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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •
 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناسب

 .وموضوعه مع حجم التقريـر 
  

 اب أوـّالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكت •

ّمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكت  ابـٕ

  ئســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقار
  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  المحتوى

  االردن والقدس
  

  السالم العادل باقامة الدولة الفلسطينية: الملك •

  ٥  ضرورة تحقيق السالم الشامل على اساس حل الدولتين: الملك    

  األردن صمام أمان يحفظ الهوية والثقافة العربية للقدس ومقدساتها •

  ٦  إجراءات إسرائيلية متسارعة لتهويد المدينة المقدسة: كنعان    

  ؤون سياسيةش

  ٨  وزير الخارجية ونظيره المغربي يبحثان التطورات الفلسطينية والليبية •

 أوروبا وعلى خطير أمر فلسطينية أراض بضم يسرائيلاإل التهديد: ستوكهولم عمدة •
  ٨  حازمة خطوات اتخاذ

  ٩  القدس في لها دبلوماسية بعثة فتح تنفي تشاد •
  

  

  اعتداءات

  ١٠  "األقصى"يقتحمون مستوطنون ومخابرات االحتالل  •

  ١١  محكمة االحتالل تقرر إخالء بناية عائلة الرجبي في سلوان بالقدس المحتلة •

  ١٢  تجارية محالت ٥ هدم على مقدسية عائلة ُيجبر االحتالل •

  ١٣  ًيخطفون شابا من مخيم شعفاط وسط القدس" مستعربون •

  ١٣  اعتقال طالب من األقصى واقتحام مستوطنين لباحاته •

  ١٤  الصخرة قبة على المطل منزله هدم على مقدسيا يجبر اللاالحت •

  اعتداءات/ تقارير

  ١٤  لوقفه دولي لتدخل ودعوات القدس في المنازل هدم تصاعد من تحذير •

  

  

  

  



 
٤

  تقارير

 حل إلمكانية قاضية ضربة سيوجه استمراره حال في الضم مخطط": أونكتاد" •
  ١٥  الدولتين

ية المتغيرة في القدس الكتاب اإلحصائي التركيبة السكان… فقط عرب% ٣٨ •
  ١٧  السنوي للقدس؟

  

  برنامج عين على القدس

  ١٩  عين على القدس يناقش قوانين االحتالل لتشتيت العائالت المقدسية •

  اصدارات

 وفلسطين القدس  اإلسرائيلي والتهويد القدس في والمسيحية اإلسالمية المعالم •
  ٢٠  المغلوطة المسميات وحقائق

  عربيةآراء 

  ٢٢  ٕالمسجد األقصى تاريخ وارث حاضري إسالمي •

  آراء عبرية مترجمة

  ٢٣  ها أنتم أمام القانون الدولي تحتلون أرض غيركم: إلى مستوطني الضفة الغربية •

  اخبار باالنجليزية
King, French president hold talks in Paris, reaffirm strong bilateral ties 

His Majesty commends Macron’s efforts in support of Lebanon and its 
people ٢٥  

Dozens of settlers, intelligence officers storm Al-Aqsa Mosque ٢٥  

IOA forces Jerusalemite Family to raze their shops ٢٥  
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  االردن والقدس

  السالم العادل باقامة الدولة الفلسطينية: الملك

  ة تحقيق السالم الشامل على اساس حل الدولتينضرور: الملك
 

أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عمق  - الرأي–عمان 
  .العالقات األردنية الفرنسية، والحرص على تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين

، تم التأكيد على ضرورة توسيع آفاق وخالل مباحثات عقدت في قصر اإلليزيه مساء اليوم الثالثاء
التعاون بين البلدين، في مختلف المجاالت، السيما االقتصادية واألمنية، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال 

  .القضايا ذات االهتمام المشترك

وأعرب جاللة الملك، خالل المباحثات، عن تقديره للدعم الذي تقدمه فرنسا لألردن في تنفيذ 
  .نمويةبرامجه الت

وتطرقت المباحثات إلى الجهود الثنائية والدولية المبذولة لمجابهة وباء كورونا، والتصدي لآلثار 
  .اإلنسانية واالقتصادية الناجمة عنه، وحماية صحة الشعوب وسالمتها

وتناولت المباحثات التطورات على المستويين اإلقليمي والدولي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، 
كد جاللة الملك ضرورة تحقيق السالم الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، والذي يضمن قيام حيث أ

، ١٩٦٧الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .وعاصمتها القدس الشرقية

  .توصل إلى حلول سياسية لهاكما تطرقت إلى األزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي ال

  .وكان جاللته قد غادر ارض الوطن امس في زيارة عمل الى فرنسا

وأدى سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة 
  .ًنائبا لجاللة الملك

  ١ص/٩/٩/٢٠٢٠الرأي 
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  ة العربية للقدس ومقدساتهااألردن صمام أمان يحفظ الهوية والثقاف

  إجراءات إسرائيلية متسارعة لتهويد المدينة المقدسة: كنعان
  

يواصـــل االردن جهـــوده ومـــساعيه االقليميـــة والدوليـــة اللـــزام اســـرائيل بوقـــف   - ماجـــدة أبـــو طيـــر
ؤهم اعتداءاتها واقتحاماتها للمسجد االقصى والتضييق على موظفي دائرة اوقاف القـدس الـذين يـتم اسـتدعا

 لعـزلهم بـشكل تـدريجي  الـسلطات االسـرائيليةًعتقـالهم وتهديـد حيـاتهم سـعيا مـنللتحقيق بين يـوم وآخـر، وا
 .وابعادهم عن المسجد

ًففي الشهر الماضي وفقا لوزارة االوقاف الفلسطينية شهد المسجد االقصى والمسجد االبراهيمي في 
البعادات شـملت حراسـا للمـسجد االقـصى ومـرابطين الخليل اكثر من سبعين اقتحاما، عالوة على جملة من ا

ومرابطـات، وواصــلت قـوات االحــتالل سياسـتها بمنــع العديـد مــن أبنـاء الــشعب الفلـسطيني مــن الـدخول إلــى 
 .المسجد األقصى والصالة في رحابه

ًوشملت االعتداءات ايضا جميع العاملين في دائرة أوقاف القدس وحراس المـسجد األقـصى المبـارك 
 أوقاف القدس رغـم انهـم يتبعـون إداريـا لـوزارة األوقـاف والـشؤون والمقدسـات اإلسـالمية األردنيـة، ومجلس

ٕوان دائــرة األوقــاف االســالمية فــي القــدس هــي الجهــة الوحيــدة صــاحبة الــصالحية الحــصرية بــإدارة شــؤون 
 .المسجد األقصى المبارك

ًا إن المـسجد االقـصى المبـارك االردن موقفه واضح وضوح الشمس من هذه التحركـات، ويؤكـد دومـ
لمـوظفين ا  علـى دونما، غير قابلة للتقسيم وال المـشاركة، وان االعتـداءات المـستمرة١٤٤بمساحته البالغة 

من شأنها عرقلة وتعطيل عمـل دائـرة أوقـاف القـدس والتـشويش علـى دورهـا المهـم، حيـث تقـوم فـي حمايـة 
 .دس الشريفٕوادارة المسجد االقصى المبارك وعموم أوقاف الق

ـــة، مـــن  ـــدكتور محمـــد الخاليل ـــشؤون والمقدســـات االســـالمية ال ـــر األوقـــاف وال ًومـــؤخرا، حـــذر وزي
االعتداءات المتكررة من قبل سلطات االحتالل على موظفي األوقاف اإلسالمية نتيجة إقتحام قوات االحتالل 

 .فوق سطح المسجداإلسرائيلي ساحات المسجد األقصى المبارك حيث قامت بتركيب معدات وأجهزة 

 أمـــين عـــام اللجنـــة الملكيـــة لـــشؤون القـــدس، عبـــد اهللا توفيـــق كنعـــان قـــال فـــي تـــصريحات لــــ  
فـي ) السلطة القائمة بـاالحتالل (من اسرائيلنتهاكات واالعتداءات إن المتابع لما يجري من اال: »الدستور»

  .ية المقدسةمدينة القدس، يالحظ التسارع في اجراءات التهويد لهذه المدينة العرب

واضاف ان الشرطة االسرائيلية قامت مؤخرا باجراءات سـافرة تحـدت بهـا الـشرعية الدوليـة والقـرارات 
األمميــة واالتفاقيــات الدوليــة الثنائيــة التــي وقعتهــا باشــراف دولــي، حيــث تمثلــت هــذه االجــراءات المرفوضــة 

بـارك، بـالتزامن مـع اسـتمرار اقتحـام بتركيب سماعات فوق الجـدارين الغربـي والـشمالي للمـسجد األقـصى الم
وبحراسة شرطة ومخابرات االحتالل حيث بلـغ عـدد المقتحمـين فـي شـهر تمـوز ) المستعمرين(المستوطنين 

ًمقتحمـا، الـى جانـب االسـتمرار فـي اصـدار قـرارات االبعـاد عـن المـسجد ) ٣٠٦٧(من هذا العام فقط حـوالي 



 
٧

قـرار إبعـاد، ) ٢٣٦( حـوالي ٢٠٢٠ي النصف األول من عـام بلغت فوالتي االقصى والبلدة القديمة والقدس 
ً مدينة القدس، واألخطر أن بعضها جاء شـرطا من األوقاف وحتى األطفال والنساء شملت الحراس وموظفي

 .لالفراج عن المعتقلين المقدسيين

ز  وحتى نهاية شهر تمو٢٠١٥ووفق كنعان، فقد بلغت حاالت االعتقال للمقدسيين منذ بداية عام 
) ٤٧٥(طفــل و) ٣٥٠٠(ألـف حالــة اعتقــال، حيــث كـان بــين المعتقلــين ) ١١(، مــا يزيــد علــى ٢٠٢٠لعـام 
وقال انه بالتزامن مع هذه االنتهاكات استمرت المشاريع االستيطانية والحفريات تحت وحول المسجد  .امرأة

