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 :الملخص
 ئّصخصاال على طرأ الذي رّيالتغي إبراز إلى  الدراسة هدفت

 مّن الفترة خالل سالقد ظةافمح لسكان ةديموغرافي وال للسكن ةمورفولوجي لا
 السكّن مشكلة مؤشرات علّى لتعرّفوّا السكنّ، حالّة على وأثرّه ّ،1997-2022
 .ةمقد سال المدينة ة ّخاصّ و القدس محافظة سكان على وأثرها

 ،ّم1967 عام القدس على سيطرته منذو ّ،االحتالل أنّ   :النتائج أهّم ومن
 أغلبيّة خلق إلى ةالرامي ،ّةالمستمر ءاتواإلجرا ّتالسياسا نم سلسلة مارسي ّ وهو

ا  ةّ،ِفل ْسطيني اّل األراضي تفتيتّو ّ،المدينة في يهودية  االستيطانية، المشاريع من بدء 
 غيرهّاو( ج) المصنفة المنطقة على الكاملة والسيطرة ّ،العنصرّي الفصل وجدار
 .اإلجراءات من
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 الكولونيالّي ستعماراالب يصطدم ِفل ْسطينيّ ال يّ نراعمال المتدادا إنّ 
 رّ أث ّ ما ّ؛ةِفل ْسطيني ال األراضي تفتيّت أجل من االحتالل رسهّامي ّ الذي المتسارعّ،

ري ة البيئة ةمورفولوجي  على  االنفراّج أنّ  ويبدو ّ،السكن أزمة من وفاقم ّ،الح ض 
 .ةني سكااإل والتنمية قتصاديّ اال الوضع نيتحسل أساسيّ  شرط سياسيّ ال

 فّي يني ِفل ْسطينال نّ فإ ّ،دسالق في تمرةالمس التهويد سياسة من وبالرغم
ل ون القديمة سالقد  للمحتليّن %8.6 مقابّل ّ،%91.4 بنسبة مطلقة غلبيةأ ي شك ِ

 تجاوزّت ةشرقي ال القدس في ينِفل ْسطيني ال السكان نسبة أنّ  كما ينّ،اإلسرائيلي 
 .يناإلسرائيليّ  ينللمستوطّن %39.58 قابلمّ  60.42%

 القدّس مدينةو القدس ةافظمح في صعّبال الواقع نّ أ  :اتوصيالت أهّم نوم
 يّنِفل ْسطيني ال لب ّقِّ من وعقالنية ذكية تاإستراتيجيّ و بادراتم يتطلب واحيهاوض

 االحتالل على ةسياسي ال الضغوط خالل من التحديات لمواجهة والمسلمين والعرب
 خالل من ينطيني ِفل سّْال صموّد تعزيز على لعمالو ّ،االحتاللية إجراءاته وقفل

 تواجّه التي المختلفة كالّتمشال وحل ّ،ديموغرافيّ لا قهمفوت على اظفالح
 قطاعاّت مختلفل والمهنية المؤس ساتي ة القدرة تطوير خالل من ّ؛يّنِفل ْسطيني ال

 .المستدامة التنمية
 ،سكّنال أزمة القدسّ، ميتروبولين الكبرىّ، القدس:  فتاحيةمّ  كلمات

 .اإلسرائيليّ  االحتالل
Abstract: 

This study aims at focusing on the change that occurred in 
the morphological and demographic characteristics of the 
population of the Jerusalem governorate during the period from 
1997-2022, and its impact on the housing situation, and to identify 
the indicators of the housing problem and its impact on the 
residents of the Jerusalem governorate, especially the Holy City . 

Among the most important results: that since the 
occupation's control over Jerusalem in 1967, it has been practicing 
a series of continuous policies and procedures aimed at creating a 
Jewish majority in the city, and fragmenting Palestinian lands, 
starting with settlement projects, the apartheid wall, and complete 
control over the city. Classified Area C and other actions . 

The Palestinian urban expansion collides with the 
accelerating colonial colonialism, which is practiced by the 
occupation in order to fragment the Palestinian lands. This affected 
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the morphology of the urban environment and exacerbated the 
housing crisis. It seems that political détente is a prerequisite for 
improving the economic situation and housing development . 

Despite the ongoing Judaization policy in Jerusalem, the 
Palestinians in Old Jerusalem constitute an absolute majority of 
91.4%, compared to 8.6% for the Israeli occupiers, and the 
percentage of the Palestinian population in East Jerusalem 
exceeded 60.42%, compared to 39.58% for the Israeli settlers . 

Among the most important recommendations: that the 
difficult reality in the governorate of Jerusalem and the city of 
Jerusalem and its suburbs requires smart and rational initiatives 
and strategies by Palestinians, Arabs and Muslims to face 
challenges through political pressure on the occupation to stop its 
occupational procedures, and reinforce the steadfastness of the 
Palestinians by maintaining their demographic superiority, and 
solving various problems facing the Palestinians; By developing the 
institutional and professional capacity of the various sectors of 
sustainable development . 

Keywords: Greater Jerusalem, Metropolitan of Jerusalem, 
housing crisis, Israeli occupation . 
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 :المقدمة
 القدّس محافظة فّي السكن وظروف المساكن ةمورفولوجي  دراسة دّ ع ّت ّ

 ،وخصائصهّا ّ،مالمحها ودراسة ّ،ّةسكني ال البيئة مستوى يميتق في ومهمة مفيدة
 أحّد ةسكني ال قالمناط دّ ع ّوت ّ بهاّ، المحيطة العامة والبيئة ّ،تواجههّا التي والمشاكل
 مّن كبيرة مساحة تشكل مّا اوغالبّ  رضّ،األ ستخداما ريطةخ في ةسالرئي األنماط

 السكنّ، عن يستغنِّي ّ ال الحضاريّة مستوياته كافّة في اإلنسان أن كما مدينةّ، أي
 المواطّن احتياجاّت أهم مّن المسكن دّ ع ّوي ّ كمّا بحياتهّ، تتعلق همةم ضرورة وهو
 ّلمشاّك من ينِّاعي ّ ذيالو ّ،خاصّ  بشكل يمقد سلا طناوالمّو ّ،عاّم شكلّ ب ْسطينيّ ل ّفِّال

 االحتالّل سلطات تمارسه يذال التهويد ظل في ،المالئم المسكن توفير يف عديدة
 .م1948 عام منذ

 بشكّل ترّ أث ّ ةعربي ال بالمنطقة تحيط التي الراهنة واألوضاع الظروف إنّ 
 يستوجّب ممّا ّ،خاصّ  بشكل القدس محافظة علّىو ّ،عام بشكّل فِل ْسطين على واضح
 ،السكانيّ  والتضخم الحضريّ، التمدن اتديتح في شاملة ةصوّرب النظر إعادة

 ّةعمراني ال والمراكز القدس سكان صمود لدعم التخطيطيّ، للنظام الحالي والوضع
 قدّةمع ّال( ةسياسي الجيو) األوضاع أن شك وال .القدس محافظة داخّل بها المحيطة

 ّيالذ( الكولونيالي) ونظامه اإلسرائيليّ  حتاللاال بسبب فِل ْسطين في ةلمتقلبوا
 قّد ّ،الموارد محدودية إلى باإلضافة ّ،القدس في بالذاتو ةغربي ال الضفة في رسهيما
 محافظّة في المستدامة التنمية وقضايا الح ض ري ة البيئة ةمورفولوجي  على ترّ أث ّ

 . القدس
 (2017 ّ،2007 ّ،1997) الثالثة اتت عدادال نبي مقارنةال إجراء ولعل

 لسكّنل ّةمورفولوجي ال خصائصال على طرأّت تياّل التغي رات تلك دراسة في سيفيد
 .الماضية ةسن نيالعشر خالل القدس محافظة في
 الدراسة هيكلي ة-1
 الدراسة منطقة 1-1

 البالّغ ةغربي ال الضفة محافظات إحدى ّ،القدس محافظة الدراسّة تتناول
   . محافظة ةعشر إحدى هاعدد

 أّي ّ،2كم453 حتهااّسم تبلغو ّ،ةغربي ال الضفة وسط في لقدسا افظةمح تقع 
 مساحّة من %1.27 المساحة هذّه وتشكل غزةّ، قطاع مساحة من تقترب هاأن ّ

 الجغرافّي للواقع انظرّ و ،ةغربي ال الضفة مساحة من %6.1ّو ّ،التاريخية فِل ْسطين
 لقدسا افظّةمح تقسيم تم بحتةّ، حصائيةإ راضوألغ ّ،القدس لمحافظة سياسيّ وال
 حسب) القدس محافظة تامعتج عدد وبلغ ّ،( J2 ةمنطق)و  (J1 ةمنطق) نأيجز إلى
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(  J1 منطقة) بخصوص أما  .(1) امعّ تج 50( 2017 ت عدادل ةداري اإل  التقسيمات

 للضفّة احتاللها عدّ ب ّ القدس محافظة من نوةعّ  إسرائيل ضمته الذي الجزء هيف
 ،قديمةاّل دةالبل :وتشمل القدس شرقيّ  قةلمنطا هذه وتضم ّ،1967 عام في ةغربي ال

 وشعفاط، والثوريّ، نّ،اوسلّو مودّ،الع وباب الساهرةّ، بابو جراحّ، الشيخ ءايوأح
 مساحتهّا وتبلغ. باهر وصور صفافاّ، وبيت حنيناّ، وبيت والطورّ، ّ،ّةوالعيساوي

 . (2)القدس فظةمحا مساحة مجمل من %20.3 نسبته ما يأ ّ،2كم 70 حوالي

 .(1 مرق لالشك انظر)
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 .(19:ص) .2609 .مرجعيلا الرقم (24) مرق .القدس كتاّب ،ف.ح.م.ج (1)
 مدينة في السكن اعقط على وتأثيرها ةقتصادي ّاالو ةسياسي ّال المتغيراّت واقع .نشاهي  (2)

 .(ط)ص القدس
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 للدراسة الزمنّي الحد 1-2
 وحتّى 2007) من الممتدّة ترةالّف تلك هي ،بحثها تم التي الزمنية الفترة إنّ 

 دراسة عند 1997 عام قّتبس التي رةّتالف تناولت الدراسة فإنّ  وبالتالي ّ،(2022
 .التاريخي عدالب ّ
 فهّاوأهدا الدراسة مشكلة 1-3

 السكاّن جههاايو التي الصعوبات أهم من واحدة السكن مشكلة ّ دع ّت ّ
 المحيطة والمناطق القدس مدينة فيو ّ،عام بشكل القدس محافظة في ونِفل ْسطيني ال

 سيطرتّه منذ يسعى رائيليّ ّسإلا االحتاللف ّ،خاصّ  لبشّك الشريف القدسي بالحرم
 من سلسلة عبر ّ،المدينة في يهودية لبيةأغ لقخ إلى م1967 عاّم القدس على

ا لذلكّ، الراميّة ّتواإلجراءا السياسات  وجداّر االستيطانية، المشاريع من بدء 
( ّج) المصنفة المنطقة على كاملة رةسيط االحتالل وسيطرة ّ،العنصري الفصل
 ّيف لتخطيطا يتم لم حيث ّ،ةغربي ال فةضلا مساحة نم %60 من أكثر تشكل والتي

ِفل ْسطينيّ ال طويّرللت %1 من ألقل سوى منطقّةال هذه
 أزمّة بإيجاد انتهاءّ  وليس  ، (1)

 . ينِفل ْسطينيّ لل حقيقية سكن
 لدفعهم ينِفل ْسطيني ال للسكان البناء أمام عقبات وضع دعمّ ت ّ االحتالل أنّ  كما

 ومن ّ،قدسال محافظة فيها بما ّ،طةمحيلا المناطقو القدس مدينة عن زوحالن إلى
 علّى ولالحص رقيستغ قد حيث ّ،جديدة بناء تراخيص منح عدم قباتالع هذه

 المرخصّة رغي المساكن آالف وجود يعني ما وهو سنوات، عشر بناء رخصة
 .القدس أراضي ظممع ّل االحتالل مصادرة نع ناهيك للهدمّ، رضةمع ّوال
 :اآلتّي إلى لدراسةا فتهد

 للسكن ةمورفولوجي لا ائصالخص على طرأت التي تغي راتلا إبراز .1
 منطقة)  و(  J1 منطقّة) تينللمنطق القدّس محافظة لسكان ةديموغرافي وال
J2  )البيئّة على ثرهاأو 2022 ّ،2007 ّ،1997 من الفترة خالل 
 .ةسكني ال

 وظروّف مساكنلا ةمورفولوجي  على ترّ أث ّ التي العوامل إلى الوصوّل .2
 .ةظفالمحا يف السكن

 ،ةِفل ْسطيني ال ألسرةا ومشاكل ّ،السكن مشكلة مؤشرات على التعرف .3
 محافظة في مشاكل من ليهاع يترتب وما السكن بظروف المرتبطة
 .القدس مدينة ة ّخاصّ و ّ،القدس

