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ليوم األرض  األربعونو  ةالواحدالذكرى السنوية  عشية
03/30/7302 

السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني، 
  تستعرض الذكرى باألرقام واإلحصائيات

 

استعرضت السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني عشية 
باألرقام واإلحصائيات حيث  03/30/7302ذكرى يوم األرض 

من % 58أكثر من  ستغلي اإلسرائيلي االحتاللإشارات أن 
لم حيث  ،7كم 27,000مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 

 ،فقطمن مساحة األراضي % 08سوى حوالي يتبقى للفلسطينيين 
من إجمالي السكان في فلسطين % 85بلغت نسبة الفلسطينيون و 

ردًا على قرار سلطات يوم االرض  ذكرىوتأتي التاريخية، 
من أراضي الجليل  ألف دونم 70مصادرة باالحتالل اإلسرائيلي 

، يحيي الشعب 0721في الثالثين من آذار عام  والمثلث والنقب
الفلسطيني ذكرى يوم األرض سنويًا، والذي كان من أبرز نتائجه 
استشهاد ستة من الشبان الفلسطينيين، وقد أصبح هذا اليوم ذكرى 
لتخليد وتجسيد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه وتخليدا 

 .لشهداء يوم األرض
 

س اإلحصاء الفلسطيني ذكرى استعرضت السيدة عوض، رئي
، على األرقام واإلحصائياتب 03/30/7302يوم األرض 

 :النحو اآلتي
 

من مساحة الضفة الغربية تم تحويلها ألراضي دولة % 03
 من قبل سلطات االحتالل االسرائيلي

، 0712بعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 
بنقل ملكية األراضي التي االسرائيلي قامت سلطات االحتالل  

كانت تديرها السلطات األردنية واألراضي المسجلة بأنها أراضي 
ونقلت سلطة التصرف بهذه األراضي  ،دولة منذ العهد العثماني

عمليات تسجيل االسرائيلي سلطات االحتالل جمدت و  ،لها
وألغت جميع التسجيالت غير المكتملة  ،األراضي للفلسطينيين

وبهذا حرمت السكان الفلسطينيين من حق التصرف في ملكية 
مساحة هذه األراضي في ذاك الوقت ما يقارب  وبلغت. أراضيهم

قامت سلطات االحتالل  0720دونم، ومع نهاية العام ألف  872
، كأراضي دولة دونم ألف  013بإضافة أكثر من  االسرائيلي

الهادفة لنهب  اهبسياست االسرائيلياالحتالل  سلطات تاستمر و 
االسرائيلي سلطات االحتالل حيث قامت  األرض الفلسطينية،

دونم من أراضي الضفة ألف  733اإلعالن عن أكثَر من ب
مرارًا تواس. 7337-0727الغربية كأراضي دولة بين األعوام 

لسياسة نهب األرض الفلسطينية من خالل إعالنها أراضي دولة 
إعداد مخططات ببعد ذلك االسرائيلي سلطات االحتالل قامت 

 من أراضي الضفة الغربية دونم ألف  113تسجيل ألكثر من 
وبذلك يبلغ مجموع األراضي المصنفة  .لتسجيلها كأراضي دولة

أي  دونمألف  7,782 منأكثر كأراضي دولة في الضفة الغربية 
  .من إجمالي مساحة الضفة الغربية% 83 حوالي ما يعادل

 

مستمرة في هدم  االسرائيلياالحتالل سياسة  : 7302 القدس
 ةالمباني الفلسطيني

 المبانيبهدم االسرائيلي سلطات االحتالل  به تقومفي الوقت الذي 
ووضع العراقيل والمعوقات إلصدار تراخيص البناء  ،الفلسطينية

تقوم بالمصادقة على تراخيص بناء أالف الوحدات  ،للفلسطينيين
السكنية في المستعمرات اإلسرائيلية المقامة على أراضي القدس، 

 037بهدم نحو  7301حيث قامت سلطات االحتالل خالل العام 
، ية وزراعيةن ومنشآت تجارية وصناعمباني تشتمل على مساك

امر هدم،  ومن ابرز عمليات الهدم  772كما تم اصدار نحو 
هدمها المدرسة  ؛التي قامت بها سلطات االحتالل في القدس

