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ميشال كوراتش ومايا شوشني

Translated by: Editorial Board |  هيئة التحرير:ترجمة

 الحقائق واالتجاهات:القدس
Jerusalem: Facts and Trends
 وهو.املميزات الدميوغرافية يف القدس من منظور إرسائييل
 يتناول هذا التقرير:ملخص
ّ
، الذي ُيصدره معهد القدس لبحث السياسات اإلرسائيلية2018 مأخوذ من الكتاب السنوي لعام
 ويتناول هذا.قدم معطيات يف كل املحاور االجتامعية واالقتصادية والدميوغرافية وغريها
ّ و ُي
 معطيات حول سكان القدس اليهود والفلسطينيني؛ إذ، وهو جزء من الكتاب،النص املرتجم
ّ
،ينطلق املعهد والكتاب من مفهوم القدس املوحدة اإلرسائييل يف تعامله مع املعطيات
 ويتعامل،جزءا من املواطنني العرب يف إرسائيل
ويعترب السكان الفلسطينيني يف القدس
ً
مهمة
النص
فإن املعطيات الواردة يف
، ومع ذلك.دميوغراف ًّيا معهم من خالل هذا املفهوم
ّ
ّ
ّ
وتحوالت الدميوغرافيا يف
، والتوازن السكاين فيها،التحوالت الدميوغرافية يف القدس
لفهم
ّ
ّ
.املدينة
. اليهود، العرب، الدميغرافيا، إرسائيل، القدس:كلامت مفتاحية
Abstract: This translated report considers the demographic features of Jerusalem
from an Israeli perspective. It is an excerpt from the 2018 Yearbook produced by the
Jerusalem Institute for Strategic Studies, and presents elements on all social, economic
and demographic aspects. It presents data on the Jewish and Palestinian inhabitants of
Jerusalem, beginning from the Israeli premise of a united Jerusalem in its approach to
the data and considering the Palestinian inhabitants to be part of the broader population
of Arabs in Israel. Nonetheless, the information available in this text is important for an
understanding of demographic developments and population balance in Jerusalem.
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عدد السكان
القدس هي أكرث مدن إرسائيل كثاف ًة سكاني ًة .ففي نهاية عام  ،2016بلغ عدد سكانها  882700نسمة،
أي ضعف عدد سكان تل أبيب ،ثاين أكرب مدينة يف إرسائيل ( 438800نسمة)؛ يف حني بلغ عدد سكان
مدينة حيفا ،ثالث أكرب مدينة 279600 ،نسمة ،واحت ّلت مدينة ريشون لتسيون املرتبة الرابعة من حيث
عدد السكان ( 247300نسمة) تليها مدينة بتاح تكفا ( 236200نسمة) .وهي تضم أكرب عدد من اليهود
يف إرسائيل((( (نحو  ،)550100وأكرب عد ٍد من العرب (نحو .)332600
وتُع ّد القدس مدين ًة مختلط ًة .ففي عام  ،2016شمل عدد سكانها  550100يهودي((( و 332600عريب
( 319800مسلم  96 -يف املئة؛ و 12600مسيحي  4 -يف املئة و 200درزي) ،و 3200مسيحي غري عريب،
ديني.
و 10300مقيم من دون تصنيف ّ
ويف عام  ،2016مثّل سكان القدس نحو  10يف املئة من إجاميل سكان إرسائيل ،وبلغ عدد سكانها
اليهود  8يف املئة من إجاميل اليهود يف إرسائيل ،بينام بلغ عدد سكانها العرب  18يف املئة من إجاميل
س ّكان إرسائيل العرب.
وعىل م ّر السنني ،حدث انخفاض يف نسبة اليهود يف القدس ،وهو األمر الذي تزامن مع زيادة موازية يف
نسبة العرب .فقد انخفضت نسبة اليهود فيها من  74يف املئة عام  1967إىل  72يف املئة عام  ،1990و68

يف املئة عام  ،2000و 62يف املئة عام  .2016ويف الوقت نفسه ،ارتفع عدد العرب فيها من  26يف املئة
عام  1967إىل  28عام  ،1990و 32يف املئة عام  ،2000و 38يف املئة عام .2016
تضم القدس أكرب عد ٍد من اليهود بني مدن إرسائيل .ففي عام  ،2016بلغ عدد سكانها اليهود ،550100
ّ

