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كنیسة القیامةكنیسة القیامة

سنة بناء ١١  م ٣٢٥
اإلمبراطور قسطنطین  أشرفت على بنائھا الملكة ھیالنھ والدة 

ھیالنة عثرت على خشبة الصلیب  
.الضریح المقدس موضع الصلیب

دیر للرھبان الفرنسیین حراس باسم العالم الكاثولیكي
األرثوذكس وفیھ أخویة القبر المقدس ویعد أعضاء ھذه  األخویة حراس األراضي المقدسة باسم العالم    دیر الروم 

للرھبان مساكن ولھم الیوم أكبر حصة فیھا ولھم محور الكنیسة المعروف بنصف الدنیا و األرثوذكسي
.دیر القدیس إبراھیم شرق الساحة

األرثوذكس بعض المساكن ولھم الحصة الثالثة فیھا ومنھا قسم الرواق الذي یشرف على القبر وكنیسة ھیالنة   ولألرمن 
األقباط األرثوذكس یؤدون صلواتھم في معبد صغیر بنوه مالصقا للقبر المقدس  

األرثوذكس یقیمون الصالة في معبد لألرمن ١٤١٤السریان 

١٥١٥

حائط منحولحائط منحول

١٦١٦

وھیكل مزعوموھیكل مزعوم

١٧١٧

احتالل غربي احتالل غربي 
٤٨٤٨القدس عام القدس عام 

١٨١٨
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دايان ورابين لحظة دخولهما  القدسدايان ورابين لحظة دخولهما  القدس ٦٧ احتالل شرقي القدس عام ٦٧ احتالل شرقي القدس عام ١٩١٩

حصة الفلسطینیین للبناءحصة الفلسطینیین للبناء% % ٧,٢٥٧,٢٥
كان الفلسطینیون یمتلكون كامل مساحة شرقي  كان الفلسطینیون یمتلكون كامل مساحة شرقي    ١٩٦٧١٩٦٧عام عام 

القدس تقریبًا، لكن دولة االحتالل وفور سیطرتھا على القدس تقریبًا، لكن دولة االحتالل وفور سیطرتھا على 
من أراضي شرقي القدس، من أراضي شرقي القدس،   ٢٢كلمكلم  ٢٥٢٥المدینة صادرت المدینة صادرت 

آالف دونم آالف دونم   ٩٩أخرى، تاركًة أخرى، تاركًة   ٢٢كلمكلم  ٣٨٣٨ومنعت البناء على ومنعت البناء على 
%  %  ٧,٢٥٧,٢٥فقط للفلسطینیین لیبنوا علیھا بیوتھم، أي ما ُیعادل فقط للفلسطینیین لیبنوا علیھا بیوتھم، أي ما ُیعادل 
..فقط من مساحة مدینة القدس داخل الحدود البلدّیةفقط من مساحة مدینة القدس داخل الحدود البلدّیة

٢٠٢٠

معاناة معاناة 
سكان سكان 
القدسالقدس

٢١٢١

سحب اإلقامة المقدسیةسحب اإلقامة المقدسیةاإلقامة في القدساإلقامة في القدس: : أوًالأوًال
..))الھویة المقدسیة للعرب ھي إقامة مقدسیة مؤقتة ألنھ ال یوجد جنسیة للمقدسیینالھویة المقدسیة للعرب ھي إقامة مقدسیة مؤقتة ألنھ ال یوجد جنسیة للمقدسیین((  

::  ))فقطفقط  للعربللعرب((    الھویةالھویة  سحبسحب  حاالتحاالت
..مقطعةمقطعة  كانتكانت  ولوولو  سنواتسنوات  أربعأربع  فترةفترة  القدسالقدس  خارجخارج  السكنالسكن١١..
..قامة في دولةقامة في دولةإإالحصول على الحصول على ٢٢..
..الحصول على جنسیةالحصول على جنسیة٣٣..
..السجن والقضایا األمنیةالسجن والقضایا األمنیة٤٤..
..عدم دفع الضرائبعدم دفع الضرائب٥٥..
..أسباب أمنیةأسباب أمنیة٦٦..

عاماعاما  ٤٠٤٠خالل خالل ) ) إقامة مؤقتةإقامة مؤقتة((حالة سحب ھویة حالة سحب ھویة   ٨٥٠٠٨٥٠٠
مرة عن الحجم السابقمرة عن الحجم السابق  ٢١٢١فقط أي بزیادة فقط أي بزیادة   ٢٠٠٨٢٠٠٨حالة عام حالة عام   ٤٥٧٧٤٥٧٧

    ٢٠٠٩٢٠٠٩--١٢١٢- - ٢٢تقریر قناصل الدول الغربیة في القدس أعلن في ھآریتس یوم تقریر قناصل الدول الغربیة في القدس أعلن في ھآریتس یوم 
٢٠٠٨٢٠٠٨بالنسبة لعام بالنسبة لعام   ٢٠٠٩٢٠٠٩عام عام % %   ٥٠٠٥٠٠أعلن أنھا ارتفعت النسبة أعلن أنھا ارتفعت النسبة  ٢٢٢٢

  للعائالتللعائالت  صعوبات لم الشملصعوبات لم الشمل
::الثبوتیةالثبوتیة  واألوراقواألوراق  لسنواتلسنوات  تحتاجتحتاج

..عقد الزواجعقد الزواج
    الملكیةالملكیة  أوأو  االیجاراالیجار  عقدعقد
    یومیوم  منذمنذ  الخالخ......  والتلفونوالتلفون  والمیاهوالمیاه  والكھرباءوالكھرباء  األرنونااألرنونا  كضریبةكضریبة  المنزلالمنزل  مصاریفمصاریف  فواتیرفواتیر
..ثغراتثغرات  عنعن  بالبحثبالبحث  اإلسرائیلیةاإلسرائیلیة  الجھاتالجھات  وتستمروتستمر  الزواجالزواج

..سنواتسنوات  ٦٦شھادات تعلیم األوالد أدناه من جیل شھادات تعلیم األوالد أدناه من جیل . . شھادات میالد األوالدشھادات میالد األوالد  
..))......  تطعیمتطعیم  دفاتردفاتر((  القدسالقدس  فيفي  صحیةصحیة  خدماتخدمات  وأوالدهوأوالده  الطلبالطلب  مقدممقدم  تلقيتلقي  إثباتإثبات  
..أوالدهأوالده  وكذلكوكذلك  سنواتسنوات  منذمنذ  القدسالقدس  فيفي  الطلبالطلب  مقدممقدم  عملعمل  مكانمكان  إثباتإثبات  
..جداجدا  معقدةمعقدة  ھذهھذه  الطلبالطلب  مقدممقدم  إقامةإقامة  مقرمقر  ھيھي  القدسالقدس  أنأن  علىعلى  تدلتدل  أخرىأخرى  ثبوتیةثبوتیة  أوراقأوراق  
الطلبالطلب  سقوطسقوط  علىعلى  أمثلةأمثلة
  القریبالقریب  ھذاھذا  سجنسجن  كانكان  ولوولو  األقارباألقارب  أحدأحد  لدىلدى  أمنیةأمنیة  قضیةقضیة  وجودوجود  بمجردبمجرد  الطلبالطلب  إلغاءإلغاء  یتمیتم  
..وجیزةوجیزة  ولفترةولفترة  سنةسنة  ٢٠٢٠  منذمنذ
..الشملالشمل  لملم  طلبطلب  یسقطیسقط  إیرانإیران  أوأو  سوریاسوریا  أوأو  لبنانلبنان  فيفي  یسكنیسكن  الزوجینالزوجین  أحدأحد  یكونیكون  أنأن  مجردمجرد

