
 وسائل تهويد مدينة القدس

م، وهي تعمل جاهدة للسيطرة عليها وتغيير معالمها 1967منذ أن قامت إسرائيل باحتالل مدينة القدس عام 

بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها، وقد استخدمت ألجل ذلك الكثير من الوسائل وقامت بالعديد من 

االستيطان في المدينة وفي األراضي التابعة لها أحد أهم الوسائل اإلجراءات ضد المدينة وسكانها، حيث كان 

 .لتحقيق هدف إسرائيل األساسي تجاه مدينة القدس

 :االستيطان ومصادرة األراضي

سعت "إسرائيل" خالل العقود الماضية إلى استكمال مخططها االستيطاني الهادف للسيطرة الكاملة على 

من خالل توسيع ما يسمى بحدود القدس شرقاً وشماالً، وذلك بضم  مدينة القدس، وعملت على تحقيق ذلك

ألف مستوطن، كمستوطنة رئيسية من الشرق، إضافة إلى  35مستوطنة "معاليه أدوميم" التي يقطنها حوالي 

المستوطنات العسكرية الصغيرة مثل "عنتوت، ميشور، أدوميم، كدار، كفعات بنيامين" من الجهة الشرقية، 

 .قوب، كفعات زئييف، والتلة الفرنسية، كفعات حدشا، كفعات هاردار" من الشمال"والنبي يع

إن السياسة التي اتبعتها "إسرائيل" أدت إلى مضاعفة عدد المستوطنين، وفي نفس الوقت قللت نسبة السكان 

ألف  380ألف نسمة بما فيها الجزء المضموم  220الفلسطينيين الذين يشكلون ثلث سكان القدس أي حوالي 

يساوي عدد المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع   نسمة، مع العلم أن عدد المستوطنين في مدينة القدس

 .(ألف مستوطن 180غزة )

ألف مستوطن إلى عدد المستوطنين  35عملياً فإن ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى حدود البلدية أضاف 

ألف مستوطن يسكنون داخل  200بذلك يصبح أكثر من الموجودين في الحزام اإلستيطاني حول القدس، و

 .ألف يهودي في القدس الغربية 400حدود البلدية، إضافة إلى المستوطنات الشرقية التي تضاعف العدد إلى 

منها في الجزء  14مستوطنة،  29إن عدد المستوطنات في القدس حسب إحصائيات مركز أبحاث األراضي 

ى حدود القدس الشرقية، وتنتشر هذه المستوطنات في محافظة القدس على المضموم من القدس، أي ما يسم

شكل تجمعات استيطانية مكثفة تتخذ الشكل الدائري حول المدينة وضواحيها ممثلة بمراكز استيطانية كبيرة 

 .المساحة

تيالء على ويشار أيضا إلى أن حدود البلدية )القدس الغربية( تم بشكل رسمي توسيعها، ولكن عمليا تم االس

كم مربعا بقرارات مختلفة وبتقييد التمدد العمراني في القدس وتحويل المناطق إلى مستوطنات إسرائيلية، 72

 ."كما حدث مع جبل أبو غنيم "مستوطنة هارحماه

 :اآلثار المترتبة على االستيطان اليهودي في القدس وضواحيها

قدس وضواحيها، آثار كبيرة على السكان الفلسطينيين ال شك في أن لعملية اإلستيطان "اإلسرائيلية" في ال

 :يمكن إجمال هذه اآلثار بالنقاط التالية

 مصادرة آالف الدونمات من األراضي التابعة للقرى التي أقيمت عليها المستوطنات. 



  تطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحد من توسعها األفقي والعمودي الستيعاب التزايد الطبيعي

 .عب الفلسطينيللش

  تهديد بعض التجمعات السكانية الفلسطينية باإلزالة، وخاصة تلك التي تعترض تنفيذ المخطط

 .اإلسرائيلي الرامي إلى دمج العديد من المستوطنات المحيطة بالقدس

  إبقاء فلسطيني مدينة القدس وضواحيها في حالة خوف ورعب معزولين عن شعبهم ووطنهم بشكل

العتداءات المتكررة عليهم من قبل المستوطنين المدججين بالسالح والمحميين من دائم، من خالل ا

 .قبل قوات الشرطة اإلسرائيلية وحرس الحدود

 عزل مدينة القدس وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب والشرق. 

