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�א�
	د������� �

�وא��	س�א��دن �

  ة�  ١٥  .ق�ار م? ال�4ن=�B ح�ل الق�س.. @&ه�د اردن
 Fام: ال(لH0وال Iة واجK9 وال�صا� ١٥  .األق"ى ال Kق1ل ال��اكة وال ال0ق=
 ة�%Pات و�"Rة دوما ت0"�ر سل9 أول��ات األردن: ش�%4U=ة الفل�Vش أك� أن الق�اب العU١٦  .ًخ 
 وا وال ت%ازل ع? والی0هاال : األردن�١٧  .ب�یل ع? األون 
 Fو_ة الق�س.. @&ه�د ال(ل�ة ت*�� ع� ١٨  .سل=لة ق�ارات دول
 Fة أول��ة ل�ی%ا: ال(ل�%4U=ة الفل�Vة الق�س والقK٢١  .ح(ا 
 Hاألردن44?: الفای �ة وض(4� ٢٢  .الق�س سb0ل نا@Vة في قلI ال=�اسة األردن
 F4%44? : ال(لU=الفل Iف إلى جان� ٢٣  .ون�ع9 ص(�د ال(ق�س44?ن
  �4ة وال(=اتأك��ة�ل�ور ال0ار�Rي للهاش(44? في ال(/افbة على ال(ق�سات اإلسالم/.  ٢٤ 
 ة�Vت&اه الق Fادة ال(ل��@ jاب
%4�ة ی1�ز م�kl األردن الU=ال�*و الفل ���٢٤  .نتق 
 ?4U=ة على ال(ق�سات في فل� ٢٤  .ض وم? عل4ها عام وح0ى ی�ث اللـه األر١٠٠م%m  ال�صاKة الهاش(
 ?4U=4ي األردن وفل/� ٢٧  .ال(عای�ة الهاش(�ة ل(=

�א������א���������ون�א��	س �

 ة حلقة م? م=ل=ل االع�0اءات على ال(ق�سات: ك%عان�  ٢٨  .االع�0اء على �%�=ة ال&
(ان

��������ون�� �

 ة�l��ة في الق�س ال�sة ال�4س�٣٠  .األردن ی�ی? ه�م االح0الل ل�رج م�خل ال(ق1 
 ةا�%4U=ة الفل��ة: لRارجsة ال�4س�ة ال(/0لة ه�م درج م�خل ال(ق1�l��٣٠  .في الق�س ال 
 دولي لل=الم �ل�ع9 عق� م*ت( �4%ي مع األردن وم"U=٣٠  .ت%=34 فل 
 واش�ة�م الق�سي: ال�ة على ال/� ٣١  .االردن س�4اصل ت"�Kه لالع�0اءات اإلس�ائ4ل
 4? ه� ال0ع41: ال(ال)يU=اف ب�ولة فل�االع0Iة وال�ع�Vام? مع القV0قي لل�� ٣٢  .� ال/
 ه�م"4 ���4%ي في تقU=الفل Iان األم9 ال(0/�ة ت*�� على ح3 ال�عU� ٣٣  .وحل ال�ول40? ووkl االس0
 ل(ان�ال1 v�%ل�األی �قK 4لB�4? أص�قاء م&(�عة تU=٣٥  .شع1%ا ل�ع9 فل 
 ة�%4�ةالRارجU=الفل  IالUض ت�االح0الل على رادعة عق�_ات @ف lل�k m4ة م�ار�عها ت%ف� ٣٥  .االس0�Uان
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 اف ال(فاوضات%w0ة �(ق�مة الس�%4�ة إس�ائ4لU=افة ق(ة فلV0ت=عى الس �٣٦  .م" 
 ة :ال(ال)ي�%4U=ة الفل�Vارات الق�٣٧  .األم9 ال(0/�ة ت&(ع على ق 
 ص ت/ق34 ال=الم العادل�اءات ال0ي تق�ض ف�ع اإلج� ٣٨  .األردن ی*�� ض�ورة وkl إس�ائ4ل ج(
 4?األمU=ارات لفل�ة ساحقة ل"الح أر_عة ق� ٣٨  .9 ال(0/�ة ت"�ت @أغل1
 ?4U=ص فل�"R@ اراتها�ق m4األم9 ال(0/�ة ب0%ف IالUاو ت�ع�v.  ٣٩ 
 ة في الق�س=�%4�ة ت/(ل إس�ائ4ل م=*ول�ة م/اولة م=P�0? إح�اق �%U=ئاسة الفل�٤٠  .ال 
 االس0ع(ار اإل }UR)ال �PاRر م? مm/ة ت�%4U=ة الفل� ٤٠  .س�ائ4لي في الق�سvالRارج
 ة� ٤١  .إع�ام االح0الل للUفل أب� عل�ا اس0(�ار ل=ل=لة ال&�ائ9 ض� ال�عI الفل=4U%ي: ال&امعة الع�_
 ع��ائ4ل لف0ح ت/ق34 س�ا و��ع� إس� ٤٢  .م(
ل االت/اد األورو_ي ی�ی? ج��(ة ق0ل الUفل أب� عل
 vة الق�س: ال"ف���ة @/=اسV٤٢  .ال ق 
 "� ٤٣  .قت�ی? م/اولة ح� �%�=ة ال&
(ان�ة @الق�س" ةالRارج�ة األردن
 ?4%P�0=)ائ9 االح0الل وال�ات إلدانة ج��mم �V/4? في األم9 ال(0/�ة تU=ة فل
 ٤٣  .@ع
 4? ض� ال(ق�سات%P�0=)إرهاب ال kl4%�4 ی�ع� ال(&0(ع ال�ولي ل�U=نالفل  ٤٤  .ن
 ة في الق�س: مع? @��ر=� ٤٥  .مة و�دانة االرهاب ال"ه�4نيدع�ة ل�ح�ة األ ..قاح�ا� م/اولة ح� �%
 "ة" نال0عاو اإلسالمي� ٤٦  .ت�ی? ج��(ة ق0ل الUفل أب� عل�ا وم/اولة إح�اق �%�=ة ال&
(ان
 ة: م/اف� الق�س� ٤٦  .ه� ن0اج ت/��� ح�Bمة ال�(4? ال(U0�ف @إس�ائ4ل االع�0اء على �%�=ة ال&
(ان
 هج�(ة : @�ارة م��ة"ج� ٤٧  .خUة صه�4ن�ة خ41
ة ل0ه��� الق�س في س�اقاع�0اء م1�مج Kأتي " ال&
(ان
 انيU�ًال=لUة تUلI ت�خال دول�ا ل/(اKة الق�س م? ال�0سع االس0 ً.  ٤٨ 
 اوBة �ش�%4U=ة فل� ٤٩  .االح0الل ان0هاكات @�أن ال(0/�ة األم9 إلى رس(
 ان وال0ه���: وع�د @ای�نU� ٥٠  .حmر فل=4U%ي وخUى إس�ائ4ل�ة م0=ارعة لالس0
  ةKةال=ع�د�%4U=ة الفل�Vم? الق jاب
 ٥١  .ت&�د م�قفها ال
 اع�ع(3 ال"K ة على اساس ال�ول40? والف�ل�%4U=ة الفل�V٥١  .حل الق 
 )ة� ٥٢  .ت�حI @ق�ار ال�4ن=�B ب�Uالن اإلج�اءات اإلس�ائ4ل�ة في الق�س) األوقاف اإلسالم
 ة: األم9 ال(0/�ة��ة فل=4U? م/�د @ق�ارات دولV٥٣  .م�قف%ا ت&اه ق 
 سف�اراغ�ا 4B� ٥٣  .االح0الل إنهاء ال=الم ومف0اح االس0�Uان�ة إس�ائ4ل س�اسة ن�ف�: فل=4U? ل�� ن
 رات في م�ی%ة الق�س ال(/0لة�U0ال �اني العام على آخU��1لع الق%"ل الUK ٥٤  .اله�مي 
 "ة العف�� ٥٤  .ال(=P�0%ات في أن�0Uها @=I1" بي.إن.بي إی� "ش��ة ت%0ق�" ال�ول
 �ام ال((ل)ة حل ال�ول40?العاهل ال(غH04%ي @الU=الفل -� ٥٥  ._ي ی1لغ ال�ئ
 ش ال=امي�اب العUخ ?)
 ٥٥  .ق وتأك�4 على حق� ال�عI الفل=4U%يال=ف4� الفل=4U%ي ی
 _ي�ل(ان الع�4? أمام ال1U=اه%ة ول&%ة لفل�ا الKاVارات ح�ل الق�٥٧  .ق 
 إخالء عا �ائ4ل إلى إلغاء أوام�ةاالت/اد األورو_ي ی�ع� إس�l��ة في الق�س ال�%4U=٥٧  .ئالت فل 
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 اتK�/0األردني أساسا @(�اجهة ال Iة ًجالل0ه جعل ال�ع�%4U=ة الفل�Vال الق� ٥٨  .ودع9 ال
�ابj األردن�ة ح
  ة ساحقة�%4�ة٦ال&(��ة العامة ت10%ى @أغل1U=ة الفل�Vارات ت0عل3 @الق�٦٠  . ق 
 ف� : ال(ال)ي�اسي"ن�%4�ة في األم9 ال(0/�ةل(%ع ال�ول م? " االبH0از ال=U=ارات فل�لق j��"0٦٠  .ال 
 ا�ات األورو_ي االت/اد دع�ة الفUة م%ازل إخالء ع? @االم0%اع االح0الل ل=ل�%4U=وم�قفها ت0(اشى فل 

 ٦١  .لالس0�Uان ال�اف�
 يRال(=اس ب�ضع الق�س ال0ار� Fرف� ال(ل ?)
 ٦١  .مل0قى الق�س ال
قافي ی
 �4أم �Uد ق�&K 9ةللق @الده دع�V ة�%4U=٦٢  .ال"ف ووح�ة الفل 
  ة في� ٦٢  ".األق"ى"االردن ی�ی? اس0(�ار االن0هاكات االس�ائ4ل
 ة @/3 ال(ق�سات� ٦٣  .فل=4U? تUالI ب0/�ك دولي ل�kl ال&�ائ9 ال"ه�4ن
 ة�%4U=ة الفل�V_ي ی*�� دع9 @الده للق�ال(غ �٦٤  .ال=ف4 
  ة ب%اءUة ت�ی? خ��ة في الق�س وح�ة اس0�Uان٨٣٠٠ال&امعة الع�_.  ٦٤ 
  ائ4ل إلن�اء�ة إسUت�ی? خ �ة ج�ی�ة في الق�س٨٣٠٠م"� ٦٤  . وح�ة اس0�Uان
 ا@قةU0ضة ل�ح�04ه االف0قار لل&ه�د ال&ادة ل(/اس�ة االح0الل: م%"�ر في رسائل م�ع �
 ٦٥  .جعل شع1%ا أك
 عي: أب� ردی%ة�ش �عه غ4� ٦٦  .الق�س ومق�ساتها خ{ أح(� واالس0�Uان ج(
 لUK ةف�0ح�%4U=ال(=0&�ات الفل �اني على آخU��1٦٦  .ع الق%"ل ال 
 دور األردن ال(/�ر H�Hال�1 ب0عUK �4اس�vس ن  ٦٧  .ن
 ا ٤٠� ٦٩  .ن ی�قع� رسالة تUالI @(%ع دخ�ل @Vائع ال(=P�0%اتً أورو_�اًب�ل(ان
 "ة ج�ی�ة٨٣٠٠ت�ی? ال("ادقة على ب%اء " نال0عاو اإلسالمي� ٦٩  . وح�ة اس0�Uان
 9 ل"4?ا�� ٦٩  .الفل=4U%ي ال�عI مع للV0ام? ال�ولي ال�4م في اح0فاال ت
 4? لألق"ى%P�0=)٧٠  .مف0ي الق�س ی�ی? اق0/ام ال 
 ائ4ل�ها إلقامة عالقات مع إسU�URا ت%في ت�=� ٧١  .إن�ون
 -0ة في م�ی%ة الق�س: غان�%4U=٧١  .ه%اك م0=ع لعاص(ة فل 
  Iة ساحقة على ح3 ال�ع� ٧٢  .الفل=4U%ي في تق��� ال("4�ال&(��ة العامة ت"�ت @أغل1
 ة�%4�ة ت/mر م? مRاP� إق�ار قان� ش�ع%ة ال1*ر االس0�Uان�ة الع��ائU=ة الفل� ٧٢  .نالRارج
 vة: ال"ف��%4�ة وال�صاKة على مق�ساتها هاش(U=ادة على الق�س فل� ٧٣  .ال=
 ة�%4�ةوزارة الRارجU=خاص @اال: الفل ���ان جل=ة ل(&ل- األم? االث%4? ل%قاش تقU� ٧٤  .س0
 @ ار�ه على م?؟.. ٢٣٣٤(%اس�ة ص�ور قm4ة ت%ف� ٧٥  .َم=*ول
 وا�ل(انات العال9 ب�ع9 األون�ب IالUK 4%يU=ي الفل%P٧٧  .ال� 
 ادة� ٧٨  .ال&(��ة العامة ت"�ت @أغل1�ة على ح3 شع1%ا @ال=
 اك=0ان@ :�%4U=ة الفل�Vائ4ل إلى ح4? ال�0صل ل0=��ة دائ(ة للق�اف @إس�ف� االع0�٧٨  .ةن 
 : أب� ردی%ة �4? وعلى ال(&0(ع ال�ولي ت�ف4%P�0=)ار إرهاب ال�ة اس0(� ٧٩ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة ت0/(ل م=*ول
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  .ال/(اKة ل�ع1%ا
 ?40اسخ @/ل ال�ول�امه الH0د ال�&K ٧٩  .االت/اد األورو_ي 
 4%يU=الفل -� ٧٩  .ن*�� عق� م*ت(� دولي لل=الم: ب�ت4? في ات"ال هاتفي مع ال�ئ
 ع @(1لغ االت�4?٤.٦/اد األورو_ي ی10U=ي فلwة ل�ع9 الج� ٨٠  .ن مل�4 ی�رو إضا�
 "ة�%4U=ة الفلU4?" ال=لU=اف ب�ولة فل�تغال لالع0�٨١  .ت�ع� ال1 
 ة�%4U=ة الفل�V٨٢  .ت�قعات ح�ل إدارة @ای�ن والق 
 ة ال�ه�اء في الق�س�ات @(�خل مق1��٨٣  .األردن ی�ی? ال/ف 
 م%0&ا k��ت�1أ تع ?U%ات @أنها واش%P�0=)ائ4ل"ت ال�في إس j٨٣  ".ص%ع 
 ف مع%ا�K 9٨٤  !.ول)?.. العال 
 ة ته��� الق�س�ر م? ت"اع� وت4m/K 4%يU=٨٤  .اإلف0اء الفل 
 ?4%P�0=)ائ9 ال�ج klم&ل- األم? @االن0"ار للقان� ال�ولي وو IالUة ت�%4U=ة الفل� ٨٥  .نالRارج
  9ة ت%�د ب�سUائ4ل"ال=ل�في إس j٨٦  ".ص%ع 
 ال(=ل(4? في الق�سم �ة على مقاب� ٨٦  .ف0ي م"� ی�ی? االع�0اءات اإلس�ائ4ل
  عةPة مقا�� ٨٧  .BDS ن�عي وان0"ار لـ" إس�ائ4ل"الق�ار األورو_ي @أح
 ات االح0الل ل0ه��� ال(�ی%ةUURف�ل م� ٨٨  .ص(�د ال(ق�س44? س
 )ي ب0=ه4ل ت&ارة الB��ار األم�ا للقVة ت�0اصل رف�%4U=اتال0%�ی�ات الفل%P�0=.  ٨٨ 
 اد: م%"�رKان @االزد�0(=� ٨٩  .في �ل ��اب م=اءلة إس�ائ4ل فإن الbل9 واإلفالت م? العقاب س
 "�B=4?٧ت"ادق على ت(��ل " ی�نU=٩٠  . م�ار�ع ل"الح دولة فل 
 ���/0ة ال)b%دور م H�Hع%� ی�ع� ل0عH٩١  .نال 
 ة�ًن��� أن �BK العام القادم عاما ل0عH�H ال�واKة الف: اش0 %4�ة وال�فاع ع%هانU=٩١  .ل 
 ة� ٩١  .ال%ا3P ال�س(ي @اس9 ال�ئاسة ی�د على ت"اع� األع(ال الع�وان
 4%يU=ال�زراء الفل -� ٩٢  .نعHز ص(�د الفل=4U%44? في الق�س واألغ�ار @Bل اإلمBانات ال(0احة: رئ

������� �

 @الق�س؟ �ان األح(Rائ4ل إخالء ال�ى إس�R٩٣  .هل ت  
 ة @ای�نKان ی0"اع� في الق�س ال(/0لة.. ُق41ل والU�  ٩٥  .االس0
  ال(اضي٢٣ال(=&� االق"ى شه� �4? ال�ه%P�0=)٩٧  . اق0/اما م? ق1ل ال  
 ?449 على ال(ق�س�RK 3كارثة .. القل"�B�  ٩٨  ".واد ال&�ز"ته�د م%bقة " نال=4ل
 ة العل(اء وال�عاة @الق�سw4ا وه�  ٩٨  !!ل ت/ارب األم�اتسلUات االح0ال ب�ان صادر ع? الهw4ة اإلسالم�ة العل
 �4ة ت0ه9 ق�ات االح0الل @إع�ام ال�ه�4 ال(ق�سي ن�ر شق�lة حق�)b%٩٩  .م  
 "ة�ًان0هاكات اإلح0الل تع�Kا ساف�ا واص�ارا واض/ا على اثارة م�اع� ال(=ل(4? ": األوقاف اإلسالم ً   ١٠٠  .)ب�ان(ً
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 .. ع&لة الق�س�1B)على سف�ح ال �4Uخ vوع ته����١٠١  .م�  
 اني: نم=*ول�U�  ١٠٢  .نإس�ائ4ل ت=�R0م قان� أمالك ال�ولة ل0"ع�4 ال�0سع االس0
  د��K ا و�ه�م ٨٧االح0الل�%4�ة ال�ه� ال(اضي٣٢ً مق�سU=١٠٣  . م%�أة فل  
 ة ت=0ه�ف أهالي الق�س
  ١٠٤  .خI4U األق"ى m/Kر م? ح(الت خ41
 "9�K(%ع " U%)@"E1قة  ع%اتا وح�ة اس0�Uان�ة على أراضي ال��=��ة وال�Uر و٣٥٠٠ب%اء ": ع4� ع(

%4�ة قابلة لل/�اةU=إقامة دولة فل.  
١٠٤  

 ات االح0الل إ@عادها ع? األق"ى�ابRال/ل�اني تف�ل م/اولة م vة ه%ادU@ا�١٠٦  .ال(  
 "اني سعار".. هامات�س غفعاتU�  ١٠٦  .ال(/0لة الق�س ش�قي في اس0
 4? ض�%P�0=)إرهاب ال kl4%�4 ی�ع� ال(&0(ع ال�ولي ل�U=نالفل   ١٠٧  . ال(ق�ساتن
 ع%�ا j/ل3 م�س(ا الق0/ام األق"ى تUل تB�  ١٠٩  ".ش0اء یه�دv في ج1ل اله�Bل"ن ًج(اعات اله
  ق على�"K ة في الق�س ال(/0لة٤ّاالح0الل)Rة ض�  ١١٠  .ّ م�ار�ع اس0�Uان
 ة��ة في الق�س ..االع�0اء على �%�=ة ال&
(ان/�ّنهج ثابj لالح0الل @/3 ال(ق�سات ال(= ّ ّ.  ١١٠  
 ة العل(اء وال�عاة @الق�سw4ا وه�  ١١٢  .ب�ان صادر ع? الهw4ة اإلسالم�ة العل
 از%Bأش vلقاء ال"ف�v .. ح%)K ؟"حل ال�ول40?"هل�١١٣  . زخ(ا أك1  
 تق%ي �4%ي: خ41U=داد تع%0ا ض� ال(/�0 الفلHم�اقع ال�0اصل ت� �ة دول�ة" ًV١١٣  ."نع(ل على رفع ق  
 ل في الق�س�Pاني األU�  ١١٥  .تع�ف إلى تفاص4له..  ال(/0لةال1�ج االس0
 انيU�  ١١٦  ..مUR{ ل1%اء أك1� ب�ج اس0
 غال041ه9 @الق�س ال(/0لة vیه�د ?P�0=4? مل�4 ون"ف مل�4 مP�0ائ4لي ل�إس }URنم   ١١٦  .ن
 اح0الل الق�س m%ة م�ة لل(=&� األق"ى ألول م�l��قة الU%)ات وأنفاق ج�ی�ة أسفل ال��١١٨  .ال)�ف ع? حف  
 ة دول)b%ةم�  ١١٩  ."سالح قاتل" قإس�ائ4ل تف� تbاه�ات الفل=4U%44? بـ: 
  ی0ه�د �اتي ی�0اصل @الق�س وال0ه&4m١٢٠  . عائلة @=ل�ان٨٦اله�م ال  
 4?٨٦ضام%ا مع " صالة":سل�ان%P�0=)ل"الح ال �الق= �عائلة مه�دة @ال0ه&4 v.  ١٢١  
  د�U@ �ة @الق�س ال(/0لة٢٠٠االح0الل یـأم�%4U=ة فل�١٢٣  . أس  
 أم(ي ���تق : jائ4ل ه�م�ا خالل أس�1ع4?٥٢إس�%4U=ال فلH%١٢٥  . م  
 ة الى جل4ل ج�ی��  ١٢٦  .ال(�ار�ع االس0�Uان�ة ت/�ل الVفة الغ�_
 وحق� االن=ان �م*س=ات االس �قتقار� �.  ١٢٧  
 ة أهلها�ال&ه�د لل�فاع ع? الق�س ون" k�
  ١٢٨  .م*س=ة الق�س ال�ول�ة في فل=4U? ت�ع� ل0)
 ١٣٠٠Pة اع0قله9 االح0الل م�ا��=�  ١٢٨  . وح0ى الل/bة٢٠١٩م%m م%0"ف العام  ? م? ال�
  ان وال0ه��� فيU�ت�Uرات �41�ة في ال(�ه� ال(ق�سي ومع��ة الRان االح(� االخU� في م��وع االس0

  .؟!ال(�ی%ة ال(ق�سة
١٢٩  

 ة @األق"ى�  ١٣١  .ان0هاكات م00ال



  

  
٧ 

 }URاني مU�  ١٣٢  .سل�ان في ال�_ا@ة وادv حي یه�د ج�ی� اس0
 ?ی1هmذ ب0عmر�ة واالح0الل ی0لHات م�١٣٣  .أوضاع األس4  
 "-" هآرت�أع�م ج%�د االح0الل ال(ق�سي ن�ر شق4 k�  ١٣٤  .ت)�ف �
 "ة إلعاد�  ١٣٥  .رأس ح�_ة االح0الل ل0ه��� الق�س".. ج(�
 ١٣٧  . م? ال(�اجهات ال=اخ%ة و_*ر ال(�اجهة ال(0&�دةأس�1ع  
 فالPاأل �ةمعاناة.. �األس�  ١٣٧  .ن في س&� االح0الل ال ت�فع لها Pف�لة وال ��وف ص/
 ام .. ك�رونا @الق�سb%١٣٨  ."األ@ارتای�"جائ/ة ب  
  م االح0الل�R0=K اmBة" نقان� الع�دة"ه�  ١٣٩  .لالس0�الء على ال(%ازل الع�_
  ?44مالي ل(=اع�ة ال(ق�س ¡"Rر اع0(اد م�4? تقU=١٤١  .فل  
 واإلصالح �ال0غ44) �%4U=ص�ر : )ةالفل �ل"اق0/امات األق"ى ون�B�  ١٤١  .ت%1ئ @UR� �41�" اله
 ة @الق�س��; أح�اء ع�_Uة ته�د ب0ع�  ١٤٢  .ش��ة م�اه إس�ائ4ل
 ة على معال9 ال(�ی%ة ن/� ته��� م(%هج�U�  ١٤٢  .ال(UURات اإلس�ائ4ل�ة @الق�س ت/9B ال=
 "j9 ب�س��ة":ج4�وزالB��على ساحة ال=فارة األم �الق اس9 ��ش%P١٤٥  . @الق�سإ  
  _ي و�سالمي في�ك شع1ي ع�ل�ب ت/U١٤٦  .٢٠٢١م  
 ?4U=فل �ة أس�١٤٦  .�ح(لة ال0/الف األورو_ي ل(%اص  
 اح0اللها٢٠٢٠ m%ت على الق�س م�األع�ام ال0ي م I١٤٨  . م? أصع  
 ات االح0الل في الق�س�ة.. كام4�sRائ9 م�ة وج�  ١٤٩  .س�U�ة أم%
 عي في�U0ات ج(ة ت�اجه الع(ل الK�/١٥٠  . الق�ست  
 اح0اللها٢٠٢٠.. ته��� الق�س m%األع�ام على ال(�ی%ة م I١٥١  . أح� أصع  
 ح ال�ه�اء��ة وض�sة ال�4س�اله�م واالق0/ام ألرض مق1 klاز ل��اح0 �أمv.  ١٥٣  
 "ة" ك�روناKم? أوجاع ال(ق�س44? االق0"اد ��H١٥٤  .ت  
 وس ��رونا�ة @ف4�فل أح(� م%اصUال(ق�سي ال �١٥٦  .إصا@ة األس4  
 ال/ل�اني vة ه%اد�  ١٥٧  .٢٠١٢ أع�ام م�ة ق�ارات إ@عادها ع? األق"ى م%m عام ٧.. ال(ق�س
 ال/(�رv :ا العام في الق�س١٢٠mها االح0الل هmة ه�م نف�  ١٥٧  . ع(ل
 ة�  ١٥٨  .ً Pفال في زناز�? العHل االنف�اد٣٠vووضع  ٢٠٢٠ أPفال خالل عام ٩االح0الل ق0ل : ال/��ة العال(
 &ةم%ح ال�  ١٥٨  .!نی�فVه ال(ق�س�4" قmر"مUR{ اح0اللي .. %=�ة اإلس�ائ4ل
  ة العامKب�ا m%ها االح0الل في الق�س١٢٠مmة ه�م نف�  ١٥٩  . ع(ل
  ائ4لي م? الـ�عاج إسHبي بي سي"إن" I1=@ "4%يU=ح الفل�  ١٦٠  ".ال(=
 ة�%4�ة ع? االع�0اءات اإلس�ائ4لU=ة ال�*و الفل�دائ ���١٦٠  .نتق  
 "ار اUالقk�sRات.. "ل%P�0=)_{ ال�الق�س و� H)K vوع ته����١٦١  .قم�  
 في س&� االح0الل �نك�رونا ی0=لل إلى زناز�? األس �.  ١٦٣  



  

  
٨ 

 ة في الق�س ال(/0لة�  ١٦٤  .االح0الل ی�اصل ان0هاكاته @/3 ال(ق�سات اإلسالم
 ة�lة حق�)b%م=�1قة: م �ة غ4�ًال(ق�س�4 ی�اجه� ح�_ا إس�ائ4ل ن   ١٦٦  .ن
 ة�  ١٦٧  .vال&�ار الع%"� K/�م ال(�اP%4? م"ادر رزقه9 و�0ه�د وج�ده9..  إلى الق�سم? قلق4ل
 ���ا األس�أ" ٢٠٢٠ خالل اع0قال حالة ٤٧٠٠: تق�  ١٦٩  ."�األس� على £ص/
  �0لي على=K ان % ٨٧االح0اللU�  ١٧١  .م? م=احة الق�س ال(/0لة ع1� االس0

�א!�	א א� �

 ة ال(/0لة ت�ه� ع�وان�%4U=ا م0"اع�ااألراضي الفل�ًا إس�ائ4ل ً ً.  ١٧٢  
 �ال في ص�ر @اهH%١٧٣  .االح0الل یه�م م  
 �1B)له في الH%ا على ه�م م�  ١٧٣  .االح0الل K&1� مق�س
  �0لي على=K الق�س٨االح0الل �١٧٣  .ق شاح%ات ج%�ب ش  
 از�ة ٥٩Hو ج�الت اس0فmق0/(� األق"ى و�%فK ا%P�0=نم   ١٧٤  .ن
  4%44? و�صا@ةU=ع عامل4? فل�ة ج٦م"�  ١٧٤  .ّـ�اء حادث ده- @/افلة إس�ائ4ل
 ?44%4U=ض الق�4د على الفل�ار ف�ة في األق"ى واس0(K١٧٤  .صل�ات تل(�د  
  ة%P�0=_{ م�ش3 شارع ی �قK ١٧٥  .@الق�س" م�ردوت"ب1*رة " ج4ل�"االح0الل  
 ة @الق�س ال(/0لة�  ١٧٦  .إح�ا� م/اولة م=P�0? إح�اق �%�=ة ال&
(ان
  ?ج م�ل1%اء ب }URة٣٠م��=�  ١٧٦  .ً Pا@قا @ال�
 ا م? وس{ الق�س�%4U=ع0قل فلK ١٧٨  .ًاالح0الل  
 ة ٣ ب4%ها إصا@ات ٤�4Uصاص خ�9 اق0/ام خالل اث%4? واع0قال االح0الل ب�Rا مK�%١٧٨  .قل  
 اق9 االح0الل�Pافات و�ر_ا@ة ج%�ب األق"ى ی0"�و ل& v١٧٨  .نأهالي واد  
 صاص االح0الل بـ�فل في ع4%ه بP ةال�" إصا@ة��=�."  ١٧٨  
 ام ش(ال الق�س�١٧٨  .مق0ل شاب في ال  
 اK�%قل �ة ش�  ١٧٩  .قاالح0الل K&�ف أراضي زرا¥
 فة والق�سVیهاج(� مق�س44? واع0قاالت @ال �%P�0=نم   ١٧٩  .ن
 له ب%ف=هH%ا على ه�م م%Pم�ا �1&K ١٨٠  .ًاالح0الل  
 ق0/(� األق"ىK �%P�0=ل في سل�ان ومH%ر به�م مm%ناالح0الل ی   ١٨٠  .ن
 �الثة أشه
  ١٨١  .االح0الل Kع0قل مق�س�ا و��ع� آخ� ع? األق"ى ل
  ق�د اق0/اما" نع0"�4"اإلرهابيKً ا١٣٠ لـ%P�0=١٨١  . لل(=&� األق"ىً م  
 ق0/(� @احات ال(=&� األق"ى ال(�ارك م&�داK �%P�0=)ًال ن   ١٨١  .ن
 ة إسالم4ـة @القـ�س�عـلى أرض مق1ـ vائ4ل4ـة تع0ـ��ـات اإلسU١٨٢  .ال=ل  
 9�¥Hب بل�ة ال�4? و�=�0لي عل4ه(ا ق%B=م F(فK ١٨٣  .االح0الل  
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  ة�ال�ه�اء"االح0الل یه�م س�ر مق1 " }URم m4ة"في الق�س ل0%فKقة ال0ل(�دK�/١٨٣  ."ال  
  �4ع0قل وال� ووال�ة شهK ١٨٤  .وع�د م? ال(ق�س44?االح0الل  
 اوالن اق0/ام م=&� في الق�س واألهالي ی0"�و له(ا/K ان%P�0=١٨٤  .نم  
  ف��ة االح0الل ت)B/اجم�مق�سياإلف �١٨٤  . ع? أس4  
  ق0/(� األق"ى وم/اوالت إلدخالK �%P�0=نم   ١٨٤  .لل(=&�» ال�(ع�ان«ن
 ة رائ�ة سع�4 ع? األق"ى ل(�ة أس�1ع�  ١٨٥  .االح0الل ی�ع� ال(ق�س
 ة في الق�س�  ١٨٥  .اس0(�ار االع�0اءات االس�ائ4ل
 ا ٨٨٤%P�0=١٨٦  .ق"ى األس�1ع ال(اضي اق0/(�ا ال(=&� األًم  
  ?4ع0قل شابK ١٨٦  .الق�سم? و�(�د اع0قال شاب االح0الل  
  ف�U0)ال)F�  ١٨٧  .K�ارك في اق0/امات األق"ى) غل
 4? @االخ0%اق%Pر و�صا@ة ع�د م? ال(�ا�Uاو�ة وال=�  ١٨٧  .م�اجهات ل4ل�ة في ال�
 الل�اء ال%0�ة H&0/K ١٨٧  .االح0الل  
  ة ُاالح0الل ی�اصل أع(ال�في مق1 I��Rوت k��&١٨٨  .@الق�س" ال�ه�اء"ت  
 ر_ا@ة vات م�0اصلة في واد��9 شعفا� وحف�R١٨٩  .م�اجهات في م  
 اسة االح0الل�ة @األق"ى @/Kتل(�د �١٨٩  .شعائ  
 ا ٣٠%P�0=ا ًسائقا نیهاج(� ًم�  ١٩٠  .@&�وح و�"�14نه ًمق�س
 ق0/(� األق"ى١٠٨K ?4%P�0=١٩٠  .ن م  
 =ا��الق�ساالح0الل یه�م ب �اجات ش�١٩٠  .قت وم%�آت ت&ار�ة و�  
 لها ب%ف=ها في سل�انH%ة على ه�م م�  ١٩١  .بل�Kة االح0الل ت&1� مق�س
  �)/0قK �%P�0=)نال   ١٩١  .ًم&�دا وس{ ح�اسة ش�Pة االح0الل" األق"ى"ن
  فة في شارع ال�اد�  ١٩٣  .الق�س الق�K(ةفي االح0الل Kع0قل ثالثة مق�س44? وم�اجهات ع%
 ح(ة وتف0�هق�ات ا�ّالح0الل ال"ه�4ني ت�ن- م"لى @اب ال ُ.  ١٩٣  
 اح @الق�س ال(/0لة�خ ج�نم=P�0%� یهاج(� م%ازل ال(�اP%4? في حي ال�   ١٩٣  .ن
 ثالث نقا� م�اجهة مع االح0الل في الق�س �١٩٣  .تف&  
 ة في الق�س�lا�ات ال(�م? �ام4 ��H)ال I"%ة ت�  ١٩٤  .ال��Pة االس�ائ4ل
 ��ع34 حK ما ش(ال الق�ساالح0اللHح H4? على حاج%P١٩٤  .ة ال(�ا  
  ?&=مق�سي @ال �9 على أس4B/K ا١٢االح0الل ال"ه�4ني�١٩٤  .ً شه  
 ـ%ــ�P3نم=0ــ�Pق0/(� األق"ى وع�ة م%اK اح في الق�س ال(/0لةو ن�خ ج�  ١٩٥  .ن�هـاج(ــ� مـ%ازل حي ال�
  ات�s�0=)0ه�ف ال=K �4Uائ4لي ی�1أ في ت"ع�4 خ�ةاالح0الل اإلس�%4U=١٩٥  .الفل  
  ة�%4U=ع? ال(=&� األق"ى٦االح0الل ی�ع� فل �١٩٦  . أشه  
  ة�ی�ن=� مق1 �%P�0=نم ّن   ١٩٧  .ّ@ال�10ل على الق�1ر" @اب ال�ح(ة"ُ
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 ة @األق"ىK١٩٧  .صل�ات تل(�د  
 ?4%P�0=)_�ة ال�فة: عV١٩٨  .اق0/امات لألق"ى واع�0اءات @ال  
 ة األ�ع(ل في دائK ع0قل حارساK ١٩٩  .وقاف @الق�س ال(/0لةاالح0الل  
 ة إلى م�ی%ة أش�اح)Kل الق�س الق��/K ١٩٩  .ّاالح0الل  
 ل : الق�س�Hأعالماالح0الل ی j1"ة ن�%4U=ات فلKاء ورا�  ١٩٩  . النUالقة ال
�رةإح
 ?4%P�0=)ة.. اع�0اءات ال�  ٢٠٠  .ت)0�Bات ج�ی�ة لل=�اسة اإلس�ائ4ل
 ات ل�4B@ Fمال �ع�4 اع0قال األس4K اج ع%ه في الق�ساالح0الل�ة اإلفb/.  ٢٠٠  
 ة في الق�س�ع ال�ه�4 زعات�  ٢٠١  .ت�4

