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 القرآنوةىاآلوة

 اآلي  الكرآن  

اِمَإىلَادْ ْسِجِدََنا]ُسْبح َ ر  َادْ ْسِجِدَاْْل  ن  ْبِدِهَل ْياًلَمِّ ىَبِع  ْْس 
الَِّذيَأ 

اتِن اَ ُهَِمْنَآي  ْول ُهَلِنُِري  ْكن اَح  ار  َالَِّذيَب  ِميُعَاْلب ِصُر[ََإِنَّهَُاأل ْقَص  َالسَّ َُهو 

 ( 1) اآلية اإلسراء
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 اإلهداء

 اإله اء
 .............أمي.إىل موجت قليب ونور دربي.....

 إىل من محلت امسى وبكل فخز..................أبي

 إىل شزيكة حياتي ورفيقة دربي...............سوجيت

 إىل فلذة كبدي......... حمند وأنس وسارة حفظوه اهلل  

 وهئإىل......................... إخوتي وأخواتي وأبنا

 ت املقدسإىل....... أهلنا الصامدون املزابطون يف بي

 . أسزانا البواسل يف سجون االحتالل فك اهلل أسزهه.......إىل.
 إىل هؤالء أهدي حبثي هذا

 أسأل اهلل العظيه أن جيعلى خالصًا خملصًا لوجوى الكزيه

 

 الطالب
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 وتقدورىذكر

 شكر  تك ير
َ] الحمد هلل رب العالميف القائؿ: يَّ الِد  َو  ذ  ع  َو  َّ َل  َع  َالَّتِيَأ ْنع ْمت  ت ك  َنِْعم  ْنَأ ْشُكر  َأ ْوِزْعنِيَأ  بِّ ر 

ني اِْلِ َالصَّ َِِفَِعب اِدك  ْْح تِك  أ ْدِخْلنِيَبِر  اُهَو  اَت ْرض  اِْلً َص  ل  أ ْنَأ ْعم   (.19:النمؿ) [و 

بعد  بإحسافو إلى يكـ الديف,كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف محمد بف عبد اهلل كمف كااله 
أف كفقني اهلل سبحانو كتعالى إلنجاز ىذا البحث أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى الجامعة اإلسالمية  

 محضف العمماء كالشيداء كاألبطاؿ حفظ اهلل جامعتنا مف كؿ سكء. 
تاذ أس -/ أشرف حسن شقفةكما أتقدـ بالشكر الخالص إلى مشرفي الفاضؿ, سعادة الدكتكر

الجغرافيا البشرية المساعد بكمية اآلداب الذم أشرؼ عمى ىذا البحث كأسدل لي اإلرشادات 
خراجو بيذه الصكرة.  كالتكجييات إلتماـ ىذا البحث كا 

, رائد صالحةكما يسعدني أف أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى عضكم المناقشة: الدكتكر الفاضؿ/ 
مشككريف بالمكافقة عمى مناقشة ىذا البحث فجزاىـ  اميمعمى تفض,  يوسف األستاذكالدكتكر الفاضؿ/

 خير.اهلل عنا كؿ 
, الدولية القدس مؤسسة رئيس -حمبية أبو أحمد/ الدكتكر. أ إلى كالتقدير بالشكر أتقدـ كما

كما أتقدـ بالشكر إلى العامميف في  الدراسة خدمة قيمة بيانات مف قدمكه لما المؤسسة في العامميف ككؿ
 البحث.الذيف زكدكني بكؿ البيانات المتعمقة بمكضكع  المركزي لإلحصاء الفمسطينيالجهاز 

كال يسعني إال أف أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير, إلى كؿ مف ساندني ككاف عكنان لي في إتماـ 
أستاذ الجغرافيا البشرية المشارؾ في جامعة – أحمد دحالنىذه الدراسة, كأخص بالذكر الدكتكر/

مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس,  -خميل التفكجيألستاذ / األزىر, كا
كاتب عدؿ غزة, كالشكر مكصكؿ لكؿ مف قدـ لي أية مساعدة إلنجاز ىذا -خميل حوركاألستاذ /

 البحث ,فجزاىـ اهلل عنا خير الجزاء.
 

 الطالب
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 ال ااس  ه كل  
:مقدمة  

دكؿ  سػػكافلػػدل  ةالسػػكانيكالمػػؤثرة فػػي التغيػػرات , يعػػد عنصػػر اليجػػرة مػػف العناصػػر الميمػػة
أك نقصػو  فيػي  السػكاففي زيػادة عػدد , كالكفيات, كال يقؿ دكرىا عف دكر عاممي: الخصكبة, العالـ

يحممػكف معيػـ عػادات , داخؿ حدكد الدكلة أك خارجيػاكانت آخر سكاءن  مكاف إلىمف  سكافحركة لم
مف كراء ذلؾ  قاصديف, البمد المياجر إليو سكافحد ما عف  إلىكثقافات كخصائص متعددة تختمؼ 

ىنػػػاؾ  أفكىػػػذا يػػدؿ عمػػػى , أك لغػػرض العمػػػـ, البحػػث عػػػف فرصػػة عمػػػؿ لتحسػػػيف ظػػركفيـ المعيشػػػية
فيؤثر , تتكفر فيو عناصر الجذبمكاف  إلىالتحرؾ مف مكطف سكناه  إلى اإلنسافعكامؿ طرد تدفع 

كيخمؽ مشكمة لمبمد المستقبؿ  لعدـ كجػكد خطػط , بدكره عمى عممية التنمية االقتصادية في البمد األـ
 . تعخذ بعيف االعتبار أعداد المياجريف الكافديف

تتسػبب , ئات العاممة لألفراد الميػاجرةاليجرة التي ال تصاحبيا خطط تنمكية تستكعب الف أف
كمػا تػؤثر اليجػرة غيػر المبرمجػة , المستكل المعيشي لألفراد المياجريف انخفاضتشار البطالة ك أنفي 

مثممػػا حػػدث , كضػػغكط عمػػى المسػػاكف كالمرافػػؽ العامػػةمتجانسػػة فػػي خمػػؽ أكضػػاع اجتماعيػػة غيػػر 
ألػػػؼ 200كصػػػكؿ نحػػػك بطيف المحتمػػػة لفمسػػػ( االتحػػػاد السػػػكفيتي) مػػػف 1990عػػػاـ  لميجػػػرة الييكديػػػة

لىك (, إسرائيؿ) حدكث إرباؾ شديد لمكضع السكني داخؿ إلى أدل مياجر النقص الشديد في المكاد  ا 
, الشػػكاكرة) التظػػاىر بتػػعمينيـ بالسػػكف كالغػػذاء كالعمػػؿ إلػػىممػػا دفػػع الميػػاجريف , الغذائيػػة نتيجػػة لػػذلؾ

1992 :212) . 
الييػكد مػف إلنقػاذ فمسػطيف ىػك أقػكل كسػيمة  إلػىاتخاذىا لمبػدأ اليجػرة  ( أفإسرائيؿ) اعتبرت

عمػػػػػى األرض , ـ1948أعمنػػػػػت إسػػػػػرائيؿ قيػػػػػاـ دكلتيػػػػػا عػػػػػاـ  أفكمنػػػػػذ , الضػػػػػياع فػػػػػي بػػػػػالد العػػػػػالـ
أرض الميعػػاد حسػػب الػػزعـ الييػػكدمأ كفتحػػت أبػػكاب اليجػػرة  إلػػىكتػػـ نقػػؿ ييػػكد الشػػتات , الفمسػػطينية

يف كبػدأت تػزرع المسػػتعمرات الييكديػة بالمسػػتعمريف الغربػاء الػػذيف فمسػػط إلػىلمييػكد عمػى مصػػراعييا 
ييف األصػػمأتػػكا مػػف شػػتى أصػػقاع األرضأ ليصػػنعكا ليػػـ كطنػػا قكميػػا عمػػى حسػػاب أصػػحاب األرض 

ىػذه السياسػة بقيػت (, أرض بال شعب لشعب بال أرض) أسيادىـ المستعمريف األكائؿ شعار متخذيف
ميـ لتصػػبح فمسػػطيف مسػػتعمرة كبػػرل تػػدعك كػػؿ يػػـك ييػػكد كمازالػػت تعػػيش فػػي حاضػػر الييػػكد كمسػػتقب

, ككػاف اليجػرة إلييػا  ليككنػكا قاعػدة ديمكغرافيػة كبيػرة لػـ يشػيدىا تػاري  ييػكد مػف ذم قبػؿ إلػىالعالـ 
 .مدينة القدس باتجاهفمسطيف  إلىتركيز المستعمر الييكدم منذ بدايات التفكير في اليجرة 
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الييكدم خارج أسكار القدس كىك مػا عػرؼ عنػد الفمسػطينييف بإقامػة االستيطاف بدأت حركة 
عػػػػاـ  اإلنجميزيػػػػةالمتمتػػػػع بالحمايػػػػة ( مكسػػػػى منتفيػػػػكرم) البدايػػػػة عنػػػػدما تمكػػػػفكانػػػػت ك , يػػػػاتناالقكمب
 . (946: 2011, جرار) مف شراء قطعو أرض خارج مدينة القدس بالقرب مف باب الخميؿ, ـ1855

األكؿ الحتالؿ مدينة القػدس فػي التفكيػر الجػاد لمحػد مػف التزايػد  كمنذ اليكـ( إسرائيؿ) كما دأبت
كالييػػكد أكثريػػةأ مسػػتعينة بػػالمخططيف , العػػرب أقميػػة السػػكافكجعػػؿ , لػػدل العػػرب فػػي المدينػػة السػػكاني

كالسياسػػػػييف إلعػػػػداد الخطػػػػط كالسياسػػػػات المختمفػػػػة لحسػػػػـ الصػػػػراع الػػػػديمكغرافي لصػػػػالح الييػػػػكد داخػػػػؿ 
مػػف زيػػادة الػػكزف  لمحػػدكالػػذم ييػػدؼ (, 2020-2000 مخطػػط القػػدس) طػػاتكمػػف أىػػـ المخط, المدينػػة

المدينة مف خػالؿ تفعيػؿ  إلىكفي المقابؿ زيادة عدد المياجريف الييكد , في قمب المدينة سكافالنسبي لم
نحػك مدينػة القػدس  كتكجيييػا, 1948 اليجرة الييكدية الداخمية مف كافة المػدف الفمسػطينية المحتمػة عػاـ

 (.141, 140: 2013)البيطار,  كجكد الييكد فييالتعزيز 
كليذا يكلي ساسة االحتالؿ اإلسػرائيمي اليجػرة الييكديػة الداخميػة مػف مختمػؼ المػدف المحتمػة 

 سػكافـ باتجاه القدس أىمية كبيرة  لككنيا تمعػب دكران رئيسػان فػي التػعثير عمػى خصػائص 1948عاـ 
 . كتكزيعيـ الجغرافي داخؿ المدينة, بيـكتركي, كنمكىـ السكافالمدينة مف ناحية حجـ 

 :مشكمة الدراسة-أولً 
عػدة خطػط كسياسػات ألجػؿ تغييػر الكاقػع الػديمكغرافي  (اإلسػرائيمي) االحتالؿ حككمة تبنيت

مف خالؿ تكجيو اليجرة الييكدية مػف المػدف المحتمػة عػاـ , الييكد السكافداخؿ مدينة القدس لصالح 
 حككمػة فضالن عػف قيػاـ ييفاألصمكتكزيعيـ عمى األراضي التي سمبت مف أصحابيا , ـ إلييا1948

داخػػؿ المدينػػة لمحاصػػرة األحيػػاء االسػػتيطانية بنػػاء العديػػد مػػف المسػػتعمرات ب (اإلسػػرائيمي) االحػػتالؿ
لتعزيػػز الكجػػكد , ك كأخػػرل خارجيػػا  فػػي محاكلػػة لعزليػػا عػػف بػػاقي المػػدف الفمسػػطينية األخػػرل, العربيػػة
حػػؿ  إلػػىبحيػػث ال يمكػػف لممفػػاكض الفمسػػطيني الكصػػكؿ , عمػػى الجغرافيػػا فػػي مدينػػة القػػدس الييػػكدم
 . مستقبالن 
 :اآلتية األسئمة عن اإلجابة من لبد أنه نجد هنا ومن
مدينػة القػدس تعخػذ أحجامػان معينػة كيػتـ تكزيعيػا الجغرافػي  إلػىىؿ اليجػرة الييكديػة الداخميػة  .1

 بشكؿ منظـ ؟
 مدينة القدس؟ إلىلميجرة  مف المصادر الرئيسةما المناطؽ التي تعد  .2
 مدينة القدس؟ إلىما الدكافع كاألسباب كراء اليجرة الييكدية  .3
   ة في مدينة القدس؟السكانيما أثر اليجرة الييكدية الداخمية عمى التركيبة  .4
 المدينة في تيكيد المدينة؟ إلىاليجرة الييكدية الداخمية  ساىمت ىؿ .5
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 :مدينة القدس-ثانياً 
, شػماالن  31ٍ, ى47كدائػرة عػرض , شػرقي غػرينتش 35ٍ  ى13تقع مدينة القدس عمى خط طكؿ

ـ فػػػكؽ مسػػػتكل سػػػطح البحػػػر 1150كحػػػكالي , متػػػران فػػػكؽ سػػػطح البحػػػر المتكسػػػط750حػػػكالي  ترتفػػػع
, كػـ56بحػكالي كىي تتكسط قمب فمسطيف حيػث تبعػد عػف البحػر المتكسػط مػف ناحيػة الشػرؽ, الميت

(, مدينة راـ اهلل) كـ 140كعف الحدكد الشمالية , كـ30حية الغرب بحكالي كعف البحر الميت مف نا
 . (505:1984, مكسكعة المدف الفمسطينيةكـ )بيت لحـ( )250ف الحدكد الجنكبية كع

, نسػػمة( 804.400, )2011يا فػػي نيايػػة عػػاـ سػػكانكبمػػم عػػدد , 2كػػـ125تبمػػم مسػػاحتيا 
 & Chochen, (Korach( %منيـ مسممكف96) عربي( 293.000) ك, ييكدم( 511.400)  منيـ

Koufman,2013:7).  
 :تتكون مدينة القدس من 
 :البمدة القديمة-1

ت عشأنكىي التي تحيطيا األسكار التي , ()2كـ( 00901) أم, ()دكنمان ( 901) تبمم مساحتيا نحك
 2013دحػػالف, ) " فػػي منتصػػؼ القػػرف العاشػػر اليجػػرمسػػميماف القػػانكني" السػػمطاف العثمػػانيفػػي عيػػد 

:2) . 
كأطػػكؿ ىػػذه األضػػالع , متػػران ( 3662) كيصػػؿ طػػكؿ سػػكر البمػػدة القديمػػة بعضػػالعو األربعػػة

 كالسػػػػػكر الشػػػػػرقي, متػػػػػران ( 989) كأمػػػػػا السػػػػػكر الجنػػػػكبي فطكلػػػػػو, متػػػػػران ( 1197.8) السػػػػكر الشػػػػػمالي
 . (16: 1997في, مصط) مترا( 635.8) كأقصر األضالع السكر الغربي, ـ( 839.4)

 جزأين: إلى 1948مدينة القدس بعد عام  انقسمت-2
 شرق القدس: -أ     

تبمم مساحة الجزء ,ك  ـ1967يقصد بيا الجزء الشرقي مف القدس التي جرل احتالليا عاـ 
 كفي, فقد كانت تحت الكصاية األردنية, بما فيو البمدة القديمة, دكنـ72.000الشرقي مف المدينة

دكنـو  6000كضـ ما مساحتو , تـ تكحيد المدينة, ـ1967احتالؿ شرقي القدس في حزيراف  أعقاب
 (  29 :2010, كآخريف جابر أبك )ة.إلى الجزء الغربي مف المدين

, كالعيسكيو, كشعفاط, كمخيـ شعفاط, بيت حنينا) تجمعات: تضـ منطقة شرقي القدس
, كالشياح, كالقدس "بيت المقدس", كالطكر, كالصكانة, كباب الساىرة, ك كادم الجكز, كالشي  جراح

                                                           


 .2ـ1000الدكنـ = 


 .دكنـ1000الكيمكمتر= 
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, كشرفات, كبيت صفافا, كالسكاحرة الغربية, كجبؿ المكبر, ك الثكرم, كسمكاف, س العامكدأكر 
  (.2011:43,  ج. ـ. إ. ؼ)( ككفر عقب, طكبا كأـ, كصكر باىر

 غرب القدس:-ب   
 سػػػػػيطرة االحػػػػػتالؿ ـ تحػػػػػت1948كقػػػػػع الجػػػػػزء الغربػػػػػي مػػػػػف مدينػػػػػة القػػػػػدس خػػػػػالؿ الحػػػػػرب 

كيضػػػـ األحيػػػاء الييكديػػػة التػػػي أقيمػػػت فػػػي الجػػػزء , دكنػػػـ 54.000كبمغػػػت مسػػػاحتو  (, اإلسػػػرائيمي)
, كمحنيػو ييػكدا, كأحيػاء مئػة شػعاريـ, مجمػع مكنتفيػكرم :الغربي ك الشمالي الغربي مف المدينػة مثػؿ

االنتػػداب  كتكسػػعت تمػػؾ األحيػػاء فػػي ظػػؿ, كجفعػػات شػػاؤكؿ, ك زخػػركؼ مكشػػيو, كشػػعاريو تصػػيدؽ
أبك جابر ) لتستكعب جزءان ميمان مف اليجرات الييكدية المتتالية إلى فمسطيف, البريطاني عمى فمسطيف

  (.527-521: 2001, كآخركف
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 دينة القدسم( موقع 1) شكل

-العربيةالمصدر: مف عمؿ الطالب بناءن عمى بيانات مف دائرة الخرائط في جمعية الدراسات           
 ـ.2010القدس,
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 :الحد الزمني لمدراسة-ثالثاً 
 إلػػىحػػكؿ اليجػػرة الييكديػػة الداخميػػة  مدراسػػة بمػػا يتػػكفر مػػف إحصػػائياتلالحػػد الزمنػػي  يػػرتبط
  ـ.2011-1980مف مصادرىا المختمفة لمفترة مف  مدينة القدس

 أهداف الدراسة:-رابعاً 
 :إلىىدفت الدراسة 

 التعرؼ إلى حجـ اليجرة الييكدية الداخمية, كتكزيع المياجريف في مدينة القدس.  .1
 التعرؼ إلى مصادر اليجرة الييكدية الداخمية إلى مدينة القدس.  .2
 تسميط الضكء عمى األسباب الكامنة كراء اليجرة الييكدية الداخمية إلى مدينة القدس.  .3
 إلى مدينة القدس عمى تركيب السكاف. الداخميةإبراز مدل تعثير اليجرة الييكدية  .4
س عمػى مسػتقبؿ السػكاف فييػا مػف حيػث إلػى مدينػة القػد الييكدية الداخميةإظيار أثر اليجرة  .5

 العدد كالتكزيع كالتركيب. 
 التعرؼ إلى الرؤية )اإلسرائيمية( لمستقبؿ مدينة القدس مف الناحية الديمكغرافية كالجغرافية. .6
)اإلسػػػػػرائيمية( التػػػػػي أسػػػػػيمت فػػػػػي تنفيػػػػػذ المخططػػػػػات  الكقػػػػػكؼ عمػػػػػى مجمكعػػػػػة الممارسػػػػػات .7

 )اإلسرائيمية (تجاه تيكيد المدينة.
 أهمية الدراسة:-خامساً 

دراكػػوأحػػد المكاضػػيع التػػي تنمػػي كتعػػزز عمػػـ الطالػػب  فػػي ككنيػػا مػػفأىميػػة الدراسػػة  ترجػػع  كا 
الكاممػػػة حػػػكؿ اليجػػػرة  بيانػػػاتكمػػػا ينػػػتذ عػػػف ىػػػذا المكضػػػكع مػػػف تػػػكفير لم, كثقافتػػػو فػػػي مجػػػاؿ عممػػػو

كيمكف , ييف مف كجية نظر جغرافيةاألصمالمدينة  سكافعمى , كانعكاسيا مدينة القدس إلىالييكدية 
المكتبػػػة العربيػػػة الجغرافيػػػة فتصػػبح مصػػػدران مػػػف مصػػػادر جغرافيػػػا  إلػػىتعػػد بمثابػػػة إضػػػافة جديػػػدة  أف

 السكاف يمكف الرجكع إلييا في المستقبؿ. 
 صعوبات الدراسة:-سادساً 
مف أىػـ المعكقػات التػي كاجيػت الطالػب فػي الدراسػة صػعكبة التكاصػؿ مػع الجيػات المعنيػة  

فػي مدينػة القػدس  لتػػكفير البيانػات الالزمػة إلنجػاز مكضػػكعات الدراسػة كخصكصػان أف مدينػة القػػدس 
التػػي  بيانػػاتال نقػػص فػػي تخضػػع بشػػكؿ كامػػؿ لسػػيطرة االحػػتالؿ )اإلسػػرائيمي( ,ممػػا أدل إلػػى كجػػكد

لػػىالييػػكد مػػف ك  فلمميػػاجري( التعميميػػة, االقتصػػادية) الخصػػائص االجتماعيػػةتتعمػػؽ ب مدينػػة القػػدس,  ا 
 (.كالنكع, الديف) حسب الييكد كافية لممياجريف بياناتكعدـ كجكد 
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 : أسباب اختيار الموضوع-سابعاً 
 ىناؾ العديد مف األسباب التي دفعت الباحث لتناكؿ مكضكع الدراسة منيا:

ان ميمان كأساسيان مف حيػاة الفمسػطينييف الػذيف جانبيعد ىذا المكضكع مف المكضكعات التي تمس  -1
 . في المدينة المقدسة( اإلسرائيمي) يعيشكف تحت كطعة االحتالؿ

مػػػػف الناحيػػػػة: ( اإلسػػػػرائيمي) يشػػػػكؿ ىػػػػذا المكضػػػػكع أحػػػػد أىػػػػـ مفاصػػػػؿ الصػػػػراع الفمسػػػػطيني ك -2
 . كالتاريخية, ةكالديني, كالجغرافية, الديمكغرافية

الرغبة في تقديـ صكرة كاممة عػف كاقػع أىمنػا فػي القػدس مػف جػراء تصػعيد االحػتالؿ اإلسػرائيمي  -3
 . تجاه المدينة

 الدراسات السابقة:-ثامناً 
الفمســطيني فــي مدينــة  – اإلســرائيمي"الصــراع الــديموغرافي  :( بعنــوان2013دحــالن, )دراســة  -1

  ".    ( 1) دراسة جيوبولوتيكية -القدس"
مدينػػػة القػػػدس  سػػػكافحجػػػـ التحػػػكالت الديمكغرافيػػػة التػػػي لحقػػػت ب تحديػػػد إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة 

كتناكلػػػت الدراسػػة الصػػػراع , ـ1967كشػػػرقي القػػدس عمػػػى كجػػو الخصػػكص منػػػذ يكنيػػك , بشػػكؿ عػػاـ
خمصػػػت ك, كالفمسػػػطينييف فػػػي مدينػػػة القػػػدس مػػػف منظػػػكر جيكبػػػكليتيكي(, إسػػػرائيؿ) الػػػديمكغرافي بػػػيف

ميػػاجرو  46300 –فػػي المدينػػة سػػجؿ مؤشػػرات سػػالبة بمغػػت  السػػكافصػػافي حركػػة  أف إلػػىالدراسػػة 
كأكصػت الدراسػة , , بسبب ضػعؼ البنيػة التحتيػة االقتصػادية لممدينػة, ـ2010 -1995خالؿ الفترة

تيكيػػػد  إلػػػىاليادفػػػة  (اإلسػػػرائيمي)محػػػاكالت االحػػػتالؿ  إلػػػىكالتصػػػدم , بتعزيػػػز صػػػمكد عػػػرب القػػػدس
 . تكطئة لمسيادة عمييا المدينة المقدسة ديمكغرافيان 

 دراسة جيوبوليتيكية". -:" الضفة الغربية "( بعنوان2012, )دراسة الممموك-2
فيػػػـ الكاقػػػع الجيكبػػػكليتيكي المعقػػػد فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة بمػػػا فييػػػا الجػػػزء  إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة 

(, اإلسػػػػرائيمييف) مكاضػػػػيع الصػػػػراع بػػػػيف كتناكلػػػػت الدراسػػػػة أحػػػػد أبػػػػرز, الشػػػػرقي مػػػػف مدينػػػػة القػػػػدس
فالفمسػػػطينيكف أصػػػحاب الحػػػؽ الشػػػرعي , كالسػػػيطرة عمييػػػا, كالمتمحػػػكر حػػػكؿ األرض, كالفمسػػػطينييف

المتعاقبػػػػة ذات التفكيػػػػر  اإلسػػػػرائيميةكالتيكيػػػػد مػػػػف قبػػػػؿ الحككمػػػػات االسػػػػتيطاف مػػػػف سياسػػػػة يعػػػػانكف 
 أف إلػػػىكتكصػػػمت الدراسػػة , قػػدسكخصكصػػا شػػػرقي ال, الجيكبػػكليتيكي التكسػػعي فػػػي الضػػفة الغربيػػػة

                                                           

تنافس أقؿ  عرفت حديثان بعنيا كؿ ما يتعمؽ بالتنافس بيف السمطات التي تعيش عمى أرض كاحدة : جيكبكليتيكا:( 1)
بؿ بيف الحركات السياسية أك , كليس فقط بيف الدكؿ, أك أكثر سممان أك عنفان بيف السمطات السياسية مف كؿ األنكاع

المجمكعات المسمحة الشرعية أك غير الشرعية ىذا التنافس مف أجؿ السيطرة أك الييمنة عمى إقميـ جيكبكليتكي لو 
  (.2: 2008, نيكؼ) مساحة كبيرة أك صغيرة جدا
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فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة أجيػػػزت عمػػػى جميػػػع مقكمػػػات العمميػػػة )اإلسػػػرائيمية(  الطمكحػػػات الجيكبكليتيكيػػػة
كأكصػػت , كبالتػػالي قضػػت عمػػى الحمػػـ الفمسػػطيني بقيػػاـ دكلػػة فمسػػطينية قػػادرة عمػػى الحيػػاة, السػػممية

)اإلسػػرائيمية(  طمػػاع الجيكبكليتيكيػػةالدراسػػة باإلسػػراع فػػي تحقيػػؽ كحػػدة فمسػػطينية داخميػػة لمقاكمػػة األ
 . كبناء مجتمع فمسطيني قادر عمى المكاجية, التكسعية

-2000 :"الصـــراع الـــديموغرافي الفمســـطيني اإلســــرائيمي( بعنـــوان 2012, )دراســـة قاســـم -3
2030 ." 

كتناكلػت , (اإلسػرائيمي) –معرفة طبيعػة الصػراع الػديمكغرافي الفمسػطيني  إلىىدفت الدراسة 
, الفمسػػػػطيني الجيكسياسػػػػي (اإلسػػػػرائيمي)الدراسػػػػة مكضػػػػكع الػػػػديمكغرافيا كعحػػػػد أىػػػػـ مػػػػداخؿ الصػػػػراع 

فػػي التعسػػيس لمصػػراع الػػديمكغرافي بإصػػداره تصػػريح كعػػد بمفػػكر كمػػا نػػتذ البريطػػاني كأظيػػرت الػػدكر 
 قيػاـف إعػال إلػىعنو مف تسييؿ اليجػرات الييكديػة لفمسػطيف كمسػاعدتيـ فػي امػتالؾ األراضػي فييػا 

مدينة القدس تعيش مرحمة تيكيد غير مسبكقة مف قبػؿ  أفكاستنتجت الدراسة , عمى ترابيا( إسرائيؿ)
تقػػػػػـك بتحفيػػػػػز أعػػػػػداد كبيػػػػػرة مػػػػػف المسػػػػػتعمريف لميجػػػػػرة إلييػػػػػا  لتحقيػػػػػؽ التفػػػػػكؽ (, إسػػػػػرائيؿ) حككمػػػػػة

أراضو فمسػطينية يػا أنكأكصػت الدراسػة بالتعامػؿ مػع مدينػة القػدس عمػى , الديمكغرافي لصػالح الييػكد
 . كرفض تقسيميا, 1967كيسرم عمييا ما يسرم عمى األراضي المحتمة , ـ1967محتمة في العاـ 

في القدس الشـرقية وتبعاتهـا فـي  :"سياسة التهويد اإلسرائيمية( بعنوان 2012, )دراسة عواد -4
 م".  2010-1993ظل العممية السممية 

الجػزء الشػرقي مػف  كأىػدافيا تجػاه)اإلسػرائيمية(  الكشػؼ عػف المخططػات إلػىىدفت الدراسػة 
كتناكلػػػت الدراسػػػة تحميػػػؿ سياسػػػات التيكيػػػد التػػػي , كالمقدسػػػاتالسػػػكاف, كأثرىػػػا عمػػػى , مدينػػػة القػػػدس

, ان سػكانك , أرضػان , ـ1948بحؽ الجزء الشرقي مف مدينة القدس الذم احتمتػو عػاـ ( إسرائيؿ) تمارسيا
 أفكاسػػػػتنتجت الدراسػػػػة )اإلسػػػػرائيمية(,  -الفمسػػػػطينيةفػػػػي ظػػػػؿ مسػػػػار التسػػػػكية السياسػػػػية , كمقدسػػػػات

يا مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ سػػكانكتنفػػذىا ضػػد شػػرقي القػػدس ك (, إسػػرائيؿ) منظكمػػة السياسػػات التػػي تتبناىػػا
آخػر تسػعى السػتبداؿ  جانػبكمػف جانػب, تفكؽ ديمكغرافي ييكدم ساحؽ في مدينة القػدس مػف  إلى

كأكصت الدراسة بعدة تكصيات أىميا :ضركرة , زكرةة بيكية ييكدية ماإلسالميىكية القدس العربية ك 
ككضػع اسػتراتيجية , كتجػاكز الخالفػات القائمػة, تحقيؽ الكحدة الكطنية كااللتفاؼ حكؿ قضػية القػدس

 . كدعـ صمكد أىميا العرب الفمسطينييف, مكحدة لمدفاع عف القدس مف خطر التيكيد
 -1897الصـهيونية تجـام مدينـة القـدس :"السـتراتيجية ( بعنـوان 2012, )دراسة أبو شمالة-5

 ". م1948
, الصػػػييكنية فػػػي مدينػػػة القػػػدساالسػػػتيطانية الكشػػػؼ عػػػف المخططػػػات  إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة 

بػػػراز مػػػدل تطػػػكر االسػػػتراتيجية الييكديػػػة تجاىيػػػا كتناكلػػػت دراسػػػة االسػػػتراتيجية الصػػػييكنية تجػػػاه , كا 
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كيػػػػزان لعمميػػػػات الييػػػػكد عمػػػػى المدينػػػػة  ىنػػػػاؾ تر  أفكاسػػػػتنتجت الدراسػػػػة , المدينػػػػة مػػػػف ناحيػػػػة تاريخيػػػػة
ييف إلحداث خمؿ في التركيبة الديمكغرافية في المدينة لصػالح الييػكد مػف األصميا سكانإلفراغيا مف 

كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة كضػػع منػػاىذ فمسػػطينية جديػػدة تجسػػػد , خػػالؿ المػػذابح كالتطييػػر العرقػػي
كشػؼ عػف المخططػات الييكديػة ك اسػتخالص الكقائع كالحقائؽ التي مرت بيا القضػية الفمسػطينية لم

 . العبر  مف أجؿ إيجاد جيؿ يؤمف بكطنو كتاريخو
 .بعنوان :"المستوطنات اإلسرائيمية في القدس"al- modallal, (2011 )دراسة  -6

 كالػى العثمػاني العيػد نيايػة فػي فمسػطيف فػي األرض ممكيةحقيقة  إظيار لىإ الدراسة ىدفت
 األجنبيػػة الػػدكؿ كمنافسػػة تػػدخؿ مػػف ذلػػؾ يتبػػع  مػػا ككػػؿ كالممكيػػة لالمػػتالؾ نظمػػةكاأل القػػكانيف تطػػكر
 االستيطاف لظكاىر التاريخي التمثيؿ الدراسة ىذه تناكلت, ك لذلؾ مسرحا باعتبارىا القدسفي  الكبرل
, البريطػػاني االنتػػداب كعيػػد ,العثمػػاني العيػػد: المتعػػاقبتيف الفتػػرتيف خػػالؿ القػػدس مدينػػة فػػي الييػػكدم

 بػعف رأم عمػى أجمػع لقػدسلشػرقي ا اإلسػرائيمي االحػتالؿ مػف الػدكلي المكقؼ بعف الدراسة كاستنتجت
 عنػػو الناتجػػة كالديمغرافيػػة كالجغرافيػػة السياسػػية كالتغيػػرات القػػدس فػػي (اإلسػػرائيمي)االسػػتيطاف سياسػػة
نقللذش زءللس  يللٍ  ال لللٙ  ن ه لل ُٛٛح انتعايللم يلل   ت, كأكصػػت الدراسػػة الدكليػة الشػػرعية إلػػى يفتقػر

 يم يعٓا عهٗ أَٓا ٔحذج ي تقهح زًا ْٕ فٙ قر ل تذٔٚم  نقذش.ا نًحتهح أزثر يٍ  نتع

 في القدس ودورم في تهويد المدينة". الستيطان :"( بعنوان 2011, )دراسة المدني وآخرون-7
إظيػػار النكايػػا كاألطمػػاع الحقيقيػػة لمحركػػة الصػػييكنية فػػي القػػدس طبقػػان  إلػػىىػػدفت الدراسػػة 

كتناكلػػت الدراسػػة , لالسػػتراتيجية الصػػييكنية القائمػػة عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ باسػػتخداـ القػػكة العسػػكرية
كحتػى أكائػؿ القػرف , مػف القػرف التاسػع عشػر الثػاني في المدينة منػذ النصػؼ االستيطاني االستعمار 

تتبػع عػدة سياسػات لممسػارعة فػي تيكيػد ( إسػرائيؿ) حككمػة أفكاستنتجت الدراسػة , يفالحادم كالعشر 
بيدؼ التسريع في التغيير الديمكغرافي لممدينة االستيطانية كبناء آالؼ كحدات المستعمرات , المدينة

, كأكصػػػت الدراسػػػة بإعػػػادة المحمػػػة بػػػيف القيػػػادتيف فػػػي: الضػػػفة الغربيػػػة, لصػػػالح المسػػػتعمريف الييػػػكد
العربػػي فػػي القػػدس مػػف خػػالؿ تشػػجيع  السػػكانيكتخصػػيص صػػندكؽ لػػدعـ زيػػادة النمػػك , اع غػػزةكقطػػ

 . كتخصيص راتب مساعد لكؿ مكلكد جديد في المدينة, جابنعمميات اإل
بعنــوان : "التخطــيط واألوضــاع الديموغرافيــة والجيوسياســية فــي Shragai, (2010 )دراســة -8

 القدس".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى الكاقع الديمكغرافي في مدينة القدس, كمدل احتياجات  

المستعمريف الييكد لممزيد مف الشقؽ السكنية, كتناكلت الدراسة التغييرات التي طالبت حككمة 
االحتالؿ )اإلسرائيمي( بإجرائيا عمى خطة تطكير القدس مركزان عمى التغير الديمكغرافي كالكاقع 

كسياسي, كاستنتجت الدراسة أف ىناؾ ىجرة معاكسة لممستعمريف الييكد آخذه في الزيادة, في الجي
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المقابؿ فإف ىناؾ ىجرة مكجبة لعشرات اآلالؼ مف الفمسطينييف إلى المدينة بعد إقامة جدار الفصؿ 
عربية العنصرم حتى ال يخسركا مكقفيـ القانكني, كأكصت الدراسة برفع معدؿ البناء في األحياء ال

عادة االعتبار لممناطؽ الخضراء كمناطؽ مفتكحة, ككضع حد لميجرة الييكدية  في شرقي القدس, كا 
 مف المدينة.

 في القدس".  سكاناإلقطاع -: "صراع عمى المسكنبعنوان( 2006, )دراسة خمايسي-9
مػػف خػػالؿ رصػػد الكاقػػع , تعػػرؼ الصػػراع عمػػى السػػكف فػػي شػػرقي القػػدس إلػػىىػػدفت الدراسػػة 

حيػث  سػكافالرتباطػو الكثيػؽ باإل السػكانيكتناكلت ىػذه الدراسػة الكاقػع , ي الحاليسكانكاإلالسكاني, 
 أف كاسػػػتنتجت الدراسػػػة, القػػػدس سػػػكافكالصػػػفات الديمكغرافيػػػة ل, كاألسػػػرالسػػػكاف, استعرضػػػت حجػػػـ 

ميػػزاف تتخػػذىا لخمػػؽ ( إسػػرائيؿ) كحككمػػة)اإلسػػرائيمية(,  مسػػعلة السػػكف أداة سياسػػية بيػػد بمديػػة القػػدس
كأكصت الدراسة بتكسيع ىذه الدراسة بكاسطة إجراء دراسات , يميؿ لصالح الييكد بالقدسديمكغرافي 
 . ي في القدسسكانكاإلالسكاني, كتكشؼ بشكؿ مستفيض الكاقع , العمؽ أكثر إلىأخرل تدخؿ 

الصــهيوني فــي الضــفة لالســتيطان  اإلقميمــي:"التخطــيط ( بعنــوان 2000, )دراســة المصــري -10
 ".  2000-1967الغربية 

, الييػكدم فػي الضػفة الغربيػةلالسػتيطاف تعرؼ أسس التخطيط اإلقميمي  إلىىدفت الدراسة 
, ةالسػػػكانيكالخصػػػائص , كمقكماتيػػػا كمشػػػاريعيااالسػػػتيطانية مػػػاط المسػػػتعمرات , أنكتناكلػػػت الدراسػػػة

كالتكزيػع الجغرافػي لممسػتعمرات , الضػفة الغربيػةفػي االستيطانية )اإلسرائيمية( ية لممستعمرات العمرانك 
ىنػاؾ عالقػػة قكيػة بػػيف  أفعػدة نتػػائذ أىميػا:  إلػىكتكصػمت الدراسػػة , فػي مدينػػة القػدساالسػتيطانية 

قامػػػة مكاقػػػع المسػػػتعمرات , اختيػػػار المكقػػػع األكثػػػر ارتفاعػػػان عػػػف مسػػػتكل سػػػطح البحػػػر االسػػػتيطانية كا 
عبر خطط مكجيػة كمرسػكمة االستيطاني كأكصت الدراسة بالتصدم الفكرم لنيذ االستعمار , عمييا

ككػػذلؾ تنميػػة , كالمسػػتكل الشػػعبي الجمػػاىيرم, عمػػى مسػػتكل مؤسسػػات السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية
 (. اإلسرائيمي) قطاعات االقتصاد الكطني الفمسطيني بكافة مجاالتو لالستغناء عف االقتصاد

ــي الضــفة الســتيطاني :"األســاس الجغرافــي لالســتعمار ( بعنوان1992, )تــوقدراســة مع -11 ف
 ". 1985-1967الغربية 

كآثػػػاره عمػػػى الضػػػفة , كدكافعػػػو, يناتعػػػرؼ أىػػػداؼ االسػػػتعمار االسػػػتيط إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة 
كمقكماتػة , يناكتناكلت الدراسة األسػاس الجغرافػي لالسػتعمار االسػتيط, كالتطبيؽ العممي لو, الغربية

, فػػػػي شػػػػتى منػػػػاطؽ الضػػػػفة الغربيػػػػةاالسػػػػتيطانية الجغرافيػػػػة التػػػػي تسػػػػاعد عمػػػػى إقامػػػػة المسػػػػتعمرات 
ي ييػكدم شرسػة ناكاستنتجت الدراسة عدة نتائذ أىميا:تعرض الضفة الغربية لحممة اسػتعمار اسػتيط

, لسياسػػػػػيكا, كالػػػػػدافع األمنػػػػػي, كالػػػػػدافع التػػػػػاريخي, بػػػػػذرائع كدكافػػػػػع مختمفػػػػػة أىميػػػػػا: الػػػػػدافع الػػػػػديني
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, كأكصػػػت الدراسػػػة بعػػػدة تكصػػػيات أىميػػػا:إجراء مسػػػح شػػػامؿ لمنشػػػاطات :االقتصػػػادية, كاالقتصػػػادم
 . العربي-كتعكيد النظرة الشمكلية لمصراع اإلسرائيمي, كاالجتماعية في الضفة الغربية

 ممخص الدراسات السابقة:-تاسعاً 
التػػي لحقػػت بسػػكاف مدينػػة  ىػػدفت الدراسػػات السػػابقة إلػػى تحديػػد حجػػـ التحػػكالت الديمكغرافيػػة - أ

الفمسػطيني عمػػى المكػاف فػي المدينػػة,  -إلػى أشػػكاؿ الصػراع )اإلسػرائيمي(  التعػرؼك , القػدس
كرصد كاقع السكاف كاإلسكاف الحالي, مف خالؿ اتباع مناىذ البحػث التاريخيػة, كالكظيفيػة, 

 , كالكارتكجرافية. كاإلحصائيةكأساليب التحميؿ الجيكبكليتيكية, 
إلػػػى تعػػػرؼ أسػػػس التخطػػػيط اإلقميمػػػي لممسػػػتعمرات االسػػػتيطانية الييكديػػػة فػػػي ىػػػدفت كػػػذلؾ  - ب

 . كأىدافيا كدكافعيا, كآثارىا عمى األرض كاإلنساف, كالتطبيؽ العممي ليا, الضفة الغربية
تناكلػػػت الدراسػػػات السػػػابقة الصػػػراع الػػػديمكغرافي بػػػيف )إسػػػرائيؿ(, كالفمسػػػطينييف فػػػي مدينػػػة  - ت

الدكر البريطػاني فػي التعسػيس لػو بإصػداره تصػريح كأىمية , القدس مف منظكر جيكبكليتيكي
كعػػػد بمفػػػكر, كمػػػا نػػػتذ عنػػػو مػػػف تسػػػييؿ اليجػػػرات الييكديػػػة إلػػػى فمسػػػطيف, كمسػػػاعدتيـ فػػػي 
امتالؾ األراضي فييا إلى إعالف قياـ )إسرائيؿ( عمى ترابيػا, تناكلػت كػذلؾ تحميػؿ سياسػات 

مػػف مدينػػة القػػػدس الػػذم احتمتػػو عػػػاـ  التيكيػػد التػػي تمارسػػيا )إسػػػرائيؿ( بحػػؽ الجػػزء الشػػػرقي
ك االستراتيجية الييكدية المتبعة تجاه المدينة مف ناحية , رضان, كسكانان, كمقدساتأ, 1967
ك تناكلت أيضان الكاقع السكاني الرتباطو الكثيػؽ باإلسػكاف حيػث استعرضػت حجػـ , تاريخية

أيضػان األسػاس الجغرافػي  كتناكلػت, السكاف, كاألسػر, كالصػفات الديمكغرافيػة لسػكاف المدينػة
ني, كمقكماتػػػػػػة الجغرافيػػػػػػة التػػػػػػي تسػػػػػػاعد عمػػػػػػى إقامػػػػػػة المسػػػػػػتعمرات الالسػػػػػػتعمار االسػػػػػػتيط

 مع التركيز عمى المدينة المقدسة.  االستيطانية في شتى مناطؽ الضفة الغربية
كخمصػػت الدراسػػات السػػابقة إلػػى أف ىنػػاؾ ىجػػرة عكسػػية لمييػػكد فػػي مدينػػة القػػدس, ككجػػكد  - ث

 انكني عمى جغرافيا المدينة. صراع سياسي كق
التركيز لعمميات الييكد عمى المدينة ألنقػاص عػدد سػكانيا  كخمصت الدراسات أيضان إلى أف - ج

األصػػمييف  إلحػػػداث خمػػػؿ فػػي التركيبػػػة الديمكغرافيػػػة فػػي المدينػػػة لصػػػالح الييػػكد مػػػف خػػػالؿ 
قامة في المدينة, تكثيؼ بناء المستعمرات االستيطانية فييا, كدعكة المياجريف الييكد إلى اإل

كتكجدعالقػػة قكيػػة بػػيف اختيػػار مكقػػع المسػػتعمرات االسػػتيطانية كاالرتفػػاع عػػف مسػػتكل سػػطح 
البحر, كىناؾ عدة دكافع إلقامتيا أىميػا: الػدافع الػديني, كالػدافع التػاريخي, كالػدافع األمنػي, 

 كالسياسي, كاالقتصادم. 
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كأكصت الدراسات السابقة بضركرة دعـ صمكد السكاف المقدسييف لمتصدم لمحاكالت تيكيد  - ق
المدينة مف قبؿ حككمة )إسػرائيؿ(, كاعتبارىػا مدينػة محتمػة مايسػرم عمػى األراضػي التػي تػـ 

ـ يسػػػرم عمييػػػا, كأكصػػػت الدراسػػػة أيضػػػا بتجػػػاكز الخالفػػػات, كتحقيػػػؽ 1967احتالليػػػا عػػػاـ 
اؼ حػػػكؿ قضػػػية القػػػدس, ككضػػػع منػػػاىذ فمسػػػطينية تيػػػتـ بشػػػػؤكف الكحػػػدة الكطنيػػػة, كااللتفػػػ

 القدس, كالعمؿ عمى إيجاد بدائؿ لالستغناء عف اقتصاد )إسرائيؿ(. 
 :التعميق عمى الدراسات السابقة-عاشراً 

كقػد تػـ ترتيػب عرضػيا , عشر رسائؿ سابقة تيتـ بمكضكع الدراسػةإحدل استعرض الطالب 
كفيمػػػػا يمػػػػي التعميػػػػؽ عمػػػػى تمػػػػؾ . تسمسػػػػؿ الزمنػػػػي لصػػػػدكرىاكفػػػػؽ األسػػػػمكب العممػػػػي المتبػػػػع حسػػػػب ال

براز مكقع الدراسة مف ىذه الدراسات:, الدراسات  كا 
 . المكضكعات في الدراسات السابقة بشكؿ غير مباشر أك بشكؿ جزئي تـ طرح -1
أصػػغر مػػف المسػػاحات التػػي غطتيػػا بعػػض الدراسػػات  مدينػػة القػػدسالمسػػاحة التػػي تغطييػػا  -2

 . السابقة
 . التاريخي كالسياسي جانبالمف عالجت الدراسات السابقة المكضكعات  -3
كتظيػػر مػػدل الحاجػػة , يػػا متنكعػػة كذات فائػػدة كبيػػرةأنبػػالرغـ مػػف قمػػة الدراسػػات السػػابقة إال  -4

ييف فػي مدينػة األصػم السػكافعمػى كانعكاسػيا مزيد مػف الدراسػات حػكؿ اليجػرة الييكديػة  إلى
 . القدس

الالزمػػة  بيانػػاتبمػػا ىػػك جديػػد كمػػا ال فاصػػكران لػػدل الطالػػب ل تيػػكضػػعت الدراسػػات السػػابقة ت -5
 .  لمدراسة

 وتختمف هذم الدراسة عن الدراسات السابقة في اآلتي:
تناكلت الدراسة مكضكع اليجرة الييكدية الداخمية كأثرىا عمػى سػكاف مدينػة القػدس بشػكؿ -1

 مباشر.
كالشػػػػرقي الػػػػكاقعيف تحػػػػت االحػػػػتالؿ تركػػػػز الدراسػػػػة عمػػػػى مدينػػػػة القػػػػدس بشػػػػقييا الغربػػػػي -2

 )اإلسرائيمي(بشكؿ كامؿ.
 عالجت الدراسة المكضكع مف الجانب الجغرافي كالديمكغرافي كالسياسي .-3
كضػػػعت الدراسػػػة عػػػدد مػػػف التكصػػػيات تفيػػػد بتغييػػػر الكاقػػػع الػػػديمكغرافي لصػػػالح السػػػكاف -4

 ينة.الفمسطينييف كلمحد مف تكسع االستعمار االستيطاني لمييكد في المد
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 مصادر الدراسة:-الحادي عشر 
 المصادر المكتبية: - 1

 . في مكضكع اليجرة الييكدية المتخصصة كاألبحاث, كالكتب, المراجع التي تشمؿ المصادر العامة
 المصادر اإلحصائيت: -2
 . نءٓاز  نًرزس٘ نإلحصا   ن ه  ُٛٙ -أ
ٔيرزللس  إلحصللا   إلسللر لٛهٛح   نًتخصصللح يثللمه يعٓللذ  نقللذش نهذل سللاخ   إلسللر لٛهٛح نًٕ قلل   -ب

 . ( إلسر لٛهٙ)

 :فرضيات الدراسة-الثاني عشر
 . تكجد عالقة بيف حجـ اليجرة الييكدية الداخمية, كتكزيع المياجريف في مدينة القدس  -1
 . تتعدد مصادر اليجرة الييكدية الداخمية إلى مدينة القدس -2
 . الدكافع كاألسباب كراء اليجرة الييكدية الداخمية إلى مدينة القدسمجمكعة مف تكجد  -3
ال يكجػػد تػػعثير لميجػػرة الييكديػػة الداخميػػة عمػػى التركيبػػة السػػكانية لػػدل السػػكاف الفمسػػطينييف فػػي  -4

  المدينة.
الفمسػػػطينييف فػػػي  مسػػػتقبؿ السػػػكافميجػػػرة الييكديػػػة الداخميػػػة بشػػػكؿ كبيػػػر عمػػػى ال يكجػػػد تػػػعثير ل -5

 حيث العدد كالتكزيع كالتركيب.المدينة مف 
تتبنػػػى حككمػػػة االحػػػتالؿ )اإلسػػػرائيمي(العديد مػػػف الػػػرؤل المسػػػتقبمية كالتػػػي تيػػػدؼ إلػػػى الحػػػد مػػػف  -6

 الكجكد الديمكغرافي لمسكاف الفمسطينييف عمى جغرافيا المدينة. 
 ساىمت المخططات كالسياسات )اإلسرائيمية( المتبعة في تيكيد مدينة القدس إلى حدو كبير. -7

 منهجية الدراسة:-الثالث عشر
 :اآلتيةتـ إتباع المناىذ 

ــاريخي :  -1 لمنمػػك  لفتػػرات زمنيػػة قديمػػة كحديثػػة لمظػػاىرة الزمنػػي التطػػكر لمكقػػكؼ عمػػىالمــنهج الت
 . مدينة القدسكاليجرة الييكدية الداخمية في السكاني, 

: كالذم سيستخدـ في دراسة مكضكع اليجرة الييكدية الداخمية فػي مدينػة القػدس المنهج اإلقميمي-2
 .  مدينة القدسمف ناحية جغرافية بحتو  لممقارنة ما أمكف مع األقاليـ األخرل المحيطة 

 كالكصكؿ إلى النتائذ المرجكة.بيانات, تحميؿ الل: المنهج اإلحصائي التحميمي-3
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 محتوى الدراسة:-الرابع عشر
 فصول: أربعةاشتممت الدراسة عمى 

 . الضكابط الجغرافية في مدينة القدس: الفصؿ األكؿ
لىاليجرة الييكدية الداخمية مف ك  :الفصؿ الثاني  . كالعكامؿ المؤثرة فييا مدينة القدس ا 

 مدينة القدساآلثار المترتبة عمى اليجرة الييكدية الداخمية  :الثالثالفصؿ 
 مدينة القدس.في  السكافمستقبؿ اليجرة الداخمية عمى  :الرابعالفصؿ 
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 امصطلحا  
  :القدس في المغة 
تعني الطير كالبركة كفي اإلسالـ تعني القداسة كالنزاىة ,كالقداسة ترتبط فػي كػؿ مػا يتعمػؽ فػي      

الكػػػريـ فػػػي القػػػرآف كصػػػفاتو, كرسػػػمو, كبالمعتقػػػدات, كاألصػػػكؿ الثابتػػػة  -سػػػبحانو كتعػػػالى -ذات اهلل
 (.450: 2007)العضايمة,كالسنة الشريفة
 .ـ1967: يقصد بيا الجزء الشرقي مف القدس التي جرل احتالليا عاـ مدينة القدس

 تتكون مدينة القدس من :
 :البمدة القديمة -1

,كىػي التػي تحيطيػا األسػكار التػي أنشػئت  2(كـ0.901(دكنمان, أم)901تبمم مساحتيا نحك )      
 (.2: 2013)دحالف ,في عيد السمطاف العثماني "سميماف القانكني" في منتصؼ القرف العاشر اليجرم

سكر (متران, كأطكؿ ىذه األضالع ال3662كيصؿ طكؿ سكر البمدة القديمة بعضالعو األربعة )      
(ـ, 83904(متػػػػران, كالسػػػػكر الشػػػػرقي)989(متػػػػران, كأمػػػػا السػػػػكر الجنػػػػكبي فطكلػػػػو )119708الشػػػػمالي )

 (.16: 1997)مصطفى,(مترا 63508كأقصر األضالع السكر الغربي )
 جزأين: إلى 1948القدس بعد عام انقسمت مدينة  -2
 شرق القدس:-أ

دكنـ,بما فيو البمدة القديمػة ,فقػد كانػت تحػت 72.000تبمم مساحة الجزء الشرقي مف المدينة        
ـ,تػـ تكحيػد المدينػة ,كضػـ 1967الكصاية األردنية, كفػي اعقػاب احػتالؿ شػرقي القػدس فػي حزيػراف 

 .(29 :2001كآخركف, جابر أبك)دكنـو الى الجزء الغربي مف المدينة  6000ما مساحتو 
 كشػػػعفاط, كالعيسػػػكيو, كمخػػػيـ شػػػعفاط , بيػػػت حنينػػػا ,) تجمعػػػات: منطقػػػة شػػػرقي القػػػدستضػػػـ      

كالشياح,  ك كادم الجكز, كباب الساىرة, كالصكانة, كالطكر, كالقدس "بيت المقدس" , كالشي  جراح,
كسػػػػمكاف, ك الثػػػػكرم, كجبػػػػؿ المكبػػػػر, كالسػػػػكاحرة الغربيػػػػة, كبيػػػػت صػػػػفافا, كشػػػػرفات,  كراس العػػػػامكد,
 (.2011:43,ج.ـ.إ.ؼ )ـ طكبا, ككفر عقب(كاكصكر باىر, 

 غرب القدس: -ب
ـ تحػػػػػت سػػػػػيطرة االحػػػػػتالؿ 1948كقػػػػػع الجػػػػػزء الغربػػػػػي مػػػػػف مدينػػػػػة القػػػػػدس خػػػػػالؿ الحػػػػػرب        

دكنػػػـ ,كيضػػػـ األحيػػػاء الييكديػػػة التػػػي أقيمػػػت فػػػي الجػػػزء  54.000)اإلسػػػرائيمي(, كبمغػػػت مسػػػاحتو  
مكنتفيػكرم, كأحيػاء مئػة شػعاريـ, كمحنيػو ييػكدا, الغربي ك الشمالي الغربي مف المدينػة مثػؿ )مجمػع 

كشػػعاريو تصػػيدؽ , ك زخػػركؼ مكشػػيو, كجفعػػات شػػاؤكؿ, كتكسػػعت تمػػؾ األحيػػاء فػػي ظػػؿ االنتػػداب 
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 المصطلحات

,) أبػػك البريطػػاني عمػػى فمسػػطيف ,لتسػػتكعب جػػزءان ميمػػان مػػف اليجػػرات الييكديػػة المتتاليػػة الػػى فمسػػطيف
 (.527-521: 2001جابر كآخركف,

 :المستعمرة 
ىػػي مسػػتعمرة معتػػرؼ بيػػا مػػف قبػػؿ سػػمطة االحػػتالؿ )اإلسػػرائيمي(,بحيث تنطبػػؽ عمييػػا شػػركط      

 (.33: 2011, ج.ـ.إ.ؼ)ؼ "التجمع" "التجمع ",كيعر 
 مكاف معىكؿ بشكؿ داـ ,ضمف المعايير اآلتية: بعنو
 شخصان أك أكثر. 20غالبان ما يسكنو -1
 لة إدارة  ذاتية.-2
 لتجمع آخر. مع الحدكد الرسمية ليس مشمكالن -3
 تـ إقرار تعسيسو رسميان.-4

 البؤر الستعمارية: 
ىي بناء مدني أك شبو عسكرم ,لـ يتـ إقرار إنشػائو مػف قبػؿ السػمطات )اإلسػرائيمية(,كغالبان مػا      

يػػتـ اإلقػػرار فيمػػا بعػػد ,كذلػػؾ باختيػػار تكقيػػت سياسػػي مناسػػب ,كمػػف ىػػذا التعريػػؼ يتضػػح أف البػػؤرة 
 (. ,2011 :33ج.ـ.إ.ؼ)االستعمارية قد تتحكؿ إلى مستعمرة أك معسكر 

 :القدس الكبرى 
تمتد مف غكر األردف شرقان إلى غابة بيت شيمش كمستكطنة مكدعييف  غربان كمف عيف شيال    

كمعاليػػػػو لبكنػػػػو فػػػػي الشػػػػماؿ كحتػػػػى مدينػػػػة الخميػػػػؿ فػػػػي الجنػػػػكب كتبمػػػػم ىػػػػذه المسػػػػاحة حػػػػكالى 
%(مػػػػف مسػػػػاحة الضػػػػفة الغربيػػػػة ,كتشػػػػمؿ ىػػػػذه المسػػػػاحة أىػػػػـ 15(كىػػػػك مايسػػػػاكم )2كػػػػـ840)

  (.86: 2004)خاطر,لغربيةية في الضفة ائاألحكاض الما
 ىي انتقاؿ الشخص أك األسػرة كاممػة مػف تجمػع سػكاني إلػى آخػر أك مػف دكلػة إلػى الهجرة :

كأقػػاـ أك ينػػكم اإلقامػػة فػػي مكػػاف  أم بشػػرط أف يجتػػاز الفػػرد ىػػذا التجمػػع أك الدكلػػة, أخػػرل,
 (.26: 2011, ج. ـ. إ. ؼ)الكصكؿ حتى لك قاـ بفترات زيارة بسيطة إلى مكاف آخر

 ىك المكاف الذم يقيـ فيو الفرد معضـ أياـ السنة )سػتة أشػير أك أكثػر(بغض  :مكان اإلقامة
كػاف نفسػو الػذم تكاجػد فيػو الفػرد كقػت المقابمػة أك المكػاف الػذم فػرد لالنضر عما إذا كاف الم

,كسػػبب تغيػػر يمػػارس فيػػو فعميػػا عممػػة أك نشػػاطو أك المكػػاف الػػذم تقػػيـ فيػػو أسػػرتو األصمية
 (.26: 2011, ج. ـ. إ. ؼ) اإلقامة:)العمؿ,الدراسة,الزكاج,المرافقة(مكاف 

                                                           

 جياز المركز اإلحصاء الفمسطيني 
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 المصطلحات

 كؼ معينػة كقسػرية لتػرؾلضػر  إذا كػاف السػبب إجبػار الفػردبسـبب الجـدار: لتهجير القسـريا 
ف كػػاف  مكػاف إقامتػػو كاالنتقػاؿ إلػػى مكػػاف آخػر بسػػبب التيجيػر القسػػرم النػػاتذ عػف الجػػدار كا 

, ج. ـ. إ. ؼ)بسػػبب التيجيػػر المباشػػر لألفػػراد ,كيسػػجؿ لجميػػع األفػػراد ميمػػا كػػاف عمػػر الفػػرد
2011 :26). 

