك الُمتوفرة من جمعية شمكو  والتي تكير إلى أ  عدد السكا  يبلغ 

٪ 17.5  ٪ مناسا مفتوحة20  ٪ من ألا ي الكيخ جراح موصصة للسكن22  دونم. وحسب الموططاك اإلمرا يلية

يوجد فقط   ٪ فندقة. شالرغم من وجود ثماني قط  ألض موصصة للفناد 7.5وفقط   ٪ مباني عامة وم مساك21  سر 

على مدالس أو مساكن تم شناء شينما   من الناحية الفعلية وهو فند  االمبامادولفو  قطعة واحدة من هلل ايلا ي فند  

  ايلا ي الموصصة للفندقة.   أغلب

 الطول والصوانة ❏

 المساحة  ●

تمت مصادلة حوالي شعد أ   51 دونم حاليا   000٫2تبلغ مساحة الطول   وفقا  لبياناك معهد القدس للدلاماك اإلمرا يلية

وجزء من هلل ايلا ي موجودة اليو  خالج  1967االحتال  اإلمرا يلي عا  عقب دونم من ألا ي الطول  6000

 ٪ تستود  لألعما  والسياحة.7.4٪ ألا ي مكنية وفقط 32وتقريبا   ٪ من ايلا ي فالغة حاليا  35الجدال. حوالي 
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 السكا  والسكن ●

معطياك التعداد اإلمرا يلي شعد مقالنة م  . 2013نسمة عا   24320والكياح ما يقالب  شلغ عدد مكا  الطول والصوانة

شاقي المناسا م  نمو الحجم للكاشه هلا توي  2013و 1967٪ شين عامي 356لهلا الحي كانت نسبة النمو السكاني   1967

  المجتم  في الطول فتيويعتبر  52٪12التفاع عدد السكا  شنسبة  2013و 2002في القدس الكرقية. مهدك السنواك شين 

  44.53و 15٪ شين من 46وحوالي  15٪ من السكا  تحت من ا 38حيت أ  

ويعاني مكا  الطول  54متر مرش . 80وشلغ معد  حجم هلل الوحداك  2013عا   4203ودو عدد الوحداك السكنية إلى 

ير وعد  توفر مساحاك ماغرة للبناء شامتثناء الناحية من أيمة مكن خانقة شسبب الكثافة السكانية العالية واالكتتاظ الكب

الكمالية الكرقية والتي يتم فيها التوطيط لبناء حديقة وسنية. هناك مناسا مكنية غير معتر  شها ويبقى مكانها في ظو 

 تهديد مستمر لهد  شيوتهم. 

 العمو ومستو  المعيكة ●

عاما ( وقد ودو معد  دخو الفرد مهريا  إلى  15٪  لمن تفو  أعمالهم 41.2تبلغ نسبة العاملين من أدحاب الدخو 

٪ يحصلو  على ما 4أقو من الحد ايدنى لألجول وفقط يتقا ى ( ٪56. أكثر من نصف العاملين  2008في عا   1783

جالة من أكثر القطاعاك جلشا  للعاملين من مكا  الطول يعتبر قطاع الت 55يُسمى ب" ما  الدخو" من التأمين الوسني.

(. وتبلغ ٪13ومن ثم البناء    خادة لحاملي البكالوليوس والماجستير(  ٪14ويليه الترشية والتعليم  شنسبة   ٪(23 شنسبة 

٪ فقط من 13فأ    من ناحية التعليم 54.56و 25٪ لمن تتراوح أعمالهم شين 18.7نسبة مكالكة المرأة في مو  العمو 

 مكا  الطول حادلو  على مهاداك أكاديمية.

 البنية التحتية ●

  على مد  السنواك ايخيرة. للاالعكوا ي والبناء المتزايدة أدبحت مبكة الطر  غير مال مة للبلدة شسبب الكثافة السكانية 

  إلى المعايير الهندمية الصحيحة خادة الكوالع الداخلية التي تفتقر  تحتاج مبكة الكوالع لصيانة واهتما  شككو فول 

هناك نق  في أماكن ادطفا  السيالاك وتفتقر   حيت أ  غالبية الكوالع  يقة جدا  والمنعطفاك قوية. إ افة إلى ذل 

للا يتم   العديد من الكوالع يلدفة للمكاة. قد أد  افتقال المنطقة للكوالع المعبدة إلى غياب منتومة الصر  الصحي

هناك أجزاء في   الموممية. إ افة إلى ذل  الفيضاناكالطريا الر يسي المعبد مما يسبب شاتجال ايمطال تصريف ميال 

  الطول غير مرتبطة شتاتا  شكبكة مجال  مما يفرض على السكا  حفر آشال امتصادية. مثو شاقي مكا  القدس الكرقية

مناسا على كهرشاء من خال  مبكة كهرشاء محافتة يتصو السكا  شكبكة الميال من خال  مركة جيحو  وتحصو جمي  ال

 القدس. 

 اينكطة االقتصادية ●

وشالرغم من أهمية ولمزية الطول للدياناك  57يوجد في الطول فند  جبو الزيتو  وفند  ايقواس السبعة وفند  الكومودول.

وجد في الجهة تلكن   ن  في الطولمناسا دناعية أو مصا ةوجد أيـتتبقى البلدة خالج العروض السياحية. وال   الثالثة

التي تستعمو يخل المورشة ومجموعة من السيالاك   حتا ر لألغنا   كراجاك لتصليي السيالاك  الكرقية مواي  للبناء
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قط  غيال. توجد أيضا  محالك تجالية مثو البقاالك ومحالك شي  خضال ومطاعم وغيرها. لكن يقو  العديد من السكا  

 منوفضة.ايكثر شكراء احتياجاتهم من شلداك قريبة مثو العيزلية والزعيم شسبب ايمعال 

 التوم  االمتيطاني ●

حدود حي الصوانة. قد شنيت المستوسنة على ألا ي كانت موصصة  مستوسنة أولوك في قلب الطول علىأقيمت 

ايمريكي مومكوفيتش شكراء ايلض لبناء  -"لمباني عامة" وشايخ  لبناء مدلمة شناك. ولكن قا  المليونير اليهود 

 المستوسنة عليها. 

 العيساوية ❏

 المساحة ●

٪ 69٪ ألا ي مكنية مقاشو حوالي 7.5٪ منها ألا ي قاشلة للزلاعة و4دونم:  9419تقدل مساحة العيساوية شحوالي  

خادة في ظو و     اكتتاظ مكاني كبير ويُرغم السكا  على البناء شككو غير قانونيشمما يسبب  58 ألا ي مفتوحة

 .السلطاك اإلمرا يلية قيودا  على التفاع المباني

 والسكنالسكا   ●

 59وفقا  لإلحصاء المركز  اإلمرا يلي. 2011نسمة عا   13730شلغ عدد مكا  العيساوية 

 العمو ●

٪ من اييد  29شينما يجلب قطاع الودماك   يعتمد نصف العاملين من مكا  العيساوية على مو  العمو اإلمرا يلي

٪ عا  20من اييد  العاملة. قد شلغت نسبة البطالة  ٪5يستوعب كو منهما   العاملة. أما شالنسبة لقطاعي التجالة والصناعة

 وكانت الفئاك ايكثر تضرلا  تل  التي تعمو في قطاع الزلاعة والتجالة والودماك.   2012

  60البنية التحتية ●

٪ من الوحداك السكنية شكركة كهرشاء محافتة القدس وشكبكة الصر  الصحي وجمي  الوحداك السكنية 95تتصو 

 جيحو  اإلمرا يلية. مودولة شكركة

 التوم  االمتيطاني ●

دونم من ألا ي شلدة  1212دادلك إمرا يو خال  احتاللها لأللا ي الفلسطينية   شسبب الموق  االمتراتيجي للعيساوية

  مستوسنة ميكول ادوميم  مستوسنة جفعاك ماشيرا  ألش  مستوسناك: مستوسنة "الجامعة العبرية"أقيمت فوقها العيساوية 

كما دادلك السلطاك اإلمرا يلية  61هلل المستوسناك حوالي خمسين ألف مستوسن.في وسنة معاليه أدوميم. يقطن ومست

العديد من ايلا ي لبناء قواعد عسكرية إمرا يلية أو لكا الطر  االلتفافية اإلمرا يلية من أجو لشط المستوسناك في 

 القدس م  المستوسناك ايخر  المجاولة.  
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 الثوري، جبل المكبر والسواحرة الغربية، صور باهر وأم طوبا، بيت صفافا وشرفات( ،)سلوان جنوب القدس  .11

 ملوا  ❏

مثو مساحتها   تفاوك كبير في المعلوماك ايمامية حولهاوهناك   ال توجد العديد من البياناك االقتصادية حو  ملوا 

تعريف حدود البلدة وايحياء في جم  البياناك. فبعد في  شين المصادلاختال  ذل  يعود إلى وعدد مكانها. ممكن أ  شسبب 

تم تقسيم ملوا  إلى أحياء دغيرة لضما  ميطرة البلدية عليها. وتوجد اليو  في ملوا   1967احتال  القدس الكرقية عا  

أيوب وحالة  التالية: واد  قدو  ولاس العامود وعين اللوية والثول  والكياح وومط البلد وحالة التن  وشيرالحالاك 

 62اليمن والبستا  وواد  حلوة وواد  يادو .

فتركز   (. أما جمعية شمكو 2011نسمة عا   31683دونم و 1792يركز معهد أليد على ملوا  والثول   مساحة   مثال  

نسمة( وعندها معلوماك موصصة لحي لاس العامود وحي الثول .  23٫500دونم و 678 مساحة فقط على مركز ملوا  

البياناك المنكولة في جمعية الجلول الكعبية المقدمية  حو  ملوا  شككو عا ( تكير إلى أ  مساحة ملوا  تبلغ  لكن

 نسمة. 55000دونم ويسكن شها  5640

٪ من القو  العاملة في ملوا   ويعمو 75يجلب مو  العمو اإلمرا يلي   حسب شياناك معهد أليد  حو  ملوا  والثول (

 ٪ في قطاع الصناعة. 5٪ في القطاع الحكومي والوار و10جال  و٪ في القطاع الت10

 التوم  االمتيطاني  ●

مصادلة   على مكو هد  شيوك  تواجه ملوا  اعتداءاك شككو مستمر من السلطاك اإلمرا يلية والجمعياك االمتيطانية

أجو تهويد ملوا  حيت أ  وإخالء قسر  للسكا  من شيوتهم شهد  تعزيز تواجد المستوسنين من   اعتقاالك  ألا ي

. تلعب الجمعياك اليمينية الوادة دولا  ل يسيا  في المكروع "الرواية الصهيونية تعتبرها "عادمة مملكة داوود

االمتيطاني في ومط ايحياء الفلسطينية. على مبيو المثا   تهد  منتمة العاد إلى تعزيز امتيطا  اليهود في ملوا  

ه القدس كمدينة يهودية ذاك تاليخ يهود  وشالتالي محو تاليوتعريف ايثرية من أجو إعادة وتطوير المواق  السياحية و

 على ايلض. ةالمادي أثالل ووجود والعرشي الفلسطيني

 63خالسة تبيّن التوم  االمتيطاني في ملوا 

                                                           

الجذور الشعبية المقدسية:  62
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age 
  Peace Now .2015المصدر:  63
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 الثول   أشو ثول( ❏

 شامتثناء ما نكرته جمعية شمكو .  حو  الثول كثيرة ال توجد معلوماك 

 السكا  والسكن ●

٪ موصصة 48٪ منها موصصة للسكن و40دونم:  911نسمة وتصو مساحة الثول  إلى  15500يبلغ عدد مكا  الثول  

حيت تم امتودا  كو إمكانياك البناء   كمناسا مفتوحة. ومن أهم المكاكو التي يعاني منها مكا  الثول  هي اييمة السكنية

إلمرا يلية. وقد دف  ذل  العديد من السكا  إلى شناء سواشا إ افية أو شناء شيوك الضئيلة المصاد  عليها من السلطاك ا

 شالرغم من أ  معتمها ُمعرض للهد  في أ  وقت.   قريبة جدا  من شعضها البعض

 البنية التحتية ●

ى التحتية. مبكة و ُ  الكوالع الداخلية في حالة ميئة جدا  حيت أ  معتمها غير قانونية وشالتالي تفتقر للودماك والبن

 متصلة شكبكة ميال.الالمجال  ال تصو إلى كو المناسا وهناك الكثير من البيوك غير 

 جبو المكبر والسواحرة الغرشية  ❏

 المساحة ●

٪ منها ألا ي مفتوحة وما 24٪ منها ألا ي مكنية و31دونم:  5023تبلغ مساحة جبو المكبر والسواحرة الغرشية حوالي 

يعاني القطاع الزلاعي من قيود عديدة منها:   يلاعية. لكن شالرغم من وجود ألا ي يلاعية ٪ منها ألا ي31يعاد  
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دعوشة الودو  إلى ايلا ي الزلاعية وعد  توفر   االمتثمال  عد  وجود العمالة ولأس الما   مصادلة ايلا ي

  64مصادل الميال.