لكترونية حديثـة تتمثـل فـي االقصى المبارك، حيث من الالفت استحداث سلطات االحتالل االسرائيلية تقنية ا
ألـف ) ٢٠(ّتوفير جوالت افتراضية داخل االنفاق المستحدثة تحت المسجد االقصى، تم تقديمها إلـى حـوالي 

شخص حول العالم، يرافقها شروح وروايات تاريخية تلمودية مزيفة تـدعي فيهـا اسـرائيل الملكيـة التاريخيـة 
مــسيحية فــي مدينــة القــدس لــم تكــن بمعــزل عــن سياســة واضــاف ان المقدســات ال .والدينيــة لهــذه المواقــع

التضييق واالعتداء، وآخرها القرار الصادر من المحكمة االسرائيلية فـي شـهر حزيـران مـن هـذا العـام والـذي 
وافقت فيـه المحكمـة علـى بيـع ممتلكـات تتبـع للكنيـسة االرثوذكـسية فـي مدينـة القـدس للمـستوطنين، علـى 

 . رثوذكسية االستئناف بهذا الخصوصالرغم من تقديم الكنيسة اال

وتابع ان اللجنة الملكية لـشؤون القـدس تقـف خلـف القيـادة الهاشـمية صـاحبة الوصـاية التاريخيـة 
على المقدسات االسالمية والمسيحية فـي مدينـة القـدس، مـشيرا إلـى تـصريحات وزارتـي الخارجيـة وشـؤون 

ت االسـرائيلية الخطيـرة فـي مدينـة القـدس، بمـا فيهـا المغتربين واالوقـاف التـي تـستنكر فيهـا جميـع االجـراءا
الحـرم / االجراء االخير المتمثل بتركيب السماعات على الجدارين الغربي والشمالي للمسجد األقصى المبـارك

ًالقدســي الــشريف، وبينــت خاللهــا أيــضا مخالفــة االجــراءات االســرائيلية لقــرارات األمــم المتحــدة والمنظمــات 
ي ذلــك قــرار منظمــة اليونــسكو الــذي أكــدت بنــوده الملكيــة االســالمية الخالــصة للمــسجد التابعــة لهــا بمــا فــ

 .ًدونما، وأن ال عالقة لليهود به) ١٤٤(الحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية / االقصى المبارك

ان اللجنة تؤكد علـى الـدوام أن وزارة األوقـاف االردنيـة ومديريـة أوقـاف القـدس  :وختم كنعان قائال 
لتابعة لهـا هـي صـاحبة الواليـة االداريـة والدينيـة علـى المقدسـات االسـالمية واألوقـاف فـي مدينـة القـدس، ا

والتي اكدتها قرارات الـشرعية الدوليـة والمواقـف والتـصريحات العربيـة واالسـالمية، باعتبـار الجهـود االردنيـة 
قــدس ومقدســاتها فــي وجــه العنجهيــة صــمام األمــان والجــدار القــوي الــذي يحفــظ الهويــة والثقافــة العربيــة لل

والغطرسة االسرائيلية، التـي تـسير فـي مخطـط تهويـد المدينـة والتقـسيم الزمـاني والمكـاني للمـسجد األقـصى 
المبارك وبشكل يسعى لتغيير الوضع التاريخي القائم الذي اكدته الكثير من القرارات واالتفاقيات الدولية منذ 

 .ائيليفترة طويلة تسبق االحتالل االسر

  ٢ ص٩/٩/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  شؤون سياسية

  وزير الخارجية ونظيره المغربي يبحثان التطورات الفلسطينية والليبية
  

أجـــرى وزيـــر الخارجيـــة وشـــؤون المغتـــربين أيمـــن الـــصفدي ووزيـــر  -  ماجـــدة ابـــو طيـــر-عمــان 
ًإلقليمية وخصوصا تلـك الخارجية المغربي ناصر بوريطة امس محادثات عبر الهاتف ركزت على التطورات ا

 .المتعلقة بالقضية الفلسطينية وجهود التوصل لحل سياسي لألزمة الليبية

كما بحث الوزيران وفق بيان امس، آفاق رفع وتيرة التعاون في جميع المجاالت، وأكدا المضي فـي 
ار عمليـة التنـسيق ترجمة العالقات األخوية التاريخية التي تربط المملكتـين الـشقيقتين تعاونـا أوسـع واسـتمر
 .ًوالتشاور تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخيه جاللة الملك محمد السادس

وبحث الصفدي وبوريطة تطـورات القـضية الفلـسطينية، وأكـدا أن حـل الـدولتين الـذي يجـسد الدولـة 
 القـدس الـشرقية علـى  وعاصـمتها١٩٦٧الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيـران 

أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة الـسالم العربيـة سـبيال وحيـدا لحـل الـصراع وتحقيـق 
 .السالم العادل والشامل

ّوثمــن الــصفدي الجهــود التــي تقــوم بهــا المملكــة المغربيــة واستــضافتها جلــسات الحــوار الليبــي فــي 
ل سياســي تــوافقي بــين األطــراف الليبيــة يحفــظ وحــدة ليبيــا واســتقرارها مدينــة بوزنيقــة المغربيــة للتوصــل لحــ

وأكـد . وأمنها وأمن جوارها، ويحافظ علـى سـيادتها ووحـدة أراضـيها ويمنـع التـدخالت الخارجيـة فـي شـؤونها
 . ًدعم المملكة كل الجهود المستهدفة حل األزمة الليبية سياسيا وتحقيق طموحات شعبها الشقيق

 ٣ ص٩/٩/٢٠٢٠ الدستور

***  

  خطير أمر فلسطينية أراض بضم اإلسرائيلي التهديد: ستوكهولم عمدة

  حازمة خطوات اتخاذ أوروبا وعلى
  

ــا٢٠٢٠-٩-٧رام اهللا  ــال –  وف ــد اإل ق ــدير كاســيرغا، إن التهدي ــدة ســتوكهولم ق ي بــضم ســرائيلعم
  .أمر خطير واعتداء واضح على الحقوق الفلسطينيةٍأراض في الضفة الغربية 

أنــه فــي حــال  :الــذي يبــث عبــر تلفزيــون فلــسطين" أصــدقاء فلــسطين"وأضــاف فــي حــديث لبرنــامج 
  .يينسرائيلتطبيق هذا التهديد، فسيؤثر على منطقة الشرق األوسط، وليس فقط على الفلسطينيين واإل

ي وهـو الحـزب الـذي ينتمـي لـه، والحكومـة الـسويدية وأكد كاسيرغا أن الحزب االشتراكي الديمقراط  
  .١٩٦٧يؤمنان بأن الحل يقع باالعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 

ولفت إلـى أن الحـزب االشـتراكي الـديمقراطي لديـه تـاريخ طويـل مـن التعـاون المـشترك مـع فلـسطين 
  .وبالتحديد منظمة التحرير الفلسطينية
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، أحـد أساسـيات تلـك االتفاقـات إسرائيل االتحاد األوروبي اتفاقيات تعاون مشتركة مع يملك:" وتابع
، ففي حال أصبح تهديد ضم األراضي حقيقة يجب علـى االتحـاد اإلنسان احترام حقوق إسرائيلهو أن على 

  ".ًاألوروبي اتخاذ خطوات أكثر حزما

ــت  ــسويد كان ــى أن ال ــيإحــدىوأشــار كاســيرغا إل ــدان ف ــى البل ــي اعترفــت  أول ــي الت  االتحــاد األوروب
 -بفلسطين، وكان ذلك االعتراف مهما للغاية على المستوى الدولي، وساهم في توطيـد العالقـات الـسويدية 

  .الفلسطينية

ْولفت كاسيرغا إلى قرار محكمة العـدل األوروبيـة، وسـم المنتجـات المـصنعة فـي األراضـي المحتلـة، 
ًأنه بجب مراقبة كيفية تطبيق االتحاد األوروبي لهذا القرار، مؤكدا أن ًمشددا على ضرورة متابعة تطبيقه، و

ًالمواطنين السويديين واعون سياسيا ويتحققون دائما من مصدر البـضائع المتواجـدة فـي األسـواق، كمـا أن  ً
  .منظمات المجتمع المدني والمنظمات الصديقة لفلسطين تلفت انتباه المواطنين حول هذه النقطة

  ٧/٩/٢٠٢٠ نباء الفلسطينية وفاوكالة األ

*** 

  تشاد تنفي فتح بعثة دبلوماسية لها في القدس

 
 للـسفراء كتبـادل القـادم العـام القـدس، مدينـة فـي لهـا سفارة فتح نيتها تشاد نفت – صفا – أنجمينا

 ".أبيب تل"و أنجمينا بين

ــاء ليــل التــشاد خارجيــة وزارة وأعلنــت  فــي دبلوماســية بعثــة تتــاحباف القــاطع نفيهــا األربعــاء، الثالث
 .القدس

 بعثة الفتتاح خطة أي قاطع بشكل ننفي" إيضاحات دون مقتضب بيان في نجمينا في الوزارة وقالت
 ".القدس في دبلوماسية

 .نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس مع التشاد وفد لقاء من ساعات بعد البيان هذا ويأتي

 ٢٠١٩ الثـاني كـانون/يناير من ٢٠ الـ في الدبلوماسية عالقاتهما عادت "إسرائيل"و تشاد أن يذكر
 .بينهما الزيارات تبادل عقب

 ".إسرائيل إلى عادت واألخيرة أفريقيا، إلى عادت إسرائيل" إن نتنياهو بنيامين وقال

 الكــريم بعبـد التقـى بعـدما "تـويتر"بــ حـسابه علــى لـه جديـدة تغريـدة فـي نتنيـاهو تـصريحات وجـاءت
 رفيـــع تــشادي وفــد رأس علـــى ًســرا، "إســرائيل" يــزور الـــذي ديبــي، إدريــس التـــشادي، الــرئيس جــلن ديبــي

