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 مناطق أ و ب الفلســــــــــــــطینیة
 بعد إعادة االنتشــــار اإلســرائیلیة
  - مذكرة شرم الشیخ، أذار ٢٠٠٠ 

مدن ومستوطنات إسرائیلیة
حسب أحجامھا المخطط لھا

  شبكــــــــة المواصالت
الموجودة والمخطط لھا

مناطق فلسطینیة مأھولة 
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  ٢٠٠٠آذار ، الغربیة وقطاع غزة الضفة
  

د السكان اعدبلغ ت، حیث أول تعداد سكاني في األراضي الفلسطینیة المحتلة ١٩٩٧الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني في عام  ىأجر 
وتشیر اإلسقاطات المستندة إلى . في قطاع غزة ١.٠٢٢.٠٢٧فلسطیني في الضفة الغربیة و  ١.٨٧٣.٤٧٦في حینه من یتألف و  ٢.٨٩٥.٦٨٣

 نسمة، ٣.٢٤٢.٣٨٥قد بلغ على األقل  ٢٠٠٠ن عدد السكان للعام إ ،في قطاع غزة% ٤.١سنوي في الضفة الغربیة و النمو المعدل % ٣.٧
لیهود أضعاف معدل النمو السكاني ل ةثالث نعكس معدل النمو المرتفع الذي یفوقا ١.لضفة الغربیةفي ا% ٦٤منهم یعیشون في قطاع غزة و % ٣٦

% ٤٠(ملیون فلسطیني  ١.٣ویقیم حوالي . ٢٠٠٠في عام  ١٤-٠من فلسطیني األراضي الفلسطینیة المحتلة بین سن % ٤٧في إسرائیل، في كون 
مخیم  ٢٧ال زالوا في %) ١٩(الجئ مسجل  ٦٠٩.٠٠٠لمدن الستة عشرة الرئیسیة، وفي ا) من إجمالي سكان األراضي الفلسطینیة المحتلة

. بلدة وقریة وخربة ریفیة ٨٠٠ملیون الباقین في حوالي  ١.٣٤في األراضي الفلسطینیة المحتلة، ویقیم حوالي الالجئین التابع لوكالة الغوث الدولیة 
نسمة، وتبدو المدن األخرى صغیرة مقارنة بها، إذ أن أربعة من هذه المدن فقط یزید عدد  ٣٤٣.٩٠٤والمدینة األكبر هي غزة، إذ یبلغ عدد سكانها 

 –نسمة؛ وخانیونس  ١١٥.٨٧٢ –نسمة؛ ونابلس  ١٤٠.٠٥٥ –نسمة؛ والخلیل  ٢٣٥.٠٤١تقریبًا  –القدس : نسمة ١٠٠.٠٠٠سكانها على 
   ٢.نسمة ١٠٥.٠٩٥

  

نسمة موجودین في مدن الضفة الغربیة  ٤٣٠.٠٠٠تقریبًا  ٢٠٠٠جرى تنفیذها في شهر آذار  وضعت عملیات إعادة االنتشار اإلسرائیلیة التي
ملیون الباقین إما خاضعین لإلدارة المدنیة الفلسطینیة والسیطرة األمنیة  ١.٧، تحت حكم السلطة الفلسطینیة، فیما تركت )أ(ضمن المنطقة 

د اعدتفي الوقت نفسه، وخارج األراضي الفلسطینیة المحتلة، بلغ  ٣).مناطق ج(رائیلیة أو خاضعین حصرا للسیطرة اإلس) مناطق ب(اإلسرائیلیة 
كشفت هذه . ملیون نسمة ١.٠٩ملیون نسمة، فیما بلغ إجمالي عدد الفلسطینیین المقیمین في إسرائیل  ٤.٥السكان الفلسطینیین في الشتات حوالي 

ملیون نسمة، وأن  ٨.٧قل من نصف عدد الفلسطینیین المتواجدین حول العالم والبالغ عددهم األرقام أن عدد سكان األراضي الفلسطینیة المحتلة أ
   ٤.عدد الالجئین الفلسطینیین حول العالم یبلغ ثلثي الشعب الفلسطیني

  