 السكا  والسكن ●

 2011.65نسمة عا   21127شلغ عدد مكا  جبو المكبر والسواحرة الغرشية 

 العمو ●

٪ من اييد  العاملة. أما قطاع 77تعتمد القو  العاملة في البلدة شككو كبير على مو  العمو اإلمرا يلي الل  يوظف 

٪ من القو  العاملة في قطاع الودماك. وقد 2مو  وال يعمو   ٪ من اييد  العاملة5منهما  فيجلب كو  الصناعة والتجالة

 . 2012٪ عا  15شلغت نسبة البطالة 

 اينكطة التجالية ●

يوجد في جبو المكبر والسواحرة الغرشية محالك تجالية مثو البقاالك والمواشز ومحالك شي  الوضال والفواكه ومالحم 

كبير من احتياجاك السكا  ولكن هناك عدد كبير من مما يلبي جزء   ومحالك للصناعاك المهنية مثو الحدادة والنجالة

 السكا  التي توتال التسو  من المناسا اإلمرا يلية.

 البنية التحتية ●

للكهرشاء وتكير شياناك معهد أليد إلى أ  جمي  الوحداك السكنية الوحيد تمثو مركة كهرشاء محافتة القدس المصدل 

٪ من الوحداك 40ولكن فقط   ك في ملوا  شكركة جيحو  اإلمرا يليةجمي  البيوكما ترتبط متصلة شكبكة الكهرشاء. 

 تستود  حفر امتصادية للتول  من الميال العادمة. و  شكبكة الصر  الصحي أما شاقي الوحداكمرسبتة السكنية 

 دول شاهر  وا  سوشا( ❏

 المساحة ●

٪ منها 32  ٪ منها ألا ي مكنية مبنية22 دونم: 8245تكير شياناك معهد أليد إلى أ  مساحة دول شاهر وأ  سوشا تبلغ  

 ٪ منها مصادلة من قبو السلطاك اإلمرا يلية. 21ألا ي يلاعية و

 السكا  والسكن ●

. 2011و 2000٪ شين 58وقد شلغت نسبة ييادة عدد السكا   66 2011عا   18137شلغ عدد مكا  دول شاهر وأ  سوشا 

تعاني البلدة من أيمة مكن مديدة شسبب الكثافة السكانية العالية واختيال العديد من السكا  من خالج البلدة السكن فيها. قد 

الوالسة الهيكلية الحالية ال شالرغم من أ    دف  ذل  العديد من السكا  إلى شناء مباني مرتفعة لحو مككلة االكتتاظ السكاني

  67تسمي شالبناء شالتفاع يزيد عن ثالثة سواشا.

 العمو ●

                                                           

 .2012معهد أريج )دليل جبل المكبر والسواحرة الغربية(.  64
 الغربية(.: مذكور في دليل معهد أريج )جبل المكبر والسواحرة 2012معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية.  65
 .2012معهد أريج )دليل صور باهر وأم طوبا(.  66
دراسة حول البنية التحتية وتقييم الوضع: صور باهر وأم طوبا(.  -معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية )األحياء العربية في شرقي القدس 67

2012. 
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أما قطاع   ٪ على قطاع الصناعة8٪ على قطاع التجالة و20٪ من اييد  العاملة على مو  العمو اإلمرا يلي و62تعتمد 

. وتبلغ نسبة أدحاب الدخو من 2012٪ عا  25وودو معد  البطالة إلى  68٪ من اييد  العاملة فقط.5فيجلب   الودماك

٪ فقط يتقا و   عفْي ايجر 0.5٪: حوالي النصف يحصلو  على دخو أقو من الحد ايدنى لألجول و46العمو 

 ال تكالك في القو  العاملة.  54و 25٪ من النساء شين عمر 89و 69المتومط.

 البنية التحتية ●

شاهر وأ  سوشا ولكنها لم تنفل  وللا لم تُبنى ألدفة ولم تكا على خالسة هيكلية لصول  1999تمت المصادقة في عا  

خصودا  أ  الكوالع تعاني من منحدلاك حادة وال   مما يسبب ايدحا  مديد يعاني منه السكا   موالع منل ذل  الوقت

 يوجد محالك إليقا  السيالاك.

ا شالميال ال توفر شلدية القدس الودماك الاليمة ولكن فيما يتعل  الكهرشاء من مركة كهرشاء محافتة القدسشالسكا  يتزود 

وال يوجد إال جهاي در   70للبلدة ويحصو السكا  على الميال من خال  جمعية محلية تكتر  الميال من مركة جيحو .

 مما ي د  إلى تدفا ميال ايمطال في شاقي الكوالع.   في الكالع الر يسي  دحي واحد في دول شاهر

 غيرها من المصالياينكطة التجالية و ●

 150التي تصو مساحتها إلى  71 ومكتب مصلحة دغيرة 91تكير شياناك معهد القدس للدلاماك اإلمرا يلية إلى وجود 

تعتمد دول شاهر على غرب   ولش وكراجاك. ومن ناحية العالقاك االقتصادية 9  مطعم 26شاإل افة إلى   متر مرش 

خصودا  أ  معتم السكا  يعملو  في مو  العمو اإلمرا يلي. وأدك إقامة الجدال إلى قط  معتم   القدس شككو كبير

 العالقاك االقتصادية القوية التي كانت شين دول شاهر وشيت لحم.   

 شيت دفافا ومرفاك ❏

 المساحة ●

٪ مصادلة من 34٪ ألا ي يلاعية و34  ٪ منها ألا ي مكنية14دونم:  5821تبلغ مساحة شيت دفافا والكرفاك 

دفافا جنوشي القدس وشيت إمرا يو. وقد تمت مصادلة ايلا ي شهد  شناء ثالث مستوسناك إمرا يلية: جيلو التي تفصو 

جبو أشو غنيم وجفعاك همتوس. كما وتمت مصادلة ألا ي من أجو ما الطريا على ألا ي هالحوما   عن شيت لحم

 مدينة القدس. شلرشط المستوسناك اإلمرا يلية  398ولقم  60قم االلتفافي اإلمرا يلي ل

 السكا  والسكن  

 2011.72نسمة عا   11200شلغ عدد مكا  شيت دفافا ومرفاك 

 العمو ●

مو  إلى ( من شيت دفافا والكرفاك ٪65من اييد  العاملة   ةكبيريتوجه نسبة   مثو شاقي المناسا في القدس الكرقية

مما يعني أ  قطاع الزلاعة   ٪ في القطاع العا  والوار10٪ يعملو  في قطاع الودماك و25و  العمو اإلمرا يلي

                                                           

 .2012معهد أريج )دليل صور باهر وأم طوبا(.  68
 .2012ائيلية. معهد القدس للدراسات اإلسر 69
70Ibid. 
 الخ. ٬محالت بيع ألبسة وأدوات كهربائية ٬مخابز ٬محالت بيع خضار ٬تتكون المصالح من بقاالت 71
 .2012(: مذكور في معهد أريج )دليل بيت صفافا وشرفات(. 2012 ٬اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي )معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية 72
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في ماشقا  وكا  العاملين   ٪10إلى  2012والصناعة والتجالة ال تستقطب أ  عما . وقد ودلت نسبة البطالة في عا  

 القطاع الزلاعي ايكثر تضرلا  من السياماك اإلمرا يلية.

 البنية التحتية ●

تحصو جمي  الوحداك السكنية   ووفقا  لمعهد أليد  تمثو مركة كهرشاء محافتة القدس المصدل الر يسي للكهرشاء في البلدة

على الكهرشاء. ويعتمد جمي  السكا  على مركة جيحو  للحصو  على الميال. وتتصو جمي  الوحداك السكنية شكبكة 

ا يتعلا شجم  النفاياك الصلبة والتول  منها. وتكير معلوماك الصر  الصحي ولكن يعاني السكا  من خدمة ميئة فيم

 حيت أ  العديد من الكوالع الداخلية تفتقد لأللدفة واإلنالة.  جمعية شمكو  إلى أ  مستو  خدماك البلدية ميء

 وبيت حنينا( مخيم شعفاط ٬)شعفاط شمال القدس .12

 73معفاس ❏

 المساحة ●

وهو ما يوتلف شككو كبير عن شياناك معهد أليد التي تكير إلى أ    دونم 2208تبلغ مساحة معفاس حسب معطياك شمكو  

منها ٪ 8٪ منها مكنية وحوالي نصفها ُمصادل من السلطاك اإلمرا يلية وحوالي 22دونم:  8495مساحة معفاس تبلغ 

 ألا ي يلاعية.

 السكا  والسكن ●

ا  على شياناك معهد القدس للدلاماك اإلمرا يلية  حسب إحصا ياك معهد أليد شناء 22759يبلغ عدد مكا  معفاس ما شين 

 حسب إحصا ياك شمكو (. وتعتبر مككلة تراخي  ايلا ي والبناء من أكبر المكاكو في شلدة  27000( و2011لعا  

 150000حيت تتراوح تكلفة الترخي  ما شين   وذل  شسبب التفاع أمعال ايلا ي وتكلفة تراخي  البناء  معفاس

  مما يدف  العديد من الفلسطينيين إلى البناء الغير المطلوب شنا هامساحة ونوع المبنى شحسب   وميك 300000و

  74.المرخ 

خصودا  شسبب حتر السلطاك   مرغوشة للسكنلشما الحي ايكثر ال تزا  معفاس   على الرغم من هلل ايمعال الباهتة

أكثر هدوء  من أجواء اإلمرا يلية لفتي محالك تجالية على الكالع الر يسي وهو ما يقلو من عدد الزوال والمكاكو وي

مقة مكنية(. لكن  90كا  أكبرها أشراج القدس    فقد شادل مستثمرو  من القدس شامتثمالاك عقالية في معفاس 75للسكا .

للبيوك كأداة فعالة لكراء ألا ي في القدس من أجو المضي قدما  شعملياك المرتفعة را يلية ايمعال تستغو السلطاك اإلم

 التهويد وييادة عدد المستوسنين في القدس الكرقية.