 

 .11/07/2021.للسكان المتحدة األمم وصندوق .ف.ح.م.ج (1)



في ضوء التحديات  دسحافظة القة( السكن في ممورفولوجّي)
 ةسياسّيالة( وديموغرافّي)ال

 . رائد صالحةد
 

6 

 

  سةالدرا أهمية 1-4
 ّىلإ السكنّ، ظروف في حدث الذي رالتغي  على الضوء الدراسة سل ط ت .1

 . (J2 قةمنط) و(  J1 منطقة) المنطقتين ىوتمس على نيالتبا إظهار جانب
 طلّبتت التي والحلول والمقترحاّت الخطط وضع في الدراسة هذه عداسست ّ .2

 .القرار صانع من ةع ّب ّاتمّ 
 يّنِفل ْسطينيّ لل بالنسبة ةسياسي الو ةديني ال مكانتها لها محافظة الدراسة تتناوّل .3

 لهجمّة ضتتعر يتال القدس مدينة المحافظة هذه وتضم ّ،والمسلمين والعرب
 واألبعاّد ّ،واإلنسان والمساكن اتمقد سوال األرّض تهويد فدِّتسته صهيونية
 . سياسيّ ال لقدسا لمدينة ستراتيجيّ اإل المستوى لىع السكن ألزمة الخطيرة

 :الدراسة فرضيات 1-5
 األثّر له كان ّ،الخصوبة من عالّ  دلمع ّب ِفل ْسطينيّ اّل الشعب احتفاظ إن .1

 .تاللاالح مخططات وجه في الصمود ىعل كبرألا اإليجابي
 بظروّف كبيرّ  حدّ  ّىإل القدس محافظة في ةِفل ْسطيني ال ةاألسّر لمشاك ترتبط .2

 .السكن
 المساكّن ومصادرّة ّ،واالستيطان والهدم التهويد عمليات فثيتك إنّ  .3

 علّى لالحتالل الكاملة سيطرةال عن ناهيك ّ،المبرمج الطردو ّ،واألراضّي
 محافظّة في يضاألرا استخدام على األكبر ألثرا له( ج) ةفالمصن المنطقة
 .القدس

 :الدراسة مصادر 1-6
 للسكاّن امالع ت عدادال نتائج على أساسيّ  بشكل الدراسة اعتمدت

 الكثيّر فريو إنه حيث ،2017 ّ،2007 ّ،1997 للسنوات ّ،والمنشآّت والمساكن
 ،ّنالسك فبظرو المتعلقة النسبو دالّتمع ّوال واألرقام المؤش راّت من
 والصحيّة ةسياسي الو ةي قتصاداالّو ةي ماعجتاالو الديمغرافية لخصائصاو

 مركزيّ ال الجهاّز هارّ صدِّي ّ التي وحس ّالمّ  على عالوة ّ للسكانّ، يشيةمع ّوال والبيئية
 الكتب بعض إلى ضافةباإل وغيرهاّ، بالسكن المتعلقة ِفل ْسطينيّ ال لإلحصاء
 ووسائّل البحثية ؤسساتملاو تمنظمالا عن صدرت التي بحاثواأل والتقارير

  .القدس يةضق تناولت التي عالماإل
 :الدراسة منهج 1-7

 متطلباّت ييلب منهج كل إن حيث الدراسةّ، في تمّ خدِّاست ّ مناهج عدة هناك
 يّنعدّ الب ّ لجةامع في التاريخي المنهج استخداّم تم ّ،الدراسة من ينةمع ّ مرحلة
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 ،السكن ظروف على ّةسياسي لا داثألحا رّيأثّت ة ّخاصّ و يخيّ،والتار سياسيّ ال
 ّةالتحليليو ةالوصفي هجاالمّن ماستخدا تم كما. بالمسكن لقةمتعال المتغيرات طوروت

 ظروّف مالمحو مشاكل تحديّد بهدف ّ،المسكن خصائص من الكثيّر على للتعرف
 علّى للتعرف (ّيالتأثير) السببي المنهج تخدماس اأيضّ  وتم ّ،ةسكني ال والبيئة السكن
  .السكن شكلةمو المسكن ةمورفولوجي  في رّثؤت التي لمالعوا

 :دراسةال اتحطلمص 1-8

د  :الَحَضري ة ةمورفولوجي ّال -  من المباني دراسة: ةمورفولوجي الب ي قص 

 أنّ  كما  . (1)اوارتفاعه بنائهاّ، ومادة اّ،وعمره وظائفهاّ،: حيث

 ديّةاالم بمكوناته ةني راعمال للمراكّز التخطيط بدراسة تهتم ةمورفولوجي ال

 التطوّر اأيضّ  ةجي وفولمورال دراسة كسعت كما  ، (2)الحياة وجودة نيةاكوالم

 ،(3)افيه المؤثرة والعوامل ةعمراني ال التنمية ومسارات لمدينةل عمرانيّ ال
ري ة المراكز ةمورفولوجي  دراسة وتعد  ّةساسي األ االختصاصاّت من الح ض 
 التشكيّل فهّم ألنّ  ّ؛ةرياممع ّال والهندسة انيالمك والتحليل الجغرافيا في

 . (4)يلحضرا التصميم من همّ م ءّ جز الحضري

 طلّب وجود هاأن ّ على الضيق بالمفهوم السكن أزمة فتعرّ   :السكن أزمة -

 مّن بسِّانمّ  ازدياد الطلب هذا يرافق أنّْ دون من ّ،المساكن على عالّ 
 عّن اكليًّ توقفال أو ،يدةالجد ةسكني ال اإلنشاءات نقص بسبب المساكنّ،

 يفوّق حوّ ن لىع المساكن اراتإيج ارتفاع أو ّ،والتشييد ءاّنلبا لياتمع
 بالمفهوّم السكن أزمّة اأمّ  .المحدود الدخل ذوي من لألفراد ةالشرائي  القدرة
 قحق ِّي ّ الذي المالئم أو الصالح كنمسال نقص هاأن ّ على فرّ ع ّفت ّ الواسع

 . (5)يالصح المسكن شروط معّ  فقاويّتو ّ،لألفراد والرفاهية االستقرار

 

 . )114:ص) . العمران جغرافي ة في دراسة .صنعاء مدينة .البحيري (1)
(2) Norzailawati; Urban Morphology Analysis by Remote Sensing & 

GIS Technique (P: 1-2). 
(3) Xiaowei; Comparative Analysis of Urban Morphology. (PP: 4-6). 
(4) ROGER; the Urban Design Group, and founder of Roger (PP:10, 

14). 
 .(243:ص. )البصرة ةمحافظ في السكن أزمة اتجاهاّت تحليل .ناشور (5)
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 أشكاالّ  ةاإلسكاني  الفجوة أو ةالمشكل تأخذ  :ةي ّاإلسكان الفجوة أو المشكلة -
 النوّم أو التشردّ، ظاهرة من عليه يترتب وما المأوىّ، قدانفِّ منها: مختلفة
 اأمّ  للسكنّ، تصلح ال التي برّ والخِّ وردّ وال العامة والساحات الطرقات في

 . (1)نالمسك خلاد رسّ األ ّ بتعدد مثلفيت اآلخر الشكل

 سكنيّ ال الرصيد عجز مدى هان ّبأ ةي سكنال الحاجة فعرّ ت ّ  :ةسكني ّال الحاجة -
 مالئم سكن  توفير عن امع ّ كليهما أو والنوعية الكمية الناحيتين من

 عوامّل دهادتح التّي التصميمية المؤش راتو ييرامعال وضمن ومريحّ،
 اجّةالح ّلمشت فهي ّ،ةقتصادي اال القابلية عن النظر بغض والزمانّ، المكان
 بعيّن ذلك توفير فّي ألسرا اتإمكاني أخذ دون نم للمأوّى ةالكلي 

 . (2)االعتبار

 في ةسكني ال الوحدات على الطلب يتمثل  :ةسكني ّال الوحدات على الطلب -
 لألسّر ةسكني ال الحاجة في ويتمثل ّ،لّاالفع ّ اإلسكانيّ  الطلب: هما نوعين
 يّرغ اإلسكانيّ  الطلب اأمّ  هّ،قيتحق على اماديًّ والقادرة سكنال في الراغبة
 قادرّة غير هاولكن ّ سكنال في الراغبة لألسر ةسكني ال اجةالح هو الفعال
 لذوي ةسكني ال المشكلة أساس الفعال غير الطلب ويمثل تحقيقهّ، على اماديًّ

 ّةسكني  اظروف ّ تعيش التي أو دومةّ،مع ّال معّ المجت لشرائحو فضالمنخ الدخل

 .(3)صعبة

 اإلطاّرو ةرسمياّل الوثيقة هي اناإلسك ةإستراتيجي : اإلسكان ةيجي ّراتتإس -
 علّى ّ،الدولة في ةاإلسكاني  التنمية في تهتم التي المؤسسات ةنشطأل العام

 عام شكلّ ب ةستراتيجي اإل فعرّ وت ّ ّ،(4)والطويل والمتوسط القصير المدى

 ّةعملي ّرطاإ في المتاحة القدراتو الوسائل استخدام وفنّ  علم": هّابأن ّ
 

-2005" الفترة خالل السعودية ةبي ّعرلاّ المملكة في ةاإلسكاني ّ االحتياجاّت تحديد .رينون (1)
 .(3:ص) ."2024

 والبدائل بعقوبة مدينة في الحكومي للسكن والوظيفية الفعلية الحاجة رتقدي .الهيتي (2)
 .(4:ص)  .المطروحّة

 والبدائل بعقوبة نةّيمد في وميكالح للسكن فيةيوالوظ الفعلية الحاجة رتقدي .الهيتي (3)
 .(4:ص)  .المطروحّة

 . مراّنلعاّ مرصد (4)
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 العمّل حرية من مشها قخل بهدف لهاّ، طيطوالتخ إعدادها يتم ملةمتكا
 السلّم أوقات في اليالع ّ سياساتهم أهداف تحقيق على القرار صانع نعيِّي ّ

   .(1)"والحرب

 كلمتي بين دمج عن رةعبا وهو) ديموغرافيّ ال مصطلحال  :االديمغرافي -
(Demos)  و شعب اّ، وأ سكان ا وتعني(Graphia)  جال ّس أو اث ّبح وتعني) 

 المتعلقّة والمجاالت السكان على البحث علم لوصف هصياغت تمت وقد
 والسماّت ةعمري اّل والفئات والخصوبة ةالسكاني  زيادةال ذلك في بما ّ،بهم
 ذلّك في بما نسانيّ،إ معّ جتم لكل ةالسكاني  التغي راتّب تتعلق التي ةجتماعي اال

 الواقّع وصف في البحث يعني اغرافي مويدال وعلم المرأةّ، نةومكا التعليم
 الهجرّة سياسات تشمل التي ةديموغرافي ال ساتلسياوا للسكان العددي
 ،صحية سياسات من بها يتعلق وما المواليد وسياسات الخارجي ةو الداخلية
 التغي راّتو ةجتماعي االو ةقتصادي اال التحوالت بين عالقّة كهنا لذلك

 .(2)وفاعال ّ امهمًّّ انيًّإنسا اموردّ  كانسال يمثل حيث ةّ،رافي ديموغال

 :سابقةلا تالدراسا 1-9

 فّي المستدامة ةاإلسكاني ّ التنمية ّ،(2020 ّ،وبدوّي ّ،صالحة) دراسة -
 .2017 ّ،2007 ف لَْسطين
 بالتنميّة المرتبطة الح ض ري ة المؤش رات رصد إلى الدراسة دفته
 ّ،ل ْسطينفِّ في الئممال المسكن راتمؤشّ  ضواستعرا ّ،فِل ْسطين في ةاإلسكاني 
 أهّم عن والكشف باإلسكانّ، ترتبط لتيا ةيالرئيس المؤش رات أهم على والوقوف

 وإلقاّء ةّ،المستدام ةاإلسكاني  التنمية تحقيق ونّ دّ  ولحّ ت ّ التّي والتحديات وقاتمع ّال
 في دامةالمست ةاإلسكاني  التنمية لتحقيق المطلوبة السياسات على الضوء
 والضفّة غزة اعقط فّي اإلسكانيّ  الوضع ورةط ّخّ  الدراسة تن بي و. فِل ْسطين

 السكانيّ  النمو دالتمع ّ بين التوازن تحقيق :الدراسة توصيات أهم ومن .ةبي رغال
ري ة البيئة لحماية مةادست ّمّ  سياسات يوتبن ِّ ةّ،اإلسكاني  والتنمية  فّي الح ض 
 كّنالمس روتوفّي ل،ثاألم الستغالّلا خالّل من األراضي إدارة وتحسين ّ،فِل ْسطين
 ،اإلسكانيّ  القطاع جوانب حسينوت ّ،يهعل الحصول وسهولة والمستدام المالئم