�א���"�ن �

 "ة�  ٢٠١  .ًت��ع? ب*را اس0�Uان�ة ش(ال الق�س" العل�ا اإلس�ائ4ل
  فة و٥٠ت=هل اقامةVة في ال�%Bة٦٠٠٠ ألف ب*رة س�l��٢٠٢  . @الق�س ال  
  �4ة الق0/ام األق"ى خالل ع�  ٢٠٣  ".ال/ان��اة"دع�ات اس0�Uان
 ة ب4? صفافا وال�قعة)Rة ض�  ٢٠٣  .خUة اس0�Uان
 اني ج�ی�U�  ٢٠٥  .االح0الل @"�د ت%فm4 م��وع اس0
  ة ج�ی�ة @الق�س٨٣٠٠ال("ادقة على ب%اء�  ٢٠٥  . وح�ة اس0�Uان
 ١٤الح0الل ی1%ي ا m%فة مVة @ال�  ٢٠٦  .ن دو إعالن رس(ي٢٠١١ ب*رة اس0�Uان
  ح م%اق"ة ل1%اء�UK ة غ4ل� @الق�س وح�ة ج�ی�٢٩٠االح0الل%P�0=٢٠٧  .ة في م  
 ���ة ق�  ٢٠٨  .ًامUR{ إس�ائ4لي لل("ادقة على آالف ال�ح�ات االس0�Uان

	��#�� �

 ة لـ�l��قة الU%)ات وأنفاقا ج�ی�ة أسفل ال��حف m٢٠٨  .ل0ه���ها" األق"ى" االح0الل ی%ف  
 في الق�س ال(/0لة vار ال0ه���Uوع الق�ة ل(��  ٢٠٩  .ب�ء الع(ل @ال(�حلة ال
ان

���$�!� �

 ة�ّال)%�=K j"ادق @الق�اءة ال0(هK�4ة على م��وع قان� ل0���ع ال1*ر االس0�Uان ن ُ.  ٢١٠  
 ?44%4U=ة ض� الفل�  ٢١٠  .تق��� ی�ص� ال0/��� والع%"��ة ب�سائل اإلعالم اإلس�ائ4ل

%&�'�(�)*� �



  

  
١١ 

 في ��mة �ال
  ٢١١  .إلس�ائ4ل عاص(ة @الق�س ت�امI األم��Bي ال�ئ�- الع0�اف ال
ال
 ة"ى لًا عمعا ٣٣�%4U=٢١٢  .ىل األو"ان0فاضة ال/&ارة الفل  
 ان0فاضة ال/&ارة �في ذ��.. F�  ٢١٣  ."إس�ائ4ل"ن أدوات شع1�ة ان0"� بها الفل=4U%�4 على ٨ إنف�غ�ا�
 رة ٣٧H&ة ارت)01ها ً عاما على م�  ٢١٣  ."الهاغاناه"ع"ا@ات ال"ه�4ن

�����ون�+�	� �

  9ل ال/=4%ي ت=ل"�  ٢١٤  . م�رسة١٤اس�ب لـ  جهاز ح١٥١م*س=ة �
 F�اس0ه�اف إلنهاء ال�ج�د الع�_ي في " ال&
(ان�ة"م/اولة إح�اق : رئ�- دی� ال�وم ال(ل)44? ال)اث�ل

  ٢١٦  .الق�س
 ائ- وعقاراتها: ث�ف4ل�س%(4? لل%P�0=)ة دل4ل على اس0ه�اف ال�  ٢١٦  .االع�0اء على ال)%�=ة ال&
(ان
 األول في م H��)ال �"/K ةم=0�فى ال(قاص��  ٢١٦  .=ا@قة ف�4ی�هات ج�اح�ة عال(

���	�+�,�
+� �

 ر�U٢١٧  .حي ال  
  ة�  ٢١٨  ".ك%�=ة �ل األم9"ك%�=ة ال&
(ان
 ة�sة ال�4س�٢١٩  .ال(ق1  
 �ة �م? ق�ة لف0ا" الق�س ال(ه&��٢٢٠  ."ق  

����$-����	�+� �

 ال%ابل=ي j9 ب? أح(� ب? ثاب�  ٢٢٠  .) هـ٨٨٢- (...ال(ق�سي  إب�ا¨
 اح(� ب? ع j%ب I%ةز��  ٢٢١  ).هـ٧٤٠- ٦٤٦: (�1 ال�ح�9 ال(ق�س
 ةKال�غ�اد �B=علي ب? ع j%ة بK٢٢٢  ).هـ٦٢٦- ٧١٢ (ه�  

��א��	س!.�!�% �

 ة�  ٢٢٢  .ع4? على الق�س ی�ص� اع�0اءات االح0الل على ال(قاب� اإلسالم
 ش ال=امي�اب العUص� ردود فعل ال(ق�س44? ت&اه خ�٢٢٣  .ع4? على الق�س ی  
 ف4? ال4ه�د لألق"ىع4? على الق�س ی0ا@ع ت"ع�U0)٢٢٥  .�4 ان0هاكات ال  
  ض ان0هاكات االح0الل خالل�0ع=K ٢٢٦  .٢٠٢٠ع4? على الق�س  



  

  
١٢ 

��/
�������
0� �

 اجع ٦٠٠�ة لل0��ة و_��UانB��ة و��ع� جامعات أم�ن أكادK(ي إس�ائ4لي ی�ف�V ال0ع��k ال(��ه لالسام ّن
  ٢٢٧  .ع? ت%1�ه

 "ة�)K4? دراسات أكادwعق�".. الالج ���ة خ�مة في ف�Vة الق�%4U=٢٢٨  .الفل  
 ج(ة ح�ل" م�ار "في ن�وة�ة ال0�  ٢٢٩  .رو_%�0ای? ل�اني" ه9 و�ما ن/? إما "ل)0اب الع�_
  ��mة ت/4ي ال�  ٢٣١  . لالن0فاضة�٣٣م%b(ات ال(&0(ع ال(�ني ال�0ن=
 "اء�Pاع ال"/ي @الق�س" ت&(ع األUة ح�ل معاناة الق�  ٢٣١  .@أورو_ا Kعق� أم=
 ع� ی�U0ح(ة @الق�س ال(/0لةنم�ة وال�sتي ال�4س�9 ل(ق1��k وت�مb%و ح(لة تm٢٣٢  .ن%ف  
 د�Uارات اإلخالء وال�ا لقVة اع0"ام في سل�ان رف)�ًن"I خ ْ.  ٢٣٢  
 االح0الل اإلن=ان قل/ق� العال(ي ال�4م في: الع�ل F٢٣٣  .شع1%ا قحق� أ@={ ی%0ه  
 4%ي ال(0/فU=9 الفلb%ه ی�ال=%� م*ت(v اني
  ٢٣٤  .ال
 4%ي ال"ه�4ني على ه��ة الق�سمU=اع الفل�ن%�0و ی0أمل� دور ال(0احف في ال"   ٢٣٥  .ن
 "ة دردشات�  ٢٣٧  .ال(ق�سي ال�ارع في ح=اسة لقVاKا ّی0ع�ض ب�نامج" مق�س
 اح�خ ج�  ٢٣٨  .ًوقفة في الق�س دع(ا ألهالي ال�
  ة @ع%�ان�  ٢٣٩  .فل=4U? ق04Vي"ال(%��0 الفل=4U%ي في ب��Uان�ا 900RK أم=
  لق� م�ادرةUK اءU�رك عل4%ا"نن�Uوف �٢٣٩  .على أب�اب األق"ى" صل الف&  
 ة�%4�ة.. ق%ادیل مق�سU=ة الفل�Vا في ت�ر�- الق�  ٢٤٠  .ت=0ع� إلPالق م�س(ها الRام- أونالی? £األولى ع�_
  ل3 وثائقي األق"ىUة ت�  ٢٤١  . حBاKة إرادة–م*س=ة الق�س ال�ول
 "4%يU=الفل ��Hان" ناإلذاعة وال0لفU�  ٢٤١  .تUل3 ال�4م العال(ي ال(ف�0ح ض� االس0

�א1	א�א� �

 ة�  ٢٤٢  .الق�س في ال�Uا@ع العال(
 اللP ?ال/=4? ب Fا@ات ال(لUة في خـ�%4U=ة الفل�V٢٤٣  .إشهار �0اب الق  
 ة: ص�ور �0اب�هU)٢٤٤  .ال(=&� األق"ى ال(�ارك في ال=%ة ال%��1ة ال  
  �ه�K ةbا"ُم/افUة في خ�%4U=ة الفل�VاللالقP ?ال/=4? ب F٢٤٤  ".@ات ال(ل  
 ي ل(�ی%ة الق�سRاسي وال0ار��  ٢٤٥  .ك0اب Kعای? ال0)��? ال=

��2���3א �! �
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 ة��ة والق�اس9 ال(�0�%4�ة األردنU=٢٤٦  .الق(ة الفل  
 ?4U=عي.. األردن وفل�1P ٢٤٧  .ت)امل  
 ودور األردن ال(/�ر Fاك ال(ل�حv.  ٢٤٨  
 9�  ٢٤٩  !!.م*ام�ة دول�ة.. ال0ق=
 %ص�9قb%ة إرهاب م�%4U=مة االح0الل األم�ال الفل�B٢٥٠  .ة ح  
 حل ال�ول40?؟ m٢٥٢  .@ای�ن هل س4%ق  
 ?40و_ای�ن وحل ال�ول F٢٥٣  .ال(ل  
 ه�  ٢٥٤  .ج��(0ان @�ع0ان لالح0الل و�رهاب4
 ة�/�  ٢٥٥  .ت�ف4� ال/(اKة ال�ول�ة لل(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
 �U٢٥٦  .الق�س ومق�ساتها في خ  
 ال/(ا �ةت�ف4�/�  ٢٥٧  .Kة ال�ول�ة لل(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
 ة @الق�س=�  ٢٥٨  .ج�ائ9 إس�ائ4ل�ة @/3 اإلن=ان�ة.. مق0ل Pفل و�ح�اق �%
 ة وت&اهل االح0الل لها�  ٢٥٩  .الق�ارات ال�ول
 ة�  ٢٦٠  .@U���ك الق�س ی%�ه العال9 الى خ"�ص�ة ال�صاKة الهاش(
 4%4U=ائ4لي للفل�اني ت/� إسU�  ٢٦١  .4? وال(&0(ع ال�وليّال�0غل االس0
 اK�%ار قلUاألحالم.. م �٢٦٢  .آخ  
 اVKفال أP0ه�ف األ=K ائ4لي�ة اإلس�ًقان� الق�م   ٢٦٣  .ن
 �4%ق� ال(ع�0=K ٢٦٥  .!؟..نشع1%ا صام� ول)? م0ى  
 ائ4ل�على اس �ن%0" k�ب�4 ال(قاوم وهي أش�  ال�mاء وال(ع�فة واالتقان وال/��ة ال=��عة هي أسل/ة.. ك

  ٢٦٦  . ص�ار�Rه وPائ�اتهف0)ا م?
 ة ال(ق�سات اKإلح(اk���ة في الق�س ال�/�  ٢٦٩  .سالم�ة وال(=
 اني
�ار ال�ول40? وال�فاع ع? الق�س واألماك? ال(ق�سة: ال(لF ع�1هللا الR@ �B=)0٢٧٠  .نم  
 قةU%)٢٧١  .إنهاء االح0الل أساس ال=الم ال�امل @ال  
 انات قاع�ة�  ٢٧٢  .ةال(=�وق الفل=4U%44? ل((0ل)ات ب
 ?4%P�0=)تق�ده ع"ا@ات ال vmائ4لي ال�٢٧٤  .واقع اإلرهاب اإلس  
 �)٢٧٥  .الق�س خ{ أح  
 في الق�س I٢٧٦  .ال0ه��� مه  
 ب�الع Fا ملK ا�B٢٧٧  .ش  
 9ال ت=ل9 م? اع�0اءاته �٢٧٨  .ح0ى ال(قاب  
 ة�  ٢٧٩  .م(ارسات االح0الل ت%�رج في إPار ال&�ائ9 ال�ول
  ?ائل"مV"ف�٢٨٠  .!!!ن صفقة الق  
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 4?؟U=لألردن ولفل I0(اذا ن)٢٨١  ل  
 ائ4ل لل(=&� األق"ى؟�إس }UR٢٨٢  ماذا ت  
 9ا ال(ق�س44? وح�ه���٢٨٣  !ال ت0  
 ه�م"4 ���في تق jاب
  ٢٨٥  .ح3 ال�عI الفل=4U%ي ال
 ع في األراضي ال(/0لة��ة ال0��  ٢٨٦  .ال)%�=j اإلس�ائ4لي ال K(لF صالح
 ك�_ي ال(�0�ة الع(ل الع�  ٢٨٧  .أه(
  ٢٨٨  ..!!.أص�ح @ال مع%ى" ًالق�س أوال"شعار  
 ة�  ٢٩٠  .ال(=P�0%ات اإلس�ائ4ل�ة ت=�U� على ع(3 الVفة الغ�_
 ة�/�  ٢٩١  .ًخلف قائ�نا دفاعا ع? ال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
 أن4%ة لألرض ولإلن=ان)P ة على ال(ق�سات�  ٢٩٢  .ال�صاKة الهاش(
 4? عالقاتU=ي في فل/��ة م(H4ةال0عاK; اإلسالمي ال(=R٢٩٣  . تار�  
 ه ال=الم�  ٢٩٤  .�أردن ال0عاK; في ذ�� م�الد رس�ل هللا ال=�4 ال(=�ح عل
 9ائ4ل" ال�ش3"ق{ .. رسالة إل4ه�٢٩٥  .و�س  
 ارب االح0الل اله��ة واللغة... الق�س/K ?4٢٩٦  .ح  
 �4%4U=٢٩٨  .ن@ای�ن والفل  
 اني
  ٣٠٠  .ه�اء ال&�; الع�_ي األردنيًتRل�4ا ل�.. ّج%4? ت�H0? @(�4ان ال(لF ع�1 اللـه ال
 أن4%ة لألرض ولإلن=ان)P ة على ال(ق�سات�  ٣٠٠  .ال�صاKة الهاش(
 وا؟�٣٠١  !.ل(اذا األون  

�45+���2���3א �!���7و6 �

 تهای�: نالقان� األساس�٣٠٣  .أب  
  نامج ال"ه�4ني"إلى خ�ام�9 .. "ال1��V0ًی�ما ما س"vا ال=�4 ال4ه�د�  ٣٠٤  .الع=اك� أیها ال�روز "أی�ی�ل�ج
 ?44%4U=االح0الل ل(%ازل الفل ;�  ٣٠٥  .تق��� ی�ص� أض�ار م�اه(ات ج
 ائ4لي�إس I4%44?" أمالك الغائ41?: "كاتU=الفل I٣٠٦  .نقان� ل%ه  
 �41ای�ن: خ@ I4"%فة والق�س ت=31 تVة ج�ی�ة @ال�  ٣٠٧  .م�جة اس0�Uان
 ق=9 الق�س�  ٣٠٩  .ن%0�اه� س
 تهای��عي"بـ .. أب�ام الbة ت(�ل ": ن�  ٣١٠  .ًب*را اس0�Uان�ة في الVفة الغ�_�ة "@ال(الی4?"م&ال- وج(��ات إس�ائ4ل
 ة��فة ع1�  ٣١١  .!”رس9 الR�ائ{“لـ .. ت4Rل أنF فل=4U%ي تق9/0 إس�ائ4ل بF04 �ل ل4لة: ص/
 ا م/0لي العال9 ات/�واK.  ٣١٣  
 ائ4لي�اإلس Iال)ات j41آر شv "دولة االح0الل �عKvّ.  ٣١٤  
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 ائ4ليإذا �ان @ا�ص%ع سالم إس ���ع? ال(اضي -  ی�ن ی �ف0K ه أن�  ٣١٦  .قفل=4U%ي فعل
 قي الق�س�4%�4 @�U=ة: نفل���٣١٩  .ی90 إخالؤنا الع�0ارات غ  

  
 

  

  
  

�وא��	س���دنא �

 ق�ار م? ال�4ن=�B ح�ل الق�س.. @&ه�د اردن�ة 
 

نأق�ت ل&%ة ال�*و الRارج�ة ال0ا@عة  -ع(ان 
م9 ال(0/�ة لل0�_�ة والعل9 لل(&ل- ال0%فvm4 ل(%b(ة األ

ال�4م ) ٢١٠(خالل دورته رق9 ) ال�4ن=�B(وال
قافة 
 .ً@اإلج(اع ق�ارا ح�ل م�ی%ة الق�س الق�K(ة وأس�ارها

نوقال ال%ا3P ال�س(ي @اس9 وزارة الRارج�ة وش*و 
ض�k هللا علي الفایH أن ت1%ي هmا الق�ار الهام  ال(غ0�_4?

ال0%=34 مع االشقاء جاء ن0�&ة جه�د دبل�ماس�ة أردن�ة @
في دولة فل=4U? وال(&(�ع40? الع�_�ة واإلسالم�ة في 

 .ال(%b(ة
�ه ی*�� على ج(�ع �وأوضح الفایH أن الق�ار ومل/
ع%اص� ال(�kl األردني إزاء ال1ل�ة الق�K(ة للق�س 
�ة، /�وأس�ارها، @(ا ف4ها األماك? ال(ق�سة اإلسالم�ة وال(=

�ه أعاد ال0أك�4� على رف� االن0هاكات وأن الق�ار ومل/
واإلج�اءات اإلس�ائ4ل�ة أحادKة ال&انI في هmه األماك? 
�ة، �(ا UKالI الق�ار إس�ائ4ل وkl ان0هاكاتها Rال0ار�
و�ج�اءاتها أحادKة ال&انI غ4� القان�ن�ة ض� ال(=&� 

ال/�م الق�سي ال���k، وفي ال1ل�ة الق�K(ة /األق"ى ال(�ارك
  .للق�س واس�ارها

�ه @Uالن ج(�ع االج�اءات ك(ا ی*�� الق��ار ومل/
اإلس�ائ4ل�ة ال�ام�ة ل0غ44� Pا@ع ال(�ی%ة ال(ق�سة وه��0ها، 

ال
(ان�ة ع�� ) ال�4ن=�B(ك(ا Kع�4 ال0أك�4 على ق�ارات 
الRاصة @الق�س وال0ي ع1�ت ج(�عها ع? األسف ن0�&ة 
ف�ل إس�ائ4ل، �ق�ة قائ(ة @اإلح0الل، في وkl أع(ال ال/ف� 

ق و�افة األع(ال غ4� القان�ن�ة وال(�انة في و�قامة األنفا
�ة وف3 ق�اع� القان� ال�وليl��نالق�س ال.  

وأشار تق��� ال(�ی�ة العامة لل�4ن�=�B الvm ق�م0ه 
لهmه ال�ورة إلى ال�سائل ال0ي وجه0ها ال((ل)ة ودولة 
فل=4U? إلى ال(%b(ة @R"�ص االن0هاكات في ال1ل�ة 

 .الق�K(ة
VKار أ�الق IالUK اع في تع44? ك(ا�ورة اإلس�ًا ض

م(
ل دائ9 لل(�ی��ة العامة في ال1ل�ة الق�K(ة للق�س ل�ص� 
ًكافة اإلج�اءات ض(? اخ0"اصات ال(%b(ة، و��ع� أVKا 

إلى الق�س ) ال�4ن=�B(إلرسال @ع
ة ال�ص� ال0فاعلي م? 
ل�ص� ج(�ع اإلن0هاكات ال0ي ت�ت)1ها إس�ائ4ل، الق�ة القائ(ة 

  .نقان� ال�ولي@االح0الل @(�جI ال
 vأ�١ ص٨/١٢/٢٠٢٠ال  

* * * * *  
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F9 : ال(ل�األق"ى ال Kق1ل ال��اكة وال ال0ق=
  وال�صاKة واجI والH0ام

 

هللا ال
اني،  جاللة ال(لF ع�1 اف00ح -  ب0�ا –ع(ان 
�-، أع(ال ال�ورة غ4� العادKة ل(&ل- األمة ال0اسع )Rال

 .ع��
 ما ن¡(وألقى جالل0ه خUاب الع�ش ال=امي، و��(ا یلي 

%4�ةU=ة الفل�Vه ع? الق� ):جاء �
"9�  @=9 هللا ال�ح(? ال�ح

وال"الة وال=الم على س�4نا دمحم، ال%1ي الع�_ي الهاش(ي 
 األم4?

 حV�ات األ¥�ان، حV�ات ال%�اب
 ..و_ع�ال=الم عل�9B ورح(ة هللا و_��اته، 

��اس9 هللا، وعلى ب��ة هللا، نف00ح ال�ورة غ4� 
ال0اسع ع��، و�=�ني أن أت�جه العادKة ل(&ل- األمة 

إل�9B @ال0ه%wة وال(�ار�ة، @ف�ز�9 ب
قة أب%اء و_%ات 
?Pال�..... 

حV�ات األ¥�ان، حV�ات ال%�اب، إن ت/ق34 "... 
ال=الم العادل وال�امل، على أساس حل ال�ول40?، ه� 
%4�ة U=ام ال�ولة الفل�l ?)VK ي، و_(ا&�خ�ارنا االس0�ات

القابلة لل/�اة، على خ��U ال�ا@ع ال(=0قلة، ذات ال=�ادة و
�ة١٩٦٧م? ح�H�ان عام l��وعاص(0ها الق�س ال ،. 

أما ح�مان ال�عI الفل=4U%ي، م? حق�قه العادلة 
وال(��وعة، فه� ال=I1 ال�ئ�=ي ل�قاء ال(%Uقة ره4%ة 

 .لل"�اع و��اب االس0ق�ار
ون/? ل9، ول? ن�0انى ی�ما ع? ال�فاع ع? الق�س 

تار�Rها، فال�صاKة الهاش(�ة على ومق�ساتها وه��0ها و
�ة، فهي واجI والH0ام، /�ال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
وعق�4ة راسRة، وم=*ول�ة نعH0 @/(لها م%m أك
� م? مwة 
عام، فالق�س هي ع%�ان ال=الم، وال نق1ل أv م=اس 
ب�ضعها ال0ار�Rي والقان�ني، وال(=&� األق"ى، �امل ال/�م 

 .�اكة وال ال0ق=�9الق�سي ال���k، ال Kق1ل ال�

حV�ات األ¥�ان، حV�ات ال%�اب، م? على هmا 
ال(%1�، أت�جه إلى �ل ف�د في أس�ت%ا األردن�ة، وأق�ل له9، 
أن90 أهل العHم، فل�B? ان0(اؤنا ع(ال وعUاء و�ن&ازا، ل�4قى 

 .األردن ق��ا عH�Hا، وت�قى هامات)9 م�ف�عة
وأسأل ال(�لى عH وجل، أن Kع4%%ا ج(�عا، على 

 .مة وP%%ا الغالي وشع1%ا العH�Hخ�
  ".وال=الم عل�9B ورح(ة هللا و_��اته

  ٢ ص١١/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

�ة%Pات و�"Rة : ش�Vش أك� أن الق�اب العUخ
%4�ةU=ًدوما ت0"�ر سل9 أول��ات األردن الفل  

ت(=F األردن @/ل ال�ول40? وف3 ق�ارات : ك%عان
  ال��¥�ة ال�ول�ة

 

 �4P اس�4  ا–ماج�ة أب��نج(ع خ1�اء س
 jاب
نأردن�4 أن خUاب الع�ش أك� م�kl األردن ال
%4�ة وهmا ال0أك�4 رسالة U=ة الفل�Vت&اه الق �وال(=0(
�ة Vالق �ع10K واض/ة للعال9 وال(&0(ع ال�ولي @أن األردن
%4�ة م? أولى األول��ات ل�Kه، وأنه ل? ی�0انى ی�ما U=ًالفل

3 ال�عI الفل=4U%ي ع? ال=عي ل0ق�9K ال/ل�ل العادلة @/
   .ال�ق34

 
  رسالة واض/ة

نأم4? عام الل&%ة ال(ل)�ة ل�*و الق�س ع�1 هللا 
�ادته الهاش(�ة : ت�ف34 �%عان قال�ان ال(�kl األردني @

�ة R4? ال0ار�U=وراسخ على م�ار ال0ار�خ ت&اه فل jثاب
وج�ه�تها الق�س وس�4قى واجI ال�فاع ع%ها وح(ای0ها 

 في �ل هmه الb�وف ال(/ل�ة ودع(ها حاض� دائ(ا ح0ى
وال�ول�ة ال(عق�ة @(ا في ذلF الK�/0ات ال"/�ة 
 kl�)وال Iا ال�اجmة، الن ه�واالق0"ادKة واالج0(ا¥
نت�ج(ة ع(ل�ة لعق�4ة وأمانة ح(لها الهاش(�4 على 
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عاتقه9 وخلفه9 ال�عI األردني ال(Rل¡ ل�P%ه 
�ادته9 الهاش(�ة في س41ل lو_0ه، لق�م األردن�4 و�نوع

�ات، م/V0م? ال �4
�قفه9 م? فل=4U? ال)/0لة ال(
وال�4م وعلى ال�غ9 م? ال(لفات ال)
4�ة في ال�أن األردني 
ال(/لي م
ل ت/�v ال�Uالة والفق� وض�ورة بmل ال&ه�د 
�ة Vار م�اجهة و_اء ال)�رونا إال ان القPفي إ

%4�ة ت�غل االه0(امU=الفل  Fادة جاللة ال(ل��األردني @
�ة ع�1هللا ال
انيRة ال0ار�Kال�صا Iاب? ال/=4? صاح 

�ة في الق�س و�عل? /�على ال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
جالل0ه في �ل م%اس�ة ان ال(UالI وال�ع�ات األردن�ة 
�ة وف3 ق�ارات ال��¥�ة Vه القmال/ل العادل له@ F=)0ت
ال�ول�ة ال(0(
لة @ق�ار حل ال�ول40? و�قامة ال�ولة 

%4�ة على ح�ود عام U=وعاص(0ها الق�س ١٩٦٧الفل 
�ة، �mلF ال0أك�4 على ض�ورة م/افbة إس�ائ4ل l��ال

على ال�ضع ال0ار�Rي ) ال=لUة القائ(ة @االح0الل(
والقان�ني في الق�س @(ا في ذلF ان ال(=&� األق"ى 
ال(�ارك مل)ا لل(=ل(4? وح�ه9 وال عالقة لل4ه�د @ه وف3 

 األخ4� ق1ل ق�ارات م%b(ة ال�4ن=�B ال)
4�ة @(ا ف4ها الق�ار
 . أKام

نان الل&%ة ال(ل)�ة ل�*و الق�س ت*�� ان 
ال(�kl األردني الهاش(ي ت&اه فل=4U? والق�س ثابj ل9 
 ?4U=فاألرض وال(ق�سات واألهل في فل �ول? ی0غ4
ًوالق�س في قل�ب ب%ي هاش9 األخ�ار ل9 تغI أب�ا ع? 
ع�4نه9، وم? ال(ع�وف ان ال�صاKة وال�عاKة الهاش(�ة 

�ة في الق�س عHزت لل(ق�سات/� اإلسالم�ة وال(=
وحافjb على ه��0ها ال/Vار�ة الع�_�ة ودع(j ص(�د 

 . األهل ووف�ت له9 و_/=I اإلمBان�ات ما عHز ص(�ده9
والURاب الهاش(ي على ال�وام ی*�� على وح�ة 
ال"ف الع�_ي و�ال سالمي في م�اجهة الK�/0ات فال�ح�ة 

قاد ال
�رة ال0ي ناد� بها ال���k ال/=4? ب? علي 
نالع�_�ة ال)1� وعلى خUاه ح(لها الهاش(�4 هي ال=�  �

قال(%�ع والق�ة ال0ي س0ع�4 ال/ق� في �ل م�اه� ال(عاناة 
ال�4م�ة في فل=4U? والق�س @(ا في ذلF ج�ائ9 الق0ل 
واألس� واالس0�Uان و�غالق ال(*س=ات وغ4�ها م? أشBال 

 . االن0هاك واالع�0اء ال(/�مة دول�ا
�ادته الهاش(�ة ال�اع9 ألهل%ا وس�4قى األ�ردن @

 jو_لغ ?)
في فل=4U? و الق�س مه(ا �ان ال
�ات/V0ال.  

  م�kl تار�Rي
ب�ورها أشارت ع�V م&ل- ال%�اب ال=اب3 وفاء 

إن خUاب جاللة ال(لF ی%Uل3 م? ال(�kl : ب%ي م"Uفى
%4�ة وهmه U=ة الفل�Vي لألردن م? القRوال0ار� jاب
ال

أتي في وقj ح=اس وخاصة أن ًال0أك�4ات ج�ا مه(ة وت
�ة ال=ا@قة ض�_j @ع�ض ال/ائ{ �ل B��اإلدارة األم
ال(%Uلقات واألساس�ات لع(ل�ة ال=الم وأرادت أن تف�ض 
 Iع4? االع�0ار ح3 ال�ع@ mة ول9 تأخKة أحادUخ

  .الفل=4U%ي
ًجالل0ه ی*�� دوما على : وأضافj ب%ي م"Uفى

%4�ةU=ام دولة فل�l ة حل ال�ول40? وعلى� قابلة أه(
�ة وأن ال(=&� األق"ى l��اة وعاص(0ها الق�س ال�لل/
غ4� قابل لل0ق=�9 إضافة إلى أن ال�صاKة الهاش(�ة هي 
نا@عة م? ال�اجI وااللH0ام والعق�4ة ف&الل0ه ی�جه رسال0ه 
للعال9 أج(ع ال0ي م? خاللها ی41? أن سI1 ال"�اع 
 Iمان ال�ع�ار ه� ح�قة وع�م االس0قU%)ي في ال=�ال�ئ

  .لفل=4U? م? حق�قها
ز�� . وم? جه0ه ب4? ال(/لل ال=�اسي د

ال%�اK=ة أن األردن ی��� ال0أك�4 على م�قفه ال
ابj ق41ل 
�ة ال&�ی�ة @أن األردن أوال ح��¡ B��وص�ل اإلدارة األم
%4�ة U=ام دولة فل�l ?)VK vmعلى حل ال�ول40? ال

م، م�0اصلة ١٩٦٧م=0قلة على خ��U ال�ا@ع م? ح�H�ان 
ً��ا وقابلة لل/�اة @(ا ی0%اسI مع ال(ق�رات األم(�ة، جغ�ا

ًوأن االردن ح��¡ أVKا على ال�صاKة الهاش(�ة على 
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�ة و�/mر م? /�األماك? ال(ق�سة اإلسالم�ة وال(=
ال(=اس بها في إشارة ألv م/اوالت إس�ائ4ل�ة فهmه 

  . عام١٠٠ال�صاKة ع(�ها أك
� م? 
خUاب جالل0ه م? أه9 : وأضاف ال%�اK=ة

م*س=ة دس�0ر�ة وهي م&ل- األمة وفي ب�ل(ان ج�ی�، 
هي رسالة في أن األردن م0الح9 في م*س=اته وسلUاته 

�ةV�4 أو ی�0انى ع? م�قفه ت&اه الق/K ?الث ول
  .ال
  ١٠ ص١١/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

ال ب�یل ع? األون�وا وال ت%ازل ع? : األردن
 والی0ها

  

 رئ�- ال�زراء دعا نائI -   ماج�ة اب� 4P�- ع(ان 
نووز�� الRارج�ة وش*و ال(غ0�_4? أK(? ال"ف�v إلى ت�ف4� 
ال�ع9 ال(الي الvm ت/0اجه و�الة األم9 ال(0/�ة إلغاثة 

 ?44%4U=4? الفلwوا(وت�غ4ل الالج�األون ( ?4%ها مB)0ل
ًاالس0(�ار في تق�9K خ�ماتها ال/��4ة لالج4w?، خ"�صا في 

ل�اتها ل(�اجهة جائ/ة هmه الb�وف ال0ي ازدادت ف4ها م=*و
 .ك�رونا

جاء ذلF خالل لقائه ام- ال=j1 ال(ف�ض العام 
، ف4لI4 الزار�%ي، ل�/³ ال&ه�د ال(m1ولة )األون�وا(لـ

وال(�اورات مع ال���اء ال�ول44? ل�0ف4� ال�ع9 ال(الي الالزم 
 .ل=� الع&H ال(الي ال/اد الvm ت�اجهه ال��الة

ادات لل(*ت(� واس0ع�ض ال"ف�v والزار�%ي االس0ع�
ال�ولي ل/�� ال�ع9 لل��الة الvm تع(ل ال((ل)ة وم(ل)ة ال=��� 
على عق�ه العام ال(ق1ل والvm أق�ته م&(�عة س��0ه�ل9 خالل 

 .ح�ارها االس0�ات�&ي
�ة م�0��ة عقI اللقاء، قال s//ات ص��وفي ت"
ال"ف�v، إن االج0(اع جاء في إPار ال0%=34 ال(=0(� ب4? 

�ام ال���اء م? أجل ح(�اKة ال��الة وال/فا´ على ق�رتها لل
ب�اج�اتها ومهامها ال/��4ة إزاء الالج4w? الفل=4U%44? وف3 
ت)ل�فها األم(ي الvm ج�ده ال(&0(ع ال�ولي @�Bل غ4� 

قم=�1 خالل الj��"0 في ال&(��ة العامة لألم9 ال(0/�ة في 
 .٢٠١٩نشه� �ان� األول 
الة وال ت%ازل ك(ا قل%ا م�ارا ال ب�یل ع? ال��«وأضاف 

�ام �ع? والی0ها وال ق�1ل ألP v�ح K/� م? ق�رتها على ال
ب�ورها، ألن لmلF ت�عات س�اس�ة غ4� مق�1لة وت�عات إن=ان�ة 

 .«أVKا م�ف�ضة وغ4� مق�1لة
وقال إن ال(/ادثات مع الزار�%ي ر�Hت على شق4?، 
�ة ال0عامل مع األزمة ال(ال�ة ال/ال�ة ال0ي s�األول ه� �

ال��الة، وهي أزمة �41�ة وانعBاساتها خ4U�ة على ت�اجهها 
م0لقي ال�Rمة في م%ا3P ع(ل ال��الة الR(- في الb�وف 
ال"��ة في �ل جائ/ة ��رونا، ال0ي ت=�0عي أصال ت�ف4� 
�ام @(ه(اتها �دع9 مالي أك1� ح0ى تB)0? ال��الة م? ال

 .ال�ئ�=ة وال/��4ة
ال�ضع مقل3 للغاKة، «وش�د ال"ف�v على أن 

ن�ضع خ4U� للغاKة @ال%=�ة لالج4w? الmی? Kع0(�و على ال
نال��الة، أولFw الmی? K/0اج� إلى العالج، واألس� ال0ي ت/0اج 
نإلى الUعام، واألPفال الmی? K/0اج� للmهاب إلى ال(�رسة، 
هmا ه� ما ال B)K? ت/(له وهmا ه� ما نع(ل معا و_ال��اكة 

 .«مع ش��ائ%ا ال�ول44? ل(/اولة الv�"0 له
وشB� ال(ف�ض العام على �ل ال&ه�د ال0ي Kق�م بها 
�ام ب�ورها في هmه �لV(ان فاعل�ة ال��الة وق�رتها في ال

  .الb�وف ال"��ة
  ٣ ص١٣/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

Fة ت*�� .. @&ه�د ال(ل�سل=لة ق�ارات دول
  ع�و_ة الق�س

  

 ث(%j فعال�ات - رام هللا -الق�س ال(/0لة 
 ی%�ة جه�د جاللة ال(لF ع�1هللا ال
انيمق�س�ة وفل=4U%ة د

ال(�0اصلة ورعای0ه لل(ق�سات اإلسالم�ة في الق�س ودرتها 
 .ال(=&� األق"ى ال(�ارك

 وع1�ت ع? تق�ی�ها ل&اللة ال(لF وجه�دة
ال(=0(�ة ل�ع9 ص(�ده9 وال(/افbة على ع�و_ة ال(ق�سات 
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في م�ی%ة الق�س الRال�ة، وم=اع�ته9 على ت/=4? 
��ة��وفه9 ال(��. 