 العمو ●

فرر العمو وشالتالي يعتمد مكا  معفاس شككو كبير على مو  العمو تولد ال   شما أ  معفاس تعتبر منطقة مكنية

٪ في القطاع الحكومي والقطاع الوار. ونسب  ئيلة 15مقالنة ب  ٪ منهم يعملو  في إمرا يو75حيت أ   اإلمرا يلي

يككو السو  اإلمرا يلي مصدل ل يسي للدخو   وشالتالي 76(.2٪( والصناعة  3٪( والودماك  5٪جدا  تعمو في التجالة  

                                                           

 (61/1/2017مقابلة مع حسن أبو خضير ) 73
 .2013معهد أريج )دليل بلدة شعفاط(.  74
 (.16/1/2017مقابلة مع حسن أبو خضير ) 75
 .2013معهد أريج )دليل بلدة شعفاط(.  76
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٪ عا  8شلغ معد  البطالة في معفاس  77ن المغترشين.تحويالك الكيووخة م  شاإل افة الى كناسلماتأجير شاإل افة إلى 

وكا  العما  في القطاع الزلاعي من أكثر المتضرلين من العوا ا اإلمرا يلية على الحركة والودو  إلى  2013

  78ايلا ي الزلاعية.

 اينكطة االقتصادية ●

 10محالك فواكه وخضرواك و 5ن  جزالي 3مواشز   2شقالة   40أ  هناك إلى  2013تكير شياناك معهد أليد للعا  

من ايمامية  هماجاتتيحت من ايهالي ا ل ولش العمو المهنية  حدادة ونجالة وغيرها(. لل 10متاجر للودماك الموتلفة و

شيت حنينا حيت تعتبر ايمعال من ليس و  أو ايموا  في القدس الغرشية القدس  ش. دالح الدين( أو لا  هللا أو العيزلية

 أعلى هناك. 

 79البنية التحتية ●

فإ    (2013معفاس شكبكة كهرشاء محافتة القدس ووفقا  للجنة خدماك معفاس  ترتبط   مناسا القدس الكرقية ةمثو شقي

كو السكا  ولكن يك  في معفاس شكبكة الميال لكركة جيحو كما ترتبط جمي  المساكن ٪ من البيوك متصلة شالكبكة. 100

٪ من الوحداك السكنية في البلدة تستود  مبكة الصر  الصحي كوميلة أمامية 95من  عف  غط الميال. وحوالي 

 للتول  من الميال العادمة  والبقية تستود  الحفر االمتصادية.

 المكالي  االمتيطانية ●

تعر ت شلدة معفاس إلى مصادلة السلطاك اإلمرا يلية لمساحاك كبيرة من ألا يها شهد    نترا  لموقعها االمتراتيجي

 شناء المستوسناك اإلمرا يلية والقواعد العسكرية والحواجز والطر  االلتفافية في ألا ي البلدة ومحيطها. 

٪ من 47ينية  وهو ما يمثو احتاللها لأللا ي الفلسطعقب دونم من شلدة معفاس  3٫989دادلك الحكومة اإلمرا يلية 

مساحة البلدة اإلجمالية. قد تمت مصادلة هلل ايلا ي إلنكاء خمس مستوسناك إمرا يلية  تحيط شالبلدة من جمي  

شسغاك أمير إلى الكما  الغرشي  ولماك امكو  وجفعاك ماشيرا  التلة   وهي: لماك ملومو جنوب غرب البلدة  الجهاك

مستوسن  88000لبلدة ولاموك  لاموك ألو ( إلى الغرب من معفاس. يسكن حاليا  أكثر من الفرنسية( إلى الجنوب من ا

شاإل افة إلى   إمرا يلي في هلل المستوسناك. وهلا يعني أ  شلدة معفاس ُمحاسة من كو الجهاك شمستوسناك إمرا يلية

ك قواك االحتال  اإلمرا يلي ( من ألا ي مر  معفاس خالج الجدال. دادل٪10دونم   813جدال الفصو الل  عز  

الل  يمر شمستوسنة لاموك  لاموك ألو ( جنوشا  شاتجال مدينة  436المزيد من ايلا ي في معفاس لبناء الطريا االلتفافي 

  80القدس.

 81مويم معفاس ▪

 المساحة •

الحكومة ايلدنية عندما دونما  وفقا  لمعهد أليد وقد قامت ايونولوا شامتئجال ايلض من  205تبلغ مساحة مويم معفاس 

 .1965تأمس المويم عا  

                                                           

 (.16/1/2017مقابلة مع حسن أبو خضير ) 77
 (. 2013(: مذكورة في دليل معهد أريج لبلدة شعفاط )2013لجنة خدمات شعفاط ) 78
 .2013شعفاط(. معهد أريج )دليل بلدة  79
80Ibid. 

  81)شعفاط مخيم دليل) اريج معهد
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 السكن والسكا  •

٪ الجئين غير 15٪ منهم الجئين مسجلين في مجالك وكالة الغوث الدولية؛ 60 ٬نسمة 20000يبلغ عدد مكا  معفاس 

  شطاقاك جالك وكالة الغوث الدولية ولكن ال يحملو٪ الجئين مسجلين في م10مسجلين في مجالك وكالة الغوث الدولية؛ 

 ٬٪ ليسوا الجئين ولكن يسكنو  في مويم معفاس. مثو شاقي المويماك الفلسطينية15تحمو لقم مويم معفاس؛ وما يقالب 

ألف مو /كم مرش . 80-60يعاني مويم معفاس من كثافة مكانية عالية جدا  تصو إلى حوالي   

 العمو •

٪ 5٪ يعملو  في قطاع الودماك؛  15دل ل يسي للدخو؛ ٪ من القو  العاملة على مو  العمو اإلمرا يلي كمص70يعتمد 

 في قطاع التجالة.

وكا  من أكثر المتضرلين العاملو  في السو  اإلمرا يلي وفي قطاع  2012٪ في عا  25ودلت نسبة الطالة في المويم 

 التجالة والصناعة. 

 البنية التحتية: •

تمد جميعهم على مركة كهرشاء محافتة القدس للحصو  يتصو جمي  السكا  شكبكة الصر  الصحي في مويم معفاس ويع

منها: انقطاع التيال الكهرشا ي شككو مستمر خادة في  ٬على الكهرشاء. لكن يواجه السكا  عدة مكاكو في هلا المجا 

واجه الكتاء؛ مرقة التيال الكهرشا ي من قبو شعض السكا ؛ قلة الصيانة على الكبكة؛ ومبكة الكهرشاء ليست آمنة. كما ي

مكا  المويم تحدياك في الودو  للميال مركة جيحو  هي الجهة المس ولة لتزويد الميال لكن قامت شتقليو كمية الميال التي 

 يستطي  السكا  الودو  إليها كما ويعاني السكا  من انقطاع الميال شككو مستمر. 

 شيت حنينا ❏

 المساحة ●

وهو لقم   دونم 6000( إلى أ  شيت حنينا تمتد على مساحة 2014 تكير إحصا ياك معهد القدس للدلاماك اإلمرا يلية 

دونم:  8877( إلى مساحة أكبر تبلغ 2013تكير شياناك معهد أليد     شينمادونم( 5237إحصا ياك شمكو   إلى قريب 

 ٪11.5  دونم( 2369منها ألا ي مكنية   ٪27  دونم( 3045٪ منها تمت مصادلتها من قبو السلطاك اإلمرا يلية  34

دونم( وغاشاك حرجية أو مساحاك موصصة للمناسا  2232والباقي ألا ي مفتوحة   82 دونم( 1025ألا ي يلاعية  

 دونم(. 128الصناعية والتجالية  

 السكا  والسكن ●

وفقا  إلحصا ياك و 84 2014نسمة عا   37300ب 83(2016معهد القدس للدلاماك اإلمرا يلية  شحسب عدد السكا  يقدل 

في القدس الكرقية.  تكير اإلحصا ياك إلى ايحياء مما يعني أ  شيت حنينا أكبر   نسمة 41000يبلغ عدد السكا    شمكو 

                                                           

ال يوجد قطاع  ٬(2012يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي تأذيت من االحتالل اإلسرائيلي. فوفقاً لمركز جماهيري بيت حنينا ) 82

 زراعة بشكل تجاري حيث تقوم السلطات اإلسرائيلية بهدم البركسات التي تبنى في المنطقة.
83 Jerusalem Institute for Israel Studies. 2016. Jerusalem: Facts and trends 2016. The state of the city 
and changing trends. 

. التقرير 2014عام  810٫35تجدر اإلشارة إلى أن تقرير آخر لمعهد القدس للدراسات اإلسرائيلية يشير إلى أن عدد سكان بيت حنينا بلغ  84
 Jerusalem- Figures and trends. The Jerusalem Institute for Israel Studies data to markبعنوان: "

Jerusalem day( ،5776 )2016". 
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شسبب اختيال عدد من الناس السكن في شيت حنينا شعد  85 2010و 2005 ٪ شين عامي39.5أ  عدد السكا  ايداد شنسبة 

 1995وحدة مكنية جديدة في شيت حنينا شين عامْي  1316تم شناء   ةوفقا  لمعهد القدس للدلاماك اإلمرا يلي 86شناء الجدال.

تبلغ ايجرة الكهرية لبيت   ياد الطلب على الكقا والتف  معرها. على مبيو المثا   . وم  ايدياد عدد السكا 2009و

إمكا  من  السكا  هي دعوشة حصولهم على قروض هواجتدوالل. من المكاكو التي  1000مكو  من ثالثة غر  حوالي 

 87البنوك ي  معتم ايلا ي غير مسجلة في دا رة تسجيو ايلا ي  ساشو(.

منتكرة على مساحة   مقة 6193شلغ عدد الكقا في شيت حنينا   2011حسب معطياك  ريبة ايمالك  ايلنونا( لعا  

اوح مساحة حوالي لش  متر مرش  وتتر 101٪ من هلل الكقا أكثر من 46متر مرش . تبلغ مساحة ما يقالب  613738

من حيت الرفاهية السكانية مقالنة  ومعفاس المتالدقة له( وهو ما يعكس تقد  شيت حنينا   متر مرش  100و 80الكقا شين 

  88شالمناسا ايخر  في القدس الكرقية.

التي أقيمت في  نسيبةإمكاناك شاإل افة الى يعتبر قطاع اإلمكا  من أكثر القطاعاك جلشا  للمستثمرين في شيت حنينا. 

مثا :   أُسلا علي كو مكروع منها امم "إمكا "  مكروعا  مكنيا   15تم م خرا  شناء حوالي ثمانياك القر  الما ي  

 الخ.  إمكا  المعلمين الجديد  إمكا  الزهراء

 44و 25ين من وُلش  السكا  ش 8925( تحت من ا 56.1٪حيت أ  أكثر من نصف السكا     يعتبر مجتم  شيت حنينا فتي

 90. وُلش  السكا  يحملو  دلجة أكاديمية.45٪ فو  من 18وحوالي 

 العمو ●

يبلغ ايجر المتومط للفرد في   لدا رة اإلحصاء المركزية 2008االقتصاد   -وفقا  لمعطياك مقياس المستو  االجتماعي

٪ من اييد  70حيت أ  حوالي   ا يليميكو. ويعتمد مكا  شيت حنينا شككو كبير على مو  العمو اإلمر 1827شيت حنينا 

ويعمو   (%5٪ يعملو  في مجا  التجالة والباقي في الصناعة  15و  تعمو في إمرا يو 91العاملة  في شيت حنينا ومعفاس(

 16.8في قطاع الودماك. ودلت نسبة البطالة في شيت حنينا ومعفاس إلى % 5٪ في القطاعين الوار والحكومي و5%

 2012.92عا  

 البنية التحتية ●

يمر في شيت حنينا خطا  للميال: ايو  لمصلحة ميال القدس الموجودة في لا  هللا   وفقا  لمعهد القدس للدلاماك اإلمرا يلية

تسبب ايدواجية مصادل الميال االلتباك خادة عند حصو  تسرب للميال   حسب المصدل نفسه 93والثاني لكركة جيحو .

