
 

كارثة اجتماعّية اقتصاديّة -القدس الشرقّية

ممارسات مؤّسسة التأمني الوطيّن ومكتب العمل كجزء من سياسة حكومّية إلقصاء السّكان الفلسطينّيني إىل ما 
 "لتعزيز السيادة اإلسرائيلّية"وراء اجلدار العازل و

 2014أكتوبر 

دتهيد 

حبسب سجّل السّكاف لعاـ )فلسطييّن يعيشوف ربت االحتالؿ اإلسرائيلّي   ألف300يسكن يف القدس الشرقّية حوايل 
 منهم؛ كمن اجلدار العازؿ الذم يفصل أحياءن 77%يعاين ىؤالء السّكاف من نسبة فقر عالية جدًّا تشمل . (2012

كاملة عن اخلدمات البلديّة؛ كمن نقص حاّد يف الشقق يف أحد جانَبي اجلدار العازؿ؛ كمن بناء غًن منظّم كبدكف رقابة 
 .ىندسّية يف اجلانب اآلخر من اجلدار

يهّددىا زلزاؿ قد يؤّدم إىل اهنيار - يؤّدم ىذا الواقع يف أحياء القدس الشرقّية إىل كارثة إنسانّية على كشك االنفجار
بناايت متعّددة الطوابق بُنيت بدكف رقابة ىندسّية يف سلّيم الالجئٌن شعفاط كيف كفر عقب؛ أزمة ادلياه ادلتفاقمة بسبب 

انعداـ البىن التحتّية ادلالئمة لعدد السّكاف؛ حدث على خلفّية قومّية يؤّدم إىل انفجار ادلنطقة كما حدث يف الفرتة 
.  األخًنة؛ كّل ىذه األمور ىي جزء من األسباب ادلمكنة اليت قد تؤّدم إىل كارثة

ىذا الوضع ليس زلض الصدفة، بل ىو نتيجة حتمّية لسياسة حكومّية معلينة كمتعّمدة إلقصاء السّكاف الفلسطينّيٌن إىل 
. خارج حدكد القدس اليت ُضّمت إىل إسرائيل

يستعرض ىذا التقرير ىذه السياسة احلكومّية كجزءنا من طرؽ تطبيقها على أرض الواقع، كيرّكز يف التجاىل السافر من 
ِقبل مؤّسسة التأمٌن الوطيّن كمكتب العمل للتدىور االقتصادّم الذم يعاين منو السّكاف الفلسطينّيوف يف القدس 

. الشرقّية

يضّم التقرير يف طّياتو معطيات كثًنة من نشرات ادلؤّسسات الرمسّية يف دكلة إسرائيل، ككذلك من معطيات يتّم مجعها 
ضّد " معنا"، كمن معطيات تطرحها الشكاكل الكثًنة اليت تعاجلها "معنا"على مدار السنة من ِقبل نقابة العّماؿ 

. مكتب العمل كمؤّسسة التأمٌن الوطينّ - ادلؤّسسات ادلسؤكلة عن نشر شبكة األمن االجتماعّي، كعلى رأسها



 يف رلاؿ تنظيم العّماؿ كيف رلاؿ تقدًن ادلساندة 2000يف القدس الشرقّية منذ عاـ " معنا"يعمل فرع نقابة العّماؿ 
القانونّية كربقيق حقوؽ السّكاف الفلسطينّيٌن احملتّلٌن يف القدس الشرقّية، سواء مع ادلشّغلٌن اإلسرائيلّيٌن أك مع مؤّسسة 

االجتماعّية يف القدس الشرقّية من منطلق حرصها - العملّيات االقتصاديّة" معنا"تتابع . التأمٌن الوطيّن كمكتب العمل
. على حقوؽ السّكاف كإدراكها  ّف ىذه العملّيات ىي من تبعات الوضع السياسيّ 

السياسة احلكومّية . 1

؛ وخلق أزمة سكن يف "2000القدس "اخلارطة اذليكلّية : سياسة احملافظة على أغلبّية يهوديّة يف القدس. 1.1
 القدس الشرقّية

، تسعى إسرائيل إىل احملافظة على القدس موّحدة 1967منذ احتالؿ كضّم القدس الشرقّية مع سّكاهنا الفلسطينّيٌن عاـ 
بتحفيز كتًنة زايدة عدد السّكاف اليهود بشكل  1968فقد سبق كأُكصي يف اخلطّة الشاملة للقدس عاـ . كيهوديّة
. ملحوظ

جلنة حكومّية كزاريّة لفحص كتًنة - فينچكلدا مئًن، أمرنا بتعيٌن جلنة چأصدرت رئيسة احلكومة آنذاؾ،  1973كيف عاـ 
، كذلك من أجل 1982 حّّت عاـ 3.7%أكصت اللجنة بزايدة عدد السّكاف اليهود يف القدس بنسبة . تطوير القدس

احملافظة على العدد النسَّب للسّكاف اليهود يف ادلدينة مقابل السّكاف العرب حبيث تبقى النسبة كما كانت عليها يف 
هبذه الطريقة حّددت اللجنة غاية دديغرافّية . من العرب 25.5% من اليهود كي 73.5%- ، أم1972أكاخر عاـ 

 .ربّولت إىل قرار حكومّي عادت احلكومات اإلسرائيلّية ادلتتابعة كأقرّتو كّل مرّة من جديد

يف اللجنة احملّلّية للتخطيط كالبناء التابعة لبلديّة القدس " 2000القدس "مّت إقرار اخلارطة اذليكلّية  2007يف عاـ 
مقابل الزايدة السّكانّية الفلسطينّية يف ادلدينة، كضعت اخلارطة اذليكلّية ىدفنا يقضي ابحملافظة . كحظيت بتوصية ابإليداع
 .من العرب 30%من السّكاف اليهود كي  70%على غاية دديغرافّية تبلغ 

 34,000ادلعركضة يف اخلارطة اذليكلّية، ىناؾ حاجة لبناء  2030حبسب توّقعات الزايدة السّكانّية الفلسطينّية لعاـ 
 10,000لكن استنادنا إىل الغاية الدديغرافّية، تقّرر ادلصادقة على . كحدة سكنّية حّّت ذلك العاـ يف األحياء الفلسطينّية

مل يتّم إيداع اخلارطة اذليكلّية بشكل هنائّي حّّت . (2030)كحدة سكنّية فقط للسّكاف الفلسطينّيٌن حّّت ذلك العاـ 
أفادت يف تقاريرىا " عًن عميم"إاّل أّف مجعّية . اآلف، ألسباب من ضمنها اخلوؼ من اآلاثر السياسّية ادلرتتّبة على ذلك