 :)إذا كاف السبب إجبار الفرد لطركؼ معينة كقسريةتهجير)اإلجراءات اإلسرائيمية والحتالل 
لتػػرؾ مكػػاف إقامتػػو كاالنتقػػاؿ إلػػى مكػػاف آخػػر بسػػبب التيجيػػر القسػػرم النػػاتذ عػػف إجػػراءات 

ميػع األفػراد ميمػا كػاف إسراءيمية )عدا اإلجراءات الخاصة بالجػدار ,أك الحركب(ككيسػجؿ لج
كيشمؿ المبعديف كعاءالتيـ كاألسرل كالمعتقميف ككذلؾ المفرج عنيـ )بشػرط أف عمر الفرد, 

 (.26: 2011, ج. ـ. إ. ؼ) (اإلسرائيميامة السابؽ دكلة االحتالؿ )تككف مكاف اإلق
 ظىػػـ األشػخاص الػذيف اضػطركا ل قامػة فػي القػدس لمحفػػا عمـى الهويـة المقدسـية: الحفـاظ 

 (.26: 2011, ج. ـ. إ. ؼ)عمى ىكيتيـ المقدسية
 لييػا مػا منطقػة مػف السػكاف ىجرة في الفرؽ: الهجرة صافي معدل  أك بالزيػادة عنػو كيعبػر, كا 

 (.19: 1999, ج. ـ.إ .ؼ) معينة سنة خالؿ المنطقة تمؾ سكاف مف1000 لكؿ النقص

 :كتتمثػػؿ فػػي االنتقػػاؿ السػػكاني عبػػر حػػدكد الػػدكؿ الػػى أم دكلػػو ألخػػرل  الهجــرات الدوليــة
   (.202: 1993)أبك عيانو ,ؿ المتجاكرة بؿ مف قارة الى قارةكليس فقط الدك 

  :ـــة ف فيمػػػا بػػػيف أجػػػزاء الدكلػػػة المحميػػػة كىػػػي تتمثػػػؿ فػػػي انتقػػػاؿ السػػػكاأك الهجـــرة الداخمي
   (.202: 1993أبك عيانو ,) الكاحدة

 : كتتمثػػؿ فػي االنتقػػاؿ الجغرافػي مػػف مكػاف إلػػى آخػر  لفتػػرة  الهجـرة الدوليــة أو المؤقتــة
محػػددة, ثػػـ مػػا يمبػػث الميػػاجركف أف يعػػكدكا إلػػى مػػكاطنيـ األصػػمية بعػػد ذلػػؾ, كأبػػرز أمثمتيػػا 

   (.202: 1993)أبك عيانو ,فكاالنتقاؿ المكسمي لبعض السكا األيدم العاممةىجرة 
 التغيير الديموغرافي: 

التغيير في عدد السكاف كتركيبيـ كتكزيعيـ, سكاء كاف ىذا التغيير بتعثير معػدالت المكاليػد أك       
كالػػػذم يحصػػػؿ بطريقػػػة  ,الكفيػػػات أك اليجػػػرة ,كىػػػذا التغييػػػر يختمػػػؼ عػػػف التغييػػػر الطبيعػػػي لمسػػػكاف

طبيعيػػػة دكف تػػػدخؿ مباشػػػر مػػػف االنسػػػاف, كنعنػػػي بػػػو النمػػػك السػػػكاني النػػػاجـ عػػػف الفػػػرؽ بػػػيف عػػػدد 
 (.387: 1996)خكرم ,كآخريف, الكالدات كعدد الكفيات سنكيان 

 مسػاكيان  منيػا األكثػر القػيـ عػدد يكػكف بحيث المجمكعة تقسـ التي القيمة ىك: العمر الوسيط
 .(301: 1993, أبكعيانة)منيا األصغر القيـ لعدد تمامان 



07 

  ىى         

 

   

 المصطلحات

 تحػػػددىا بمديػػة االحػػػتالؿ )اإلسػػرائيمي( فػػػي مدينػػػة  مفتكحػػة منػػػاطؽ ىػػػي: الخضـــراء المنطقــة
عمػػى الحػػد األدنػػى مػػف المنػػاطؽ الخضػػراء, كتػػعتي ىػػذه  ظفييػػا لمحفػػا البنػػاء القػػدس كال يسػػمح

 . (2: 2010,المقدسي لتنمية المجتمع )الخطكة لتقييد البناء الفمسطيني في المدينة
 تصػػػػػكران لحػػػػػزب العمػػػػػؿ 1976أيػػػػػار 11نشػػػػػرت الحككمػػػػػة العماليػػػػػة فػػػػػي : يهـــــودا والســـــامرة

لالسػػػتيطاف كقسػػػمت الخطػػػة الضػػػفة الغربيػػػة إلػػػى قسػػػميف )منطقػػػة شػػػمالية أسػػػمتيا السػػػامرة, 
قامػة إكأخرل جنكبية كأسمتيا ييكدا(, كتقػع مدينػة القػدس بػيف المنطقتػيف, كتضػمنت الخطػة 

ات االسػػتيطانية األكؿ: مػػف شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة إلػػى جنكبيػػا عمػػى حػػزاميف مػػف المسػػتعمر 
محػػاذاة الحػػدكد الشػػرقية, الثػػاني : يمتػػد مػػف الجػػزء الجنػػكبي لمبحػػر الميػػت إلػػى حػػدكد الضػػفة 

 ((www. awu-dam. Org.الشمالية مع الكياف الصييكني 
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 لمدينة القدسالمالمح الجغرافية  -أولً 
 . القدس مدينةعن نبذة تاريخية  - 1

كامتازت بالقداسة  فقػد , مدينة القدس مف أىـ المدف المقدسة في العالـ عمى مر التاري  تعد
كمحمػد , كعيسى, : مكسىالديانات السماكية الثالث مف أتباعحظيت باألىمية الكبيرة عند أصحاب 

ك ما يدلؿ عمػى ذلػؾ , عظيمة عند المسمميفمكانة لمقدس  فاك ك, -عمييـ أفضؿ الصالة كالسالـ-
كثالثػػػان , رؾ أكلػػى القبمتػػيفيا فجعػػؿ فييػػا المسػػجد األقصػػى المبػػاعنرفػػع شػػ -كتعػػالىو ناسػػبح -اهلل أف

المسػجد  إلػىمػف المسػجد الحػراـ  -صمى اهلل عميو كسمـ -ك أسرم بالنبي محمد , لمحرميف الشريفيف
َ فػي بدايػة سػكرة اإلسػراء: -جػؿ كعػال -كقاؿ في حقػو, األقصى ْببِدِهَل بْياًلَِمبن  َبِع  ىب ْْس 

انَالَّبِذيَأ  )ُسبْبح 

اِمَإىلَاْد ْسِجِدَ ر  ِميُعَاْلب ِصُر(اْد ْسِجِدَاْْل  َالسَّ ُهَِمْنَآياتناَأنُهَُهو  ْول ُهَلِنُِري  ْكن اَح  ار  َالَِّذيَب  سكرة اإلسراء آية ) اأْل ْقَص 

  (.1رقـ 
صػمى اهلل  -عػف النبػي -رضػي اهلل عنػو -أبػك ىريػرة كمما يدؿ عمى فضمو فػي السػنة مػا ركاه

صػمى اهلل  -كمسػجد الرسػكؿ, ثالثػة مسػاجد: المسػجد الحػراـ إلىقاؿ: "ال تشد الرحاؿ إال  -عميو كسمـ
  (.159: 2002, مختصر صحيح مسمـ) كالمسجد األقصى", -عميو كسمـ

, كالحضػارات األمػـكىي المكقع الذم ترنك إليػو جميػع , فالقدس مف المدف القديمة في العالـ
فػػي كجػػو جميػػع كلكنيػػا صػػمدت , فيكجمػػت أك حكصػػرت القػػدس مػػاال يقػػؿ عػػف خمػػس كعشػػريف مػػرة

  (.54: 2011, ؼ  ج. ـ. إ.) محاكالت تغيير معالميا كخصائصيا كحيكيتيا
 ( م .ق 411) يون:األصمالقدس  سكان -أ

ككالىمػػا , سػػكف اليبكسػػيكف بعػػد اآلمػػكرييف المدينػػة فػػي بدايػػة القػػرف الرابػػع عشػػر قبػػؿ المػػيالد
كقػد كرد االسػـ فػي إحػدل , فحػكفظ عمػى اسػـ أكرسػالـ, كليمػا أصػكؿ لغكيػة كاحػدةكنعاني مف أصؿ 

كذلػؾ فػي , فرعكف مصر أخناتكف بما عػرؼ بػعلكاح تػؿ العمارنػة إلىرسائؿ ممؾ المدينة عبدم حيبا 
يحميػػػػو ضػػػػد غػػػػارات  أفيطمػػػػب منػػػػو (. 11: 1997في, مصػػػػط) القػػػػرف الرابػػػػع عشػػػػر قبػػػػؿ المػػػػيالد

لو في مجػدك  تصاراتانآخر ككاف كاكتسح البالد , فجاء ىذا لنجدتوالعبرانييف, المعتديف مف أعدائو 
  (.5: 1999, العارؼ) خاضعيف لحكـ مصرالكنعانيكف كأصبح , التي استكلى عمييا

 ( ق. م 6346) القدس في زمن الفراعنة: -ب
كأقػػاـ ( ـ. ؽ1479) يبكسػػا خضػػعت لفراعنػػة مصػػر خضػػكعان تامػػان فػػي عيػػد تحػػتمس الثالػػث

كطػكران (, يابيشي) المصريكف تارة يطمقكف عمييا اسميا اليبكسي, ككاف عمييا حاكمان مف أبناء مصر
الكنعػانيكف ككثيػران مػا تمػرد , كقد اتخذكىا مخفران أماميػان لقربيػا مػف الباديػة( أكر سالـالكنعاني )اسميا 
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 ىاألولىالفصل

كتمكنػكا , اسػتغمكا المكقػؼ بعػد ذلػؾ فجػاءكا يحػاربكنيـالعبػرانييف  أفكيظيػر , كثاركا عمػى المصػرييف
 ( www. al-mostafa. com(. )ـ. ؽ1049) يبكس عاـ مف احتالؿ

 ( م. ق6136) القدس في عهد بني إسرائيل : -ج
عامػػان طػػكاؿ تاريخيػػا الػػذم امتػػد ألكثػػر مػػف خمسػػة آالؼ 73لمقػػدس  داـ حكػػـ بنػػي إسػػرائيؿ

كشػيد , قبؿ الميالد كسماىا مدينة داكد 1000فقد استطاع داكد السيطرة عمى المدينة في عاـ , سنة
 الػػذم حكميػػا مػػفسػػميماف ثػػـ خمفػػو مػػف بعػػده كلػػده , عامػػان 40حكمػػة كداـ, بيػػا قصػػران كعػػدة حصػػكف

كلكػف ىػذا الحكػـ , حكمو أكثر ازدىاران كأكسع آفاقػان , ككاف عامان  33حكمو  فافكؽ.ـ(, 930-970)
قسػػميف :قسػػـ فػػي الشػػماؿ  إلػػىقسػػمت الدكلػػة ناسػػميماف كبعػػد كفػػاة , لػػـ يخػػؿ مػػف المظػػالـ كالمتاعػػب

, كقسػػـ فػػي الجنػػكب ديعي"مممكػػة ييػػكذا" كعاصػػمتو القػػدس, كعاصػػمتو السػػامرة, ديعي"مممكػػة إسػػرائيؿ
 إلػػىكاسػػتمرت مممكػػة ييػكذا فػػي القػػدس , اسػػتكلى عمييػػا اآلشػكريكف أف إلػىكاسػتمرت مممكػػة إسػػرائيؿ 

 إذ ىاجميػػػا نبكخػػذ نصػػر ممػػؾ بابػػػؿ. رتدثأنػػثػػـ , سػػنة300يػػا دامػػػت أنقبػػؿ المػػيالد أم  586 عػػاـ
  (.144-143: 1972, العامرم)
 ( م. ق266) القدس في العصر البابمي: -ح

فحاصر , تمرد "ييكذا " عميو أف"مدينة القدس بعد  الثاني الممؾ البابمي "نبكخذ نصر  احتؿ
كحرؽ , بابؿ إلىكنقؿ مف بقي فييا مف بني إسرائيؿ أسرل , قبؿ الميالد586القدس ثـ افتتحيا سنة 

قػد كرثػكا مممكػة كػانكا الػذيف  ييفناكأصبحت القدس بعد ذلؾ تابعة لمكمد, الييكؿ كخرب معالـ المدينة
  (.31: 1991, الحكت) آشكر

 ( م. ق 445-245) القدس في العصر الفارسي: -خ
كتـ لػو بعػد ذلػؾ , ـ. ؽ 539ممؾ الفرس مف االستيالء عمى بابؿ في عاـ ( 1) تمكف ككرش

 إلػػىيػػعذف ليػػـ بػػالعكدة  أفالييػػكد قػػد سػػاعدكه حػػيف فتحػػو لبابػػؿ فالتمسػػكا منػػو , ككػػاف بػػالد الشػػاـ فػػتح
التي يتصػؿ نسػبيا بممػكؾ الييػكد تػعثير كبيػر ( 2 لزكجتو استير فاكقد ك, أكرشيمـ فكافقيـ عمى طمبيـ

يد عمى خمسيف فعاد قسـ منيـ ال يز , كخير ككرش المنفييف بيف العكدة كالبقاء, في تمبية ىذا الطمب
 إلػػىمفضػػالن البقػػاء فييػػا عمػػى العػػكدة , كبقػػي القسػػـ اآلخػػر كمعظميػػـ مػػف األغنيػػاء فػػي العػػراؽ, ألفػػان 

  (.53: 1991, الدباغ) أكرشميـ
 
 

                                                           

 .معناه راعي( 1) 
 كممة ىندية معناىا سيدة صغيرة( 2) 

http://www.al-mostafa.com/
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 ( م. ق 14 - 444) :يناالعصر اليون -د
كبعػد كفاتػو , قبػؿ المػيالد 333استكلى اإلسكندر األكبر عمى فمسطيف بما فييا القػدس عػاـ 

كاسػػػتكلى عمييػػػا فػػػي العػػػاـ نفسػػػو بطميمػػػكس , خمفػػػاؤه المقػػػدكنيكف كالبطالمػػػة فػػػي حكػػػـ المدينػػػةاسػػػتمر 
قبػؿ المػػيالد  198ثػـ فػي عػاـ , قبػؿ المػػيالد 323كضػميا مػع فمسػطيف إلػى مممكتػػو فػي مصػر عػاـ 

فػػي تمػػؾ الفتػػرة  السػػكافكتػػعثر , ضػػميا سػػمكقس نيكػػاتكر أفأصػػبحت تابعػػة لمسػػمكقييف فػػي سػػكريا بعػػد 
  (.52: 2009, عمارة) إلغريقيةبالحضارة ا

 ( م. ق14) ي:ناالعصر الروم -ذ
ي بػكمبي ناكدخؿ القائد الركمػ, عمى سكرية كفمسطيف فابعد فترة مف الفكضى استكلى الركم

لمييػػكد بشػػيء مػػف الحكػػـ الػػذاتي كنصػػبكا فػػي سػػنة  فاكقػػد سػػمح الركمػػ. ـ. ؽ 63أكرشػػميـ فػػي سػػنة 
الذم اعتنؽ الييكدية ممكػا عمػى الجميػؿ كبػالد ييػكدا فظػؿ يحكميػا باسػـ  ـ ىيردكس األدكمي. ؽ37
ف, اكفي عيد اإلمبراطكر نيركف بدأت ثػكرة الييػكد عمػى الركمػ, حتى السنة الرابعة الميالدية فاالركم

كلما قامت ثكرة الييكد . ـ باحتالؿ أكرشميـ كحرؽ الييكؿ كفتؾ بالييكد70فقاـ القائد تيتكس في سنة 
كخرب , ـ135إخمادىا سنة  إلىكس ناأسرع اإلمبراطكر ىادري, ـ132د بقيادة باككخبا سنة مف جدي

يػػػػة يحػػػػـر عمػػػػى الييػػػػكد دخكليػػػػا أطمػػػػؽ عمييػػػػا اسػػػػـ "ايميػػػػا نامسػػػػتعمرة ركم مكانيػػػػا أكرشػػػػاليـ كأسػػػػس 
  (.21:فاالفرح) كابيتكلكنيا"

 ( م6145-141) األول: اإلسالميالعصر  -ر
ق 636كذلػػػؾ سػػػنة  -مدينػػػة القػػػدس  -رضػػػي اهلل عنػػػو  -دخػػػؿ الخميفػػػة عمػػػر بػػػف الخطػػػاب

بقيػادة أبػي عبيػدة عػامر بػف  اإلسالميتصر الجيش نا أفعمى اختالؼ في المصادر بعد , ـ638أك
فكتػػب , ويتسػػمـ عمػػر المدينػػة بنفسػػ أفكاشػػترط البطريػػرؾ "صػػفركنيكس " , -رضػػي اهلل عنػػو-الجػػراح
كغير اسػـ المدينػة مػف , الدينية مقابؿ دفع الجزيةكىي كثيقة منحتيـ الحرية (, العيدة العمرية) معيـ

كاتخذت المدينػة منػذ ذلػؾ الحػيف , ال يسكنيا أحد مف الييكد أفكنصت الكثيقة , "القدس" إلى"إيمياء" 
  (.32: 2011, المدني كآخركفاإلسالمي )الطابع 

كشػيدت نيضػة , بمدينػة القػدس( ـ878-750) كالعباسػيكف( ـ750-661) اىػتـ األمكيػكف
ة في تمؾ الفترة :مسجد قبة الصخرة الذم بنػاه اإلسالميكمف أىـ اآلثار , عممية في مختمؼ المياديف
كأعيػػد بنػػاء المسػػجد األقصػػى عػػاـ (, ـ691-682) كفػػي الفتػػرة مػػف فاالخميفػػة عبػػد الممػػؾ بػػف مػػرك 

كشػػػػيدت المدينػػػػة بعػػػػد ذلػػػػؾ عػػػػدـ اسػػػػتقرار بسػػػػبب الصػػػػراعات العسػػػػكرية التػػػػي نشػػػػبت بػػػػيف , ـ709
, المػػػدني كآخػػػركف) ـ1071كخضػػعت القػػػدس لحكػػػـ السػػػالجقة عػػاـ , ييف كالفػػػاطمييف كالقرامطػػػةالعباسػػ
2011 :32).  
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 (  م6166) :الحمالت الصميبية ناالقدس إب -ز
القػػدس الجيػػكش الصػػميبية  إلػػىقػػدمت , ـ1099سػػنة حزيػػراف كفػػي اليػػكـ العاشػػر مػػف شػػير 

كقتئػػذ قػػد مػػألت سػػكاحؿ سػػكرية تحػػت قيػػادة رؤسػػاء الصػػميبييف الػػذيف حاصػػركا أكرشػػيمـ كانػػت التػػي 
أحد الخمفػاء الفػاطمييف  -كالي المدينة كقتئذ رجالن مف قبؿ المستعمي باهلل, ككاف بخمسيف ألؼ مقاتؿ

كبعد حركب شديدة كصػدمات , فمما عمـ بقدكـ ىذه الجيكش حصف المدينة بالعدد كالجيكش, بمصر
يػـ قتمػكا كثيػريف مػف أىالييػا كارتكبػكا فظػائع أنغيػر , ستكلكا عمى المدينة كجعمكىا مقر ممكيػـمريعة ا
  (.111, 110: 2001, سركيس) كثيرة
 :الثاني  اإلسالميالفتح  -س

كيػػػرابط عمػػػى , يقطػػػع طريػػػؽ البحػػػر أفأمػػػر صػػػالح الػػػديف قائػػػد أسػػػطكلو حسػػػاـ الػػػديف لؤلػػػؤا 
كأرسػػؿ رسػػمو لمفاكضػػة أىػػؿ القػػدس كػػي يسػػممكا , البحػػرفيرقػػب حركػػات العػػدك مػػف ناحيػػة , الشػػكاط 

/رجػػب 27فافتتحيػػا فػػي , فييػػا يكمئػػذ سػػتكف ألػػؼ جنػػدم, ككػػاف إلييػػا عندئػػذ سػػار, المدينػػة فرفضػػكا
  (.160: 1999, العارؼ) كسمح لمفرنذ بمغادرتيا بعد دفع الفدية فغادركىا, , ـ1187-ق583
 ( م6521) القدس في عهد المماليك: -ش

, الممػػػؾ الصػػػالح نجػػػـ الػػػديف أيػػػكبالسػػػمطاف عت مممكػػػة بنػػػي أيػػػكب عمػػػى عيػػػد اتسػػػ أفبعػػػد 
 عػػػػادت فتضػػػػػاءلت عنػػػػدما تػػػػكفي الممػػػػؾ الصػػػػػالح, كممػػػػتيـ ىػػػػي العميػػػػا فػػػػػي مصػػػػر كالشػػػػاـكانػػػػت ك 
. ىػػػذا لػػػـ يحسػػػف إدارة الممػػػؾ أفإال , شػػػاهأنو كلػػػده الممػػػؾ غيػػػاث الػػػديف تػػػكر نػػػاكتػػكلى مك(, ـ1249)

قرضػػت دكلػػة ناكبمقتمػػو  ,( ـ1250) كتػػآمركا عميػػو كقتمػػكه سػػنة, فنفػػرت قمػػكب المماليػػؾ البحريػػة منػػو
  (.197: 1999, العارؼ) بني أيكب

المماليؾ الذيف حكمكا مصر كالشاـ بعد الدكلة األيكبية حتػى  إلىكضمت فمسطيف بما فييا القدس   
  (.76: 2009, عمارة) ـ1917عاـ 
 ( م6546-6264) ين:العثمانيالقدس في عهد -ص

انتصػاره حػدان لممماليػؾ فػي بػالد الشػاـ إثػر  العثمػانيسػميـ السػمطاف ـ كضػع 1517في سنة 
سػميماف سػميـ خمفػو ابنػو السػمطاف  فيكلمػا تػك , في معركػة مػرج دابػؽ كفػي السػنة التاليػة احتػؿ القػدس

كأقػػاـ فييػػا منشػػآت كثيػػرة منيػػا سػػكر القػػدس , الػػذم اىػػتـ بالقػػدس اىتمامػػا خاصػػان , ـ1520القػػانكني 
كعمػػػر كػػػذلؾ قبػػػة , كمسػػػاجد كأسػػػبمةف, اكتكيػػػة خاصػػػكي سػػػمط, م دامػػػت عمارتػػػو خمسػػػة أعػػػكاـالػػػذ

الػذم امتػد عمػى  العثمػانيقضػي عمػى الحكػـ ( 1917) كمػع نيايػة الحػرب العالميػة األكلػى. الصخرة
  (.27-26: فاالفرح( )1917-1517) سنة400بيت المقدس 
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 ي:ناالقدس في عهد الحتالل البريط-ض
مدينػة القػدس لتميػد البريطانيػة دخمت القكات  ـ1917عاـ األكؿكانكف في التاسع مف شير 

كفػي نفػس . العاصمة الفمسػطينية -يةناقائد القكات البريط -الطريؽ بعد يكميف لدخكؿ الجنراؿ المنبي
المفاكضػػات قائمػػة عمػػى قػػدـ كسػػاؽ بػػيف كانػػت تقػػتحـ فمسػػطيف البريطانيػػة القػػكات كانػػت الفتػػرة التػػي 

مػف  الثػاني مػف تشػريف  الثػاني حيػث تمخضػت فػي , كزعماء الحركة الصييكنيةالبريطانييف الساسة 
البريطانيػة بمفػكر كزيػر الخارجيػة  إلىنسبة ) عف صدكر ما يسمى "كعد بمفكر"(, 1917) نفس العاـ

  (.27:فاالفرح) فمسطيف الذم ينص عمى تعسيس كطف قكمي لمشعب الييكدم في( ذاؾنآ
 مشروع تدويل القدس:-ط

األكؿ: , عمػػػػػى تػػػػػدكيؿ القػػػػػدس فاأصػػػػػدرت الجمعيػػػػػة العامػػػػػة لألمػػػػػـ المتحػػػػػدة قػػػػػراريف يؤكػػػػػد
تتمتػػع منطقػػة القػػدس بمعاممػػة خاصػػة  أفنػػص عمػػى , ـ1949عػػاـ  الصػػادر فػػي ديسػػمبر194القػػرار

: , الثػػػاني منفصػػػمة عػػػف بػػػاقي منػػػاطؽ فمسػػػطيف مػػػع كضػػػعيا تحػػػت الرقابػػػة الفعميػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة
نػػص كجػػكب كضػػع القػػدس فػػي ظػػؿ نظػػاـ دكلػػي دائػػـ , 1948عػػاـ  الصػػادر فػػي ديسػػمبر303القػػرار

د عمػى مػا جػاء فػي كمػا أكػ, ات مالئمة لحماية األمػاكف المقدسػة داخػؿ القػدس كخارجيػانايجسد ضم
  (.100: 1991, صالح كآخركف) قرار التقسيـ مف كجكب قياـ مجمس الكصاية بإدارة المدينة

 :(اإلسرائيمي)القدس في عهد الحتالل -ظ
فاسػػتغمت , فػػي فمسػػطيف كسػػحب قكاتيػػااالنتػػداب  إنيػػاءبريطانيػػا أعمنػػت , ـ1948فػػي عػػاـ 

كفػػػػي اإلسػػػػرائيمية, العصػػػػابات الصػػػػييكنية حالػػػػة الفػػػػراغ السياسػػػػي كالعسػػػػكرم كأعمنػػػػت قيػػػػاـ الدكلػػػػة 
غربػػي مدينػػة  أف (إسػػرائيؿ)ـ أعمػػف ديفيػػد ابػػف غريػػكف رئػػيس كزراء 1948األكؿ كػػانكف ديسػػمبر /3

ادة فػػػي حػػػيف خضػػػع الجػػػزء الشػػػرقي مػػػف المدينػػػة لمسػػػي, الكليػػػدة)اإلسػػػرائيمية(  القػػػدس عاصػػػمة لمدكلػػػة
التي أسفرت عف ضػـ القػدس بعكمميػا لسػمطة االحػتالؿ , ـ1967حزيراف ية حتى ىزيمة يكنيك/األردن

  (.12: 2007, التحرير الفمسطينية منظمة) (اإلسرائيمي)
  مدينة القدس:تطور مساحة  -2

ثػػالث مراحػػؿ مػػرت بيػػا حػػدكد مدينػػة القػػدس : المرحمػػة األكلػػى بعيػػد االحػػتالؿ  يمكػػف تحديػػد
لمجػزء الغربػي مػف ( إسػرائيؿ) بعػد احػتالؿالثانيػة, كالمرحمػة , ـ1948-ـ 1917مف الفترة البريطاني 

لمجػػػزء الشػػػرقي مػػػف ( إسػػػرائيؿ) بعػػػد احػػػتالؿ, كالمرحمػػػة الثالثػػػة, ـ1967-1948المدينػػػة مػػػف الفتػػػرة 
 . ـ1996-1967المدينة مف الفترة 

 ( م6635 -6664) تغير الحدود -أ

, ـ1917أكؿ عػاـ كػانكف مف دخكؿ مدينة القدس فػي التاسػع مػف البريطانية تمكنت القكات 
لفمسػػػطيف عامػػػة كالقػػػدس االسػػػتيطاني ليػػػا دكر بػػػالم األىميػػػة فػػػي تسػػػييؿ اليجػػػرة كاالسػػػتعمار ككػػػاف 
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تنفيذان لسياسة كعد بمفكر الذم قطعتو , كفي نقؿ ممكية مساحات كاسعة مف األراضي لمييكد, خاصة
  (.64: 2011, المدني) عمى نفسيا بإقامة كطف قكمي لمييكدالبريطانية الحككمة 

االنتػػداب و جػػرل ترسػػيـ حػػدكد مدينػػة القػػدس عػػدة مػػرات خػػالؿ فتػػرة أنػػكمػػف الجػػدير بالػػذكر 
ضػػػػمف مخططػػػػات تعخػػػػذ فػػػػي عػػػػيف االعتبػػػػار التكسػػػػع االسػػػػتعمارم (, ـ 1948-1917البريطػػػػاني )
الشػػػػطر الغربػػػػي منيػػػػا لتتكسػػػػع عػػػػدة  جػػػػؿ التركيػػػػز عمػػػػى فافكػػػػ, الييػػػػكدم فػػػػي المدينػػػػةاالسػػػػتيطاني 

عنػد حػدكد  فكػافػي حػيف االسػتيطانية, كيمكمترات  بيدؼ احتػكاء المسػتعمرات  يتكقػؼ الترسػيـ دائمػا ن
دكف إدخاليػػا ضػػمف حػػدكد بمديػػة , القػػرل كالتجمعػػات العربيػػة الكاقعػػة فػػي الجيتػػيف الجنكبيػػة كالشػػرقية

  (.85: 2006, لخطيبا) القدس

 

 م( 1948 -1917في الفترة ) القدسمدينة حدود ( 2) شكل
 ـ2010,سالقد–بيانات مف دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية اعتمادان عمى  الطالبالمصدر: مف عمؿ 

الػػػػذم ضػػػػـ البمػػػػدة القديمػػػػة , ـ 1931كقػػػػد جػػػػرل التعيػػػػيف األكؿ لحػػػػدكد بمديػػػػة القػػػػدس عػػػػاـ 
أحياء باب  إلىباإلضافة , المدينة الشرقي لسكر جانبـ عمى طكؿ ال400كقطاعا ن عرضيان بعرض 
تيػى خػط الحػدكد فػي الجيػة الجنكبيػة ناك , كالشػي  جػراح مػف الجيػة الشػماليةالساىرة, ككادم الجػكز, 

حػػدكد البمديػػة مػػف جديػػد بقصػػد تكسػػيع منطقػػة  أعيػػد تخطػػيط, ـ1946كفػػي عػػاـ , سػػكر المدينػػة إلػػى
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الييكدية الجديدة التي بقيت خارج منطقػة استيعاب األحياء  ىذا التكسع قد تركز في أفإال , خدماتيا
  (.1985, أبكعرفة) ـ كضميا1931التنظيـ لعاـ

 :( م6614 -6635) تغير الحدود -ب
تيجيػػر قسػػرم لسػػكانيا,  لمجػػزء الغربػػي مػػف مدينػػة القػػدس أعقػػب ذلػػؾ( إسػػرائيؿ) بعػػد احػػتالؿ

حػػدكد البمديػػة مػػرة  فػػي المدينػػة  كػػي تتكسػػع( سػػرائيؿإ) بمديػػة إلػػىسػػمب أراضػػييـ لتضػػـ  كمػػف ثػػـ تػػـ
كفيمػػا يمػػي تكزيػػع  ,السػػكافكذلػػؾ عمػػى قاعػػدة األكثػػر مسػػاحة مػػف األرض كاألقػػؿ عػػددان مػػف , أخػػرل

 :( 48: 0886في, مصط) ـ0837دس عاـ ممكية األراضي في مدينة الق
 م6635عام  مدينة القدس( توزيع ممكية األراضي في 6) جدول

 األمالؾ ـ
 غربي القدس
 بالدكنـ

 شرقي القدس
 بالدكنـ

 المساحة إجمالي
 بالدكنـ

 النسبة المئكية

 %31 6716 1172 4433 عرب -0

 %1560 4016 055 3830 ييكد -1

 %0268 1601 100 1410 مؤسسات مسيحية أكركبية -2

 %11 2802 338 2353 أمالؾ عامة -3

 %011 08488 2018 05341 المجمكع

  (.48: 0886في, مصط) المصدر:

 
 م1948 مدينة القدسممكية األراضي في ل النسبي توزيعال (3شكل )

40% 

26% 

13% 

20% 
 عرب

 ٌهود

 مؤسسات مسٌحٌة أوروبٌة

 أمالك عامة
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أكلػػت البمديػػة اىتمامػػان  فقػػد, لبمديػػة القػػدس العربيػػةانتخابػػات أجريػػت أكؿ , 0840فػػي عػػاـ ك 
ة التػػػػػي بمغػػػػت حػػػػػكالي السػػػػكانيخاصػػػػان لتعيػػػػيف حػػػػػدكد البمديػػػػة كتكسػػػػػيعيا  كذلػػػػؾ السػػػػتيعاب الزيػػػػػادة 

 عمػػػى أكؿ مخطػػػط يبػػػيف حػػػدكد بمديػػػة القػػػدسكالسػػػتفحاؿ الضػػػائقة السػػػكنية صػػػكدؽ , نسػػػمة340111
كأرض , كالصػػػكانة, كرأس العػػػامكدسػػػمكاف, حيػػػث تػػػـ ضػػػـ , ـ 0841/أبريػػػؿ/0فػػػي ( شػػػرقي القػػػدس)

فػػي حػػيف لػػـ تػػزد , 1كػػـ504لتصػػبح مسػػاحة نفػػكذ البمديػػة , كالجػػزء الجنػػكبي مػػف قريػػة شػػعفاط, السػػمار
  (.77: 1110, أبك جابر كآخركف) 1كـ2مساحة الجزء المبني منيا عف 

قػػػػرر مجمػػػػس البمديػػػػة تكسػػػػيع حػػػػدكد البمديػػػػة نتيجػػػػة القيػػػػكد التػػػػي , ـ 0846/فبرايػػػػر/01كفػػػي 
 كالسػػػفكح الغربيػػػة كالجنكبيػػػة لجبػػػؿ المشػػػارؼ, لمنػػػع البنػػػاء عمػػػى سػػػفكح جبػػػؿ الزيتػػػكفكانػػػدؿ كضػػػعيا 

ككجػػكد مشػػكالت , كجػػكد مسػػاحات كبيػػرة تممكيػػا األديػػرة كالكنػػائس إلػػىباإلضػػافة (. ماكنػػت سػػككبس)
كلػػـ تجػػر عمييػػا التسػػكية, أخػػرل , التفكجػػي( )شػػعفاط, الشػػي  جػػراح) مثػػؿ كػػكف أغمبيػػة األرض مشػػاعا ن
1101 :153.)  

 

 م1948لعام كاندل مشروع ( 4) شكل
 ـ2010القدس, -بيانات مف دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربيةعمى  بناءن  الطالبالمصدر: مف عمؿ 

لكػػف تغييػػر االسػػـ لػػـ , القػػدس أمانػػة إلػػىأعمػػف تحكيػػؿ بمديػػة القػػدس , ـ0848كفػػي سػػبتمبر/
, كانػت ـ0852انتخابػات كبعػد , ـ0853كفي سنة , يات أك المساعداتنايتبعو تغيير في حجـ الميز 
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 أفغيػػر , 1كػػـ024ضػػيقة لتصػػبح مسػػاحتيا كانػػت ىنػػاؾ تكصػػية بتكسػػيع حػػدكد بمديػػة القػػدس التػػي 
, لتفكجيا) عميو في الخمسينياتكانت كبقيت حدكدىا عمى ما , ـ أكقؼ المشركع0856نشكب حرب 

1101 :154.)  

 

 ( 1967 -1948في الفترة ) مدينة القدس( حدود 5شكل )
 ـ2010القدس, -بيانات مف دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربيةعمى  بناءن  الطالبالمصدر: مف عمؿ 

 (. م6664-6614) تغير الحدود -ج

ألراضػػػي الضػػػفة الغربيػػػة كالتػػػي تشػػػكؿ القػػػدس العربيػػػة جػػػزءان منيػػػا ( إسػػػرائيؿ) بعيػػػد احػػػتالؿ
, كفػػػي أكؿ إجػػػراء باطػػػؿ كغيػػػر شػػػرعي, ـ0856عػػػاـ حزيػػػراف كبالتحديػػػد فػػػي الثػػػامف كالعشػػػريف مػػػف 

كعشػػػرات ( حػػػكالي سػػػبعة كيمػػػكمترات مربعػػػة) بضػػػـ القػػػدس العربيػػػة أمػػػران يقضػػػي( إسػػػرائيؿ) أصػػػدرت
كيمػػػكمتران 27حػػػكالي ) مسػػػاحتياكانػػػت كالتػػػي , الغربػػػي مػػػف المدينػػػة الجػػػزء , إلػػػىالكيمػػػكمترات األخػػػرل

القػدس  سػكافعمػى )اإلسػرائيمية(  كتكزيػع اليكيػة, العامػة الفمسػطيني مانػةتاله حؿ مجمس األ(, مربعان 
كفرضػت منػاىذ التعمػيـ , يػة كأغمقػت المحػاكـ الشػرعية كالبنػكؾ العربيػةقػكانيف األردنكألغت ال, العربية

خضػػاع األرض ك , كغيرىػػا  إلقصػػاء أم دكر لمسػػمطة العربيػػػة ,(اإلسػػرائيمية) لكافػػة أشػػػكاؿ  السػػكافكا 
  (.42: 1100, ج. ـ. إ. ؼ)اإلسرائيمية( ) السمطة
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عػػف مشػػركع القػػدس الكبػػرل الػػذم يتضػػمف تكسػػيع ( إسػػرائيؿ) أعمنػػت, ـ1791كفػػي ديسػػمبر 
إخضػاع مائػة ألػؼ عربػي  إلػىمما يؤدم , قرية عربية مجاكرة 79مدف ك 3حدكد القدس لتضـ الييا 

المتكاصػػمة ( إسػػرائيؿ) تياكػػاتنالالمجتمػػع الػػدكلي  ةانػػإدكبػػالرغـ مػػف  ,(إسػػرائيؿ) سػػمطة إلػػىآخػػريف 
 الكنيسػػت األمػػـ المتحػػدةأ فعصػػدريػػا مضػػت فػػي طريقيػػا غيػػر عابئػػة بقػػرارات نإإال , الػػدكلي لمقػػانكف 

صػػػػالح ) (إلسػػػػرائيؿ) أبديػػػػة باعتبػػػػار القػػػػدس المكحػػػػدة عاصػػػػمة33/9/1793كنػػػػان فػػػػي ناق( اإلسػػػػرائيمي)
  (.96: 1991, كآخركف

 إلػػى 7كػػـ5,6لتتسػػع مسػػاحة بمديػة القػػدس مػػف , كىكػذا بػػدأت حقبػػة أخػػرل مػػف رسػـ حػػدكد البمديػػة
لتتكسػػػع مػػػرة أخػػػرل عػػػاـ (, 7كػػػـ 139,6الشػػػرقية كالغربيػػػة ) كتصػػػبح مسػػػاحتيا مجتمعػػػة 7كػػػـ 93,6
  (.756: 7313, التفكجي) 7كـ 175 ففتصبح مساحتيا األ, ـ باتجاه الغرب1773

 
 م( 1993-1967من العام ) لمدينة القدس ( الحدود الموسعة6شكل )

 ـ1100عاـ  مف معيد القدس لمدراسات اإلسرائيمية بياناتعمى  المصدر: مف عمؿ الطالب بناءن                



21 

  ىى         

 

   

 ىاألولىالفصل

 م 5112-6521السياسية واإلدارية ما بين  مدينة القدستطور حدود بمدية ( 5جدول )

 السنة المساحة بالدونم ممحوظات

 0741 993 داخؿ األسكار

 (Maclean )0807 3.633 حسب المخطط الييكمي لماكمف 

 0837 73.133 قبؿ التقسيـ
 %( 93.6) 15.163 غربي القدس تحت السيطرة اإلسرائيمية

بعد  0838
 التقسيـ

 ( %16.3) 3.119 يةاألردنشرقي القدس تحت السيطرة 

خضػػػػعت إلشػػػػراؼ األمػػػػـ , ضػػػػمف شػػػػرقي القػػػػدس كػػػػاف
, دكنمػػػػػان أراضو عامػػػػػة 338المتحػػػػػدة أك منػػػػػاطؽ عازلػػػػػة 

دكنمػػان 055ك, دكنمػان مؤسسػات مسػػيحية كأكركبيػة 113ك
 دكنمان ممؾ لعرب.  26ك, دكنـ ممؾ لييكد

965 (1.7% ) 

 دكنـ.  5111-2006تكسيع شرقي القدس مف 

 تكحيد حدكد التخطيط مع حدكد البمدية. 
5.333 

شرقي 
0 القدس

8
4
1

 

 دكنمان 22411 -05341تكسيع غربي القدس مف 

 تكحيد حدكد التخطيط مع حدكد البمدية. 
33.633 

غربي 
 القدس

ضػػـ الجػػزء الشػػرقي مػػف القػػدس إلػػى الجػػزء الغربػػي بعػػد 
(, اإلسػػػرائيمية) احتالليػػا "كتكحيػػػد" المدينػػة تحػػػت السػػيادة

ليػا حػدكد إداريػة كمجػالس كانت كيشمؿ ىذا الضـ قرل 
 كصكر باىر. , كشعفاط, قركية مستقمة مثؿ العيسكية

139.333 

حزيراف بعد 
شرقي ) 0856

القدس 
 ( كغربييا

يكجد اقتراحات لتكسػيع المدينػة إلػى الغػرب كلكػف لػـ يػتـ 
التصػػػػػػػػػديؽ عمييػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػكؿ نيػػػػػػػػػائي. تعزيػػػػػػػػػز السػػػػػػػػػيادة 

, ـ0871كف القػػػدس انخاصػػػة بعػػػد إقػػػرار قػػػ, اإلسػػػرائيمية
"المكحػػدة"  الػػذم ال يجيػػز التنػػازؿ عػػف أجػػزاء مػػف القػػدس

 الكنيست.  أعضاءإال بقرار ثمثي 

173.333 

شرقي  0882
القدس مع 
 غربييا

( اإلسػػرائيمي) يشػػمؿ حػػدكد بمديػػة القػػدس حسػػب التحديػػد
, بمػػا فػػي ذلػػؾ األحيػػاء كاألجػػزاء التػػي تقػػع خػػارج الجػػدار

 كسمير أميس. , مثؿ كفر عقب

175.133 1114 

 (.21-20: 1115, نصراهلل, خمايسي) :المصدر
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 :المساحة وعدد السكان – 3
, كعمى سبيؿ ( 2كـ126) تبمم مساحتيا( إسرائيؿ) مدينة القدس ىي أكبر مدينة في  

 ,(2كـ69) كحيفا ,(2كـ84) تبمم مساحة مدينة بئر السبع, المدف األخرل المقارنة بينيا كبيف
, في (2كـ49) ,كتغطي معاليو أدكميـ مساحة( 2كـ52) كتؿ أبيب ,(2كـ59) كريشكف لتسيكف

 ك ييكدم( 511.400) منيـ نسمة,( 804.400) بمم عدد السكاف في القدس ـ,2011نياية عاـ 
 %مف سكاف10, كشكؿ سكاف القدس حكالي مسممكفمنيـ ( %96) فمسطيني,( 293.000)
,بينما شكؿ ( سرائيؿإ) الييكد فيجمالي سكاف إ%مف 8,كشكؿ السكاف الييكد حكالي ( سرائيؿإ)

 & Chochen ,Korach)(سرائيؿإ) جمالي السكاف العرب فيإ%مف 18السكاف العرب حكالي 

Koufman,2013:7). 
في مساحات قد انضمت ( عرب كييكد) نسمة 486.000ـ,أقاـ 2011في نياية عاـ ك  

لممدينة, أقاـ ضمف ( لكميةا) جماليةمف الكثافة اإل( %61) ـ, مشكميف1967المدينة في عاـ  إلى
جمالي لممستعمريف الييكد مف العدد اإل( %40) مستعمر ييكدم ممثميف 196.400ىذه المساحات 

 جمالية لممستعمريف الييكد في المدينة, بينما يقيـمف الكثافة اإل( %38) في تمؾ المساحات ك
 ـ,تشكؿ1967المدينة  في عاـ  إلىمكاطف فمسطيني في المساحات التي ضمت ( 288503)
مف السكاف الفمسطينييف ىـ مف ( %99) ك ,مف المجمكع الكمي لمسكاف في ىذه المساحات( 60%)

 ((Chochen ,Korach & Koufman,2013:7. المسمميف كالبقية مسيحييف

 :مدينة القدسطبوغرافية  -4
 الجبال: -أ

  :قامت مدينة القدس عمى أربعة جبال هي   
: يعػرؼ جبـل صـهيون   نقالى عهّٛ ي ءذ  نصلخرج ٔ نً لءذ  اقصلٗ : كمعناه المختػارمورياجبل )

كىػػػك يشػػػكؿ الجػػػزء الجنػػػكبي الغربػػػي مػػػف جبػػػاؿ , كمعنػػػاه الجبػػػؿ المشػػػمس الجػػػاؼ, بجبػػػؿ النبػػػي داكد
ــــل  ,المدينػػػػة األربعػػػػة ــــراجب ــــا ,: حيػػػػث تكجػػػػد كنيسػػػػة القيامػػػػةإك ــــل بزيت :يقػػػػع بػػػػالقرب مػػػػف بػػػػاب  جب

  (.7: 1979, قاسمية)(الساىرة
 تحاط المدينت بعدة جبال أهمها:كما و

 :كيسميو العرب "جبؿ الطكر" كتقع أسكار الحـر فػي مكاجيػة الجبػؿ مػف  جبل الزيتون
الجية الشرقية, كيفصمو عنيا كادم قدركف, كاشتير عند الييػكد باسػـ "جبػؿ المسػح "أم 

مسػػػتخدـ فػػػي تتػػػكيذ جبػػػؿ التتػػػكيذ, ألنيػػػـ كػػػانكا يخمصػػػكف مػػػف زيتكنػػػة الزيػػػت المقػػػدس ال
  (.30: 1986راشد, ممككيـ )
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 : )جبػػؿ كاقػػع فػػي شػػماؿ المدينػػة, كمتصػػؿ بجبػػؿ الزيتػػكف, جبــل ســكوبس )ســقويس
نة( ك )رأس المشارؼ(, كعمى ىذا اكيعد جزءان منو يسميو المقدسيكف )المشيد( ك )الصك 

 مستشػفىـ, كيقـك عميػو 1918الجبؿ كضع الييكد حجر األساس لمجامعة العبرية سنة 
 (. 148-147: 2006شراب, ىداسا الييكدم )

 :كىك امتداد لجبؿ الزيتكف في الزاكية الجنكبية الشرقية لمقػدس, حيػث  جبل بطن الهوا
, إدريػػسيفصػػمو عنيػػا كادم سػػمكاف الػػذم يتصػػؿ بػػكادم قػػدركف فػػي ىػػذه النقطػػة نفسػػيا )

2001 :47 .) 
 بػذلؾ ألف عمػر بػف الخطػاب جبؿ مرتفع كػائف قبمػي المدينػة كقيػؿ سػمي : جبل المكبر

 (. 148: 2006شراب, رضي اهلل عنو كبر عندما رأل القدس كىك عمى ىذا الجبؿ )
  :(. 7: 1979)قاسمية,  كىك يقع إلى الغرب مف قرية بتيرجبل رأس أبو عمار     

 :األودية-ب

 :)وادي قدرون )الوادي الشرقي 
كقػػد اشػػتير باسػػـ , مطػػركىػػك اسػػـ جػػدكؿ المػػاء الػػذم يجػػرم فػػي قاعػػة عنػػدما يسػػقط ال

, ظاظػػا) يفصػػؿ السػػكر الشػػرقي عػػف جبػػؿ الزيتػػكف, كيمػػكمتر 2كطكلػػو نحػػك , "كادم ييػػك شػػافاط"
1970 :15.)  
 )وادي سموان )الوادي الغربي: 

ككػػذلؾ عػػرؼ باسػػـ كادم "ىػػنـ"أك كادم "بنػػي , كىػػك اسػػـ النبػػع المكجػػكد فػػي ىػػذا الػػكادم
كيمتػػد كادم ىػػنـ حتػػى , يسػػمى بيػػا الػػكادم قبػػؿ الكجػػكد العبػػرم ىنػػاؾ كػػافىػػنـ "كىػػنـ اسػػـ قبيمػػة 

  (.30-29: 1986, راشد) يتصؿ بالطرؼ الشرقي مف جبؿ صييكف
 نعي الجبنة(انين: )صاوادي الجب:   

الذم  سمكافيمتد ىذا الكادم مف الشماؿ الغربي إلى الجنكب الغربي حتى يتصؿ بكادم 
كمػػا ردـ جػػزء منػػو فػػي أعمػػاؿ تكسػػعة ف, الػػكادم مطمػػـك اآلكىػػذا , يتصػػؿ بػػكادم قػػدركف شػػرقا ن 

, 46ادريػػس:( )ىضػػبة الحػػـر الشػػريؼ) لجبػػؿ صػػييكف كلمحػػـر المقػػدس الكاقػػع عمػػى جبػػؿ المكريػػا
2001.)  
 وادي األرواح: 

كتكجػد بػو مػدافف , يدكر حكؿ غػرب جبػؿ الصػييكف كأقصػى الجنػكب( كادم العفاريت) 
  (.150: 2006, شراب) لممكتى
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 السفوح الشرقية: -ج

, الشرقي لمقػدس لمتصػدع بعػدد مػف الصػدكع السػممية جانبتعرضت الطيات الصخرية في ال
حيػػػث تيػػػبط األرض تباعػػػان مػػػف منسػػػكب , كالتػػػي ترتػػػب عمييػػػا ظيػػػكر عػػػدد مػػػف الحافػػػات الصػػػدعية

  (.597: 1990, مكسكعة المدف الفمسطينية) متر فكؽ سطح البحر إلى دكف سطح البحر في الغكر800
 مقسم ميام جبال القدس:-ح

كيشػػػكؿ أعمػػػى أجػػػزاء جبػػػاؿ , كىػػػك الشػػػريط الضػػػيؽ الفاصػػػؿ بػػػيف السػػػفكح الشػػػرقية كالغربيػػػة
الكاصػػػؿ بػػػيف نػػػابمس , كالشػػػمالي الجنػػػكبي, كيتفػػػؽ فػػػي قسػػػـ كبيػػػر منػػػو مػػػع الطريػػػؽ الػػػرئيسً , القػػػدس
  (.104أبكطكيمة: ) كالخميؿ

 السفوح الغربية: -خ

الغربي فتشمؿ سفكح الحضيض كالتي يطمؽ عمييػا اسػـ "  جانبأما األشكاؿ األرضية في ال
ـ 300كال يزيػػد ارتفػػاع سػػفكح الحضػػيض عػػف , تيػػبط األرض تػػدريجيان باتجػػاه السػػاحؿ إذ, الشػػقيمو "

  (.597: 1990, مكسكعة المدف الفمسطينية) فكؽ سطح البحر
 المنــــــــــــــــاخ: -5

, ـٍ 17كيبمػػم معػػدؿ درجػػة حرارتيػػا  كسػػط فمسػػطيف مرتفعػػاتإقمػػيـ  ضػػمفتقػػع مدينػػة القػػدس 
ممػػـ. كسػػقكط 551كالمعػػدؿ السػػنكم لألمطػػار , يكمػػا فػػي السػػنة50كتبمػػم عػػدد أياميػػا المػػاطرة حػػكالي 

, كىػػذا يعػػد نػػادران , سػػـ70( 1955شػػباط"فبراير") كقػػد بمػػم ارتفاعػػو, كالبػػرد طبيعػػي فػػي القػػدس, الػػثمذ
صػػيفيا ضػػبابو , الطبيعيػػة فاكعػػره مخضػػبة بػػاأللك صػػخكرىا , حيػػث قامػػت المدينػػة فػػكؽ منطقػػة جبميػػة

  (.26: 2000, زايد) باردة كليالييا غالبان , كجكىا جاؼ, كمناخيا جميؿ, قميؿ
 مصادر الميام في مدينة القدس: -6

نظػران لكقكعيػا عمػى تػالؿ مرتفعػة ال , تكاجو المدينة المقدسة مشػكمة التػزكد بالميػاه منػذ القػدـ
كلذلؾ اعتمػدت القػدس سمكاف, كأقرب نبع ليا ىك عيف أـ الدرج بالقرب مف , بيا الينابيعناتنفجر بجك 

القميمػة القريبػة ( العيػكف) كعمػى الينػابيع, منذ عيكدىا الغابرة عمى جمػع ميػاه األمطػار فػي بػرؾ كآبػار
  (.598: 1990, مكسكعة المدف الفمسطينية) منيا

 ومن أهم مصادر الميام فيها:
  (.153-151: 2006, شراب) العيون:وأهم هذم سموان, عيون  -أ

 300عيف أـ الدرج: كتبعد .  ـ عف الزاكية الجنكبية الشرقية لسكر الحـر
  ـ مف بئر أيكب نحك الجنكب, يجرم فييا الماء الفائض مف 534عيف المكزة: عمى بعد

 . أيكببئر 
  ـ الدرج, كعمى بعد بضعة امتار منيا. أبركة سمكاف: قبمي عيف 
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 نيػػة: تقػػع فػػي الجنػػكب الشػػرقي مػػف بركػػة سػػمكاف, كعمػػى بعػػد بضػػعة أمتػػار االبركػػة التحت
 منيا, كتسمى البركة الحمراء. 

  بئػػر أيػػكب: بئػػر كبيػػرة يتفجػػر المػػاء منيػػا فػػي فصػػؿ المطػػر, كىػػي عمػػى بعػػد قريػػب مػػف
 البركة الحمراء. 

 (. 9-8: 1979, و)قاسمي حواض والبرك:األ-ب
 غربي البمدة القديمة بركة معمف اهلل: تقع عند الميمك . 
 ف: كاقعة بيف الخميؿ كمحطة السكة الحديدية عمى طريؽ بيت لحـ. ابركة السمط 
  ف ابركة حزقيا : كتسمى )بركة البطريرؾ أك بركة حارة النصارل( : تقع بيف سكيقة عمك

 كحارة النصارل. 
  حطة. بركة إسرائيؿ: كتسمى )بركة الضعف أك الغنـ( :تقع بيف باب األسباط كباب 

يػػػة المعركفػػػة بمػػػػاء ناشػػػاء القنػػػاة الركمإنتػػػػـ ( ؽ. ـ 30) ي أيػػػاـ ىيػػػركدانكفػػػي العيػػػد الركمػػػ
قنػاة ( ـ195) كأقاـ اإلمبراطكر سػبتيمكس سػفيركس, كقد ىدمت كجرت محاكلة إلصالحيا, العركب
تمػػد سػميماف كظمػت بػرؾ , كاىػتـ العػرب بتزكيػد المدينػة بالميػاه, بعػد ذلػؾ فاكقػد خربػت القناتػ, أخػرل

  (.9-8: 1979, و)قاسمي المدينة بالمياه بكاسطة قناة السبيؿ التي عمرىا المماليؾ
, كالبػػػالكع, ككػػػذلؾ تكجػػػد عػػػدة عيػػػكف فػػػي أكديػػػة مختمفػػػة مثػػػؿ: كادم العػػػركب ككادم البيػػػار

كقد ظمت القدس تستسقي , كتسيؿ عيف عطافي رأسان في قناة السبيؿسميماف كتصب جميعان في برؾ 
حيث تـ الكشؼ عػف عػيف فػارة إلػى الشػماؿ الشػرقي مػف , ـ1926البرؾ حتى عاـ  الماء عف طريؽ
, كعػػيف القمػػط, كػػـ مػػف عػػيف فػػارة6كعػػيف الفػػكار عمػػى بعػػد , كسػػط كادم فػػارة, كػػـ14القػػدس بحػػكالي 

  (.18: 2000, زايد) كرأس العيف شماؿ غربي المدينة
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 القدس مدينة ( طبوغرافية7شكل )
 ـ2010القدس, -بيانات مف دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربيةعمى  بناءن  الطالبالمصدر: مف عمؿ 

 الهجرة اليهودية إلى القدس في الفكر اليهودي: -ثانياً 
. كاليجػرة المؤقتػة, اليجػرة الدائمػة قسميف مف حيث االستمرار كالدكاـ ىما: إلىتنقسـ اليجرة 

  (.202: 1993, وناأبك عي) ثالثة أقساـ رئيسة مف حيث المدل كاالتجاه كىي: إلىكيمكف تقسيميا 
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 :كتتمثػػؿ فػػي االنتقػػاؿ السػػكاني عبػػر حػػدكد الػػدكؿ إلػػى أم دكلػػو ألخػػرل  الهجــرات الدوليــة
 كليس فقط الدكؿ المتجاكرة بؿ مف قارة إلى قارة. 

  :ـــة السػػػكاف فيمػػػا بػػػيف أجػػػزاء الدكلػػػة انتقػػػاؿ أك المحميػػػة كىػػػي تتمثػػػؿ فػػػي الهجـــرة الداخمي
 الكاحدة. 

