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الشعب الفلسطيني من خالل األرقام   اإلحصاء الفلسطيني، تستعرض أوضاع ةعـوض، رئيس د.

 لنكبة فلسطين الرابعة والسبعينالذكرى في والحقائق اإلحصائية 
 

 مرات 10 أكثر من الفلسطينيون عدد تضاعف للنكبة ي 74في الذكرى الـ 
 

من خالل األرقام والحقائق والمعطيات التاريخية اإلحصاء الفلسطيني،  ةعال عوض، رئيس معالي د.استعرضت 
الرابعة الذكرى الشــــــعب الفلســــــطيني في   أوضــــــاع والحالية من النواحي الجغرافية والديمغرافية واالقتصــــــادية

  ، وذلك على النحو اآلتي:الخامس عشر من أيار يصادفوالذي  لنكبة فلسطين والسبعين
 
 النكبة: تطهير عرقي وإحالل سكاني وسيطرة على األرض

شككككأحد ث نكب  فلس يح ككككتاله  من تهجن مه تاةالك مى ككككن  لفكس يحيككككا  كيتح ككككتاللت  يهن منحبة  من  كيد ج   كيلفلس مه  
عهحيس تتاالك عكقت  الث تم تنمالك  طكد شكككككا  هأنمحة  ج هع تهنعنر  ثيككد مه شكككككبا ه نك كيانيم مأن ة   تيكككككك ن من 

محالون يح ككتاللت لن وك يميهون يت يح ككتاله كيبنة عيس عن   1.4ثيف يح ككتاللت مه قككجم  من ام مه ث كك   800يكبو عه 
قك س  منيلس يح تالليس   الث ك باا كيباةالك هغنيفالبام إيا عند مه كين ع كياكبيس كيهةن ة  إضنيس إيا  1,300يت  1948

م بهع دكال  كألةكضكككت كيبت ثالضكككاد ي كككيتك  ك كيضكككتس كيغكبيس  قتنك ،    يضكككهل عه كيباةالك كينكالحت يهم  ملام 
 كإل ككئالحت عن  كيلفلس  من تهجن هان طكدجم مه ملن يام  كم بالهء عحا ثةكضالام. 

 
ملان هنيفنم   من  531قك س  منيلس يح تالليس   الث تم تنمالك  774 يتك كم بهع كإل ككئالحت الهع مك حس كيلفلس عحا 

 70كياصكككنهنر كيصكككاالو يس ث نك مه إقبكك  االك ج   تل ا تم كالضكككنعة كيا لينن كم بهع  قوك اللة   قن ةكيم عهحيس كيبت
 ثيف يح تاللت. 15مة ة  هحم كيتح تاللالاله ثدر إيا ك بياند من ي  ن عه 

 
 مرات 10عام على النكبة تضاعف الفلسطينيون نحو  74الواقع الديمغرافي: بعد 

% ي ط ملام   يت كيان  8كيالاود ثيف   هس  شأحد   لس  690 حو  1914بحغ عند كي أنن يت يح تاله كيبنة عيس عن  
ث فك  1939  1932% ملام مه كيالاود   الث تنيم باله عنمت 31.5محالون  وكيت  2بحغ عند كي أنن ث نك مه  1948

 93ث نك مه  1947  1940ثيف ياودي   تنيم عحا يح تاله باله عنمت  225عند مه كيهانتك ه كيالاود   بحغ عندجم 
ثيف ياودي   مل  كيان   318من ي كب مه  1947  1932قن ك ب فحد باله عنمت ثيف ياودي   با ك تفون يح تاله 

 ثيف ياودي. 540تنيم ث نك مه  1975  با كيان   1948
 

ثيف يح تاللت ،نيفالبام كيا  200    ح ث نك مه  1948ثيف يح تاللت يت كيان   800 عحا كيك،م مه تيك ن ث نك مه 
محالون  14 وكيت  2021ند كيتح تاللالاله كمتهنيت يت كيانيم يت  انيس كيان    ي ن بحغ ع1967كألةدن هان  كب    ككن 

