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حـــقـــائـــق وأرقــــــــام

٢٠٠٧ حزيران

في الفلسطينيني حقوق للدفاع عن األهلي االئتالف
القدس

على االحتالل اربعون عاماً

القدس
وأرقام حقائق
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االئتالف 

القدس  الفلسطينيني في عن حقوق للدفاع األهلي االئتالف

عضويته في يشمل ربحي غير أهلي مجتمعي جتمع هو

والعاملني اخلبرات ذوي واألفراد واالحتادات واجلمعيات املؤسسات

 2005 عام األهلي االئتالف اإلنسان . تأسس حقوق مجاالت في

. مؤسسة 18 في عضويته ويضم

وثبات وجود  على  احلفاظ حول األهلي االئتالف  رؤية  تتمحور

وذلك . حقوقهم كافة  وحماية القدس في  الفلسطينيني

احلقوق حلماية واملصادر والطاقات اجلهود حشد خالل من 

والثقافية واالجتماعية واالقتصادية واملدنية السياسية

يهدف كما اإلنسان . حقوق وقانون الدولي القانون إلى ً استنادا

اإلنسان حقوق قطاع مؤسسات جهود تنسيق إلى ”االئتالف“

املقدسيني لدى  الوعي مستوى رفع على والعمل القدس  في

حكومة حتكم إجراءات التي والنظم واإلجراءات القوانني بكافة

من الفلسطيني املواطن ،وليتمكن اإلسرائيلي االحتالل

متارسها التي اإلنسان حلقوق اليومية  االنتهاكات مواجهة

. االحتالل سلطات

: االئتالف أهداف

املدنية واالنتهاكات  باحلقوق الفلسطيني الوعي تعزيز .1

القدس. في واالقتصادية واالجتماعية والسياسية

حقوق قضايا حول والضغط املناصرة وتفعيل  تنسيق .2

القدس. في واجلماعية الفردية اإلنسان

رؤيته حتقيق جتاه التنظيمية االئتالف قدرات  تطوير .3

وأهدافه.
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مقدمة

سلسلة  ينظمها واضحة مبعالم تتسم القدس في االحتاللية والسياسة 1967 العام منذ

في جرى عما اجلذور منقطعة غير محدد. وتلك السياسة لهدف وصوالً اجلزئية األهداف من

الصهيوني  للمشروع اجلوهري الطابع األساس، القاعدة وال عن فلسطني، في 1948 العام

الكولونيالي.

للمستوطنني الدميوغرافي اإلحالل كان األكبر، العرقي التطهير عام ،1948 العام قبل فحتى

أراضي وصندوق  اليهودية للوكالة ثابتة سياسة الفلسطينيني، السكان مكان اليهود

عن أنفسهم الصهاينة يقوله ما اإلثبات، وأوله يعوزها ال التاريخية احلقيقة وهذه إسرائيل،

مكانهم، اليهود املستوطنني وإحالل األصليني من سكانها األرض تفريغ مشروعهم: طابع

القيادتني عجز من ،1948 العام ظروف كانت  لذلك أرض!!!  بال  لشعبٍ شعب بال أرض

حلملة مثالية فرصة للصهاينة، احملدود  غير اإلمبريالي والدعم والعربية، الفلسطينية

القدس. ومنها فلسطني، في الواسعة التطهير

الهزمية عام أخرى، عربية وأراضي بالكامل، فلسطني احتالل عام استكمال ،1967 العام في

الصهيوني. املشروع نطاق لتوسيع زة، جديدة، محفِّ ظروف نشأت والفلسطينية، العربية

االحتالل  دولة بدأت 1967 حزيران ضم القدس، في الثامن والعشرين من إعالن ومنذ لذلك،

العرقي التطهير محدد: واحد هدف تبغي التي القوانني وسن اإلجراءات من بسلسلة

التهويد لتحقيق مكانهم، اليهود املستوطنني القدس وإحالل في الفلسطينيني للسكان

معزولة أقلية باعتبارهم سكانها، من سيتبقى للقدس وملن النهائية واألسرلة الكامل

وهامشية!