ًت(jVR اخ4�ا ع?  ال0ي  @ال&ه�د االردن�ةاواشادو
سل=لة م�0اصلة م? الق�ارات ال�ول�ة الRاصة ب�ضع 
ال(�ی%ة ال(ق�سة ع1� م*س=ات ال(&0(ع ال�ولي وعلى 

 وال
قافة والعل�مرأسها م%b(ة األم9 ال(0/�ة لل0�_�ة 
»�B=اذه م? ٢١٠خالل دورتها رق9 » ال�4نRوما ت9 ات 

اصة @إدانة ان0هاكات االح0الل @/3 ال(=&� ق�ارات مه(ة خ
 .األق"ى ال(�ارك وع(�م ال(�ی%ة ال(ق�سة

و�ان جاللة ال(لF ع�1هللا ال
اني اعاد ال0اك�4  
�ة الفل=4U%ة ح³4 Vاالردني م? الق�س والق kl�)على ال

 إن ت/ق34 ال=الم العادل وال�امل، على أساس :جالل0ه قال
�ام حل ال�ول40?، ه� خ�ارنا االس0�l ?)VK ي، و_(ا&�ات

%4�ة ال(=0قلة، ذات ال=�ادة والقابلة لل/�اة، U=ال�ولة الفل
، وعاص(0ها ١٩٦٧على خ��U ال�ا@ع م? ح�H�ان عام 

�ةl��الق�س ال. 
وأضاف، خالل اف00احه ال�ورة غ4� العادKة واألولى 
في ع(� م&ل- األمة ال0اسع ع��، وألقى خاللها خUاب 

�- ال)Rش ال=امي ال�اضيالع)، Iمان ال�ع�أن ح 
 I1=وعة، ه� ال�4%ي، م? حق�قه العادلة وال(�U=الفل

 .ال�ئ�=ي ل�قاء ال(%Uقة ره4%ة لل"�اع و��اب االس0ق�ار
ن/? ل9، ول? ن�0انى ی�ما ع? «وتا@ع جالل0ه 

ال�فاع ع? الق�س ومق�ساتها وه��0ها وتار�Rها، فال�صاKة 
�ة/�، هي واجI الهاش(�ة على ال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=

 �
والH0ام، وعق�4ة راسRة، وم=*ول�ة نعH0 @/(لها م%m أك
 vة عام، فالق�س هي ع%�ان ال=الم، وال نق1ل أwم? م
م=اس ب�ضعها ال0ار�Rي والقان�ني، وال(=&� األق"ى، 

9� .«كامل ال/�م الق�سي ال���k، ال Kق1ل ال��اكة وال ال0ق=
نووجه م&ل- األوقاف وال�*و وال(ق�سات 

م�ة في الق�س رسالة شB� وع�فان ل&اللة ال(لF اإلسال
ع�1هللا ال
اني على جه�ده ال(�ار�ة في ال/فا´ على م�ی%ة 

�ة/� .الق�س ورعاKة مق�ساتها اإلسالم�ة وال(=

 :وتال�ا ن¡ ال�سالة
@اس9 م&0(ع%ا ال(ق�سي ال"ام� ال(0�³1 @/قه "

نوارضه ومق�ساته، ی0ق�م م&ل- األوقاف وال�*و 
السالم�ة، @أس(ى آKات ال�B� والع�فان مق�ونة وال(ق�سات ا

@أص�ق م�اع� ال(/�ة وال�الء ل&اللة ال(لF ع�1 هللا ال
اني 
اب? ال/=4? ملF ال((ل)ة األردن�ة الهاش(�ة حفbه هللا 
وس�د على P��3 ال4R� خUاه، على �ل جه�ده ال(�ار�ة 
في ال/فا´ على م�ی%ة الق�س ورعاKة مق�ساتها اإلسالم�ة 

��ةوال(=/. 
فلق� �انj الق�س وأهلها ومق�ساتها أول��ة  

�� رعاKة وح�ا ووفاء، وما sK تار�خ م�ه�د �ة ع1�ًهاش( ً
ًت(�R اخ4�ا م? سل=لة م�0اصلة م? الق�ارات ال�ول�ة 
الRاصة ب�ضع ال(�ی%ة ال(ق�سة ع1� م*س=ات ال(&0(ع 

  والعل�مال�ولي وعلى رأسها م%b(ة األم9 ال(0/�ة لل0�_�ة
 وما ت9 اتRاذه ٢١٠خالل دورتها رق9 » ال�4ن=�B «وال
قافة

م? ق�ارات مه(ة خاصة @إدانة ان0هاكات االح0الل @/3 
ال(=&� األق"ى ال(�ارك وع(�م ال(�ی%ة ال(ق�سة، و_(=ان�ة 
%4�ة و�امل ال(&(�عة الع�_�ة U=م�ه�ده م? الل&%ة الفل
وال�ول ال"�Kقة، والvm جاء ال�4م ��اللة على ام�0اد تار�خ 
قم�� وم�ه�د لع(�م االس�ة الهاش(�ة األردن�ة وما لها 
م? اKاد ب�Vاء في ج%�ات بj4 ال(ق�س واك%افه، وال0ي 
سR�ت �افة امBان�اتها وعالقاتها ال�ول�ة في س41ل ح(اKة 
ًال(ق�سات وعلى رأسها ال(=&� األق"ى ال(�ارك، ت&=�4ا 

ة لل�صاKة الهاش(�ة ال(�ار�ة وعلى ما ت/(له وت)اب�ه ن�ا@
ع? االمة اإلسالم�ة ج(عاء في حف� إرث هmه االمة 

 .ومق�ساتها
وم? ه%ا ن*�� ل&الل0)9 م�� وقع هmا ال�ع9 غ4�  

ال(%قUع على اخ�ان)9 ال(�ا@4U? ع1� ال�بل�ماس�ة األردن�ة 

ل س� )K ال vmاك9، والUالعاملة ب�0ج4هات)9 وعلى خ�
�� م? ��� اه0(امB@ 9Bافة تفاص4ل أوجه ال�ع9 �

R� لع(�م ال(�ی%ة ال(ق�سة وال(�ا@4U? على ث�اها، ال(=
والvm ت)لل ال�4م @اس0"�ار رف� ام(ي وت&��9 عال(ي 
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ل)افة ان0هاكات االح0الل @/3 ال(=&� األق"ى ال(�ارك، 
كإدانة دول�ة ل)افة هmه ال((ارسات الهادفة ل0���ه ال0ار�خ 
�قة على �وحقائقه ال�امغة، و�ان0"ار لق�ة ال(%3U وال/

U%سةم�U3 الق�ة والغ. 
و_ال�غ9 م? �ل ما نعان�ه وما ن)اب�ه في تفاص4ل  

ح�ات%ا ال�4م�ة س%�قى على عه�نا ور_اP%ا في بj4 ال(ق�س 
واك%افه، وس%�قى االو��اء للق�س ومق�ساتها على خUى 
 �4Rه الى ال@ v�0اسا نه�ًجالل0)9، ن=0له9 م? وفائ)9 ن1

و�=�د خUاك9 ل4R� وال"�اب، سائل4? هللا تعالى ان ی�فق)9 
 9B��وصالح ال(=ل(4? اج(ع4?، وأن ی �ا ال�ی? وخ4mه
ًال/3 حقا و��زق)9 ات�اعه، وال�اPل @اPال و��زق)9 اج0%ا@ه، 
إنه ولي ذلF والقادر عل�ه، وصلى هللا وسل9 على ج�ك 

  .ون1�F دمحم ب? ع�1 هللا إمام األول4? واألخ��?
َوقل اع(ل�ا ف=4� µ ع( ََ ُ َّ َ ُ�ََ ََ ُ ْ َل)9 ورس�له وال(*م%�ِ ُ ْ نُ ِ ُ ْ َ َ َُ ُ َُ ْ[ 

9�bص�ق هللا الع. 
 أشاد ال���0ر م/(�د اله�اش قاضي ،م? جان�ه

-�ن لل�*و ال�ی%�ة  الفل=4U%يقVاة فل=4U? م=0�ار ال�ئ
والعالقات اإلسالم�ة ب0"��/ات جاللة ال(لF ع�1 هللا ال
اني 
خالل اف00اح أع(ال م&ل- األمة األردني، ت&اه م�ی%ة 

 .�س وال(=&� األق"ى ال(�ارك على وجه الR"�صالق
%4�ة وعلى رأسها U=ادة الفل��وأك� اله�اش أن ال
ال�ئ�- م/(�د ¥�اس ت
(? ال�ور الvm تق�م @ه ال((ل)ة 
�ادة ال(لF ع�1 هللا ال
اني في ال(�ی%ة �األردن�ة الهاش(�ة @

 ،ال(ق�سة وال�عاKة الهاش(�ة على ال(=&� األق"ى ال(�ارك
ن ال0%=34 ب4%ه(ا یB�@ 90ل ی�مي وم=0(� @(ا ًم*��ا أ

�ة وت�Uرات /�RK¡ مق�سات%ا في الق�س اإلسالم�ة وال(=
%4�ة @�Bل عام على ال=احة ال�ول�ة U=ة الفل�Vالق

 . واإلقل�(ة
وأضاف قاضي القVاة أن ال((ل)ة األردن�ة م(
لة 
�ادة الهاش(�ة و�دارة االوقاف اإلسالم�ة في م�ی%ة �@ال

 أمانة ال/فا´ على ال(ق�سات اإلسالم�ة الق�س ت/(ل
�ة في م�ی%ة الق�س وف3 اإلتفاق ال
%ائي ب4? /�وال(=

فل=4U? واالردن الvm أب�مه جاللة ال(لF ع�1 هللا ال
اني 
ًم، انUالقا م? ٢٠١٣وال�ئ�- م/(�د ¥�اس في العام 

ًالع�وة ال�ثقى ب4? أب%اء األمة الع�_�ة واإلسالم�ة، ونb�ا 
 في اإلسالم �(�ی%ة مق�سة وم�ار�ة، وانUالقا ل(Bانة الق�س

�ة العل�ا لل(=&� األق"ى Rة وال0ار��م? األه(�ة ال�ی%
 .ال(�ارك

قال أم4? عام الهw4ة  وعلى ذات ال"ع�4... 
�ة ل%"�ة الق�س وال(ق�سات ح%ا ¥�=ى، /�اإلسالم�ة ال(=
�ة /�ان ال�صاKة الهاش(�ة على ال(ق�سات االسالم�ة وال(=

 تار�Rها وش�ع04ها ال�ی%�ة والق�م�ة، ت*�� عالوة على
اس0(�ار ال�ور الهاش(ي في ال�صاKة على هmه ال(ق�سات 

 @(�ار�ة اهل الق�س ١٩٢٤و�ع(ارها ال0ي ب�أت م%m عام 
?4U=وفل. 

وأشار ¥�=ى في ب�ان، ام-، إلى أن ال�صاKة 
الهاش(�ة ت=0%� الى أس- راسRة، @(ا ف4ها االتفاق األخ4� 

%4�ة ب4? ال((ل)ة U=الفل ���ة ال0/)b%ة وم�األردن�ة الهاش(
ال((
ل ال��عي وال�ح�4 لل�عI الفل=4U%ي ال(�قع 

 .٢٠١٣ اذار ٣١ب0ار�خ
واضاف ان ال�صاKة الهاش(�ة على ال(ق�سات 
�ة في الق�س والF=)0 بها وع�م ال0%ازل /�اإلسالم�ة وال(=
ع%ها، ی0=3 مع ال�ور الvm تق�م @ه األردن، مل)ا وح�Bمة 

�9 ال0=امح وال=الم واالس0ق�ار واإلخاء وl H�Hش��ا، في تع
�ة واع�0ال الU�ح وال(%هج، و�ع1� Uك، ووس�ال(�0 ;�وال�
ع? إرادة األردن44? والفل=4U%44? والع�ب وال(=ل(4? و�ل 
�الق� ال(/�ة لل=الم والع�الة وم%ح ح��ة م(ارسة ال�عائ� 

 .نال�ی%�ة دو تغ�ل او ¨�(%ة م? P�ف على آخ�
�=ى على تار�خ ال�صاKة الهاش(�ة على و¥ klو

م�ی%ة الق�س، ال س�(ا مق�ساتها م%m م�اKعة الع�ب 
والفل=4U%44?، لل���k ال/=4? ب? علي الهاش(ي، عام 

�ة ١٩٢٤/�، @ال�صاKة على ال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
في ال(�ی%ة، ح³4 @ات K��ف األردن، على �ل �41�ة 

9V ال&امع �_ع ال�ون9، و دون(ا ور١٤٤ وم=اح0هوصغ4�ة 



  

  
٢١ 

 @(ا ��ه الق1لي وم=&� �lة ال"R�ة، وج(�ع م=اج�ه
 وم�ان�ه وج�رانه وساحاته وت�ا@عه ال(=&� األق"ى ال(�ارك

قف� األرض وت/0ها، واألوقاف ال(�ق�فة عل�ه أو على 
 .زواره

نوقال إنه م%m ذلF ال0ار�خ والهاش(�4 وعلى 
 ی�0ان�ا لل/bة ع? رأسه9 جاللة ال(لF ع�1 هللا ال
اني، ل9

�- في س41ل s%ل الغالي والm_دع9 الق�س ومق�ساتها، و
ن"�ة الق�س ودع9 اهلها في م�اجهة االح0الل ومUURاته 

 .ال0ه���Kة ال(0�_"ة @الق�س واألق"ى خاصة
و_4? ¥�=ى أن الف0�ة ال�اقعة @ع� ح�ب عام 

، ع%�ما أص�/j الVفة الغ�_�ة @(ا ف4ها الق�س ١٩٤٨
�ة تا@عl��9 األردني، الB/ة «ة لل�عادت ال�صاKة الهاش(

v@ال م%ازع، وأعل? ال/اك9 الع=B� األردني اس0(�ار س��ان 
نالق�ان4? وال0���عات األخ� ال(�Uقة في فل=4U? دو أن  �

قت0عارض مع قان� ال�فاع ع? ش� األردن لعام  ، ١٩٣٥ن
 أعادت اإلدارة ال(�ن�ة األردن�ة نbام ال/9B ١٩٤٩وفي 

نالVفة الغ�_�ة @(�جI قان� اإلدارة العامة على ال(�ني إلى 
 ت9 ت�ح�4 الVف40? الغ�_�ة ١٩٥٠فل=4U?، وفي عام 

�ة ل%ه� األردن رس(�ا، �(ا ت9 ال0أك�4 على اس0(�ار l��وال
س��ان الق�ان4? ال=ار�ة ال(فع�ل في الVفة الغ�_�ة في 
نهاKة ف0�ة االن�0اب ال1��Uاني إلى ح4? اس�10الها @ق�ان4? 

 .«ن�ةأرد
وفي س�اق ال�ق�ف على تفاص4ل ال�صاKة 

�ل «الهاش(�ة على ال(ق�سات، اوضح االم4? العام، انه 
، ع%�ما اح0لj إس�ائ4ل الق�س ١٩٦٧ذلF سار�ا ح0ى 

�ة(l��)ال vائ4ل أ�(%ح إسK 9ا االح0الل لmأن ه �غ4 ،
نحق� مل)�ة، ألن القاع�ة ال(*س=ة ج�4ا في القان�  ق

�ع م%ح حق� ال�ولي ت%¡ على أن االU0=K قح0الل ال
لل(ل)�ة، ول(�1أ ع�م ج�از االس0�الء على األراضي @الق�ة 
ووج�ب ان=/اب إس�ائ4ل م? األراضي ال0ي اح0ل0ها في 

 �(ا ورد في ق�ار م&ل- األم? رق9 ١٩٦٧ح�ب ح�H�ان 
، و_%اء عل�ه، و_ع� م�ور م�ة ق"4�ة م? س�U�ة ٢٤٢

نقل ال=�U�ة إلى إس�ائ4ل على ال/�م الق�سي ال���k، ت9 
 .«األردن م&�دا

�=ى إلى أن ال�ور األردني الهاش(ي في ¥ jولف
ال/فا´ على ال(=&� األق"ى ال(�ارك وح(اKة مق�ساته 
ّو�ع(ارها وص�ان0ها ق� م� @(�احل ��Pلة زادت على ال0=عة 
عق�د، وه� م=0(� رغ9 الb�وف ال=�اس�ة ال"��ة 

 .وال(عق�ة
�ة، فق� م%ح أما @ال%=�ة إلى ال(ق�سات ال(/�=

نالهاش(�4 خالل ف0�ة حB(ه9 للVفة الغ�_�ة، ال/��ة 
�ة ال(0Rلفة ل"�انة و�ع(ار /�ال(Uلقة لل�Uائف ال(=
ك%ائ=ه9 وأدی�ته9، م�4�ا إلى ع(ل�ة اإلع(ار لألماك? 
�ة ال0ي ت(j في عه� الهاش(44?، @(ا ف4ها /�ال�ی%�ة ال(=

 . ال
انيال0ي �انj ب10�ع وعلى نفقة جاللة ال(لF ع�1هللا
 9Kة ل9 ت�0ان ب0ق��وأك� ¥�=ى أن ال/�Bمة األردن
ال�ع9 @&(�ع اشBاله لل(=&� ال(�ارك وال(�ی%ة ال(ق�سة، 
ح³4 قامj @(��وع ت�م�9 الHخارف ال&�"�ة والف=�ف=ائ�ة 

�lة ال"R�ة وال(=&� األق"ى، وتHو�� ال(=&� @(�ل�ات  في
�ة، و�عادة تأه4ل ش�Bة اإلنارPا�ة ال�اخل�ة كه�_ائ�ة اح0

لل(=&�، وت%فm4 نbام اإلPفاء م? ال/��3، وت%فm4 م��وع 
ف�ش ال(=&� وش�اء أل�اح ال�صاص الس�R0امها في أس�ف 

 .ال(=&�
وأشار إلى ح�ص جاللة ال(لF على لقاء 
�ات وفعال�ات مق�س�ة @�Bل س%� إلش�اكه9 في "Rشv
ت/�ی� األول��ات وت%فm4 ال1�امج وال(��وعات، ال0ي ت90 

�ه م? جالل0ه في الق�س ال���k ل4B)0%ه9 م? ال/فا´ ب�0ج
 .على ع�و_ة ال(�ی%ة وه��0ها

  ٢ ص١٤/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

Fة : ال(ل�%4U=ة الفل�Vة الق�س والقKح(ا
  أول��ة ل�ی%ا

  



  

  
٢٢ 

هللا ال
ـاني  جاللة ال(لـF ع1ـ� ّأك� – ب0�ا -  ع(ان
نض�ورة ال0عاو ب4? ال/�Bمة والقUـاع الRـاص فـي م&ـال 

0ــ�ر�I ال(ه%ــي، أله(04ــه فــي تــ�ف4� فــ�ص الع(ــل وال/ــ� ال
  .م? ال�Uالة

وأشـاد جاللـة ال(لـF، خـالل لقائـه شRـ"�ات مــ? 
 ،-�ـــ�م الR(ـــ م/افbـــات عـــ�ة، فـــي قـــ"� ال/ـــ=%4�ة ال4

ــ?  ــ� هللا@/ــ�Vر ســ(� األم4ــ� ال/ــ=4? ب ــاني ولــي ع1 
 ال
العه�، @ال)فـاءات األردن�ـة ال(ـ�ه�د لهـا علـى ال(ـ=��0ات 

  .كافة
ّل3 @ال�ضع اإلقل�(ي، ش�د جالل0ه على و��(ا ی0ع

وق�ف األردن إلـى جانـI األشـقاء الفلـ=4U%44?، وت�اصـله 
ًال(ـ=0(� مــع م0Rلــف األPــ�اف ال�ول�ــة الفاعلــة، قــائال إن 

%4�ة ت�قـــــى أول��ـــــة “U=ة الفلـــــ�Vـــــة القـــــ�س والقـــــKح(ا
  ....”ل�ی%ا

ــ�ی�ان ال(ل)ــي الهاشــ(ي  وحــV� اللقــاء رئــ�- ال
�اسات وم=0�ار جاللة ال(لـF وم=0�ارة جاللة ال(لF لل=

  . نل�*و الع�ائ� ورئ�- هw4ة األر�ان ال(�0��ة
  ٢ ص١٨/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

 
Hاسة : الفای�الق�س سb0ل نا@Vة في قلI ال=

  األردن�ة وض(4� األردن44?
  

األح�، رده على  رفع م&ل- األمة، -ع(ان
ال(لF ع�1هللا ال
اني  خUاب الع�ش ال=امي، الvm تفVل

لقائه في العاش� م? ال�ه� ال/الي، في اف00اح ال�ورة @إ
 .غ4� العادKة ل(&ل- األمة ال0اسع ع��

وأك� رئ�- م&ل- األ¥�ان، ��"ل عاكف 
الفایH، في رد ال(&ل- على خUاب الع�ش، الvm ألقاه 
في ال�ی�ان ال(ل)ي الهاش(ي، أنه و_ال�غ9 م? دقة الb�ف 

ل0اسع ع��، فق� جاء انعقاد م&ل- األمة ا وصع�_0ه،

، وت)��=ا ل%هج دولة  vإنفاذا لالس0/قاق ال�س�0ر
نال(*س=ات وس�ادة القان� على ال�وام، وتأك�4ا إلرادة 

�ةPا�ق)Kت%ا ال��م=4 ���Uاس0)(ال وت. 
م? جان�ه، قال رئ�- م&ل- ال%�اب ع�1ال(%ع9 
1�عة الK�/0ات واأل¥�اء ال0ي P نالع�دات إن%ا م�ر��

Kف�ضه ال�اجI ت&اه ال("الح ت�اجه بل�نا الغالي وما 
العل�ا لل�ولة األردن�ة م? ت�ار��ة تق�م على قاع�ة 
نالف"ل ال(�0از ب4? ال=لUات، وف3 ق�اع� ال�فا��ة 
نوال(=اءلة وس�ادة القان� وم/ار_ة الف=اد وتأك�4 م�1أ 

 .ح�مة ال(ال العام
%4�ة في ردvو��(اU=ة الفل�Vم&ل=ي  ی0عل3 @الق 

  :خUاب الع�ش ال=امياأل¥�ان وال%�اب على 
 رد م&ل- األ¥�ان

"9� @=9 هللا ال�ح(? ال�ح
وال"الة وال=الم على س�4نا دمحم، ال%1ي الع�_ي الهاش(ي 

 األم4?
سv�4 صاحI ال&اللة الهاش(�ة ال(لF ع�1هللا 
ال
اني اب? ال/=4? ال(ع9b، ال=الم على مل�B%ا ال(عHز 

j41ام4? م? آل ال� .. .ل(لF آ@اؤه وأج�اده الغ� ال(
سv�4 صاحI ال�صاKة وحامي ال(ق�سات؛ ... 

نإن الق�س ال0ي ت/�ا في وج�ان)9، وت/(ل� ق04Vها 
�ة فل=4U? العادلة في حل)9 وت�حال)9، سb0ل Vوق
نا@Vة في قلI ال=�اسة األردن�ة، وض(4� ووج�ان �ل 

  . أردني
وس�0قى م*س=ات ال�P? �افة، س%�ا دائ(ا، ل)ل 

 رؤوس%ا عال�ا، Kا م�الv، جه�د�9 ال(�ار�ة، وأن%ا ن�فع
@أن مل�B%ا ال(ف�� ه� صاحI ال�صاKة الهاش(�ة 
�ة في /��ة، على ال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=Rال0ار�
الق�س ال0ي ال نق1ل أv م=اس ب�ضعها ال0ار�Rي 
والقان�ني القائ9، �(ا ال نق1ل أv ش�اكة أو تق=�9 لل(=&� 



  

  
٢٣ 

األق"ى و�امل ال/�م الق�سي ال���k، ون�ف خلف 
?4U=ة، فل�H��)04%ا الV9 ع? قBجالل0)9، ب�فاع. 

ون*��، و�(ا جاء في نUق)9 ال=امي، @أن 
ال=I1 ال�ئ�- ل�قاء ال(%Uقة ره4%ة لل"�اع و��اب 
 Iمان ال�ع�ار االح0الل، وح�ار، ه� اس0(�االس0ق
�ام �الفل=4U%ي م? حق�قه العادلة وال(��وعة وال(0(
لة @

%4�ة ال(=0قلة ذاتU=اة ال�ولة الفل� ال=�ادة، والقابلة لل/
، وعاص(0ها ١٩٦٧على خ��U ال�ا@ع م? ح�H�ان عام 

�ةl��الق�س ال.  
 @=9 هللا ال�ح(? ال�ح�9" :رد م&ل- ال%�اب وفي

وال"الة وال=الم على ال%1ي الع�_ي الهاش(ي 
ال(لF ع�1هللا  الهاش(�ة األم4?،،، سv�4 صاحI ال&اللة

 @/�له وق�ته ال
اني اب? ال/=4?، حفbة هللا وأی�ه
 .>>...ال=الم عل�9B ورح(ة هللا و_��اته. ون"�ه

>> ... ?4U=ة فل�Vال&اللة،،، أما ق Iصاح
ال0ي ت=B? قل�9B ال)41� ووج�ان الهاش(44? وقل�ب 
األردن44? ج(�عا، فق� قUع90 الق�ل الف"ل في ع�ال0ها 
وح3 شع1ها األبي ال"ام� ال(�ا@{ في إقامة دول0ه 

نالق�س ال���k ال0ي ت�افع� ع%ها ال(=0قلة @عاص(0ها 
�ة /�@ال�صاKة الهاش(�ة على مق�ساتها اإلسالم�ة وال(=
�ة Rات)9 ال0ار��و_(�اقف)9 الق�م�ة ال/ازمة وم=*ول
والقان�ن�ة وال�ی%�ة، @اع�0ارها ع%�انا لل=الم الvm ل? 
قی0/ق3 م? دو االع0�اف ب0لF ال/ق� فVال ع?  ن

ها ال0ار�Rي م�قف)9 ال"ارم ت&اه أv م=اس ب�ضع
والقان�ني، وتأك�4 جالل0)9 على أن ال(=&� األق"ى 
 F9 وتل�و�امل ال/�م ال���k ال Kق1ل ال��اكة وال ال0ق=
ال(�اkl هي في ض(4� األردن44? ج(�عا الmی? ت&(عه9 
مع ال�عI الفل=4U%ي ال�ق34 وح�ة اله�ف 

  .>>...وال("4�
وحV� تالوة ال�د على خUاب الع�ش  ...<<
�- ال�زراء، ورئ�- ال(&ل- القVائي، ال=امي رئ

ورئ�- ال(/B(ة ال�س�0ر�ة، ورئ�- ال�ی�ان ال(ل)ي 
  ."نالهاش(ي، ووز�� ال�*و ال=�اس�ة وال1�ل(ان�ة

  ٢ ص٢١/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

F4%44? ون�ع9 : ال(لU=الفل Iف إلى جان�ن
  ص(�د ال(ق�س44?

  

ه%أ جاللة ال(لF ع�1هللا ال
اني  – ب0�ا –ع(ان 
وس(� األم4� ال/=4? ب? ع�1هللا ال
اني ولي العه�، اإلخ�ة 
واألخ�ات ال(=�/44? في األردن وفل=4U? @األ¥�اد 

  .ال(&�4ة
وت(%ى جالل0ه، خالل لقائه ال�4م األر_عاء مع 
رؤساء ال)%ائ- في األردن والق�س، وم(
ل4? ع? أوقاف 
ًوهw4ات مق�س�ة إسالم�ة، أن �BK العام ال(ق1ل خ4�ا على  ن

  .ال&(�ع
وأك� جالل0ه، خالل اللقاء الvm عق� ع1� تق%�ة 
االت"ال ال(�ئي، وق�ف األردن إلى جانI األشقاء في 

  .فل=4U?، ودع9 ص(�د ال(ق�س44?
م? جان�ه، قال س(� ولي العه�، خالل اللقاء، إنه 
 9B9، ن/4ي ص(�د�9 وحفا�Bات ال0ي أمامK�/0غ9 �ل ال�و_

9B ومع �ل أهل%ا في على ال(ق�سات، وقل�_%ا دائ(ا مع
ًفل=4U?، م%�ها إلى ح�ی³ جاللة ال(لF @أن رعاKة 

  .ال(ق�سات في الق�س هي واجI دی%ي
نم? جه0ه9، ج�د ال(0/�ث� تأك�4ه9 على أه(�ة 
�ة /�ال�صاKة الهاش(�ة على ال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
في الق�س، م��4ی? @(�اkl جاللة ال(لF في ال�فاع ع? 

�9 ال��; الق�س ومق�ساتها، وl H�Hه�د جالل0ه في تع&_
  .ال(�0�ك

وأع�ب ��Uة ال�U���ك ث�4ف4ل�س ال
الU@ ،³���ك 
ال(�ی%ة ال(ق�سة وسائ� أع(ال األردن وفل=4U? ع? خال¡ 
االم0%ان ل�ع9 جاللة ال(لF لل/فا´ على ال�ج�د ال(=�/ي 

  .األص4ل في األراضي ال(ق�سة



  

  
٢٤ 

�قة أن @U����04%ا، أ"وقال �م نإن%ا ف�Rرو @/
 j/ال)%ائ-، مع زمالئ%ا رؤساء ال)%ائ-، نق�م @(هام%ا ت
نوصاKة جالل0)9 واألس�ة الهاش(�ة، ون/? ف�Rرو بهmا 
اإلرث وهmه ال(=*ول�ة ون=عى جاه�ی? �ل ی�م ل0%فm4 هmه 

  ."ال(هام ب%Hاهة والH0ام
وقال ��Uة ال�U���ك ب4�_ات�=0ا ب0=ا@ال، @U���ك 

�الدKة تأتي هmا العام الالت4? في الق�س، إن األ¥�اد ال)
ً@b�وف خاصة، @=I1 جائ/ة ��رونا، م��4ا @ال&ه�د ال0ي 
1�ة Uة، خاصة ال)�ادر ال�یm1لها األردن، ب�0ج4هات مل)
ًواألجهHة األم%�ة وال&�;، الmی? K=ه�و دوما على سالمة  ن

?Pاإلن=ان وأم? ال�.  
ًأنK 90ا صاحI ال&اللة و_"ف0)9 حارسا "وقال 
 -ً س�0قى دائ(ا مل&أ في ال��ائ�، وت=عى لل(�ی%ة ال(ق�سة

9Bإلحقاق الع�ل وال=الم ول&عل ال(�ی%ة -  ون/? مع 
ٍال(ق�سة م�ی%ة ذات Pا@ع روحي، ت/(ل للعال9 أج(ع  ً

  ."ال0%اغ9 والU(أن4%ة
نوقال م�ی� عام أوقاف الق�س وش*و ال(=&� 

 I4URام الHخ دمحم ع�نRا9B�P م? "األق"ى، ف4Vلة ال�
��فة، ال0ي اس0ع(ل)9 هللا عH وجل @اس9 أمة صR�ة هللا ال�

اإلسالم، ل�عای0ها وت�م�9 رخامها وم/�ابها وس&ادها 
 m%م9 م�ف=اء ق01ها، ال0ي ل9 ت���انها وم*خ�ا ف=l٥٠٠و 

ّعام، �(ا اس0ع(ل وم? هللا عH وجل على أب�9B وأج�اد�9، 
ب0�م�9 وتmهI4 ق01ها ودوام ص�ان0ها وال(/افbة على �امل 

 ال/�م الق�سي ال���k م%m -ألق"ى ال(�ارك ال(=&� ا
  ."١٩١٧ب�اKة هmه ال�صاKة عام 

وأضاف أن%ا في بj4 ال(ق�س ن"Uف خلف)9 
ونعH0 ب�صای0)9 الهاش(�ة، ونF=)0 بها وال نق1ل ع%ها 

ًب�Kال، م0ا@عا  قن/? ن� أن)9 ت&�دو م=4�ة الفارو "ً ن �
فة @العه�ة الع(��ة ال0ي �انj ن(�ذجا ف���ا في غ�س األل

وال(�دة وح=? ال(عاملة إلخ�ان%ا ال(=�/44?، الmی? ن0قاس9 
  ."معه9 اله(�م واآلمال وت&(ع%ا وح�ة األه�اف

وحV� اللقاء رئ�- ال�ی�ان ال(ل)ي الهاش(ي، 
  .وم=0�ارة جاللة ال(لF لل=�اسات

 vأ�١ ص٢٤/١٢/٢٠٢٠ال  
* * * * *  

تأك�4 لل�ور ال0ار�Rي للهاش(44? في ال(/افbة 
�ة�ات اإلسالم�ة وال(=على ال(ق�س/  

 زار رئ�- ال�زراء ال���0ر @�� -ب0�ا  - ع(ان
 مU�ان�ة ال�وم ال)اث�ل�F في ع(ان وق�م أم-الR"اونة 

 ال(=�/44? @ع�4 ال(�الد ال(&�4 وق�ب حل�ل لألخ�ةال0ه%wة 
  ....راس ال=%ة ال(�الدKة

ك� رئ�- ال�زراء على ال�ور ال0ار�Rي أو
ى ال(ق�سات االسالم�ة للهاش(44? في ال(/افbة عل

�ة في الق�س في /� ال�صاKة الهاش(�ة عل4ها إPاروال(=
وض�ورة ان ن%ه� س��ا في مفا¨�9 ال�صاKة وال(/افbة 
نعلى ال(ق�سات وال0ي ت=ه(� م? خالل �%ائ=9B في 
 v�"0ي القائ9 والRة عل4ها وعلى ال�ضع ال0ار�bال(/اف

 إPارقائ9 في الv م/اوالت للع³1 وتغ44� ال�ضع ال0ار�Rي ال
هmه ال�صاKة الهاش(�ة ال&امعة لل(ق�سات االسالم�ة 

�ة/� ....وال(=
  ٢ ص٢٥/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

%4�ة ی1�ز م�kl األردن U=ال�*و الفل ���نتق
�ةVت&اه الق Fادة ال(ل��@ jاب
  ال

%4�ة في -ع(ان U=ة ال�*و الفل�ن اك�ت دائ
ضي، م�kl األردن تق���ها ال"ادر ل�ه� ت���? ال
اني ال(ا

�ة Vاني، ت&اه الق
�ادة جاللة ال(لF ع�1 هللا ال�@ jاب
ال
 ?44%4U=ع أر�انها، ودع9 األشقاء الفل�%4�ة @&(U=الفل

 .إلقامة دول0ه9 ال(=0قلة
وأشار ال0ق��� ح=I ب�ان صادر ع? ال�ائ�ة ام- 
االث%4?، الى تأك�4 جاللة ال(لF @(%اس�ة ی�م الV0ام? 