 : كتتمثػػؿ فػػي االنتقػػاؿ الجغرافػػي مػػف مكػػاف إلػػى آخػػر لفتػػرة  الهجــرة الدوليــة أو المؤقتــة
محػػددة, ثػػـ مػػا يمبػػث الميػػاجركف أف يعػػكدكا إلػػى مػػكاطنيـ األصػػمية بعػػد ذلػػؾ, كأبػػرز أمثمتيػػا 

 ىجرة األيدم العاممة كاالنتقاؿ المكسمي لبعض السكاف. 
 مفهوم الهجرة الداخمية: -1

كمػػػف , داخػػػؿ اإلقمػػػيـ أك القطػػػر السػػػكافتعػػػد اليجػػػرة الداخميػػػة مػػػف المظػػػاىر الميمػػػة لحركػػػة 
عػف الميػاجريف كمػػكاطنيـ  بيانػػاتالصػعب قياسػيا عمػى المسػػتكل القػكمي إال إذا تضػمنت التعػدادات 

 إلػىكتختمػؼ عكامػؿ الجػذب كالطػرد لمميػاجريف مػف بيئػة , أمػاكف العػد إلػىية كتػكاري  قػدكميـ األصم
العكامػػؿ  إلػػىكينظػػر  ,عمػػى رقعػػة الدكلػػة أخػػرل بطريقػػة تجعػػؿ تيػػارات اليجػػرة تعخػػذ اتجاىػػات مختمفػػة

العكامػػػػػؿ فػػػػإف ككػػػػػذلؾ , يػػػػػا أكثػػػػر العناصػػػػػر المػػػػؤثرة فػػػػػي اليجػػػػرة جػػػػػذبان كطػػػػردان أناالقتصػػػػادية عمػػػػى 
كتزايػػد الضػػغط البشػػرم عمػػى المػػكارد السػػكاني, ت النمػػك الديمكغرافيػػة التػػي تتمثػػؿ فػػي ارتفػػاع معػػدال

المعدالت   مف تمؾ البيئات التي تتميز بيا السكافتؤثر ىي األخرل في طرد كثير مف , االقتصادية
  (.251: 1993أبكعيانو, ) العالية

المشكمة الرئيسة التي تكاجو الباحثيف كالمحمميف في مكضػكع اليجػرة ىػي عػدـ كجػكد تعريػؼ 
إذ , عاممي الفترة الزمنية كالمسافة إلىكيعكد ذلؾ بشكؿ رئيسو , اضح ليا مقبكؿ لدل الجميعمحدد ك 

المسػػافة  أفالسػػنكات الطكيمػػة كمػػا  إلػػىمػػف أقصػػر فتػػرة كىػػي اليػػـك أك جػػزء منػػو االنتقػػاؿ تتػػراكح فتػػرة 
  (.14: 1991, الزغبي كآخركف) آالؼ الكيمكمترات إلىتتراكح مف عدة أمتار 
كتشػػتمؿ , خػػرل داخػػؿ البمػػد الكاحػػدأبػػيف منطقػػة ك انتقػػاؿ عمميػػة الداخميــة هــي:إذًا الهجــرة 

كعمػى اليجػرة , المػدف كالعكػس إلػىكعمى اليجػرة مػف الريػؼ , عمى اليجرة بيف األقساـ اإلدارية لدكلة
  (.115: 1988, سمحة) بيف المناطؽ الحضرية أك بيف المناطؽ الريفية

 نظريات الهجرة: - 2
 اليجرة التػي مػا تػزاؿ نافػذة المفعػكؿ بمعظميػا حتػى اليػـك ىػكقكانيف أكؿ شخص صاغ  فاك

(Ravenstein ) القػدرة–العكامؿ المميزة لميجرة  إلىاألحد عشر التي صاغيا تتطرؽ قكانيف ال أفك ,
كمعظػػـ الميػػاجركف أشػػخاص , كالسػػبب الرئيسػػي فػػي اليجػػرة ىػػك سػػبب اقتصػػادم, المسػػافة كاالتجػػاه

بدراسة ىػذه ( Lee) مراكز التجارة كالصناعة الكبيرة كقد قاـ إلىاالتجاه الرئيسي لميجرة ىك , بالغكف
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 ك(, المصػػدرمكػاف عكامػؿ مرتبطػػة ب) عكامػؿ تػػؤثر عمػى القػػرار بػاليجرة أربعػةكتعػرؼ عمػػى قػكانيف ال
أف تمػػؾ المكجػػكدة فػػي بمػػد حيػػث , األمػػريفكيكجػػد فػػارؽ بػػيف ىػػذيف ( اليػػدؼمكػػاف عكامػػؿ مرتبطػػة ب)
يا غيػػر معركفػػة عنالمعمكمػػات بشػػفػػإف اليػػدؼ مكػػاف بينمػػا تمػػؾ المكجػػكدة فػػي , تعتبػػر معركفػػة ألصػػؿا

كسػػػػائؿ , ىنػػػػاؾ عكائػػػػؽ تقػػػػؼ بينيمػػػػا مثػػػػؿ المسػػػػافة أفكمػػػػا , معمكمػػػػات غيػػػػر مباشػػػػرة إلػػػػىكتسػػػػتند 
  (.25: 1996, غكنيف كآخريف) ك عكائؽ طبيعيةأ, حصص المياجريف, اليجرة, قكانيف المكاصالت

 أفكالكصػػكؿ لمميػػاجريف حػػاكؿ "ايفػػرت لػػي"  األصػػؿكفػػي ضػػكء العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي أمػػاكف 
قػػكانيف كصػػاغ ىػػذه العالقػػات بػػيف عكامػػؿ الجػػذب كالطػػرد فيمػػا يمكػػف تسػػميتو ب, يقػػنف ظػػاىرة اليجػػرة

  (.274-273-272: 1993عيانو,  أبك) كقد خمص بعدة حقائؽ أبرزىا:, اليجرة

حجػػـ اليجػػرة داخػػؿ منطقػػة معينػػة يتبػػايف مػػع درجػػات االختالفػػات البيئيػػة التػػي تتميػػز بيػػا ىػػذه  فإ-أ
كيسػػػاعد عمػػػى حركػػة اليجػػػرة تػػػكفر النقػػؿ كتػػػعميف االحتياجػػػات كالخػػدمات األخػػػرل الالزمػػػة , المنطقػػة

 . يةالعمرانلخمؽ المراكز 

فػػػي  السػػػكافكع بػػػيف ىنػػػاؾ تنػػػ فاكممػػػا كػػػ, كتنػػػكعيـ السػػػكافحجػػػـ اليجػػػرة يختمػػػؼ بػػػاختالؼ  فإ -ب
كبػر أ نػا نتكقػع معػدالت ىجػرةنإاألصكؿ العرقية كالمستكل التعميمي أك الػدخؿ أك الػديف أك العػادات ف

 . تكمف لدييـ حكافز لميجرة كالعكس صحيح السكافىؤالء  فأل

, كالكصػكؿ األصؿحجـ اليجرة يرتبط بالقدرة عمى تخطي العكائؽ المختمفة فيما بيف منطقتي  فإ-ج
كعنػػد , تػػدفؽ أعػػداد كبيػػرة مػػف الميػػاجريف إلػػىكالكصػكؿ  األصػػؿي ناازالػػة العكائػػؽ بػػيف مكػػ دمفقػد تػػؤ 

 . نقص حاد في حركة اليجرة إلىيف يؤدم نافرض قيكد بيف المك

 ففػي أثنػاء فتػرات التكسػع االقتصػادم تنشػع, , حد كبير إلىاليجرة تتعثر بالتقمبات االقتصادية  فإ-د
أجزاء الدكلة تختمؼ في ىػذا الصػدد كانت  أفك  العمؿ أماـ المياجريفصناعات جديدة كتتزايد فرص 

و في الكقت الػذم تػزداد فيػو قػدرة بعػض نإكمف ثـ ف, حيث ال تتكزع فييا مشركعات التنمية بالتساكم
 . المناطؽ عمى جذب المياجريف تبقى مناطؽ أخرل راكدة نسبيان 

, لمتزايد بمضي الزمف فحجميا كمعدليا يميالفإف ذا لـ تفرض ضكابط صارمة لمحد مف اليجرة إ-ح
تزايد حجـ اليجرة بمضي الزمف ينتذ عػف عػدة أسػباب أبرزىػا تزايػد الفػكارؽ البيئيػة كتقميػؿ  فكذلؾ أل

 . تعثير العكائؽ المتداخمة
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  فمسطين في الفكر اليهودي: إلىالهجرة اليهودية  - 3
االسػػتيطاف ك , الحركػػة الصػػييكنية– نبعػػت مػػف عكامػػؿ ايديكلكجيػػة( سػػرائيؿإإلػػى )اليجػػرة  إف
لىك (, الكطف) كالرغبة في العكدة, الييكدم يا كجدت حركة اليجرة باتجػاه اقطػار مثػؿ الكاليػات جانب ا 
اعتباراتيػػا المركزيػػة ىػػي اعتبػػارات اقتصػػادية تتمثػػؿ فػػي الرغبػػة فػػي تحسػػيف الكضػػع كانػػت ك , المتحػػدة

  (.31: 1996, غكنيف كآخريف) االقتصادم كاالجتماعي

لييػػا إبكجػكب ترحيػػؿ العػرب مػػف فمسػػطيف كتيجيػر الييػػكد ( سػػرائيؿإ) سػاد االعتقػػاد لػدل قػػادة
ف, اكعبر عف ىذا االعتقاد حػاييـ كايزمػ, جميزيةناكمترا نايـ فييا كجعميا ييكدية بقدر ماىي ناكاستيط

ما عنػػدكقاؿ:", ـ1919كميػػزم عػػاـ نرئػػيس المنظمػػة الصػػييكنية العالميػػة أمػػاـ االتحػػاد الصػػييكني اال
, يدخؿ العدد الكفير مف المياجريف عفأكضاع تسمح لنا ب ني أعني خمؽإنأقكؿ كطنا ن قكميان ييكديان ف

كميزية ناكمترا نانقيـ في نياية األمر مجتمعا في فمسطيف بحيث تصبح فمسطيف ييكدية كما ىي  أفك 
 ( www. awu-dam. org) .أك أمريكا أمريكية"

فمسػطيف المرتكػز األساسػي فػي الفكػر كالعمػؿ  إلػىاليجػرة الييكديػة  ( أفسرائيؿإ) اعتبر قادة
االسػػتيطاني الييػػكدم القامػػة دكلػػتيـ عمػػى مايسػػمى "أرض الميعػػاد" كتيجيػػر الييػػكد الييػػا كاالسػػتعمار 

              ( www. awu-dam. org) .مركز يخدـ ييكد العالـ إلىفييا كترحيؿ الفمسطينييف منيا كتحكيميا 

كذلؾ بفضؿ  ,تزايد تيار اليجرة الييكدية بمعدؿ كبير, ـ1948عاـ ( سرائيؿإ) دكلة بعد قياـ
حتى  ,( سرائيؿإ) كاجتذاب الميارات كالقدرات الييكدية المختمفة لمعيش في التشجيع المستمر

االستقالؿ إعالف كقد جاء في , كمصدر القكة في الكاقع فاأصبحت اليجرة بالنسبة ليا صماـ األم
جؿ ذلؾ أصدرت أمف , حاء العالـأنستفتح أبكابيا ليجرة الييكد المنتشريف في كافة ( ئيؿسراإف )إ
كؿ ييكدم في أية بقعة مف العالـ يحؽ لو  عفكالذم يقضي ب, ـ1950كف العكدة في يكليو ناق

كجميكرية االتحاد , لييا مف أمريكا كدكؿ شرؽ أكركباإكقد كفد المياجركف , دخكليا كمياجر
 (.242: 1993أبكعيانة, ) كالمغرب العربي, اليمفك , العراؽ :السابؽ كبعض الدكؿ العربيةالسكفيتي 
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 . م6644-6635فمسطين من عام  إلىتطور الهجرة اليهودية ( 4) جدول

 السنة عدد المهاجرين السنة عدد المهاجرين
64.364 1963  101.812 1948 
54.716 1964 239.576 1949 
30.736 1965 170.215 1950 
15.730 1966 175.129 1951 
14.327 1967 24.369 1952 
20.544 1968 11.326 1953 
24.618 1969 18.730 1954 
21.240 1970 37.478 1955 
26.138 1971 56.234 1956 
43.372 1972 71.224 1957 
44.954 1973 27.082 1958 
24.223 1974 23.895 1959 
13.344 1975 24.510 1960 
12.016 1976 47.638 1961 
12.503 1977 61.328 1962 

. (522: 1984, المرعشمي) المصدر:              .   

 
  .م1977-1948تطور الهجرة اليهودية إلى فمسطين من عام ( 8شكل )
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 القدس في الفكر اليهودي: -4
التػي جػرل تنفيػذىا ىػك جػزء مػف المخططػات الييكديػة العامػة , أطماع الييػكد فػي القػدس إف

طمػػاع فػػي مدينػػة القػػدس تتميػػز أف األ إال, فػػي فمسػػطيف عمػػى مراحػػؿ منػػذ نيايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر
  (.1975:95, الخطيب) بطابع خاص تظير لكؿ مف يتتبع تصريحات الزعماء السياسييف لمصييكنية

دة أم قبػػػؿ مػػػؤتمر بػػػاؿ الػػػذم عقػػػد بقيػػػا, ـ1897الحركػػػة الصػػػييكنية المنظمػػػة قبػػػؿ ظيػػػرت 
ا أخػرل بػدعكات جماعيػة عنػبػدعكات فرديػة كأحي ان نػاحيأثيكدكر ىرتزؿ عدة دعكات صييكنية تجسدت 

نػػادت بيػػا بعػػض الحركػػات كالمنظمػػات الصػػييكنية خاصػػة فػػي اكركبػػا الشػػرقية كقػػد بػػدأ ظيػػكر ىػػذه 
-79: 1997, البػاش) يػدم بعػض الحاخامػات مػف أبػرزىـ:أعمػى , ـ1798الدعكات تقريبػا ن منػذ عػاـ 

80.) 
فييػػا لكػػي تكػػكف االسػػتيطانية فمسػػطيف كاقامػػة المسػػتعمرات  إلػػىييػػكدا القػػالي :الػػذم دعػػا لميجػػرة  - أ

 . مقدمة لمخالص المنتظر
 , دعا إلى اليجرة إلى فمسطيف كالسكف في القدس. 1884-1795الحاخاـ زفي ىيرش كاليشر: - ب
يكد عمى العػكدة ـ, يقكؿ المفكر الييكدم األلماني مكسى ىس :"ككما يكافؽ الي1862كفي عاـ  - ت

  كىك أف يعاد التقميد الديني لمتضحية إلى القدس الجديدة " و يضع شرطان إنف ,إلى فمسطيف
 (.12: 1979, قاسمية) زعماء يهود بحق القدس: أنمن أشهر ماقيل عمى لس

" اذا حصمنا  في مدينة باؿ في سكيسرا, ـ1897قاؿ ىرتزؿ في المؤتمر الصييكني األكؿ عاـ  -ث
كقادرا عمى القياـ بعم شيء فسكؼ أزيؿ كؿ شيء ليس مقدسان , حيا أزاؿيكما عمى القدس ككنت ال 

 .كسكؼ أدمر اآلثار التي مرت عمييا القركف", لدل الييكد فييا
 . كال معنى لمقدس بدكف الييكؿ", كقاؿ بف غكريكف:"ال معنى لفمسطيف بدكف القدس -ج
 أفكأمػػػاـ الجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة :" ( سػػػرائيؿإ) شػػػاءإناثػػػر ك قػػػد صػػػرح مكسػػػى شػػػريت  -ح

ال يطمس المصالح أيجب , كالتبجيؿ, كالنزكؿ منو منزؿ االحتراـ, االىتماـ العالمي بالمدينة المقدسة
القدس باعتبارىا رمزا لمجػده التميػد كالػنجـ الػذم يتػراءل لػو  إلىالخاصة لمشعب الييكدم الذم ينظر 

 . فيي محط آمالو في صمكاتو كدعائة مف أجؿ الخالص ", في تجكالو
فػي حفػؿ افتتػاح الجامعػة العبريػة فػي القػدس فػي ( حػاييـ بيالػؾ) كقد ألقػى كممػة المفكػر الييػكدم -خ
 جميػػػع عػػػائالت إلػػػىبػػػاء السػػػارة نكمػػػف أشػػػير مػػػا قػػػاؿ :"كفػػػي ىػػػذا اليػػػـك ستصػػػؿ األ, ـ4/1/1925
 . في عممية تشييد القدس العالمية فمقد ثبت اليـك كلألبد"بعكؿ كتد مكاف المبعثرة في كؿ ( سرائيؿإ)
المدينة في النياية قد  عفيقر ب أفقائالن:" يجب عمى العالـ , ـ1967كعاد ايغاؿ آلكف أثر حرب  -د
 . مدينة مقدسة" إلىشعتيا كحكلتيا أنيد األمة التي  إلى  تقمتأن
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 مكقؼ األيديكلكجي مف األرض بكصفياحد بعيد في تعميـ ال إلىكقد نجحت العقيدة الييكدية 
كلػػػى أقداسػػػة األرض كمػػػف ىنػػػا تنبػػػع  إلػػػىالمقػػػدس بالتعامػػػؿ مػػػع نفػػػي كػػػؿ مػػػا يمػػػت ( الكعػػػد االليػػػي)

 كىك أحد أقطاب البحػث االسػتراتيجي, مثالن ( ييكد بف مائير) يعد إذالمكاقؼ الصييكنية نحك القدس 
تكػػكف  أفأك , مية فػػي اقتػػراح لتقسػػيـ القػػدس"أم محاكلػػة تقػػـك بيػػا أم حككمػػة اسػػرائي ( أفسػػرائيمي)اإل

قبػػؿ كمػػف ( سػػرائيمي)اإل سػػيتـ رفضػػيا بعمػػؽ مػػف قبػػؿ الػػرأم العػػاـ, آخػػر كيػػافالمدينػػة عاصػػمة ألم 
 .(www. iasj. net) ( كييكد العالـسرائيؿإ) كستسبب أزمة كبرل بيف, حاء العالـأنالييكد في جميع 

 
 )م1947-1922) سمدينة القدفي  التوزيع العددي لمعرب واليهود (9) شكل

عمػػى البريطػػاني الييػػكد قػػد حػػافظكا طػػكاؿ فتػػرة االحػػتالؿ  السػػكاف أف( 9الشػػكؿ )نالحػػظ مػػف 
, ـ1947%عاـ60.4, إلى ـ1922%عاـ 54.7مع تراجع طفيؼ في نسبتيـ العامة مف , أغمبيتيـ

طيف كالقػػدس فمسػػ إلػػىبسػػبب اليجػػرة المسػػتمرة  عمػػى ىػػذه األغمبيػػة كقػػد تمكػػف الييػػكد مػػف المحافظػػة
 . كبالذات التركيز عمى األحياء الغربية الجديدة في القدس قديميا كحديثيا, خاصة

 حػػػػػاخـ الجػػػػػيش-الحاخػػػػػاـ شػػػػػمكمكغكركف فاكػػػػػ, ـ1967حزيػػػػػراف كفػػػػػي اليػػػػػكـ الثػػػػػامف مػػػػػف 
بػػالقرب مػػف الحػػائط الغربػػي ( اإلسػػرائيمي) يقػػؼ عمػػى رأس مجمكعػػة مػػف الجػػيش-ذاؾ( أنػػاإلسػػرائيمي)

حمػػػـ  أفالصػػػالة الييكديػػػة معمنػػػان فػػػي ختاميػػػا  كيقػػػيـ شػػػعائر( حػػػائط البػػػراؽ) الشػػػريؼلمحػػػـر القدسػػػي 
, السػػكاحرم) فالقػػدس لمييػػكد كلػػف يتراجعػػكا عنيػػا كىػػي عاصػػمتيـ األبديػػة, األجيػػاؿ الييكديػػة قػػد تحقػػؽ

1984 :111-112.)  
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 ىاألولىالفصل

 خالصةال -ثالثاً 
 : اآلتياألكؿ  تبيف مف خالؿ دراسة الفصؿ

جبػػؿ , جبػػؿ صػػييكف, جبػػؿ مكريػػا) فػػي العػػالـ كتقػػع عمػػى أربعػػة جبػػاؿالقػدس مػػف أقػػدـ المػػدف  -1
كمف الشػرؽ , يحدىا مف الشماؿ مدينة راـ اهلل كمف الجنكب مدينة بيت لحـ( جبؿ بزيتاإكرا, 

سػكنيا اليبكسػيكف فػي بدايػة , ـ1948مدينة أريحا كمف الغرب مناطؽ فمسػطيف المحتمػة عػاـ 
, كالبػػػػابمييف كالفارسػػػػييف(, إسػػػػرائيؿ) بالفراعنػػػػة كبنػػػػيالقػػػػرف الرابػػػػع عشػػػػر قبػػػػؿ المػػػػيالد مػػػػركران 

, كجػػاء بعػػده االحػػتالؿ الصػػميبي, كصػػكالن إلػػى العصػػر اإلسػػالمي األكؿكالركمػػاف  ييفانكاليكنػػ
ثػػػـ العيػػػد , تقػػػؿ الحكػػػـ فييػػػا إلػػػى عيػػػد المماليػػػؾأنبعػػػد ذلػػػؾ الثػػػاني, تػػػاله الفػػػتح اإلسػػػالمي 

عػػػػف المدينػػػػة ىػػػػيء المدينػػػػة البريطػػػػاني ينتيػػػػي االحػػػػتالؿ  أفكقبػػػػؿ البريطػػػػاني ثػػػػـ العثمػػػاني, 
البريطانية فيو القكات انسحبت كي يستمميا دكف عناء ففي اليـك الذم ( اإلسرائيمي) لالحتالؿ

, ـ15/5/1948فػي ( إسػرائيؿ) قياـ دكلػة( اإلسرائيمي) مف فمسطيف أعمنت حككمة االحتالؿ
كراعت , كتكسعت حدكدىا عمى ثالث مراحؿ, فاحتمت الجزء الغربي مف المدينة بشكؿ كامؿ

مػػػة أمػػػا المرح, ة العربيػػػةالسػػػكانية الييكديػػػة دكف التجمعػػػات السػػػكانيفػػػي ذلػػػؾ ضػػػـ التجمعػػػات 
كتكسػػعت حػػدكدىا عمػػى مػػرحمتيف ( ـ1948-1917البريطػػاني )كلػػى فيػػي بعيػػد االحػػتالؿ األ

ثالثػة فبعػد احتالليػا كأمػا ال(, ـ1967-1948الثانية فمػف )كأما (, اإلسرائيمي) بعيد االحتالؿ
حتى كصمت مساحتيا مجتمعة الجزء الشرقي ( ـ 1996-1967) لمجزء الشرقي مف المدينة

 . 2كـ126مع الغربي 
 إلػػىمكػػاف السػػبب الػػرئيس فػػي اليجػػرة مػػف  فإاليجػػرة فػػي العػػالـ  ظريػػاتيعػػد أشػػير كاضػػعي ن -2

مراكػز التجػارة  إلػىـ الناس الميػاجريف يتجيػكف ظكمع, آخر ىك اقتصادم مف الدرجة األكلى
كعامػػػؿ الجػػػذب فػػػي بمػػػد  األصػػػؿاليجػػػرة تقػػػـك عمػػػى عامػػػؿ الطػػػرد فػػػي بمػػػد  أفك , كالصػػػناعة
اليجػػػرة  أفك , آخػػػر إلػػػىعمػػػى معػػػدالت اليجػػػرة مػػػف بمػػػد , كىػػػذاف العػػػامالف يػػػؤثراف الكصػػػكؿ
, مػػف منطمػػؽ أيػػديكلكجي باعتبارىػػا "الػػكطف األـ" كمػػا يزعمػػكفكانػػت فمسػػطيف  إلػػىالييكديػػة 
تركيز اىتماميـ عمى مدينة القػدس ككنيػا" الكعػد اإلليػي" حسػب اعتقػادىـ فعقػامكا فييػا ككاف 

حيػػث ميػػد الطريػػؽ البريطػػاني كسػػاعد عمػػى ذلػػؾ كجػػكد االحػػتالؿ االسػػتيطانية, المسػػتعمرات 
القػػدس  إلػػىحيػػث بمػػم عػػدد الميػػاجريف , ليجػػرة اآلالؼ مػػف ييػػكد الشػػتات إلييػػا كاإلقامػػة فييػػا

 . مياجرو عربي( 65100) مقابؿ, اجرو ييكدممي( 99400) ـ1947عاـ 
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  :مدينة القدس إلىتطور الهجرة اليهودية من و  -أولً 
 الهجرة الدولية: -1

كفػػي سياسػػاتيا , ياسػػكاننكات طكيمػػة مصػػدران ميمػػان لنمػػك لسػػ( إسػػرائيؿ) إلػػىاليجػػرة شػػكمت 
كبنػاءن عميػو شػكؿ المجتمػع الييػكدم , الديمكغرافية التي تقكـ عمى مبػدئي ييكديػة الدكلػة كصػييكنيتيا

( إسػرائيؿ) شػعتأنكمف أجؿ ذلؾ , بالعنصر البشرم الييكدم( إسرائيؿ) العالمي المزكد الرئيس لدكلة
ككفػػػرت ليػػػا مصػػػادر التمكيػػػؿ الالزمػػػة بػػػدعـ مػػػف الككالػػػة , كزارة لشػػػئكف االسػػػتيعاب كالقػػػادميف الجػػػدد

  (.156: 2013, دحالف) الييكدية
عدد الراغبيف مف  فيانخفاضان ىناؾ  عفب( إسرائيؿإلى )كتفيد اإلحصاءات المتعمقة باليجرة 

تتمثػػؿ فػػي ارتفػػاع أسػػعار , كالتػػي لعػػدة أسػػباب أىميػػا العامػػؿ االقتصػػادمييػػكد العػػالـ بػػاليجرة إلييػػا 
حيػث , بػيف إسػرائيؿ ك الغػرب عالكة عمػى الفػرؽ الكبيػر فػي األجػكر, الشقؽ السكنية كالطعاـ كالكقكد

 (www.islamtoday.net) متكسط األجكر في إسرائيؿ أقؿ مف مستكاىا في كؿ الدكؿ الغربية أف
, ميػػػػػاجرو  33600, ـ2002عػػػػػاـ ( إسػػػػػرائيؿ) إلػػػػػىبمػػػػػم عػػػػػدد الميػػػػػاجريف الجػػػػػدد الكافػػػػػديف 

 Cohshen) ـ2011فػػػي عػػػاـ 16900 إلػػػىثػػػـ , ـ2005فػػػي عػػػاـ 21200 إلػػػىخفػػػض العػػػدد انك 

,Korach & Koufman,2013:19).  
مف إجمالي المياجريف ( %13) مدينة القدس إلىكصؿ المعدؿ السنكم لممياجريف الكافديف 

-1990) خالؿ الفترة( %7(, مقارنةن )ـ2011-2002) خالؿ الفترة( إسرائيؿ) إلىالكافديف 
 كالخمسة دكؿ التي تساىـ بنسبة عالية مف المياجريف الكافديف الذيف كصمكا خالؿ الفترة(, ـ2001

 :بنسبةكرانيا, ك كبريطانيا, كأ, كركسيا, كفرنسا, ىي :الكاليات المتحدة األمريكية( ـ2002-2011)
  .(Cohshen ,Korach & Koufman,2013:19) ( عمى الترتيب5%, 7%, 10%, 20%, 31%)

لى السكانحركة ( 3) جدول  (.م5166-6651) في الفترة مدينة القدس من وا 

 المتغير        
    السنة

 إلىهجرة دولية  ليهاا  الهجرة الداخمية من القدس و 
 القدس

صافي حركة 
 صافي الهجرة مغادرة وافدة السكان

1980 5800 6600 -800 2504 1704 
1982 9300 10700 -1400 4388 2988 
1984 9600 10400 -800 4388 3588 
1986 9400 8700 700 2446 3146 
1988 8900 10000 -1100 2878 1778 
1990 9700 12500 -2800 13593 10739 
 1693 7493 5800- ا15200 9400 1992
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 المتغير        
    السنة

 إلىهجرة دولية  ليهاا  الهجرة الداخمية من القدس و 
 القدس

صافي حركة 
 صافي الهجرة مغادرة وافدة السكان

1994 8800 14700 -5900 5530 -370 
1996 9700 15400 -5700 4484 -1216 
1998 9275 12825 -3550 4277 727 
2000 9275 12825 -3550 4337 787 
2002 9000 15400 -6400 3041 -3359 
2004 11100 17500 -6400 2910 -3490 
2006 10600 16800 -6200 3195 -3005 
2008 12120 16888 -4768 2771 -1997 
2010 10415 17339 -6924 3408 -3516 
2011 9836 16862 -7026 2960 -4066 
 6131 74603 53218- 215439 162221 المجمكع

 ( ,v/13 v/1, statistical year book,2007,2013, table) المصدر مشتؽ : 
 الطالب.الجدكؿ مف حساب  

 

 م(.2011-1980) مدينة القدسحركة السكان في  ( صافي10شكل )
 :اآلتية ذئالنتايمكف استخالص ( 4) الكاردة في الجدكؿ بياناتكمف ال

ميػاجران ( 74603) نحػك مدينػة القػدسقامة األكؿ فػي اإلمكاف بمم عدد المياجريف الذيف اختاركا  -أ
 (. ـ2011-1980) كافدان خالؿ الفترة

, ميػػاجران ( 13593) كالتػػي بمغػػت,  مدينػػة القػػدس إلػػىبػػععمى ىجػػرة كافػػدة , ـ1990فػػرد عػػاـ نا -ب 
كفي ىػذه الفتػرة مػف الػزمف , مياجران ( 2446) كافدة بمغت دكلية أدنى ىجرة ـ1986بينما سجؿ عاـ 

 . االتحاد السكفيتي مف ضعؼ كتبع ذلؾ تفكؾيعاني  فاك
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 إلػى( ـ1999-1990) الفتػرةكترجع نسبة الزيػادة بسػبب قػدـك أكثػر مػف مميػكف ميػاجر فػي 
 ك(, %75) حيث بمغت نسبة الكافديف مف االتحػاد السػكفيتي, بعد تفكؾ االتحاد السكفيتي( إسرائيؿ)
 ( www. madar center. org. )مف أثيكبيا( 7%)
( 4388) فػان نحػكأنخػالؿ الفتػرة المػذككرة  مدينة القدس إلىبمم متكسط عدد المياجريف الكافديف  -ج

 .  مياجران كافدان 
 إلىشكؿ المياجركف الكافدكف ( ـ1999-1990) و خالؿ الفترةعنب)اإلسرائيمية(  المصادر تشير -د

حيث شػكؿ (, %76) فييا بمغت النسبةاالستيطانية المستعمرات  سكافعالية مف  ان نسب مدينة القدس
مػف ( %14) كحػكالي, الشػمالية زئيؼمستعمرة بسغات  سكافمف ( %23) المياجركف الجدد حكالي

 مسػػتعمرات: كػؿ مسػػتعمرة مػف  سػػكافمػف ( %13) كحػػكالي, الشػرقية يػػؼئز مسػػتعمرة بسػغات  سػكاف
  .(Chochen, Korach, & Koufman,2013:20)( كريات يكفيؿ, شرؽ تمبيكت, التمة الفرنسية)

 (, ـ2010-2000) نسػػبة عاليػػة فػػي الفتػػرة القػػدس مدينػػة إلػػىف يف الكافػػديبمغػػت نسػػبة الميػػاجر  -ق
 رحيفيػػػػا(, %13) المدينػػػػة مركػػػػز(, %15) كخاصػػػػة فػػػػي كػػػػؿ مػػػػف: الطالبيػػػػة( %52) إلػػػػىكصػػػػمت 

 & Chochen, Korach) (%11) كشػػػػػرؽ تمبيػػػػػكت الشػػػػػرقية, كتمبيػػػػػكت, البقعػػػػػة(, 13%)

.Koufman,2013:20)  

http://www.madarcenter.org/
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 م.2011 مدينة القدس عام إلىدولية الهجرة حجم ال( 11شكل )

 ـ.2011معيد القدس لمدراسات اإلسرائيمية عمى بيانات مف  بناءن  الطالبعمؿ مف المصدر: 
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 الهجرة الداخمية بين المدن: -2 
التعرؼ  بغرض, ـ1948كالمناطؽ المحتمة عاـ  مدينة القدسكيقصد بيا دراسة اليجرة بيف 

 إلى صافي اليجرة كأثره عمى نمك السكاف. 
بشػكؿ عػاـ ( إسػرائيؿ) كاحدة مف المكضكعات البارزة في الخطػاب العػاـ فػياليجرة الداخمية 

كتعد مف أىـ المعايير التي يعخذ بيا كاضعكا السياسات ك صناع القرار عمػى , كالقدس بشكؿ خاص
كذلؾ ألف تكازف اليجرة الداخمية ىك العنصػر الػرئيس بػيف , كالكطنية, كاإلقميمية, المستكيات المحمية

السكاني التي يمكف أف يتعثر مف خالؿ تنفيذ السياسات عمػى المسػتكل المحمػي كعمػى مصادر النمك 
 .(Chochen, Korach & Koufman,2013:20) في مقابؿ الزيادة الطبيعية, المدل القصير نسبيان 

 اآلتي:( 4) جدكؿمف ال يتبيف
( 162221) حػػكالي( 2011-1980) خػػالؿ الفتػػرة مدينػػة القػػدس إلػػىبمػػم حجػػـ اليجػػرة الكافػػدة  -أ

مدينػة كفػي المقابػؿ بمػم حجػـ اليجػرة المغػادرة مػف , نسػمة تقريبػان ( 9542) أم بمتكسط سنكم, نسمة
نسػػػمة ( 13567) أم بمتكسػػػط سػػػنكم, نسػػػمة( 215439) يػػػة األخػػػرلالعمران المراكػػػز إلػػػى القػػػدس
 حصػاءاتليػو اإلإكىػذا مػا أشػارت , قمػة فػرص العمػؿ كارتفػاع أسػعار السػكف إلػىكيرجػع ذلػؾ , تقريبا

محدكديػػة المػػكارد  إلػػىحيػػث رجحػػت نتيجػػة اليجػػرة السػػالبة فػػي المدينػػة , ـ2011عػػاـ )اإلسػػرائيمية( 
 ( (Chochen ,Korach & Koufman,2013:20. االقتصادية

 متكسػػػط سػػػنكم بمػػػمب( ـ2011-1980) سػػػالبة خػػػالؿ الفتػػػرة مدينػػػة القػػػدس إلػػػىاليجػػػرة كانػػػت  -ب
ميػػاجران ( 53218-) بمػػم إذ صػػافي اليجػػرة سػػالبان  اففقػػد كػػكبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ , نسػػمة تقريبػػان ( 4024)

 . مغادران 
 نحػػػػك مدينػػػة القػػػدسعمػػػى الػػػرغـ مػػػػف اسػػػتقباؿ  ميػػػاجران ( 6131السػػػػكاف )سػػػجؿ صػػػافي حركػػػة  -ج
 (. ـ2011-1980) مف الخارج خالؿ الفترة  مياجرا كافدان ( 74603)
 .الكافدة كالمغادرة عمى حد سكاء السكافأقؿ حركة ليجرة  ـ1980سجؿ عاـ  -ق
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 :لممهاجرين في مدينة القدس الجغرافيالتوزيع  -ثانياً 
ـ 2011خػالؿ عػاـ تشير البيانات المتعمقػة بػالتكزيع الجغرافػي لمميػاجريف فػي مدينػة القػدس 

( إسػرائيؿ) فػي, ـ1948المنػاطؽ المحتمػة عػاـ  إلى مدينة القدسنسمة مف ( 17800) ىاجرأنو قد 
(, إسػرائيؿ) ـ فػي1948مػف المنػاطؽ المحتمػة عػاـ  كافػدو  ميػاجرو ( 10400) المدينة إلىبينما كصؿ 
  .(Chochen, Korach & ,Koufman, 2013:19)  نسمة( 7.400-) صافي اليجرة فاكبالتالي ك

من المناطق المحتمة عام  مدينة القدسإلى توزيع المهاجرين الوافدين  -1
 :م1948
 م5166-6651, مدينة القدس إلىم, 6635ن الوافدين من المناطق المحتمة عام ي( المهاجر 2) جدول

 لسنة     ا      
 2011 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 المنطقة

 1270 1517 1424 846 1165 859  1093 1142 513  القدس الكبرل
المنطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 805 993 1002 824 788  1054 872 938  581  ( 1) الشمالية
 644 865 822 714 774  1051 791 989  757  منطقة حيفا

 منطقػػػػة المركػػػػز
(2  ) 1069 1690 1486 1495 1354 1335 1871 2271 1910 

 1741 2153 2069 1805 2053 2277 1861 2252 1506 أبيبمنطقة تؿ 
المنطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 1412 1647 1678 1640 1606 1499 1680 1842 1106 (  3) الجنكبية
 ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدا

 2614 2978 2526 1685 1940 1212 1131 631  173  (4)كالسامرة
 10396 12424 11392 8849 9680 9447 8914 9484 5705 المجمكع
  statistical year book,2007,2013, table v/4,v/13 نًصذله يشتق يٍ ه  -1

 .  ن انة نءذٔل يٍ ح اب  -2
 

                                                           

 .عكا, يسرائيؿ, نير, المنطقة الشمالية / صفد( 1) 
 .رحكفكت, الرممة, تكفا -بتاح, المنطقة المركزية/ شاركف( 2) 
 .بئر السبع , المنطقة الجنكبية/ أشكمكف( 3) 
تصػػكران لحػػزب العمػػؿ لالسػػتيطاف كقسػػمت الخطػػة 1976أيػػار 11نشػػرت الحككمػػة العماليػػة فػػي ييػػكدا كالسػػامرة:  (4) 

الضفة الغربيػة إلػى قسػميف )منطقػة شػمالية أسػمتيا السػامرة, كأخػرل جنكبيػة كأسػمتيا ييػكدا(, كتقػع مدينػة القػدس بػيف 
قامة حزاميف مف المستعمرات االستيطانية األكؿ: مف شماؿ الضفة الغربية إلى جنكبيػا إالمنطقتيف, كتضمنت الخطة 

عمى محاذاة الحػدكد الشػرقية, الثػاني : يمتػد مػف الجػزء الجنػكبي لمبحػر الميػت إلػى حػدكد الضػفة الشػمالية مػع الكيػاف 
 ((www. awu-dam. Org.الصييكني 
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 :اآلتية النتائذيمكف استخالص ( 5) الكاردة في الجدكؿ بياناتكمف ال
( إسرائيؿ) السبعة في الرئيسة ـ1948مف المناطؽ المحتمة عاـ  تقمكاانبمم عدد المياجريف الذيف  -أ

( 9587) سنكم نسمة أم بمتكسط( 86291) نحك, ـ2011-1980خالؿ الفترة  مدينة القدس إلى
 . نسمة تقريبا

حيػػػث بمػػػم عػػػدد الميػػػاجريف , ـ2008فػػػي عػػػاـ  مدينػػػة القػػػدس إلػػػىسػػػجمت أعمػػػى ىجػػػرة كافػػػدة  -ب
, ـ1980 عػاـ بينما سػجمت أدنػى ىجػرة كافػدة فػي, نسمة( 12424) نحك مدينة القدس إلىالكافديف 

عمميػػػات التنميػػػة المتسػػػارعة التػػػي شػػػيدتيا المسػػػتعمرات  إلػػػىكيرجػػػع ذلػػػؾ , نسػػػمة( 5705) بمغػػػتإذ 
 . في تمؾ الفترة مدينة القدسداخؿ االستيطانية 

 إلػػىسػػاىمت بػػععمى نسػػبة مػػف الميػػاجريف الكافػػديف ( تػػؿ أبيػػب) أف منطقػػة إلػػىتشػػير البيانػػات  -ج
مػػف إجمػػالي عػػدد ( %20) حيػػث شػػكمت نسػػبة( ـ2011 -1980) كخاصػػة فػػي الفتػػرة مدينػػة القػػدس

مػػف ( %8.5) بينمػػا سػاىمت منطقػػة حيفػا بػعدنى نسػػبة بمغػتمدينػة القػدس,  إلػػىالميػاجريف الكافػديف 
كىك مػا يبػرىف عمػى أف الجػكار الجغرافػي كطػكؿ مدينة القدس,  إلىمياجريف الكافديف إجمالي عدد ال

مدينػػػة المسػػافة بػػيف , إذ أف مدينػػػة القػػدسالمسػػافة ليمػػا دكر فػػي تشػػكيؿ تيػػػارات اليجػػرة الكافػػدة إلػػى 
 ( .www كػـ58 مدينػة القػدسك ( تػؿ أبيػب) المسػافة بػيف تبمػمبينمػا (, كػـ151) كمنطقػة حيفػا القػدس

.(tourplanisrael. com 

 

http://www.tourplanisrael.com/
http://www.tourplanisrael.com/
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 م.2011, عام مدينة القدسم, إلى 1948أعداد المهاجرين الوافدين من المناطق المحتمة عام ( 12شكل )     
 ـ.2011مف معيد القدس لمدراسات اإلسرائيمية  عمى بيانات بناءن  الطالبعمؿ مف المصدر : 
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إلى المناطق المحتمة عام  مدينة القدسمن  المغادرينتوزيع المهاجرين  -2
 م:1948

ـ عمػػػى 1948إلػػػى المنػػاطؽ المحتمػػػة عػػاـ  مدينػػة القػػدستفكقػػت حجػػـ اليجػػػرة المغػػادرة مػػػف 
( نسػػمة, أم بمتكسػػط 127854ـ, حيػػث بمغػػت نحػػك )2011-1980اليجػػرة الكافػػدة, خػػالؿ الفتػػرة 

-كبػػذلؾ تكػػكف قػػد سػػجمت ىػػذه الفتػػرة صػػافي ىجػػرة سػػالبة بمغػػت )( نسػػمة تقريبػػان, 14206سػػنكم )
( نسمة، قاموا بتغيير مكان 38.800أن نحو ) إلىتشير البيانات )اإلسرائيلية(  , ك( نسػمة41563

 (Chochen , Korach & Koufman, 2013:20) .م2011القدس في عام  قامتهم فيإ

   ( اآلتي:  6تفسر البيانات في الجدكؿ )
( 37805) بمغػػتإذ ( ييػػكدا كالسػػامرة) منطقػػة إلػػى مدينػػة القػػدسسػػجمت أعمػػى ىجػػرة مغػػادرة مػػف  -أ

مدينػػة مػف إجمػػالي المغػادريف مػف ( %29.5) نسػبة مػا شػػكمت, ـ2011-1980خػالؿ الفتػرة  نسػمة
, نسػمة( 22915-) كبمػم صػافي اليجػرة السػالبة, نسمة سػنكيان ( 4200) سنكم أم بمتكسطالقدس, 

حيػػث بمػػم عػػدد الميػػاجريف المغػػادريف , منطقػػة حيفػػا أدنػػى ىجػػرة مغػػادرة فػػي نفػػس الفتػػرةبينمػػا سػػجمت 
أم بمتكسػػط  مدينػػة القػدسمػػف إجمػالي المغػػادريف مػف ( %7.4) شػػكمت نسػبة, نسػمة( 6079) نحػك
 . نسمة تقريبان ( 675) سنكم
مدينػة في حجـ اليجرة المغادرة مف  الثاني المركز ( بيب ك القدس الكبرلأتؿ ) منطقتياحتمت  -ب

مػػف إجمػػالي المغػػادريف مػػف ( %34) نسػػبة مػػا شػػكمتك , نسػػمة( 43562) حيػػث بمغػػت, لييػػاإ القػػدس
( 16016-) كصػػافي ىجػػرة سػػالبة بمغػػت, نسػػمة تقريبػػان ( 4840) أم بمتكسػػط سػػنكممدينػػة القػػدس, 

 . نسمة
, ـ1948المنػاطؽ المحتمػة عػاـ  إلػى مدينػة القػدسبععمى نسبة ىجرة مغادرة ل ـ2004فرد عاـ نا-ج
ـ 1980عػػاـ  كػافكفػي المقابػؿ ( 6691-) كسػجؿ صػافي ىجػػرة سػالبة, نسػمة( 18083) تبمغػإذ 

كبيػػػذا يكػػػكف عػػػاـ , نسػػػمة( 6559) بمغػػػت , حيػػػثمدينػػػة القػػػدسقػػػد سػػػجؿ أدنػػػى ىجػػػرة مغػػػادرة مػػػف 
 .نسمة( 854-بمغت نحك ) سجمت صافي ىجرة سالبةـ, قد 1980
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 م:5166-6651, م6635المناطق المحتمة عام  إلى مدينة القدسن من يالمهاجر ( 1) جدول

 السنة

 المنطقة
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2011 

 3497 2924 3940 3882 2478 2083 1041 1292 614 القدس الكبرل

المنطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الشمالية

594 794 784 916 729 641 828 
868 1159 

 800 736 665 600 685 755 652 647 539 منطقة حيفا

 2752 3051 2966 2273 1999 2225 1652 1407 1228 منطقة المركز

منطقػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػؿ 
 أبيب

1703 1818 2167 2490 2402 2356 3049 
2846 2980 

المنطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الجنكبية

1254 1054 1345 2382 1737 1499 1375 
1556 1340 

 5230 5376 5260 5807 5395 4303 2376 3431 627 ييكدا كالسامرة

 17758 17357 18083 17058 15425 15154 10017 10443 6559 المجمكع

  statistical year book,2007,2013, table v/5 ,v/13المصدر: مشتؽ مف : 
 . الطالبالجدكؿ مف حساب -
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 م2011عام م, 1948إلى المناطق المحتمة عام  مدينة القدس( أعداد المهاجرين من 13) شكل      

 .ـ2011لقدس لمدراسات اإلسرائيمية مف معيد االمصدر: مف عمؿ الطالب بناءن عمى بيانات 
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 :أحياء مدينة القدس صافي الهجرة الداخمية في-3
, الفمسػػطينية كالمسػػتعمرات االسػػتيطانية )اإلسػػرائيمية( األحيػػاء بػػيف ىجػػرة القػػدس داخػػؿ تكجػػد

 كمػف, الجػدار داخػؿ الضػكاحي أحيػاء لصػالح سػكانان  تخسر القديمة المركزية األحياء معظـ أف حيث
 السػكف فػرص لتػكافر نتيجػة الضػكاحي أحيػاء باتجػاه المركزيػة األحيػاء ترؾ ظاىرة تستمر أف المتكقع
 إلػػػى السػػػكف مػػػف األحيػػػاء ىػػػذه فػػػي كظيفػػػي تغييػػػر حػػػدكث كبالمقابػػػؿ, الضػػػكاحي أحيػػػاء فػػػي الحسػػػنة

 األحيػػاء فػػي الفمسػػطيني التكسػػع عمػػى اإلسػػرائيمية القيػػكد أف كمػػا,  كالخدماتيػػة التجاريػػة االسػػتعماالت
, الخارجيػػػة األحيػػاء لصػػالح فمسػػطينييف سػػػكاف خسػػارة إلػػى يػػؤدم كبػػػداخميا القديمػػة بالبمػػدة المحيطػػة
 الجػػػدار خػػػارج, بالقػػػدس محيطػػػة منػػػاطؽ إلػػػى المقدسػػػييف حػػػراؾ إمكانيػػػة حسػػػر الجػػػدار إقامػػػة كلكػػػف

 .(161: 2011,خمايسي)
 في,( إسرائيؿ) في أخرل أماكف إلى القدس سكاف مف17.800 ىاجر,2011 عاـ كخالؿ         

 إسرائيؿ في أخرل مناطؽ مف جاءكا المدينة إلى الجدد المياجريف مف نسمة10.400 انتقؿ حيف
 يقدر الجنكبية المنطقة مع إيجابي ميزاف ىناؾ كاف بينما,( 7400-) سمبيان  الميزاف فكاف,

 أكلئؾ مف%34 ىاجر,ـ2011-2007 مف الفترة أف إلى ىنا اإلشارة كيجب, , نسمة70بحكالي
 أحياء مف جاءكا القدس إلى ىاجركا الذيف مف%36, كضكاحييا أبيب تؿ إلى القدس غادركا الذيف
 (Chochen ,Korach & Koufman, 2012:21). الكبرل القدس

 الستيطانية وتنقسم إلى :المستعمرات صافي الهجرة في  - أ
  االستيطانية التي سجمت صافي ىجرة مكجبة :المستعمرات 

كبيت , ككريات مكشيو, نسمة( 210) ىار حكما, نسمة( 220) رمات شاريت كرمات دينيا
نسػػػػػػػػػػمة لكػػػػػػػػػػؿ كاحػػػػػػػػػػدة ( 140) ك ميػػػػػػػػػػات شػػػػػػػػػػعاريـ, كجفعػػػػػػػػػػات شػػػػػػػػػػاؤكؿ, نسػػػػػػػػػػمة( 200) ىكػػػػػػػػػػاريـ
 (Chochen , Korach & Koufman, 2013:20).بالتساكم
 التي سجمت صافي ىجرة سالبة:لمستعمرات االستيطانية ا 

( 175-) كىػػػػػار نػػػػػكؼ(, 200-) كركميمػػػػا( 210-اف )كبيػػػػت فجػػػػػ( 260-) سػػػػنيداريا كتػػػػػؿ إزرا
 & Chochen , Korach)( 130-) كشػرؽ تػؿ بيػكت( 140-) كالقطمػكف القػديـاأللماني كالككلكنيمي 

Koufman, 2013:20). 
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 :)العربية(األحياء الفمسطينيةصافي الهجرة في  -ب
  :األحياء الفمسطينية التي سجمت أعمى صافي هجرة موجبة 

كالػػذم ,  مدينػػة القػػدسفػػي  كفالفمسػػطيني السػػكافالكضػػع السياسػػي الصػػعب الػػذم يعيشػػو إف 
قامػػة الجػدار العػازؿ لمتغمػػب عمػى المشػػكمة إمػػف خػالؿ ( اإلسػرائيمي) تفرضػو عمػييـ حككمػػة االحػتالؿ

مػف يعػيش القػانكف كحسب (, اإلسرائيمي) لدل ساسة االحتالؿ األكبرالياجس  دالديمكغرافية التي تع
فتسػحب ىكيتػػو  مدينػة القػدسخػارج   خػارج حػدكد البمديػة مػف الفمسػػطينييف فيعػد ممػف ليػـ مركػز حيػػاة

لييػػا بشػػتى الطػػرؽ تاركػػان الجػػدار إاالنتقػػاؿ مػػف أجػػؿ ذلػػؾ يسػػارع المقدسػػي ب ,كيحػػـر مػػف العػػيش فييػػا
 كفػػر عقػػب ك عطػػػركتاألحيػػاء اآلتيػػػة: ) تسػػجم, لػػػذلؾ لمقدسػػيةحتػػى ال يحػػـر مػػػف اليكيػػة ا  خمفػػو

أعمػػى  ,نسػػمة( 360) كحػػي عناتػػا الجديػػد, نسػػمة( 690) لالجئػػيف كمخػػيـ شػػعفاط, نسػػمة( 1060)
 ( Chochen , Korach & Koufman, 2013:21) ـ.2011عاـ  صافي ىجرة مكجبة

 : األحياء التي سجمت صافي هجرة سالبه 
 فقػدمشػكمة الكثافػة السػكانية العاليػة,  فػي مدينػة القػدس الفمسػطينية العديد مف األحيػاءتعاني 

 السػػكافكالتػػي تتمثػػؿ بإرغػػاـ (, اإلسػػرائيمي) السياسػػات التػػي تفرضػػيا حككمػػة االحػػتالؿ نتيجػػةجػػاءت 
, مػف جيػةاالسػتيطانية في المستعمرات  المستقبمي الفمسطينييف ترؾ مساحات خضراء بيدؼ التكسع

مػف جيػةو أخػرل, كلعػؿ أبػرز الشػكاىد عمػى  عػدـ الحصػكؿ عمػى التػرخيص كمػنعيـ مػف البنػاء بحجػة
الحػػػي ـ كىػػػي عمػػػى النحػػػك اآلتػػػي:  2011ذلػػػؾ األحيػػػاء الفمسػػػطينية التػػػي سػػػجمت قيمػػػان سػػػالبة عػػػاـ 

( 360-) كحػػي شػػعفاط, نسػػمة( 430-) ككادم الجػػكز كالشػػي  جػػراح, نسػػمة( 1240-اإلسػػالمي )
 ( Chochen , Korach & Koufman, 2013:21) .نسمة

كيتبػيف ذلػؾ مػف خانقة, مف أزمة سكف  كىك أحد أحياء البمدة القديمة اإلسالميالحي يعاني 
أفػػراد لمكحػػدة ( 8اإلسػػالمي )خػػالؿ متكسػػط عػػدد األفػػراد لمكحػػدة السػػكنية حيػػث بمػػم المتكسػػط فػػي الحػػي 

كبمػػم , فػػي الحػػي الييػػكدم فػػرد( 5.6) ك, فػػي الحػػي األرمنػػي فػػرد( 2.6) إلػػىخفػػض نابينمػػا , السػػكنية
لمفػرد بينمػا زاد عػف الضػعؼ فػي ( 2ـ7.4) نصيب الفرد مف المساحة السكنية في األحيػاء الفمسػطينية

 مػا يزيػد عػف اإلسػالمية فػي الحػي السػكانيقػد بمغػت الكثافػة ك , 2ـ15.3ذ بمم المؤشرإالحي الييكدم 
( نسػػػمة/دكنـ 27.5) حػػػي الييػػػكدمة فػػػي الالسػػػكانيكفػػػي المقابػػػؿ تبمػػػم الكثافػػػة (, نسػػػمة/دكنـ 63.1)
 (.31: 2014, دحالف  كآخركف)
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 م2011في أحياء البمدة القديمة عام ةالسكانيالكثافة ( 14) شكل  

 ـ. 2011بناءن عمى بيانات مف معيد القدس لمدراسات اإلسرائيمية  الطالبالمصدر: مف عمؿ              

 :القدسمساهمة الهجرة اليهودية في مدينة  -ثالثاً 
كاضػػحة  مدينػػة القػػدسل( سػػرائيمياإل) االسػػتعمارم لدكلػػة االحػػتالؿاالسػػتيطاف بػػدت أىػػداؼ  

داخؿ األحياء الفمسطينية في قمػب االستيطانية  لممستعمراتكذلؾ مف خالؿ التكزيع الجغرافي  فالمعي
لتسػػػػييؿ عمميػػػة الػػػػتحكـ فييػػػا مسػػػػتخدمةن العديػػػد مػػػػف   بعضػػػيا عػػػػف بعػػػض لتعػػػزؿ األحيػػػػاء, المدينػػػة

الفمسػػطينييف عمػػى اليجػػرة مػػف المدينػػة كاحػػالؿ  السػػكافلييػػا سػػابقان لحمػػؿ إشػػارة السياسػػات التػػي تػػـ اإل
كعػػزؿ , الػػديمكغرافي لصػالح الييػكد مػػف ناحيػة الميػزافيـ فػي المدينػة ليصػػبح انالميػاجريف الييػكد مكػػ

تشػػار الجغرافػػي لممسػػتعمرات نالضػػفة الغربيػػة مػػف خػػالؿ االبشػػكؿ كامػػؿ عػػف أراضػػي  مدينػػة القػػدس
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مػػف ناحيػػة  القػػدس مدينػػةطيني حػػكؿ الفمسػػ اإلنسػػافالتػػي تتكسػػع عمػػى حسػػاب األرض ك االسػػتيطانية 
 أخرل. 

 :القدس مدينة إلىمساهمة الهجرة الدولية في الهجرة الوافدة  -1
فػي عػدد الػراغبيف مػف  انخفاضىناؾ  عفب( إسرائيؿإلى )المختصة باليجرة  بياناتتفيد ال   

بمػػػم عػػػػدد , ـ2002ففػػػي عػػػاـ , ييػػػكد العػػػالـ بػػػاليجرة الييػػػا ألسػػػباب مختمفػػػة خػػػالؿ العقػػػكد السػػػابقة
عػػػاـ  ميػػػاجرو ( 21200إلػػػى )خفػػػض ىػػػذا العػػػدد نكا, ميػػػاجران ( 33600( )إسػػػرائيؿإلػػػى )الميػػػاجريف 

 .(Chochen, Korach & Kaufman, 2011: 13) ـ2007في عاـ  مياجرو ( 18100) إلىثـ , ـ2005
ف الجػدد الػذيف اسػتقركا فػػي يبمػم عػدد الميػاجر  ـ2011فػي عػاـ  وإنػف كعمػى الػرغـ مػف ذلػؾ 
كشكمت (, 1.100) كحيفا( 900) مف الذيف استقركا في تؿ أبيب أكبركىك عدد (, 2.300) القدس

المعػػػدؿ بينمػػػا كصػػػؿ (, إسػػػرائيؿإلػػػى )ف يمػػػف نسػػػبة الميػػػاجر ( %14) القػػػدس إلػػػىف ينسػػػبة الميػػػاجر 
 إلػى الميػاجريفمف مجمكع ( %13) ـ2011-2002القدس خالؿ السنكات  إلىلممياجريف  السنكم

 ((Chochen, Korach & Kaufman, 2011: 22( .إسرائيؿ)
 
بيب وحيفا من الفترة أوتل  مدينة القدس)إسرائيل( ونسبة كل من  إلى( الهجرة الوافدة 4جدول )

 م( 6661-5161)
 إلىوافدة 

 حيفا**
تل  إلىوافدة 

 أبيب**
 إلىوافدة 

 السنة يل*ئسراإ إلىعدد المهاجرون الوافدين  القدس**

01% 01% 6% 0886405 1990 
763% 0167% 467% 686733 1994 
01% 01% 6% 456621 1998 
3% 4% 00% 226461 2002 
3% 4% 02% 086158 2006 
6% 4% 0462% 056522 2010 

 الطالب إعدادالمصدر: مف 
 البيانات مشتقة مف:

* (Central Bureau of Statistics,2012:233) . 
( .** (Jerusalem Institute for IsraelStudies,2005/2006,2009/2010&2011,21,19 
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 :( 7) يفسر الجدول رقم
 بمغػػػػت( إسػػػػرائيؿإلػػػػى )فػػػػي حجػػػػـ اليجػػػػرة الكافػػػػدة  ان كبيػػػػر  ان ـ شػػػػيد ازديػػػػاد1990عػػػػاـ  فإ -أ

-1990) نسػػػػبة الزيػػػػادة بسػػػػبب قػػػػدـك أكثػػػػر مػػػػف مميػػػػكف ميػػػػاجر فػػػػي الفتػػػػرة كترجػػػػع(, 199.516)
 .www) مػف أثيكبيػا( %7) ,ك كػوبعػد تفك مػف االتحػاد السػكفيتي( %75( )إسػرائيؿ) إلػى( ـ1999

madarcenter. Org).. 
كانػػت حيػػث  ,( إسػػرائيؿإلػػى )ف يالقػػدس مػػف إجمػػالي الميػػاجر  إلػػىف يزيػػادة نسػػبة أعػػداد الميػػاجر -ب

إلػػػػػى زيػػػػػادة نسػػػػػبة الييػػػػػكد كيرجػػػػػع ذلػػػػػؾ (, %15.3) ـ2011كبمغػػػػػت عػػػػػاـ  ,( %7) ـ1990عػػػػػاـ 
اإلقامػة فػػي مكػػاف ك اختػاركا ( أمريكػا كأكركبػػا) المزدىػػرة فػي العػػالـالبمػداف ف الػػذيف قػدمكا مػػف يالمتػدين
  (.156: 2013 ,دحالف) المدينة

( إسػػرائيؿإلػػى )كمػػدف جػػذب لمميػػاجريف الجػػدد  أبيػػبكػػؿ مػػف حيفػػا كتػػؿ مكانػػة كجػػكد تراجػػع فػػي -ج
, ـ2010عػػػػػاـ ( %5إلػػػػػى )ـ 1990عػػػػػاـ ( %10) النسػػػػػبة فػػػػػي تػػػػػؿ ابيػػػػػب مػػػػػف انخفضػػػػػتحيػػػػػث 

ـ كيعػزل سػبب ىػذا التحػكؿ 2010عػاـ ( %7إلػى )ـ 1990عػاـ ( %10) في حيفػا مػف انخفضتك 
: 2013, دحػػالف) بعػد تفكػػؾ االتحػاد السػكفيتي السػابؽ( إسػرائيؿإلػى )ضػعؼ تيػار اليجػرة الكافػػدة  إلػى
14 ,15.)  