 وبحثـا كـوغري، أحمـد تـشاد فـي المخـابرات جهـاز ورئـيس ديبي الكريم بعبد اليوم التقى أنه وذكر .المستوى
  .ةالمحتل القدس مدينة في لتشاد سفارة فتح إمكانية عن ًفضال قنصليات، وفتح السفراء تعيين

  ٩/٩/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*** 
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  اعتداءات

 "األقصى"مستوطنون ومخابرات االحتالل يقتحمون 
  

 عناصر من مخابرت االحتالل، أمس ساحات ٥ مستوطنا، و٨٠ اقتحم –االراضي الفلسطينية 
  .المسجد األقصى، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل

 شخصا قبل أن يغادروا من ١٥عات ضمت كل مجموعة وتجولوا في باحات المسجد عبر مجمو
  .باب المغاربة الذي يستخدم فقط القتحامات المستوطنين

إلى ذلك ناشد ذوو األسرى، المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والصليب األحمر الدولي، بالتدخل 
” كورونا“ بفيروس العاجل إلنقاذ حياة أبنائهم في سجون االحتالل، خاصة بعد تسجيل مزيد من اإلصابات

وشددوا خالل االعتصام األسبوعي االسنادي مع األسرى، أمام مكتب الصليب األحمر في  .في صفوفهم
طولكرم، على ضرورة مواصلة دعم األسرى ومساندتهم في ظل ما يتعرضون له من ممارسات وحشية من 

  .قبل االحتالل، وسط إهمال طبي متعمد بحقهم

ير في طولكرم ابراهيم النمر، من خطورة الوضع الصحي لألسرى وحذر مدير مكتب نادي األس
 إصابات جديدة، وتخوف ٧، وتسجيل ”عوفر“المرضى، مع تزايد اإلصابات بالفيروس خاصة في سجن 

  .من انتشاره بشكل كبير

وطالب المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدولية وعلى رأسها الصليب األحمر بتحمل مسؤولياتها 
ٕ التطور الخطير، وارسال مندوبيها لالطمئنان على حياة األسرى، وتوفير وسائل الوقاية لهم من في ظل هذا

وفي ذات السياق طالبت القوى الوطنية واإلسالمية،  .انتشار الفيروس، والضغط نحو اإلفراج عنهم
االنسانية، بإيفاد والفعاليات الشعبية في رام اهللا والبيرة، الصليب األحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية و

لجان طبية متخصصة لسجون االحتالل اإلسرائيلي، للوقوف على حقيقة ما يجري من انتهاكات بحق 
  .األسرى، وعدم التزامها بالمواثيق الدولية

إلى ذلك أكد متحدثون في مؤتمر صحفي عقد في القدس المحتلة أمس، أن الشارع األميركي ... 
معان بتهويد القدس، يهدد بهدم عشرات المنازل في جبل المكبر وأحياء الذي ينوي االحتالل إنشاءه لإل

وقال المتحدثون في المؤتمر الذي نظمه مركز القدس للمساعدة القانونية واالجتماعية، إن الهدم  .أخرى
سيطال منازل أخرى ال تقع في مسار الشارع األميركي، وأن االحتالل يعطي طابعا أمنيا إلنشاء هذا الشارع 

وتوقع المشاركون وفق المعطيات المتوفرة لديهم أنه سيكون  .ن أجل منع المقدسيين من االعتراض عليهم
 منزل مهددا بالهدم في جبل المكبر لوحده وهذا العدد ٤٠٠من العام المقبل، ) يونيو(حتى شهر حزيران 

  .بحاجة لوقفات كبيرة من قبل الجميع في مختلف المجاالت

ا تسمى باللجنة اللوائية التابعة لالحتالل ستنعقد قريبا للمصادقة على وبين المتحدثون أن م
مشروع الشارع األميركي الذي سيصل شرق القدس بالسفارة األميركية بالقدس، داعين المواطنين لمحاولة 
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وأشاروا إلى أن هناك شحا فيما  .تعطيل المشروع والحصول على مكاسب في سبيل مواجهة هذا الشارع
قانون الدولي من أجل منع جرائم االحتالل، والضم منح االحتالل الضوء األخضر لتجاوز القانون يقدمه ال

الدولي، ولكن القانون الدولي يتحدث عن عمليات الهدم التي يمارسها االحتالل بأنها غير قانونية 
للسكان وشدد المتحدثون على أن ما يجري من عمليات هدم ممنهجة تسهم في تهجير قصري  .بالمطلق

الممارس “العنف القانوني ” ٕواعادة هندسة القدس ديمغرافيا لتقليص نسبة المقدسيين فيها من خالل 
وفي ذات السياق دعا وزير شؤون القدس فادي الهدمي المجتمع الدولي ألن يحذو  .بحق الفلسطينيين

 . ودعوة إسرائيل لوقفهاحذو االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه، برفض سياسة هدم منازل المواطنين

” كورونا“وحذر الهدمي من مخاطر تصاعد عمليات الهدم اإلسرائيلية خاصة في ظل انتشار فيروس 
 مواطنا فلسطينيا خالل حمالت دهم ٥٠إلى ذلك اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس،  .المستجد

الفلسطيني في بيان، إن قوات االحتالل وقال نادي األسير  .ألنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة
اإلسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن بيت لحم والخليل وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة 

  )وكاالت (.، وغالبيتهم من مدينة الخليل، بزعم أنهم مطلوبون٥٠واعتقلت المواطنين الـ 

  ٣٠ص/٩/٩/٢٠٢٠الغد 

*** 

 

 الء بناية عائلة الرجبي في سلوان بالقدس المحتلةمحكمة االحتالل تقرر إخ
  

محكمــة االحــتالل فــي القــدس المحتلــة، قــرارا يقــضي بــإخالء بنايــة عائلــة  أصــدرت – وفــا – القــدس
عطيـرت "الرجبي في حي بطن الهوى بسلوان جنوب المسجد األقـصى المبـارك مـن سـكانها، لـصالح جمعيـة 

 .االستيطانية" كوهنيم

ت وادي حلوة، اليوم الثالثاء، أن عقار عائلة الرجبي عبارة عـن بنايـة سـكنية وأضاف مركز معلوما
  . فردا من العائلة٣٠ شقق تأوي ٣مكونة من 

وأوضح أن محكمة االحتالل أصدرت قرار اإلخالء اليوم، بعد معركة خاضتها العائلة لحماية عقارهـا 
  .إبريل المقبل لتنفيذ اإلخالء/ ن، موضحا أن المحكمة أمهلتهم حتى األول من نيسا٢٠١٦منذ عام 

قبـل " عطيـرت كـوهنيم"ّوأوضح المواطن كايد الرجبـي، أنهـم تـسلموا البالغـات القـضائية مـن جمعيـة 
عدة سنوات، التي طالبت باألرض المقامة عليهـا البنايـة، وعليـه توجهنـا للمحكمـة إلثبـات حقنـا فـي العقـار 

 في محاولة جديدة اإلسرائيليةعائلة ستقدم استئنافها للعليا الذي نعيش فيه منذ احتالل القدس، مؤكدا أن ال
  .للبقاء في البناية

وأضاف الرجبي أنه رغم المالحقات وقرارات المحاكم ومضايقات المستوطنين في الحـي للـسكان، إال 
  . أنهم صامدون، ومتمسكون بحقهم بأرضهم ومنازلهم
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بي، أن قـرارات اإلخـالء فـي الحـي ازدادت من جانبه، أوضح رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرج
 قــرارات صــادرة عــن محــاكم االحــتالل لعــائالت ٤خــالل الفتــرة األخيــرة، فقــد ســبق قــرار إخــالء عائلــة الرجبــي 

  .وتخوض اليوم صراعا في المحاكم لحماية منازلها" دويك، وشويكي، والرجبي"

 متـر مربـع ٢٠٠ دونمـات و٥لى االستيطانية لالستيالء ع" عطيرت كوهنيم"وأضاف أن هذا مخطط 
-٧٣( قطـع مـن األراضـي وأرقامهـا ٦، علمـا إنهـا تقـسم الـى "بطـن الهـوى"من حي الحارة الوسطى منطقة 

٩٧-٩٦-٩٥-٨٨-٧٥.(  

 عائلـة، وجميـع ٨٠ بنايـة سـكنية، يقطنهـا حـوالي ٣٥وأضاف أنه تقـام علـى األرض مـا يزيـد عـن 
شـرائهم األراضـي والممتلكـات مـن أصـحابها الـسابقين السكان يعيشون في الحي منـذ عـشرات الـسنين، بعـد 

  .بأوراق رسمية

  ٩/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

   محالت تجارية٥ُاالحتالل يجبر عائلة مقدسية على هدم 

 
 الثالثـاء، اليـوم فجـر اإلسـرائيلي، االحـتالل طاتسـل بـرتاج –خدمـة قـدس بـرس  – المحتلة القدس

 ،)المحتلـة القـدس مدينـة شـرق جنـوب( "المكبـر جبـل" فـي جاريـةت محـالت خمـس هدم على مقدسية عائلة
 أجبرتـه االحـتالل بلديـة إن" :التجاريـة المحالت مالكي أحد صري، عبد المواطن وقال .الترخيص عدم بحجة

 إصـدار سـنوات ١٠ مـدار علـى محـاولتهم رغـم منهـا، يعتاشـون التـي التجاريـة محالتهـم هـدم على وعائلته
 ."جدوى دون بناء رخصة

 ٤ قبـل التجاريـة المحـالت لبنـاء اضـطرت العائلـة أن صـري، عـن "حلوة وادي معلومات مركز" ونقل
 .بمالحقتهم الوقت ذلك منذ اإلسرائيلي االحتالل بلدية وبدأت سنوات،