ة هوية مركة الميال التي عليها القيا  شالتصليحاك الاليمة. ومثو شاقي المناسا في القدس في الكوالع حيت يتوجب معرف

 تتصو شيت حنينا شكبكة كهرشاء محافتة القدس.   الكرقية

                                                           

 .2014دراسة حول البنية التحتية وتقييم الوضع: بيت حنينا(.  -معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية )األحياء العربية في شرقي القدس 85
ية والثاني خارجها وقام بعزل بيت حنينا عن مناطق شمال غرب وشمال شرق أحدهما يقع داخل حدود البلد ٬قّسم الجدار بيت حنينا إلى قسمْين 86

 القدس مثل بيت حنينا البلد والرام وبيرنباال وحزما وعناتا. 
 .2014معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية.   87
88Ibid.  
 (.2014 ٬اسات اإلسرائيلية( )معهد القدس للدر59٪وتقارب هذه النسبة المعدل الموجود في باقي مناطق شرقي القدس ) 89
90Ibid.  
 لم تستطع الباحثة الحصول على بيانات حول بيت حنينا لوحدها. 91
 .2014: مذكور في معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية. 2012معهد أريج )دليل شعفاط وبيت حنينا(.  92
 في رام هللا كخط للمياه في بيت حنينا. تجدر اإلشارة إلى أن تقرير معهد أريج حول بيت حنينا ال يذكر مصلحة المياه  93
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شما فيها البيوك المتصلة شمصلحة الميال في لا   94 ٪ من شيوك شيت حنينا شكبكة الصر  الصحي للبلدية جيحو 90يرتبط 

شامتثناء   وتعاني مبكة الكوالع في شيت حنينا من و   ميء جدا   95هللا ولكن هناك نق  كبير في حاوياك النفاياك.

يئا  لم يحصو م  الكالع الر يسي الل  تم ترميمه م خرا . شالرغم من مصادقة البلدية على تعبيد الكوالع منل فترة سويلة

التي شدأك البلدية شفر ها م خرا  ككرس الباهتة  السكا  من مككلة الكوالع ولمو  ما الكوالع و على ايلض. يكك

 إلعطاء لخ  شناء.  

 ايدهال البيئة االمتثمالية في شيت حنينا ●

  لاك والقطاع التجال . مثال  تواجه البيئة االمتثمالية في شيت حنينا فترة من االيدهال حاليا . وتتركز االمتثمالاك في العقا

يقو  شمعتم االمتثمالاك فلسطينيين من الكتاك  96منواك. الش وحدة مكنية في شيت حنينا في  2000تم شناء ما يقالب 

مقة مكنية في شيت حنينا على ألا ي  24على لخ  لبناء المهاجرة  كالعا الاحدل أدلهم من شيت حنينا. فقد حصلت 

مقة  18( وretail shopsمحو شي  للتجز ة   40في المستقبو على مكروع جديد لمدة منتْين لبناء  تملكها العا لة ومتعمو

 2008٪ ما شين 10-8يادك تكلفة البناء في شيت حنينا شنسبة   المستثمرةعا لة هلل الشحسب   97.وحدة مكتبية 24مكنية و

 . 2013الكوالع عا  تعبيد خادة شعد ظهول  ريبة  2016و

 حنينا كمركز تجال  كبيرتطول شيت  ●

شمعنى أ  أموا  شيت حنينا شإمكانها تلبية جمي    إلى حد ما مكتفي ذاتيا    تطولك شيت حنينا م خرا  كسو  تجال  محلي

فكو الودماك   احتياجاك السكا  لدلجة أنه لم يعد هناك حاجة لللهاب إلى البلدة القديمة أو مالع دالح الدين للتسو 

بنوك. قد ماعدك عدة عوامو إلى تطول شيت حنينا كمركز تجال  ل يسي يلبي احتياجاك السكا  ويجلب متوفرة ما عدا ال

: مهولة الودو  إلى ايموا  شسبب توفر مواقف للسيالاك؛ تنوع المحالك التجالية التي اومنه  يشا ن محليين ويهود

الخ(؛ وامتثمال العديد   مطاعم ومقاهي  محالك حلوياك  محالك مالشس  تلبي احتياجاك موتلفة للسكا   موشرمالكتاك

 من مكا  شيت حنينا ايدليين اللين هاجروا إلى الوالياك المتحدة في القطاع التجال  والعقال .

ايلا ي الفلسطينية المحتلة. ومن شقية عن  إال أنها تبقى منعزلة شككو كبير  لكن على الرغم من تطول أموا  شيت حنينا

م مراك على  عف العالقاك االقتصادية م  الضفة الغرشية نسبة البضا   الفلسطينية التي تُباع في المحالك في أحد ال

-20٪ شضا   إمرا يلية و60٪ من البضا   التي يبيعها شلد  مو  شضا   فلسطينية مقاشو 15-10فقط   شيت حنينا. مثال  

٪ شضا   40شضا عه يتم امتيرادها من الوالج و ٪ من60   أما موشرمالكت جعفر 98٪ شضا   من الوالج.25

والسبب ولاء قلة البضا   الفلسطينية التي تباع في القدس هو القيود اإلمرا يلية على إدخا  شضا   من الضفة  99إمرا يلية.

الدعاء الغرشية إلى القدس شاإل افة إلى عد  وجود إقبا  كبير من المستهل  المقدمي على البضا   الفلسطينية شسبب ا

 شضعف جودتها وقد امتكى من ذل  كو من تمت مقاشلتهم. 

منها:  عف المبيعاك شسبب القوة الكرا ية المنوفضة عند مكا    تواجه ايموا  التجالية في شيت حنينا تحدياك موتلفة

ين البقاالك مما القدس؛ إغرا  السو  الفلسطيني شالبضا   اإلمرا يلية الرخيصة؛ والتنافس التجال  الكبير خصودا  ش

تساو  التكلفة اإلجمالية إلى نقطة ي د  إلى تويي  القوة الكرا ية أو الما  على عدد كبير من البا عين مما يسبب ودولهم 

من أكبر التحدياك التي تواجه تجال  100شحيت أنه لم يعد هناك فا ض لالمتثمال في القطاع التجال .  م  إجمالي اإليراداك

-60تقبو شناء لامي ليفي لمركز تجال  كبير فيه موشرمالكت لامي ليفي ومقاهي ومتاجر أخر   عدد شيت حنينا في المس

                                                           

 ٪ من الوحدات السكنية موصولة بشبكة عامة للصرف الصحي.98تشير إحصائيات معهد أريج إلى أن  94
 .2014معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية.  95
 (. 16/1/2017مقابلة مع رمزي أبو زهرية ) 96
97Ibid.   
 (.16/1/2017مقابلة مع رمزي أبو زهرية ) 98
 (.16/1/2017مقابلة مع سفيان جعفر ) 99

 (.15/12/2016مقابلة مع عزام أبو السعود ) 100
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دونم وشتكلفة إجمالية قدلها  20على مساحة حوالي   (. وقد تم الكروع شالبناء في منطقة عطروك  مما  شيت حنينا(70

تعزيز التعايش شين اإلمرا يليين والفلسطينيين يدعي ليفي شأ  خطته لبناء مركز تجال  تهد  إلى  101مليو  ميكو. 200

  من خال  جلب لجا  أعما  فلسطينيين لكراء أو امتئجال محالك في المركز التجال . ووفقا  لرامي ليفي  في القدس

يهود   شاإل افة لودمة عكراك اآلال  من الفلسطينيين  90000فلسطيني و 120000ميود  المركز التجال  حوالي 

ويوا  أدحاب المحالك في شيت حنينا من فقدانهم لزشا نهم  102بو  يوميا  من الضفة الغرشية إلى القدس للعمو.اللين يله

 . المنوفضة الامي ليفي وأمعالهمبطة ينه من الصعب التنافس م  

 التوم  االمتيطاني ●

ة مستوسناك تحيط شالبلدة من ٪ من ألا ي شيت حنينا وقامت شبناء ألشع34دادلك إمرا يو ما يقالب   كما ذُكر ماشقا  

مستوسن حسن  85733وكا  يقطنها   شسغاك ي يف شسغاك عمير ونيفيه يعقوب  وهي: لاماك ملومو  جمي  االتجهاك

كما قامت إمرا يو شاالمتيالء على المزيد من ايلا ي إلقامة قواعد عسكرية أو لكا سر  التفافية  2011.103إحصا ياك 

مثو   إمرا يلية ترشط المستوسناك اإلمرا يلية المقامة هناك م  تل  الموجودة في القدس أو داخو ألا ي الضفة الغرشية

  20.104ولقم  437لقم   60لقم    1مالع لقم 

نينا من ظاهرة ميطرة المستوسنين اإلمرا يليين على شيوك داخو ايحياء العرشية. قد تم إخالء ما ال يقو شدأك تعاني شيت ح

شعد قبو  المحكمة شإثباتاك تد  على ملكية اليهود لهلل   عن ثالث عا الك من شيوتها في شيت حنينا في آخر خمسة منواك

يسعى المستوسنو  في   المطالبة شه. حسب وما و اإلعال حا ال يستطي  الفلسطينيو   وهو 1948عا  قبو ايلا ي 

 المستقبو إلى تقديم موطط لبناء وحداك مكنية امتيطانية في شيت حنينا.

  

                                                           

101 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/west-bank-israel-mall-palestinian-

companies.html 
102 http://www.timesofisrael.com/israeli-mogul-erecting-first-israeli-palestinian-mall-near-ramallah/ 

 .2013معهد أريج )دليل بلدة بيت حنينا(.  103
104Ibid.  
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 الشرقية القدس القتصاد القطاعي التوزيع. الثالث الفصل 

 الكرقية شككو عا .يهد  هلا القسم من البحت عمو تكوي  لو   القطاعاك واينكطة االقتصادية في القدس 

 105المواصالت قطاع .1

وهي جمعية تنسيقية شين   م  إنكاء جمعية السفرياك الموحدة 2003شدأ تنتيم قطاع الموادالك في القدس الكرقية عا  

كا  هناك انعدا  للموادالك العامة في القدس وكا  االعتماد   أدحاب الكركاك الموتلفة. قبو ذل  وم  أواخر االنتفا ة

قرلك إمرا يو و   حد للفو ى التي كانت تميز قطاع الموادالك  2003في   على ميالاك النقو الوار. ولكنايكبر 

مركة.  16كانت تضم التي  وعملت على تنتيم الموادالك العامة في القدس الكرقية م  إنكاء جمعية السفرياك الموحدة

عد  غط من ويالة الموادالك اإلمرا يلية التي امترست مركاك ل يسية ش ثمانيفي تم توحيد الكركاك   لكن قبو عامْين

 وهلل الكركاك هي:  إعطاء الدعم الحكومي شتوحيد الكركاك

 ولا  هللا.   كفر عقب  الرا   نباال شير  شيت حنينا  مرولا  شكعفاس  لا  هللا(-خطوس الكما   القدس .1

 خطوس الجنوب: تم توحيد مركاك شيت جاال وشيت لحم.  .2

 السواحرة الكرقية.  العيزلية  أشوديس ٫الومط: جبو المكبرخطوس  .3

 مركة دول شاهر وأ  سوشا.  .4

 مركة جبو الزيتو . .5

 مركة الثول  وعناتا. .6

 مركة شاداك العيسوية. .7

 مركة شاداك مويم معفاس. .8

من حيت   فقطكو مركة من هلل الكركاك لها ساقم معين ونتا  وما يوحدها هو ما تفر ه ويالة الموادالك اإلمرا يلية 

 اينتمة العامة مثو السير على جدو  يمني معين وتسعيرة السفر والوصوماك.  

