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ن أ إىل للنكبة 71 لـا الذكرى يفاإلحصاء املركزي الفلسطيني يشير 

 عدد وأن ،1948 سنة فلسطيني استشهدوا منذ 100,000

 مرات 9 تضاعف نيالفلسطيني

 

2019.0F/  5/  13رام الله، 


 

 

 األرقام خالل من الفلسطيني، اإلحصاء رئيس عوض، عال. د معايل استعرضت

 والديمغرافية اجلغرافية النواحي من واحلالية التاريخية واملعطيات واحلقائق

 لنكبة نالسبعيو احلادية الذكرى عشية الفلسطيني الشعب أوضاع واالقتصادية

 .اآلتي النحو على وذلك ،]مايو[ أيار من عشر اخلامس صادفت يوالت ،فلسطين

 

 األرض على وسيطرة سكاين وإحالل عرقي تطهير: النكبة

 للشعب كبرى مأساة ،تهجير من تالها وما فلسطين نكبة أحداث شكلت

 تدمير تم ثحي عرقي تطهير عملية من النكبة هذه زالت وما مثلته ملا الفلسطيني،

                                                           


 :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني يف الرابط اإللكتروين التايل :املصدر 

https://tinyurl.com/y4gueh7h 

https://tinyurl.com/y4gueh7h
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 ما وتشريد مكانه، العامل بقاع شتى من وأفراد جماعات وإحالل بكامله شعب وطرد

 كانوا فلسطيني مليون 1,4 أصل من ومدنهم قراهم من فلسطيني ألف 800 عن يربو

 حيث فلسطينية، ومدينة قرية 1300 يف 1948 عام التاريخية فلسطين يف يقيمون

 الضفة إىل إضافة ،ا�اورة العربية الدول من عدد إىل بغالبيتهم التهجير انتهى

 التي األراضي داخل منهم لآلالف الداخلي التهجير عن فضالً غزة، وقطاع الغربية

 منازلهم من طردهم بعد تالها وما ،النكبة عام يسرائيلاإل االحتالل لسيطرة خضعتأُ

 .أراضيهم على واالستيالء

 ومدينة قرية 774 على لنكبةا مرحلة خالل يسرائيلاإل االحتالل سيطر

 كيان إىل اخضاعه تم ىتبقّ وما ،بالكامل منها 531 تدمير تم حيث فلسطينية،

 أكثر الصهيونية العصابات قترافا هذه التطهير عملية رافق وقد وقوانينه، االحتالل

 .فلسطيني ألف 15 عن يزيد ما استشهاد إىل أدت الفلسطينيين بحق جمزرة 70 من

 

 9 من أكثر الفلسطينيون تضاعف النكبة على عام 71 بعد: مغرايفالدي الواقع

 مرات

 نسمة، ألف 690 نحو 1914 عام التاريخية فلسطين يف السكان عدد بلغ

 2 من أكثر السكان عدد بلغ 1948 العام ويف منهم، فقط% 8 اليهود نسبة شكلت

 الفترة هذه خالل اليهود نسبة ارتفعت وقد اليهود، من منهم% 31,5 حوايل مليون

 حيث البريطاين االنتداب فترة خالل فلسطين إىل اليهود هجرة ورعاية توجيه بفعل
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 1932 يعامَ بين تدفق حيث ذاتها، الفترة خالل مرات 6 من أكثر اليهود عدد تضاعف