 
  إلى )إسرائيل( ونسبة كل من القدس وتل أبيب  ينالوافد التوزيع النسبي لممهاجرين (15) شكل
 :القدس مدينة إلىمساهمة الهجرة اليهودية الداخمية في حجم الهجرة الوافدة  -2

منطقػة ) كتعػد المنػاطؽ الرئيسػة السػبع : ,القػدس مدينػةإلػى  كافػدة تكجد ىجرة ييكدية داخمية
حيفػػا, كمنطقػػة المركػػز ,منطقػػة تػػؿ أبيػػب, كالحػػي الجنػػكبي,  منطقػػةك  ,الشػػمالية المقاطعػػة, ك القػػدس

 .مف أىـ مصادرىا( كييكدا كالسامرة
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 القدس مدينةم إلى 6635( الهجرة الداخمية الوافدة من المناطق المحتمة عام 5جدول )         
 م( 5166-5161في الفترة )

عدد المهاجرين الوافدين  المنطقة
 ية%ئو النسبة الم القدس إلى

 11.7 2533 منطقة القدس
 8.3 1797 الشمالية المقاطعة
 6.4 1386 حيفا منطقة

 17.9 3856 منطقة المركز
 16.8 3616 تؿ أبيب منطقة
 13.6 2929 الجنكبي الحي
 24.9 5351 ك السامرة ييكدا

 %100 21468 المجمكع
 . الطالبالمصدر : الجدكؿ مف إعداد             
   /statistical year book,2010,2011:tablev/4,v/15 : مشتؽ مف            

 
في  مدينة القدسم إلى 1948( الهجرة الداخمية الوافدة من المناطق المحتمة عام 16) شكل

م(2011-2010الفترة )  
( ـ2011, 2010) فػي األعػكاـ القػدس مدينػةاليجرة الكافػدة إلػى  ( أف8) يتضح مف الجدكؿ رقـ -أ

 إلػى بيانػاتكتشير ال, ـ1948مياجران كافدان قدمكا جميعا مف المناطؽ المحتمة عاـ ( 21468) بمغت
كتػعتي منطقػة ,  القػدس مدينػةمػف اليجػرة الكافػدة إلػى ( %59.6) مناطؽ ساىمت بنسبة كجكد ثالث
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 مدينػػةمػػف مجمػػكع الميػػاجريف إلػػى ( %24.9) فػػي الصػػدارة فقػػد سػػاىمت بنسػػبة  (1) ييػػكدا كالسػػامرة
كتػػػؿ أبيػػػب فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة كالنسػػػب الثانيػػػة, فػػػي المرتبػػػة  (2) ثػػػـ جػػػاءت منطقػػػة المركػػػز,  القػػػدس

كيرجػػػع السػػػبب فػػػي زيػػػادة مسػػػاىمة ىػػػذه المنػػػاطؽ بيػػػذه النسػػػب  %( ,16.8)%(, 17.9) بالترتيػػػب
 . القدس مدينةلقرب الجكار الجغرافي بينيا كبيف 

  (.158: 2013, دحالف) كسياسية, معظـ المياجريف مف المتدينيف ألسباب دينية أفأضؼ إلى ذلؾ 
فقػػد شػػكمت  ,ىػػي مدينػػة حيفػػا مدينػػة القػػدس إلػػىأقػػؿ المنػػاطؽ المسػػاىمة فػػي اليجػػرة الكافػػدة  تعػػد-ب

 مدينػػةبعػػد الجػػكار الجغرافػػي بينيػػا كبػػيف  إلػػىكلعػػؿ ذلػػؾ يرجػػع  ,خػػالؿ نفػػس الفتػػرة%( 6.4) نسػػبة
 .القدس
 :مدينة القدستوزيع المهاجرون اليهود داخل المستعمرات الستيطانية في  -3

اسػػػػتقبمت عػػػػامي  القػػػدس مدينػػػػةداخػػػػؿ  رئيسػػػة تكجػػػد عشػػػػرة تجمعػػػات اسػػػػتعمارية اسػػػػتيطانية
 20532بمغػػػػت ) القػػػػدس مدينػػػػةـ( عػػػػددان كبيػػػػران مػػػػف الميػػػػاجريف الكافػػػػديف إلػػػػى 2010-2011)

( لتصػػبح قيمػػة 34687) القػػدس مدينػػة(, كفػػي المقابػػؿ بمغػػت نسػػبة المغػػادريف مػػف كافػػدان  ميػػاجران 
,كمػػػا ىػػػك مكضػػػح فػػػي ـ(2011, 2010( فػػػي عػػامي )14155-صػػافي اليجػػػرة سػػػالبة بمغػػػت )

  (:9الجدكؿ)
 م( 5166, 5161في األعوام ) القدس مدينةاليهود من و إلى  رينصافي حركة المهاج( 6جدول )

المهاجرين عدد  المستعمرة م
 ميزان الهجرة % المغادرة % الوافدين

 النبي يعقكب- -1
 بسغات زيؼ-
 بسغات عكمر-

1573 7.7 3800 11 -2227 

                                                           

 شماؿ الضفة الغربية كجنكبيا.( 1) 
 .رحكفك, الرممة, األمريكية -بتاح ,شاركف( 2) 
(  ) :ىػػػي مسػػػتعمرة معتػػػرؼ بيػػػا مػػػف قبػػػؿ سػػػمطة االحػػػتالؿ )اإلسػػػرائيمي(, بحيػػػث تنطبػػػؽ عمييػػػا شػػػركط المسػػػتعمرة

 (. 33: 2011,  ج.ـ.إ.ؼ"التجمع", كيعرؼ "التجمع" )
 بعنو مكاف معىكؿ بشكؿ دائـ.-1
 شخصان أك أكثر.  20غالبان ما يسكنو  -2
 لو إدارة ذاتية.  -3
 ليس مشمكالن مع الحدكد الرسمية لتجمع آخر.  -4
 تـ إقرار تعسيسو رسميان.  -5
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المهاجرين عدد  المستعمرة م
 ميزان الهجرة % المغادرة % الوافدين

, رامػػػػػػػػػػكت ألػػػػػػػػػػكف, رامػػػػػػػػػػكت -2
 2553- 12.7 4405 9.1 1852 رامكت شمكمك

 1273- 7.6 2642 6.7 1369 التمة الفرنسية -3
نحمػػػػػػػػػكت , مركػػػػػػػػػز المدينػػػػػػػػػة -4

 2049- 18.4 6386 21.15 4337 رحيفيا, زخركت

 1364- 8.5 2941 7.7 1577 جفعات شاؤكؿ -5
 970- 9.11 3160 10.6 2163 فابيت فج, بيت ىكاريـ -6

 845- 7.8 2725  9 1890 ىداسا, عيف كاـر -7
 724- 7.1 2485 8.6 1761 جفعات مرخام, القطمكف -8

, ياناأللمػػػػػػػػشػػػػػػػػرؽ تمبيػػػػػػػػكت  -9
 1443- 11.4 3953 12.2 2510 بكطكرأكالبقعة ك , الطالبية

10
- 

, جيمػػػػػػػك, جبػػػػػػػؿ أبػػػػػػػك غنػػػػػػػيـ
 690- 6.31 2190 7.3 1500 جفعات ىمتكس

 14155- %100 34687 %100 20532 المجمكع 
  الطالبالمصدر: مف إعداد 

 ((Jerusalem Institute for Israel Studies,2012&2013,table:v/4,v/15مشتؽ مف: 
 

 

 (م2011, 2010في األعوام ) القدس مدينةصافي حركة المهاجرين اليهود من و إلى  (17شكل )
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, كالتػػػي تضػػػـ كػػػؿ مػػػف )نحمكتيزحكنكتيرحيفيػػػا(  مدينػػػة القػػػدساسػػػتقبمت مسػػػتعمرة مركػػػز 
,  مدينػة القػدس%( مف مجمكع الميػاجريف إلػى 21.1كافدان, شكمت نسبة مقدارىا ) ( مياجران 4337)

كبػذلؾ تكػػكف قػد تصػػدرت المرتبػة األكلػػى مػػف بػيف المسػػتعمرات األخػرل فػػي اسػتقباؿ الميػػاجركف, ثػػـ 
ميػػاجران(, ك بمػم عػػدد 2163ف( بمغػت )امسػػتعمرة )بيػت ىكػػاريـ يبيػت فجػػ جػاءت فػي المرتبػػة الثانيػة

مػػػػف  بالترتيػػػب%( 9, %10.6ميػػػػاجران( ككانػػػت النسػػػػب )1890ف إلػػػى مسػػػػتعمرة ىداسػػػا )يالميػػػاجر 
, كيرجػع سػبب ارتفػاع نسػبة الميػاجركف إلػى ىػذه المسػتعمرات  القػدس مدينػةالميػاجريف إلػى  مجمكع

 ككنيا تقع في مناطؽ سياحية, كتجارية مصحكبة بحركة اقتصادية نشطة. 
 :نسمة( 2000) المستعمرات التي سجمت صافي هجرة سالبة أكثر من-أ

, زئيؼكبسغات  ,النبي يعقكباستيطانية )شتممت ىذه الفئة عمى ثالثة تجمعات استعمارية ا
رامػكت ك , رامػكت ألػكف ك, رامػكت) ك,  مدينػة القػدسفي الشػماؿ الشػرقي مػف ( كبسغات عكمر

مدينة كسط ( رحيفيا ك, نحمكت زخركت ك,  مدينة القدسمركز ) ك, في الشماؿ الغربي( شمكمك
مػف ( %42.1) مثمػكا, نسػمة( 6834-( )ـ2011-2010) خسػرت مجتمعػة فػي عػامي القدس

باإلضػافة , ارتفػاع أسػعار الشػقؽ السػكنية إلىكيرجع ذلؾ ,  مدينة القدسمجمكع المياجريف مف 
السػػياحي بالدرجػػة  جانػػبكحيػػث يعتمػػد اقتصػػاد المدينػػة عمػػى ال ,تػػردم الكضػػع االقتصػػادم إلػػى

 . مدينة القدسعيشو مركز يزعاج الذم , فضالن عف الضكضاء كاإلاألكلى
 ( نسمة:1000سجمت صافي هجرة سالبة أقل من ) المستعمرات التي-ب

عػيف ف(, )ابيت فجك , بيت ىكاريـاستيطانية )تجمعات استعمارية  ةاشتممت ىذه الفئة عمى أربع
فػي ( جفعػات ىمتػكسك , جيمػكك , جبػؿ أبػك غنػيـ(, )جفعػات مرخػامك , القطمػكف(, )ىداسػاك , كاـر

( 3229-( )ـ2011-2010) عػػامي فػػيخسػػرت مجتمعػػة , الجنػػكب كالجنػػكب الشػػرقي كالغربػػي
 . مدينة القدسمف مجمكع المياجريف مف ( % 30.32) مثمكا, نسمة

 ( نسمة:2000المستعمرات التي سجمت صافي هجرة سالبة أقل من )-ج
(, جفعات شػاؤكؿ(, )التمة الفرنسيةاستيطانية )اشتممت ىذه الفئة عمى ثالثة تجمعات استعمارية 

-2010) عػػامي فػػيخسػػرت مجتمعػػة  ,( بكطػػكرأ كالبقعػػة ك, الطالبيػػة, يانلمػػاأل)شػػرؽ تمبيػػكت 
 . مدينة القدسمف مجمكع المياجريف مف ( % 27.5) مثمكا, نسمة( 4092 -( )ـ2011
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 مدينة القدس: إلىلمهاجرين اليهود اخصائص بعض  –رابعًا 
 :القدس مدينة إلىلممهاجرين من و  العمري التركيب -1

ذلػػؾ السػػكاف, ىميػػة فػػي دراسػػة كالنػػكعي عمػػى قػػدر كبيػػر مػػف األتعػػد دراسػػة التركيػػب العمػػرم 
ناثػػان  يػػا تكضػػح المالمػػح الديمكغرافيػػة لممجتمػػع ذكػػكران نأل كتحػػدد الفئػػات المنتجػػة فيػػو كالتػػي يقػػع عمػػى كا 

التركيػب العمػرم كالنػكعي نتػاج لمعكامػؿ المػؤثرة فػي النمػك فػإف كػذلؾ , عالػة بػاقي أفػرادهإعاتقيا عػبء 
بػؿ يػؤدم , خػركالتي ال يمكف اعتبار أحدىما مسػتقال كميػا عػف اآل, مف مكاليد ككفيات كىجرة السكاني

دراسػػة التركيػػب العمػػرم فػػإف كلػػذا , خػػريففػػي العػػامميف اآل التػػعثير إلػػىأم تغيػػر فػػي احػػد ىػػذه العكامػػؿ 
دنيػػة كمػػا يػػرتبط بػػذلؾ مػػف دراسػػة الحالػػة الم, تسػػاعد عمػػى فيػػـ دكر ىػػذه العكامػػؿ فػػي النمػػك كاتجاىيػػا

  (.295: 1993, أبك عيانة) كالنشاط االقتصادم كالتعميمي كغير ذلؾ
بمػم العمػر الكسػيط  ـ2011ففي عاـ , ي فتيسكانفي مدينة القدس بتركيب  السكافيتميز ك 

أكبػػر مػػف  فاكالنصػػؼ اآلخػػر كػػ, سػػنة24أصػػغر مػػف كػػانكا  السػػكاف نصػػؼ أفأم ) سػػنة24 سػػكافلم
كػؿ  سػكافحيث بمػم العمػر الكسػيط ل, كحيفا, المناطؽ األخرل كتؿ أبيب سكافبالمقارنة مع ( سنة24

 سػػػػنة29 فاكػػػػ( إسػػػػرائيؿ) فػػػػي السػػػػكافالكسػػػػيط إلجمػػػػالي , كالعمػػػػر سػػػػنة( 35, 38) منيمػػػػا بالترتيػػػػب
Chochen , Korach & Koufman, 2013:10).) 

في الفترة  القدسمدينة  و إلىمن  العمري لممهاجرين اليهود متركيبصافي الهجرة ل ( 61) جدول
 ( م5166-6661) من

 السنة الفئات العمرية صافي اليجرة
 14-0 19-15 24-20 29-25 44-30 64-45 ي65

-5745 -148 -489 -1260 -798 -779 -278 -1993 1996 
-6553 -127 -497 -1788 -1000 -532 -250 -2359 1998 
-8209 -120 -378 -1905 -1065 -1334 -282 -3125 2000 
-6613 -166 -475 -1308 -1012 -1228 -419 -2005 2002 

-6691 -318 -462 -1274 -674 -1337 -410 -2216 2004 

-6341 -277 -680 -1472 -648 -864 -279 -2121 2006 

-4920 -256 -580 -1418 -1 -579 -178 -1908 2008 
-7253 -286 -633 -1704 -1042 -835 -193 -2560 2010 

-7362 -226 -382 -1582 -1013 -1086 -208 -2865 2011 

 المجمكع  59687-
  statistical year book,2011, table v/6 بناءن عمى بيانات مشتقة مف : الطالب عمؿالجدكؿ مف 

 .الطالبصافي اليجرة مف حساب 
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في  القدس مدينة تركيب العمري لممهاجرين اليهود من و إلىصافي الهجرة حسب ال (18شكل )

 (م2011-1996الفترة من )
 :(10) يتضح مف الجدكؿ رقـ

حسػػب الفئػة العمريػة سػالبة عنػػد  مدينػة القػدس إلػىاليجػػرة ( كانػت ـ2011-1996) خػالؿ الفتػرة -أ
 . نسمة( 59687-) سالبان بمم فاك  (1)كبالتالي صافي اليجرة, نسمة( 6631-) متكسط سنكم

المنػػاطؽ  إلػػىحسػػب الفئػػة العمريػػة  مدينػػة القػػدسمعػػدؿ الميػػاجريف مػػف  أف إلػػى بيانػػاتتشػػير ال -ب
-إلػػى )ككصػػؿ , نسػمة( 5745-) ـ1996عػػدد المغػادريف عػػاـ  كػػاففقػد , األخػرل آخػػذ فػي الزيػػادة

 مدينة القدسبيئة  أفكىذا يدؿ عمى (, %2.28-) كبنسبة تغير بمغت, ـ2011نسمة عاـ ( 7362
 سكاف. طاردة لم
, دحػالف) بسػبب ضػعؼ بنيتيػا االقتصػادية   سػكافتعد مدينػة القػدس مػف المػدف الطػاردة لم  

2013 :29.)  
ىػػػػػي الفئػػػػػة األكبػػػػػر عػػػػػاـ ( سػػػػنة 64 -15) الفئػػػػػة العمريػػػػػة الكسػػػػػطى ( أف10) يظيػػػػر الجػػػػػدكؿ -ج

 شػػػػػكمكا نسػػػػػػبة, نسػػػػػمة( 4023-) حيػػػػػث بمػػػػػم عػػػػػدد الميػػػػػاجريف المغػػػػػادريف مػػػػػف المدينػػػػػة, ـ2011
فػػي  عالػػةحيػػث يقػػع عمػػى عاتقيػػا مسػػؤكلية اإل, مدينػػة القػػدسمػػف جممػػة الميػػاجريف مػػف ( 60.8%)

لػػػذا فيػػػي تغػػادر المدينػػػة لمعمػػػؿ فػػػي المنػػاطؽ التػػػي تمتػػػاز ببنيػػػة , المجتمػػع ككنيػػػا فئػػػة عاممػػة منتجػػػة
 . اقتصادية قكية

                                                           

لييػػػا ,كيعبػػػر عنػػػو بالزيػػػادة أك الػػػنقص لكػػػؿ (  1) معػػػدؿ صػػػافي اليجػػػرة: الفػػػرؽ فػػػي ىجػػػرة السػػػكاف مػػػف منطقػػػة مػػػا كا 
  .(19: 1999 ,ج.ـ.إ.ؼمف سكاف تمؾ المنطقة خالؿ سنة معينة )1000

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

65+45-6430-4425-2920-2415-190-14

1996

2002

2006

2010

2011



55 

  ىى         

 

   

 الثانيىالفصل

كػػؿ فػػرد فػػي المجتمػػع  أفكتقػػـك عمػػى أسػػاس سػػكاف, بالتركيػػب العمػػرم لم (1)عالػػةتػػرتبط نسػػبة اإل-ح
المنتجػػيف لمسػػػمع  السػػػكاففػػػالقطر الػػذم تزيػػػد نسػػبة , أمػػػا المنتجػػكف فيػػػـ بعػػض أفػػػراده فقػػط, مسػػتيمؾ

كذلػؾ بػافتراض تسػاكم , كالخدمات أفضؿ حاال مف الناحية االقتصادية مف قطر تقؿ فيو ىذه النسبة
  (.302: 1993, ةعيان أبك) األخرل في القطريف الظركؼ االجتماعية كالديمكغرافية

عػػداد أمػػف بػػيف  الثػػاني فػػي المركػػز , كىػػي فئػػة صػػغار السػػف( سػػنة 14-0) تػػعتي الفئػػة العمريػػة -خ
( 2865-) فقػػد بمغػػت, ـ2011المنػػاطؽ األخػػرل عػػاـ  مدينػػة القػػدس إلػػىالميػػاجريف المغػػادريف مػػف 

 . ىجرة األسر بمرافقة األبناء إلىكىذا يرجع , مف مجمكع المياجريف( %39.5) كنسبتيا, نسمة
إلػػى فقػػد كصػػمت (, سػػنة 19-15) نسػػبة الميػػاجريف األطفػػاؿ فػػي الفئػػة العمريػػة انخفػػاضيفسػػر  -د
سرىـ ك لطبيعة العالقات األسرية أنتيجة عدـ قدرتيـ عمى اتخاذ قرار اليجرة بمعزؿ عف %(, 2.8)

عػدـ قػدرتيـ عمػى  إلػىباإلضػافة , اليجػرة إلػىكارتباطيـ بعسرىـ في ىذه المرحمة كعػدـ تػكفر الحػافز 
 . مكاجية صعكبات الحياة بمفردىـ

عمػارىـ عػف أفي نسبة المياجريف مػف كبػار السػف الػذيف تزيػد  انخفاضكجكد  إلى بياناتتشير ال -ذ
أكضػاعيـ كأكضػاع أسػرىـ تكػكف  أف إلػىكيرجع ذلػؾ (, %3) سنة مف بيف المياجريف فقد بمغت65

 . رتقد تحددت كتشكمت كاستق
المناطؽ األخرل خالؿ  إلى مدينة القدسفي أعداد المياجريف مف نتظاـ ىناؾ حالة مف عدـ اال -ر

, نسمة( 8209-) بمغت, ـ2000أعمى نسبة لممغادريف عاـ كانت حيث (, ـ2011-1996) الفترة
كمػػف ثػػـ , نسػػمة( 4920-) إلػػىأدنػػى مسػػتكياتيا خػػالؿ نفػػس الفتػػرة فكصػػمت  انخفضػػت إلػػىكمػػف ثػػـ 

حالػػػة عػػػدـ االسػػػتقرار التػػػي  إلػػػىكىػػػذا يرجػػػع (, 7362-) ـ2011ارتفعػػػت مػػػرة أخػػػرل لتصػػػؿ عػػػاـ 
 .مدينة القدستعيشيا 

, نسػػمة( 8209-) حيػث بمغػت, ـ2000عػػاـ  مدينػة القػدسسػجمت أعمػى نسػبة لمميػػاجريف مػف  -ز
األقصػى انػدالع انتفاضػة  افإبحالة األمف كاالستقرار لدل المستعمريف الييكد  فقداف إلىكيعزل ىذا 

 . ـ2000عاـ  الثانية
 :مدينة القدس إلىلممهاجرين من و , إناث( ذكور) يالنوع التركيب -2

( 49808ـ( )2005-2001خػػػالؿ الفتػػػرة ) مدينػػػة القػػػدس إلػػػىبمػػػم حجػػػـ اليجػػػرة الكافػػػدة  
مػػػا نسػػػبتو كاإلنػػػاث ( نسػػػمة تقريبػػػان, حيػػػث شػػػكمت نسػػػبة الػػػذككر, 9961نسػػمة, أم بمتكسػػػط سػػػنكم )

                                                           

نسبة اإلعالة: عدد المعاليف اقتصاديا إلى األشخاص المنتجيف اقتصاديان. كتعرؼ كذلؾ بنسبة الكبار في السف (  1)
سػنة إلػى السػكاف الػذيف ىػـ فػي 15سػنة فمػا فػكؽ( إضػافة إلػى الصػغار الػذيف تقػؿ أعمػارىـ عػف 65)أم الذم بعمر 

 (.19: 1999 ,ج.ـ.إ.ؼسنة( )64-15عمر العمؿ )أم بيف
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 إلػػػى مدينػػػة القػػػدس, كفػػػي المقابػػػؿ بمػػػم حجػػػـ اليجػػػرة المغػػػادرة مػػػف بالترتيػػػب %(47.8 , 52.2%)
, كمػا ىػك مبػيف فػي ( نسػمة تقريبػان 15972( نسػمة, أم بمتكسػط سػنكم )79863المناطؽ األخرل )

 (.11الجدكؿ)
لىمن و  صافي الهجرة لمتركيب النوعي لممهاجرين( 66) جدول  نوعحسب المدينة القدس  ا 

 ( م5116-5112)
صافي 
 اليجرة

 السنة كفالكافد كفالمغادر 
 الذككر اإلناث المجمكع الذككر اإلناث المجمكع

-5905 15969 7744 8225 10064 4913 5151 2001 
-6613 16352 8080 8272 9739 4655 5084 2002 

-5015 13257 6479 6778 8242 3883 4359 2003 

-6691 18083 8918 9165 11392 5439 5953 2004 

-5831 16202 7926 8276 10371 4954 5417 2005 
 المجمكع 25964 23844 49808 40716 39147 79863 30055-

 :عمى بيانات مشتقة مف  بناءن  الطالبالجدكؿ مف تصميـ 
central  Bureau of Statistical,2001,2002,2003,2004,2005 table 1,2,3,6,7,10.  

 . الطالبصافي اليجرة مف حساب 

 

لى صافي الهجرة حسب ا (19) شكل حسب النوع  مدينة القدسلتركيب النوعي لممهاجرين من وا 
 (م2001-2005)

 :اآلتي( 11) يتضح مف الجدكؿ رقـ
 . نسمة( 6011-) اليجرة سالبة عند متكسط سنكم قدره( كانت ـ2005-2001) خالؿ الفترة -أ
 بمغػػت لكػػؿ منيمػػا, مدينػػة القػػدس, كاإلنػػاث إلػػى عمى ىجػػرة كافػػدة لمػػذككرعبػػ, ـ2004فػػرد عػػاـ نا -ب
مػػػف مجمػػػكع الميػػػاجريف مػػػف كػػػال ( %45.7) شػػػكمتا مػػػا نسػػػبتو, بالترتيػػػب  نسػػػمة( 5439, 5953)
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 مدينػػػة إلػػػىطبيعػػػة اليجػػػرة الكافػػػدة  إلػػػىكيرجػػػع تقػػػارب النسػػػب لكػػػؿ منيمػػػا , الجنسػػػيف فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة
 .االجتماعي المتمثؿ في الزكاج كالمرافقةكالتي تتميز بطابعيا , القدس

مػػػف , نسػػػمة كافػػػد مػػػف كػػػال الجنسػػػيف( 49808) لنحػػػك القػػػدس مدينػػػةعمػػػى الػػػرغـ مػػػف اسػػػتقباؿ  -ج
, صافي اليجرة اليزاؿ سػالبان  أف إال(, ـ2005-2001) خالؿ الفترة, ـ1948المناطؽ المحتمة عاـ 
 . ان مغادر  ان مياجر ( 30055-) كسجؿ ما مجمكعة

 . معان  الكافدة كالمغادرة السكاف أقؿ حركة ليجرة ـ2003 سجؿ عاـ -د
 مدينة القدس: إلىسباب ودوافع الهجرة اليهودية الداخمية من و أ - خامساً 

عمػى كجػكد , ـ1948بػاقي المنػاطؽ المحتمػة عػاـ  إلػىالقػدس  مدينػةمف االنتقاؿ تدؿ دكافع 
, ـ1948كىػى تمػؾ المنػاطؽ المحتمػة عػاـ جاذبػة  الثانيػةك , بيئتيف: األكلى طاردة كىػى مدينػة القػدس

البحث عػف بيئػة جديػدة يتكقعػكف  إلى السكافكىذا يفيد بكجكد بعض العكامؿ في البيئة الطاردة تدفع 
 .يةاألصمتككف ظركؼ الحياة فييا أفضؿ مف البيئة  أف
 ( www.jcpa.org/jerusalem) . العوامل الطاردة: -1
 (. فرص العمل وقمة, إيجارات المساكنارتفاع ) :الوضع القتصادي -أ

يػػدفع العديػػد  القػػدس مدينػػةكارتفػػاع أسػػعار الشػػقؽ السػػكنية فػػي , المسػػاكف إيجػػاراتارتفػػاع  أف
المناطؽ المجاكرة منيا كبديؿ عف اإلقامػة الدائمػة بالمدينػة التػي ارتفعػت  إلىليجرة ا إلى السكافمف 

 الدراسػة التػي أجراىػا نتػائذكىػذا مػا بينتػو , أسعار المساكف فييػا بشػكؿ كبيػر خػالؿ السػنكات األخيػرة
مػف ( %42) حيػث أجػاب, ـ2006نداؼ شرجام مف" مركز القدس لصالح الجميكر كالدكلة " عاـ 

ارتفػػاع أسػػعار السػػكف كعػػدـ  كػػاف نتيجػػةالقػػدس  مدينػػةأف سػػبب انتقػػاليـ مػػف  الدراسػػةمجمػػكع عينػػة 
  .كفرتو ككذلؾ ارتفاع أسعار اإليجارات

 عمل مناسب:مكان عدم توفر  -ب

إف المناطؽ التي تفتقر إلى بنيػة اقتصػادية قكيػة تعػد مػف المنػاطؽ الطػاردة لمسػكاف كمػا ىػك 
عمػؿ مناسػب كىػذا مكػاف بعػدـ تػكفر ( %16) جابػة مػا يقػاربإفقػد بمغػت  , الحاؿ فػي مدينػة القػدس

المنػػػاطؽ المحتمػػػة عػػػاـ  تميػػػزت بعػػػض نتيجػػػة لػػػذلؾ، طبيعػػػي لمنطقػػػة يغمػػػب عمييػػػا الطػػػابع السػػػياحي
كيعػزل ذلػؾ  ,مدينػة القػدس سػكافبجذبيا لعػدد كبيػر مػف االستيطانية المستعمرات ض كبع, ـ1948
 فضػػالن عػػف قربيػػا مػػف, ةكالمؤسسػػات الحككميػػ, التعمػػيـكدكر , نشػػطة االقتصػػادية فييػػااأل تعػػدد إلػػى

 .القدس مدينةلمزايا ال تتكفر في ىذه ا أففي حيف مدينة القدس, 
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 عام القدس مدينة( التجمعات التي اجتذبت أكبر عدد من السكان المهاجرين من 65جدول )
 . م5166

 % المهاجرينعدد  السم بالمغة العربية اسم المنطقة بالمغة العبرية م
 28.28 1850 خربة المقفع بيت شيمش -1
 22.93 1500 المنشية تؿ أبيب -2
 13.6 890 فاأراضي حكس بيتار عميت -3
 12.84 840 أراضي حزما كبيت حنينا كشعفاط كعناتا جفعات زئيؼ -4
 11.46 750 دير أـ معيف مكديعيف عيميت -5
 10.58 710 دير أـ معيف مكدعيف في مكابيـ رعكت -6
 %100 6540 المجمكع   

 ( The jerusalem Institute for Israel Studies,2013:21) .المصدر: مشتؽ مف:
 الطالبية مف حساب ئك النسب الم

 
عام  مدينة القدسالتجمعات التي اجتذبت أكبر عدد من السكان المهاجرين من ( 20شكل )

 م2011
 أسباب عائمية:  -ج

مدينػة سػبب مػف األسػباب التػي تػدفع بػاليجرة مػف  دافػع الػزكاج كتػكفير متطمباتػو الماديػة يعد
ممػف ( %13) الغػرضبمغت نسبة المياجريف مف أجؿ تحقيؽ ىذا فقد , المناطؽ األخرل إلى القدس

 .شممتيـ العينة
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 تدٌن المدٌنة : -ح

تػدخميـ ك مدينػة القػدس, عمػى مفاصػؿ الحيػاة فػي ( المتػدينيف)( 1) يسيطرة الييكد األرثكذكس
, المنػاطؽ السػاحمية إلػىبػاليجرة  السػكافكىذا يػدفع , السكاففي حياة الناس اليكمية يؤثر كثيران عمى 

كحسػػب االسػػتطالع الػػذم أجػػرم عػػاـ , الكامػػؿ دكف تقيػػداالنفتػػاح , زعػػاجإحيػػث الحيػػاة الميميػػة دكف 
 .سباب دينيةأل( %6) فقد أجاب, ـ2006

 : للتعلٌماالنتقال  -خ

خػارج المدينػة  إلػىىنػاؾ مػف ييػاجر  , أفـ2006تبيف حسػب االسػتطالع الػذم أجػرم عػاـ 
 (.%6) ألسباب تعميمية حيث بمغت نسبتيـ

 العوامل الجاذبة: - 2
 . العامل الديموغرافي -أ

الييكد في القدس يتمثؿ فػي نسػبة  السكافالعنصر األساسي الذم يؤثر في تراجع نسبة  يعد
( 300) اليجرة الييكدية المرتفعػة منيػا حيػث بمػم عػدد الػذيف غادركىػا خػالؿ العشػريف سػنة الماضػية

بكضػػػع المزيػػػد مػػػف الكػػػكابح عمػػػى ( إسػػػرائيؿ) فػػػي مػػػيفلػػػذا ينصػػػح صػػػناع القػػػرار كالميت, ألػػػؼ ييػػػكدم
حيػػث تشػػير األرقػػاـ فػػي , كد فييػػاالييػػ السػػكافكمحاكلػػة تغميػػب نسػػبة , اليجػػرة المعاكسػػة مػػف القػػدس

فيما بمغت نسػبة , الييكد السكافعند ( %146) يا شيدت ارتفاعان بنسبةأنال إالعقكد األربعة األخيرة 
  (.8, 10: 2013, شرغام) لمفترة نفسيا( %280) الفمسطينييف السكافزيادة 

 العامل السياسي: -ب
المشاكؿ البارزة  أىـمف ( اإلسرائيمي) المشكمة الديمكغرافية لدل ساسة حككمة االحتالؿ دتع
حيػث صػرحكا ألكثػر مػف , في كافة المستكيات كأبرزىػا المسػتكل السياسػي)اإلسرائيمية(  عمى الساحة

 كجػكد أقميػةؿ أغمبيػة ييكديػة فػي ظػ( العاصػمة األبديػة إلسػرائيؿ) يككف في القػدس أفو يجب عنمرة ب
 . عربية

 أكثريػة كجػكد لضػماف, لممدينػة جديػدة حػدكد برسػـ ـ1967 عػاـ االحتالؿ حككمة قامتفقد 
 كاسػتخدمت, أخػرل جيػة مف الفمسطينية السكانية التجمعات مف عددو  كإلخراج, جية مف فييا ييكدية
 كفػي, التجمعات ىذه إلى االنتقاؿ إلى داخميا الكاقعة المناطؽ في السكاف باقي لدفع مختمفة أساليب

                                                           

ية األرثكذكسية: مف أىـ الفرؽ الييكدية في العصر الحديث ,كىي ردة فع رجعية ضد التيارات التنكيريػة الييكد ( 1) 
كمصػطمح أرثػكذكس مسػيحي يعنػي االعتقػاد الصػحيح أك  .كاإلصالحية كالتي تسيطر عمى الحياة الدينية في إسػرائيؿ

 (.2007عايش ,) العقيدة الصحيحة "
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دخػػاؿ ضػػـ جػػرل نفسػػو الكقػػت  أبػػك) جديػػدة مسػػتكطنات لبنػػاء بالسػػكاف معىكلػػة غيػػر أخػػرل منػػاطؽ كا 
 (.22: 2009, عامر

تقكـ عمى أساس العمؿ )اإلسرائيمية(,  رؤية لألكساط( كلمرتأ) قدـ رئيس الكزراء المستقيؿك 
( %12إلػػى )فيمػػا تتراجػػع نسػػبة العػػرب (, %88) الييػػكد فػػي المدينػػة تتجػػاكز السػػكافلتصػػبح نسػػبة 

 ( (www. algsera. net. خالؿ السنكات القميمة القادمة
في القدس كالتعثير عمى ( 1) منيا فكرة التغيير الديمكغرافيانطمقت القاعدة األساسية التي  إف

غػراؽ فمسػطيف إىػي , الديمكغرافي لصالح الييكد فييا بشكؿ خاص كفي فمسطيف بشػكؿ عػاـ الميزاف
انطػػالؽ كلجعميػػا قاعػػدة , بالميػػاجريف الييػػكد كحشػػد الماليػػيف مػػنيـ فػػي فمسػػطيف لتيكيػػدىا مػػف جيػػة

  (.387: 1996, كآخريف, خكرم) أخرللمغزك الصييكني لمكطف العربي مف جية 
 .  العامل الديني -ج

بالمكانػػة " أرض الميعػػاد" ك"الحػػؽ التػػاريخي" :عممػػت الحركػػة الصػػييكنية عمػػى ربػػط مقػػكلتي
حػدل القضػايا المركزيػة إبحيػث شػكمت القػدس , لييػاإالدينية لمقػدس كالحنػيف الػديني الييػكدم بػالعكدة 

الديانػػة اسػػتعادة القػػدس فػػي الصػػالة األساسػػية فػػي  إلػػى اإلشػػارةحيػػث تظيػػر , لمػػكعي الػػديني الييػػكدم
نسػيتؾ  إف"137كبالعبػارة الشػييرة مػف المزمػكر, الييكدية "شمكنا اسرام" التي تتمى ثالث مرات يكميان 
كىػي جػزء مػف تػالكة الشػكر بعػد تنػاكؿ , ابنػوختػاف يا أكرشميـ تنسى يميني" حيػث يتمكىػا األب كقػت 

  (.11: 1991, العباسي) سبكعياـ األأالكجبات خالؿ 
مف مرحمة القكؿ إلى مرحمة التطبيؽ العممػي عمػى األرض, حيػث  الحركة الصييكنيةانتقمت 

  ة كالمسيحيةاإلسالميعمميات تيكيد متسارعة تستيدؼ المقدسات  في ىذه األياـ مدينة القدستشيد 
كفػػي المقابػػؿ , كالكنػػائسرض مػػف خػػالؿ ىػػدـ المسػػاجد كتبػػرىف ذلػػؾ عمػػى األ, لتغييػػر ىكيتيػػا الدينيػػة
كالركحية لمييكد في , كقمب الثقافة الييكدية, باعتبارىا المركز الديني قاضياأنتقكـ ببناء الكنس عمى 

 (.42التفكجي :) حاء العالـنأ
 
 
 

                                                           

ف ىػػذا التغييػػر بتػػعثير معػػدالت المكاليػػد أك الكفيػػات أك اسػػكاء كػػ, كتػػركيبيـ كتػػكزيعيـالتغييػػر فػػي عػػدد السػػكاف  ( 1) 
كالػػذم يحصػػؿ بطريقػػة طبيعيػػة دكف تػػدخؿ مباشػػر مػػف , كىػػذا التغييػػر يختمػػؼ عػػف التغييػػر الطبيعػػي لمسػػكاف, اليجػػرة
, كآخػػػريف, خػػػكرم) ان كنعنػػػي بػػػو النمػػػك السػػػكاني النػػػاجـ عػػػف الفػػػرؽ بػػػيف عػػػدد الػػػكالدات كعػػػدد الكفيػػػات سػػػنكي, اإلنسػػػاف
1996 :387.)  
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 :الخالصة -سادساً 
 حككمػػػة تعمػػػؿ حيػػػث, ياسػػػكان لنمػػػك الميمػػػة المصػػػادر أىػػػـ مػػػف( إسػػػرائيؿ) إلػػػى اليجػػػرة تعػػػد
 عػػاـ المحتمػة األراضػي فػػي لمعػيش العػالـ ييػػكد لجمػب قػكة مػػف أكتيػت مػا بكػػؿ( اإلسػرائيمي) االحػتالؿ
الميػػػزاف  لتعػػػديؿ خػػػاص  بشػػػكؿ القػػػدس مدينػػػة كفػػػي عػػػاـ بشػػػكؿ( بإسػػػرائيؿ) يسػػػمى مػػػا أك ـ1948

 الػذيف الييػكد لممسػتعمريف االحػتالؿ ساسػة دعػكل تقتصػر فػال, الفمسػطينييف السػكاف مػع الديمكغرافي
 مسػػتمرة دعػػكات ىنػػاؾ بػػؿمدينػػة القػػدس,  إلػػى لميجػػرة ـ1948 عػػاـ المحتمػػة فمسػػطيف خػػارج يقطنػػكف

 المحفػػزات مػػف العديػػد كسػػط ـ1948 عػػاـ المحتمػػة فمسػػطيف فػػي يعيشػػكف الػػذيف الييػػكد لممسػػتعمريف
 عمػػى الييكديػػة الصػػبغة لتسػػكد( إسػػرائيؿ) عاصػػمة زعميػػـ حسػػب باعتبارىػػا القػػدس مدينػػة فػػي لمعػػيش
 سياسػات ك خطػط كفػؽ تسػير القػدس مدينػة إلػى الداخميػة الييكديػة اليجرة أف يؤكد ما كىذا, ساكنييا
 .منظمة

مف إجمالي المياجريف ( %13) القدسمدينة  إلىكصؿ المعدؿ السنكم لممياجريف الكافديف 
القدس سالبة خػالؿ  إلىاليجرة كانت بينما (, ـ2011 -2002) خالؿ الفترة( إسرائيؿ) إلىالكافديف 

 صػػافي اليجػرة سػػالبان بمػػمك , نسػمة تقريبػػان ( 4024) عنػػد متكسػط سػػنكم بمػػم( ـ2011-1980) الفتػرة
 . مياجران مغادران ( 68418-)

 حيػػػث بمغػػػت نسػػػبة صػػػغار السػػػف, ي فتػػػيسػػػكانبتركيػػػب  القػػػدسمدينػػػة فػػػي  السػػػكافيتميػػػز ك 
 (. %9) كنسبة كبار السف(, سنة2305) كعمر كسيط, ـ2011عاـ  السكافمف جممة ( 34%)

لػػىالميػػاجريف مػػف ك  أفتبػػيف ك   فقػػد كصػػؿ عػػدد المغػػادريف , قػػد تميػػزكا بػػالفتكة مدينػػة القػػدس ا 
مػف ( %53) الفتػرة كصػؿ إلييػا كفػي نفػس(, %47, إلػى )ـ2011-2007 مف القدس خػالؿ الفتػرة

 العمػػر الكسػػيط لممغػػادريفاف بينمػػا كػػ, سػػنة( 34-20) أعمػػارىـ تتػػراكح بػػيفكانػػت حيػػث , الميػػاجريف
لػىىناؾ عالقة قكية بيف عامؿ العمر كاليجرة الييكدية الداخمية مػف ك  أفكىذا يؤكد , سنة( 25.2)  ا 

 مدينة القدس. 
 المدينػػػػة المرتبػػػػة األكلػػػػى حيػػػػث بمغػػػػت إلػػػػىمسػػػػاىمة الػػػػذككر فػػػػي اليجػػػػرة الكافػػػػدة احتمػػػػت  

بينمػػا جػػاءت (, ـ2005-2001) المدينػػة فػػي الفتػػرة إلػػىمػػف المجمػػكع الكمػػي لمميػػاجريف %( 86.5)
مػف المجمػكع الكمػي لمميػاجريف فػي نفػس الفتػرة ( %80.2) بمغػت الثانيػةالمرتبة  اإلناث فيمساىمة 

حاالت الزكاج التي تتـ مف ذكػكر المدينػة  ىإل ناث لكيرجع ىذا االرتفاع النسبي , كىي نسبة عالية
 كىػػذا يؤكػػد كجػػكد عالقػػة قكيػػة بػػيف عامػػؿ النػػكع, ـ1948تعػػيش فػػي المنػػاطؽ المحتمػػة عػػاـ إلنػػاث 

لىك كاليجرة الييكدية الداخمية مف ( ثى, أنذكر)  مدينة القدس.  ا 
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مت حيث كص, ىميا العامؿ االقتصادمأ مدينة القدسفي  سكافىناؾ عدة عكامؿ طاردة لمك 
 العكامػػػػػؿ الثالثػػػػػةكانػػػػػت كفػػػػػي المقابػػػػؿ , مػػػػف مجمػػػػػكع الميػػػػػاجريف( %42) يػػػػػدكا ذلػػػػػؾأنسػػػػبة الػػػػػذيف 

 . مدينة القدس إلىمف العكامؿ الجاذبة لميجرة ( كالسياسي, كالديني, الديمكغرافي)
مدينػػػػة  إلػػػىتتحػػػدث فػػػي الغالػػػب عػػػف اليجػػػرة الييكديػػػة )اإلسػػػرائيمية(  حصػػػاءاتاإل أفرغػػػـ 

صػػافي اليجػػرة لمييػػكد سػػجؿ  أفال إ, لييػػا ألسػػباب سياسػػيةإمػػف اليجػػرة  كفالفمسػػطينيكيمنػػع , القػػدس
 (.ـ2005-2001) قيمة سالبة في الفترة



 

 

 

 الثال الفصل 
 م ين  الك ساآلثاا امرتتب  على اهلجر  ال ه دي  ال اخل    
 مدينة القدس. في لمهجرة الديموغرافيالميزان  عمى المترتبة اآلثار -أولً 

 اآلثار المترتبة عمى التوزيع الجغرافي لمتجمعات الفمسطينية في مدينة القدس. -ثانياً 

 أثر سياسات الحتالل اإلسرائيمي عمى تغير حجم السكان في مدينة القدس. – ثالثاً 

 مدينة القدس. في التعميم قطاع عمى المترتبة اآلثار -رابعاً 

 مدينة القدس. في الصحة قطاع عمى المترتبة اآلثار - خامساً 

  مدينة القدس. في القتصادي القطاع عمى المترتبة اآلثار - سادساً 

 .الخالصة-سابعاً 
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 :مدينة القدسالديموغرافي لمهجرة في  الميزاناآلثار المترتبة عمى  -أولً 
جيػكدان حثيثػة  مػف أجػؿ تغييػر الميػزاف الػديمكغرافي فػي ( اإلسرائيمي) تبذؿ حككمة االحتالؿ

لكي يبقى في صالحيا, كلتحقيؽ ىذا اليػدؼ قامػت بكضػع الخطػط كالسياسػات العديػدة  مدينة القدس
مدينػػة الراميػػة إلػػى تعزيػػز الكجػػكد الييػػكدم مػػف خػػالؿ تشػػجيع المسػػتعمريف الييػػكد عمػػى اليجػػرة إلػػى 

 في اآلتي:   مدينة القدس عمى سكاف اليجرة الييكديةكيتمخص تعثير  ,القدس
 تطور حجم السكان ومعدلت نموهم: -1

دارت حػكؿ نفػس النسػبة  يا تقريبان أنالفمسطينييف في القدس يالحظ  السكافالمتتبع لنسبة إف 
عػػالف عنػػدما تػػـ احػػتالؿ شػػرقي القػػدس ك  ـ1967عػػاـ كانػػت التػػي  الشػػطر الغربػػي مػػف  إلػػىضػػميا ا 
الفمسطينييف  السكافنسبة كانت  ـ1967في القدس "المكحدة" عاـ  السكافمف بيف مجمكع ف, المدينة
كانػػػػػت ـ 1987كعػػػػػاـ %( 27.8) فػػػػػي حػػػػػدكد نسػػػػػبتيـكانػػػػػت ـ 1977 كفػػػػػي عػػػػػاـ( %25.8) ىػػػػي
كقػػد تػػـ الحفػػاظ عمػػى ىػػذه النسػػبة عبػػر (, %29.1) إلػػىكصػػمت , ـ30/6/1995كفػػي (, 28.3%)

  (.90 :1997, مصطفي) طريقتيف:
. ألؼ ييكدم فييػا( 147.1) ما مجمكعو سكافييكدية شرقي القدس كا  استيطانية بناء مستعمرات  -
, كالقطاعات االقتصػادية كالسياسػية األخػرل العمرافالفمسطينييف مف ناحية  السكافالتضييؽ عمى  -

 . مف المدينة القسرم التي شجعت عمى اليجرة
 م5166-6644مدينة القدسلسكانية في احسب التجمعات  السكانيمعدل النمو ( 64جدول )

 السنة
 ٌهود

 وآخرون
 النمو معدل

 %السنوي
 الفلسطٌنٌٌن

 المعدل
 %السنوي

 النمو معدل

 %السنوي

6644 545.4 4.2 614.4 3.5 3.3 

6654 431.6 5.2 641.2 5.5 2.4 

6664 356.6 5.1 634 4.2 2.2 

5114 354.6 6.6 511.2 4 1.3 

5166 266.3 6.5 564 4 1.2 

 (. statistical year book,2011,table III/3) مف : مشتؽالمصدر 
 .الجدكؿ مف عمؿ الطالب

                                                           

 ( )البكذييف ) كأعضاء الديانات األخرل, ييكد كآخركف : كتشمؿ ىذه المجمكعة مف المسيحييف الذيف ليسكا عربا
عادة األقارب مف غير ) لكزارة الداخمية ير المصنفة حسب الديف " كفقان ك تمؾ " غ( ال , كاليندكس ك السامريكف
 ( statistical year book,2014:1(.)الجددالييكد مف المياجريف 



65 

  ىى         

 

   

 الثالثىالفصل

 سػػكافالفمسػػطينييف مػػف مجمػػؿ  سػػكافلم السػػنكم نسػػبة معػػدؿ النمػػك ( أف13) يتضػػح مػػف الجػػدكؿ -أ
إلػػى ـ 2007عػػاـ  انخفضػػتك (, %3.5) ـ1997معػػدؿ النمػػك عػػاـ  فاحيػػث كػػ, القػػدس فػػي تنػػاقص

 إلػػػىكيرجػػػع ذلػػػؾ (, %3) كبقيػػػت النسػػػبة, ـ2011عمػػػى ىػػػذا الحػػػاؿ حتػػػى عػػػاـ كاسػػػتمرت (, 3%)
تطبيؽ عدة سياسات ممنيجػة تعمػؿ عمػى ىجػرة الفمسػطينييف ( يسرائيماإل) االحتالؿ مكاصمة حككمة

 . كتحد مف تطكر حجميـ كتزايد كتيرة نمكىـ, مناطؽ أخرل إلىخارج حدكد المدينة 
العمؿ كارتفاع قيمة اإليجارات كعدـ السماح ليـ بالتقػدـ  مف فرصحرمانيـ كمف أىـ ىذه السياسات 

 Masry –Herzalla, Razin and) لمحصػكؿ عمػى قػركض عقاريػة لمسػكف كخاصػة فػي شػرقي القػدس
Choshen, 2011). 

, ذلػؾ المركػزم فػي يرجػع السػبب, ىنػاؾ زيػادة فػي أعػداد الييػكد أفكيتضح أيضا ن مف الجػدكؿ  -ب
 كألسػباب, عشػر التاسػع خػالؿ القػرف, دينيػة ألسػباب, إلييػا الخارجيػة اإليجابيػة الييكدية يجرةال إلى

 خػالؿ( )اإلسػرائيمية كالحككمػة, الصػييكنية الحركػة مػف مكجيػةاسػتيطانية  كسياسػية, قكميػة كدكافػع
 إضافة, الطبيعية الزيادة عمى األساسفي فاعتمدت , الفمسطينييف السكاف زيادة أما, العشريف القرف
حيث يشػكؿ الفمسػطينيكف مػا يزيػد عػف ثمػث , القدس إلى الخميؿ منطقة مف داخمية إيجابية ىجرة إلى

  (.8: 2011, خمايسي) القدس مدينة لحدكد اإلسرائيمي التحديد حسب( المدينة سكاف

 
 م2011-1977 مدينة القدسالنمو السكاني حسب التجمعات السكانية في  معدل (21) شكل

, إلػػػػى ـ2000فػػػػي القػػػػدس عػػػػاـ  السػػػػكافالفمسػػػػطينييف مػػػػف مجمػػػػكع  السػػػػكافكصػػػػمت نسػػػػبة 
 ـ2000نسبة الييكد عاـ كانت بينما (, %36إلى )كصمت  أف , إلىـ2011كزادت عاـ (, 32%)
 بسبب اليجرة العكسية مف المدينة( %64إلى )كصمت  أف إلىـ 2011عاـ  انخفضتك (, 68%)

Chochen ,Korach & Koufman,2013:8). ) 
فقػػد أقػػرت , كنمػػكىـ فػػي المدينػػة السػػكافكلمكقػػكؼ عمػػى اآلثػػار المترتبػػة عمػػى تطػػكر حجػػـ  
الفمسػطينييف  السػكافالحػد مػف نمػك  إلػىكالػذم ييػدؼ , 2000مخطط القػدس )اإلسرائيمية(  الحككمة
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تضػػيؽ الخنػػاؽ عمػػى لتبػػاع عػػدة سياسػػات امػػف خػػالؿ  فييػػا كجػػكدىـفػػي المدينػػة كالتقميػػؿ مػػف حجػػـ 
كفػػػي المقابػػػؿ يػػػدعـ ىػػػذا المخطػػػط المشػػػاريع , التفكيػػػر الجػػػدم فػػػي تػػػرؾ المدينػػػة إلػػػىلػػػدفعيـ  السػػػكاف

كتضػع قيػكدان عمػى , ليياإاليجرة الييكدية الداخمية  إلىاالستعمارية داخؿ المدينة كيدعك االستيطانية 
 ىإلػ بالمبػادرة( )اإلسػرائيمية الحككمػة فقػد قامػت, حؽ اإلقامة فييا لتحكؿ دكف ىجػرة فمسػطينية إلييػا

اسػتيطانية  كحػدة 50.000عػف الحػديث حيػث يجػرم, المدينػة فػي استعماريةاستيطانية مشاريع  دعـ
 تنفيػذ بػالتزامف مػع, ـ2013بالفعػؿ عػاـ  شػائياأنعمػى  العمػؿ بػدأ كحػدة 20.000منػو اسػتعمارية
 كتشػير, التػرخيص عػدـ بحجػة المدينػة فػي الفمسػطينيةمبػاني ال ىػدـ سياسػة)اإلسػرائيمية(  الحككمػة

 فػي ىدمػو تػـ مػا إلػى باإلضػافة ,باليػدـ ميػددة سػكنية كحػدة 20.000 حػكالي إلػىاإلحصػاءات 
  (.5: 2013, البيطار) بيت100 حكالي 2009العاـ

 مدينة القدس:اآلثار المترتبة عمى التوزيع الجغرافي لمتجمعات الفمسطينية في  -ثانياً 
الفمسطينية بالتكزيع الجغرافي لممستعمرات يرتبط تبايف الكثافة السكانية في التجمعات  

االستيطانية كما يتبع ىذه المستعمرات مف خدمات أخرل عمى حساب الحيز المكاني لمتجمعات 
 الفمسطينية تحت حجذ أمنية مف ناحية, كالتكزيع الجغرافي لممياجريف الييكد في ىذه المستعمرات

    مف ناحيةو أخرل.
 الفمسطينيون:التوزيع الجغرافي لمسكان -1

كمػػػف , ـ2011حيػػػان سػػػكنيان عػػػاـ  22عمػػػى  مدينػػػة القػػػدسالفمسػػػطينيكف فػػػي  السػػػكافيتػػػكزع 
حيػث , فػي األحيػاء الفمسػطينية السػكافيتضح مدل التفاكت في أعداد ( 13) الجدكؿ بياناتاستقراء 
 قدسمدينة الكأحياء كسط كجنكب كسط (, %37.6) في األحياء الشمالية منيا بنسبة السكافيتركز 
, المسػػيحياإلسػالمي, الحػي ) مػف ضػمنيا األحيػػاء الفمسػطينية فػي البمػدة القديمػػة ,(%34.4) بنسػبة
مػػػف مجمػػػكع ( %12.6) كحػػػدىا نسػػػبةتشػػػكؿ ىػػػذه األحيػػػاء ك (, الييػػػكدم) باسػػػتثناء الحػػػي( رمنػػػياأل

 مسػػػاحة األحيػػػاء الكسػػػطى مجتمعػػػة ال تشػػػكؿ سػػػكل أفعمػػػى الػػػرغـ مػػػف  ,مدينػػػة القػػػدسفػػػي  السػػػكاف
 مدينة القدس. مف مساحة ( 20.82%)

 فقػػػػد بمغػػػػت النسػػػػبة ,السػػػػكافكتػػػػعتي األحيػػػػاء الجنكبيػػػػة فػػػػي المرتبػػػػة الثالثػػػػة مػػػػف حيػػػػث عػػػػدد 
مدينػػػة مػػػف مسػػػاحة ( %21.4) كتشػػػكؿ مسػػػاحة مػػػا نسػػػبتوالسػػػكاف, مػػػف مجمػػػكع عػػػدد %( 14.51)

 القدس. 
مػف ( %12.6) فييػا السػكافبمغػت نسػبة  , حيػثكتعتي األحيػاء الشػرقية فػي المركػز األخيػر

 %(.12.3) كتشكؿ المساحة ما نسبتو ,السكافمجمكع 
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 ( 5166) معا مدينة القدستوزيع السكان الفمسطينيين في التجمعات السكانية في ( 63) جدول

النسبة من  السكانعدد  المنطقة
 السكان

المساحة/  
 دونم

النسبة من 
 المساحة

الكثافة 
 دونمنسمة/

  األحياء الشمالية
 5.9 6.06 2441 4.9 14366 كفر عقب
 3.9 21.4 8621 11.6 33616 بيت حنينا

 5.3 10.6 4277 7.8 22758 شعفاط
 37.9 0.9 368 4.8 13967 مخيم شعفاط
 5.3 1.06 427 0.7 2272 باب الساهرة
 16.2 2.6 1058 5.9 17179 الشيخ جراح

 5.2 2.6 1059 1.9 5579 عناتا الجديدة 
 6.01 45.22 18251 37.6 109737 المجموع

 أحيـــاء وســـط المدينـــة
 ( المركز)
ــــــــــــة - ــــــــــــدة القديم   البم

  وتشمل:

 

 63.1 1.19 480 10.5 30328 الحي اإلسالمي
 23.2 0.48 197 1.6 4577 الحي المسيحي
 11.9 0.33 137 0.5 1630 الحي األرمني

 44.9 2 814 12.6 36535 المجموع
جنــــوب وســــط  أحيــــاء
 المدينة

 

 3.9 13.1 5291 7.3 21127 جبل المكبر  -
 18.4 3.13 1262 8 23327 س العمودأر  -
 18.1 2.59 1043 6.5 18932 سموان -

 8.3 18.82 7596 21.8 63386 المجموع
  األحياء الشرقية

 5.7 5.9 2394 4.7 13731 العيسوية
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النسبة من  السكانعدد  المنطقة
 السكان

المساحة/  
 دونم

النسبة من 
 المساحة

الكثافة 
 دونمنسمة/

 8.8 6.4 2596 7.9 22977 الطور و الشياح
 7.3 12.3 4990 12.6 36708 المجموع

  األحياء الجنوبية
 أم + بـاهر صـور
 طوبا 

18187 6.3 5333 13.2 3.4 

 7.1 3.9 1577 3.8 11199 صفافا بيت
 7.3 4.3 1736 4.41 12751 عرب السواحرة

 4.8 21.4 8646 14.51 42137 المجموع
 7.1 %100 40297 %100 288503 جمالياإل

 بناءن عمى مصادر متعددة: الطالبالجدكؿ مف احتساب 
  (.31: 2013, منظمة التحرير الفمسطينية) -1
2-.STATICAL YEAR BOOK OF JERUSALEM,2011,Table 1/3) ) 

مػػدل الخمػػؿ الحاصػػؿ فػػي  يكشػؼ السػػكافكسػبب ىػػذا االخػػتالؼ بػػيف مسػاحة األحيػػاء كعػػدد 
ىػػػذا نتيجػػػة الممارسػػػات ككػػػاف  ,مدينػػػة القػػػدسالتكزيػػػع الجغرافػػػي لألحيػػػاء الفمسػػػطينية الكاقعػػػة ضػػػمف 

عمػػػى األرض مػػػف خػػػالؿ االسػػػتيالء عمييػػػا ( اإلسػػػرائيمي) الممنيجػػػة التػػػي تمارسػػػيا حككمػػػة االحػػػتالؿ
كعممػػت  ,ة الفمسػػطينية مػػف النمػػك التطػػكرالسػػكانيالتجمعػػات  منػػع إلػػىممػػا أدل  ,تحػػت حجػػذ كاىيػػة

عػػزؿ ىػػذه  ممػػا ,داخميػػااالسػػتيطانية كتػػـ ليػػا ذلػػؾ بػػزرع المسػػتعمرات  ,عمػػى تفتيػػت ىػػذه التجمعػػات
 . بعضان عات عف بعضيا التجم
 : السكانة حسب حجم السكانيالتجمعات -2

 عمى النحو التالي:( 14) الجدول بياناتمعتمدين عمى  السكانيمكن ترتيب األحياء حسب حجم 
 سػػكاف%مػف جممػة 3يا عػػف سػكانأحيػاء قزميػة الحجػػـ: كىػي تتمثػؿ فػػي األحيػاء التػي تقػػؿ نسػبة -أ

كعناتػا  ,(%0.7مدينػة القػدس )مف باب الساىرة الكاقػع فػي شػماؿ  كتضـ كالن مدينة القدس, أحياء 
 كمركزىػػػا مدينػػػة القػػػدسكالحػػػي المسػػػيحي الكاقػػػع فػػػي قمػػػب  ,( %1.9) الجديػػػدة فػػػي نفػػػس المنطقػػػة

 (. %0.5) كالحي األرمني في نفس المنطقة ,( 1.6%)
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  أحياء صغيرة الحجـ:-ب
الشي  جراح بمغت نسػبة ) كؿ مف:عمى %, كتشتمؿ 6-%3كتتراكح نسبة سكانيا فيما بيف 

%(, العيسػكية, حيػث بمغػت نسػبة 4.8%(, مخػيـ شػعفاط )4.9, كفػر عقػب )(%5.9فيػو ) السكاف
 %(. 4.41) عرب السكاحرة(, %3.8) بيت صفافا(, %4.7) افيي السكاف

 أحياء متكسطة الحجـ:-ج
 مػػف: كػػالن  كتضػػـ, األحيػػاء الفمسػػطينية سػػكاف%مػػف 9-%6يا فيمػػا بػػيف سػػكانكتتػػراكح نسػػبة 

, رأس العػامكد, جبؿ الكبر) كأحياء كسط المدينة كىي ,مدينة القدسالكاقع شماؿ ( %7.8)  شعفاط
, (%7.9) حيػاء الشػرقية :الطػكر كالشػياحكاأل, (%8 ك, %6.5,ك %7.3) كنسبيا بالترتيب سمكاف

  .(%6.3) حياء الجنكبية :صكر باىر كأـ طكبااألك 
 أحياء كبيرة الحجـ:-د

بيػػت  مػػف: كتضػػـ كػػالن ( %9) يا عػػفسػػكانحيػػاء التػػي تجػػاكزت نسػػبة عمػػى األ مؿتكىػػي تشػػ
 (. %10.5مدينة القدس )في مركز  اإلسالميالحي ك (, %11.6) حنينا في الشماؿ

 :مدينة القدسن في يكثافة السكان الفمسطيني-3
كيمكػػف , دكنـنسػػمة/7.1نحػػك  مدينػػة القػػدسحيػػاء الفمسػػطينية فػػي تبمػػم الكثافػػة العامػػة فػػي األ

( 15) الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ بيانػػاتفئػػات اعتمػػادان عمػػى ال إلػػىترتيبيػػا تنازليػػان حسػػب الكثافػػة كتقسػػيميا 
 :اآلتيكىي عمى النحك 

 أحياء الكثافة القصوى:-أ
كىػػػي تشػػػمؿ عمػػػى  /الػػػدكنـ,نسػػػمة 10ة عػػػف السػػػكانيكىػػػي األحيػػػاء التػػػي تزيػػػد فييػػػا الكثافػػػة 

س أر ) ك(, مخػػيـ شػػعفاط) ك, (رمنػػيالحػػي األك), (يحيالحػػي المسػػك) ,اإلسػػالمي(الحػػي ) الترتيػػب:
 (.الشي  جراح) ك)سمكاف(,  ك(, العمكد

 ,نسػػبة مرتفعػػة جػػدان مقارنػػة ن باألحيػػاء األخػػرل اإلسػػالميلمحػػي  ةالسػػكانيكصػػمت الكثافػػة فقػػد 
كضػػع حككمػة االحػػتالؿ )اإلسػػرائيمي( العراقيػػؿ  إلػػىكيرجػع ذلػػؾ  ,( دكنـنسػػمة/ 63. 1) حيػث بمغػػت

أماـ تقدـ المػكاطنيف الفمسػطينييف لمحصػكؿ عمػى رخػص لمبنػاء فػي أحيػاء البمػدة القديمػة ,كذلػؾ لمحػد 
مف تكسع التجمعات السكانية الفمسطينية في ىذه األحياء, كليس ىذا فحسػب بػؿ يمنعػكىـ حتػى مػف 

ط لحمميـ إلى اليجرة مف بيكتيـ إلػى خػارج مدينػة القػدس, إدخاؿ أم مكاد لترميـ بيكتيـ اآليمة لمسقك 
حػػي )الييػػكدم( عمػػى حسػػاب الحػػي اإلسػػالمي, كاألحيػػاء لم ان تكسػػعكفػػي المقابػػؿ تشػػيد البمػػدة القديمػػة 

 مدينة القدساألخرل داخؿ البمدة القديمة, حيث بمغت مساحتو أثناء االحتالؿ البريطاني ل الفمسطينية
, ( دكنمػان 137ـ, )2011عاـ  تومساح ,ككصمتكعدد سكانو لـ يتجاكز التسعيف أسرة  ,دكنمات(8)

 ( Statical Year Book,2011,Table1/3. )دكنـ( نسمة /24.7أم ) ,نسمة3329كبمم عدد سكانو 
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  الفمسػػطينييف لتحػػكؿ دكف سػػكافمػػنح رخػػص البنػػاء لم( اإلسػػرائيمي) منعػػت حككمػػة االحػػتالؿ
لتحػػػػكؿ بعػػػػد ذلػػػػؾ  ,يػػػػا منػػػػاطؽ خضػػػػراءأنبحجػػػػة   ية فػػػػي البمػػػػدة القديمػػػػةاألحيػػػػاء الفمسػػػػطين تكسػػػػع

 . غنيـي بأ, كما حدث ألراضي جبؿ ييكديةاستيطانية مستعمرات 
, داخػػػؿ البمػػػدة القديمػػػة( 1) االسػػػتيطانيةبإقامػػػة البػػػؤر ( اإلسػػػرائيمي) شػػػرعت حككمػػػة االحػػػتالؿ

قػػكانيف الفمسػػطينية مسػػتخدمة التبػػع ذلػػؾ االسػػتيالء عمػػى البيػػكت اإلسػػالمي, كخاصػػة داخػػؿ الحػػي 
  (.81: 1996, مصطفي) كاألساليب المختمفة

 :األحياء الشمالية 
المرتبػػػة ( كالشػػػي  جػػػراح, مخػػػيـ شػػػعفاط) تتصػػػدر األحيػػػاء الفمسػػػطينية الشػػػمالية كخصكصػػػان 

 1602, 37.9) فقػد بمغػت لكػؿ منيػا ,ةالسػكانيبعد الحي اإلسالمي مػف حيػث ارتفػاع الكثافػة  الثانية
ة المرتفعػػة فػػي المنطقػػة الشػػمالية إلػػى التكسػػع السػػكانيكيرجػػع سػػبب الكثافػػة , بالترتيػػب( الدكنـنسػػمة/

لكػي  بعضػان كعزليػا عػف بعضػيا  افي تمؾ األحياء ليتـ محاصرتياالستيطانية المستمر لممستعمرات 
 يتسنى لحككمة االحتالؿ ربط المستعمرات بعضيا ببعض. 