Iادف العال(ي مع ال�ع"K vm4%ي ال�ق34، الU=٢٩ الفل 
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قت���? ال
اني، في رسالة إلى رئ�- ل&%ة ال/ق� غ4� 
القابلة لل0"�ف لل�عI الفل=4U%ي ش�خ Kانغ، أن ع(ل�ة 
 vmار�?، إما ال=الم العادل ال�ال=الم ت�ف ال�4م أمام خ
%4�ة U=ي إلى إنهاء االح0الل و�قامة ال�ولة الفلVفK

"�اع الvm تع(قه االن0هاكات ال(=0قلة، أو اس0(�ار ال
قال(�0اصلة ل/ق� ال�عI الفل=4U%ي وال�URات غ4� 

  ...ال��¥�ة ال0ي تق�ض �ل ف�ص ت/ق34 ال=الم
  ١ص/٢٩/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

ال�صاKة الهاش(�ة على ال(ق�سات في 
?4U=فل  m%ث اللـه ١٠٠م�عام وح0ى ی 

  األرض وم? عل4ها
 

اش(44? ال(m&0ر،  @Uه� اله–إب�ا¨�9 أب� ز�%ه 
و_إخالصه9 الالم0%اهي، و_��ع04ه9 ال�ی%�ة ال(0أصلة، 
�ل @=ا� ال�صاKة الهاش(�ة على ال(ق�سات م(�0ا م? 

 m%4?، مU=ث هللا ١٠٠األردن إلى فل�عام، وح0ى ی 
 .األرض وم? عل4ها

ًكان ال�ور األردني الUاه� الUه�ر وما زال قائ(ا 
%4�ة U=ة الفل�Vوعلى رأسها م0غلغال في ع(3 الق

 Fلm� ا ما ی�ر�هmة ال(ق�سات، وه��ال(=&� األق"ى و_
ناإلس�ائ4ل�4 واألم���4B م? ح%)ه أردن�ة في إدارة  ن
ال(لف الفل=4U%ي وخاصة ملف ال�صاKة الهاش(�ة على 

 .ال(ق�سات
هmا ال�ور ال(&�4 لK 9أت م? ق41ل ال"�فة، وال 

�ة Rة تار��على األس�ار، بل �ان ن0اج م=4 Hلة @القف��P
 .م? ال0الح9 ما ب4? ال�ع41? األردني والفل=4U%ي

نقالها ال(لF الع�_ي الهاش(ي، دو أv م/ا@اة، 
في خUاب الع�ش ال=امي، خالل اف00اح ال�ورة غ4� 

ن �ان� األول ١٠العادKة ل(&ل- األمة ال0اسع ع�� في 
ن/? ل9، ول? ن�0انى ی�ما ع? ال�فاع ع?  "...٢٠٢٠

ها وتار�Rها، فال�صاKة الهاش(�ة الق�س ومق�ساتها وه��0
�ة، فهي واجI والH0ام، /�على ال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
وعق�4ة راسRة، وم=*ول�ة نعH0 @/(لها م%m أك
� م? مwة 
عام، فالق�س هي ع%�ان ال=الم، وال نق1ل أv م=اس 
ب�ضعها ال0ار�Rي والقان�ني، وال(=&� األق"ى، �امل 

 ." ال��اكة وال ال0ق=�9ال/�م الق�سي ال���k، ال Kق1ل
ل9 ت)? تلF ال)ل(ات الهاش(�ة غ���ة، فهmا دی�ن 
جالل0ه في �ل ال(/افل العال(�ة م�افعا ع? الق�س، 
 j4bة، إذ ح�/�م%اف/ا ع? ال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
�ة /�الق�س @(ا ت�0(ل عل�ه م? معال9 إسالم�ة وم=

�1هللا ب�عاKة واه0(ام ملF ال((ل)ة األردن�ة الهاش(�ة، ع
ال
اني اب? ال/=4?، وذلF اس0(�ارا لURى الهاش(44? 
نالmی? �ان�ا على ال�وام وس�4ق� س�نة األماك? ال(ق�سة 

 .وح(اتها، لb0ل الق�س أول��ة أردن�ة هاش(�ة
نواصل الهاش(�4 ح(ل م=*ول�ة ح(اKة ال(�ی%ة 
�ة ض� م/اوالت /�ال(ق�سة ومق�ساتها اإلسالم�ة وال(=

�ة، و_قي ال(=&� االق"ى في قلI ال(لF ال0ه��� اإلس�ائ4ل
ع�1هللا ال
اني اب? ال/=4? �(ا �ان في قل�ب الهاش(44? 
الmی? ورث�ا س�ان0ه وااله0(ام @ه وحاف�bا عل�ه ل�bل 

 .ص%� وت�أم ال(=&� ال/�ام
و�%Uل3 ال(�kl األردني ال
ابj م? أن الق�س 
 ،?44%4U=ادة ف4ها للفل��ة أرض م/0لة وال=l��ال

Kة، وال�صا��ة هاش(/�ة على مق�ساتها اإلسالم�ة وال(=
 Fة، جاللة ال(ل�ی�0الها ملF ال((ل)ة األردن�ة الهاش(
ع�1هللا ال
اني اب? ال/=4? ل0(ارس ال((ل)ة األردن�ة 
ًالهاش(�ة م=*ول04ها ت&اه ال(ق�سات في الق�س انUالقا 
�ة على ال(ق�سات Rة ال0ار��م? ال�صاKة الهاش(

�/� .ة @Bل إخالص و�تقاناإلسالم�ة وال(=
�ا، ج�ال @ع� ج4ل، Rًوق� ارت�{ الهاش(�4 تار� ً ن
@عق� ش�عي مع ال(ق�سات اإلسالم�ة، ف/ف�bا لها 
مBان0ها؛ وقام�ا على رعای0ها، م=0%�ی? إلى إرث دی%ي 
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وتار�Rي، وارت�ا� @ال%1ي الع�_ي الهاش(ي دمحم صلى هللا 
 عل�ه وسل9، و�mلF �ان حاله9 مع الق�س ح³4 أولى
ًالهاش(�4 جل اه0(امه9 لل(�ی%ة ال(ق�سة و_mل�ا جه�دا  ن

�ة في ح(ای0ها ورعای0ها وص�نها%Vم. 
 k���الق�س على رأس أول��ات ال jلق� �ان
 jث�رته9 ال0ي ه�ف �ب ومف&�الع Fال/=4? ب? علي، مل
إلى ال0/�ر وال)�امة وال�ح�ة وف4ها اس0*نفj، في �ل 

 ال(ق�سات في ال�الKة الهاش(�ة، م=4�ة ال/فا´ على
 .الق�س

، ت)�سj ال�عاKة الهاش(�ة ١٩٢٤ففي عام 
لل(ق�سات في الق�س، وتأك�ت ال�صاKة الهاش(�ة ح4? 
انعق�ت ال1�عة وال�صاKة لل���k ال/=4? ب? علي م? 

 .أهل فل=4U? والق�س
وق� آلj ال�صاKة إلى جاللة ال(لF ع�1هللا ب? 

�سة ال/=4?، @(ا في ذلF ال�صاKة على األماك? ال(ق
 k���ة، ت�لى الKعة وال�صا��ة، وانUالقا م? ال1/�ًال(=

ال/�م / ال/=4? ب? علي إع(ار ال(=&� األق"ى ال(�ارك
الق�سي ال���k حK ³4ع10� هmا االع(ار الهاش(ي 

 .األول
نوم%m تلF ال1�عة، والهاش(K �4(ارس�  ن
�ة لل/فا´ على ال(ق�سات في Rة وال0ار��م=*ول�اته9 ال�ی%

0ها واع(ارها، ومع تأس�- ال�ولة األردن�ة، الق�س ورعای
ت)�س عه� ج�ی� م? ال�صاKة وال�عاKة الهاش(�ة على 

 .ال(ق�سات
ًلق� خاض األردن وج��ه الع�_ي انUالقا م? 
�ة والق�م�ة معارك @�Uلة وف�اء لل/فا´ %Pاته ال��م=*ول

، ون&ح في م%ع ١٩٤٨على الق�س وع�و_0ها عام 
�ة، ول. سق�Pها في ی� االح0اللl��الق�س ال j/ق� أص�

�ة م%ا3P الVفة الغ�_�ة، عام�ً، جHءا م? ١٩٥٠ك�
ال((ل)ة األردن�ة الهاش(�ة @ع� إعالن ال�ح�ة ب4? 

 .الVف40?

 إلى عام ١٩٤٨وخالل هmه الف0�ة، م? عام 
، تعHزت ال�عاKة األردن�ة لل(ق�سات وح4? ت9 ١٩٦٧

Vاالرت�ا� القان�ني واإلدار مع ال Fار ف�إعالن قv فة
، فإن الق�ار أس0
%ى الق�س ح0ى ال ١٩٨٨الغ�_�ة عام 

 jاغ أو ی0=لل لها االح0الل وق� واصل�تقع في الف
 9Kة مق�ساتها، وال�فاع ع%ها، وتق�Kال((ل)ة دورها في رعا

 .ما یلHم م? دع9 ألب%ائها
ن0�&ة لالم�0اد ال0ار�Rي لل�ور الvm تل��ه 

 ،?4U=ة ت&اه األق"ى وفل�ت&� ال�ولة ال((ل)ة األردن
 Fال/�ث وذل Iة نف=ها في ع4? العاصفة وفي قل�األردن
في �ل م�ة ی0ع�ض ال(=&� األق"ى الع�0اءات م? ق1ل 
�ة B��ورا ب%قل ال=فارة األم�ائ4لي، م�ق�ات االح0الل اإلس
م? تل أبI4 إلى الق�س و�قامة ال�1ا@ات اإلل)0�ون�ة 

غالق وم(�ات ال0ف0�;، وم? ث9 وضع �ام4�ات م�ا�lة، و�
 .أب�اب ال(=&� األق"ى أمام ال("ل4? وم%عه9 م? دخ�له

ناألردن�4 ح�Bمة وش��ا Kق�رو عال�ا ال�ور  ن
الهاش(ي في رعاKة ال(ق�سات وال�فاع ع? ال(=&� 
األق"ى ال(�ارك و�ل ال(ق�سات في الق�س ال���k ح³4 
غ�ت ال�عاKة الهاش(�ة للق�س جHءا م? ال
�ابj األردن�ة، 

%4�ة والق�س ل�=j ف0لF ال0/��ات تU=ة الفل�Vاه الق&
م&�د �الم ال یU0اب3 مع أفعال أو انه ی�خل ت/j @اب 
ال(%اورات ال=�اس�ة، بل ه� ام�0اد ل0لF ال(�اkl الق�م�ة 
ال(�1ئ�ة ال0ي الH0م بها األردن دوما انUالقا م? اس0�عاره 
ل(=*ول04ه الق�م�ة في م%اص�ة قVاKا ال/3 الع�_ي وفي 

�ة Vة مق�م0ها قKامه @/(اH04%ي والU=الفل Iال�ع
 .ال(ق�سات

�ا @عق� ش�عي وأخالقي Rًارت�{ الهاش(�4 تار� ن
مع ال(ق�سات اإلسالم�ة، ف/ف�bا لها مBان0ها، ونأوا بها 
ع? خ"�مات ال=�اسة، و�mلF �ان حاله9 مع الق�س 
ًال���k، أولى الق1ل40?، م0الزما مع تأك�4 ت1%4ه9 
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لها، وهي ح��ة ال�ع�ب ل�سال0ه9 ال0ي ناضل�ا م? أج
 .وال/فا´ على ��امة األمة

�ام ال�ولة األردن�ة، اس0)(لj في �ل l ومع
ال�الKة الهاش(�ة م=4�ة ال/فا´ على ال(ق�سات في م�ی%ة 

k���الق�س ال . Fي وقعه جاللة ال(لRففي اتفاق تار�
ع�1هللا ال
اني وال�ئ�- الفل=4U%ي م/(�د ¥�اس في 

 أع�4 ��ه ال0أك�4 على م،٢٠١٣ع(ان في شه� آذار 
ال�صاKة الهاش(�ة على األماك? ال(ق�سة، وأن جاللة 
ال(لF ه� صاحI ال�صاKة على األماك? ال(ق�سة في 
الق�س ال���k، وله ال/3 في بmل ج(�ع ال&ه�د 
القان�ن�ة لل/فا´ عل4ها، خ"�صا ال(=&� األق"ى، 
�ة على أنه �امل ال/�م الق�سي lف في االتفا�ال(ع

k���ال.  
 jUة، ارت��انة �41Bفللق�س ع%� الهاش(44? م
ُّ@اح�0ائها أه9 ال(ق�سات اإلسالم�ة وأجلها ق�را فف4ها  َ
vال/�م الق�سي ال���k الK vm/� م=&�ی? وأض�حة 
ًك
4�ة لألن1�اء واألول�اء وال"ال/4?، وت�اثا مع(ار�ا  ً
ًإسالم�ا م? ال(�ارس وال=1ل والHواKا واألس�اق 

 .وال(�0Bات
�ة، ال0ي ت*�� على ال(�ادئ وت(B? هlه االتفاm

%4�ا ح�ل الق�س، U=ا وفل��ة ال(0ف3 عل4ها أردنRال0ار�
األردن وفل=4U? م? بmل ج(�ع ال&ه�د @�Bل م�0�ك 
ل/(اKة الق�س واألماك? ال(ق�سة م? م/اوالت ال0ه��� 
�ة sات ال((0ل)ات ال�قwة مKة �(ا ته�ف إلى ح(ا�اإلس�ائ4ل

 . ال(�اركال0ا@عة لل(=&� األق"ى
�ة ال0أك�4 ال(Uل3 على اله�ف lه االتفاmوتع�4 ه
األردني الفل=4U%ي ال(�ح� في ال�فاع ع? الق�س، 
خ"�صا في هmا ال�قj ال/�ج، الvm ت0ع�ض ��ه ال(�ی%ة 
ال(ق�سة إلى ت/�Kات �41�ة، وم/اوالت م0)�رة ل0غ44� 
�ة، خ"�صا /�معال(ها وه��0ها الع�_�ة واإلسالم�ة وال(=

�ة @اع�0ارها م�ی%ة وأن الRانة تار�B)@ ىb/ق�س ت
 .مق�سة وم�ار�ة ألت�اع ال�Kانات ال=(او�ة

�ة هي l��ة على أن الق�س ال�lك(ا ت*�� االتفا
أراض ع�_�ة م/0لة وأن ال=�ادة عل4ها هي ل�ولة 
فل=4U?، وأن ج(�ع م(ارسات االح0الل اإلس�ائ4لي ف4ها 

ف ف4ها  هي م(ارسات @اPلة، وال تع0�١٩٦٧م%m عام 
 .أv جهة دول�ة أو قان�ن�ة

�ة إعادة تأك�4 على ال�صاKة lه االتفاmه �وتع10
 m%ة على األماك? ال(ق�سة في م�ی%ة الق�س م�الهاش(

، وال0ي انعق�ت @(�ج1ها ال�صاKة على ١٩٢٤ب�عة 
األماك? ال(ق�سة لل(لF ال���k ال/=4? ب? علي، 

ة في وأع0Uه ال�ور في ح(اKة ورعاKة األماك? ال(ق�س
الق�س و�ع(ارها، واس0(�ار هmا ال�ور @�Bل م0"ل في 
 k���ة م? ساللة ال�ملF ال((ل)ة األردن�ة الهاش(

 ...ال/=4? ب? علي
وتق�م ال((ل)ة، @ع�ی� م? اإلج�اءات ل/(اKة 
�ات ل0عH�H ص(�د ال(ق�س44? في sال(ق�سات وال�ق
أرضه9، ودع(ه9 و�س%اده9، م? خالل أشBال دع9 

 .م�اش�ة
ن� دائ�ة أوقاف الق�س وش*و ال(=&� وتع10

ناألق"ى ال(�ارك دائ�ة أردن�ة ت�0ع وزارة األوقاف وال�*و 
 ...وال(ق�سات اإلسالم�ة األردن�ة

و�ق�م األردن ال�ع9 لل(ق�س44? ل0
j41 وج�ده9، 
وال0=ه4ل عل4ه9،و�س%اده9 س�اء ما ی0عل�R@ 3مات م�=�ة 

ضافة إلى ل&�ازات سف�ه9، أو ع�1ره9 م? والى الق�س، إ
خ�مات ال(/B(ة االب�0ائ�ة ال��¥�ة في الق�س ال0ا@عة 

 .ل�ائ�ة قاضي القVاة األردن�ة
نك(ا تق�م وزارة الRارج�ة األردن�ة وش*و 
 Iا ل�0ج4هات صاحm4_4? ب�اج�اتها ت(اما ت%ف�ال(غ0
�ال�صاKة جاللة ال(لF ع�1هللا ال
اني وتعUي أول��ة ق"�  ُ

وأهلها، م? خالل ج(�ع لل�فاع ع? الق�س، ومق�ساتها، 
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ت/��اتها وات"االتها ال�بل�ماس�ة، وع1� ج(�ع ال(%اب� 
وت�ف� ال�زارة  .ال�بل�ماس�ة ال
%ائ�ة وم0ع�دة األP�اف

@ال(Uل3 ال=�اسات اإلس�ائ4ل�ة ال0ي ت=0ه�ف ال(�ی%ة 
ال(ق�سة وأهلها �(ا تق�م دع(ها ال(=0(� إلدارة أوقاف 

ا@عة ل�زارة األوقاف الق�س وال(=&� األق"ى ال(�ارك ال0
 ...األردن�ة

  ١٣ص/٣٠/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

?4U=4ي األردن وفل/� ال(عای�ة الهاش(�ة ل(=
  

  ر_�ع العای�v. د
@(/�ة وسالم ال0قى جاللة ال(لF ع�1 هللا ال
اني  

 ?44/�حفbه هللا تعالى وولي عه�ه ال(B�م، @األخ�ة ال(=
 .ل0ه%0wه9 @ع�4 ال(�الد لهmا العام

كل(ات جالل0ه جاءت ت�� م? عHم األخ�ة 
ال(=�/44? في بj4 ال(ق�س، رغ9 ما ی�اجه�نه م? 

و�انj �ل(ات جالل0ه  .ن��وف ص��ة ومع ذلF صام�و
 .) ندائ(ا راح �BK األردن مع9B( مw)U%ة له9 ع%�ما قال 

 ?4U=�4 في األردن وفل/�نوفي ال(قابل أك� األخ�ة ال(=
�ادة الهاش(��ة، وال0ي �ان لها ال�ور ال0فافه9 خلف ال

  .األب�ز في ال/فا´ على ال(ق�سات

ك(ا أك�وا على ال�صاKة الهاش(�ة وال0ي تع� خ{ 
ال�فاع األول أمام م/اوالت ته��� ال(�ی%ة ال(ق�سة، وأن 
vالهاش(44? �ان�ا وما زال�ا أص/اب ال�ور ال(/�ر في 

�ة/�عالقة  .ال/فا´ على ال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
��ه األردن�4 وال(=�/�4 في �4Pة وا�K �41� نن=&ام ن

إن  .هmا ال�P? الvm یHداد تألقا وج(اال مع اخ0الف أل�انه
�; ذ�� والدة ال(=�ح عل�ه ال=الم �K العال9 ال�4م وه��
�وهي ذ�� عH�Hة على ال(=�/44? وال(=ل(4?؛ إذ ذ�� 
الق�آن ال)��9 م�الد ال(=�ح في س�رة �املة وهي س�رة 

م�ة ) ٢٥(أن ذ�� اس9 ال(=�ح ورد أك
� م? ك(ا » م��9«
في الق�آن، ولmلF فإن ته%wة ال(=�/44? أم� ال RKالف 
ن"�ص اإلسالم، وان ال&فاء ب4? ال%اس ه� أ@ع� ما 

 .ن�BK ع? ال/الة اإلن=ان�ة اإلسالم�ة
جاءت ت*�� على أن » جاللة ال(لF«ته%wة 

قم=�/4ي ال�� جHء ال یH&0أ م? ال/Vارة الع�_�ة 
سالم�ة، وهي دع�ة عقالن�ة ل�0ح�4 ال"ف، و�عالن اإل

 .لل&(�ع @أن ال�/³ ع? ال(�0��ات م%هج العقالء
@اح³ ومف)� إسالمي، مR0"¡ في عل�م العق�4ة * 

  والفل=فة اإلسالم�ة
  ٦ص/٣١/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

א������א���������ون�א��	س

االع�0اء على �%�=ة ال&
(ان�ة حلقة : ك%عان
  م=ل=ل االع�0اءات على ال(ق�ساتم? 

قال أم4? عام الل&%ة  -  ماج�ة اب� 4P�- ع(ان 
نال(ل)�ة ل�*و الق�س ع�1هللا ت�ف34 �%عان، إن سلUات 

في م=ل=لها ال�ح�ي  االح0الل االس�ائ4ل�ة ت=0(�
�ة /�vواالس0فHاز ال(0)�ر على ال(ق�سات االسالم�ة وال(=

س�اسة ال0ه��� في الق�س، وتأتي هmه اله&(ة في إPار 

�ة Rة وال0ار��ال((%ه&ة وم/اولة P(- اله��ة ال�ی%
وال/Vار�ة في فل=4U? واألراضي الع�_�ة ال(/0لة، ح³4 

) ٢٠٠(م إلى وق�ع ح�الي ٢٠٢٠ت�4� اح"ائ�ات عام 
ع(ل�ة اع�0اء اس�ائ4ل�ة على ال(ق�سات االسالم�ة 

�ة في فل=4U? وج�ه�تها م�ی%ة الق�س/�قال انه  .وال(=
ً*خ�ا االع�0اء م? ق1ل یه�دv مU0�ف على �%�=ة ت9 م

نال�اقعة على ج1ل ال�0�H ) ك%�=ة �ل األم9(ال&
(ان�ة 



  

  
٢٩ 

ال(قابل لل(=&� االق"ى ال(�ارك، وذلF @الH0ام? مع 
اح0فاالت أهل%ا ال(=�/44? @(%اس�ة أ¥�اد ال(�الد 
�ة ال0ي تع�د إلى ح�الي Rة ال0ار�=�ال)&�4ة، هmه ال(%

�الدv، م�ورا @االدارات االسالم�ة نالق� ال�ا@ع ال)ً
ال(0عا�lة على م�ی%ة الق�س وال0ي حافjb على األماك? 
�ة وأق�ت الع�ی� م? ال(�اث34 ل/(ای0ها /�ال(ق�سة ال(=
وال/فا´ على م%اخ ال/��ة ال�ی%�ة ف4ها، وعلى رأسها 
العه�ة الع(��ة وغ4�ها م? ال(�اث34 والف�امانات واألنb(ة 

حة ح0ى عه� االدارة الع
(ان�ة ث9 األردن�ة والق�ان4? ال((%�
وال0ي تق�ر @(�ج1ها ال/فا´ على ما Kع�ف @ال�ضع 
�ة ال/��ة /�ال0ار�Rي القائ9 والK vm(%ح ال�Uائف ال(=
نال�ی%�ة دو ت�خل، وال�4م ی0ع�ض هmا ال0ار�خ ال��Uل م? 
ال0=امح وال0عاK; واالن=&ام إلى ش�خ م0ع(� ت(ارسه 

ًس�ائ4ل�ة انUالقا م? س�اسة سع4ها سلUات االح0الل اال
ت�س�خ اله��ة ال�0رات�ة االس�Uر�ة ال(�Hفة والقائ(ة ال0ي 
ت=عى م? خاللها الى تف��غ م�ی%ة الق�س م? أهلها 

وال344V0 عل4ه9 وعلى ) ال(=ل(4? وال(=�/44?(الع�ب 
مع0ق�اته9 ومق�ساته9 به�ف ته��� ال(�ی%ة و_%اء اله�Bل 

  .4ه�دKة ال"ه�4ن�ة الع%"��ةال(Hع�م وخل3 ال�ولة ال
نان الل&%ة ال(ل)�ة ل�*و  واضاف �%عان، 

vالق�س وهي ت�ص� وت0ا@ع ما K&� في م�ی%ة الق�س م? 
م(ارسات وان0هاكات Kق�م بها االح0الل االس�ائ4لي ض� 
�ة ت*�� أن م(ارسات /�أهل%ا ومق�سات%ا اإلسالم�ة وال(=

أن تق�د االح0الل االس�ائ4لي غ4� ال��¥�ة م? شأنها 
ال(%Uقة والعال9 إلى ح�ب دی%�ة ون�� ل((ارسات ال)�ا¨�ة 
والع%ف، وذلI1=@ F ت1%4ها للف)� ال"ه�4ني اإلس0�Uاني 
ال(U0�ف الK vmع(� @إس0(�ار إلى اإلع�0اء على 
�ة @ال/� وال=�قة والع³1 /�قال(ق�سات االسالم�ة وال(=
 @ال(/��0ات و�0ا@ة ال�عارات ال(=w4ة وذلF ب0/��� م?

ال/اخامات وأعVاء ال)%�=j م? ال�(4? االس�ائ4لي، 
ًفVال ع? ع�م م/اس�ة ال=لUات االس�ائ4ل�ة للقائ(4? 

بهmه االع�0اءات االج�ام�ة �(ا ح�ث ل(�ت)I ج��(ة 
ال/�م الق�سي ال���k / اح�اق ال(=&� األق"ى ال(�ارك

م وما س�قه وما تاله م? م/اوالت خ41
ة ١٩٦٩عام 
�ة، م
ل ل/�قه وغ4�ه م? ال(/�ق�سات االسالم�ة وال(=

�امة و�%�=ة الق�K- ی�ح%ا �اإلع�0اء على �%�=ة ال
ودی� ال=لUان ) الVR�(ال(ع(�ان�ة و�%�=ة مار ج��- 

و�%�=ة ج�رج�4س ودی� ال�ا¨�ات ال�وم و�%�=ة ال"ع�د 
�ة، /�و�%�=ة رقاد ال=�4ة وغ4�ها م? ال(ق�سات ال(=

�{ ال/�اجH اضافة إلى ع�م ت��ی� اس�ائ4ل على ض
ًاألم%�ة ال(*دKة إلى ال(ق�سات عل(ا @أن ع�د هmه 
 ?4U=ة في فل�ال/�اجH وال(فارز الع=B��ة االس�ائ4ل
ال(/0لة @ال(wات، و�(ارس ال&%�د ف4ها أق=ى أن�اع 
نال344V0 على ح��ة أهل%ا في فل=4U? دو غ4�ه9 م? 

?4%P�0=)ال.  
نالل&%ة ال(ل)�ة ل�*و  ودعا �%عان @اس9 
�ال�ول ال)1� في العال9 وال(%b(ات ال��¥�ة الق�س، 

�ة Vة ت&اه الق��ام @(=*ول�اتها االن=ان�العال(�ة لل
 klائ4ل ب��ام اسHتها الق�س، وال�ة وج�ه�%4U=الفل
االع�0اءات ال((%ه&ة ض� ال(ق�سات االسالم�ة 
�ة، ل0%ع9 ال�ع�ب واألج�ال في ال(%Uقة والعال9 /�وال(=

ع0ق� وال�ی?، و�ن الل&%ة ال(ل)�ة @ال=الم واألم? وح��ة ال(
نل�*و الق�س ل00=اءل ماذا س�فعل العال9 وأم��Bا ل� 
كان االق0/ام واالع�0اء ض� �%�- اس�ائ4لي زائف في 
فل=4U? والق�س؟ وفي ال�قj الvm ت*�� ��ه الل&%ة 
نال(ل)�ة ل�*و الق�س على دع(ها وم=ان�تها ألهل%ا في 

 Iف وال�ع�األردني خلف فل=4U? والق�س فانها ت
�ادة الهاش(�ة م(
لة @&اللة ال(لF ع�1 هللا ال
اني، �ال
صاحI ال�صاKة الهاش(�ة على ال(ق�سات االسالم�ة 
�ة في الق�س، وت*�� على ما أشار ال�ه جالل0ه /�وال(=
في �افة ال(/افل ال�ول�ة م? أن ال�صاKة الهاش(�ة على 
�ة إرث هاش(ي ی0��ف /�ال(ق�سات االسالم�ة وال(=
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جالل0ه @/(له ول? ی0%ازل ع%ه، �mلF ض�ورة ال/فا´ 
 F=)0ي في م�ی%ة الق�س والRعلى ال�ضع القائ9 وال0ار�
@الق�ارات األم(�ة وال(�ادرة الع�_�ة ال�ا¥�ة إلقامة ال�ولة 
�ة على ح�ود عام l��ة وعاص(0ها الق�س ال�%4U=الفل

م، وم? ال(عل�م للقاصي وال�اني ال&ه�د االردن�ة ١٩٦٧
�ة الها/�ش(�ة في اع(ار ال(ق�سات االسالم�ة وال(=

وم? ذلF م�ار�ة ال(لF ال(*س- ع�1 هللا األول ب? 
�امة �ال/=4? في اخ(اد ح��3 شI في �%�=ة ال

�ام جاللة ال(لF ع�1 هللا ال
اني اب? ال/=4? ١٩٤٩lم، و
@(�ادرة ت�م�9 الق1� ال(ق�س ال0ي ت9 االن0هاء م%ها عام 

. االع(ار وال�عاKة م=0(�ةم، وما تHال جه�د ٢٠١٧
ون)�ر تأك�4نا على أن ج(�ع الغHاة وعلى م�ار ال0ار�خ 
رحل�ا ع? فل=4U? والق�س و�mا ه� م"4� االح0الل 
 ?4U=ول عاجال أم آجال، وس�0قى فلH4س vmائ4لي ال�ًاالس ً

�ة ع�_�ة لألب�/�  .والق�س ومق�ساتها االسالم�ة وال(=
  ٥ ص٧/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

��������ون�

األردن ی�ی? ه�م االح0الل ل�رج م�خل ال(ق1�ة 
�ةl��ة في الق�س ال�sال�4س  

 

ندانj وزارة الRارج�ة وش*و ال(غ0�_4?  –ع(ان 
�ام ال=لUات اإلس�ائ4ل�ة به�م درج م�خل ال(ق1�ة l

�ة ال(/0لةl��ة في الق�س ال�sال�4س. 
وأك� ال%ا3P @اس9 ال�زارة ال=ف4� ض�k هللا 

ف� ال((ل)ة لإلج�اءات اإلس�ائ4ل�ة أحادKة ال&انI الفایH ر
�ة ال(/0لة ال(=0ه�فة تغ44� ه��0ها l��في الق�س ال
نالع�_�ة في ان0هاك صارخا للقان� ال�ولي والقان�  ن ً
ال�ولي االن=اني وق�ارات م%b(ة االم9 ال(0/�ة لل0�_�ة 

�B=قافة ال�4ن
 . والعل9 وال
ال0ق�4 وPالI الفایH ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة 

�ة l��اماتها �ق�ة قائ(ة @االح0الل في الق�س الH0ال@
ال(/0لة ووkl االن0هاكات وم/اولة ف�ض حقائ3 ج�ی�ة 
ووkl ال(=اس به��ة الق�س وم/اولة تغ44� Pا@عها 

�ةRومعال(ها ال0ار�.  
  ١/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

%4�ةU=ة الفل�ه�م درج م�خل ال(ق1�ة : الRارج
�ة في الق�sة ال(/0لةال�4س�l��س ال  

 

وزارة الRارج�ة وال(غ0�_4?  أدانj –أ ش أ 
%4�ة، ی�م U=ات االح0الل على االث%4?الفلUإق�ام سل ،

�ة l��ة في الق�س ال�sة ال�4س�ه�م درج م�خل ال(ق1
 .ال(/0لة

واع10�ت الRارج�ة في ب�انها، وفقا ل(ا نقل0ه 
%4�ةU=ة ا)وفا (و�الة األن�اء الفل�م�0اد ، أن ه�م ال(ق1

ل/�ب االح0الل ال(ف�0حة ض� ال(قاب� اإلسالم�ة في 
ال(�ی%ة ال(ق�سة، ح³4 قامj سلUات االح0الل سا@قا 
ب�0م4� الق�1ر وش�اه�ها في مق1�ة مأم? هللا، في م/اولة 

 اإلسالم�ةلU(- ه��ة ال(�ی%ة ال(ق�سة الع�_�ة 
�ة وتغ44� معال(ها، وم/اولة أس�لة ج(�ع /�ال(=

Rش�اه�ها ال0ار� �ه اله��ة، �/لقة أخmة ال0ي ت*�� ه��
في ع(ل�ات ال0ه��� ال(�0اصلة الهادفة إلى تغ44� واقع 

 .ال(�ی%ة وف�ض وقائع ج�ی�ة داخلها @ق�ة االح0الل
ّوح(لj ال�زارة، ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة ال(=*ول�ة 
ال)املة وال(�اش�ة ع? هmا الع�وان ون0ائ&ه وت�ا¥�اته، 



  

  
٣١ 

ل(%b(ات األم(�ة ال(0R"ة مUال�ة ال(&0(ع ال�ولي وا
قوفي مق�م0ها ال�4ن=�B وم&ل- حق� اإلن=ان ب0/(ل 
�ة ت&اه هmه lة واألخال�م=*ول�اته9 ال=�اس�ة والقان�ن
ناالن0هاكات ال&=�(ة للقان� ال�ولي وق�ارات ال��¥�ة 
ال�ول�ة، واتRاذ ما یلHم م? اإلج�اءات ال)ف4لة ب�kl هmه 

�/�، واإلسالم�ةة االع�0اءات على ال(ق�سات ال(=
  ...وم=اءلة م�ت)41ها وم/اس01ه9

  ١/١٢/٢٠٢٠قال��و ال("��ة 
* * * * *  

ت%=34 فل=4U%ي مع األردن وم"� ل�ع9 عق� 
 م*ت(� دولي لل=الم

  
أولى ج�الته  في – ع(ان – نادKة سع� ال�ی?

الRارج�ة م%m أزمة ��رونا، @/³ ال�ئ�- الفل=4U%ي 
� حع�1 الف0ا- vم/(�د ¥�اس مع ن4b�ه ال("� ال�ئ

%4�ة U=ال(=0&�ات في األراضي الفل �ي أم- آخ=�ال=
ال(/0لة وان0هاكات االح0الل اإلس�ائ4لي ال(�0اصلة ض� 

  .ال�عI الفل=4U%ي
و_ع� أن اس0ق1ل جاللة ال(لF ع�1هللا ال
اني 
ال�ئ�- الفل=4U%ي في ع(ان أول م? أم-، في إPار 

ى نال0%=34 وال0عاو ال(�0�ك، وصل ¥�اس أم- إل
القاه�ة، في ز�ارة ت=31 عق� م*ت(� دولي لل=الم، مUلع 
العام القادم، وتأتي ض(? ال0%=34 الفل=4U%ي مع األردن 
وم"� ل�ع9 ال(*ت(�، ول�/³ س1ل ت/��F الع(ل�ة 

ّال=ل(�ة ال(&(�ة م%m س%�ات ُ ّ.  
و��(ا أشاد ال�ئ�- ¥�اس، خالل االج0(اع، 

ل=4U%ي، ق@(�اkl م"� ودورها في دع9 حق� ال�عI الف
 Iار @الده @ال�ق�ف إلى جان�ي اس0(=�أك� ال�ئ�- ال=
ال�عI الفل=4U%ي وق04Vه العادلة، ح0ى ن4ل حق�قه 
ال(��وعة و�قامة دول0ه ال(=0قلة، على خ��U ال�ا@ع م? 

  .، وعاص(0ها الق�س ال(/0لة١٩٦٧ح�H�ان العام 

إلى ذلF؛ عق� ال�ئ�- ¥�اس واألم4? العام 
�{، أول م? أم-، ل&امعة ال�ول الع�_�ةÂأح(� أب� ال ،

�لقاء مه(ا ج� خالله @/³ آخ� ال�U0رات ال(0علقة  ً ً
%4�ة وال�URات ال(ق1لة، @اإلضافة إلى U=ة الفل�Vالق@
ًال&ه�د ال(m1ولة س�اس�ا ودبل�ماس�ا ل/�� ال�ع9 ال�ولي  ً

  .لل(�kl الفل=4U%ي
وقال األم4? العام ال(=اع� في جامعة ال�ول 

 ح=ام ز�ي، في ت"��ح له أم-، إن الع�_�ة، ال=ف4�
" -�%4�ا م"��ا أردن�ا، ل�ع9 رؤ�ة ال�ئU=قا فل�ًه%اك ت%= ً ً

  ."¥�اس، لعق� م*ت(� دولي لل=الم
ال�ئ�- ¥�اس ت/�ث @�Bل واضح "وأضاف أن 

 وال�ولي ون0ائج اإلقل�(يوص��ح ح�ل ال�ضع العام 
 األم4���ة وتأث4�ها على ال�ضع الفل=4U%ي وما االنR0ا@ات

� ال(Uل�ب م? جامعة ال�ول الع�_�ة ت&اه ال�ضع ه
  ."الفل=4U%ي واح0(االته ال(=0ق1ل�ة

 jاب
وج�د ز�ي م�kl ال&امعة الع�_�ة ال�ائ9 وال
%4�ة @أنه ال ت=��ة دو االلH0ام U=ة الفل�Vنت&اه الق
 Fلm� ة ال(0ف3 عل4ها�@ال(�ج��ات ال��¥�ة وال�ول

U=ائ4لي4%ي االتفاقات ال(�قعة ب4? ال&ان41? الفل�واإلس 
vه ال&امعة ول? وأ@ Iح�ل? ت jاب�
 خ�وج ع? هmه ال
  .ّتق�ه

وأك� أن ه%اك م&(�عة م? ال�URات الع(ل�ة 
%4�ة @ال�Bل U=ة الفل�Vأن تع�4 االع�0ار للق ?B)K ال0ي
الvm ت/0اجه @ع� ع�ة س%�ات م? ال0غI44 الvm تع(�ت 

  ".� ت�امIله إدارة ال�ئ�- األم4��ي ال(%0ه�ة والی0ه، دونال
اإلدارة األم4���ة م? ال((B? أن "وأشار إلى أن 

ّت0عامل @�Bل إK&ابي و_%اء، وهmا ما ی*هل، و�(ه� للف0�ة 
القادمة؛ ل0�ه� ر_(ا االسw0%اف ال(%��د للع(ل�ة ال=ل(�ة، 

 m%م jس%�ات٤ال0ي ت�قف ."  
وج�د ال=ف4� ز�ي م�kl جامعة ال�ول الع�_�ة 

I الفل=4U%ي في إقامة ت&اه حل ال�ول40?، وح3 ال�ع
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دول0ه ال(=0قلة وعاص(0ها الق�س على ح�ود ال�ا@ع م? 
�ة الالج4w? على ١٩٦٧ح�H�ان للعام Vأساس، وحل ق 

  ....ال��¥�ة ال�ول�ة
  ٢٧ ص١/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

االردن س�4اصل ت"�Kه لالع�0اءات : ال�واش�ة
 اإلس�ائ4ل�ة على ال/�م الق�سي

 

شارك االردن ام-  -  ماج�ة أب� 4P�-ع(ان 
في اج0(اعات ل&%ة ال1�امج ) ف�4ی� ��نف�ن-(ع1� 

�ة ال(�جهة للUل�ة الع�ب في األراضي الع�_�ة )�ال0عل
   . ال0ي نb(0ها جامعة ال�ول الع�_�ة١٠٢ال(/0لة ب�ورته 

وقال رئ�- ال�ف� األردني م�ی� ال�راسات 
%4�ة أح(� ال�واش�ة، U=ة ال�*و الفل�نواإلعالم في دائ

�ادة جاللة ال(لF ع�1 هللا ال
اني س�4اصل إ�ن األردن @
%4�ة U=ة الفل�Vه في ال�فاع ع? الق�جه�ده وم=ا¥
�ة �افة، وص�ال إلى إقامة ال�ولة )�ً@ال(/افل ال�ول�ة واإلقل

�ةl��ة ال(=0قلة وعاص(0ها الق�س ال�%4U=الفل.   
وأضاف أن األردن س�4اصل ت"�Kه لالع�0اءات 

ل/�م الق�سي ال���k وال(�ی%ة ال(ق�سة اإلس�ائ4ل�ة على ا
وم/اوالت P(- ه��0ها الع�_�ة اإلسالم�ة، م�4�ا إلى أن 
سلUات االح0الل ت=0غل ان�غال العال9 في م�اجهة و_اء 
�ة في األراضي )�ك�رونا الس0ه�اف الع(ل�ة ال0عل
%4�ة ال(/0لة وال344V0 على م�ارس و�الة الغ�ث U=الفل

0ه�افها جه�د ال�ول ال(ان/ة في ، واس)األون�وا(ال�ول�ة 
%4�ةU=ب%اء ال(*س=ات الفل.   