 على وتدفق يهودي، ألف 225 عددهم وبلغ اليهود، املهاجرين من عدد أكبر 1939و

 قد فلسطين تكون وبهذا يهودي، ألف 93 من أكثر 1947و 1940 يعامَ بين فلسطين

 العام ومنذ يهودي، ألف 318 من يقرب ما 1947و 1932 يعامَ بين استقبلت

 .يهودي ألف 540 من أكثر تدفق 1975 العام وحتى 1948

 ونزوح ،1948 العام يف فلسطيني ألف 800 من أكثر تشريد من الرغم وعلى

 ،1967 ]يونيو[ حزيران حرب بعد األردن إىل يتهمغالب فلسطيني ألف 200 من أكثر

 13,1 حوايل 2018 العام نهاية يف العامل يف جمايلاإل الفلسطينيين عدد بلغ فقد

 نكبة أحداث منذ مرات 9 من أكثر الفلسطينيين عدد تضاعف إىل يشير ما نسمة، مليون

 مليون 1,57( التاريخية فلسطين يف )نسمة يينمال 6,48( نصفهم من أكثر ،1948

 نهاية السكان عدد أن السكانية التقديرات وتشير .)1948 عام احملتلة املناطق يف

 مليون 1,96 وحوايل نسمة، مليون 2,95" القدس فيها بما" الغربية الضفة يف 2018

 447 حوايل السكان عدد بلغ فقد القدس بمحافظة يتعلق وفيما غزة، قطاع يف نسمة

 يقيمون) نسمة لفأ 281 حوايل% (65 حوايل منهم ،2018 العام نهاية يف نسمة ألف

 احتالله عيدبُ عنوة إليه يسرائيلاإل االحتالل ضمها والتي ،J1 القدس مناطق يف

 يشكلون الفلسطينيين فإن املعطيات هذه على وبناء .1967 عام الغربيةللضفة 

 نسبته ما هودالي يشكل فيما التاريخية، فلسطين يف املقيمين السكان من% 49 حوايل
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 لفلسطين الكلية املساحة من% 85 من أكثر ويستغلون ،السكان جمموع من% 51

كم 27,000 البالغة( التاريخية
2

 وما سكان، من عليها وما موارد من فيها بما ،)

 .عليها االحتالل قبل من والنفوذ السيطرة فرض من تخلو ال املساحة هذه من ىتبقّ

كم 1682 فقط استغلوا البريطاين االنتداب عهد يف اليهود أن إىل اإلشارة وجتدر
2

 من 

 .%6,2 نسبته ما وتشكل التاريخية فلسطين أرض

 

 الفلسطينيين الالجئين واقع

 أن إىل) األونروا( الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة سجالت أشارت

 ،2018 للعام ]ديسمبر[ ولاأل كانون من األول يف هو كما املسجلين الالجئين عدد

 خميماً 58 يف منهم% 28,4 حوايل يعيش فلسطيني، ىءالج يينمال 6,02 حوايل

 خميمات 9و األردن، يف خميمات 10 بواقع تتوزع الدولية الغوث لوكالة تابعاً رسمياً

 يف خميمات 8و الغربية، الضفة يف خميماً 19و لبنان، يف خميماً 12و ،ةسوري يف

 باعتبار الفلسطينيين الالجئين لعدد األدنى حلدا التقديرات هذه وتمثل .غزة قطاع

 الفلسطينيين من تشريدهم تم نمَ العدد هذا يشمل ال إذ مسجلين، غير الجئين وجود

 وال ،"األونروا تعريف حسب" 1967 ]يونيو[ حزيران حرب عشية حتى 1949 عام بعد

 ،احلرب فيةخل على 1967 عام ترحيلهم تم أو رحلوا الذين الفلسطينيين أيضاً يشمل

 للسكان العام التعداد بيانات أظهرت ،أُخرى ناحية من .أصالً الجئين يكونوا مل والذين
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 جممل من% 43 تشكل الفلسطينيين الالجئين نسبة أن 2017 واملنشآت واملساكن

 .فلسطين دولة يف املقيمين الفلسطينيين السكان

 

 اكتظاظاً  العامل بقاع ثرأك إىل غزة قطاع حولت فلسطين نكبة: السكانية الكثافة

 بالسكان

 816 حوايل 2018 العام نهاية يف فلسطين دولة يف السكانية الكثافة بلغت

كم/  اًفرد
2

كم / اًفرد 522 بواقع 
2

كم / اًفرد 5375و ،الغربية الضفة يف 
2

 قطاع يف 

 تدفق تسبب بحيث الالجئين، من هم غزة قطاع سكان من% 66 بأن علماً غزة،

 أن إىل ويشار .بالسكان اكتظاظاً العامل بقاع ألكثر غزة قطاع حتويل إىل الالجئين

 بعرض غزة لقطاع احلدودي الشريط طول على عازلة منطقة قامأ يسرائيلاإل االحتالل

 يسرائيلاإل االحتالل يسيطر وبهذا ،للقطاع الشرقية احلدود طول على م1500 عن يزيد

 .²كم 365 البالغة القطاع مساحة من% 24 حوايل على

 

 غزة لقطاع مستمر حصار

 اممّ العامل، يف السكان يف وكثافة ازدحاماً املناطق كثرأ من غزة قطاع عتبريُ

 .%52 البطالة معدل بلغ بحيث غزة، قطاع يف البطالة بمعدل حاد بارتفاع ساهم

 24 - 15 العمرية للفئة الشباب بين األعلى كانت السائدة البطالة معدالت أن نويتبيّ 

 غزة، قطاع يف االقتصادي الواقع وضعف بتفاقم ساهم بدوره هذا ،%72 بواقع ةسن
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 يف الفقر نسبة بلغت حيث فقراء، إىل غزة قطاع يف السكان نصف عن يزيد ما حوّل اممّ