املواليد... تسجيل العمل، والتنقل، اإلقامة قوانني الصحة، التعليم، اإلسكان، صعيد على

السكان عدد من واإلقالل اليهود نسبة املستوطنني لزيادة وسنت قوانني إجراءات اتخذت

سلسلة في هامة حلقة السياق يعتبر جدار الفصل العنصري هذا وفي الفلسطينيني.

الصهيوني الكولونيالي. األكبر: املشروع املشروع من أساس معلم والقوانني، اإلجراءات هذه

قلم ويخرج، بجرة الغربية، الضفة الفلسطيني، محيطها عن القدس يعزل إذ اجلدار  إن

فإنه يغدو القدس)، (حدود من الفلسطينيني من اآلالف عشرات االسمنت واألسالك، وحائط

خاصة. القدس للتطهير العرقي في احلالي الظرف في ً بروزا األكثر الوسيلة
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هي ثانٍ جوهر ونتيجتها جوهره، هي فهذه عرقي، تطهير دون الصهيوني للمشروع معنى ال

القدس. في يجري ما وهذا الكولونيالي. املشروع في األبرز العالمة وتلك، وهذه اإلحاللية،

العرقي التطهير املركب: اجلوهر  هذا إلى تؤشر الكراس هذا في املرصوفة احلقائق إن

أضافت بأنها امتازت والتي الصهيونية، الكولونيالية معالم أكثر لتتضح واإلحاللية

واإلحاللية. التطهير ذاك: اخلاص املركب جوهرها التقليدية، االستعمارية للكولونيالية

واحدة: في خانة تصب وجميعها القدس، في االحتاللية السياسة متيز عديدة باتت مفردات

من منها العديد حقائق، عبر جلياً  إلظهاره الكراس يسعى  ما واألسرلة....هذا التهويد

للدفاع األهلي االئتالف يطلقها صيحة مبثابة هو الكراس هذا إن إصدار إسرائيلية. مصادر

ودعوة االحتاللية، السياسة جوهر لفضح تهدف القدس في الفلسطينيني حقوق عن

القدس. أجل من والصفوف للنضال الطاقات حلشد

السياسة على ردنا يكون هل التاريخ: امتحان أمام الفلسطينيون نحن تضعنا حقائق إنها

يعلنها التي بنفس صالفة احلقائق فيها، يجري ما بنفس مستوى القدس االحتاللية في

الصهاينة صراحة؟؟؟
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 القدس

عامة خلفية

والسياسية الدينية ألهميتها نظراً اخلصوصية  من عالية بدرجة القدس مدينة تتمتع

حرب  خالل من القدس 84% على االحتالل دولة الستيالء ونتيجة الفلسطيني.. للشعب

إلى القدس انقسمت فقد ،1967 وضمها عام منها تبقى ما على االستيالء ثم ،1948 عام

منطقتني:

في  اإلسرائيلية االحتالل سلطات ضمتها التي املنطقة  وهي الشرقية: القدس أ.

ضمن وتعتبرها إسرائيل القدس، ببلدية  ى  يسمّ ما إلدارة تخضع والتي ،1967 عام

البلدة القدمية، التالية: األحياء والتجمعات السكانية املنطقة وتضم هذه سيادتها،

الغربية، املكبر، السواحرة حنينا، الطور، سلوان، جبل بيت شعفاط، مخيم شعفاط،

القدس في ويقطن وغزيل. طوبا إم  باهر، صور صفافا،  بيت وشرفات، العيسوية

. اللون زرقاء خاصة هوية يحملون فلسطيني 254,000 حوالي الشرقية

فيها  القدس الشرقية، ويوجد منطقة تقع خارج املنطقة التي هي القدس: ضواحي ب.

