
 

 
 

 

قية: حقائق ومعطيات   2021القدس الشر

 2021أيار 

 السكان

  ،ي إرسائيل
 
ي القدس، المدينة األكبر ف

 
% من مجموع 38فلسطينيي   يشكلون نحو  358,804يسكن ف

ي مدينة القدس
 
قية يتمتعون بمكانة المقيم 1السكان ف ي القدس الشر

 
. معظم الفلسطينيي   المقيمي   ف

ق المدينة وجنوب  ها.  ي رسر
 
ي األحياء الموجودة ف

 
 الدائم. غالبيتهم الساحقة تسكن ف

  ن يسكن ما ي بقيت خلف الجدار  140,000ـ  120,000بي 
ي األحياء الت 

 
قية ف  من سكان القدس الشر

ً
ألفا

ي مخيم شعفاط واألحياء الثالثة المحاذية له   راس  380,000 - 260,000الفاصل. من بينهم 
 
ف

ّ كفر عقب، الواقع إىل الشمال  61,500. ويسكن نحو 4خميس، راس شحادة وضاحية السالم ي حي
 
ف

 . 5من حاجز قلنديا

  ي "جيوب" مختلفة خلقها الجدار الفاصل بمحاذاة الخط
 
يسكن بضعة آالف من الفلسطينيي   ف

ي بعض هذه المناطق، يفصل الجدار بي   سكان القدس وسكان 
 
الحدودّي البلدي لمدينة القدس. ف

ي 
 
ي طرف حي جبل المكبر )منطقة الشيخ سعد والسواحرة(. وف

 
األجزاء األخرى من المدينة، كما ف

رى، يعزل الجدار فلسطينيي   من سكان الضفة الغربية عن األجزاء األخرى من الضفة مناطق أخ

ي منطقة وادي حّمص. 
 
" من الجدار، كما هو الحال ف ي الجانب "المقدسي

 
 ويحبسهم ف

  قية يعانون اإلهمال المتواصل من جانب السلطات البلدية ي القدس الشر
 
المقيمات والمقيمون ف

ي شت  مجاالت الحياة.  والحكومية، مما أدى ويؤدي
 
إىل انعدام البت  التحتية والخدمات األساسية ف

ي 
 
مة للسكان الفلسطينيي   ف

َّ
وكان تقرير مراقب الدولة الذي عالج مسألة الخدمات االجتماعية المقد

ي معظم
 
قية قد وجد "فجوات ف ي ال القدس الشر

 
قية بالمقارنة مع  قدسالبت  التحتية والخدمات ف الشر

ي 
 
ي مجال التعليم والتعليم العاىلي وعدم معرفة  مستواها ف

 
ي من المدينة: من بينها، فجوات ف الجزء الغربر

ي ال
 
ي العامة والمناطق العمومية، ف

ي عدد المباب 
 
ي المواصالت، ف

 
ية، وكذلك فجوات ف صحة اللغة العبر

 . 6والخدمات البلدية" العامة

  ي
ي الجيوب الت 

 
ي األحياء الواقعة خلف الجدار الفاصل وف

 
نشأت من جّرائه، الوضع أسوأ من ذلك.  ف

فباإلضافة إىل انعدام البت  التحتية والخدمات، هناك التقييدات عىل حرية الحركة والتنقل جراء 

 . 7االنتقال عبر الحواجز وانعدام خدمات الطوارئ
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 .  2018، معهد القدس لبحث السياسات، األحياء العربية في القدس الشرقية: كفر عقبمراقب الدولة،  5
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الذي أقر االستعداد الخاص لتقديم الخدمات في األحياء المقدسية الواقعة خلف  3783الذي بيّن أنه بعد ِعقد من قرار الحكومة رقم 

 الجدار، بقيت غالبية القرارات حبراً على ورق دون تنفيذ.   