من ناحية تركيب محطاك   أهمها عد  التزا  ويالة الموادالك شالتزاماتها كلها  يواجه قطاع الموادالك تحدياك موتلفة

وتطوير البنية   اللكية شد  التلاكر الولقية امتودا  البطاقاك  انتتال على سو  الكالع وتجهيزها شكاماك الكترونية

للكركاك على المكتتة ت ثر الملكية الوادة   الخ.(. إ افة إلى ذل   محطاك االنتتال  التحتية للوطوس الجوية  الكوالع

دمة نوعية الودمة والتسهيالك المقدمة للمسافرين ي  التركيز ايكبر يكو  على المردود والرشي المالي أكثر من الو

منة والبار  15فيتم امتودا  البار الكبير لمدة   المقدمة للمسافرين. هناك مككلة أخر  تتعلا شمدة امتودا  البار

 الأعلى  من قبو المستودمين( هناك  غط اآل   ل . للالموادالكمنواك وهو ما يُسيء من جودة  10الصغير لمدة 

 منواك.  8منواك وأال يتجاوي امتعما  البار الصغير  10-12يتجاوي امتعما  البار الكبير أكثر من 

قد حصو م خرا  إ راب للسا قين الفلسطينيين شسبب مطالبتهم شمساواة أجرهم م  السا قين اإلمرا يليين حيت اتولك 

لساعة لكن لم يتم تطبيا القرال على السا قين في اكو مي 39إلى العمو أجرة قرالا  شرف   2016ويالة الموادالك في عا  

 800شواق  تعهدك ويالة الموادالك اإلمرا يلية شالمساهمة شرف  أجر السا ا الفلسطيني   الفلسطينيين. خال  اإل راب

 نتد عن اإل راب ييادة أجولهكلا ميكو.  150حد إلى ميكو مقاشو كو ميكو تدفعه الكركة  1ف  دو مهريا( ميكو 

تجدل اإلمالة إلى أ  أجول السا قين تتفاوك حسب   ميكو من الكركاك. لكن 150ميكو من الويالة و 950السا قين ب

على الكركة   ماعاك 8إذا عمو السا ا يكثر من   قانونيا    الكركاك وهناك تفاوك شين الكركاك في تنفيل القانو . فمثال  

 10٪ لساعاك العمو ايخر   أكثر من 150ماعاك( ودف   8ادة عن ا ٪ من المعاش على أو  ماعتين  يي120أ  تدف  

 ماعة شراتب مقطوع.  12هناك العديد من الكركاك العرشية التي تكغّو   ماعاك(. لكن

                                                           

 (.16/1/2017يستند هذا القسم على مقابلة أجرتها الباحثة مع الناطق باسم السفريات الموحدة هاني العيساوي ) 105
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تستود  السلطاك اإلمرا يلية قطاع الموادالك وتطوير البنى التحتية كأداة ميامية لتعزيز السيطرة اإلمرا يلية على القدس 

السياماك اإلمرا يلية التي تهد  إلى  "القطال الوفيفمكروع تأميس "لمستوسناك اإلمرا يلية شالقدس. مثال  يعكس ولشط ا

شامتثناء عدد قليو من محطاك   . للاوجنوشها م  القدس الغرشيةالكمالية لشط المستوسناك اإلمرا يلية في القدس الكرقية 

تسعى   ل الوفيف ال يود  الفلسطينيين في القدس الكرقية. وفي المستقبوتمر في معفاس وشيت حنينا  فإ  القطاالوقو  

شلدية القدس إلى تمديد سو  السكة الحديدية  ودوال  إلى مستوسنة نيفي يعقوب  وشالتالي لشط المزيد من المستوسناك مثو 

 افة خطْين: واحد يرشط جيلو ولاموك ونيفي يعقوب شالقدس الغرشية. عالوة على ذل   هناك عملية توطيط جالية إل

ومن المكالي   106مستوسنة جيلو شجبو المكال  وخط يرشط مستوسنة لامو ومستوسنة جيلو مرولا  شالقدس الغرشية.

ايخر  التي تد  على السياماك اإلمرا يلية لبسط ميطرتها على القدس نتا  التلفري  الل  من مأنه جلب الزوال من أشو 

 مما مي د  إلى تفاقم التوتر في المدينة.  يتو  مرولا  شحا ط البرا  وملوا سول في الجنوب إلى جبو الز

 التجارة قطاع .2

التي تعمو السياماك اإلمرا يلية الكرقية  لغم  في القدس يعتبر قطاع التجالة القطاع ايمامي المساهمة في الناتد والعمالة

ايموا  التجالية في القدس الزشا ن الفلسطينيين من الضفة عز  القدس والتي قطعت أودا  ايموا  الداخلية. فقدك على 

عرقلت القيود اإلمرا يلية المفرو ة على الحركة ومتطلباك الحصو  على و اللين كانوا يككلو  مو  امتهالكية أمامية

 تصاليي التجالة من قدلة القدس الحصو  على شضا   لخيصة نسبيا  من الضفة الغرشية. 

لتي تواجهها المحالك التجالية في القدس هي عد  قدلة العديد من التجال على دف  الضرا ب المفرو ة من أهم التحدياك ا

  107: مثلما نفرض على نترا هم اليهود( عليهم شسبب تدهول القطاع التجال . على التجال أ  يدفعوا متة  را ب ل يسية

ويزداد معر الضريبة   كو للمتر المرش  الواحدمي 319و 309 ريبة ايلنونا التي تدف  منويا  وتتراوح ما شين  .2

 108م  ييادة مساحة المحو.

 ٪ من قيمة المبيعاك.17 ريبة القيمة المضافة والتي تكّكو  .3

  ريبة الدخو. .4

  ريبة العما . .5

  ريبة التأمين الوسني. .6

  ريبة تراخي .  .7

كما يحصو عليها  فهي ال توفر في المقاشو المستو  المطلوب من الودماك  على الرغم من فرض البلدية لهلل الضرا ب

حيت تعاني البلداك العرشية من إهما  في تقديم الودماك مثو   المواسن اإلمرا يلي في القدس الغرشية أو في المستوسناك(

 الخ.  النتافة  ديانة البنية التحتية

وشلغت القيمة المضافة  2014مليو  دوالل عا   698.8في محافتة القدس قد شلغ حجم اإلنتاج ينكطة التجالة الداخلية 

فال تكمو   أما شالنسبة للتجالة الوالجية 109عامال  في نفس العا . 13413ُموظفة   مليو  دوالل 596.2لهلل اينكطة 

دة على إمرا يو اعتمادا  فهي معتم J2. أما شالنسبة لمنطقة J1شياناك مركز اإلحصاء الفلسطيني على معلوماك حو  منطقة 

٪ من 3.7٪ من الوالداك تأتي من إمرا يو مقالنة ب81حيت أ    كبيرا  مثلها مثو شاقي ايلا ي الفلسطينية المحتلة

  110٪ من الصادلاك تلهب إلى إمرا يو.93و  الدو  العرشية

                                                           

106 European Union. 2016. Heads of mission report on East Jerusalem. Dec. 2016. 
  .معهد ماس ألبحاث السياسات االقتصادية. الوضع الحالي لألسواق التجارية للبلدة القديمة في القدس. 2016ور عرفة. ن 107
 .2012معهد أريج )دليل جبل المكبر والسواحرة الغربية(.  108
 . كتاب القدس السنوي.2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.  109
 تم حساب هذه البيانات بناءاً على البيانات المتوفرة في الكتاب السنوي من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 110
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يحد التجال  في لا  هللا. وفقا  يستثمر العديد من أدحاب لؤوس الما  من القدس في السو    فيما يتعلا شاالمتثمال

  المسروجيمحمد     شامم خول امثا  من القدسمستثمرين ٪ من السو  التجال  في لا  هللا من 40-٪30فأ    ه الء

وهناك أكثر من داف  يكج  على االمتثمال في الضفة  111وغيرهم.  ماي  منقرس  ياهي خول   سال  نادر الدين

لخ  في ايل ايلض امعاالقدس؛ المتدنية مقالنة شمنها: أجرة اييد  العاملة في الضفة الغرشية   الغرشية شدال  من القدس

التي تفر ها السلطاك اإلمرا يلية على والكروس الضفة؛ وتكلفة التويي  في القدس أعلى منها في الضفة شسبب القيود 

 112لقدس.تسو  في ارس ٪ من منتجاك مركة منق10أقو من   حركة البضا  . على مبيو المثا 

مهدك القدس شعض التطول في عالقاتها   على الرغم من قلة العالقاك االقتصادية شين القدس الكرقية والضفة الغرشية حاليا  

حيت كا  لكو قرية من   فكرة "مسيرة البَيال "شالكيخ لا د دالح شادل   . فمنل عكرة منين48التجالية م  مناسا 

لدلجة   مما أد  إلى تعزيز الحركة التجالية في القدس  شامتودا  حافلة شمبلغ لمز   اب للقدسيو  محدد للله 48مناسا 

ولكن حالشت السلطاك  113ميكو خال  أو  ماعتين من اليو . 2000-1000أ  شعض التجال كانوا يبيعو  شمبلغ 

  قانو . إ افة إلى ذل خالجة عن المية اإلمرا يلية هلل الفكرة وتأثرك المبادلة ملبيا  عندما تم اعتبال الحركة اإلمال

لالقتراح عليهم شترتيب ييالاك إلى الوليو.  48توادلت الغرفة التجالية في الوليو م  القياداك اإلمالمية في مناسا 

إ افة لوجود أقو وجد الناس أ  نفس البضا   التي تباع في القدس تباع في الوليو شأمعال   عندما نُتمت هلل الزيالاك

على حساب  48من مناسا اعداد متزايدة من الزوال الوليو تستقطب شاتت مدينة   لاك أكثر في الوليو. نتيجة للل خيا

 القدس.  أموا  

 114قطاع السياحة .3

حيت شلغت نسبة مساهمة القطاع   كانت القدس الكرقية وجهة  مياحية ل يسية لفترة سويلة شسبب أهميتها التاليوية والدينية

لركود شعد لقطاع السياحة خض    . لكن1966% من الناتد المحلي اإلجمالي في الضفة الغرشية شحلو  14السياحي 

وخصودا  عند تكديد السياماك اإلمرا يلية لعز  القدس وفرض قيود على تطوير القطاع  1967االحتال  اإلمرا يلي عا  

واجه القطاع السياحي في القدس: دعوشة إددال تصاليي لبناء تالقدس. من أهم التحدياك التي السياحي الفلسطيني في 

فناد  أو تحويو المباني إلى الفناد ؛ ُدعوشة إجراءاك الترخي  لكركاك السياحة الفلسطينية؛ نق  في عدد ايلا ي 

 عف البنية التحتية؛ والتفاع الضرا ب. وهناك أيضا   التي يمكن للفلسطينيين البناء عليها والتكلفة العالية الناتجة عن ذل ؛

أهمها: موممية حد المسيحيين والمسلمين  اللين يُعتبرو  المحرك الر يس   عوامو ذاتية تككو تحد  لتنمية قطاع السياحة

نسيا شين لقطاع ايعما  التجالية في المدينة؛  عف االمتثمال الفلسطيني والعرشي في القطاع السياحي؛ عجز في الت

الهيئاك الفلسطينية ذاك العالقة شالقطاع السياحي  غياب لؤية وامتراتيجية موحدة لتنمية القطاع السياحي الفلسطيني في 

شاإل افة إلى المنافسة الكديدة م  القطاع السياحي اإلمرا يلي الل  يتمت  شدعم مالي كبير من   القدس. كو هلل العوامو

