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وسائل  تنشر  عام،  كّل  في  القدس”  “يوم  يسمى  ما  عشّية 

اإلعالم بيانات حول الوضع االجتماعّي- االقتصادّي املتدّني 

لعموم سّكان القدس. ُتظِهر مراجعة هذه البيانات أّن السّكان 

الفلسطينّيني في القدس الشرقّية )360,882 نسمة(، الذين 

يشكلون %38 من إجمالي سكان القدس1، يعانون من الفقر 

ا، ومن جهاز تعليم ُمهَمل  املدقع، ومن أفٍق تشغيليٍّ محدود جّدً

وضعيف، ومن غياٍب للُبنى التحتّية املاّدّية واالقتصادّية.

وُتظهر بيانات التأمني الوطنّي من العام 2010 تفاقًما في أحجام الفقر في جميع أرجاء إسرائيل، لكن الوضع 

في القدس الشرقّية أخطر من ذلك، حيث يقبع %78 من السّكان َو %84 من األطفال حتت خّط الفقر2. على سبيل 

املقارنة، ُتظِهر املعطيات من العام 2006 أّن %64 من الفلسطينّيني في القدس قبعوا إّذاك حتت خّط الفقر، َو 73% 

منهم من األطفال- وهم يشّكلون نصف السّكان الفلسطينّيني الذين يقطنون في القدس الشرقّية.

نبتغي من خالل هذه الوثيقة التي تنشرها جمعّية حقوق املواطن التحذير من انزالق مزيد من العائالت الفلسطينّية 

إلى دوائر الفقر بوتيرة متسارعة؛ ونبتغي التوّقف عند املعّوقات التي يواجهها الفلسطينّيون عند قيامهم بالبحث عن 

عمل ميّكنهم من حتقيق العيش الكرمي؛ وكذلك اإلشارة إلى السياسة اإلسرائيلّية التي دفعت نحو تدهور بالغ في 

الوضع االجتماعّي- االقتصادّي، واالنتهاك املتكّرر حلقوق السّكان؛ ونبتغي كذلك اقتراح تغييرات مستوَجبة في 

السياسات القائمة، ومن بينها استثمار اجلهود واملوارد املطلوبة.

لكن  للغاية،  متنّوعة  ه  ونواِتُ البالغة  الفقر  أحجام  مسبِّبات 

يقترن بشروط عمل  الذي  الالئق  التشغيل  أّن  القول  نوافل  من 

ا في القدرة على التخلّص من الفقر.  جّيدة يشّكل مدماًكا ُمهّمً

صفوف  في  الّتشغيل  ُمشكالت  النشرة  هذه  في  سنستعرض 

واملعّوقات  اإلسرائيلّية،  والسياسات  الشرقّية،  القدس  سّكان 

التي تقف أمام أغلبية سّكان املدينة. تعاني الكثير من العائالت 

الفلسطينّية التي تعيش في دائرة الفقر من البطالة ومن التشغيل 

اجلزئّي )أي التشغيل بوظائف جزئّية(. وفي أحيان كثيرة، ال يحصل حّتى من يعمل بوظيفة كاملة على مقابل ماّدّي 

الئق، ويجد نفسه مجبًرا على االكتفاء باحلّد األدنى من األجر، بل حّتى أقّل من ذلك. كما ال تتوافر بيانات رسمّية 

حول نسب البطالة في صفوف الفلسطينّيني في القدس الشرقّية، وذلك ألّن السلطات املختلفة ال تفّصل في بياناتها 

بني العرب واليهود في املدينة. الكتاب اإلحصائّي السنوّي للقدس )من إصدار معهد القدس للدراسات اإلسرائيلّية( 

يعرض بيانات حول نسبة السّكان العرب واليهود الذين فوق سّن الـ 15 ويشاركون في “قّوة العمل املدنّية”، أي 

يعملون بوظيفة جزئّية، أو كاملة، أو جزئّية، أو إّنهم يبحثون عن عمل. يتبنّي من البيانات أّن  حوالي %40 من الرجال 

ا حيث ال تشارك %85 منهّن  العرب ال يشاركون في القّوة العاملة، أّما بالنسبة للنساء العربّيات، فالصورة قامتة جّدً

في قّوة العمل3. معظم هؤالء من رّبات البيوت، أو الطالبات، أو النساء اللواتي ال يقدرن على العمل ألسباب متنّوعة.

من معطيات سجل السكان لعام 2011.   1
 www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2010.pdf  ,2011 التقرير السنوي للتامني الوطني   2

الكتاب اإلحصائّي السنوّي للقدس )من إصدار معهد القدس للدراسات اإلسرائيلّية( عام2011 ص 231.  3
من معطيات سجل السكان في بلدية القدس لعام 2011.   4

www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2010.pdf :2011 من التقرير السنوّي للتأمني الوطني، مقاييس الفقر والفجوات اإلجتماعية لعام  5

القدس الشرقية باألرقام 

عدد السّكان

360,882  فلسطينّيًا؛ 
ويشّكلون 38% 

من إجمالي سّكان القدس 4

القدس الشرقية باألرقام 

عدد األنفس حتت خّط الفقر

%78 من مجموع السكان، %84 من 
التراجع  األطفال، وتشكل هذه النسبة 

األعلى عبر السنني5.
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في   - يشّكل  الشرقية  القدس  لسكان  اخلطير  الوضع  هذا 

األساس- محصلّة سياسات متواصلة عبر عقود طويلة أّدت إلى 

إضعاف كبير للقدس الشرقّية في جميع املناحي احلياتّية.  شّكلت 

القدس الشرقّية مركًزا فلسطينّيًا مدينّيًا من الدرجة األولى في 

اجلوانب السياسّية واالقتصادّية والثقافّية والدينّية. بعد احتاللها 

وضّمها إلى إسرائيل من جانب واحد في العام 1967، وفرض 

الفلسطينّية  واألحياء  القدمية  البلدة  على  اإلسرائيلّي  القانون 

َل السّكان مكرهني إلى  املجاورة، وعلى بعض القرى املتاخمة، حَتوَّ

ُمقيمني دائمني في إسرائيل، وأصبحوا يحملون بطاقات الُهوّية 

الزرقاء، ويتحلَّْون مبكانة قانونّية تختلف عن مكانة سّكان سائر 

املناطق في الضّفة الغربّية.