 غربية وجنوبهافصل شمال الضفة عن جنوبها، والتحكم في حركة الفلسطينيين بين شمال الضفة ال. 

  قطع التواصل الجغرافي بين أنحاء الضفة الغربية وتقسيمها إلى بقع متناثرة، وبالتالي الحيلولة دون

 .إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا

   تشويه النمط العمراني الرائع للقدس العتيقة والقرى الفلسطينية المحيطة، الضاربة جذورها في

 .خ، وذلك بإدخال النمط العمراني الحديثأعماق التاري

 :القدس ومصادرة األراضي

يعتمد االحتالل اإلسرائيلي سياسة مصادرة األراضي المملوكة للفلسطينيين من أجل توسيع مستوطناته، 

وبالتالي تضييق الخناق على الوجود العربي في مدينة القدس، وقد تم خالل العقود الماضية مصادرة اآلالف 

م، جرى 2004ونمات في القدس ومحيطها ومازالت هذه السياسة متبعة من قبل اإلحتالل. ففي عام من الد

وحدة  5000دونم من أراضي قرية الولجة جنوبي القدس المحتلة، إلقامة 2000اإلعالن عن مصادرة 

شمال  استيطانية جديدة عليها، كما كشف النقاب عن مخطط استيطاني خطير يبتلع جميع أراضي بيت إكسا

ألف دونم من  14غربي القدس، وقد أخطرت السلطات اإلسرائيلية المواطنون الفلسطينيون بمصادرة 

أراضي قريتهم إلقامة مستوطنة جديدة عليها. وأن قريتهم من اآلن فصاعداً أصبحت تقتصر على ألف دونم، 

ولة يحظر على أصحابها فقط، بينما اعتبرت بقية الممتلكات واألراضي أمالك د  هي المنطقة المصنفة

 .اإلنتقال إليها والعمل بها لزراعتها وفالحتها

وفي ذات السياق فإن اإلحتالل قام بسلسلة من الخطوات من أجل السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من 

م، قام قائد المنطقة الوسطى آنذاك رحبعام زئيفي بالتنسيق مع موشي ديان 1967أراضي القدس، فمنذ العام

قرية ومدينة فلسطينية، وإخراج جميع التجمعات  28لحرب اإلسرائيلي في ذلك الوقت، بضم أراضي وزير ا

 .السكانية الفلسطينية من حدود المدينة



م، بدأت مرحلة أخرى من تهويد القدس، وهي عبارة عن رسم حدود جديدة لمدينة القدس 1993في العام 

% من مساحة الضفة 10كم مربع أو ما يعادل 600احتها الكبرى، )المتروبوليتان(، وتشمل أراضي تبلغ مس

 .الغربية، هدفها التواصل اإلقليمي والجغرافي بين تلك المستوطنات إلحكام السيطرة الكاملة على مدينة

 :الكتل االستيطانية حول القدس

، تتكون من مستوطنات: ألون شيغوت، كفار عتصيون، مجدال عوزا، نافي دانيال :كتلة غوش عتصيون

 .جبعوت، بات عايس، روش تسوديم، بيتار عيليت

 .E1تضم: معاليه أدوميم، علمون، جفعات بنيامين، ميشور أدوميم، ألون، نفي برات،  :كتلة معاليه أدوميم

 كتلة موديعين

 .جفعات زئيف، جفعوت حدشاه، هارادام، وهارشموئيل :كتلة الكتل االستيطانية شمال غرب القدس

الكتل االستيطانية، إضافة إلى إجراءات أخرى تقوم بها السلطات اإلسرائيلية، فإن ونتيجة لوجود هذه 

التجمعات السكانية الفلسطينية في القدس ستتحول إلى مناطق معزولة عن بعضها البعض )غيتوات( مقابل 

 .تواصل استيطاني يهودي

 :التجمعات الفلسطينية في مدينة القدس

ألف  40حوالي   مخيم شعفاط، ضاحية السالم، عناتا وحزما، ويقطنة :غيتو شمال شرق القدس ويشمل

