
097 دراسات

حمزة احلاليبة* 

حتليل جغرايف ـ ديموغرايف للمنطقة ج

مقدمة

ُقّسمت الضفة الغربية نتيجة حمادثات 

أوسلو يف سنة 1993 إىل ثالث مناطق 

جغرافية رئيسية هي أ، وب، وج،1 وتتوزع 

فيها الصالحيات اإلدارية واألمنية بين 

اجلانبين الفلسطيني واإلسرائيلي: املنطقة أ 

حتت السيطرة الفلسطينية الكاملة، وتغطي 

ما نسبته 17,8% من مساحة الضفة الغربية، 

وتبلغ نسبة السكان فيها 46,6% تقريبًا 

من جممل عدد السكان يف الضفة الغربية؛ 

املنطقة ب حتت اإلدارة املدنية الفلسطينية، 

لكن حتت السيطرة اإلسرائيلية العسكرية، 

* باحث يف معهد األبحاث التطبيقية ـ القدس 
"أريج"، وحدة نظم املعلومات اجلغرافية 

واالستشعار عن بعد.

ج  املصنفة  املناطق  يف  الديموغرايف  الوضع  على  الضوء  تسليط  الدراسة  هذه  حتاول 

وفق اتفاق أوسلو، واملناطق اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية يف الضفة الغربية، يف وقت 

تتجه فيه أنظار الفلسطينيين واجملتمع الدويل إىل وضع خطط تنموية يف مناطق الضفة 

الغربية اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية، واخلروج بتقدير لعدد السكان الفلسطينيين فيها 

أجنزتها  الدراسات  من  قليل  عدد  باستثناء  املناطق  لهذه  رسمي  إحصاء  غياب  يف ظل 

بعض املنظمات غير احلكومية.

وتعتمد الدراسة على منهجية حساب املساحات العمرانية من خالل حتليل دقيق للصور 

اجلوية احلديثة باستخدام تكنولوجيا نظم املعلومات اجلغرافية التي يتم بواسطتها تقدير 

الفلسطينيين ضمن املنطقة املصنفة ج يف كل جتّمع فلسطيني من خالل  السكان  عدد 

املساحات العمرانية الواقعة ضمن هذه املنطقة.

والتي  ج،  املنطقة  املوجودة جزئيًا يف  املناطق  على  التركيز  الدراسة  هذه  وحتاول 

استخراج  وتعاين، بصورة خاصة، صعوبة  والقرى  املدن  أطراف  الغالب على  تكون يف 

التراخيص التي تطلبها السلطات اإلسرائيلية للبناء، وأيضًا على التجمعات الصغيرة التي 

تكون يف الغالب قرى وجتمعات بدوية يف أطراف احملافظات الفلسطينية. كما حتاول هذه 

الدراسة الوصول إىل تقدير لعدد السكان على مستوى التجمع الواحد، فضاًل عن تقدير كلي 

على مستوى الضفة الغربية.
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التجمعات الواقعة كليًا ضمن املنطقة ج؛ 

التجمعات الواقعة جزئيًا فيها؛ منطقة مدينة 

القدس التابعة لبلدية االحتالل واملصنفة 

J1؛ منطقة مدينة اخلليل اخلاضعة للسيطرة 
اإلسرائيلية واملصنفة H2. وتم تقدير عدد 

السكان يف كل منطقة على حدة مع التركيز 

على التجمعات الواقعة جزئيًا يف املنطقة ج، 

والتي تشكل احللقة األهم يف هذه الدراسة 

نظراً إىل صعوبة تقدير عدد سكانها.

وُيظهر التحليل النهائي، اعتماداً على 

إحصاءات سنة 2007، أن جمموع السكان 

الفلسطينيين اخلاضعين للسيطرة اإلسرائيلية 

يف الضفة الغربية يبلغ 545,000 نسمة 

يشكلون نسبة 23% من جمموع سكان الضفة 

الغربية، ويعيش منهم 242,000 نسمة 

تقريبًا ضمن املنطقة املصنفة ج، ويمثلون 

ما نسبته 10% تقريبًا من سكان الضفة 

الغربية.

كما ُتظهر النتائج أنه يف حال تم أخذ 

معدل التزايد السكاين الطبيعي بين سنَتي 

2007 و2013 بعين االعتبار، فإن تقدير 

عدد سكان املنطقة ج يف سنة 2013 يمكن 

أن يكون قد زاد عن 285,000 نسمة، بينما 

يزيد تقدير عدد السكان اخلاضعين للسيطرة 

اإلسرائيلية عن 640,000 نسمة للسنة 

نفسها. وجرى احتساب نسبة اخلطأ يف 

التقدير النهائي لعدد السكان من خالل أخذ 

ثالث حاالت دراسية تم فيها دراسة الكثافة 

السكانية بين مركز التجمعات الثالثة 

وأطرافها، وتبّين أن نسبة اخلطأ يف التقدير 

ال تتجاوز %10.