))٢٠٠٥٢٠٠٥  عامعام  منذمنذ  عائالتعائالت  شملشمل  لملم  یتمیتم  لملم  ملحوظةملحوظة  ((                                         ٢٣٢٣

    فيفي  الناسالناس  یصمدیصمد
    یتعدونیتعدون  والوال  القدسالقدس
        ویتجنبونویتجنبون  حدودھاحدودھا
الحواجزالحواجز

  لألوالدلألوالد  یسمحیسمح  الال
    علىعلى  بالحصولبالحصول

    القدسالقدس  فيفي  قامةقامةإإ
    منمن  كلكل  كانكان  اذااذا  إالإال
    لدیھملدیھم  واألمواألم  بباألاأل
  ،،القدسالقدس  فيفي  قامةقامةإإ

    فإنفإن  وعلیھوعلیھ
    طفلطفل  ١٧٠٠٠١٧٠٠٠
    ھویاتھویات  بالبال  مقدسيمقدسي
مقدسیةمقدسیة

أمل بالصمودأمل بالصمود

٢٤٢٤
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الواقع السكنيالواقع السكني: : ثانیًاثانیًا
صعوبات البناءصعوبات البناء  --أأ

::القدسالقدس  فيفي  للبناءللبناء  مخططمخطط  أيأي  یحتاجیحتاج
  إلىإلى  یصلیصل  قدقد  طویلطویل  وقتوقت  إلىإلى  تحتاجتحتاج  والرخصةوالرخصة  ترخیص،ترخیص،  ..١١      

..سنواتسنوات  عدةعدة
  علىعلى  مقدارھامقدارھا  ویعتمدویعتمد  جدًاجدًا  عالیةعالیة  وھيوھي  الرخصة،الرخصة،  رسومرسوم  ..٢٢      

..المبنىالمبنى  مساحةمساحة
  منمن  كثیركثیر  ألنألن  صعبصعب  وھذاوھذا  لألرضلألرض  الملكیةالملكیة  ثباتثباتإإ  ..٣٣      

..كثركثر  األرضاألرض  مالكيمالكي  أنأن  أوأو  طابو،طابو،  أوراقأوراق  فیھافیھا  لیسلیس  األراضياألراضي
  كثیركثیر  ننبأبأ  العلمالعلم  معمع  للمنطقة،للمنطقة،  ھیكليھیكلي  مخططمخطط  ھنالكھنالك  یكونیكون  أيأي  ..٤٤      

..ھیكليھیكلي  مخططمخطط  لھالھا  یوجدیوجد  الال  القدسالقدس  فيفي  العربیةالعربیة  المناطقالمناطق  منمن
٢٥٢٥

أن یحصل على تخطیط ھیكلي أن یحصل على تخطیط ھیكلي 
..بعد ذلك أن ینتظر التقسیم والفرزبعد ذلك أن ینتظر التقسیم والفرز

وبحاجة لتسویة وبحاجة لتسویة 
تسجیل من دائرة األمالك المسجلة منذ األیام العثمانیة تسجیل من دائرة األمالك المسجلة منذ األیام العثمانیة 
..حتى لو ثبت وجود ورقة عثمانیة یتم تزویرھا في تركیاحتى لو ثبت وجود ورقة عثمانیة یتم تزویرھا في تركیا

وإن لم تزور في تركیا تم تزویرھا في فلسطین من الصھاینة أو مقایضة عبر المحامي وإن لم تزور في تركیا تم تزویرھا في فلسطین من الصھاینة أو مقایضة عبر المحامي 
یجب أن تكون البنى التحتیة جاھزة یجب أن تكون البنى التحتیة جاھزة 

بحاجة لقرار تصریحي من دائرة األمالك بحاجة لقرار تصریحي من دائرة األمالك 
وحتى یقدم الرخصة بحاجة ألموال طائلة قد تصل إلى ثمن المنزل نفسھ، وحتى یقدم الرخصة بحاجة ألموال طائلة قد تصل إلى ثمن المنزل نفسھ، 

..وقد تعترض سلطة الحدائق والجنائن أو حمایة المناظر الطبیعیة ویتوقف المشروع والرخصةوقد تعترض سلطة الحدائق والجنائن أو حمایة المناظر الطبیعیة ویتوقف المشروع والرخصة
وقد تحصل أخطاء في الطلبات التي تقدم بالعبریة تجعل المقدسي یخسر بیتھ وقد تحصل أخطاء في الطلبات التي تقدم بالعبریة تجعل المقدسي یخسر بیتھ 

وقد تعرقل من قبل موظفینوقد تعرقل من قبل موظفین
وتقدیم تسویة سیضطر لدفع مال یزید عن ثمن منزلھوتقدیم تسویة سیضطر لدفع مال یزید عن ثمن منزلھ

ألف شیكل كفالة وإال یبرم الحكم ألف شیكل كفالة وإال یبرم الحكم   ٥٠٥٠في حال صدر قرار بالھدم ویرید االستئناف فعلیھ دفع كفالة في حال صدر قرار بالھدم ویرید االستئناف فعلیھ دفع كفالة 
إذا خسر القضیة تدفع كتعویض للطرف األخر الذي ھو یھودي طبعًاإذا خسر القضیة تدفع كتعویض للطرف األخر الذي ھو یھودي طبعًا

ثم علیھ أن یدفع أموال ضخمة أجرة الھدم للجرافات اإلسرائیلیة وأجر حراس البلدیة والجیش  ثم علیھ أن یدفع أموال ضخمة أجرة الھدم للجرافات اإلسرائیلیة وأجر حراس البلدیة والجیش  
..والحمایة األمنیة وضرائب أخرى مخیفة، وبالتالي یضطر المقدسي لھدم منزلھ بنفسھوالحمایة األمنیة وضرائب أخرى مخیفة، وبالتالي یضطر المقدسي لھدم منزلھ بنفسھ

وإذا لم یدفع ضرائب ھدم المنزل تصادر ممتلكاتھ وأموالھ وتسحب منھ الھویة المقدسیة ویطرد وإذا لم یدفع ضرائب ھدم المنزل تصادر ممتلكاتھ وأموالھ وتسحب منھ الھویة المقدسیة ویطرد 
..من القدسمن القدس