البريد،  وضاحية الرام  اجليب، اجلديرة، ديس، أبو مثل فلسطينياً سكانياً جتمعاً 27

بدو، صمؤيل، النبي القبيبة، العيزرية، سعد، الشيخ الشرقية، السواحرة الزعيم،

نباال، بير عنان، بيت سوريك، بيت البلد، بيت دقو، حنينا بيت اكسا، بيت اجزا، بيت

يقطن قلنديا. ومخيم مخماس عقب، كفر قلنديا، قطنة، عناتا، رافات، حزما، جبع،

(خضراء  الفلسطينية الهوية يحملون 170,000 فلسطيني املناطق حوالي هذه في

أن إسرائيل الشرقية، تعتبر القدس منطقة عكس وعلى حمراء). برتقالية أو أو اللون

الغربية. الضفة حدود ضمن هي القدس ضواحي

القدس القدمية على داخل أسوار مدينة موسع يهودي مت أقامة حي املدينة احتالل وبعد

خالل  املدينة نزحوا من أو طردوا قد كانوا فلسطيني ، مواطن 6500 يزيد على حساب ما

على  أقيم التي من ”حارة الشرف“ العظمى 1967 ونيسان 1968 –غالبيتهم حزيران حرب

في تعرف وكانت إسالمية، حارة بكونها معروفة اليهودي احلي من األكبر اجلزء أنقاضها

األكراد- ”حارة باسم عشر اخلامس القرن

من الكثير واتخاذ من القوانني الكثير بسن اليهودية بلدية القدس تقوم احلني ذلك ومنذ
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هذه محلهم. وكان آخر اليهود وإحالل القدس من العرب أبعاد شأنها من التي القرارات

بحجة  سلوان بلدة من البساتني حي في عربياً منزالً 98 بهدم  قرار   2005 عام القرارات

أقامة عشرات البلدية قررت بأشهر قليلة ذلك املقدس“. وقبل ”احلوض منطقة في وقوعها

الساهرة. باب في حي السكنية لليهود الوحدات

إلى تهدف نشرها مت  رسمية بخطة  القدس جتاه احلقيقية نواياها عن  كشفت  البلدية

اخلطة،  تضمنت وقد 2020 عام بحلول القدس القدمية من البلدة في يهودية أغلبية إيجاد

القدس في العربية السكانية الكثافة ”تقليص على صراحة ينص ً بندا تضمنته، فيما

من 254 ألف  جزء مواطن فلسطيني هم 36 ألف اليوم القدمية القدس في القدمية“.ويعيش

الشرقي من املدينة أنحاء اجلزء مختلف اليهود في عدد القدس. أما شرقي في فلسطيني

ألفاً. 180 بلغ فقد

باالرقام حقائق

اليهود. عدد السكان صفر مقابل (70:000) الفلسطينيون السكان عدد  قبل عام 1967

القدس  في يهودي ألف  180 مقابل  ألف  254 الفلسطينيني:  السكان عدد اليوم

الشرقية.

على يسيطرون أصبحوا عام 1967، من األراضي على 100%  الفلسطينيون يسيطرون

املصادرة. بعد عمليات األراضي من 14%   
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التعليم قطاع

املدارس 72109 طالباً  جميع في الدراسي 2004\2005 للعام القدس في الطالب عدد بلغ

مدرسة. 130 على موزعني وطالبة

و46 للبلدية 41 مدارس  للوكالة مدرسة و6 اإلسالمية، لألوقاف تابعة مدرسة منها 37  

خاصة.

مدارس  و%20 في األوقاف مدارس و%18 في البلدية مدارس في يدرسون الطالب   %56 من

 . الوكالة مدارس و%6 في خاصة

البلدية: مدارس

األمر  العربية املدارس في التعليم على حقيقي تربوي إشراف نظام وجود بعدم تتميز -1

. التعليمي املستوى تدني يترتب عليه الذي

البلدية. مدارس في تصل إلى 10% والتي عالية 2- نسب التسرب

املدارس القائمة غير  الطالب وبعض جميع استيعاب على قادر غير يزال ال املدارس 3- عدد

التحتية املساندة البنية فيها تتوفر مكتظة وال التحتية فهي البنية حيث من مؤهلة

للتعليم.

األوقاف: مدارس

وصولهم  عدم انتظام من الضفة الغربية. هوية من حملة املعلمني من 1- يعاني حوالي 40%

. القدس سياسة عزل األحيان بسبب من كثير في مدارسهم إلى

مربع  لكل 0.9 متر طالب الصفية الكثافة حيث تبلغ فقيرة ، للمدارس التحتية 2- البنية

للطالب. مربع متر 2 – مربع 1.25 متر هو العاملي املعيار بينما

واملالعب  واملكتبات كاتبرات املدارس معظم في املساندة املدرسية املرافق توفر 3- عدم

