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ليوم األرض باألرقام  46د. عوض، تستعرض الذكرى السنوية 
 واإلحصائيات

                                                              

استعرضت معالي د. عال عوض، رئيسة االحصاء الفلسطيني بمناسبة 
واألربعون ليوم األرض الذي يصادف يوم  السادسةالذكرى السنوية 

  باألرقام واإلحصائيات، على النحو االتي: 30/03/2022
 

يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى يوم األرض سنويًا، والذي استشهد 
من الشبان الفلسطينيين بالداخل ردًا على قرار مصادرة فيه ستة 

ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث  21االحتالل اإلسرائيلي 
، حيث أصبح هذا اليوم 1976والنقب، في الثالثين من آذار عام 

ذكرى لتخليد وتجسيد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه 
 وتخليدا لشهداء يوم األرض.

 

% من أرض 85على أكثر من  يسيطر اإلسرائيلياإلحتالل 
 فلسطين التاريخية

 13.8حوالي  2021بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام 
 1.6مليون منهم فـي دولة فلسطين، وحوالي  5.3مليون، يعيش 

، فيما بلغ عدد الفلسطينيين 1948مليون فلسطيني في أراضي 
فلسطيني، في حين بلغ عدد مليون  6.2في الدول العربية حوالي 

ألفًا، ويستغل  738 الفلسطينيين في الدول األجنبية حوالي
% من المساحة الكلية لألراضي 85االحتالل اإلسرائيلي أكثر من 

في فلسطين التاريخية، وتجدر اإلشارة إلى أن اليهود في عهد 
شكلت ما نسبته  2كم 1,682 االنتداب البريطاني استغلوا فقط 

 أرض فلسطين التاريخية.% من 6.2
 

 األراضي مصادرة استمرار 
استغل االحتالل اإلسرائيلي تصنيف األراضي حسب اتفاقية أوسلو 
)أ، ب، ج( إلحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في 

على األمن  تهفة )ج( والتي تخضع بالكامل لسيطر المناطق المصن
والتخطيط والبناء، حيث يستغل االحتالل اإلسرائيلي بشكل مباشر 

تسيطر و % من مجمل المساحة المصنفة )ج(، 76ما نسبته 
فيما بلغت  % منها،63 المجالس اإلقليمية للمستعمرات على

مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة 
والمخصصة لتوسيع هذه  الغربية )تشمل المساحات المغلقة

كما هو الحال في نهاية العام  2كم 542المستعمرات( نحو 

من مساحة الضفة الغربية،  %10، وتمثل ما نسبته حوالي 2021
فيما تمثل المساحات المصادرة ألغراض القواعد العسكرية ومواقع 

% من مساحة الضفة الغربية، 18التدريب العسكري حوالي 
% من 10لضم والتوسع الذي عزل أكثر من باإلضافة إلى جدار ا

تجمعاً فلسطينيُا  219مساحة الضفة الغربية، وتضرر ما يزيد على 
منذ جراء إقامة الجدار، كما قامت سلطات االحتالل االسرائيلي 

 دونم من األراضي الفلسطينيةألف  353بمصادرة حوالي  1967
 تمهيدًا لالستيالء عليها.وتصنيفها كمحميات طبيعية 

 

التوزيع النسبي لمساحة األراضي في الضفة الغربية حسب 
 اتفاقية أوسلو

 ومناطق أخرى غير مصنفة H2الخليل و  J1القدس و  طبيعيةالمحميات أخرى تشمل ال
 

 المستعمرات اإلسرائيلية: توسع مستمر
بلغ عدد المواقع االستعمارية والقواعد العسكرية اإلسرائيلية في 

 تتوزع بواقعموقعًا،  471في الضفة الغربية  2020نهاية العام 
بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة  26مستعمرة و 151

موقع مصنف  144و بؤرة استعمارية،  150لمستعمرات قائمة، و
معسكرات و  خدماتيةو  سياحيةو  )مناطق صناعيةأخرى وتشمل 

أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة ، جيش االحتالل(ل
، 2020مستعمرًا وذلك في نهاية العام  712,815الغربية فقد بلغ 