..لم تصدر أیة رخصة بناء في شرق القدسلم تصدر أیة رخصة بناء في شرق القدس  ٢٠٠٤٢٠٠٤منذ العام منذ العام   --
٢٦٢٦

التحدي عند المقدسیینالتحدي عند المقدسیین
  حیثحیث  رخصة،رخصة،  بدونبدون  بالبناءبالبناء  المقدسیینالمقدسیین  منمن  كثیركثیر  قامقام  لذلكلذلك  ونتیجةونتیجة
    بحسببحسب  وھيوھي  منزلمنزل  ٠٠٠٠٠٠,,٢٠٢٠  ترخیصترخیص  بدونبدون  المبانيالمباني  عددعدد  یقدریقدر

للھدمللھدم  معرضةمعرضة  وبالتاليوبالتالي  للقانونللقانون  مخالفةمخالفة  ))اإلسرائیلياإلسرائیلي  القانونالقانون((

٢٧٢٧

  أكثرأكثر  الترخیصالترخیص  عدمعدم  بحجةبحجة  بھدمھابھدمھا  االحتاللاالحتالل  قامقام  التيالتي  المنازلالمنازل  عددعدد  بلغبلغ
  تمتم  منزلمنزل  ٠٠٠٠٠٠,,٤٠٤٠  منمن  أكثرأكثر  ھناكھناك  بأنبأن  العلمالعلم  معمع  منزل،منزل،  ٢٠٠٠٢٠٠٠  منمن

منھامنھا  منزلمنزل  أيأي  یھدمیھدم  ولمولم  ترخیصترخیص  بدونبدون  الصھاینةالصھاینة  قبلقبل  منمن  بناؤھابناؤھا

    ھدم البیوتھدم البیوت  --بب

٢٨٢٨

  

    

٢٩٢٩٣٠٣٠
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٣١٣١٣٢٣٢

لجأت المؤسسة لجأت المؤسسة 
اإلسرائیلیة إلى اإلسرائیلیة إلى 

تھدید األحیاء منذ تھدید األحیاء منذ 
  ٢٠٠٩٢٠٠٩بدایة العام بدایة العام 

حیث تم تسلیم حیث تم تسلیم 
  ١٩٠٠١٩٠٠حوالي حوالي 

مقدسّیًا یسكنون مقدسّیًا یسكنون 
عقارًا في عقارًا في   ١٢٠١٢٠

حّیي البستان حّیي البستان 
والعباسّیة في والعباسّیة في 

ضاحیة سلوان ضاحیة سلوان 
جنوب المسجد جنوب المسجد 
األقصى أوامر األقصى أوامر 

إلخالء منازلھم إلخالء منازلھم 
وأحیاء الثوري وأحیاء الثوري 

وغیرهوغیره

٣٣٣٣

الوضع المعیشي الوضع المعیشي : : ثالثًاثالثًا
غالء األسعار وإقفال المحالت التجاریةغالء األسعار وإقفال المحالت التجاریة••
..المستوى المتدني من األجور مع مستوى المعیشة المرتفعالمستوى المتدني من األجور مع مستوى المعیشة المرتفع••
..حصار أمني ال یسمح بدخول أھل الضفةحصار أمني ال یسمح بدخول أھل الضفة••
..مقاطعة المستوطنین للمحالت العربیةمقاطعة المستوطنین للمحالت العربیة••
..ضمور السیاحة الخارجیة والسیطرة الصھیونیة علیھاضمور السیاحة الخارجیة والسیطرة الصھیونیة علیھا••
..قیود على تنقل األموال من الخارجقیود على تنقل األموال من الخارج••
مضاربة االنتاج الصھیوني نظرا للتسھیالتمضاربة االنتاج الصھیوني نظرا للتسھیالت••

النتیجةالنتیجة
منھم یعیشون تحت خط الفقرمنھم یعیشون تحت خط الفقر% % ٦٥٦٥  ••
منھم من البطالةمنھم من البطالة% % ١٥١٥وُیعاني وُیعاني •• ٣٤٣٤

الضرائب الباھظة  الضرائب الباھظة  ••
).).األرنونااألرنونا((ضریبة المسقفات ضریبة المسقفات 

..ضریبة الدخلضریبة الدخل  
..القیمة المضافةالقیمة المضافة  
..ضریبة األمالكضریبة األمالك  
..ضریبة العمالضریبة العمال  
التأمین الوطني التأمین الوطني   

ضریبة التلفزیونضریبة التلفزیون
..رخصة اآلرماترخصة اآلرمات  
..ترخیص وتأمین السیارةترخیص وتأمین السیارة  
ملیون دوالر ملیون دوالر $ $ ٣٣٣٣حوالي حوالي   ٢٠٠٥٢٠٠٥--٢٠٠١٢٠٠١بلغت خالل األعوام بلغت خالل األعوام   

أمیركّيأمیركّي
٣٥٣٥

صمود مقدسي عجیبصمود مقدسي عجیب

تحویل  الحظائر والمستودعات والمحالت التجاریة إلى سكنتحویل  الحظائر والمستودعات والمحالت التجاریة إلى سكن

٣٦٣٦
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القوانین في خدمة الصھاینةالقوانین في خدمة الصھاینة: : رابعًارابعًا
قانون بعدم بناء أكثر من طابقین في األبنیة الفلسطینیة في قانون بعدم بناء أكثر من طابقین في األبنیة الفلسطینیة في 

القدسالقدس
أما المستوطنات اإلسرائیلیة فیسمح البناء حتى ثمانیة طوابق أما المستوطنات اإلسرائیلیة فیسمح البناء حتى ثمانیة طوابق   

قانون یلزم الفلسطیني الذي یملك أرضا تفوق مساحتھا الدونم  قانون یلزم الفلسطیني الذي یملك أرضا تفوق مساحتھا الدونم  
الواحد بتقسیمھا إلى قطع ال تزید مساحتھا عن دونم واحد كي الواحد بتقسیمھا إلى قطع ال تزید مساحتھا عن دونم واحد كي 

  ..یسمح لھ بالبناءیسمح لھ بالبناء
بینما یسمح للصھیوني في غربي المدینة بالبناء على أیة بینما یسمح للصھیوني في غربي المدینة بالبناء على أیة 

  مساحةمساحة
من العقار الذي یعطي رخصة منفعة من العقار الذي یعطي رخصة منفعة % % ٤٠٤٠بلدیة القدس تأخذ بلدیة القدس تأخذ 

..عامةعامة
قانون أمالك الغائبینقانون أمالك الغائبین

٣٧٣٧

العبث بمصدر الرزقالعبث بمصدر الرزق: : خامسًاخامسًا
قطع األشجارقطع األشجار  

٢٠٠٨٢٠٠٨شجرة في شرق القدس حتى حزیران شجرة في شرق القدس حتى حزیران   ٢٣٧٥٠٢٣٧٥٠ ٣٨٣٨