محالون(   هس  7 صتام )  وكيت  1948مككر مل  ث نكب  فلس  10  هس  من ييالك كيا تضنعف عند كيتح تاللالاله  حو 
 انيس بحغ ن عند كي أنن (   تيالك كيب نيككر كي أن يس ث1948محالون يت كيهلنطم كيهحبحس عن   1.7يت يح تاله كيبنة عيس )
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محالون   هس يت قتنك ،     فيهن يباحم  2.1محالون   هس    وكيت 3.2 يت كيضتس كيغكبيس "ههن يالان كي نس"  2021
 308% ) وكيت 65  ملام  وكيت 2021ثيف   هس يت  انيس كيان   477ههحنيظس كي نس ي ن بحغ عند كي أنن  وكيت 

   كيبت ضهان كم بهع كإل ككئالحت إيية علو  هاالن ك بهية يحضتس كيغكبيس عن  J1)  هس( يميهون يت ملنطم كي نس ) آم 
% مه كي أنن كيهميهاله يت يح تاله كيبنة عيس  فيهن 49.9.   بلنء عحا ج   كيهاتينر يإن كيتح تاللالاله ييأحون 1967

كيبنة عيس % مه كيه ن س كيفحيس يتح تاله 85 بغحون ث نك مه % مه مةهوك كي أنن   50.1ييأ  كيالاود من   فبة 
 (.2لم 27,000)كيلنيغس 

 
 نسبة الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية، سنوات مختارة

 

 واقع الالجئين الفلسطينيين
ثشكككنةر  كككةهر  لنيس ،وب  تيكككغال  كيهتطاله كيتح كككتاللالاله )كأل  ك ك( كيا ثن عند كيهتطاله كيه كككةحاله    ي  يت لن ون 

معيهنل ة كككهينل تنهانل يولنيس كيغوب كين ييس  58% ملام يت 28.4محالون متئ يح كككتاللت  ي ي   6.4   وكيت 2020ك ع 
معيهنل يت كيضككككككككتس كيغكبيس   19معيهنل يت يفلنن    12وة ن   معيهنر يت  كككككككك 9معيهنر يت كألةدن    10تبو ك بوكقع 

معيهنر يت قتنك ،  .   تهن  ج   كيب نيككر كيحن كألد ا ياند كيهتطاله كيتح كككككككككككككتاللالاله  هنعبلنة  تود متطاله ،الك  8 
 1967 با عيككككككيس  كب    ككن  1949م ككككككةحاله  إ  م ييككككككه  ج ك كياند مه تم تيككككككك نجم مه كيتح ككككككتاللالاله هان عن  

عحا الحفيس كيحكب  كي يه يم  1967"  كك  تاك ا كأل  ك ك"  م ييككه  ثيضككن كيتح ككتاللالاله كي يه ة حوك ث  تم تك الحام عن  
 يأو وك متطاله ث ه.  

 
 نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظًا بالسكان

يت كيضككككككتس  2يكد/ م 557بوكقع  2يكد/ لم 878وكيت   2021بحغد كيفننيس كي ككككككأن يس يت د يس يح ككككككتاله يت  انيس كيان  
% مه  ككككككككككأنن قتنك ،   جم مه كيهتطاله  هحالث ت ككككككككككف  تنيم 66يت قتنك ،    عحهنل هىن  2يكد/ م 5,855كيغكبيس  

كيهتطاله كيا تحو   قتنك ،   أل نك ه نك كيانيم ك بظنظنل هني ككككككككأنن     يككككككككنة إيا ثن كم بهع كإل ككككككككككئالحت كقن  ملت س 
ن د كييككككككككككككككهيس يح تنك  با ك   عحا طوع كيح 1,500عن يس عحا طوع كييكككككككككككككك ط كيحن دي ي تنك ،   هاك  ي  ن عه 