اإلسرائيلّي  القانون  ُيلزم  الطبيعّي،  غير  الوضع  هذا  حيال 

منح  مسألة  في  التدقيق  إسرائيل  دولة  كذلك،  الدولّي  والقانون 

ضوء  على  خاّصة  حلول  وإيجاد  املقدسيني  للسّكان  احلقوق 

الوضع السياسّي. على الرغم من ذلك، مارست السلطات البلدّية 

واحلكومّية خالل 45 السنة املاضية سياسات متيّزت باإلهمال 

واالنتهاك اخلطير حلقوق السّكان األساسّية. وبسبب االنقطاع 

السياسّي بني السّكان والسلطات، ال ُتسمع أصواتهم في أروقة 

مراكز صنع القرار، وتتعارض السياسات تاههم مع مصاحلهم 

والسياسّية  االجتماعّية  الشرقّية  القدس  سّكان  حالة  في  آخر  تدهور  األخيرة، حصل  السنوات  في  اجلوهرّية. 

واالقتصادّية، وذلك عند بناء جدار الفصل، وعزل القدس الشرقّية عن الضّفة الغربّية.

احملّصلة املتراكمة للضّم واإلهمال وانتهاك احلقوق واستكمال بناء جدار الفصل هي تدهور غير مسبوق في أوضاع 

الفلسطينّيني املقدسّيني. هذه النشرة تتمركز حول الوضع االقتصادي املتدهور لسكان القدس الشرقية، سيتم من 

خاللها إلقاء الضوء على بعض العوامل املركزّية التي ساهمت في تكريس الفقر املزمن في القدس الشرقّية، والتي 

حتّد اليوم من قدرة السّكان على االنخراط في سوق العمل: 

جدار الفصل والعزل عن الضّفة الغربّية

عزل جدار الفصل الذي يحيط بالقدس على امتداد 142 كلم6 أحياًء وضواحَي فلسطينّية بعضها عن البعض اآلخر، 

وعزلها كذلك عن املركز املدينّي. وبسبب سياسات احلواجز وتصاريح الدخول، حتّولت القدس الشرقّية من مركز 

إقليمّي يوّفر اخلدمات والتشغيل لدوائر واسعة من سّكان الضّفة الغربّية، حتّولت إلى مدينة هامشّية يجري فرض 

قيود بالغة على الدخول إليها. على سبيل املثال، وفَد آالف املصلنّي ألداء صالة اجلمعة في مسجد األقصى من 

جميع أرجاء الضّفة الغربّية، واستغلّوا وجودهم في القدس هناك لشراء املنتجات املختلفة. هؤالء توّقفوا عن القدوم 

 www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_update_july_2011_hebrew.pdf .4 6  تقرير األمم املّتحدة، مستجّدات حول موضوع اجلدار، مّتوز 2011، ص
بيان صحفي صادر عن جمعية "مبكوم" – مخططون من أجل حقوق التخطيط بتاريخ 9 كانون الثاني 2011.  7

www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_update_july_2011_hebrew.pdf .4 تقرير األمم املّتحدة، مستجّدات حول موضوع اجلدار، مّتوز 2011، ص  8
نظام تطبيق جدار األمن حول القدس: إسقاطات محتملة على املدينة: مركز القدس للدراسات اإلسرائيلّية، 2006، ص 66.  9"

www.jiis.org.il/.upload/fence-h1.pdf  

القدس الشرقية باألرقام 

السكن واالكتظاظ

%13 فقط من الوحدات السكنّية التي 
صودق على بنائها في املدينة في الفترة الواقعة 

بني العامني 2005 َو 2009، تقع في أحياء 

فلسطينّية؛ املساحة املتوافرة للسكن للفرد الواحد 

في األحياء اليهودّية تصل إلى 20 متًرا مرّبًعا، 
7
مقابل 11 متًرا مرّبًعا في األحياء الفلسطينّية

القدس الشرقية باألرقام 

جدار الفصل واحلواجز

 بناء 142 كيلومتًرا من جدار الفصل، وإغالق 

املعابر، وتطبيق سياسة تصاريح الدخول، كّل 

هذه العوامل عزلت القدس عن الضفة الغربّية 

وأضعفت سّكانها من الناحيتني االقتصادّية 
8
واالجتماعّية
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إلى املدينة تقريًبا. كما ولّد هذا العزل تراجًعا ملحوًظا في القّوة 

للقدس،  املتاخمة  املناطق  من  للمستهلكني  احملتملة  الشرائّية 

على  هؤالء  اعتاد  والعيزرّية.  الشرقّية  والسواحرة  ديس  كأبو 

القدس  في  األسواق  إلى  ثابت  نحٍو  على  للتسوق  الذهاب 

فقط  الدين.  شارع صالح  في  املدينّي  املركز  وإلى  الشرقّية، 

%4 من سّكان املنطقة التي تقع وراء جدار الفصل واصلوا 
شراء حاجّياتهم داخل القدس بعد إكمال بنائه، مقابل 18% 

قبل ذلك. في املقابل، قفزت نسبة استهالكهم في املناطق التي 

ال تتطلّب انتقااًل عبر اجلدار واحلواجز من %25 إلى 9.50%  

مّما أحلق الضرر البالغ مبتاجر مركز مدينة القدس الشرقّية 

والبلدة القدمية،10 فتفاقمت وتيرة إقالة العّمال هناك.

أّثر بناء جدار الفصل بشكل حاسم على سّكان عدد من األحياء التي تقع ضمن مناطق نفوذ بلدّية القدس، 

لكّنها ُعزلت اليوم عن املدينة بواسطة جدار الفصل. نحو 1090,000 )وثّمة اّدعاءات العدد أكبر من ذلك( من 

َحَملَة بطاقات الُهوّية الزرقاء يسكنون في قرية كفر عقب، سميراميس، جزء من مدينة قلنديا، وراس خميس، 

وضاحية السالم، وراس شحادة، ومخّيم الالجئني شعفاط. ُيضطّر هؤالء السّكان إلى املرور من خالل احلواجز 