 

 . ةسياسي ّال الموسوعة (1)
 .(9-8 :ص) . لقدسا في اديموغرافي ّال .خمايسي (2)
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 قطاّع لهيئاّت المؤس ساتي ة القدرة وتطويّر ّ،اإلسكانيّ  التمويّل سوق وتحسين
 .اإلسكان

 الواقع :القدس فّي الديموغرافوبيا ّ،(2019 ّ،خماسي) دراسة -
 .فواالستشرا والتحوالت
-ِفل ْسطينيّ ال الصراع لبّ  والجغرافيا اّي فديموغرالا ّىعل صراعاّل يمثل

 ّاديموغرافي ال ةحال فّي تحوالت حدثت األخير القرن وخالل ّ،نيّ يوصهال
 في وتحوالت ةسياسي جيو تغيرات أحدث مام ةّ؛اإلسرائيلي و ةِفل ْسطيني ال

 هذّه تتناوّل .بينهما فيما عليها والسيطرة الموارد وتوزيع وةالق عالقات
 القدس، الةح واقع في قاطاتهوإّس تهابركّ ومّ  اموغرافي يدال وممفه الدراسة

-ِفل ْسطينيّ ال/عربيّ ال الصراع حالة على خالله من لالستدالل

 في ديموغرافيّ ال الواقع وت عِرض كما. فِل ْسطين في اإلسرائيليّ /الصهيونيّ 
 ّةديني لوا ّةوالثقافي  ةثنيّ واإل قومي ةال االنتماءات محور على وتحلله القدس

 ّةديموغرافي ال تابركّ المّ  بين العالقة مناقشة وتحاول. ةسياسي يوجلاو
 والسيطرّة الحيزي التخطيّط في توظيفها وكيفية والديمقراطية جغرافي ةوال
 ّااعتمادّ  تبعاته، ومناقشة للمستقبل استشراّف وضّع تحاوّلو كما. الموارد على
 من جميعهات رييج لتيا طياتمع ّلل الناقد لوالتحلي الرصد ةمنهجي  على
 اّتاألدبي  مراجعة إلّى ضافةباإل ةّ،ي ائيلوإسر ةل ْسطيني فِّ إحصائية ادرمص

 لقدّسا أجل من صياغتها تمت التي وأ/ و بها مولمع ّال والبرامج والخطط
 .ومحيطها

 

 

 

 على تهوانعكاسا سياسيّ الجيو الوضع ّ،(2018 وصباحّ، الخطيب) دراسة -
  .(العيزرية دةبل سيةارد حالة) سالقد محافظة فّي ناإلسكا قطاع

 على المتبعة ةاإلسرائيليّ  السياسات على التعرف إلى سةدراال فتهد
 ومصادرّة ّ،لتفافي ةاال والطرق ستعماريّ اال االستيطان في والمتمثلة ّ،األرض
 داريّ اإل التصنيف إلى باإلضافة ّ،العنصريّ  والتوسع الضم وجدار األراضي
 التأثيّر أنهاّش من والتي ّ،أوسلّو اتفاقية في ّءاج اّم بحس ّةغربي ال الضفة يف للمناطق

 هيكلي ّةال المخططات مساحة ثبات :الدراسة نتائج أهّم ومن .اإلسكان اعقط ىعل
 للسكن المخصصة الفارغة المساحات من %44 أنّ  كما سنةّ، ينعشر تقارب لمدة
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 اّرّثآ الحتاللا ياساتس فرضّت يثح ّ،(ج) هاأن ّ على المصنفة المناطق في تقع
 مخططاّت بوضع :سةلدراا وأوصت .ةراني معو ةوديمغرافي  ةاقتصادي و ةي عاجتما

 ّةتخطيطي  بنماذج للخروج راتالمتغيّ  جميع االعتبار بعين وتأخذ الواقع معّ  تتناسب
 وسياستهّا ةاإلسرائيلي  المخططات فرضته ما لتعالج ةِفل ْسطيني ال بالحالة ةخاصّ 
 .عنصري ةال

 وتأثيرها ةقتصادي ّاالو ةسياسي ّال راتمتغيلا واقع ّ،(2018 شاهينّ،) اسةرد -
 حتّى 1967 عام من الممتدة الفترة فّي القدس مدينة في السكن قطاع على
 .2018 عام

 أهم وتأثير القدسّ، مدينة في السكانيّ  قعاالو رصد إلى الدراسة هدفت
 قراّر وصالخص وجه وعلى ّ،2018 عام من ولألا الربع حتى ةسياسي ال حداثاأل
 وانعكاساّت ّ،قدسال ىإل ّةمريكي األ ةلسفارا نقلب( ترامب دونالد) مريكيّ ألا رئيسال

 التخطيّط سياسات أنّ  :النتائّج أهم نوم. القدس شرقيّ  سكان ىعل القرار هذا

 لهيمنّةا أجل من تضغط بقوانين الواقع األمر بفرض تتمثل يتوال اإلسرائيليّ 
 سياديّ  كيان أي إقامة قبلتسلما في عنمتو القدسّ، على عالصرا تعمق ةسياسي الجيو
 التمويّل شّح مّن القدس سكان يعاني امك الشريفّ، دسالق وعاصمته طينيّ سّْفِل ّ

 وخطّة شاملة رؤية بلورة :التوصياّت همأ ومن .ةقتصادي اال والتحديات المصرفيّ 
  .بها المحيطة واألحياء القدس مدينة في اإلسكان قطاع لتطوير موحدة وطنية

: ّنبعنوا ّ،(1622 المرجعّي الرقم ّ،2009 فّ،.ح.ّم.ّج) دراسة -
 تناولّت(: 2017 عام حتى ةف لَْسطيني ّال األراضّي فّي اكنالمس قاطاتإس)

 تقديّر معّ  1967 عاّم ذمن ةغربي ال والضفة غزة في واألسر المساكن أعداد
 .2017 عام حتى ةسكني ال الوحدات

 في سكنال ظروّف واقع) :ّنبعنوا ّ،(2009 الخطيبّ،و فريجات) دراسة -
 .(ةف لَْسطيني ّال ّياضراأل

 ة،ِفل ْسطيني ال األراضي في ةسكني ال وفللظر األبعاد يّلتحل لىإ هدفت
 ومّن .(االستجابة التأثيرّ، الحالةّ، الضغوطّ، الدوافعّ،) DPSIRمنهاج باستخدام

 األراضي في اإلسكان قطاع أنّ  :الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم
 قائّم وه ما ربتطوي :راسةالد وأوصت. عفوالض العجز من يعاني ةّ،طيني سِّْفل ّال
 لّه الخيار وهذا التركيز، زيادة على والعمل وتوسيعهّ، ةسكني ال طقلمناا من
 ّزممي  نمط ذات جديدةّ، ةسكني  تامعمج بإنشاء القيام أو سيئةّ، ةمستقبلي  نتائج
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 لدمجا وأ التكلفةّ، نخفاضا أساس على الحياة متطلبات جميع توفير على يقوم
 .ديلينالب نيب

 

 القدس، فّي اإلسكان قطاع: لمسكنا على الصراع ّ،(2006اسم،ر خمايسّي) -
 .ةمستقبلي ّال واالحتياجات ّتيقامعَّال الواقعّ،
 القدسّ، في ةالمتوقع ةسكني ال واالحتياجات اإلسكان واقع الدراسة تن بي 

 كمّا ةّ،ي نْسطّيل ّفِّلا والطموحات عواقال معّ  تتناسب وفرضيات ةإستراتيجي  على بناءّ 
 نالسكا اتجاهات على ّدتعتم اإلسكان وضع ينحسلت فرضيات الباحث وضع

 يرافقه لكي أساسيّ  شرط سياسيّ ال االنفراج نّ أ ويفترض ورغباتهمّ، وطموحاتهم
 مركزيّ ال والعامل الممول هو خاصّ ال لقطاعا أنّ  يفترض كما ّ،اقتصاديّ  تحسن
 الحاليّة هيكلي ةال المخططات أنّ  :دراسّةلا تائجن نوم .ينل ْسطيني فِّلل السكن توفير في
 إعداد إلى الحاجة :التوصياّت أهم ومن .المطلوبة ةاإلسكاني  ادّةزياّل بعوتست ال
 جانّب إلّى اإلسكان قطاعات ةخاصّ ) للقدس شموليّ  تطويريّ  قطاعي خططم

 .(األخرى القطاعات

 فةالض فّي ةسكني ّال األوضاع: )بعنوان ّ،(1995 الهناّ،) دراسة -
 .(عوالقطا
 ّةغربي ال الضفة ّيف ةي سكّنال األوضاع نةبمقار دراسته في الباحّث قام
 لتيا النتائج أبرّز ومن .(وإسرائيل) األردن فّي األوضاع معّ  غزة وقطاع
 ةّ،سكني ال الوحدات عدد نقص من يعانون ينِفل ْسطيني ال أنّ  :الدراسة إليها توصلت
 فتمثلّت لإلسكان الرئيسة وقاتمعّ ال صخصوب اأمّ  للغرفةّ، لاإلشغا دلمع ّ وارتفاع

 البنيّة ودمار الخدمات ونقص يشيةّ،مع ّال األحوال رديوّت لاالحتال ممارسات يف
 .االستثمار وضعف ةتحتي ال
 

 فّي ّةمستقبلي ّال التنمية آفاق دراسة: بعنوان ّ،(1994 ّ،عون أبو) دراسة -
  .ف لَْسطين

 اللحتاال نّع الصادرة ريةالعسك األوامر الباحث استعرض
 علّى مفروضةال قيودوال ينّ،ِفل ْسطينيّ ال ممتلكات على لالستيالء رائيليّ سإلا

 األراضّي في وجوهرها اإلسكان مشكلة جذور إلى الدراسة تعرضت مث. اءالبن
 من المختلفة اإلسكان قطاعات ناقش ثم االحتاللّ، في لخصها والتي لةالمحت
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 الحلوّل من موعةمج ّعوض ثم ّ،منها يعاني التي والمشاكل قطاع كل شاطن حيث
 .والشعبي تعاونيال سكاناإل تشجيع سيما وال ّ،والتوصياّت

 .(المحتلة األراضّي فّي السكن مشكلة: )بعنوان ّ،(1981 الدقاقّ،) دراسة -
 الطلّب مثل ّ،السكن بمشكلة المرتبطة المؤش رات على اسةالدر اشتملت

 وليّةئسوم ،سكاناإل لمشاريع ةقتصادي االو ةجتماعي اال واألهمية ّ،المسكن على
 إليهّا توصلت التي النتائج أهم ومن .تمويلال مشاكل اخيرّ وأ ّ،معّ والمجت األفراد
 القلق على ثتبع والقطاع الضفة من كلّ  في السائدة ةسكني ال األحوال أنّ  :الدراسة

 .السكان من الساحقة ةاألغلبي  حياة وتمسّ 
 :سابقةال الدراسات على التعقيب 1-10

 دراسة في عتنّوت هاأن ّ نجد السابقة لدراساتا ىعل عالطاال خالل من
 الضفّة في ةسياسي والجيو ةسكني ال األوضاع بعضها تناول حيث ّ،مكانيال عدب ّال
 من وعدد ّ،القدس محافظة وّلتنا مّا ومنها ّ،عاّم بشكل غزة وقطاع ةغربي ال

 علّى الدراسات ظممع ّ وركزت وضواحيها، القدس مدينة على تركّز الدراسات
 بهّا يقوم التي تواإلجراءا السكن مشكلة تفاقم في اإلسرائيليّ  لالاالحت ورد

 ةجتماعي اال المواطنين حياة يهدّد الذي لواقّعا األمر فرض خالل من االحتالل
 والبيئّة األرض استخدامات يطةخر على التأثير إلى باإلضافة ّ،ةقتصادي االو
  . ةمقد سال ّةلمدينا توبالذّا لقدسا افظةمح في الحياة وجودة ةعمراني ال

 خصائّص على كزّتر التي الحديثة دراساتال من دع ّفت ّ ليةالحا الدراسة أما
 القدّس محافظة في ةسكني ال المشكلة مؤشرات ورصد السكنّ،( ةمورفولوجي )

ا نيعشرالو خمسال خالل ّا هاّ،في المؤثرة والعوامل 2022-1997 من عام   اعتماد 
 هذّه وتشكل .ِفل ْسطينيّ ال لإلحصاّء مركزيّ ال الجهاز عن الصادرة البيانات على
 التّي الكبيرة التحديات لمواجهة القرار، صناعة في مسهِّت ّ بحثية ةفجو لدراسةا

 .ةمقد سال مدينةال وبالذات القدس محافظة تواجه
 :الدراسة محتوى 1-11

 األشكال من مجموعة تتخللها موضوعات ةأربع على الدراسة حتويت
 إلّى باإلضافة ةي ليزنجواإل ةعربي ال باللغتين ينصخلم على ويتحت كما. والجداول