وتضم القدس
أي أكرث بنسبة  31يف املئة من عدد يهود ثاين أكرب مدينة يف إرسائيل ،تل أبيب (.)419600
ّ
أيضً ا أكرب عد ٍد من اليهود األرثوذكس املتزمتني (الحريديم) يف إرسائيل .ووف ًقا لتقييم يستند إىل الدراسة
االستقصائية عن اليد العاملة أجراه املكتب املركزي لإلحصاء اإلرسائييل ،كان يقيم يف املدينة  220000من
الحريديم ،أي  25يف املئة من إجاميل سكان إرسائيل املتد ّينني .ويف املقابل ،بلغ عدد السكان يف بني براك
ولكن هذا الرقم يشمل سكانًا غري الحريديم أيضً ا.
(أكرب مدينة حريدية يف إرسائيل)  189000نسمةّ ،

 1ما مل ُيذكر خالف ذلك ،فإنّ عبارة "السكان اليهود" تعني جميع السكان غري العرب مبن فيهم اليهود ،واملسيحيون غري العرب
واألشخاص غري املصنّفني بحسب الدين.
 2يشري هذا الرقم إىل اليهود فقط.
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الشكل ()1
سكان القدس بحسب املجموعة السكانية*2016-1922 ،

* من عام  - 1948السكان داخل حدود بلدية القدس الخاضعة لوالية دولة إرسائيل.

الشكل ()2
سكان القدس بحسب املجموعة السكانية (*2016-1922 ،)%

* من عام  - 1948السكان داخل حدود بلدية القدس الخاضعة لوالية دولة إرسائيل.
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تضم القدس أيضً ا أكرب عد ٍد من العرب يف إرسائيل ،إذ بلغ عدد سكانها العرب  332600نسمة يف عام
ّ
 .2016وهو أكرب بكث ٍري من عددهم يف املدن العربية الكربى األخرى يف إرسائيل :النارصة (،)75900
ورهط ( ،)64500وأم الفحم ( ،)53300والطيبة ( )41600وشفا عمرو (.)40500
الشكل ()3
سكان القدس وتل أبيب وحيفا بحسب املجموعة السكانية2016 ،

تع ّد نسبة العرب يف القدس ( 38يف املئة) أكرب بكث ٍري من نسبتهم يف إرسائيل ( 21يف املئة) ويف املدن
املختلطة الرئيسة حيفا ( 11يف املئة) وتل أبيب ( 4يف املئة) .يف حني تبلغ نسبة العرب يف اللد وعكا نحو
 30يف املئة من السكان ،ويف نتسريت عيليت  25يف املئة والرملة  23يف املئة.
ميثّل املسيحيون العرب  4يف املئة من سكان القدس العرب .ففي عام  ،2016بلغ عددهم  12500نسمة.
تضم أكرب عد ٍد من العرب املسيحيني يف إرسائيل يف ذلك العام هي :النارصة (،)22200
وكانت املدن التي ّ
وحيفا ( ،)15500والقدس ( )12500وشفا عمرو (.)10100

طبيعة الهوية الدينية
سكان القدس هم األكرث تنو ًعا وتباي ًنا بني مدن إرسائيل .وتش ّكل هذه الهوية الدينية أحد العوامل التي
مت ّيز بني مختلف املجموعات السكانية يف القدس.
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أشخاصا سنهم 20
وجدت دراسة استقصائية اجتامعية أجراها املكتب املركزي لإلحصاء ،وشملت
ً
سن ًة فأكرث ،يف الفرتة ( 2016-2014يف املتوسط) أنّ  20يف املئة من يهود القدس علامنيون ،و 26يف
املئة محافظون (محافظون متدينون ومحافظون ليسوا متدينني ج ًدا) و 19يف املئة متد ّينون ،و34
يف املئة حريديم.
املتوسطيف إرسائيل ( 44يف املئة) ويف تل
وكانت نسبة اليهود العلامنيني يف القدس ( 20يف املئة) أقل من
ّ
أبيب ( 66يف املئة) وحيفا ( 57يف املئة) .وبلغت نسبة املحافظني املتدينني يف القدس  26يف املئة ،وهي
أقل من نظريتها يف إرسائيل ( 35يف املئة) وحيفا ( 32يف املئة) ومامثلة لنظريتها يف تل أبيب ( 27يف املئة).
وبلغت نسبة سكان القدس املتدينني ( 19يف املئة) وهي أعىل من نظريتها يف حيفا ( 13يف املئة) وتل
أبيب ( 12يف املئة) وإرسائيل ( 11يف املئة) .وكانت نسبة الحريديم ( 34يف املئة) هي األعىل بني مدن
قياسا عىل تل أبيب ( 2يف املئة) ،وحيفا ( 4يف املئة) ،وإرسائيل ( 9يف املئة).
إرسائيل الكربىً ،