مصممة غير بيوت سكنية في مستأجرة املدارس حيث أن معظم ومختبرات احلاسوب

. مدارس تكون الن

التخصصات  ونقص املدارس هذه من الكفاءات هجرة إلى يؤدي املعلمني مما تدني رواتب -4

املعلمني كفاءات األساسية وضعف التعليمية
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في  املدارس للوصول إلى يومياً السور يعبرون شمال القدس في مقدسي حوالي 2000  

البريد. وضاحية ألرام

السور  املدينة ليجتازوا شمال من يومياً يأتون اجلدار خلف آخر مقدسي طالب 6500  

في قلب املدينة. الواقعة املدارس إلى وليصلوا

! اناث االوقاف %35.09 مقابل 64.91% مدارس في الذكور نسبة -5
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الغرفة الصناعية  السعود، ابو توفيق عزام العربية، القدس في اتلفة ظ القطاعات على العنصري الفصل جدار اثر 1
خاصة ورقة العربية، القدس في التجارية

في القدس واخلدمات االقتصادية واملرافق البنية التحتية
الشرقية

من   33% ويدفعون  السكان أجمالي من  35% يشكلون  القدس في العرب السكان  

ميزانيتها من 5% من اقل البلدية عليهم وتنفق البلدية ضرائب إجمالي

الشرقية.في  للقدس التحتية البنية في استثمرت االحتالل بلدية موازنة من فقط 2%  

العرب. املواطنني من أمواال طائلة البلدية هذه فيه حتصل التي الوقت

الفقر 50% نسبة جتاوزت بينما الـمقدسيني، صفوف في جتاوزت نسبة البطالة 40%

والضرائب  احلصار، بسبب تام بشكل  مغلق  التجارية الـمحال من 25% من  أكثر  

الفلسطينيني. على اإلسرائيلية السلطات التي تفرضها الـمرتفعة

املرافق  على ضغطا شكل مما ألف من 22 ألف إلى 36 مثال القدمية البلدة سكان  زاد

التحتية والبنى

وأن 55%  سياحية، منشآت البلدية، %28 منها حدود داخل املنشآت االقتصادية من % 45  

احملافظة. وضمن البلدية حدود خارج تقع هذه املنشآت من

 5000 إلى قرابة لتصل حاليا عام 1999، منذ مبعدل 100 منشأة سنويا تتناقص املنشآت

منشأة

، والوضع  السائدة االقتصادية ،هذا التناقص مردّه األوضاع املنشآت صغيرة هذه من 97%  

اجلدار وأخيرا واحلواجز واإلغالق ، السيئ السياحي

في القدس صناعية منطقة عدم وجود

القدس1 عزل نتيجة باملقدسيني حلقت التي األضرار االقتصادية أهم

حامل هوية مقدسية خارج اجلدار جعل 100.000 العنصري الفصل جدار  

وانخفاض  تقارب %40 عما كانت عليه عام 2000  نسبة إلى التجزئة جتارة انخفاض

اجلملة جتارة حجم

والتخزين. اجلملة بيع مراكز وهي والعيزرية بيرنباال مثل حيوية مناطق عزل
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املبيعات إجمالي من تشكل 20% كانت والتي غزة قطاع الغذائية مع املواد جتارة توقف

بنسبة 30 – 40%  البيني النقل تكاليف زيادة  

اإلنتاج عدد ساعات العمال للمصانع وانخفاض انتظام وصول عدم

بني 8-23% اإلشغال نسبة حيث تبلغ القدس فنادق اإلشغال في نسبة  تراجع

و  و االقتصادي االجتماعي و النفسي التكامل في انقطاعاً يخلق املعنى اجلدار بهذا أن

املستويات اتلفة هذه كل في اضطرابات إلى يقود الذي اموعة، األمر للفرد و الثقافي
اليومية2 احلياة من

القدس  مدينة إلى من الوصول مدينة القدس املقيمني في غير الفلسطينيني حرمان

بعملهم االلتحاق أو الصحية اخلدمات لتلقي او االجتماعية الزيارة او للعبادة

لالرشاد. الفلسطيني النشاشيبي،املركز رنا من مقدمة ورقة وقصيرة املدى، بعيدة واثاره النفسية اجلدار 2
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العمل سوق