أعمال صیانة وحفریات لسنوات تقفل المحالتأعمال صیانة وحفریات لسنوات تقفل المحالت

كما حصل لمحالت طریق باب السلسلةكما حصل لمحالت طریق باب السلسلة
مخطط القطارمخطط القطار

٣٩٣٩

الوضع اإلجتماعي الوضع اإلجتماعي : : سادسًاسادسًا
المخدرات المخدرات 

::وتعود أسباب تعاطي المخدرات  لما یليوتعود أسباب تعاطي المخدرات  لما یلي

..الفقرالفقر––
..فراغفراغ/ / البطالة في وسط الشباب البطالة في وسط الشباب ––
..التنوع السكانيالتنوع السكاني––
..سھولة االتصال بالتجار االسرائیلیینسھولة االتصال بالتجار االسرائیلیین––
السجنالسجن––

٤٠٤٠

التمییز في المیزانیات لصالح اإلحیاء و التمییز في المیزانیات لصالح اإلحیاء و 
..المستوطنات الصھیونیةالمستوطنات الصھیونیة

من مجمل سكان مدینة القدس ویدفعون ما  من مجمل سكان مدینة القدس ویدفعون ما  % %   ٣٤٣٤السكان العرب یشكلون السكان العرب یشكلون 
من  من  % % ١٢١٢یدفعھ غیرھم إال أن الموازنات المخصصة لھم من قبل البلدیة كانت یدفعھ غیرھم إال أن الموازنات المخصصة لھم من قبل البلدیة كانت 

.  .  ٢٠٠٩٢٠٠٩عام عام % % ٥٥و و   ٢٠٠٧٢٠٠٧مجموع إنفاقات البلدیة عام مجموع إنفاقات البلدیة عام 
    العامةالعامة  المیزانیةالمیزانیة  منمن  %%٦٦,,١٦١٦  ھيھي  التعلیمالتعلیم  لقطاعلقطاع  لھملھم  المخصصةالمخصصة  المیزانیةالمیزانیة
..للصحةللصحة  العامةالعامة  المیزانیةالمیزانیة  منمن  %%٥٥  فھيفھي  الصحةالصحة  قطاعقطاع  فيفي  أماأما  ..للتعلیمللتعلیم

من السكان المقدسیین العرب یعیشون تحت خط الفقر بینما نسبة  من السكان المقدسیین العرب یعیشون تحت خط الفقر بینما نسبة  % % ٦٧٦٧حوالي حوالي 
%.  %.  ٢٩٢٩الفقر في غرب القدس تقل عن الفقر في غرب القدس تقل عن 

بینما  بینما  ، ، أشخاص في غرب القدس أشخاص في غرب القدس   ٧١٠٧١٠كم من الشوارع المعبدة لكل كم من الشوارع المعبدة لكل   ١١ھنالك ھنالك 
..شخصشخص  ٢,٤٤٨٢,٤٤٨في شرقیھا لكل في شرقیھا لكل 

شخص بینما في شرقیھا یوجد  شخص بینما في شرقیھا یوجد    ٤٤٧٤٤٧في غرب القدس ھنالك حدیقة عامة لكل في غرب القدس ھنالك حدیقة عامة لكل   
.  .  شخصشخص  ٧,٣٦٢٧,٣٦٢حدیقة عامة لكل حدیقة عامة لكل  ٤١٤١

المیاهالمیاه
یحصل المقدسي العربي على ربع كمیة الماء التي یحصل علیھا یحصل المقدسي العربي على ربع كمیة الماء التي یحصل علیھا   

المستوطن الصھیونيالمستوطن الصھیوني
ملیون ملیون   ٢.٧٢.٧حجم االستثمار في مجال المیاه بالقدس الشرقیة بحوالي حجم االستثمار في مجال المیاه بالقدس الشرقیة بحوالي 
ملیون ملیون     ٢٦.٥٢٦.٥شیكل بینما یصل ھذا االستثمار في القدس الغربیة إلى شیكل بینما یصل ھذا االستثمار في القدس الغربیة إلى 

    شیكلشیكل
ألف مقدسّي محرومون من االتصال بشبكة ألف مقدسّي محرومون من االتصال بشبكة   ١٦٠١٦٠ما ُیقارب ما ُیقارب 

بسب  بسب    المیاه وذلك بحسب تقدیرات الشركة اإلسرائیلیة نفسھاالمیاه وذلك بحسب تقدیرات الشركة اإلسرائیلیة نفسھا
عدم ترخیص بیوتھم أو المخططات الھیكلیة أو غیر ذلكعدم ترخیص بیوتھم أو المخططات الھیكلیة أو غیر ذلك

٤٢٤٢
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٨

إغالق المؤسسات المقدسیة  إغالق المؤسسات المقدسیة  : : سابعًاسابعًا

    اقرأاقرأ  الرفادة،الرفادة،  الشرق،الشرق،  بیتبیت  مثلمثل  المقدسیةالمقدسیة  المؤسساتالمؤسسات  إغالقإغالق
..وغیرھاوغیرھا
المقدساتالمقدسات  إلعمارإلعمار  األقصىاألقصى  مؤسسةمؤسسة
  للوقفللوقف  األقصىاألقصى  جمعیةجمعیة  ::الجاھزةالجاھزة  البدیلةالبدیلة  بالجمعیاتبالجمعیات  كانكان  التحديالتحدي

والتراثوالتراث

٤٣٤٣

حرمان المقدسیین من حریة العبادة حرمان المقدسیین من حریة العبادة : : ثامنًاثامنًا

٤٤٤٤

المعتصمون یصلون في الشارعالمعتصمون یصلون في الشارع

٤٥٤٥

إصرار 
على  

الصالة 
ولو في  
الطریق

٤٦٤٦

اعتداء على  
الشعائر الدینیة

!حضارة الرفس

وعلى لقمة العیش

!!!!!ھذا ھو السالم الذي ترضى عنھ االجیال وینعم بھ االطفال!!!!!ھذا ھو السالم الذي ترضى عنھ االجیال وینعم بھ االطفال٤٧٤٧ ٤٨٤٨
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..التعرض لالعتقال في أیة لحظةالتعرض لالعتقال في أیة لحظة

٤٩٤٩

بدون تعلیق

٥٠٥٠

الدیمقراطیة واحترام حقوق اإلنسان على الطراز اإلسرائیلي

٥١٥١


.٢٧/٦/١٩٦٧قانون ضم القدس ١)
. ١٩٦٧قانون اعتبار القدس عاصمة إسرائیل ٢)
.١٩٦٧قانون المحافظة على األماكن المقدسة ٣)
).إزالة عروبة القدس( ٢٣/٨/١٩٦٨قانون التنظیمات القانونیة واإلداریة ٤)
.١٩٦٨قانون أمالك الغائبین لسنة ٥)
.١٩٦٨) تكریس االستیالء على األمالك العربیة(قانون التعویض ٦)
.٦٨) استعادة المنازل الیھودیة(قانون استرجاع الیھود لعقاراتھم في البلدة القدیمة ٧)
)  یمنع السلطة من القدس(قانون تطبیق االتفاق بشأن قطاع غزة وأریحا ٨)