كحدة سكنّية لدل السّكاف الفلسطينّيٌن يف ادلدينة، يف حٌن من  10,000كاف ىناؾ نقص بلغ  2013أنّو يف عاـ 
 .كحدة سكنّية كّل عاـ 1,500ادلتوّقع أف يزداد ىذا النقص حبوايل 

يؤّدم ىذا النقص اذلائل إىل ارتفاع حاّد يف أسعار الشقق يف القدس الشرقّية كإىل بركز أزمة سكن خانقة يف األحياء 
 .الفلسطينّية



 بناء اجلدار العازل. 1.2

 

قامت إسرائيل ببناء اجلدار العازؿ، الذم ديّر داخل األحياء الفلسطينّية يف القدس اليت  2006-2003بٌن السنوات 
أمتار، يشّكل عائقنا يفصل األحياء  8اجلدار العازؿ ىو جدار ابطوف ارتفاعو . 1967ُضّمت إلسرائيل عاـ 

سكن . كفر عقب كسيمارميس كسلّيم الالجئٌن شعفاط كحّي عناات اجلديد عن التسلسل ادلدييّن يف القدس- الفلسطينّية
حوايل  2006يف ىذه األحياء عاـ 

 .فلسطيينّ  60,000

رغم أّف األحياء اليت كراء اجلدار 
العازؿ تقع ضمن حدكد بلديّة 
القدس، إاّل أّف البلديّة ترفض 

تزكيدىا ابخلدمات البلديّة 
األساسّية، كمنها خدمات الطوارئ 

كالنظافة كالرفاه كمعاجلة البىن 
التحتّية للمياه كالكهرابء، كذلك 



. بذرائع سلتلفة، منها صعوبة زبّطي اجلدار العازؿ، كاالّدعاء بوجود تنظيمات إرىابّية يف ىذه األحياء

كما أّف البلديّة ال تقـو  يّة رقابة على البناء يف األحياء الواقعة كراء اجلدار العازؿ، شلّا يؤّدم إىل استغالؿ ادلقاكلٌن 
بدكف أيّة رقابة ىندسّية كبدكف  ( طابقنا14أحياًنن )الفلسطينّيٌن ذلك من أجل بناء غًن منظّم لبناايت متعّددة الطوابق 

 .بىنن ربتّية مالئمة، كمن ادلمكن أف تتحّوؿ إىل مصائد موت يف ىذه ادلنطقة، اليت هتّددىا اذلزّات األرضّية

ا منذ زمن بعيد يشكو السّكاف من ضغط مياه منخفض للغاية كأحياًنن . أزمة ادلياه يف ىذه األحياء تعكس الوضع جّيدن
 .من نقص يف ادلياه يستمّر ألاّيـ كثًنة

على التماس مجعّية حقوؽ ادلواطن ابلنسبة ألزمة ادلياه يف األحياء الواقعة خلف اجلدار " ىچيحوف"رّد شركة ادلياه البلديّة 
 نسمة 15,000، تالئم البىن التحتّية يف ادلخّيم خلدمة "ىچيحوف"حسب اّدعاء . العازؿ يوّضح الوضع يف ىذه األحياء

 ألف نسمة، معظمهم يف بناايت 80 كي 60فقط، يف حٌن يسكن يف سلّيم الالجئٌن شعفاط يف الوقت احلاضر بٌن 
هبذه الطريقة . متعّددة الطوابق، كاليت كما أسلفنا مّت بناؤىا بدكف مصادقة كمّت كصلها بشبكة ادلياه بشكل غًن قانوينّ 

تستغّل شركة ادلياه كالبلديّة أيضنا انعداـ الرقابة كنتائجها ذريعةن أخرل لرفضها بناء البىن التحتّية الالزمة، شلّا يؤّدم إىل 
 . تفاقم أزمة ادلياه

 

" االجتماعّية يف القدس لصاحل كاّفة سّكاهنا- خطّة تعزيز األمن الشخصّي والتنمية االقتصاديّة". 1.3

 عشّية األحداث الدمويّة اليت كقعت يف األحياء الفلسطينّية، ازّبذت احلكومة اإلسرائيلّية قرارنا بشأف 29.6.2014يف 
 295، اليت تكلفتها "االجتماعّية يف القدس لصاحل كاّفة سّكاهنا- خطّة تعزيز األمن الشخصّي كالتنمية االقتصاديّة"

.  مليوف شيقل

يكشف . إّف اسم اخلطّة ال يعّّب عن مضموهنا، فاخلطّة ال تتطّرؽ بتااتن إىل التنمية، كابلتأكيد ال تشمل كاّفة السّكاف
االّطالع على تفاصيل اخلطّة األىداؼ احلقيقّية اليت تقف كراء كلماهتا ادلنّمقة، كىي تلك األىداؼ ادلعلنة بوضوح يف 

". تعزيز السيادة اإلسرائيلّية يف مناطق القدس الشرقّية"- مستند اخلطّة، كأمّهها

الوزارة احلكومّية ادلسؤكلة ىي : داؼ احلقيقّية للخطّة من اجلهات ادلسؤكلة عن تطبيقهاقكما كديكن التعّرؼ على األ
، نفتايل بنت، الذم انُتخب استنادنا إىل "البيت اليهودمّ "كزارة شؤكف القدس كالشتات، اليت كزيرىا رئيس احلزب اليمييّن 

خطّتو السياسّية القاضية بضّم الضّفة الغربّية كّلها إىل إسرائيل؛ كمن أجل تطبيق اخلطّة مّت تعيٌن الرئيس السابق جلمعّية 
اجلمعّية اليت هتدؼ إىل هتويد القدس من خالؿ االستيطاف اليهودّم يف األحياء الفلسطينّية، السّيد دڤًن "- إلعاد"

. كهاًن



تعزيز جهود تطبيق " مليوف شيقل لغرض 95فاخلطّة ترصد . كما أّف توزيع ادليزانّية يف ىذه اخلطّة يشهد على أىدافها
لتعزيز تطبيق القانوف يف سلالفات إلقاء " من ىذا ادلبلغ سُيخّصص 100%، إالّ أنّو يّتضح أّف "القانوف اجلنائيّ 