 لى هيمنة إمرا يو على القطاع السياحي في القدس. الحكومة اإلمرا يلية أدك إ

فندق ا في  34  من 2016و 2009% شين عامي 41فقّو عددها شنسبة   أخل عدد الفناد  في القدس شاالنوفاض  نتيجة للل 

 م خرا   تم تحويو شعض الفناد  إلى مكاتب  مثو فند  جبو 2016.115فندق ا في الرش  الثاني من العا   20إلى  2009

المكبر  شينما تم مراء فند  الكايال في واد  الجوي من قبو مستكفى المقادد كما تم شي  فند  كاشيتو  في مالع دالح 

من الفناد  في ايلض الفلسطينية المحتلة كانت تق  في القدس الكرقية في  %34الدين لكركة الكهرشاء. في حين أ  

                                                           

 (.20/12/2016مقابلة مع مازن سنقرط ) 111
112Ibid.  
 (.15/1/2017مقابلة مع تاجر في شارع صالح الدين ) 113

1142.pdf-http://www.mas.ps/files/server/20161611112713  

 
115 Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). 2016. Press Release on Hotel Activities Survey in 
the West Bank during the Second Quarter 2016. 

http://www.mas.ps/files/server/20161611112713-2.pdf
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. تراجعت كلل  نسبة الزوال النايلين في فناد  القدس الكرقية 2016% شحلو  18فإ  النسبة انوفضت دو   116 2009

 2016.117% في النصف ايو  من عا  23إلى  2009% في 48من 

م  اختيال عدد متزايد من السياح اإلقامةَ في فناد  القدس الغرشية. وفق ا لمعهد القدس للدلاماك هلل االتجاهاك  تقد تزامن

% من السياح فقط 12  في حين نزَ  2013اختالوا اإلقامة في فناد  القدس الغرشية في % من السياح 88فأ  اإلمرا يلية  

 % من عا داك الفناد .90فناد  القدس الغرشية شنسبة امتحوذك في فناد  القدس الكرقية. وفي العا  نفسه  

 القطاع الصناعي والحرفي  .4

وامتقطاب اييد  العاملة. شسبب النق  الكبير في تعر ت المهن الحرفية في القدس إلى تدهول من ناحية اإلنتاج 

حو  اينكطة  2012يعتمد هلا القسم على دلامة نكرها معهد ماس عا    المعلوماك حو  المهن الحرفية في القدس

ة وتكير الدلامة إلى أ  العديد من المهن الحرفية إما أُغلقت أو انتقلت إلى مد  فلسطيني 118الصناعية والحرفية في القدس.

هناك عدد قليو من   خالج القدس أو تولت العا الك عن إنتاجها شسبب وفاة ايجداد أو شسبب عد  جدواها اقتصاديا . للل 

الحر  التي ما يالت تنتد في القدس وهي: الوز   السيرامي ( والتطريز والويزلا  وايسرا  الصناعية والمكانس 

فقد توقف إنتاجها في   شالنسبة للفوالياك والبسط والتنجيد وغيرها من الحر الجلدية والنحامياك والفرامي. أما والحقا ب 

( ومركاك خادة إما فردية أو 5مويعة شين جمعياك خيرية   12فإ  عدد المنكآك الحرفية شلغ   القدس. حسب الدلامة

٪ منهم في 61  مال  وعاملةعا 103( شاإل افة لمنكأة واحدة في مدلمة اييتا  الصناعية. وتوظف هلل المهن 6عا لية  

والباقي من التجال  48٪ منها من الضفة أو مناسا ا 85يحصو على   التطريز. وفيما يتعلا شمصادل مواد الوا 

 اإلمرا يليين.

لقطاع الودماك في العا   فقد كانت القيمة المضافة قطاع الودماك على اقتصاد القدستزامن  عف اإلنتاجية م  هيمنة 

  ٪ من القيمة المضافة لألنكطة االقتصادية53مليو  دوالل( وهو ما يمثو  591.3من شين كو القطاعاك  ايعلى  2014

٪ من القيمة المضافة( ومن ثم الصناعة التحويلية 21مليو  دوالل أو ما يعاد   235.7تلتها تجالة الجملة والتجز ة  

عندما  2012ذل  يوتلف عن عا   119.ن القيمة المضافة(٪ م20.4مليو  دوالل أو ما يقالب  227.8والميال والكهرشاء  

٪ من القيمة المضافة 44.6مليو  دوالل وهو ما يعاد   416.3كانت القيمة المضافة لتجالة التجز ة والجملة هي ايعلى  

( ويمكن تفسير ذل  شتدهول القطاع التجال  في القدس الكرقية كما تمت اإلمالة إلى ذل  2012لألنكطة التجالية لعا  

٪ من القيمة 2.2إال أنه لم يمثو أكثر من  2014و 2012لرغم من ايدياد مساهمة نكاس النقو والتوزين شين مسبقا . وشا

  120وهو ما يكاشه مساهمة قطاع اإلنكاءاك في السنة نفسها. 2014المضافة لألنكطة التجالية في عا  

 سوق العمل  .5

 .J1من دو  معلوماك مفصلة حو  منطقة   (J1+J2يوفر مركز اإلحصاء الفلسطيني إحصا ياك حو  محافتة القدس  

٪ 45.8مقالنة ب 2015٪ في العا  29.2منة  15في محافتة القدس شين ايفراد + نسبة المكالكة في القو  العاملة كانت

و  2014٪ عا  31إلى  2011٪ عا  37من   نسبة المكالكة خال  ايعوا  ايخيرةانوفضت في فلسطين لنفس العا . و

٪ عا  6.3إلى  2011٪ عا  8.7من   في انوفاض مستمرأيضا  فهي   . أما شالنسبة لمكالكة اإلناث2015٪ عا  29.2

                                                           

116 PCBS. 2009. Press Release Hotels Survey، Annual Report. 
117 Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) and the Ministry of Tourism and Antiquities 
(MOTA). 2016. More than 2 Million Visits to Tourist Sites in the West Bank in the First Half of 2016. 

 . المهن الحرفية التقليدية في القدس: واقعها وسبل حمايتها.2012ماس )محمد قرش(.  118
)باألسعار الجارية( وهو ما  2014مليون دوالر لعام  114.5٫1في القدس  J1بلغ إجمالي القيمة المضافة لألنشطة االقتصادية في منطقة  119

مليون دوالر )الجهاز المركزي لإلحصاء  1٫023.8حيث بلغت القيمة المضافة  2013٪ مقارنة بعام 9يمثل زيادة بنسبة ما يقارب 
 (.2016ط ٬الفلسطيني

 . كتاب القدس السنوي.2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.   120
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هلل النسب موتلفة تماما  عن تل  التي يوفرها معهد القدس   لكن 121وتعتبر من أقو نسب المكالكة للنساء في العالم. 2015

شلغت نسبة المكالكة في   تركز فقط على القدس الكرقية( للدلاماك اإلمرا يلية. حسب اإلحصا ياك اإلمرا يلية  والتي

 .%83٪  وشلغت نسبة مكالكة الرجا  العرب 18القو  العاملة للنساء 

٪ في 41٪ في الضفة الغرشية و17.3مقالنة ب 2015٪ عا  13.9 البطالةشلغ معد    شناء على اإلحصا ياك الفلسطينية

( ٪19  2014نقاس مئوية مقالنة شمعد  عا   5قطاع غزة. وقد مجو معد  البطالة في محافتة القدس انوفا ا  شما يقالب 

 14.5لللكول بوهو أعلى من معد  البطالة   ٪26.8(. قد شلغ معد  البطالة لإلناث ٪13.2  2011عا  مستو  مقترشا  من 

(. كما ٪15.4منة دلامية   13شين ايفراد اللين أنهوا أكثر من  2015نقطة مئوية. قد كا  ثاني أعلى معد  للبطالة عا  

في حين كا  أعلى   أ  شين الوريجين الجدد 24و 20وكا  ثاني أعلى معد  للبطالة شين ايفراد اللين أعمالهم تتراوح شين 

 19.122-15مرية معد  للبطالة للفئة الع

٪ من العاملين 15٪ من العاملين في محافتة القدس "مستودمين شأجر" وما يقالب 80.6 تكان  شالحالة العمليةفيما يتعلا 

فكانوا   ٪ يعملو  لحساشهم. أما ألشاب العمو11.2حيت كا   2011وهو في ايدياد مقالنة شعا  الوار يعملو  لحساشهم 

عندما كانت  2011والنسبة في انوفاض أيضا  مقالنة شعا   2015حافتة القدس عا  ٪ من العاملين في م3.8يمثلو  

5.9.٪123  

ويليها العاملين في   ( للعاملين في المهن ايولية٪26كانت أعلى نسبة    للتويي  النسبي للعاملين حسب المهنةوشالنسبة 

( ويليهم مكغلو اآلالك ٪19.6عة في السو   ( ومن ثم العاملين في الودماك والبا٪24.1الحر  وما إليها من مهن  

وقد انوفضت النسبة  2015٪ من العاملين عا  12فقد مثلوا   (. أما الفنيو  والمتوصصو  والكتبة٪15.2ومجموعها  

٪ 2.6إلى  2011٪ عا  6.1٪. كما وقْلت تدليجيا  نسبة موظفي اإلدالة العليا من 18.4عندما كانت  2011مقالنة شعا  

 .  2015عا   

. يبنما كا  يتركز تويي  العاملين 2015و 2011هناك اختال  شين  شتويي  العاملين حسب النكاس االقتصاد  فيما يتعلا 

وكا  البناء والتكييد يمثو ثالت نكاس تجال  من  2011( عا  ٪27.4من محافتة القدس في الودماك والفروع ايخر   

حيت كانت أعلى نسبة للعاملين تتركز في البناء والتكييد  2015  عا  انقلب ذل  ٪(22.3حيت عدد العما   شنسبة 

٪ من 24.5( شعد قطاع التجالة والمطاعم والفناد  الل  جلب 23.6٪وثالت أعلى نسبة تعمو في الودماك   ٪124(32 

(. أما ٪6.7 ٪ من العاملين وتالل النقو والموادالك واالتصاالك 12.4فقد جلب   . أما التعدين2015العاملين عا  

 (.٪0.8فقد مثلت أقو نسبة من العاملين    الزلاعة والحجالة والصيد

شينما  2015٪ عا  33إلى  2011٪ عا  42.9انوفضت نسبة العاملين  من محافتة القدس( في إمرا يو والمستوسناك من 

اليومي للعاملين من  ايجر . قد شلغ معد 2015٪ عا  67إلى  2011٪ عا  57.1التفعت نسبة العاملين في فلسطين من 

 44ميكو للعاملين في فلسطين  فر   128.3ميكو مقالنة ب  172.3محافتة القدس في إمرا يو والمستوسناك 

  خصودا  مو  العمو  الفلسطينيو  في القدس يعتمدو  شككو كبير على االقتصاد اإلمرا يلي لكن ما يا  125ميكو(.