وأك� ال�واش�ة أن ال0عل�9 ح3 مBف�ل في اإلعالن 
قالعال(ي ل/ق� اإلن=ان، وال(عاه�ة ال�ول�ة الRاصة 
�ة lة، واتفا�ق@ال/ق� االق0"ادKة واالج0(ا¥�ة وال
قا�
قحق� الUفل، دا¥�ا ال(&0(ع ال�ولي وال(%b(ات ال�ول�ة 

�ة لل�ق�ف ب�جه االع�0اءات اإلس�ائ4ل�ة على واإل)�قل

قحق� الUالب واألPفال الفل=4U%44? في ال�ص�ل إلى 
�ة آم%ة)� .بw4ة تعل

وقال األم4? العام ال(=اع� لل&امعة الع�_�ة 
نل�*و فل=4U? واألراضي الع�_�ة ال(/0لة سع�4 أب� 
علي إن انعقاد هmا ال(*ت(� جاء ل(0ا@عة ت�Uرات الع(ل�ة 

�ة في فل=4U?، خاصة في �ل اس0غالل سلUات ال)�0عل
االح0الل ل�_اء ��رونا ون0ائج انR0ا@ات ال�ئاسة األم4���ة 
ل0%فm4 خ�Uات ت)�س م? خاللها ال9V الفعلي ل(=احات 

   .واسعة م? أراضي الVفة الغ�_�ة ال(/0لة
وأك� م�ی� عام ال(0ا@عة ال(�4ان�ة في وزارة 

أی�ب عل�ان، أن األزمة ال0�_�ة وال0عل�9 الفل=4U%ي 
األخ4�ة ل)�رونا ضاعفj ال(عاناة م? خالل م�اصلة 
االح0الل اس0ه�اف الUل�ة وال(عل(4?، في �ل ح�مان 
 9�م%Uقة األغ�ار والق�س م? ب%اء م�ارس ج�ی�ة، أو ت�م
 3Pة وم%اKفي ال�اد v�/03 الPم�ارس م0هال)ة، وم%ا

ات ّال0(اس ق�ب ال(=P�0%ات، ل�4جه ع��ات اإلخUار
�ا وم�ارس م=اف� UKا، )�به�م م�ارس خ�_ة إب3�H وال=

   .و_ادKة الق�س
ولفj إلى ما ی�اجهه ال0عل�9 في فل=4U? م? 
ًت/�Kات �
4�ة، و�ل ه�فا دائ(ا ل=�اسات االح0الل  ً ّ
 3Pة على األصع�ة �افة، خاصة في الق�س وال(%ا�ال(�م

@(ا ف4ها األغ�ار، مUال�ا ب�0ف4� ال�ع9 الع�_ي ) ج(
�ة في فل=4U? ل"� �ل م/اوالت االح0الل لل)�ع(ل�ة ال0عل

   .اإلس�ائ4لي
وشارك في االج0(اع االف0�اضي م(
ل� األردن 
وم"� وفل=4U? واألون�وا واإل�B==K واألل)=�، وات/اد 
اإلذاعات الع�_�ة، و�ذاعة فل=B��@ ?4Uة ص�ت الع�ب، 

وس0�فع الل&%ة  .وقUاع فل=4U? @ال&امعة الع�_�ة
 إلى االج0(اع ال(ق1ل ل(*ت(� ال(��ف4? على ت�ص�اتها

?44%4U=4? الفلwنش*و الالج.  
 ٥ ص١/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
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* * * * *  

االع0�اف ب�ولة فل=4U? ه� ال0ع41� : ال(ال)ي
Iة وال�ع�Vام? مع القV0قي لل��  ال/

  

%4�ة –ب4�وت U=– األراضي الفل �دعا وز� 
9 لل0ع41� الRارج�ة وال(غ0�_4? ر�اض ال(ال)ي، دول العال

 ?4U=اف ب�ولة فل�ام%ها م? خالل االع0Vقي ع? ت��ال/
ودع9 ال=الم القائ9 على حل ال�ول40? وال(0=3 مع ق�اع� 
�قي ی�ع9 ال/3 على �نالقان� ال�ولي، ألن الV0ام? ال/
ال�اPل، و�%0"� للع�الة على االس0ع(ار، و�%0"� لل=الم 

  .على االح0الل
أمام حفل نb(0ه جاء ذلF في �ل(ة ال(ال)ي، أم- 

ل&%ة األم9 ال(0/�ة االق0"ادKة واالج0(ا¥�ة لغ�ب آس�ا 
، ع1� تق%�ة االت"ال ال(�ئي، @(%اس�ة ال�4م ”اس�Bا“

العال(ي للV0ام? مع ال�عI الفل=4U%ي، @/�Vر روال 
 vm4دت�ي و�4لة االم4? العام لالم9 ال(0/�ة، االم4? ال0%ف

�احة الل1%اني نلالس�Bا، ووز�� ال�*و االج0(ا¥�ة وال=
  .vرمH م����ة

وث(? ال(ال)ي الV0ام? ال�ع1ي وال�ولي مع دولة 
فل=4U? في ال�4م العال(ي للV0ام? مع ال�عI الفل=4U%ي، 
�ادته على هmا ال�فاء l4? وU=فل Iات شع�ونقل ت/
ًوال�ع9، م��4ا ب�ع9ِ ج(�ع االص�قاء في العال9 ووق�فه9 

  .وتVام%ه9 مع ال/3 الفل=4U%ي
ّال/3 ب4?، وال�واKة واض/ة، وص�ق “وأضاف، 

هmه ال�واKة في ح3 ال�عI الفل=4U%ي في أرضه، أرض 
  .آ@ائه وأج�اده وه� ح3 راسخ م%m الق�م

وPالI ال(ال)ي @V�ورة م�اجهة م/اوالت سلUات 
%4�ة، ع1� ارت)اب U=اله��ة الفل -)Pاالح0الل الغاء و

4� ال&�ائ9 وال=�اسات ال((%ه&ة وواسعة ال%Uاق، م? ته&
وق0ل واضUهاد، م��دا على أن ص(�د ال�عI الفل=4U%ي 
�ة والق�م�ة، %Pر و_قاءه وحفا�ه على ه��0ه ال��Uاالسv
م�ت)H على ارث نVالي وقان�ني وتار�Rي، وم%Uل3 م? 

ع�الة ق04Vه ال(�ت�Uة @الV0ام? ال"ادق، وعHمه على 
ت/ق34 حق�قه وتUلعاته في ال/��ة واالس0قالل، وت&=�4 

U=4? دولة فلw4? ال(=0قلة وعاص(0ها الق�س، والع�دة لالج
، وال�ق�ف ١٩٤الى دKاره9 ال0ي ش�دوا م%ها، ت%فm4ا للق�ار 

الى جانI ال�عI الفل=4U%ي والV0ام? معه في م=4�ته 
 .إلى ال/��ة ه� ال�ق�ف الى ال&انI ال"/�ح م? ال0ار�خ

  Iام? مع ال�عV0ال �وأشار الى أنه في ذ��
%4�ة الى م/اوالت @ائ=ة الفل=4U%ي ت0ع�ض الU=ة الفل�Vق

�ة، م? خالل اس0(�ار اس�ائ4ل ال=لUة s"0لل0ق��� وال
نالقائ(ة @االح0الل @اح0اللها وتغ�لها على القان� ال�ولي 
قوحق� ال�عI الفل=4U%ي، إضافة الى خUUها لالس0�الء 
%4�ة وت=��ع وت4�ة االس0�Uان غ4� U=على االرض الفل

URعي، وال0"ع�4 ال�في م�ی%ة الق�س ال(/0لة ال� �4
  .وم/�Uها

و_4? أن سلUات االح0الل تع(ل على تغ44� معال9 
الق�س وPا@عها ال0ار�Rي وال�K(غ�افي، وعHلها ع? م/�Uها 
الع�_ي الفل=4U%ي، واآلن ت=0ه�ف ال0&(عات ال�1و�ة 
 m4لها، وت%فHام اغالق الق�س وعBوت/اول ه�مها، الح

الى الع�_�ة واالس0فHازات، مUURاتها االس0ع(ار�ة، إضافة 
واالع�0اءات، وت�ادل االدوار ب4? ال(=P�0%44? االرهاب44?، 
 Iم44?، وق�ات االح0الل، ض� اب%اء ال�ع�B/وال(=*ول4? ال
�ة واالسالم�ة، @(ا /�الفل=4U%ي، واألماك? ال(ق�سة ال(=
ف4ها م/اوالت ف�ض واقع ج�ی� على ال(=&� االق"ى 

 في ح"ارها ال&ائ� وال)ارثي وال/�م ال���k، �(ا ت(ع?
لقUاع غHة، @(ا 9K�0=K ال"�اع و�ه�د األم? وال=ل9 
ال�ول44?، وغ4�ها م? ان0هاكات وج�ائ9 م�ع�مة م? ار�ان 
 Iا لل�ع�ًاالدارة ال/ال�ة االم4���ة وال0ي ت)? ع�اء ای�ی�ل�ج ُ َ
�ادته ووضعj خUUا وسهلj ع(ل�ات l4%ي، وU=الفل

   ."ه�4ن�ة على ال"�اعل0ف�ض االج%�ة الR�ا��ة ال
نب�وره، أك� وز�� ال�*و االج0(ا¥�ة وال=�احة 
�ة Vة هي ق�%4U=ة الفل�Vة أن الق�vالل1%اني رمH م���
نح3 س0%0"� وم=ار ع�ل س04/ق3 مه(ا أوغل ال(ع�0و 
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 ىّوح4 .في م/اولة االل0فاف على ش�ع04ها وم��وع04ها
م����ة ال�عI الفل=4U%ي القا@ع ت/j ن4� االح0الل 
االس�ائ4لي وفي ل1%ان وال�0ات، دا¥�ا إلى ض�ورة ال0)اتف 
�ة داع(ة ل��الة غ�ث )�معا م? أجل تعw1ة دول�ة و�قل

 ?44%4U=4? الفلwوا“وت�غ4ل الالج�وت/=4? أوضاع ”األون ،
الالج4w? الفل=4U%44? @(ا KعHز مق�مات ص(�ده9 و�/ف� 

  .ك�ام0ه9 ح0ى الع�دة
 ٢٧ ص٢/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  
ألم9 ال(0/�ة ت*�� على ح3 ال�عI الفل=4U%ي ا

  وحل ال�ول40? ووkl االس0�Uان في تق��� م"4�ه
 

نال(�ار�� في اج0(اع  أك� –  ق%ا–ن���4رك 
ع? @ع�، نb(0ه األم9 ال(0/�ة @(%اس�ة ی�م الV0ام? مع 
ال�عI الفل=4U%ي، على ح3 ال�عI الفل=4U%ي في 

ُت جادة ت%هي تق��� م"4�ه، وض�ورة الع�دة إلى مفاوضا ّ
%4�ة قابلة لل/�اة U=ي إلى إقامة دولة فلVُاالح0الل وتف

 .وم0"لة جغ�ا��ا
وت/0فل األم9 ال(0/�ة @ال�4م ال�ولي للV0ام? 
مع ال�عI الفل=4U%ي �ل عام، وتع10�ه م%اس�ة ل0&�ی� 
%4�ة غ4� القابلة لل0"�ف، U=قال0أك�4 على ال/ق� الفل

 .س{ الP vmال أم�هقودع9 إنهاء ال"�اع في ال�� األو
وفي �ل(0ه االف0�اض�ة، أك� ال=�4 ش�خ ن�انغ، 
 Iة @((ارسة ال�ع�رئ�- ل&%ة األم9 ال(0/�ة ال(ع%
الفل=4U%ي ل/ق�قه غ4� القابلة لل0"�ف، أن ال�4م 
 jأتي في وقK 4%يU=الفل Iام? مع ال�عV0العال(ي لل

 . إلن�ائها�٧٥ت/0فل ��ه األم9 ال(0/�ة @ال�m� الـ 
ال B)K%%ا ال�4م أن ن/0فل، فاالح0الل ": وأضاف

 �)0=K vmة ال�%4U=وع لألرض الفل�ال(� �ائ4لي غ4�اإلس
 m%٥٣م �ض أم�9 وفVعاما ی0فاق9 ال�4م ب0ه�ی�ات ال 

واقع، في ح4? ال یHال ال�عI الفل=4U%ي م/�وما م? 

ّحق�قه غ4� القابلة لل0"�ف ال س�(ا حقه في تق��� 
 ".ال("4�

لى اس0(�ار ال�0سع وأشار ش�خ ن�انغ إ
ناالس0�Uاني اإلس�ائ4لي، @ال ه�ادة، وم? دو م=اءلة، 
نفي ان0هاك للقان� ال�ولي والق�ارات ذات ال"لة خاصة 

م��دا على أنه .. ٢٠١٦ لعام ٢٣٣٤ق�ار م&ل- األم? 
�{ لها، "UR0ات وال%P�0=)امل ل1%اء ال� klٍال ب� م? و

اصة @(ا في ذلF الUR{ ال0ي أعل? ع%ها م*خ�ا، خ
وال0ي إذا ت9 ال1%اء ف4ها س0ف"ل / ��فعات هامات�س/

�ة و_j4 ل/9l��ل �امل ب4? الق�س الB�@." 
وأوضح أن ال(=P�0%ات اإلس�ائ4ل�ة ت�Bل عائقا 
أساس�ا أمام ال=الم، وت(
ل إلى جانI ج�ار الف"ل، 

9Vإشارة واض/ة على تع(34 االح0الل والف"ل وال. 
4� رئ�- م? جان�ه قال ال=�4 ف�ل)ان ب�ز�

ال&(��ة العامة لألم9 ال(0/�ة، في �ل(0ه االف0�اض�ة، إن 
، ١٩٤٧ال��UR الع��Vة لل/ل م�0ف�ة ففي عام "

، والvm شBل ١٨١اع0(�ت ال&(��ة العامة الق�ار 
األساس القان�ني إلن�اء دولة إس�ائ4ل ودولة ثان�ة 
 ،Fذل j4%44?، ول)? في العق�د ال=�عة ال0ي تلU=للفل


ل حل ف�ل%ا في إن)K ،4%يU=الفل Iاء دولة لل�ع�
ال�ول40?، والvm اع0�ف @ه الق�ار ال(��mر، األساس 
ال�ح�4 لل/ل ول=الم عادل وشامل ما ب4? اإلس�ائ4ل44? 

 ".والفل=4U%44? لV(ان ال=الم واألم? واالزدهار لل&(�ع
ودعا ب�ز�4�، األم9 ال(0/�ة ل(�اصلة دع9 

نHاع اس0%ادا للقان� الفل=4U%44? واإلس�ائ4ل44? ل/ل ال%
ال�ولي واالتفاقات ال
%ائ�ة، وت/ق34 رؤ�ة حل دول40? 
ت���ان ج%�ا إلى ج%I في سالم وأم? ض(? ح�ود 

.. ١٩٦٧مع0�ف بها على أساس ح�ود ما ق1ل عام 
قهmه ال(�ج��ات ال B)K? تغ44�ها، وحق� "م��دا على أن 

 ".ال�عI الفل=4U%ي غ4� قابلة لل0"�ف
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� غ�ت4��; األم4? العام لألم9 أما ال=�4 أن�Uن4
اإلح=اس الع(34 "ال(0/�ة فق� أشار في �ل(0ه، إلى 

%4�ة U=وعة في األرض الفل�القل3 إزاء ال/قائ3 ال(@ّ
ال(/0لة وتVاؤل اح0(االت حل ال"�اع، الvm �ل مع 

 ".األم9 ال(0/�ة م%m إن�ائها
ّلق� أد� تعل34 إس�ائ4ل لUR{ : "وقال غ�ت4��;

لVفة الغ�_�ة في ال�قj ال/الي إلى إزالة ّض9 أجHاء م? ا
?44)�ومع ذلF، . ته�ی� خ4U� لل=الم واالس0ق�ار اإلقل

�{ االس0�Uاني UR0ال�0سع في ال �0(=K ،على األرض
وال1%اء، في ح4? بلغj ع(ل�ات اله�م وال("ادرة لل(�اني 
نال0ي K(ل)ها فل=4U%�4 م? ق1ل ال=لUات اإلس�ائ4ل�ة في 

الغ�_�ة ال(/0لة، @(ا في ذلF الق�س ج(�ع أن/اء الVفة 
�ة، أعلى مع�ل م�ث3 م%m أر_ع س%�اتl��ال." 

ولفj إلى أن م
ل هmه األع(ال ت0عارض مع 
%4�ة U=ّالقان� ال�ولي وتق�ض آفاق إقامة دولة فل ن

 .م0"لة جغ�ا��ا وقابلة لل/�اة
ّوح³ األم4? العام لألم9 ال(0/�ة، القادة 

لى االنR�ا� في مفاوضات اإلس�ائ4ل44? والفل=4U%44? ع
�ة :" هادفة، وقال%Pلعات ال�U0ق3 ال/K ?40ّفق{ حل ال�ول

 vأن ی*د ?B)ائ4ل44?، و��4%44? واإلسU=وعة للفل�ال(�
م��دا على اس0ع�اد األم9 ال(0/�ة ".. إلى سالم دائ9

ل�ع9 أv جه� B)K? أن K=ه9 في ت/ق34 حل سل(ي لهmا 
  .ال"�اع ��Pل األم�

  ٢/١٢/٢٠٢٠قال�� القU��ة 
* * * * *  

 م&(�عة ت�4Bل Kق� األی�ل%�v ال1�ل(ان
  شع1%ا ل�ع9 فل=4U? أص�قاء

 

 األی�ل%�v ال1�ل(ان في ال%ائI أعل%j – دبل?
-� فل=4U? أص�قاء م&(�عة ت�4Bل إعادة @الك ف�ان=

 جل=ة خالل جاء ذلF إن وقالj. األی�ل%�v ال1�ل(ان في
 .اباألحH ج(�ع م? ال��4خ م&ل- أعVاء حV�ها

jأن م? لل0أك� @&� س0ع(ل الل&%ة أن وأضاف 
 قال/ق� ع? ال�فاع في ق��ا م�قفا تmR0 أی�ل%�ا

%4�ة،U=الفل �ل%�ا أرجاء كافة في ال�عي ون��ما @�أن ای 
  . فل=4U? في K/�ث

 الVفة في الفل=4U%ي ال(&0(ع أن وأك�ت
 ال�ولي، ال(&0(ع دع9 إلى @/اجة ه� غHة وقUاع الغ�_�ة

  .بmلF ملH0مة الل&%ة وأن األورو_�ة، ولال� س�(ا ال
%4�ة وفاU=٢/١٢/٢٠٢٠ و�الة األن�اء الفل 

* * * * *  
%4�ةالRارج�ةU=الفل  IالUض ت�رادعة عق�_ات @ف 

  االس0�Uان�ة م�ار�عها ت%فm4 ل�kl االح0الل على
 

%4�ة Pالj1 وزارة الRارج�ة-  هللا رام U=الفل  
 م=*ول�اته ، م&ل- األم? ال�ولي ب0/(ل?وال(غ0�_4

�ة ت&اه تلF االن0هاكات =�اس�ةالlة واألخال� والقان�ن
نوالR�وقات ال&=�(ة للقان� ال�ولي م? ق1ل سلUات 
االح0الل اإلس�ائ4لي، واتRاذ ما یلHم م? اإلج�اءات ال)ف4لة 

   .ب�0ف4� ال/(اKة ال�ول�ة ل�ع1%ا
jان لها، ی�م األر_عاء، ان وقال� ال�زارة في ب

ت االح0الل على ان0هاكاتها، @ات ع�م م/اس�ة سلUا
�ة، ال=المK�&عها على ال0(ادv في ت�م4� ف�صة ��� ال/

   .vوفي ت)��- نbام الف"ل الع%"� في فل=4U? ال(/0لة
jائ4لي وأدان�ت"ع�4 ق�ات االح0الل اإلس 

وج�ائ(ها ال�4م�ة @/3 شع1%ا وأرضه وم(0ل)اته 
ي، ومق�ساته، س�اء @اله�م أو االس0�الء على األراض

   .وت�س�ع ال(=P�0%ات
 أن ح�Bمة االح0الل ت=0غل للف0�ة واع10�ت

االن0قال�ة ال0ي ت(� بها إدارة ت�مI في س�اق مع الHم? 
ل0%فm4 أك1� ع�د م(B? م? ال(�ار�ع االس0ع(ار�ة 
ال�0س��ة، على ح=اب أرض دولة فل=4U?، لRل3 وقائع 
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ج�ی�ة م? شأنها ح=9 م=0ق1ل وم"4� قVاKا ال/ل 
 وال/�ود م? واألرض ال0فاوض�ة، خاصة الق�س ال%هائي

 vواح� و_ق�ة االح0الل، @(ا ی*د Iة تق��� إلىجانKأ 
%4�ة قابلة لل/�اة وذات س�ادة U=صة إلقامة دولة فل�ف

�ة ال(/0لةl��ا، @عاص(0ها الق�س ال�   .وم0"لة جغ�ا�
 م? مRاP� وت�ا¥�ات ت%فm4 ال(UURات وحmرت

ص ت/ق34 ال=الم وفقا وال(�ار�ع االس0�Uان�ة على ف�
   .ل�ول40?لألس- وال(�ج��ات ال�ول�ة وم�1أ حل ا

 ال�زارة أن اك0فاء ال(&0(ع ال�ولي وأك�ت
 ب1�انات اإلدانة وص�غ ال0ع41� ع? األم44?وال(=*ول4? 

القل3 ت&اه تلF ال&�ائ9، @ات B�Kل غUاء ت0عاK; معه 
دولة االح0الل ل0=0(� في ت�م4� أKة ف�صة ل0/ق34 

 ال=�اس�ة لل"�اع، ول�0اصل أVKا ض�ب أv ال/ل�ل
�قي لل(فاوضات ب4? ال&ان41?أو�م/�0 �  .� مغH ح

%4�ة وفاU=٢/١٢/٢٠٢٠ و�الة األن�اء الفل 

* * * * *  

  
  
  

%4�ة U=افة ق(ة فلV0ت=عى الس �م"
 إس�ائ4ل�ة �(ق�مة السw0%اف ال(فاوضات

  

 ت%�{ جه�د -  ع(ان – نادKة سع� ال�ی?
%4�ة ًم"��ة، حال�ا، الس0U=افة ق(ة فلV– ة� إس�ائ4ل

ك(ق�مة السw0%اف ال(فاوضات ال
%ائ�ة ال(�اش�ة، وذلF في 
ًأعقاب ع�دة العالقات ب4%ه(ا م&�دا، تHام%ا مع م=اع  ً
 m%ة ال=الم، ال(&(�ة م��ة ودول�ة ل/0��F ع(ل)�ُإقل
 klس%�ات، في �ل تأك�4 أم(ي ب�ع9 حل ال�ول40? وو

  .راضي ال(/0لةاالس0�Uان اإلس�ائ4لي في األ

وت�Bل م=اعي اسw0%اف الع(ل�ة ال=ل(�ة 
@ال%=�ة ل�ئ�- ال�زراء اإلس�ائ4لي، ب%�ام4? ن%0�اه�، 
ًمR�جا وازنا ألزم0ه ال�اخل�ة الع(�قة، إال أن ال�U0رات  ً
األخ4�ة ال(/�Uة @ه ق� ت&عل ال(ه(ة ص��ة وس{ م%اخ 

ل%ف=ه ” ال)%�=j“س�اسي مل�1 @ال�Vاب�ة، في �ل حل 
ًاءة أول�ة والع�دة م&�دا إلى ص%ادی3 االق0�اع لل(�ة في ق�

  .ال�ا@عة على ال�0الي خالل عام واح�
�(ا ت)(? االشBال�ة في أس- ال0فاوض �
والقاع�ة ال0ي س0=0%� إل4ها الع(ل�ة ال0فاوض�ة، وال0ي 
لUال(ا شBلj م�ضع ج�ل وخالف ب4? ال&ان41? 

4U=ار الفل�ائ4لي، أمام اإلص�4%ي واإلسU=ي على الفل%
االلH0ام @ق�ارات ال��¥�ة ال�ول�ة، مقابل ال�ف� اإلس�ائ4لي 

  .لل��و� ال(=�قة
ًوال 0RKلف األم� �
4�ا ل�� ال&انI الفل=4U%ي؛ 
%4�ة @ع�دة عالقاتها مع U=ة الفلUار ال=ل�ح³4 ج�_ه ق
سلUات االح0الل ب�ف� ف"ائلي وشع1ي واسع، م"/�ب 

w0ة الس�%Pاف ال(فاوضات �@(عارضة الق� والف"ائل ال�%
ِال0ي لK 9ف� م=ارها م%m انUالقه إلى شيء على صع�4 

%4�ة ال(��وعةU=قال/ق� الفل.  
%4�ة ال�س(�ة ق� Kع� U=ادة الفل��ب�4 أن ق�ار ال
مق�مة للق�1ل @الع�دة إلى Pاولة ال(فاوضات م&�دا، 
%4�ة إلى ص�ارة االه0(ام U=ة الفل�Vوم/اولة إعادة الق

�H األح�اث م? ج�ی�، @ع� الV�ر اإلقل�(ي وال�ولي وم�
 -�الفادح الvm ل/3 بها خالل ال=%�ات األر_ع لل�ئ
 j41في ال ،Iام�ة والی0ه، دونال� ت�األم4��ي ال(%0ه

��  .أألب
وق� جاء ذلF تHام%ا مع ت&�ی� م%b(ة األم9 ... 

ول/3 ال�عI الفل=4U%ي ” حل ال�ول40?“ال(0/�ة ل�ع9 
0(اع االف0�اضي األم(ي في تق��� م"4�ه، وذلF خالل اإلج

 Iام? مع ال�عV00ه @(%اس�ة ال�4م ال�ولي لل)bن vmال
  .الفل=4U%ي، والvm ت/0في @ه س%��ا
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وق� حفلj �ل(ات األعVاء في ال(%b(ة األم(�ة 
 Iائ4لي ض� ال�ع�ال��ارات ال(%�دة @ع�وان االح0الل اإلس@
الفل=4U%ي، و_V�ورة وkl االس0�Uان، و�قامة ال�ولة 

%4U=ة ال(=0قلة وف3 ح�ود العام الفل�١٩٦٧ Fوذل ،
  .إلحالل ال=الم واألم? في ال(%Uقة

م? جه0ه، أك� سف4� جامعة ال�ول الع�_�ة ل�� 
األم9 ال(0/�ة، ماج� ع�1 العH�H، أن على ال(&0(ع 
ال�ولي الHام االح0الل اإلس�ائ4لي @االن"�اع للق�ان4? 

%4�ة والق�ارات ال�ول�ة و�نهاء اح0الله و�قامة ال�وU=لة الفل
  .١٩٦٧ال(=0قلة وعاص(0ها الق�س على ح�ود 

ب�وره؛ أك� وز�� الRارج�ة ال=ع�دv، األم4� 
�"ل ب? ف�حان ب? ع�1 هللا، م�kl ال((ل)ة الع�_�ة �
%4�ة وال�فاع ع? U=ة الفل�Vفي دع9 الق jاب
ال=ع�دKة ال
قحق� الفل=4U%44? ال(��وعة، وال0(=ـF @(�ادرة ال=ـالم 

0ي خ0Uها ال((ل)ة وت1%0ها ال�ول الع�_�ة في الع�_�ة ال
  .٢٠٠٢ق(ة ب4�وت، العام 

�ار االس0�ات�&ي Rة ب�ع9 الKام ال=ع�دH0وج�د ال
ًلل=الم وفقا للق�ارات والق�ان4? ال�ول�ة، م*��ا أه(�ة  ً

ت�kl االح0الل اإلس�ائ4لي ع? ب%اء ال(=P�0%ات على “
%4�ة، وأن ال((ل)ة ت�ع9 ما وردU=ار األراضي الفل�في ق 

 الvm أك� أن إن�اء االح0الل ٢٣٣٤م&ل- األم? 
%4�ة B�Kل ان0هاكا U=ات على األراضي الفل%P�0=)ًلل
نصارخا @(�جI القان� ال�ولي، وع��ة أمام ت/ق34  ً

  .”ال=الم ال�ائ9 وال�امل
دع9 ال=ع�دKة لفل=4U? ی%�ع م? “وأك� أن 

%4�ة، وال�فاع ع? حق�U=ة الفل�Vة الق�ق إK(انها @أه(
الفل=4U%44? وال��; ال)��9، وأه(�ة تعH�H ال=الم ب4? 

ً، م��دا على أه(�ة أن یل0فj ”األP�اف ال(0%ازعة
%4�ة، وأن ت0)
ف ال&ه�د U=ة الفل�Vال(&0(ع ال�ولي للق

  .ال�ول�ة إلنهاء ال"�اع وتعH�H اس0ق�ار ال(%Uقة
  ٢٧ ص٣/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

 ق�ارات األم9 ال(0/�ة ت&(ع على :ال(ال)ي
%4�ةU=ة الفل�Vالق  

 

ر�اض ال(ال)ي وز�� الRارج�ة . د رحI – رام هللا
 ق�ارات لفل=4U? في أر_عةوال(غ0�_4? @الj��"0 ل"الح 

 j/ة العامة لألم9 ال(0/�ة، ال�4م في ن���4رك، وت�ال&(�
%4�ة الvm ی90 نقاشه خالل U=ة الفل�Vاءب%� الق� إح

%4U=الفل Iام? مع ال�عV0ات ال�ي، @(ا ی*�� فعال
%4�ة، وض�ورة حلها U=ة الفل�Vاإلج(اع ال�ولي على الق
وت=��0ها اس0%ادا إلى ق�ارات األم9 ال(0/�ة، وق�اع� 
نالقان� ال�ولي، وش�د على ان الj��"0 ال=اح3 ی*�� 
نب�و شF على ان ال(&0(ع ال�ولي ال یHال مB=)0ا 
%4�ة وح3 ال�عI الفل=4U%ي في ن4ل U=ة الفل�Vالق@

 وال��; @/��ة وحقه في تق��� ال("4� حق�قه
واالس0قالل ل�ولة فل=4U? ذات ال=�ادة والقابلة لل/�اة، 
ك(ا ی*�� على ال�ف� لالن0هاكات وال&�ائ9 

نال(%ا��ة للقان� ال�ولي، @/3 شع1%ا  اإلس�ائ4ل�ة
 إلى أن الق�ارات جاءت وأشار. الفل=4U%ي ال"ام�

 :كاألتي
 4? @ال�سائل الU=ة فل�Vة، ح³4 ت=��ة ق�=ل(

  . دول٩  وام0%اع٧ وض�ه ١٤٥ص�ت ل"ال/ه 
  لع @ه إدارةUVت vmاص الRنامج اإلعالمي ال�ال1

�ة اإلعالمنش*و Vاألمانة العامة @�أن ق@ 
 ٨ وض� ١٤٢فل=4U?، ح³4 ص�ت ل"ال/ه 

  . دولة١١وام0%اع 
  4%يU=الفل Iة @((ارسة ال�ع�الل&%ة ال(ع%

/ه ل/ق�قه غ4� القابلة لل0"�ف، وص�ت ل"ال
  . دولة٥٤ وام0%اع ١٧ وض� ٩١
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  ،4%44? @األمانة العامةU=قش��ة حق� الفل
 ٥٣ وام0%اع ،٢٥ وض� ،٨٢وص�ت ل"ال/ه 

  .دولة
ر�اض ال(ال)ي وز�� الRارج�ة ال�ول . وشB� د

ال0ي ص�تj ل"الح هmه الق�ارات، واع10� انها ت�ف إلى 
ال&انI ال"/�ح م? ال0ار�خ وال/3 والع�الة، وم0=قة مع 

ن القان� ال�ولي، وان0ق� ال�ول ال0ي ل9 وأس-فها م�اق
 الRاPئ هmا ت�&ع @أسل�_هات�ع9 الق�ارات م*��ا انها 

 اإلمعان، سلUة االح0الل غ4� ال��عي على إس�ائ4ل
ن@ان0هاكها للقان� ال�ولي وت(�دها عل�ه، وت*م? لها 

 م? العقاب، وت=اه9 في تR��I واإلفالتال/"انة 
 والقائ(ة على األP�افع�دة ال(%�bمة ال�ول�ة ال(0

، وPال1ها ب0/(ل م=*ول�اتها في اح0�ام وض(ان  نالقان�
  .ناح0�ام القان� ال�ولي

�ة Vال(ال)ي ان ت=��ة الق �واخ900 ال�ز�
%4�ة @ال�سائل ال=ل(�ة یU0لI دع9 م�ادرة ال=�4 U=الفل
ال�ئ�- م/(�د ¥�اس في عق� م*ت(� دولي لل=الم �امل 

� م=ار إلPالق األP�افع ال"الح�ات و_/�Vر ج(
س�اسي ج�v، و_&�ول زم%ي واضح وقائ9 على ق�اع� 
نالقان� ال�ولي وم�ج��ات ع(ل�ة ال=الم ال(0ف3 عل4ها، 

 االح0الل إنهاء@(ا ف4ها م�ادرة ال=الم الع�_�ة، به�ف 
ق، وت/ق34 حق� ال�عI أم�ه الP vmال اإلس�ائ4لي

�� الفل=4U%ي غ4� القابلة لل0"�ف وعلى رأسها تق�
ال("4� واالس0قالل في دولة فل=4U? وعاص(0ها الق�س، 

 الفل=4U%44? إلى دKاره9 ال0ي ش�دوا م%ها لالج4w?والع�دة 
  .١٩٤ت%فm4ا للق�ار 

  ٣/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 
* * * * *  

األردن ی*�� ض�ورة وkl إس�ائ4ل ج(�ع 
ال0ي تق�ض ف�ص ت/ق34 ال=الم  اإلج�اءات

 العادل
 

 رئ�- ال�زراء وز�� الRارج�ة نائI أك� –ان ع(
 klورة و�ال�4م ض vال"ف� ?)K_4? أ�نوش*و ال(غ0
إس�ائ4ل ج(�ع اإلج�اءات ال0ي تق�ض ف�ص ت/ق34 
 �=&K vmال=الم العادل على أساس حل ال�ول40? ال
%4�ة ال(=0قلة وعاص(0ها الق�س ال(/0لة U=ال�ولة الفل