 ئّصالخصا ثم ّ،البحث هيكلي ة :هي والموضوعات. والتوصيات تائجالن
 شّةلمناق موضوع دّ فرِّأ ّ ثم السكنّ، ةمورفولوجي  ثم القدسّ، لمحافظة ةديموغرافي ال

 .ياتوالتوص النتائج ثم القدسّ، مدينة في السكن مشكلة
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 القدس محافظةل ةي ّافوغرديمال الخصائص-2
 سكاّن عدّد أنّ  إلّى 1997 سنة نْسطيِفل ّل السكانيّ  ت عدادلا نتائج تشير

 مجموع من %11.3 العدد هذا لشك ِّوي ّ ّ،نسمة 324,105 بلغ القدس محافظة
 ،( J1) منطقة في 210,209 إلى سكانال ويتوزع ةّ،ِفل ْسطيني ال األراضي سكان

 2021 سنة السكان عدد رد ِّق ّو  .J(1))2( المنطقة في نسمة 896,113 إلىو

  167,390و (J1) المنطقة في نسمة 304,444 نهمم مةّ،نس 471,834 حواليب

 عدد في الزيادة نسبة بلغت فقد ّ،1997 ت عداد معّ  وبالمقارنة  . (2)(J2) المنطقة في

% 9 هنسبت ما القدس محافظة سكان يشكل%.  44 حوالي رنق ربع خالل السكان

  5,230,000 عددهم لغبّاالو  (2021) نةلس ةالتاريخي  نطيل سّْفِّ نسكا مجموع من

 مقارنةّ  السكان عدد حيث من الثانية بالمرتبة القدس محافظة وتأتي ّ،نسمة

  . (3)غزة وقطاع ةغربي ال الضفة بمحافظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(45:ص) .445 .المرجعّي الرقم( 1ج) . القدس محافظة-السكان تقرير. ف.ح.م.ج (1)
 .(25:ص) .2609 .المرجعي لرقما (24) رقم .القدس كتاّب. ف.ح.م.ج (2)
 .11/07/2021 :نللسكا المتحدة األمم وصندوق .ف.ح.م.ج (3)
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 ّم2021 السكانيّ  عَّمالتج حسّب القدس حافظةم في السكان توزيع عدد يبين(: 2) رقم الشكل
 (26:ص) .2609 .المرجعي الرقم [24] رقم .القدس كتاّب .ف.ّح.م.ج)

 حيّث ّ،2017 لسنة معّ التج نوع حسب القدس محافظة في انالسك ددع يتوزع -
 ،% 85.2 بنسبة افردّ   353,565 الح ض ري ة المناطق في المقيمين عدد يبلغ
  19,486و ّ،% 10.1 بنسبة ةريفي ال المناطق في يقيمون افردّ   41,989و

 محافظة في كانالس مجمل من %4.7 بنسبة اتمخي مال يف ونيقيم ادّ فر
 القدّس محافظة في السكاّن نسبة بلغت ّ،2007 ت عداد معّ  بالمقارنةو. القدس

 المناطّق في المقيمين السكان ونسبة ّ،%87.2 الح ض ري ة المناطق في المقيمين
 يّ لامجإ من %2.3 اتمخي ملا في نسبتهم بلغت حين في ّ،%10.5 ةريفي ال

 . (1)القدس محافظة في المقيمين كانلسا

 بلّغ حيث ّ،افتيًّ زاّل ما القدس محافظة في المقيم ِفل ْسطينيّ ال عّ مالمجت إنّ 
 ،ّافردّ   141,168 ّ،سنة 14-0 بين ما ةعمري ال الفئة في مه ّدّ ع ّ تم الذين السكاّن عدد
 عدد غلب اكم لمحافظةّ،ا فّي نالسكا عدّد إجماليّ  من%  35.9 نسبته ما يشكلونو
 مّا يشكلونو ،افردّ   236,906 ّ،سنة 64-15 بين أعمارهم تتراوح الذين سكانلا

 تبلّغ الذين أي ،السكان باقي ّامّ أ المحافظةّ، في السكان مجمّل من%  60.2 نسبته
 مجمّل من%  3.9 بنسبة افردّ   15,169 عددهم بلغ فقد ،فأكثر سنة 65 عمارهمأ

%  38.6 أي ،االجئ ّ  7041,15 سدقال محافظة في لالجئينا عدد بلّغ ّ،(2)السكان

 والذين ينِفل ْسطيني ال عدد بلغو ّ،القدس فظةمحا في ينطينيّ ِفل سّْال السكان مجمل من
 مّا ونيشكّلو ّ،افردّ  31,434 ااقتصاديًّّ النشيطينو فأكثر سنة 15 رالعم من يبلغون
 فّي البطالة دلمع ّ بلغيو القدسّ، محافظّة في السكان مجمل من%  44.4 نسبته
 ّغتبّل ممن ااقتصاديًّ نشيطينلا ينِفل ْسطيني ال السكان مجمل من %15 سلقدا ةظفامح

ّ هادّ عّ  تـم التّي ةخاصّ ال ةِفل ْسطيني ال ـرسّ األ ّ عدد وبلغ فأكثرّ، سنة 15 أعمارهم  فعال 
 اّتمخي مال في مقيمة أسرة4,169  منهم أسـرةّ،  95,201 القدس محافظة في

 وبلّغ القدسّ، محافظة في ةخاصّ ال ةيني طسِّْفل ّال األسر وعمجم من%  4.4 بنسبة
 أعلّى بلغ حيث أفرادّ،  4.4 القدس محافظة في ةي ِفل ْسطينال سرةاأل جمح متوسط
 اتمخي مال في افردّ   4.7 القدس فظّةمحا في ةِفل ْسطيني ال األسرة لحجم متوسط

 

. 2434 .المرجعّي رقمال القدس محافظة  .تَعدادلّل النهائية النتائج ملخص. ف.ح.م.ج (1)
 .(35:ص)
 .نفسه المرجع (2)
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 ةالنووي راألس عدّد غبل كما.  ةريفي ال والمناطق الح ض ري ة بالمناطق مقارنة ّ
 من%  83.3 نسبته ما شكلت أسرة  75,526 القدّس محافظة في ةني طيسِّْفل ّلا

 .(1)ةخاصّ ال ةِفل ْسطيني ال األسر مجموع

 القدس دينةمل ةديموغرافي ّال الخصائص 2-1
 ألسباّب قدةمع ّوال الشائكة القضايا من واحدة القدس في اديموغرافي ال تعتبر

 عاّم في القدس مدينة ضتتعرّ  ثّيح ّ،ق دمع ّ سياسيّ جيو وواقع ياتواور ةديني 
 ؛1948 عاّم في احتلت التي المناطق من نيي ِفل ْسطينال يرتهج تمو مّ،قسيللت  1948

 من %1.5 من أقل إلى 1967و 1948 بين فيما نسبتهم انخفاض إلى أدى ما
 40 يمثلون ونِفل ْسطيني ال العرب كان أن بعد القدسّ، من غربيّ ال القسم سكان مجمل

 .(2)المدينة تقسيم وقبل ّ،7941 معا لبق هناك% 

 

 

 

 

 

 مدينة في يناإلسرائيلي ّ المحتلين مقابل المقدسيين ينف لَْسطيني ّال سكانال عدد :(1) رقم دولج
 عامي بين ةداري ّواإل ةسياسي ّالجيو الحدود رّيتغي وبحسّب المتغيرة التعريفاّت حسّب القدس

 2016و 1922

 السنواّت
 ّةداري ّواإّل ةسياسي ّالجيّو ودحدال يرغت سببح المتغيرّة تالتعريفا حسبب

 ونطيني ّف لَسّْ عرب
 (ّفآاّل)

 % وآخرون يهود % ونف لَْسطيني ّ بعر (آالّف) وآخرون وديه

1922 28.6 33.9 45.7 54.3 

1931 39.3 53.6 42.3 57.7 

1944-1946 65.1 99.3 39.70 60.3 

1948 1.1 82.9 1.3 98.7 

1961 2.4 165 1.5 98.60 

 

 .(12:ص) .2464 .المرجعي الرمز .القدس محافظة . للسكان النهائية النتائج. ف.ح.م.ج (1)
 .(10:ص) . القدس في اديموغرافي ّلا .خمايسي (2)
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 السنواّت
 ّةداري ّواإّل ةسياسي ّالجيّو ودحدال يرغت سببح المتغيرّة تالتعريفا حسبب

 ونطيني ّف لَسّْ عرب
 (ّفآاّل)

 % وآخرون يهود % ونف لَْسطيني ّ بعر (آالّف) وآخرون وديه

1967 68.6 197.7 25.8 74.20 

1972 83.5 230.3 26.6 73.40 

1983 122.4 306.3 28.6 71.40 

1995 181.8 420.9 30.20 69.80 

2000 208.7 448.8 31.70 68.30 

2008 268.2 492.2 35.30 64.70 

2012 300.2 515.1 36.80 63.20 

2016 332.6 550.1 37.70 62.30 

 (.11ص).دسلقاّ في اافي ّديموغرال .يسيخمّا) :المصدر -

 فّي يناإلسرائيليّ ّب ارنة ّقم نيي سدمقال يني ْسطينل ّفِّال نالسكا عدد أنّ  الالفت من
 ،2016و 1922 عامي بين رةالمتغيّ  التعريفات بحسب اختلف القدس مدينة
 رقّم الجدول يوضحها كما ةداري واإل ةسياسي الجيو الحدود في تغيرال بحسب وكذلك

 1967 ّمعا ألف ا 68 من القدّس في ينِفل ْسطيني ال ّنكالسا دعد ارتفاع فيالحظ ّ،(1)
 حوالّي ويشكلون القدسّ، بلدية حدود لداخ 2016 امع في األف ّ 332 نحو إلى

 المقدسييّن عدد ازداد 2016-1967 الفترة وفي .القدس سكاّن من%    37.7
 .%178 بنسبة وناإلسرائيلي  ازداد المقابل وفي%  385 بنحو ينِفل ْسطيني ال
 :ومحيطها القدس فّي السكان عيزوت 2-2

 2016 القدس محيط في يناإلسرائيلي ّ تلينوالمّح ينف لَْسطيني ّال السكان توزيع :(2) رقم جدول
 وظيفيّةالو ةداري ّاإلو ةسياسي ّجيوال تقسيماّتال حسّب

نسبة  عدد السكان  / الوظائفي داري  الحيز اإل #
 ينِفَلْسطيني  ال

ين  نسبة المحتل
 نياإلسرائيلي  

 8.6 91.4 34,960 دة القديمة لبلا 1
 39.58 60.42 542,400 ة قي  شر القدس ال 2

3 
، من إسرائيل ية المحددةالبلدحدود الالقدس حسب 

واة المتروبولين بحسب التعريف  بر ن  تالتي ُتعو 
 . اإلسرائيلي  

882,700 37.7 62.3 
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 عدد السكان  / الوظائفي داري  الحيز اإل #
نسبة 

 ينِفَلْسطيني  ال
ين  نسبة المحتل

 نياإلسرائيلي  

4 
 ائيلي  اإلسر ( بحسب التعريف مع  يشمل متروبولين )تج

  ِفل ْسطيني  ، ويتجاهل الوجود الالخارجي ة ةر ئالداو ة ا و الن  
 .الخارجي ةتروبولين رة المفي دائ

1,357,696 31.3 67.7 

5 
ين، تشمل لواء القدس للمتروبول الخارجي ةرة الدائ

، وتجاهل الوجود اإلسرائيلي  بحسب التعريف 
 فيها.  ِفل ْسطيني  ال

474,996 23.11 66.89 

6 
في محافظة القدس ال  ، ينبولو ر تلمل الخارجي ةة الدائر 

 63.18 36.82 281,896 ( ِفل ْسطيني  ريف العتال سب)بحلين واة، المتروبو تشمل ن  

7 
ين في ِفل ْسطيني  ال  للمتروبولين، تشمل الخارجي ةالدائرة 

محافظة القدس وبيت لحم ورام هللا )بحسب التعريف 
 ( ِفل ْسطيني  ال

823,418 78.37 21.63 

8 
للمتروبولين في محافظة القدس  رجي ةخاالرة ئاالدواة و الن  

ين في لواء ومحافظة  ِفل ْسطيني  ين والائيلي  اإلسر ن تشمال
 القدس وبيت لحم ورام هللا.