التوزيع الجغرايف
يف نهاية عام  2016بلغ عدد سكان القدس  882700نسمة ،منهم  61يف املئة يف القدس الرشقية (يف
املناطق التي ضمت إىل املدينة عام  )1967و 39يف املئة يف القدس الغربية .ويسكن يف القدس الرشقية 40
يف املئة من اليهود و 60يف املئة من العرب ،بينام أغلبية سكان القدس الغربية ( 99يف املئة) هم من اليهود.
يف نهاية عام  ،2016كان  542400من سكان القدس (يهو ًدا وعر ًبا) يعيشون يف مناطق ضُ ّمت إىل املدينة
يف عام  ،1967ويش ّكلون  61يف املئة من إجاميل سكان املدينة .وعىل م ّر السنني ،حدثت زيادة نسبية يف
عدد الذين يعيشون يف هذه املناطق .ففي عام  ،1972أصبحت نسبتهم  29يف املئة من سكان املدينة،
وارتفعت إىل  46يف املئة عام  ،1983وإىل  59يف املئة عام  ،2005وإىل  61يف املئة عام .2016
يف عام  ،2016كان  214600يهودي يعيشون يف املناطق التي جرى ض ّمها عام  ،1967ويشكلون  40يف املئة من
ً
ملحوظا يف إثر بناء
إجاميل سكان تلك املناطق .ويف سبعينيات القرن املايض ومثانينياته ،ارتفع عددهم ارتفا ًعا
أحياء يهودية كبرية يف هذه املناطق .ويف عام  ،1972أصبح العدد  8700يهودي ،ميثّلون  10يف املئة فقط من
سكان هذه املناطق .ويف عام  1983ارتفع الرقم إىل  39يف املئة ،واستمر يف االرتفاع حتى عام  ،1990ليصل إىل
 49يف املئة .ولكن منذ ذلك الوقت ،بدأت نسبة اليهود تنخفض تدريج ًيا ،ووصلت إىل  40يف املئة عام .2016
يف عام  ،2016كان عدد سكان األحياء اليهودية الكبرية التي بنيت يف مناطق ضمت بعد عام  1967عىل
النحو التايل 46100 :يف راموت ألون 41900 ،يف بسغات زئيف ،و 30900يف جيلو ،و 22400يف نيف
ياكوف ،و 20700يف هار حوما 14800 ،يف رمات شلومو ،و 14500يف رشق تلبيوت.
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الشكل ()4
السكان اليهود الذين سنهم  0سنة فأكرث يف إرسائيل ،والقدس ،وتل أبيب وحيفا بحسب الهوية الدينية2016-2014 ،
(املتوسط)

النسبة املئوية للسكان الذين سنهم  20سن ًة فأكرث.

الشكل ()5
سكان القدس بحسب التوزيع الجغرايف واملجموعة السكانية2016 ،
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الشكل ()6
سكان املناطق التي ضمت إىل القدس عام ( 1967نسبة مئوية من مجموع سكان القدس)2016-1972 ،

الشكل ()7
سكان املناطق التي ضمت إىل القدس عام  ،1967بحسب املجموعة السكانية2016-1972 ،

يف عام  ،2016كان  327700عريب يقيمون يف مناطق جرى ض ّمها إىل القدس بعد عام  ،1967ومثّلوا
 60يف املئة من إجام ّيل سكان هذه املناطق و 99يف املئة من سكان املدينة العرب .وكانت البلدات
التالية أكرب األحياء العربية من حيث عدد السكان يف هذه املناطق :بلدة بيت حنينا ( ،)39200وقرية
الطور ومنحدرات جبل الزيتون ( ،)26500وحي كفر عقب ( ،)26300والحي املسلم يف املدينة القدمية
( ،)25400وحي رأس العامود ( ،)23900وبلدة شعفاط ( )22300وجبل املكرب ( .)22300أما األحياء
سجلت أكرب عد ٍد من العرب املسيحيني فهي بلدة بيت حنينا ( ،)3000والحي املسيحي يف املدينة
التي ّ
القدمية ( ،)2600وقرية بيت صفافا ( )1200والحي املسلم يف املدينة القدمية (.)1100
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الشكل ()8
سكان املناطق التي جرى ضمها إىل القدس عام  ،1967بحسب املجموعة السكانية (نسبة مئوية 2016-1972 ،)%