منهجية الدراسة

يف غياب دراسة ميدانية لتقدير عدد 

السكان الفلسطينيين يف الضفة الغربية بناء 

على التقسيم اجليوسياسي )تقسيمات اتفاق 

وتغطي ما نسبته 18,3% من مساحة 

الضفة الغربية، وتضم 37% تقريبًا من 

جممل عدد سكان الضفة الغربية؛ املنطقة ج 

حتت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة، وتغطي 

61,5% من مساحة الضفة الغربية، وتبلغ 

نسبة السكان فيها 16,3% من جممل سكان 

الضفة، فضاًل عن احملميات الطبيعية التي 

تشكل 3% من جممل مساحة الضفة الغربية 

والتابعة حكمًا للمنطقة املصنفة ج.2

ولتسهيل عملية تقدير عدد السكان، جرى 

يف هذه الدراسة تقسيم املناطق العمرانية 

اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية يف الضفة 

الغربية إىل أربع مناطق جغرافية هي: 

خريطة ُتظهر تقسيم الضفة الغربية وفق اتفاق أوسلو
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إنما هو عبارة عن هيئات حملية مصنفة 

من قبل احلكم احمللي: بلدية؛ جملس قروي؛ 

جلنة مشاريع؛ والتي يبلغ عددها يف الضفة 

الغربية 524 هيئة حملية. أّما التجمعات 

الصغيرة غير املصنفة كهيئات حملية، فتم 

التعامل معها على أنها جزء من الهيئات 

احمللية. ونذكر على سبيل املثال، بلدية 

جناتا يف حمافظة بيت حلم واملصنفة كهيئة 

حملية تتكون من سبعة جتمعات: العساكرة؛ 

حرملة؛ أبو جنيم؛ العقبان؛ رخمة؛ بد فالوح؛ 

خلة القرانين؛ ثالثة منها تقع يف املنطقة 

ج، وثالثة تقع يف املنطقة ب، وجتّمع واحد 

يقع يف املنطقة أ، لكن يف هذه الدراسة تم 

التعامل مع جناتة كتجّمع واحد فيه أجزاء 

من املنطقة العمرانية ضمن املناطق أ، وب، 

وج.

كذلك تم اعتماد حدود الهيئات احمللية 

املعتمدة لدى جلنة االنتخابات املركزية 

ووزارة احلكم احمللي كمرجع وحيد 

متوفر على مستوى الضفة الغربية ويمكن 

استخدامه ألغراض البحث العلمي. أّما 

بالنسبة إىل عدد السكان فجرى اعتماد 

نتائج إحصاء اجلهاز املركزي لإلحصاء 

الفلسطيني يف سنة 2007.

حمددات الدراسة

من أهم حمددات هذه الدراسة هو أنها 

دراسة مكتبية جرى إعدادها بناء على 

خبرة ميدانية لفريق العمل، وخصوصًا يف 

التجمعات املهمشة التي تم زيارة معظمها 

من خالل املشاريع املتعددة التي نّفذتها 

مؤسسة أريج يف عدة جماالت. وعملية 

اإلحصاء السكاين الدقيق تستند عادة إىل 

إحصاء ميداين تفصيلي على مستوى املنزل، 

لكن يف غياب دراسة ميدانية من هذا النوع، 

فإن هذه الدراسة املكتبية ربما تكون مؤشراً 

أوسلو: أ؛ ب؛ ج؛(، تأتي هذه الدراسة كمحاولة 

لتقدير عدد السكان اخلاضعين للسيطرة 

اإلسرائيلية مع التركيز على املنطقة املصنفة 

ج. وتعتمد هذه الدراسة منهجية تقدير 

عدد السكان بناء على حساب املساحات 

العمرانية ضمن التقسيم اجليوسياسي 

وذلك باستخدام تكنولوجيا نظم املعلومات 

اجلغرافية وحتليل الصور اجلوية احلديثة، 

وهي ترتكز على حتليل استخدام األراضي 

 Land-use Landcover( والغطاء النباتي

Classification( الذي أجنزه فريق من وحدة 
نظم املعلومات اجلغرافية يف مؤسسة أريج 

خالل سنة 2011 بناء على حتليل الصور 

اجلوية لسنة 2010، ويتضمن هذا التحليل 

تصنيفًا شاماًل ودقيقًا جلميع املناطق 

العمرانية الفلسطينية يف الضفة الغربية.

وتعتمد املنهجية، بالتحديد، على 

حساب مساحة املنطقة العمرانية يف كل 

جتّمع فلسطيني ضمن املناطق أ، وب، وج، 

ع عدد السكان بناء على نسبة املساحة  وتوزُّ

العمرانية يف كل تصنيف. فعلى سبيل 

املثال: إذا كان لدينا جتّمع فلسطيني يصل 

عدد السكان الكلي فيه إىل 1000 نسمة، 

ويقيمون على ما نسبته 70% من املساحة 

العمرانية ضمن املنطقة أ، و20% ضمن 

املنطقة ب، و10% ضمن املنطقة ج، فإن 

التوزيع السكاين التقديري والنسبي بناء على 

املنهجية املتبعة يف هذه الدراسة، بحسب 

التقسيم اجليوسياسي أ، وب، وج، سيكون: 

700 نسمة؛ 200 نسمة؛ 100 نسمة؛ 

بالترتيب. وبهذه الطريقة يمكن حساب عدد 

السكان الكلي ضمن هذا التصنيف جلميع 

مناطق الضفة الغربية والوصول إىل تقدير 

جيد لعدد السكان، مع األخذ باالعتبار وجود 

نسبة خطأ أشرنا إليها، وهي ال تتجاوز %10.

ومن املهم أيضًا اإلشارة يف منهجية 

هذه الدراسة إىل أن ما ُيقصد بـ "التجّمع" 
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واملراعي وغيرها.

 

وبينما تتجه أنظار الفلسطينيين 

واملؤسسات احمللية والدولية، بدعم من 

اجملتمع الدويل، وبالتوازي مع املفاوضات 

بين اجلانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، 

إىل تنفيذ مشاريع تنموية تضع على سلم 

أولويتها املناطق والتجمعات املهمشة 

واخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية، وخصوصًا 

يف املناطق املصنفة ج، فإن ذلك يفرض 

وجود قواعد بيانات عن هذه التجمعات 

إلدارة عملية التخطيط والتنفيذ، ومن هنا 

حتاول هذه الدراسة الوصول إىل تقدير لعدد 

السكان يف املناطق اخلاضعة للسيطرة 

اإلسرائيلية كي تكون مرجعًا للمهتمين 

يف هذا اجملال من الباحثين واخملططين 

وغيرهم.