، كلن خُيّصص شيقل كاحد لتطبيق القانوف يف ادلخالفات القومّية اليهوديّة ادلتزايدة، اليت بلغت أكجها يف مقتل "احلجارة
. الفّت الفلسطييّن زلّمد أبو خضًن، كال يف معاجلة موجات اجلرائم اجلنائّية اليت هتّدد ادلنطقة

 مليوف شيقل، معرَّؼ يف أىداؼ اخلطّة كمصركفات ضركريّة من أجل ربقيق نتائج فّعالة يف رلاؿ 200- بقّية ادليزانّية
. تطبيق القانوف يف اجلرائم اجلنائّية

يكشف االّطالع على تفاصيل . إذنا ما الذم تفتقر لو ادليزانّية؟ ميزانّية التنمية، كما ديكن أف ُيستشّف من اسم اخلطّة
اخلطّة أنّو من أجل ربقيق ىذه الفّعالّية يف رلاؿ تطبيق القانوف اجلنائّي يف أحداث إلقاء احلجارة، كجدت احلكومة أّف 

 مليوف 100 مليوف، سرُتصد 200ىكذا من ىذه الػ. عليها استثمار مبالغ ضئيلة يف التنمية أيضنا، كاستثمار مرافق
إالّ أّف مصركفات التطوير ىذه تشمل من ضمن مصركفات أخرل، إضاءة زليط األماكن ادلقّدسة . لتطوير شرقي ادلدينة

اليهوديّة ككامًنات يف الشوارع كذبميل كاجهة البناايت كغًن ذلك من األمور اجلمالّية اليت ال تساىم يف ربسٌن الوضع 
. الصعب الذم يعاين منو السّكاف الفلسطينّيوف

. يكشف بوضوح كيف أّف اخلطّة تتمحور حوؿ تعزيز ادلعامل اإلسرائيلّية يف ادلدينة" عًن عميم"تقرير ادلراقبة اليت كضعتو 
ىكذا على سبيل ادلثاؿ يف رلاؿ الرتبية كالتعليم، تدفع اخلطّة برًنمج امتحاًنت البچركت على حساب امتحاًنت 

.   يف القدس الشرقّيةالنقص يف مئات غرف التدريسالتوجيهّي الفلسطينّية، لكّنها ال تتطّرؽ بتااتن إىل 

فعلى .  مليوف شيقل من ميزانّية التنمية47يف رلاؿ التشغيل، تقرتح اخلطّة حالًّ ظاىرايًّ ال غًن، فهي ترصد يف ىذا اجملاؿ 
سبيل ادلثاؿ ال احلصر، لو أخذت احلكومة على عاتقها ادلهّمة البسيطة القاضية دبساكاة النسبة ادلئويّة للنساء 

، لنسبة مشاركة النساء 14%الفلسطينّيات اللوايت يشاركن يف سوؽ العمل يف القدس، اليت تبلغ يف الوقت احلاضر 
 مكاف عمل كأتىيل 20,000، لكاف على احلكومة توفًن 27%العربّيات يف إسرائيل يف سوؽ العمل، اليت تبلغ اليـو 

 45لذلك من الواضح أّف استثمار . استثمار مليار شيقل يف السنة يف سلّصصات التأىيل ادلهيّن فقط-  امرأة20,000
، كال ديكنو أف حيّقق أّم تغيًن، ابستثناء إبراز السيادة 5مليوف شيقل دلّدة   سنوات ىو مبلغ ال يفي ابلغرض بتااتن

. اإلسرائيلّية

تتجاىل اخلطّة عمليًّا ادلشاكل الصعبة للغاية اليت تزيد من حّدة الوضع احلايّل وهتّدد مستقبل سّكان القدس 
أزمة السكن احلاّدة؛ األزمة اإلنسانّية يف األحياء اليت خلف اجلدار العازل واذلجرة الكبرية إىل ىذه - الشرقّية

. األحياء؛ عدم توافر أماكن العمل؛ الفقر واجلرمية ادلتفّشية اليت ىي نتيجة حتمّية ذلذا الوضع



ابنعداـ االستثمار احلقيقّي يف أتىيل كتنمية سوؽ العمل كيف حّل أزمة السكن كيف األضرار اذلائلة اليت صلمت على أثر 
تعزيز السيادة اإلسرائيلّية يف القدس الشرقّية - بناء اجلدار العازؿ، ال معىن ذلذه اخلطّة، ابستثناء ربقيق ىدفها احلقيقيّ 

. كمنع التوّصل إىل أّم تسوية سياسّية

عمليًّا، نتحّدث ىنا عن استمراريّة لسياسة انتهجتها احلكومات اإلسرائيلّية منذ سنوات طويلة ىدفها دفع سّكاف 
 ".كهتويدىا"القدس الفلسطينّيٌن إىل ترؾ ادلناطق التابعة لبلديّة القدس، كابلتايل تغيًن ادليزاف الدديغرايّف يف ادلدينة 

نتائج السياسة . 2

مؤّشرات الفقر يف القدس الشرقّية .  2.1

 238,800، 2012حسب مؤّشرات الفقر اليت تظهر يف التقرير السنوّم الصادر عن معهد القدس لبحث إسرائيل لعاـ 
من السّكاف، يتواجدكف ربت خّط الفقر،  77% نسمة يف القدس الشرقّية، الذين يشّكلوف 300,200نسمة من أصل 

.  طفل119,100من بينهم 

 شيقل للفرد يف الشهر، يف حٌن  1,410، بلغ الدخل ادلتوّسط ذلذه الفئة السّكانّية حوايل (2012)يف السنة نفسها 
لغرض ادلقارنة، األجر ادلتوّسط . 49.9%فارؽ نسبتو -  شيقل للفرد، أم2,420يقف خّط الفقر يف إسرائيل عند 

.  فقط34%للعائلة ربت خّط الفقر يف القدس الغربّية كاف أقّل من دخل خّط الفقر بػِ 

 تقريبنا على نسبة 10%، طرأ ارتفاع بلغ 2011 كسنة 2006بٌن سنة : يف السنوات األخًنة، تزداد حّدة نسبة الفقر
. يف الفرتة نفسها، نسبة الفقر لدل السّكاف اليهود يف القدس مل تتغًّن . الفقر لدل سّكاف القدس الشرقّية

. من األسباب ادلركزيّة للفقر ادلدقع، ذبدر اإلشارة إىل النسبة ادلنخفضة دلشاركة النساء يف القدس الشرقّية يف سوؽ العمل
فقط من  14%من الرجاؿ كي  59%- فقط من سّكاف القدس الشرقّية شاركوا يف سوؽ العمل 37%، 2011يف عاـ 
 .النساء