تشكل  والصناعة ، بشكل رئيس جتاري خدماتي سياحي اقتصاد هو املقدسي االقتصاد

لها وجود والزراعة ال ضئيلة منه نسبة

جديد. آالف عامل تسعة ما يقارب سنويا العمل سوق يدخل

وصلوا  ممن املدارس أو من يتسربون ممن خريجو جامعات، والباقي هم تقريبا منهم 15%   

الثانوية، نهاية املرحلة إلى

اإلسرائيلي 35-%40 منهم  العمل سوق يستوعب

السلطة  ومناطق القدس في ، الفلسطيني السوق في للعمل يتوجهون فإنهم ، الباقي  

واخلاص العام القطاعني الفلسطينية، في

فان  وبالتالي الظروف، أحسن عن %10 في لهم العام القطاع استيعاب إمكانية تزيد ال

جدا. كبيرة اخلاص القطاع مسؤولية
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اإلقامة حق

ومن  القدس في مقيما كان من عام 1993 بفحص في اإلسرائيلية الداخلية بدأت وزارة

انتقلوا  50000 و 80000 مواطن بني يقارب ما ويقدر بان حدود املدينة، للعيش خارج انتقل

ذلك وربط املدينة  في إقامتهم إلغاء خطر إلى وتعرضوا املدينة ضواحي  إلى للعيش

واالقتصادية. االجتماعية بحقوقهم

من  الثاني بني كانون ما الفترة وخالل و1996 السنوات 1967 بني ما إقامة ألغيت 3874  

إقامة.3  إلغاء 2722 مت 1996 وآب من عام 1999 عام

هوية  في غير مسجلني الشرقية في القدس طفل يعيشون يوجد ما يقارب 10000  

والديهم.

تلقي العالج  أو املدارس احلكومية في التسجيل على القادرين غير األطفال عدد يقدر

.5%23,6 بـ تسجيلهم عدم بسبب

 30-28 ص واالقتصادية،آذار 2003، االجتماعية للحقوق القدس مركز القدس احملتلة، في اإلنسان حقوق انتهاكات 3
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واألرض4 السكن في املقدسيني حق

تكون  بأن عام 1973 والقاضي الصادر الوزارية لشؤون القدس اإلسرائيلية اللجنة قرار

.22% للسكان اموع العام من العرب نسبة

إلى 12% العرب السكان نسبة تنخفض بأن إسرائيل ترغب اجلدار إقامة بعد

أرضهم  استعمال %86 من املقدسيني من األراضي  حرمت ونهب سلب سياسة

وحدة   32800 2000حوالي للعام  القدس في للمقدسيني السكنية الوحدات عدد 

سكنية

وحدة  كل  األفراد في عدد ويبلغ غرفة 3,3 وحدة سكينة  كل في الغرف عدد معدل   

فرد 7,7 حوالي واحدة سكنية

يبلغ  3% القدس السكاني العربي في   النمو

االحتالل  بلدية إلى ضمت التي األراضي من املصادرة حوالي 35% األراضي نسبة بلغت

املوسعة

عليها). البناء ال يسمح انها خضراء( أي على مصنفة األرض من حوالي  52%   

املساحة  من دومن عن 9500 يزيد ال للبناء الصاحلة العربية األرض من تبقى ما إن مجموع  

السكاني. للتكاثر تكفي ال بالطبع وهي 72كم2 اإلجمالية

الشرقية حتى  القدس في للمقدسيني هيكلي مخطط أي على االحتالل يصادق  لم

االحتالل من عاما 39 بداية الثمانينات، وبعد

هذه  أن إال النور سترى مخططا هيكليا أن 50 القدس االحتالل في بلدية أعلن رئيس  

اآلن حتى النور تر لم اططات

القدس  في بنيت السكنية التي الوحدات حتى متوز 2006 %98 من متوز 2005 من الفترة

اليهود للمستعمرين هي

بنيت للفلسطينيني. التي السكنية عدد الوحدات اقل أو بينما 2%  

أمريكي دوالر ألف لوحدة سكنية حوالي 25 الواحدة معدل تكلفة الرخصة  

العربية  الدراسات من: جمعية والسكان األرض وامللكيات حول األهلية القدس مؤسسات ائتالف إلى: مقدمة ورقة 4
اجلغرافية املعلومات ونظم اخلرائط دائرة /
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أمريكي  دوالر عن 30000 قيمتها تزيد ال قروضاً الفلسطيني اإلسكان مجلس  يوفر

