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األربعون في الذكرى السنوية 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني يصدر بيانًا إحصائيًا 

 30/03/2016بمناسبة يوم األرض والذي يصادف يوم 
 

مساحة فمسطين التاريخية من % 85تستغل اسرائيل أكثر من 
سوى  ولم يتبقى لمفمسطينيين ، 2كم 27,000والبالغة حوالي 

بمغت نسبة و ،فقط من مساحة األراضي% 15حوالي 
من إجمالي السكان في فمسطين التاريخية، % 48الفمسطينيون 

اقام االحتالل اإلسرائيمي منطقة عازلة عمى طول الشريط  وقد
م عمى طول 1,500الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 

الحدود الشرقية لمقطاع وبيذا يسيطر االحتالل اإلسرائيمي عمى 
الذي يعتبر  ²كم 365من مساحة القطاع البالغة % 24حوالي 

بحوالي عالم في المن اكثر المناطق ازدحاما وكثافة في السكان 
من % 90كما تسيطر اسرائيل عمى اكثر من  ،2كم/فرد 5,000

من إجمالي % 29مساحة غور األردن والذي يشكل ما نسبتو 
ردًا عمى قرار وتأتي مناسبة يوم االرض  .مساحة الضفة الغربية

ألف دونم من أراضي  21مصادرة سمطات االحتالل اإلسرائيمي 
، يحيي 1976الثالثين من آذار عام الجميل والمثمث والنقب، في 

الشعب الفمسطيني ذكرى يوم األرض سنويًا، والذي كان من أبرز 
نتائجو استشياد ستة من الشبان الفمسطينيين، وقد أصبح ىذا 
اليوم ذكرى لتخميد وتجسيد تمسك الشعب الفمسطيني بأرضو 

 ووطنو وتخميدا لشيداء يوم األرض
 

هج وممن تهويد مكثف : 2015 القدس
بيدم االسرائيمي سمطات االحتالل  بو تقومفي الوقت الذي 

المنازل الفمسطينية ووضع العراقيل والمعوقات إلصدار تراخيص 
تقوم بالمصادقة عمى تراخيص بناء أالف البناء لمفمسطينيين، 

الوحدات السكنية في المستعمرات اإلسرائيمية المقامة عمى 
في  االحتالل اإلسرائيميصادقت سمطات وقد أراضي القدس، 

في وحدة سكنية  12,600عمى بناء أكثر من  2015العام 
باإلضافة الى  القدس الشرقيةفي  المستعمرات االسرائيمية

كما صادقت  ،غرفة فندقية 2,500المصادقة عمى بناء أكثر من 
سمطات االحتالل االسرائيمي عمى تغيير أسماء الشوارع في البمدة 

عمييا  االحتالليالقديمة وتسميتيا بأسماء عبرية لفرض الطابع 
وطمس وذلك ضمن سياسة ممنيجة لتغيير الطابع الديموغرافي 

المعالم التاريخية والجغرافية لمدينة القدس، كما قامت سمطات 
مساكن )مبنى فمسطيني  152يمي بيدم نحو االحتالل االسرائ

أضف إلى ، وتوزيع مئات أوامر باليدم لمباني أخرى ( ومنشآت
 546تجريف االسرائيمي بذلك ما قامت بو سمطات االحتالل 

تجمعي العيسوية ومخيم شعفاط من أراضي الفمسطينيين في  دونم
. إلقامة حديقة قومية لمييود ومكب لمنفايات

 
شهداء وجرحى وأسرى : رائيميةاالنتهاكات االس

 32منيم  2015خالل العام شييدًا  181لشيداء بمغ عدد ا
شييدًا في قطاع غزة، فيما  26سيدات و 9و شييد من األطفال 

جريحًا،  16,620حوالي  2015بمغ عدد الجرحى خالل العام 
حالة، من بينيم  6,830فيما بمغ عدد حاالت االعتقال حوالي 