 .نسمة

 .ألف نسمة 60ويشمل ضاحية البريد، وبلدة الرام يقطنه حوالي  :غيتو شمال القدس

 .ألف نسمة 60قرية يقطنه نحو  14ويشمل  :غيتو شمال غرب القدس

 .ألف نسمة 60ية، يقطنه ويشمل بلدات السواحره، أبو ديس والعيزر :غيتو جنوب شرق القدس

 :التجمعات اإلستيطانية داخل الحدود الموسعة لمدينة القدس

م، حيث تم مصادرة 1968أقيم على أنقاض حارة الشرف عام  :الحي اليهودي داخل أسوار البلدة القديمة

 .مستوطن 2800( دونم من األراضي، يبلغ عدد المستوطنين في الحي حوالي 116)

 .مستوطن 19300مال مدينة القدس يقيم فيها تقع ش :نيفي يعقوب

 .مستوطن 37.200م، ويقطن فيها 1972تأسست عام :راموت

م على 1972أكبر المستوطنات الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة القدس، تأسست عام  :جيلو

 .دونم2700مساحة 



 .مستوطن 15000يها حوالي دونم، ويقيم ف 2240م، على مساحة 1974أقيمت عام  :تلبيوت الشرقية

 .مستوطن 4700م، ويقيم فيها 1973دونم، تم إنشائها عام  1389تبلغ مساحتها  :معلوت دفنا

م على أراضي قرية العيسوية، وجرى توسيعها على فترات حتى بلغت 1924أقيمت عام  :الجامعة العبرية

 .نسمة 2500دونم، ويقيم فيها حوالى  740مساحة مخططها الهيكلي 

دونم، وقد تم الشروع في إنشائها عام 1198تبلغ مساحة مخططها الهيكلي  :"يخس شعفاط "رامات شلومور

 .م1990

 .نسمة 6600دونم، ويقيم فيها  397تبلغ مساحتها حوالي  :رامات اشكول وجبعات همفتار

اضي دونم من أر3800أقيمت هاتان المستعمرتان على مساحة  :مستعمرتا بسغات زئيف، بسغات عومر

 .م1998ألف مستوطن حتى عام 35قرى بيت حنينا، حزما، عناتا، ويقيم فيها حوالي 

 .م1970دونم، حيث صودرت أراضيها عام  1200تبلغ مساحتها حوالي  :"عطروت "منطقة صناعية

 .دونم، تعود ملكية األرض لسكان قرية بيت صفاقا 170تبلغ مساحتها حوالي  :جبعات هماتوس

دونم، صودرت أراضيها من القرى العربية صور  2058تبلغ مساحتها  :(غنيم )هارحماهمستعمرة جبل أبو 

 .باهر، وأم طوبا، بيت ساحور

دونم، ويقيم فيها حوالي  822أقيمت على أراضي قريتي "لفتا وشعفاط"، وتبلغ مساحتها  :التلة الفرنسية

 مستوطن 12000

 .دونم 130أقيمت على مساحة   :"مشروع ماميال "قرية داود

 :تهجير الفلسطينيين وسحب الهويات منهم

تعتبر سياسة تهجير الفلسطينيين من مدينة القدس أحد الوسائل المعتمدة لدى دولة اإلحتالل اإلسرائيلي من 

أجل خلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبة في مدينة القدس، وقد وضعت الحكومات المتعاقبة لدولة 

 :شريرة من أجل ذلك، نتبين ذلك من خاللاإلحتالل مخططات 

التصريحات التي أعلنها رئيس الوزراء السابق )أرئيل شارون( بمناسبة الذكرى الثامنة والثالثين إلحتالل 

م، والتي واصل فيها أكاذيبة باإلعالن عن أن القدس ملك إلسرائيل وأنها لن تكون بعد 1967القدس عام 

 .اليوم ملكا لألجانب

شيمون بيرز بضرورة التهجير الجماعي للفلسطينيين من مدينة القدس، والذين يقدر عددهم بنحو ما أعلنه 

 .ألف مواطن 240



بيان صادر عن مجلس وزراء دولة اإلحتالل بعنوان "خطة تنمية القدس" تضم تنفيذ مخطط استيطاني جديد 

 .ن في بلدة سلوانعائلة من سكانها بحي البستا 200مسكنا فلسطينيا وتشريد  68يشمل هدم 

كما يشمل تنشيط المنظمات اليهودية المتطرفة لجذب أموال اليهود األمريكيين من األثرياء، لشراء ممتلكات 