الل  يمثو مصدل ل يسي للدخو حيت تككو ايجول والرواتب من مو  العمو اإلمرا يلي أكبر مصدل للدخو لسكا  

٪ من مصادل 21.3٪. ويليها موصصاك من التأمين الوسني اإلمرا يلي التي تمثو 54.2القدس الكرقية وتبلغ نسبتها 

تغطي  ٪؛ ومكالي  ايمرة  غير الزلاعية( والتي13.1 الدخو؛ وثم ايجول والرواتب من القطاع الوار وتبلغ نسبتها

6.٪126 

                                                           

121Ibid.  
122Ibid.  
123Ibid.  
   .يةمن غير واضح إذا يعمل عمال البناء في محافظة القدس أو في إسرائيل أو في الضفة الغرب 124
125Ibid.  
126Ibid. 
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 البيئة االستثمارية في القدس الشرقية  .6

حيت تم العمو على  2012حتى  و 2009-2008في مجا  االمتثمال المحلي شين عامْي عاشرة فترة ايدهال مهدك القدس 

درة(؛ الفند  الوسني  امتثمال من أمامة دالح من  امتثمال من عا لة العفيفي  من الناليغامي عدة مكالي  منها: فند  

 امتثمال من مركة شاديكو القاشضة(؛ فند  مانت جولج  تم  القدس(؛ مو  الدال  امتثمال من عا لة نسيبة(؛ قاعة الحمرة

من  لكن من وجهة نتر 127 امتثمال من مركة القدس القاشضة(. سامتئجالل من عا لة القطب من قبو شاديكو(؛ وفند  ايبي

 128 واعتبرها البعض مثو مدير الغرفة التجالية ماشقا  عزا  أشو السعود  لم تكن هلل المكالي  ناجحة  تمت مقاشلتهم

 مكالي  إنقاذ أو مكالي  نقو ملكية أكثر من كونها مكالي  امتثمالية.

  ضة في لاس العامودهناك مكالي  امتثمالية في اإلمكا  مثو مكروع الطلة لكركة القدس القاش  عالوة على ذل 

شاإل افة إلى العديد من االمتثمالاك العقالية في   ومكروع لاشية القدس لكركة شاديكو في حي مرفاك في شيت دفافا

شالرغم من هلل   لكن 129وحدة مكنية في شيت حنينا في آخر ألشعة منواك. 2000شيت حنينا حاليا . تم شناء ما يقالب 

ثمالية في القدس  عيفة جدا . ويعود ذل  إلى عدة عوامو منها: عد  وجود أمن اقتصاد  تعتبر البيئة االمت  المكالي 

شسبب الو   السيامي مما يقلو من نسبة االمتثمال في القدس؛ قلة وعي الفلسطينيين لفرر االمتثمال وقوانين تكجي  

من جهة لمن يريد تنفيل القانو  شحلافيرل. االمتثمال اإلمرا يلية والقانو  اإلمرا يلي شككو عا ؛ التفاع الضرا ب خادة 

  لا  هللا القدس في يلا. هناك العديد من االمتثمالاك من قبو أههجرة لؤوس ايموا  من القدسأخر  لوحتت ظاهرة 

هناك توجه لالمتثمال في أليحا والوليو وعما . لكن معتم كما  130 اإلمرا يلية يبيالضرالعبء خصودا  لمن يتهرب من 

تستطي   في ايلا ي والعقالاك وليس في القطاعاك اإلنتاجية ي  االعتقاد هو أ  الصناعة المحلية التصب االمتثمالاك 

 منافسة المنتوجاك اإلمرا يلية أو المستولدة. 

أعلن دندو    2016في مبتمبر   ية االقتصادية شككو عا  في القدسحالية وتعزيز التنمال يةاالمتثمالمبادلاك شالنسبة لل

ل في تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة في القدس من خال  شناء فناد  جديدة أو ترميم امتثمنيته االاالمتثمال الفلسطيني 

مليو  دوالل من البن  اإلمالمي للتنمية لتقديم قروض مكنية للفلسطينيين  100كما أ  هناك مكروع شقيمة  131فناد  قا مة.

شن  القاهرة عما  والبن  الوسني. لكن لم يصر  حتى اآل  إاّل   في القدس الكرقية عن سريا ثالثة شنوك: شن  فلسطين

التاشعة لصندو  االمتثمال   م مسة فلسطين للتنمية قامت 132مليو  دوالل شسبب عوا ا لوجستية وشيروقراسية. 30

لتمويو المكالي  الصغيرة والمتومطة في القدس والتي تعاني من نق  التمويو.  2014شإسال  شرنامد عا    الفلسطيني

 25000يمني كو مكروع مبلغ يتراوح شين و  مليو  يولو 2تمويو البرنامد شمبلغ في المفو ية ايولوشية تساهم 

  133يولو. 000025و

كما تم الكروع في عدة مكالي  لرف  مستو  الوعي لد  الفلسطينيين  سالب المدالس الثانوية والوريجين الجدد( عن 

مو  العمو  وذل  في محاولة لسد الفجوة شين العرض والطلب في مو  العمو. على مبيو المثا   أسلقت م مسة الرؤية 

منة( لمساعدتهم على تطوير خطط  16-15  لتقديم المكولة المهنية للطلبة  يهد  الفلسطينية مكروع يُدعى "تحفيز"

حياتهم المهنية  و ما  اتواذهم لقرالاك مليمة عندما يتعلا ايمر شاختيال توصصاتهم في الجامعاك. م مسة التعليم من 

الجامعاك والكلياك لؤية مماثلة لكنها تستهد  خريجي لها ( EFE /Education For Employmentأجو التوظيف  
                                                           

 (.15/12/2016مقابلة مع سامر نسيبة ) 127
 (.15/12/2016مقابلة ) 128
 (. 16/1/2017مقابلة مع رمزي أبو زهرية ) 129
 مقابلة مع عزام أبو السعود. 130

131 

http://www.jadaliyya.com/pages/index/25168/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%
AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3 

 (.15/1/2017مقابلة للباحثة مع خالد كالوتي ) 132
133 http://www.pif.ps/psdf 

http://www.jadaliyya.com/pages/index/25168/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.jadaliyya.com/pages/index/25168/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.jadaliyya.com/pages/index/25168/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.jadaliyya.com/pages/index/25168/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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دولاك تدليبية ومهنية للوريجين لضما  تلبية احتياجاك العمو ومساعدتهم  EFEالتقنية العاسلين عن العمو. وتقد  

الطالب على العثول على عمو من خال  تنتيم أيا   EFEالحصو  على وظيفة والحفاظ عليها. شعد التدليب  تساعد 

أمهر( في  6-3على فرر تدليب   EFEم  ألشاب العمو. يحصو خريجي توظيف وفعالياك أخر  لرشط الوريجين 

جمعية الكبا  المسيحية  قروض تقد  المنتماك المحلية من أجو شناء مهالاتهم وييادة فرر توظيفهم في المستقبو. كما 

الخ(. لكن   منجرة  مطعم  مويطة   دالو  حالقةمكروع البن  اإلمالمي للتنمية لمساعدة الفلسطينيين على فتي قبو من 

  134عدد محدد من الناس يقو  شسداد القروض مما ي ثر ملبيا  على إمكانية امتمرالية مكالي  اإلقراض.

( لوحدها شو J1ال تتوفر معلوماك عن مركز اإلحصاء الفلسطيني حو  قطاع المعلوماك واالتصاالك في القدس الكرقية  

وشلغت  2014عامال  خال  عا   27. قد شلغ عدد العاملين في القطاع تركز اإلحصا ياك على محافتة القدس شككو عا 

 مليو  دوالل لنفس العا  وهي من أقو النسب مقالنة شاينكطة االقتصادية ايخر .  1.1القيمة المضافة لهلل اينكطة 

  

                                                           

 (.16/1/2017مقابلة الباحثة مع حسن أبو خضير ) 134
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 إنعاشه؟ ُسبل هي وما القدس اقتصاد يتجه أين إلى: المستقبل. الرابع الفصل 

 سيناريوهات مستقبل اقتصاد القدس  .1

 135:الكرقية ولتوطيط إنما ها لقدسل  قتصاداالتجال االثالثة ميناليوهاك لمستقبو تصوير يمكن 

  يو تسل  شحيت ال تكو  القدس متصلة شالسلطة الفلسطينية أو شإمرا يو  وقبو  عزلتها شناء نتا  منفصو للقدس .1

 يبدو هلا خيال غير واقعي شتاتا . سريقها ككيا  مستقو  و

: يضمن هلا تعزيز العالقاك االقتصادية م  الضفة الغرشية وايلد  وتقليو االعتماد على االقتصاد اإلمرا يلي .2

السيناليو الحفاظ على الطاش  الفلسطيني في القدس الكرقية ويتغلب على التجز ة االقتصادية التي تعاني منها 

 محتلة.ايلا ي الفلسطينية ال

هلا السيناليو  من  48: تصبي القدس الكرقية مثو مناسا الضموقبو  الوضوع للقوة االقتصادية اإلمرا يلية  .3

م  أو من دو  مكالكة ميامية   الل  يكمو مساواة في الودماك والحقو  شين مر  وغرب القدس في المستقبو

لى الرغم من أنه يعني أ  القدس الكرقية لن تكو  عأو حتمي للفلسطينيين. يمكن اعتبالل الحو ايكثر "واقعية" 

 عادمة "دولة فلسطين". 

يبدو أ  اقتصاد القدس متجه شاتجال االندماج م  االقتصاد   إذا امتمر الو   السيامي واالقتصاد  على ما هو حاليا  

ية في القدس وفي ظو تعما خصودا  في ظو غياب قيادة ميامية وسن  اإلمرا يلي وقط  ايودا  م  االقتصاد الفلسطيني

من قامت الباحثة شمقاشلتهم. هناك م مراك كثيرة تد  على اتجال اقتصاد القدس للضم جمي  وقد كا  هلا لأ    أيمة الهوية

 الكامو م  االقتصاد اإلمرا يلي:

  وكمصدل ل يسي لتوفير فرر العمو والدخ اعتماد معتم مكا  القدس الكرقية على مو  العمو اإلمرا يلي -

٪ من القو  العاملة 50فالبياناك التي تمت اإلمالة إليها في القسم حو  التويي  الجغرافي تد  على أ  أكثر من 

مواء كفنيين أو   في كو منطقة جغرافية تمت دلامتها  ما عدا البلدة القديمة( يعملو  في مو  العمو اإلمرا يلي

  االك أو في المستكفياك اإلمرا يلية كأسباء أو كممر ينفي البناء أو في قطاع تكنولوجيا المعلوماك واالتص

: تواجد فرر العمو؛ مميزاك من ناحية التأمين اإلمرا يليالخ. من أهم العوامو التي تدفعهم للعمو في السو  

فالحد ايدنى لألجول في إمرا يو هو   الصحي؛ ايجر في مو  العمو اإلمرا يلي أعلى منه في السو  الفلسطيني

ميكو مهريا  في السو   1495مقاشو  136ميكو/ الساعة( 26.88  2017ميكو مهريا  منل كانو  الثاني  5000

 الفلسطيني. 

فكو السكا  لديهم تأمين وسني ويعتمدو  على الودماك التي   اعتماد مكا  القدس على نتا  الصحة اإلمرا يلي -

 اإلمرا يلي. يوفرها نتا  الصحة

. هناك عدد من التجال تعزيز العالقاك االقتصادية والتجالية شين مكا  القدس الكرقية والقدس الغرشية/ إمرا يو -

الفلسطينيين من القدس الكرقية اللين قاموا شامتئجال محالك في فناد  القدس الغرشية شمبالغ  ومة ويبيعو  

 137لة الكرا ية للسو  اإلمرا يلية أكبر شكثير من السو  الفلسطيني.خصودا  أ  القد  حاليا  التحف الكرقية هناك

خصودا  في قطاع الكراجاك. وهناك   يمل  الفلسطينيو  العديد من المكاغو والمحالك في تلبيوك  إ افة للل 

ز الحكومة اإلمرا يلية حاليا  حوافوتقد   139وميكول ادوميم 138عدد متزايد من المصان  الفلسطينية في عطالوك

                                                           

 (.6/2/2016رجا خالدي ونور عرفة. محاضرة تم تقديمها في باسيا حول اقتصاد القدس الشرقية ) 135
136 

https://www.btl.gov.il/English%20Homepage/Mediniyut/GeneralInformation/Pages/MinimumWage.asp
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بية على أراضي بيت حنينا والرام، وتعتبر اليوم من أهم المناطق الصناعية في الضفة الغر 1970أنشئت المنطقة الصناعية عطروت في عام 138

دونم من األراضي المحتلة سابقا من قبل المستوطنة  4.3وهناك خطط إسرائيلية لبناء مرفق صناعي جديد على 
(http://poica.arij.org/details.php?Article=9872#_ftn3.) 

https://www.btl.gov.il/English%20Homepage/Mediniyut/GeneralInformation/Pages/MinimumWage.aspx
https://www.btl.gov.il/English%20Homepage/Mediniyut/GeneralInformation/Pages/MinimumWage.aspx
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ل  محاماة ومقاولو  فلسطينيو  مكاتب عديدة في القدس تيم  حتى في مجا  الودماك 140لإلنتاج في المنطقتين.