تشهد ىذه احلقيقة على . كما ذبدر اإلشارة إىل أّف ارتفاع نسبة الفقر حدث يف فرتة إسباـ بناء اجلدار العازؿ يف القدس
التأثًن الكبًن للجدار العازؿ على االقتصاد الفلسطييّن يف القدس، الذم فصل األحياء الواقعة كراءه فعليًّا عن القرل 

 .الفلسطينّية احمليطة ابلقدس خاّصةن كعن الضّفة الغربّية عاّمةن 

نزوح السّكان الفلسطينّيني إىل األحياء الواقعة خلف اجلدار العازل . 2.2



أزمة السكن من جهة، كنسبة الفقر اآلخذة يف االرتفاع من جهة أخرل، تضّيقاف على السّكاف الفلسطينّيٌن يف 
القدس، شلّا يضطّرىم للنزكح من أحياء مركز ادلدينة الفلسطينّية إىل األحياء الواقعة كراء اجلدار العازؿ كالبحث فيها عن 

 .حلوؿ سكنّية، حّّت كلو كانت هتّدد حياهتم

كابلفعل تشًن معطيات ميزاف اذلجرة الداخلّية يف القدس اليت ينشرىا معهد القدس لبحث إسرائيل إىل توّجو كاضح 
 (حارة ادلسلمٌن يف القدس القددية، كادم اجلوز، الشيخ جرّاح، شعفاط)كدائم لرتؾ أحياء مركز ادلدينة الفلسطينّية 

كفر عقب كسلّيم شعفاط كعناات )كىجرة السّكاف الفلسطينّيٌن إىل األحياء اليت انفصلت بسبب اجلدار العازؿ 
. كىذا التوّجو آخذ يف االزدايد. (اجلديدة

 2012ميزان اذلجرة لعام  2011ميزان اذلجرة لعام 

زائد العدد )األحياء اليت طرأت فيها ىجرة موجبة 
 (التقديرّي للسّكان الذين انضّموا

زائد العدد )األحياء اليت طرأت فيها ىجرة موجبة 
 (التقديرّي للسّكان الذين انضّموا

 (نسمة 1,220)كراء اجلدار العازؿ - كفر عقب  (نسمة 1060)كراء اجلدار العازؿ - كفر عقب 

 (نسمة 560)كراء اجلدار العازؿ - سلّيم الالجئٌن شعفاط (نسمة 690)كراء اجلدار العازؿ - سلّيم الالجئٌن شعفاط

 (نسمة 310)كراء اجلدار العازؿ - عناات اجلديدة (نسمة 360)كراء اجلدار العازؿ - عناات اجلديدة

رلموع عدد السّكان الذين انتقلوا إىل األحياء اليت 
 2،110- خارج اجلدار العازل

رلموع عدد السّكاف الذين تركوا األحياء اليت داخل اجلدار 
 2090 –العازؿ 

 

رلمل ميزان اذلجرة من األحياء اليت داخل اجلدار 
 2011العازل إىل األحياء اليت خارج اجلدار العازل عام 

 (عدد السّكان الذين تركوا احلي)
 

رلمل ميزان اذلجرة من األحياء اليت داخل اجلدار العازل 
عدد )-2011إىل األحياء اليت خارج اجلدار العازل عام 

 (السّكان الذين تركوا احلي
 

 نسمة 1630البلدة القددية  نسمة 1240البلدة القددية 

 (نسمة 360)- كادم اجلوز كالشيخ جرّاح (نسمة 430)- كادم اجلوز كالشيخ جرّاح

 (نسمة 440)- شعفاط (نسمة 360)- شعفاط

 2430اجملموع  2,030اجملموع 

يلّخص ىذا ادليزاف معطيات اذلجرة الداخلّية للسّكاف الفلسطينّيٌن يف القدس كما كردت يف التقارير السنويّة الصادرة عن معهد القدس لبحث إسرائيل 
 .2013كعاـ  2014اليت ُنشرت عاـ 



ـّ للبىن التحتّية يف ادلنطقة؛ كمن جهة أخرل تؤّدم إىل  من الواضح أّف اذلجرة ادلكثّفة ربّفز البناء غًن ادلنظّم كاالهنيار التا
. السطو ادلسّلح كالقتل كذبارة ادلخّدرات كما شابو- اهنيار اجتماعّي ينعكس يف ارتفاع حاّد يف أحداث اجلردية الصعبة

كىذه األحداث ال ربظى  ّم معاجلة من جانب بلديّة القدس كمؤسسات الرفاه كالتعليم كالشرطة، كيف أغلب األحياف 
ىذه األحداث، كما أسلفنا، ال ربظى أيضنا لرّد يف إطار اخلطّة احلكومّية . ال تتّم تغطيتها يف كسائل اإلعالـ اإلسرائيلّية

 .اجلديدة

   

 

 

 

 

 

 

 معسكر الجئٌن يعاين من إمهاؿ السلطات. 2014سلّيم الالجئٌن شعفاط 

تضعضع ادلكانة ادلدنّية للسّكان للفلسطينّيني يف األحياء الواقعة خلف اجلدار العازل . 2.3

ينبغي . مكانة السّكاف الفلسطينّيٌن يف القدس الشرقّية ىي مكانة مؤقّتة، كتتعّلق دبكاف السكن كدبحور حياة السّكاف
على السّكاف أف يثبتوا  هّنم يسكنوف يف إسرائيل، كابإلضافة إىل ذلك عليهم تقدًن إثبااتت  هّنم يستهلكوف يف إسرائيل 

 .اخلدمات الصّحّية كالتعليم كخدمات بلديّة أخرل؛ كيكسبوف رزقهم يف إسرائيل كيدفعوف الضرائب فيها

ىذا اإلجراء . يكتشف السّكاف كثًننا أّف سلطات كزارة الداخلّية أك مؤّسسة التأمٌن الوطيّن تشّكك يف مكانتهم ادلدنّية
ذك أمهّّية كّبل ألّف بسببو ديكن التوّقف عن توفًن خدمات الرفاه كاستحقاؽ سلّصصات التأمٌن الوطيّن كاحلّق يف التأمٌن 

. الصّحّي، كحّّت منع مكوثهم يف حدكد دكلة إسرائيل، دبا يف ذلك مناطق القدس الشرقّية