 .في القدس في صفقات مشبوهة

مشروع قرار مجلس الشيوخ األمريكي، الذي يشترط اإلعتراف بمدينة القدس عاصمة موحدة إلسرائيل، 

الفلسطينية مستقبال، بهذه اإلجراءات تحاول دولة اإلحتالل بإستماتة فرض األمر مقابل اإلعتراف بالدولة 

الواقع على األرض، وإدخال قضية القدس هذه المرحلة الخطيرة، كما تشكل هذه اإلجراءات إنتهاكا صارخا 

ضفة على أن القدس المحتلة وال 242للقرارات والقوانين الشرعية الدولية، حيث ينص قرار مجلس األمن 

  .م1967الغربية والقطاع، ضمن األراضي العربية المحتلة عام 

مما يقتضي عودة إسرائيل إلى حدودها، وهو ما شملته أيضا رؤية بوش وخريطة الطريق والمبادرة 

 .العربية

 :سحب الهويات اإلسرائيلية من السكان العرب في القدس

توصية اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون القدس لعام لقد عملت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة على تنفيذ 

% من 22م، برئاسة غولدا مائير، والتي تقضي بأن ال يتجاوز عدد السكان الفلسطينيون في القدس 1973

المجوع العام للسكان، وذلك إلحداث خلخلة في الميزان الديمغرافي في المدينة، لذلك فقد لجأت سلطات 

الكثير من األساليب لتنفيذ هذه الوصية والتي كان آخرها سحب الهويات من السكان اإلحتالل إلى إستخدام 

العرب في القدس، ولكن بالرغم من إقدام السلطات على سحب الهويات من أكثر من خمسة آالف عائلة 

 % من مجموع السكان داخل حدود المدينة، وذلك نتيجة عودة35مقدسية إال أن الفلسطينيون يشكلون حوالي 

 .آالف المقدسيين للسكن داخل حدود القدس

 :انحياز موقف الواليات المتحدة إلسرائيل بشأن القدس

في إطار الدعم األمريكي لدولة االحتالل اإلسرائيلي، يحاولون في البيت األبيض ووزارة الخارجية، جاهدين 

ويتبين ذلك من خالل جملة "إسرائيل"   فرض سياسة األمر الواقع على مدينة القدس كعاصمة موحدة لدولة

 :من الخطوات التي تم اتخاذها أهمها

نجحت لجنة العالقات العامة األمريكية/ اإلسرائيلية )إيباك(، إحدى جماعات الضغط اإلسرائيلية في الواليات 

المتحدة، في دفع أحد رجال الكونجرس إلى تقديم مسودة مشروع قرار يطالب باإلعتراف بالقدس كعاصمة 

 .ل ال تقبل التقسيمإلسرائي

 :اآلتي 5200/ 19/4يشمل مشروع القانون الذي تقدم به السيناتور بروادنباك في 

يجري تداول مشروع في مجلس الشيوخ )الكونجرس(، يدعو لإلعتراف بالقدس كعاصمة غير مقسمة 

 .يوما من إعتراف الواليات المتحدة بالدولة الفلسطينية 180إلسرائيل قبل 



 :س األمريكي حول القدستشريع للكونجر

من أجل توفير االعتراف بالقدس كعاصمة غير مقسمة إلسرائيل قبل اعتراف الواليات المتحدة بالدولة 

 :الفلسطينية ولغايات أخرى، فإن مجلس الشيوخ )الكونجرس( األمريكي يقرر

 .هذا التشريع المشترك يمكن تسميته بتشريع القدس :الجزء األول

 :ل الكونجرس إلى النتائج التاليةتوص :الجزء الثاني

 .آالف عام 3لقد كانت القدس عاصمة الشعب اليهودي ألكثر من  -

 .لم تكن القدس أبدا عاصمة ألي دولة أخرى غير الشعب اليهودي -

 .مرة 766 –القدس مركزية لليهودية، وقد ذكرت في التوراة أنجيل اليهود -

 .لم تذكر باالسم في القرآن -

 .مقر الحكومة اإلسرائيلية بما فيها الرئيس والبرلمان والمحكمة العلياالقدس هي  -

ينص قانون الواليات المتحدة األمريكية على أن سياسة الواليات المتحدة هي أن القدس يجب أن تكون  -