 

 المكانة القانونية

  قية ي أعقاب ضم القدس الشر
 
ي إرسائيل ف

 
قية عىل مكانة المقيمي   الدائمي   ف حصل سكان القدس الشر

ي العام 
 
. وتمنحهم هذه المكانة حق الحصول عىل جميع الخدمات 1967إىل المناطق اإلرسائيلية ف

ي يتمتع بها مواطنو الدولة، باستثناء حق االنتخاب للكنيست. 
 والحقوق الت 

  نة، مكانة المقيم الدائم تبق  عرضة للسحب، ألسباب مختلفة. من بي   هذه عىل العكس من
َ
المواط

ي خارج البالد أو ألسباب 
 
ة طويلة ف األسباب، باإلمكان سحب مكانة اإلقامة الدائمة جراء التواجد لفب 

قية هم أبناء ي القدس الشر
 
 تتعلق بخيانة األمانة. لذلك، ورغم حقيقة أن الفلسطينيي   المقيمي   ف

ين منهم يقيمون فيها عبر أجيال متعاقبة، إال أن المكانة  المدينة األصالنيون، المولودون فيها، وكثب 

وطة.  ي فرضتها عليهم إرسائيل بعد احتالل المدينة قد جعلت إقامتهم مشر
 الت 

  ي  14,701، سحبت إرسائيل اإلقامة من 2020   1967بي   السنوات
 
ي من سكان القدس. ف

فلسطيت 

قية، من  18، صادرت وزارة الداخلية اإلقامة الدائمة من 2020العام   من سكان القدس الشر
ً
فلسطينيا

 . 8نساء 10بينهم 

  نة
َ
قية الذين يطلبون الحصول عىل المواط ي عدد سكان القدس الشر

 
طرأ، خالل السنوات، ارتفاع ف

ي العام 
م 2020اإلرسائيلية. فق 

ِّ
د
ُ
 للحصو  1,633، عىل سبيل المثال، ق

ً
، صودق ل عىل المواطنةطلبا

ي العام  934عىل 
 
 منها. وقبل ذلك بسنة واحدة، ف

ً
 1,200، صودق عىل رقم قياسي بلغ 2019طلبا

نة اإلرسائيلية
َ
 . 9من طلبات الحصول عىل المواط

نة طويلة ومعقدة. بإمكان السكان المعنيي   تقديم طلباتهم 
َ
يشار إىل أن إجراءات الحصول عىل المواط

ي مكان و 
 
ي تتمب   باالنتظار هذه ف

ي وادي الجوز، والت 
 
احد فقط هو مكاتب "سلطة السكان والهجرة" ف

 .  إىل ثالث سنوات وأكبر
ً
ي الدور لمعالجة الطلبات، قد تصل أحيانا

 
 ف
ً
ات طويلة جدا  فب 

 

 الفقر والرفاه

  ي إرسائيل، جراء أزمة جائحة الكورونا  2020سّجل العام
 
ي مستوى الحياة ف

 
 ف

ً
 عاما

ً
. لهذا انخفاضا

ي العام 
ي البالد. فق 

 
ي من نسبة فقر هي بي   األعىل ف

ي تعاب 
المعىط أثر عميق عىل مدينة القدس الت 

ي القدس تعيش تحت خط الفقر، مقابل  %75، كانت 102017
 
من مجموع العائالت الفلسطينية ف

ي القدس يعيشون تحت خط %86من العائالت اليهودية؛ وكان  22%
 
 من األطفال الفلسطينيي   ف

 . 11من األطفال اليهود %33الفقر، مقابل 

  ي
قية. فق  ي عدد العاطلي   عن العمل بي   سكان القدس الشر

 
أدى انتشار وباء الكورونا إىل ارتفاع حاد ف
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 من قوة % 23من الرجال الفلسطينيي   و %79، كان نحو 2019العام 
ً
من النساء الفلسطينيات جزءا

لث، فقد نحو 2020. وخالل العام 12العمل
ُ
قية أماكن عملهم وكان  ث العمال من سكان القدس الشر