 مياه مصدر تستخدم التي سراألُ نسبة أن إىل ويشار .%53 غزة قطاع يف 2017 العام

 تردي بسبب 2017 التعداد نتائج حسب غزة طاعق يف سراألُ من% 11 بلغت اًآمن شرب

 .الساحلي احلوض من املستخرجة املياه نوعية

 

 1948 نكبة منذ الفلسطيني احلق عن دفاعاً  استشهدوا ألف مائة عن يزيد ما

 اليوم وحتى 1948 عام النكبة منذ والعرب الفلسطينيين الشهداء عدد بلغ

 بداية منذ الشهداء عدد بلغ يماف شهيد، 100,000 نحو) فلسطين وخارج داخل(

 / 5 / 7 وحتى 2000 / 9 / 29 الفترة خالل شهيداً، 10,853 األقصى انتفاضة

 ،شهيداً 2240 سقط حيث دموية األعوام أكثر كان 2014 العام أن إىل ويشار .2019

 يسرائيلاإل العدوان خالل استشهدوا غالبيتهم ،غزة قطاع يف استشهدوا 2181 منهم

 شهيداً 312 فلسطين يف الشهداء عدد بلغ فقد ،2018 العام خالل اأمّ .غزة قطاع على

 يقوم يسرائيلاإل االحتالل يزال ال سيدات، وثالث األطفال من شهيداً 57 منهم

 .شهيداً 15 جثامين باحتجاز

 

 غزة قطاع يف العودة مسيرات انطالق منذ جريح ألف 17 نحو
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 كما ،جريح 29,600 حوايل 2018 مالعا خالل الفلسطينيين اجلرحى عدد بلغ

 جريح 16,800 بلغ قد غزة قطاع يف اجلرحى عدد أن إىل الصحة وزارة بيانات وتشير

 بتر تم أنه إىل هنا ويشار .2018 ]مارس[ آذار 30 يوم العودة مسيرات انطالق منذ

 بحق يسرائيلاإل حتاللاال قوات العتداءات نتيجة وذلك ،مواطناً 136 أطراف

 الشهداء عدد بلغ فيما غزة، قطاع شرق احلصار وكسر العودة مسيرة يف ناملواطني

 3و مسعفين 4 استشهاد كدتأ كما ،ينومسنّ  نساء 6و طفالً 54 بينهم من شهيداً، 272

 .صحفيين

 

 1967 العام منذ اعتقال حالة مليون نحو

 هو كما أسير 5700 حوايل يسرائيلاإل االحتالل سجون يف األسرى عدد بلغ

 عدد اأمّ .)امرأة 47و األطفال من أسيراً 250 منهم( 2019 ]مارس[ آذار نهاية يف

 1063 بينهم من حالة، 6500 حوايل 2018 العام خالل فبلغت االعتقال حاالت

 300 على املنزلية اإلقامة بفرض يسرائيلاإل االحتالل قام كما مرأة،ا 140و طفالً

 طفالً 36 يقارب ما زال وال ،2015 معا ]أكتوبر[ ولاأل تشرين منذ القدس يف طفل

 فترة إنهاء بعد اعتقالهم جرى طفالاأل ومعظم اآلن، حتى املنزلية قامةاإل حتت

 .وعام شهور 6 بين تراوحت والتي ،عليهم املنزلية قامةاإل
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 يسرائيلاإل حتالللال االستعماري التوسع تواصل