 .العاصمة غير المقسمة إلسرائيل

 .لكل دولة سيادية الحق في تحديد عاصمتها

التي ال تقيم فيها الواليات المتحدة سفارة في المدينة المعلنة كعاصمة، وال  إسرائيل هي الدولة الوحيدة -

 .تعترف بالمدينة كعاصمة

 .يجب السماح لمواطني إسرائيل بحرية العبادة طبقا لتقاليدهم -

 .تدعم إسرائيل الحرية الدينية لجميع المعتقدات -

القدس عن دعم الواليات المتحدة المتواصل  يعبر نقل السفارة األمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى -

 .إلسرائيل وللقدس غير المقسمة

 :الجزء الثالث

يوما  180يتم نقل موقع سفارة الواليات المتحدة في إسرائيل، من تل أبيب إلى القدس في مدة ال تزيد عن 

 .قبل االعتراف بالدولة الفلسطينية

 :الجزء الرابع



صمة إلسرائيل: لن تعترف الواليات المتحدة بالدولة الفلسطينية حتى قيام االعتراف بالقدس غير المقسمة عا

 .المجتمع الدولي بحل وضع القدس، وباإلعتراف بالمدينة على أنها العاصمة غير المقسمة إلسرائيل

 :الجزء الخامس

كحق موقف الكونجرس من حرية العبادة: يتمثل موقف الكونجرس في وجوب السماح لمواطني )إسرائيل( 

 181أساسي من حقوق اإلنسان المعترف بها من الواليات المتحدة، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 .م، بالعبادة بحرية وطبقا لتقاليدهم1947نوفمبر  29الصادر في 

 :"إصدار القوانين: "قانون التنظيم والتخطيط

مدينة القدس إصدار ما يسمى بقانون التنظيم  كان من األساليب المبتكرة لسلطات االحتالل من أجل تهويد

والتخطيط، الذي إنبثق عنه مجموعة من الخطوات اإلدارية والقانونية المعقدة والتعجيزية في مجاالت 

% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء 40الترخيص والبناء، بحيث أدى ذلك إلى تحويل ما يزيد على 

خدم كإحتياط لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبو غنيم، وقد دفعت يمنع البناء للفلسطينيين عليها، وتست

هذه اإلجراءات إلى هجرة سكانية عربية من القدس إلى األحياء المحيطة بالمدينة، نظرا إلى سهولة البناء 

 .والتكاليف

)القدس م، بدأت مرحلة أخرى من تهويد القدس، وهي عبارة عن رسم حدود جديدة للمدينة 1993وفي العام 

% من مساحة الضفة 10، أو ما يعادل 2كم 600الكبرى( المتروبوليتان، وتشمل أراضي تبلغ مساحتها 

الغربية، لتبدأ حلقة جديدة من إقامة مستوطنات خارج حدود المدينة، هدفها األساسي هو التواصل اإلقليمي 

 .قدسوالجغرافي بين تلك المستوطنات إلحكام السيطرة الكاملة على مدينة ال

 :السيطرة على التعليم

م، أي بعد شهرين من سقوط مدينة القدس اتخذت حكومة الكيان االسرائيلي 1967منذ شهر آب/أغسطس 

عدداً من القرارات المتعلقة بقطاع التعليم في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة. حيث قررت فيما يتعلق 

ردنية التي كانت مطبقة سابقاً في مدارس المدينة وإبدالها بالبرامج بالقدس اإللغاء النهائي للبرامج التعليمية األ

م. إال أن هذا االجراء التعسفي لم 1948التعليمية المطبقة في المدارس العربية في االراضي المحتلة سنة 

عليمية يطبق على باقي مدن الضفة الغربية المحتلة، وإنما تم اإلبقاء فيها على البرامج والمناهج والكتب الت

األردنية بعد فرض تعديالت على عدد من الكتب الخاصة بالتربية اإلسالمية والتاريخ والجغرافيا وقد كان 

في ذلك إشارة واضحة على تفرقة سلطات االحتالل المتعمدة ضد مدينة القدس عن باقي مدن الضفة 

 .الغربية

ة تدريجية، مع تضييق الخناق على كما سعت هذه السلطات لفرض البرنامج التعليمي اإلسرائيلي بصور