الواقع االقتصادي ـ الديموغرايف 

للمنطقة ج

تبلغ مساحة املنطقة ج مع مدينة القدس 

اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية 3448 كم2 

تقريبًا، ويعيش فيها أكثر من 600,000 

مستوطن إسرائيلي يتوزعون على أكثر من 

200 مستعمرة إسرائيلية حتتل مساحة 

عمرانية تزيد على 188,000 دونم. وفضاًل 

عن تلك املساحة فإن املواقع العسكرية 

اإلسرائيلة حتتل مساحة تزيد عن 45,000 

دونم، كما أن مستعمرات الضفة الغربية 

يرتبط بعضها ببعض وباألراضي احملتلة 

منذ سنة 1948 من خالل العديد من الطرق 

اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية، والتي يبلغ 

طولها أكثر من 939 كم، وتمتد يف جميع 

أنحاء املنطقة ج.

وُتعتبر املنطقة ج من الناحية 

االقتصادية مصدراً حيويًا ومهمًا لالقتصاد 

مقبواًل إىل لفت االنتباه إىل هذه العّينة من 

اجملتمع الفلسطيني، واملساهمة يف إثراء 

األبحاث العلمية يف هذا اجملال.

كذلك من حمددات هذه الدراسة هو 

أنها تساوي يف الكثافة السكانية بين 

مركز التجمع الفلسطيني وأطرافه، لكن 

الكثافة السكانية، يف الواقع، تزيد يف مراكز 

التجمعات وتقّل يف أطرافها، ومن الصعب 

تمييز هذا االختالف يف مثل هذه الدراسة، 

إاّل إننا سنناقش الحقًا يف هذا التقرير اآللية 

املتبعة للتغلب على هذا احملدد.

ما بعد أوسلو

مرت يف سنة 2013 الذكرى العشرين 

على توقيع اتفاق أوسلو كاتفاق مرحلي 

لعملية السالم، وقد دفع الطرف الفلسطيني 

خالل تلك الفترة ثمنًا باهظًا سياسيًا 

واقتصاديًا واجتماعيًا، وتخلل تلك األعوام 

العشرين انتفاضة فلسطينية حدثت يف 

سنة 2000، وانهارت خاللها السيطرة 

األمنية، لكن سرعان ما عاد اإلسرائيليون 

والفلسطينيون، وبضغط دويل، إىل هذا 

االتفاق كأساس لعملية السالم وكخيار 

بديل من العنف، وخصوصًا من قبل اجلانب 

الفلسطيني.

وبين مؤيد ومعارض لهذا االتفاق، 

ُيجمع الفلسطينيون على أنه من غير املمكن 

القبول باستمرار هذه احلال، وخصوصًا يف 

ظل تسارع وتيرة االستيطان وخطة العزل 

حول مدينة القدس، وتصاعد االنتهاكات 

اإلسرائيلية على مدى األعوام املاضية 

يف جميع املناطق الفلسطينية، وال سيما 

املناطق املصنفة ج، التي حتتل أهمية كبيرة 

يف عملية التنمية االقتصادية والعمرانية، 

وحتتوي على كثير من املصادر الطبيعية 

وأهمها املياه واملزروعات والغابات 
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قبل االحتالل والقليل من املناطق العمرانية 

الفلسطينية. وتضم حمافظة القدس أكبر 

مساحة تخضع للسيطرة اإلسرائيلية، وتقع 

91% من مساحتها الكلية يف املنطقة ج 

تقريبًا، وتليها حمافظات األغوار )أريحا 

وطوباس( والتي تقع نسبة 88% و%80 

على التوايل من أراضيها يف املنطقة ج، 

ثم حمافظة سلفيت بنسبة 75%، ثم باقي 

احملافظات. أّما احملافظات الشمالية )جنين؛ 

طولكرم؛ نابلس( فتضم أقل نسبة من 

األراضي الواقعة يف املنطقة ج )انظر اجلدول 

رقم 1(.

 رّكز كثير من الدراسات على التجمعات 

الفلسطيني، إذ إنها تضم 60% من مساحة 

األراضي الزراعية يف الضفة الغربية، والتي 

تتوزع بين أراٍض مغروسة وصاحلة للزراعة 

ومزروعة باخلضار، كما يوجد فيها العديد 

من املواقع السياحية واألثرية املهمة، 

وتمتاز أيضًا بوفرة آبار املياه اجلوفية 

والينابيع واملصادر الطبيعية اأُلخرى من 

معادن وأمالح وغيرها، فضاًل عن أنها 

الوحيدة الصاحلة للتمدد العمراين الفلسطيني 

يف الضفة الغربية.

وتتوزع مساحة املنطقة ج عامة ما 

بين املناطق املفتوحة واملراعي واملناطق 

الزراعية والغابات واملناطق املستغلة من 

اجلدول رقم 1

املساحة يف املنطقة ج املساحة الكلية )كم2(احملافظة

)كم2(

النسبة املئوية %

90,5%344,5316,6القدس*

88,4%592,8523,9أريحا واألغوار 

79,7%401,7320,1طوباس 

74,5%203,7151,8سلفيت 

72,9%166,4121,3قلقيلية 

67,6%658,9445,2بيت حلم 

64,4%855,6550,7رام الله والبيرة

47,2%996,7470,7اخلليل*

43,0%605,0260,1نابلس

41,4%246,2101,9طولكرم

33,4%583,0194,8جنين

61,0%5654,43447,6اجملموع

* تم اعتبار منطقة مدينة القدس اخلاضعة لسيطرة البلدية اإلسرائيلية جزءًا من املنطقة ج يف القدس، كما تم 
اعتبار منطقة مدينة اخلليل اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية H2 جزءًا من املنطقة ج يف اخلليل.
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اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

)PCBS(،5 أن عدد السكان يف املنطقة 

املصنفة ج كان 71,474 نسمة يف سنة 

1997، وازداد يف سنة 2007 إىل 98,567 

نسمة، ويقّدر اجلهاز أن هذا العدد واصل 

الصعود يف سنة 2012 إىل 117,000 

نسمة، وذلك بمعدل نمو سنوي مقداره %3,3. 