 أبناء 
ً
ي العمل الجدد شبانا   25 – 18أكبر من نصف طالتر

ً
 . عاما

  ي حزيران
 
ي القدس 2020ف

 
قية من %26، بلغت نسبة العاطلي   عن العمل ف . نسبة سكان القدس الشر

 . 13فقط %30ي   ، بينما بلغت نسبتهم من مجمل العامل%39مجمل العاطلي   عن العمل بلغت 

 التعليم

  قية ي القدس الشر
 
ي سن  137,250يعيش ف

 
 ف
ً
 وفت  فلسطينيا

ً
، لكن هنالك  18أعوام    3طفال

ً
عاما

ي المدينة 96,328فقط 
 
ي أطر التعليم المختلفة ف

 
 ف

ً
 مسجال

ً
من األوالد  %30. نحو 14طالبا

قية ) ي القدس الشر
 
ي أي إطار تعليمي 43,760الفلسطينيي   ف

 
منظم أو غب  معروف  ( غب  مسجلي   ف

 . 15اإلطار التعليمي الذي ينتمون إليه

  ي العام
 
ي السنوات السباقة )ف

 
%( ومن 14بلغت النسبة  2019هذا المعىط هو أعىل بكثب  عما كان ف

ي إرسائيل خالل جائحة الكورونا. 
 
ي تعرض لها الجهاز التعليمي ف

اض أنه يعكس الهزة الت  المرجح االفب 

ي أماكن مثل القدس ا
 
 للمعايب  والمتطلبات المقبولة ف

ً
ي لم يكن جهاز التعليم فيها مطابقا

قية، الت  لشر

ي مجال البت  التحتية التعليمية قبل انتشار الوباء، كانت األزمة التعليمية فيها جراء الجائحة أعمق 
 
ف

 .  بكثب 

  ي الغرف التدريسية يبلغ نحو
 
قية، هنالك نقص ف ي القدس الشر

 
مل هذا غرفة تدريس. ويش 1,670ف

ي المعايب  
 
 لكنها مستأجرة أو ال تستوف

ً
 الصفوف الموجودة فعليا

ً
 . 16الرقم أيضا

  ة منخفضة ة بناء غرف تعليمية جديدة هي وتب  ي غرف التدريس، إال أن وتب 
 
بالرغم من النقص الكبب  ف

كِمل بناء 2020 -2019وال تسد الحاجة. خالل السنة الدراسية 
ُ
ي  44، است

 
غرفة تدريس فقط، ف

 . 17خمس مؤسسات تعليمية

 اعتقال قارصين وتقديم لوائح اتهام 

 73 % ي القدس هم فلسطينيون. خالل
 
ي ف

من مجموع القارصين الذين جرى اعتقالهم العام الماض 

ي المدينة 2020العام 
 
قل ف

ُ
 غب  يهودي غالبيتهم الساحقة  443قارصين، من بينهم  606، اعت

ً
قارصا

ة. خالل  146قية. ومن بي   هؤالء، من الفلسطينيي   سكان القدس الشر   دون سن الخامسة عشر
ً
قارصا

ي مدينة القدس 
 
قل ف

ُ
ة ذاتها، اعت ، من بينهم  178الفب 

ً
 يهوديا

ً
ة 70قارصا  . 18دون سن الخامسة عشر

  جرى اعتقالهم حت  انتهاء اإلجراءات القضائية بحقهم خالل العام  148من أصل 
ً
 مقدسيا

ً
قارصا

 يشكلون 120لساحقة من الفلسطينيي   )، كانت الغالبية ا2020
ً
 فلسطينيا

ً
من مجموع % 81 قارصا
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 .) من القارصين الذين جرى اعتقالهم حت  انتهاء اإلجراءات القانونية بحقهم  58 القارصين المعتقلي  

