
  فلسطین
ز لإلحصاء الفلسطیني   الجهاز المر

خ        29/03/2018: صدر بتار

  

  

ة  ر السنو ةفي الذ والذ  یوم األرضل األرعون و  الثان
ز لإلحصاء  30/03/2018صادف یوم  الجهاز المر

ًا  انًا إحصائ صدر ب   الفلسطیني 
مساحة فلسطین من % 85أكثر من  يسرائیلاال ستغل االحتالل

الغة حوالي  ة وال قى للفلسطینیین  ،2م 27,000التارخ ولم یت
ة و  ،فقط من مساحة األراضي% 15سو حوالي  لغت نس
ة،% 48الفلسطینیون  ان في فلسطین التارخ  من إجمالي الس

طر و  من مساحة % 90على اكثر من  يسرائیلاالحتالل االس
ل ما نسبته  ش من إجمالي مساحة % 29غور األردن والذ 

ة ة یوم االرض  .الضفة الغر ردًا على قرار مصادرة وتأتي مناس
ألف دونم من أراضي الجلیل والمثلث  21االحتالل اإلسرائیلي 

حیي الشعب 1976والنقب، في الثالثین من آذار عام   ،
ر  ان من أبرز نتائجه الفلسطیني ذ ًا، والذ  یوم األرض سنو

ح هذا الیوم  ان الفلسطینیین، وقد أص استشهاد ستة من الش
أرضه ووطنه  ر لتخلید وتجسید تمسك الشعب الفلسطیني  ذ

  .وتخلیدا لشهداء یوم األرض
  

ة   مستمرتوسع : المستعمرات االسرائیل
ة في  رة اإلسرائیل بلغ عدد المواقع االستعمارة والقواعد العس

ة العام  ة  2016نها  150موقع، منها  425في الضفة الغر
بیرة  2017وشهد العام بؤر استعمارة،  107مستعمرة و زادة 

ة  ع المستعمرات اإلسرائیل ة في وتیرة بناء وتوس في الضفة الغر
 16,800یلي على بناء حوالي االحتالل االسرائ حیث صادق

ة جدیدة، حوالي ثلثها في مدینة القدس المحتلة،  ن الى وحدة س
 4إقامة على  2017االحتالل االسرائیلي في العام  صادقذلك 

مستعمرات  3مستعمرات جدید واحدة جنوب محافظة نابلس و
في األغوار في محاولة لمضاعفة عدد المستوطنین في األغوار 

هفي الوقت الذ ال  ،ثالث مرات االحتالل  سمح ف
شدد  افة العراقیل االمر الذ  للفلسطینیین من البناء وتضع 
الخناق والتضیی على التوسع العمراني للفلسطینیین خاصة في 

ة والتي ما زالت في ) ج(القدس والمناط المسماة  الضفة الغر
اإلضافة إلى  ة الكاملة،  طرة االسرائیل جدار تقع تحت الس

من مساحة الضفة % 12الضم والتوسع والذ عزل أكثر من 
ة فقد  عدد المستعمرن في الضفة الغر ما یتعل  ة، أما ف الغر

ة العام  636,452بلغ  تضح من 2016مستعمرًا نها ، و

انات أن حوالي  نون في % 47.5الب س من المستعمرن 
تعمرًا مس 302,188محافظة القدس حیث بلغ عـددهم حوالي 

ذلك الجزء من ( J1مستعمرًا في القدس  222,325منهم 
عید احتاللها للضفة  محافظة القدس الذ ضمته إسرائیل عنوة 

ة عام  ة المستعمرن إلى الفلسطینیین )1967الغر ل نس ، وتش
ة حوالي  ل  21.4في الضفة الغر  100مستعمرًا مقابل 

 70القدس حوالي فلسطیني، في حین بلغت أعالها في محافظة 
ل    .فلسطیني 100مستعمرًا مقابل 

 

ثف :القدس د م   وممنهج تهو
بهدم المنازل االسرائیلي االحتالل  ه قومفي الوقت الذ 

ص البناء  ة ووضع العراقیل والمعوقات إلصدار تراخ الفلسطین
ص بناء أالف الوحدات للفلسطینیین،  المصادقة على تراخ تقوم 

ة المقامة على أراضي القدس،  ة في المستعمرات اإلسرائیل ن الس
اشر   1,600ببناء  2017في العام  االحتالل االسرائیليحیث 

ة في مستعمرتي جیلو وهارحوماه ضمن مخطط  ن وحدة س
االضافة الى تسر  ع لفصل مدینة القدس عن مدینة بیت لحم، 

العمل على إعداد مخططات لبناء مستعمرة جدیدة على أراضي 
ة  طها العري من الجهة الشمال ا لعزل القدس عن مح مطار قلند

م ة،  ضم  االغر ة القدس والتي  250قامت  ع بلد دونمًا لتت
سمى تقع ضمن  جل من أ 1967المنطقة الحرام منذ العام ما 

فنادق  6ما تم نشر خطة لبناء إقامة مشارع استعمارة جدیدة، 
ة  1,300 تتضمن برغرفة فندق    .على أراضي جبل الم

  