على أثر النقص يف اخلدمات البلديّة يف ادلناطق الواقعة كراء اجلدار العازؿ مثل اخلدمات الصّحّية كالتعليم كادلياه 
فواتًن مياه ككهرابء كشهادات مدرسّية كتسجيل لرايض )كالكهرابء كغًنىا، جيد السّكاف صعوبة يف تقدًن إثبااتت 

 .تشهد على أّف زلور حياهتم ىو داخل القدس كليس يف الضّفة الغربّية (األطفاؿ



ابإلضافة إىل ذلك، من أجل الدخوؿ من األحياء اليت تقع خلف اجلدار إىل ادلدينة نفسها، جيب على السّكاف ادلركر 
يعتّب ىذا . عّب حاجز عسكرّم، األمر الذم جيعل الدخوؿ إىل إسرائيل رحلة طويلة ديكن أف تستغرؽ ساعات طويلة

- األمر صعبنا على كجو اخلصوص لسّكاف كفر عقب الذين يضطّركف للدخوؿ إىل القدس عن طريق حاجز قلنداي
احلاجز الذم يشّكل زلور تنّقل مركزايًّ لعشرات آالؼ العّماؿ الفلسطينّيٌن الذين لديهم تراخيص عمل كدخوؿ إىل 
إسرائيل، كالذين يصلوف من أضلاء الضّفة الغربّية للعمل يف إسرائيل، كىذا احلاجز معركؼ بسوء االزدحامات ادلركريّة 

 .الصعبة فيو كابلفحوص األمنّية اليت يضطّر الفلسطينّيوف الذين يرغبوف يف العمل أف ديّركا هبا

من  (مؤّسسة التأمٌن الوطيّن كمكتب العمل)يصّعب ىذا الوضع على سّكاف ىذه األحياء ادلثوؿ يف خدمات الرفاه 
يصّعب ذلك عليهم إرساؿ أبنائهم للدراسة يف ادلدارس الواقعة - أجل ربقيق حقوقهم يف ادلخّصصات، كاألسوأ من ذلك

يف مناطق بلديّة القدس، كتصّعب عليهم العمل يف إسرائيل، كيضطّركف للبحث عن حلوؿ يف اجلانب اآلخر من اجلدار 
كهبذه الطريقة جيد الكثًن من السّكاف صعوبة يف العيش يف إسرائيل كيفقدكف مكانتهم ادلدنّية كحّقهم يف ادلكوث . العازؿ

 .يف القدس؛ ادلدينة اليت كلدكا فيها

ابإلضافة إىل خطر فقداف ادلكانة ادلدنّية للسّكاف الذين يسكنوف خلف اجلدار العازؿ، ىناؾ تصّور آخر يؤّدم يف حالة 
تنفيذه إىل إساءة كاضحة يف مكانة سكاف ىذه األحياء كىو تصّور إلغاء السيادة اإلسرائيلّية يف األحياء الواقعة خلف 
اجلدار العازؿ كنقلها إىل اإلدارة ادلدنّية التابعة لالحتالؿ مع كاّفة سّكاهنا بقرار أحادّم اجلانب الذم يسلب منهم بٌن 

 .ليلة كضحاىا حرّيّة الدخوؿ إىل القدس كإىل إسرائيل

ىذه النّية ابلقياـ دبثل ىذه اخلطوة صدرت عن إيهود أكدلرت، عندما شغل منصب رئيس احلكومة، كصدرت أيضنا عّدة 
يف حاؿ تنفيذ ىذه اخلطّة من جانب كاحد كليس يف إطار اتّفاقّية توّفر حالًّ . مرّات عن نًن بركات، رئيس البلديّة احلايلّ 

سياسيًّا شامالن، سيؤّدم ذلك إىل إلغاء ادلكانة ادلدنّية جلميع سّكاف ىذه األحياء، كبذلك إىل طرد عشرات آالؼ 
. الفلسطينّيٌن من القدس

 

 

 

      مؤّسسة التأمني الوطيّن ومكتب العمل كوسيلة لتطبيق السياسات. 3



دلؤّسسة التأمٌن الوطيّن كدلكتب العمل كظيفة ىاّمة يف احلّد من تفاقم الفقر كيف احلماية االقتصاديّة أثناء البطالة 
لكن كما سيتّم كصفو يف ىذا القسم من التقرير، فإّف تصرّفات مؤّسسة التأمٌن الوطيّن . كحوادث العمل كغًن ذلك

. كمكتب العمل ديكن اعتبارىا جزءنا من سياسة إقصاء السّكاف الفلسطينّيٌن إىل ما خلف اجلدار العازؿ

 مكاتب عمل منفصلة لسّكان القدس الشرقّية ولسّكان القدس الغربّية- مقّدمة. 3.1

مكتبني منفصلني لسّكان القدس من ادلهّم يف البداية اإلشارة إىل أّف دلؤّسسة التأمٌن الوطيّن كدلكتب العمل أيضنا 
عن أّف ادلكاتب يف القدس الشرقّية " معنا"تكشف معاجلة الشكاكل اليت تصل إىل . الشرقّية ولسّكان القدس الغربّية

. عن تلك اليت يف مكاتب البالد كبضمنها القدس الغربّية خاّصةن إجراءات ختتلف تعمل دبوجب 

النتيجة ادلرافقة . النتيجة ادلباشرة ىي رفض الشكاكل ادلقدَّمة- داللة ىذه التصرّفات ادلخالفة لإلجراءات ىي مزدكجة
. ىي اإلحساس لدل السّكاف الفلسطينّيٌن  نّو ال جدكل من التوّجو إىل ىذه ادلؤّسسات، فشكاكاىم مرفوضة مسبقنا

أّف جلنة االستئنافات يف مكتب العمل " معنا"ثبتت صّحة ىذا اإلحساس من مندكب مكتب العمل الذم أبلغ شلّثل 
. 2013 من االستئنافات اليت قّدمها طالبو العمل عاـ 100%رفضت 

 العائالت اليت ربت خّط الفقر 41,000 من أصل 5.75%، 2012حسب معطيات مؤّسسة التأمٌن الوطيّن، يف سنة 
 العائالت اليهوديّة 31,000 من أصل 9.22%- للمقارنة. يف القدس الشرقّية حصلت على سلّصصات ضماف دخل

ىذه األمور حاّدة بشكل خاّص على ضوء . يف القدس الغربّية حصلت على سلّصصات ضماف الدخل يف تلك السنة
ادلعطيات اليت تفيد  ّف األجر ادلتوّسط للعائالت اليت ربت خّط الفقر يف القدس الشرقّية أقّل بكثًن من األجر ادلتوّسط 