كلّما دخلوا وخرجوا فيها من أحيائهم لغرض 

كسب لقمة العيش، وتلّقي الدراسة، واحلصول على اخلدمات 

حّرّية  انتهاك  عن  عدا  واألصدقاء،  األقارب  وزيارة  الصّحّية، 

التنّقل واحلركة، والفترات الطويلة وغير املتوّقعة التي يقضيها 

وإلى  القدس،  داخل  إلى  الطريق  في  احلواجز  على  السّكان 

إغالق احلواجز لعدد غير متوّقع من الساعات، وإغالقها عند 

حصول توّترات، وما إلى ذلك.  أشار %55 من السّكان في 

األّول  التأثير  أّن  عليهم  اجلدار  إسقاطات  حول  استطالع 

واملباشر هو على لقمة عيشهم ومكان عملهم.11 

تأّثر املقدسّيون الذين يعملون في الزراعة، والتجارة باحلاجات 

جّمة  صعوبات  ويواجهون  الفصل،  جدار  إقامة  من  الغذائّية 

في املتاجرة مع الضّفة الغربّية. لقد ُوضعت نظم جديدة لنقل 

إلى ظهر"  إلى داخل إسرائيل من خالل طريقة "ظهر  الغربّية  الضّفة  بكّمّيات تارّية من  الزراعّية  املنتجات 

فقط في املعابر املعّدة. هذه النظم تعّقد عملّية املتاجرة وتعلها باهظة الثمن. ُيطلب مّمن ينقل موادَّ غذائّية 

بكّمّيات تارّية من الضّفة الغربّية إلى منطقة القدس أن يصل إلى معبر "عوفير"  في الساعات واألّيام الثابتة 

التي ُيفتح فيها املعبر. 12

 www.jiis.org.il/.upload/fence-h1.pdf .34 نظام تطبيق جدار األمن حول القدس: إسقاطات محتملة على املدينة: مركز القدس للدراسات اإلسرائيلّية، 2006، ص  10
 www.jiis.org.il/.upload/fence-h1.pdf .38 نظام تطبيق جدار األمن حول القدس: إسقاطات محتملة على املدينة: مركز القدس للدراسات اإلسرائيلّية، 2006، ص  11

12  رّد الضابط يغآل لوغاسي مدير وحدة املعابر احمليطة بالقدس على توّجه جمعّية حقوق املواطن من تاريخ 4.5.08. 
 www.jiis.org.il/.upload/fence-h1.pdf .34 13   نظام تطبيق جدار األمن حول القدس: إسقاطات محتملة على املدينة: مركز القدس للدراسات اإلسرائيلّية، 2006، ص

14  تأثير اجلدار على مجال الصحة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية احملتلة ومنظمة الصحة العاملية، تقرير خاّص 2010.

القدس الشرقية باألرقام 

أحياء ما وراء اجلدار

ُعزل عن املدينة 90,000 من سّكانها الذين 

يحملون بطاقات ُهوّية زرقاء، وذلك من األحياء 

التالية: راس خميس؛ ضاحية السالم؛ مخيم 

شعفاط لالجئني؛ كفر عقب؛ سميرميس. ُيطلب 

من هؤالء عبور احلواجز في كّل يوم لغرض 

تلّقي التعليم والعالجات الطّبـّية والقيام بالزيارات 

العائلّية وما شابه13

القدس الشرقية باألرقام 

املستشفيات في القدس الشرقّية

 َتَولََّد عجز مالّي لدى هذه املؤّسسات بسبب 

بناء جدار الفصل العازل، والقيود التي ُفرضت 

على وصول املرضى والطواقم الطبية من الضّفة 

الغربّية. حتى ذلك احلني شّكلت هذه املستشفيات 

املركز الطّبّي جلميع مناطق الضّفة الغربّية. اما 

بعد بناء اجلدار تراجعت حتى نسبة املقدسني 

الساكنني خلف اجلدار الذين توّجهوا إلى 

مستشفيات القدس للحصول على عالج فيها من 

%69 إلى 29% 14
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سوق عمالة معزول وهزيل

أصبح سوق العمل في القدس الشرقّية معزوالً بسبب وضعها 

املركز  ُيْدِرج  الندرة.  بالغة  تطويره  فرص  وأصبحت  اخلاّص، 

الفلسطينّي لإلحصاء ثالثة مجاالت تشغيل أساسّية للفلسطينّيني 

من سّكان لواء القدس )اللواء الذي يشمل -َوفق تعريف املركز- 

واملناطق  البلدّية  السلطة  حدود  داخل  الفلسطينّية  األحياَء 

والتعليم  والتربية   ،)25%( واملطاعم  الَفندقة  وهي:  املجاورة(، 

)18.9(. تضّرر  العاّمة  تقدمي اخلدمات  وفي مجال   ،)18.9%(

واملطاعم  الفنادق  مجاالت  في  املقدسّيون،  املصالح  أصحاب 

املاضي  الَعقد  خالل  شديًدا  تضّرًرا  عنها،  املتفّرعة  واملجاالت 

بعض  سوى  األخيرة  السنوات  تشهد  وال   ،)2010-200(

أوج  سنوات  اخلطير خالل  األمنّي  التدهور  اجلزئّي.  االنتعاش 

االنتفاضة الثانية، والعزل الذي خلقه جدار الفصل، واألزمة االقتصادّية العاملّية، أّدت -مجتِمعًة- إلى تراجع كبير 

في السياحة الداخلّية واخلارجّية على حّد سواء. وبحسب تقريٍر نشرْته منّظمة "املقدسّي"، جرى منذ العام 1999 

إغالق أكثر من 5,000 مصلحة تارّية فلسطينّية في القدس. 15 

دة اليوم باإلغالق. تنتشر املنطقة الصناعّية وادي  تتواجد في القدس الشرقّية منطقة صناعّية واحدة، وهي مهدَّ

اجلوز املجاورة للبلدة القدمية في عدد قليل من الشوارع، وينتشر فيها عدد محدود من الصناعات، وعلى رأسها 

ـِ 162  ر عدد الورشات في مجاالت السّيارات والكراجات التي ميلكها الفلسطينّيون ب ورش تصليح السّيارات. يقدَّ

ورشة، وتقع اغلبها في منطقة وادي اجلوز وفي بعض الشوارع األخرى في أحياء متفّرقة.16 في اآلونة األخيرة، 

قامت بلدّية القدس بتوزيع أوامر إخالء ألصحاب املصالح في وادي اجلوز بسبب النية لتوسيع الشوارع، وألّن هذه 

الورش تقع في قلب حّي سكنّي.