رخصة لديها التي لألسرة

للوحدة  إلى حوالي 6600 شيكل لتصل تصنيف السكن االرنونا حسب ضريبة قيمة

السكنية

من 3  املكونة السكنية $ للشقة من 1000-600 للشقة السكنية اإليجار قيمة تبلغ

غرف نوم

عن 8500  العام 2006  حزيران 1967 حتى القدس من في هدمت التي عدد البيوت يزيد  
والتنظيمية.5 األمنية الذرائع شتى حتت مسكن

آب  نهاية عام 2000 وحتى بداية من وإخالء واستيالء وإغالق مسكن هدم حالة -782  

البناء. قوانني بحجة خرق ،2006

األقصى  احلد وهو مساحة األرض من من 75% بأكثر بالبناء له يسمح ال الفلسطيني

األرض.  مساحة من 300% إلى تصل نسبة بالبناء لليهود يسمح بينما

التأهيل  وإعادة للترميم إلى ماسة بحاجة القدس القدمية أسوار داخل منزل يوجد 1400  

الكامل.

واالقتصادية االجتماعية للحقوق القدس مركز 5
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االنتخابات

حول إسرائيل الفلسطينية وبني التحرير منظمة بني املبرمة االنتقالية“ املرحلة ”اتفاقية

على: تنص االنتخابات

اإلسرائيلية،  البريد سلطة تتبع  بريد مكاتب في الشرقية القدس  في االقتراع يتمّ

اقتراع)  11 محطة (تضم خمسة مكاتب وعددها

يوم  مجموعه 5367 ناخباً ما تتعدى ال – على االستيعاب مكاتب البريد حجم وقدرة

االقتراع ميكنهم الذين القدس الشرقية مواطني من األعلى احلد بالتالي، فإنّ االقتراع.

فقط. العدد البريد هو هذا مكاتب في

في  تقام اقتراع مراكز في االقتراع الشرقية القدس املقدسيني في منطقة على باقي  

القدس. ضواحي مناطق

اقتراع! حق صاحب ألف بني 190-130 املقدسيني ما املقترعني عدد يقدر
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6 الصحي الوضع

غير  خدمات وقطاع غزة، فهناك الغربية الضفة  ملواطني رئيس صحي مركز القدس

واملنطقة الضفة مواطني مبنع األوامر استمرار هناك ولكن الغربية الضفة متوفرة في

العالج. لتلقي القدس دخول من احمليطة

واستمرار  االقتصادي، احلصار نتيجة الفقر بزيادة يتأثر القدس في الصحي الوضع 

جهة ومتطلباتها من للطوارئ احلاجة واستمرار جهة، من القدس وعزل والعدوان اإلغالق

القدس. في الصحة قطاع تنمية على وتأثيرها أخرى،

بعض االختصاصات  النقص في حيث للخدمات الصحية من خطر بتدهور ملموس هناك

مبا والتأهيلية النفسية الصحة خدمات والطوارئ،وفي اإلسعاف أنظمة الطبية،وفي

التي وخاصة الشاملة الصحية  الرعاية في ونقص وعالجهم، ادرات مدمني فيها

الصحية. التنمية على تعتمد

خدمات  اإلسرائيلية،ويقدمون املرضى صناديق مع اتفاقات عقدت الطبية املراكز بعض

دون تعمل هذه املراكز وغالبا معدومة، األولية شبه الصحية الرعاية خدمات لكن ثانوية

ومرجعية، وأشراف رقابة

القدس  في للصحة والبنية التحتية اخلارجي، التمويل على التمويل،واالعتماد نقص

االزدحام، التلوث البيئي، مثل الصحة فيها الغربية مبا قياسا بالقدس جدا فقيرة احملتلة