دكنمػا مػف أراضػي منطقػة 3345بسػمب , ـ1968عػاـ ( اإلسرائيمي) قامت حككمة االحتالؿ
( رامػػات أشػػككؿ) حػػكؿ المدينػػةاسػػتيطانية لتقػػاـ أكؿ مسػػتعمرة  ,( 1425) الشػػي  جػػراح بمكجػػب قػػرار

لتػػربط بػػيف  ,نسػػمة 6600كحػػدة سػػكنية تسػػتكعب 2200دكنمػػان كتضػػـ حػػكالي 397كتبمػػم مسػػاحتيا 
( الجػزء الغربػي جبعػات ىمفتػار) رة مػعكتشكؿ ىذه المسػتعم ,مدينة القدساألحياء في غربي كشرقي 

 العػػػػػػاـ الكاصػػػػػػؿ بػػػػػػيف القػػػػػػدس كراـشػػػػػػاؤىا لمراقبػػػػػػة الشػػػػػػارع أنالتػػػػػػي تػػػػػػـ االسػػػػػػتيطانية حيػػػػػػاء مػػػػػػف األ
 (www.shobiddak. comاهلل.)

كاحػػدة اسػػتيطانية كحػػدة ( كبسػػغات عػػكمر, النبػػي يعقػػكب كبسػػغات زئيػػؼ) تشػػكؿ مسػػتعمرات
كفي نفس الكقػت تمنػع اتصػاليا , كبيت حنينا كشعفاط حالت دكف تكسعياشرؽ الراـ كضاحية البريد 

  (.83: 1997, مصطفي) جبع كحزما كعناتا مدينة القدسة العربية شرقي السكانيبالمكاقع 
 :أحياء جنوب وسط المدينة 

 س العمػػػػػػػػػػكدأكر ( الدكنـنسػػػػػػػػػػمة/ 0760سػػػػػػػػػػمكاف )ة فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػكانيبمغػػػػػػػػػػت الكثافػػػػػػػػػػة  
فػػػي قمػػػب األحيػػػاء الفمسػػػطينية االسػػػتيطانية تشػػػييد التجمعػػػات االسػػػتعمارية كب ،( نسممممة/الدونم0763)

 كالسػػيطرةاالسػػتيطاني يعمػػؿ عمػػى تعزيػػز الكجػػكد االسػػتعمارم  مدينػػة القػػدسكخصكصػػان جنػػكب كسػػط 

                                                           

كغالبػػان مػا يػػتـ اإلقػػرار (, اإلسػرائيمية) لػػـ يػػتـ إقػرار إنشػػائو مػف قبػػؿ السػػمطات, ىػي بنػػاء مػدني أك شػػبو عسػكرم ( 1) 
كمػػف ىػػذا التعريػػؼ يتضػػح أف البػػؤرة االسػػتعمارية قػػد تتحػػكؿ إلػػى , كذلػػؾ باختيػػار تكقيػػت سياسػػي مناسػػب, فيمػػا بعػػد

  (.33: 2011, ج.ـ.إ.ؼ) معسكرمستعمرة أك 
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س العمػكد أكىناؾ مثاؿ في حػي ر , بشقييا الشرقي كالغربي مدينة القدسعمى ( اإلسرائيمي) لالحتالؿ
 كاحدة.  السكافاة ناكمع(, مجمع كيدـسمكاف )خر في حي آكمثاؿ (, زيتيـ معميو) مستعمرة إقامة

رخصػان لمبنػاء  السػكافعػدـ مػنح يرجع إلى  سمكافة في منطقة السكانيسبب زيادة الكثافة  إف
راضػػػي عمميػػػات سػػػمب األ فضػػػالن عػػػف, باإلضػػػافة إلػػػى االسػػػتيالء المتكاصػػػؿ عمػػػى شػػػقؽ المػػػكاطنيف

حيث صادقت المجنة المكائية لمتخطيط , ـ2014آخرىا عاـ السكاف, ككاف المتسارعة لمتضييؽ عمى 
الذم يقع في  ,المسمى "مجمع كيدـ"االستيطاني كالبناء التابعة لالحتالؿ عمى المخطط االستعمارم 

المنطقػة  سكافكىذا المشركع يعزؿ  ,قصىجنكب المسجد األ سمكافساحة باب المغاربة بمدخؿ بمدة 
غيير معالـ البمدة كما سيعمؿ عمى ت, " عف محيطيـ الطبيعي كالقدس القديمةسمكافييف "أىالي األصم

 ( www.silwanic. net) .ثريةالتاريخية كاأل
حيػث يعتقػد  ,كدينػي ,عػاطفي إلػى سػببيف:كيعزل سبب استيداؼ االستعمار لمنطقػة سػمكاف 

يجمػػس عمػػى مكقػػع أثػػرم  األقصػػىالمسػػتعمركف الييػػكد الجػػزء الشػػمالي مػػف الحػػي المحػػاذم لممسػػجد 
 ( www.honaalquds. net) يسمى "مدينة داكد".

 أحياء مرتفعة الكثافة:-ب
 ,كىي تشمؿ بالترتيب: الطكر /الدكنـ,نسمة 10-5فييا بيف  السكافكىي التي تتراكح كثافة 

عناتػػا ك , السػاىرةبػاب ك , شػعفاطك , العيسػػكيوك , كفػر عقػبك , بيػػت صػفافاك , عػرب السػكاحرةك , كالشػياح
 .  الجديدة

تشػكؿ عنػد التكسػع السػكني  أفراضػي التػي يمكػف إلػى سػمب األكترجع الكثافػة المرتفعػة ىنػا 
جػػرل عنػػد  كىػػذا مػػا, يشػػكؿ كحػػدة سػػكنية عربيػػة متراصػػة مكحػػدة أفيمكػػف  متكاصػػالن  العربػػي امتػػدادان 

عمييػػا مسػػتعمرة  أقيمػتغنػيـ التػػي أبػػي جبػؿ كأراضػػي مسػتعمرة جيمػػك  أقيمػػتالتػي  األراضػػيمصػادرة 
حيػػث سػػتحكؿ دكف اتصػػاؿ البنػػاء العربػػي فػػي بيػػت لحػػـ كبيػػت سػػاحكر كبيػػت جػػاال مػػع  ,حكمػػاة ىػػار

  (.83: 1997, مصطفي) ـ طكباأبيت صفافا كشرفات كصكر باىر ك 
حيػث  ,راضػي العربيػة فػي جبػؿ المكبػركضع اليد عمى األراضي الحراـ كاألكذلؾ الحاؿ في 

الشرقية التي ستحكؿ دكف اتصاؿ السكاحرة الغربية بصكر باىر كفي نفس قيمت مستعمرة تؿ بيكت أ
 ي الييػػػكدم المسػػػػتمرالعمرانػػػكمػػػف ثػػػـ االمتػػػداد  ,الكقػػػت تشػػػكؿ المحمػػػة الشػػػرقية لتػػػؿ بيػػػكت الغربيػػػػة

  (.83: 1997, مصطفي)
 أحياء متوسطة الكثافة:-ج

تنازليػػان عمػػى النحػػك حيػػاء مرتبػػة , كىػػذه األ/الػػدكنـنسػػمة 5-1كىػػي التػػي تتػػراكح كثافتيػػا مػػف 
 .صكر باىر كأـ طكبا, بيت حنينا, التالي : جبؿ المكبر
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 (م5166) عاممدينة القدسفي الستيطانية في المستعمرات  اليهود السكانتوزيع ( 62) جدول
 بالدونم الكثافة السكان%من  السكان %من المساحة بالدونم المساحة المنطقة

  األحياء الشمالية
 11 9.4 19476 7.2 1759 النبي يعقوب
 7.2 20.1 39790 22.4 5467 بسغات زيف
 3.9 9.8 19467 20.4 4979 راموت ألون

 8.1 7.3 14486 7.3 1779 ريخس شعفاط
 18.3 5.5 10815 2.4 588 رامات أشكول
 4.6 4.7 9320 8.3 2018 التمة الفرنسية

 4.3 56.8 113354 %68 16590 المجموع
  المدينةأحياء مركز 

 2.2 4.3 8660 1.5 380 معالوت دفنا/شعفاط
 1.1 6.9 13756 4.9 1195 تمبيوت الشرقية/صورباهر

 2.4 1.7 3329 0.6 137 الحي اليهودي
 4 7.7 15265 1.5 378 سنهداريا
 9.8 20.6 41010 %8.5 2090 المجموع

      األحياء الجنوبية 
 , شرفات, جيمو/بيت جال

 المالحة
2859 11.7 29567 14.9 10.3 

 4.9 7 13887 11.6 310ي2523 جفعات هماتوس, هارحوما
 5.9 21.9 43454 23.3 5692 المجموع
 7.7 %100 197818 %100 24372 اإلجمالي

 اعتمادان عمى عدة مصادر:الطالب عداد إمف الجدكؿ: 
  (.366- 365: 2006,  ج.ـ.إ.ؼ) -1
 (.3. 31 :2013, منظمة التحرير الفمسطينية) -2
3- Jerusalem Institute for Israeli Studies,2011,Table III/8 &I/3) ). 
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 :مدينة القدسسرائيمي عمى تغير حجم السكان في أثر سياسات الحتالل اإل -ثالثاً 
البعػػػد الػػػديمكغرافي أحػػػد أىػػػـ جػػػذكر السياسػػػة التمييزيػػػة كمفتػػػاح التيكيػػػد لػػػيس فقػػػط فػػػي  ديعػػػ

نك السكاني  جانبال كالبيئػة العربيػة الفمسػطينية , كالثقافػة, عمػى اليكيػة السػكافعػدد  عكاسػاتانفػي  ماا 
كعمػػى (, سػػرائيؿإ) القػػدس عاصػػمة أفاألسػػاس مػػف فػػي كتنطمػػؽ ىػػذه السياسػػة التمييزيػػة , فػػي القػػدس

كنشػعت ىػذه , إلبراز أىمية الحفػاظ عمػى أكثريػة ييكديػة( سرائيميكفاإل) ضكء ذلؾ يسعى المخططكف
كلكنيػػػا دخمػػػت الحيػػػز العممػػػي عػػػاـ , ـ1967الؿ الجػػػزء الشػػػرقي مػػػف المدينػػػة عػػػاـ الفكػػػرة قبػػػؿ احػػػت

المتعاقبة منذ ذلػؾ )اإلسرائيمية(  كقد اتبعت الحككمات, %7305نسبة الييكد كانت عندما , ـ1972
بقػائيـ أقميػة إفي المدينة كالتػي تقػـك عمػى  الفمسطينييف السكاف عفالكقت نفس التكجيات السياسية بش

  (.5:2006, شبانو) فييا
 :مدينة القدس سكانسرائيل تجام إهم السياسات التي تتبعها أومن 
 إلغاء حق المواطنة الدائمة: -1

الفمسػػػطينييف  السػػػكافعمػػػى , ـ1967بعيػػػد حػػػرب ( اإلسػػػرائيمي) اقتصػػػرت حككمػػػة االحػػػتالؿ
كعمػى الػرغـ مػف ذلػؾ , المكسػعة لبمديػة القػدس)اإلسػرائيمية(  يعيشكف داخؿ الحدكد سكافالمسجميف ك

كمػا (, إسػرائيمييف) الفمسطينيكف في القػدس بكصػفيـ "مقيمػيف دائمػيف "كليسػكا مػكاطنيف السكافعرؼ 
 التػي كضػعتيا, "مركز حياتيـ "يقع داخؿ حػدكد البمديػة عفكضع إقامتيـ مشركط بتقديـ إثباتات ب أف
فمسػػطينيي القػػدس فتػػرة طكيمػػة مكػػكث فػػإف كبالتػػالي (, إسػػرائيؿ) أك داخػػؿ, لمدينػػة القػػدس( إسػػرائيؿ)

قػد يػؤدم بمػا فػي ذلػؾ أم جػزء مػف األراضػي الفمسػطينية المحتمػة (, إسرائيؿ) خارج المدينة أك خارج
ىكيػػة مقدسػػية منػػذ العػػاـ  14.000 لغػػاء مػػا يقػػاربإكقػػد تػػـ , سػػحب بطاقػػات ىكيػػاتيـ المقدسػػية إلػػى

  (.14: 2011, لمتحدةاألمـ ا) ـ2008منيا العاـ  4.500حيث ألغي ما يزيد عف , ـ1967
األداتػػػػػيف المباشػػػػػرتيف المتػػػػػيف )اإلسػػػػػرائيمية(  تعػػػػػد مؤسسػػػػػتا التػػػػػعميف الػػػػػكطني ككزارة الداخميػػػػػة

يػػػـ يطػػػالبكف نالعنصػػػرية كالبيركقراطيػػػة كتضػػػييؽ الخنػػػاؽ عمػػػى المػػػكاطنيف الفمسػػػطينييف  أل افتمارسػػػ
حيػث تعمػد , في ىكيػاتيـإما لجمع شمؿ عائالتيـ أك لتسجيؿ أكالدىـ , بحقكقيـ كمقيميف في القدس

لغاء حؽ اإلقامػة لمفمسػطينييف أك رفػض طمػب لػـ شػمميـ أك تسػجيؿ إ )اإلسرائيمية( إلى كزارة الداخمية
كيػػتـ إلغػػاء حػػؽ ( اإلسػػرائيمي) مػػع مؤسسػػة التػػاميف الػػكطني عفيػػا تتعػػاكف بيػػذا الشػػعنف, أكالدىػػـ مػػثالن 

  (.ـ2007, الزغير) اإلقامة الدائمة في الحاالت اآلتية:
 . لمدة سبع سنكات خارج البالد فعكثر الكجكد-أ
 . خرآحصؿ عمى جنسية دكلة بمد  ذاإ-ب
 . قامة دائمة في دكلة أخرلإذا حصؿ عمى إ-ج
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 )م2004-1967عدد الفمسطينيين الذين تم تجريدهم من مواطنتهم في الفترة)(22)  شكل

 مصادرة األراضي: -2
قامػػػػػة إالمصػػػػػادرة لممصػػػػػمحة العامػػػػػة مػػػػػف أجػػػػػؿ )اإلسػػػػػرائيمية( قػػػػػكانيف  اسػػػػػتخدمت السػػػػػمطات

كمػػف خػػالؿ كزارة الماليػػة , ـ1943األراضػػي لسػػنة  قػػانكفكبمكجػػب , عمييػػااالسػػتيطانية المسػػتعمرات 
%مػػف مسػػاحة 35كمػػا يعػػادؿ , 2كػػـ24كتحػػت غطػػاء "االسػػتمالؾ لممصػػمحة العامػػة تمػػت مصػػادرة 

, ألػػؼ كحػػدة سػػػكنية60كشػػػيدت  (,سػػرائيميةإاسػػتيطانية )مسػػتعمرة 15شػػعت عمييػػػا أنك , شػػرقي القػػدس
فػػي االسػػتيالء ( سػػرائيؿإ) التػػي اسػػتخدمتياقػػكانيف كف المصػػادرة لممصػػمحة العامػػة مػػف أىػػـ الناقػػككػػاف 

نصػػػار ) ي الفمسػػػطينيالعمرانػػػالمجػػػاؿ الحيػػػكم لمتطػػػكر  دتعػػػكانػػػت راضػػػي الفمسػػػطينية التػػػي عمػػػى األ
  (.268-267: 2010, كآخركف

 التخطيط والبناء في القدس:-3
طػار التخطيطػي الفمسػطينييف فػي المدينػة باإل السػكافـ 1967منػذ العػاـ ( سػرائيؿإ) تػزكدلـ 

( %13) سػػػكل كلػػػـ تخصػػػص, ساسػػػية مػػػف السػػػكف كالبنػػػى التحتيػػػةالضػػػركرم لتمبيػػػة احتياجػػػاتيـ األ
معظػػػـ ىػػػذه األراضػػػي ىػػػي  أف إال, فحسػػػب مػػػف أراضػػػي البمديػػػة المصػػػادرة لبنػػػاء الفمسػػػطينييف عمييػػػا

  (.2011, األمـ المتحدة) مناطؽ مبنية أصالن 
صػػػارمة تحػػػكؿ دكف حصػػػكؿ  اإلجػػػراءات التػػػي تنتيجيػػػا بمديػػػة القػػػدس مػػػف فػػػرض قيػػػكدو  أف

كتجعميػػا شػػبو مسػػتحيمة ممػػا يضػػطرىـ لمبنػػاء دكف تػػرخيص تمبيػػة , الفمسػػطينييف عمػػى تػػراخيص البنػػاء
يػػكاء األسػػر التػػي أضػػحت تعػػيش فػػي حالػػة اكتظػػاظ ىنػػاؾ  أففضػػالن عػػف , الحتياجػػاتيـ فػػي السػػكف كا 

أك , الضػػكاحي القريبػػة منيػػا االنتقػػاؿ إلػػىعمػػى مغػػادرة المدينػػة ك  فعشػػرات آالؼ الفمسػػطينييف يجبػػرك 
كتصػبح المنػازؿ المبنيػة بػدكف تػراخيص عرضػة ألعمػاؿ اليػدـ مػف قبػؿ سػمطات , الخارج إلىاليجرة 

  (.2: 2010, المقدسي لتنمية المجتمع) االحتالؿ كالتي تطبؽ عمى نطاؽ كاسع
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عدد أكامر  أفكعمى الرغـ مف , مبنى في شرقي القدس76ىدـ 2009ل خالؿ سنة كقد جر 
عممية ىدـ المبنػى تػتـ بصػكرة فإف , مرفقة)اإلسرائيمية(  اليدـ الصادرة عف أجيزة التخطيط كالمحاكـ

  (.272: 2010, نصار كآخركف)اإلسرائيمية( ) العتبارات مختمفة تحددىا السمطات تقائيةان
 الغائبين:ون انق-4

كف أمػالؾ الغػائبيف الػذم أعطػى ناقػ( اإلسرائيمية) أصدرت الحككمة, ـ1950/أذار/31كفي 
, لبيع كاستمالؾ مف قبؿ الحككمػة ألمػالؾ الفمسػطينييف فػي القػدس كسػائر فمسػطيفالقانكنية الصيغة 

الفمسطينية الحؽ لما يسمى بحارس أمالؾ الغائبيف ببيع أك تعجير الممتمكات القانكف فقد أعطى ىذا 
  (.14: 2002, فاضؿ) المنقكلة كغير المنقكلة

بعسػػاليب , فػي الجػزء المحتػػؿ مػف المدينػة)اإلسػػرائيمية(  كمنػذ المحظػة األكلػػى بػدأت السػمطات
, الييكدم فػي ىػذا الجػزءاالستيطاني أسمكب تشجيع اليجرة الييكدية كاالستعمار  :عدة كمختمفة منيا

, كأراضػييـ, مسػاكنيـ إلػىمف العػكدة , ـ1948حرب  أثناءفي  كمنع فمسطيني القدس الذيف طردتيـ
رىػػاب كالقتػػؿ التػػي قػػاـ بيػػا كالقيػػاـ بمػػذابح ديػػر ياسػػيف ككفػػر قاسػػـ كغيرىػػا مػػف عمميػػات اإل, مالكيػػـأك 

 ( www. jcser. org) .الييكد

  . 

  مدينة القدس تقسيم المناطق في (23) شكل
 جدار الضم والتوسع:-5

 أمػػػػػاـقػػػػررت سػػػػػمطات االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي إغػػػػػالؽ المدينػػػػة المقدسػػػػة  1993آذار  28فػػػػي 
بناء  اإلسرائيميةقررت الحككمة , ـ2002 أيار 20 كفي, الفمسطينييف مف الضفة الغربية كقطاع غزة

غيػر , أمتػار 8بارتفاع معدلو  كـ 730جدار الفصؿ العنصرم حكؿ مدينة القدس كالذم يبمم طكلو 
عمػػى مسػػار الجػػدار حػػكؿ مدينػػة القػػدس  اإلسػػرائيميةصػػادقت الحككمػػة , ـ2005تمػػكز  10فػػي  وأنػػ
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صودرت لمصلحة المستوطنات  
 اإلسرائٌلٌة
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 .www)فمسػػطيني مػػف حممػػة ىكيػػة القػػدس خػػارج الجػػدار 55.000 عػػزؿ  إلػػىاألمػػر الػػذم يػػؤدم 

.(jcser. org. 
لممدينػػة تختمػػؼ عػػف الحػػدكد طػػرح الجػػدار كقػػائع جديػػدة عمػػى األرض فقػػد ثبػػت حػػدكدا فعميػػة 

اليػػػػدؼ مػػػػف ذلػػػػؾ ىػػػػك إخػػػػراج , ككػػػػاف المكضػػػػحة فػػػػي المخطػػػػط الييكمػػػػي كىػػػػي حػػػػدكد بمديػػػػة القػػػػدس
خػػارج ( فػػي منػػاطؽ كفػػر عقػػب كمخػػيـ شػػعفاط كمخػػيـ قمنػػديا كالشػػي  سػػعد كعناتػػا) التجمعػػات العربيػػة

ضػمف حػدكد كالجنػكب , كالغربػي, العػرب فػي الشػماؿ الشػرقي السػكافالجدار كضـ أراض خالية مف 
كقػػػد سػػػرع الجػػػدار فػػػي تحقيػػػؽ  القػػػدس كػػػعراض احتياطيػػػة لخدمػػػة المسػػػتكطنات فػػػي المدينػػػة مسػػػتقبالن 

مقدسػي  60.000حػكالي أخػرجالعػرب فػي المدينػة فقػد  السػكافأىداؼ المخطط الييكمػي بتقميػؿ عػدد 
دعـ مشػاريع  إلىبالمبادرة ( اإلسرائيمي) كبشكؿ متزامف متسارع تقـك حككمة االحتالؿ, خارج الحدكد
 (. 5: 2013)البيطار,  في المدينة العربيةاالستيطاني االستعمار 

http://www.jcser.org/
http://www.jcser.org/
http://www.jcser.org/
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 .مدينة القدس( يوضح مسار الجدار في 24) شكل

 ـ.2011عاـ  المصدر : مف عمؿ الطالب بناءا عمى بيانات معيد القدس لمدراسات االسرايمية
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 :الستيطانيةاألطواق الستعمارية -6
حيػاء الفمسػطينية مػف أجػؿ تحكيميػا عػزؿ القػرل كاأل إلى)اإلسرائيمية(  تيدؼ سياسة الحككمة

كمباشػرة بعػد عػاـ , مناطؽ معزكلة يسيؿ السيطرة عمييا مف النػكاحي األمنيػة ك الديمكغرافيػة لػذا إلى
أبكجػػػابر ) :اآلتػػػيشػػػاء مجمكعػػػة مػػػف األطػػػكاؽ قسػػػمت عمػػػى النحػػػك عنت ىػػػذه السياسػػػة بأبػػػد, ـ1967
  (.97-95: 2001, كآخركف

 الطوق األول حول المدينة ويضم:-أ 
 :الحي اليهودي 

دكنمانداخػػػؿ أسػػػكار المدينػػػة القديمػػػة مػػػف المنطقػػػة التػػػي تعػػػرؼ باسػػػـ حػػػي 116تػػػـ مصػػػادرة 
كيقضػػػػي باقامػػػػة , دكنمػػػػان 105الػػػػذم تبمػػػػم مسػػػػاحتو 2185عػػػػف المشػػػػركع رقػػػػـ عػػػػالف اإل ك, الشػػػػرؼ
كأقػػػيـ فػػػي ىػػػذا الحػػػي , نسػػػمة2400الحػػػي  فػػػي ىػػػذاالييػػػكد  السػػػكافكيبمػػػم عػػػدد , كحػػػدة سػػػكنية650

 . كعيادات صحية, كمراكز لألمكمة كالطفكلة, ديةأنمؤسسات تعميمية أك 
 :رامات أشكول, جفعات همغتار, التمة الفرنسية, الجامعة العبرية 

زالة التشكيو الذم حػدث إأكؿ األطكاؽ حكؿ القدس ىدفيا االستيطانية ىذه المستعمرات  تعد
قامػة إب( سػرائيؿإ) لذلؾ قامت, يةاألردنحيث بقيت الجامعة العبرية تحت السيطرة , ـ1948بعد عاـ 

 . حيث بدأت البنية العالية تغمؽ األفؽ الشمالي, ىذه األحياء عمى عجؿ مما شكه منظر المدينة
 :ويضم الثاني الطوق -ب

 :بسكات زئيف, بسكات عومر, النفي يعقوب 
فػي الجػزء الشػمالي الشػرقي مػػف , كعناتػا, كشػعفاط, كبيػت حنينػا, أقيمػت عمػى أراضػي حزمػا

كحػػػدة 17887كبنػػػاء , مسػػػتعمر100. 000 سػػػكافكا  ىػػػدفيا تطكيػػػؽ القػػػرل السػػػابقة كعزليػػا , المدينػػة
 . سكنية
 :راموت, ريخس شعفاط 

 . ألؼ كحدة سكنية9959بيت اكساكتـ بناء, قرل شعفاط :أقيمت عمى أراضي
 :تمبيوت الشرقية, جيمو 

كحػػػدة 11697كتػػػـ بنػػػاء , كبيػػػت صػػػفافا, كبيػػػت جػػػاال, صػػػكر بػػػاىر أراضػػػي:أقيمػػػت عمػػػى 
 .  سكنية

ــــث-ج , كمػػػػا فػػػػي كلكنػػػػو ضػػػػمف مجػػػػاؿ القػػػػدس الكبػػػػرل, كىػػػػك خػػػػارج حػػػػدكد البمديػػػػة :الطــــوق الثال
 (:25الشكؿ)
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 م2002الستيطانية لمطوق الثالث عام  المستعمراتالتوزيع النسبي لمسكان في  (25) شكل

 األسرلة:-7
كمحاكلػػة , ببمديػػة القػػدس القػػدس الفمسػػطينييف خػػدماتيان  سػػكافمػػف ( %30) العمػػؿ عمػػى ربػػط

كشػػركة الكيربػػاء التػػي تػػـ , األخػػرلىػػدـ كتغييػػر كاقػػع خػػدمات التعمػػيـ كالصػػحة كالمؤسسػػات الخدميػػة 
يػاء الحػدكد أنفقػط كيػعتي ذلػؾ كمػو بيػدؼ )اإلسػرائيمية(  مسػكؽ لشػركة الكيربػاء القطريػة إلىتحكيميا 

فػػي ( )اإلسػػرائيمية غمبيػػةقميػػة العربيػػة ضػػمف األكاسػػتيعاب كىضػػـ األ, المدينػػةالحضػػارية بػػيف شػػطرم 
 (. 11: 2002حمك, أبك ) المدينة

 :مدينة القدساآلثار المترتبة عمى قطاع التعميم في -رابعاً 
, دكران كبيرا في تجييؿ الطمبة الفمسطينييف في مدينة القدس( اإلسرائيمي) يمعب االحتالؿ

كالتي تقضي بطمس اليكية الفمسطينية لدل , كذلؾ مف خالؿ فرض العديد مف السياسات الممنيجة
الطالب الفمسطيني تبدأ بتشكيؿ شخصيتو منذ مرحمة الطفكلة في المدرسة ليبقى قطاع التعميـ مثمو 

 (.اإلسرائيمي) كمثؿ باقي القطاعات األخرل تحت طائمة االستيداؼ مف قبؿ حككمة االحتالؿ
لغاء جميع البرامذ التعميمية إعممت سمطات االحتالؿ عمى , ـ1967حزيراف بعد حرب 

كقد , ـ1948كاستبداليا بالبرامذ المطبقة في المدارس العربية داخؿ فمسطيف المحتمة عاـ , يةاألردن
اتخذ ىذا القرار مف قبؿ كزارة المعارؼ التابعة لحككمة االحتالؿ اإلسرائيمي فكر صدكر قرار ضـ 

  (.5: 2008-2007, منظمة التحرير الفمسطينية( )إسرائيؿ) القدس بعد احتالليا كاعتبارىا جزءا مف دكلة
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في  حسب السمطة المشرفة مدينة القدستوزيع عدد المدارس والمعممين والطمبة في ( 61) جدول
 ( م 5165-5166)العام الدراسي 

عدد  الجهة المشرفة
عدد  % المدارس

عدد  % الطمبة
عدد  % الشعب

 % المعممين

 16 749 26 479 15 12400 21.5 39  األوقاف

 16 1508 26.6 904 29 24110 38.1 69  المدارس الخاصة

  ----- 31.7 1240 47 39400 28.7 52 ( 1) المعارف والبمدية

  ----- 27 174 5.6 4714 7.1 13  ( 2)مدارس المقاولت

 18 135 25 97 2.9 2442 4.4 8 الوكالة 
 32 2592 27.7 2894 % 100 83066 %100 181 المجموع

 www. jdoe. edu. ps)    . )المصدر :
 . الطالبعداد إية لممدارس كالشعب كالمعمميف مف ئك النسبة الم

 
حسب السمطة  مدينة القدسممدارس والمعممين والطمبة والشعب في ل النسبي توزيع( ال26شكل )

 م(2012 -2011في العام الدراسي ) المشرفة
 

                                                           

حيػث , كزارة المعارؼ كالبمدية : تتقاسـ كزارة المعارؼ كبمدية القدس اإلسرائيميتيف اإلشراؼ عمػى ىػذه المػدارس ( 1) 
فيما تينفؽ البمديػة عمػى المػدارس , كتينفؽ عمى المدارس األساسية, تتكلى كزارة المعارؼ اإلشراؼ الفني كالميني عمييا

كمػػا تػػكفر مسػػتمزماتيا مػػف لػػكاـز كأثػػاث كركاتػػب , كتشػػرؼ عمػػى تعيػػيف المعممػػيف كالمعممػػات كاإلداريػػيف فييػػا, الثانكيػػة
  (.37: 2010, مؤسسة القدس الدكلية) عامميف

 6كمػػػف ىػػػذه المػػػدارس (, اإلسػػػرائيمية) مػػػدارس اسػػػتثمارية خاصػػػة مرخصػػػة كممكلػػػة مػػػف المعػػػارؼالمقػػػاكالت : ( 2) 
التػػػكجييي الفمسػػػطيني كىنػػػاؾ مدرسػػػتاف تػػػدرس –الفمسػػػطيني كتقػػػدـ امتحػػػاف الثانكيػػػة العامػػػة مػػػدارس تػػػدرس المنيػػػاج 

كىػػػك مقابػػػؿ ( البجػػػركت اإلسػػػرائيمي) كيقػػػدـ طالبيػػػا( التػػػاري  اإلسػػػرائيمي كالتػػػكراة) حيػػػث تػػػدرس( اإلسػػػرائيمي) المنيػػػاج
 (.37: 2010, مؤسسة القدس الدكلية) التكجييي
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 :اآلتي( 16) يتضح مف الجدكؿ
مديريػػػػػػة ) كىػػػػػػي: مدينػػػػػػة القػػػػػػدسجيػػػػػػات تشػػػػػػرؼ عمػػػػػػى قطػػػػػػاع التعمػػػػػػيـ فػػػػػػي  ف ىنػػػػػػاؾ خمػػػػػػسإ -أ

)اإلسػػػرائيمية(  ككزارة المعػػػارؼ(, )المػػػدارس الخاصػػػة(, )األكقاؼ/مديريػػػة التربيػػػة كالتعمػػػيـ الفمسػػػطينية
تعػػدد جيػػات كيعػػد (, ككالػػة الغػػكث كتشػػغيؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف(, )مػػدارس المقػػاكالت(, )كالبمديػػة

شراؼ عمى قطاع التعميـ مؤشر يكحي بكجػكد عػدة مشػاكؿ حاضػرة فػي العمميػة التعميميػة سػاىمت اإل
 . بضعفيا بشكؿ كبير

, فيػي تعنػي غيػاب المرجعيػة لمتعمػيـ, لعؿ ىذه ىػي أكثػر المشػاكؿ التػي تكاجػو قطػاع التعمػيـ خطػكرة
ممػا , تضع الرؤية الفمسفية أك االسػتراتيجية التربكيػة التػي يجػب تبنييػا فػي المػدارس أفض التي تفتر 

 كتكجييػػػو بمػػػا يخػػػدـ مصػػػالحو كأىدافػػػو الػػػنشءيفػػػتح البػػػاب كاسػػػعان أمػػػاـ االحػػػتالؿ لمتػػػدخؿ فػػػي تربيػػػة 
 (.57: 2012, التحرير الفمسطينيةمنظمة )

نكف ا( عػف تطبيػؽ قػاإلسػرائيمي) االحػتالؿغافػؿ حككمػة ما يزيػد الكاقػع التعميمػي صػعكبة تكم
كينطبػػؽ مجػػاني, لزامػي ك إالتعمػػيـ  أفالػذم يػػنص عمػى , ـ1949لسػػنة ( اإلسػرائيمي) لزامػػيالتعمػيـ اإل

 أفعمػى اعتبػار , كالمػكاطنيف السػكافكال يفػرؽ بػيف ( إسػرائيؿ) يعيش في, م مراىؽأك  عمى أم طفؿو 
كليسػكا مكاطنػكف كقػد منحػكا كضػع سػاكف داـ منػذ سػنة  مػكفئدا سػكافف في شرقي القدس يالفمسطيني
 (.445, 446: 2010, كآخركف, جبريؿ( )اإلسرائيمي) كفؽ التعريؼ, ـ1967

تقػػر الػػدكؿ األطػػراؼ فػػي ىػػذا العيػػد بحػػؽ كػػؿ فػػرد فػػي  50المػػادة , اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة إف
تاحتو  كجعؿ التعميـ االبتدائي إلزاميان , التربية كالتعميـ   (.86: 2011, األمـ المتحدة) لمجميع مجانان كا 

حيػػث  ,مدينػػة القػدسعػػدد مػف بػػيف المػدارس األخػػرل فػي  اشػتممت المػػدارس الخاصػة عمػػى أعمػى-ب
-2011) مف مجمكع مدارس المدينػة لمعػاـ الدراسػي( %38.1) شكمت حكالي, مدرسة( 69) بمغت

 : إلىكترجع الزيادة في إعداد المدارس الخاصة ( 2012
ىػػػذه المػػػدارس بسػػػبب رفضػػػيـ لفػػػرض المنيػػػاج اإلسػػػرائيمي  إلػػػىزيػػػادة عػػػدد الطػػػالب المنتسػػػبيف -ج

 شػػػػػراؼ كزارة المعػػػػػارؼ كالبمديػػػػػػةإالتػػػػػي تتبػػػػػع  مدينػػػػػة القػػػػػدسالمطبػػػػػؽ فػػػػػي المػػػػػدارس األخػػػػػرل فػػػػػي 
المػدارس  إلػىكلعب المعممكف دكران فاعالن في تشجيع أكلياء األمكر عمى نقؿ أبنائيـ (, اإلسرائيميتيف)
  (.445: 2010, جبريؿ كآخركف) ياألردنطنية التي يطبؽ فييا المنياج الك 
, كذلػؾ لعػدد مػف األسػباب, كتمتاز ىذه المدارس بارتفػاع مسػتكاىا التعميمػي مقارنػة ببقيػة المػدارس-د

كاتباع نظاـ التكظيؼ بعقكد سنكية , مف بينيا الحرص عمى المنافسة المستمرة لممحافظة عمى بقائيا
, مبػػػػة المقبػػػػكليف ذكم التحصػػػػيؿ الجيػػػػدالط تقػػػػاءانك , عػػػػف أم معمػػػػـ ال يثبػػػػت كفاءتػػػػو االسػػػػتغناءتتػػػػيح 

 ( www. Alquds.online. org) .كاالستغناء عف الطمبة ذكم التحصيؿ الضعيؼ
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بينمػا بمغػت , طالبػا لكػؿ شػعبو( 26.6) بمم عدد الطالب في كؿ شعبو في نظاـ التعميـ الخاص-ق
 . طالبان ( 16) حصة كؿ مدرس حكالي

مف حيػث عػدد المػدارس فػي  الثاني المركز ( اإلسرائيميتيف) احتمت مدارس كزارة المعارؼ كالبمدية-ك
فػي  األكؿبينمػا حػازت عمػى المركػز %( 28.7) شػكمت نسػبة, مدرسة( 52) فقد بمغت مدينة القدس

الطػػالب  مػػف مجمػػكع( %47) شػػكمكا, طالبػػا( 39400) إشػػرافياعػػدد الطػػالب الػػذيف يدرسػػكف تحػػت 
 . شعبة( 1240) مكزعيف عمىمدينة القدس, في  األخرلفي المدارس 

عمى التعميم في ( اإلسرائيميتين) شراف مدارس وزارة المعارف والبمديةإسمبيات -1
 القدس:

 نقص األبنية والغرف الصفية: -أ
 كدكفنقصه مزمفه في الغرؼ الصػفيٌة, إضػافة إلػى أف المرافػؽ القائمػة غيػر مالئمػة, يكجد  
ال تسػػػػتكفي المعػػػػايير التربكيػػػػة , كعػػػػادة مػػػػا يتمقػػػػى الطػػػػالب الػػػػدركس فػػػػي منػػػػازؿ مسيػػػػتعجرة, المعػػػايير

مؤسسػػات تعميميػػة بديمػػة تتطمٌػػب  إلػػىالمجػػكء  إلػػىكعميػػو يضػػطر أكليػػاء األمػػكر , كالصػػحيٌة األساسػػية
 القػػػػانكفبمكجػػػػب مجػػػػاني, ليػػػػؤالء التالميػػػػذ الحػػػػؽ فػػػػي الحصػػػػكؿ عمػػػػى تعمػػػػيـ  أفرغػػػػـ , دفػػػػع رسػػػػكـ
  (.3: 2011, األمـ المتحدة) اإلسرائيمي

 تسرب الطالب: -ب
آالؼ طفػػؿ فمسػػطيني فػػي  9000ر الغػػرؼ الصػػفية فػػي ىػػذه المػػدارس فػػإف نتيجػػة لعػػدـ تػػكف

كفػػي نفػػس الكقػػت ال يسػػتطيع الطمبػػة , مدارسػػيـ إلػػىال يحضػػركف , ـ2012/ 2011العػػاـ الدراسػػي 
إلػى كألسباب اقتصادية كصمت نسػبة التسػرب , تحمؿ عبء مصاريؼ الدراسة في المدارس الخاصة

 ( www. mofa. pna. ps) مف مجمكع الطمبة المتسربيف في منطقة  الدراسة.( 43%)
 ( اإلسرائيمي) تطبيق المنهاج -ج

عمػػػػى تثقيػػػػؼ الناشػػػػئة الييكديػػػػة باأليديكلكجيػػػػة )اإلسػػػػرائيمية(  ركػػػػزت فمسػػػػفة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ
 افيمكاإل ,كالكالء التاـ لمدكلة كجكدهالصييكنية عبر تعكيد "كحدة الشعب الييكدم في مختمؼ أماكف 

حيػػث ( اإلسػػرائيمي) لمقكميػػة فػػي المنيػػاج رالتعمػػيـ العربػػي يفتقػػفػػإف  لػػذا( اإلسػػرائيمي) بتفػػكؽ الشػػعب
الفمسػػطيني بالشػػعب  افسػػنل جػػذكر  أكتفريغػػو مػػف أم ركابػػط ( اإلسػػرائيمي) تتعمػػد سػػمطات االحػػتالؿ

  (.16-15: 2009, مؤسسة القدس الدكلية) خرلاإلسالمية األالشعكب العربية ك  أكالعربي الفمسطيني 

 مدينة القدس:في  الفمسطينيواقع التعميم -2
 ن:يالمعمم أوضاع-أ

( لمعاـ 2592) مدينة القدسف في مدارس ي( بمم عدد المعمم16كبالرجكع إلى الجدكؿ رقـ )
الككالػة( كنصػيب كػؿ ك الخاصػة, ك كقػاؼ, ف عمى ثالث مػدارس )األيـ, مكزع2011/2012الدراسي 
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باسػػػتثناء مػػػدارس البمديػػػة كالمعػػػػارؼ  ,( 135(, )1508(, )749مدرسػػػة مػػػف المعممػػػيف بالترتيػػػػب )
 خصكص المعمميف. ـ ب2011/2012حيث ال تتكفر بيانات لمعاـ الدراسي  ,كالمقاكالت

فقػػد بمػػم  ,ف فػػي المػػدارس الخاصػػة ىػػك األكبػػر مػػف بػػيف المػػدارس األخػػرليتبػػيف أف عػػدد المعممػػك 
ف فػػػي المػػػدارس الحككميػػػة ي( معممػػػان, كىػػػذا يرجػػػع بالدرجػػػة األكلػػػى إلػػػى تػػػدني ركاتػػػب المعممػػػ1508)

 كالمدارس التابعة لألكقاؼ فيتجو المعممكف لمعمؿ في المدارس. 
مدينػة دارية المعركضة فػي حجاـ عف الميف التعميمية كاإلإلى اإلف يؤدم يالمعممتدني ركاتب 

لػػىك القػػدس,   إلػػىدل ذلػػؾ أكقػػد , المػػدارس التابعػػة لبمديػػة االحػػتالؿ إلػػىتسػػرب العػػامميف كالكفػػاءات  ا 
المغػة , المغػة العربيػة) ساسػية مثػؿمػيف أصػحاب التخصصػات التعميميػة األكجكد نقص حاد فػي المعم

  (.33: 2009, مؤسسة القدس الدكلية( )ةاإلسالميكالتربية , كالفيزياء, كالرياضيات, جميزيةناإل
 ن:ينقص المعمم 
كانػػت مدينػػة كقػػد  ,ف مػػف القضػػايا الصػػعبة التػػي تكاجػػو العمميػػة التعميميػػةينقػػص المعممػػ يعػػد

 كلكػػػف مػػػع السياسػػػة ,ك المػػػدف القريبػػػةأتعتمػػػد عمػػػى المعممػػػيف الػػػذيف يسػػػكنكف فػػػي ضػػػكاحييا  القػػػدس
عػػزؿ المدينػػة عػػف محيطيػػا الفمسػػطيني مػػف خػػالؿ الحػػكاجز كبنػػاء الجػػدار لالتػػي تسػػعى )اإلسػػرائيمية( 

كقػاؼ , كاألفكثير مف المػدارس الخاصػة ,كاجيت المدارس مشكمة جديدة كىي نقص الكادر التعميمي
المعممػػػكف عػػػف  لػػػذلؾ يعػػػزؼ, تعتمػػػد عمػػػى الكػػػادر التعميمػػػي مػػػف حممػػػة ىكيػػػة الضػػػفة الغربيػػػةكانػػػت 

 ,لمػذككر الثانكيةالمعممات تدرسف في المدارس  أفالتدريس فتتجو المعممات لتدريس الذككر كيالحظ 
  (.208, جبريؿ كآخركف( )%75, )ـ2010حيث كصمت نسبة المعممات في مدارس األكقاؼ لمعاـ 

 ن:يضعف المعمم 

كمػا تػزاؿ آثارىػا )اإلسػرائيمية(  جػراءاتالقدس الشػريؼ ىػزة عنيفػة نتيجػة اإللحؽ بالتعميـ في 
فقػػد قامػػت سػػمطات االحػػتالؿ بتعيػػيف مػػديريف كمعممػػيف فػػي المػػدارس , السػػمبية فػػي العمميػػة التعميميػػة

فكثيػرا مػنيـ يحممػكف , كفنيػة تتػيح ليػـ حػؽ ممارسػة مينػة التعمػيـ العربية ال يحممػكف مػؤىالت تربكيػة
كليػاء أ, كلػـ تفػرض عمػى لزاميتطبيؽ التعميـ اإلمطات االحتالؿ بكلـ تقـ س, العامة الثانكيةشيادات 

  (.100-99, 2010زناتي:) كتفشت بذلؾ ظاىرة التسرب في المدارس ,كالدىـأمكر بتسجيؿ األ
 ن:يصعوبة وصول المعمم 
مػف الطمبػة كالمعممػيف مػف  ان كبير  ان الفمسطينييف منع عدد السكافغالؽ شرقي القدس أماـ إ أف
 إلػىكثيريف مػنيـ كتػعخير كصػكليـ  إعاقة إلىمدارسيـ كجامعاتيـ في القدس كما أدل  إلىالكصكؿ 
  (.431: 1996, خكرم كأخريف) مؤسساتيـ
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كقامػػت بسػػجف مػػدير  ,رىػػاب عمػػى رجػػاؿ التعمػػيـ( اإلاإلسػػرائيمي) مارسػػت حككمػػة االحػػتالؿ
ككضػػعت القيػػكد  ,المعممػػيفكقامػػت بإبعػػاد الكثيػػر مػػف , التربيػػة كالتعمػػيـ كمسػػاعده لعػػدـ تعاكنيمػػا معػػو

  (.98: 2010, زناتي) المشددة عمى المؤسسات التعميمية
 :الحواجز 

مدارسػيـ عبػر  إلػىعمى تعخير كصكؿ المعمميف  مدينة القدستعمؿ الحكاجز المنتشرة حكؿ 
مدينػة كمنعيـ مف دخكؿ  ,كاالعتداء عمييـ بالضرب ,لعدة ساعاتكاالنتظار تفتيشيـ عمى الحكاجز 

ممػػا يسػػاىـ فػػي  ,الػػدكاـ اليػػكميانتظػػاـ كعػػدـ  ,تشػػكيش العمميػػة التعميميػػة إلػػىىػػذا يػػؤدم  , كالقػػدس
  (.1516-1515: 2012, عمياف  أبك) تسرب الطالب مف مدارسيـ

ىكيتػو كانػت ميما  أخرل,ذا خرج منيا المعمـ يمنع مف العكدة مف الحاجز نفسو مرة إىناؾ حكاجز ك 
سػػمكؾ طريػػؽ يزيػػد طكلػػو  إلػػىالمػػدرس  فيضػػطر ,الشػػي  سػػعدك التصػػريح الػػذم يحممػػو مثػػؿ حػػاجز أ

 (.215صامد:) أي كليس ىذا فحسب بؿ الطريؽ خطرة بسبب كعكرتياضعاؼ الطريؽ األصمأخمسة 

 لجدار الفاصل:ا 
فعسػػػػمتو , أىميػػػة خاصػػػػة لمجػػػدار فػػػػي محػػػيط القػػػػدس( اإلسػػػػرائيمي) أكلػػػت حككمػػػػة االحػػػتالؿ

اليػػاجس الػػديمكغرافي الػػذم يسػػكف عقػػكؿ المخططػػيف كرسػػمتو بطريػػؽ تتعامػػؿ مػػع , حاضػػف القػػدس
كبػر مسػػاحة أقضػػـ  :وعنػمػف بنػػاء حاضػف القػػدس ب ,كيمكػػف تمخػيص اليػػدؼ ,الصػياينة تجػػاه المدينػة

يػػؽ ىػػذا الفمسػػطينييف خػػالؿ سػػعيو لتحق السػػكافكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف أمػػع طػػرد  ,رضممكنػػة مػػف األ
كانػػت حتػػى كلػػك  ,اع منيػػا عػػف المدينػػةحيػػاء السػػكنية ليعػػزؿ مػػا اسػػتطاليػػدؼ يمتػػؼ الجػػدار حػػكؿ األ
  (.102: 2013, مؤسسة القدس الدكلية) مصنفة ضمف حدكد البمدية

, تقسػػيـ المدينػػة كعػػزؿ العديػػد مػػف ضػػكاحييا عنيػػػا جػػدار الفصػػؿ العنصػػرم فضػػالن عػػف إف
فػػي بمػػدة الشػػي  سػػعد كالمػػدارس فػػي بمػػدة الػػزعيـ شػػرقي  مدينػػة القػػدسالعديػػد مػػف المػػدارس عػػف  فصػػؿ

 كأعػػاؽالمدينػػة كالمػػدارس فػػي مخػػيـ شػػعفاط كعناتػػا كالػػراـ كالبريػػد التػػي فصػػميا الجػػدار عػػف المدينػػة 
مدرسػػػة ( 11) حيػػػث يكجػػػد وخارجػػػ أك مدارسػػػيـ سػػػكاء داخػػػؿ الجػػػدار إلػػػىكصػػػكؿ الطمبػػػة كالمعممػػػيف 

 ارس التابعػة لمديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ ممػػا يػػؤثر سػػمبان مػػف المػػد ,مدرسػػة داخمػػة( 27) ك ,خػارج الجػػدار
 تػػػرؾ مدارسػػػيـ إلػػػىممػػػا يػػػدفعيـ  ,فػػػي تسػػػرب الطمبػػػة فػػػاعالن  سػػػيامان إعمػػػى العمميػػػة التعميميػػػة كيسػػػيـ 

  (.290: 2010, صالح)
عػػػدد المعممػػػيف الػػػذككر الػػػذيف يحممػػػكف ىكيػػػة القػػػدس فػػػي ىػػػذه المػػػدارس ال  أف إلػػػىكييشػػػار 

زمالؤىػػػـ مػػػف حممػػػة اليكيػػػات يعػػػاني فػػػي حػػػيف , مػػػف المعممػػػيف القػػػدامى معظميػػػـ, معممػػػان  50يتعػػػدل
كعػػػدـ  ,بسػػػبب الجػػػدار كالحػػػكاجز  القػػػدس إلػػػىالفمسػػػطينية فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة مػػػف صػػػعكبة الػػػدخكؿ 

  (.40 :2012, التحرير الفمسطينيةمنظمة ) منحيـ التصاريح الالزمة لذلؾ مف ًقبؿ االحتالؿ
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ممػا , السػمطة الفمسػطينيةحماملي وويمة  جانم  إلى القدس حـر الجدار أيضان حممة ىكيػةكما 
يػػػكميـ قبػػػؿ  يبػػػدؤكف, يجعػػػؿ مئػػػات الطػػػالب كالمعممػػػيف كالعػػػامميف فػػػي سػػػمؾ التربيػػػة كالتعمػػػيـ كغيػػػرىـ

ا   (.88, 87, جبريؿ) السادسة صباحن

 

 :ثر الجدار عمى المعممين والطمبة والعاممون في مدارس مديرية التربية والتعميم( أ27شكل )
 أوضاع الطالب:-ب

 عػدد الطػالب فػي جميػع مػدارس القػدس لمعػاـ الدراسػي أفنجػد ( 05) كبالرجكع إلػى الجػدكؿ
لمدراسػة فػي مػدارس , طالبان ( 44114) التحؽ منيـ عدد, طالبان ( 83066) قد بمم, ـ2011/2012

مف %( 5206) كمدارس المقاكالت التابعة ليا حيث شكمكا ما نسبتو( اإلسرائيميتيف) البمدية كالمعارؼ
 . مدينة القدسمجمكع الطالب في 

كىذا بحد ذاتو مؤشر خطير يستدعي كقفو جادة مسػؤكلة مػف المسػؤكليف كصػناع القػرار فػي 
كتصؿ  ,الرقابة عداـانىذه المدارس تيشٌجع عمى التسٌرب المدرسٌي مف خالؿ  فأل, الشارع الفمسطيني

ىػػػػذه المػػػػدارس نسػػػػخةن مشػػػػٌكىةن مػػػػف المنيػػػػاج  كمػػػػا تيػػػػدٌرس, تقريبنػػػػا( %10) نسػػػػب التسػػػػٌرب فييػػػػا إلػػػػى
الفمسطينٌي حيث تحذؼ كممة فمسطيف كشعار السمطة الفمسطينٌية كتيعٌدؿ في المحتكل بما يتكافؽ مع 

فػػػػػرض تػػػػػدريس المغػػػػػة يك , كتسػػػػػتبدؿ منػػػػػاىذ التػػػػػاري  كالتربيػػػػػة كالكطنٌيػػػػػة بتػػػػػاري  "إسػػػػػرائيؿ", أىػػػػػدافيا
 ( online. org-www. alquds).العبرٌية

حيػػث فصػػؿ بػػيف بمػػد , حػػركتيـ إلػػى المدرسػػةانتظػػاـ منػػع الجػػدار الفاصػػؿ الطمبػػة مػػف كمػػا 
خرل بعيدة عف مناطؽ سكناىـ كمنيـ مف لـ يتمكف أإلى مدارس االنتقاؿ عمى  آخريفجبر أك , خرآك 

كتعرض العديد مػف الطػالب لالعتقػاؿ تراكحػت مػدة اعتقػاليـ بػيف , دراستو داخؿ الجدار مف مكاصمة
ممػا أثػر عمػى التحػاقيـ بالمػدارس , احتكػاؾ جػيش االحػتالؿ بالطمبػة إلػىكيرجػع ذلػؾ  ,الشير كالسنة
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جبريػػؿ ) دافعػػا قكيػػا عمػػى تػػركيـ لممدرسػػة عفذلػػؾ كػػ فأل ,)اإلسػػرائيمية(  بعػػد تحػػررىـ مػػف المعػػتقالت
  (.233-232:كآخركف

 المناهج التعميمية: -ج

, حضػارم, الصػراع بيننػا كبيػنيـ صػراع دينػي ( أفاإلسػرائيمي) لقد أدركت حككمػة االحػتالؿ
قبؿ تيكيد الثقافة كتزييؼ الكعي لدل  ,كالقدس عمى كجو الخصكص, و ال يمكنيـ تيكيد فمسطيفأنك 

  (.290 :2009, صالح) سالميتياا  كطمس كؿ اآلثار كالمعالـ التي تدؿ عمى عركبة القدس ك  ,األجياؿ
قامػت ىجمػة كبيػرة حيػث ( اإلسػرائيمي) االحتالؿيكاجو المنياج الفمسطيني مف قبؿ حككمة ك 

كتػػػػب المنيػػػػاج لتحػػػػذؼ كتمغػػػػي كػػػػؿ مػػػػا يتعمػػػػؽ باليكيػػػػة الفمسػػػػطينية حككمػػػة االحػػػػتالؿ بطبػػػػع جميػػػػع 
العربػػػي لػػػدل الطمبػػػة  تمػػػاءنكاالمػػػاكف الفمسػػػطينية كمػػػا ينمػػػي التػػػرابط كالمسػػػميات العربيػػػة لممػػػدف كاأل

  (.205صامد :) أك بكطنيـ العربي الكبير ,المقدسييف بسمطتيـ الكطنية الفمسطينية
 التسّرب المدرسي: -د

, تربػػكم يػػؤثر تػػعثيران سػػمبيان عمػػى منػػاحي الحيػػاة االجتماعيػػة كاالقتصػػادية إىػػدارالتسػػرب ىػػك 
كيؤدم اسػتمرار , كالجنكح حراؼنكاال, مف حجـ المشكالت االجتماعية ك, فيك يزيد مف حجـ األمية

 كىػػذا مػػا تسػػعى لتحقيقػػو سػػمطات االحػػتالؿ, الجيػػؿ كالتخمػػؼ لػػدل الطػػالب المقدسػػييف إلػػىالتسػػرب 
 )اإلسرائيمية( 

 :( 2012, منظمة التحرير الفمسطينية) عدة أسباب أبرزىاإلى كتعكد مشكمة التسرب المدرسي 
  تشػػجيع ىػػذه الظػػاىرة فػػي المػػدارس التابعػػة لبمديػػة االحػػتالؿ, مػػف خػػالؿ تخفيػػؼ العقكبػػات أك

 حتى
 . غض النظر تمامنا عف التغيب المدرسي أك اليركب مف المدرسة

  نظػػاـ الترفيػػع التمقػػائي المعتمػػد فػػي مػػدارس البمديػػة كمػػدارس ككالػػة الغػػكث, كالػػذم يػػنجح فيػػو
 الطالب أٌيان كعف معدلو كأٌيان كانت نسبة حضكره. 