١/١/١٩٩٥
.یمّكنھا من اإلشراف على المدارس األھلیة ١٩٦٩قانون اإلشراف على المدارس ٩)

.١٩٨٠) نزع ملكیة األفراد بغرض تحقیق المنفعة العامة(قانون االستمالك  ٠١)
).مواطن القدس إقامة دائمة وال یحمل الجنسیة( ١٩٥٢قانون الدخول إلى إسرائیل  ١١)
تسحب حقوق المواطنة من المقدسي باعتبار القدس جزء من  (قانون العودة  ٢١)

إسرائیل
.لتشجیع االستثمار وبناء المصانع اإلسرائیلیة ١٩٨٨قانون السلطة لتطویر القدس  ٣١)

 رد المقدسسیین تطبیق القوانین على الصھاینةرد المقدسسیین تطبیق القوانین على الصھاینة
٥٢٥٢

مصادرة األراضيمصادرة األراضي: : عاشرًاعاشرًا
اعترفت إسرائیل أن معظم المستوطنات بنیت على اعترفت إسرائیل أن معظم المستوطنات بنیت على   ٢٠٠٩٢٠٠٩عام عام 

أراض عربیة مصادرة بغیر مسوغ قانونيأراض عربیة مصادرة بغیر مسوغ قانوني
حجج اإلستیالء على األراضيحجج اإلستیالء على األراضي

لدواعي األمن والمصلحة العلیا لدولة إسرائیللدواعي األمن والمصلحة العلیا لدولة إسرائیل١١..

مؤسسات عامةمؤسسات عامة٢٢..

ثكنات وجیشثكنات وجیش٣٣..

خالف ملكیةخالف ملكیة٤٤..

الطرق والسكك و الحدائق العامةالطرق والسكك و الحدائق العامةمشاریع سیاحیة للتنمیة  مثل مشاریع سیاحیة للتنمیة  مثل ٥٥..

أمالك غائبینأمالك غائبین٦٦..

وجود آثار أو حق دیني مثل حي البستان والحوض المقدس الحفاظ وجود آثار أو حق دیني مثل حي البستان والحوض المقدس الحفاظ ٧٧..
على البیئةعلى البیئة
٦٧٦٧غیر ما صودر عام غیر ما صودر عام   ٢٠٠٨٢٠٠٨دونم مصادرحتى حزیران دونم مصادرحتى حزیران   ٣٣,٦٤٨٣٣,٦٤٨ ٥٣٥٣

قانون األراضي الخضراء وقانون المزارعةقانون األراضي الخضراء وقانون المزارعة

فان المدینة لن یتوافر فیھا مساحات  فان المدینة لن یتوافر فیھا مساحات  ' '   ٢٠٢٠٢٠٢٠القدس القدس ' ' وفقا للمخطط وفقا للمخطط 
المخطط الھیكلي  المخطط الھیكلي  ، ، كافیة لسكانھا العرب من اجل التمنیة المستقبلیةكافیة لسكانھا العرب من اجل التمنیة المستقبلیة

%  %    ٢٤.٤٢٤.٤للمدینة الذي یصنف حوالي ربع مساحة شرقي المدینة للمدینة الذي یصنف حوالي ربع مساحة شرقي المدینة 
كمناطق خضراء یحظر البناء فیھا ونصف مساحتھا الحالیة صنفھا  كمناطق خضراء یحظر البناء فیھا ونصف مساحتھا الحالیة صنفھا  

ومساحات كبرى  ومساحات كبرى  ) ) نصفھا مستوطناتنصفھا مستوطنات((مناطق سكنیة غیر قابلة للتوسعمناطق سكنیة غیر قابلة للتوسع
أخرى للمنفعة العامة والحدائق والجیش والثكنات والمؤسسات الرسمیةأخرى للمنفعة العامة والحدائق والجیش والثكنات والمؤسسات الرسمیة

من مساحة  من مساحة  ) ) ٢٢كلمكلم  ٥٥حوالي حوالي % (% (  ٧،٣٧،٣إلى إلى % % ٦٦مما یترك فقط بین مما یترك فقط بین 
القدس الشرقیة للتوسع السكاني و الذي سیعاني أیضا من مشاكل و  القدس الشرقیة للتوسع السكاني و الذي سیعاني أیضا من مشاكل و  

..معوقات في عملیة ترخیص األبنیةمعوقات في عملیة ترخیص األبنیة

٥٤٥٤
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المناطق العسكریة المغلقة و القواعد العسكریةالمناطق العسكریة المغلقة و القواعد العسكریة

قاعدة عسكریة و منطقة قاعدة عسكریة و منطقة   ١٢١٢یوجد في القدس الشرقیة الیوم یوجد في القدس الشرقیة الیوم 
مغلقة عسكریا استولت علیھا السلطات اإلسرائیلیة وفق مغلقة عسكریا استولت علیھا السلطات اإلسرائیلیة وفق 

القانون اإلسرائیلي الذي یعطي الحریة للحكومة بان تصادر القانون اإلسرائیلي الذي یعطي الحریة للحكومة بان تصادر 
و قد  و قد  ، ، أي مساحة من األرض و تعلنھا منطقة عسكریة مغلقةأي مساحة من األرض و تعلنھا منطقة عسكریة مغلقة

تغیر الحكومة من استخدام ھذه األراضي و تحولھا إلى تغیر الحكومة من استخدام ھذه األراضي و تحولھا إلى 
منطقة سكنیة للمستوطنات تحت شعار التخلص من أزمة منطقة سكنیة للمستوطنات تحت شعار التخلص من أزمة 

..المساكن التي تواجھ المدینةالمساكن التي تواجھ المدینة

٥٥٥٥

٤٠   %
من غرب  
القدس 
غابات أو 
محميات

٤٠   %
من غرب  
القدس 
غابات أو 
محميات

٥٦٥٦

الغابات والمحمیاتالغابات والمحمیات
دونم دونم   ٩٠٢٠٩٠٢٠غابة تبلغ مساحتھا غابة تبلغ مساحتھا   ١٥١٥یوجد في محافظة القدس یوجد في محافظة القدس : : 

  ٨٦٨٠٨٦٨٠باإلضافة إلى محمیتین طبیعیتین تقدر مساحتھما بحوالي باإلضافة إلى محمیتین طبیعیتین تقدر مساحتھما بحوالي 
دونم و بالمجمل فان المساحة الكلیة للمحمیات الطبیعیة و الغابات دونم و بالمجمل فان المساحة الكلیة للمحمیات الطبیعیة و الغابات 