1,899,218 51.2 48.8 

9 
ون من مجمل ِفل ْسطيني  ن القدس السكان متروبولي

 65.29 34.71 2,803,411 ةْسطيني  ِفل  ين في الضفة الِفل ْسطيني  السكان ال

10 
قدس من ون في متروبولين ال اإلسرائيلي  المستوطنون 

 622,670 ة.ِفل ْسطيني  المستوطنين في الضفة المجمل 

من  37.79
المستوطنين 

يسكنون خارج  
 منطقة القدس 

ن م 62.21
 المستوطنين 

 (.15 :ص) .القدس في اديموغرافي ال .خمايسي) :المصدر -
 :(2) رقم بقالسا الجدول من نستنتج
 فّي اوت افت فنجد المنطقة، تحديد بحسب تتغير للسكان ةي ئّومِّلا نسبلا نّ أ .1

 وبالرغّم ،يناإلسرائيلي  والمحتلين ينِفل ْسطيني ال بين ديموغرافيّ ال انالميز
 القديمّة القدس في ينِفل ْسطيني ال السكان أنّ  الإ رةالمستم لتهويدا سياسة من

 ،(ينرائيلي سإلا ّنيلتمحلل %8.6 مقابل %91.4) مطلقة غالبية يمثلون
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 ،%60.42 تجاوزت ةشرقي ال دّسالق يف ينطيني ِفل سّْال السكاّن نسبة أنّ  كما
 .يناإلسرائيلي  للمستوطنين %39.58 مقابل في

 أنّ و الحتاللّ،ا هّاوضع التي الحدود حسب القدس مدينة سكان مجمل نّ أ .2
 ّنوليمث الذين ّ،يّنلي اإلسرائي المحتلين صالح في ديموغرافيّ ال الميزان
 نّ إف رنةمقّاوبال. 2016 عام ينِفل ْسطيني لل %37.7 مقابل في  62.3%
 واّةن   – الداخلية الدائرة) القدس متروبولين محيط في ينِفل ْسطيني ال نسبة

 لّىإ فضوتنخ ّ،السكاّن إجماليّ  من %33.3 إلى تنخفض( المتروبولين
 ّسدالق اءول يشمل الذي ّ،للمتروبولين الخارجي ة ائرةالد سكان مّن  23.1%
 بوصفّه ّ،فيها طينيّ ِفل سّْال الوجود ويتجاهل ّ،اإلسرائيليّ  التعريف بحسب
 .المتروبولين سكان من اءّ جز

 ،للمتروبوليّن الخارجي ة الدائرة في ينِفل ْسطينيّ ال السكان بخصوص أما .3
 يّنِفل ْسطيني ال نسبة فإنّ  هللاّ، رامو لحم وبيت القدس محافظة تضم والتي
 .المتروبولين واةن  في %51.2 ونح لىإ ضفخوتن %78.4 إلى فعترت

 متروبوليّن في يعيشون ةغربي ال فةالض سكان من %34.7 أنّ  تالالف من .4
 يستوطنون الذين يناإلسرائيليّ  المستوطنين من %62.2 مقابل في ّ،القدس
 . القدس متروبولين في يسكنون ةغربي ال الضفة

 لمستوطناّتا كزّرّمت ىإّل يسعى ئيليّ سرااإل االحتالل أنّ  يتضح سبق مما -
 ،مستوطنّة 39 ّىإل دهادع صلّو ثحي ّ،ومحيطها ةشرقي ال القدس في

 نحّو ينِفل ْسطيني ال عدد بلغي بينما مستوطنّ، ألف 388 نحو فيها يسكن

   .(1)ومدينة قرية 161 في نسمةّ، ألف 973

 

 

 
 المسكن خصائص -3
  :ةسكني ّال المبانّي 3-1

 من %9.2 بنسبة ىمبّن 40,745 القدس فظةمحا في المباني عدد بلغ
 فّي 22,756ّو ّ،(J1) منطقّة يف بنىم 17,989 منها ّ،ةغربي ال الضفة مباني
 حسّب للمباني الجغرافيّ  التوزيع يوضح( 2) رقم لوالشك ّ،J2(  (2)( منطقة
 ربأك تضمّ  القدّس مدينة والتي  (J1) المنطقّة أنّ  المالحّظ ومن ّ،السكانيّ  معّ التج

 

 .(17:ص)  .دسالق في اوغرافي ّيّمدال .خمايسي (1)
 .(89:ص).2609 .المرجعي الرقم" 24" رقم ،القدس كتاّب .ف.ح.م.ج (2)
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 ديس، أبو :وهّي ّ،القديمة بالبلدة بالمنطقة طةيحالم قطالمنا هايلت يّ،المبان من دّ عد
 المبانّي عدّد يبين( 3) رقم والشكل ّ،البريد ضاحيةّو والرامّ، اتاّ،وعن ةّ،ري والعيّز
 .م2017 السكانيّ  معّ التج حسب القدس محافظة في

 
 

 ّم2017 لعام سكانيّ لا معَّالتج حسّب القدس ظةمحاف في المباني عدد: (3) رقم شكل
 .(89ص) .2609 .جعيمرال رقملا [24] رقم .القدس كتاّب .ف.ّح.م.ج)

 

 :التأسيس سنة حسب ةسكني ّال المبانّي 3-2
 1948 عام قبل القدس محافظة فّي تيّ نِّب ّ التّي ةسكني ال المباني عدد بلغت

 ّتشهّدو مةّ،اقلمّ ا يمبانال إجماليّ  من فقط %3.9 نحو تلّ كّ شّ  ّ،مبنّى 832 حوالي
 الفترّة في ّ،قبل نم شهدهات لم ةسكني ال المباني عدد في كبيرة زيادة ةظمحافال

 بنسبّة ىمبّن 2,040 فبلغت حربينّ، شهدت والتي( 1967-1948) من الممتدة
 الفترّة عن %144 الزيادة نسبة كانتو ةّ،سكني ال المباني إجماليّ  من  9.5%

 بناّء من عنه جنت ّامو ةّ،يّ سّرالق الهجرّة ببسب انالسك أعداد زيادة نتيجة السابقةّ،
 فّي -اأيضّ  -زيادّة( 1977-1968) من ترةالف هدتش كما .الالجئين اتمخي مل

 إجماليّ  من %9.2 نسبته ماب ىمبن 1,966 بلغّت حيّث ،ةسكني ال المباني أعداد

 . (1) ّةقتصادي اال الظروف تحسن إلى مارب  ذلك ىعزّ وي ّ المبانيّ،

 

 .(79:ص) .2378 .المرجعي الرمز . المباني تقرير. ف.ح.م.ج (1)
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 زيادّة في أثرّه ّ،سكاّنال دادعأ ةدياوز ةّ،يشمعّ ال وىمسّت الرتفاع كان كما
 ّىمبن 2,802 (1987-1978) من الفترة في غتبل التيو ةّ،ني سكال المباني عدد
 ّةسكني ال المباني عدد في الزيادة استمرتو ّ،المبانّي إجماليّ  من %13.1 ت مث ِل
 مّن %19.8 تهنسب ما أي ّ،4,236 بلغت حيثّ ( 1997-1988) من الفترة خالل

 ،كنالمسا ىعل الطلب وزيادة ةالسكاني  الزيادة لىإ ذلك عويرج ّ،نّيبامال إجماليّ 
 تجاوّزي لم الزيادة دلمع ّ أنّ  إال ّ،قتصاديّ اال الوضع استقرار إلى ةضافباإل

 ملحوظّة زيادة (2017-1998) من الفترة وشهدت ّ،السابقّة الفترة عن  11.3%
 عدد بلغ إذ ّ،ةغربي ال فةالض في ةي ِفل ْسطينال السلطة قيام بعد مبنىّ، 2,802 بلغت

   .(1)المباني إجماليّ  من %9.33 نسبته ماب ىمبن 403,8 المباني

 :ةسكني ّال الوحدات عدد تطور 3-3
 في 1967 عام حتى القدس محافظّة في بناؤها تم التي المساكّن عدد لعلّ 

 57,500و ينِفل ْسطيني لل 12,600 منها ّ،مسكن  70,100  (J1) منطقة
 عاّم حتى مسكن ا 146,251 ليسجل فعتار دالعد هذاو ّ،نليتالمح يليينلإلسرائ
 ونحّو لينالمحت لإلسرائيليين 122,367و ينِفل ْسطينيّ لّل 21,490 منها  1995

 بيّن الفترة فّي ةسكني ال الوحدات عدّد أنّ  الالفت ومن روفّ،مع ّ غير  2,394
 لإلسرائيلييّن 64,867ّو ينِفل ْسطيني لل امسكن ّ 8,890 كانت  1967-1995

 .(2)تلينمحال

 

 

 .(79:ص) .السابق المرجع (1)
 .(146:ص. )579.المرجعي الرقم (1) رقم السنوّي ياإلحصائ ّباالكت .القدس. ف.ح.م.ج (2)
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 2017 ،معَّالتج حسّب القدس محافظة في المأهولة كنالمسا ددع: (4) رقم شكل
 (97:ص) .2609 .المرجعي الرقم [24] رقم .القدس كتاّب .ف.ّح.م.ج)

 المأهولّة المساكن عدد بلغ ّ،2017 لسنة السكانيّ  ت عداداّل نتائج حسببو
 ،(J1) المنطقة في امسكن ّ 62,892 منهم مسكن اّ، 95,234 القدس محافظة في
 والشكّل ّ،مسكن ّا 32,342 المحافظة من  (J2) منطقة في المساكّن ددع غبل وقد

السكانيّ  معّ التج حسب القدس محافظة في المأهولة المساكن عدد يبين( 4) رقم
(1) . 

 ّةسكني لا للمباني أّو ةني سّكال للوحدات سواء ّةسكني ال األنماط من العديد هناك
 أثّر تعكس نماطاأل وهذه ّ،المالع دول جميع في لالحا هو كما القدسّ، محافظة في

 اختالّف إلى تؤدي التي العوامل ومن .للسكان جتماعيّ واال قتصاديّ اال المستوى
 باإلضافّة ّ،سياسيّ ال والعامل ّ،جتماعيّ واال قتصاديّ اال العامل :المسكن ونوع نمط
 .المحيطة يئةالّب ثم والتقاليدّ، والعاداتّ، األراضيّ، وأسعار البناءّ، ادمّو تطوير إلى

 ّةسكني ال الوحداتو المباني ِفل ْسطينيّ اّل لإلحصاء مركزيّ ال زالجها مّ قسّ  وقد
 (.4)و( 3) الجدولين في موضح هو كما أنواع عدة إلى

 

 

 

 

 

 

 :ةسكني ّال المبانّي 3-5
 2017 طقة،نوالّم المبنى نوع ّبحس القدس محافظة في المباني دعد :(3) رقم جدول

 ( J2) منطقة ( J1) منطقة القدس لمبنّىا نوع

 573 66 639 الفي

 11,268 7,899 19,167 داّر

 7,729 9,740 17,469 عمارّة

 1,661 .. 1,661 منشأّة

 633 .. 633 التشييد تحت مبنى

 753 284 1,037 *أخرى

 

 .(96:ص) .2609 .المرجعي رقمال [24] رقم .القدس كتاّب .ف.ح.م.ج (1)



 2022 شتاء العدد األول                                                               ةمبادرال
                                                                                                      

23 
 

 ( J2) منطقة ( J1) منطقة القدس لمبنّىا نوع

 139 - 139 مبيّن غير

 22,756 17,989 40,745 المجموّع

 (90:ص) .2609 .المرجعي الرقم [24] رقم .لقدسا كتاّب .ف.ّح.م.ج)

 فتأتّي المباني أنماط في الغالب هو (لداّرا) أنّ ( 3) رقم دولالج بيني
 أنّ  على يدلل وهذا ّ،%47 بنسبة مبنى 19,167 نحو بلغت حيث األولىّ، بالمرتبة
 المنطقّة في رأكب نسبة (الداّر) وسجلت السكانّ، لدى المفضل هو الشعبي المسكن

J2))  49 %  منطقةال في %44 مقابل (J1)،ّ فّي (ةسكني لا العمارة) وجاءّت 
 فّي  (J1) المنطقة تفوقت بينما ّ،%42.8 بنسبة مبنى 17,469 بـ الثانية المرتبة

 فّي (الفيال) وتأتي .عمارة 2,011 بفارق  (J2) المنطقّة عن المباني من النمط اهذ
 ّنم أقل األنماط باقي في سبةوالن ّ،%1.6 بةبنس مبنى 639 بعدد الثالثة المرتبة

1%.   