  والمنشآت المساكنهدم 
 433بهدم وتدمیر 2017االحتالل االسرائیلي خالل العام  قام

اني المهدومة % 46مبنى  منها في مدینة القدس، وتوزعت الم
ني 170بواقع  منشأة،  263و )في القدس 148منها ( مبنى س

فرد  700أسرة تتألف من حوالي  128مما أد الى تشرد 
ما أصدر من نصفهم  االحتالل االسرائیلي خالل العام األطفال، 
ة والقدسمبنى في الضفة  1,030أوامر بهدم  2017 في ، الغر

ة،  ن ة للوحدات الس ه حاجة األسر الفلسطین الوقت الذ تزداد ف
ات مسح ن  حیث أفادت معط  حوالي ، أن2015ظروف الس

ة % 61 ن من األسر في فلسطین تحتاج إلى بناء وحدات س
ة واحدة أو أكثر(جدیدة خالل العقد القادم  ن   ).وحدة س
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 2017 - 2000مؤشرات هدم المساكن في القدس 
مة المؤشر  الق

  1,706 المهدومة عدد المساكن
  171  )2م 1,000( المهدومة مساحة المساكن

  9,422  ألفراد في المساكن المهدومةاعدد 
  5,163  عدد األطفال في المساكن المهدومة

  
  ح االنسان الفلسطیني ياالسرائیلاالحتالل انتهاكات 

ــة انتفاضــة األقصــى  شــهیدًا،  10,463بلــغ عــدد الشــهداء منــذ بدا
شـار إلـى 31/12/2017وحتـى  29/09/2000خالل الفتـرة  ، و

ـــة حیـــث ســـقط  2014أن العـــام   2,240ـــان أكثـــر األعـــوام دمو
فـي قطـاع غـزة غـالبیتهم استشـهدوا  ااستشهدو  2,181شهیدًا منهم 

بلــغ فقــد  2017خــالل العــام ، أمــا خــالل العــدوان علــى قطــاع غــزة
شـــــهید مـــــن  16مـــــنهم شـــــهیدًا  94 فـــــي فلســـــطین لشـــــهداءعـــــدد ا

احتجـاز جثـامین وقام  امرأتانو األطفال   15االحـتالل االسـرائیلي 
ما بلغ عدد الجرحى خالل العام شهیدأ،   8,300حوالي  2017ف
ـــانون األول  5,400مـــنهم  جرحـــًا،  ،2017جـــرح خـــالل شـــهر 
مـــا هـــو فـــي  أمـــا عـــدد األســـر فـــي ســـجون االحـــتالل االســـرائیلي 

أســـــــیرًا مـــــــن  376مـــــــنهم (أســـــــیرًا  7,875فبلـــــــغ  20/03/2018
 تبلغـــفعـــدد حـــاالت االعتقـــال ، أمـــا )مـــن اإلنـــاث 62األطفـــال و

ــــنهم  6,742حــــوالي  2017خــــالل العــــام  ــــة، مــــن بی  1,467حال
  .إمرأة 156و طفالً 

  

  مصادرة األراضي
على مصادرة  2017خالل العام االحتالل االسرائیلي صادق 

اإلضافة الى  2,100نحو  دونم من أراضي الفلسطینیین، 
الفلسطینیین من خالل  الء على مئات الدونمات الخاصة  االست
ة  رة لحما ة عس ة وٕاقامة نقا مراق ع الحواجز اإلسرائیل توس

الء على  االست ما تم تجدید أوامر  دونم  852المستعمرن، 
ةمن أراضي    . الفلسطینیین في الضفة الغر

  
ة   نهب األراضي الزراع

اب تناقص األراضي  ة أحد أهم أس تعتبر االجراءات االسرائیل
ل  ة، حیث تش ة في الضفة الغر ) ج(المناط المسماة الزراع

ة والتي ما زالت تقع % 60 حوالي من مساحة الضفة الغر

ة الكاملة، طرة االسرائیل األمر الذ أد الى حرمان  تحت الس
الكثیر من المزارعین من الوصول الى أراضیهم وزراعتها أو 
المساحات المزروعة فیها مما أد الى هالك معظم  ة  العنا

ا واقتالع األشجار منها ، أو تجرفهالزراعات في هذه المناط
آالف  10االحتالل اإلسرائیلي بتجرف واقتالع حوالي حیث قام 
ل آالف الدونمات 2017ل العام شجرة خال ، وتم تحو

للمستعمرن لزراعتها حیث بلغت المساحة المزروعة في 
ةتالمس دونم  70,200حوالي  2017في العام  عمرات اإلسرائیل

ة غالبیتها من   .الزراعات المرو
  

  حصار مستمر لقطاع غزة
اقام االحتالل اإلسرائیلي منطقة عازلة على طول الشرط  وقد

عرض یزد عن  م على طول 1,500الحدود لقطاع غزة 
طر االحتالل اإلسرائیلي على  س هذا  ة للقطاع و الحدود الشرق

الغة % 24حوالي  عتبر  ²م 365من مساحة القطاع ال الذ 
ان في ال ثافة في الس حوالي من اكثر المناط ازدحاما و عالم 

  .2م/فرد 5,000
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