 حتـى ُتـدفع تـزال وال شـيكل، ألـف ٦٠ قيمتهـا بناء مخالفة عليهم فرضت االحتالل بلدية أن وأضاف
 قيمتهـا هـدم أجـرة دفـع علـيهم ٕواال المحـالت، هـدم علـى إلجبـارهم البلديـة مـن ًاتصاال اتلقو ذلك ورغم اليوم،

 الــداخل فــي الفلــسطينيين مــنح االحــتالل، ســلطات وتــرفض ".لهــا المرافقــة والقــوات للبلديــة" شــيكل ألــف ٧٠
 .الترخيص وجود عدم بحجة يهدمها بل منازلهم، توسيع أو لبناء تراخيصا المحتل،

 الهـدم، مهمـة االحـتالل تـولي أو بأنفـسهم المنـزل بهـدم المنـازل أصـحاب االحتالل سلطات ّوتخير 
  .الهدم تكاليف دفع على المنزل صاحب وتجبر

  ٨/٩/٢٠٢٠وكالة قدس برس اإلخبارية 

*** 
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  ًيخطفون شابا من مخيم شعفاط وسط القدس" مستعربون

 
" كافتيريـا"ين، شـابا مـن داخـل اختطفت عناصر من وحدة المـستعربين بقـوات االحـتالل، أمـس االثنـ

 .وسط القدس المحتلة مخيم شعفاط في

مـستعربين داهمـوا اليـوم كافتيريـا قريبـة مـن الحـاجز  وقال مراسلنا نقال عن مـصدر فـي المخـيم، أن
  . جهة غير معلومةإلىشعفاط، واعتقلوا الشاب رياض الساليمة، واقتادوه  العسكري على مدخل مخيم

  ٨/٩/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  اعتقال طالب من األقصى واقتحام مستوطنين لباحاته
 

ًشرطة االحتالل يوم الثالثـاء، طالبـا مـن داخـل باحـات  اعتقلت – اإلخبارية قدس – القدس المحتلة
 .المسجد األقصى المبارك، بالتزامن مع فترة االقتحامات الصباحية

عتقلـت أحـد الطـالب مـن داخـل الباحـات  بأن عناصـر مـن شـرطة االحـتالل ا"قدس"وأفادت مصادر لـ
  ...واقتادته ألحد مراكز التحقيق في البلدة القديمة دون معرفة األسباب

  ٨/٩/٢٠٢٠قدس اإلخبارية 

*** 

  الصخرة قبة على المطل منزله هدم على مقدسيا يجبر االحتالل
  

 حامـد المقدسـي طنالمـوا االحـتالل، سلطات أجبرت – لإلعالم الفلسطيني المركز – المحتلة القدس
 القــدس مدينــة مــن القديمــة، البلــدة فــي الكــائن منزلــه مــن الرابــع الطــابق هــدم علــى الثالثــاء، اليــوم حمــاد،

  .المحتلة

 مبـالغ لـدفع تجنبـا ذلـك علـى أقـدم وأنـه ذاتيـا، المنزل هدم على أجبره االحتالل فإن حماد؛ وبحسب
  .الهدم االحتالل بلدية نفذت حال في باهظة مالية

 مـن الرابـع الطـابق مـن جـزء هـدم علـى حمـاد المقدسي أيام ثالثة قبل أجبرت االحتالل بلدية نتوكا
  ...اليوم الهدم عملية واستأنف الصخرة، قبة مسجد على والمطل الغوانمة، باب من القريب منزله

  ٨/٩/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز

***  

  

  

  



 
١٤

  اعتداءات/ تقارير

  في القدس ودعوات لتدخل دولي لوقفهتحذير من تصاعد هدم المنازل 

 
 القـدس مدينة في المنازل هدم تسارع من القانونية للمساعدة القدس مركز حذر ":األيام" – القدس

 وزيــر دعــا فيمــا الهــدم، قــرارات لتجميــد والقــانوني الــشعبي العمــل تفعيــل لــضرورة ًداعيــا المحتلــة، الــشرقية
ــدس، شــؤون ــدولي المجتمــع الهــدمي، فــادي الق ــازل هــدم سياســة لــرفض ال ــة المــواطنين من  دولــة ومطالب
 .بوقفها االحتالل

 فـي بـشير لعائلـة بالهـدم مهـددة لمنـازل الواقع أرض على صحافي مؤتمر خالل المركز تحذير جاء
 األميركـي الـشارع مخطـط بالتفـصيل وتنـاول عبيـدات راسم المجتمعي الناشط فيه تحدث ،أمس المكبر، جبل

 .الضم مشاريع في فعلية خطوة ويشكل المستوطنات، لربط يهدف هكون السياسية وآثاره

 انـه إلـى مـشيرا المنازل، هدم لتسارع الرئيسي السبب عن بشير رائد القانوني المستشار تحدث كما
 .الهدم لقرارات تمديد على الحصول إمكانية قيدت والتي "كمنتس "بقانون يعرف ما بتعديالت مرتبط

 هــدم فــي اإلســرائيلية االجــراءات شــرعية عــدم عــن حــسن بــدور لحقوقيــةا الناشــطة تحــدثت بــدورها
 .الدولي القانون منظور من المقدسيين منازل

 يعيــشها التــي المأسـاوية الحالــة إلـى مــؤخرا منزلــه هـدم تــم والـذي صــبيح أبــو نهـاد المــواطن وأشـار
 .ممنازله هدم على إجبارهم بعد غيره وكثيرين به لحق الذي والحسرة الظلم ومدى

 إلـى الـداعي األوروبـي اإلجمـاع موقـف أمس، صحافي، بيان في الهدمي اعتبر الصعيد ذات وعلى
 مـع ًمنـسجما اإلسـرائيلية، االنتهاكـات مـن وغيرهـا الفلـسطينية المنـازل بهـدم سياسـتها االحـتالل دولـة وقف

 المنـــازل علـــى ءواالســـتيال والهـــدم والطـــرد، القـــسري، والتهجيـــر االســـتيطان أن يؤكـــد الفلـــسطيني، الموقـــف
 ".الدولي القانون بموجب قانونية غير إجراءات

ــات تــصاعد مخــاطر مــن الهــدمي وحــذر ــشار ظــل فــي خاصــة اإلســرائيلية الهــدم عملي ــروس انت  في
  ".كورونا"

   ٩/٩/٢٠٢٠األيام 

*** 

  

  

  

  



 
١٥

  تقارير

  الدولتين حل إلمكانية قاضية ضربة سيوجه استمراره حال في الضم مخطط": أونكتاد"

  

ّ حذر التقرير السنوي الذي يصدره مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية - وفا٢٠٢٠-٩-٨ جنيف
حول االقتصاد الفلسطيني، من أن الضم الرسـمي للمـستوطنات مـن قبـل قـوة االحـتالل اإلسـرائيلي ) أونكتاد(

  .نطقة آفاق السالم في المقوضي استمراره سيوجه ضربة قاضية إلمكانية حل الدولتين وةفي حال

فـي عـام "أنـه  إلـى موخيـسا كيتـوي،) أونكتـاد(يـوم الثالثـاء، أمـين عـام  التقريـر الـذي قدمـه، وأشار
 غيــر قانونيــة نهــا وتيــرة بنــاء المــستوطنات رغــم أسريع قامــت قــوة االحــتالل بتــ٢٠٢٠ ومطلــع عــام ٢٠١٩

يط العمرانـــي  نظـــام التخطـــجعـــل ي إفـــساح المجـــال للتوســـع االســـتيطانيوبهـــدفبموجـــب القـــانون الـــدولي، 
 ألي غـرض، يهم الحصول على تصاريح للبنـاء فـي أراضـنييين على الفلسطًيبا تقريل من المستحيلياإلسرائ

 وعلـي لمبـانيهم العقـابي الهـدم لخطـر ضـهم يعر على البناء دون تـرخيص ممـا نينيووبالتالي يجبر الفلسط
  ". الخاصةنفقتهم

 فـي استيطانية بؤرة ١٢٨ مستوطنة و١٥٠ك  كان هنا٢٠١٨ عام نهايةبحلول : " التقريروأضاف
 تــشكل ٤٧٦ و٢٣٣٤الــضفة الغربيــة وذلــك علــى الــرغم مــن أن المــستوطنات وفقــا لقــراري مجلــس األمــن 

 في ايين مبنى فلسط٦٢٢ هدمت إسرائيل أو استولت على ٢٠١٩وفي عام . ً صارخا للقانون الدوليًانتهاكا
  ".للمساعدات اإلنسانيةً مبنى مخصصا ١٢٧ بما في ذلك ،الغربيةالضفة 

 داعيــا ،الفلــسطيني كيتــوي عــدم وجــود بــديل عــن دعــم المــانحين لــضمان صــمود االقتــصاد وأكــد
لتمكينـه مـن التعامـل مـع التـداعيات " بـشكل عاجـل "الفلسطيني لشعبمضاعفة دعمه ل إلى المجتمع الدولي

  .االقتصادية لجائحة فيروس كورونا

 وهــو دوالر مليــون ٢٦٦حــوالي  إلــى ٢٠٢٠نحين فــي عــام أن يــنخفض دعــم المــا" أونكتــاد "وتوقــع
  .سنوات ١٠أدنى مستوى له منذ أكثر من 

 المحتلـة، الفلـسطينية الجائحـة علـى اقتـصاد األراضـي ير التقرير في جـزء كبيـر منـه علـى تـأثّوركز
حتـى قبـل  مـن األوضـاع االقتـصادية المترديـة والتـي كانـت تـزداد سـوءا فـاقممـا م، "المنهك"والذي وصفه بـ 