 ل�0�; @أم? ١٩٦٧على خ��U ال�ا@ع م? ح�H�ان 
نم إلى جانI إس�ائ4ل وف3 القان� ال�ولي وم�ادرة وسال

  .ال=الم الع�_�ة
وش�د ال"ف�v خالل لقاء مع وز�� الRارج�ة 
vاالس�ائ4لي غابي اشB%از في ج=� ال(لF ح=4? على 
ض�ورة وkl ج(�ع اإلج�اءات االس0فHاز�ة في ال(=&� 

ال/�م الق�سي ال���k واح0�ام ال�ضع القان�ني / األق"ى
لقائ9 والH0امات إس�ائ4ل القان�ن�ة @"ف0ها الق�ة وال0ار�Rي ا

  .القائ(ة @االح0الل
وأك� ان األردن وم? م%Uل3 ال�صاKة الهاش(�ة 
 �)0=��ة في الق�س س/�على ال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
في بmل �ل جه� م(B? لل/فا´ على ال�ضع ال0ار�Rي 
والقان�ني القائ9 وح(اKة اله��ة الع�_�ة اإلسالم�ة 

�ة للق�س ومق�ساتهاوال(=/�.  
وش�د ال"ف�v على أن ال ب�یل ل/ل ال�ول40? 
س1�ال ل0/ق34 ال=الم العادل وال�امل الB�K vmل ض�ورة 

�ة ودول�ة)�  .إقل
وأك� ال"ف�v ض�ورة الع�دة إلى Pاولة 
نال(فاوضات على أساس القان� ال�ولي إلK&اد أف3 

�قي ل0/ق34 ال=الم العادل على أساس هmا ال/ل�  .ح
v_/³ ال"ف�v وأشB%از ال�U0رات ال(�ت�Uة و

@&ه�د إعادة إPالق ال(فاوضات، وخ"�صا في ض�ء 
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%4�ة اسw0%اف ال0عاو األم%ي U=ة الفل�%Pة ال�Uار ال=ل�نق
  .واالق0"ادv مع إس�ائ4ل

vو_/³ ال"ف�v وأشB%از ع�دا م? القVاKا 
العالقة ب4? األردن و�س�ائ4ل ش(لj ال(�اه ورفع الق�4د 

ات األردن�ة للVفة الغ�_�ة وع? تHو�� األردن ع? ال"ادر
�ات إضا��ة م? ال)ه�_اء )B@ ة�%4U=ة الفل�%Pة ال�Uال=ل
�9 ال/��ة ع1� ال(عاب� في ض�ء إغالقها ج�اء b%وت

  .جائ/ة ��رونا
 vأ�٤ ص٤/١٢/٢٠٢٠ال 

* * * * *  

األم9 ال(0/�ة ت"�ت @أغل1�ة ساحقة ل"الح 
?4U=ارات لفل�أر_عة ق  

 

ال&(��ة   ص�تj– ع(ان – ل�ی?نادKة سع� ا
العامة لألم9 ال(0/�ة، @أغل1�ة ساحقة، ل"الح أر_عة 
ق�ارات تR¡ فل=4U?، في م�ه� آخ� ی*�� دع9 
ال(&0(ع ال�ولي ل/3 ال�عI الفل=4U%ي في تق��� 

%4�ة @ال�سائل ال=ل(�ةU=ة الفل�Vه، ول0=��ة الق�م"4.  
واع0(�ت ال&(��ة العامة، خالل جل=0ها 

%4�ة وال/الة في ال�� ال=%��ة @U=ة الفل�Vق�أن الق
�ة فل=4U? "األوس{، ق�ارات ت*�� دع9 Vت=��ة ق

م(ارسة ال�عI الفل=4U%ي ل/ق�قه "، و"@ال�سائل ال=ل(�ة
ال1�نامج اإلعالمي الRاص الvm "، و"غ4� القابلة لل0"�ف

تUVلع @ه إدارة ال�0اصل العال(ي في األمانة العامة 
?4U=ة فل�Vال"@�أن قVف ،ً ¡RK ار�ش��ة " ع? ق

  ."قحق� الفل=4U%44? @األمانة العامة
وأك� ال(%�وب ال�ائ9 ل�ولة فل=4U? ل�� األم9 

اع0(اد ال&(��ة العامة، "ال(0/�ة، ر�اض م%"�ر، أه(�ة 
�ة، ١٨١ًم&�دا، للق�ار R4? ال0ار�U=9 فل�، الRاص ب0ق=

ُوالvm ما تHال ت�عاته ماثلة، ح³4 ت�ك ال�عI الفل=4U%ي 
نو تع��� ع? الbل9 واإلج/اف الvm ل/3 @ه، ��(ا ب�

ًعانى، وما یHال، عق�دا م? ال��; �الج4w? في ال(%افي 
ً، وعق�دا م? االح0الل والق(ع ١٩٤٨م%m ن)�ة العام 

  ."اإلس�ائ4لي
ال�ع9 والV0ام? اللmی? "ون�ه م%"�ر إلى 

ق�مه(ا ال(&0(ع ال�ولي، @(ا في ذلF ال�ع9 ال(Uل3 ل/3 
=4U%ي في تق��� ال("4�، وال��; @/��ة ال�عI الفل

ًواس0قالل و��امة في وP%ه، ب�صفه حقا غ4� قابل 
ً، دا¥�ا التRاذ إج�اءات ع(ل�ة، خال ال1�انات "لل0"�ف

  .ال0ي ال ت)في وح�ها، على أه(04ها
�اب آل�ات ال(=اءلة ال�ول�ة "و_4? أن �

واإلج�اءات القان�ن�ة في ال(/اكK 9=(ح لالح0الل 
نت&اهل ال(&0(ع ال�ولي وخ� القان� ال�ولي، @(�اصلة  ق

قوان0هاك حق� ال�عI الفل=4U%ي وت�م4� آفاق ال=الم 
  . "واألم? واالس0ق�ار
 IالPم/(�د ¥�اس لعق� "و -�ب�ع9 دع�ة ال�ئ

، وف3 ق�ارات األم9 ٢٠٢١م*ت(� دولي لل=الم، في العام 
ال(0/�ة، @اع�0اره ال�س4لة األك
� فاعل�ة ل/ل ال"�اع 

قالل ال=الم العادل وال�ائ9، مع م�اصلة دع9 حق� و�ح
ال�عI الفل=4U%ي، وتق�9K ال(=اع�ات اإلن=ان�ة 

  ."واإلن(ائ�ة
حb� دخ�ل م%0&ات "وح³ م%"�ر على 

ال(=P�0%ات إلى األس�اق ال�ول�ة، ح³4 ی90 ان0اجها في 
�ة م=0غلة @�Bل ��1P ة و_(�ارد�م=P�0%ات غ4� قان�ن

%4�ة ال(/0لةغ4� قان�ني م? األراضي اU=لفل"...<<.  
  ١٦ ص٤/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

vع��او تUالI األم9 ال(0/�ة ب0%فm4 ق�اراتها 
?4U=ص فل�"R@  

 

ع�V الل&%ة  Pالj1 – ال�ج�ب ع�ض – رام هللا
 ، %4�ة ح%ان ع��اوU=الفل ���ة ال0/)b%)ة لKm4ال0%فv
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�-، ال&(��ة العامة لألم9 ال(0/�ة @�URات ع(ل�ة )Rال
 .m الق�ارات ال0ي ی90 اع0(ادها ل"الح فل=4U?ل0%ف4

وقالj في ب�ان وصلj األناض�ل ن=Rة م%ه، إن 
على الق�ارات (ت"��j ال&(��ة العامة لألم9 ال(0/�ة "

یU0لI اتRاذ خ�Uات ) الRاصة @فل=4U? واع0(ادها
m4ة لل0%ف� ".ع(ل

، إلى  أه(�ة الF=)0 @إنفاذ "vوأشارت ع��او
ه أساسا لل/ل واتRاذ خ�Uات نالقان� ال�ولي @اع�0ار

ع(ل�ة وجادة ل(0ا@عة ت%فm4 هmه الق�ارات على أرض 
ال�اقع، ول&9 إس�ائ4ل ومعاق01ها وم=اءل0ها على 

 ".ج�ائ(ها
واألر_عاء، اع0(�ت ال&(��ة العامة لألم9 
�ة Vب%� الق j/ارات ت�ة، أر_عة ق�ال(0/�ة، @أغل1

%4�ة، وذلF خالل إح�اء فعال�ات الV0ام?U=مع الفل 
 .ال�عI الفل=4U%ي

�ة "والق�ارات هmه ت(j ع%�ن0ها بـ Vت=��ة ق
ال1�نامج اإلعالمي الRاص "، و"فل=4U? @ال�سائل ال=ل(�ة

نالvm تUVلع @ه إدارة ش*و اإلعالم @األمانة العامة 
?4U=ة فل�Vأن ق�@." 

الل&%ة ال(ع%�ة @((ارسة "vإضافة إلى ق�ار 
، " لل0"�فال�عI الفل=4U%ي ل/ق�قه غ4� القابلة

 ".قش��ة حق� الفل=4U%44? @األمانة العامة"و
�-، رحI وز�� الRارج�ة )Rساب3 ال jوفي وق

 .الفل=4U%ي ر�اض ال(ال)ي @الj��"0 ل"الح الق�ارات
الj��"0 ال=اح3 ی*�� "وأضاف في ب�ان، أن 

نب�و شF على أن ال(&0(ع ال�ولي ما یHال مB=)0ا 
%4�ة وح3 ال�عI الفلU=ة الفل�V4%ي في ن4ل @القU=

 ".حق�قه
ّت���? ال
اني ال(اضي ص�تj  / ن�ف(1�٥وفي 

 ق�ارات تR¡ ٦ال&(��ة العامة لألم9 ال(0/�ة ل"الح 

 م? ١٩فل=4U?، �(ا ص�تj على ق�ار�? آخ��? في 
 .نف- ال�ه�

والق�ارات جHء م? حHمة تع0(�ها األم9 ال(0/�ة 
  .ل"الح ال�عI الفل=4U%ي س%��ا

 ٤/١٢/٢٠٢٠ األناض�لو�الة 
* * * * *  

%4�ة ت/(ل إس�ائ4ل م=*ول�ة U=ئاسة الفل�ال
  قم/اولة م=P�0? ح� �%�=ة في الق�س

 

%4�ة   ن�دت– )د ب أ (–رام هللا U=ئاسة الفل�ال
@(/اولة م=P�0? إس�ائ4لي ی�م ال&(عة، إح�اق �%�=ة 
قفي ش� الق�س، م/(لة ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة ال(=*ول�ة 

 .ع? ال/ادثة
ة في ب�ان ن��ته و�الة األن�اء وقالj ال�ئاس

%4�ة ال�س(�ة U=مة )وفا(الفل�B/إنها ت/(ل ال ،
م=*ول�ة اس0(�ار اع�0اءات ال(=P�0%4? ض� "اإلس�ائ4ل�ة 

 ."شع1%ا وم(0ل)اته ومق�ساته
وPالj1 ال�ئاسة ال(&0(ع ال�ولي ب�0ف4� ال/(اKة 
�ة /�ألب%اء ال�عI الفل=4U%ي وأماك%ه ال(ق�سة ال(=

 .واإلسالم�ة
هmه االع�0اءات ال(0)�رة على "وأك�ت أن 

�ة واإلسالم�ة، دل4ل على ه(&�ة /�األماك? ال�ی%�ة ال(=
نووح��ة ال(=P�0%4?، الmی? K(ارس� اإلرهاب @أ@�ع 

 ."ص�ره، ت/j @"� وس(ع ق�ات االح0الل اإلس�ائ4لي
%4�ة في وقj ساب3 ال�4م U=م"ادر فل j%وأعل

ولة م=P�0? إح�اق أن م�اP%4? فل=4U%44? أح��Uا م/ا
ك%�=ة ال&
(ان�ة في ال&Hء ال��قي م? م�ی%ة الق�س @ع� 

 .أن سIB وق�دا على ع�د م? مقاع�ها
نوم? جه0ه دعا وز�� ش*و الق�س الفل=4U%ي 

ال(&0(ع ال�ولي إلى ال0/�ك س��عا ل�0ف4� "فادv اله�مي، 
�ة/� ."ال/(اKة ال�ول�ة ل�ع1%ا ومق�ساته اإلسالم�ة وال(=



  

  
٤١ 

م/اولة إح�اق " ج��(ة"له�مي في ب�ان واس0%)� ا
ال)%�=ة واس0ه�اف واح�ة م? أه9 ال(عال9 ال�ی%�ة 

�ة في ال(�ی%ة ال(ق�سة/� ."ال(=
vهmا االع�0اء الع%"� لBK 9? األول، "وقال إن 

نوعلى ما ی�1و فإنه ل? �BK األخ4� في �ل غ� 
سلUات االح0الل الU�ف ع? االع�0اءات ال(00ال�ة م? 

P�0=)ةق1ل ال�/� ."%4? على أماك? دی%�ة إسالم�ة وم=
العام ال/الي شه� ت"اع�ا مل/��ا "وأضاف أن 

 jة رغ9 جائ/ة ��رونا ش(ل�@االع�0اءات اإلس�ائ4ل
االع0قاالت وه�م ال(%ازل واال@عادات ع? الق�س وال(=&� 
األق"ى، واالق0/امات لل(=&�، وال1%اء االس0�Uاني، 

  ."ق�سةوم/اولة تغ44� معال9 ال(�ی%ة ال(
 vأ�٤/١٢/٢٠٢٠ال�4م ال 

* * * * *  

 �PاRر م? مm/ة ت�%4U=ة الفل�الRارج
  vال(UR{ االس0ع(ار اإلس�ائ4لي في الق�س

 

وزارة الRارج�ة وال(غ0�_4?  حmرت –  ق%ا–رام هللا 
%4�ة م? ال(RاP� والع�اقI ال�خ�(ة ال0ي س0%0ج U=الفل

�=��ة ع? ب%اء م�ی%ة اس0�Uان�ة ج�ی�ة على أراضي ال�
، /١إv/وال�Uر وع%اتا في ال(%Uقة ال0ي @اتj تع�ف بـ 

@(ا في ذلF تق=�9 الVفة الغ�_�ة ال(/0لة وت/��لها إلى 
م%ا3P معHولة ت(اما ع? @عVها ال�ع�، وعHل م�ی%ة 
الق�س ال(/0لة وم/�Uها @�Bل نهائي ع? ام�0اداتها 

%4�ةU=الفل.  
%4�ة، في ب�ان ص�ر U=ة الفل�وأوض/j الRارج

  إلىvل�4م، أن ال(UR{ االس0ع(ار ال�0سعي ی*دvع%ها ا
حاجH اس0�Uاني جغ�افي ودK(�غ�افي KعHل ش(ال الVفة 

 االف فل=4U%ي في ع�ی� ٣ع? ج%�_ها، و�ه&� أك
� م? 
ال0&(عات ال�1و�ة في تلF ال(%Uقة @(ا ف4ها الRان 
األح(�، ل0/ق34 ما ت=(�ه االوسا� ال�س(�ة االس�ائ4ل�ة 

ألم� الvm س4*دv الى وأد اKة ف�صة ، ا"�الق�س ال)1�"
%4�ة م=0قلة وقابلة لل/�اة وذات س�ادة U=إلقامة دولة فل

 وعاص(0ها ١٩٦٧على ح�ود ال�ا@ع م? ی�ن�4 عام 
�ة ال(/0لةl��الق�س ال.  

وأدانj @أش� ال��ارات هmا ال(UR{ االس0�Uاني 
الق�9K ال&�ی�، م/(لة ال/�Bمة االس�ائ4ل�ة ب�ئاسة 

ه� و�دارة ال�ئ�- دونال� ت�امI ال(%0ه�ة ب%�ام4? ن%0�ا
والی0ها ال(=*ول�ة ال)املة وال(�اش�ة ع? هmا ال(��وع 

  .vاالس0ع(ار وت�ا¥�اته على ال(%Uقة ب�م0ها
%4�ة أن م�اkl االدانة U=ة الفل�وأك�ت الRارج
�¡ مRاP� هmا ال(UR{ ال0ي ص�رت وت"�ر ع? R�وت

�ت�تقي ل(=�0 ع�ی� ال(=*ول4? االم(44? غ4� �ا��ة، وال 
الK�/0ات ال0ي UK�حها هmا ال(UR{ على ف�ص ت/ق34 
ال=الم في ال(%Uقة، �(ا ال ی�تقي أVKا وال ی%=&9 مع 
م=*ول�ة ال(&0(ع ال�ولي واالم9 ال(0/�ة ال=�اس�ة 
�ة ت&اه هmه ال&��(ة ال��عة، ال0ي lة واالخال�والقان�ن
�ت�تقي ل(=�0 ج��(ة ح�ب وج��(ة ض� االن=ان�ة 

�ات الU0ه4� الع�قي، خاصة وأنها تع10� ال/لقة وع(ل
�ة اKة ف�ص ل0/ق34 ال=الم s"ة في م=ل=ل ت�األخ4
على اساس حل ال�ول40?، وح=9 م=0ق1ل وم"4� قVاKا 
ال/ل ال%هائي ال0فاوض�ة م? جانI واح� و_ق�ة االح0الل، 

  .وفي ال(ق�مة م%ها قVاKا االرض والق�س وال/�ود
(ع ال�ولي ب1�انات وش�دت على أن اك0فاء ال(&0

، او  �االدانة وال0ع41� ع? القل3 ت&اه ج�ائ9 االح0الل ال)1�
ال�ق�ف ع%� ح� اع0(اد ق�ارات ام(�ة ال ت%فm، @ات K�&ع 
دولة االح0الل على ال0(ادv واالمعان في تR��I أKة 

  .ف�صة ل0/ق34 ال=الم وفقا لل(�ج��ات ال�ول�ة
%4�ة م&ل- االم? U=ة الفل�وPالj1 الRارج
�ال4? واالزدواج�ة في B)@ اسة ال)4ل�ال�ولي ب�kl س
نال0عامل مع القVاKا ال�ول�ة، واتRاذ ما Kف�ضه القان� 
قال�ولي وم4
اق االم9 ال(0/�ة واالعالن العال(ي ل/ق� 



  

  
٤٢ 

االن=ان واالنb(ة وال(�اث34 ال�ول�ة �افة م? اج�اءات 
وخ�Uات ع(ل�ة إلج�ار إس�ائ4ل، الق�ة القائ(ة @االح0الل، 
 ?4U=على إنهاء اح0اللها، واالن=/اب م? أرض دولة فل
ك(ا ه� مع0�ف بها دول�ا و�(ا جاء في ق�ارات ال��¥�ة 

  .ال�ول�ة
  ٤/١٢/٢٠٢٠قال�� القU��ة 

* * * * *  

 أب� للUفل االح0الل إع�ام: الع�_�ة ال&امعة
 ال�عI ض� ال&�ائ9 ل=ل=لة اس0(�ار عل�ا

 الفل=4U%ي
 

�ول الع�_�ة، ج��(ة  أدانj جامعة ال- القاه�ة 
 ١٣(ق0ل ج�; االح0الل اإلس�ائ4لي للUفل علي أب� عل�ا 

  .قم? ق��ة ال(غ4� ش� م�ی%ة رام هللا) عاما
 ?4U=نوقال األم4? العام ال(=اع� ل�*و فل
واألراضي الع�_�ة ال(/0لة سع�4 أب� علي في ب�ان له، 
ال�4م ال=j1، إن هmه ال&��(ة ال%)�اء ال0ي هHت ال�ج�ان 

V(4� اإلن=اني، ما هي اال اس0(�ار ل=ل=ة ج�ائ9 وال
االح0الل ال((%ه&ة ض� شع1%ا الفل=4U%ي، واس�0احة دمه 

  .وحق�قه وأرضه ومق�ساته
وش�د أب� علي على ان هmه ال&��(ة ت*�� م�� 
�9 والق�ان4? وال(�اث34 ال�ول�ة، �اس0ه0ار االح0الل @ال
وت(ادKه في الع�وان على شع1%ا، ما VKا¥k م? 

  .=*ول�ات ال(&0(ع ال�ولي ل�0ف4� ال/(اKة لهم
وأدان م/اولة أح� ال(=P�0%4? إح�اق �%�=ة 
ال&
(ان�ة في الق�س ال(/0لة، م�4�ا إلى إن هmا الع(ل 
اإلرهابي ال�الغ ال�URرة ال(ع1� ع? العقل�ة االس0�Uان�ة 
االس0ع(ار�ة، وال0/��� ال((%هج م? ح�Bمة االح0الل 

ال�ول�ة لل�عI الفل=4U%ي K=�0عي ت�ف4� ال/(اKة 
�ة، �Pقا ألحBام ال(�اث34 /�ًومق�ساته اإلسالم�ة وال(=

  .والق�ان4? والق�ارات ال�ول�ة

وح(ل أب� علي، سلUات االح0الل م=*ول�ة 
اس0(�ار هmه ال&�ائ9، دا¥�ا ال(&0(ع ال�ولي إلى ض�ورة 
الع(ل على م=ائلة االح0الل ع? ج�ائ(ه واس0ه�افه 

�ةال(0"اع� لل(ق�سا/�  .ت اإلسالم�ة وال(=
%4�ة وفاU=٥/١٢/٢٠٢٠ و�الة األن�اء الفل 

* * * * *  

 الUفل ق0ل ج��(ة ی�ی? األورو_ي االت/اد م(
ل
 س��ع ت/ق34 لف0ح إس�ائ4ل و��ع� عل�ا أب�

  

 االت/اد األورو_ي سف? 
ل أدان م(- الق�س
 ;�نك� ف� ب�رغ=�ورف، ال&��(ة ال0ي ارت)1ها ج ن

ي @/3 الUفل ال�ه�4 علي أب� عل�ا االح0الل اإلس�ائ4ل
ق، م? ق��ة ال(غ4� ش� م�ی%ة رام هللا، أم- ) عاما١٣(

  .ال&(عة
IالPو ،j1=ان له، ال�4م ال� ب�رغ=�ورف في ب

@ف0ح ت/ق34 س��ع وم/اس�ة م�ت)1ي هmه ال&��(ة، م�4�ا 
 Iة خاصة @(�جKفال ی0(0ع� @/(اPنالقان�نإلى أن األ 

  .ال�ولي
ك9 م? Pفل فل=4U%ي ":  ب�رغ=�ورفوت=اءل

آخ� س04ع�ض لالس�R0ام ال(ف�� للق�ة ال((04ة م? ق1ل 
  .v، مق�ما تعاز�ه لmو ال�ه�4 وعائل0ه"الق�ات اإلس�ائ4ل�ة؟

ً أب� عل�ا، اس0�ه� م0أث�ا @إصاب0ه الUفل و�ان
ب�صاص االح0الل في م%Uقة ال�U?، خالل م�اجهات 

ع  نقله على إث�ها إلى م&(وت9  ال(غ4�،  ان�لعj في
وأدخل إلى غ�فة  فل=4U? ال1Uي في رام هللا @/الة ح�جة،

الع(ل�ات، إال أن م/اوالت إنعاشه @اءت @الف�ل، وأعل? 
  .الحقا ع? اس0�هاده

%4�ة وفاU=٥/١٢/٢٠٢٠ و�الة األن�اء الفل  
* * * * *  

vة الق�س: ال"ف���ة @/=اسVال ق  
  



  

  
٤٣ 

 أك� نائI رئ�- ال�زراء ووز�� –ال(%امة 
 ال(غ0�_4? أK(? ال"ف�v ض�ورة ت��U� نالRارج�ة وش*و

م%ه&�ة ش(�ل�ة تفعل ال�ور الع�_ي في حل ال"�اعات 
�ة وت0�ح ح�Vرا ع�_�ا فاعال وم*ث�ا في معال&ة )�ًاإلقل ًً
قVاKا ال(%Uقة ال0ي ت%عB- آثارها على العال9 الع�_ي 

  .أك
� م? وق1ل غ4�ه
وش�د ال"ف�v خالل م�اخلة في ن�وة ح�ار�ة 

�ة وجه�د حل ال"�اعات ض(? ح�ل الK�/0ات)� اإلقل
فعال�ات ال�ورة ال=ادسة ع��ة ل(*ت(� ح�ار ال(%امة على 
نأه(�ة ال0عاو وال0%=34 مع ال���اء ال�ول44? في مقار_ة 
قVاKا ال(%Uقة ل)%ه اع10� ��اب ال�ور الع�_ي ال&(اعي 
�ة أم�ا غ4� )�ًفي جه�د ال0عامل مع ع�ی� أزمات إقل

1�عي I&K تغ44�هP.  
�ة م41%ا و)�ًاس0ع�ض ال"ف�v ال"�اعات اإلقل

  .ض�ف س&ل ال%&اح في حل أزمات ال(%Uقة
%4�ة ال0ي U=ة الفل�Vة الق�H��وش�د على م
ت�Bل أساس ال"�اع في ال(%Uقة واع10� حلها على 
أساس حل ال�ول40? الU��3 ل0/ق34 األم? واالس0ق�ار 

  .وال=الم العادل وال�امل
 وال�امل القائ9 على وش�د على أن ال=الم العادل

ًحل ال�ول40? ه� خ�ار اس0�ات�&ي ع�_ي تعH�Hا لألم? 
  .وال=ل9 اإلقل�(44? وال�ول44?

%4�ة U=أن ت&=�4 ال�ولة الفل vوأك� ال"ف�
ال(=0قلة وعاص(0ها الق�س ال(/0لة على خ��U ال�ا@ع 

 على أساس ال/ل ال�ول40? ل�0�; ١٩٦٧م? ح�H�ان 
ن وف3 القان� ال�ولي @أم? وسالم إلى جانI إس�ائ4ل

وم�ادرة ال=الم الع�_�ة ه� ال=41ل ال�ح�4 الvm ال ب�یل له 
  .ل0/ق34 ال=الم العادل

وأك� ال"ف�v على ض�ورة إPالق مفاوضات 
جادة وفاعلة على أساس ق�ارات ال��¥�ة ال�ول�ة و�K&اد 

  . أف3 س�اسي لل0ق�م ن/� حل ال"�اع

�ة م
ل وحmر م? اإلج�اءات االس�ائ4ل�ة الالش�¥
ب%اء ال(=P�0%ات وه�م ال(%ازل وم"ادرة األراضي 

%4�ة ال0ي تق�ض حل ال�ول40?U=الفل .  
�ة @/=اس�ة الق�س ومق�ساتها، Vوقال إن ال ق
والع³1 بها ه� اس0فHاز ل(�اع� مالی4? ال(=ل(4? 
ًوال(=�/44? في العال9 وس�ق�د ح0(ا إلى تف&� 

  .>>...ال"�اع
 vأ�٦ ص٦/١٢/٢٠٢٠ال  

* * * * *  

قت�ی? م/اولة ح� �%�=ة " الRارج�ة األردن�ة"
  ال&
(ان�ة @الق�س

  

 ندانj وزارة الRارج�ة وش*و ال(غ0�_4? - ع(ان 
ق م/اولة االع�0اء اآلث(ة ل/� �%�=ة ال&
(ان�ة األردن�ة

�ة ال(/0لة على ی� أح� ال(U0�ف4?l��في الق�س ال. 
 k�وقال ال%ا3P ال�س(ي @اس9 ال�زارة ال=ف4� ض

یH، في ت"��ح ص/في، ال�4م ال=j1، إن م/اولة هللا الفا
ًاالع�0اء ج��(ة @�عة م�انة، مUال�ا ال=لUات اإلس�ائ4ل�ة 
@"ف0ها الق�ة القائ(ة @االح0الل ال0ق�4 @الH0اماتها وف3 
نالقان� ال�ولي ل(/اس�ة الفاعل4? واتRاذ ج(�ع 

  . اإلج�اءات الالزمة ل(%ع ت)�ار م
ل هmه األفعال
ة وانUالقا م? ال�صاKة الهاش(�ة واك� أن ال((ل)

�ة في الق�س /�على ال(ق�سات االسالم�ة وال(=
ًس�0اصل دورها في ح(اKة ورعاKة ال(ق�سات، م��دا على 
رف� ال((ل)ة اس0ه�اف ال(ق�سات واالع�0اء على 
ال)%ائ- في الق�س أو سلUاتها أو م(0ل)اتها أو عقاراتها 

ال�ولي وال�ضع نأو حقها في ادارة ش*ونها وفقا للقان� 
 .القائ9

 vأ�٦ ص٦/١٢/٢٠٢٠ال  
* * * * *  



  

  
٤٤ 

@ع
ة فل=4U? في األم9 ال(0/�ة ت/V� م�m�ات 
?4%P�0=)ائ9 االح0الل وال�إلدانة ج  

 

 األم9 ل�� ال�ائ9 فل=4U? م%�وب أعل?
 @"�د فل=4U? @ع
ة أن م%"�ر، ر�اض ال=ف4�  ال(0/�ة،
�4V/ات ت��mلألم9 العام واألم4? األم?، ل(&ل- م 

 ال&�ائ9 و�دانة ل�0ث34 العامة، ال&(��ة ورئ�- ال(0/�ة،
 نوال(=P�0%� اإلس�ائ4لي االح0الل ق�ات ت�ت)1ها ال0ي
3/@ I4%ي، ال�عU=ها الفل�اق م/اولة وآخ�ة إح=� ك%

  .ال(/0لة الق�س في" ال&
(ان�ة"
 ال(&0(ع أن إلى الفل=4U%ي ال=ف4� وأشار

 قاع�ة على ن،ال�أ بهmا م=*ول�اته ب0/(ل مUالI ال�ولي
 الmی? ال(&�م4? ومالحقة واإلن=اني، ال�ولي نالقان�
  .ال&�ائ9 هmه نی�ت)�1

%4�ة، لإلذاعة ت"��/ات في وقالU=ح4? الفل 
�Uقت j��"0ارات على لل�4? م0علقة قU=ة خالل @فل�الف0 

 ب%ف- اع0(ادها وس904" روت%4�ة "الع(ل�ة تلF إن ال(ق1لة،
  .فل=4U? ل"الح ال=ا@قة ال�ت4�ة

 ش%0ها ال0ي ال��سة اله&(ة م? @ال�غ9 أنه وأك�
�ة ال(0/�ة ال�الKاتB��ائ4ل األم�ة على و�س�Vالق 

%4�ة،U=ل9 أنها إال الفل �ا تغ4w4م? ش klال(&0(ع م� 
 األساس�ة ال=�اس�ة القVاKا خاصة لها، ال(=ان� ال�ولي
�ة قوال/ق�%Pاب0ة ال�
  .ل�ع1%ا ال

 جاءت "�ةال(=ان ال(�اkl هmه أن على وش�د
�ادة ح�ل وال0فافه الفل=4U%ي، ال�عI @فVل� وال0فاف ال
 وق�ارات ال�ولي، نالقان� وح�ل فل=4U?، وأص�قاء العال9
  ".ال"لة ذات ال(0/�ة األم9

 إح�اق ال&(عة، حاول إس�ائ4لي م=P�0? و�ان
 ال(/0لة، الق�س في نال�0�H ج1ل ق�ب "ّال&
(ان�ة "ك%�=ة

�ان شه�د ذ�� ح³4 قة،ال(%U أهالي U�/Kها أن ق1ل¥ 
�ة ال)%�=ة اق9/0 ال(=P�0? أنRّال0ار� IBوق�دا وس 

 أن إال ال(�ج�دة، ال(قاع� @ع� في ال%4�ان إض�ام وحاول
  .م/اول0ه وأف�ل�ا ت�خل�ا ال(%Uقة أهالي

 م? ه� ال(U0�ف اإلس�ائ4لي ال(=P�0? وهmا
 وح=I ،)ًعاما ٤٩ (الع(� م? و�1لغ الق�س، سBان
 م(اثلة، @أع(ال ال(=P�0? هmا قام فق� ع1��ة، تقار��
 اع0قال @ع� ال/ادثة إلعالن االح0الل ش�Pة ت0&ه ��(ا

?P�0=)ة أنها على ال�  ....إرهاب�ة ول�=j ج%ائ
  ٦/١٢/٢٠٢٠ الق�س الع�_ي

* * * * *  

 kl4%�4 ی�ع� ال(&0(ع ال�ولي ل�U=نالفل ن
  إرهاب ال(=P�0%4? ض� ال(ق�سات

  

ت�اصلj ردود  -  ع(ان - نادKة سع� ال�ی?
%4�ة ال(%�دة @(/اولة م=P�0? مU0�ف U=ّالفعل الفل
إلض�ام ال%ار في ال)%�=ة ال&
(ان�ة، @(�ی%ة الق�س 
ال(/0لة، مUال41? ال(&0(ع ال�ولي @ال�0خل ل�kl إرهاب 
ّال(=P�0%4? واع�0اءاته9 ال(=0(�ة ض� ال(ق�سات ال�ی%�ة 

  .وال�عI الفل=4U%ي
اب اس0�هاد وتأتي ج��(ة ال(=P�0? في أعق

ف0ى فل=4U%ي ل9 ی0&اوز ال
الثة ع�� ر_�عا م? ع(�ه 
على ی� ق�ات االح0الل اإلس�ائ4لي ال0ي أPلقj ن4�ان 
%4�ة، U=فل IالUل، وس{ مHع�وانها @ات&اهه وه� أع
م(اثلة ل(UلI االت/اد األورو_ي، @ف0ح ت/ق34 دولي 
ل(/اس�ة االح0الل على ج�ائ(ه، وذلF خالل ت�4�ع 

  .ج
(انه أم-
%4�ة U=_4? الفل�ة وال(غ0�ودانj وزارة الRارج

إق�ام م=P�0? یه�دv مU0�ف على اق0/ام ال)%�=ة “
ال&
(ان�ة في م�ی%ة الق�س ال(/0لة وال��وع في م/اولة 
 ?4%Pعة ت�خل ال(�ا�اقها، ول�ال س�ام ال%ار ف4ها واح�اض

  .”واألهالي إلش0علj ال%4�ان ف4ها وح�ل0ها إلى رماد
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خ�Uرة ال&��(ة ال��عة ال0ي “ إلى ون�هj ال�زارة
ارت)1ها م=P�0? مU0�ف مR0ف وراء ال/��ة االس0�Uان�ة 
ال4ه�دKة ال(�ع�مة م? ق1ل ال=لUة اإلس�ائ4ل�ة @Bل 
 Iب قل�ض vناتها، ح³4 حاول اإلرهاب ال4ه�د�Bم
ال)%�=ة ال&
(ان�ة، وال0ي م? ال(ف0�ض أن تVRع 

  .”ل/(اKة سلUات االح0الل
 Fت أن ذل�ات “واع10Uسل *Pز ف�ل وت�ا�ی1

االح0الل مع إرهاب ال(=P�0%4? ال(�0اصل، �(ا K=�0عي 
ت�ف4� ال/(اKة ال�ول�ة لل(ق�سات ال�ی%�ة، اإلسالم�ة 

�ة، ال0ي ت0ع�ض للUR� اإلس�ائ4لي/�  .”وال(=
ب�ضع ع%اص� إرهاب “وPالj1 ال�زارة 

ال(=P�0%4? ض(? قائ(ة اإلرهاب ال�ولي، مع ت�ف4� 
ك? ال(ق�سة وال�ی%�ة ��URة أولى ن/� ال/(اKة لألما

ت�ف4� ال/(اKة ال�املة لألرض ال(ق�سة ت/j االح0الل 
  .”وما عل4ها

�ة لل�وم U=أساقفة س� -�و_ال(
ل، أك� رئ
االرث�ذو�- في م�ی%ة الق�س ال(/0لة، ال(U�ان عUا هللا 

االع�0اء على �%�=ة ال&
(ان�ة، وم/اولة “ح%ا، إن 
 ی�ل على عقل�ة ع%"��ة اح�اقها م? م=P�0? مU0�ف

  .”غاش(ة
سلUات االح0الل ال(=*ول�ة “وح(ل ال(U�ان ح%ا 

ال(�اش�ة ع? ال&��(ة ألنها ت�0اج� في م%Uقة ح=اسة 
ومقابلة لل(=&� األق"ى، ح³4 ت�0اج� بها دائ(ا ق�ات 
ك41�ة م? ال��Pة اإلس�ائ4ل�ة، �(ا ت0/(ل ال(=*ول�ة ع? 