 الغرشية. 

. يُعتبر خطط إمرا يو لرشط الموادالك العامة في القدس الكرقية م  مبكة الموادالك اإلمرا يلية في المستقبو -

جدا  من ناحية ميامية خصودا   من معي إمرا يو إلظهال من القطاعاك الحيوية والمهمة  قطاع الموادالك

تسعى إمرا يو في المستقبو مو    حسب المقاشلة التي أجرتها الباحثة  ميطرتها على القدس كأنها موحدة. للا

الموادالك العامة في القدس الكرقية م  مبكة الموادالك اإلمرا يلية. هنا تأتي أهمية امتودا  إلى دمد 

اللكية حيت يستطي  المسافر امتودا  نفس البطاقة في القدس الكرقية والغرشية وكافة مبكة الموادالك البطاقاك 

 مما يمهد الطريا/ يسهو في الرشط م  الموادالك اإلمرا يلية.   اإلمرا يلية

يعملو  في  هناك العديد من المقاولين اللين  . فمثال  وجود مصالي وفوا د مادية من العمو م  السو  اإلمرا يلي -

 مكالي  في القدس الغرشية أو في المستوسناك اإلمرا يلية في قطاع البناء والتكغيو والوكاالك والصحة.

يافا تاليويا . هي حاليا  في مرحلة الضم م  االقتصاد اإلمرا يلي وإذا امتمر خضعت لها شما اليو  للا يبدو أ  القدس تمر 

تماما  مثو   يرتبط شالقدس الغرشيةايقلية العرشية ومط أكثرية يهودية غالبة حي  متصبي القدس الكرقية  الو   على ما هو

شما أ  المسال االقتصاد  للقدس الكرقية ينحر  شككو كبير عن الضفة شحسب ايمم المتحدة  عالقة يافا شتو أشيب. 

عليه في أوملو والقوانين الدولية والل  يبدو أ  المفهو  المتعال    تماما  مثلما حصو شين غزة والضفة الغرشية  الغرشية

وللل  عواقب مهمة  141 لم يعد مفهو  له معنى  وقطاع غزة ككيا  واحد  شما فيها القدس الكرقية  ير  الضفة الغرشية

على الفرر المستقبلية والتدخالك في اقتصاد القدس الكرقية. فالس ا  ايمامي هو: ما هو الهد  من التدخالك 

دعم دمود الفلسطينيين في القدس عن سريا تحري  العجلة االقتصادية للقدس الكرقية؟ إذا كا  المطلوب و "التنموية"؟ ه

سبيعة االقتصاد الل  نريدل في القدس الكرقية؟ هو من الممكن هي : ما يصبيالس ا  ايهم   المراد تحقيقههلا هو الهد  

لسطينية المحتلة في ظو السياماك التي تفر ها إمرا يو من  م فعو ميئا  لتعزيز العالقاك االقتصادية م  ايلا ي الف

وعز  وتفك  وفي ظو فراغ قياد  وميامي وتوطيطي فلسطيني كبير؟ ماذا يريد مكا  القدس أدال ؟ العديد ممن قامت 

واينكطة  (Businessالباحثة شمقاشلتهم أمالوا إلى أ  التعامو م  االقتصاد اإلمرا يلي خصودا  فيما يو  ايعما   

كيف يمكن خلا أو  ما  مكامب مادية من تعزيز   االقتصادية الموتلفة يعود على الفلسطينيين شمكامب مادية. إذا  

 العالقاك م  االقتصاد الفلسطيني؟ 

وهو ما نفتقر إليه حاليا . من المهم جدا  اإلجاشة على  و   لؤية وا حة للقدسمن المهم   للرد على هلل ايمئلة وغيرها

م ا : "ما هي القدس التي نريد أ  نعيش فيها شعد خمس أو عكر منواك من اآل  وما هي االمتراتيجية الاليمة لتحقيا 

. على اشعتهيجب متعلى هلين الس الْين م  أنهما يحددا  المسال الل  ليس هناك إجاشة وا حة   هلل الرؤية؟" حتى اآل 

إال أ    الرغم من أ  العديد من الناس يعتبرو  أ  "القدس الكرقية عادمة دولة فلسطين" هي الرؤية السيامية والوسنية

عن الكعالاك لالشتعاد حا  الوقت  ل لتحقيا "الرؤية". للالاليمة هلل "الرؤية" تفتقر إلى تفكير عملي شاآللياك التنفيلية 

اتواذ اإلجراءاك الاليمة لؤية وسنية للقدس وتحديد اآللياك لتحقيا الرؤية شاإل افة إلى  سريقة جدية لو  واتباع 

مترشي إمرا يو وقتا  أكثر لضم القدس الكرقية   لضما  مساءلة الفاعلين كافة عن تنفيل االمتراتيجياك. إذا لم يتم فعو ذل 

لا وقا   أكثر على ايلض ميكو  من الصعب محوها أكثر وشسط ميطرتها السيامية واالقتصادية على القدس من خال  خ

ثقافة "اإلفالك من العقاب" وإهما  القانو  الدولي والمس ولياك من إمرا يو امتفادة خصودا  في ظو   في المستقبو

 القانونية التي على الدو  احترامها. 

 إلنعاش الوضع االقتصادي في القدس الشرقيةأولية أفكار  .2

                                                                                                                                                                                     

وطنة واحدة من على أراضي للعيسوية والطور والخان األحمر في القدس. وتعتبر المست 1974بنيت مستوطنة ميشور ادوميم عام  139
مصنع وشركة صغيرة واثنين  300يوجد في المستوطنة تقريباً  2014المستوطنات الصناعية األساسية في الضفة الغربية. وحسب إحصايات 

طط من محالت السوبر ماركت الكبيرة، متحف للفن والعديد من مصانع النبيذ. وتسعى إسرائيل إلى توسيع مستوطنة ميشور ادوميم بناءاً على خ
 (http://poica.arij.org/details.php?Article=9872#_ftn3)اريج:  2016إسرائيلية تم نشرها عام 

 (.18/1/2017مقابلة الباحثة مع نسرين عليان ) 140
 .2013اونكتاد.  141
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لؤية وا حة وأهدا  محددة ينها شالنهاية متكو  في غياب ليس من ُمجد  التفكير شامتراتيجياك للعمو   مثلما ذُكر ماشقا  

نستعرض أدنال شعض ايفكال   مكالي  تساعد في الوقت القصير من دو  أ  يكو  لها تأثير كبير على ايلض. م  ذل 

 142والُسبو التي من الممكن اتواذها إلنعاش اقتصاد القدس الكرقية.

 تطوير القطاع السياحي الفلسطيني في القدس

العجلة االقتصادية في القدس الكرقية.   ولو قليال    يعتبر القطاع السياحي من القطاعاك االمتراتيجية التي شإمكانها تحري 

لدينية للسياحة امن إحد  الطر  لتطوير القطاع السياحي ترويد السياحة الداخلية وتسويا القدس  من حزمة فلسطينية 

شين القدس والنادرة مثال . يمكن ينكطة كهلل أ  تعزي العالقاك االقتصادية والوليو تكمو أليحا وشيت لحم والقدس 

امتغال  التنوع الثقافي والديمغرافي واالثني في القدس لولا تنوع الكرقية وشاقي ايلا ي الفلسطينية. من المهم أيضا  

ت أ  القدس ما يالت تعتمد شككو كبير على السياحة الدينية. كما يمكن للسلطة جلب عدد أكبر من السياح حيمياحي و

الفلسطينية لعب دولا  مهما  في تكجي  السياحة اإلمالمية من الدو  اآلميوية واإلفريقية عن سريا تنتيم حمالك مياحة 

 . 48م  ايلد  ومناسا مكتركة 

من المهم و   امتراتيجية ترويجية وا حة للقدس الكرقية و ما  التنسيا شين منتمي الرحالك   لكن لتحقيا ذل 

  شاإل افة إلى تطوير البنية التحتية للسياحة. من الضرول  أيضا  48السياحية في ايلض الفلسطينية المحتلة ومناسا 

معالض والم تمراك السياحية على الصعيد تحسين التسويا شامتودا  وما و التوادو االجتماعي  والمكالكة في ال

 الدولي. كما ينبغي تطوير الوبراك الفنية واإلدالية للعاملين في دناعة السياحة لضما  جودة الودمة التنافسية. 

 : من المهم شناء القدلة اإلنتاجية القتصاد القدس الكرقية لتعزيز ميزته التنافسية. يمكن فعو ذل  من خال اإلنتاجية تعزيز

امتغال  مناسا امتراتيجية مثو البلدة القديمة وإعادة تكجي  إنتاج البضا   ذاك الجودة العالية. تأتي هنا أهمية االمتثمال 

خادة إذا   قطاع السياحة الفلسطيني في الصناعاك الصغيرة  وال ميما الحر  اليدوية التقليدية  التي من الممكن أ  تُثر 

ُدن  في القدس". يمكن االمتفادة هنا من مكروع قامت شه الغرفة التجالية في الوليو تم ترويد الصناعاك تحت امم "

تحت عنوا  "دن  في الوليو." فقد قاموا شفتي محو كبير وجمعوا فيه شضا   تم تصنيعها   شالتعاو  م  االتحاد ايولوشي

  143مبادلة للقيا  شنفس المكروع في لا  هللا.من عكرة مصان  في الوليو. قد القى المكروع نجاحا  كبيرا  لدلجة أ  هناك 

يمكن امتودامه يغراض موتلفة مثو مساعدة التجال في البلدة القديمة في دف  الضرا ب الباهتة؛  تطوير دندو  للتنمية

لتحتية تكجي  االمتثمال العا  والوار في القطاع السياحي والتجال  وشناء مكالي  اإلمكا  لألمر الفقيرة؛ تطوير البنية ا

في تأميس هلا المساعدة االقتصادية  الخ. شوم  القطاع الوار الفلسطيني والبنوك الفلسطينية والكتاك الفلسطيني وآخرين 

لسلطة الفلسطينية أ  تتومط لتوفيف الكروس على مكا  القدس الكرقية فيما يتعلا شالودو  الصندو  وتمويله. كما يمكن ل

 الفلسطينية. إلى فرر تمويو وقروض من البنوك

على إمرا يو إلعادة فتي الم مساك الفلسطينية التي المجتم  الدولي ضغط يمن المهم   وشاإل افة لهلل التداشير االقتصادية

 تم إغالقها في القدس ومحامبتها على احتاللها القدس الكرقية و مها وشنا ها المستوسناك غير الكرعية.

 

 

                                                           

"انهيار اقتصادي في القدس: بعنوان:  ٬تم استعراض هذه األفكار في ورقة سياساتية كتبتها الباحثة مع الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية 142
 (.2016استراتيجيات لإلنعاش" )

 (. 15/1/2017مقابلة مع أحد تجار شارع صالح الدين ) 143
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 منتد  التنمية المحلية

 انكاء

 

 