  . الفيروسارانتش

 األراضـي منهـاأن الجائحة انطلقت في ظل أوضـاع صـعبة وغيـر مـسبوقة تعـاني  إلى  التقريرولفت
 كانت قائمة ٢٠٢١ و٢٠٢٠بل إن توقعات آفاق مستقبل االقتصاد الفلسطيني لعامي " المحتلة الفلسطينية

 والنصف األول من ٢٠١٩أن معدالت الفقر والبطالة المرتفعة في عام  إلى ، كما أشار"جائحةقبل اندالع ال
 قــد اســتمرت وانخفــض نــصيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي للعــام الثالــث علــى التــوالي مــع ٢٠٢٠

  .استمرار التراجع العام لالقتصاد



 
١٦

ــود التــي وأوضــح ــر أن القي ــة االحــتالل وتــسرب المــوارد يفرضــها التقري ــسطين المالي ــزاالن يةالفل  ال ي
 إلـى ًسـنويا الفلـسطينية الضريبيةسبق وأن قدر أن تسرب اإليرادات " أونكتاد" االقتصاد السيما وأن يقوضان

مــن إجمــالي % ١٧.٨ أو الفلــسطينيمــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي % ٣.٧ إلــى يــصل ةييلالخزانــة اإلســرائ
  .الفلسطينية ية للسلطة الوطنةييباإليرادات الضر

 آذار الماضـي شـهرذلك بدأت سلطة االحتالل اإلسرائيلي اعتبـارا مـن  إلى باإلضافة: "ير التقروتابع
 وذلك بما يعادل ،الفلسطينية دوالر من إيرادات المقاصة الجمركية يون مل١٤٤ قدره يدباستقطاع سنوي جد

  ".ائيلية واألسرى في السجون اإلسرالشهداء ألسر الفلسطينية ية الوطنلسلطة ا تدفعهاالمبالغ التي

تقييـد نمـو النـاتج  إلى ّ قد أثرت بشدة على االقتصاد الفلسطيني وأدتالمالية المواجهة أن تلك وأكد
  .المحلي اإلجمالي

، حيــث ارتفــع مــن يمعــدل البطالــة ظــل علــى مــستواه الكــساد" ســياق متــصل، بــين التقريــر أن وفــي
% ٢٩.٢ إلـى %٢٥.٨ر مـن  بينما ارتفعـت نـسبة الفقـ٢٠١٩في عام % ٣٣ إلى ٢٠١٨في عام % ٣١

  ".ازدادت استفحاال منذ ذلك الحينو ٢٠١٧ و٢٠١١بين عامي 

مــن ســـكانه يعتمـــدون علــى المـــساعدات الدوليـــة % ٨٠أن  إلـــى  قطـــاع غـــزة، أشــار التقريـــروفــي
وميــاه الــشرب اآلمنــة،  والرعايــة الــصحية والكهربــاءاألمــن الغــذائي ومــوارد الــصحة العامــة  إلــى ويفتقــرون

 المحتلـة الفلـسطينية فـي األرض ظهورهـاراءات اإلغالق من أجل السيطرة على الجائحة منـذ ًموضحا أن إج
  ".آثارا مالية خطيرة"ّفي أوائل آذار الماضي من هذا العام خلفت 

 ة علـــى التحـــويالت الرســـميكبيـــرًعـــالوة علـــى ذلـــك يعتمـــد االقتـــصاد الفلـــسطيني بـــشكل : "وأضـــاف
  ".ا في أعقاب الجائحةوالخاصة ومن المتوقع أن يتراجع كالهم

% ٣٥ إلـى %٧خسارة اقتـصادية فـي حـدود  إلى  مختلف التقديرات المتعلقة بتكلفة الجائحةوتشير
ومـن المتوقـع أن . دوامهـامن الناتج المحلـي اإلجمـالي اعتمـادا علـى افتراضـات بـشأن شـدة الجائحـة ومـدة 

لــي اإلجمــالي، وبــسبب االحــتالل تفتقــر تــنخفض إيــرادات الماليــة العامــة بــالتوازي مــع انخفــاض النــاتج المح
 الهائـل للتعامـل مـع التحـدي االقتـصادية الـسياسة وأدوات الـسياسات حيـزالفلـسطينية إلـى  الوطنيـةالسلطة 

 عملـة لهـامـصادر االقتـراض الخـارجي ولـيس  إلـى ، كونهـا ال تملـك إمكانيـة الوصـولالذي تفرضـه الجائحـة
  . مالي متاححيزوال وطنية وال إمكانيات سياسة نقدية مستقلة 

 التقرير الضوء على محنة نـساء فلـسطين تحـت االحـتالل، حيـث إن إجـراءات االحـتالل تـؤثر وسلط
 بـدرجات متفاوتـة، حيـث تعـاني النـساء والـشباب وقطـاع غـزة بـصورة اإلقليمية الديمغرافيةعلى المجموعات 

  .أكبر من جراء تلك اإلجراءات

 والميـــاه القطـــاع الزراعـــي مـــع اســـتمرار فقـــدان األرض أنـــه فـــي ظـــل االحـــتالل تـــضاءل إلـــى ولفـــت
. األخيـرةفـي الـسنوات % ٤ إلـى ١٩٧٢في عـام % ٣٥وانخفضت حصته من الناتج المحلي اإلجمالي من 



 
١٧

 من فرص العمـل حرمانها إلى  أدى تدهور القطاع الزراعيحيث باهظا لذلك، ً ثمناالفلسطينيةودفعت المرأة 
 بـشكل ًأيـضاوعـالوة علـى ذلـك تتـأثر النـساء . ئل فـي حقبـة مـا بعـد االحـتاللفي هذا المجال ولم تتبلور بدا

مختلف بممارسات االحتالل األخرى مثل هدم المنازل والحواجز والعقبات التي تعتـرض التنقـل، مـا يحـد مـن 
  . في التعليم وسوق العملمشاركتهن

  ٨/٩/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

*** 

  السكانية المتغيرة في القدس الكتاب اإلحصائي السنوي للقدس؟التركيبة… فقط عرب% ٣٨
  

ــشؤون العامــة  ــداف شــرغاي  –مركــز القــدس لل ــم ن يرصــد الباحــث األول فــي مركــز القــدس –  بقل
للشؤون العامة، نداف شرغاي، التطورات الديموغرافية التـي شـهدتها مدينـة القـدس خـالل األعـوام األخيـرة، 

 .صائي السنوي للقدس، الذي يصدر عن معهد القدس لألبحاث السياسيةًاستنادا إلى الكتاب اإلح

مــن % ٦٢ ألــف نــسمة، مــن بيــنهم ٩١٩سـكان القــدس يبلــغ ضــعف ســكان تــل أبيــب، ويــصل إلــى 
والقدس هي أكبر مدينة بهـا سـكان يهـود فـي إسـرائيل، وأكبـر عـدد مـن الـسكان  .من العرب% ٣٨اليهود و

، وأكبـر عـدد مـن )ل السكان اليهود األرثـوذكس المتطـرفين فـي إسـرائيلربع ك(اليهود األرثوذكس المتطرفين 
 ).من كل العرب في إسرائيل% ٢٠(السكان العرب 

 التركيبة الديموغرافية في القدس ومعدالت الخصوبة

ً عامــا، إلــى نمــو الــسكان العــرب ٣٠ويلفــت الباحــث، الــذي وثــق الــصراع حــول القــدس علــى مــدار 
ً بدأ معدل المواليد بين السكان اليهود في القدس يزيـد كثيـرا مـن معـدل ٢٠١٢ام بمعدل أسرع، ولكن منذ ع

 .السكان العرب

بالنـسبة للنـساء ) متوسط عدد األطفال المتوقـع أن تلـدهم المـرأة خـالل حياتهـا(أما معدل الخصوبة 
  معدل سلبيوال تزال الهجرة الصافية عند .  للنساء العربيات٣,١ مقابل ٤,٤اليهوديات في القدس هو 

ويمثــل . ٢٠١٢، علـى الـرغم مـن أن معـدل الهجـرة مــن القـدس هـو األدنـى منـذ عـام ) آالف٦ - (
 .من المغادرين %٤٤الشباب 

، التــي تقــع فــي الواقــع إلــى شــمال »القــدس الــشرقية«ً ألــف يهــودي حاليــا فــي ٢٢٠يعــيش حــوالي 
. ١٩٦٧يفت إلــى المدينــة عــام وجنــوب شــرق وشــرق الواليــة القــضائية القديمــة للمدينــة، فــي منــاطق ُأضــ

غير أنـه منـذ بدايـة العقـد األول مـن القـرن . من السكان هناك% ٣٩وتمثل نسبة اليهود في هذه المناطق 
% ٤٦ تـصل إلـى ١٩٩٦ًالحالي، شـهدت هـذه المنـاطق انخفاضـا فـي نـسبة اليهـود، والتـي كانـت فـي عـام 

 .%٣٩واليوم ال تتجاوز 

، الذي نـشره »حقائق واتجاهات: القدس«تجاهات األخرى في تقرير ترد هذه البيانات والعديد من اال
وتـستند البيانـات إلـى الكتـاب اإلحـصائي الـسنوي . »يوم القـدس« ًمعهد القدس ألبحاث السياسة استعدادا لـ
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أما المعلومات المتضمنة . ًللقدس، الذي ينشره المعهد سنويا، ويحرره ميخال كوراخ والدكتورة مايا تشوشين
ورقة مستمدة من مـصادر مختلفـة، أهمهـا المكتـب المركـزي لإلحـصاء وبلديـة القـدس ومعهـد التـأمين في ال

 .الوطني

 ٢٠١٨سكان القدس ضعف سكان تل أبيب في عام 

 شـخص يعيـشون فـي القـدس، وهـو مـا يبلـغ ضـعف ٤٠٠ً ألفا و٩١٩، كان ٢٠١٨في نهاية عام 
 ٣٤٩و%) ٦٢( يهودي ٨٠٠ ألف و٥٥٥ينة ، كان يعيش في المد٢٠١٨وفي عام . عدد سكان تل أبيب