وُيعتبر تقدير اجلهاز املركزي لإلحصاء 

الفلسطيني هو األقل بالنسبة إىل عدد السكان 

يف هذه املنطقة مقارنة بتقديرات جهات 

ُأخرى.

حتليل املساحات العمرانية 

الفلسطينية بحسب التصوير اجلوي

تبلغ مساحة املناطق العمرانية 

الفلسطينية يف الضفة الغربية 313,4 كم2، 

بحسب حتليل الصور اجلوية لسنة 2010، 

وتمثل هذه املساحة ما نسبته 5,5% من 

مساحة الضفة الغربية تقريبًا. ويخضع 

نحو 81,2% من املناطق العمرانية للسيطرة 

اإلدارية الفلسطينية )املنطقتان أ وب(، بينما 

تتوزع بقية املناطق العمرانية بين املنطقة 

ج، ومنطقة مدينة القدس وضواحيها التابعة 

لبلدية االحتالل، واملنطقة H2 يف مدينة 

اخلليل اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية، 

واملنطقة املصنفة حممية طبيعية شرقي 

بيت حلم.

وتتوزع املساحات العمرانية يف الضفة 

الغربية بشكل عام وفق تصنيفات أوسلو 

كالتايل: 42,8% من املساحة العمرانية يف 

املنطقة أ وبمجموع 134,1 كم2؛ 38,4% يف 

املنطقة ب وبمجموع 120,4 كم2؛ %11,9 

يف املنطقة ج وبمجموع 37,2 كم2؛ %5,6 

يف املنطقة شرقي القدس التابعة لبلدية 

االحتالل وبمجموع 17,6 كم2؛ 1,1% يف 

منطقة اخلليل املصنفة H2، وبمجموع 3,5 

الفلسطينية املوجودة كليًا يف املنطقة ج، 

ولعل من أهم الدراسات يف هذا اجملال 

دراسة أجنزتها منظمة بيمكوم اإلسرائيلية.3 

وقد اعتمد العديد من املؤسسات الدولية 

ومنها: مكتب األمم املتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية )أوتشا(، ومنظمة األمم 

املتحدة للتغذية والزراعة )الفاو(، ووكالة 

األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين يف الشرق األدنى )األونروا(، 

نتائج وأرقام هذه الدراسة التي تشير 

إىل غياب إحصاء دقيق لعدد السكان 

الفلسطينيين داخل املنطقة ج، وُيعزى 

ذلك إىل وجود عدد كبير من التجمعات 

الفلسطينية التي تتقاطع فيها املناطق 

العمرانية مع حدود املناطق أ وب وج. وتشير 

التقديرات املتداولة إىل وجود 150,000 

نسمة تقريبًا يعيشون يف هذه املنطقة 

من الضفة الغربية، ويتضمن هذا التقدير 

47,000 فلسطيني يعيشون يف 149 جتمعًا 

.)Bimkom 2008( تقع كليًا ضمن املنطقة ج

وُتقّدر دراسة ُأخرى ملنظمة أوتشا4 

عدد السكان الفلسطينيين ضمن املنطقة ج 

بأكثر من 228,600 فلسطيني، لكن منظمة 

بيمكوم تعتبر هذا الرقم مبالغًا فيه. وجتادل 

بيمكوم يف أن سياسات اإلدارة املدنية 

اإلسرائيلية تقّيد قدرة الفلسطينيين على 

البناء والتوسع بخالف الوضع القائم يف 

منطقَتي أ وب، وبالتايل فإن عدد السكان يف 

املناطق املصنفة ج هو أقل من عدد السكان 

يف املنطقتين أ وب، وفق تقديرات بيمكوم.

وتشير منظمة أوتشا إىل وجود 271 

جتمعًا فلسطينيًا، أكثر من 50% من 

مساحتها العمرانية تقع داخل املنطقة ج، 

فضاًل عن جتمعات تقع كليًا داخل هذه 

املنطقة، وهي بمعظمها جتمعات بدوية، 

ويبلغ عدد سكانها نحو 40,000 نسمة.

وتبّين دراسة )غير منشورة( أجنزها 
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0,7%. وتبلغ نسبة املساحات العمرانية 

اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية %18,6 

تقريبًا من جمموع املساحات العمرانية 

الفلسطينية يف الضفة الغربية.

 التجمعات السكانية الواقعة 

كليًا ضمن املنطقة املصنفة ج

ُتظهر حتليالت وحدة نظم املعلومات 

اجلغرافية يف مؤسسة "أريج" وجود 74 

جتمعًا فلسطينيًا )هيئة حملية مصنفة من 

وزارة احلكم احمللي( يف الضفة الغربية، 

تقع كليًا ضمن املنطقة املصنفة ج، ويبلغ 

جمموع سكان هذه التجمعات 31,371 

كم2؛ 0,2% يف املنطقة املصنفة حممية 

طبيعية وبمجموع 0.5 كم2.