ول - في الكثير من احلاالت- دون إقامة رجال أعمال فلسطينّيني  كما أن الكلفة الباهظة والبيروقراطّية املعّقدة حَتُ

ملشاريع تارّية في القدس، وتفضيلهم بدل ذلك استثمار أموالهم في املناطق الفلسطينّية، ال سّيما في مدن رام اهلل 

واخلليل وبيت حلم التي تشهد في السنوات األخيرة ازدهاًرا اقتصادّيًا، وتعرض شروًطا مريحة على املستثمرين 

في كّل ما يتعلّق بالضرائب وإدارة مراكز تارّية وصناعّية.

العلمّي  التحصيل  أمام  وعوائق  التعليم  جهاز   إهمال 
والتأهيل املهنّي

يقع جهاز التعليم في القدس الشرقّية ضمن مسؤولّية وزارة التربية والتعليم ومديرّية التعليم في القدس الشرقّية، 

التدريسّية، ومن مشاكل  الغرف  وهو يعاني من إهمال خطير وميزانّيات متدّنية، ومن االكتظاظ والنقص في 

 home.al-maqdese.org/ar/1/5?tn=others .6 15  حقوق العّمال الفلسطينّيني في سوق العمل اإلسرائيلّي واملستعمرات، املقدسّي للتطوير االجتماعّي، 2011، ص
16    املركز  الفلسطينّي لإلحصاء- القدس 2011، ص 214.  

 www.acri.org.il/pdf/EJeducation2010.pdf .7 17   شهادة فشل- حالة جهاز التعليم في القدس الشرقّية، تقرير جمعّية حقوق املواطن وجمعية عير عميم 2010، ص

القدس الشرقية باألرقام 

التعليم الثانوّي واجلامعّي

نسبة التسّرب في صفوف طاّلب الصف 

الثاني عشر تبلغ %40؛ يجد الطاّلب الذين 

بحوزتهم شهادة اإلنهاء التعليم الثانوي 

الفلسطيني )التوجيهّي( صعوبة في القبول 

للجامعات اإلسرائيلية؛ بعض األلقاب 

األكادميّية من اجلامعات الفلسطينّية مبا في 

ذلك جامعة القدس- ابو ديس، ال ُيعترف بها 

17
في إسرائيل
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يبدأ  القدس  بلدّية  التعليم في  بيانات مديرّية  أخرى كثيرة. بحسب 

تسّرب أعداد كبيرة من الطاّلب الفلسطينّيني في سّن مبّكرة. 40% 

من طاّلب الصفوف الثانية عشرة الفلسطينّيني في القدس ال ينهون 

12 سنة تعليمّية، وال يحصل على شهادة البجروت اإلسرائيلّية سوى 
جزء بسيط مّمن ينهون املرحلة الثانوّية، بينما تتعلّم األغلبّية بحسب 

منهاج التعليم الفلسطينّي، وتتقّدم إلى امتحان التوجيهّي في نهاية 

مرحلة الصّف الثاني عشر أسوة بسائر الطاّلب في الضّفة الغربّية 

وقطاع غّزة.

يتعلّم طاّلب املدارس في القدس الشرقية اللغة العبرّية كلغًة ثالثة بعد 

العربّية واإلجنليزّية، بل رابعًة في بعض األحيان، بعد الفرنسّية أو األملانّية. ربع التالميذ يرتادون مدارس خاّصة 

ال تدّرس العبرّية إاّل في ما ندر. 18 باإلضافة إلى ذلك، لم يحصل الكثير من املعلّمني الذين يدّرسون العبرّية في 

مدارس القدس الشرقّية على التأهيل املالئم لتدريس اللغة، وهي ال تشكل موضوع اختصاصهم.19 ينتج عن ذلك 

أّن غالبّية خّريجي جهاز التعليم العربّي في القدس الشرقّية ال يتحّدثون اللغة العبرّية مبستوى عاٍل. وحّتى أولئك 

الذين يستطيعون االنخراط في أعمال تتطلّب استخدام اللغة العبرّية 

على نحٍو يومّي، ليسوا على دراية كافية بها في سبيل إشغال وظائف 

مكتبّية وإدارّية وتارّية، أو أّية وظيفة تتطلّب دراية تاّمة بقراءة وكتابة 

اللغة. وعليه، ينخرط هؤالء في أعمال تتطلّب قّوة ومهارة بدنّيتني.

غياب شهادة البجروت، والدراية اجلزئّية باللغة العبرّية، تؤّديان مبن 

القبول  إلى مواجهة صعوبات في   )60%( تعليمّية  12 سنة  ينهون 

مالّية  موارد  الطالب  هؤالء  بعض  يستثمر  اإلسرائيلّية.  للجامعات 

جّمة ويخّصصون سنة أو أكثر لدراسة اللغة العبرّية واستكمال او 

حتصيل للبجروت من خالل سنة حتضيرّية في اجلامعة أو في معاهد خاّصة في القدس الشرقّية ُمَعّدة لهذا 

جهاز  خّريجي  العرب  الشّبان  أمام  ِجّدّيًا  عائًقا  البسيخومترّي  االمتحان  يشّكل  ذلك،  إلى  باإلضافة  الغرض. 

التعليم اإلسرائيلّي، فكم باألحرى عندما يدور احلديث عن خّريجي جهاز التعليم في القدس الشرقّية! كّل هذه 

ههم لَتلَّقي الدراسة األكادميّية في املؤّسسات  املسائل تضع العقبات أمام الشبان من القدس الشرقّية عند توجُّ

اإلسرائيلّية.

يتوّجه الكثيرون من الشبان الفلسطينّيني في القدس الشرقّية الكتساب األلقاب األكادميّية والتدريب املهنّي في 

الضّفة الغربّية، وحّتى في الدول العربّية وأوروبا، والواليات املّتحدة األمريكّية. وإذا رغب هؤالء في االنخراط في 

سوق العمل في القدس، وجب عليهم تعلُّم دورات استكمال، واخلضوع المتحانات بغية احلصول على االعتراف 

اإلسرائيلّي الرسمّي، أو العثور بدل ذلك على عمل في الضّفة الغربّية حيث ُيعترف بألقابهم وشهاداتهم. من 

فة التي ترعرعت في القدس الشرقّية إلى الضّفة الغربّية أو إلى  النتائج املقلقة لهذا األمر هجرُة الشرائح املثقَّ

خارج البالد. 