  .” وال)%ائ-االع�0اء وال&�ائ9 س�اء على ال(=اج�
نال(=P�0%4? الmی? Kق0/(� “وأضاف إن 

نال(=&� االق"ى @/(اKة ج�; االح0الل و�U0اول� على 
نال(ق�سات اإلسالم�ة ه9 أنف=ه9 الmی? یU0اول� أVKا 

�ة و�/اول� إح�اقها/�  ”.نعلى ال(ق�سات ال(=
�ام شاب4? مق�س44? م=ل(4? “ون�ه إلى أن l

ولة ح�قها دل4ل على @ال�فاع ع? ال)%�=ة وت"�یه(ا ل(/ا

%4�ة، ح³4 ال&(�ع م=0ه�ف م? U=4%ة الفلPال�ح�ة ال�
?4%P�0=)ا “ً، م*��ا أن ”االح0الل وال�Uًالق�س ت�اجه خ

�ا إزاء م/اوالت االح0الل ل0ه���ها والقVاء على ���ًح
  .”vتار�Rها ال/Vار

االح0الل K=0ه�ف “وأوضح ح%ا، @أن 
�ة وال�ی%�ة%Pات ال���ات وال(�ج�"R�في الق�س ال 

، م*��ا ض�ورة ”ال(/0لة ل0ه(�; ال/�Vر الفل=4U%ي
اس0(�ار ال�_ا� في ال(�ی%ة وال"(�د في وجه سلUات “

  .”االح0الل
م(ارسات ق�ات “vم? جان1ها؛ دانj ع��او 

االح0الل ال�ح��ة ال(0"اع�ة @/3 ال�عI الفل=4U%ي 
اس0ه�اف األPفال واالس�R0ام “، مع10�ة أن ”األعHل

ّ�ة والmخ4�ة ال/�ة وال�صاص ال(ع�ني ال(ف�� للق
ًوال(UاPي ض�هK 9ع� ان0هاكا صارخا وم�اش�ا للق�ان4?  ً ً
�ة األم9 ال(0/�ة lة، @(ا ف4ها اتفا��ات ال�ولlواالتفا
قل/ق� الUفل ال0ي صادقj عل4ها سلUات االح0الل العام 

١٩٩١”.  
 jام “ودعHال(&0(ع ال�ولي للع(ل على إل

vسات الH44)0 الع%"� سلUات االح0الل ب�kl س�ا
وح(الت ال0/��� على ال)�ا¨�ة، وم/اس01ها وم=اءل0ها 
vعلى ج�ائ(ها و�نهاء اح0اللها الع=B� وت�ف4� ال/(اKة 

  .”العاجلة لل�عI الفل=4U%ي وأرضه ومق�ساته
ن��(ا دان م(
ل االت/اد األورو_ي، سف? �� 
نف� ب�رغ=�ورف، ال&��(ة ال0ي ارت)1ها ج�; االح0الل 

@ف0ح ت/ق34 “ئ4لي @/3 الUفل أب� عل�ا، مUال�ا اإلس�ا
س��ع وم/اس�ة م�ت)1ي هmه ال&��(ة، ح³4 ی0(0ع 

وت=اءل . ”ناألPفال @/(اKة خاصة @(�جI القان� ال�ولي
ك9 م? Pفل فل=4U%ي “ب�رغ=�ورف، في ب�ان له أم-، 

آخ� س04ع�ض لالس�R0ام ال(ف�� للق�ة ال((04ة م? ق1ل 
و�ان الUفل أب�  .ا ورد في ب�انه، �(”الق�ات اإلس�ائ4ل�ة؟

عل�ا، اس0�ه� م0أث�ا @إصاب0ه ب�صاص االح0الل في 
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م%Uقة ال�U?، خالل م�اجهات ان�لعj في ال(غ4�، ح³4 
ت9 نقله على إث�ها إلى ال(�فى في رام هللا @/الة ح�جة، 
ًإال أن م/اوالت إنعاشه @اءت @الف�ل، وأعل? الحقا ع? 

 .اس0�هاده
  ٢٧ ص٦/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

قاح�ا� م/اولة ح� �%�=ة في : مع? @��ر
دع�ة ل�ح�ة األمة و�دانة االرهاب  ...الق�س

 ال"ه�4ني
  

K(%ع  ان – ال)اتI وال(ف)� الع�_ي مع? @��ر
، م/اولة اح�  ، م=�/�4 وم=ل(� نمق�س�4 ن ن
 قال(=P�0%4? ال"های%ة ال(U0�ف4? ح� �%�=ة

ئ- في في الق�س وهي اح� أق�م ال)%ا" ال&
(ان�ة"
عاص(ة فل=4U?، ه� تع41� ع? وح�ة ال�عI الفل=4U%ي 
ض� االح0الل وج�ائ(ه، وه� دع�ة ل)ل أب%اء األمة ل0&اوز 
�(ها �K ة ال0ي�l�ة والع��ة وال(mه1sائUال Hكل ال/�اج

 . تغKmة الف0? م? ح�لهاإلىن ب4%%ا، و�=ع� أع�اؤنا
قك(ا ان م/اولة ح� ال)%�=ة، @ع� ع(ل�ات 

 م=اج� وأدی�ة وم�اف? في فل=4U?، م(اثلة ت=0ه�ف
�ة في /��ة، خ"�صا ال(=%Pات ال��ًت=3/0 م? ال(�ج�
 Iا الع(ل اإلرهابي ودع(ا ل�عmا ض� ه��الدنا والعال9 ت/@ً ً

  .فل=4U? ض� االح0الل واالس0ع(ار االس0�Uاني
 ٦/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

� ت�ی? ج��(ة ق0ل الUفل أب" نال0عاو اإلسالمي"
  عل�ا وم/اولة إح�اق �%�=ة ال&
(ان�ة

 

 jة ال0عاو اإلسالمي،  أدان)b%)ناألمانة العامة ل
إق�ام ق�ات االح0الل اإلس�ائ4لي على ق0ل الUفل علي أب� 

ق، م? ق��ة ال(غ4� ش(ال ش� م�ی%ة رام ) عاما١٣(عل�ا 

هللا، مع10�ة أن هmه ال&��(ة ت(
ل اس0(�ارا لالن0هاكات 
ق� الUفل الفل=4U%ي الvm �فل0ه ال(�اث34 اإلس�ائ4ل�ة ل/ق

  .واألع�اف ال�ول�ة، وت=�0عي ال0/ق34 وال(=اءلة
ك(ا أدانj األمانة العامة، في ب�ان لها، ال�4م 
األح�، م/اولة م=P�0? إس�ائ4لي مU0�ف إح�اق �%�=ة 
ال&
(ان�ة في م�ی%ة الق�س ال(/0لة، واع10�ت أن ذلK Fأتي 

ئ4ل�ة ال(0)�رة على ال(ق�سات في إPار االع�0اءات اإلس�ا
�ة، و��Bل ان0هاكا للقان� ال�ولي /�ناإلسالم�ة وال(=
�ة ج%�k ال0ي حb�ت األع(ال الع�ائ�ة lاإلن=اني واتفا
ال(�جهة ض� أماك? ال��ادة ال0ي ت�Bل ال0�اث ال
قافي 

  .وال�وحي لل�ع�ب
  ٧/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 

* * * * *  
ه�  %�=ة ال&
(ان�ةاالع�0اء على �: م/اف� الق�س

 ن0اج ت/��� ح�Bمة ال�(4? ال(U0�ف @إس�ائ4ل
   

م/اف� الق�س ع�نان غ³4   قال– وفا –الق�س 
إن ج��(ة م/اولة م=P�0? إس�ائ4لي إح�اق �%�=ة 
ال&
(ان�ة في الق�س ال(/0لة ه� ن0اج ال0/��� م? 
 ?4%P�0=)ائ4ل، و�فالت ال�ف في إس�U0)4? ال)�ح�Bمة ال

  .لعقابم? ال(/اس�ة وا
، ال�4م األح�، أن "وفا"وأضاف غ³4، ل��الة 

االس0ه�اف ال(1�مج الvm تق�ده ال(*س=ة اإلس�ائ4ل�ة 
@Bافة أذرعها، واس�R0ام غالة ال(=P�0%4? ال(U0�ف4? 
 ،?44%4U=0ه�ف الفل=K 9Kائ(ها ه� ج�ی� ق��ج m4ل0%ف
م=�/44? وم=ل(4?، في عاص(0ه9 األب�Kة الق�س، في 

  .&4�ه9م/اولة Kائ=ة ل0ه
وقال إن ن(�ذج ال0عاK; ال(=�/ي اإلسالمي في 
فل=4U? وم�ی%ة الق�س على وجه الR"�ص، ف��� م? 
�ام ش�ان م? l ?ا@ة م�ا ال غmه، ل@ �m0/ن�عه و�
م=ل(ي ال(�ی%ة @ال(�ار�ة في إخ(اد ال/��3 و�لقاء 
ال��� على ال(&�م و�ف�ال مUURه ال³41R، م=�m0�ا 
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 ١٩٦٩ ال(�ارك عام ج��(ة إح�اق ال(=&� األق"ى
  .وم�ار�ة إخ�ان%ا ال(=�/44? في إخ(اد ال/��3

وأوضح ال(/اف� غ³4، ال(�ع� ع? مBان ع(له 
�ة، أن خلRلة ال%=�ج s=ة تع�ق=�ا @(�جI ق�ارات إس�ائ4ل
االج0(اعي في م�ی%ة الق�س جHء م? خUة ال0ه��� 

 لU(- معال9 ةاإلس�ائ4ل�ال(=ع�رة ال0ي ت�%ها ال(*س=ة 
�ة، خاصة @ع� الف�ل الmر�ع في ال(�ی%ة اRة وال0ار��ل�ی%

 في ١٩٦٧أع(ال ال/ف��ات ال(=0(�ة م%m االح0الل عام 
إK&اد أو إث�ات أv وج�د یه�دv في هmه ال(�ی%ة 

  .ال(ق�سة
ولفj غ³4 إلى ج(لة م? االع�0اءات اإلس�ائ4ل�ة 
�ة، م�ض/ا أن أك
� م? /�@/3 األماك? ال(ق�سة ال(=

 @/3 m١٩٤٨ها م%m االح0الل عام �مwة اع�0اء ج� ت%ف4
�ة، وذ�� @(/اولة ال=�U�ة /�ك%ائ- وأدی�ة ومقاب� م=
�امة @ف�ض الV�ائI عل4ها، ما دفع �على �%�=ة ال
رؤساء ال)%ائ- إلى إغالقها، في سا@قة ل9 ت/"ل 
 ?44/�@ال0ار�خ أب�ا، م�4�ا إلى ه&�ة أع�اد �41�ة م? ال(=

�ة م? فل=I1=@ ?4U ال((ارسات اإلس�ائ4s=ة ال0ع�ل
  .@/قه9

وتا@ع أن االح0الل ی0ف%? @إص�ار ت���عات 
وق�ان4? ت=0ه�ف ال/&� وال��� في ال(�ی%ة ال(ق�سة، 
 344Vت �ع1 �وال0ه&4 �وفي مق�م0ها الق0ل وال�0م4
الR%اق على ال=Bان، م? خالل ق�ان4? ع%"��ة مRالفة 
لق�ارات ال��¥�ة ال�ول�ة، وف"ل الق�س ع? م/�Uها 

، وال0ه�ی� @=/I ه��ات الفل=4U%ي v ع1� ال&�ار الع%"�
ال(ق�س44? ل)ل م? B=K? خلف ال&�ار، وت�س�ع دائ�ة 
حارس أمالك الغائ41?، نا¨�F ع? األوضاع االق0"ادKة 
ال0ي تHداد صع�_ة ی�ما @ع� ی�م، وارتفاع مع�الت الفق� 

 jالP ت % ٨٠ال0يHالة ال0ي قفUم? أهالي ال(�ی%ة، وال�
 فعال�ات ون�اPات ال(*س=ات ، وال/� م?%٣٠ع? 

%4�ة ال�س(�ة وال�ع1�ة ف4هاU=ات الفل�"R�وال.  

ّوح�ل ن�ة سلUات االح0الل ف�ض ال&%=�ة 
اإلس�ائ4ل�ة على أب%اء ال(�ی%ة ال(ق�سة، قال غ³4 إن 
معل�مات رش/j وأغل1ها إس�ائ4ل�ة ح�ل هmا ال(�ض�ع، 
واله�ف م? ذلF ه� ت/ق34 أه�اف االح0الل ال(=(�مة، 

(ها ض(ان أغل1�ة ل/املي ال&%=�ة اإلس�ائ4ل�ة، وأه
%4�ة، م*��ا ال�K(غ�ا��ةخ��ة م? انف&ار الق%1لة U=الفل 

ثق0ه ال(Uلقة ب�عي أب%اء شع1%ا في الق�س وان0(ائه9 
  .لألرض وت(=Bه9 بلف=4U%04ه9 وع�و_0ه9

 �Uفي خ ;�وتا@ع أن ال(�ی%ة ال(ق�سة @اتj ت�
�قي یHداد ی�ما ع? ی�م ما ی�ع� �إلى ض�ورة تVاف� ح

ال&ه�د �افة، م/ل�ا وع�_�ا ودول�ا، م? أجل ح(ای0ها 
�ة Vوس�0قى ق jص(�د أب%ائها، ألن الق�س �ان H�Hوتع
الفل=4U%44? والع�ب وال(=ل(4? وال(=�/44? األولى، وال 

  .أم? وال اس0ق�ار وال سالم دونها
وأك� أن س�اسة األم� ال�اقع ال0ي ت%0ه&ها 

� حقا أب�ا، دا¥�ا ت%�ئة ال(0عا�lة ل? ال/�Bمات اإلس�ائ4ل
ئإلى ال/�Uة وال/mر واالس0ع�اد ال�4مي ل(�اجهة أP vار 
�ة، /�أو أv اع�0اء ت0ع�ض له مق�سات%ا اإلسالم�ة وال(=
وت&%�4 �ل الUاقات ال(/ل�ة وال�ول�ة والقان�ن�ة في معارك 

  .الv�"0 لل((ارسات اإلس�ائ4ل�ة
  ٧/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 

* * * * *  

اع�0اء م1�مج " ال&
(ان�ة"ج��(ة : @�ارة م�هج
خUة صه�4ن�ة خ41
ة ل0ه���  Kأتي في س�اق

  الق�س
 

أك� ال�ز�� الل1%اني ال=اب3 @�ارة م�هج، أن 
االع�0اء على �%�=ة ال&
(ان�ة في الق�س ل�- ح�ثا 
 �4Uامي خ�ة، إن(ا ه� ح�ث إجK(ة عاد��ا أو ج�عاب

ل أهل الق�س ع%�ما K=�0عي االس0%فار وال�د �(ا فع
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ت"�وا لل(&�م وأنقmوا ال)%�=ة الق�K(ة م? ال/��3 
  .وال�مار

واع10� م�هج في ب�ان له ال�4م األح�، أن هmا 
�االع�0اء األث�9 �(ا االع�0اءات األخ� على ال/�م 
 -��امة، ل�اإلب�ا¨�(ي، وال(=&� األق"ى، و�%�=ة ال

ا ه� ع(ال ف�دKا، و�ن قام @ه مU0�ف ر�I رأسه، و�ن(
اع�0اء م1�مج Kأتي في س�اق خUة صه�4ن�ة خ41
ة 
�ة و�قامة ال�ولة R4? ال0ار�U=ل0ه��� الق�س عاص(ة فل
ال4ه�دKة الRال"ة على أرضها ال(�ار�ة ب�ع9 م0"اع� 

  .م? ت�مI وأم
اله وأت�اعه في العال9
 -�ولفj م�هج إلى أن الغ��I في األم� ل

ل&��(ة ت"�ف ال)�ان ال"ه�4ني الvm ی10%ى هmه ا
و��&ع على م
لها @اع�0اره ��انا اس0�Uان�ا إجالئ�ا 
قع%"��ا Kع10� نف=ه ف� ال��� والق�ان4? وف�  ق
�ة وال(عای4� ال�ول�ة، ول)? الغ��I ه� lاالع�0ارات األخال
م�kl ال(&0(ع ال�ولي وت&اهله رم�Hة الق�س وما تع%�ه 
 ل�ع�ب �
4�ة تU0لع ال4ها ق1لة لل�جاء وال/��ة وال=الم،
�(ا هي ت�زح ت/j وPأة االح0الل ال"ه�4ني وس�اس0ه �
�k اله��ة �Hال0ار�خ وت �و�Hة ال0ي تع(ل على ت��القه

  .وP�د شعI @أك(له م? أرضه وأرض أج�اده
وش�د م�هج على أن ال�عI الفل=4U%ي ال(Uارد 
 -�في مق�ساته وأرضه و_04ه وم�رس0ه ولق(ة ¥��ه ل

�ن(ا ه� م/{ وح�ه و�ن تRلى ع%ه حBام وح�Bمات، و
تق�ی� وتأی�4 م? شع�ب األرض ال0ي ت=عى إلى ال0/�ر 
�قي و�سقا� @قاKا ال0=ل{ واالس0ع(ار في �واالس0قالل ال/

  .العال9
  ٧/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 

* * * * *  

ًال=لUة تUلI ت�خال دول�ا ل/(اKة الق�س م?  ً
  ال�0سع االس0�Uاني

 

%4�ة العال9 – رام هللاU=ة الفلUال=ل jلل�0خل دع 
م? أجل وkl اإلج�اءات االس0�Uان�ة في الق�س، �(ا 
Pالj1 @/(اKة ال(ق�سات ه%اك، وذلF @ع� سل=لة خ�Uات 
 �P 3ان، وشU�قإس�ائ4ل�ة تV(? دفع خU{ اس0

  .اس0�Uان�ة، ودع�ات م0"اع�ة الق0/ام ال(=&� األق"ى
%4�ة، أم-، إنها U=ة الفل�وقالj وزاره الRارج

ة االس0فHاز�ة ال0ي أPلقها قادة ما ت�ی? ال�ع�ات الع%"��
ش0اء : "، ت/j ع%�ان"م%b(ات ج1ل اله�Bل"K=(ى ات/اد 

، في دع�ة ل0/��4 أع�اد أوسع "یه�دv في ج1ل اله�Bل
م? ال4ه�د لل(�ار�ة في اق0/امات ال(=&� األق"ى 
 vى ع�4 األن�ار ال4ه�د)=K ام? مع ماH0ل یB�@ ،ال(�ارك

ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة ال(0علقة ، �(ا ت�ی? ق�ارات )ال/ان��ا(
ق P� اس0�Uان�ة ضR(ة، و�قامة ج=� ف� ٤@�3  ق

�¡ ال(H4ان�ات الالزمة ل0%فm4ها، ب0)لفة "Rا، وتK�%قل
ن مل�4 ش�Bل، ض(? خU{ دولة ٤٠٠ت"ل ن/� 

على الVفة الغ�_�ة " ف�ض ال=�ادة"االح0الل ل(ا ت=(�ه 
  .ال(/0لة

v وع�ت ال�زارة أن ت%فm4 ال(UR{ االس0ع(ار
 Fار الق�س، و_%اء وش3 تلUاالح0اللي ال�0سعي في م
قالU� االس0�Uان�ة الRV(ة، حلقة في مUR{ یه�ف إلى 
ف"ل الق�س ال(/0لة ع? م/�Uها الفل=4U%ي م? ج(�ع 

الق�س "ال&هات، و�/ق3 ما ت=(�ه دولة االح0الل 
�ة " أس�لة"، @(ا ی*دv إلى ت)��- "�ال)1�l��الق�س ال

غ�اقها @االس0�Uان ال(�ت�{ @الع(3 ال(/0لة وم/�Uها، و�
ًاإلس�ائ4لي، و�*دv أVKا إلى ف"ل الVفة الغ�_�ة ال(/0لة 
�إلى شU��? ال را@{ ب4%ه(ا س� @ع� ال(عاب� ال0ي تقع 
 vا أمام أ�ًت/j ال=�U�ة اإلس�ائ4ل�ة، @(ا Kغل3 ال�اب نهائ
%4�ة قابلة لل/�اة ذات س�ادة، U=صة إلقامة دولة فل�ف

�ة ال(/0لةوعاص(0ها الق�l��س ال.  
وح(لj الRارج�ة ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة، ب�ئاسة 
ب%�ام4? ن%0�اه�، ال(=*ول�ة ال)املة ال(�اش�ة ع? 



  

  
٤٩ 

ت�ا¥�ات س�اساتها في الق�س، مUال�ة ج(�ع ال&هات 
. وال(&0(ع ال�ولي وال�ول �افة @ال0/�ك ال&اد ل�قفها

وأك�ت ال�زارة أن هmا ال0"ع�4 االس0�Uاني ال4UR� ه� 
/ٍ� ساف� إلرادة ال=الم ال�ول�ة، ولل��¥�ة ال�ول�ة ت

وق�اراتها، واس0ه0ار عل%ي @(�اkl ال�ول و�دان0ها 
لالس0�Uان، وه� ما K=�0عي وقفة جادة م? ق1ل ال(&0(ع 
 m4اجع ع? ت%ف�ال�ولي إلج�ار دولة االح0الل على ال0

 .مUURاتها
وجاء ب�ان الRارج�ة، في وقj أق�ت ��ه الل&%ة 

�9 وال1%اء اإلس�ائ4ل�ة خUة ل1%اء الل�ائ�ةb%0آالف ٩ لل 
�ة ج�ی�ة في حي عUاروت %Bار (وح�ة سUفي م

و��ور . ، وقالj إنها ت=�0في ال(عای4� ال(Uل�_ة)الق�س
ال/�ی³ ع? مUR{ أع�ته وزارة اإلسBان اإلس�ائ4ل�ة ل1%اء 
حي اس0�Uاني ج�ی� على أراضي مUار قل%�Kا، ب4? 

  .الق�س ورام هللا
 jفة وقال�اإلس�ائ4ل�ة، في تق��� " هآرت-"ص/

ًس�قام على أراضي مUار قل%�Kا، وص�ال "ساب3، إنه 
ًالvm س��B ح�ا ب4? ال/ي االس0�Uاني " ل&�ار الف"ل ن

%4�ة في م/�{ الق�س، وت/�ی�ا U=3 الفلPًال&�ی� وال(%ا
Iعق �ار . كفUاني أراضي في مU�و�9V ال(UR{ االس0

م? ق1ل سلUات االح0الل الvm أغل3 ) قل%�Kا" (عU�وت"
، @ع� اس0ه�افه ٢٠٠٠مع ان�الع االن0فاضة ال
ان�ة عام 

?44%4U=م? ق1ل الفل.  
 9�l4?، وق� أU=ار ه� األق�م في فلU)ا الmوه

، خالل ف0�ة االن�0اب ال1��Uاني على ١٩٢٠في عام 
ً دون(ا، وت9 اس�R0امه ألغ�اض ٦٥٠أرض م=اح0ها 

لى مUار م�ني، ق1ل ع=B��ة آنmاك، ث9 ح�ل0ه األردن إ
، وت/�له ألغ�اض ١٩٦٧أن ت/0ل إس�ائ4ل ال(%Uقة عام 

وس�ق�م ال(��وع االس0�Uاني . س�اح�ة وت&ار�ه، ث9 تغلقه
 آالف ٩ دون9، و��0(ل على ١٢٠٠ال&�ی� على ن/� 

 ألف م0� ٣٠٠وح�ة، إضافة إلى م�اكH ت&ار�ة @(=احة 

َّ ألف م0� م�_ع سR0"¡ لـ٤٥م�_ع، و َ " لم%ا3P ت�غ4"ُ
وف%�ق وخHانات م�اه وأماك? دی%�ة یه�دKة وم%�آت 

  .م0Rلفة
وت=0%� وزارة اإلسBان اإلس�ائ4ل�ة إلى أن مل)�ة 

، "قال"%�و الق�مي إلس�ائ4ل"األراضي تع�د لل�ولة و
?44%4U=اد فل�ة أف�ل)? @/=I . @اإلضافة إلى مل)

vال(UR{، س0&� إعادة ت�ز�ع ال(ل)�ة في ال(%Uقة ق1ل 
خ�¡، ح0ى ی0%=ى ت&اوز أخm م�افقة إص�ار ال0�ا

?44%4U=أص/اب األراضي الفل.  
ودفع إس�ائ4ل لهmا ال(UR{ جاء @ع� س%�ات م? 
ت&(�4ه @=I1 ال(عارضة ال0ي أب�تها اإلدارة األم4���ة 
 jئاسة @اراك أو_اما، في ح4%ها، وال0ي عارض�ال=ا@قة، ب
ال�0سع االس0�Uاني @الق�س، إضافة إلى الVغ�� 

  .ال�ول�ة ال�افVة لالس0�Uان @�Bل عامال=�اس�ة 

4� م? مUURات ال1%اء في B@ ائ4ل�وت�فع إس
الق�س ق1ل وص�ل ال�ئ�- األم4��ي ال(IR0% ج� @ای�ن 

. ال(ق1ل) نكان� ال
اني( ی%ای�٢٠إلى الj41 األب��، في 
 Iات ال&�ی�ة لل1%اء، إلى جانUUR)ال H��0اروت"وتUع" ،

v، و�&� "ت ه(�0سغفعا"و" هار ح�ما"في م=P�0%ات 
  .ف/¡ إذا �ان B)K? إن&از شيء بهmه ال=�عة ه%اك

و�عارض @ای�ن إلى ح� ما ال1%اء االس0�Uاني، 
ًوتعق�4ا على ذلF، . و�*�� إPالق ع(ل�ة س�اس�ة ج�ی�ة

في حال ت9 إق�ار "ع�ت ح��ة ال=الم اآلن ال�=ار�ة أنه 
�هmه الURة، ف=��Bل األم� خ�Uة خU�ة أخ� Kق�م بها 

)�4?، ت/j رعاKة إدارة ال�ئ�- األم4��ي ال(%0ه�ة ال
ودعj ال/��ة تلF ال&هات ". والی0ه ال(%ع�مة ال��¥�ة

ال/�Bم�ة ال(لH0مة ب�ؤ�ة ال=الم، ول�- @اس�0امة ال%Hاع، 
ًإلى ال0/�ك ف�را ل0&(�4 ال1%اء في ال(=P�0%ات، والع�دة 

  .إلى Pاولة ال(فاوضات
  ٨/١٢/٢٠٢٠قال�� األوس{ 

* * * * *  



  

  
٥٠ 

%4�ة �شBاوU=ة فل� ال(0/�ة األم9 إلى رس(
 االح0الل ان0هاكات @�أن

  

%4�ة، - الVفة الغ�_�ة U=ة الفلUال=ل j
 @ع
رسائل مU0ا@قة إلى أم4? عام األم9 ال(0/�ة أن�Uن�4 
 -�vغ�ت4��;، ورئ�- م&ل- األم? ج4� مات&�ال، ورئ
ال&(��ة العامة ف�ل)ان ب�ز�4�، @�أن ال&�ائ9 ال0ي 

، الق�ة القائ(ة @االح0الل، ارت)ابها @/3 "ائ4لإس�"ت�اصل 
  .ال�عI الفل=4U%ي

%4�ة، ل�� األم9 U=ة الفلUوقال م%�وب ال=ل
في ب�ان نقل0ه و�الة األن�اء  ال(0/�ة، ر�اض م%"�ر،

%4�ة ال�س(�ة، على م�قعها االل)0�وني، إن U=الفل
، االث%4?ال�سائل تj%)V إصا@ة أر_عة م�اP%4? @&�وح 

�9 خالل اق0/اRة م�لالج4w? " قل%�Kا"م ق�ات إس�ائ4ل
، إضافة إلى إPالق ال%ار على )ش(الي الق�س ال(/0لة(

وق0له ع%� نقUة تف0�; ) ً عاما٣٨(ال(�اP? ن�ر شق4� 
  .ن�ف(1� ال(اضي / ت���? ثاني٢٥@الق�س في 

ك(ا تj%)V ال�سائل ق0ل ق�ات االح0الل الUفل 
@الق�ب م? " �ال(غ4"في ق��ة )  عاما١٣(علي أب� عل�ا 

/ ن �ان� أول٤في ) وس{ الVفة الغ�_�ة ال(/0لة(رام هللا 
  .vدK=(1� ال&ار

وأشارت إلى ع�م وج�د أv م1�ر على اإلPالق 
ُل(
ل هmا االس�R0ام ال(ف�� للق�ة ض� ال(�ن44? وعلى 

ه� " أب� عل�ا"وجه الR"�ص ض� األPفال، م41%ا أن 
4لي هmا ُالUفل الRام- الK vmق0ل @ال�صاص اإلس�ائ

  .العام
وأك� م%"�ر أن ع(ل�ات الق0ل خارج نUاق 
نالقان� أص�/j م(ارسة م(%ه&ة لالح0الل، ت�قى إلى 
 j/ان ال(�ن44? ال�اقع4? تB=ب ض� ال�ائ9 ال/�ج

  .االح0الل

ك(ا تj%)V ال�سائل، ال0%��ه إلى ان0�ار 
%4�ة U=ة في األرض الفل�ال(=P�0%ات غ4� القان�ن

R"�ص في ال(%ا3P داخل وح�ل ال(/0لة، وعلى وجه ال
�ة lاتفا �b/ل/9 ال(/0ل40?، في ان0هاك ل j4_الق�س و
ج%�k ال�ا@عة ل%قل ال=Bان ال(�ن44? إلى األراضي 
ال(/0لة، أص�ح مm&0را @ع(3 في مUURات ال9V ال�املة 

  ".إلس�ائ4ل
وش�د على ض�ورة ع�م االرت�اح وال0"ف34 م? 

م
ل هmه " 34تعل"ق1ل ال(&0(ع ال�ولي ل(ا K=(ى بـ 
%4�ة U=م? األراضي الفل ��H)ح³4 ی90 ال0هام ال ،}URال

  .@�Bل ی�مي
وتا@ع أنه خالل ال�ه� ال(اضي، �ان ه%اك 
 ?44%4U=ارتفاع مقل3 في ه�م االح0الل م%ازل الفل
ُواإلخالء الق=� للعائالت، ما أد� و_�Bل م0ع(� إلى  v

ن ت���� مwات ال(�ن44? وس{ تف�ي ال�_اء، م�4�ا إلى أ
�في عHل الق� وال1ل�ات وال(�ن " تل أبI4"اس0(�ار 

 ?4%P�0=)ع%ف ال �Uاد خKة، أد� إلى ازد�%4U=الفل
و�رهابه9 في �ل جانI م? ج�انI ال/�اة ال�4م�ة 

%4�ةU=الفل.  
 ?P�0=اق نف=ه إلى م/اولة م�ون�ه في ال=
إس�ائ4لي مU0�ف إح�اق �%�=ة ال&
(ان�ة في الق�س 

  .vدK=(1�، ال&ار/ لن �ان� أو٤ال(/0لة في 
وش�د م%"�ر على ض�ورة اتRاذ إج�اءات 
عاجلة ل(%ع ان0�ار م
ل هmه اله&(ات االس0فHاز�ة 
نوال%ا@عة م? ثقافة ال)�ا¨�ة، وعلى أه(�ة أن ت)� ه%اك 

  .م=اءلة
ودعا ال(&0(ع ال�ولي إلى إدانة �ل هmه 
االس0فHازات وال0/��� وج(�ع اإلج�اءات ال0ي ته�ف إلى 

0���4ة ال�K(غ�ا��ة وPا@ع ووضع األرض تغ44� ال
%4�ة ال(/0لة م%m عام U=١٩٦٧الفل �ش Fق، @(ا في ذل



  

  
٥١ 

الق�س، وف3 ما ت9 ال0أك�4 عل�ه في ق�ار م&ل- األم? 
٢٣٣٤.  

ك(ا دعا ال(&0(ع ال�ولي، @(ا في ذلF م&ل- 
األم?، إلى اس�R0ام ج(�ع ال�سائل ال(0احة ل�Kه ل�ع9 

ت األم9 ال(0/�ة، وأن bKه� نالقان� ال�ولي وت%فm4 ق�ارا
لل�عI الفل=4U%ي أنه ل�- وح�4ا في ال%Vال م? أجل 

  .ن4ل حق�قه غ4� القابلة لل0"�ف وتق��� ال("4�
  ٨/١٢/٢٠٢٠ ال(��H الفل=4U%ي لإلعالم

* * * * *  

حmر فل=4U%ي وخUى إس�ائ4ل�ة : وع�د @ای�ن
 م0=ارعة لالس0�Uان وال0ه���

  

 ت&� وع�د  ل9–ع(ان  -  نادKة سع� ال�ی?
ال�ئ�- األم4��ي ال(IR0%، ج� @ای�ن، ال0ي ج�د اPالقها 
%4�ة U=أم-، أص�اء واسعة ع%� الق� والف"ائل الفل�
قال0ي Pالj1 @ع�م ال�هان عل4ها في ت/ق34 ال/ق� 
�ة ال(��وعة، خالفا لل/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة ال0ي %Pال�

 آالف وح�ة اس0�Uان�ة ج�ی�ة في ٩سارعj إلعالن إقامة 
�ة ل0%"�4ه رئ�=ا في القlة اس�0ا�Uً�س ال(/0لة في خ

��  .الj41 األب
%4�ة الH0ام ال/mر U=الف"ائل الفل jلVوق� ف

@/ل ال�ول40? ودع9 ال=لUة “ل�� تلق4ها تأك�4ات @ای�ن 
%4�ة وف0ح الق%"ل�ة األم4���ة @الق�س ال(/0لة U=الفل

?44%4U=ة للفلKة واالق0"اد�، ”وتق�9K ال(=اع�ات اإلن=ان
 –ع ت&�ی� أه(�ة ال0/الف االس0�ات�&ي األم4��ي م

اإلس�ائ4لي الvm س�/bى @(Bانة م(H4ة في عه�ه، أس�ة 
  .@(=ار اإلدارات األم4���ة ال=ا@قة

ولK 9أت @ای�ن على ذ�� ق�ار اع0�اف سلفه، 
 ،Iام�ة والی0ه دونال� ت�@الق�س “ال�ئ�- األم4��ي ال(%0ه

�و أنه ل? ی0%"ل ، والvm ی1”عاص(ة لل)�ان اإلس�ائ4لي

م%ه أو ی0�اجع ع%ه، وذلF خالل وع�ده ال0ي ساقها وز�� 
  .الRارج�ة األم4��ي القادم في إدارته، أن�0ني بل%4)?

 9Vال }UR)ول)? @ای�ن أك� معارض0ه ل
 klورة و�ا أك� سا@قا م�قفه م? ض)�ًاإلس�ائ4لي، �
االس0�Uان الB�K vmل ع��ة أمام ع(ل�ة ال=الم، وه� 

mال �ائ4لياألم�اإلس Iا ع%� ال&ان�ا �41bأوج� ت/ف vً ً.  
  ٣١ ص٨/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

�ة Vم? الق jاب
ال=ع�دKة ت&�د م�قفها ال
%4�ةU=الفل  

  

 jاب
ج�دت ال((ل)ة الع�_�ة ال=ع�دKة م�قفها ال
�ة ع�_�ة أساس�ةVة، و_أنها ق�%4U=ة الفل�Vم? الق. 

م م&ل- ال�زراء ال=ع�دv ی� جاء ذلF خالل جل=ة
ال
الثاء ـ ع1� االت"ال ال(�ئي ـ ب�ئاسة خادم ال/�م4? 
 -�ال���ف4?، ال(لF سل(ان ب? ع�1 العH�H آل سع�د، رئ

  .م&ل- ال�زراء
و_4? وز�� اإلعالم ال(Bلف ال���0ر ماج� ب? 

ج�د م�kl ال((ل)ة ت&اه  أن ال(&ل- ع�1هللا الق"1ي،
�ة ع�_�ة أساس�ة، ول9 Vة @أنها ق�%4U=ة الفل�Vالق

 �ان ع? ال�فاع ع%ها م%m عه� ال(لF ع�1العH�H، والت0
تHال على رأس القVاKا ال0ي ت�ع(ها في س�اس0ها 
�ار االس0�ات�&ي لل=الم، Rامها ب�ع9 الH0ة، وال�الRارج

ً، ووفقا للق�ارات ٢٠٠٢والF=)0 @(�ادرة ال=الم الع�_�ة 
والق�ان4? ال�ول�ة، وال0أك�4 @(%اس�ة ال�4م ال�ولي للV0ام? 