واملياه. ااري متديدات مبا فيها املنزلية الصحة وانعدام اتلفة، النفايات معاجلة

الصحي الوضع على املؤشرات بعض

.5.2% اخلصوبة معدل الزيادة الطبيعية 3.5%،  

سنة. من 65 %4 أعمارهم أكثر من 15سنة، أقل   %45 أعمارهم

لكل ألف. الرضع 17 األطفال سنة، وفيات متوسط العمر املتوقع 70

أشغال األسرة 54%. سرير، نسبة إسرائيلية، 646 غير يوجد 9 مستشفيات  

خارجها. البلدية، 71% حدود منهم %90 داخل صحي، تأمني لديهم 83.7%  

عام 1995. منذ القدس حملة هوية على احلكومي اإلسرائيلي الصحي  فرض التأمني

. الصحية من اخلدمات حرموا وبالتالي االنتفاضة، خالل هويته سحبت شخص حوالي 300  

العمل الصحي  جلان احتاد 6
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العبادة حرية

الفلسطيني  محيطها عن القدس عزل سياسة اإلسرائيلية السلطات كرست  عام 1993

من تصريح خالل من إال القدس الوصول إلى من الضفة الغربية أبناء من املواطنني مبنع

اإلسرائيلية. العسكرية اإلدارة

العنصري  الفصل جدار بناء من واالنتهاء في 2000/9/28 األقصى املسجد انتفاضة  بعد

بضع يتجاوز ال حيث ملحوظ بشكل املصلني أعداد تضاءلت فقد القدس. مدينة حول

يستطيع روادها ال ما ينطبق على كنيسة القيامة التي معظم األحيان. وهذا في آالف

املناسبات الدينية. في إليها الوصول الغربية الضفة أبناء من
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القانوني الوضع

إسرائيل  عاصمة القدس : أساسي ”قانون اإلسرائيلي البرملان سن بتاريخ 1980-7-30  

إسرائيل“ عاصمة هي ”القدس الكاملة واملوحدة هذا القانون أن من األولى املادة ونصت

: ”جميع اإلجراءات  جاء فيه الذي رقم 478 بتاريخ 1980-8-20 األمن مجلس قرار صدور

معالم غيرت والتي احملتلة، القوة إسرائيل، اتخذتها التي واإلدارية التشريعية واألعمال 

األخير األساس القانون خصوصا تغييرها، واستهدفت ووضعها الشريف مدينة القدس

أصال..“. باطلة إجراءات هي القدس، بشأن

أمده  طال مهما االحتالل، مينح وال واحد، طرف من بالضم الدولي  القانون يعترف  ال  

منوطة بالشعب السيادة وتبقى واإلدارة السلطة ليده تنتقل التي للمحتل السيادة

مصير. تقرير في وبحقه املدينة يسكن الذي الفلسطيني الشعب أي احملتل

الضفة  كما متاما محتلة منطقة زالت وما كانت القدس الدولي، القانون ضوء في

على اخلناق وتضييق وجغرافيتها معاملها تغيير احملتل على يحظر ولذلك  الغربية،

ترحيلهم. بقصد سكانها
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2020 القدس عام

مركزها  وتقوية املدينة تطوير بهدف لعام 2020 القدس ملدينة هيكلية خارطة مت وضع

مقدسة. ومدينة اليهودي للشعب ً ومركزا العبرية الدولة عاصمة باعتبارها

الدميوغرافي. الصراع هو هذه اخلطة جوهر

احلكومة  تدخل  طريق عن القدمية البلدة داخل العربية السكانية الكثافة تقليص

كثيرة وقوانني عناصر البيوت باستخدام باالستيالء على اجلمعيات االستيطانية وتنشيط

خارج  إلى القدس شرق من فلسطينيني لنقل حملة بإدارة استيطانية جمعيات تقوم
كنغ)7 (أريه كوهنيم جمعية عطيرت هذه احلملة رئيس ويدير البالد

التي  العربية اإلحياء و التجمعات اقتطاع  اخلطة عليه الذي تقوم السكاني التصور

تسليمها  و نسمه عن 150 ألف يزيد ما فيها يعيش 1967 و حرب بعد إسرائيل إلى ضمت

الفلسطينية السلطة إلى

و  داخل حدود البلدية تقع التي اإلسرائيلية بضم املستوطنات إسرائيل تقوم باملقابل

88% عن تزيد مطلقه يهودية اغلبيه خلق من اجل الغربية بالضفة البلدي نطاقها خارج

هعير 2002/5/4 7 كول
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8 القدس أسرى

