خمسون عامًا
على االحتالل العسكري
للقدس العربية المحتلة

نصــف قــرن علــى محــاوالت ســلطة االحتــال ضــم وتهويــد القــدس وتغييــر معالمهــا وهويتهــا
وتدميــر مقدســاتها ،ومحــو الوجــود الفلســطيني فيهــا ،وفصلهــا عــن محيطهــا العربــي بواســطة
جــدار الضــم والتوســع ،وتكثيــف المشــروع االســتيطاني االســتعماري علــى أرضهــا ،أمــام صمــود
 360ألــف فلســطيني مقدســي ،متمســكين بهويتهــم وحقوقهــم غيــر القابلــة للتصــرف.

اقتحامات المسجد األقصى
بقــرار مــن حكومــة االحتــال ،تــم الســماح للمتطرفيــن اليهــود باقتحــام
المســجد األقصــى ،بدعــم وحمايــة مطلقــة مــن شــرطة االحتــال الخاصة.
فــي عــام  2016لوحــده ،بلــغ عــدد اإلقتحامــات . 14,800
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البؤر اإلستيطانية االستعمارية
تصاعــدت وتيــرة اإلســتيطان االســتعماري داخــل وحــول البلــدة القديمــة
فــي القــدس ،حيــث بلــغ عــدد البــؤر اإلســتيطانية داخــل أســوار البلــدة
القديمــة  83بــؤرة ،باإلضافــة الــى  87بــؤرة فــي حــي ســلوان ،وقرابــة
 160بــؤرة اســتيطانية فــي األحيــاء األخــرى.
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األنفاق والحفريات اإلستيطانية
تــم تشــييد عــددًا مــن األنفــاق االســتيطانية الجديــدة ،فــي المدينــة
كان آخرهــا نفــق اســتيطاني يبــدأ مــن ســلوان حتــى المســجد األقصــى
بطــول  720متــر ،باالضافــة الــى نفــق آخــر بطــول  100متــر بيــدأ مــن
حمــام العيــن باتجــاه المســجد األقصــى ،وتوســيع نفــق يقــع تحــت حائــط
البــراق وهــو جــزء مــن المســجد األقصــى فــي البلــدة القديمــة.
الحدائق التوراتية المسماة بـ “حدائق وطنية”
وهــي أداة احتالليــة للســيطرة علــى األرض فــي القــدس المحتلــة.
فــي عــام  ،1974أعلنــت إســرائيل مســميات حديقــة “أســوار القــدس”
علــى ( 1100دونــم) حــول البلــدة القديمــة .وحديقــة “تســوريم” علــى
( 165دونــم) عــام  2000فــي الصوانــة ،وأعلنــت عــن مخطــط جديــد
لحديقة”جبــل الزيتــون” علــى ( 467دونــم) فــي الطــور.
“التلفريك” اإلستيطاني
وهــو مشــروع إســتيطاني للتربــح الســياحي ،يهــدف لخدمــة
المســتوطنين والســياح األجانــب .وهــو مصمــم للعمــل ضمــن نظــام
النقــل التمييــزي فــي القــدس ،حيــث ســيربط القــدس الغربيــة بالبلــدة
القديمــة جنــوب المســجد األقصــى وجبــل الزيتــون وكنيســة الجثمانيــة.
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جدار الضم والتوسع
وهــو يحاصــر مدينــة القــدس ويمنــع فلســطيني الضفــة الغربيــة مــن دخــول
المدينــة وأماكــن العبــادة .يقســم مســار الجــدار الضفــة الغربيــة الــى جزئيــن،
ويعــزل مدينــة القــدس عــن باقــي الضفــة الغربيــة ،ويقصــى حوالــي  120ألــف
مقدســي عــن المدينــة ألن مــكان ســكناهم أصبــح خــارج الجــدار.
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القطار الخفيف
أنشــأته إســرائيل لربط المســتوطنات اإلســرائيلية في القدس المحتلة مع القدس
الغربيــة علــى مرحلتيــن ،وقــد اكتملــت المرحلــة األولــى فــي شــمال القــدس ،بينمــا ال
تــزال المرحلــة الثانيــة قيــد التنفيــذ ،والتــي ســتربط باقــي المســتوطنات بالقــدس
الغربية.
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شارع الطوق اإلستيطاني
وهــو عبــارة عــن شــبكة متكاملــة مــن الطــرق تهدف لخدمــة المســتوطنين وربط
المســتوطنات االســرائيلية داخــل وحــول القــدس المحتلــة مــع القــدس الغربيــة.
وقــد تبقــى قســم لــم يكتمــل بعــد بطــول  11.5كيــو متــر ،والــذي ســيمتد مــن
قريــة الزعيــم الــى صــور باهــر.
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سحب اإلقامات
تســتخدم إســرائيل قوانينهــا العنصريــة كذريعــة لســحب إقامــات المقدســين
وتجريدهــم مــن حــق اإلقامــة الدائمــة .منــذ عــام  1967صــادرت إســرائيل حــق
االقامــة فــي القــدس لمــا ال يقــل عــن  14,550فلســطيني.
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الحق في السكن
تنتهــج اســرائيل سياســات عنصريــة وتمييزيــة لمنــع مخططــات البنــاء فــي
القــدس ،أو الحصــول علــى تصاريــح بنــاء جديــدة او توســيع المبانــي القائمــة ،ممــا
يجبــر الفلســطينيون علــى البنــاء دون تراخيــص .كمــا تقــوم إســرائيل بهــدم
المنــازل بحجــة عــدم الترخيــص ،فمنــذ عــام  ،1967تــم هــدم  ،3,600بينمــا يوجــد
 25,000منــزالً مهــددًا بالهــدم.
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