القدس الشرقية باألرقام 

األوالد في دائرة اخلطر

 6,150 ولًدا في دائرة اخلطر؛ ارتفاع 

في العنف داخل العائلة؛ في العام 

2010 ُأرِسل 71 ولًدا إلى مؤّسسات 
عربّية في الشمال بسبب غياب ُأطر 

20
لألوالد العرب في القدس

القدس الشرقية باألرقام 

نقص في رياض األطفال

 ثّمة 6 روضات بلدّية للمرحلة فبل اإللزامّية 

في القدس الشرقّية مقابل 66 روضة كهذه 

في القدس الغربّية؛ صعوبة بالغة في تطبيق 

قرار احلكومة القاضي بَسَريان قانون 

التعليم اإللزامّي على سّن -3 4 سنوات في 

السنة الدراسّية القادمة

 www.acri.org.il/pdf/EJeducation2010.pdf .7 18  شهادة فشل- حالة جهاز التعليم في القدس الشرقّية، تقرير جمعّية حقوق املواطن وجمعية عير عميم 2010، ص
19  القدس كهدف للهجرة داخل املجتمع الفلسطيني في اسرائيل، اسمهان مصري- حرزاهلل ، عرن رزين ومايه حوشن, مركز القدس للدراسات اإلسرائيلّية 2011 ص 92

معطيات مديرية التربية والتعليم لعام 2011/2012  20
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صعوبة انخراط النساء في سوق العمل

تعّد املرأة الفلسطينّية في القدس أّول املتضّررين من املكانة االجتماعّية- االقتصادّية املتدّنية، ومن النقص في 

ُأُطر التعليم لها وألبنائها، ومن النقص في أماكن عمل مالئمة.

وكما أشير سابًقا، ال تتعّدى نسبة النساء الفلسطينّيات من القدس الشرقّية اللواتي ينخرطن في سوق العمل 

%15. نحو %70.9 من النساء21 اللواتي ال يخرجن للعمل َيْعُزون األمر إلى التوّقعات االجتماعّية التي تتطلّب أن 
يقمن برعاية األبناء واالهتمام باألعمال املنزلّية أو رعاية أفراد العائلة. في املجتمع احملافظ في القدس الشرقّية، 

ُيتوّقع من النساء اللواتي يذهبـن للعمل خارج املنـزل أن يواصلن القيام باألعمال املنـزلّية والواجبات تاه الزوج 

واألوالد والعائلة املوّسعة، باإلضافة إلى تطّورهّن املهنّي. التضارب بني املصلحة العائلّية واملصلحة املهنّية يضع 

املرأة الفلسطينّية في القدس الشرقّية بني املطرقة والسندان.

في  عمل  على  يعثرن  فغاليبتهّن  العامالت  للنساء  بالنسبة  أما 

القدس الشرقّية، وفي وظائف جزئّية. مجاالت العمل املتعاَرف 

القطاع  في  مكتبّية  ووظائف  والتعليم،  التربية  تشمل  عليها 

اخلاّص، كمكاتب احملامني ومدّققي احلسابات، ووظائف مختلفة 

في مراكز خدماتّية كصناديق املرضى. تعمل النساء كذلك في 

أعمال التنظيف في املدينة الشرقّية واملدينة الغربّية. في الكثير 

من احلاالت يجري توظيفهّن في هذه األعمال من خالل شركات 

املقاولني، حيث ُتنتهك حقوقهّن األساسّية في بعض األحيان انتهاًكا صارًخا. في بعض احلاالت يكون املردود 

املالّي للعمل هزياًل للغاية بحيث تفّضل بعض النساء البقاء في منازلهّن، وعدم اخلروج للعمل. 

أمهات األطفال الصغار اللواتي يرغنب في اخلروج للعمل يواجهن غياًبا شبه تاّم ألطر تربوّية بلدّية ألطفالهّن. 

في العام الدراسي 2012-2011، انخرط 433 طفاًل في سّن 4-3 في الروضات البلدّية من أصل 15,000 

طفل فلسطينّي في هذه الفئة العْمرّية. وعلى الرغم من وجود عشرات الروضات اإلضافّية اخلاّصة، ال تستطيع 

التعليم الباهظة. قرار احلكومة الصادر في شهر كانون  العائالت تسجيل أطفالها هناك بسبب رسوم  غالبّية 

الثاني 2011، الذي يقضي بفرض قانون التعليم اإللزامّي في سّن 4-3 بدًءا من العام الدراسّي القادم، يبدو 

غير قابل للتطبيق في القدس الشرقّية في الظروف احلالّية. كذلك يجدر باإلشارة أّن هذا الواقع ال يؤّثر على قدرة 

األّمهات في اخلروج إلى العمل فحسب، بل كذلك يلحق الضرر باألطفال، حيث أظهرت األبحاث أّن األطفال الذين 

رّية.  ينخرطون في ُأُطر تربوّية الئقة في هذه السّن يتفّوقون من الناحيتني التعليمّية والتطوُّ

تشغيل الفلسطينّيني في القدس الغربّية

هناك.  عمل  عن  للبحث  الشرقّية  القدس  سّكاَن  الفلسطينّيني  الغربّية  للقدس  النسبّية  االقتصادّية  املتانة  تدفع 

من  العديد  في  االنخراط  دون  ول  حَتُ والتي  سابًقا،  ُذكرت  التي  العلمّي  والتحصيل  اللغة  صعوبات  وبجانب 

القدس الشرقية باألرقام 

مجاالت العمل

 في الَفندقة واملطاعم؛ %19 في التربية 

والتعليم؛ %19 يقّدمون خدمات عاّمة  املنطقة 

الصناعّية الفلسطينّية الوحيدة في وادي اجلوز 
22

يتهّددها خطر اإلغالق

21  املركز الفلسطينّي لإلحصاء- القدس 2011، ص 205. 
22  املركز  الفلسطينّي لإلحصاء- القدس 2011، ص 214. 



 تأثير سياسة الفقر 

- 10 -

املجاالت، يواجه سّكان القدس الشرقّية عوائق أخرى تنبع من 

الوضع السياسّي وظروف القدس الشرقّية اخلاّصة. التوّترات 

على  تؤّثر  املدينة  في  والعرب  اليهود  بني  والثقافّية  االجتماعّية 

إلى  جنًبا  يعملون  من  على  تؤّثر  ذلك  وبضمن  اليومّية،  احلياة 

التوّتر  هذا  يتفاقم  السّكان.  لعموم  اخلدمات  يقّدمون  أو  جنب 

املتطّرفة مضايقات  احلاالت  في  ويشمل  األزمات،  نشوب  عند 

بعدم  اليهودّية  التجارّية  املصالح  ألصحاب  ًها  وتوجُّ جسدّية، 

تشغيل العرب.