 

 

 

 :ةسكني ّال الوحدات 3-6
 2017 المسكن، نوع حسّب القدس محافظة في المأهولة المساكن عدد :(4) قمر لجدو

 ( J2) منطقة ( J1) منطقة القدس المسكّن نوع

 291 152 443 فيال

 7462 18575 26037 داّر

 14949 44086 59035 شقة

 27 51 78 مستقلّة غرفة

 591 28 619 *رىأخ

 9022 0 9022 مبيّن غير

 32342 62892 95234 المجموّع

 .2434: المرجعي الرقم القدس محافظة ،تَعدادلل النهائية النتائج ملخص. ف.ّح.م.ج)
 .(81:ص)

 السكّن أنماط بين األولى المرتبة تحتل (الشقّة) أنّ ( 4) رقم الشكل يوضح
 النوّع هذا ويعرف (رداال) أمّا نصفهاّ، عن يزيد ما نحو تمثّل إذ ّ،المختلفة

 الوحداّت مجموع من %27 تمثلو نيةثاال المرتبة فتسجل (التقليدي سكنبالم)
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 %89 نحو امع ّ يشكالن النوعين هذيّن فإنّ  ذلك وعلى القدسّ، محافظة في ةسكني ال
 .المبين وغير األخرى لألنواع %10 نحو ويبقى ةّ،سكني ال الوحدات من
  :مبانّيال استخدام 3-7

 ّ،ةالوحد استخدام كيفية ةسكني ال الوحدات أو المباني دامتخباس قصدوي
 التعرّف في مفيدة البيانات هذّهو ّ،إنشائهّا من ساسيّ األ لغرّضا عن نظرال ضغب

 .اسكنيًّ ارصيدّ  ت برّعت ّ التيو الشاغرة ةسكني ال الوحدات عدد على
 

 والمنطقة، بنىلما ستخداما حسّب قدسال محافظة في ةلَّمّ المكتَّ المباني عدد :(5) رقم جدول
2017 

 ( J2) ةمنطق ( J1) منطقة لقدسا المبنّى نوع

 15,312 16,241 31,553 فقّط نللسك

 2,022 1,464 3,486 والعمّل للسكن

 1,547 .. 1,547 فقّط للعمل

 1,196 .. 1,196 مغلّق

 521 .. 521 شاغّر

 679 .. 679 مهجوّر

 846 .. 846 التشطيّب تحت

 - 284 284 مبيّن غير

 22,123 17,989 40,112 وّعالمجم

 (92:ص) .2609 .مرجعيال مالرق [24] رقم .القدس كتاّب .ف.ّح.م.ج)

 :ّيأتي ما( 5) رقم الجدول من تستخلص التّي النتائج أبرز من لعلو
 شكلت إذ الغالبّ، االستخدام هو فقطّ، للسكن المباني وحدات استخداّم إنّ  .1

 أنّ  الالفت ومن ة،كني سال نيالمبّا اليّ مإج من %78.6 نحو الوحدات هذه
 %69و %90 جللتس(  J2)و(  J1) المنطقتين بين اختلفت النسبة هذه
 جوهّر تشكل هاأن ّ إلى (J1) المنطقّة تفوق في السبّب ويرجّع ّ،التوالّي على

  . اليهود والمحتلين ينِفل ْسطيني ال بين ديموغرافيّ ال الصراع
 إجماليّ  نم  8.7% من أقل امع ّ لموالع للسكن المستخدمة المباني سجلت .2

 .ةسكني ال الوحدات
 أّو طبيب عيادة أّو ّ،ّةاحاّمم كتبم: مثل فقط لعملل متستخد التي المباني إنّ  .3

 .ةسكني ال المباني إجماليّ  من %3.9 نحو تل ّشكّ  ذلكّ، غير



 2022 شتاء العدد األول                                                               ةمبادرال
                                                                                                      

25 
 

 بسبّب ت عدادال أثناء في مغلقة تدّ جِّوّ  المساكن إجماليّ  من %3 نحو إنّ  .4
  .هافي يمّ قِّت ّ التي األسرة غياب

 نمّايب ّ،%1.7 والمهجورّة ّ،%3 نحو المغلقة ةسكني ال المباني تل ّكّ ش .5
 تحّت المباني أما ّ،ّةسكني ال الوحدات إجماليّ  من ّ،%1.3 ونح الشاغرة
 رصيّد الفارغة والمبانّي المباني تلك وتعتبر ّ،%2 نحو فتشكل التشطيب

 .لإليجار أو للبيع إما روضةمع ّ تكون قد ألنها ّ؛سكنيّ 
 فارغّةوال والمغلقة فقط للعمّل المستخدمة نّيالمّبا جميع أنّ  حظالي ّ .6

 المبانّي تلك تشكلّو ّ،(J2) المنطقة في تقع تشطيباّل حتوت والمهجورة
 .(J2) المنطقة في المباني سمّْخّ  نحو

 :المساكن استخدام 3-8
 2017 المسكن، استخدام حسّب القدس محافظة في* المساكن عدد :(6) رقم جدول

  المساكّن عدد لمسكّنا استخدام

فقّط للسكن  36,574 57.8 

والعمّل للسكن  42 0.7 

فقط للعمل  1,733 2.7 

غلقّةم  9,942 15.7 

اليّةخ  6,151 9.7 

 2 1,279 مهجورّة

التشطيب تحت  7,569 11.95 

 100 63,290 المجموع

 (165:ص) .2609 .المرجعي الرقم [24] رقم .القدس كتاّب ،ف.ّح.م.ج)

 . (J1) ةقالمنّط تشمل ال البيانات *

 :ّيأتي ما (6) رقم الجدول من صخلَّستَّت ّ التّي النتائج أبرز من علّ لو
 ةالمنطق في القدس محافظّة في فقط سكّنلل ةسكني ال الوحدات ستخداّما إنّ 

(J2) إجماليّ  من %57.8 نحو الوحدات هذه شكلت حيث الغالبّ، االستخدام هو 
 يليهّا ّ،%15.7 المغلقة نالمساك نيةّاالث المرتبة في وجاءت ّ،ةسكني ال الوحدات
 خصصةمال اكنالمس هاّييل ّ،%9.7 الخالية ثم ّ،%12 التشطيب تحت المساكن
 ّيف السبب ويرجع فقطّ، %2 فشكلت المهجورة المساكن اأمّ  ّ،%2.7 فقط للعمل
 طرد بسبب مهجورة أو خالية أو مغلقّة ةسكني ال الوحدات هذه لجعل األحيان أغلب
 خارّج األسرة لتواجد أو ةّ،اإلسرائيلي  السلطات لب ّقِّ من يهاف القاطنين تهجير أو



في ضوء التحديات  دسحافظة القة( السكن في ممورفولوجّي)
 ةسياسّيالة( وديموغرافّي)ال

 . رائد صالحةد
 

26 

 

 لإليجاّر ضةرومع ّ تكون قدو. البالد داخّل آخر ّنمكا في األسرة دواجلت أو البالدّ،

 .(1)للبيع أو

 :سكنيّ ال التزاحم 3-9
 داخّل ةاإلسكاني  الكثافة حجم عن وّلؤمّسال هو سكنيّ ال التزاحم يعتبّر

 ونصيّب السكانّ، من ةني كسال وحداتلا نصيب على التعرف المفيد ومن ّ،المسكن
 .ةسكني ال الوحدات من األسر

 4.95 سكانال عدد من القدس محافظة في ةسكني ال الوحدات نصيب بلغ
 ،( J1) ةالمنطق في %4.8 مقابل  j2)  )5.2% المنطقة وسجلت مسكنّ،/نسمة
 ّتّامخي ّم تشارنا هو وثانيهما ّ،الممتدّة األسّر انتشار هو االرتفاع سبب أنّ  ويبدو

 .(2)نالالجئي

 :المسكن كثافة 10 -3
 داخل المساكن تزاحم عن صورة إعطاء ىإل كنالمس كثافة دراسة تساعد

 ومدّى وارتفاعهاّ، تصميمها حيث من األبنية باختالف رتتأث والتي المدينةّ،
 للمناطّق ةئي والبي الصحية الظروف دراسة في منها ستفادّ ي ّ كما ّ،ببعضها التصاقها

 تكدس من التخفيف خالل من  (3)للسكان ناإلسكا اساتيس رسم اليتوباّل ّ،ةني كسال

 .ناسبم كّلبش ةوالتهوي  الضوء توفير على العمل وبالتالي ّ،نّيالمبا
 محافظة جماليّ إل المساكن عدّد من عالمرب الكيلومتر يشغله ما كثافة بلغت

 885.8(  J1) ةالمنطق في ذروتهّا الكثافة وبلغت دونم،/ّامسكن ّ 276 نحو القدس

 118 إلى فتنخفض  ( J2) المنطقة في المسكن كثافة اأمّ  ّ،مدون/سكنم
 واألسباّب .دونم/سكنم 767.8 المنطقتين بين الكثافة في فرقفال دونمّ،/سكنم

 . (*) (4)( J1) المنطقة علّى اإلسرائيليّ  االحتالل لب ّقِّ من تغوالّ  هناك بأنّ  واضحة

 

 .(165 :ص) .2378: المرجعي الرمز .مبانياّل تقرير. ف.ح.م.ج (1)
 .(81-27:ص) .2609 .المرجعّي الرقم" 24" مرق .القدس كتاّب .ف.ح.م.ج (2)
 .2529: عّيرّجمال الرقم .ف لَْسطين في المستدامة ةاإلسكاني ّ ةّيالتنم  .ويدوب .صالحة (3)
 .(51:ص)
 .(19:ص) .2609 .المرجعي الرقم" 24" قمر.القدس كتاّب .ف.ح.م.ج (4)
 ّةسياسي ال المتغيرات واقع .شاهين :المصدر) .2كم70  (J1) المنطقة احةمس تبلغ  (*)

 .("ط" ص القدس ينةدم في السكن اعطق على وتأثيرهّا ةقتصادي االو
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 :المسكّن مسطح مساحة 3-11
 ،األسرة فيه تعيشّ  الذي سكنمال سطّح حةامس :هي سكنمال سطح مساحة

 ييّرامّعال وتختلف ّ،(المربع بالمتر) مبنى من اجزءّ  أم قالًّّمسّت سكنالم أكان سواء
 عمرانيّ  مركزّ  إلى حضريّ  عمرانيّ  مركزّ  ومن خرىّ،أ ّ إلى دولةّ  من ةاإلسكاني 

 ناّكه ّ،لذلك خرّ،آ إلى سكنيّ  نمطّ  ومن ىّ،خرّ أ ّ إلى ةاجتماعي  طبقةّ  ومن ّ،ريفيّ 
 مّاب ةّ،اإلسكاني  اساتالسي وضع عنّد بها األخذ ّ يجب التي االعتبارات مّن دالعدي

 ّةوالتكنولوجي  ةّ،غرافي لديموا ّ،ّةجتماعي االو ،ةقتصادي اال الظروّف معّ  يتناسب
 .االعتبارات من وغيرها األرضّ، ومساحة رةالمتوف ّ واإلمكانيات
 تبلّغ سالقد افظةحم مساكن صفنلّ المسكن مسطح حةامس أنّ  الالفت منو

 حّوون 2م119-08 نم تهّامساح تتراوح المساكن ثلث ونحو ّ،2م80 من أقل
 والتّي الكبيرة ساحةالم ذات المساكن بينما ّ،2م159-120 مساحتها تتراوح  12%

 . (1) %10 تتجاوز ال 2م160 عن مساحتها تزيد

 :المسكن داخل المتاحة المساحة من الفرد نصيب 3-12
 للشقّق 2م25 بين ما تتراوح المتقدمة لوالد إليها تطمح لتيا رييامعال

 ةسكني ال المساحّة بين العالقة مراعاة معّ  ّ،(نازلم) الدار لنمط 2م35و ةّ،سكني ال
 الحديثّة التكنولوجيا متطلبات قّ فّْوّ  ةالضروري  والخدمات ةّ،ئي لبناا والكثافة

 . (2)هاومفاهيم

 افظةحم في ساكنمال نصف أنّ  ّ،المسكن مساحة بيانات تحليل من يتضح
 حّون المسكن من دالفر نصيّب طمتوسّ  يكون -السكان نصف نحّو أي -القدس

ِفل ْسطينيّ ال يارمع ّال حسب المتوسط اإلسكان مسمى تحت يندرج وبالتالي ّ،2م16
(3) 

 أزمّة وجود على واضح مؤشر وهذا ّ،المتحدة األمم يارمّعل اطبق ّ األدنى يارمع ّوال
 .سكن

 :ةسكني ّال بالوحدة رفغال عدد 3-13
 معّ  ّ،مسكن/غرفة 3.5 فِل ْسطين في المسكن في الغرف عدد متوسط بلغ

 3.6 ةغربي ال والضفة مسكنّ،/غرفة 3.5 غزة قطاع بين بسيط اختالف دوجو

 

 .648: المرجعي الرقم .(2) رقم ويسنلا اإلحصائي الكتاّب .القدس. ف.ح.م.ج (1)
 .(199:ص)
 .(261:ص) .ّةعربي ّال المدينة في الحضري عمرانيّ ال لنموا. ىالحيدر (2)
 . الحضرّي والتخطيط للسياساّت العامة اإلدارة .اإلسكاّن وزارة  (3)
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 وتراوّح. مسكن/غرفة 3.2 القدس في الغرف عدد لقِّت ّ مابين مسكنّ،/غرفة
 4.7-2.4) من القدس افظةحم في ةالسكاني  تامعالتج حسب الغرف عدد متوسط

 منهّا غرفةّ، 342,95 القدس محافظة في الغرف عدد وبلّغ  . (1)(مسكن/غرفة

 (J2) المنطقة في غرفة 32,342و ّ،%66 بنسبة  (J1) المنطقة في  62,892

 ربع أنّ  فنجد األسر حسب بالمسكن الغرف توزيع صوصبخ اأم .%34 بنسبة
 علّى نهاكمسا تحتوي التي رسّ أل ّا تل ّكّ وشّ  مسكنّ،/غرفة 2-1 من تمتلك األسر
 غرّف أربع لىع مساكنها تويتح تيال رسّ األ ّ ثم رّ،سّ األ ّ نصف نحو غرف ثالث

  %.27 فبلغت فأكثر غرف خمس على مساكنها تحتوي التي رسّ األ ّ أما ّ،23.2%
(2). 