م، 1969لعام  5729المدارس الخاصة )األهلية( وذلك بإصدارها "قانون اإلشراف على المدارس رقم 

والذي شمل اإلشراف الكامل على جميع المدارس بما فيها المدارس الخاصة بالطوائف الدينية إضافة 

 .للمدارس األهلية الخاصة



وعلى الجهاز التعليمي فيها الحصول على تراخيص إسرائيلية تجيز لها كما فرضت على هذه المدارس 

االستمرارية في ممارسة نشاطاتها، وكذلك اإلشراف على برامج التعليم ومصادر تمويل هذه المدارس. 

عامدة في هذا السياق إلى تشّويه الحقائق التي تضمنتها المناهج المقرة من قبلها، من ذلك اإلساءة لديننا 

يف ولألنبياء والرسل والحضارة العربية اإلسالمية، وتزييف الحقائق التاريخية وطمس مادة العقيدة الحن

اإلسالمية وتشويهها فرأت أن اإلسالم هو " مجرد تربية روحية" وأن تاريخ اإلسالم هو تاريخ فتن وكوارث 

تحدثة عن بني إسرائيل والفساد وحاولت إقناع التالميذ باألفكار اإلسرائيلية. وعملت على تغييب السور الم

في األرض أو السور واآليات التي تحث على القتال والجهاد واستبدالها بتدريس التوراة و"األساطير 

 ."اليهودية

وفي مادة األدب العربي تم تغييب دراسة الشعر العربي في الجزء المتحدث عن البطوالت العربية وعن 

األدب اإلسرائيلي كقصص وروايات إسرائيلية عن المحرقة فلسطين واعتماد مواد خاصة بما يسمى 

 .وغيرها

أما في مادة التاريخ فتم تقسيم المنهاج المعتمد بتخصيص نصف المناهج للتاريخ العربي كما يكتبه ويراه 

 .المؤرخين اإلسرائيليين والنصف اآلخر خصص للتاريخ العبري واليهودي

 :تهويد أسماء المواقع الفلسطينية

م( على طمس أسماء القرى والمدن 1878عاماً ) 120ملت الحكومة اإلسرائيلية منذ أكثر من لقد ع

م، حين شّكلت الوكالة اليهودية لجنة أسماء 1922الفلسطينية و"عْبَرَنتها"، وأصبح ذلك رسمياً في سنة 

 216تغيير أسماء م، تم 1948إلطالقها على المستوطنات الجديدة والقرى القديمة...ومنذ ذلك التاريخ حتى 

موقعاً آخر. وفي السنتين  194موقعاً. وفي أول ثالث سنوات للنكبة قررت لجنة حكومية تغيير أسماء 

من كبار علماء  24م( وبعد أن أُلحقت اللجنة بديوان رئيس الوزراء وانضم إليها 1953-1951التاليتين )

 .ت سارية حتى اليوماسماً، وما زالت المحاوال 560التاريخ والتوراة، تم تغيير 

اسم لمواقع فلسطينية على األقل، فضالً عن األسماء التاريخية والمواقع الجغرافية  7000وقد تمت "عبرنة" 

مستوطنة. واستكماالً لمشروعها التهويدي فقد بدلت أسماء  1000موقع( وأكثر من  5000)أكثر من 

ج التعليمية، لترسيخ هذه األسماء في أذهان الناشئة المناطق العربية بأسماء إسرائيلية مؤكدة ذلك في المناه

 :العرب. فكان أن حرفت أسماء المدن الفلسطينية الرئيسية من العربية إلى العبرية فأصبحت كما يلي

 .شخيم وتعني في العبرية النجد :نابلس

 .هبرون وتعني الصعبة :الخليل

 .بيت لخم وتعني بيت الخبز :بيت لحم

 .أورشليـم :القدس



ح في  وعملت الحكومة اإلسرائيلية على تغيير أسماء بوابات القدس التاريخية بقصد تهويدها، وذلك ُموضَّ