 1والتي تتكون من  شرق بلدة العيزريةالوحيدة في تجمع ابو نوار 
 قيد اإلنشاء في بلدة صور مسجدالى هدم  باإلضافةغرف صفية، 

 .باهر
 

مقامة على أراضي  المستعمرات االسرائيليةمن مساحة % 08
 ذات ملكية خاصة للفلسطينيين

بلغ عدد المواقع االستعمارية والقواعد العسكرية اإلسرائيلية في 
 083، منها قعمو  800في الضفة الغربية  7308نهاية العام 
 حوالي وتجدر االشارة الى أن ،بؤرة استعمارية 007مستعمرة و

مقامة على أراضي  المستعمرات االسرائيليةمن مساحة % 85
صادقت سلطات االحتالل ، وقد ذات ملكية خاصة للفلسطينيين

 استيطاني جديد مخطط 008 على 7301في العام االسرائيلي 
المستعمرات وحدة سكنية في  8,333بناء أكثر من يشمل على 

في الوقت الذي ال تسمح فيه  ،الضفة الغربيةاإلسرائيلية في 
لفلسطينيين من البناء وتضع كافة ل اإلسرائيلي سلطات االحتالل
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االمر الذي يشدد الخناق والتضييق على التوسع العمراني العراقيل 
والتي تزيد ( ج)للفلسطينيين خاصة في القدس والمناطق المسماة 

ما زالت تقع التي من مساحة الضفة الغربية و % 13مساحتها عن 
حيث تمت المصادقة  لالحتالل اإلسرائيلي،سيطرة الكاملة التحت 

 مخططات هيكلية 8االحتالل االسرائيلي على  سلطاتمن قبل 
مخطط تم تقديمه  72في التجمعات الفلسطينية من أصل  فقط

باإلضافة إلى جدار الضم سنوات،  8خالل أخر عليه قة دللمصا
من مساحة الضفة الغربية، % 07والتوسع والذي عزل أكثر من 

المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ عدد فيما يتعلق بأما 
 ويتضح من البيانات أن ،7308مستعمرًا نهاية العام  102,770

من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث % 82 حوالي
 مستعمراً  708,008مستعمرًا منهم  777,888بلغ عـددهم حوالي 

ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته ) J1في القدس 
عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية  سلطات االحتالل االسرائيلي

، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في (0712عام 
فلسطيني، في  033مقابل كل مستعمرًا  70الضفة الغربية حوالي 

مقابل مستعمرًا  17حين بلغت أعالها في محافظة القدس حوالي 
 .فلسطيني 033كل 

 

 سياسة التطهير العرقي  بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية
واصلت  سلطات االحتالل االسرائيلي  سياسة التطهير العرقي  
بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية من خالل سياسة 

، فمنذ اقتالع المواطنين من أراضيهم بهدفهدم المنازل والمنشآت 
ومنشأه  منزالً   0,370 حوالي وتدمير تم هدم 7301بداية العام 

عمليات هدم في  037منها  ،في مختلف مناطق الضفة الغربية
محافظات الضفة  باقيفي عملية هدم  208و، محافظة القدس

 182باالضافة الى اصدار اخطارات هدم  الكثر من  ؛الغربية
دت عمليات الهدم  الى أ قد ، و 7301ومنشاه خالل العام   منزالً 

 .نصفهم من األطفالمواطن فلسطيني  0,173 تشريد اكثر من 
 

 
 
 
 
 
 

 قطاع غزةحصار مستمر ل
اقام االحتالل اإلسرائيلي  على الرغم من صغر مساحة قطاع غزة 

منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي بعرض يزيد عن 
م على طول الحدود الشرقية للقطاع وبهذا يسيطر 0,833

من مساحة القطاع البالغة % 78االحتالل اإلسرائيلي على حوالي 
لسكان لاكثر المناطق ازدحاما وكثافة الذي يعتبر من و  ²كم 018

 .7كم/فرد 8,333في العالم بحوالي 

 

 : المصادر
المستعمرات : 7301الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  .0

 رام اهلل فلسطين. 7308في الضفة الغربية  اإلسرائيلية
التقرير السنوي  ،مركز عبد اهلل الحوراني للدراسات والتوثيق .7

7301. 
 .7301، االستيطانالجدار و مقاومة هيئة  .0
 .7301، (أريج)معهد األبحاث التطبيقية  .8
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