من المساحة من المساحة % % ٥٥تشكل حوالي تشكل حوالي 

حیث صادرتھا حیث صادرتھا ، ، دونمدونم  ١٣٩٨٠١٣٩٨٠غابة رامون التي تبلغ مساحتھا غابة رامون التي تبلغ مساحتھا 
السلطات اإلسرائیلیة من مالكیھا الفلسطینیین بحجة أنھا منطقة السلطات اإلسرائیلیة من مالكیھا الفلسطینیین بحجة أنھا منطقة 

خضراء و من ثم قامت بتقطیع أشجارھا و تحویلھا إلى مستوطنة خضراء و من ثم قامت بتقطیع أشجارھا و تحویلھا إلى مستوطنة 
.  .  ١٩٩١١٩٩١ریخس شعفاط التي تأسست عام ریخس شعفاط التي تأسست عام 

٥٧٥٧

غابة أبو غنیم التي تبلغ غابة أبو غنیم التي تبلغ : : و من األمثلة على ذلك و من األمثلة على ذلك 
دونم قامت السلطات اإلسرائیلیة دونم قامت السلطات اإلسرائیلیة   ٢٢٠٤٢٢٠٤مساحتھا مساحتھا 

بتغییر استخدامات األراضي فیھا و تقطیع بتغییر استخدامات األراضي فیھا و تقطیع 
أشجارھا و تحویلھا إلى مستوطنة ھار حوما و أشجارھا و تحویلھا إلى مستوطنة ھار حوما و 

  ..١٩٩٧١٩٩٧التي تأسست عام التي تأسست عام 

٥٨٥٨

من هم قتلعوا
أرضهم 
فزرعوا  
األشجار  
الطيارة  
ولم

..يرحلوا     

من هم قتلعوا
أرضهم 
فزرعوا  
األشجار  
الطيارة  
ولم

..يرحلوا     

٥٩٥٩

البیئةالبیئة: : حادي عشرحادي عشر
فقط بیوتھم متصلة الصرف الصحيفقط بیوتھم متصلة الصرف الصحي% %   ٥٢٥٢شرق القدس شرق القدس 

بخطوط المیاه والصرف صحي  بخطوط المیاه والصرف صحي      غرب القدس تتصل جمیع مناطقھا غرب القدس تتصل جمیع مناطقھا 
ن یتخلصون من المیاه المبتذلة عبر الحفر االمتصاصیة أو بواسطة  ن یتخلصون من المیاه المبتذلة عبر الحفر االمتصاصیة أو بواسطة  لسكالسكااا  

القنوات المفتوحة أو بواسطة صھاریج  ویفرغ في األودیة المجاورة بدون  القنوات المفتوحة أو بواسطة صھاریج  ویفرغ في األودیة المجاورة بدون  
أي معالجة  أي معالجة  

ال توجد محطة لمعالجة المیاه العادمة في  شرق القدسال توجد محطة لمعالجة المیاه العادمة في  شرق القدس
).  ).  من میاه بلدیة القدسمن میاه بلدیة القدس% % ٦٠٦٠((تقوم بمعالجة تقوم بمعالجة     في غربھا یوجد محطةفي غربھا یوجد محطة  

شخص في القدس  شخص في القدس    ٧٤٣٧٤٣كم من خطوط الصرف الصحي لكل كم من خطوط الصرف الصحي لكل   ١١یوجد  یوجد  
      ..شخص في القدس الشرقیةشخص في القدس الشرقیة  ٢,٨٠٩٢,٨٠٩      مقابلمقابل    الغربیةالغربیة

أما المستوطنات اإلسرائیلیة المسماة غیر الشرعیة في شرق القدس تضخ  أما المستوطنات اإلسرائیلیة المسماة غیر الشرعیة في شرق القدس تضخ    
ملیون متر مكعب سنویا في األودیة والمناطق الزراعیة  ملیون متر مكعب سنویا في األودیة والمناطق الزراعیة    ٢٠٢٠حوالي حوالي 

..الفلسطینیة والسكنیةالفلسطینیة والسكنیة
بلغت نسبة الفاقد من الشبكات الصحیة في المناطق العربیة شرق  بلغت نسبة الفاقد من الشبكات الصحیة في المناطق العربیة شرق  

..بینما تكاد تكون معدومة في غربھابینما تكاد تكون معدومة في غربھا% %   ٣٠٣٠      القدسالقدس

ومثال على ذلك المیاه العادمة المتدفقة من مستوطنة النبي یعقوب تمر من خالل أراضي قریة حزما وتصل الى نبع عین ومثال على ذلك المیاه العادمة المتدفقة من مستوطنة النبي یعقوب تمر من خالل أراضي قریة حزما وتصل الى نبع عین 
المواطنین من استخدامھا المواطنین من استخدامھافرح شرق القریة حیث تسببت المیاه العادمة المتدفقة بتلویث میاه النبع ومنعت  ..فرح شرق القریة حیث تسببت المیاه العادمة المتدفقة بتلویث میاه النبع ومنعت 

٦٠٦٠
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١١

النفایاتالنفایات
بلدیة القدس تقوم بنقل النفایات الصلبة من منطقة القدس الغربیة بعیدًا بلدیة القدس تقوم بنقل النفایات الصلبة من منطقة القدس الغربیة بعیدًا 

عن السكان اإلسرائیلیین ورمیھا في مكب أبو دیس أو في المناطق عن السكان اإلسرائیلیین ورمیھا في مكب أبو دیس أو في المناطق 
الفلسطینیة كما ھو الحال في ضاحیة السالم في شرقي القدسالفلسطینیة كما ھو الحال في ضاحیة السالم في شرقي القدس

ال تجمع النفایات من البلدة القدیمة ومن عدد من األحیاء العربیةال تجمع النفایات من البلدة القدیمة ومن عدد من األحیاء العربیة
العرب استأجروا عماال لجمع النفایات وإلقائھا خارج المدینةالعرب استأجروا عماال لجمع النفایات وإلقائھا خارج المدینة

٦١٦١

تفتیت األحیاء العربیة تفتیت األحیاء العربیة : : ثاني عشرثاني عشر
مثال على     شق الطرق واألنفاق للمستوطناتشق الطرق واألنفاق للمستوطنات

ذلك شارع  
  ٢٠رقم 

الذي یقطع 
بیت حنینا 

إلى نصفین  
بینما یربط  

بین  
مستوطنتي  

بزغات  
زئیف و  

مستوطنة  
.راموت

٦٢٦٢

وفصلت بین المناطق الفلسطینیة ومنعت تمددھا الطرق االلتفافیة استھلكت اراضي القدس وفصلت بین المناطق الفلسطینیة ومنعت تمددھا الطرق االلتفافیة استھلكت اراضي القدس

یبلغ طول الطرق االلتفافیة الرابطة بین مستوطنات القدس الشرقیة داخل حدود البلدیة  
أما التي خارج حدود البلدیة و    ،دونم ٣٦٥كم أي أنھا تحتل ما مساحتھ  ٩١.٣حوالي 