 .مسيحيون% ٤منهم مسلمون و% ٩٦، %)٣٨( عربي ٦٠٠ًألفا و

ويلفت الباحث في مركز القدس نداف شراجاي إلى أن نسبة العـرب إلـى اليهـود فـي المدينـة تغيـرت 
% ٣٩مقابــل ) يهــود% (٦١، حــسبما هــو معــروف، فيمــا انخفــضت نــسبة اليهــود إلــى ٢٠١٩فــي عــام 

 ).عرب(

الجديــد، تعتمــد بيانــات ســكان األحيــاء العربيــة الــشمالية » الكتــاب الــسنوي اإلحــصائي للقــدس«فــي 
علــى بيانــات مكتــب اإلحــصاء ) كفــر عقــب ومنطقــة مخــيم شــعفاط لالجئــين(الكبيــرة خلــف الــسياج األمنــي 

 . ألف نسمة٦٠المركزي، الذي يدرج عدد سكان ال يزيدون عن 

اسية ووزارة شــؤون القــدس يقــوالن إن هــذين الحيــين يعــيش غيــر أن معهــد القــدس للدراســات الــسي
فقــط، % ٥٩ً ألفــا شــخص، ممــا يــصل بنــسبة اليهــود داخــل حــدود القــدس الرســمية إلــى ١٤٠بهمــا حــوالي 

 .من العرب% ٤١مقارنة مع 

وهــي تكــشف أن القــدس هــي المدينــة التــي . ٢٠١٨ًوتعــد أحــدث األرقــام صــحيحة اعتبــارا مــن عــام 
سكان اليهود في إسرائيل، وأكبر عدد من الـسكان األرثـوذكس المتطـرفين، إضـافة إلـى تضم أكبر عدد من ال

 .أكبر عدد من السكان العرب

 األرثوذكس المتطرفون يمثلون ربع سكان المدينة

ووفقا لتقدير للسكان أجراه المكتب المركزي لإلحصاء، بلغ عدد األرثـوذكس المتطـرفين فـي المدينـة 
ــي عــام  ــا و ٢٢٣ حــوالي ٢٠١٨ف ــع ٥٠٠ًألف ــوا حــوالي الرب ــسمة، ومثل ــوذكس %) ٢٤( ن ــع األرث مــن جمي

 .المتطرفين في إسرائيل

 ال يزيـد – أكبـر مدينـة لألرثـوذكس المتطـرفين فـي إسـرائيل –وبالمقارنة، فإن عدد سكان بني بـراك 
فـي وعدد سكان بني براك أقل من مجموع كل السكان األرثـوذكس المتطـرفين .  نسمة٨٠٠ً ألفا و١٩٨عن 

 .القدس

وعدد السكان العـرب فـي القـدس، كمـا ذكـر المقـال، يعـد أكبـر بكثيـر مـن الـسكان العـرب فـي المـدن 
 ألـف ٦٩(ورهـط )  ألف نسمة٧٧( ألف نسمة مقارنة بالناصرة ٣٥٠في إسرائيل؛ حيث يبلغ حوالي  الكبرى
 ). ألف نسمة٥٥(وأم الفحم ) نسمة
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ي فـي القـدس متنـوع ومعقـد عمـا هوعليـه فـي المـدن ويشير المقال إلى أن العنصر السكاني اليهود
ًمستــشهدا بأحــدث مــسح اجتمــاعي أجــراه المكتــب المركــزي لإلحــصاء بــين الــسكان الــذين تزيــد . اإلســرائيلية

مـن اليهـود فـي القـدس % ٢١، اعتبـر ٢٠١٨ – ٢٠١٦ً عامـا ويظهـر أنـه بـين عـامي ٢٠أعمـارهم عـن 
متــدينين، % ٢٠، و)متـدينين ومتـدينين بدرجـة أقـل(ديين اعتبـروا أنفـسهم تقليــ% ٢٤أنفـسهم علمـانيين، و

 .من األرثوذكس المتطرفين% ٣٦و

مــن % ٨مــن ســكان إســرائيل، ويــشكل الــسكان اليهــود فيهــا  %١٠ ويمثــل ســكان القــدس حــوالي
 .من السكان العرب في إسرائيل% ٢٠السكان اليهود في إسرائيل، ويشكل السكان العرب 

  .النمو السكاني

  ٧/٨/٢٠٢٠للشؤون العامة مركز القدس 

*** 

  برنامج عين على القدس

  عين على القدس يناقش قوانين االحتالل لتشتيت العائالت المقدسية
  

 سلط برنـامج عـين علـى القـدس، الـذي بثـه التلفزيـون االردنـي، االثنـين، الـضوء - )بترا (-عمان 
  .فريغ القدس من سكانهاعلى اجراءات االحتالل التعسفية بتشتيت العائالت المقدسية بهدف ت

وعرض البرنامج تقريرا مصورا من القـدس، تـابع فيـه معانـاة الطفلـة المقدسـية لمـار الـشلبي، التـي 
قــرر االحــتالل تــشتيت عائلتهــا، فــاالب واالخــوة بالقــدس، وهــي مــع والــدتها خــارج المدينــة المقدســة، وذلــك 

م المبعـدة، منـى الـشلبي، فـي حـديثها خـالل  االتوقالـ .بسبب قرار سلطات االحتالل إخـراج االم مـن القـدس
التقريــر، بــان ابعادهــا جــاء بقــرار جــائر بــسبب اعتقــال زوجهــا، الــذي بقــي فــي القــدس بهــدف الحفــاظ علــى 
الهويــة و بعــض الحقــوق كالتــأمين، والتــي تعطــى للمقيمــين فــي القــدس فقــط، مــضيفة انهــا ســتواجه حكمــا 

  .بالسجن وغرامة مالية في حال عادت للقدس

جانبه، أكد زوج المبعدة، عمر الشلبي، بان كل من يحاول التعبير عن موقفه أو رأيه السياسي من 
والتقــى البرنــامج بمــدير مركــز العمــل المجتمعــي بجامعــة القــدس، الــدكتور منيــر  .يــتم اتخــاذ اجــراءات بحقــه

د الفلـسطينيين قـدر نسيبة، الذي قال بان دولة االحتالل تستخدم عددا كبيرا من االجراءات بهدف تقليـل عـد
كما تستخدم قوانين كثيـرة فـي مـسعاها هـذا، كقـوانين الغـاء االقامـات " حربا ديموغرافية"االمكان، وهي تشن 

والقيود على تسجيل االطفال، ولم الشمل، ما ادى الـى وجـود عـدد كبيـر مـن العـائالت المـشتتة، مـشيرا الـى 
جزء منهـا يعـيش فـي الـضفة الغربيـة او قطـاع غـزة ان هذه العائالت ال تستطيع العيش تحت سقف واحد، ف

كما التقى البرنامج، الذي يقدمه االعالمي جرير مرقة، خالل اتصال فيـديو  .وجزء في القدس وآخر خارجها
عبر القمر الصناعي، بالناشط والحقوقي المقدسي محمد ابو سنينة، حيث أوضح ان دولة االحتالل تتعامل 

، وهـو قـانون يعـرف الفلـسطيني "قانون الدخول الى اسـرائيل"ل قانون يسمى مع المقدسيين تحديدا من خال
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التعريف، هناك تبعات قانونيـة، اهمهـا امكانيـة قـوات  وبين انه بناء على هذا ."المقيم الدائم"المقدسي بانه 
ــة المقدســي اذا تغيــب عــن القــدس لمــدة ســبع ســنوات  ــة االســرائيلي ســحب هوي ــر الداخلي االحــتالل او وزي

واصلة، سواء داخل فلسلطين او خارجها، واشار الى ان عمليات تفريق الـشمل تقـع ضـمن سياسـة ابعـاد مت
  .المقدسيين، فالمبعد ألكثر من سبع سنوات يفقد هويته

 ، وهـو قـانون يـسمح ٢٠٠٣واضـاف ابـو سـنينة، ان االحـتالل قـام بتجميـد قـانون لـم الـشمل عـام 
ر المقدســيين، بتقــديم طلــب لــم شــمل والحــصول علــى الهويــة للمقدســي او المقدســية فــي حــال الــزواج بغيــ

وبين ان القانون اجاز لم الشمل في بعض الحاالت، مـا وضـع العراقيـل الكثيـرة  .المقدسية للزوج او الزوجة
 عاما وللمرأة ٣٥والشروط المعقدة لقبول هذه المعاملة كعدم جواز تقديم معاملة لم الشمل للرجل تحت سن 

  .شيرا الى ان عشرات االلوف من العائالت المقدسية تعاني من هذه المشاكل عاما، م٢٥تحت 

وحول الجانب القانوني وامكانية الدفاع عن هذه العائالت، بين ابو سـنينة بـان المـشكلة تكمـن فـي 
ان الجميع مقيـدون بـالقوانين االسـرائيلية، كمـا يتوجـب علـى العائلـة المقدسـية االقامـة فـي القـدس ليتـسنى 

وزارة داخليــة االحــتالل تــضع العراقيــل امــام الكثيــر مــن المعــامالت بــشكل غيــر ان ع عنهــا، مــشيرا الــى الــدفا
قانوني، ما يحصر امكانية المساعدة باللجنة االنسانية لمتابعة القضايا االنسانية ومقرهـا تـل ابيـب، مـشيرا 

  .الى ان وصول المقدسيين اليها دون مساعدة قانونية او محامي، شبه مستحيل

  ٢ ص٩/٩/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  اصدارات

   اإلسرائيلي والتهويد القدس في والمسيحية اإلسالمية لمعاالم
 المغلوطة المسميات وحقائق وفلسطين القدس

  