 العام نهاية يف يةرائيلساإل العسكرية والقواعد االستعمارية املواقع عدد بلغ

 استعمارية بؤرة 116و مستعمرة 150 منها ،موقعاً 435 الغربية الضفة يف 2017

 القدس حمافظة يف يسكنون املستعمرين من% 47 ،مستعمراً 653,621 فيها يقيم

 القدس يف مستعمراً  225,335 منهم ،مستعمراً 306,529 حوايل عـددهم بلغ حيث

J1. مستعمراً 23 حوايل الغربية الضفة يف الفلسطينيين إىل يناملستعمر نسبة وتشكل 

 70 حوايل القدس حمافظة يف أعالها بلغت حين يف فلسطيني، 100 كل مقابل

 من% 12 من أكثر والتوسع الضم جدار وعزل. فلسطيني 100 كل مقابل مستعمراً

 عيشوني نسمة مليون 1,9 نحو على قيود فرض إىل أدى اممّ الغربية، الضفة مساحة

 يعيشون منهم نسمة ألف 400 نحو املستعمرات، أو / و اجلدار من قريبة مناطق يف

 طول يبلغ بالقدس يحيط الذي والتوسع الضم جدار أن ذلك إىل أضف). ج( مناطق يف

 حمافظة مساحة من اًمربع اًكيلومتر 84 حوايل ويعزل ،كم 93 منه املكتمل اجلزء

 اًكيلومتر 68 حوايل وسيعزل ،كم 46 املكتمل رغي اجلزء طول يبلغ حين يف القدس،

 .القدس حمافظة مساحة من اًمربع

 الغربية الضفة يف يةسرائيلاإل املستعمرات يف النفوذ مناطق مساحة بلغت

 حوايل نسبته ما وتمثل ،2018 العام نهاية يف احلال هو كما اً مربع اًكيلومتر 541,5

 القواعد ألغراض املصادرة املساحات تمثل فيما الغربية، الضفة مساحة من% 10
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 يحرم اممّ الغربية، الضفة مساحة من% 18 حوايل العسكري التدريب ومواقع العسكرية

 ويضع كما .ومراعيهم مزارعهم إىل الوصول من الفلسطينيين والرعاة املزارعين

 العمراين التوسع على والتضييق اخلناق لتشديد العراقيل كافة يسرائيلاإل االحتالل

 ما والتي ،الغربية الضفة يف) ج( املصنفة واملناطق القدس يف خاصة للفلسطينيين

 .الكاملة يسرائيلاإل االحتالل سيطرة حتت تقع زالت

 

 الزراعية األراضي نهب

 يف الزراعية القيمة متوسطة أو عالية أنها على املصنفة األراضي مساحة تبلغ

 الضفة مساحة من% 37 حوايل وتشكل دونم، ألف 2072 حوايل الغربية الضفة

 من% 17 حوايل وتشكل دونم ألف 931,5 سوى منها الفلسطينيين يستغل ال الغربية،

 عدم أسباب أهم أحد يسرائيلاإل االحتالل انتهاكات عتبروتُ .الغربية الضفة مساحة

) ج( املصنفة املناطق تشكل حيث الغربية، الضفة يف الزراعية األراضي استغالل

 االحتالل سيطرة حتت تقع زالت ما والتي ،الغربية الضفة مساحة من %60 حوايل

 إىل الوصول من املزارعين من الكثير حرمان إىل أدى الذي األمر الكاملة، يسرائيلاإل

 معظم هالك إىل أدى اممّ ،فيها املزروعة باملساحات العناية أو ،وزراعتها أراضيهم

 حيث ،األشجار واقتالع املزروعات جتريف إىل ضافةباإل املناطق، هذه يف املزروعات

 وبذلك ،2018 العام خالل شجرة 7122 واقتالع بتجريف يسرائيلاإل االحتالل قام

 وحتى 2000 العام منذ شجرة مليون من أكثر اقتالعها تم التي األشجار عدد يبلغ

 بلغت حيث لزراعتها للمستعمرين الدونمات آالف حتويل وتم ،2018 العام نهاية
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 آالف 110 حوايل 2018 العام يف يةسرائيلاإل املستعمرات يف املزروعة ساحةامل

 .املروية املزروعات من غالبيتها دونم

 

 لألراضي مستمرة مصادرة

) ج ب، أ،( أوسلو اتفاقية حسب األراضي تصنيف يسرائيلاإل االحتالل استغل

 والتي )ج( فةاملصن املناطق يف خاصة ،الفلسطينيين أراضي على السيطرة إلحكام

 االحتالل يستغلها التي األراضي مساحة تبلغ حيث دونم، ألف 3375 مساحتها تبلغ

 ما وتشكل ،دونم ألف 2642 حوايل) ج( املصنفة املناطق يف مباشر بشكل يسرائيلاإل

 حوايل )أ( املصنفة املساحة تبلغ فيما ،)ج( املصنفة املساحة جممل من% 76 نسبته

 املساحة وتبلغ دونم، ألف 1035 حوايل )ب( املصنفة ساحةامل وتبلغ دونم، مليون

 يفH2 وJ1 و طبيعية حمميات( وتشمل دونم ألف 250 حوايل" أُخرى" املصنفة

 العام خالل يسرائيلاإل االحتالل صادق وقد .)مصنفة غير مناطق ومساحات اخلليل،

 إىل باإلضافة الفلسطينيين، أراضي من دونمات 508 نحو مصادرة على 2018

 احلواجز توسيع خالل من بالفلسطينيين اخلاصة الدونمات مئات على االستيالء

 .املستعمرين حلماية عسكرية مراقبة نقاط وإقامة ،يةسرائيلاإل

 