%، ويشكل استقدام اليهود 3.6بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 
دولة في من الخارج أكثر من ثلث صافي معدل النمو السكاني 

% من المستعمرين 47االحتالل، ويتضح من البيانات أن حوالي 
مستعمرًا  332,294عـددهم يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ 

)تشمل ذلك الجزء من  J1في القدس  ينمستعمر  246,909منهم 
محافظة القدس الذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي اليه عنوة بعيد 

(، وتشكل نسبة المستعمرين 1967احتالله للضفة الغربية في عام 
مستعمرًا مقابل كل  23إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 

فلسطيني، في حين بلغت أعالها في محافظة القدس حوالي  100
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زيادة  2021وشهد العام  ،فلسطيني 100مستعمرًا مقابل كل  71
كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة 

أكثر الغربية حيث صادقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على بناء 
وحدة  9,000منها  2021 وحدة استعمارية في عام  الف 12من 

تمت ، كما استعمارية على أراضي مطار قلنديا في محافظة القدس
بناء آالف الوحدات لمصادقة على مخططات تتضمن ا

 االستعمارية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.
 

 للمستعمرين إعتداء  1,600أكثر من 
 1,621اإلسرائيلي نفذ المستعمرون تحت حماية جيش االحتالل 

اعتداًء بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم خالل العام 
، وتنوعت 2020% عن العام 49 حوالي ، بزيادة بلغت2021

شجرة، وتنفيذ ألف  19 نحو االعتداءات بين إقتالع وتدمير وحرق 
 عملية تجريف 30عملية أطالق نار، و 76عملية دهس، و 33

االضافة الى حرق وتدمير وأعطاب إلراضي المواطنين، ب وحرق 
قام المستعمرون منذ بداية كما ، سيارة ومركبة للمواطنين 450
ُبؤر إستعمارية جديدة في إطار منهجية  عشربإقامة  2021العام 

منها جبل صبيح  اإلستيالء والسيطرة على األراضي الفلسطينية
لغ مساحة الجبل يث تبالذي يقع جنوب شرق مدينة نابلس، حو 

دونمًا  20حتى اآلن على  المستعمرون إستولى  ،دونماً  840نحو 
منه، وأقاموا عليه بؤرة إستعمارية تضم عددًا من الوحدات 

، فيما شرعت اإلستيطانية التي باتت تتزايد بتسارع في األيام األخيرة
سلطات االحتالل بإجراءات لشرعنة البؤرة االستعمارية وتحويلها 

، كما يستغل المستعمرون االسرائيليون الى مستعمرة إسرائيلية
 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين للزراعة. 120حوالي 

 

 واالستيالء على العقارات الفلسطينيةتهويد القدس 
 االحتالل االسرائيليضمن سياسة الترحيل واإلحالل تقوم سلطات 

بإجراءات تهويدية متسارعة للقدس وذلك لطمس المعالم االسالمية 
وتشريد الفلسطينيين من مدينة القدس وإحالل االسرائيليين القادمين 

االحتالل سلطات صادقت من شتى بقاع االرض مكانهم، حيث 
ألف وحدة  12على بناء أكثر من  2021خالل العام  االسرائيلي
في الوقت الذي قامت فيه سلطات ، سفي القد غالبيتها استيطانية

مبنى وأصدرت قرارات  300هدم أكثر من ب االحتالل االسرائيلي
، باالضافة للمصادقة على مشروع مبنى 200هدم ألكثر من 
عقارا فلسطينيًا على مساحة تقدر بحوالي  2,050لالستيالء على 

في حَيْي الشيخ جراح وسلوان و  ،2021خالل العام دونم  2,500
جهودها  االحتالل االسرائيليسلطات بالقدس الشرقية، عززت 

لالستيالء على منازل الفلسطينيين وطرد سكانها الذين يقطنون 
هناك منذ فترة طويلة. فعلوا ذلك بموجب قانون تمييزي، أيدته 
المحاكم اإلسرائيلية، والذي يسمح لهذه الجماعات بمتابعة مطالبات 