وفيما يتعلق باملساحات العمرانية 

الواقعة حتت السيطرة اإلسرائيلية، وخصوصًا 

تلك املصنفة ضمن املنطقة ج ـ والتي 

تم التركيز عليها يف هذه الدراسة ـ فإن 

اجلدول رقم 2 يوضح توزيعها بناء على 

حمافظات الضفة الغربية، حيث يالحظ أن 

حمافظة القدس تضم أكبر مساحة عمرانية 

تخضع للسيطرة اإلسرائيلية، وبنسبة تبلغ 

40,3% من املساحة العمرانية اخلاضعة 

للسيطرة اإلسرائيلية يف الضفة الغربية، 

وتليها حمافظة اخلليل بنسبة 24%، أّما أقل 

احملافظات فكانت حمافظة طوباس بنسبة 

اجلدول رقم 2

املساحة العمرانية اخلاضعة احملافظة

للسيطرة اإلسرائيلية )كم2(

 النسبة املئوية من اجملموع

الكّلي %

40,3%23,509القدس

24,0%14,011اخلليل

8,3%4,834رام الله والبيرة

6,6%3,878بيت حلم

4,3%2,506جنين

3,7%2,182طولكرم

3,5%2,029أريحا واالغوار

3.1%1,809نابلس

2,9%1,715قلقيلية

2,5%1,485سلفيت

0,7%0,419طوباس

100%58,379اجملموع
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القدس يف سنة 1967، حدوداً جديدة لبلدية 

القدس بشكل غير قانوين وأحادي اجلانب 

وأخضعتها لسيطرتها، وعملت من خالل هذا 

اإلعالن على تقسيم احملافظة إىل منطقتين 

رئيسيتين هما: املنطقة األوىل، وهي تلك 

التابعة لبلدية القدس اإلسرائيلية واملسماة 

فلسطينيًا وإحصائيًا J1، وتضم العديد 

من التجمعات الفلسطينية، وأهمها: مركز 

املدينة، والبلدة القديمة )بما فيها املسجد 

األقصى وكنيسة القيامة وباقي املقدسات(، 

والضواحي واألحياء احمليطة بها من 

اجلهات الشمالية والشرقية واجلنوبية؛ 

املنطقة الثانية، وهي املنطقة غير اخلاضعة 

لسيطرة بلدية القدس واملسماة فلسطينيًا 

وإحصائيًا J2، وهي خاضعة لسيطرة السلطة 

نسمة اعتماداً على أرقام اجلهاز املركزي 

لإلحصاء الفلسطيني يف سنة 2007. ويبّين 

اجلدول رقم 3، توزيع هذه التجمعات على 

احملافظات وجمموع السكان يف كل حمافظة.

يالحظ من اجلدول رقم 3 أن حمافظة 

القدس تضم أكبر عدد من سكان الهيئات 

احمللية الواقعة كليًا ضمن املنطقة ج، كما 

يالحظ أن حمافظَتي اخلليل وجنين تضّمان 

أكبر عدد من الهيئات احمللية الواقعة ضمن 

املنطقة نفسها، بينما تسجل حمافظة سلفيت 

وجود جتمع بدوي واحد فقط يقع كليًا ضمن 

هذه املنطقة.

J1 منطقة بلدية القدس

أعلنت إسرائيل بعد احتاللها مدينة 

اجلدول رقم 3

 عدد التجمعات الواقعة "كليًا" احملافظة

ضمن املنطقة ج

 جمموع السكان 

)"اإلحصاء" لسنة 2007(

69,863القدس )خارج البلدية(

197,996اخلليل

174,064جنين

33,849أريحا واألغوار

81,431طوباس

71,216قلقيلية

5943نابلس

2942رام الله والبيرة

2549طولكرم

4507بيت حلم

111سلفيت

7431,371اجملموع
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السكان الفلسطينيين يف القدس )داخل حدود 

البلدية اإلسرائيلية( بـ 300,000 نسمة، األمر 

الذي يعني أن مدينة القدس وحميطها يضّمان 

أكبر عدد من السكان الفلسطينيين اخلاضعين 

للسيطرة األمنية واإلدارية اإلسرائيلية، 

وبالتايل ينطبق على هذا اجلزء من الضفة 

الغربية ما ينطبق على املنطقة املصنفة ج 

من حيث السيطرة اإلسرائيلية، باستثناء أن 

السكان الفلسطينيين يف املنطقة ج يحملون 

الهوية الفلسطينية )اخلضراء(، بينما يحمل 

سكان القدس الهوية اإلسرائيلية )الزرقاء(.

وبحسب أرقام جمعية الدراسات العربية 

يف القدس يف سنة 2002، وأخذاً يف 

االعتبار الزيادة السكانية الطبيعية، فإن 

عدد السكان الفلسطينيين داخل حدود بلدية 

االحتالل يف القدس بلغ 277,216 نسمة يف 

 6
سنة 2007. 

 التجمعات التي تقع جزئيًا 

يف املنطقة ج

بعد البحث يف عدد السكان الواقعين 

كليًا يف املنطقة املصنفة ج ومنطقة مدينة 

القدس، يبقى جزء يشكل احللقة األهم يف 

هذه الدراسة وهو عدد السكان الفلسطينيين 

يف التجمعات الواقعة جزئيًا يف املنطقة 

ج. فقد أظهرت التحليالت املعتمدة على 

تكنولوجيا نظم املعلومات اجلغرافية، أن 

عدد السكان الكّلي يف املساحات العمرانية 

الواقعة جزئيًا يف املنطقة ج يبلغ 210,870 

نسمة تقريبًا، يتوزعون على 306 جتمعات 

فلسطينية من أصل 524 هيئة حملية يف 

الضفة الغربية يقع جزء منها يف املنطقة 

املصنفة ج، ويشكل هذا الرقم ما نسبته 

87%، وُيعّد األكبر يف املنطقة ج. ويوضح 

اجلدول رقم 4 جمموع السكان الفلسطينيين 

الفلسطينية وتضم املناطق الشرقية من 

حمافظة القدس مثل العيزرية وأبو ديس، 

واملنطقة الشمالية الشرقية مثل حزما وجبع 

وخمماس، واملنطقة الشمالية الغربية مثل 

بير نباال وبدو وقطنة وبيت سوريك وبيت 

عنان وغيرها من بلدات حمافظة القدس.