أسير. 525 : املقدسيني املعتقلني عدد

اوسلو وحتى  اتفاقيات قبل ما السجن منذ زالوا في الذين ما املقدسيني املعتقلني  عدد

أسير 51 : االن

من القدس ( 16 ) : األطفال األسرى  

املقدسيات :6 األسيرات عدد

األسرى:12شهيد املقدسيني من الشهداء

اإلسرائيلية،  واملؤسسات الورش في بالعمل احملررين األسرى من للمقدسيني يسمح ال

اابرات إياها متنحهم  لن والتي سلوك“ حسن ”شهادة يسمى ما على احلصول بعد أال

االستيعابية التشغيلية  القدرة  أن علما البطالة حجم من يفاقم مما  أبدا، اإلسرائيلية

جدا. محدودة القدس في الفلسطينية للمؤسسات

بحقوقهم يطالبون حني كفلسطينيني يعاملون الفلسطينيون :األسرى القانوني -الوضع

األسرى . لتبادل صفقات هناك حني يكون ، إسرائيليني كمواطنني ويعاملون ،

ص21 جريدة القدس 2007/4/18 في وردت الدولية القدس ملؤسسة دراسة 8
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2006 العام منتصف في الفلسطيني املركزي لإلحصاء واجلهاز بديل ملركز 9 دراسة

اجلدار9

ً كيلومترا اإلجمالي 181 طوله القدس سيكون محافظة اكتمال اجلدار في عند

الغربية. الضفة املتمثل في واالستراتيجي اجلغرافي عمقها عن عزل مدينة القدس

ومحاصرة. مغلقة ” ”غيتو أصبحت القدمية حنينا وبيت واجليب واجلديرة بيرنباال

بسهولة  الوصول من عقب وكفر قلنديا منطقة في من 15,000 مقدسي أكثر حرمان  

”معبر إلى العسكري قلنديا حاجز حتويل بعد القدس خاصة في وجتارتهم أعمالهم إلى

.”

اجلدار.  نتيجة سكنهم أماكن من هجروا القدس سكان من 17%  

بلغت  منها ً أو جـزءا أراضيها مت مصـادرة التي القدس مـحافظة في األسـر نسـبة

اجلدار).  خارج و31.4% اجلدار (%5.3 داخل 19.2%

األقارب  عن انفصلت محافظة القدس في أفرادها أو أحد الفلسطينية األسر من 21.4%  

اجلدار).  خارج و32.6% اجلدار (%15.5 داخل

اجلدار)  خارج و26.2% اجلدار ( %14.3 داخل األب عنها انفصل األسر %18.0- من

( %12.9 داخل  أالم عنها انفصلت القدس محافظة في الفلسطينية األسر   %12.7 من

اجلدار).  خارج و12.3% اجلدار

إغالق  بسبب اجلامعة/الكلية عن أيام لعدة للتعطيل أفرادها من األسر اضطر 72.1%  

األساسي/الثانوي  بالتعليم ملتحقون أفراد لديها التي لألسر 69.4% مقابل املنطقة،

املدرسـة. عن للتعطيل أفرادها اضطر

حلركة  عائق احلواجز وعبور الالزم للتنقل الوقت شكل الفلسطينية األسر من 94.7%  

اجلدار). خارج و95.0% اجلدار %94.5 داخل ) أفرادها

اجلدار 91.2%  داخل 93.4% ) األسر من لـ 92.7% عائق والعبور التنقل مواعيد شكلت  

اجلدار). خارج
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10 سكانها وعدد ومساحتها بلدية القدس داخل حدود اإلسرائيلية املستعمرات

املستعمرة  السكاناملساحة اسم عدد

الشرقية 119512591تلبيوت

285927569جيلو

جبعات ، ابوغنيم جبل

همتوس

310 + 25231125

همغتار 5882948جبعات

الفرنسية 20186631التلة

3803617معلوت دفنا

يعقوب 175920250نفي

اليهودي 1222348احلي

زئيف 546738684بسكات

3973046رامات اشكول

112612822راموت شلومو

497938992راموت

3784994سنهدريا

املساحات أي %35إجمالي دومن املستوطنني عام 24754 عدد 175617

2002

املستوطنني عام  عدد 182,000

2006
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