يتمّثل عائق خاّص بالنسبة للرجال في مسألة السجّل اجلنائّي، 

حيث يطلب الكثير من أصحاب العمل اليهود من رجال فلسطينّيني شهادة "حسن سلوك"، أْي ِسِجاّلً بوليسّيًا حول 

غياب ماٍض جنائّي لديهم، وذلك كشرط أّولّي للتشغيل. ومن املعلوم أن هذا الطلب مخالف للقانون اإلسرائيلّي 

الذي يحّدد سّرّية التسجيل اجلنائّي وعدم نقل معلومات منه إاّل لصاحب الشأن نفسه أو ألجسام معّينة حّددها 

القانون. كما أن نسبة ال بأس بها من الرجال في القدس الشرقّية حتمُل ِسِجاّلً جنائّيًا معّيًنا، سواء أكان هذا 

على خلفّية أحداث االنتفاضة أم على خلفّية أخرى. وعلى الرغم من عدم قانونية طلب السجّل اجلنائي إال أن 

هذه ظاهرة تنتشر كثيرًا في القدس الشرقّية على خلفّية غياب رقابة الدولة على تطبيق القانون ومنح فرص 

متساوية في العمل.

كما ُيّشكل التدني في خدمات شبكة املواصالت العاّمة كذلك عائًقا 

آخر أمام من يريد اخلروج للعمل في القدس الغربّية. إذ تعمل في 

القدس الشرقّية شبكة مواصالت منفصلة عن تلك التي تعمل في 

املدينة الغربّية، وتربط ما بني األحياء الفلسطينّية واملركز التجارّي 

في البلدة القدمية. وفي الكثير من األحيان، ُيضطّر الفلسطيني الذي 

يعمل في األحياء الغربّية إلى استخدام عدد من خطوط املواصالت 

في االّتاهني، مّما يعني مزيًدا من املصروفات وإضاعة الوقت. 

َن هذا الوضع في اآلونة األخيرة، بعد إدخال التحسينات على  حتسَّ

شبكة مواصالت القدس الشرقّية، لكن مشكلة متناَولّية املواصالت 

لم تد حاّلً كاماًل وُمْرضًيا بعد، وال سّيما في مسألة التنقل ما بني 

املدينة الشرقّية وتلك الغربّية.

سحب اإلقامة الدائمة ومنح مكانة مؤّقتة

تمدت جميع إجراءات لَّم شمل سّكان األراضي احملتلة على ضوء قرار احلكومة اإلسرائيلّية في العام 2002، 

وتكريس هذا القرار من خالل مرسوم طارئ في قانون املواَطنة والدخول إلى إسرائيل في العام 2003. السّكان 

الفلسطينيون من الضفة وغزة املتزوجون من مواطني وسّكان إسرائيل مّمن صودق على طلبهم للَّم الشمل ميكنهم 

القدس الشرقية باألرقام 

مصادرة األراضي

 منذ العام 1967، صودر ثلث أراضي 

الفلسطينّيني في القدس، وُبنيت عليها 

آالف الشقق للسّكان اليهود؛ %35 من 

املساحات التي خضعت للتخطيط في األحياء 

الفلسطينّية تندرج حتت التعريف “مساحات 

طبيعّية مفتوحة” وال يسمح بالبناء عليها23

القدس الشرقية باألرقام 

التخطيط والبناء

 ال ُيسمح للفلسطينّيني بالبناء إاّل على 17% 

من مساحة القدس الشرقّية، وقد جرى 

استغالل غالبّية هذه املساحة للبناء؛ اخلرائط 

الهيكلّية املفّصلة غائبة في جميع األحياء: ِنَسب 

البناء املسموح بها في األحياء الفلسطينّية 

تصل غالًبا إلى %75-%35 مقابل 

%150-%75 في األحياء اليهودّية24

فخ تخطيطي: سياسة التخطيط، تسوية األراضي، رخص بناء وهدم بيوت شرقي القدس. جمعية "مبكوم" – مخططون من أجل حقوق التخطيط وجمعية "عير   23"
شاليم"، 2004.  

نفس املصدر السابق.  24
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املكوث في إسرائيل بواسطة تأشيرات يجري تديدها في فترات محّددة بعد إجراء فحوص أمنّية واختبارات فحص 

مركز احلياة، وغير ذلك. مَتنح هذه التأشيراُت حامليها حقَّ املكوث والسكن، لكن غالبّيتها ال متنحهم حّق العمل في 

إسرائيل، أو استصدار رخصة لقيادة سّيارة، أو احلصول على التأمني 

الصّحّي والتأمني الوطنّي، وما إلى ذلك. 

على هذا النحو يسكن في القدس الشرقّية الكثير من الفلسطينّيني 

الشمل،  للَّم  طلبهم  على  االسرائيلي  الداخلّية  وزير  صادق  الذين 

وتشّكل القدس بالنسبة إليهم مركز احلياة، ويلدون أبناءهم فيها مع 

أزواجهم، ويحملون بطاقات مكوث فيها، لكّنهم ال يستطيعون العمل 

وإعالة عائالتهم. ُيطلب من َحَملَة التأشيرة الذين يريدون العمل بصورة قانونّية في إسرائيل، وفي القدس الشرقّية 

كذلك، أن يخضعوا إلجراءات معّقدة بغية استصدار تصريح دخول إلسرائيل لغرض العمل )وذلك على غرار 

الفلسطينّيني من الضّفة الغربّية الذين ال يحملون تصاريح قانونّية للمكوث في إسرائيل(، ومن َثّم "تقييد" أنفسهم 

ملشّغل واحد ولفروع عمل محّددة )البناء والزراعة والصناعة واخلدمات(. في بعض احلاالت، ُيضطّر هؤالء إلى 

العودة إلى الضّفة الغربّية للبحث عن لقمة العيش لعائالتهم، مّما يؤّثر على إجراءات لَّم الشمل25 التي تتطلّب منهم 

إثبات أّن القدس تشّكل مركز حياتهم، وإذا لم يحصل ذلك يتوّقف اإلجراء وُتسحب املكانة. 