مهن  كككككككنجم هنةتتنك  ند ههانع   ²لم 365% مه م كككككككن س كي تنك كيلنيغس 24ي كككككككيتك كم بهع كإل كككككككككئالحت عحا  وكيت 
%    بفاله ثن مانمر كيلتنيس كي كككككككككككنئن  لن د كألعحا باله كييكككككككككككلنب يحتطس كياهك س 47كيلتنيس يت قتنك ،    الث بحغد 
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 ّوع من   ج ك بن ة   كككنجم ببتنقم  ضكككاف كيوكقع كمقبصكككندي يت قتنك ،    مهن 2021يحان  % 69 كككلس بوكقع  15-24
 %.53يت قتنك ،    2017ي  ن عه  صف كي أنن يت قتنك ،   كيا ي ككء   الث بحغد   لس كيت ك يت كيان  

 

 1948ما يزيد عن مائة ألف استشهدوا دفاعا عن الحق الفلسطيني منذ نكبة 
 1منئس ثيف شاالن    با كيالو  )دكال   النةج يح تاله(  حو  1948كيتح تاللالاله  كياكب مل  كيلفلس عن  بحغ عند كييانكء 

  30/04/2022  با  29/09/2000  الهع كيتبك  كءشان 11,358فيهن بحغ عند كييانكء مل  بنكيس ك بتنضس كألقصا 
ك بيان ك يت قتنك ،    2,181شاالنكل ملام  2,240لنن ث نك كألعوك  دمو س  الث   ط  2014  ينة إيا ثن كيان  

شاالنكل  341ي ن بحغ عند كييانكء يت يح تاله  2021،نيفالبام ك بيان ك الهع كيان كن عحا قتنك ،    ثمن الهع كيان  
 .تك حنل  12,500كيةك ا   الن   فيهن بحغ عند 48شاالنكل مه كألطتنع   87ملام 

 
  1967نحو مليون حالة اعتقال منذ العام 

 أسيرًا أمضوا في سجون اإلحتالل ما يزيد على ربع قرن  25
ث الككل مه  160)ملام  2022كيان   با شاك  ي نن مه ث الككل  4,450بحغ عند كأل كس يت  ةون كم بهع كم ككئالحت 

موكطلن يت  8,000هنعب نع  حو  2021الهع كيان  ث الك (  ثمن عند  نمر كمعب نع يفحغد  32كألطتنع  هنإلضنيس إيا 
 الن   فيهن بحغ عند ك كمك كمعب نع كمدكةي هحم موكطلاله  184طت    1,300 نيس كمةكضت كيتح تالليس مه باللام  حو 

كل ي ضون ث أنمنل هني ةه كيهؤبن )منس كيحين (  ث الك  570 هن تيالك كيفين نر كيا  تود  كمكك   1,595يم توتة يام ثي تاهس 
ث الك مه كيهكضا   بس ث كس مه  700ماب ه إدكة ن  لهن  تيالك كيفين نر كيا ثن ك ككئال  تاب   من ي د عحا  650 

كي ةون  من  كيوك يملاون دكال   1993ث الككل كعب حوك قف  كتتنق ث  حو عن   25وتود   هنإلضنيس يكيلوكب هنيهةحس كيبيك ات
 كإل ككئالحيس.

 
ه ف  كيبا ي  ث  كي ب  كياهن هان  1967مل  عن  ث الككل  226  بضح مه كيفين نر ثن عند كييانكء مه كأل كس بحغ 

   قن شان كيان  2000مل  ثيحوع عن  ث كس  103كمعب نع ث  كإلجهنع كيتفت هحم كأل كس   تيالك كيفين نر إيا ك بياند 
كأل كس دكال  كي ةون كإل ككئالحيس  الث ك بيان  لاس ث كس  اله س ملام  بيةس كإلجهنع ثعحا   لس م بياند  2007
 كيتفت.