أّما املنطقة املركزية يف احملافظة 

)املدينة وحميطها( فخاضعة لسلطة 

االحتالل اإلسرائيلي. وتبلغ 71,3 كم2 

مساحُة األراضي اخلاضعة لسيطرة بلدية 

القدس J1 داخل حدود سنة 1967.

وبحسب اتفاق أوسلو الثاين املوّقع يف 

28 أيلول / سبتمبر 1995، والذي صّنف 

أراضي الضفة الغربية أ وب وج، فإن منطقة 

مدينة القدس مل تخضع ألي من التصنيفات 

السابقة، وإنما بقيت على ما كانت عليه قبل 

توقيع االتفاق، أي ظلت تخضع ملنطقة نفوذ 

بلدية القدس اإلسرائيلية، وتم إرجاء البحث 

فيها إىل قضايا احلل النهائي.

وبما أن هذه الدراسة تهدف إىل الوصول 

إىل تقدير لعدد السكان الفلسطينيين 

اخلاضعين للسيطرة اإلسرائيلية، وخصوصًا 

يف املنطقة املصنفة ج، فإن منطقة مدينة 

القدس التابعة لبلدية االحتالل J1  ُتعتبر 

املنطقة األهم ديموغرافيًا، التي تضم أكبر 

عدد من السكان الفلسطينيين اخلاضعين 

لسيطرة االحتالل. والعتبارات أمنية 

وتخطيطية، فإن دولة االحتالل ال تقوم بنشر 

العدد احلقيقي للسكان العرب اخلاضعين 

لسيطرتها يف القدس، لكن بحسب تقديرات 

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني فإن 

عدد السكان الفلسطينيين يف املنطقة J1 تم 

تقديره يف سنة 2012 بـ 246,000 نسمة، 

يف مقابل 151,000 نسمة يعيشون يف 

املنطقة J2 اخلاضعة للسيطرة الفلسطينية. 

وتقّدر مؤسسات عربية وغير عربية عدد 
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وأحياءها وبلداتها التابعة لبلدية االحتالل، 

وال تشمل التجمعات الواقعة كليًا داخل 

املنطقة ج ـ بينما يبلغ عدد التجمعات 

)الهيئات احمللية( التي يقع أقل من 50% من 

مساحتها العمرانية جزئيًا يف املنطقة ج، 

278 جتمعًا يسكن فيها أكثر من 188,000 

نسمة. ويوضح اجلدول رقم 5 النسبة املئوية 

للمساحة العمرانية داخل املنطقة ج، وعدد 

التجمعات الفلسطينية لكل فئة وجمموع 

السكان النسبي.

من املهم هنا اإلشارة إىل أن املقصود 

بمجموع السكان النسبي هو عدد السكان 

التقديري يف املنطقة الواقعة ضمن املنطقة 

ج، والذي تم حسابه بناء على نسبة املساحة 

العمرانية يف هذه املنطقة مقارنة باملساحة 

يف املناطق الواقعة جزئيًا يف املنطقة ج، 

وبحسب احملافظات.

وتتراوح نسبة املساحة العمرانية يف 

التجمعات الواقعة داخل املنطقة ج بين %10 

و85% من جممل مساحة املنطقة، ومعظم 

هذه التجمعات )200 جتمع تقريبًا( يقع 

أقل من 20% من مساحتها داخل املنطقة 

املصنفة ج، وهو يضم أكبر عدد من السكان 

الفلسطينيين املوجودين يف نسبة املساحة 

التابعة جزئيًا للمنطقة ج، ويبلغ عددهم 

88,787 نسمة تقريبًا. ويبلغ عدد التجمعات 

التي يقع أكثر من 50% من مساحتها 

العمرانية جزئيًا يف املنطقة ج، 28 جتمعًا 

)هيئة حملية( يسكن فيها أكثر من 22,000 

نسمة ـ وهي ال تشمل جتمعات مدينة القدس 

اجلدول رقم 4

مساحة املنطقة العمرانية الواقعة احملافظة

جزئيًا ضمن املنطقة ج )دونم(

جمموع السكان التقديري يف املناطق 

الواقعة "جزئيًا" يف املنطقة ج لسنة 2007

8,18551,543اخلليل

5,38135,433القدس

4,72427,094رام الله

3,76726,318بيت حلم

2,08814,677طولكرم

1,91613,774جنين

1,50413,421نابلس

1,42713,211قلقيلية

1,4849,522سلفيت

9673,533أريحا

2441,607طوباس

31,794210,870اجملموع
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للقرية بعدد املنازل، وهو أمر يمكن 

احلصول عليه أيضًا من خالل التصوير 

اجلوي، وبالتايل يتيح قياس مدى دقة 

االختالف يف الكثافة السكانية بين وسط 

التجمع السكاين وطرفه.

وبناء عليه، قمنا باختيار عشوائي 

لثالثة أحجام من القرى: كبيرة، ومتوسطة، 

وصغيرة، تتوزع جغرافيًا على النحو التايل: 

واحدة يف شمال الضفة؛ ثانية يف الوسط 

الشمايل؛ ثالثة يف اجلنوب. وهذه القرى هي: 

قرية قفين يف حمافظة طولكرم؛ قرية دير 

بلوط يف حمافظة سلفيت؛ قرية واد فوكين 

يف حمافظة بيت حلم. ويتراوح عدد السكان 

يف تلك القرى بين 1000 و8000 نسمة 

تقريبًا، وكانت النتائج على النحو التايل، 

كما هي مبينة يف اجلدول رقم 6.

يالحظ من اجلدول رقم 6 وجود اختالف 

الكلية، وال يمثل عدد السكان الكلي للتجمع. 