یة صغیرة في بیت لحم ، مع وجود أقلیة مسیحالمسلمین سنةالمن  هم ٢٠٠٠من سكان األراضي الفلسطینیة المحتلة عام % ٩٧یشار إلى أن تقریبًا 
یتبعون طائفة  ینویعتبر أكثر من نصف المسیحی. ، والقدس ورام اهللا، وكذلك في حوالي تسعة قرى في الضفة الغربیة)والمناطق المحیطة بها(
   ٥.أخرى على األقلمسیحیة  ، على الرغم من وجود ثمان طوائفرثوذكساأل

  

اإلغالق اإلسرائیلیة، وساهم إخفاق الحصار و بشكل دراماتیكي نتیجة لسیاسة ) ١٩٩٤( )Iسلو أو (تقلب االقتصاد الفلسطیني خالل فترة ما بعد 
إجمالي السلطة الفلسطینیة في إقامة بنیة اقتصادیة اجتماعیة مستقلة، إضافة إلى األداء الضعیف لوزاراتها الرئیسیة في خلق معدل نمو كئیب في 

زادت البروتوكوالت االقتصادیة الملحقة باتفاقات أوسلو االعتماد الفلسطیني على إسرائیل، وخلقت اقتصاد و . الناتج المحلي وٕالى زیادة مستویات الفقر
من إجمالي الناتج المحلي لألراضي الفلسطینیة المحتلة یعتمد على % ٨٠یذكر أن تقریبًا . معتمد بشكل كبیر على الصادرات إلى أو عبر إسرائیل

ومرة  –یعتمد على البضائع المستوردة % ٥٨یل، أما فیما یتعلق بالتجارة داخل األراضي الفلسطینیة المحتلة فإن منها إلى إسرائ% ٨٠ –الصادرات 
رداد ضریبة القیمة المضافة التي الستترك السلطة الفلسطینیة تعتمد على سلطات الجمارك اإلسرائیلیة " الترتیب"هذا . أخرى من أو عبر إسرائیل

   ٦.السنویةمن إیراداتها % ٦٣تشكل 
  

، وأورد في تقریره أن أكثر من ١٩٩٩عن مستواه لعام % ١٠، ذكر البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي للفرد قد انخفض بنسبة ٢٠٠٠في عام 
 )حصارال( وكان الوضع في غزة أسوأ، حیث أجبر اإلغالق .٧دوالر أمریكي للیوم الواحد ٢خمس الفلسطینیین یعیشون تحت خط الفقر البالغ 

بین الضفة الجغرافي الذي تفرضه السلطات اإلسرائیلیة وأدى الفصل . من األسر على استخدام مدخرات األسرة وبیع مجوهراتها إلعالة أفرادها% ٣٠
یبًا ، انضم تقر ٢٠٠٠، وبحلول العام ١٩٩٤الغربیة وقطاع غزة إلى خفض عدد طلبة غزة الدارسین في جامعات الضفة الغربیة إلى النصف عام 

   ٨.سنة إلى القوة العاملة ١٧-١٠من أطفال األراضي الفلسطینیة المحتلة الذین تتراوح أعمارهم بین % ٦
  

بیع هكذا كانت المنافع االقتصادیة لعملیة أوسلو تقریبا من جانب واحد تمامًا، حیث سیطرت إسرائیل على سوق وقوة إنتاج مقیدة، ونجحت في تط
في البناء % ٥٢.٥خالل نفس المرحلة المطولة، سجلت إسرائیل زیادة بنسبة . ركاء التجاریین العرب في المنطقةعالقاتها االقتصادیة مع الش

بنفس . موقع استیطاني جدید ٣٥، وتم إقامة على األقل %١٠٠، وازداد عدد المستوطنین تقریبًا بنسبة )غیر شامل القدس الشرقیة(االستیطاني 
وخصصت . منزل فلسطیني في األراضي الفلسطینیة المحتلة ٨٨٧، قامت إسرائیل بتدمیر ٢٠٠٠-١٩٩٤ین األعوام الوقت، وخالل الفترة الممتدة ب

في األراضي " لحیازة األراضي"قل املیون ش ٢١٦قل جدید لتوسیع المستوطنات، ومبلغ ملیون شا ١٢٠مبلغ  ٢٠٠٠یلیة لعام الموازنة اإلسرائ
   ٩ .قل جدید لشق المزید من الطرق االلتفافیةاملیون ش ٢٧الفلسطینیة المحتلة ومبلغ 

  