 
 ئيليااالسر لإلحتالل تواصل التوسع االستعماري 

موقانل  تبو ك  471يت كيضتس كيغكبيس  2020بحغ عند كيهوكقع كم باهنة س  كي وكعن كيا أك س كإل ككئالحيس يت  انيس كيان  
موقع  144بؤة  ك باهنة س     150بؤة  مىجويس تم كعبلنةجن لى ينء تنهاس يه باهككر قنئهس    26م باهك    151بوكقع 

يس  النمنتيس  ما أككر يةي  كم بهع(  ثمن فيهن يباحم هاند كيه باهك ه مصلف ثالكس  تيه  )ملنطم  لنعيس   ين 
%  3.6  ههانع  هو  أن ت يص  إيا  حو 2020م باهككل   ي  يت  انيس كيان   712,815يت كيضتس كيغكبيس ي ن بحغ 

 بضح مه كيفين نر ثن   يأ  ك ب نك  كيالاود مه كيعنةج ث نك مه ثحث  نيت مانع كيلهو كي أن ت يت د يس كم بهع    
 246,909م باهككل ملام  332,294% مه كيه باهك ه ي ألون يت محنيظس كي نس  الث بحغ عكندجم 47 وكيت 

)تيه   ي  كية ء مه محنيظس كي نس كي ي ضهة كم بهع كإل ككئالحت كيية علو  هاالن ك بهية  J1م باهك ه يت كي نس 

                                                           
 مصندة مباند  1



4 
 

م باهككل م نب   23كيه باهك ه إيا كيتح تاللالاله يت كيضتس كيغكبيس  وكيت (   تيأ    لس 1967يحضتس كيغكبيس يت عن  
يح تاللت   شان كيان   100م باهككل م نب  ل   71يح تاللت  يت  اله بحغد ثعهجن يت محنيظس كي نس  وكيت  100   

د  حتنر كم بهع   ند  لفالك  يت  تالك  بلنء  تو يع كيه باهككر كإل ككئالحيس يت كيضتس كيغكبيس  الث  ندق 2021
  ن  ك باهنة س عحا ثةكضت متنة  9,000ملان  2021كيف   ن  ك باهنة س يت عن    12كإل ككئالحت عحا بلنء ث نك مه 
يهصندقس عحا معتتنر تبضهه بلنء آم  كيو نكر كم باهنة س يت تهيع ث حنء تهد كقحلنين يت محنيظس كي نس  لهن 
 كيضتس كيغكبيس ههن يالان كي نس.

 
 ادرة مستمرة  لألراضيمص

ك بغ  كم بهع كإل ككئالحت تصليا كألةكضت     كتتنهيس ث  حو )ث  ب  ج( إل أن  كي يتك  عحا ثةكضت كيتح تاللالاله 
الن س يت كيهلنطم كيهصلتس )ج(  كيبت تعضع هنيفنم  ي يتك  كم بهع كإل ككئالحت عحا كألمه  كيبعتيط  كيفلنء   الث 

% مه مةه  كيه ن س كيهصلتس )ج(  ت يتك كيهةنيس كإلقحيهيس 76ت هيأ  ملنشك من   فبة ي بغ  كم بهع كإل ككئالح
% ملان  فيهن بحغد م ن س ملنطم كيلتو  يت كيه باهككر كإل ككئالحيس يت كيضتس كيغكبيس )تيه  63يحه باهككر عحا 

   تهن  من 2021يت  انيس كيان  لهن جو كيحنع  2لم 542كيه ن نر كيهغح س  كيهعصصس يبو يع ج   كيه باهككر(  حو 
% مه م ن س كيضتس كيغكبيس  فيهن تهن  كيه ن نر كيهصندة  أل،كك  كي وكعن كيا أك س  موكقع كيبنة   10  فبة  وكيت 