. للعائالت اليت ربت خّط الفقر يف القدس الغربّية

.   توّضح األسباب اليت تؤّدم إىل ىذه الفجوات" معنا"الشهادات اليت تصلنا كالشكاكل اليت تعاجلها 

مع مؤّسسة التأمني الوطيّن ومكتب العمل " مًعا"أمثلة لشكاوى عاجلتها . 3.2

 خلفّية. 3.2.1

من أجل تقدًن طلب للحصوؿ على ضماف الدخل أك سلّصصات بطالة إىل مؤّسسة التأمٌن الوطيّن، جيب على مقّدـ 
دبوجب إجراءات مكتب العمل، يتوّجب . الطلب ادلثوؿ يف مكتب العمل، كي يقـو ادلكتب إبرسالو إىل أعماؿ تناسبو

. على مكتب العمل تسجيل مثوؿ طالب العمل، حّّت كإف كاف ذلك قبل تقدًن طلبو إىل مؤّسسة التأمٌن الوطينّ 

رفُض الباحث عن عمل العملي يف عمل مالئم . جيب على طالب العمل احلضور إىل كّل مقابلة عمل مّت توجيهو إليها
خاّصةن يف حاالت )بسبب إشكالّية سلب ادلخّصصات . اقرُتح عليو يؤّدم إىل سلب حّقو يف ادلخّصصات دلّدة شهرين

مّت ربديد إجراءات لتسجيل الرفض، تشمل  (سلب سلّصصات ضماف الدخل اليت تعتّب سلّصصات لعيش أدىن بكرامة



من ضمن أمور أخرل، كاجب تسجيل الرفض كتابيًّا من جانب ادلوّظف كإبالغ طالب العمل بشأف التسجيل كالتعليل 
. كحّق االستئناؼ أيضنا

جيدر ذكره أيضنا أنّو عندما يقّدـ الشخص طلبنا إىل مؤّسسة التأمٌن الوطيّن، جيب عليو احلصوؿ على مصادقة على 
. تقدًن الطلب كادلستندات

 عدم استتم مستندات من قِقبل مؤّسسة التأمني الوطينّ  3.2.2

قّدمت .  يف مكاتب مؤّسسة التأمٌن الوطينّ  قّدمت السّيدة حترير شقريات طلًبا لضمان الدخل1.12.2013يف 
. مستندات تعفيو من ادلثوؿ يف مكتب العمل- السّيدة شقًنات أيضنا مستندات تثبت أّف زكجها مسجوف

رفضت مؤّسسة التأمٌن الوطيّن منحها مصادقة على استالـ ادلستندات، كاّدعت الحقنا أهّنا مل تتلّق بتااتن مثل ىذه 
كدبا أنّو مل يكن حبوزة السّيدة ربرير شقًنات مصادقة على تقدًن ادلستندات، اضطّرت لتقدديها مرّة اثنية، . ادلستندات

. لكّنها يف ىذه ادلرّة أيضنا مل تتلّق مصادقة على تقدديها، كىكذا دكاليك

يف شهر سبّوز اكتشف عمر كربرير شقًنات أّف طلبهما قد رُفض ابّدعاء عدـ مثوؿ السّيد عمر شقًنات يف مكتب 
العمل كما جيب، حبيث ذباىلت 

مؤّسسة التأمٌن الوطيّن ادلستندات اليت 
ُقدّمت ذلا مرّات كثًنة كاليت تعفيو من 

. ادلثوؿ

" معنا"كفقط يف أعقاب تدّخل 
صادقت مؤّسسة التأمٌن الوطيّن على 

استالـ ادلستندات كعلى دفع 
سلّصصات ضماف الدخل ذلما يف 

بعد سبعة أشهر من -  25.6.2014
. تقدمي الطلب

 

يف القدس الشرقّية " معنا"استقباؿ اجلمهور يف مكتب 

 



 رفض طلب وتعامل مهني للمؤّمنني يف مؤّسسة التأمني الوطيّن، ورفض تسجيل ادلطالبني يف مكتب العمل 3.2.3

كقد ذىلت صلاة حٌن . مؤّسسة التأمٌن الوطينّ  يف قّدمت السّيدة جناة شاىني طلًبا لضمان الدخل 2.3.2014يف 
أّف االستمارة ليست االستمارة  (غًن صحيح)رأت ادلوظّفة سبّزؽ استمارة الطلب أمامها، مع ادلستندات ادلرفقة، ابّدعاء 

. الصحيحة؛ كألقت ابدلستندات يف سّلة ادلهمالت، كابلطبع رفضت منحها مصادقة على تقدًن الطلب

بعد مركر أاّيـ، توّجو منًن كصلاة شاىٌن إىل مكتب العمل، حيث رفض موظّفو ادلكتب استقباذلما كمنحهما مصادقة 
. على احلضور ابّدعاء أّف ذلك يستدعي مصادقة على تقدًن طلب دلؤّسسة التأمٌن الوطينّ 

األكىل عند رفضها استالـ - من اجلدير التأكيد أّف ادلؤّسستٌن عملتا ىنا خبالؼ اإلجراءات ادلفركضة عليهما يف القانوف
كالثانية عند رفضها استقباؿ طالَب العمل ابّدعاء أّف ذلك يستدعي مصادقة على . الطلب كمنح مصادقة على استالمو

ىذا مثال للفوارق يف اإلجراءات ابدلقارنة مع ادلكاتب األخرى يف البتد، وللطريقة اليت تعمل هبما . تقدًن الطلب
. ادلؤّسستان من أجل رفض الطلب وعدم دفع ادلخّصصات

سبزيق االستمارة كادلستندات اليت قّدمها منًن كصلاة شاىٌن ىو مثاؿ كاضح للتعامل ادلهٌن الذم يتعّرض لو سّكاف القدس 
. الشرقّية من جانب ىاتٌن ادلؤّسستٌن على الدكاـ

، كافقت مؤّسسة التأمٌن الوطيّن على استالـ استمارة الطلب، كأاتح مكتب العمل للزكجٌن "معنا"فقط بعد تدّخل 
.    بعد مخسة أشهر من تقدمي الطلب- التسجيل كطالَب عمل، كمّت مؤّخرنا ادلصادقة على طلبهما للمخّصصات