 (:الغرفة فّي فرادألا عدد) السكن كثافة 13-14
 مّن الحجرة يخص ما -احمزالت بدرجة فعرّ ي ّ ما أو -السكن بكثافة يقصد

 قتصاديّ االو جتماعيّ اال وىالمست سةدرا في ةهمّ مال المقاييس من وتعتبر األفرادّ،

 .(3)للسكان

 واحّد فرد إلى تصل عندما تكون المثالية التزاحم درجة أنّ  الباحثون ويرى
 ّدمع هال يذهب كما .امرتفع ّ قتصاديّ واال الصحي المستوى يكون وبذلك الغرفةّ، في
 فّي نبالغي فردين من أكثر وجود عند يبدأ سكنيّ ال احمزالت أنّ  ّىلإ لإلحصاّء يلالدو

 . (4)واحدة حجرة

 قطاّع فّي ارتفاعب غرفة،/فرد 1.5 فِل ْسطين في السكن كثافة متوسط لغب
 سجلّت بينما غرفةّ،/فرد 1.4 ةغربي ال الضفةو ة،غرف/فرد 1.7 بواقع غزة

 حسّب ةالغرف في داألفرا وزيّعت بخصوص أما. مسكن/غرفة 1.5 القدس محافظة
 بينمّا غرفةّ،/فرد من أقل سكّن ثافةك سجلت رسّ األ ّ مّسخّ  نحوّ  أّن فنجد رسّ األ ّ
 وربّع غرفةّ،/فرد 2 من أقل إلى 1 مّن فيها السكن كثافة تراوحت األسر صفّ نِّ

 

 .(95:ص) .2609 .مرجعيلا الرقم (24) رقم.القدس ّبكتا .ف.ح.م.ج (1)
 .(92:ص) ،السابق المرجع (2)
 .2529: مرجعّيال مالرق .ف لَْسطيّن في المستدامة ةاإلسكاني ّ التنمية .وبدوي .صالحة (3)
 .(58:ص)
 .(720:ص) .ّةعربي ّال المدينة في الحضري عمرانيّ ال النمو مؤتمر. الهادي عبد (4)
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 نحّو وحظي ّ،غرفة/فرد 3 من أقل إلى 2 من السكن ةكثاف لديهم بلغ السكان

 .(1)غرفة/فرد كثرأف فرادأ 3 سكن كثافة ىلبأع فقط األسر من 5.6%

 أنّ  نجّد القدس فظةمحا على لإلحصاء دوليال دمع هال مقاييس تطبيق دوعن
 1995 عام في السكن كثافة مقارنة وعند .السكانيّ  التزاحم من تعاني األسّر ثلث
 كثافّة كانت التي رسّ األ ّ نسبة أنّ  نجد القدسّ، محافظة في 2020 لسنة السكن افةبكث
 لصالّح األسر من %6.4 بفارق %12.5 تشكل غرفة/درف من أقلّ  لديها لمسكنا
 من تحتوي التي للغرف السكّن كثافة بين قليل بفارق شابهت كان بينما ّ،2020 نةس
 حّظالي ّ بينما فردّ، 3 من أقّل لّىإ 2 من تحتوي التي وللغرف ّ،فرد 2 من أقل إلى 1

 %10.3 بفارق فأكثر غرف 3 علّى تحتوي التي للغرف السكن كثافة في انخفاض
 لبشك القدس ةحافظم في رفةغال كثافة انخفاض على مؤشر وهذا ّ،األسر من

 . (2)عام

 :المسكن حيازة 3-15
 ،مسكن على العائالت بها تحصل التي الطريقة هي المسكن حيازة ت عتبر

 أّو ،للعائلة املكّ  مساكن فّي تقيم القدس محافظاّت فّي رسّ األ ّ ظممع ّ نّ أ نجد ثحي
 يّ إجمال من %72.8 النسبة هذه وتشكل ّ،المسكن فّي ونميقي الذين أفرادها حدأل
 المنطقّة في %61و  (J1) المنطقة في %79 منها ّ،الحيازاّت من األخرى نواعاأل

(J2)  .المرتبّة في مفروشة غير ةرّ أجّ ست ّمّ  مساكن في تقيم التي سراأل ّ تأتيو 
 في %20.2 منها ّ،ةالمحافظ في رسّ األ ّ مجموع من %16.5 لدِّاعي ّ ما أو ّ،الثانيّة
 مقابّل بدون سكنالم في تقيم رسّ أ ّ اكوهن .(J2) المنطقة في %9.2و  (J1) المنطقة
 أحّد أو للمسكنّ، األسرة أقارب أحد أو األم أو األب ةملكي  بسبب عملّ، ومقابل
 واّل ّ،ىخرّ أ ّ جهة من امقدّ مّ  المسكن يكونّ  أو ّ،بالمسكّن ي قيمون ال ينالذ أفرادها
 هذّه أضفنا ما وإذا المحافظةّ، في األسر إجماليّ  نم %1.2 وىس الفئة هذه لتشك
 السكّن بأنّ  ّاعلمّ  ّ،%74 النسبة فستكون مساكنهاّ، تمتلّك التي رسّ األ ّ إلى بةلنسا

 

 .(92:ص.)2609 .رجعيّمال الرقم (24) رقم .لقدسا كتاّب .ف.ح.م.ج (1)
 .648: المرجعي الرقم . (2) رقم السنوي حصائياإل الكتاّب .القدس. ف.ح.م.ج (2)
 .(193:ص)
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 المبيّن غير المساكن نسبة وبلغت ّ،ّاملكّ  برعت ّي ّ األحيان من كثير في مقابل بدون

 . (1)(J1) المنطقة في جميعها ّ،%9.5 ملكيتها

 :الخارجي ّة لجدرانا فّي مستخدمةلاّ البناء داوم 3-16
 حالة عن واضحة صورة إعطاء في المستخدمة اءالبن ادوم دراسة تفيد

 بنوع كنالس رب ّعت ّي ّ كما المباني، بهذه حيط ّت ّ التي العامة البيئة ومستوى المبانيّ،
 .ةيشمع ّاّل ومستوى جتماعيّ اال الوضع على داللة حتويهي وما بنائه

 محافظات في الخارجي ة الجدران بناء في خدمةتالمس بناءلا مواد نوعتتو
 الطوّب استخدام من ةتطويري  بمراحّل مرت هاأن ّ كما لمّ،العا مناطق باقّيك دسّ،الق

 اإلسمنتيّ  الطوب خداماست إلى ّ،أنواعه دكيهب الصخري الحجر استخدام ثم اللبنّ،
  .المسلح سمنتواإل

 ّةساسي األ المادة ّوه( الصخريّ ) النظيف جرحلا أنّ  ت عدادال نتائج وبينت
 ثالّث للمبنى يكون أنّْ به ويقصد ّ،للمبانّي خارجي ةال انالجدر بناء هيكل في الغالبة

 إجماليّ  من %62.3 نحو يشكل النوع وهذا ّ،األقل على نظيف حجر واجهات
 واألسمنت الحجر تستخدم التي المباني نسبة وشكلت ستخدمةّ،الم البناء مواد
 من مكونة للمبنى الخارجي ة الجدران بناء مادة نّ تكو أنّْ هب دّ صّ قوي ّ ّ،5.8%
 فيشكّل سمنتياإل الطوب أما سمنتّ،اإل من اجهتينوو الحجر من تينواجه

 لمواّد %15 نحو يبقى هذا وعلى المسلحّ، سمنتلإل %4.6 ونحو ّ،12.3%

 .(2)ألخرىا اءالبن

 اهوأسباب القدس مدينة فّي السكن ةأزم .4
 بشكّل القدس مدينة وفّي عامّ، بشكّل سدالق حافظةم في السكن ّةمأز تشكل

 هذّه أنّ  ظحّ الالمّ  من ولعلّ  ّ،المقدسييّن كاهل ىعل واألعباّء اتلتحديا أكبر ّ،خاصّ 
 هّاتحكم كانت التي الدول فحتى الحديثّ، التاريخ في نوعها مّن فريدة المشكلة
 يكّن لم ينّ،ريكي ملأل األبيض الغزو أيام وحتى ّ،(رودسيا) ـك عنصري ة أنظمة
 األرض على الءالستيا إلّى الهدف اتجّه وإن بالدهمّ، مّن المواطنين طرد الهدف
 .األصليين األرض أصحاب حساب على الغزاة دخل لزيادة كمصدر

 

 ،2434: المرجعّي قمالّر القدس محافظة ،تَعدادلّل ائيةالنّه النتائج ملخص. ف.ح.م.ج (1)
 .(71:ص)
 .(68:ص) .2378: المرجعي الرمز . المباني تقرير. ف.ح.م.ج (2)
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 يشكّل ّ،اإلسرائيليّ  االحتالل سلطات تدعيه الذي التاريخيّ  الحق منطق إنّ 
 مشكلة تيأوت ّ،ْسطينفِل ّ أرض فوق ِفل ْسطينيّ ال عربيّ ال الوجود على احقيقي ّ اخطرّ 
 ّةإلقام األول العقدِّ فمنذ. ّةالخطيّر ةيطاني االست الفلسفة لهذه اتأكيدّ  القدس في السكن
 ّةِفل ْسطيني ال األراضي مصادرة في تمثل ديموغرافيّ  تغيير إلى رّ دّ اب االحتاللّ، دولة

 تسويّةلا يّةإمكان نود ولحّ ي ّ مام عليهاّ، ةاإلسرائيلي  وطناّتلمستا وإقامة ّ،بالمدينة
اازحِّ المستوطنات هذه ومثلت ّ،ّةسياسي ويجال  والقرّى ءباألحيا أحاط ّ،ّاافي ديموغر م 
 التواصّل وقطع وحيزي اّ، اعددّ  والتوسع النمو في استمرت التي ةِفل ْسطيني ال

 .(1)ةاإلسرائيلي  وقاتمع ّوال الضبط من الرغم على بينها الحضري

 الطلّب نيب فيما زةّربا وفروق للخ وجود في اإلسكان مشكلة تكمنو
 الالزمّة لمساكنا عدد إجماليّ  بين قالفر أي ةّ،سكني ال الوحدات على والعرض،

 أعداد إجماليّ  وبين أسرةّ، لكل اإنسانيًّ مقبول مسكن توفر افتراضب ّ،السكان إليواء
 هذّا داز وكلما ةّ،الزمني  الفترة تلك في مساكن من هتاجّ إن نمكِّي ّ وما القائمةّ، المساكن
 .المشكلة حدة تزاد ماكل ّ الفرق

 إن بل فحسبّ، ةسكني ال وحداتال يرتوف علّى اإلسكان مشكلة تقتصر وال
 –سكنيّ ال االستخدام بين التوازّن :منها ّ،المشكلة هذه تجسد عديدة اعتبارات هناك

 مدى حيث من لفةالمخت األخرى تواالستخداما  –ّةسكني ال المباني يشمل الذيو

 ّلمماثِّ تخطيط يصاحبه أنّْ يجب سكنيّ ال ّومالن أنّ  ملالع معّ  ها،توكفاّء توفرها
  .المختلفة ماتللخد يوازتوم

 قطاّع أنّ  إال ّ،ّةِفل ْسطيني ال المدن أكبر من القدس أنّ  من رغمال علىو
 ّةثثال إلى مرده وهذا ّ،الطبيعيّ  والنمو االحتياجات قّ فّْوّ  فيها يتطور لّم اإلسكان

 المسكّن توفير إمكانية لعج ما ّ،اضيراأل بشح بطةتمّر ألولىا :ةرئيس وقاتمع ّ
 عالقة لهّا والتي ّ،(ةاإلسرائيلي ) طالتخطي بسياسات رتبطم والثاني ّ،محدودة تكون

 التّي األراضي ريوتقد ،االستيطاّن لصالح ملكيتها ونزع األراضي بمصادرة
 ادرّةصوم ّ،ةشرقي ال بالقدس حالي ا فعرّ ت ّ والتي ّ،1967 عام بعد إلسرائيل تمّ ضّ 

 اّضبانقب مرتبط والثالث ، م2022 اآلنّ  حتى 1967 عام منذ تتوقف لم ياألراض

 . (2)متحركالو حرال سكاناإل سوق

 