  القدس – بكر أبوبكر 

يتضمن إطاللة على عدد من  ربك بكر أبوالعربي الفلسطيني والباحث  بحث من إعداد الكاتبصدر 
 .الصهيونية التاريخية، وفي الرواية المتداولة بشأن مدينة القدس العربية وفلسطينالخرافات واألكاذيب 

خـاص لمــا يتعلـق بالمـسجد األقـصى المبــارك، أولـى القبلتـين وثالـث الحــرمين بـشكل تعـرض البحـث 
ًالتوراتي المزعـوم علـى مـا يـسمى زورا” الهيكل“ّالشريفين، وما يسمى  ، والمـصلى المروانـي ”جبـل الهيكـل”ّ

ّ من مـسميات معـالم مدينـة القـدس األخـرى التـي طالهـا التـشويه ًا عددّوفند .تابع للمسجد األقصى المباركال
ِالتــي ال صــلة لهــا بــالواقع أو باألبحــاث الحديثــة كمــا ال صــلة لهــا بعلــم اآلثــار -التــوراتي المــرتبط بالخرافــات 

قلعـة داود أو : إال بـال اي دليـل، مثـل  بادعاءات الصلة مع هذه المعالم لسبب تشابه األسماء لـيس -ّالبتة
  .َِبرج داود ومقام النبي داوود، وبرك سليمان وكرسي سليمان ومغارة سليمان وقبر أبيشلوم
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 ٢٧/١/٢٠١٤كمـا نـشر فـي  بثتـه القنـاة العاشـرة اإلسـرائيلية،ونيفزيتلٌ تحقيق وجاء في البحث أن
تحظــى بــدعم حاخامــات نافــذين وسياســيين ٍأن منظمــات يهوديــة تعــيش األســاطير برأينــا وهــي قــد اظهــر 

ًالمزعـوم تمهيـدا لتـدمير األقـصى المبـارك ” الهيكـل الثالـث” إسرائيليين، أنهت استعداداتها لبناء ما يـسمونه
ٕوضمنه قبة الصخرة المشرفة، وتهجير المسلمين من البلدة القديمة من القدس وهدم منازلهم واقامة مراكـز 

  .اةًتوارتية طبقا لما كشفته القن

، لمعـد ” الثالـثالهكيـل”الذي وصفته القناة بالعقل المدبر لبناء مـا يـسمى” يهودا عيتصوني“وقال 
فلــسطين، فــي ســياق برنــامج أضــواء علــى االعــالم االســرائيلي الــذي يعــده ) تلفــزة(=رائــي  التقريــر الــذي بثــه

نتيجة ومضة ) ى المغطىاألقص(ويقدمه الصحفي، أنس أبوعرقوب، أنه اليعول على انهيار المسجد القبلي 
هــذا المــسجد ســيتم ”: ًبـرق أو قــصفة رعــد، متعهــدا أن يــتم تــدمير المــسجد االقــصى بأيــدى اليهــود، بــالقول

تفكيكه بأيدينا، أنا ال أعلق أملي على ومضة برق أوعلى قصفة بـرق، أنـا أتامـل أننـا فـي النهايـة، سـندرك 
  .”ما هو واجبنا، وسنؤديه

 في سياق تحقيقها مقابالت مع النشطاء اليهـود الـضالعين فـي انجـاز وأجرت القناة حسب الوكاالت
المزعوم، والبعض اآلخـر ” الهيكل الثالث“المخططات، وبعضهم انتهى من إعداد المخططات الهيكلية لبناء 

غـــوش “مـــستوطنة  /يعمـــل فـــي جمـــع الحجـــارة لبنـــاء الهيكـــل، وتجولـــت القنـــاة فـــي مزرعـــة فـــي مـــستعمرة
  .بية قطعان الخراف التي ستذبح كقرابين داخل الهيكل المزعومتتم فيها تر” عتصيون

ـــ ــا مــن إيمــانهم ب ــدون هــدم المــسجد األقــصى انطالق ــرا مــن اليهــود يؤي ــاة أن عــددا كبي ًوأكــدت القن ً 
التي تزعم أن تدمير المسجد األقصى سيعقبه اندالع ما يطلقون عليه حرب يأجوج  ،”المعتقدات المسيانية”

المزعـوم مكـان المـسجد ” الهكيـل الثالـث“ها ظهـور المـسيح ثـم يـتم بنـاء مـا يـسمونه ومأجوج التي سـيتخلل
  .”األقصى المبارك

ِما يفعلونه بالمسجد األقـصى المبـارك وعـدد مـن المعـالم األخـرى مـن مـساجد وقـالع وعرض البحث 
االســرائيليين الــخ، التــي يــدعون كــذبا تبعيتهــا للتــاريخ اليهــودي بينمــا كــل اآلثاريــات وبروايــة  ...ومتــاحف

 أنها عارية عن الحقيقة، فلم تشهد حبة رمل واحدة حتى اآلن في فلـسطين  تظهرأنفسهم من علماء اآلثار
ّللتاريخ التوراتي المحرف والمزور مطلقا   علماء اآلثار اسرائيل فنكلستاين وزئيف هرتـزوغ ونيـل كما تحدث(ّ

  .)أشر سبيلبرغ

   .)نقض المسميات المغلوطة(” وفلسطين“دس أسماء وحقائق بالق  منًا عددالبحثعرض و

 عـدد مـن المعـالم المقدسـة المـسيحية فـي بـذكر الـصلة االسـالمية والمـسيحية بالقـدس وأكـد البحـث
  .مدينة القدس

  ٥/٩/٢٠٢٠مركز الناطور للدراسات واألبحاث 

*** 
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  آراء عربية

  ٕالمسجد األقصى تاريخ وارث حاضري إسالمي
  

  *سري القدوة

لتاريخ وال يدركون الحقيقة وواقـع المـسجد االقـصى المبـارك هـذا الـصرح االسـالمي ألنهم يجهلون ا
الشامخ واإلرث الديني لدى جميع المسلمين بإنحاء العالم، وألنهـم يجهلـون مكانـة مدينـة القـدس التاريخيـة 

وفرض واقع ر هذه الوقائع التاريخية ويمارسون سياستهم االحتاللية يوأهميتها، وألنهم يسعون فقط الى تغي
التهويد على المـسجد االقـصى واألمـاكن المقدسـة المحيطـة بـه، وينطلقـون مـن خـالل دعـم االحـتالل بـشكل 
مطلق حيـث اثـارت تلـك التـصريحات لمستـشار الـرئيس االمريكـي جاريـد كوشـنير، حـول أحقيـة الـصالة فـي 

ـــديانات ـــاع ال ـــين اتب ـــا ب ـــا ومكاني ـــسيمه زماني ـــر المـــسلمين وتق ـــسخط واالســـتهجان المـــسجد االقـــصى لغي  ال
واالستغراب الن مثل هذه التصريحات تدعم العنصرية وتعزز الكراهية وتتنكر لكل القيم الدينية بين الشعوب 

ر هــذه الحقــائق الدينيــة يــكــون المــسجد االقــصى للمــسلمين وحــدهم دون غيــرهم، وال يمكــن التفــريط او تغي
ات للمــسجد االقــصى يجــب ان تكــون مــن البوابــات ٕالمعروفــة لــدى الجميــع وتتوارثهــا االجيــال، وان أي زيــار

 . الفلسطينية الشرعية ومن خالل األردن صاحب الوصاية على المقدسات اإلسالمية في القدس الشريف

إن المــسجد األقــصى المبــارك غيــر قابــل للتقــسيم الزمــاني أو المكــاني وهــو حــق مقــدس للمــسلمين 
مــن تــاريخ اســالمي ومكانــة دينيــة اكــدتها كــل االديــان وحــدهم، وهــو جــزء ال يتجــزأ مــن عقيــدتهم لمــا لديــه 

السماوية، فهو ال يخضع للتقسيم او المساومة او التجارة، وال بد من التأكيد في كل االوقات على ان زيـارة 
المسجد االقصى وزيارة األراضي الفلسطينية المبارك وهما يرزحان تحت االحتالل العسكري اإلسرائيلي ال بـد 

 خلـو أي  تنسيق المباشر مـع وزارة االوقـاف والـشؤون الدينيـة التابعـة لدولـة فلـسطين يـشترطوان تكون بال
زيارة فردية أو جماعية لفلسطين وقدسـها مـن أي إجـراء يـصب فـي مـصلحة تطبيـع عالقـات المـسلمين مـع 

 . االحتالل الذي يعمل على تهويد المسجد االقصى ويحتل االراضي الفلسطينية

الحكـم العـسكري االسـرائيلي تتـصاعد يوميـا وتقـوم بتطبيـق إجـراءات تدريجيـة إن ممارسات سـلطات 
لالستيالء على األراضي الفلسطينية، بصورة استفزازية تعبر عن أطمـاع ونوايـا خبيثـة، وتهـدف إلـى عرقلـة 
إقامة الدولة الفلسطينية حيث تقوم باالعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه مـن هـدم منـازل 

مــواطنين وتــشريدهم فــي القــدس وســائر األراضــي الفلــسطينية لــصالح سياســة توســيع االســتيطان وزيــادة ال
 . أعداد المستوطنين وتوسيع نطاق المستوطنات في األراضي الفلسطينية

ــل وتتواصــل حمــالت  ــي الخلي ــضا الســتهداف المــسجد االبراهيمــي ف تتواصــل ممارســات االحــتالل اي
 للنيل من ارادة الـشعب الفلـسطيني وقدسـية االمـاكن الدينيـة لديـه حيـث تمـارس االحتالل التعسفية والقمعية

سياسـة االســتفزاز للمـشاعر الدينيــة وقامـت بــدعم المــستوطنين المتطـرفين واعتــداءهم علـى ســطح المــسجد 
اإلبراهيمي، ورفـع أعـالم إسـرائيلية والفتـات تحمـل عبـارات اسـتفزازية علـى أسـواره، بـالرغم مـن ادراكهـم بـان 
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المسجد اإلبراهيمي إسالمي، وخاص بصالة المسلمين وعبـاداتهم وحـدهم، كمـا اقـتحم عـشرات المـستوطنين 
 ونظموا جـوالت فـي باحاتـه، وتلقـوا شـروحات عـن  باحات المسجد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة

علــم االحــتالل، الهيكــل المزعــوم وخــالل االقتحــام ارتــدت متطرفــة ممــا تــسمى جماعــة طــالب ألجــل الهيكــل 
وتجولت في باحات األقـصى، وهـي تـردد عبـارات الهيكـل وتـزعم أن األقـصى ملـك لـشعب إسـرائيل، علـى حـد 

 .تعبيرهم

ان تلك الممارسات الهمجية والعنصرية ال يمكـن ان تمـر او الـسكوت عليهـا، فهـي بالدرجـة االولـي 
لعربـي واإلسـالمي، وتـستهدف الـى خلـق تأتي ضمن ممارسات االحتالل التهويدية ولسرقة وتزوير التـاريخ ا

واقـع التهويــد للقــدس والخليـل واألراضــي الفلــسطينية المحتلـة، بــدعم كامــل مـن قبــل االدارة االمريكيــة والتــي 
تتجاهل مشاعر العرب والمسلمين في جميـع انحـاء العـالم، وتعبـر عـن ممارسـة العنـصرية وتنـشر الكراهيـة 

 . بين الشعوب

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية/ في فلسطينسفير االعالم العربي * 

 ١٢ ص٩/٩/٢٠٢٠ الدستور

***  

  آراء عبرية مترجمة

  : إلى مستوطني الضفة الغربية
  ها أنتم أمام القانون الدولي تحتلون أرض غيركم

  هآرتسميخائيل . بقلم ب

 مـن غـضب )٦/٩ ،"هـآرتس"( المحتلـة المنـاطق في سياحي ومرشد مودع كاتب "هعتسني بوعز " 
 لالسـتجمام المتنـزهين دعـوة فـي الكامنـة المهزلـة عـن كتبت وقد .أسبوع قبل هنا الصحيفة في نشرته مقال
 .إزعاج بدون تحتفل والعنف والعنصرية والطمع الشر فيها محتلة منطقة في

 أكثـر تـدوير إلعـادة فرصـة وجـد أنـه وربمـا رزقـه، بمـصدر المحتمل المس من هعتسني خشي ربما
 أجـل مـن مقالـه كتابـة فرصـة سـأنتهز وأنـا .االحـتالل تبريـر اجـل مـن إسرائيل افتعلتها التي ضعفا التبريرات

 أن للــصحيفة قــارئ ألي يكــون ال حتــى الــصحيح، مكانهــا فــي والتاريخيــة القانونيــة الحقــائق ووضــع العــودة
 .هعتسني وقهايس التي الحجة بسذاجة يبتلع

 علـى قانونيـة سـيادة أي هنـاك تكـن لـم أنـه بـسبب بأنـه يقـول المنـاور يسرائيلاإل القضائي االدعاء
 يكـون أن اجـل مـن .محتلـة منـاطق اعتبارهـا يمكـن فـال ١٩٦٧ حزيـران فـي أحد أي قبل من الضفة يأراض

 فلن سيادة صاحب هناك يكن لم ٕواذا .يراضاأل هذه باحتالل قام سيادة صاحب هناك يكون أن يجب احتالل
 الحـرب، طريـق عـن عليهـا مـسيطر ُمـدارة، محـررة، ": أوصـافلهـا توجـد المنـاطق فـان لـذلك .احـتالل يكون

 .محتلة أنها باستثناء ذلك كل ،"عجين برقائق محشوة



 
٢٤

 درج كـل فـوق مـن رميهـا تـم لقـد .وصـافاأل هـذه علـى وافقـت العـالم فـي رسـمية جهـة أي توجد ال
 الخدعـة هـذه تـسويق اجـل من مكانته كل جند ليفي، ادموند المتوفى، المحكمة قاضي دماعن وحتى .ممكن

 .خدعته بشراء أحد أي يقم لم يةسرائيلاإل

ــر ولكــن ــى بحاجــة ليفــي تقري ــد .رد إل ــرد هــذا  جــاء وق ــع هــو كمــا ال  الجهــة مــن يجــب وكمــا متوق
 هـو االحـتالل لـي بالنـسبة .األحمـر الـصليب :الـدولي ينـساناإل القـضاء فـي الـدولي القـانون عـن المسؤولة
 الحـرب قـوانين تناولـت التـي وجنيـف الهـاي مواثيـق حـسب بأنـه وأكـد عـاد وقـد .والمحـدد والمفسر المشرف
 تــم المنطقــة أوال، .محتلــة كمنطقــة معينــة منطقــة تحديــد اجــل مــن شــرطان مطلــوب ي،نــساناإل والقــانون
 .عسكري بحكم حكمها يتم المنطقة ثانيا، .العسكرية بالقوة عليها االستيالء

 بنـاء ":األحمر الصليب قرر وهكذا .عالقة أي لها توجد ال االحتالل قبل كانت التي السيادة ومسألة
 محتلـة ي أراضـهـي الغربيـة الـضفة فـان )ليفـي تقريـر( التقرير الدعاء خالفا أنه الواضح من فانه ذلك على
 ." إسرائيلقبل من

 :االسـتيطان عـن هنـاك كتبـت التـي األمـور عـن هعتـسني ابـالغ اايض الجدير من المناسبة هذه في
 التـي الرابـع، جنيـف ميثـاف فـي ٤٩ المـادة أن علـى التأكيد يجب الضفة في يةسرائيلاإل المستوطنات بشأن
 نــشاط أي )ًأيــضا تمنــع( …باحتاللهــا قامــت التــي المنطقــة إلــى المــدنيين ســكانها نقــل مــن دولــة أي تمنــع

 بالمرشـد يجـدر ذلـك كـل مـع ربمـا عنـدها ."المحتلـة المنطقـة إلـى سـكانه نقـل على ديساع أن يمكن للمحتل
 .المحتلة المناطق في للتنزه أخذهم قبل هنزبائ يحذر أن هعتسني السياحي

 الـذي المـسيء المقـال أن إلـى ويرمـز الموضـوعية دقتهـا علـى" هآرتس "يهنيء هعتسني وللتحلية،
 التـي الواقعيـة المـصداقية عـن التخلـي علـى الـصحيفة يحـث )أنـا هـو القـصد( وأنه .الدقة بهذه أضر نشرته
 .بها تتميز

 ."هــآرتس "مــصداقية علــى قلــيال التأكيــد ســأحاول أنــا لــذلك، .نــاحيتي مــن جميــل لــيس أنــه صــحيح
 عنـوان تحـت ٤/١١/٢٠١٢ فـي الـصحيفة في ظهرت أعاله المذكورة القانونية المعلومات جميع فان وبهذا

 الدولية اللجنة بعثة رئيس شرار،/بيدرو خوان الكاتب بقلم ،"احتالل قوة هي إسرائيل أن ىعل ينص القانون"
 .المحتلة المناطق وفي إسرائيل في األحمر للصليب

 فيهـا تنـشر التـي الموثوقـة والمعلومـات" هـآرتس "وبعنايـة ثابتـة بـصورة قـرأ هعتـسني بـوعز أن ولو
ــان لربمــا ــى ســيوفر ك ــة نفــسه عل ــة ءاتالهــرا هــذه كتاب ــة األكاديمي ــي المزيف ــا الت ــي كتبه ــصحيفة هــذه ف  ال

  .الموثوقة

   ٩/٩/٢٠٢٠القدس العربي 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
King, French president hold talks in Paris, reaffirm strong bilateral ties 

His Majesty commends Macron’s efforts in support of Lebanon and its people 
 
By JT - Sep 09,2020 - His Majesty King Abdullah and French President Emmanuel 
Macron pose for a photo at the Élysée Palace on Tuesday (Photo courtesy of Royal Court) 
AMMAN — His Majesty King Abdullah and French President Emmanuel Macron on 
Tuesday reaffirmed the strong, deep-rooted ties between the two countries, expressing 
keenness to bolster the Jordanian-French partnership…. 
Turning to the latest regional and international developments, foremost of which is the 
Palestinian cause, His Majesty stressed the need to reach just and comprehensive peace, on 
the basis of the two-state solution, guaranteeing the establishment of an independent, 
sovereign, and viable Palestinian state on the June 4, 1967 lines, with East Jerusalem as its 
capital….. 
For his part, President Macron expressed appreciation of His Majesty’s efforts to achieve 
peace, and maintain security and stability in the region and the world. 
Foreign Minister AymanSafadi, Adviser to His Majesty for Policies Bisher Al Khasawneh, 
and Jordan’s Ambassador to France MakramQueisi accompanied the King on the visit. 

Jordan Times Sep 09,2020  
*** 

Dozens of settlers, intelligence officers storm Al-Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - More than 80 Jewish settlers and five intelligence 
officers stormed Al-Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem on Tuesday under heavy police 
protection. 
The settlers listened to an explanation from the tour guide about the Judaizing narrative of 
the holy Islamic Mosque. 
They strolled through the courtyards of the Mosque before leaving from the Magharaba 
Gate which is only used by settlers. 

 Palestinian Information Center 8/9/2020  

*** 

IOA forces Jerusalemite Family to raze their shops 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - The Israeli occupation authority (IOA) on 
Wednesday forced a Jerusalemite family in Jabel Mukaber neighborhood in the east 
of the holy city to demolish agricultural structures. 
According to local sources, the family of Ja’abis had to remove four structures they 
used to keep cattle in order to avoid incurring dozens of thousands of shekels if the 
Israeli municipality had demolished them. 
The Israeli municipality in Jerusalem had given the family 24 hours to comply with 
the demolition order. 

Palestinian Information Center 8/9/2020  
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