 التضييق على مقّدمي الطلبات مبطالب ال حصر ذلا لتقدمي مستندات وبياانت 3.2.4

.  قّدم السّيد عدانن مجل طلًبا لضمان الدخل26.1.2014يف 

طلبت مؤّسسة التأمٌن الوطيّن من السّيد مجل مستندات كصورنا لثالثة شلتلكات يف حّي الّبيد، حيث اّدعت أهّنا من 
. أمالؾ السّيد مجل، كي يتسىّن ذلا التحديد إذا كاف للسّيد مجل دخل من ىذه ادلمتلكات

ا فقط كليس ثالثة، كىذا ادللك مرتكؾ إالّ أّف مؤّسسة التأمٌن الوطيّن كانت على علم . ننّوه أّف للسّيد مجل ملكنا كاحدن
هبذه احلقيقة، ألّف زلّققنا من طرفها أجرل مؤّخرنا ربقيقنا شامالن يف ىذا ادلوضوع، كما كجرل البّت فيو يف زلكمة العمل 

. على أثر ىذا التحقيق، الذم ربّدد يف إطاره أّف السّيد مجل ىو مالك لغرفة كاحدة فقط

، كإرساؿ تقارير التحقيقات اليت أصدرهتا مؤّسسة التأمٌن الوطيّن نفسها، اعرتفت األخًنة "معنا"فقط بعد تدّخل 
.     بعد ثتثة أشهر من تقدمي الطلب-   أبلغت عن ادلصادقة على الطلب15.5.2014خبطئها، كيف 



رفض مكتب العمل استقبال طالبات عمل بدون مصادقة فوريّة من مؤّسسة التأمني الوطيّن، تثبت تقدمي  3.2.5
يف الوقت " مًعا"معاجلة من جانب - طلب لضمان الدخل

توّجو السّيد علي بالؿ إىل مكتب العمل كمّت تسجيلو . 2014حضر علي وآالء بتل إىل مكتب العمل يف شهر أّّير 
بدكف صعوابت، لكّن السّيدة آالء تفاجأت عندما رفض موظّفو ادلكتب تسجيلها كطالبة عمل بدكف مصادقة على 

. تقدًن طلب لضماف الدخل إىل مؤّسسة التأمٌن الوطينّ 

يف احملادثة اليت سّبت مع مدير مكتب العمل، . عندما كانت يف مكتب العمل" معنا"اّتصلت السّيدة آالء بالؿ دبكتب 
اّدعى مدير ادلكتب يف القدس الشرقّية، السّيد موشيو بيكر، أنّو حسب رأيو السّيدة آالء بالؿ ليست معنّية ابلعمل 

أعلن أّن بنّيتو التسجيل أهّنا رفضت العمل، وذلك رغم أنّو كلذلك رغم موافقتو على طلبنا بتسجيلها كطالبة عمل، 
وفقط بعد أن مّت التوضيح . داللة تسجيل الرفض ىي سلب استحقاقها للمخّصصات.   يُيعرَر  عليها أّي عمل بتااً 

 .أّن قراره خمالف لإلجراءات، تراجع مدير مكتب العمل عن قراره ىذا" مًعا"لو يف حديثو مع مكتب 

ذبدر اإلشارة إىل أّف ىذه األحداث تتكّرر كثًننا، خاّصةن عندما يكوف احلديث عن نساء يطالنب بتسجيلهّن كطالبات 
مؤّخرنا، يف إطار معاجلة حدث مشابو، أكضح لنا موّظف يف مكتب العمل أنّو حسب أكامر . عمل يف مكتب العمل

مدير مكتب العمل، دُينيع تسجيل طالبات العمل اللوايت يطالنب بضماف الدخل بدكف مستند موّقع من مؤّسسة التأمٌن 
غيّن عن الذكر أّف ىذا األمر يناقض سبامنا إجراءات مكتب العمل اليت تلـز تسجيل طالبة . الوطيّن، يثبت تقدًن الطلب

. العمل حّّت كإف كاف معها بطاقة ىويّة فقط

التسجيل اإلمهايّل لطالب العمل يف مكتب العمل الذي يؤّدي إىل تسجيل رفض اعتباطّي  3.2.6
                      وتصّرفات جلنة االستئنافات يف مكتب العمل كموافقة صوريّة على قرارات اعتباطّية دلكتب العمل

 

عند التسجيل أبلغ . 23.7.2012بدأ السّيد رّي  زّيدة يف ادلثول يف مكتب العمل كطالب خمّصصات بطالة يف 
. 20.9.2012السّيد زايدة عن مشاكل صّحّية، كمّت استدعاؤه للمثوؿ أماـ جلنة طبّػّية، فقط يف 

بعد جلسة اللجنة، أبلغوه شفهيًّا أنّو لن يتّم إرسالو إىل أعماؿ جسديّة شاّقة، لكّن السّيد زايدة مل يتلّق بتااتن قرارنا كتابيًّا 
. ىذه ادلستندات ليست موجودة بتااتن يف ملّفو الشخصيّ - معلَّالن من اللجنة كمل يتلّق زلضر اللجنة، ككما اّتضح الحقنا

.  مّت استدعاء السّيد زايدة دلقابلة عمل جرت يف مكتب العمل لوظيفة مراقب بضائع10.2.2014يف 

ذكر السّيد زايدة يف ادلقابلة زلدكداتو الطبّػّية اليت سبنعو من رفع األجساـ الثقيلة، كطلب من ادلشّغل عمالن يالئم ىذه 
موظّفة مكتب العمل اليت كانت حاضرة يف ادلقابلة ىّبت يف كجهو كاّدعت أنّو ليس لديو أيّة مستندات . احملدكدات



عندما عرض ادلستندات، صرخت موظّفة مكتب . تشهد على مشاكل صّحّية كطلبت منو عرضها إذا تواجدت لديو
. العمل يف كجهو أنّو حُيظير عليو عرض مستندات طبّػّية أثناء ادلقابلة، كطلبت من ضّباط األمن إخراجو من الغرفة

يف مرحلة الحقة، اكتشف السّيد زايدة أنّو قد مّت تسجيل رفض لو بسبب ىذه ادلقابلة، األمر الذم أّدل إىل سلب 
استئنافنا للجنة االستئناؼ التابعة دلكتب " معنا"قّدـ السّيد زايدة دبساعدة من . سلّصصات البطالة منو دلّدة شهرين

، "اّدعاءات كاىية يف اجملاؿ اإلجرائيّ "العمل، اليت رفضت االستئناؼ كاعتّبت االّدعاءات الواردة يف االستئناؼ  هّنا 
. متجاىلة االّدعاءات ادلوضوعّية

