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  :التغييرات الديموغرافية يف أقضية إسرائيل
  )بالعبرية(مسارات وتكهنات 

  . موشيه، يونا سكيلكينز –بقلم دوف فريدالندر، إلياهو بن 
  .١٩٨٩معهد القدس لدراسة إسرائيل، : القدس

  
هذه الدراسة عبارة عن خالصة القسم األول من مشروع دراسي شامل للوضع 

وهي حتلل االجتاهات الديموغرافية يف إسرائيل من منظور . ائيلالديموغرايف يف إسر
مناطقي، وتركز على نقاط االختالف والقواسم املشتركة للمسارات الديموغرافية  التي 

شهدتها أقضية إسرائيل األربعة عشر خالل عقدين من الزمن، وذلك ألهمية القضاء 
دراسة بالسكان اليهود، وتنحصر ال. وخصوصاً يف اجملالين اإلداري والسياسي

وتستثني السكان العرب ألنهم سيكونون موضوع دراسة منفردة يف املستقبل كما 
  .يقول واضعو الدراسة

بسبب توفر املعطيات الديموغرافية  ١٩٨٣ – ١٩٦١وتغطي هذه الدراسة فترة 
 ١٩٦١املفصلة الوافية، ومصادرها األساسية هي إحصاءات سكانيان أجريا يف سنة 

  .، باإلضافة إىل السجالت اخلاصة باحلركة الطبيعية١٩٨٣وسنة 
حتدد الدراسة اخلصائص الديموغرافية ألقضية إسرائيل، مع جداول إحصائية 

تبين احلجم السكاين ونسب الزيادة السكانية والكثافة السكانية يف كل قضاء، ويف 
تحدرون من آسيا امل: بعض الرى اخملتارة فيه، والنسب السكانية فيه بحسب بلد املنشأ

اجليل الثاين (وأفريقيا، واملتحدرون من أوروبا وأميركا، باإلضافة إىل مواليد إسرائيل 
  ).من الصابرا

وتتناول الدراسة مسألة التكاثر الطبيعي ومؤشراته يف وسط السكان اليهود 
بحسب األقضية وبعض القرى فيها أيضاً، وبحسب بلد املنشأ، مع جداول تبين 

كما حتدد الدراسة التقسيم . التي طرأت خالل الفترة املشمولة بالدراسة التغييرات
وتتناول حركة الهجرة الداخلية اليهودية بين . السكاين بحسب املستوى التعليمي

هذا، . ١٩٨٣ – ١٩٧٨، و ١٩٦١- ١٩٥٦: القرى، مع جداول بيانية لفترتين حمددتين
اط التكاثر ومتوسط األعمال باإلضافة إىل درس التغييرات التي طرأت على أنم

وأخرى املتوقعة، مع جداول بيانية حتدد أيضاً نسبة الشباب ونسبة كبار السن، 
  .خاصة بتكهنات ألوائل القرن احلادي والعشرين

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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