 :الجدول التالي

 االسم العبري بعد التهويد االسم العربي التاريخيّ 

 شاغر يافو )يافا(. باب الخليل 

 شاغر هحداش. باب الحديد 

 شاغر شكيم. باب العمود )دمشق( 

 شاغر هورودوس. الزاهرة )الساهرة(باب  

 شاغر هاريون )األسود(. باب ستنا مريم 

 شاغر هأشفا )النفايات(. باب المغاربة 

 شاغر هرحميم. باب الرحمة 

 شاغر تنسيون )صهيون باب النبي داود 

 مؤشرات إحصائية حول تهويد القدس

العراقيل والمعوقات إلصدار تراخيص البناء تقوم سلطات االحتالل بهدم المنازل الفلسطينية ووضع 

مبنى في القدس  1,124تم هدم نحو  2012وحتى  2000للفلسطينيين وحسب مؤسسة المقدسي فمنذ العام 

الشرقية )ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام 

امرأة، ويشار إلى أن  1,311طفل و 2,586شخصاً منهم  4,966مما أسفر عن تشريد ما يقارب   (.1967

إجمالي الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون جراء عمليات الهدم لمبانيهم في القدس قد وصلت نحو ثالثة 

ماليين دوالر وهي ال تشمل مبالغ المخالفات المالية الطائلة التي تفرض على ما يسمى بمخالفات البناء. 

ألف مسكن في  25مؤسسات حقوقية اسرائيلية الى أن سلطات االحتالل قد قامت بهدم نحو وتشير بيانات 

 .1967فلسطين منذ العام 

حيث أقدمت سلطات االحتالل  2000وتشير البيانات الى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل منذ العام 

 70أعلى نسبة هدم ذاتي والتي بلغت  2010م مواطناً على هدم منازلهم بأيديهم، وشهد العا 303على إجبار 

عملية هدم ذاتي موثقة، فيما  20هناك  2011عملية هدم، وفي العام  49بلغت  2009عملية هدم، وفي العام 

  .2012عملية هدم ذاتي في العام  14سجل 

عالم ومؤسسات علما بأن هناك العديد من حاالت الهدم الذاتي يتكتم عليها السكان وال يقومون بإبالغ اإل 

في الوقت الذي يشكل الفلسطينيون   حقوق اإلنسان ومؤسسات المجتمع المدني عنها حسب مؤسسة المقدسي.



% من قيمة الضرائب التي تجبيها بلدية االحتالل وبالمقابل 40% من السكان في القدس فإنهم يدفعون 30

 .%8فالبلدية ال تنفق على الخدمات التي تقدمها لهم سوى 

 
  

 نصف المستعمرين يسكنون في محافظة القدس

 482في الضفة الغربية  2012بلغ عدد المواقع االستعمارية والقواعد العسكرية اإلسرائيلية في نهاية العام 

. ويتضح من 2011مستعمراً نهاية العام  536,932موقعاً، أما عدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 

 267,643المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم حوالي % من 49.8البيانات أن 

مستعمراً في القدس الشرقية، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة  199,647مستعمراً منهم 

 68فلسطيني، في حين بلغت أعالها في محافظة القدس حوالي  100مستعمر مقابل كل  21الغربية حوالي 

 .فلسطيني 100مقابل كل مستعمر 

 :ألف من حملة الهوية المقدسية من اإلقامة بمدينة القدس 50جدار الضم والتوسع يحرم أكثر من 

 780من المتوقع أن يصل طول جدار الضم والتوسع بناء على بيانات معهد أريج لألبحاث التطبيقية نحو 

مساحة األراضي الفلسطينية المعزولة   أن%، وتشير التقديرات حسب مسار الجدار إلى 61كم، اكتمل منه 

أي ما نسبته حوالي  2012في العام  2كم 680والمحاصرة بين الجدار والخط األخضر بلغت حوالي 

أراٍض زراعية ومراعي ومناطق مفتوحة،  2كم 454% من مساحة الضفة الغربية، منها حوالي 12.0

أراٍض مبنية  2كم 20ابات، باإلضافة إلى غ 2كم 89مستغلة كمستعمرات وقواعد عسكرية و 2كم 117و

 .فلسطينية

تجمعاً يسكنها ما يزيد على ثالثمائة ألف نسمة، تتركز أغلب التجمعات في  37ويعزل الجدار نهائيا حوالي 

ألف من حملة  50تجمعا يسكنها ما يزيد على ربع مليون نسمة، كما حرم الجدار أكثر من  24القدس بواقع 
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