الجدول ()1
سكان املناطق التي جرى ضمها إىل القدس عام  ،1967أحياء مختارة2016-1985 ،
الحي

1985

1992

2000

2006

2016

راموت ألون

20100

38100

37900

41400

46100

بسغات زئيف

14800

29400

36500

41900

41900

جيلو

23900

30400

27600

27100

30900

نيف ياكوف

-

-

20300

20200

22400

هار حوما

-

-

-

5700

20700

رمات شلومو

-

-

11300

14700

14800

رشق تلبيوت

11800

15200

12800

12200

14500
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الخريطة ()1
سكان القدس ،بحسب املجموعة السكانية ومستوى تجانس الحريديم*2015 ،

* جرى تحديد مستوى تجانس الحريديم استنا ًدا إىل نسبة أصوات األحزاب الحريدية يف انتخابات
الكنيست التاسع عرش يف كانون الثاين /يناير  .2013ويزداد هذا التجانس بازدياد تلك األصوات.
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النمو السكاين
يف عام  ،2016ازداد عدد سكان القدس بنحو  16900نسمة ( 2.0يف املئة)؛ حيث ازداد عدد اليهود 8100
( 1.5يف املئة) والعرب  2.7( 8800يف املئة).
تشري هذه البيانات إىل أنّ معدل من ّو السكان العرب يفوق نظريه لدى اليهود .وتشري مراجعة البيانات
املج ّمعة عىل م ّر السنني إىل أنّه خالل نصف العقد املايض ( ،)2016-2012راوح مع ّدل النمو السنوي
للسكان العرب بني  2.5يف املئة و 2.7يف املئة ،وللسكان اليهود بني  0.9يف املئة و 2.2يف املئة .وتختلف
مع ّدالت النمو بني العرب املسيحيني واملسلمني اختال ًفا كب ًريا .ففي الفرتة  ،2016-2012راوحت نسبة منو
املسلمني بني  2.5و 2.8يف املئة ،مقابل  0.8و 1.0يف املئة للمسيحيني ،باستثناء عام  ،2013عندما بلغت
النسبة  2.7يف املئة.
ويف عام  ،2016كان معدل النمو السكاين يف القدس  2.0يف املئة مساو ًيا نظريه يف إرسائيل ( 2.0يف املئة)،
وأعىل منه يف تل أبيب ( 1.4يف املئة) وحيفا ( 0.2يف املئة).
وكان معدل منو السكان اليهود يف القدس  1.5يف املئة ّ
أقل من نظريه يف إرسائيل ( 1.9يف املئة) وأعىل من
معدالت تل أبيب ( 1.2يف املئة) وحيفا ( 0.1يف املئة) .ويف املقابل ،كان معدل النمو السكاين يف القدس
( 2.7يف املئة) أعىل بقليل من مع ّدالت إرسائيل عمو ًما ( 2.2يف املئة) وحيفا ( 1.8يف املئة) ولكنه أقل
من معدل تل أبيب ( 5.0يف املئة)(((.

السن النسبي .ففي عام  ،2016كان العمر الوسيط للسكان  24سنة؛ أي إنّ
يتم ّيز سكان القدس بصغر ّ
نصف السكان ّ
تقل أعامرهم عن  24سنة .وللمقارنة ،كان العمر الوسيط لسكان تل أبيب وحيفا أكرب بكثري
من سكان القدس ،حيث بلغ  36و 38عا ًما عىل التوايل .وكان إجاميل العمر الوسيط لسكان إرسائيل  30سنة.
و ُيعزى انخفاض العمر الوسيطيف القدس إىل ارتفاع نسبة املجموعات السكانية من الحريديم والعرب يف
املدينة ،والتي تتم ّيز برتكيبة عمرية فت ّية بسبب كرثة عدد األطفال لدى ّ
كل أرسة.
ُيع ّد يهود القدس أكرب س ًنا من عربها .ففي عام  ،2016كان العمر الوسيط لس ّكانها اليهود  25سنة ،مقابل
 21سنة للعرب .ويف العام نفسه ،بلغ العمر الوسيط ليهود إرسائيل عمو ًما  32سنة ،وللعرب  23سنة.
تتم ّيز القدس بارتفاع نسبة األطفال يف عمر  0إىل  14سنة ،ووجود نسبة صغرية من املواطنني املس ّنني بعمر
 65سن ًة فأكرث .ففي عام  ،2016مثّل األطفال  34يف املئة من إجاميل سكان القدس ،مقابل  18يف املئة يف
 3تجدر اإلشارة إىل أن معدل تل أبيب عام  2016كان أعىل من األرقام املسجلة عامي  2014و ،2015حيث زاد عدد السكان العرب بنحو
 2.0يف املئة.
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الشكل ()9
متوسط معدل النمو السكاين السنوي يف القدس بحسب الفرتة واملجموعة السكانية2016-1967 ،