دونم ١١٠٠كم أي أنھا تحتل حوالي  ٦٤.١٦٤داخل المحافظة فتصل الى  ٦٣٦٣

مشروع سكة مشروع سكة 
٢٠٢٠٢٠٢٠حدید حدید 

،  ،  ألفألف  ١٠٠١٠٠محطة، یخدم محطة، یخدم   ٢٠٢٠كم ،كم ،١٤١٤امتداد امتداد 
تخترق المدینةتخترق المدینة  ثمانیة خطوطثمانیة خطوط ٦٤٦٤

٦٥٦٥

مشروع ترام القدسمشروع ترام القدس

٦٦٦٦
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١٢

مشروع ترام القدسمشروع ترام القدس
    تدعیمتدعیم  إلىإلى  األساساألساس  فيفي  یھدفیھدف  ،،))القدسالقدس  ترامترام((  حدیدحدید  سكةسكة  خطخط  بناءبناء  شروعشروعمم

    وضواحیھا،وضواحیھا،  القدسالقدس  شرقيشرقي  فيفي  المقامةالمقامة  والمستوطناتوالمستوطنات  القدسالقدس  غربيغربي  بینبین  التواصلالتواصل
    یعنیھیعنیھ  ماما  بكلبكل  ،،""إسرائیلإسرائیل  لدولةلدولة  األبدیةاألبدیة  العاصمةالعاصمة  ....الكبرىالكبرى  القدسالقدس""  تأسیستأسیس  بھدفبھدف
    ١٩٦٧١٩٦٧  عامعام  المحتلةالمحتلة  العربیةالعربیة  األراضياألراضي  حسابحساب  علىعلى  التوسعةالتوسعة  منمن  مزیدمزید  منمن  ذلكذلك

  ..المقدسیینالمقدسیین  لمنازللمنازل  وھدموھدم  لألراضيلألراضي  ومصادرةومصادرة  ضمضم  منمن  الشرعیةالشرعیة  غیرغیر  واالنتھاكاتواالنتھاكات
    ثمثم  ومنومن  شعفاط،شعفاط،  قلبقلب  منمن  ویمرویمر  ""زئیفزئیف  بسجاتبسجات""  مستوطنةمستوطنة  منمن  الترامالترام  خطخط  ویبدأویبدأ
    فيفي  القدیمةالقدیمة  للبلدةللبلدة  الشماليالشمالي  للسورللسور  المحاذیةالمحاذیة  المنطقةالمنطقة  إلىإلى  ثمثم  المشارف،المشارف،  جبلجبل

    محاذاةمحاذاة  والشرقیةوالشرقیة  الغربیةالغربیة  الجھةالجھة  فيفي  منھمنھ  جزءجزء  یكونیكون  بأنبأن  تفكیرتفكیر  وھناكوھناك  القدس،القدس،
  تخترقتخترق  ..كمكم  ١٤١٤  نحونحو  مسارهمساره  طولطول  ویبلغویبلغ  القدیمة،القدیمة،  للقدسللقدس  والشرقيوالشرقي  الغربيالغربي  للسورللسور
  سبعسبع  فيفي  الترامالترام  یتوقفیتوقف  حیثحیث  الغربیة،الغربیة،  الضفةالضفة  أراضيأراضي  منھامنھا  كیلومتراتكیلومترات  ستةستة  حواليحوالي
  الرئیسيالرئیسي  الطریقالطریق  وھووھو  ٦٠٦٠  رقمرقم  السریعالسریع  الطریقالطریق  منمن  األكبراألكبر  الجزءالجزء  ویشغلویشغل  محطاتمحطات
  والجزءوالجزء  لحملحم  بیتبیت  بمدینةبمدینة  وكذلكوكذلك  القدسالقدس  بمدینةبمدینة  الغربیةالغربیة  الضفةالضفة  شمالشمال  یربطیربط  الذيالذي

..الغربیةالغربیة  الضفةالضفة  منمن  الجنوبيالجنوبي

٦٧٦٧
تخذھا منزًال بجوار األقصىاصادرھا شارون و مقدسیة عربیة عمارة

ثالث  
:  عشر

مصادرة  
البیوت أو  

أخذھا  
بالحیلة

٦٨٦٨

بالحيلة والمؤامرة الكنيسة العربية األرثوذكسية أمالك وأوقاف تسلب 

٦٩٦٩

مبررات المصادرةمبررات المصادرة
شراء وھميشراء وھمي

ملكیة یھودیة وغالبا تكون بتزویر الطابو العثمانيملكیة یھودیة وغالبا تكون بتزویر الطابو العثماني
تراكم الضرائب                                                         تراكم الضرائب                                                         

وفوائد الضرائبوفوائد الضرائب
بناء غیر قانوني                                                            بناء غیر قانوني                                                            

وبالتالي                                                                        وبالتالي                                                                        
المصادرة                                                              المصادرة                                                              

ثم تشریعھ                                                               ثم تشریعھ                                                               
وبیعھ لیھودوبیعھ لیھود

٧٠٧٠

أم كامل الكرد رمز الصمود المقدسيأم كامل الكرد رمز الصمود المقدسي

٧١٧١٧٢٧٢
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١٣

٧٣٧٣٧٤٧٤

ظاھرة الخیام االحتجاجیة مظھر متمیزمن مظاھر  ظاھرة الخیام االحتجاجیة مظھر متمیزمن مظاھر  
التحدي والصمودالتحدي والصمود

٧٥٧٥٧٦٧٦

٧٧٧٧

االستیطاناالستیطان: : رابع عشررابع عشر

٧٨٧٨



١٧/٠٩/١٤٣٢

١٤

االستیطان داخل البلدة القدیمةاالستیطان داخل البلدة القدیمة

٧٩٧٩


مستوطنة، ُتسیطر على  مستوطنة، ُتسیطر على    ٦٩٦٩یوجد في القدس الیوم بمساحتھا الجدیدة داخل الجدار یوجد في القدس الیوم بمساحتھا الجدیدة داخل الجدار  

ھي مساحة القدس داخل الجدار،  ھي مساحة القدس داخل الجدار،    ٢٢كلمكلم  ٢٨٩٢٨٩من أصل من أصل   ٢٢كلمكلم  ١٦٣١٦٣مساحة ُتقّدر بـمساحة ُتقّدر بـ
ألف مستوطن  ویتركز النشاط  االستیطانّي حالیا  ألف مستوطن  ویتركز النشاط  االستیطانّي حالیا    ٢٧٠,٠٠٠٢٧٠,٠٠٠ویسكنھا حوالي ویسكنھا حوالي 

القدس الشرقیة  القدس الشرقیة  شرق شرق 
::كان الھدف من بناء ھذه المستوطنات ھوكان الھدف من بناء ھذه المستوطنات ھو

