
تھوید مدینة القدس
سیاسة مبرمجة



تطور حدود بلدیة القدس
“181”حسب قرار االمم المتحدة 

البلدة القدیمة



تطور حدود بلدیة القدس
1948القدس قبل عام 

1948بعد عام 
قسمت القدس الى قسمین

1967بعد عام وتم توسیع القدس الشرقیة
تم توسیع القدس الشرقیة والغربیة



اسالیب السیطرة

الخط األخضرحدود بلدیة القدس
مصادرة األراضي للمصلحة العامة
المناطق الخضراء
التجمعات الفلسطینیة

شبكة الطرق
القطار الخفیف



جدار الفصل العنصري
اخراج تجمعاتجدار الفصلالتجمعات الفلسطینیة

خلف الجدار
مناطق معزولةمناطق محاصرة
المستوطنات

أنفاق



توسع االستیطان

مستوطنة ابو غنیم
1997201120142015



توسع االستیطان

مستوطنة راموت
مشروع مستقبلي201120142015



البؤر االستیطانیة
حول البلدة القدیمة





الحوض المقدس



یھود عرب السنة

0 الف70 1967عام 

الف200 الف320 2015عام 
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یھود عرب السنة

0 الف12 1967عام 

الف58 الف48 2015عام 
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الوحدات السكنیة



یھود عرب السنة

0% 100% 1967عام 

87% 13% 2015عام 

عام 1967
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السیطرة على األراضي

عام 2015
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عدد الطلبة السنة

المدارس المسیطر علیھا من قبل 
االحتالل

المدارس العربیة

0% 100% 1967عام 

65% 35% 2015عام 

عدد الطلبة

0%

100%

المدارس المسیطر علیھا من قبل االحتالل 

المدارس العربیة 

التعلیم

عدد الطلبة

65%

35%

المدارس المسیطر علیھا من قبل االحتالل 

المدارس العربیة 



المنازل المھدومة السنوات

164 1994-2000

828 2001-2010

265 2011-2015

1257 المجموع

ھدم المنازل

المنازل المھدومة

164

828

265

1994-2000
2001-2010
2011-2015



سحب الھویاتالسنوات

1967105

201514371

سحب الھویات
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مصادرة الحارات الجنوبیة الشرقیةتھوید األسماءالبلدة القدیمة

الحي الیھودي االن1948الحي الیھودي قبل عام 

األنفاقتفریغ الحي االسالميالبؤر االستیطانیة



الھیكل المزعوم
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