% مه 10% مه م ن س كيضتس كيغكبيس  هنإلضنيس إيا تنكة كيضم  كيبو ع  كي ي ع ع ث نك مه 18كيا أكي  وكيت 
  لهن   ضع كم بهع كإل ككئالحت تةهع يح تاللت مه إقنمس كيةنكة 219 تضكة من ي  ن عحا  م ن س كيضتس كيغكبيس  

 نيس كياككقال  يبينين كيعلنق  كيبضالالم عحا كيبو ع كياهكك ت يحتح تاللالاله الن س يت كي نس  كيهلنطم كيهصلتس )ج( يت 
 محس.  كيضتس كيغكبيس  كيبت من  كيد تملع تحد  يتك  كم بهع كم ككئالحت كيفن

 
 القدس: تهويد مكثف وممنهج

ضهه  ين س كيبك ال   كإل هع ت و   حتنر كم بهع كم ككئالحت هإتككءكر تاو نيس مب نةعس يح نس   ي  يتهس كيهانيم 
كم هميس  تيك ن كيتح تاللالاله مه منيلس كي نس  ج هع كم ككئالحالاله كي ندماله مه شبا ه نك كمة  مأن ام   الث  ندقد 

ثيف   ن  ك بيتن يس ،نيفالبان يت كي نس  يت  12عحا بلنء ث نك مه  2021م بهع كم ككئالحت الهع كيان   حتنر ك
مفلا   200مفلا  ث نةر قككةكر جن  أل نك مه  300كيوقد كي ي قنمد فية  حتنر كم بهع كم ككئالحت بان  ث نك مه 

د  م الهع  2,500ح تاللينل عحا م ن س ت نة هحوكيت ع نةك ي 2,050هنمضنيس يحهصندقس عحا ميك ك يه بالهء عحا 
   يت  اَلْت كيييخ تككح   حوكن هني نس كييكهيس  ع  ر  حتنر كم بهع كم ككئالحت تاودجن يه بالهء عحا 2021كيان  

يهحن م ملن ع كيتح تاللالاله  طكد  أن ان كي يه ي تلون جلنك مل  يبك  طو حس. ياحوك  ي  ههوت  قن ون تهالال ي  ثينتة ك
كإل ككئالحيس   كي ي ي هح يا   كيةهنعنر ههبنهاس متنيلنر ألةكٍ  ت عم ثن كيالاود لن وك يهبحفو ان يت كي نس كييكهيس 

. يت كيوقد كي ي يحظك كي ن ون كإل ككئالحت عحا كيتح تاللالاله ههه يالام  أنن كيييخ تككح كيه كة تاةالكجم  1948 قف 
 .1948 ان يت كألةكضت كيهحبحس عن  ك باند  كيههبحفنر كيبت لن وك يهبحفو 

 
 إعتداء للمستعمرين  1,600أكثر من 

كعبنكءل هحم كيهوكطلاله كيتح تاللالاله  مهبحفنتام الهع كيان   1,621 ت  كيه باهك ن تحد  هنيس تي  كم بهع كإل ككئالحت 
ثيف شةك    19   تلوعد كمعبنكءكر باله إقبهك  تنمالك   كق  حو 2020% عه كيان  49  ب  ند  بحغد  وكيت 2021
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طلاله  هنمضنيس كيا  كق عهحيس تةك ا   كق إلةكضت كيهوك 30عهحيس ثطهق  نة    76عهحيس دجس    33 تلتال  
هإقنمس عيك ُبؤة إ باهنة س  2021 ينة   مكللس يحهوكطلاله  لهن قن  كيه باهك ن مل  بنكيس كيان   450عتنب  تنمالك  ج 

ق منيلس تنين  يت إطنة ملاةيس كإل بالهء  كي يتك  عحا كألةكضت كيتح تالليس ملان تف   فيح  كي ي ي ع تلوب شك 
د  هنل ملة   ثقنموك عحية بؤة   20د  هنل  إ بويا كيه باهك ن  با كآلن عحا  840 نبحس   الث تفحغ م ن س كيةف   حو 

إ باهنة س تضم عندكل مه كيو نكر كإل بيتن يس كيبت هنتد تب كين بب نةك يت كألين  كألالالك   فيهن شكعد  حتنر كم بهع 
 120هنة س  تحو حان كيا م باهك  إ ككئالحيس  لهن ي بغ  كيه باهك ن كم ككئالحالون  وكيت هإتككءكر ييكعلس كيفؤة  كم با

 ثيف د  م مه ثةكضت كيتح تاللالاله يح ةكعس.
 

