حقائـق حول تهويد
القدس يف  18نقطة

خمسة
«ماذا حقق االحتالل اإلسرائيلي بعد
ٍ
عاما من احتالل كامل القدس»
وخمسين ً
بالتزامن مع الذكرى الخامسة والخمسين
الحتالل القدس املحتلة يف 2022/6/7

قسم األبحاث واملعلومات
مؤسسة القدس الدول ّية
حزيران/يونيو 2022

951,100
1

نسمة

584,400

مستوطن
يهودي

366,800

فلسطيني

 2020نحو  951100نسمة ،يسكنون يف
شطري املدينة املحتلة ،من بينهم
 584,400مستوطن يهودي ،و366,800
فلسطيني يشكلون  %39من السكان.

تحولت القدس إلى مدينة طاردة

2

8,200

مستوطن عام 2019

املستوطنين  8,200مستوطن.

3

206,832

بلغ عدد املستوطنين الذين اقتحموا

4

2,566

مقتحما
ً

2

بلغ عدد سكان القدس حتى نهاية عام

فلسطين ًيا ُأبعدوا بين
 2013و2021

للمستوطنين ،ففي عام  2019تراجع عدد

األقصى ما بين  2009و،2021
مقتحما.
نحو 206,832
ً

أبعدت سلطات االحتالل عن األقصى ما بين
 2013و ،2021نحو  2566فلسطين ًيا.

5

100+

6

16,200

7

22,000

مكان وشارع ُه ّود اسمه

مكان وشارع.

8

14,727

سحبت سلطات االحتالل هويات 14,727

كنيس ومعلم
يهودي

املسيحيون يف القدس
املحتلة عام 2021

سحبت
هوية ُ

بنت أذرع االحتالل أكثر من  100كنيس ومعلم
يهودي يف البلدة القديمة ومحيطها.

يشكل املسيحيون يف القدس املحتلة 1%
فقط من نسبة السكان ،وال يتجاوز عددهم
نحو  16,200مسيحي يف عام  ،2021من
بينهم  12,900مسيحي عربي ،و 3,300من
غير العرب.

تصل أعداد األماكن املقدسية التي غ ّيرت
سلطات االحتالل أسماءها ،إلى نحو  22ألف

فلسطين ًيا من القدس املحتلة ما بين عامي
 1967و.2021
3

هدم

1,671
9

ً
منزل ومنشأة
يف القدس املحتلة

االحتالل ما بين  2009/1/1و 2022/6/1نحو

3,100

وهذا ما أدى إلى تهجير نحو 3,100

فلسطيني مهجر

4

بحسب معطيات (أوتشا) هدمت سطات

10

16,900

11

450

اعتقال منذ عام
 2015حتى 2022

أسي ًرا مقدس ًيا

ً
منزل ومنشأة يف القدس املحتلة،
1671

فلسطيني ،وتضرر نحو  8آالف آخرين.

سجلت القدس املحتلة نحو ً 16
ألفا و900
حالة اعتقال منذ عام  2015حتى .2022/5/31

يقبع يف سجون االحتالل نحو  450أسي ًرا
مقدس ًيا حتى .18/5/2022

174,500

12

وحدة استيطانية

13

51

تضم األحياء ذات الغالبية اليهودية نحو
 174500وحدة استيطانية .وما بين 2014
و 2021أقرت سلطات االحتالل نحو 89291
وحدة استيطانية جديدة.

%

كشف االحتالل َّ
أن  %51من املدارس الرسمية
يف الشطر الشرقي من القدس تدّرس
املنهاج اإلسرائيلي.

املنهاج اإلسرائيلي

14

32

تشير األرقام إلى أن  %32من الطالب

%

من الطالب الفلسطينيين
يف القدس املحتلة ال
يكملون أعوام الدراسة الـ 12

الفلسطينيين يف القدس املحتلة ال
يكملون أعوام الدراسة الـ  ،12وتصل نسبة
التسرب املدرسي بين الطالب املقدسيين
إلى أكثر من .%13
5

15

أدت سياسات االحتالل إلى إفقار املجتمع

77.5

%

تحت خط الفقر

16

17

18
6

1,000
ٍّ
محل تجاري
تحت الديون

35

%

الفلسطيني يف القدس املحتلة ،إذ
تعيش نحو  %77.5من األسر الفلسطينية
يف الشطر الشرقي من القدس املحتلة
تحت خط الفقر.

ٍّ
محل تجاري يف الشطر
يعاني نحو 1,000
الشرقي من القدس ،من تراكم الديون وتراجع
الحركة التجارية ،وبلغ عدد املحال التجارية
املغلقة نحو  800محل حتى نهاية عام .2020

تجبي سلطات االحتالل نحو  %35من ميزانية
املقدسيين ىلع شكل ضرائب ،لكنها تقدم

من ميزانية املقدسيين
ىلع شكل ضرائب

لهم خدمات تساوي نحو  %5مما تتم جبايته.

100

أغلقت سلطات االحتالل أكثر من  100مؤسسة

أغلقت مؤسسة أهلية
فلسطينية

أهلية فلسطينية يف القدس.