تل أبيب ،و 20يف املئة يف حيفا ،و 28يف املئة يف إرسائيل .ومثّل األطفال  32يف املئة من يهود املدينة ،مقابل
 36يف املئة بني عربها.
وكانت نسبة املواطنني املس ّنني ( 65سن ًة فأكرث) منخفض ًة نسب ًيا يف القدس ،إذ مثّلوا  9يف املئة من س ّكانها،
مقابل  15يف املئة يف تل أبيب و 20يف املئة يف حيفا و 11يف املئة يف إرسائيل كلها .ومثّل املس ّنون  12يف
املئة من يهود القدس ،مقابل  4يف املئة من عربها.
ي ّتسم اليهود الحريديم((( برتكيبة عمرية فت ّي ٍة ج ًدا ،وهي أصغر من نظريتها لدى العرب .حيث بلغت
نسبة األطفال يف عمر  0إىل  14سن ًة  40يف املئة بني الحريديم يف القدس ،مقابل  27يف املئة بني اليهود
عمو ًما (العلامنيني والتقليديني واملتدينني)((( .وبلغت نسبة املس ّنني ( 65سن ًة فأكرث) بني الحريديم  7يف
املئة ،مقابل  15يف املئة بني اليهود عمو ًما.
وي ّتسم العرب املسلمون يف القدس أيضً ا برتكيبة عمرية فت ّية ،وهي أصغر بكثري ّ
مم هي لدى العرب
املسيحيني .وميثّل األطفال يف عمر  0إىل  14سنة  37يف املئة من العرب املسلمني و 21يف املئة من
وحدّدت هذه األحياء بحسب نسبة األصوات لألحزاب
 4يشري ذلك إىل السكان اليهود الذين يعيشون يف أحيا ٍء معظم سكانها متدينونُ .
وصنّف سكان األحياء الذين مل يحت ّلوا املرتبة
الحريدية يف انتخابات الكنيست التاسعة عرشة (الربملان اإلرسائييل) يف كانون األول /يناير ُ .2013
يهود بصفة عامةُ .ينظرhttps://bit.ly/33sYmwg (Hebrew) :
 1حتى  5عىل مقياس التجانس الحريدي عىل أنّهم ٌ
ُ 5ينظر املالحظة .6
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الخريطة ()2
النمو السكاين يف القدس 2016

العرب املسيحيني .وميثّل املواطنون املس ّنون ( 65سنة فأكرث)  4يف املئة من العرب املسلمني و 14يف املئة
من العرب املسيحيني.
يف عام  ،2016كانت املجموعة السكانية ذات الرتكيبة العمرية األكرب س ًنا يف القدس هي املسيحيني من
غري العرب؛ حيث بلغ عدد هذه املجموعة  3200نسمة فقط ،والعمر الوسيط فيها  43سنة .والعرب
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املسيحيون أيضً ا مس ّنون نسب ًيا ،بعمر وسيط  34سنة .وكانت أصغر املجموعات السكانية هي الحريديم،
بعمر وسيط  19سنة ،والعرب املسلمني ،بعمر وسيط  21سنة.
الجدول ()2
سكان القدس بحسب الفئة العمرية ،واملجموعة السكانية والدين2016 ،
األطفال
( 0إىل  14سنة)

املسنون ( 65سنة فأكرث)

العمر الوسيط *

إجاميل سكان القدس

%34

%9

24

السكان اليهود

%32

%12

25

اليهود عمو ًما (علامنيون ،وتقليديون
(((
ومتدينون)

%27

%15

30

%40

%7

19

السكان العرب

%36

%4

21

عرب مسلمون

%38

%4

21

عرب مسيحيون

%21

%14

34

مسيحيون غري عرب

%18

%19

43

اليهود الحريديم

(((

* العمر الذي يزيد عليه  50يف املئة من السكان.

6
7

ينظر املالحظة .6
املرجع نفسه.
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الشكل ()10
الرتكيبة العمرية يف القدس بحسب املجموعة السكانية2016 ،

الشكل ()11
الرتكيبة العمرية للسكان اليهود يف القدس2016 ،
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الشكل ()12
الرتكيبة العمرية للسكان العرب يف القدس بحسب الدين2016 ،