العقود  الداخلّية. في  ِقَبل وزارة  الدائمة من  الذين ُسحبت إقامتهم  ثّمة صعوبة أخرى يواجهها سّكان املدينة 

األربعة املاضية، قامت هذه الوزارة بسحب اإلقامة الدائمة من 14,084 فلسطينّيًا، ولم ُيسمح لهم بعدها بالسكن 

والعمل في مدينتهم. بحسب بيانات وزارة الداخلّية اإلسرائيلّية، حصل ارتفاع كبير في عدد اإلقامات الثابتة 

التي جرى سحبها في السنوات األخيرة، حيث بلغ هذا العدد منذ العام 2006 حّتى اليوم نحو نصف املجموع 

الكلّّي لإلقامات التي ُسحبت منذ العام 1976 حّتى اليوم. وصل هذا اإلجراء ذروته في العام 2008 عندما قامت 

وزارة الداخلّية اإلسرائيلّية بسحب اإلقامة الدائمة من 4,577 شخًصا خالل عام واحد26.

للسلطات  بالنسبة  "غائبني حاضرين"  إلى  يتحّولون  بل  القدس،  يغادرون  ال  الدائمة  إقامتهم  ُسحبت  من  بعض 

وأصحاب العمل. قانونّيًا، ال ميكن تشغيل َمن ُسحبت إقامته الدائمة، حيث ال ميلك رقم ُهوّية وال يستطيع فتح 

حساب بنكّي، وال تتوافر له ضمانات اجتماعّية )التأمني الوطنّي، والتأمني الصّحّي، والراتب التقاعدّي(، وال يحصل 

على حقوق احلماية التي يحصل عليها العّمال القانونّيون. رغما عن أنفه ُيضطّر من سحبت إقامته ويريد توفير لقمة 

العيش لعائلته إلى اللجوء إلى سوق العمل السوداء التي تشّكل أرضّية خصبة لالستغالل وهضم احلقوق.

تلخيص: مسؤولّية السلطات عن خلق سياسة مغايرة 

دفعت السياسات التي جرى استعراضها في هذه الوثيقة املوجزة إلى عزل سوق العمل في القدس الشرقّية، وإضعاف 

اجلمهور الفلسطينّي، وانتهاك حقوقه بصورة متواصلة. وما دامت إسرائيل هي احلاكم في القدس الشرقّية، فعلى 

سلطاتها احلكومية والبلدّية أن تبذل ما في وسعها بغية حتسني الوضع االقتصادّي والتشغيلّي في تلك املنطقة من خالل 

توفير حلوٍل الئقة للوضع اخلاّص الذي وصل إليه سّكان القدس الشرقّية، ومن بني هذه احللول  نذكر:

القدس الشرقية باألرقام 

البريد

9 مكاتب للبريد في القدس الشرقّية، 
مقابل 42 في القدس الغربّية؛ توزيع 

غير منتظم للبريد

 www.hamoked.org.il/files/2011/114821.pdf .ملّف احملكمة العليا 6615/11  سلهب وآخرون ضّد وزير الداخلّية وآخرين  25
 http://www.acri.org.il/he/?p=687  ملف احملكمة العليا 11/2797 محمود قراعني ضد وزير الداخلية  26
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• مكافآت خاّصة ومساَعدة أصحاب املصالح التجارّية الذين تضّرروا جّراء بناء جدار الفصل الذي عَزلَهم عن جزء 	

كبير من زبائنهم؛

• منح املكافآت للشركات واألجسام التي توّفر فرص عمل إضافّية 	

للسّكان، واإلبقاء على املنطقة الصناعّية في وادي اجلوز لكونها 

توّفر فرًصا تشغيلّية

• إيجاد سبل منح التسهيالت للمبادرين من قطاع األعمال والتجارة 	

الذين يرغبون في االستثمار في القدس الشرقّية وتشجيعهم -على 

سبيل املثال- على إقامة املتاجر في األحياء السكنّية؛

• توسيع ُأُطر التأهيل املهنّي، وابتكار برامج للخروج إلى العمل على 	

نحٍو ُيْفضي إلى االنخراط في وظائف عديدة ومتنّوعة، ال سّيما في 

املجاالت التي تعرض أجًرا مرتفًعا وشروَط عمل جّيدًة؛

• صرف استثمارات أكبر في جهاز التربية والتعليم في القدس الشرقّية، مبا في ذلك وضع مخّططات ملنع التسّرب، 	

وبناء ُأُطر الستكمال شهادة البجروت، ولتعليم اللغة العبرّية للراغبني في ذلك؛

• بناء مسارات خاّصة بشروط مريحة ملن يريدون احلصول على اعتراف إسرائيلّي من أصحاب األلقاب األكادميّية 	

والشهادات املهنّية من جامعة القدس الفلسطينّية، واملعاهد والكلّـّيات الفلسطينّية في القدس الشرقّية واجلامعات 

في الضّفة الغربّية، وذلك من خالل تسليط الضوء على املهن املطلوبة في القدس الشرقّية، كاملهن شبه الطّبـّية؛

•  بناء روضات أطفال بلدّية مُتّكن األّمهات من اخلروج للعمل؛ 	

• تعزيز الرقابة على حقوق العاملني، مبا في ذلك دفع األجور املنصفة واحلّد األدنى من األجر، وتطبيق حظر طلب 	

لني السجلَّ اجلنائيَّ من املرّشحني للعمل، وتطبيق حظر التمييز في أماكن العمل.  املشغِّ

كما أن على السلطات أن تتوّقف عن ممارسة اإلجراءات التي تنتهك حقوق السّكان األساسّية، ال سّيما سياسة 

مصاَدرة وسحب اإلقامة الدائمة، ومنع فلسطينّيي الضّفة الغربّية الذين يعيشون في القدس بصورة قانونّية )في إطار 

إجراءات لَّم الشمل( من احلصول على تراخيص عمل، التوّقف عن ممارسة سياسة التخطيط واألراضي التي تخنق 

التطّور العمرانّي في جميع املناطق الفلسطينّية في القدس، وغير ذلك من اإلجراءات التي ليس في اإلمكان عرضها 

هنا -لضيق املجال املتاح.

ثّمة محور آخر لتغيير السياسات لغرض تطوير مجال التشغيل في صفوف السّكان الفلسطينّيني في القدس الشرقّية، 

يجري من خالل مصلحة التشغيل )االستخدام(، لكن من املؤسف أّن السياسة العاّمة في السنوات األخيرة تّتجه نحو 

"تفيف" ميزانّيات مصلحة التشغيل، مبا في ذلك ميزانّيات التأهيل املهنّي، وميزانّيات تفعيل مكاتب العمل وغيرها. 