 وممنهج مكثف تهويد: القدس
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 العراقيل ووضع الفلسطينية املنازل هدم نهج يف يسرائيلاإل االحتالل استمر

 حيث أصحابها، من األرض وجتريد للفلسطينيين اءالبن تراخيص إلصدار واملعوقات

 217 تهجير إىل أدى اممّ القدس، حمافظة يف مبنى 215 يسرائيلاإل االحتالل هدم

 بإصدار 2018 العام يف يسرائيلاإل االحتالل قام كما أطفال، 110 منهم فلسطينياً

 منض فلسطيني 1400 حوايل تضم القدس شرقي بدوياً جتمعاً  12 ترحيل أوامر

 بترخيص يسرائيلاإل االحتالل قام 2018 العام وخالل القدس، لتهويد الرامية اجلهود

 .استعمارية وحدة 5820 بناء

 يف% 46 حوايل منها ،2018 العام خالل مبنى 471 يسرائيلاإل االحتالل دمر

 منشأة، 314و اًسكني مبنى 157 بواقع املهدومة املباين وتوزعت القدس، حمافظة

 الضفة يف مبنى 546 بهدم أوامر 2018 العام خالل يسرائيلاإل الحتاللا أصدر كما

 السكنية، للوحدات الفلسطينية سراألُ حاجة فيه تزداد الذي الوقت يف ،والقدس الغربية

 يف سراألُ من% 61 حوايل أن ،2015 السكن ظروف مسح معطيات أفادت حيث

 .القادم قدالع خالل جديدة سكنية وحدات بناء إىل حتتاج فلسطين

 

 يتم فلسطين يف املتاحة املياه من% 22 :فلسطين يف للمياه مرير واقع

 "ميكروت" يةسرائيلاإل املياه شركة من شراؤها

 مواردهم استغالل من الفلسطينيين قدرة من باحلد يةسرائيلاإل اإلجراءات تسهم

 شركة من املياه بشراء النقص تعويض على وإجبارهم ،املياه وخصوصاً الطبيعية
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 83 املنزيل لالستخدام املشتراة املياه كمية وصلت حيث ،"ميكروت" يةسرائيلاإل املياه

م( مكعب متر مليون
3

 املياه كمية من% 22 نسبته ما تشكل وهي ،2017 عام) 

م مليون 375 بلغت التي املتاحة
3

م مليون 23,5 إىل باإلضافة ،
3

 من متدفقة اًمياه 

م مليون 264,5و ،الفلسطينية الينابيع
3

 مليون 4و اجلوفية، اآلبار من متدفقة اًمياه 

م
3
 .حمالة شرب مياه 

 

 والسطحية اجلوفية املياه من مأخوذة املتاحة املياه من% 77

 إىل نسبة مرتفعة والسطحية اجلوفية املياه من املستخرجة املياه نسبة عتبرتُ

 ناهيك ،2017 للعام% 77 حوايل النسبة هذه بلغت حيث فلسطين، يف املتاحة املياه

 األردن نهر مياه من حقهم استغالل من الفلسطينيين يحرم يسرائيلاإل االحتالل أن عن

م مليون 250 بحوايل رقدّ تُ والتي ،1967 العام منذ
3

 بلغت آخر جانب من .سنوياً 

 واحلوض الشرقي، احلوض( اجلوفية األحواض آبار من املضخوخة املياه كمية

 مليون 86 نحو 2017 للعام الغربية الضفة يف) الشرقي ايلالشم واحلوض الغربي،

م
3. 

 178,7 غزة قطاع يف الساحلي احلوض من املستخرجة املياه كمية بلغت

م مليون
3

 اآلمن الضخّ مقدار بأن علماً  جائراً، ضخاً الكمية هذه عتبروتُ ،2017 عام 

م مليون 60 - 50 هي املستدامة احلوض وطاقة
3

 أكثر توافق عدم إىل أدى اممّ فقط، 
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 منظمة معايير مع الساحلي احلوض من ضخها يتم التي املياه نوعية من% 97 من

 وصل حيث اجلوفية املياه خمزون نضوب إىل بدوره يؤدي والذي العاملية، الصحة

 .البحر سطح مستوى حتت متراً 19 إىل الساحلي اخلزان يف اجلوفية املياه مستوى
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