الذي حضر " مًعا"أثناء ىذا النقاش يف اللجنة، ذكر موّظف مكتب العمل، السّيد يعقوڤ بينشڤيلي، أمام مندوب 
-  من طرف سّكان القدس الشرقّية قد رُيفضت2013 من االستئنافات اليت قُيّدمت عام 100%النقاش أّن 

احلقيقة اليت تثبت االنطباعات اليت تراكمت بعد معاجلة ملّفات كثرية، واليت تفيد أّن جلنة االستئناف ليست 
. مستقّلة يف قراراهتا، وإّّنا ىي توقيع صورّي على القرارات االعتباطّية اليت تّتخذىا مكاتب العمل

قّدمت نقابة معنا يف ىذه األاّيـ استئنافنا على قرار جلنة االستئناؼ يف قضّية السّيد زايدة إىل زلكمة العمل اللوائّية يف 
. القدس

 التوجيو إىل أعمال غري قائمة من قِقبل مكتب العمل 3.2.7

احلديث ىنا عن حاالت . شكاكل كثًنة بشأف توجيو مكتب العمل طالَب العمل إىل أعماؿ غًن قائمة" معنا"تصل إىل 
شركات قول بشريّة يف أغلب األحياف، كىناؾ يكتشف أّف ادلشّغل ال حيتاج - يتّم فيها توجيو طالب العمل إىل مشّغل

. لعّماؿ، كيف الكثًن من ادلرّات خيّبه ادلشّغل  نّو مل يطلب عّماالن بتااتن من مكتب العمل

شكاكل من طالَب عمل مّت تسجيل رفض عمل ذلم بعد أف رفض ادلشّغل الذم " معنا"تصل إىل - كاألنكى من ذلك
، كلذلك يبقى العامل كمعو استمارة التوجيو دكف أف يقـو (ألنّو كما سبق ذكره ال عمل لديو)ُكّجهوا إليو مقابلتهم 

حاالت أخذ فيها ادلشّغل االستمارة من العامل، كال يبقى للعامل - ادلشّغل بتعبئتها، كيعتّب بذلك رافضنا للعمل، أك
يف الوقت احلاضر بطريقة العالج الواقي يف ىذه احلاالت، حبيث تبلغ " معنا"تعمل . استمارة يعرضها يف مكتب العمل
قبل تسجيل الرفض، كتطالب  ف يتّم توجيو العامل إىل عمل حقيقّي كأف ال - مكتب العمل عّما حيدث يف كقتو

. ُيسّجل لو رفض بسبب ىذا التوجيو

 

 إمجال. 3.2.8



 ملفًّا ضّد مؤّسسة التأمٌن الوطيّن، يف 86 ملفًّا خاصًّا، منها 116" معنا" عاجلت 2014يف النصف األّكؿ من سنة 
طلبات لضماف الدخل كسلّصصات البطالة كحوادث العمل كشكاكل ضّد عدـ منح مصادقة على استالـ مستندات 

 ملفًّا أخرل ضّد مكتب العمل، دبا يف ذلك زلاداثت 30" معنا"عاجلت . كعدـ منح مصادقة على تسجيل الطلبات
ىاتفّية أثناء احلدث مع مكتب العمل، كادلساعدة يف تسجيل نساء يف مكتب العمل كالتوجيو إىل أعماؿ غًن قائمة 

. كأعماؿ غًن مالئمة، كمعاجلة تسجيل الرفض كتقدًن استئنافات

االّتصال ابجلهات ادلسؤولة . 3.3

يف أعقاب بياف للصحف يف مسألة التصرّفات اإلشكالّية لفرع مؤّسسة التأمٌن الوطيّن  يف القدس الشرقّية، اّتصلت بػِ 
يف أعقاب عّدة لقاءات كمراسالت مع مديرة الفرع، بدأًن ابّتصاؿ مباشر معها، . مديرة الفرع، السّيدة إييت رعناف" معنا"

كابلفعل اعرتفت مديرة الفرع مؤّخرنا أنّو ال . بشأف معاجلة ملّفات عينّية، أك ابلنسبة لتغيًن اإلجراءات كالسياسة يف الفرع
- يتّم يف الفرع تطبيق اإلجراء الذم يلـز منح طالَب ادلخّصصات مصادقة على تقدًن الطلبات كادلستندات األخرل

. اإلجراء الذم يُطّبق يف الفركع األخرل يف البالد

أّدت . على اّتصاؿ مع مكتب العمل يف القدس الشرقّية، كخاّصةن مع مدير ادلكتب، السّيد موشيو بيكر" معنا"كما أّف 
مع ذلك، يرفض مكتب العمل . توّجهاتنا ىذه يف الوقت إىل نتائج ًنجحة لطالَب العمل عاّمةن كلطالبات العمل خاّصةن 

االعرتاؼ بوجود مشكلة كبًنة تستدعي تغيًننا يف اإلجراءات، كابلطبع يرفض االعرتاؼ ابلصعوابت اليت يسّببها بصورة 
. منهجّية هبدؼ منع طالَب العمل من احلصوؿ على سلّصصاهتم

 إمجال. 4

كما تبنّي األمثلة اليت وردت يف ىذا الفصل، فإّن مؤّسسة التأمني الوطيّن ومكتب العمل ال تقّدمان ردًّا لنسب 
. الفقر والضائقة فحسب، بل يبدو أهّنما يفعتن ذلك عمًدا

عمليًّا، نتحّدث ىنا عن تطبيق سياسة منتهجة منذ سنوات طويلة، ىدفها سلب حقوق وخدمات السّكان 
الفلسطينّيني يف القدس الشرقّية، بطريقة تضطّرىم يف هناية األمر لرتك مناطق بلديّة القدس، وبذلك تغيري ادليزان 

". وهتويدىا"الدميغرايّف يف ادلدينة 

 

كقد سّبت كتابة التقرير كجزء من . معنا يف القدس كزلامية معا آية برنشتاين نقابة كتب التقرير إيرز ڤاچنر، مرّكز فرع* 
يهدؼ ىذا ادلشركع إىل مساعدة السّكاف . بتمويل من االرّباد األكركوّ " عًن عميم"كمجعّية " معنا"مشركع مشرتؾ لنقابة 



الفلسطينّيٌن يف رلاالت البىن التحتّية كربقيق حقوقهم االجتماعّية يف مواجهة السياسة اإلسرائيلّية كنتائجها، من خالؿ 
 .التشديد على ما حيدث يف األحياء اليت ُأخرجت إىل ما خلف اجلدار العازؿ