ا يمتلكونها في القدس الشرقية ألراٍض تزعم أن اليهود كانو 
نون اإلسرائيلي على يحظر القافي الوقت الذي . 1948 قبل

بمن فيهم سكان الشيخ جراح المقرر تهجيرهم، استعادة  الفلسطينيين
 .1948عام  األراضي المحتلةالممتلكات التي كانوا يمتلكونها في 

 

في فلسطين  مبنى 1,058هدمت  االحتالل االسرائيليسلطات 
 2021الل العام خ

في  مبنى 1,058بهدم وتدمير  االحتالل االسرائيليقامت سلطات 
عملية  93شملت ، منشآت( 705نى سكني وبم 353فلسطين)
عملية هدم  88بواقع  يقع معظمها في محافظة القدس هدم ذاتي

وتصدرت محافظة القدس مجمل عمليات الهدم بنسبة   ،ذاتي
منشأة، تليها  176و مبنى سكني 128%، شملت هدم 29

%، ثم محافظة 20محافظة طوباس واالغوار الشمالية بنسبة 
%، فيما توزعت باقي النسب على محافظات 15الخليل بنسبة 
 875، كما أصدرت سلطات االحتالل االسرائيلي الضفة اآلخرى 

في  إخطارًا بالهدم ووقف البناء والترميم وإستصالح األراضي
% في محافظة 15فظة نابلس و% في محا22، منها فلسطين

، باالضافة محافظة القدسفي  %14طوباس واالغوار الشمالية، و
الى تدمير العديد من مواقع البنى التحتية التي تخدم الفلسطينين 

 كن ترفيهية ...الخ.وشبكات المياه والصرف الصحي وأما من طرق 
 

 2021-2006 في محافظة القدس عمليات الهدم الذاتي
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 انتهاكات االحتالل االسرائيلي بحق االنسان الفلسطيني
وحتى  1948بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 

مائة ألف شهيد، فيما بلغ عدد  اليوم )داخل وخارج فلسطين( نحو 
، خالل الفترة داءشه 11,310الشهداء منذ بداية انتفاضة األقصى 

ويشار إلى أن العام  ،31/12/2021وحتى  29/09/2000
شهيدًا منهم  2,240كان أكثر األعوام دموية حيث سقط  2014
استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خالل العدوان  2,181

فقد بلغ عدد الشهداء في  2021على قطاع غزة، أما خالل العام 
، ةسيد 48من األطفال و داً يشه 87شهيدًا منهم  341فلسطين 

أما عدد األسرى في ، جريحاً  12,500الجرحى فيما بلغ عدد 
فبلغ  2022 شباط نهايةكما هو في سجون االحتالل االسرائيلي 

 33 ، باإلضافة إلىأسيرًا من األطفال 160)منهم  أسيراً  4,400
باعتقال  2021كما  قامت سلطات االحتالل خالل العام  (،أسيرة
من بينهم نحو مواطنا في كافة االراضي الفلسطينية  8,000نحو 

سيدة ، فيما بلغ عدد اوامر االعتقال االداري  184طفل و  1,300
 .امراً  1,595بحق مواطنين لم توجه لهم أي تهمة 

 

 المصادر: 
: المستعمرات 2021الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  .1

 فلسطين -. رام هللا2020االسرائيلية في الضفة الغربية 
، ملخص ألبرز 2022هيئة مقاومة الجدار واالستيطان  .2

 ،)بيانات غير منشورة( االنتهاكات االسرائيلية في فلسطين
 فلسطين -. رام هللا2021

مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق، حصاد االنتهاكات  .3
 .2022. رام هللا 2021اإلسرائيلية للعام 

 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -P6028179، رام هللا 1647ص.ب.  
 ( 972/970) 2982700-02هاتف: 
 ( 972/970) 2982710 -02فاكس: 

 1800300300خط مجاني: 
 diwan@pcbs.gov.ps بريد إلكتروني:

 www.pcbs.gov.psالصفحة االلكترونية: 
 
 

http://www.pcbs.gov.ps/