. طفالً  2,179
 

 توسع وتضييق :المستعمرات االسرائيمية
بمغ عدد المواقع االستعمارية والقواعد العسكرية اإلسرائيمية في 

 150، منيا قعمو 413في الضفة الغربية  2014نياية العام 
لك صادقت سمطات الى ذ، بؤرة استعمارية 119مستعمرة و

عمى بناء أكثر من  2015في العام االحتالل االسرائيمي 
عدا تمك التي وحدة سكنية في محافظات الضفة الغربية  4,500

في الوقت الذي ال تسمح فيو  ،تمت المصادقة عمييا في القدس
لفمسطينيين من البناء وتضع كافة العراقيل لسمطات االحتالل 

االمر الذي يشدد الخناق والتضييق عمى التوسع العمراني 
والتي ( ج)لقدس والمناطق المسماة لمفمسطينيين خاصة في ا

ما التي من مساحة الضفة الغربية و% 60تزيد مساحتيا عن 
باإلضافة إلى جدار زالت تقع تحت السيطرة االسرائيمية الكاممة، 

من مساحة الضفة % 12الضم والتوسع والذي عزل أكثر من 
المستعمرين في الضفة الغربية فقد عدد فيما يتعمق بأما ، الغربية
ويتضح من  ،2014مستعمرًا نياية العام  599,901بمغ 

من المستعمرين يسكنون في محافظة % 48 حوالي البيانات أن
مستعمرًا منيم  286,997القدس حيث بمغ عـددىم حوالي 

ذلك الجزء من محافظة ) J1في القدس  مستعمراً  210,420
القدس الذي ضمتو إسرائيل عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية 

، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفمسطينيين في (1967عام 
فمسطيني،  100مقابل كل مستعمرًا  21الضفة الغربية حوالي 
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مستعمرًا  69في حين بمغت أعالىا في محافظة القدس حوالي 
. نيفمسطي 100مقابل كل 

 
مستمر  تدهور: البيئة

يتعمد االحتالل االسرائيمي االضرار بالبيئة الفمسطينية بشكل 
حيث  ،مباشر عبر المستعمرات اإلسرائيمية في الضفة الغربية

تقوم ىذه المستعمرات بضخ ماليين األمتار المكعبة من المياه 
العادمة في األودية واألراضي الزراعية الفمسطينية، حيث بمغت 

حوالي المستعمرات االسرائيمية كمية المياه العادمة التي تضخيا 
في حين أن كمية ما ينتجو  ،مميون متر مكعب سنوياً  40

 لمياه العادمة في الضفة الغربيةالمواطنون الفمسطينيون من ا
، أي أن المستعمر مميون متر مكعب 34 بمغت حوالي

الفرد ما ينتجو االسرائيمي ينتج أكثر من خمسة أضعاف 
من مساكن % 90أن  وعمى الرغم، الفمسطيني من المياه العادمة

متصمة بشبكات صرف صحي، إال أن نسبة ما المستعمرات 
العادمة المنتجة،  ن كمية المياهم% 10يعالج منيا ال تتجاوز 

في األودية  من باقي كمية المياه العادمةيتم التخمص  فيما
كما تقوم سمطات االحتالل بمنع إقامة محطات تنقية الفمسطينية، 

باإلضافة إلى تخصيص أراضي فمسطينية لمتجمعات الفمسطينية، 
في غور األردن كمكبات لمنفايات يتم فييا التخمص من مياه 

صرف الصحي لممستعمرات اإلسرائيمية وكمكبات لمنفايات ال
الصمبة الناتجة عن المناطق الصناعية في المستعمرات 

األمر الذي يؤدي إلى دمار بيئي ىائل يتمثل في اإلسرائيمية، 
حداث أضرار  إتالف المحاصيل الزراعية وتموث المياه الجوفية وا 

أضف الى ذلك فقد قامت ، نوع الحيوي بالثروة الحيوانية والت
 15,300سمطات االحتالل االسرائيمي بتجريف وحرق أكثر من 