..خلق غلبة دیموغرافیة یھودیة في القسم الشرقي من القدسخلق غلبة دیموغرافیة یھودیة في القسم الشرقي من القدس. . ١١    
..الحصول على أكبر كثافة سكانیة یھودیة ممكنة في القدس بشكل عامالحصول على أكبر كثافة سكانیة یھودیة ممكنة في القدس بشكل عام..٢٢    
..فصل القدس عن محیطھا العربي من الضفة الغربیةفصل القدس عن محیطھا العربي من الضفة الغربیة. . ٣٣    
..فصل جنوب الضفة الغربیة عن شمالھافصل جنوب الضفة الغربیة عن شمالھا. . ٤٤    
..ضم أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربیة للقدسضم أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربیة للقدس. . ٥٥    
الضغط على السكان العرب إلخراجھم خارج القدسالضغط على السكان العرب إلخراجھم خارج القدس. . ٦٦    

٨٠٨٠

.القدس قالمستوطنات  تخن .القدس قالمستوطنات  تخن

٨١٨١

سرطان المستوطناتسرطان المستوطنات
٨٢٨٢

مستوطنة جیلو

٨٣٨٣٨٤٨٤



١٧/٠٩/١٤٣٢
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مواقع المستوطناتمواقع المستوطنات ٨٥٨٥

العشوائية غير القانونية المستوطنات العشوائية غير القانونية المستوطنات

٨٦٨٦

ال يسكنها سوى حراسها المستوطنات بعض ال يسكنها سوى حراسها المستوطنات بعض

أحزمة االستیطان تطوق القدس٨٧٨٧ ٨٨٨٨

واغتصبوا التالل المحیطة بالقدس واغتصبوا التالل المحیطة بالقدس 

٨٩٨٩٩٠٩٠
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١٦

٩١٩١٩٢٩٢

٩٣٩٣

الجدار العنصريالجدار العنصري: : خامس عشرخامس عشر

٩٤٩٤

٩٥٩٥٩٦٩٦
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، الجدار من % ٩٠اكتمال بناء حوالي §
مقدسّي عن مدینتھم ١٥٤,٠٠٠عزل أكثر من §
  % ٢٠من الضفة أي حوالي  ٢كلم ١٦٣قضم أكثر من §
لتتحّول مدینة القدس بحسب الحدود البلدّیة الجدیدة إلى  §

مدینة أخطبوطّیة تمتدّ                                                                         
من شمال بیت لحم                                                                       

وحتى جنوب رام                                                                                
اهللا شماًال، وتمتّد إلى                                                                             

الشرق حتى تتصل                                                              
بالمستوطنات في                                                                  

.غور األردن

٩٧٩٧

  

٩٨٩٨

٩٩٩٩١٠٠١٠٠

١٠١١٠١١٠٢١٠٢
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١٠٣١٠٣١٠٤١٠٤

الحواجز العسكریة الحواجز العسكریة - - ١٤١٤
  

معاناة الحواجز والمناطق  
المقفلة

١٠٥١٠٥

!!يف معتقل كبري يف معتقل كبري   أهل القدسأهل القدسوهكذا يصبح وهكذا يصبح 

١٠٦١٠٦

تحویل الجدار إلى نقمة على الصھاینة رغم إیذائھ تحویل الجدار إلى نقمة على الصھاینة رغم إیذائھ 
الشدید للعرب في القدسالشدید للعرب في القدس

دخول المقدسیین إلى داخل السوردخول المقدسیین إلى داخل السور

١٠٧١٠٧

اإلعالم وفضح المخططاتاإلعالم وفضح المخططات  --١١
نشر وفضح ما یجري على اإلعالم ونقل المعاناةنشر وفضح ما یجري على اإلعالم ونقل المعاناة

رصد األضالیل اإلعالمیة ومواجھتھارصد األضالیل اإلعالمیة ومواجھتھا
توجیھ الناس وحثھم للتحرك والنصرةتوجیھ الناس وحثھم للتحرك والنصرة
حث الشخصیات الفاعلة على التحركحث الشخصیات الفاعلة على التحرك

وسائل نصرة القدسوسائل نصرة القدس

١٠٨١٠٨



١٧/٠٩/١٤٣٢

١٩

وسائل نصرة القدسوسائل نصرة القدس

النصرة  الجماھیریةالنصرة  الجماھیریة  --٢٢
رسالة إلى المحتلینرسالة إلى المحتلین

رسالة إلى المرابطینرسالة إلى المرابطین
رسالة إلى الحكامرسالة إلى الحكام
تحریك للشعوبتحریك للشعوب
تربیة ألنفسناتربیة ألنفسنا
األجر من اهللاألجر من اهللا

١٠٩١٠٩

المعركة الثقافیةالمعركة الثقافیة  --٣٣
نشر ثقافة القدس والمقدساتنشر ثقافة القدس والمقدسات––دورات المعارف المقدسیة دورات المعارف المقدسیة 

المنھج المدرسيالمنھج المدرسي
المسابقات الثقافیة التعلیمیةالمسابقات الثقافیة التعلیمیة
نقل ھذه الثقافة والمحاضرةنقل ھذه الثقافة والمحاضرة
إرشاد الجاھلین والمستسلمینإرشاد الجاھلین والمستسلمین

الدفاع عن المجاھدین والمرابطینالدفاع عن المجاھدین والمرابطین

وسائل نصرة القدسوسائل نصرة القدس

١١٠١١٠

١١١١١١

مشروع التثبیت في مواجھة مشروع التثبیت في مواجھة   --٤٤
مشروع التھویدمشروع التھوید

...)...)المؤسسات، المؤسسات، ، ، اإلسكاناإلسكان: : مشاریعمشاریع((تثبیت سكان القدس تثبیت سكان القدس 
دعم التدخل القانوني المدروس في الداخلدعم التدخل القانوني المدروس في الداخل

دعم المرابطین في األقصىدعم المرابطین في األقصى
دعم شداد الرحال من فلسطین  دعم شداد الرحال من فلسطین  

وسائل نصرة القدسوسائل نصرة القدس

١١٢١١٢

استثمار القانون الدولي  استثمار القانون الدولي    - - ٥٥
وقضاء الدول الذي یحاكم مجرمي  وقضاء الدول الذي یحاكم مجرمي  

الحرب على أراضیھالحرب على أراضیھ

ولنا في قضیة غزة مثاال جلیاولنا في قضیة غزة مثاال جلیا

١١٣١١٣

وسائل نصرة القدسوسائل نصرة القدس

الدعاء  الدعاء  ––سھام اللیل سھام اللیل   --٦٦
واستحضار نیة الجھاد واستحضار نیة الجھاد 

وااللتجاء إلى اهللاوااللتجاء إلى اهللا

١١٤١١٤



١٧/٠٩/١٤٣٢

٢٠

یبزغ فجر القدس من جدیدیبزغ فجر القدس من جدید...  ...  بجھودكم وتضحیاتكم  بجھودكم وتضحیاتكم  

١١٥١١٥