  تكجيػػو ابػػنيـ لسػػكؽ العمػػؿ بػػاكران إلػػى الكضػػع االقتصػػادم المتػػردم لألىػػؿ, الػػذم قػػد يػػدفعيـ
 بدالن مف متابعة دراستو. 

  .النقص في األبنية المدرسية كالغرؼ الصفية 
 رياض األطفال: -ج

كلكنو , ساسيكؿ األبؿ يبدأ مف الصؼ األ, التعميـ الفمسطيني رياض األطفاؿ نظاـاليشمؿ 
طفػػاؿ مػػف سػػف ثػػالث ريػاض األيػػة التربيػػة كالتعمػػيـ عمػػى لػػذلؾ تشػرؼ مدير , أىميػػة جانػػبيػكلي ىػػذا ال

  (.199جبريؿ : ) سنكات 6ية أشير حتى ناكثم سنكات



87 

  ىى         

 

   

 الثالثىالفصل

 . م5165-5166طفال حسب الجهة المشرفة ( رياض األ64) جدول

 العدد
رياض الطفال الخاصة 
والحاصمة عمى ترخيص 

 والتعميم مديرية التربية

رياض اطفال حاصمة 
عمى ترخيص 
 المعارف والبمدية

لمدارس رياض اطفال تابعة 
 المعارف والبمدية

 
 المجموع

 248 80 133 35 عدد الروضات
 8646 2102 2915 3629 األطفال

  (.79: 2012, منظمة التحرير الفمسطينية) المصدر:
 التالي:( 17) يتضح من الجدول

بينمػػػا بمػػػم عػػػدد , ركضػػػة( 248, )ـ2011/2012بمػػػم عػػػدد ريػػػاض األطفػػػاؿ فػػػي العػػػاـ الدراسػػػي -أ
 . طفالن ( 8646, )ـ2011/2012الممتحقيف برياض األطفاؿ في العاـ الدراسي األطفاؿ 

شكمكا ما , طفالن ( 3629) ركضة التحؽ فييا( 35) تشرؼ كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية عمى-ب
بينمػػا تشػػرؼ كزارة , لػػنفس السػػنة الدراسػػية األطفػػاؿمػػف مجمػػكع الطػػالب فػػي ريػػاض ( %42) نسػػبتو

( مػػف %58) شػػكمت مػػا نسػػبتو, طفػػالن ( 5017) ركضػػة التحػػؽ فييػػا( 213) عمػػىالمعػػارؼ كالبمديػػة 
يشػػكؿ خطػػران عمػػى فكػػر األجيػػاؿ , كىػػذا طفػػاؿ لػػنفس السػػنة الدراسػػيةمجمػػكع الطػػالب فػػي ريػػاض األ

كبػر تزييػػؼ الحقػائؽ لمعمػػؿ عمػى كػػي الػكعي عنػػد تزكيػػد ىػذه الريػػاض بمنػاىذ ىميػػا األالناشػئة عبػر 
االحػػػتالؿ ) دكلػػػة إلػػػىىػػػا ءككال ا صػػػقؿ الشخصػػػية التػػػي تعطػػػي حبيػػػاليسػػػيؿ عمييػػػ الطفكلػػػة البريئػػػة

 (. اإلسرائيمي
 
 

                                                           

()  منظمػػة  2915تحصػػؿ عمػػى تمكيػػؿ مػػف المعػػارؼ كعػػدد االطفػػاؿ فييػػا ركضػػة 133تتضػػمف الريػػاض الخاصػػة(
 (.80-79 ,2012التحرير الفمسطينية, 
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 مدينة القدس( التوزيع الجغرافي لممدارس في 28شكل )

 المصدر: مف عمؿ الطالب بناءن عمى خريطة األساس.
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 :مدينة القدسثار المترتبة عمى قطاع الصحة في اآل - خامساً 
الصػػػحة العالميػػػة لمصػػػحة : "الصػػػحة ىػػػي حالػػػة مػػػف اكتمػػػاؿ السػػػالمة بػػػدنيان منظمػػػة تعريػػػؼ 

 ( www. who. int) ."المرض أك العجز عداـانال مجٌرد , كاجتماعيان كعقميان 
لمشعب  الفمسطيني الحديث مركزا لمخدمات الصحية مدينة القدس كعمى مدل التاري كانت ك 
كانػػػت ف, ي لمضػػػفةاألردنػػػأك خػػػالؿ فتػػػرة الحكػػػـ , 1948سػػػكاء قبػػػؿ تقسػػػيـ المدينػػػة عػػػاـ , الفمسػػػطيني

نػادرة خصكصػا كقػت كانػت المستشفيات كالعيادات فػي القػدس كجيػة لمػف يبحػث عػف الطبابػة كالتػي 
التخصصػػػي الكحيػػػد فػػػي المستشػػػفى فػػػي غربػػػي المدينػػػة ( البقعػػػة) العيػػػكف فىمستشػػػ عففكػػػ, تػػػدابناال

ـٌ , القػػدس القديمػػة, ـ1948بعػػد نكبػػة العػػاـ  تقالػػوانثػػـ , الػػكطف مقػػره الجديػػد فػػي  إلػػى تقالػػوانكمػػف ثػػ
     www.hussamkhader. org) ) في بداية ستينات القرف الماضي. الشي  جراح 
ليس فقط , الميمةفي القدس إحدل المؤسسات الصحية ( اليكسبيس) الحككمة ىفمستش ديع

مػف  الضػفة الغربيػة جػزءان كانػت بػؿ عمػى صػعيد المممكػة أيػاـ , الضػفة الغربيػةعمى صعيد القدس أك 
كقػػػػػد تعػػػػػزز دكر القػػػػػدس الريػػػػػادم لمقػػػػػدس كمؤسسػػػػػاتيا الصػػػػػحية بعػػػػػد االحػػػػػتالؿ , يػػػػػةالمممكػػػػػة األردن

حيػػػث اتسػػػمت ىػػػذه الفتػػػرة باإلىمػػػاؿ , ـ1967اإلسػػػرائيمي لمضػػػفة الغربيػػػة كالقػػػدس كقطػػػاع غػػػزة عػػػاـ 
, لمخػػػدمات الصػػػحية الفمسػػػطينية تحػػػت االحػػػتالؿ( اإلسػػػرائيمي) حػػػتالؿالمتعمػػػد مػػػف قبػػػؿ حككمػػػة اال

( المستشػػفياتالثانكيػػة )كباعتمػػادىـ عمػػى الخػػدمات األىميػػة الفمسػػطينية كخصكصػػا خػػدمات الصػػحة 
ىػػػػػذه المؤسسػػػػػات ىػػػػػي الجيػػػػػة التحكيميػػػػػة الكحيػػػػػدة فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة كقطػػػػػاع كانػػػػػت فقػػػػػد , منيػػػػػا
  www. ucs-pal. org)).غزة
 :مدينة القدسواقع قطاع الصحة في  -1

 يكاجػػػو القطػػػاع الصػػػحي فػػػي القػػػدس المحتمػػػة تحػػػديات كمعكقػػػات ابتكرتيػػػا ككظفتيػػػا حككمػػػة
ضػػػمف أسػػػاليب مختمفػػػة تحػػػـر , لمضػػػغط عمػػػى الفمسػػػطينييف ليتركػػػكا المدينػػػة( اإلسػػػرائيمي) االحػػػتالؿ

سػيؼ  إلػىكتحػكؿ العػالج كالػدكاء , المقدسييف مف الخدمات الطبية كالصحية كاالجتماعية كالتعميمية
رىينػػة لسياسػػات االحػػتالؿ فػػي مختمػػؼ منػػاحي  إلػػىمصػػمت عمػػى رقػػاب الفمسػػطينييف الػػذيف تحكلػػكا 

  .((www. aljazeera. net الحياة

تمػػػػؾ المستشػػػػفيات تعػػػػاني ك , مستكصػػػػفا كعيػػػػادة( 42, )مستشػػػػفيات( 7) يكجػػػػد فػػػػي القػػػػدس
عػػدـ تػػكفر الكثيػػر مػػف البػػرامذ الصػػحية  إلػػىباإلضػػافة , كالعيػػادات مػػف نقػػص األطبػػاء كاألخصػػائييف

, أبػك جػابر كآخػركف) عدـ تكفر أجيزة كافية لمفحكصػات الطبيػة إلى إضافة, الالزمة كالتثقيؼ الصحي
2008 :101.) 

 
 

http://www.who.int/
http://www.ucs-pal.org/


010 

  ىى         

 

   

 الثالثىالفصل

 

 م2013األسرة في كل مستشفى عام , وعدد مدينة القدسعدد المستشفيات في  (29شكل )
 المؤسسػػػػات الصػػػػحية الفمسػػػػطينية فػػػػي القػػػػدس مػػػػف مشػػػػاكؿ عديػػػػدة غالبيتيػػػػا السياسػػػػاتتعػػػػاني 

التػػي تحػػاكؿ باسػػتمرار السػػيطرة عمػػى القطػػاع الصػػحي كاسػػتبدالو بخػػدمات بديمػػة كقػػد جػػاء ( اإلسػػرائيمية)
, ليعػزز ىػذه ـ1995ييف منػذ العػاـ الذم اصبح الزاميػا عمػى المقدسػ( اإلسرائيمي) تنفيذ التعميف الصحي

 ( www. fhfpal. Org).السياسة 
 سسات الصحة الفمسطينية عف طريؽ:مؤ  اـظسمبان عمى ن( اإلسرائيمي) أثرت حككمة االحتالؿ

 :( 1) التأمين الصحي-أ
( ككبػات حػكليـ( )اإلسػرائيمي) بالتػعميف الصػحيكصمت نسبة المؤمنيف الفمسطينييف المسػجميف   

في المقابؿ كصػمت نسػبة المسػجميف بالتػعميف الحكػكمي (, %98.6) األعمى في مدينة القدس حيث بمم
  (.313: 2011,  ج.ـ.إ.ؼ) ـ2010مف مجمكع المؤمنيف عاـ ( %0.4إلى )الفمسطيني 

                                                           

 التعميف الصحي: ىك تعكيض عف خسارة مادية ترتبط بتغطية التكاليؼ المتعمقػة بمشػكمة صػحية مػا كعالجيػا ( 1) 
 (. 313: 2011,  ج.ـ.إ.ؼ)
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 الخدمة ونسبة الفمسطينيينالجهات التي تقدم خدمة التأمين الصحي, ونوع (30)  شكل
 م2013, 2010لعام  مدينة القدسالمستفيدين في 

                        (.519: 2010, ف كآخركفاآغابكي) -1
 (.321: 2011,  ج.ـ.إ.ؼ) -2

في نسبة المؤمنيف مف الفمسطينييف بالتعميف  ان ممحكظ ان ( أف ىناؾ ارتفاع33) الشكؿيتبيف مف 
ـ, كفػػي المقابػػؿ تصػػؿ نسػػبة المسػػتفيديف مػػف 2010%( عػػاـ  98.6الصػػحي )اإلسػػرائيمي( بمغػػت )
يفيـ مف ذلؾ أف غالبية المساىميف في ىذا التعميف تذىب  ,ك%( 0.4التعميف الصحي الفمسطيني )

استثمارىا في تطكير  يعكدسرائيمية(, كبالتالي مساىماتيـ إلى دكر الرعاية الصحية كالمستشفيات )اإل
يترتب عمى ك كيترؾ القطاع الصحي عند الفمسطينييف متخمفان لمغاية,  ,القطاع الصحي )اإلسرائيمي( 

 ذلؾ:
حػػدكث تفػػاكت كبيػػر بػػيف مؤسسػػات الرعايػػة الصػػحية الفمسػػطينية كمؤسسػػات الرعايػػة الصػػحية 

بكثيػػػر فػػػي  الصػػػحية الفمسػػػطينية أقػػػؿ تطػػػكران كتقػػػدمان )اإلسػػػرائيمية( فيبقػػػى مسػػػتكل مؤسسػػػات الرعايػػػة 
: 2010, منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية, كالماليػػػة, كىػػػذا مػػػا أكػػػده )اإلداريػػػةالمرافػػػؽ, المعػػػدات, كالعمميػػػات 

245 .) 
الرتفػػاع مسػػتكل   يتزايػػد تكجػػو المرضػػى الفمسػػطينيكف لمعػػالج فػػي المستشػػفيات )اإلسػػرائيمية( 

سػػػرة المستشػػػفيات عػػػف قمقيػػػا كتخكفيػػػا مػػػف تخفػػػيض عػػػدد األ إدارةبػػػر الرعايػػػة الصػػػحية فييػػػا, لػػػذا تع
بسبب ىبكط عدد المرضى, حيث  ( سريرو 500ـ إلى )2007المرخصة كالتي كصؿ مجمكعيا عاـ 

محدد يعتمد طبقان لكزارة الصحة عمى عدد المرضػى  لممستشفياتعدد األسرة المرخصة الممنكحة  أف
 ( www. ochaopt. org) الذيف يمنحكف خدمات مف المستشفى.

اسػتمرار جػػذب المتخصصػػيف إلػػى المستشػػفيات )اإلسػرائيمية( سػػكؼ يسػػاىـ فػػي ىجػػرة األدمغػػة 
 (. 245: 2010, منظمة التحرير الفمسطينيةالفمسطينية المحمية إلى ما يسمى بصناديؽ المرضى )
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 ضريبة األرنونا: -ب
كذلػؾ بمعػدؿ , التجاريػةتجبى ىذه الضريبة عمػى أسػاس مسػاحة الشػقة أك مسػاحة المحػالت 

كعمػػػى ضػػػكء ذلػػػؾ يمكػػػف تخيػػػؿ حجػػػـ , عشػػػرة دكالرات لممتػػػر المربػػػع فيمػػػا يخػػػص المحػػػالت التجاريػػػة
عف البيت الذم يسكنو كعف المحػؿ التجػارم , يدفعيا أفالمبالم التي يفرض عمى المكاطف المقدسي 

كضػريبة القيمػة , الػدخؿفينػاؾ ضػريبة , كال يقؼ األمر عند ىذه الضريبة فقػط, وئالذم يعكؿ مف كرا
 كضػػريبة المجػػارم, كضػػريبة أصػػحاب العمػػؿ كرسػػكـ التػػعميف الصػػحي, كضػػريبة األمػػالؾ, المضػػافة

  (.343-342: 2004, خاطر)
مستشػػػفيات شػػػرقي القػػػدس بكجػػػكب دفػػػع  إلػػػىأمػػػر  ـ2005 صػػػدر كألكؿ مػػػرة فػػػي عػػػاـكقػػػد 

احتسػبت بمدٌيػة القػدس فػاتكرة الضػريبة التػي ك , ضريبة األرنكنا بالرغـ مف تصنيفيا كمؤسسػات خيريػة
تكػاليؼ إضػافية تيػػدد  إلػىممػا أدل , ـ2003 المستشػفيات بػعثر رجعػي ابتػداء مػػف عػاـ إلػىأرسػمتيا 

 إلػػػػىالمقاصػػػػد  فىبمستشػػػػكصػػػمت فػػػػاتكرة األرنكنػػػػا فػػػي فقػػػػد , بضػػػرب ىػػػػذه المؤسسػػػػات الطبيػػػة ماليػػػػان 
لضػماف ممرضػى لتخفيض الخػدمات العيكف مف كجكب  فىمستشكيخشى  ,أمريكي دكالرو  600000

  (.28: 2007, األمـ المتحدة) المستشفىعدـ إفالس 
 :مدينة القدسالقيود المفروضة عمى الوصول إلى المستشفيات في  -ج

, 1993آذار عػاـ23كمع قرار االحتالؿ إغالؽ مدينة القدس أمػاـ أبنػاء شػعبنا الفمسػطيني منػذ  
ككضػع , ككذلؾ إغالؽ قطاع غػزة, بتصاريح خاصة صعبة المناؿال إكعدـ السماح ليـ بدخكؿ المدينة 

تراجع الػدكر الػذل لعبتػو المؤسسػات الصػحية المقدسػية , القدس إلىالعراقيؿ أماـ المرضى مف الكصكؿ 
الصػػػػػػػػػػػػػػػحية المترتبػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػى إغػػػػػػػػػػػػػػػالؽ  كمػػػػػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػػػػػـ النتػػػػػػػػػػػػػػػائذ  عمػػػػػػػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػػػػػػػتكل الػػػػػػػػػػػػػػػكطني

 ( www.hussamkhader. Org)س.القد
 :المرضى 

فرضػػػػت السػػػػمطات اإلسػػػػرائيمية قيػػػػكدان صػػػػارمة عمػػػػى حركػػػػة  نتفاضػػػػة الثانيػػػػةاالانػػػػدالع منػػػػذ 
كمنعػػتيـ مػػف الكصػػكؿ إلػػى القػػدس الشػػرقية  ,المػػكاطنيف الفمسػػطينييف مػػف الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غػػزة

, حيػػث كالصػػحية فػػي المستشػػفيات كالمراكػػز الصػػحية فػػي المدينػػة, كاالسػػتفادة مػػف الخػػدمات الطبيػػة
عيػػادة لمرعايػػة  40كأكثػػر مػػف , كاحػػد لمعيػػكف فىمستشػػبمػػا فييػػا , القػػدسمستشػػفيات فػػي  كجػػد سػػبعت

بعضيا يقـك بتكفير مسػتكل مػف الخػدمات التػي ال تكفرىػا المراكػز الصػحية , الصحية كمركزان لمتعىيؿ
 .www) كالسػرطاف ,, مثػؿ خػدمات غسػؿ الكمػىفػي األراضػي الفمسػطينية المحتمػة األخػرل المكجكدة

jcser. Org).. 
الخػػػدمات التخصصػػػػية  إلػػػػىمعظػػػػـ الحػػػاالت التػػػػي بحاجػػػة حرمػػػاف كىػػػذا بػػػػدكرة يػػػؤدم إلػػػػى 

كال تتػػػكفر فػػػي مشػػػافي الضػػػفة كالقطػػػاع مػػػف الكصػػػكؿ ليػػػذه , كالنكعيػػػة المكجػػػكدة فػػػي مشػػػافي القػػػدس
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كال تمػنح , طػكيالن  كالتػي تعخػذ كقتػان , كذلؾ لصػعكبة الحصػكؿ عمػى تصػاريح دخػكؿ لمقػدس  الخدمات
فيمػا , تصريح عند كػؿ مراجعػة إلىحاجة ب, أك منحت تككف محدكدة الكقت أفك , افاألحيفي معظـ 

 ىػػػػػػػػػذه المشػػػػػػػػػافيإلػػػػػػػػػى ة أمػػػػػػػػػاـ كصػػػػػػػػػكؿ المرضػػػػػػػػػى لمعراقيػػػػػػػػػؿ الكبيػػػػػػػػػر لييػػػػػػػػػا إيصػػػػػػػػػعب الكصػػػػػػػػػكؿ 
www. hussamkhader. Org).) 

ػػػػا فػػػػي حػػػػاالت الطػػػػكارئ المتػػػػكفرة فقػػػػط فػػػػي القػػػػدس ك  يتػػػػعثر المرضػػػػى الػػػػذيف يتطمبػػػػكف عالجن
ا بسبب التعخر في الكصكؿ  كيمكػف الحصػكؿ عمػى , المدينػة مػف خػالؿ حػكاجز الجػدار إلىخصكصن

كىػذا ينطػكم عمػى , إذف لحاالت طكارئ في نفس اليكـ عف طريؽ جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني
األمػـ ) حػاجز تفتػيش محػدد كػي يعبػره المػريض فػي كالسػماح, نسػيؽ اإلسػرائيميالتنسيؽ مع مكتب الت

  (.10: 2010, المتحدة
 :الطواقم الطبية 

قيػكدان جديػدة فػي الضػفة الغربيػة  ـ2008فػي نػكفمبر )اإلسرائيمية(  فرضت حككمة االحتالؿ
 ثالثػػػػةتمػػػـز المػػػػكظفيف العػػػػامميف فػػػػي مستشػػػفيات شػػػػرقي القػػػػدس بػػػػدخكؿ القػػػدس مػػػػف خػػػػالؿ حػػػػكاجز 

كذلػؾ بكضػػع , فػي السػػابؽ سػمح لممػكظفيف باسػتخداـ أم حػاجز ك, فقػط( كالزيتػكف, كجيمػك, قمنػديا) 
كيتكجػػب عمػػى مػػكظفي , عمػػى األطبػػاء فكيقتصػػر ىػػذا االمتيػػاز األ, طػػابع خػػاص عمػػى تصػػاريحيـ

المستشػػفيات مػػف الضػػفة الغربيػػػة عبػػكر الحػػكاجز سػػػيران عمػػى األقػػداـ كاسػػػتخداـ كسػػائؿ النقػػؿ العامػػػة 
األمػر الػػذم , ممػا يترتػب عميػو تػعخير طكيػؿ كرفػض دكرم, المستشػفيات الخاصػة بيػـ إلػىلمكصػكؿ 
  (.10: 2010, ةاألمـ المتحد) مزمنيف في األداء الفعاؿ لممستشفيات ان كاضطراب ان يسبب تعخر 
تؤدم القيكد المفركضة عمى حرية الكصكؿ كالتنقؿ إلى منع الطكاقـ الطبية مف الكصكؿ ك 

 حيث يكجد ما مجمكعة, كمكاعيد العمميات, إلى العمؿ مما يشكؿ تيديدان لممرضى كالمستشفيات
الضفة  سكافمنيـ مف ( %70) في مستشفيات المدينة كما يقرب مف كفيعمم, مكظفان ( 1168)

كال تمنح التصاريح إلى الطكاقـ الطبية مف حاممي بطاقة , كلذلؾ ىـ بحاجة إلى تصاريح, الغربية
كالتصاريح التي تمنح لألشخاص الذيف تزيد , سنة24عمارىـ عف أالضفة الغربية الذيف تقؿ 

 أكبعضيا ليكـ كاحد لغاية الساعة السابعة أشير3سنة فيي سارية لمدة 24عف  أعمارىـ
.(www.ochaopt. org ) 

 :الطمبـــــــــــــــــــــــــة 

, كاألشػعة ,ككميػة التمػريض ,عدـ السماح لطمبة الكميػات الصػحية المينيػة مثػؿ: كميػة الطػب
بتمقي التدريبات الضركرية لتعىيميـ الميني فػي مستشػفيات القػدس إال بعػد الحصػكؿ عمػى التصػاريح 

كفي حالػة الحصػكؿ عمييػا تكػكف مؤقتػة كتمغػى , الحصكؿ عمييامكاف الصعكبة بكالتي مف , الالزمة
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أمنيػػػة يػػػتـ رفػػػض الكثيػػػر مػػػف طمبػػػات  , كبػػػدكاعو كتخضػػػع لمفحكصػػػات األمنيػػػة, فػػػي حػػػاالت اإلغػػػالؽ
 ( www.hussamkhader. org) .التصاريح
 :جدار الفصل العنصري 

 القدس مدينة بيف فقط ليس الفصؿ كطعة مف زاد القدس في العنصرم الفصؿ جدار بناء إف
 مػف المنػاطؽ ىػذه سػكاف كحػـر بعضػان  بعضػيا عػف ياكبمػدات القػدس حيػاءأ عػزؿ بػؿ ,الغربية كالضفة

 كمركبػػػػات المرضػػػػى حركػػػػة يمنػػػػع ك ,المدينػػػػة داخػػػػؿ كالصػػػػحية االجتماعيػػػػة المرافػػػػؽ إلػػػػى الكصػػػػكؿ
 بعد الإ المرافؽ ىذه إلى الكصكؿ مف الصحية المرافؽ في كالعامميف كالممرضيف طباءكاأل سعاؼاإل

 الحػػػػػػاالت معظػػػػػػـ فػػػػػػي النيػػػػػػائي الجػػػػػػكاب الػػػػػػرفض فييػػػػػػا يكػػػػػػكف خاصػػػػػػة تصػػػػػػاريح عمػػػػػػى الحصػػػػػػكؿ
).Org elquds. www.) 

مستشػػػفيات شػػػرقي  إلػػػىالمصػػػاعب التػػػي يكاجييػػػا الفمسػػػطينيكف عنػػػد المحاكلػػػة لمكصػػػكؿ  إف
فقػػد تقمػػص عػػدد , الفمسػػطينييف المسػػتفيديف مػػف ىػػذه المرافػػؽ أعػػدادنقػػص كبيػػر فػػي  إلػػىدت أالقػػدس 

, 2002النصػػػؼ مػػػا بػػػيف  إلػػػىالمرضػػػى فػػػي العيػػػادات الخارجيػػػة مػػػف قطػػػاع غػػػزة كالضػػػفة الغربيػػػة 
"المطمػع"  مستشػفىحيث تناقص العدد الحاالت المرضػية فػي , كيستمر العدد في التناقص, ـ2003

كفػػػي نفػػػس الفتػػػرة تقمػػػص عػػػدد مرضػػػى غرفػػػة , ؿ خػػػدماتيا الطبيػػػةلمجمػػػ( %30) بنسػػػبة زادت عػػػف
كىػػػك رقػػػـ  ,ضػػػان يمر ( 17, 314-33, 150) مػػػف( %50) المقاصػػػد بنسػػػبة مستشػػػفىالطػػػكارئ فػػػي 

: 2011, المػػػدني كأخػػػركف) مستشػػػفىال إلػػػىيكضػػػح المصػػػاعب التػػػي يكاجييػػػا المرضػػػى عنػػػد الكصػػػكؿ 
319.) 
 دوية:والمعدات الطبية واألالقيود المفروضة عمى توسيع المستشفيات -د

 إلػػىإجمػػالي عػػدد الحػػاالت الطبيػػة  انخفػػاض إلػػىلمقػػدس ( اإلسػػرائيمي) غػػالؽحكػػاـ اإلإدل ألقػػد 
الحػػاالت  انخفػػاضنػػتذ عػػف ذلػػؾ , المستشػػفيات الفمسػػطينية المتخصصػػة نسػػبيان كالكاقعػػة شػػرقي القػػدس

التنػػػازؿ عػػػف خطػػػط  إلػػػىزيػػػادة عبئيػػػا المػػػالي كاسػػػتمرار اضػػػطرارىا  إلػػػىىػػػذه المستشػػػفيات  إلػػػىالمحالػػػة 
  (.519: 2010, ف كآخركفاآغابكي) تطكير قدراتيا

 مف المفركضة الصحية لمخدمات الترخيص إجراءات تكاجو مستشفيات القدس صعكبة فيك 
, الفمسػطينيةمنظمػة التحريػر ) جديػدة خػدمات شػاءأن أك تطػكير حالػة فػي اإلسػرائيمية الصػحة كزارة قبػؿ

2010 :241.)  
 :تعاطي المخدرات 

ينػػػػػػاؾ ف, معػػػػػػدؿ تعػػػػػػاطي المخػػػػػػدرات بػػػػػػيف المػػػػػػراىقيف الفمسػػػػػػطينييف فػػػػػػي ارتفػػػػػػاع متزايػػػػػػد إف
, أم ضػػػعؼ المعػػػدؿ العػػػالمي( الفمسػػػطينييف السػػػكافمػػػف %208حػػػكالي) حالػػػة مػػػف ىػػػذا النػػػكع6000
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مػػا مػػف مسػػتخدمي كا  مػػا مػػف المػػدمنيف إالقػػدس ىػػـ  سػػكافمػػف ( %602) أف إلػػىخػػرل أكتشػػير دراسػػة 
  (.514: 2010, كآخركف آغابيكياف) المخدرات بطريقة غير منتظمة

 25 -14 نسػػبة تعػػاطي المخػػدرات بػػيف الشػػباب فػػي القػػدس بػػيف رتفػػاعا يضػػان أكيالحػػظ ىنػػا 
 آالؼ مػػػػػدمف 6 لممخػػػػػدرات مػػػػػنيـ نحػػػػػك لػػػػػؼ متعػػػػػاطو أ 25 كتقػػػػػدرىا بعػػػػػض المصػػػػػادر بنحػػػػػك ,عامػػػػػان 

www. alquds. Com).) 
حقيقػي ينػذر بتػدىكر مممػكس لمخػدمات الصػحية مػف حيػث الػنقص الشػديد فػي كىناؾ خطػر 

كبالتحديػػد المراكػز التػػي , البػرامذ كالمراكػز االجتماعيػػة كاإلرشػادية الكقائيػػة المختصػة منيػػا كالعالجيػة
  (.111: 2013, خضر, رزؽ اهلل) تتعامؿ مع متعاطي المخدرات كالمدمنيف عمييا

مثػؿ ىػذه المراكػز المتػكافرة فػي  أففػي حػيف  ,لممعػالجيف فػي القػدسمحدكدية مراكػز التعىيػؿ 
العقبػػات التػػي تحػػد مػػف  إلػػىغربػػي القػػدس ليسػػت متاحػػة لمعالجػػة المػػدمنيف الفمسػػطينييف كيرجػػع ذلػػؾ 

 ـظػػػمعفػػػإف ذلػػػؾ  إلػػػىباإلضػػػافة , حػػػاجز المغػػػة إلػػػىكمػػػا يرجػػػع , ىػػػذه المراكػػػز إلػػػىسػػػيكلة الكصػػػكؿ 
 ,المخدرات كالتحذير منيا متكافر بالمغة العبرية خطارعبالنشرات كالمكاد المتعمقة برفع مستكل الكعي 

  (.2010, 514, كآخركف, آغابيكيافأ )ما تكجد نشرات بالمغة العربية كنادران 
 :مدينة القدسثار المترتبة عمى القطاع القتصادي في اآل - سادساً 

كأكػدت محكمػة 13مػادة , كالثقافية, كاالجتماعية, االقتصاديةالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ 
فػػي تطبيػػؽ العيػػد ( إسػػرائيؿ) مسػػؤكلية, 2004فػػي رأييػػا االستشػػارم فػػي تمكز/يكليػػك , العػػدؿ الدكليػػة

األمػػـ ) الػػدكلي الخػػاص بػػالحقكؽ االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة فػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة
  (.86: 2011, المتحدة

 وفقًا لعدد المنشآت:مدينة القدس شطة القتصادية في نهور األ تد -1
ـ(, حيػػث  2010-1999فػػي الفتػػرة ) مدينػػة القػػدستزايػػد إجمػػالي عػػدد المنشػػآت فػػي شػػرقي   

, كمػػا ىػػك كترجػػع ىػػذه الزيػػادة إلػػى صػػغر حجػػـ المنشػػآت ,%( 11.7( منشػػعة, بنسػػبة )271بمغػػت )
 (:18مكضح في الجدكؿ )
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-6666) شطة القتصادية عامينحسب األ  مدينة القدسأعداد المنشآت العاممة في ( 65) جدول
5161.)  

  ( 1) عدد المنشآت 

 2010 1999 النشاط االقتصادم
 التغير

 % العدد
 98.4- 63- 1 64 التعديف كاستغالؿ المحاجر
 4- 1- 24 25 صنع المنسكجات كالمالبس

كالطباعػػػػػػػة دبػػػػػػػم الجمػػػػػػػكد كصػػػػػػػناعة األحذيػػػػػػػة 
 85.4- 47- 8 55 كالنشر

صػػػػػنع منتجػػػػػات المعػػػػػادف الالفمزيػػػػػة كالفمػػػػػزات 
 22.2- 10- 35 45 القاعدية

 100- 3- 0 3 صنع اآلالت كالمعدات األخرل
 50 9 27 18 صنع األثاث كمنتجات أخرل

 - 1 1  مداد كيرباء كمياه كغازإ
 33.3 2 8 6 شاءاتاإلن

 74 69 162 93 كبيع الكقكد كصيانتيا بيع المركبات
 28 350 1585 1235 تجارة الجممة كالتجزئة 

 4- 7- 167 174 الفنادؽ كالمطاعـ
 17.1 6 41 35 النقؿ كالتخزيف كاالتصاالت

 29.5- 13- 31 44 شطة ككاالت السفرأنشطة المساعدة ك ناأل
 33.3- 1- 2 3 البريد كاالتصاالت السمكية كالالسمكية

 266 8 11 3 الماليةالكساطة 
 52.7- 19- 17 36 التعميف

 66.6- 6- 3 9 شطة العقارية كإليجاريوناأل
 64- 9- 5 14 شطة ذات صمةنكاأل اإللكتركنيالحاسب 

                                                           

عػدا ) كاحػد إنتػاجيكيمارس فييػا نشػاط , تقع في مكقع كاحد, مؤسسةالمنشعة: تعرؼ بعنيا مؤسسة أك جزء مف ( 1) 
 (.209: 2011,  ج.ـ.إ.ؼ) أك حيث يحقؽ النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة(, األنشطة المساندة
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  ( 1) عدد المنشآت 

 2010 1999 النشاط االقتصادم
 التغير

 % العدد
 7.5- 10- 123 133 األخرلشطة التجارية ناأل

 8.5 4 51 47 التعميـ
 8.7 9 112 103 الصحة كالعمؿ االجتماعي

 58- 32- 23 55 المجتمعيةشطة الخدمة أن
 38.5 6 22 16 شطة الترفييية الرياضيةناأل
 30 28 121 93 شطة الخدمية األخرلناأل

 11.7 271 2580 2309 المجمكع
  (.224, 214: 1999, 2011,  ج.ـ.إ.ؼ) المصدر:

 . الطالبمف عمؿ  نسبة التغير:
 :اآلتي( 18) نستنتذ مف الجدكؿ

فػػػػي أعػػػػداد المنشػػػػآت حسػػػػب طبيعػػػػة نشػػػػاطيا  فاالزيػػػػادة كالنقصػػػػ يكجػػػػد تفػػػػاكت كبيػػػػر مػػػػف حيػػػػث-أ
كيرجػػع ذلػػؾ (, %266) كتبػػدك الزيػػادة كاضػػحة فػػي نسػػبة الكسػػاطة الماليػػة حيػػث بمغػػت ,االقتصػػادم

عمػػػى المنشػػػآت االقتصػػػادية فػػػي ( اإلسػػػرائيمي) القيػػػكد الصػػػعبة التػػػي تضػػػعيا حككمػػػة االحػػػتالؿ إلػػػى
كلتفػادم الخسػارة المتكقعػة , نشػاط اقتصػادم ض عمػى أملضرائب الباىظة التي تفػر أىميا ا, المدينة

ألم نشػاط تجػارم مػػف جػراء السياسػػات التػي تتبناىػػا حككمػة االحػػتالؿ تجػاه القطػػاع االقتصػادم فػػي 
 . ألمكاليـ ان نان كحفظاإلى التجارة األكثر أمالفمسطينيكف  السكافيتجو مدينة القدس 

( %8.5) اقؿ زيادة قد بمغػتكانت محكظة بحيث شطة األخرل بصكرة منتتفاكت الزيادة في األ -ب
تجػػاه ( اإلسػػرائيمي) السياسػػات التػػي تمارسػػيا حككمػػة االحػػتالؿ إلػػىكيرجػػع ذلػػؾ , فػػي نشػػاط التعمػػيـ

سػػػابقان فػػػي مكضػػػكع اآلثػػػار المترتبػػػة عمػػػى قطػػػاع  إلييػػػاشػػػارة , حيػػػث تػػػـ اإلقطػػػاع التعمػػػيـ فػػػي المدينػػػة
لبناء مدارس جديدة تستكعب طمبػة  ان ىذا القطاع رخصأىميا عدـ منح الجيات القائمة عمى , التعميـ
 . المدينة

شػطة كقػد بػدا الػنقص كاضػحان فػي كػػؿ نعػداد منشػآت بعػض األأفػي  ان حػاد ان ىنػاؾ نقصػ أفيتبػيف  -ج
كدبػػػم الجمػػػكد (, )التعػػػديف كاسػػػتغالؿ المحػػػاجر) ك(, قطػػػاع صػػػنع اآلالت كالمعػػػدات األخػػػرل) مػػػف:

حيػػث بمغػػت نسػػبة  ,فػػييـ األعػػداد بشػػكؿ كبيػػر انخفضػػتالتػػي ( كصػػناعة األحذيػػة كالطباعػػة كالنشػػر
 :إلىكيرجع ىذا , بالترتيب( %85.4 -, %98.4-, %100-االنخفاض )
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تمارس سياسة تضييؽ الخناؽ عمى ىذه المنشآت عبر فػرض ( اإلسرائيمي) سمطات االحتالؿ إف -د
عشػرات المحػالت التجاريػة فػي  إغػالؽكقػد ترتػب عمػى ذلػؾ ( 1) الضرائب كخصكصا ضريبة األرنكنػا

لسػػمطات االحػػتالؿ كأبرزىػػػا  عػػاجزيف عػػف دفػػع الضػػرائب الباىظػػة أصػػحابيااصػػبح  أفالمدينػػة بعػػد 
  (.141-140: 2004, خاطر) ضريبة األرنكنا

عزلػػػت المدينػػػػة عػػػػف بػػػػاقي االسػػػػتيطانية كبالمسػػػػتعمرات , محاصػػػرة المدينػػػػة بالجػػػػدار الفاصػػػؿ إف-ق
ؽ منشػآتيـ لصػعكبة كصػكؿ مػا غػالإف عمػى يإلػى حمػؿ الفمسػطينيأدل ذلػؾ , راضي الضػفة الغربيػةأ

االسػػتيطانية فػػي المسػػتعمرات  ليتكجيػػكا لمعمػػؿىػػذه المنشػػآت ليسػػاعد فػػي عمميػػة اإلنتػػاج  إليػػو تحتػػاج
كبيػػػذا تكػػػكف حككمػػػة , رض المدينػػػة تػػػاركيف خمفيػػػـ مئػػػات العمػػػاؿ دكف مصػػػدر رزؽأالقائمػػػة عمػػػى 

  (.35جعفر:( )باإلسرائيمي) مت نجاحان في ربط االقتصاد الفمسطينيقد سج( اإلسرائيمي) االحتالؿ
تقػـك  أفما ا  ك , تقكـ باالستيالء عمى المنشآت االقتصادية تارةن ( اإلسرائيمي) سمطات االحتالؿ فإ -ك

منشػػعة 16ـ قامػػت بيػػدـ 2010ففػػي العػػاـ , بيػػدميا بحجػػة عػػدـ الحصػػكؿ عمػػى تػػرخيص تػػارةن أخػػرل
  .(www. jcser. org) مما ضاعؼ مف تردم الحالة االقتصادية في المدينة ,اقتصادية كزراعية

 وفقًا لعدد العاممين:مدينة القدس شطة القتصادية في نتدهور األ -2
مدينػػة طػػرأت زيػػادة طفيفػػة فػػي إجمػػالي عػػدد العػػامميف فػػي المنشػػآت االقتصػػادية فػػي شػػرقي 

ناثػػػػ, ك ذكػػػػكران  ( عامػػػػؿو 200ـ(, بمغػػػػت )2010-1999الفتػػػػرة )خػػػػالؿ  القػػػػدس  ,%( 2.3ان, كبنسػػػػبة )ا 
  (:19, كما ىك مكضح في الجدكؿ )كيرجع ذلؾ إلى تقمص حجـ المنشآت العاممة في تمؾ الفترة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

دكالرات 10مسػاحة المحػالت التجاريػة كذلػؾ بمعػدؿ  أكمسػاحة الشػقة السػكنية  أسػاستجنى ىذه الضريبة عمى ( 1) 
دكالرا لممتػػر المربػػع الكاحػػد فيمػػا يخػػص المحػػالت  40كمػػا يقػػارب , لممتػػر المربػػع الكاحػػد فيمػػا يخػػص الشػػقؽ السػػكنية

  (.141-140: 2004, خاطر) التجارية

 

http://www.jcser.org/
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شطة القتصادية نحسب األ  مدينة القدست العاممة في أعداد العاممين في المنشآ( 66) جدول
 ( 5161-6666) عامي

 التغير عدد العامميف 
 % العدد 2010 1999 النشاط االقتصادم

 95.3- 207- 10 217 التعديف كاستغالؿ المحاجر
 176 81 127 46 صنع المنسكجات كالمالبس

 68.3- 108- 50 158 دبم الجمكد كصناعة األحذية كالطباعة كالنشر
 2.5 4 162 158 القاعديةصنع منتجات المعادف الالفمزية كالفمزات 

 0 0 0 8 صنع اآلالت كالمعدات األخرل
 73.7- 379- 135 514 صنع األثاث كمنتجات أخرل

  250 250  كيرباء كمياه كغاز إمداد
 6.5 3 49 46 اإلنشاءات

 69.5 194 473 279 المركبات كبيع الكقكد كصيانةبيع 
 30.9 696 2943 2247 تجارة الجممة كالتجزئة 

 24.7- 277- 844 1121 الفنادؽ كالمطاعـ
 2.5 10 409 399 النقؿ كالتخزيف كاالتصاالت

 57.9- 200- 145 345 األنشطة المساعدة كأنشطة ككاالت السفر
 9- 1- 10 11 البريد كاالتصاالت السمكية كالالسمكية

 88.8 8 17 9 الكساطة المالية
 57.6- 68- 50 118 التعميف

 77.3- 41- 12 53 كاإليجاريةاألنشطة العقارية 
 75.8- 47- 15 62 كاألنشطة ذات صمة اإللكتركنيالحاسب 

 8.4 32 409 377 األخرلاألنشطة التجارية 
 5.8 49 886 837 التعميـ

 39.9- 710- 1068 1778 الصحة كالعمؿ االجتماعي
 58.9- 321- 224 545 أنشطة الخدمة المجتمعية

 43 31 103 72 الترفييية الرياضية األنشطة
 6504 108 273 165 األنشطة الخدمية األخرل

 2053 200 8664 8464 المجمكع
  (.224, 214: 1999, 2011, "2, 13" ج.ـ.إ.ؼ) المصدر:

 الطالب.مف عمؿ  نسبة التغير:
 التالي:( 19) نستنتذ مف الجدكؿ

فػػػي عػػػدد العػػػامميف حسػػػب طبيعػػػة النشػػػاط  افكالنقصػػػىنػػػاؾ تفػػػاكت كبيػػػر مػػػف حيػػػث الزيػػػادة  فاكػػػ -أ
(, %176) كتبػػدك الزيػػادة كاضػػحة فػػي نسػػبة صػػنع المنسػػكجات كالمالبػػس حيػػث بمغػػت ,االقتصػػادم

 (. %88.8) بمغت  كالكساطة المالية
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أقػؿ زيػادة فػي عػدد العػامميف كانػت بحيػث , شطة األخرل بصكرة كاضحةنتفاكتت الزيادة في األ -ب
فقػد  ,(صػنع منتجػات المعػادف الالفمزيػة كالفمػزات القاعديػة, ف كاالتصػاالتالنقػؿ كالتخػزي) في كؿ مف

شػػطة نالمضػػايقات كالصػػعاب التػػي تمقاىػػا ىػػذه األ إلػػىكيعػػكد ذلػػؾ  ,(%2.5) بمغػػت نسػػبة كػػؿ منيمػػا
 (. اإلسرائيمي) مف قبؿ حككمة االحتالؿ

كأبػػرز ىػػذا الػػنقص فػػي  ,شػػطة االقتصػػاديةنعػػداد العػػامميف فػػي بعػػض األأيكجػػد نقػػص حػػاد فػػي  -ج
حيػػػث بمغػػػت نسػػػبة  ,فيػػػو األعػػػداد بشػػػكؿ كبيػػػر انخفضػػػتقطػػػاع التعػػػديف كاسػػػتغالؿ المحػػػاجر الػػػذم 

الػنقص الحػاد فػػي  إلػىكيرجػع ذلػؾ , مػف مجمػكع العػامميف فػي ىػذا النشػاط( %95.3-االنخفػاض  )
 ا النشاط. عدد المنشآت االقتصادية ليذ

فيػو  انخفضػتالػذم  ةإليجاريػاك شػطة العقاريػة نقطػاع األفػي  عػداد العػامميفأيكجد نقص حاد في  -د
مػػػف مجمػػػكع العػػػامميف فػػػي ىػػػذا ( % 77.3-االنخفػػػاض )حيػػػث بمغػػػت نسػػػبة  ,األعػػػداد بشػػػكؿ كبيػػػر

عمميات التيكيد المتسارعة في المدينػة كالتػي تتمثػؿ فػي ىػدـ البيػكت بحجػة  إلىكيرجع ذلؾ , النشاط
مبنى  988بيدـ ما يزيد عف ( اإلسرائيمي) تالؿفقد قامت حككمة االح, عدـ الحصكؿ عمى ترخيص

يػػا حػػددت مسػػاحة األراضػػي المسػػمكح أنذلػػؾ  إلػػىأضػػؼ , ـ2013 ـ حتػػى عػػاـ1999كمنػػذ العػػاـ 
, مؤسسػػة القػػدس الدكليػػة) مػػف مسػػاحة المدينػػة( %13) البنػػاء عمييػػا عنػػد الفمسػػطينييف حيػػث ال تتعػػدل

2013 :83.)  
ىػػي فػػي الغالػػب فػػي عػػداد المنشػػآت صػػغيرة الحجػػـ مػػف  لييػػاإالمنشػػآت االقتصػػادية المشػػار  إف  -ق

الكاحدة عػف خمسػة ( 1) بمم عدد المنشآت التي يقؿ عدد العامميف في المؤسسةيف ,حيث عدد العامميف
بينمػػػػا المنشػػػػآت كبيػػػػرة الحجػػػػـ التػػػػي يتجػػػػاكز عػػػػدد (, %85.8) أم بنسػػػػبة, عػػػػامالن ( 2265) عمػػػػاؿ

 مؤسسػػات فقػػط أم بنسػػبة( 4) كيبمػػم عػػددىا ,لمغايػػةفيػػي ضػػئيمة ( عامػػؿ فػػعكثر100) العػػامميف فييػػا
  (.219-217: 2011,  ج.ـ.إ.ؼ%( )0.15)

كبالتػالي يصػبح دكرىػا , تػاج كقيمػة مضػافةإنتسػيـ بػو ىػذه المنشػآت مػف انخفاض ما يدؿ ذلؾ عمى 
: 2013, كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي الفمسػػػطينية) لممدينػػػة جمػػػاليدكدان فػػػي تكػػػكيف النػػػاتذ المحمػػػي اإلمحػػػ
274.)  
 :اإلنتاجيتدهور القيمة المضافة لمنشاط  -3
القيمػػة المتكلػػدة أليػػة كحػػدة تمػػارس أم  إلػػىكيشػػير  باإلنتػػاجيتعمػػؽ  مفيػػـك القيمػػة المضػػافةك    

كيعػػػرؼ إجمػػػالي القيمػػػة المضػػػافة بحاصػػػؿ طػػػرح االسػػػتيالؾ الكسػػػيط مػػػف إجمػػػالي , إنتػػػاجينشػػػاط 
صػػافي القيمػػة المضػػافة فيػػتـ الحصػػكؿ عمييػػا بطػػرح اسػػتيالؾ رأس المػػاؿ الثابػػت مػػف  أمػػااإلنتػػاج, 

                                                           

كتكبػد الخصػػـك كاالرتبػاط بعنشػػطة  األصػكؿىػي كحػدة تنظيميػػة اقتصػادية قػػادرة بماليػا مػف حقػػكؽ عمػى امػػتالؾ ( 1) 
 أخرلاقتصادية كبمعامالت مع اطراؼ 
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,  ج.ـ.إ.ؼ) بصػكرة افضػؿاإلنتػاجي  كيعكس صافي القيمة المضافة مسػتكل النشػاط , إجمالي القيمة
2011 :210.)  
حسب النشاط القتصادي  مدينة القدسالتوزيع النسبي إلجمالي القيمة المضافة في ( 51) جدول

 بالمميون$( م5116-6666) لعامي

 التغير النسبي 2009 1999 النشاط
 % القيمة % القيمة % القيمة

 30.2- 21.31- 24.7 49.9 28.2 70.4 الصناعة
 18.4 11 35.5 70.6 23.9 59.6 تجارة الجممة كالتجزئة
 80.9- 36.5- 4.2 8.6 18 45.1 النقؿ كالمكاصالت

 5- 3.7- 35.4 70.5 29.7 74.2 الخدمات
 20.2- 50.51- 100 198.79 100 249.3 المجمكع
  (.258-223: 2001, 2011, "3, 13" ج.ـ.إ.ؼ ؾ) المصدر:

 . الطالبنسبة التغير مف عمؿ 

 

حسب النشاط القتصادي  مدينة القدستوزيع النسبي إلجمالي القيمة المضافة في ( ال31) شكل
 : $بالمميون م(2009 -1999) لعامي

 : اآلتي( 20) في الجدكؿ بياناتال يتضح مف
مميكف ( 50.51-) بمم( ـ2009-1999) يكجد نقص كاضح في مجمكع القيـ المضافة في الفترة-أ

القتصػػادم و يػػدؿ عمػى تػػردم الكضػع اإنػدؿ عمػى شػػيء ف إفكىػػذا  ,(%20.2-) شػكؿ نسػبة, دكالرو 
سياسػػة ( اإلسػػرائيمي) االحػػتالؿحككمػػة انتيػػاج  إلػػىك يعػػزل ذلػػؾ  ,شػػطةنلػػدل العػػامميف فػػي ىػػذه األ

لمحيمكلػػػة دكف اسػػػتقرار   شػػػطة االقتصػػػاديةنكاع األأنػػػكالقيػػػكد المتعػػػددة عمػػػى مختمػػػؼ  كضػػػع العراقيػػػؿ
 . االقتصاد الفمسطيني في المدينة لتككف السيادة فقط القتصاد االحتالؿ
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 ,(80.9-) مفػي نشػاط النقػؿ كالمكاصػالت بمػ ان حػاد ان ىنػاؾ نقصػ أفالسػابقة  بيانػاتيتضح مف ال-ب
( اإلسػرائيمي) باإلغالؽ الػذم فرضػتو حككمػة االحػتالؿ كبير تعثر ىذا النشاط بشكؿ إلىكيرجع ذلؾ 

% مػػػػػف القطػػػػػاع  12المكاصػػػػػالت تشػػػػػكؿ مػػػػػا يقػػػػػارب كانػػػػػت حيػػػػػث , ـ1993كاخػػػػر شػػػػػير مػػػػػارس/أ
, تعمػػؿ بػػيف القػػدس كبقيػػة منػػاطؽ الضػػفة الغربيػػةكانػػت شػػركة باصػػات  13كمػػف أصػػؿ , االقتصػػادم
كىػي ال تعبػػر , الباقيػػة خفضػت خػدماتيا داخػؿ القػػدس كالقػرل المحيطػة سػع شػركات كاألربػعأغمقػت ت

 ( www. jacci. org. )ياكحكل الحكاجز العسكرية كيقتصر عمميا داخؿ القدس

  نشػػػػاط تجػػػػارة الجممػػػػة كالتجزئػػػػة ىػػػػك النشػػػػاط الكحيػػػػد الػػػػذم حقػػػػؽ القيمػػػػة المضػػػػافة حيػػػػث بمػػػػم إف-ج
مػكاد ك , مكاد بنػاءك , مكاد غذائية) الطمب المتزايد عمى السمع األساسية إلىكيرجع ذلؾ , ( 18.4%)

 صيانو ...(.ك  إصالح
كزارة التربيػػة ) شػػطةنيػػذه األلككػػذلؾ الػػركاج النسػػبي , ة العاليػػة لمعػػامميفكىػػذا يعكػػس اإلنتاجيػػ 
   (.276: 2013, العاليكالتعميـ 

 :( ) تدهور النشاط السياحي -4
%( 40تشكؿ السياحة المكرد الرئيس في مدينة القدس, كيشكؿ القطاع السياحي ما نسػبتو )

%( 4جمػػالي الفمسػػطيني )سػػياـ السػػياحة فػػي النػػاتذ اإلإمػػف اقتصػػادىا, فػػي الكقػػت الػػذم ال يتجػػاكز 
فقػػط, كتفػػرض حككمػػة االحػػتالؿ )اإلسػػرائيمي( قيػػكدان كبيػػرة عمػػى قطػػاع السػػياحة منيػػا القيػػكد القانكنيػػة 

 (. 17: 2010المالية )منظمة التحرير الفمسطينية, ك 
انقطػػع حيػػث , قصػػىات تػػعثران منػػذ انػػدالع انتفاضػػة األالقطػػاع السػػياحي أكثػػر القطاعػػ دكيعػػ     

كحتػػػى نيايػػػة عػػػاـ , ـ2000كألغيػػػت جميػػػع الحجػػػكزات منػػػذ أكتػػػكبر /, المدينػػػة إلػػػىالتػػػدفؽ السػػػياحي 
فنػدقان بػإغالؽ أبكابيػا الكاحػد تمػك ( 43) كالتي عددىاكبدأت الفنادؽ الفمسطينية في المدينة , ـ2005
شغاؿ فييا تقؿ نسبة اإل فندقان ( 20) ككصؿ عدد الفنادؽ, كبتسريح عماليا كمكظفييا تدريجيان , اآلخر
  (.www. jacci. org) ـ2003عاـ ( %8) عف
 

                                                           

 ( )  نتػػاج كتسػػكيؽ البضػػائع صػػناعة السػػياحة: تتضػػمف التنظيمػػات العامػػة أك الخاصػػة التػػي تشػػترؾ فػػي تطػػكير كا 
  (.265: 2011,ج.ـ.إ.ؼ) كالخدمات لخدمة احتياجات كرفاىية السياح

  (.265: 2011,ج.ـ.إ.ؼ) اإلقامة مقابؿ أجر محدد لكؿ ليمة مبيت الفندؽ: كؿ مبنى قائـ كمعد لممبيت أك
كالجناح يتػعلؼ مػف , رباعيةأك ية أك ثالثية ئثناأك عدد الغرؼ: الغرؼ المعدة لالستخداـ لممبيت كتككف الغرفة مفردة 

  (.265: 2011,ج.ـ.إ.ؼ) اكثر كصالة كحماـ خاص أكغرفة نـك كاحدة 
, مػػف قبػػؿ النػػزالء السػػتخداميا لغػػرض المبيػػت األجػػرؼ التػػي تػػـ حجزىػػا كمدفكعػػة الغػػرؼ المشػػغكلة :ىػػي عػػدد الغػػر 

  (.265: 2011,ج.ـ.إ.ؼ) لـ تستخدـ أـاستخدمت فعميا  كتعتبر الغرفة مشغكلة سكاءن 
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 :5161-5111عامي  مدينة القدسفي  الفمسطينية( تطور عدد الفنادق 56جدول )
 عدد الغرف عدد الفنادق السنة
2000 43 1997 
2001 29 836 
2002 20 915 
2003 20 907 
2004 23 985 
2005 18 869 
2006 22 1209 
2007 25 1249 
2008 29 1317 
2009 34 1580 
2010 29 1604 

 (www. jacci. org). المصدر:-     
 الطالب.نسبة النمك: مف عمؿ  -    

 

 (م2010-2000) في الفترة مدينة القدسفي  الفمسطينيةتطور عدد الفنادق  (32) شكل
 :اآلتي( 21) يكضح الجدكؿ

 الفنادق: -أ
 أف إلػىعدد الفنادؽ قد حقؽ زيادة نسبية خالؿ السنكات السابقة استمرت طيمة الفترة السابقة  إف

المضايقات التي  إلى ذلؾكيرجع , فندقان ( 34) كقد بمم عددىا, ـ2009كصمت أعمى نسبة ليا عاـ 
 اط السياحي عبر عدة كسائؿ أىميا:تمارسيا حككمة االحتالؿ عمى النش

الحصػػار المشػػدديف , غػػالؽ, ترتػػب عمييػػا فػػرض اإلـ2000قصػػى عػػاـ انػػدالع انتفاضػػة األ-1
بإقامة ( اإلسرائيمي) كمما زاد األمر تعقيدان شركع حككمة االحتالؿ, يكمنا ىذا إلى مدينة القدسعمى 

منع قدـك  إلىمما أدل , ليعزؿ المدينة عف باقي األراضي الفمسطينية, ـ2002الجدار الفاصؿ عاـ 
عػػدد  فاحيػػث كػػ, مدينػػة القػػدسلػػو األثػػر البػػالم عمػػى تػػدىكر قطػػاع السػػياحة فػػي , ككػػاف لييػػاإالسػػياح 

 . فندقان ( 43) قامتوإالفنادؽ قبؿ 
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الػػديكف تتػػراكـ عمػػى أصػػحابيا فػػال  ممػػا جعػػؿ, فػػرض الضػػرائب الباىظػػة عمػػى النشػػاط السػػياحي-2
عمميػا مخػالؼ  أفكمػف ثػـ تبػدأ عمميػة االسػتيالء عمييػا بحجػة  ,يستطيعكف دفعيا فيتـ الحجز عمييػا

 لمقانكف. 
, أك تكسػػعة الفنػػػادؽ شػػاءنمػػنح رخػػص البنػػاء الالزمػػػة إل( اإلسػػػرائيمي) تػػرفض حككمػػة االحػػتالؿ -3

التحريػػػر منظمػػػة ) السػػػياحية فػػػي المدينػػػة كيػػػتحكـ فييػػػاكيسػػيطر االحػػػتالؿ عمػػػى جػػػزء ميػػػـ مػػػف المػػػكارد 
  (.17: 2010, الفمسطينية

عمػػػى تكجيػػػو )اإلسػػػرائيمية(  حيػػػث تقػػػـك السياسػػػة, تتعػػػرض السػػػياحة فػػػي المدينػػػة لمنافسػػػة شػػػديدة -4
أقيمػػت فػػي التػػي )اإلسػػرائيمية(  كفػػي الفنػػادؽ( إسػػرائيؿ) داخػػؿ)اإلسػػرائيمية(  لمفنػػادؽاألجانػػب السػػياح 
لييػػكد كتعتمػػد حككمػػة االحػػتالؿ بدرجػػة كبيػػرة عمػػى األدالء السػػياحييف ا, جػػراح كبػػاب الخميػػؿالشػػي  

كلنشر األفكػار الييكديػة كتحريػؼ التػاري  العربػي كاإلسػالمي  ,الييكدية ةالذيف يقكمكف بتسكيؽ الرؤي
  (.17: 2010, التحرير الفمسطينيةمنظمة ) لممدينة
 الغرف الفندقية: -ب

 كبنسػػػبة نمػػػك, غرفػػػة( 1580) فقػػػد بمغػػػت, ـ2009الفندقيػػػة زيػػػادة ممحكظػػػة عػػػاـ شػػػيدت الغػػػرؼ -1
(, %13) بمغػت ـ2010كاستمرت نسبة النمك فػي الزيػادة كلكػف بصػكرة طفيفػة فػي عػاـ (, 263%)

حالة عدـ االستقرار التي يعيشػيا ىػذا القطػاع مػف  إلىنسبة النمك لمغرؼ الفندقية انتظاـ كيعكد عدـ 
 . جراء استيداؼ حككمة االحتالؿ لو بشكؿ مكثؼ

ىذه الفنادؽ تصنؼ في عداد الفنادؽ صغيرة الحجػـ بمقيػاس متكسػط عػدد الغػرؼ فػي الفنػدؽ  إف-2
كعػدد  ,عمػاؿأالنشاط السياحي الفندقي كما يرتبط بو مػف انتظاـ مر الذم يؤكد عمى عدـ األ ,الكاحد

العػادة فػي شػغاليا التػي تكػكف متدنيػة إتشغيميا كنسػبة   بمستكل العامميف في الفنادؽ التي تتعثر كثيران 
  (.280: 2013, كزارة التربية كالتعميـ العالي) بشكؿ كبير
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 الخالصة:-سابعاً 
 تبيف مف خالؿ دراسة الفصؿ الثالث اآلتي:

%( مػػػف مجمػػػكع سػػػكاف مدينػػػة 29.1ـ بمغػػػت )1995بقيػػػت نسػػػبة الفمسػػػطينييف ثابتػػػو فػػػي العػػػاـ -1
القدس, كذلؾ بسبب التضييؽ الذم مارستو حككمة االحتالؿ )اإلسرائيمي( بحؽ السكاف الفمسطينييف 
عبر تطبيؽ عدة سياسات ممنيجة لحمميـ عمى اليجػرة القسػرية مػف مدينػة القػدس مػف ناحيػة, كبنػاء 

سػػكاف حػػكالي العديػػ ألػػؼ مسػػتعمر ييػػكدم 147د مػػف المسػػتعمرات االسػػتيطانية داخػػؿ مدينػػة القػػدس كا 
 فييا مف ناحية أخرل.