كذلك نشير إىل أن هناك دراسات أجنزها بعض 

املؤسسات الدولية، وتتفاوت فيها األرقام 

املتعلقة بعدد التجمعات يف املنطقة ج.

ثالث حاالت دراسية للكثافة 

السكانية

كنا قد أشرنا يف حمددات الدراسة إىل 

وجود اختالف يف الكثافة السكانية بين 

مركز التجمع الفلسطيني وأطرافه، األمر 

الذي ربما يؤثر يف التقدير النهائي لعدد 

السكان يف املنطقة ج الذين يسكنون يف 

الغالب يف أطراف التجمعات الفلسطينية. 

وقد َنَصَحنا أكاديميون وخبراء بالتخطيط 

احلضري، استشرناهم إلعطاء رأي حلل هذه 

املسألة، بإجراء مقارنة للمساحة العمرانية 

اجلدول رقم 5

النسبة املئوية للمساحة 

العمرانية داخل منطقة ج

جمموع السكان "النسبي"عدد التجمعات الفلسطينية

8043,058% ـ %85

7031,998% ـ %79,9

6063,292% ـ %69,9

501514,079% ـ %59,9

401714,916% ـ %49,9

302123,865% ـ %39,9

204332,562% ـ %29,9

108088,787% ـ %19,9

11728,313أقل من %10

306210,870 اجملموع
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كان صغيراً وبلغ 1% فقط. ومل نستطع 

أن نوجد عالقة بين هذا االختالف وبين 

مساحة التجمع أو عدد السكان، وبالتايل 

فإن من املمكن االستنتاج أن نسبة اخلطأ 

يف تقدير عدد السكان بحسب منهجية هذه 

الدراسة، ال تتعدى يف أسوأ األحوال %10، 

وهو ما بّينته احلاالت الدراسية الثالث التي 

تراوحت فيها نسبة اخلطأ ما بين 1% و%7. 

واخلريطة التالية ُتظهر املباين املوجودة 

يف كل قرية بين النسبة املئوية لعدد املباين 

يف املنطقة ج، والنسبة املئوية للمساحة 

العمرانية فيها، وُيعزى ذلك إىل وجود 

اختالف يف الكثافة السكانية بين وسط 

التجمعات وأطرفها. لكن ذلك االختالف 

متباين، ففي حالة قرية قفين مثاًل، نالحظ 

وجود اختالف يصل إىل 3%، ويف حالة 

قرية دير بلوط يصل االختالف إىل %7، 

بينما يف حالة واد فوكين فإن االختالف 

اجلدول رقم 6

قرية واد فوكينقرية دير بلوطقرية قفين*البند

1474735186عدد املباين بحسب التصوير اجلوي لسنة 2010

1332576143عدد املباين يف املنطقة ب

النسبة املئوية لعدد املباين يف املنطقة ب بالنسبة 

إىل عدد املباين الكلي

%90%78%77

14215943عدد املباين يف املنطقة ج

النسبة املئوية لعدد املباين يف املنطقة ج بالنسبة 

إىل عدد املباين الكلي

%10%22%23

1.0240.4240.128املساحة العمرانية الكلية )كم2(

0.1310.1230.031املساحة العمرانية ضمن املنطقة ج )كم2(

النسبة املئوية للمساحة العمرانية يف املنطقة ج 

بالنسبة إىل كامل املساحة العمرانية

%13%29%24

الفرق بين نسبة املساحة العمرانية يف املنطقة ج 

ونسبة عدد املباين يف منطقة ج

%3%7%1

1066914270عدد السكان التقديري يف املنطقة ج

)PCBS 2007( 832331541126عدد السكان الكلي

* ورد عدد املباين الكلي لقرية قفين يف إحصاءات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وتم من خالل الصور اجلوية إحصاء 
املباين الواقعة ضمن املنطقة ج فقط، أّما القريتان اأُلخريان فتم رسم جميع املباين فيهما من خالل الصور اجلوية.
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املنطقة ج، يصبح عدد سكان املنطقة ج 

268,206 نسمة تقريبًا.

واذا أضفنا عدد السكان القاطنين يف 

 ،J1 منطقة القدس التابعة لبلدية االحتالل

والبالغ عددهم 277,216 نسمة تقريبًا، 

فإن عدد السكان النهائي للفلسطينيين 

الواقعين حتت السيطرة اإلسرائيلية يصبح 

545,422 نسمة يف سنة 2007، وهو 

ُيقّدر بـ 23% من عدد سكان الضفة الغربية. 

ويوضح اجلدول التايل تقسيم عدد السكان 

الفلسطينيين الواقعين حتت السيطرة 

اإلسرائيلية.

أّما فيما يتعلق بنسبة اخلطأ، فكما 

أشرنا فإنها يف أقصى حدودها تبلغ %10، 

وبالتايل فإن عدد السكان الفلسطينيين 

الواقعين حتت السيطرة اإلسرائيلية ربما 

يقّل عن الرقم النهائي املذكور ويقترب من 

500,000 نسمة يف حال أخذنا بنسبة 

اخلطأ القصوى. أّما عدد سكان املنطقة 

ج فمن املمكن أن يقّل عن الرقم املذكور 

ليصل إىل 218,000 نسمة تقريبًا.

يف املنطقة ج )باللون االصفر(، واملباين 

املوجودة يف املنطقة ب )باللون االخضر( 

يف القرى الثالث املذكورة.

