بين الصمود ومواجهة التهويد
في حضرة القدس:عاصمة فلسطين األبدية

القوانين والتشريعات العنصرية:
تــم طــرح  150مشـــروع قـــرار عنصـــري منـــذ بـــدء
الواليـــة العشـــرين للكنيســــت مــــن أ يــــار  2015و
حتــــى تمــــوز  .2017فــي عــام ُ ،2017أقــر قانــون
التســوية (شــرعنة البــؤر االســتيطانية)  ،وتــم طــرح
قانــون القــدس الــذي أقــر فــي كانــون ثانــي ،2018
كمــا تــم طــرح  12مشــروع قانــون عنصــري داعمــاً
لالحتــال واالســتيطان.

العدوان اإلسرائيلي على القدس المحتلة
خالل العام 2017

المشاريع االستيطانية:
تــم إصــــدار  174مخططــــاً هيكليــــاً لبنــــاء مــــا ال
يقــــل عــــن  12,939وحدة اســتيطانية جديــدة فــي
أراضــي الضفــة الغربيــة بمــا فــيها نحو  31مخططاً
لبنــاء مــا يزيــد عــن  3155وحــدة اســتيطانية فــي
القــدس المحتلــة.

التهجير القسري:
قامــــت إســــرائيل بتنفيــــذ  6عمليــات إخــــاء فــــي
كل مــــن البلــــدة القديمــــة وســــلوان الشــــيخ جــــراح
و جبــــل المكبــــر ،أســــفرت عــــن تشــــريد  9عائــات
ـا.
مكونــــة مــــن  36فــرداً مــــن بينهــــم  13طفـ ً

هدم المنازل:
هدمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلية وصــادرت و/أو
أغلقت  142منشــأة ،من ضمنها  33منزال مأهوال
بالســكان .وبالتالــي بلــغ عــدد المواطنيــن الذيــن
تضــرروا بشــكل مباشــر مــن عمليــات الهــدم 631
مواطنــا منهــم  283طفــا ،فــي حيــن تشــرد مــا ال
يقــل عــن  233مواطنــا منهــم  133طفــا.

احتجاز جثامين الشهداء:
منــذ عــام  1967قامــت اســرائيل باحتجــاز نحــو 268
مــن الجثاميــن الفلســطينية فــي مقابــر االرقــام،
واعتقلــت واحتجــزت  19جثمانــاً خــال العــدوان
علــى غــزة عــام  ،2014وال تــزال تحتجز جثامين 15
شــهيداً فلســطينياً منهم  3شــهداء مقدســيين.

القتل العمد:
قتلــت اســرائيل ومســتوطنيها  84فلســطينياً
( 25%منهــم مــن األطفــال) ومنهم  12فلســطينياً
قتلــوا فــي القــدس وحدهــا.

اإلعتقاالت:
قامــت قــوات االحتــال باعتقــال أكثــر مــن 2436
فلســطينياً مقدســياً  ،منهــم مــا ال يقــل عــن 800
طفــل ( 36%مــن إجمالــي االعتقــاالت) ،وارتفعــت
نســبة اعتقــال األطفـــال المقدســيين خـــال العـــام
 2017بنســبة  %20عـــن العـــام . 2016

إرهاب وعنف المستوطنين:
نفــذ المســتوطنون مــا يقــارب  37هجمــة علــى
األرض الفلســطينية والممتلــكات واألماكـــن
المقدســة فـــي القـــدس.

االعتداء على المقدسات وأ ماكن العبادة:
قامــت قــوات االحتــال بتنفيــذ مــا ال يقــل عــن
 1210اعتــداءات وانتهــاكات للمســجد األقصــى
والمســجد االبراهيمــي ودور العبــادة األخــرى
والمقابــر والمقامــات االســامية .وقد بلغت ذروة
االعتــداءات االســرائيلية علــى المســجد األقصــى
فــي تموز/يوليــو الماضــي مــن عــام . 2017