%( منيػػػا 1.2ـ )2011كصػػػؿ معػػػدؿ النمػػػك السػػػنكم إلجمػػػالي السػػػكاف فػػػي مدينػػػة القػػػدس عػػػاـ -2
 %( لمفمسطينييف.3%( لمييكد كآخركف, )1.8)
إشراؼ حككمة االحتالؿ )اإلسرائيمي( عمى أكثػر مػف تتجسد معاناة قطاع التعميـ الفمسطيني في  -3
 %( مف طالب مدينة القدس.47%( مف المدارس ,حيث تضـ )28)
سػػجمت حككمػػة االحػػتالؿ )اإلسػػرائيمي( نجاحػػان فػػي ربػػط معظػػـ المػػكاطنيف الفمسػػطينييف بالتػػػعميف -4

المقابػػؿ  فػػي %( ,98.6الصػػحي )اإلسػػرائيمي( ,حيػػث كصػػمت نسػػبة المػػؤمنيف نسػػبة مرتفعػػة بمغػػت )
 .ـ2010%( مف مجمكع المؤمنيف عاـ 0.4كصمت نسبة المسجميف بالتعميف الحككمي الفمسطيني إلى )

يشػػػيد قطػػػػاع االقتصػػػػاد الفمسػػػطيني تػػػػدىكران كبيػػػػران مػػػف ناحيػػػػة الػػػػنقص الحػػػاد فػػػػي عػػػػدد المنشػػػػآت -5
الصػػػػناعية كالتجاريػػػػة, كمػػػػا ترتػػػػب عميػػػػو مػػػػف فػػػػرار لأليػػػػدم العاممػػػػة إلػػػػى العمػػػػؿ فػػػػي المسػػػػتعمرات 
االسػػػتيطانية كذلػػػؾ بسػػػبب فػػػرض الضػػػرائب الباىظػػػة مػػػف قبػػػؿ حككمػػػة االحػػػتالؿ )اإلسػػػرائيمي( عمػػػى 

 ة الصناعية كالتجارية في مدينة القدس كأىميا ضريبة األرنكنا.مختمؼ األنشط



 

 

 الرابعالفصل 
 سكا تكبل اهلجر  ال ه دي  ال اخل   على مس 

 م ين  الك س 

 .مدينة القدسالفروض التي اعتمد عميها في تقدير حجم السكان في  -أولً 

 .الديموغرافي الواقع عمى الداخمية اليهودية الهجرة مستقبل - ثانياً 

لى من والدولية الداخمية الهجرة صافي توقع -ثالثاً   م.2020 عام حتىمدينة القدس  وا 

لى من الهجرة توقع - رابعاً   مدينـة القـدس فـي المسـتعمرات بـين الداخمية , والهجرةمدينة القدس وا 
 م.2020 عام حتى

لى من ميزان الهجرة توقع - خامساً   .م2020 عام حتى المناطق حسبمدينة القدس  وا 

لى من ميزان الهجرة توقع - سادساً   .م2020 عام حتى العمر حسبمدينة القدس  وا 

لى من ميزان الهجرة توقع - سابعاً   .م2020 عام حتى النوع حسبمدينة القدس  وا 

 حتـى مدينـة القـدس فـي القتصـادي القطـاع عمى الداخمية اليهودية الهجرة مستقبل توقع - ثامناً 
 .م2020 عام

 حتـى مدينـة القـدس فـي التعميمـي القطـاع عمـى الداخميـة اليهوديـة الهجـرة مستقبل توقع - تاسعاً 
 .م2020 عام

 .الفمسطينيين السكان احتياجات تقدير -عاشرًا 

مدينـة  شـرقي فـيالسـتيطانية  المسـتعمرات فـي لمتوسع( اإلسرائيمية) المخططات - الحادي عشر
 .م2010 عام في عنها والمعمنالقدس 

 .الخالصة -الثاني عشر
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 الرابعالفصل 
 مدينة القدس سكان عمى الداخمية اليهودية الهجرة مستقبل
فػػي  مدينػػة القػػدس إلػػىتقػػدير حجػػـ اليجػػرة الييكديػػة الداخميػػة الكافػػدة  إلػػىتيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة 

ارتفػػاع معػػدؿ المسػػتعمريف  إلػػىالتػػي تػػؤدم الميمػػة حػػد العناصػػر أاليجػػرة  أف أسػػاسالمسػػتقبؿ عمػػى 
الييكد في المدينة, فضالن عػف الزيػادة الطبيعيػة, كذلػؾ مػف أجػؿ كضػع سياسػة سػكانية فػي المسػتقبؿ 
القريب معتمدة عمى فرضػيات مختمفػة لتقػدير حجػـ السػكاف فػي المدينػة مسػتقبالن اعتمػادان عمػى أعمػى 

 ة معدالت النمك السكاني في الفترة السابق
لمدراسػػػة الديمكغرافيػػػة, كتنبػػػع أىميػػػة ىػػػذه  ميمػػػان دراسػػػة التكقػػػع العػػػددم لمسػػػكاف نتاجػػػان  كتعػػػد

  (.407: 1987, مقبكؿالدراسة مف أىميتيا في التخطيط االقتصادم كاالجتماعي لمسكاف )
تقػػدير السػػكاف لفتػػرة زمنيػػة طكيمػػة  فكذلػػؾ أل  يكػػكف تقػػدير السػػكاف لفتػػرة قصػػيرة أفينبغػػي ك 

حد كبير, كذلؾ لما مف التغير المستمر في عكامؿ نمك السكاف, حيث ال يمكػف إلى يقمؿ مف فائدتو 
الفتػػرة  كتعػػدالكقػػكؼ عمػػى كثيػػر مػػف الظػػركؼ المسػػتقبمية التػػي تػػؤثر فػػي العمميػػات الحيكيػػة لمسػػكاف, 

ىذه الفترة التقديرية مالءمػة  فكذلؾ أل  امان خمسة كعشريف عإلى  الزمنية المالءمة مف عشريف عامان 
  (.425: 1999, عيانو أبككافية لمكاجية متطمبات التخطيط لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية )

 الفروض التي اعتمد عميها في تقدير حجم السكان في مدينة القدس: -أولً 
بؿ حسب في المستق القدسمدينة في  اليجرةلقد تـ كضع ثالثة فركض أساسية لتقدير حجـ 

كتـ مدينة القدس, ككذلؾ حسب تكزيعيـ عمى المناطؽ اإلدارية في التركيب العمرم, كالنكعي, 
ـ ,كتعتمد ىذه الفركض عمى معدالت النمك السكاني الرئيسة كىي: 2020التقدير حتى العاـ 
 كالكفيات, كاليجرة.    معدالت الخصكبة,

 الفرض األول:-1
الطرؽ الرياضية التي تستخدـ في تقدير السكاف في المستقبؿ ,مف ىذه ىناؾ العديد مف 

كيعتمد ىذا االفتراض في الحقيقة عمى أساس , ( 1) الطرؽ إسقاط السكاف باستخداـ المعادلة األسية
سكؼ تبقى كما ىي عميو في الكقت الحاضر  مدينة القدسأف معدالت الخصكبة لدل السكاف في 

,ككذلؾ  لكؿ امرأة ييكدية  مكلكد( 4028ك ) مكلكد لكؿ امرأة فمسطينية (3037) ـ , أم2013لعاـ 

                                                           

تعنػي الفتػرة الفاصػمة ( ف, )معػدؿ النمػك( ر) ك, 4343ق=, التعداد الالحؽ 2ف لكؾإحيث (, ر ف) يق2لكؾ( 1) 
 .سنكات5التقدير كطكليا بيف سنكات 
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في األلؼ عند ( 5.1) في األلؼ عند الفمسطينييف, ك( 2.5الخاـ ) الحاؿ بالنسبة لمعدالت الكفيات
 : إلى كتنقسـالييكد كآخريف , كاليجرة, 

 اليجرة الييكدية:-أ
يصؿ  ك ,( مياجران كافدان تقريبان 961لكافدة )ا دكليةاليجرة فقد يصؿ المتكسط السنكم لحجـ ال

 ( مياجران مغادران تقريبان خالؿ فترة التكقع.2047-) داخميةاليجرة المتكسط السنكم لصافي ال
 اليجرة الفمسطينية:-ب   

 يبمم المتكسط السنكم لصافي اليجرة الداخمية عند المياجريف الفمسطينييف في مدينة القدس 
 ( مياجران مغادران تقريبان خالؿ فترة التكقع. 226-)
في األلؼ عند  26كيفترض أف معدؿ المكاليد سكؼ يبقى كما ىك عميو اآلف أم حكالي      

 في األلؼ عند الييكد 2804ك الفمسطينييف,
 :الفرض الثاني-2

ا االفتراض ,كيعتمد ىذ مدينة القدسيعتمد ىذا الفرض عمى الحد األدنى لتقدير السكاف في 
 الخاـ عمى انخفاض نمك ىؤالء السكاف في المستقبؿ ,فيك يعتمد عمى انخفاض معدالت المكاليد

إلى  لدييـ الخاـ األلؼ ,ككذلؾ انخفاض معدالت الكفيات في 25 عند ىؤالء السكاف إلى حكالي
 في األلؼ تقريبان, مع استمرار معدالت اليجرة عمى ماىي عميو. 3.8
 الفرض الثالث:-3

قبؿ, كذلؾ في المست مدينة القدسيعتمد ىذا الفرض عمى الحد األعمى لتكقع السكاف في 
في األلؼ, كفي الكقت 35إلى  الخاـ كيفترض ارتفاع معدؿ المكاليد ,عمى أساس ثالث متغيرات

 في األلؼ تقريبان.2إلى  الخاـ التي سكؼ تنخفض فيو معدالت الكفيات
ران لمكضع السياسي الراىف في األراضي الفمسطينية بشكؿ عاـ, ظأما بالنسبة لمعدالت اليجرة فن

 كفي مدينة القدس بشكؿ خاص, نفترض اآلتي:
 عمى مستوى الهجرة اليهودية:-أ

نفترض بمضاعفة معدالت اليجرة الدكلية السنكية الكافدة إلى مدينة القدس, فقد يصؿ عدد 
ـ,كفي المقابؿ سيطرأ انخفاض عمى 2020مياجرا حتى عاـ 4550المياجريف الكافديف إلى 

( نسمة, بسبب تبني 3700-معدالت صافي اليجرة الداخمية السنكية السالبة, فقد تصؿ إلى )
مكضكع تكثيؼ التكسع االستعمارم  -بنياميف نتنياىك-رئيس حككمة االحتالؿ )اإلسرائيمي( 

في مدينة القدس, كسط العديد مف االستيطاني في مدينة القدس بنفسو داعيان إلى اليجرة كاإلقامة 
 المحفزات كاالمتيازات لمف يياجر مف الييكد كيسكف في مدينة القدس.
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 عمى مستوى الهجرة الفمسطينية:-ب
نفترض بمضاعفة أعداد المياجريف الفمسطينييف مف مدينة القدس ,بسبب السياسات التي 

الفمسطينييف كالتي تـ اإلشارة إلييا سابقان تنتيجيا حككمة االحتالؿ )اإلسرائيمي( بحؽ السكاف 
,كالتركيز في ىذه الفترة عمى مكضكع التيجير القسرم لألسر الفمسطينية التي يثبت تكرط أم مف 

( مياجران مغادران 4860-أبناءىا في أعماؿ فدائية داخؿ مدينة القدس, فقد يبمم المتكسط السنكم )
 خالؿ فترة التكقع.

يجرة في مدينة القدس عمى أساس الفرض األكؿ, كىك استمرار كسكؼ نعتمد تقدير ال
( ,كقد اتخذ معدؿ النمك في ىذه الفترة 2011-1980معدالت النمك كما كانت عميو في الفترة )

أف  مدينة القدساتضح مف دراسة السكاف في , حيث مدينة القدساليجرة الييكدية في أساسان لتقدير 
ككاف (, ـ2011-1980) خالؿ الفترة( %2.1) بمعدؿ سنكمحجـ السكاف يتزايد بشكؿ مستمر 

(, %1.8%( منو عند الييكد )3عند الفمسطينييف أكبر ) ـ2011عاـ  النمك السنكم السكاني معدؿ
مف أزمة في السكف بسبب ما تقـك بو حككمة االحتالؿ )اإلسرائيمي(  كفلذا يعاني السكاف الفمسطيني

تحكؿ دكف سير  ألراضو عداد مخططات ىيكمية كاستعماالت إكبمدية القدس )اإلسرائيمية(, مف 
إلقامة أبنية  مف تكفير أراضو , عممية النمك السكاني بطريقة متكازية مع احتياجات السكاف المستقبمية

 سكنية جديدة تستكعب حجـ السكاف المستقبمي لمفمسطينييف. 
 غرافي: مستقبل الهجرة اليهودية الداخمية عمى الواقع الديمو  - ثانياً 

 م:2020حتى عام  مدينة القدستقدير حجم السكان المتوقع في  -1
ـ, تـ تكسيع حدكدىا, كتقميص النمك السكاني 1967منذ تكحيد مدينة القدس عاـ    

الفمسطيني في المدينة, مقابؿ العمؿ عمى تنمية مستقبؿ التفكؽ الديمكغرافي لممستعمريف الييكد, 
كيدؼ حتمي كضع نصب عيني الحككمات )اإلسرائيمية( المتعاقبة, ككجزء مف التيديد الماثؿ أماـ 

ر )اإلسرائيمي(, بقي التفكؽ الييكدم بمثابة السؤاؿ المفتاحي ألم تكجو حككمي لحسـ صانع القرا
  (.21: 2013, شرغامالعالقة بيف الييكد كالسكاف العرب داخؿ حدكد المدينة )
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 م5151المتوقع حتى عام  مدينة القدسحجم سكان ( 55جدول )

 السنة
 السكافنسبة  باأللؼ السكافعدد 

 %خركفآييكد ك  الفمسطينيكف% الجممة خركفآييكد ك  الفمسطينيكف
2000 205 452.8 657.8 31.2 68.8 
2005 241.2 482.5 723.7 33.3 66.7 
2010 281.8 514.8 796.6 35.4 64.6 
2015 334.5 549.5 884 37.8 62.2 
2020 371 587.2 958.9 38.8 61.2 

Jerusalem Institute for Israel Studies ,2012 , Tables  111/ :المصدر 
 :اآلتي( 22يتضح مف الجدكؿ )

نسػػمة )عػػرب كييػػكد 958900نحػػك  إلػػىحتػػى يصػػؿ  ان سػػيبقى النمػػك السػػكاني فػػي المدينػػة مسػػتمر  -أ
 ـ. 2020كآخريف( بحمكؿ عاـ 

%( 38.8( نسمة, كبنسػبة )371000يستمر حجـ السكاف الفمسطينييف في الزيادة ليصؿ إلى )-ب
( نسػػمة, 587200إلػػى )ف فػػي التنػػاقص ليصػػؿ يجممػػة السػػكاف, بينمػػا يبقػػى حجػػـ الييػػكد كآخػػر مػػف 

 ـ. 2020%( بحمكؿ عاـ 61.2بنسبة )
%(, أم 3ـ( ما نسبتو )2020-2000في الفترة مف ) الفمسطينييفبمم معدؿ النمك عند السكاف -ج
أعػػدادىـ سػػكؼ تتضػػاعؼ بمقػػدار مػػرتيف تقريبػػان فػػي نيايػػة الفتػػرة التقديريػػة عمػػا كانػػت عميػػو عػػاـ  أف

 . نفسيا الفترة%( خالؿ 1ـ, بينما بمم معدؿ النمك لدل المستعمريف الييكد ما نسبتو )2000

 
 م2020المتوقع حتى عام  مدينة القدسحجم سكان ( 33شكل )

31.2 33.3 35.4 37.8 38.8 

68.8 66.7 64.6 62.2 61.2 
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مدينة مسكان العرب والمستعمرين اليهود في توقع معدلت الزيادة الطبيعية ل -2
 م2020حتى عام القدس 
المكاليػػد الػػذيف يشػػكمكف عنصػػرا  فػػيتعتمػػد الزيػػادة الطبيعيػػة عمػػى التغيػػرات الحيكيػػة المتمثمػػة  

كأنيػا , ذلػؾ التغيػر كلكػف باتجػاه التنػاقص فػيتػؤثر  التػيكالكفيػات , تغيػر السػكاف فػيأساسيا إيجابيا 
, مػف ىػذيف المتغيػريف أمتغيػر يطػرأ عمػى  أملػذا فػإف , سػنة معينػة فيتعنى الفرؽ بيف مجمكعييما 

  (.102: 2011الحسانيف,) سينعكس بالضركرة عمى معدالت الزيادة الطبيعية

 مدينة القدس في الييكد كالمستعمريف العرب لمسكاف الطبيعية الزيادة معدالت يعتمد تقديرك 
كذلؾ كما كانت عميو في  مدينة القدسفي   معدالت المكاليد كمعدالت الكفياتعمى ثبات نسبة 

  (.ـ2010-2000) در ,كىي الفترة مف الفترة السابقة لفترة التؽ
 مدينة القدس( توقع معدلت الزيادة الطبيعية لمسكان العرب والمستعمرين اليهود في 54جدول )

 م5151حتى عام 

 
 السنة

إجمػػػػػػػػػػػػػػػػالي  المستعمركف الييكد الفمسطينييف السكاف
الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة 
 الطبيعية

معدؿ 
 المكاليد

معدؿ 
 الكفيات

الزيادة 
 الطبيعية

معدؿ 
 المكاليد

معدؿ 
 الكفيات

الزيادة 
 الطبيعية

2000 34.1 3.2 31.7 24.6 5.3 19.2 23.2 
2005 3002 2.7 27.4 24.8 5.4 19.5 22.2 
2010 29.6 2.5 27.1 28.1 501 23 24.5 
2015 29.6 2 27.6 31 5 26 27 
2020 29.6 2 27.6 34 5 29 29.8 

 المصدر:

Tables IV/1,IV/2,IV/4)  2009  2010  2012   Jerusalem Institute for Israel Studies) 

 .سنة أساس 2010باعتبار أف  تقدير حجـ السكاف باستخداـ المعادلة األسية
 اآلتي:( 23يتضح مف الجدكؿ )

%( خػػالؿ 2تسػتمر معػدالت المكاليػػد الخػاـ عنػد المسػػتعمريف الييػكد فػي االرتفػػاع كتنمػك بمعػدؿ ) -أ
( فػي األلػؼ, بينمػا تبقػى معػدالت 34ـ )2020فترة التكقػع, حيػث يصػؿ معػدؿ المكاليػد بحمػكؿ عػاـ 

نػػػي أف ( فػػػي األلػػػؼ, ممػػػا يع29.6فػػػي حالػػػة ثبػػػات تػػػاـ ) الفمسػػػطينييفالمكاليػػػد الخػػػاـ عنػػػد السػػػكاف 
ـ, كتػدعـ 2020معدالت المكاليد الخاـ عند الييكد ستبقى أعمى منيا عنػد العػرب كصػكالن إلػى العػاـ 

 الديمكغرافي في المدينة.  حككمة االحتالؿ )اإلسرائيمي( في ىذا االتجاه بكؿ قكة لتعديؿ الميزاف
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المسػػػتعمريف  أقػػػؿ مػػػف المسػػػجمة عنػػػد الفمسػػػطينييفتبقػػػى معػػػدالت الكفيػػػات الخػػػاـ عنػػػد السػػػكاف  -ب
%(, مقابػػؿ 2ليصػػؿ إلػػى ) انخفاضػػو الفمسػػطينييفالييػػكد, حيػػث يكاصػػؿ معػػدؿ الكفيػػات الخػػاـ عنػػد 

 %( عند المستعمريف الييكد. 5)
  (.38: 2010, كآخركفدحالف  ) كيرجع ىذا إلى اختالؼ تركيب السكاف حسب العمر

الرتفػػاع حتػػى يصػػؿ إلػػى نحػػك سػػيبقى إجمػػالي معػػدؿ الزيػػادة الطبيعيػػة فػػي المدينػػة مسػػتمران فػػي ا -ج
ـ, بعػػدما 2020%( بحمػػكؿ عػػاـ 2, كييػػكد كآخػػريف( بمعػػدؿ زيػػادة )فمسػػطينييف( فػػي األلػػؼ )29.8)
دليػؿ عمػى كجػكد صػراع  اـ, كىذ2000( في األلؼ عاـ 23.2ف إجمالي معدؿ الزيادة الطبيعية )اك

 ديمكغرافي مستمر عمى جغرافيا المدينة. 
( فػػػي األلػػػؼ, مقابػػػؿ زيػػػادة 26.4زيػػػادة طبيعيػػػة عاليػػػة بمتكسػػػط ) الفمسػػػطينييفيسػػػجؿ السػػػكاف  -د

 ـ. 2020( في األلؼ بحمكؿ العاـ 24طبيعية أقؿ عند الييكد بمم متكسطيا )
-2000%( خػالؿ الفتػرة )1بنسػبة )الفمسػطينييف يتناقص معدؿ الزيػادة الطبيعيػة لػدل السػكاف  -ق

%( فػي نفػس الفتػرة, كذلػؾ 1ـ(, في المقابؿ يزداد معدؿ الزيادة الطبيعية لدل الييػكد بنسػبة )2020
لمحد مػف  الفمسطينييفالسياسات التي تنتيجيا حككمة االحتالؿ )اإلسرائيمي( تجاه السكاف  إلىيرجع 

 نمكىـ الطبيعي. 
 20%( مػػف سػػكاف القػػدس فػػكؽ 71يف بتصػػنيفاتيـ المختمفػػة إلػػى )ف ارتفػػاع نسػػبة الييػػكد المتػػدينإ-ك

عامػػان يسػػاعد فػػي تفسػػير ارتفػػاع الخصػػكبة الكميػػة لممػػرأة الييكديػػة كتجاكزىػػا لمسػػتكل الخصػػكبة الكميػػة 
ف إسػرائيمي الممرأة العربية المسممة كما ذكر سابقان, كىذا يعني أف الييكد المتدينيف يشكمكف صماـ أمػ

  (.27: 2013, دحالف) الفمسطينيةي في المدينة في مكاجية الخصكبة لمصراع الديمكغراف
 

 

 مدينة القدستوقع معدلت الزيادة الطبيعية لمسكان العرب والمستعمرين اليهود في  (34شكل )
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لى توقع صافي الهجرة الداخمية والدولية من و  -ثالثاً   :2020حتى عام  مدينة القدسا 
مدينة يعتمد تقدير صافي اليجرة الداخمية كاليجرة الكافدة عمى ثبات نسبة حركة اليجرة  في 

  (.ـ2010-2005) كىي الفترة مف كذلؾ كما كانت عميو في الفترة السابقة لفترة التقدير, القدس
لى توقع صافي الهجرة الداخمية والدولية من و ( 53) جدول  م5151حتى عام  مدينة القدسا 

statical year book  2007  2013  table v/1  v/13  نًصذله            
 . وي سنة األساس 1101باعتبار ، التوقع باستخدام المعادلة األسية          
 

 
لى (35)  شكل  م2020حتى عام  مدينة القدستوقع صافي الهجرة الداخمية والدولية من وا 
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 هجرة دولٌة إلى القدس
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7336 -5800 3100 
7313 -6924 3408 
7316 -9771 3976 

7373 -7995 1393 

 11335 33571- المجموع
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 :اآلتي( 24) يتضح من الجدول رقم
 الهجرة الداخمية بين المدن: -1

لػػػى تسػػتمر معػػػدالت اليجػػرة الييكديػػػة الداخميػػػة مػػف ك -أ القػػػدس فػػي تسػػػجيؿ قيمػػػة سػػالبة فػػػي الفتػػػرة ا 
 ( نسمة تقريبان. 2041-( مياجران مغادران, بمتكسط سنكم يبمم )30624-ـ( تبمم )2010-2020)
( ميػاجران مغػادران بحمػكؿ 9677-تبقى معدالت اليجرة تكاصؿ تسجيميا قيمان سالبة فتبمػم نحػك )-ب

 .ـ2020العاـ 
لى و توقع الهجرة من  -رابعًا  , والهجرة الداخمية بين المستعمرات في  مدينة القدسا 

 :م2020حتى عام  مدينة القدس
لػػى مدينػػة القػػدس1948مػػف المنػػاطؽ المحتمػػة عػػاـ اليجػػرة  حجػػـ يعتمػػد تقػػدير كاليجػػرة  ـ كا 

مدينػػة عمػػى ثبػػات نسػػبة حركػػة اليجػػرة  فػػي  الداخميػػة بػػيف المسػػتعمرات االسػػتيطانية فػػي مدينػػة القػػدس
  (.ـ2012-2010) كىي الفترة مف كما كانت عميو في الفترة السابقة لفترة التقدير, كذلؾ القدس
لىتوقع الهجرة من و ( 52) جدول مدينة والهجرة الداخمية بين المستعمرات في ,  مدينة القدس ا 

 م.5151حتى  القدس

 2020 2015 2012 2010 السنت

 اسم المستعمرة
لى  مدينة ميزان الهجرة من وا 

والهجرة الداخمية بين  القدس
 المستعمرات

ميزان الهجرة من 
لى   مدينة القدسوا 

والهجرة الداخمية بين 
 المستعمرات

لى  ميزان الهجرة من وا 
والهجرة  مدينة القدس

الداخمية بين 
 المستعمرات

ميزان الهجرة من 
لى   مدينة القدسوا 

والهجرة الداخمية بين 
 المستعمرات

النبــي يعقــوب, بســغات 
 زءيف

-10151 -1050 -900 -697 

رمـــات شـــمومو, رمـــات 
 ألون

-1495 1400- -1278 -1097 

هــــــــــــار هــــــــــــاتوزفيم, 
ــــــل ازرا,  ســــــنهداريا, ت
رمــات اشــكول معمــوت 

 دفنا وجفعات شابيرا 

-1075 -1200 -1429 -1913 

المصـــــــرارة, مـــــــيءات 
شـــــــــــــعاريم, مركـــــــــــــز 

 المدينة, ورحيفيا
-1378 -2350 -4814 -15904 
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 2020 2015 2012 2010 السنت

 روميمــــــــــا, جفعــــــــــات
 شاؤول, هارنوف

-1055 -1500 -2465 -5638 

كريات موشيه, جفعات 
رام, وبيـــــــــت فجـــــــــأن, 

 رمات دينا
-163 -480 -1753 -15185 

ـــــات  ـــــارم وكري عـــــين ك
 2282- 1041- 650- 466- هداسا

ــــــات  القطمــــــون, وجفع
 مردخاي

-552 -690 -944 -1590 

 11651- 2800- 1190- 609- القطمون القديم 

 304- 320- 330- 813 هار حوما وجيمو 

 56261- 17743- 10840- 7131- المجموع

Jerusalem Institute for Israel Studies ,2010 ,2012 , Tables  V/14 ,V/15  :المصدر 
 . م وي سنة األساس1101باعتبار ، التوقع باستخدام المعادلة األسية

 :اآلتي( 25يتضح من الجدول )
تضػػـ تجمػػع مسػػتعمرات ) كجػػكد أىػػـ عشػػر منػػاطؽ إحصػػائيةإلػػى ( اإلسػػرائيميةبيانػػات )تشػػير ال -1

 رمػات ألػكف, رمػات شػمكمكفي الشماؿ الشرقي كتجمػع مسػتعمرات  زئيؼبسغات , النبي يعقكب
في الشماؿ الغربي كصكال إلى تجمع المستعمرات فػي الجنػكب كالجنػكب الغربػي كالشػرقي حيػث 

  (.ىار حكما ك جيمك) يشمؿ مستعمرتي
لػػى ك مػػف  اليجػػرةميػػزاف  فإ -2 سػػيبقى , فػػي المدينػػة كاليجػػرة الداخميػػة بػػيف المسػػتعمرات, المدينػػةا 

 ـ. 2020مياجران مغادران بحمكؿ العاـ ( 56261-) يسجؿ قيمة سالبة تبمم
(, كرحيفيػػا, مركػػز المدينػػة, ميػػعت شػػعاريـ, المصػػرارة) :االسػػتيطانيةيسػػتمر تجمػػع المسػػتعمرات  -3

تسػجؿ أعمػى قيمػة (, القطمػكف القػديـ(, )رمػات دينػاف, اكبيػت فجػ, جفعػات راـ, كريات مكشيو)
ميػاجران مغػادران مػف ( %20.7(, )%26.9(, )%28.2) سالبة تبمم النسػبة لكػؿ منيػا بالترتيػب

 ـ. 2020إجمالي المياجريف بحمكؿ العاـ 
, تػؿ ازرا, سػنيداريا, ىػار ىػاتكزفيـ) تجمػع مسػتعمرات السالبة بالزيادة في  ميزاف اليجرةيستمر  -4

بحمػػكؿ العػػاـ ( %79.8) حيػػث تبمػػم نسػػبة التغيػػر(, شػػككؿ معمػػكت دفنػػا كجفعػػات شػػابيراأرمػػات 
 ـ. 2020
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رمات (, )بسغات زئيؼ, النبي يعقكب) السالبة لكؿ مف : ميزاف اليجرةيتناقص  أفمف المتكقع  -5
بحمػكؿ ( %26.6-(, )%39.4-) بنسبة تغيػر تبمػم لكػؿ منيمػا بالترتيػب( رمات ألكف, شمكمك
 . ـ2020العاـ 

 
لى  (36شكل ) مدينة , والهجرة الداخمية بين المستعمرات في  مدينة القدستوقع الهجرة من وا 

 م2020 حتى القدس
لى الهجرة من و  صافيتوقع  -خامسًا  حسب المناطق حتى عام  مدينة القدسا 

 :م2020
ثبػات نسػبة  ـ إلى مدينة القػدس1948مف  المناطؽ المحتمة عاـ اليجرة  ميزاف يعتمد تقدير
 كىي الفترة مػف كذلؾ كما كانت عميو في الفترة السابقة لفترة التقدير, مدينة القدسحركة اليجرة  في 

 (.ـ2005-2010)
لىمن و  ميزان الهجرةتوقع ( 51) جدول  م5151حسب المناطق حتى عام  مدينة القدس ا 

 2020 2015 2010 2005 المنطقة
 2232- 2022- 1.831- 1.667- منطقة القدس

 0 0 104- 205 المنطقة الشمالية
 63- 66- 69- 68 منطقة حيفا

 1970- 1581- 1.269- 1.012- منطقة المركز
 1231- 1171- 1.114- 1.059- أبيبمنطقة تل 

 0 0 21 293 المنطقة الجنوبية
 3519- 3187- 2.887- 2.659- يهودا والسامرة

Jerusalem Institute for Israel Studies ,2009 ,2010 ,Tables V/3 ,V/4 المصدر:                     
 . 2010ساس ألتقدير حجـ السكاف باستخداـ المعادلة األسية سنة ا                 
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 :(26) يتضح من الجدول
لى ال يزاؿ صافي اليجرة مف ك  -1 يسجؿ قيمة سالبة لممنػاطؽ السػبع مػع القػدس تبمػم مدينة القدس ا 
( نسػػمة تقريبػػان لكػػؿ منطقػػة, كبنسػػبة 1287-ـ, كبمتكسػػط )2020( نسػػمة, بحمػػكؿ العػػاـ 9015-)

 %( خالؿ فترة التكقع. 24تغير بمغت )
كيبقػػػى ىػػػذا مدينػػػة القػػػدس, بػػػيف المنػػػاطؽ الرئيسػػػة السػػػبع, كمدينػػػة  ان يظيػػػر التكقػػػع أف ىنػػػاؾ تباينػػػ-2

تمران خػػالؿ فتػػرة التكقػػع, حيػػث أف المنػػاطؽ التػػي سػػجمت أعمػػى صػػافي ىجػػرة سػػالبة ىػػي التبػػايف مسػػ
مغػادران, بينمػا ال تػزاؿ مدينػة حيفػا تسػجؿ أدنػى  ( مياجران 3519-منطقة )ييكدا كالسامرة( تبمم نحك )

%( بالترتيػب 1, %1.9( ميػاجرا مغػادران بمعػدؿ زيػادة لكػؿ منيػا )63-قيمة سالبة حيث تبمم نحػك )
في منطقة الكسط بالنسبة لمنطقة )ييػكدا مدينة القدس ـ, كيرجع ىذا إلى تمركز 2020العاـ  بحمكؿ

 كالسامرة(. 
ييػكدا ) بعػد منطقػة الثػاني محافظة عمى ترتيبيا فػي المركػز ( القدس الكبرل) تبقى منطقة القدس-3

, ـ2020 نسػمة بحمػكؿ عػاـ( 2232-) إلػىحيث يبمػم صػافي اليجػرة قيمػة سػالبة تصػؿ (, كالسامرة
 . خالؿ فترة التكقع( %2) كبمعدؿ نمك

االسػػػػتيطانية مػػػػا تشػػػػيده المنطقػػػػة مػػػػف تطػػػػكر سػػػػريع فػػػػي بنػػػػاء الكحػػػػدات  إلػػػػىكيرجػػػػع ىػػػػذا 
مػف تنميػة متسػارعة بخػالؼ المنػاطؽ  أيضػان كمػا تشػيده (, القػدس الكبػرل) في ما يسػمى االستعمارية

 ((Chochen ,Korach & Koufman,2013:24. األخر
لتبقػػى   %(4.5المركػػز أعمػػى نسػػبة معػػدؿ نمػػك لصػػافي اليجػػرة مػػع المدينػػة تبمػػم ) تسػػجؿ منطقػػة-4

( مياجران مغادران, في المقابؿ تكجد أقؿ نسبة معدؿ نمك فػي منطقػة 1970-) إلىالقيمة سالبة تصؿ 
 %(. 1ما نسبتو ) إلىتصؿ  أبيبتؿ 

 

لى  (37شكل )  م2020ام حسب المناطق حتى عمدينة القدستوقع ميزان الهجرة من وا 
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لى  صافيتوقع  - سادساً   م2020حسب العمر حتى عام  مدينة القدسالهجرة من وا 
لػػى مدينػػة القػػدس1948مػػف المنػػاطؽ المحتمػػة عػػاـ اليجػػرة  صػػافي يعتمػػد تقػػدير حسػػب  ـ كا 

فػي كذلػؾ كمػا كانػت عميػو  مدينػة القػدسفػي   المياجريف حسب العمػرعمى ثبات نسبة حركة  العمر
  (.ـ2005-2001) كىي الفترة مف ,التقدير الفترة السابقة لفترة

لىتوقع ميزان الهجرة من و ( 54) جدول  م5151حسب العمر حتى عام  مدينة القدس ا 
 السنة      

 
  الفئة العمرية

2005 2010 2015 2020 

0-14 -1903 -2560 -3444 -4633 

19-15 -197 -193 -189 -185 

24-20 -809 -835 -862 -890 

29-25 -699 -1042 -1553 -2316 

44-30 -1338 -1704 -2170 -2764 

64-45 -607 -633 -660 -688 

65+ -278 -286 -294 -303 

 11778- 9137- 7253- 5831- المجموع

 1683- 1310- 1036- 833- المتوسط
Jerusalem Institute for Israel Studies  2010  Tables V/6:المصدر 

 .ـ2010 األساس باستخداـ المعادلة األسية سنةتقدير حجـ السكاف 
 :اآلتي( 27) يتضح من الجدول رقم

لػػػىف ميػػػزاف اليجػػػرة مػػػف إ -      سػػػالبة تصػػػؿ إلػػػى  قيمتػػػوحسػػػب الفئػػػة العمريػػػة سػػػتبقى  مدينػػػة القػػػدس كا 
 ( نسمة تقريبان. 1760-( مياجران مغادران, كبمتكسط )11778-)
( سػنة, حيػث ستصػؿ 14-0ميزاف اليجرة سيبقى يسجؿ أعمى قيمة سػالبة عنػد فئػة األطفػاؿ ) إف -

%( 6.1ـ, كبمعػػدؿ نمػػك مرتفػػع تبمػػم نسػػبتو )2020( ميػػاجران مغػػادران فػػي العػػاـ 4366-) إلػػىقيمتػػو 
خالؿ فترة التكقع, كىذا يدؿ عمى أف اليجػرة األسػرية )مرافقػة الكالػديف( سػكؼ تبقػى فػي حالػة ارتفػاع 

 إلى خارجيا. مدينة القدس تمر مف مس
( 185-( ستستمر في تسجيميا أدنى قيمة سالبة تبمم )19-15تظير البيانات أف الفئة العمرية ) -

ارتباط ىذه الفئة  إلى%( مف مجمكع المياجريف, كيرجع ذلؾ 0.4مياجران مغادران, كتشكؿ ما نسبتو )
 الديف. العمرية باألسرة, فال تقرر اليجرة منفردة دكف الك 
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( ميػػاجران مغػػادران, كتشػػكؿ مػػا 303-( تسػػجؿ قيمػػة سػػالبة تبمػػم )65تبقػػى قيمػػة فئػػة كبػػار السػػف )ي -
ما قكرنت بالنسب السػابقة, كيرجػع ذلػؾ  إذا%( مف مجمكع المياجريف, كىي نسبة قميمة 005نسبتو )

 باب. حالة االستقرار التي تنتاب أصحاب ىذه الفئة العمرية كالتي ىي بعكس فئة الش إلى

 

لى  (38شكل )  م2020حسب العمر حتى عام  مدينة القدستوقع ميزان الهجرة من وا 
لىالهجرة من و  صافيتوقع  -سابعًا   :م2020حسب النوع حتى عام  مدينة القدس ا 

لػػى مدينػػة القػػدس1948مػػف المنػػاطؽ المحتمػػة عػػاـ اليجػػرة  صػػافي يعتمػػد تقػػدير حسػػب  ـ كا 
كذلػػؾ كمػػا كانػػت عميػػو فػػي  مدينػػة القػدسفػػي   الميػاجريف حسػػب النػػكععمػػى ثبػػات نسػػبة حركػػة  النػكع

  (.ـ2005-2001) كىي الفترة مف الفترة السابقة لفترة التقدير,
 م5151حسب النوع حتى عام  مدينة القدس إلى وصافي الهجرة من ( 55) جدول

صافي 
 الهجرة

 الوافدين المغادرين
 السنة

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

-4814 04858 6633 7114 01153 3802 4040 1110 

-4720 05111 6815 7165 01260 3843 4306 1114 

-4633 05415 7056 7248 01671 4113 4667 1101 

-4566 05747 7304 7322 00070 4134 5025 1104 

-4437 06078 7561 7417 00530 4185 5434 1111 

 الباحثمف إعداد  المصدر:
)Central Bureau of Statistics  No. 2007/20) : مشتؽ مف 

 . م وي سنة األساس1101باعتبار ، التوقع باستخدام المعادلة األسية
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 :( اآلتي28) يتضح من الجدول رقم
 مياجران ( 5548-) ك يحمؿ قيمة سالبة تبمم, يستمر صافي اليجرة لكال الجنسيف في االنخفاض-1

مػف مجمػكع ( %1.2) كبمعدؿ نمك يشكؿ ما نسػبتو, نسمة تقريبان ( 1520-) بمتكسط سنكم, مغادران 
 ـ. 2020المياجريف بحمكؿ عاـ 

مستمرة تقابميا زيادة في عدد الكافديف  مدينة القدس إلىستبقى مساىمة الذككر في اليجرة الكافدة -2
, بمعػػػػدؿ تغيػػػػر كافػػػػدان  ( ميػػػػاجران 11641خػػػػالؿ فتػػػػرة التكقػػػػع, حيػػػػث يبمػػػػم مجمكعيمػػػػا ) مػػػػف اإلنػػػػاث

ـ, كيرجع ىذا االرتفاع النسبي ل ناث إلى حاالت الزكاج 2020لكال الجنسيف في العاـ %( 12.2)
 سابقان.  أسمفناـ, كما 1948إلناث تعيش في المناطؽ المحتمة عاـ  مدينة القدسالتي تتـ مف ذككر 

حيػػث (, 17189-) إلػػى سػػكؼ يصػػؿك , فػػي االرتفػػاع مدينػػة القػػدسيسػػتمر حجػػـ المغػػادريف مػػف -3
(, %49.6) بينمػا نسػبة الػذككر تبمػم(, %50.4) عمػى الػذككر تصػؿ إلػى يظير تفكؽ نسبة اإلناث

 كيرجع ذلؾ إلى استمرار انتقاؿ النساء مف المدينة بسبب الزكاج كالترمؿ كالطالؽ. 
ميػاجران ( 8528) إلػىحيػث يصػؿ , مدينػة القػدسف مف الذككر في ييفسر ارتفاع أعداد المياجر  -4

, كقمػػػة فػػػرص العمػػػؿ,  مدينػػػة القػػػدسلتػػػردم الكضػػػع االقتصػػػادم فػػي   ـ2020مغػػادران بحمػػػكؿ العػػػاـ 
 . يجاراتغالء أسعار السكف كاإل إلىباإلضافة 

 
 م2020حسب النوع حتى عام  مدينة القدسصافي الهجرة من و إلى  (39شكل )
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 :مدينة القدستوقع مستقبل الهجرة اليهودية الداخمية عمى القطاع القتصادي في  -ثامنًا 
كاقػػع القطػػاع االقتصػػادم المسػػتقبمي فػػي المدينػػة أخػػذ بعػػيف االعتبػػار حسػػاب  إلػػىكلمتعػػرؼ 

القيمػة المضػافة تشػير ف أل   ـ2020إجمالي القيمة المضافة ألىـ األنشطة االقتصادية حتػى العػاـ 
, شػطة االقتصػادية المتعػددةنفػي األ( ) نػاتذ الكمػي الػذم حققتػو مختمػؼ المؤسسػاتمجمكع قيـ ال إلى

: 2013, رجػب كآخػركف) ة لكػؿ منيػاكذلؾ بعد خصـ اإلنتاج الكسيط المستخدـ فػي العمميػة اإلنتػاجي  
274.)  

شػػطة اقتصػػادية فػػي المدينػػة أنسػػتة  إلػػى أىػػـفقػػد تػػـ افتػػراض ثبػػات معػػدالت القيمػػة المضػػافة 
و يكجد العديد مػف نكذلؾ أل  ( 2010) عميو في الفترةكانت كما ( 29) مكضح في الجدكؿكما ىك 

, كالسياسػػية, كاالقتصػػادية, االعتبػػارات التػػي يتكقػػؼ عمييػػا ىػػذا التكقػػع أىميػػا: المتغيػػرات االجتماعيػػة
 مدينة القدس. كالتي تؤثر في المجتمع الفمسطيني داخؿ 

عمى ثبات نسبة  مدينة القدس في االقتصادية األنشطة ألىـ القيمة المضافة يعتمد تقدير
كذلؾ كما كانت عميو في الفترة السابقة لفترة التقدير ,كىي الفترة  مدينة القدسفي   القيمة المضافة

  (.ـ2012-2010) مف
حتى العام  مدينة القدسشطة القتصادية في نالقيمة المضافة ألهم األ ( 56) جدول       

 ( دولر بالمميون) م5151

 2020 2015 2012 2010 النشاط القتصادي
 0.01 0.3 2.1 5.3 الزراعة كصيد السمؾ

 130.8 122.1 117.2 113.8 الصناعة التحكيمية كالمياه كالكيرباء
 7.1 19.4 35.5 51.1  شاءاتناإل

 12697 1500 416.3 143.2 تجارة التجزئة
 11811 133.8 901 005 النقؿ كالتخزيف كاالتصاالت

 1154 549.3 351.9 254.8 الخدمات
 25800 2325 932.1 568.7 إجمالي القيمة المضافة

 ( 147: 2014,  ج.ـ.إ.ؼ) المصدر:مشتؽ مف     
 ـ ىي سنة األساس2010باعتبار , لتكقع باستخداـ المعادلة األسيةا     

                                                           

 ( ) / ىػػي كحػػدة اقتصػػادية تنضػػيمية قػػادرة بمػػا ليػػا مػػف حقػػكؽ عمػػى امػػتالؾ األصػػكؿ كتكبػػد ( المشػػركع) المؤسسػػة
كيمكف لممؤسسػة أف تكػكف كبيػرة جػدأ كاف تمػارس , الخصـك كاالرتباطبعنشطة اقتصادية كبمعامالت مع اطراؼ اخرل

  (.209: 2011,  إ.ؼج.ـ.) في آف كاحد انشطة انتاجية مختمفة
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 :( اآلتي29) يوضح الجدول    
شطة االقتصادية في المدينة سكؼ يسجؿ ارتفاعان ناأل إلى أىـأف إجمالي القيمة المضافة -1

 ( خالؿ فترة التكقع. %41.5ـ, حيث يبمم كزف الزيادة النسبية نحك )2020بحمكؿ العاـ  مممكسان 
شطة االقتصادية التالية : )النقؿ كاالتصاالت, تجارة نمف األ إلى كؿتبقى القيمة المضافة -2

%, 53.3%, 145عمى زيادة نسبية تبمم بالترتيب نحك )ة, المياه كالكيرباء(, تسجؿ أئالتجز 
بمثابة االحتياجات  تعدألنيا , ـ كيفسر تقدير ارتفاع ىذه األنشطة2020%( بحمكؿ العاـ 1.4

 األساسية لدل السكاف, كالتي اليمكف االستغناء عنيا بعم حاؿ مف األحكاؿ. 
اءات باالنخفاض حيث يسجؿ معدؿ نشمف المتكقع أف يستمر معدؿ القيمة المضافة الخاص باإل-3

ـ, كىذا يدلؿ عمى العقبات كالصعكبات 2020%( حتى العاـ 86.1-تغير سالب تبمم نسبتو )
(, كالتي تحكؿ دكف نمك األحياء اإلسرائيميالكبيرة التي يكاجييا ىذا النشاط مف قبؿ االحتالؿ )

 . مدينة القدسالفمسطينية في 

( قكانيف التنضيـ كالبناء لمحد مف النمك العمراني, فمنػذ اليػـك يمياإلسرائاستخدمت حككمة االحتالؿ )
منػػاطؽ إعالنيػػا كؿ الحػػتالؿ المدينػػة قامػػت قػػكات االحػػتالؿ بػػاغالؽ منػػاطؽ حػػكؿ البمػػدة القديمػػة باأل

%( مػػػف مسػػػاحة شػػػرقي القػػػدس منػػػاطؽ خضػػػراء, 40كىػػػك مػػػا جعػػػؿ ), خضػػػراء يمنػػػع البنػػػاء عمييػػػا
%(, 75اسػتعمارم, كاليسػمح لمفمسػطيني البنػاء عمػى اكثػر مػف )كاعتبرت مناطؽ احتيػاط اسػتيطعني 

%( مػف مسػاحة األرض, ناىيػؾ عػف العراقيػؿ 300) إلػىبينما تصؿ نسبة البناء لممستعمريف الييكد 
ألػؼ دكالر لمرخصػة 30 إلػىماـ اعطاء رخص البنػاء, كالتكػاليؼ الباىضػة التػي تصػؿ أالتي تكضع 

 (.268: 2010, التفكجي كآخركف) الكاحدة
مف المتكقع أف يستمر معدؿ القيمة المضػافة فػي االنخفػاض كخاصػة فػي نشػاط الزراعػة, حيػث  -4

تكسع حجـ االستيطاف االستعمارم  إلى%(, كيرجع ذلؾ 99-يسجؿ معدؿ تغير سالب تبمم نسبتو )
كمػػا يترتػػب عميػػو مػػف خػػدمات لكػػؿ مسػػتعمرة اسػػتيطانية مػػف طػػرؽ التفافيػػة تشػػؽ  مدينػػة القػػدسداخػػؿ 
ساب األراضي الزراعية, كمايتبعيا مف سياج فاصؿ يغمؽ األراضػي الزراعيػة أمػاـ المػزارعيف عمى ح

 إلػػىالفمسػػطينييف بحجػػة الحفػػاط عمػػى أمػػف المسػػتعمريف, فػػال يسػػتطيع المػػزارع الفمسػػطيني الكصػػكؿ 
كقػت  إلػىرضػو, كىػذا يحتػاج أ( الجاثمػة عمػى اإلسػرائيميعبر تنسيؽ مع قكات االحػتالؿ ) إال أرضو
 . أرضو إلى, فضالن عف نقاط التفتيش التي يقطعيا يكميان لمكصكؿ طكيؿ
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 :مدينة القدستوقع مستقبل الهجرة اليهودية الداخمية عمى القطاع التعميمي في  -تاسعًا 
عيف االعتبار الجيػة المشػرفة ككنيػا بمستقبؿ القطاع التعميمي في المدينة أخذ  إلىكلمتعرؼ 

مف تعثير كبير عمى القطاع التعميمي, حيث تشرؼ عمى سػير العمميػة لما ليا الميمة, مف العناصر 
التعميميػػػة برمتيػػػا, كيظيػػػر دكرىػػػا بشػػػكؿ كاضػػػح فػػػي كضػػػع المنػػػاىذ الدراسػػػية لممػػػدارس التػػػي تتػػػكلى 

جكر العامميف )مدرسيف كأذنة(, كتـ الربط بيف الجية أيا تتكلى دفع أن إلىشراؼ عمييا, باإلضافة اإل
 مدارس, كالطالب:المشرفة, كبيف عدد ال

مدينػة فػي   عػددىـعمػى ثبػات نسػبة  مدينػة القػدس فػي عػدد المػدارس كالطػالب يعتمد تقػدير
-2007) فػػي األعػػكاـ الدراسػػيةكىػي  كذلػػؾ كمػػا كانػت عميػػو فػػي الفتػػرة السػابقة لفتػػرة التقػػدير, القػدس
  (.ـ2012-2011ـ/2008

حسب الجهة المشرفة حتى العام  مدينة القدس( توقع مستقبل القطاع التعميمي في 41جدول )
 م5151

 

 الجية المشرفة

2007-2008 2011-2012 2014-2015 2019-2020 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 المدارس

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 الطمبة

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 المدارس

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 الطمبة

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 المدارس

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 الطمبة

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 المدارس

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 الطمبة

 45581 62 41691 56 38820 52 36139 48 معارؼ كبمدية

 كزارة التربيػػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػػيـ
 ( األكقاؼ)

38 12132 39 12400 40 12650 41 12969 

 36128 139 33045 94 24110 69 17400 50 خاصة

 946 11 1602 9 2442 8 3647 7 ككالة الغكث

 18925 36 8743 21 4714 13 2419 8 مدارس سخنيف

 114549 289 97731 220 82486 181 71737 151 المجمكع

 www. jdoe. edu. ps) ) .المصدر:

 وي سنة األساس، م1117-1116باعتبار ، التوقع باستخدام المعادلة األسية

 :( اآلتي30) يتضح من الجدول
( مدرسػػػة بحمػػػكؿ العػػػاـ 289) إلػػػىشػػػراؼ مػػػف المتكقػػػع أف يصػػػؿ عػػػدد المػػػدارس حسػػػب جيػػػة اإل-1
 %(. 91.3ـ(, كبنسبة تغير تبمم )2020- 2019)
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( 114549) إلػػػىـ(, 2020- 2019يصػػػؿ فػػػي العػػػاـ ) أف إلػػػىيتكاصػػػؿ ارتفػػػاع عػػػدد الطػػػالب -2
 %(. 59.6طالبان في المدارس الخمس, كبنسبة تغير تبمم )

( فػػي الصػػعكد اإلسػػرائيميتيفتسػػتمر نسػػبة الطػػالب الممتحقػػيف فػػي مػػدارس )كزارة المعػػارؼ كالبمديػػة -3
طالبػػػػان, كبنسػػػػبة تغيػػػػر  (45581)ألخػػػػرل فتبمػػػػم لتبقػػػػى متصػػػػدرةن المركػػػػز األكؿ مػػػػف بػػػػيف المػػػػدارس ا

%(, 29.1%(, كيبقى أيضان عدد المدارس التػابع ليػا فػي زيػادة مسػتمرة لتبمػم نسػبة التغيػر )26.1)
نتشار ىذا النػكع مػف المػدارس ككنيػا تفػرض عمػى الطػالب الفمسػطينيف منياجػان إير الخطكرة في ظكت
التتػابع شػؤكف الطمبػة فػي عمميػة الحضػكر أنػو  إلػىباالضػافة ؽ, ئالحقا( يعمؿ عمى تزكير إسرائيميان )

 سمفنا في الفصؿ الرابع. أالتسرب كترؾ المدرسة كما  إلىكاألنصراؼ كىذا مايدفعيـ 
كلػػػى مػػػف حيػػػث أعػػػداد تسػػػتمر المػػػدارس الخاصػػػة فػػػي سػػػيطرتيا عمػػػى المرتبػػػة األ أفمػػػف المتكقػػػع -4

ـ(, 2020 - 2019حمػػػكؿ العػػػاـ الدراسػػػي )( مدرسػػػة, ب139المػػػدارس, فقػػػد تبمػػػم أعػػػداد المػػػدارس )
الطمػػػب الشػػػديد مػػػف قبػػػؿ األىػػػالي لمثػػػؿ ىػػػذه  إلػػػى%(, كيرجػػػع ذلػػػؾ 178) إلػػػىكبنسػػػبة تغيػػػر تصػػػؿ 

 . الثالثالمدارس لألسباب التي ذكرناىا سابقان في الفصؿ 
–الفمسطينية لكزارة التربية كالتعميـ ) التابعة, عمى عدد الطالب ك عدد المدارس يسيرةتطرأ زيادة -5

 بحمػػػكؿ العػػػاـ الدراسػػػي( %7.9(, )%6.9) بنسػػػبة تغيػػػر لكػػػؿ منيمػػػا بالترتيػػػب تبمػػػم نحػػػك( األكقػػػاؼ
( اإلسرائيمي) حجـ العقبات التي تقـك بكضعيا حككمة االحتالؿ إلىكىذا يرجع (, ـ2019-2020)

 .ىاكتطكر , (األكقاؼ–لكزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية ) أماـ نمك أعداد المدارس التابعة

 
 م2020أعداد المدارس حسب الجهة المشرفة حتى عام  توقع (40) شكل
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 الفمسطينيين: السكانتقدير احتياجات -عاشراً 
 م:2020قدير الحتياجات من الوحدات السكنية حتى العام ت -1

المجتمػع الفمسػطيني فػي مدينػة القػدس,  المشػاكؿ التػي يكاجييػا أكبػرمشػكمة السػكف مػف  تعد
عػػف عػػدـ اسػػتجابة حككمػػة االحػػتالؿ )اإلسػػرائيمي( الحتياجػػات السػػكاف مػػف الكحػػدات أكالناتجػػة  ساسػػا ن

السػػكنية الجديػػدة, فضػػالن عػػف العراقيػػؿ كالصػػعكبات التػػي تضػػعيا أمػػاـ السػػكاف الفمسػػطينييف لمحيمكلػػة 
فػػي  ان مسػػتمر  ان فػػي حػػيف أف ىنػػاؾ ارتفاعػػ, قػػدسفػػي مدينػػة ال ىػػادكف تكسػػع التجمعػػات السػػكانية كنمك 

( % 2.9ـ, )2012-2007معػػػػدالت النمػػػػك السػػػػنكم لمسػػػػكاف الفمسػػػػطينييف بمغػػػػت مػػػػا بػػػػيف عػػػػامي 
statical year book, 2014, table 111/4).) 