ة، من بينهم    49كانوا تحت سنة الخامسة عشر
ً
 . 19فلسطينيا

  مت لوائح اتهام بحق 2020خالل العام
ّ
د
ُ
قية، من بينهم  143، ق  من القدس الشر

ً
 فلسطينيا

ً
 50قارصا

ة، مقابل   دون سن الخامسة عشر
ً
مت بحق قارصين يهود من القدس، من  50قارصا

ّ
د
ُ
الئحة اتهام ق

ة 17بينهم   دون سن الخامسة عشر
ً
 . 20قارصا

 التخطيط والبناء وهدم البيوت

  ي
 
ى ف ي القدس هو األعىل من بي   المدن الكبر

 
ي ف

نفر للغرفة  1,15 إرسائيل ويبلغ االكتظاظ السكاب 

ي إرسائيل، الذي يبلغ 
 
طري ف

ُ
ل الق

ّ
 . 21نفر للغرفة الواحدة 0,86الواحدة؛ وهو أعىل من المعد

  قية يبلغ، بالمعدل، نحو ي القدس الشر
 
ي األحياء الفلسطينية ف

 
ي ف

نفر للغرفة  1,8االكتظاظ السكاب 

 ّ ي
ي الواحدة ـ أي، نحو ضعفن

 
ي ف

ل االكتظاظ السكاب 
ّ
ي من المدينة، معد ي الجزء الغربر

 
 األحياء اليهودية ف

 للغرفة الواحدة
ً
 واحدا

ً
 . 22والذي يبلغ نفرا

  ي تعادل  %15نحو
قية )الت  من مساحة القدس اإلجمالية( % 8,5فقط من مساحة القدس الشر

ي المدينة متدنية بشكل 23مخصصة لسكانها الفلسطينيي   
 
. حصص البناء المسموح بها للفلسطينيي   ف

قية مخصصة لمباٍن عامة لخدمة السكان  %2,6. كبب   ي القدس الشر
 
ي ف

فقط من مجمل األراض 

ي المدينة
 
 .  24الفلسطينيي   ف

  قية ي أحياء القدس الشر
 
بسبب المعيقات التخطيطية، فإن إمكانيات تطوير البت  التحتية العامة ف

 محدودة للغاية والجزء األكبر من المخططات هو محىلي وموضعي وال توفر ا
ً
 وكافيا

ً
 جديا

ً
حتياطيا

 . 25للبناء

  للحصول عىل 
ً
قية أية إمكانية تقريبا ، لم يعد لدى سكان القدس الشر بسبب اإلخفاق التخطيىطي

   2004تراخيص للبناء، لذا فقد تم تنفيذ جزء كبب  من البناء فيهاال بدون تراخيص. خالل السنوات 

ي القدس الشر 2018
 
ات المنازل السكنية ف ص. ، جرى هدم عشر

ّ
قية كل سنة بحجة البناء غب  المرخ

ي عمليات هدم المنازل السكنية: 
 
ة طرأ ارتفاع حاد ف  وخالل السنوات األخب 

 

o  ي العام
 
دم ، 2019ف

ُ
  169ه

ً
 سكنيا

ً
ال ن ي منن

 بدون مأوى بعد أن  328. نتيجة لذلك، بق 
ً
إنسانا

  182فقدوا بيوتهم، من بينهم 
ً
 . 26قارصا

o  ي العام
 
دم ، 2020ف

ُ
  121ه

ً
 سكنيا

ً
ال ن ي منن

 بدون مأوى بعد أن  379. نتيجة لذلك، بق 
ً
إنسانا

  941فقدوا بيوتهم، من بينهم 
ً
  . 27قارصا

o  دم ، 2021حت  نهاية نيسان/ أبريل
ُ
  20ه

ً
 سكنيا

ً
ال ن ي منن

 بدون  50. نتيجة لذلك، بق 
ً
إنسانا
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  25مأوى بعد أن فقدوا بيوتهم، من بينهم 
ً
  .  28قارصا

 

  قية 2021وحت  نهاية نيسان / أبريل  2019منذ العام ي القدس الشر
 
دم ف

ُ
،  155، ه ّ ي

مبت  غب  سكت 

ها  . 29مثل مخازن ومصالح تجارية وغب 

  ي العام
 
انيات لتنشيط عمل الوحدة القطرية 2017ف ، جرى تعطيل قانون التنظيم والبناء وتم رصد مب  

ي داخل دو 
 
ي البلدات العربية ف

 
. هذا التعديل حّول مخالفات التنظيم 30لة إرسائيللتطبيق القانون ف

والبناء من مخالفات جنائية إىل مخالفات إدارية، األمر الذي خّول السلطات المحلية صالحية فرض 

ي عدد البيوت السكنية 
 
ي هذا المجال. نتيجة لذلك، طرأ ارتفاع حاد ف

 
غرامات باهظة عىل المخالفات ف

ي قام أصحابها بهدمها بأيديه
ي العام الت 

 
" نحو  2020م، وف ي

 %،47بلغت نسبة عمليات "الهدم الذاب 

ل خالل السنوات السابقة21مقابل 
ّ
ي المعد

 
  . 31% ف

 

 المواصالت والبنن التحتية

  ي القدس
ي مجال المواصالت ف 

امج ف  ي وضع وتطوير الخطط والبر
ي ف 

ّ
يالحظ خالل العقد األخب  ازدياد جد

ي العام 
قية. وف  قية، أقرت 2018الشر ي إطارها رصد نحو نصف 32الخطة الخمسية للقدس الشر