% من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من شركة المياه اإلسرائيلية 20واقع مرير للمياه في فلسطين 
 "ميكروت"

كيا كيحن مه قنة  كيتح تاللالاله مه ك بغهع موكةدجم كيتفي يس  الصو ن كيهين   جتلنةجم عحا ثدر كإلتككءكر كإل ككئالحيس 
تاو ض كيل ص هيككء كيهين  مه شكلس كيهين  كإل ككئالحيس "ميأك ر"   الث   حد لهيس كيهين  كيهيبكك  يه بعنك  كيهل يت 

  ملان 3محالون   448.4كيهبن س كيبت بحغد  % مه لهيس كيهين 20   كيبت تيأ  من   فبة 2020عن   3محالون   90.3
 3مهياله   5.7مين  مبني س مه كآلهنة كيةوفيس    3محالون   299.1مين  مبني س مه كياللنبيع كيتح تالليس    3محالون   53.3

% مه كيهين  كيهبن س.   بنياود  كيا  وعيس كيهين  كيهحوثس كيهبن س يحتح تاللالاله ه ف  تحوب مين  1مين  شكب محه   تيأ  
 246.6مه كيهين  كيهبن س يحتح تاللالاله  ،الك  نيحس يه بعنك  كآلدمت م نب   3محالون   201.8قتنك ،   ي ن بحغد 

 يه  كيهين  كيهيبكك   كيهحه . نيحس يه بعنك  كآلدمت  كيبت ت 3محالون  
 

 % من المياه المتاحة مأخوذة من المياه الجوفية 79
% مه مةه  79تابهن يح تاله هيأ  ث ن ت عحا كيهين  كيه بعكتس مه كيهصندة كيةوفيس  كي تحيس   كيبت تفحغ   فبان 

يحو  كييكقت   كيحو  كيغكبت   كيحو  كيهين  كيهبن س.   قن بحغد لهيس كيهين  كيهضعوالس مه آهنة كأل وك  كيةوفيس )ك
  اود كي ف  كيكئي ت يحضاف يت ك بعنك  .  3مهياله   .6108 حو  2020كييهنيت كييكقت( يت كيضتس كيغكبيس يحان  

كيهين  كي تحيس كيا  يتك  كم بهع كإل ككئالحت عحا مين   اك كألةدن  كيلحك كيهالد   تةنة كإلشنة  إيا ثن كم بهع 
 محالون مبك مأا . 250 كيبت ت نة بلحو  1967ت ملع كيتح تاللالاله مه كيو وع إيا مين   اك كألةدن مل  عن  كإل ككئالح

 
   تابفك ج   2020الهع كيان   3محالون   190.5فيهن بحغد لهيس كيهين  كيه بعكتس مه كيحو  كي ن حت يت قتنك ،   

محالون مبك مأا  يت كي لس  كألمك كي ي ثدس إيا  ضوب مع  ن  60-50كيفهيس ضعنل تنئككل   الث ية  ثم تبةن   
مبككل تحد م بوس  تح كيلحك  لهن ثدس إيا تنكال  مين  كيلحك   تكشيح مين  كيصك   19كيهين  إيا من د ن م بوس 
% مه مين  كيحو  كي ن حت ،الك مبوكي س مع مانيالك ملظهس كيصحس 97ي ي تا  ث نك مه كيصحت إيا كيع كن  كألمك ك

 كيانيهيس. 
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