ىـ الطرؽ التي تـ االعتماد عمييا في تقدير االحتياجات السكنية لمسكاف الفمسطينييف في أك  
سػرة, بػافتراض بقػاء درجػة التػزاحـ عمػى مػا ىػي عميػو فػي آخػر طريقػة متكسػط حجػـ األمدينة القدس 

 ـ. 2020بيانات إحصائية تـ الحصكؿ عمييا, كبافتراض ثبات معدؿ النمك السكاني حتى عاـ 
عمػػػى  ـ, اعتمػػػادان 2020كلتقػػػدير حجػػػـ االحتياجػػػات السػػػكنية فػػػي مدينػػػة القػػػدس حتػػػى عػػػاـ 

 نسػػػمة507سػػػرة لمسػػكاف الفمسػػػطينييف يبمػػػم أف متكسػػػط حجػػػـ األ ـ, كالتػػػي يتضػػػح فييػػا2012بيانػػات 
 /الغرفػػػػػػػةان فرد 108درجػػػػػػػة التػػػػػػػزاحـ تبمػػػػػػػم  أفغرفػػػػػػػة أم 302كعػػػػػػػدد الغػػػػػػػرؼ فػػػػػػػي المسػػػػػػػكف الكاحػػػػػػػد 

Chochen ,  Korach & Koufman,2013:63).) 
ـ, كفػي ضػكء تقػدير 2020سرة, كدرجة التػزاحـ حتػى سػنة كبافتراض ثبات متكسط حجـ األ

( نسػمة, كبمعػدؿ نمػك سػنكم يصػؿ 371700) إلػىيصػؿ  أفنة القدس مػف المتكقػع حجـ سكاف مدي
(, كبحساب عدد األسر في سنة 1في الجدكؿ ) سقاطات التي أجريناىا سابقان %(, بحسب اإل3) إلى

أسػػػػرة عػػػػاـ 62500ف عػػػػددىـ اأسػػػػرة, فػػػػي حػػػػيف كػػػػ82600 إلػػػػىتصػػػػؿ  أفـ, مػػػػف المتكقػػػػع 2020
 ـ. 2012

ـ, تقػػػػػػدر بنحػػػػػػك 2020شػػػػػػاؤىا حتػػػػػػى سػػػػػػنة إنعػػػػػػدد الكحػػػػػػدات المطمكبػػػػػػة التػػػػػػي ينبغػػػػػػي  إف
كحػدة سػػكنية, 48100كبطػرح عػػدد الكحػدات المتػكفرة فػي مدينػػة القػدس كىػي , كحػدة سػكنية65035

ـ, كبمعػػدؿ سػػنكم 2020كحػػدة سػػكنية حتػػى العػػاـ 16935يصػػبح عػػدد الكحػػدات المطمػػكب تكفرىػػا 
 ات سكاف مدينة القدس مف الفمسطينييف. لسد احتياج كحدة سكنية سنكيان  3387

أمريكػػػي  مميػػػار دكالرو 11يتطمػػب تػػػكفير ىػػذه االحتياجػػػات مػػف الشػػػقؽ السػػكنية تكمفػػػة مقػػدارىا
  (.87: 2014, خركفكآطكيمة  أبكـ )2020حتى عاـ  دكالر سنكيان  مميار2.2بمعدؿ , تقريبان 
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 م5151حتى عام ( يوضح توقع الحتياجات من الوحدات السكنية 46جدول )    

عدد  السنة
متوسط عدد  عدد األسر السكان

 األسرةفراد أ
الوحدات 
 المتوفرة

توقع الحتياجات 
من الوحدات 

 السكنية

الوحدات 
 المطموبة

2012 300.2 62542 5.7 48100   
2015 334.5 83625 4.8  58648 10548 
2020 371.7 82600 4.5  65035 16935 

 عمى بيانات مشتقة مف : بناءن  الطالبالجدكؿ مف حساب 
Jerusalem Institute for Israel Studies  2014  Tables 111/3 1-  

  (.87: 2014, خركفآبك طكيمة ك أ) -2
( لمتوسع في المستعمرات الستيطانية في اإلسرائيميةالمخططات ) -الحادي عشر 

 م:2010والمعمن عنها في عام  مدينة القدسشرقي 
 :اآلتي( 31) يتضح من الجدول

( ك )بمدية القدس( قد كضعتا مخططات لمتكسع االستعمارم في ييماإلسرائحككمة االحتالؿ ) أف-1
( كحػػػػدة اسػػػتعمارية فػػػي العػػػػاـ 14123قػػػػرت بنػػػاء نحػػػك )أـ, فقػػػد 2020شػػػرقي القػػػدس حتػػػػى العػػػاـ 

 ـ. 2020
( كحدة اسػتعمارية 9200ـ, )2015( كحدة استعمارية في العاـ 4580مف المتكقع بناء حكالي )-2
 ـ(. 2020خرل في العاـ )أ
ـ, مسػػػػتعمرة جيمػػػػك, 2015مػػػػف المسػػػػتعمرات التػػػػي ستشػػػػيد تكسػػػػعان اسػػػػتعماريان كبيػػػػران فػػػػي العػػػػاـ -3

المقابػػؿ سػػيبنى  ( كحػػدة اسػػتعمارية, كفػي900) ة, حيػػث سػيبنى فػػي كػػؿ مسػتعمر هكمسػتعمرة ىارحكمػػا
 ( كحدة استعمارية. 280أدنى عدد مف الكحدات االستعمارية في مستعمرة نكؼ صييكف )

ـ, كػػؿ مػػف مسػػتعمرة 2020مػػف المسػػتعمرات التػػي ستشػػيد تكسػػعان اسػػتعماريان كبيػػران بحمػػكؿ العػػاـ -4
 )جفعػػات ىامػػاتكس, كماراليػػاس, جيمػػك, رامػػكت(, حيػػث سػػيبمم عػػدد الكحػػدات االسػػتعمارية فػػي كػػػؿ

 ( كحدة استعمارية. 800, 1900, 2500, 4000مستعمرة بالترتيب )
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وحكومة  مدينة القدس( عدد الوحدات الستعمارية المخطط لها من قبل بمدية 45جدول )
 م5151حتى عام الستيطانية في المستعمرات ( اإلسرائيميالحتالل )

 المستعمرة
كحدات 
استعمارية 
 مخططة

كحدات 
استعمارية ستبنى 

 2015اـ ع

كحدات استعمارية 
ستبنى عاـ 
2020 

 المجمكع

 23 ---- ---- 23 البمدة القديمة 
 20 ---- ---- 20 الشي  جراح

 300 ---- ---- 300 كدمات صييكف
 1500 800 700 ---- رامكت

 400 ---- 400 ---- النبي يعقكب
 800 ---- 800 ---- بيسغات زءيؼ

 600 ---- 600 ---- ارمكف ىعناتزيؼ
 280 ---- 280 ---- نكؼ صييكف

 2800 1900 900 ---- جيمك
 900 ---- 900 ---- ىارحكماه

 4000 4000 ---- ---- جفعات ىمتكس
 2500 2500 ---- ---- مار الياس
 14123 9200 4580 343 المجمكع

 Foundation for Middle East Peace,2010المصدر : مشتق من :          

 
 وحكومة الحتالل مدينة القدسعدد الوحدات الستعمارية المخطط لها من قبل بمدية ( 41) شكل

 م2020اإلسرائيمي( في المستعمرات الستيطانية حتى عام )
 

20
520
1020
1520
2020
2520
3020
3520

 وحدات استعمارٌة مخططة

وحدات استعمارٌة ستبنى عام 
2015 

وحدات استعمارٌة ستبنى عام 
2020 
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 :مدينة القدستهويد  إلى( المستقبميةالهادفة ةاإلسرائيميالمخططات ) -1
 مخطط القدس الكبرى: -أ

خمػؽ تكاصػؿ كاضػح بػيف  إلػىـ بدأ التخطيط )لمقدس الكبرل(, كالتي تيػدؼ 1993في عاـ 
السػػػكاف الييػػػكد, كتقمػػػيص التقػػػارب كاالحتكػػػاؾ مػػػع الفمسػػػطينيف, كالحفػػػاط عمػػػى تعزيػػػز مكانػػػة القػػػدس 

ربػػط المسػػتعمرات االسػػتيطانية خػػارج  إلػػىضػػافة ( ككمدينػػة عالميػػة باإلإلسػػرائيؿالخاصػػة كعاصػػمة )
%( 88%( مػػف العػػرب, ك )12غمبيػػة ييكديػػة : )أة مػػع داخميػػا بكاسػػطة ممػػرات لتحقيػػؽ حػػدكد البمديػػ
  (.276: 2010, التفكجي كآخركفمف الييكد )

إلى مدينة البيرة شماالن, كمستعمرة غكش عتصيكف جنكبان, كمستعمرة ( كتمتد )القدس الكبرل
العيزريػة كأبػػك ديػس كالخػػعف بيػت شػيمش غربػػان, كمسػتعمرة معاليػو أدكمػػيـ )التػي أقيمػت عمػػى أراضػي 

األحمر( إلى مشارؼ أريحا شرقان, كييدؼ تكثيؼ االستيطاف في ضػكاحي القػدس خمػؽ األمػر الكاقػع 
كيؤيػد الشػعب , لمقضاء عمى أم احتماؿ باألنسحاب مف القدس العربية تطبيقان لقرارات األمـ المتحػدة

 ي لاحح ثهل   نكثلرٖ  نقلذش تشلًم حتلٗالرجػكع عنػو االسػتمرار فػي التيكيػد كعػدـ  إلػىاإلسػرائيمي 

   .(www. awu-dam. Org)    نغرتٛح  نض ح

% مػػػف مسػػػاحة الضػػػفة  10كتعػػػادؿ , 2كػػػـ600 تشػػػمؿ )القػػػدس الكبػػػرل( أراضػػػي مسػػػاحتيا
ىػدفيا األساسػي , لتبدأ حمقة جديػدة مػف إقامػة المسػتعمرات االسػتيطانية خػارج حػدكد المدينػة, الغربية

: 2008, كآخػػركف, بػػراىيـإاإلقميمػػي كالجغرافػػي بػػيف المسػػتكطنات إلحكػػاـ السػػيطرة عمييػػا )ىػك التكاصػػؿ 
35 ,36.)  

( 80ـ, مػف تجريػؼ لحػكالي )2015ىذا مايؤكده ماحدث مؤخران في الثامف مػف شػير آذار /
سػػػرائيمي( االسػػػتعمارم اليػػػادؼ مػػػف المخطػػػط )اإل راضػػػي قريػػػة كيسػػػعف, باعتبارىػػػا جػػػزءان أدكنمػػػان مػػػف 

شػػػكاط  البحػػػر الميػػػت, ضػػػمف مخطػػػط  إلػػىلتكسػػيع التجمػػػع االسػػػتعمارم "غػػػكش عتصػػػيكف" ليصػػػؿ 
دكنػػـ, حجػػر الزاكيػػة  600"القػػدس الكبػػرل", حيػػث تشػػكؿ اراضػػي قريػػة كيسػػعف التػػي تقػػدر مسػػاحتيا بػػػ

 منطقة البحر الميػت"غكش عتصيكف" ك ماـ الربط الجغرافي بيف التجمع االستيطاني ألتمييد الطريؽ 
.(www. alquds. com ) 

http://www.alquds.com/


031 

  ىى         

 

   

 الرابعىالفصل

 
 القدس الكبرى( 42) شكل

-العربية الدراسات جمعية في الخرائط دائرة مف بيانات عمى بناءن  الطالب عمؿ مف: المصدر          
 .ـ2010,القدس

 :(5111القدس ) المخطط الهيكمي -ب
 :(2000القدس ) الهيكميالتعريف بالمخطط 

ىك مخطػط شػامؿ لمدينػة القػدس, أعػد ىػذا المخطػط مػف قبػؿ ميندسػيف مختصػيف )إسػرائيمييف( 
يعػرؼ مخطػط القػدس الييكمػي , ك ـ1978بمبادرة مف )بمدية القدس(, كقػد بػدأ العمػؿ إلعػداده منػذ العػاـ 

مػػف التخطػػيط االسػػتراتيجي الشػػامؿ )إلسػػرائيؿ(  جػػزءان  دكذلػػؾ ألنػػو يعػػ  ـ 2020( بمخطػػط 2000رقػػـ )
ـ, حيػػػػث يشػػػػمؿ 2030كاألف يجػػػػرم الحػػػػديث حتػػػى عػػػػاـ , ـ2020عمػػػى الصػػػػعيد القطػػػػرم حتػػػى عػػػػاـ 
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ـ أم 2020لػػ  كىػػك مػػا يعػػرؼ أيضػػا )بإسػػرائيؿ( إالنػػكاحي االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالبيئيػػة كاآلثػػار... 
  (.141, 140: 2013, طارالبيالخطة الشاممة )إلسرائيؿ( في سنكات األلفيف )

 أفـ, , ك 2020%( فػي عػاـ 40جعػؿ نسػبة الفمسػطينييف التتعػدل ) إلػىييػدؼ ىػذا المخطػط ك 
ال مػف خػالؿ تحديػد النمػك إسػراءيمي( ىذا اليدؼ اليمكف تحقيقػة مػف كجيػة نضػر حككمػة االحػتالؿ )اإل

العمراني, كالحػد مػف نمػك كتطػكير األحيػاء العربيػة كالػتحكـ بػو كتكجيػو مسػاراتو, مػع عػدـ تمبيػة حاجػات 
السػػكاف فػػي القػػدس مػػف المسػػكف كخدماتػػو مػػف بنػػى تحتيػػة كميػػاه ككيربػػاء كصػػرؼ صػػحي, مػػع تحديػػد 

جػػراءات اليػػدـ إكجنكبيػػا, ك تفعيػػؿ منػػاطؽ تطػػكير األحيػػاء الفمسػػطينية بعيػػدان عػػف مركػػز المدينػػة شػػماليا 
فػػي المقابػػؿ اسػػتجالب المسػػتعمريف الييػػكد كتعػػديؿ حػػدكد  كسػػحب اليكيػػات كطػػرد السػػكاف المقدسػػييف, ك

  (.81: 2014, بكطكيمة كآخركفأالبمدية لكي تتطابؽ مع مسار جدار الفصؿ كالتكسع كالضـ )
 :E1المشروع الستعماري  -ج

دكنمان مف أراضي قرل  12443عمى مساحة تبمم ـ  1994تـ اإلعالف عف ىذا المشركع عاـ 
ىػػذا المخطػػط مػػف أخطػػر المخططػػات )اإلسػػرائيمية( فػػي  دديػػس(, كيعػػ كأبػػكالعيزريػػة, ك عناتػػا, ك )الطػػكر, 

حػػػاؿ تنفيػػػذه ككنػػػو يغمػػػؽ المنطقػػػة الشػػػرقية مػػػف مدينػػػة القػػػدس بشػػػكؿ كامػػػؿ كيطػػػكؽ المنػػػاطؽ: )عناتػػػا, 
حزما( كليس ىنالؾ أم إمكعنية لمتكسع المستقبمي باتجاه الشػرؽ, كيمنػع إقامػة القػدس الشػرقية ك الطكر, ك 

مكعنيػػػة تطكرىػػػا باتجػػػاه الشػػػرؽ, كيحػػػكؿ القػػػرل العربيػػػة إلػػػى معػػػازؿ محاصػػػرة  )كعاصػػػمة لفمسػػػطيف(, كا 
مػػع بالمسػػتعمرات بعػػد ربػػط جميػػع المسػػتعمرات الكاقعػػة فػػي المنطقػػة الشػػرقية كخػػارج حػػدكد بمديػػة القػػدس 

 ( www. shobiddak. com. )المستعمرات داخؿ حدكد بمدية القدس
 :  41/6مشروع  -ح

المخطط الييكمػي المػكائي لمنطقػة القػدس الػذم يمتػد مػف منطقػة المطػركف حتػى حػدكد بمديػة  يعد
مػػف  هميف لػػكاء القػػدس كتطػػكير عإلػػى تػػحيػػث ييػػدؼ , أىػػـ المخططػػات الييكميػػة لممنطقػػةك القػػدس المكسػػعة 

مف خالؿ عممية تطكير ممكنة التنفيذ بما يضمف الحفاظ , كالتربكية, االجتماعيةك , االقتصادية :النكاحي
فيػك , عمى طبيعة نسػيذ البنػاء القػائـ. باإلضػافة إلػى إحػداث تغييػر جػذرم لمكضػع السػكاني فػي المدينػة

مدينة كتحضير الخرائط التفصيمية ليا. كىك ييػدؼ كػذلؾ ييدؼ إلى تكثيؼ عممية البناء في ضكاحي ال
إلػػى تكسػػيع األحيػػاء القائمػػة مػػف خػػالؿ المحافظػػة عمػػى النسػػيذ البنػػائي القػػائـ كخصكصػػان فػػي المنػػاطؽ 

إلػى كتشجيع اليجػرة , مثؿ حكض البمدة القديمة, الحساسة كالمناطؽ التي يجب المحافظة عمى طبيعتيا
عطػػاء االم, لقػػدس مػػف الخػػارجا عالنيػػا كمنطقػػة تطػػكير مػػف الدرجػػة األكلػػى كتشػػجيع , تيػػازات لمقػػدسكا  كا 

كاعتبػػػػػػػار القػػػػػػػدس المركػػػػػػػز الػػػػػػػديني كالركحػػػػػػػي كقمػػػػػػػب الثقافػػػػػػػة كالحضػػػػػػػارة لمشػػػػػػػعب , العمالػػػػػػػة كالعمػػػػػػػؿ
 ( www. wafa. ps)الييكدم.
 

http://www.shobiddak.com/
http://www.wafa.ps/


031 

  ىى         

 

   

 الرابعىالفصل

 
 :خالصةال-الثاني عشر 

%( مف جممة السكاف, 38.8ما نسبتو ) إلىيستمر حجـ السكاف الفمسطينييف في الزيادة ليصؿ  -1
 ـ. 2020%( بحمكؿ عاـ 61.2ما نسبتو ) إلىف في التناقص ليصؿ يبينما يبقى حجـ الييكد كآخر 

العػػاـ  إلػػىمعػػدالت المكاليػػد الخػػاـ عنػػد الييػػكد سػػتبقى أعمػػى منيػػا عنػػد الفمسػػطينييف كصػػكالن  إف -2
ـ, فػػػي المقابػػػؿ تبقػػػى معػػػدالت الكفيػػػات الخػػػاـ عنػػػد السػػػكاف العػػػرب أقػػػؿ مػػػف المسػػػجمة عنػػػد 2020

 المستعمريف الييكد. 
تسػػجؿ  مدينػػة القػػدسقامػػة األكؿ فػػي ف الييػػكد الػػذيف يختػػاركف مكػػاف اإليتبقػػى معػػدالت الميػػاجر -3

لػىيكديػة الداخميػة مػف بينما تستمر معػدالت اليجػرة الي, كافدان  ( مياجران 4073, فتبمم نحك )ارتفاعان   كا 
 . ان سالبةفي تسجيؿ قيم مدينة القدس

لػىميػزاف اليجػرة مػف ك  إف-4 , كاليجػرة الداخميػة بػيف المسػتعمرات فػي المدينػة, سػيبقى مدينػة القػدس ا 
 ـ. 2020( مياجران مغادران بحمكؿ العاـ 56261-يسجؿ قيمة سالبة تبمم )

المنطقػػة الشػػمالية, ك ؽ السػػبع: )القػػدس الكبػػرل, يسػػتمر صػػافي اليجػػرة يسػػجؿ قيمػػة سػػالبة لممنػػاط -5
بنسبة تغير  مدينة القدسييكدا كالسامرة( مع ك المنطقة الجنكبية, ك بيب, أتؿ ك حيفا, منطقة المركز, ك 

 ـ. 2020%( بحمكؿ العاـ24تبمم )
 , ك( سػنة, تحتػؿ المركػز األكؿ كسػيبقى معػدؿ صػافي اليجػرة سػالبان 44-25تبقى فئة الشػباب ) -6

 ـ. 2020بحمكؿ العاـ  %( مف مجمكع المياجريف13.2يشكؿ ما نسبتو )
 إلػىأعدت حككمة االحتالؿ )اإلسرائيمي( العديد مف الخطػط كالمشػاريع المسػتقبمية كالتػي تيػدؼ  -7

تعزيز كجكد المستعمريف الييكد داخؿ حدكد مدينػة القػدس, متجاىمػةن حاجػة السػكاف الفمسػطينييف مػف 
كحدة سكنية بحمػكؿ 16935 إلى كفحدات السكنية, حيث يحتاج السكاف الفمسطينيالبنى التحتية كالك 

لبنػػػػػػاء  ميزانيػػػػػػةمميػػػػػػار دكالر, كفػػػػػػي المقابػػػػػػؿ أقػػػػػػرت حككمػػػػػػة االحػػػػػػتالؿ 11ـ, بتكمفػػػػػػة 2020العػػػػػػاـ
 ـ.2020كحدة سكنية لممستعمريف الييكد بحمكؿ العاـ 14123



 

 

 

 

 

 

 

 

  الت ص ا النتائج 
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 جةةةالنتائ
قدمت الدراسة مجمكعة مف النتائػػػذ التي تـ تحقيقيا في ضكء مجمكعة األىداؼ التي عممت عمييا 

-الدراسة كذلؾ كما يمي:  
, ـ1948 عػاـ المحتمػة المنػاطؽ مػف تقمكاان الذيف المياجريف عدد اتضح مف خالؿ الدراسة أف  -1

مػػػف مجمػػػكع ( %10.7) بمعػػػدؿ قػػػد سػػػاىمكا, ـ2011-1980 الفتػػػرة خػػػالؿ مدينػػػة القػػػدس إلػػػى
المنػػاطؽ المحتمػػة  مدينػػة القػػدس إلػػى, كتبػػيف أيضػػان أف عػػدد الميػػاجريف مػػف مدينػػة القػػدس سػػكاف
( 14206) أم بمتكسػط سػنكم, نسػمة( 127854) بمغػت نحػك خالؿ نفس الفترةـ 1948عاـ 

, نسػمة( 41563-) صػافي ىجػرة سػالبة بمغػت كبذلؾ تككف قد سػجمت ىػذه الفتػرة, نسمة تقريبان 
 , عمػى أربػع مسػتعمراتـ2011-2000 الفتػرة في الكافديف المياجريف مف نسبة أعمىكتكزعت 

 مػف( %14.6) نسػبتو مػا شػكمت(, تمبيػكت شػرؽ ك, تمبيػكت ك, القطمػكف ك, فافج بيت) :ىي
 . المياجريف مجمكع

بمغػت مػا  القػدس مدينػةاستقبمت أعمى معدؿ ىجرة مغػادرة مػف ( ييكدا كالسامرة) منطقة أفتبيف  -2
بينمػػا , 2011-1980فػػي الفتػػرة  مدينػػة القػػدسمػػف  مجمػػكع المغػػادريفمػػف ( %29.5) نسػػبتو

مػف ( %7.5) بمغػت مػا نسػبتو مدينػة القػدساسػتقبمت أقػؿ معػدؿ ىجػرة مغػادرة مػف  منطقة حيفػا
 . في نفس الفترة المغادريف مجمكع

 ـ2011-2002خػالؿ السػنكات مدينة القػدس  إلىلممياجريف  المعدؿ السنكم أف بينت الدراسة -3
كالخمسػػػة دكؿ التػػي تسػػػاىـ بنسػػػبة (, إسػػرائيؿ) إلػػػىمػػف مجمػػػكع الميػػاجركف ( %13) بمػػم نحػػػك

, عالية مف المياجريف الكافديف الذيف كصمكا خالؿ نفس الفتػرة ىػي :الكاليػات المتحػدة األمريكيػة
(, %5, %7, %10, %20, %31) كالنسب بالترتيب:, كبريطانيا, كأكرانيا, كركسيا, كفرنسا

ىػػػػي األراضػػػػي المحتمػػػػة عػػػػاـ  إلػػػػى مدينػػػػة القػػػػدس كتعتبػػػػر مػػػػف أىػػػػـ المصػػػػادر الداخميػػػػة لميجػػػػرة
, منطقػػػة حيفػػػا, المنطقػػػة الشػػػمالية, القػػػدس الكبػػػرل) : , كعػػػددىا سػػػبعة منػػػاطؽ رئيسػػػيةـ1948

 (ييكدا كالسامرة, المنطقة الجنكبية, أبيبمنطقة تؿ , منطقة المركز
إلػى تكاصػػؿ  يرجػػع التبػػايف الحاصػؿ فػػي مسػاحات األحيػػاء الفمسػطينية كعػػدد السػكاف اتضػح أف -4

, الذم أدل بػدكره إلػى الحػد مػف نمػك كتطػكر ىػذه األحيػاء مدينة القدسالتكسع االستيطاني في 
فعصػػبحت تتميػػز بالكثافػػة السػػكانية المرتفعػػة كمػػا ىػػك حاصػػؿ فػػي الحػػي اإلسػػالمي حيػػث بمغػػت 

 نسمة /دكنـ(. 63.1ـ )2011ـ الكثافة السكانية فيو عا
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 العكامػػػؿ مػػػف( ىػػػي كالسياسػػػي, كالػػػديني, الػػػديمكغرافيأظيػػػرت الدراسػػػة أف العكامػػػؿ الثالثػػػة : ) -5
مدينة القػدس, ككنيػا تػدعك مجتمعػة إلػى تكثيػؼ الكجػكد الييػكدم فػي مدينػة  إلى لميجرة الجاذبة

 طػاردة عكامػؿ عػدة القدس, مف خالؿ كضع الخطط كالسياسات الالزمػة لػذلؾ, كتبػيف أف ىنػاؾ
 ذلػػػؾ يػػػدكاأ الػػػذيف نسػػػبة كصػػػمت حيػػػث, االقتصػػػادم العامػػػؿ أىميػػػا سػػػكاف فػػػي مدينػػػة القػػػدسلم
 . المياجريف مجمكع مف( 42%)

أظيػػػػػر تركيػػػػػب سػػػػػكاف المدينػػػػػة حسػػػػػب الديانػػػػػة كالقكميػػػػػة تغيػػػػػر ديمػػػػػكغرافي لصػػػػػالح السػػػػػكاف  -6
%( ثػـ انخفػض 72.1ـ, إلػى )1990الفمسطينييف حيث كصؿ الكزف النسبي لدل الييػكد عػاـ 

ـ, كفػػػي المقابػػػؿ كاصػػػؿ 2011%( عػػػاـ 63.6%( كمػػػف ثػػػـ إلػػػى )64.8ـ, إلػػػى )2008عػػػاـ 
ـ, بمػم الػكزف النسػبي 1990الكزف النسبي لدل السكاف الفمسطينييف ارتفاعان ممحكظان ففي العػاـ 

ـ, 2011%( إلػػػػى أف كصػػػػؿ عػػػػاـ 35.2ـ, فبمػػػػم )2008%( ثػػػػـ ارتفػػػػع عػػػػاـ 27.9لػػػػدييـ )
 إلى الزيادة الطبيعية عند الفمسطينييف.  %(, كىذا يرجع36.4)

 اعمػي أف نجػد حيػث, سػكافلم اإلعالػة نسػبة عمػى العمػر حسػب السػكاف تركيػب فػي التبػايف أثر -7
 التػػكالي عمػى (%74.1(, )%76.3) بمغػت كالييػػكد المسػممكف عنػدكانػػت  سػكافلم إعالػة نسػبة

-0)    السػف صػغار نسػبة الرتفػاع نتيجػة المجمػكعتيف لػدل المرتفعػة النسػب كىػذه,  بالترتيب
 ( سنة. 14

تمػػػارس حككمػػػة االحػػػتالؿ )اإلسػػػرائيمي( مجمكعػػػة مػػػف السياسػػػات لممسػػػارعة فػػػي تيكيػػػد مدينػػػة  -8
 القدس مف خالؿ :

 وذلك من خالل:, تهويد القطاع التعميمي - أ
 مدينػة مف مػدارس ( %37) عمى ما يزيد عف فتظير الدراسة كزارة المعارؼ كالبمدية اإلسرائيميتي

الػػذم يعمػػؿ عمػػى شػػطب تػػاري  كجغرافيػػا ( ياإلسػػرائيم) كيترتػػب عمػػى ذلػػؾ تػػدريس المػػنيذ القػػدس
فضػػػالن عػػػف أف ىػػػػذه , فمسػػػطيف مػػػف ذاكػػػرة الطػػػػالب الفمسػػػطينييف إلحػػػالؿ كقػػػائع مػػػػزكرة مكانيػػػا

المدارس تدعكا إلى التسيب كعػدـ االلتػزاـ كاالنضػباط بالػدكاـ المدرسػي ألنشػاء جيػؿ جاىػؿ غيػر 
 لياتو. قادر عمى تحمؿ مسؤك 

  عػػدـ مػػنح الػػرخص الالزمػػة ألنشػػاء مػػدارس جديػػدة السػػتيعاب أعػػداد الطػػالب األخػػذ فػػي االزديػػاد
عممان بعف المدارس القائمة ضيقة المساحة كتفتقر إلى المرافؽ العامة كىي غيػر , سنة بعد أخرل

 كبحاجة إلى ترميـ. , مالءمة لسير العممية التعميمية بالشكؿ المناسب
 كالحػكاجز المنتشػرة عمػى الطػرؽ الرئيسػية كبػيف مدينة القػدس, لجدار الفاصؿ في تبيف أف إقامة ا

األحيػػػاء الفمسػػػطينية تػػػؤدم إلػػػى تػػػعخير كصػػػكؿ الطػػػالب كالمعممػػػكف إلػػػى مدارسػػػيـ فػػػي الكقػػػت 
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ممػػا أثػػر (, %34) المناسػػب حيػػث بمغػػت نسػػبة الطػػالب كالمعممػػكف الػػذيف يعبػػركف الجػػدار يكميػػان 
 لتعميمية. بشكؿ سمبي عمى سير العممية ا

 وذلك من خالل:, تهويد القطاع القتصادي - ب

 كذلػؾ ( باإلسػرائيمي) نجاحػان فػي ربػط االقتصػاد الفمسػطيني( اإلسػرائيمي) حككمة االحتالؿ سجمت
عمػى ( األرنكنػا) عبر تنفيذ سياسة اإلغالؽ كالحصار كفرض الضرائب الباىظة كأشيرىا ضػريبة

انخفاض مممػكس عمػى نسػبة بعػض األنشػطة االقتصػادية نتيجة لذلؾ طرأ , االقتصاد الفمسطيني
كتكجػػػو العػػػامميف لمعمػػػؿ فػػػي المسػػػتعمرات االسػػػتيطانية (, %85) فقػػػد انخفضػػػت إلػػػى أكثػػػر مػػػف

 نشػاطكاضػحة فػي كفػي المقابػؿ تبػيف الدراسػة أف ىنػاؾ زيػادة مدينة القػدس, الجاثمة عمى أرض 
ؾ إلػػػى القيػػػكد الصػػػعبة التػػػي كيرجػػػع ذلػػػ(, %266) النسػػػبة نحػػػك الكسػػػاطة الماليػػػة حيػػػث بمغػػػت

 . عمى المنشآت االقتصادية في المدينة( اإلسرائيمي) تضعيا حككمة االحتالؿ
 وذلك من خالل:, تهويد القطاع الصحي - ج

  مػف مشػاكؿ تعػاني  مدينػة القػدسالمؤسسات الصػحية الفمسػطينية فػي  أفتبيف مف خالؿ الدراسة
تحػػاكؿ باسػػتمرار السػػيطرة عمػػى القطػػاع الصػػحي التػػي )اإلسػػرائيمية(  عديػػدة غالبيتيػػا السياسػػات

 1796حسٚلر ٌ  77فلٙ الحككمػة اليكسػبيس  فىغالؽ مستشإ كاستبدالو بخدمات بديمة كقد جاء

, ـ1995عمى المقدسييف منذ العػاـ  لزاميان إصبح أالذم ( اإلسرائيمي) تنفيذ التعميف الصحي ٔ  و
الفمسػػػػطينييف المسػػػػجميف بالتػػػػعميف الصػػػػحي كصػػػػمت نسػػػػبة المػػػػؤمنيف  , كقػػػػدليعػػػػزز ىػػػػذه السياسػػػػة

%(, فػي المقابػؿ كصػمت 9806حيػث بمػم ) مدينػة القػدس)اإلسرائيمي( )ككبػات حػكليـ( األعمػى فػي 
 .ـ2010%( مف مجمكع المؤمنيف عاـ 004نسبة المسجميف بالتعميف الحككمي الفمسطيني إلى )

 لمقطػػاع الصػػحي ( إلسػػرائيميا) تظيػر الدراسػػة أف ىنػػاؾ إىمػػاؿ متعمػد مػػف قبػػؿ حككمػػة االحػتالؿ
ممػػػا أدل إلػػػى انخفػػػاض , مػػػف ناحيػػػة تقػػػديـ الخػػػدمات الالزمػػػة لكػػػي يعمػػػؿ بالمسػػػتكل المطمػػػكب

 المرضػػػػػى الفمسػػػػطينيكف لمعػػػػػالج فػػػػي المستشػػػػػفياتمسػػػػتكل الرعايػػػػة الصػػػػػحية ليتسػػػػنى لػػػػػو دفػػػػع 
قيػػػػا دارة المستشػػػػفيات عػػػػف قمإلػػػػذا تعبػػػػر , الرتفػػػػاع مسػػػػتكل الرعايػػػػة الصػػػػحية فييػػػػا( اإلسػػػػرائيمية)

 سرة المرخصة بسبب ىبكط عدد المرضى. كتخكفيا مف تخفيض عدد األ
 القػادميف  الفمسػطينيكففػي كجػو المرضػى  مدينػة القػدس إغػالؽ عمػى المترتبػة الميمػة النتائذ مف

 عمػػػى المقدسػػػية الصػػػحية المؤسسػػػات لعبتػػو الػػػذل الػػػدكر تراجػػػعمػػف قطػػػاع غػػػزة كالضػػػفة الغربيػػة 
 الكطني.  المستكل
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 التوصوات

 الت ص ا 
 خمص الباحث إلى التوصيات التالية:, خالل الدراسة التحميمية السابقة من

 عمى الصعيد الديموغرافي:-أولً 

إلػى  بحػاث عمميػة مكسػعة لمكضػكع اليجػرة الييكديػة الداخميػةأضركرة القيػاـ بعمػؿ دراسػات ك  -1
لمكقػػكؼ عمػػى الخصػػائص المختمفػػة لميجػػرة الييكديػػة الداخميػػة كمعرفػػة حجميػػا  مدينػػة القػػدس

 العكامؿ المؤثرة فييا. ك  اكاتجاىاتي

العمػػؿ عمػػى إيجػػاد مصػػػادر بديمػػة لمحصػػكؿ عمػػى البيانػػػات اإلحصػػائية التػػي تخػػص سػػػكاف  -2
مدينػػة القػػدس لمتعػػرؼ عمػػى اإلحصػػائيات الحقيقيػػة لمسػػكاف, مػػف خػػالؿ التنسػػيؽ بػػيف جيػػاز 

 اإلحصاء الفمسطيني مع المؤسسات المدنية العاممة في نفس المنطقة.  المركز

تشػػػػجيع اليجػػػػرة العائػػػػدة لسػػػػكاف التجمعػػػػات الفمسػػػػطينية إلػػػػى مدينػػػػة القػػػػدس لتعزيػػػػز الكجػػػػكد  -3
الػذيف قػاـ الجػدار السكاني الفمسطيني, كلمحيمكلة دكف سحب اليكيػة المقدسػية السػيما أكلئػؾ 

بقصد حرمانيـ مف اإلقامة فييا مثؿ ما جػرل فػي األحيػاء  مدينة القدسالفاصؿ بعزليـ عف 
ـ, أعمػػى صػػافي ىجػػرة مكجبػػػة  2012السػػكانية كفػػر عقػػب, كعطػػركت حيػػث سػػػجمت عػػاـ 

 ( نسمة. 1060بمغت )

دعػػػـ صػػػمكد سػػػكاف مدينػػػة القػػػدس ماليػػػان مػػػف خػػػالؿ أنشػػػاء صػػػندكؽ عمػػػى المسػػػتكل المحمػػػي  -4
لتػي تفرضػيا عمػييـ حككمػة االحػتالؿ كاإلقميمي لكي يتسنى لمسكاف دفع ثمف رخص البنػاء ا

( دكالران أمريكيػػػػان لمكحػػػػدة السػػػػكنية الكاحػػػػدة, 20000)اإلسػػػػرائيمي( ك التػػػػي يزيػػػػد ثمنيػػػػا عػػػػف )
كتػػرميـ البيػػكت, كشػػراء العقػػارات الميػػددة بالسػػمب, كىػػذا العمػػؿ بػػدكره سػػكؼ يحػػد مػػف ىجػػرة 

الؿ )اإلسػػرائيمي( السػػكاف إلػػى خػػارج مدينػػة القػػدس, كفػػي المقابػػؿ ال تسػػتطيع حككمػػة االحػػت
 االستيالء عمى العقار سكاء كعف بيتان أك أرضان. 

 الخطػػػاب تطػػػكير طريػػػؽ عػػػف مدينػػػة القػػػدس فػػػي كالشػػػؤكف الدينيػػػة األكقػػػاؼ كزارة دكر تفعيػػػؿ -5
التشػػػديد عمػػػى حرمػػػة بيػػػع األرض, كالتنػػػازؿ عنيػػػػا,  االعتبػػػار فػػػي يعخػػػذ نحػػػك عمػػػى الػػػديني

 فػيلمحػد مػف التكسػع االسػتعمارم االسػتيطاني  كالسمسرة فييا لصالح االحتالؿ )اإلسػرائيمي(
مدينػػة القػػدس مػػف ناحيػػة, كتشػػجيع األسػػر الفمسػػطينية عمػػى األنجػػاب لممحافظػػة عمػػى ارتفػػاع 
الػػكزف النسػػبي لمسػػكاف الفمسػػطينييف ألف ارتفػػاع نسػػبة السػػكاف يعتمػػد عمػػى الزيػػادة الطبيعيػػة 

 بسبب منع اليجرة إلى مدينة القدس.  
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 عمى صعيد قطاع التعميم: -ثانياً 

ختصاص كذكم اال فقكـ كزارة التربية كالتعميـ بالتنسيؽ مع األدباء كالباحثيف كاألكاديمييت أف -1
, كأىميتيا الدينيػة يتحدث حكؿ مدينة القدس مدينة القدسبإعداد منيذ لطالب المدارس في 

لغػػػرس المفػػػاىيـ الصػػػحيحة فػػػي عقػػػكؿ ىػػػؤالء الطػػػالب , كالسياسػػػية, كالتاريخيػػػة, كالجغرافيػػػة
لمجابيػػػة المنػػػاىذ التجييميػػػة التػػػي تفرضػػػيا حككمػػػة االحػػػتالؿ عمػػػى المػػػدارس التػػػي تشػػػرؼ 

مػف مجمػكع ( %47) مػف مجمػكع مدارسػيا كيػدرس فييػا( %29) حيػث تشػرؼ عمػى, عمييػا
 . المستقبؿ كأميات آباء طالب اليكـ ىـ لككفمدينة القدس, الطالب في 

 ت المانحػة سػػكاءن كتعزيػػز صػمكد المعممػػيف الفمسػطينييف مػػف خػالؿ التكاصػػؿ مػع الجيػػا دعػـ  -2
كزارة ) رفػػع ركاتػػبيـ لمحػػد مػػف تػػكجييـ لمعمػػؿ فػػي مػػدارس عربيػػة أك دكليػػة لمعمػػؿ عمػػىكانػػت 

ىذه المدارس تمنح ركاتب أفضؿ مػف ركاتػب كزارة  أفبحجة ( فالمعارؼ كالبمدية اإلسرائيميتي
منيػػػا يعػػػاني مسػػػطينية تتماشػػػى مػػػع الظػػػركؼ االقتصػػػادية الصػػػعبة التػػػي التربيػػػة كالتعمػػػيـ الف

 مدينة القدس.في  السكاف

خمػػؽ جسػػـ مػػف التكاصػػؿ بػػيف المدرسػػة كالبيػػت مػػف خػػالؿ التنسػػيؽ بػػيف اإلدارة التعميميػػة فػػي  -3
المػػػدارس كأكليػػػاء األمػػػكر, بيػػػدؼ زيػػػادة الػػػكعي بعىميػػػة القضػػػية التعميميػػػة لمكاجيػػػة عػػػزكؼ 

 يـ مف التعميـ. ئكتسرب أبنا

ضركرة التنسيؽ مع المراكػز العاممػة فػي السػمؾ القػانكني المحميػة كالدكليػة لممدافعػة عػف حػؽ  -4
كزارة التربيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ فػػػػػي بنػػػػػاء المػػػػػدارس الالزمػػػػػة السػػػػػتيعاب الطػػػػػالب كتحسػػػػػيف ظػػػػػركؼ 

 المدارس.

 عمى صعيد قطاع الصحة:-ثالثاً 

لمستشػفيات العاممػة فػي مدينػة القػدس ضركرة العمؿ عمى رفع مستكل الرعايػة الصػحية فػي ا -1
التنسػػػيؽ مػػػع الجيػػػات المختصػػػة المحميػػػة كالدكليػػػة لكقػػػؼ  عبػػػر مسػػػارعة السػػػمطة الفمسػػػطينية

 تدىكر القطاع الصحي.

 قتصاد:عمى صعيد قطاع ال-بعاً را

مػف  مدينػة القػدستسعى كزارة االقتصاد الكطني بالعمؿ عمى تشػجيع االسػتثمارات داخػؿ  أف -1
 بالتعاكف مع الدكؿ العربية كاإلسالمية.  يدعـ االقتصاد المقدسي شاء صندكؽأنخالؿ 

أف تسػػاىـ السػػمطة الفمسػػطينية فػػي الحػػد مػػف تيكيػػد االقتصػػاد المقدسػػي عبػػر إعػػداد الخطػػط  -2
 كالبدائؿ الستقالؿ االقتصاد المقدسي عف المؤسسات االقتصادية )اإلسرائيمية(. 
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محػػػاميف مختصػػػيف محميػػػان كدكليػػػان لممطالبػػػة  التنسػػػيؽ مػػػع المراكػػػز الحقكقيػػػة كالمدنيػػػة لتعيػػػيف -3
باسترجاع المؤسسات االقتصادية كمف أىميا الفنادؽ السياحية عممان بعف االقتصاد المقدسي 

فنػػدقان فػػي الفتػػرة مػػف 14يعتمػػد عمػػى السػػياحة بالدرجػػة األكلػػى كقػػد أغمقػػت حككمػػة االحػػتالؿ 
 ـ. 2000-2010



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  امراجع



040 

  ىى         

 

   

 المراجع

 المراجع
 الكريم: القرآن -أولً 

 اإلسراءسكرة  .1
 :الحديث الشريف -ثانياً 
ل ماـ أبي التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح, ( 2002مختصر صحيح البخارم ) .2

العبػػاس أحمػػد الزبيػػدم, تحقيػػؽ عمػػاد عػػامر, الجػػزء األكؿ, دار الحػػديث, القػػاىرة, جميكريػػة 
 مصر العربية. 

 :الكتـــــــــــــــــــــب -ثالثاً 
, بيػػركتالثػػاني, المػػؤتمر الػػدكلي , نصــرة القــدس( 2008) يكسػػؼ كامػػؿ كآخػػركف, بػػراىيـإ .1

 . لبناف
مركػػز , دراســات فــي التــراث الثقــافي لمدينــة القــدس( 2010) إبػػراىيـ كآخػػركف, أبػػك جػػابر .2

 . , لبنافبيركت, 1ط, كاالستشارات   الزيتكنة لمدراسات
ـــدس ومســـتقبمها فـــي القـــرن الحـــادي ( 2001) كآخػػػركف, إبػػػراىيـ, جػػػابر بػػػكأ .3 قضـــية الق

 . , عماف, األردفاألكسطمركز دراسات الشرؽ , والعشرون
العػدد , سياسـات التهويـد الـديموغرافي والجغرافـي لمدينـة القـدس( 2002) مسػمـ, أبك حمك .4

 فمسطيف. , غزة, مجمة جامعة القدس المفتكحة لألبحاث, األكؿ
التــداعيات  .فــي القــدس. الســكانيسياســات التهويــد ( 2014) خػػركفجيػػاد كآ, أبػػك طكيمػػة .5

 فمسطيف. , غزة, المؤتمر الثامف, مؤسسة القدس الدكلية, والمواجهة
مكتبػة , السياسة الصـهيونية تجـام مدينـة القـدس( 2009) عبد الرحمف , عدنافأبك عامر .6

 المممكة العربية السعكدية. , الرياض, 1ط, فيد الكطنية
 معــالم القــدس الحضــارية وسياســة التهويــد الصــهيونية( 2012) عزمػػي عبػػداف, أبػػك عميػػ .7

 , عماف, األردف.1ط, المكتبة الكطنية(, التاريخ المصور)
, 1ط, دار المعرفػة الجامعيػة, وتطبيقـات أسس السكانجغرافيا ( 1993) فتحيعيانو,  أبك .8

  .القاىرة, اإلسكندرية
ــــا( 1999) فتحػػػػي, عيانػػػػو أبػػػػك .9 ــــارة فصــــول, الســــكانو  الســــكن جغرافي  المعرفػػػػة دار, مخت

 . العربية مصر جميكرية, اإلسكندرية, الجامعية
 اإلعالـمركز , اإلسرائيميأورشميم القدس في الفكر الديني ( 2001) محمد جالء, إدريس .10

 جميكرية مصر العربية. , القاىرة, 1ط, العربي
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, 1ط, الدراسػات الفمسػطينيةمؤسسػة , واقع الصحة في القـدس( 2010) كآخػركف فاآغابكي .11
 فمسطيف. , راـ اهلل

, 1ط, دار قتيبػػػة لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػػع, القـــدس بــين رؤيتــين( 1997) حسػػف, البػػاش .12
 . سكريا, دمشؽ

التهويــــد وســــبل  .المخططــــات صــــهيونية فــــي القــــدس.( 2013) عػػػػالءم داكد, البيطػػػػار .13
 فمسطيف. , غزة, السابعمؤتمر القدس العممي , مؤسسة القدس الدكلية, المواجهة

 وماضـي حاضـر فـي دراسـات-المسـتقبل تاريخ القدس( 2010) كآخػركف, خميؿ, التفكجي .14
 . فمسطيف, اهلل راـ, 1ط, الفمسطينية الدراسات مؤسسة, القدس مدينة

, مؤسسػة الدراسػات الفمسػػطينية, واقــع التعمــيم فـي القــدس( 2010) سػمير كآخػركف, جبريػؿ .15
 فمسطيف. , راـ اهلل, 1ط

ــي الصــهيونيالســتيطان ( 2011) كآخػػركف افمػػرك , جػػرار .16 ــة ف  النصــف مــن القــدس مدين
أبحػػػاث المػػػؤتمر الخػػػامس لكميػػػة , الجامعػػػة اإلسػػػالمية, عشـــر التاســـع القـــرن مـــن الثـــاني 
 فمسطيف. , غزة, مايك8-7, اآلداب

, "2"السـنوي رقـم  اإلحصائيكتاب القدس ( 1999) الجياز المركزم ل حصاء الفمسطيني .17
 فمسطيف. , اهللراـ 

, "5"السـنوي رقـم  اإلحصائيكتاب القدس ( 2001) الجياز المركزم ل حصاء الفمسطيني .18
 فمسطيف. , راـ اهلل

الســـنوي رقـــم  اإلحصـــائيكتـــاب القـــدس ( 2011) الجيػػػاز المركػػػزم ل حصػػػاء الفمسػػػطيني .19
 فمسطيف. , راـ اهلل, "13"

الســـنوي رقـــم  اإلحصـــائي كتـــاب القـــدس( 2014) الجيػػػاز المركػػػزم ل حصػػػاء الفمسػػػطيني .20
 فمسطيف. , راـ اهلل, "16"

دار االسػػتقالؿ , الحضــارة-الشــعب–القضــية –فمســطين ( 1991) نػػكييض فابيػػ, الحػػكت .21
 . , لبنافبيركت, 1ط, لمدراسات كالنشر

مكسػػكعة القػػػدس , والحــتالل والمواقــف الدوليــةالســتيطان ( 2004) حسػػف عمػػي, خػػاطر .22
, 1ط, 3مػذ, المكسكعية كاألبحاثالمجمس العممي الفمسطيني لمدراسات , األقصىكالمسجد 

 فمسطيف. , بيت المقدس
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ــــا والمعــــالم( 2004) حسػػػػف عمػػػػي, خػػػػاطر .23 مكسػػػػكعة القػػػػدس كالمسػػػػجد , التــــاريخ والجغرافي
بيػػػت , 1ط, 2مػػػذ, المكسػػػكعية كاألبحػػػاثالمجمػػػس العممػػػي الفمسػػػطيني لمدراسػػػات , األقصػػػى
 فمسطيف. , المقدس

دار فضاءات لمنشػر , ديموغرافية القدس ومخططات التهويد( 2006) كليد سالـ, الخطيب .24
 . , عماف, األردفكالتكزيع كالطباعة

ــــات الواقــــع القــــدس فــــي ســــكانواإل الســــكن تحــــديات( 2011) راسػػػػـ, خمايسػػػػي .25  والمعوق
 . فمسطيف, القدس, 1ط, الدكلي كالسالـ التعاكف مركز, المطموبة والسياسات والحتياجات

 كالسػالـ التعػاكف مركػز, المفقـود السـالم مدينة: القدس( 2006) كآخركف, راسـ, خمايسي .26
 . فمسطيف, القدس, 1ط, لمقدس االستراتيجي الييكمي المخطط سمسمة, الدكلي

مركػز , مسـيحية إسـالمية والقدس دراسـات فمسـطينية ( 1996) كآخػركف, جريس, خكرم .27
 فمسطيف. , القدس, 1ط, رض المقدسةمدراسات الدينية كالتراثية في األالمقاء ل

التهويــــد وســــبل – الصــــهيونية فــــي القــــدس المخططــــات( 2013) عالئػػػػي, داكد البيطػػػار .28
, غػػزة, الدكليػػة القػػدس لمؤسسػػة السػػابع أبحػػاث المػػؤتمر, مؤسسػػة القػػدس الدكليػػة, المواجهــة
 . فمسطيف

دار , الجغرافػػػػيالقسػػػـ , الجػػػزء التاسػػػع, بالدنـــا فمســــطين( 1991) مػػػراد فيمصػػػط, الػػػدباغ .29
 . , لبنافبيركت, الطميعة الفمسطيني

ــديموغرافي اإلســرائيميا( 2013) حمػػد سػػعيدأدحػػالف,  .30 ــة  -لصــراع ال ــي مدين الفمســطيني ف
ـــدس: ـــة الق مجمػػػة جامعػػػة , 1عػػػدد, 15مػػػذ, يةاإلنسػػػانسمسػػػمة العمػػػـك , دراســـة جيوبوليتيكي
 فمسطيف. , غزة, األزىر

التــداعيات –فــي القــدس  الســكانيسياسـة التهويــد ( 2014) كآخػػركفأحمػػد سػعيد دحػالف,  .31
 . فمسطيف, غزة, الثامفأبحاث مؤتمر مؤسسة القدس الدكلية , والمواجهة

مؤسسػة عيػكف عمػى التػراث , مؤتمر القدس الدولي( 2010) كآخركف, أحمد سعيددحالف,  .32
 . فمسطيف, غزة, الدكلية القدس لمؤسسة الرابع أبحاث المؤتمر, 1ط, لمنشر كالتكزيع

البمدة القديمة في القدس: الواقع الحالي وآفاق  (2013) سػامي كخضر ,نجكل ,اهلل رزؽ .33
  .فمسطيف ,القدس ,1ط ,القدس جامعة ,القدس دراسات مركز ,التنمية
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 تػػاري  سمسػمة, لمكتػػاب العامػة المصػػرية الييئػة, الخالــدة القــدس( 2000) الحميػػد عبػد, زايػد .34
 . العربية مصر جميكرية, القاىرة, 1مذ, 1ط, المصرييف

-1980اخـــتالف إســرائيل وسياســـات التطهيـــر العرقـــي ( 2010) نػػكاؼ جػػػكدت, الػػزركر .35
 . , عماف, األردف1ط, مكسكعة اليمككست الفمسطيني المفتكح, المكتبة الكطنية, م 2010
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  .(www. jacci. org) , أنظر الرابط اآلتي:1/2015/ 30 األردنية, , تاري  التصفح

تػػاري  , واقــع قطــاع الصــحة فــي القــدس( 2009الفمسػػطينية ) األراضػػيقطػػاع الصػػحة فػػي  .14
  .(http://www. aljazeera. net) أنظر الرابط اآلتي:, 18/9/2014التصفح 

( تقريػػر حػػكؿ اليجػػرة الييكديػػة فػػي 2013الفمسػػطيني لمدراسػػات الفمسػػطينية )مػػدار( ) المركػػز .15
 www. madar. ):أنظر الرابط اآلتي ,8/4/2013ـ( ,تاري  التصفح1999-1990الفترة )
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 , أنظػػػر8/12/2014 التصػػػفح المقدسػػػات, تػػػاري  عػػػف لمػػػدفاع المسػػػيحية اإلسػػػالمية الييئػػػة .27
 .(www. elquds. org: )اآلتي الرابط

, القػػػػػدس, مػػػػػدارس مدينػػػػػة القػػػػػدس حسػػػػػب الجيػػػػػة المشػػػػػرفة( 2011كزارة التربيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ ) .28
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 ص ال ااس لخمست
 عمػػػى السػػػكاف الفمسػػػطينييف فػػػي مدينػػػةتناكلػػػت ىػػػذه الدراسػػػة  أثػػػر اليجػػػرة الييكديػػػة الداخميػػػة 

, حيػػػػث تركػػػػز حككمػػػػة االحػػػػتالؿ )اإلسػػػػرائيمي( جػػػػؿ ـ(2011-1980فػػػػي الفتػػػػرة مػػػػا بػػػػيف ) القػػػػدس
" حسػػػػب اعتقػػػػادىـ فعقػػػػامكا فييػػػػا المسػػػػتعمرات اإلليػػػػيككنيػػػػا" الكعػػػػد  ,اىتماميػػػػا عمػػػػى مدينػػػػة القػػػػدس

ىػػدفت , ك ـ1967مسػتعمرة اسػتيطانية فػي شػػرقي القػدس بعػد عػاـ  خمػس عشػػرةاالسػتيطانية كعػددىا 
الييكديػػة الداخميػػة عمػػى سػػكاف مدينػػة القػػدس مػػف خػػالؿ التعػػرؼ إلػػى مصػػادر  تعػػرؼ أثػػر اليجػػرةإلػػى 

 أىػػػـك ,رة كتكزيػػػع الميػػػاجريف فػػػي المدينػػػة اليجػػػرة الرئيسػػػة ك األسػػػباب الكامنػػػة كراءىػػػا, كحجػػػـ اليجػػػ
اليجػػػػرة الييكديػػػػة ك  ,لمدينػػػػة القػػػػدسالضػػػػكابط الجغرافيػػػػة  المكضػػػػكعات التػػػػي تناكلتيػػػػا الدراسػػػػة ىػػػػي :

لػػػى  اآلثػػػار المترتبػػػة عمػػػى اليجػػػرة الييكديػػػة مدينػػػة القػػػدس, كالعكامػػػؿ المػػػؤثرة فييػػػا, ك الداخميػػػة مػػػف كا 
عػػدة  تبػػاعاتػػـ ك مدينػػة القػػدس, مسػػتقبؿ اليجػػرة الداخميػػة عمػػى السػػكاف فػػي لمدينػػة القػػدس, ك الداخميػػة 

المػػػنيذ اإلحصػػػائي التحميمػػػي  , كالمػػػنيذ اإلقميمػػػي, ك المػػػنيذ التػػػاريخي  منػػػاىذ فػػػي الدارسػػػة أىميػػػا:
رامذ الميمػػػة التػػػي تػػػـ اسػػػتخداميا فػػػي الدراسػػػة لمحصػػػكؿ عمػػػى خػػػرائط عاليػػػة الدقػػػة تطبيػػػؽ ,كمػػػف البػػػ
   Arc Gis10.1 ة اإلصدار رقـ:الجغرافي المعمكمات ـنظػبرنامذ 

 المنػاطؽ مف انتقمكا الذيف المياجريف عدد كاتضح مف خالؿ الدراسة أنو بالرغـ مف مساىمة
%( 1007بمعػػدؿ ) (2011-1980) مػػا بػػيف الفتػرة خػػالؿدينػة القػػدس م إلػػى, ـ1948 عػػاـ المحتمػة

( 41563-سػػالبة بمغػػت )قػػد سػػجؿ قيمػػة يجػػرة الصػػافي  إال أف مػػف مجمػػكع سػػكاف مدينػػة القػػدس, 
لػػػىميػػػزاف اليجػػػرة مػػػف ك كيبقػػػى  خػػػالؿ الفتػػػرة نفسػػػيا, نسػػػمة , كاليجػػػرة الداخميػػػة بػػػيف منطقػػػة الدراسػػػة ا 

, ـ2020( ميػاجران مغػادران بحمػكؿ العػاـ 56261-المستعمرات في المدينة, يسجؿ قيمة سالبة تبمم )
التبػػػايف الحاصػػػؿ فػػػي مسػػػاحات األحيػػػاء الفمسػػػطينية كعػػػدد السػػػكاف يرجػػػع إلػػػى تكاصػػػؿ  أظيػػػرت أفك 

 كتطكرىػػا, التكسػع االسػتيطاني فػي منطقػػة الدراسػة, الػذم أدل بػػدكره إلػى الحػد مػف نمػػك ىػذه األحيػاء
حيػػػث بمغػػػت  ,كمػػػا ىػػػك حاصػػػؿ فػػػي الحػػػي اإلسػػػالمي ,فعصػػػبحت تتميػػػز بالكثافػػػة السػػػكانية المرتفعػػػة

حجػػـ السػػكاف الفمسػػطينييف  تبػػيف أيضػػان أفنسػػمة/دكنـ(, ك  6301ـ )2011الكثافػػة السػػكانية فيػػو عػػاـ 
%( مػػف جممػػة السػػكاف, بينمػػا يبقػػى حجػػـ الييػػكد 3808مػػا نسػػبتو ) إلػػىفػػي الزيػػادة ليصػػؿ سيسػػتمر 

تبػػيف أف حككمػػة , كمػػا ـ2020كؿ عػػاـ %( بحمػػ6102مػػا نسػػبتو ) إلػػىف فػػي التنػػاقص ليصػػؿ يكآخػػر 
تمارس شتى أنكاع السياسات لتيكيد جميػع القطاعػات االجتماعيػة الفمسػطينية  االحتالؿ )اإلسرائيمي(

كأكصػت الدراسػػة العاممػة فػي القػدس )التعمػيـ, الصػحة, االقتصػاد( لربطيػا بالقطاعػات )اإلسػرائيمية(, 
 ,شػاء صػندكؽ عمػى المسػتكل المحمػي كاإلقميمػيماليػان مػف خػالؿ إن القػدس مدينػةدعـ صمكد سكاف ب

 ,لكػػي يتسػػنى لمسػػكاف دفػػع ثمػػف رخػػص البنػػاء التػػي تفرضػػيا عمػػييـ حككمػػة االحػػتالؿ )اإلسػػرائيمي(
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لمكحػػػدة السػػػكنية الكاحػػػدة, كتػػػرميـ البيػػػكت, كشػػػراء ( دكالران أمريكػػػي 20000نيػػػا عػػػف )كالتػػػي يزيػػػد ثم
يجػرة العائػػدة لسػػكاف التجمعػات الفمسػػطينية إلػػى تشػػجيع ال, كأكصػت كػػذلؾ بالعقػارات الميػػددة بالسػػمب

السػػيما  ,لتعزيػػز الكجػػكد السػػكاني الفمسػػطيني, كلمحيمكلػػة دكف سػػحب اليكيػػة المقدسػػية مدينػػة القػػدس,
 .أكلئؾ الذيف قاـ الجدار الفاصؿ بعزليـ عف منطقة الدراسة بقصد حرمانيـ مف اإلقامة فييا
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The study Abstract 
 This study examined the impact of the internal Jewish immigration on the 

Palestinian population in the city of Jerusalem in the period between (1980-2011), 

where the Israeli occupation government focus with the bulk of their attention on the 

city of Jerusalem, being a "divine promise" by their belief, so they set up fifteen 

colonies of settlements in East Jerusalem after 1967, which aimed to know the effect of 

internal Jewish immigration on the population of the city of Jerusalem by identifying 

the sources of the main immigration and their underlying causes, and the size of 

migration and distribution of migrants in the city. The most important issues addressed 

by the study are: geographical controls for the city of Jerusalem, internal Jewish 

migration to and from the city of Jerusalem, and the factors affecting them, and the 

implications of the internal Jewish immigration to the city of Jerusalem and the future 

of internal migration on the population in the city of Jerusalem. Several approaches of 

the study were followed and the most important of which were: the historical approach, 

the regional approach, and analytical statistical methodology. One of the important 

programs that were used in the study to obtain high-accurate maps by the application of 

GIS software version number: Arc Gis10.1 

It was found through the study that although the contribution of the number of 

migrants who have moved from the occupied territories in 1948, to the city of Jerusalem 

during the period (1980-2011) at the rate of (10.7%) of the total population of the city of 

Jerusalem, the net migration has recorded negative value (-41 563) people during the 

same period, and the balance of migration to and from the study area, and internal 

migration between the colonies in the city, recorded a negative value of (-56261) 

migrants leaving by the year 2020. It also showed that the discrepancy in the areas of 

Palestinian neighborhoods and population due to the continued expansion of settlements 

in the study area ( the city of Jerusalem), which in turn led to a decrease of the growth 

and development of these neighborhoods, it became characterized by high population 

density, as it happened in the Muslim Quarter, where the population density reached in 

2011 (63.1 inhabitants / acre), and also showed that the size of the Palestinian 

population will continue to increase, reaching a rate of (38.8%) of the total population, 

while the size of the Jews and the others  in decline, reaching a rate of (61.2%) by the 

year 2020. It has been turned out that the Israeli government practiced various types of 

policies to Judaize all Palestinian social sectors operating in Jerusalem (education, 

health, economy) to link (Israeli) sectors. The study recommended to support the 

steadfastness of the population of the city of Jerusalem financially through the 

establishment of a fund at the local and regional level, in order for the population to pay 

for licenses of construction imposed on them by the (Israeli) occupation government 

which exceeded (20,000) US dollars for each housing unit, and the restoration of the 

houses, and the purchase of endangered properties negatively. The study also 
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recommended the encouragement of the return migration of the population of 

Palestinian communities to the city of Jerusalem to enhance the Palestinian 

demographic presence, and to prevent taking away the Jerusalem ID, especially from 

those who were separated from the study area by the separation wall with a view to 

deprive them of residence. 
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