 .(10:ص) . القدس في اديموغرافي ّال .خمايسي (1)
 .واالحتياجات يقاتمع ّال .الواقع .القدّس في اإلسكان قطاع: المسكن على اعصّرلا .خمايسي (2)
 (87-76:ص)
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 :القدس احتالل منّذ راكمةالمت السكن أزمة فاقمّت التي األسباب ومن
 مّن شرقيّ ال الجزء تهويد مثّل ،القدس فّي ةستعماري اال إلجراءاتا من العديد
 ّةشرقي ال القدس بضم اقرارّ  سرائيليّ إلا الكنيست إصدارو ّ،(J1) نطقةم أي ّ،المدينة
 وضمهّا مساحتها أضعاف عشرة إلى ةعربي ال دسالق حدود توسيعو ّ،يّلإسراّئ إلى
 بغرّض العرب السكان ضّد ترهيب حملة شنو ّ،دينةالم من غربيّ ال الجزء إلى

 قسم ءالإجو ّ،سكانه وإجالء المغاربة حي هدمو ّ،المدينة مغادرة على إجبارهم
 ادرّةمصو ّ،القدس عن كاملّة ةعربي  أحياء عزلو ّ،الشرف يح سكان من كبير

 ّةيهودي  ةأغلبي  تركيزو ّ،ّةعربي ال األراضي من واسعة مساحات على اليد ووضع
 خلّقو ّ،المدينّة حول مستقبليّ  اتفاق أي في الحاسم العامل تكون دسالق في مطلقة
 مناطّق من غيرها عن ّةعربي لا دسقلا عزّلو ّ،امجددّ  المدينة تقسيم تمنع حقائق
 الفصّل وجدار ةائيلي إسر قالعو مراتبمستع البلدية حدود تطويقو ّ،ّةغربي ال الضفة

 الخليل، إلى هللا راّم من تمتد التي الكبرى القدّس إقامة إلى باإلضافة ّ،العنصريّ 
 بيّن إقليمي تواصل خلق ثم ّ،(األخضّر الخط داخل) شيمش بيت إلى أريحا ومن

 الجزّء في الواقعة اليهودية واألحياء المدينة نم شرقيّ ال ءجزال يف راّتمالمستع
 شطرّي بين يفصل الذي األخضر الخط محو أخرى وبعبارّة المدينةّ، من يّ غربال

  .المدينة
 محافظّة في السكن وأزمة السكن ةمورفولوجي جي في رةالمؤّث العوامل منو

 في هادعد بلغ ذيلاو تيطانيةّ،ساال المستعمرات بناء القدس مدينة وبالذات القدس
 10ّو ّ،( J1) القدس في رّةمستعم 16 بواقع تتوزع مستعمرة 26 القدس محافظة

 القدّس محافظة يسكنون نعمري المست ظممع ّ أن كما ّ،(J2) القدس في مستعمرات

 . (1)(J1) منطقة في نعمري مست 246,909 منهم ّ،امستعمرّ  332,294 اقعبو

 النتائج. 5
 الشائكّة القضايا من قدسلا في كنلساو واألرض اي ديموغرافال تعتبر .1

 ّرفالمتغيّ  ّ،سياسيّ وجي وواقع دياتوسر ةديني  ألسباب قدةمع ّوال
ا زالّ ي ال ِفل ْسطينيّ ال ديموغرافيّ ال  اإلسرائيليّ  لالحتالل هاجس ا ويمثل قائم 

 إليجاد فِل ْسطين احتالّل منذ االحتالل اتخذها التي اإلجراءات من بالرغم
 القدس في ماسي  ال ّ،لالحتالّل بيةغلاأل يحقق يّ ديموغرافجيو ميزان
 . ينطيني ِفل سّْال حساب على الكبرى

 

 .48ص ،2588: المرجعي الرقم ،ةغربي ّال الضفة في ةاإلسرائيلي ّ تعمراّتالمس. ف.ح.م.ج (1)
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 خلّق إلى م1967 عام القدس على سيطرته منذ اإلسرائيليّ  االحتالل سعي .2
 واإلجراءاّت السياسات من سلسلة خالّل من المدينة في ةيهودي  ةأغلبي 

ا ذلكّ، إلى الهادفة  ّلالفّص جدارو ة،ستيطاني اال المشاريع من بدء 

 مّا تشكل والتي ،(ج) فةالمصن المنطقة على الكاملة طرةالسيو ّ،العنصريّ 
 هذّه في التخطيط يتم ولم ّ،ّةغربي ال الضفة مساحة من %60 عن يزيد

 .ِفل ْسطينيّ ال لتطويرا من %1 من ألقل سوى المنطقة
 كولونيالّيلا االستعمار معّ  يصطدم ِفل ْسطينيّ ال عمرانيّ ال المتدادا إن .3

 مّا ّ؛ّةي ْسطينِفل ّال األراضي تيتتف لأج من االحتالل يمارسه يذال متسارعلا
ري ة البيئة ةمورفولوجي  على أث ر  ّةاإلسكاني  التنمية وقضايا الح ض 

 مدينة في وبالذات القدّس محافظة في السكّن أزمة مّن وفاقم ّ،المستدامة
 يّققتح في يني ِفل ْسطينال أمام اكبيرّ  اتحديًّ لّ شكّ  الذي. ومحيطها القدس

 بشكّل فِل ْسطين في (ةسي سياوالجي) األوضاعف ّ،لألرّض المستدام التخطيط
   .قدةمع ّ خاصّ  بشكل والقدس عام

 الطلّب بين فيما بارزة وفروق خلل جودو في اإلسكان مشكلة وتكمن .4
 المساكن عدّد إجماليّ  بين الفرق أي ةّ،سكني ال الوحدات على والعرض
 أسرة، لكل اإنسانيًّ مقبول مسكن فروّت افتراض ىعل السكان ءاإليو الالزمة
 تلّك في مساكن من إنتاجه نمكِّي ّ وما قائمةّ،ال المساكن داأعد إجماليّ  وبين
 .المشكلة حدة زادت كلما الفرق هذا دزا وكلما الزمنيةّ، الفترة

 إّن بل فحسبّ، ّةسكني ال الوحدات توفير على اإلسكان مشكلة تقتصر ال .5
 االستخداّم بين التوازن :منها ّ،المشكلة ّههذ دجس ِّت ّ عديدة اراتباعت هناك
 ّةف ّالمختلِّ خرىاأل ّ واالستخدامات  –ّةسكني ال نيالمبا يشمل ذيلاو  –سكنيّ ال

 أنّْ يجب سكنيّ ال النمو أنّ  العلم معّ  تهاّ،وكفاء توفرها مدى حيث من
 . المختلفة للخدمات وموازّ  مماثل تخطيط يصاحبه

 مقارنةّ  السكان عدد حيث نم الثانية المرتبة في سالقد محافظة تأتي .6
 سكان من  %85.2 نحو مويقي. زةغ طاعوق ةغربي ال الضفة بمحافظات
 محافظّة في الالجئين عدد بلغو الح ض ري ة المناطق في القدس محافظة
 السكاّن مجمل مّن%  38.6 بنسبة أي االجئ ّ  151,704 القدس

  .القدس محافظة في ينِفل ْسطيني ال
 سالقد مدينة في يناإلسرائيلي  مقابل ينالمقدسي  ينني يِفل ْسطال السكان عدد أنّ  .7

 وكذلّك ّ،2016ّو 1922 عامي بين رةالمتغيّ  فاتالتعري بحسب اختلف
 السكان عدّد ارتفاع فيالحظ ّ،ّةداري واإل ةسياسي الجيو الحدود يريتغ بحسب
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 فّي ألف 332 نحّو إلى 1967 عام ألف ا 68 من القدس في ينِفل ْسطيني ال
 سكان من %37.7 نحو م شكلين القدسّ، بلدية حدود ّلداخ 2016 معا

 بنحّو ينِفل ْسطيني اّل ينالمقدسي  ددع ادازد 2016-1967 الفترة وفي. القدس
 .%178 بنسبة وناإلسرائيلي  ازداّد حين في ّ،385%

 فّي تفاوت ا فنجد المنطقة، تحديد بحسب تتغير للسكان ةي ئّوالمِّ النسب أنّ  .8
 ّموبالرغ ين،اإلسرائيلي  والمحتلين ينِفل ْسطيني لا بين فيّ اديموغرال انزالمي
 القديمة القدس في ينِفل ْسطيني ال السكاّن أنّ  إال للتهويد المستمرة ياسةالس

 ،(يناإلسرائيلي  للمحتليّن %8.6 مقابل %91.4) ةق ّطل ّمّ  غالبية يمثلون
 %60.42 تتجاوز ّةرقي شال القدس في ينِفل ْسطيني ال السكاّن نسبة أنّ  كما
 .ينسرائيلي اإل للمستوطنين %39.58 مقابل يف

 ومّن ّ،السكانيّ  معّ التج حسب للمباني رافيالجغ التوزيع من ظحّ الي ّ .9
 المباني، من عدد أكبر تضم القدس مدينة والتي  (J1) المنطقة أنّ  الحظالم
 ديس، أبو :وهي القديمة البلدة في بالمنطقة حيطةالم المناطق هايلت
 . البريد ضاحيةو امّ،رواّل ناتاّ،عو العيزريةّ،و

 تل ّشكّ  إذ الغالبّ، ستخداماال هو فقطّ، نللسك المباني وحدات استخداّم إنّ  .10
 أنّ  الالفت ومن ة،سكني ال المباني إجماليّ  من %78.6 نحو الوحدات هذه
 %69و %90 لتسجل  (J2)و  (J1) المنطقتين بين اختلفت النسبة هذه
 جوهّر تشكل هاأن ّ إلى  (J1) المنطقة تفوق في سببلا ويرجع ّ،التوالي على

  . اليهود والمحتلين ينل ْسطيني فِّال نبي ديموغرافيّ ال الصراع
 محافظة جماليّ إل المربع كيلومترال ايشغله التي المساكّن عدد كثافة بلغت .11

( J1) ةالمنطق في ذروتها الكثافة وبلغت دونمّ،/مساكن 276 نحو القدس

 إلّى فتنخفض  (J2) قةطالمن في نكالمس كثافة اأم دونمّ،/مسكن  885.8
 767.8 ينالمنطقت بيّن ةلكثافا في فالفرق دونمّ،/مسكن  118
 االحتالّل لب ّقِّ من تغوالّ  هناك بأنّ  واضحة واألسباب ّ،دونم/مسكن

 . (J1) المنطقة على اإلسرائيليّ 

 ّ،2م16 نحّو المسكن مّن الفرد نصيّب متوسط يكوّن السكان نصّف نحو .12
  .ِفل ْسطينيّ ال يارمع ّال حسب وسطتالم سكانإّلا مسمى تحت جيندر وبالتالي

 :التوصيات .6
 القدس مدينة في وبالذات ّ،القدس محافظّة في الصعب الواقع إنّ  .1

 معّ  للتعامل ذكية تاإستراتيجيّ و راتمباد يتطلب  (J1) وضواحيها



 2022 شتاء العدد األول                                                               ةمبادرال
                                                                                                      

35 
 

 التنميّة ياجاتحتاّ لتلبية القدسّ، في السكانيّ و ديموغرافيّ ال الصراع
 .ينِفل ْسطيني لا صمود ززعت التي ةمّ ادت ّسالمّ 

 وتبنّي ةّ،اإلسكاني  تنميةوال السكانيّ  موالن دالتمع ّ بين التوازن تحقيق إنّ  .2
 فّي ضيألراا إدارة وتحسين الح ض ري ة البيئة لحماية مستدامة سياسات
 فّي التخطيط بمكان الصعوبة من هألن ّ اليسيرّ، باألمر ليس ّ،القدس محافظة
 والتاريخي، العقديو ياسيّ سالجيو راعصال بسب مستقرةلا غير طقالمنا
 سوّق تحسين تستطيع ذكية بأهداف اعقالنيًّ تخطيطال يكونّ  أن بدّ  ال لذلك

 كاناإلس قطاع لهيئاّت المؤس ساتي ة القدرة وتطوير ّ،اإلسكانيّ  التمويل
 .التحديات وجه في الصمود على والسكان

 بالمنطقّةو ةْسطيني ل ّفِّال بالحالة طتحي التي الراهنة واألوضاع الظروف إنّ  .3
 علىو ّ،عام بشكلّ  فِل ْسطين على ضحّ،وا بشكلّ  ترّ ث ّأ ّ والدولية ةعربي ال

 في شاملة بصورة النظر إعادة يستوجب ما ّ؛خاصّ  بشكلّ  القدس محافظة
 به يقومّ  الذي ّ،السكانيّ  والتضخم الحضريّ، نالتمدّ  تحديات مواجهة
 سكاّن صمود لدعم ستمرمو فعاضمّ  بشكل والعمل اإلسرائيليّ  االحتالل
 . قدسال محافظة داخل هاب المحيطة ةعمراني ال والمراكز القدس
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