مكاتب مصلحة التشغيل في القدس الشرقّية )وهي التي أقيمت خّصيًصا من أجل السّكان هناك( تقع في بناية مشتركة 

مع وزارة الداخلّية التي تشهد َمداخلها اكتظاًظا شديًدا في طوابير االنتظار َطوال الوقت. أخفق مكتب التشغيل في 

االستجابة الحتياجات السّكان، وبدل توجيه العاطلني عن العمل للتدريب املهنّي الالئق وألعمال واعدة متنح االستقرار 

وفرص النمّو الذاتّي، تواصل توجيه الكثير من مرتاديها إلى أعمال احلراسة والنظافة التي مّل منها السّكان.

القدس الشرقية باألرقام 

الصرف الصّحّي

 ثّمة نقص بقرابة 50 كيلومتًرا من 

خطوط الصرف الصّحّي، واستخدام 

آبار االمتصاص بدال عنها؛ تفيض آبار 

الصرف مراًرا وتكراًرا، وتتسّبب في 

مضاّر صّحـّية خطيرة؛ صعوبة متواصلة 

في الربط بشبكة املياه27

27   معطيات من شركة "هجيحون" كما وصلت جلمعية حقوق املواطن في إسرائيل.
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تشغيل  سلطة  القدس  بلدّية  تضّم  التشغيل،  مكتب  إلى  باإلضافة 

العاملة،  للقوى  وتطوير  التشغيل  مرّكزي  من  عدد  فيها  يعمل 

وينتشرون في 29 مركز خدمات في جميع أحياء املدينة. من بني 

23، ليس هنالك سوى أربعة هم من القدس  مرّكزي التشغيل الـ 

األمر  يعنيه  ما  وظائف.  بأنصاف  َأحيائها  في  ويعملون  الشرقّية 

وظيفتني  تخّصص سوى  لم  البلدّية  التشغيل  سلطة  أّن  هو  عملّيًا 

كاملتني للعمل مع السّكان الفلسطينّيني الذين يشّكلون ثلث سّكان 

املدينة.

 من شأن توسيع هذا اجلهاز الذي يعرف واقع القدس الشرقّية 

العمل، واحلصول على معلومات وأدوات  للسّكان مبا في ذلك اإلدراج في  يوّفر أدوات كثيرة  عن كثب أن 

التعليم  متناَولّية  وتعزيز  تشغيل،  وَمعارض  عمل  ورشات  وعْقد  العمل،  في  االنخراط  على  تساعد  مهنّية 

ولذلك  العمل.  أو  التعليم  مجاالت  حول  يتخّبطون  الذين  للسّكان  واالستشارة  املعلومات  وتوفير  العالي، 

التشغيل  بغية إجراء عملّية مسح االحتياجات اخلاّصة في مجال  السّكان  واللقاء مع  للتحاور  املبادرة  عليه 

وذوي  واألّمهات  الشباب  قطاعات  سّيما  ال  بخاّصة،  فرعّية  ولشرائح  بعاّمة،  للفلسطينّيني  املهنّي  والتأهيل 

اإلعاقات. 

من  الكثير  على  يؤّثر  أن  البلدّية  التشغيل  وسلطة  التشغيل  مصلحة  مكتب  ِقبل  من  الصحيح  للعمل  ميكن 

إلى  ثّمة حاجة  البحث،  هذا  في  اسُتعرضت  التي  الصعوبات  ُمْجمل  على  التغلّب  في سبيل  لكن،  العائالت. 

عمل دؤوب واستثمارات غير مسبوقة من ِقَبل أجسام رسمّية أخرى.

عند محاولة إيجاد حلول لوضع الفقر والعمل في القدس الشرقية يجب األخذ في عني االعتبار عدة عوامل 

مركبة تتأثر بها القدس الشرقية. فعلى سبيل املثال، تؤّثر مسارات داخلّية في صفوف اجلمهور الفلسطينّي 

في القدس الشرقّية مبا في ذلك حتّوالت تتعلّق مبكانة املرأة، على الوضع القائم وعلى احللول احملتملة. كما 

الشرقّية  القدس  -وسّكان  املسحوقة  السّكانّية  بالشرائح  بالًغا  ضرًرا  تلحق  واحمللّـّية  العاملّية  األزمات  أن 

باّتخاذ  اإلسرائيلّية  السلطات  تقم  لم  وإذا  للمدينة.  والقوّية  املتعلّمة  الفئات  مغادرة  نحو  وتدفع  بينها-  من 

املجهود  بذل  خالل  ومن  االعتبار،  بعني  هنا  إليها  تطّرقنا  التي  الظروف  تأخذ  التي  املطلوبة  اإلجراءات 

واالستثمارات الالئقة، سينضّم املزيد من الناس إلى دوائر الفقر، وستتواصل عزلة سّكان القدس الشرقّية. 

القدس الشرقية باألرقام 

مكاتب اخلدمات االجتماعّية

3  مكاتب في القدس الشرقّية تعالج 
%38 من السّكان، مقابل 18 مكتًبا 

للخدمات االجتماعية في القدس الغربّية؛ 

حّتى بعد إضافة 19 وظيفة ثّمة 

اكتظاظ شديد وضرورة إلضافة 15 

ِمالًكا أو وظيفة

ملشاهدة الفلم القصير “قضاء وقدر: سياسة الفقر 

في القدس الشرقية” واملزيد من املعلومات:

www.acri.org.il/ar/?p=2310
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عن اجلمعية: جمعية حقوق املواطن هي أكبر وأقدم مؤسسة حقوق إنسان في إسرائيل. تعمل اجلمعية لصالح 

مجموعة متنوعة من حقوق وحريات املواطنني. بدأ مشروع حقوق اإلنسان في القدس الشرقية العمل ضمن 

اجلمعية عام 2006، مخاطبًا السلطات الرسمية اإلسرائيلية، ومحاواًل تغيير سياساتها، بهدف احلفاظ على 

حقوق السكان الفلسطينيني. للحصول على املزيد من املعلومات ميكنكم االطالع على موقع اجلمعية باللغات 

الثالث: العربية، العبرية، واإلجنليزية: 

www.acri .org. i l