 .2015وذلك خالل العام  ن الفمسطينيينلممزارعيشجرة 
 

معاناة  شح و: المياه
يعاني الشعب الفمسطيني كغيره من شعوب المنطقة العربية من 

ندرة المياه ومحدودية مصادرىا، اال ان الوضع المائي الفمسطيني 
وجود بيتصف بخصوصية تختمف عن باقي دول العالم والمتمثل 

مصادر المياه  معظماالحتالل اإلسرائيمي الذي يسيطر عمى 
في الوصول إلى مصادر الفمسطينيين من حقيم  ويحرمالموجودة 

المياه وفي الحصول عمى مصادر بديمة، حيث يسيطر االحتالل 

ياه المتدفقة من األحواض من الم% 85اإلسرائيمي عمى 
كما يسيطر االحتالل االسرائيمي عمى معظم الموارد الجوفية، 

 3مميون م 750المائية المتجددة في فمسطين والبالغة نحو 
 3م ماليين 110يون سوى عمى نحو وال يحصل الفمسطين، سنويا

عمما أن حصة الفمسطينيين من األحواض   ،من الموارد المتاحة
وكان من  3مميون م 118الجوفية حسب اتفافية أوسمو ىي 
بحمول العام  3ممميون  200المفترض أن تصبح ىذه الكمية 

. لو تم تنفيذ االتفاقية المرحمية 2000
 

 مساكن والمنشآتللهدم : المباني
االحتالل عتداءات األربعين ليوم األرض ما زالت ا في الذكرى 
الفمسطينيين، من حيث مصادرة مستمرة عمى اإلسرائيمي 

في حيث تم ، المنشآت وتيجير قاطنييامساكن واألراضي وىدم ال
دونم من أراضي الفمسطينيين في  6,386مصادرة  2015العام 

مسكنا  645، أن االحتالل ىدم الغربيةمختمف محافظات الضفة 
لحاق الضرر بـ  فردا، منيم  2,180ومنشأة أدت إلى تيجير وا 

أطفال في محافظات الضفة الغربية والقدس الشرقية،  1,108
في الوقت الذي تزداد مسكنا ومنشأة أخرى،  780ىددت بيدم و

فيو حاجة األسر الفمسطينية لموحدات السكنية، حيث أفادت 
من األسر % 60.9، أن 2015ف السكن معطيات مسح ظرو

في فمسطين تحتاج إلى بناء وحدات سكنية جديدة خالل العقد 
. (وحدة سكنية واحدة أو أكثر)القادم 

 
احتكار اسرائيمي : السياحة

من أبرز أىداف االحتالل االسرائيمي طمس المعالم الحضارية  
الوطنية  والثقافية التاريخية الفمسطينية، وتدمير اآلثار والكنوز

التي تشكل عمادًا ومعممًا ألقدم الحضارات في العالم عمى أرض 
في من المواقع األثرية % 53فمسطين، حيث يقع ما نسبتو 
، تمنع إسرائيل أية اعمال تنقيب ج"فمسطين في المنطقة المسماة 

أو ترميم أو تييئة لتمك المواقع لتكون مراكز سياحية جاذبة 
التاريخية أما بقية المعالم والمواقع لمزوار الوافدين والمحميين، 

لم تسمم من احتكار  أيضاً الواقعة تحت السيادة الفمسطينية، فيي 
بمجموعات  واستئثار الشركات والمكاتب السياحية اإلسرائيمية

الزوار الوافدين، والتحكم بمسارات زياراتيم لتمك المواقع كما 
اصة يحددىا االدالء السياحيين التابعين لمشركات االسرائيمية، خ
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زوار ) وجبل قرنطل في أريحا زوار كنيسة الميد في بيت لحم
داخل  في الفنادق حيث يكون ترتيب اقاماتيم (اليوم الواحد

 من% 75 أكثر منالقتصاد الفمسطيني حرم اياسرائيل، مما 
. عوائد تقديم الخدمات السياحية الالزمة ليؤالء الزوار
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