التقدير النهائي لعدد السكان 

الفلسطينيين حتت السيطرة 

اإلسرائيلية

من املمكن بعد هذا التحليل التفصيلي 

تقدير عدد السكان الفلسطينيين الواقعين 

حتت السيطرة اإلسرائيلية، وخصوصًا 

يف املنطقة املصنفة ج، بـ 31,371 

نسمة تقريبًا وفق إحصاءات سنة 2007، 

يقطنون كليًا يف املنطقة ج، ويضاف اليهم 

210,870 نسمة يقطنون يف جتمعات تقع 

منطقتها العمرانية جزئيًا يف هذه املنطقة 

ليصبح عدد السكان النهائي التقديري 

يف املنطقة ج 242,241 نسمة يف سنة 

2007، وهو ما ُتقدَّر نسبته بـ 10% من 

عدد سكان الضفة الغربية. ويف حال تم 

اعتبار منطقة مدينة اخلليل H2 كجزء من 
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التوسع العمراين الذي يشهد هجومًا شرسًا 

من خالل عمليات هدم املنازل وتشريد 

الفلسطينيين سواء يف التجمعات احلضرية 

أو الريفية أو البدوية. وحاولنا الوصول إىل 

تقدير لعدد هؤالء السكان الذين يتوزعون 

على املناطق املصنفة ج، ومدينة القدس 

J1، ومدينة اخلليل H2، وتوصلنا إىل 
أن 545,000 نسمة تقريبًا يعيشون يف 

مناطق تخضع للسيطرة املدنية واإلدارية 

واألمنية اإلسرائيلية يف الضفة الغربية، 

وهؤالء يشكلون نسبة 23% من سكان 

الضفة الغربية. ويعيش 242,000 نسمة 

تقريبًا من هؤالء يف املنطقة املصنفة ج، 

ويمثلون ما نسبته 10% تقريبًا من سكان 

الضفة الغربية.

لقد أردنا من خالل هذه الدراسة القول 

إن مئات اآلالف من الفلسطينيين يعيشون 

يف ظل أزمة إنسانية وسكنية حقيقية، 

وهم بحاجة إىل وقفة جادة من اجلهات 

الرسمية ومن اجملتمع الدويل. 

ويف حال تم األخذ بالنمو االطبيعي 

للسكان يف الفترة بين سنَتي 2007 

و2013، والذي تبلغ نسبته 3% تقريبًا، 

فإن عدد سكان املنطقة ج يف سنة 2013 

يبلغ 285,000 نسمة تقريبًا. وباحتساب 

منطقة اخلليل H2 يصبح 315,000 نسمة 

تقريبًا، هذا إذا أهملنا وجود هجرة سكانية 

بسبب الضغوط اإلسرائيلية، وخصوصًا 

فيما يتعلق بمنع إعطاء تراخيص 

البناء، بينما قد يصل عدد السكان الكلي 

للفلسطينيين الواقعين حتت السيطرة 

اإلسرائيلية إىل أكثر من 640,000 نسمة 

يف سنة 2013.

خاتمة

لقد حاولنا يف هذه الدراسة التركيز 

على شريحة مهمة من اجملتمع الفلسطيني 

وهي تلك التي تعيش حتت السيطرة 

اإلسرائيلية وتعاين التسلط والتحكم 

اإلسرائيليين، وخصوصًا يف مسألة 

جمموع السكان الشرح

التقديري لسنة 2007

31,371عدد سكان املناطق الواقعة كليًا يف املنطقة ج

210,870عدد سكان املناطق الواقعة جزئيًا يف املنطقة ج

277,216عدد سكان مدينة القدس وضواحيها التابعة لبلدية االحتالل

H2 25,965عدد سكان مدينة اخلليل

545,422اجملموع
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تخضع املنطقة أ للسيطرة الكاملة اإلدارية واألمنية الفلسطينية، بينما تخضع املنطقة ب للسيطرة 

اإلدارية الفلسطينية واألمنية اإلسرائيلية، أّما املنطقة ج فتخضع كليًا للسيطرة اإلدارية واإلمنية 

اإلسرائيلية وتشكل 60% تقريبًا من مساحة الضفة الغربية.

للمزيد انظر: لينا خير وهيام حزينة وأحمد األطرش، "الوضع الديموغرايف والكثافة السكانية يف 

األراضي الفلسطينية احملتلة"، ورقة مقدمة من "معهد األبحاث التطبيقية ـ القدس / أريج"، أيلول / 

سبتمبر 2007، يف الرابط اإللكتروين التايل:

http://www.arij.org/files/admin/2007/2007%20position%20paper%20-%20de-
mography.pdf

The Prohibited Zone-Israeli Planning Policy in the Palestinian Villages in Area C. 
Bimkom, 2008.

www.bimcom.org  :يف املوقع اإللكتروين التايل

“Lack of Permit, Demolitions and Resultant Displacement in Area C. OCHA, UN, 
2008.

يف الرابط اإللكتروين التايل:

http://www.ochaopt.org/documents/Demolitions_in_Area_C_May_2008_English.
pdf

"األوضاع  بعنوان:  منشور  غير   Power Point عرض  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز 

الديموغرافية واالجتماعية لسكان مناطق ج"، 20 تموز / يوليو 2012.

ويمكن مشاهدة فيديو عن العرض يف موقع يوتيوب يف الرابط اإللكتروين:

https://www.youtube.com/watch?v=UARZ1FBwkO0
العربية لسنة 2002،  الدراسات  الرقم استنادًا إىل إحصاءات ومعلومات جمعية  تم احتساب هذا 

وباعتبار أن معدل النمو السكاين يف القدس يبلغ 3% تقريبًا.

1

2

3

4

5

6

املصادر

املراجع

بالعربية

جمعية الدراسات العربية )2010(: جدول يبّين عدد سكان جتمعات مدينة القدس لسنة 2002. 

)غير منشور(.

"األوضاع  بعنوان:  منشور  غير   Power Point عرض  الفلسطيني:  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز 

الديموغرافية واالجتماعية لسكان مناطق ج"، 20 تموز / يوليو 2012.

مؤسسة أريج: قاعدة بيانات وحدة نظم املعلومات اجلغرافية )2013(.

-

-

-
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