ي جرى ف 
، والت 

قية ي القدس الشر
ي مجال المواصالت ف 

. لكن هذه االستثمارات 33مليار شيكل لتسحي   وتطوير البت  التحتية ف 

قية  ي القدس الشر
ي نشأت وتعمقت عىل مدى خمسة عقود. فثمة شوارع عديدة ف 

ي لسد الفجوات الت 
ال تكق 

ة حركة واألرصفة وتضيق عن استيعاب حجم  درابزين األمانمليئة بالحفر، تفتقر إىل ال تزال  المواصالت ووتب 

وط والمعايب  المقبولة. وإىل  فيها.  ي الشر
، مبنية بانحدارات حادة وال تستوف 

ً
والعديد من الشوارع ضيقة جدا

ي كل ما يتعلق بشق وتعبيد 
ي كثب   جانب ذلك، ثمة فجوة بي   التخطيط والتنفيذ ف 

ي هذه األحياء. ف 
الشوارع ف 

ي مسار تحّول إىل منطقة 
 لمرورها ف 

ً
من الحاالت، ليست هنالك أية إمكانية لتعبيد الطرق المخطط لها، نظرا

ي ال تتناسب مع التخطيط األصىلي 
 .  34بناء أو بسبب الظروف الطوبوغرافية الت 

  ي شهر أيار/ مايو
ي  ، وبعد انتظار طويل، ُبدئ باستعمال2021ف 

قية. تعمل ف  ي القدس الشر
تذكرة "راف   كاف" ف 

ي محطات 
 ف 
ً
اء التذاكر نقدا كات باصات خاصة، كانت تخدم زبائنها حت  اآلن بواسطة رسر هذه المنطقة سبع رسر

ي الباصات لدى الصعود إليها. بدء العمل بنظام "راف   كاف" سيتيح لسكان القدس 
الباصات أو من سائق 

قية إمكانية التنقل  ي التخفيضات الشر
بي   الخطوط واألنواع المختلفة من المواصالت العامة، وسط تلق 

ي كانوا محرومي   منها حت  اآلن
 . 35واالمتيازات الت 
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 المياه والرصف الصحي 

  قية مربوطي   بشبكة المياه بصورة  %44، كان نحو 2018حت  العام فقط من سكان القدس الشر

. وكانت مشكلة انعدام الوصالت المنظمة والقانونية بشبكة المياه والرصف الصحي 36منظمة وقانونية

ي المدينة 
 
ي تخطيط األحياء الفلسطينية ف

 
قد نجمت عن إخفاق مستمر من قبل السلطات المختصة ف

ة ازديادهم.  ي إنشاء البت  التحتية المناسبة الحتياجات السكان ووتب 
 
 وف

  ي العام
 
كة ا2020ف   4,203.89لجيحون ، استبدلت رسر

ً
ا ي  منر

 
( ف من خطوط المجاري )الرصف الصحي

قية ووضعت    6,670.86القدس الشر
ً
ا  من خطوط المجاري منر

ً
 . 37جديدا

  كة الجيحون من نيسان/ أبريل  لتقديرات رسر
ً
قية يبلغ 2021طبقا ي أحياء القدس الشر

 
، هنالك نقص ف

23,950  
ً
ا  من خطوط المجاري الجديدة، من بينها لغرض منر

ً
 . 38إلغاء آباء االمتصاص الحالية أيضا

 أوامر إبعاد وتقليص

  ي العام
 
بالغي   فلسطينيي   من  4بحق  39أوامر تقييد 5، وقع قائد الجبهة الداخلية عىل 2020ف

قية )بعض تلك األوامر كان يشمل أكبر من تقييد واحد(. باإلضافة  ي القدس الشر
 
المقيمي   الدائمي   ف

رضت عىل 
ُ
 وقارص واحد با 16إىل ذلك، ف

ً
 فلسطينيا

ً
من هذه األوامر كانت  9. 40أمر تقليص 19لغا

ىلي الليىلي  13تمنع إجراء أي اتصال مع جهات مختلفة، بينما تضمن 
 آخر فرض االعتقال المب  

ً
 . 41أمرا
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