 ال�عI الفل=4U%ي، على أه(�ة �k االح0الل مع
اإلس�ائ4لي ع? ب%اء ال(=P�0%ات على األراضي 
%4�ة الB�K vmل ان0هاكا صارخا للقان� ال�ولي، U=نالفل ً ً

  .وع��ة أمام ت/ق34 ال=الم ال�ائ9 وال�امل
  ٨/١٢/٢٠٢٠ص�� اإلعالم 

* * * * *  



  

  
٥٢ 

%4�ة على اساس ال�ول40? U=ة الفل�Vحل الق
  3 ال"�اعوالف�ل Kع(

  

عق� نائI رئ�- ال�زراء ووز��  -  ع(ان
نالRارج�ة وش*و ال(غ0�_4? أK(? ال"ف�v ون4b�اه 
الق1�صي ن��Bس خ��=�0دولK�4- وال�4ناني ن��Bس 
ًدن�Kاس، ال
الثاء، اج0(اعا ه� ال�ا@ع ل�زراء الRارج�ة 
نفي إPار آل�ة ال0عاو ال
الثي ال0ي أPلقها القادة في 

 .٢٠١٦العام 
االج0(اع ل0)��- ال��اكة ال(0%ام�ة ب4? و�أتي 

ال�ول ال
الث في ع�ی� م&االت ح��4ة وز�ادة ال%0=34 
�ة و_ه�ف ت/ق34 اله�ف )�نوال0عاو إزاء القVاKا اإلقل
ال(�0�ك ت)��- ال=الم واالس0ق�ار وت/ق34 ال(��H م? 

vال%(� االق0"اد. 
وقال ال"ف�v إن االج0(اع ارت)H إلى أج%�ة 

 jار ١١م�سعة ت%اولPب4? العالقات في إ jة ت%�ع�Vق 
األورو_�ة وقVاKا - العالقة ال
الث�ة، العالقات األردن�ة

 .ال(%Uقة
�ة "وأشار إلى أن االج0(اع ر�H على Vالق

�ة األساس @ال%=�ة ل%ا في ال((ل)ة، وهي Vة، الق�H��)ال
%4�ة، وجه�دنا ال(�0��ة م? أجل إK&اد U=ة الفل�Vالق

سw0%اف مفاوضات جادة وفاعلة أف3 س�اسي ی0�ح ل%ا ا
 �=&K vmاع على أساس حل ال�ول40?، ال�ل/ل ال"
%4�ة ال(=0قلة وعاص(0ها الق�س ال(/0لة U=ال�ولة الفل

، ل�0�; @أم? ١٩٦٧على خ��U ال�ا@ع م? ح�H�ان 
نوسالم إلى جانI إس�ائ4ل، وف3 القان� ال�ولي ووف3 

 ".م�ادرة ال=الم الع�_�ة
 ی
(? ال(�قف4? ال�4ناني وقال ال"ف�v إن األردن

والق1�صي ال�اع(4? ل/ل ال�ول40? ول&ه�د الع�دة إلى 
 .ال(فاوضات

ن/? نع(ل معا، و_ال0%=34 مع ش��ائ%ا "وأضاف 
في االت/اد األورو_ي وفي العال9 الع�_ي م? أجل �=� 
 Fال&(�د والع�دة إلى ال(فاوضات ألن الف�ل في ذل

األحادKة س�ع(3 ال"�اع، وال�URات اإلس�ائ4ل�ة 
الالش�¥�ة في الVفة الغ�_�ة ال0ي تق�ض حل ال�ول40? 
شيء ن/? ن/mر م%ه @�Bل م=0(� في ال((ل)ة ونع(ل 
م? أجل إK&اد أف3 س�اسي ی�kl هmه ال�URات و�أخmنا 

�اسي ال(Uل�بال@ات&اه ال/ل =."  
ب�وره، قال وز�� الRارج�ة الق1�صي ن��Bس 

 األردن�ة –العالقات الق1�ص�ة "خ��=�0دولK�4- إن 
�ة تHداد ق�ة Rه، وأنها عالقات تار�@ �m0/K ن(�ذج

  ."وم0انة �ل ی�م
االت/اد األورو_ي ی%b� إلى ال((ل)ة "وأضاف أن 

ًك(%ارة لل=الم واالس0ق�ار في ال(%Uقة والعال9، م41%ا @أن 
ًلل((ل)ة دورا م/�ر�ا أساس�ا في ال(%Uقة، مع�_ا ع?  ً ً ً

)ة خ�مة لل("الح الH0ام @الده في الع(ل مع ال((ل
  ."ال(�0��ة

ك(ا أك� في هmا ال=�اق، الH0ام @الده ب�0ف4� 
ال�ع9 ال(الي ل��الة األم9 ال(0/�ة لغ�ث وت�غ4ل 

 ?44%4U=4? الفلwوا(الالج�خالل العام القادم @(ا ) األون
�ام @(هامها وف3 ت)ل�فها األم(ي�  .س�(B%ها م? ال

 vأ�٥ ص٩/١٢/٢٠٢٠ال  
* * * * *  

ت�حI @ق�ار ال�4ن=�B ) إلسالم�ةاألوقاف ا (
 ب�Uالن اإلج�اءات اإلس�ائ4ل�ة في الق�س

  

رحj1  - �امل إب�ا¨�9 و�االت- الق�س ال(/0لة 
األوقاف اإلسالم�ة @ق�ار لل�4ن=�B الvm ی*�� @Uالن 
ج(�ع االج�اءات اإلس�ائ4ل�ة ال�ام�ة ل0غ44� Pا@ع م�ی%ة 

  .الق�س وه��0ها



  

  
٥٣ 

قj الvm ت0(اد� وقالj ان الق�ار Kأتي في ال�
�ه سلUات االح0الل في ان0هاكاتها و�ج�اءاتها ال�ام�ة �
ل0ه��� ال(�ی%ة وال(- @ق�س�ة ومBانة ال(=&� األق"ى 

  .ال(�ارك
نو�انj ل&%ة ال�*و الRارج�ة ال0ا@عة لل(&ل- 
ال0%فvm4 ل(%b(ة األم9 ال(0/�ة لل0�_�ة والعل�م وال
قافة 

)�B=ت خالل ال�ورة رق9 )ال�4ن�ارا ٢١٠، أق�اإلج(اع ق@ ً
  .ح�ل م�ی%ة الق�س الق�K(ة وأس�ارها

و�UالI الق�ار إس�ائ4ل وkl ان0هاكاتها 
و�ج�اءاتها أحادKة ال&انI غ4� القان�ن�ة ض� ال(=&� 
ّاألق"ى وال1ل�ة الق�K(ة للق�س واس�ارها، وأك� الق�ار 
ومل/قاه، @Uالن ج(�ع االج�اءات اإلس�ائ4ل�ة ال�ام�ة 

�ی%ة ال(ق�سة وه��0ها، �(ا Kع�4 ال0أك�4 ل0غ44� Pا@ع ال(
ال
(ان�ة ع�� الRاصة @الق�س ) ال�4ن=�B(على ق�ارات 

وال0ي ع1�ت ج(�عها ع? األسف ن0�&ة ف�ل إس�ائ4ل، 
كق�ة قائ(ة @اإلح0الل، في وkl أع(ال ال/ف� و�قامة 
األنفاق و�افة األع(ال غ4� القان�ن�ة وال(�انة في الق�س 

�ة وف3 ق�اع� الl��األوقاف ان . نقان� ال�وليال jوقال
االن0هاكات اإلس�ائ4ل�ة م=0(�ة وخاصة االق0/امات 
ال�4م�ة لل(=P�0%4? والق�ات اإلس�ائ4ل�ة لل(=&� األق"ى 
ال(�ارك ب0/��� م? ال&(��ات وال/��ات ال�ی%�ة وخاصة 

  .ج(اعات اله�Bل ال(Hع�م ال(U0�فة
 vأ�٩ ص٩/١٢/٢٠٢٠ال  

* * * * *  

�ة فل=4U? :األم9 ال(0/�ةVم�قف%ا ت&اه ق 
  م/�د @ق�ارات دول�ة

  

األم9 ال(0/�ة،  ش�دت – األناض�ل - ن���4رك
%4�ة U=ة الفل�Vالثاء، على أن م�قفها ت&اه الق
م/�د "ال

ن@ق�ارات م&ل- األم?، وال&(��ة العامة، و�mلF القان� 
�ات ال
%ائ�ة ب4? الفل=4U%44? و�س�ائ4لlال�ولي، واالتفا." 

 رسالة وجهها األم4? العام لألم9 جاء ذلF في
ال(0/�ة أن�Uن�4 غ�ت4��;، لل(�ار�4? في ن�وة إعالم�ة 

  .قدول�ة عق�تها ال(%b(ة، ع? ال=الم في ال�� األوس{
حل ال�ول40? "وقال غ�ت4��;، في ال�سالة، إن 

 ?44%4U=ان ق�رة الفل)Vل ه� ال=41ل ال�ح�4 لbK
وعة، وال��; واإلس�ائ4ل44? على ت/ق34 تUلعاته9 ال(��

ج%�ا إلى ج%I في سالم وأم?، على أساس ح�ود عام 
  ".، والق�س عاص(ة ل)ل0ا ال�ول40?١٩٦٧

، ت&(�ت ع(ل�ة ٢٠١٤ن�=ان / وم%m أب��ل
 klة و�اء رف� األخ4�ائ4ل، ج�4? و�سU=ال=الم ب4? فل

 ١٩٦٧االس0�Uان في األراضي ال(/0لة، والق�1ل @/�ود 
%4�ةكأساس لل0فاوض على إقامة دولة U=فل.  

ال0/�ث عل%ا "وتعه� غ�ت4��;، @االس0(�ار في 
ض� أv جه�، م? شأنه أن Kق�ض ال=الم، و��ع� 

  ".األP�اف ال(ع%�ة ع? ال(فاوضات ال1%اءة
أتفه9 اإلح=اس الع(34 @ال�أس ل�� : "وتا@ع

ال�عI الفل=4U%ي، لق� تVاءلj أحالم ج4ل @ع� ج4ل 
ن"ف ق� م? وما ی��H ع? ن) مع إس�ائ4ل(@=I1 ال"�اع 

 Iوعة لل�ع�االح0الل، �(ا أن%ي أدرك ال��اغل ال(�
  ".اإلس�ائ4لي وتUلعاته لل��; في سالم وأم?

ُق1ل ت=عة وع���? عاما، ول� هmا : "واسU0�د
vال/�ث ال=%� لل(=اع�ة في تعH�H ال=الم وال0فاه9 ب4? 
اإلس�ائ4ل44? والفل=4U%44?، ول=�ء ال/�، ت�1و إمBان�ة 

  ".�ة �(ا �انj دائ(اهmا ال=الم @ع4
القادة اإلس�ائ4ل44? "وح³ األم4? العام 

، م�ح�ا في "والفل=4U%44?، على اسw0%اف ح�ار هادف
B)K? أن ت=اع� في دفع "ال�قj ذاته @أv م�ادرة دول�ة 

  ".سالم عادل وشامل ب4? ال�ع41? الفل=4U%ي واإلس�ائ4لي
أیل�ل ال(اضي، PلI ال�ئ�- / س01(1�٢٥وفي 

م/(�د ¥�اس، م? غ�ت4��;، ال�ع�ة ل(*ت(� الفل=4U%ي 
، "حل ال�ول40?"، إلن&از ٢٠٢١دولي لل=الم، مUلع 



  

  
٥٤ 

%4�ة و�نهاء االح0الل، وت/ق34 اس0قالل ال�ولة الفلU=
�ةl��عاص(0ها الق�س ال@.  

  ٩/١٢/٢٠٢٠الق�س الع�_ي 
* * * * *  

 س�اسة ن�ف�: فل=4U? ل�� ن�Bاراغ�ا سف4�
 إنهاء ال=الم ومف0اح االس0�Uان�ة إس�ائ4ل

  االح0الل
 

 فل=4U? ل�� ن�Bاراغ�ا سف4� أك� – هللا رام
 إس�ائ4ل س�اسة @الده رف� م�رال�-، رو_�ت�

 ی�1أ األوس{ قال�� في ال=الم مف0اح وأن االس0�Uان�ة،
%4�ة، لألراضي اإلس�ائ4لي االح0الل @إنهاءU=وم%ح الفل 
I4%ي ال�عU=وعة حق�قه كافة الفل�ال(�. 

 فل=4U? إذاعة مع لقاء في م�رال�- وقال
 ك41�ة ع��ة ُت�Bل اإلس�ائ4ل�ة ال(=P�0%ات إن "ال�ول�ة،

 خ�Uات @اتRاذ مUالI ال�ولي وال(&0(ع ال=الم، أمام
 ال�ول�ة @ال��¥�ة لاللH0ام إس�ائ4ل على للVغ{ ع(ل�ة
 الفل=4U%ي ال�عI ح3 ت*�� ال0ي ال(0/�ة األم9 وق�ارات

 ح�H�ان م? ال�ا@ع �ودح على ال(=0قلة دول0ه إقامة في
١٩٦٧." 

�ة العالقات أه(�ة على م�رال�- وش�دRال0ار� 
 ال(&االت في وت��U�ها ون�Bاراغ�ا، فل=4U? ب4?

  .واإلعالم�ة وال
قا��ة االق0"ادKة
%4�ة وفاU=٩/١٢/٢٠٢٠ و�الة األن�اء الفل 

* * * * *  

اله�مي UKلع الق%"ل ال1��Uاني العام على 
   الق�س ال(/0لةآخ� ال�U0رات في م�ی%ة

 

نوز�� ش*و  أPلع – ال&�ی�ة ال/�اة – الق�س
العام @الق�س  الق�س فادv اله�مي، الق%"ل ال1��Uاني

ف4لI4 ه�ل، على ت�Uرات ال�ضع ال4UR� في م�ی%ة 
 .الق�س ال(/0لة
اله�مي، خالل اس0��اله الق%"ل العام في  وأشار

اء، إلى الق�س، ال�4م األر_ع مق� ال�زارة ب1ل�ة ال�ام ش(ال
مع  ال0"اع� ال4UR� في ع(ل�ات االس0�Uان، @الH0ام?

%4�ة واالع0قاالت، وم/اولة ف�ض U=ه�م ال(%ازل الفل
 .@ال(�ی%ة حقائ3 ج�ی�ة على األرض

اله�مي أن سلUات االح0الل ت0ق�م @(UR{  وذ��
أراضي قل%�Kا وآالف   آالف وح�ة اس0�Uان�ة على٩إقامة 

،   على أراضي بj4 صفافا�ال�ح�ات االس0�Uان�ة األخ�
9� .وشعفا� وج1ل أب� غ%

قوأشار إلى ق�ارات ش3 ش�ارع اس0�Uان�ة ش� 
�ة، لغ�ض ر_{ l��وج%�ب وش(ال م�ی%ة الق�س ال

 .ال(=P�0%ات وت�س�عها
اله�مي الق%"ل ال1��Uاني على مRاP�  وأPلع

�ة م��H الق�س"ال(��وع االس0�Uاني ال(=(ى l��ال "
للق�س، والvm �فل0ه ق�ارات الK vm(- @ال�ضع القائ9 

ال�ول�ة، @اع�0ارها أرض م/0لة واجI ال/فا´  ال��¥�ة
vاسي واالق0"اد�وال
قافي وال�K(غ�افي  على وضعها ال=

 .ندو تغ44�
jولف  jات االح0الل ه�مU١٦١إلى أن سل 

، وسل(j ع��ات  vم1%ى @الق�س م%m ب�اKة العام ال&ار
ل��خ ج�اح العائالت أوام� إخالء م? م%ازله9 في ا

 .وسل�ان
م? ت"اع� االع�0اءات ض� ال(ق�سات  وحmر

�ة، وأخ�ها م/اولة/�إح�اق ال)%�=ة  اإلسالم�ة وال(=
نال&
(ان�ة، مع10�ا أن ما K&� ه� ان0هاك فاضح للقان�  v

 ".ك�رونا"ی90 في �ل ان0�ار جائ/ة  ال�ولي
اله�مي أن ال0"ع�4 یU0لI م? ال(&0(ع  وأك�

ال�ول�ة ل�ع1%ا  ل�0ف4� ال/(اKةال�ولي ال0/�ك س��عا 



  

  
٥٥ 

�ة، وص�ال إلى إنهاء /�ومق�سات%ا اإلسالم�ة وال(=
 .االح0الل

ب�وره، وع� الق%"ل ال1��Uاني العام ف4لI4 ه�ل، 
  .@(0ا@عة القVاKا ال0ي ت(j إثارتها في اللقاء معه

  ١٠/١٢/٢٠٢٠الق�س ال(ق�س�ة 
* * * * *  

" بي.إن.بي إی� "ش��ة ت%0ق�" ال�ول�ة العف�"
I1=@ 0هاU�ات في أن%P�0=)ال 

 

 إی� "ش��ة ال�ول�ة العف� م%b(ة اته(j ل%�ن
 @ال0"�ف العUالت، لقVاء أماك? ل0أج4�" بي.إن.بي

 ع�م وتع(� ال�1رصة، في أسه(ها P�ح ق1ل ن�ة @=�ء
 .ال(/0لة الغ�_�ة الVفة في @أن�0Uها ال(=0
(��? إ@الغ

jة، العف� وقال� إی� "م? ت��� ال0ي ال�ول
 ب�ان في ق�ائ(ها، م? ال(=P�0%ات م�اقع رفع" بي.إن.بي
 ق=9 في ال(�اقع تلF ت�m� أن لها ی%�غي كان ال���ة إن
�(ي ملف في" ال(RاP�ة ع�امل"b%األوراق لل&%ة ق�م0ه ت 

 .األم4���ة وال�1رصات ال(ال�ة
j/ة وأوض)b%)ة ال� أن اإلن=ان ق@/ق� ال(ع%

 ص%ادی3 ��هات�0 أن ال(�0قع م? بي.إن.بي إی� أسه9"
 ق� ما وه� العال9، أن/اء في تقاع� ومعاشات اس0
(ار

 غ4� B�@ل نس�/�زو ال%اس م? ك41�ا ع�دا أن Kع%ي
 على ال�ق�ف ندو بي.إن.بي إی� في اس0
(ارات م�اش�

 ".لmلF ال)املة ال�0ا¥�ات
 إن إلى ال�ول�ة العف� م%b(ة وأشارت

 في لل0أج4� م�قع ٢٠٠ ن/� ل�یها" بي.إن.بي.إی�"
 .الغ�_�ة @الVفة اإلس�ائ4ل�ة ال(=P�0%ات
 ال(%b(ة، اتهام على" بي.إن.بي إی� "تعل3 ول9

 عاما P�حا ف�ان=�=�B، سان ومق�ها ال���ة، vوت&�
�- ال�4م ناس�اك، ب�رصة في أول�ا)Rال. 

 ب%0ها ال0ي ال(=P�0%ات ال�ول مع9b وتع10�
 غ4� ١٩٦٧ عام ح�ب في اح0ل0ها أراضي على إس�ائ4ل
�  .ةش�¥

%4�ة وفاU=١٠/١٢/٢٠٢٠ و�الة األن�اء الفل  
* * * * *  

العاهل ال(غ�_ي ی1لغ ال�ئ�- الفل=4U%ي @الH0ام 
  ال((ل)ة حل ال�ول40?

 

�أج� ال(لF دمحم ال=ادس، عاهل  - ال�_ا�
�-(ال(غ�ب، )R4%ي )الU=الفل -��ا @ال�ئsات"اال هات ،

، وأك� له أن م�قفه ال�اع9 )نأب� ماز(م/(�د ¥�اس 
%4�ة ثابj ال ی0غ4�للU=ة الفل�Vق. 

و_/=I و�الة األن�اء األل(ان�ة، قال العاهل 
ال(غ�_ي إن @الده مع حل ال�ول40?، و�ن ال(فاوضات ب4? 
الU�ف4? الفل=4U%ي واإلس�ائ4لي هي ال=41ل ال�ح�4 

  . لل�ص�ل إلى حل نهائي ودائ9 وشامل لهmا ال"�اع
و_"ف0ه رئ�=ا لل&%ة الق�س، ال(1%
قة م? 

ن%b(ة ال0عاو اإلسالمي، فإن ال(لF دمحم ال=ادس ی*�� م
ض�ورة ال/فا´ على ال�ضع الRاص ل(�ی%ة الق�س، 
واح0�ام ح��ة م(ارسة ال�عائ� ال�ی%�ة ألت�اع ال�Kانات 
ال=(او�ة ال
الث، وح(اKة الUا@ع اإلسالمي لل(�ی%ة 

  .ال(ق�سة وح�مة ال(=&� األق"ى
VKع وش�د العاهل ال(غ�_ي على أن ال(غ�ب 

�ة ال"/�اء، وأن Vت�ة ق�ة في م�%4U=ة الفل�Vدائ(ا الق
ًع(ل ال(غ�ب م? أجل ت�س�خ مغ�_04ها ل? �BK أب�ا ، ال ن

 Iال ال�عVال�4م وال في ال(=0ق1ل، على ح=اب ن
  . الفل=4U%ي م? أجل حق�قه ال(��وعة

وأضاف أن ال(غ�ب س��4ف �ل ال�0اب4� 
م4��ي دونال� واالت"االت ال0ي اتف3 عل4ها مع ال�ئ�- األ

ت�مI، م? أجل دع9 ال=الم في ال(%Uقة، وأن ذلF ال 



  

  
٥٦ 

%4�ة U=ة الفل�Vام ال�ائ9 @ال�فاع ع? القH0االل -)K
  .العادلة

%4�ة "وأك� أن ال(غ�ب U=ة الفل�Vع القVK vmال
في ص�ارة ان�غاالته، ل? یR0لى أب�ا ع? دوره في ال�فاع 

�bل قع? ال/ق� ال(��وعة لل�عI الفل=4U%ي، وأنه س
ك(ا �ان دائ(ا، مل)ا وح�Bمة وش��ا، إلى جانI األشقاء 
الفل=4U%44?، وس�4اصل انR�اPه ال1%اء م? أجل إق�ار 

  ."قسالم عادل ودائU%)@ 9قة ال�� األوس{
  ١٠/١٢/٢٠٢٠قال�� األوس{ 

* * * * *  

ال=ف4� الفل=4U%ي ی
(? خUاب الع�ش 
 Iقال=امي وتأك�4 جالل0ه على حق� ال�ع

  الفل=4U%ي
 

سف4� دولة فل=4U? في  ث(? –  ب0�ا–ع(ان 
ًهللا خ4� عال�ا خUاب الع�ش ال=امي، األردن عUا v  وما

أك� عل�ه جاللة ال(لF ع�1هللا ال
اني ل�� اف00اح جالل0ه 
أع(ال ال�ورة غ4� العادKة ل(&ل- األمة ال0اسع ع�� 
%4�ة وحق� ال�عI الفل=4U%ي U=ة الفل�Vقازاء الق

 ع? الق�س وال(ق�سات اإلسالم�ة واالس0(�ار في ال�فاع
�ة ف4ها وأن ال�صاKة الهاش(�ة عل4ها م=0(�ة /�وال(=

 .م%m مwة عام وهي واجI والH0ام وعق�4ة راسRة
vوقال خ4� في ت"��ح ل��الة االن�اء االردن�ة 

، ان هmا عه�نا ال
ابj @&اللة ال(لF الvm ن&�ه )ب0�ا(
 .ال(%اس�اتدائ(ا الى جان1%ا في �ل الb�وف واالوقات و

، ان ال�عI الفل=4U%ي ال B)K? ان  vواك� خ4�
�(ة B/فة وال�&اعة وال�ال(� Fجاللة ال(ل klی%=ى م�ا

 .الى جان�ه في ال(/? والb�وف ال"��ة
وقال، ان خUاب جالل0ه وما ت%اوله م? تأك�4ات 
%4�ة وحق� ال�عI الفل=4U%ي U=ة الفل�Vقح�ل الق

 وخاصة تأك�4 جالل0ه تع10� رسائل مه(ة ج�ا للعال9 @أس�ه

على ان ت/ق34 ال=الم العادل وال�امل، ال B)K? ان 
ی0/ق3 اال على أساس حل ال�ول40?، وانه خ�ارنا 
%4�ة U=ام ال�ولة الفل�l ?)VK ي، و_(ا&�االس0�ات
 ��Uاة، على خ�ال(=0قلة، ذات ال=�ادة والقابلة لل/

، وعاص(0ها الق�س ١٩٦٧ال�ا@ع م? ح�H�ان عام 
�ةl��4%ي، م? حق�قه . الU=الفل Iمان ال�ع�أما ح

العادلة وال(��وعة، فه� ال=I1 ال�ئ�=ي ل�قاء ال(%Uقة 
 .ره4%ة لل"�اع و��اب االس0ق�ار

 Fل&اللة ال(ل jاب
vواك� خ4� ان هmا ال(�kl ال

ل ص�ت العقل وال/B(ة والع�الة وعلى العقالء في هmا )K

اه0(ام العال9 ان یل0ق�Uا اشارات ورسائل جالل0ه @Bل 
 .ووعي وتفه9 وادراك لل(=*ول�ة ال�ول�ة والعال(�ة

vواضاف خ4� ان جاللة ال(لF �ان واض/ا 
وحاس(ا ج�ا في خUا@ه وه� ی*�� على االلH0ام ال(ل)ي 
الهاش(ي @ال(=*ول�ة ت&اه الق�س وال(ق�سات اإلسالم�ة 
�ة ف4ها ع%�ما قال، ون/? ل9، ول? ن�0انى ی�ما /�وال(=

�س ومق�ساتها وه��0ها وتار�Rها، ع? ال�فاع ع? الق
فال�صاKة الهاش(�ة على ال(ق�سات اإلسالم�ة 
�ة، واجI والH0ام، وعق�4ة راسRة، وم=*ول�ة /�وال(=
نعH0 @/(لها م%m أك
� م? مwة عام، فالق�س هي ع%�ان 
ال=الم، وال نق1ل أv م=اس ب�ضعها ال0ار�Rي والقان�ني، 

ل���k، ال Kق1ل وال(=&� األق"ى، �امل ال/�م الق�سي ا
9� .ال��اكة وال ال0ق=

، ان هmا الق�ل الvm ورد على ل=ان  vوقال خ4�
 جاللة ال(لK Fع10� الق�ل الف"ل وال/اس9 ت&اه الق�س،
وعلى ال(ع%44? وال(=*ول4? في هmا العال9 ان Kع�ا ج�4ا 
 �4
ًو�%10ه�ا أVKا الى رسائل جاللة ال(لF، ال0ي ت/)ل ال(

نف- ال�قj، وال�ع�ة ال�اض/ة م? االمل والm/0ی� في 
الى ض�ورة االس�اع الى بmل ال&ه�د الالزمة وال(Uل�_ة 

 االح0الل االس�ائ4لي وال�0صل الى ال=الم ال(%��د إلنهاء
 .الB)K vm? ان K=0(� و��وم
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vشاد ال=ف4� خ4� kl�)@ جاللة ال(لF الvm أو
حادKة م? ق1ل ال=لUة أی�ف� أv إج�اءات أو اع(ال 

ح0الل م? شأنها اح�اث أv تغ44� لل�ضع القائ(ة @اال
�ة /�القائ9 في الق�س وال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
واع�0ار ذلF غ4� قان�ني وغ4� ش�عي وال Kغ4� في 
%4�ة والع�_�ة واإلسالم�ة ال
اب0ة في U=قال/ق� الفل

 .ال(�ی%ة ال(ق�سة
vودعا خ4� الى اع�0ار خUاب جالل0ه دع�ة 

 ال"�اع إلKالءت ال�ول�ة عامة الى العال9 وال(*س=ا
الفل=4U%ي االس�ائ4لي االه(�ة ال0ي K=0/قها والع(ل على 

%4�ة ال(/0لة لألراضيانهاء االح0الل االس�ائ4لي U=الفل 
 .ق1ل ف�ات األوان

 I4? ال�ع)
ونقل ال=ف4� الفل=4U%ي تق�ی� وت
�ادته ل(�اkl جاللة ال(لF ع�1l4%ي وU=اني  الفل
هللا ال

Rاس�اب0ة وال
ة وال�ائ(ة وال(�1ئ�ة الى جانI ال�عI ال
�ة وجه�د جالل0ه م? اجل %P4%ي وحق�قه ال�U=الفل

  .ت/ق34 ال=الم ال�ائ9 والعادل وال�امل في ال(%Uقة
  ٧ صف/ة ١١/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

 
 ?4U=اه%ة ول&%ة لفل�ا الKاVارات ح�ل الق�ق

  أمام ال1�ل(ان الع�_ي
  

نل&%ة ال�*و  j)00اخ – ووام" الRل�ج: "القاه�ة
ال=�اس�ة واألم? الق�مي ال0ا@عة لل1�ل(ان الع�_ي 
اج0(اعها، أم-، @(ق� ال&امعة الع�_�ة، وذلF في إPار 
ًال4V/0�ات ال&ار�ة لعق� جل=ة ال1�ل(ان العامة، غ�ا 

 ،j1=ال.... 
و�ان دمحم أح(� ال�(احي نائI رئ�- ال1�ل(ان 

 األول لل&%ة الع�_ي، ق� شارك أم- األول، في االج0(اع
ًإن ال1�ل(ان الع�_ي، ی*�� دائ(ا أن : "فل=4U?، وقال

�ة ال(���Hة األولى ح0ى Vل القb0ة س�%4U=ة الفل�Vالق
%4�ة ال(=0قلة وعاص(0ها الق�س U=إقامة ال�ولة الفل

�ةl��_ي ی�ع³ رسالة "ال�ل(ان الع�ا إلى أن ال1�م�4 ،ً
تVام? مع ال�عI الفل=4U%ي ودع9 �افة حق�قه 

  ....��وعة وعلى رأسها ح3 تق��� ال("4�ال(
  ١١/١٢/٢٠٢٠الRل�ج اإلمارات�ة 

* * * * *  

االت/اد األورو_ي ی�ع� إس�ائ4ل إلى إلغاء 
%4�ة في الق�س U=إخالء عائالت فل �أوام

�ةl��ال  
 

 دعا م(
ل االت/اد األورو_ي في ب�ان، - رام هللا
@االتفاق مع رؤساء @ع
ات دول االت/اد األورو_ي في 
الق�س ورام هللا، إس�ائ4ل إلى إلغاء أوام� إخالء عائالت 

�ةl��ة في الق�س ال�%4U=فل. 
ووف3 ال1�ان، فق� قjV ال(/اك9 اإلس�ائ4ل�ة 

 ت���? ال
اني ب0أی�4 إخالء ث(اني عائالت ٢٣ و٣ی�مي 
%4�ة في حي @U? اله� في سل�ان في الق�س U=فل�

�ة l��ه (ال�ال تأث4UK vmال �ا،٤٥األم"Rم? ب4%ه9 ً ش 
، وعائلة ال"�اغ في حي ال��خ ج�اح في )أPفال صغار

�ةl��ه . (الق�س ال�ال تأث4UK vmال �اد ٣٢األم�م? أف 
، م(ا Kع�ض ج(�ع العائالت )األس�ة، ب4%ه9 س0ة أPفال

F�  .vلUR� ال%قل الق=� ال�ش
ن �ان� األول، زار م(
ل� ع? ٩ و٣وفي ی�مي  ن

Vاء في االت/اد االت/اد األورو_ي و_ع� ال�ول األع
ًاألورو_ي ع�دا م? هmه العائالت ال0ي واجهj ته�ی�ات 
@اإلخالء ال�ش�F في أح�اء ال��خ ج�اح وسل�ان في 

�ةl��الق�س ال.  
في ال=%�ات الع�ی�ة ال(اض�ة، ازداد ع�د ق�ارات 
اإلخالء على وجه الR"�ص في ال��خ ج�اح وسل�ان، 

س�ة  أ٢٠٠ح³4 ت0ع�ض م&0(عات @أك(لها م? ح�الي 
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�URاله� وح�ه، فق�ت . لل ?U@ ة م%ازلها �١٤في�أس 
� أس�ة أخ� ٨٠، وت�اجه أك
� م? ٢٠١٥@الفعل م%m عام 

أوام� لإلخالء، ح³4 أص�/j مع�ضة لUR� ال%Hوح 
F�  .ال�ش

إن الق�ان4? ال(/ل�ة : وقال م(
ل االت/اد
اإلس�ائ4ل�ة، ال0ي ت�Bل األساس ل(Hاع9 إخالء العائالت، 

4ل، �ق�ة اح0الل، م? ال�فاء @الH0اماتها ال تعفي إس�ائ
إلدارة األراضي ال(/0لة @U��قة ت�Rم ال=Bان ال(/ل44? 

ل9 ت/"ل إس�ائ4ل على ال=�ادة على ال(%Uقة . وت/(4ه9
  .في س�اق إدارتها

ًوش�د على أنه، ت(اش�ا مع ال(�kl ال�اسخ 
لالت/اد األورو_ي @�أن س�اسة االس0�Uان اإلس�ائ4ل�ة، 

نن�ة @(�جI القان� ال�ولي، واإلج�اءات غ4� القان�
vال(mR0ة في هmا ال=�اق، م
ل ع(ل�ات ال%قل الق=� 
واإلخالء وه�م ال(%ازل وم"ادرة ال(%ازل، ی�ع� االت/اد 
األورو_ي ال=لUات اإلس�ائ4ل�ة إلى إلغاء أوام� اإلخالء 

  .vال0ي ت%� ت%فm4ها
وذ��ت @ع
ات دول االت/اد األورو_ي في الق�س 

ن @اس0%0اجات و_�انات م&ل- ال�*و الRارج�ة ورام هللا
ال(00ال�ة ال0ي ��ر ف4ها االت/اد األورو_ي معارض0ه 
ال��ی�ة ل=�اسة االس0�Uان اإلس�ائ4ل�ة واإلج�اءات 
. ال(mR0ة في هmا ال=�اق، @(ا في ذلF ع(ل�ات اإلخالء

نإن هmه ال=�اسة هي غ4� قان�ن�ة @(�جI القان� 
 ت%فm4ها قابل�ة حل ال�ول40?، ال�ولي، و�ق�ض اس0(�ار

واح0(ال ت/ق34 سالم دائ9، و�ه�د @�Bل خ4U� إمBان�ة 
  .أن ت"�ح الق�س العاص(ة ال(=0ق1ل�ة لل�ول40?

  ١٢/١٢/٢٠٢٠الق�س ال(ق�س�ة 
* * * * *  

ًجالل0ه جعل ال�عI األردني أساسا @(�اجهة 
�ة  الK�/0اتVال الق�ودع9 ال
�ابj األردن�ة ح

%4�ةU=الفل  
  

j10ك :vف4? ع�1 الهاد�مل)ي ح�ال �
4�  ح=9 – ن
م? القVاKا ال&�ل�ة تV(%ها خUاب الع�ش ال=امي في 
اف00اح ال�ورة غ4� العادKة لل(&ل- ال%�ابي ال0اسع ع��، 

%4�ة، ال0ي ت�اجه ع�اق4ل ًوت/�ی�اU=ة الفل�Vالق ¡RK ا)�� 
ته�د شBل ال/ل ال%هائي، و�
4� م? ملفاتها العالقة، ل4*�� 

 في رسائل واض/ة وع(�قة، على أن ت/ق34 ال=الم جالل0ه
ّالعادل وال�امل ل? �BK إال على أساس حل ال�ول40?   .ن

وفي رسالة ¥�ق��ة، تV(%ها خUاب الع�ش، 
وح=9 ع(لي ل(لف الق�س وال(ق�سات B)K? الق�ل أنها 
سا@قة ل9 ت"�ر ع? أv رئ�- ع�_ي أو غ4� ع�_ي، ع%�ما 

 ال=الم، وال نق1ل أv الق�س هي ع%�ان"أك� جالل0ه أن 
م=اس ب�ضعها ال0ار�Rي والقان�ني، وال(=&� األق"ى، 

9�، "كامل ال/�م الق�سي ال���k، ال Kق1ل ال��اكة وال ال0ق=
نع9 ه� ال"�ت األردني الvm ل9 ی01ع� ی�ما ع? ح(اKة 
الق�س، ورعاKة ال(ق�سات ع(ال ال ق�ال، الق�س ال تق1ل 

�سالة األق� إن ل9 ت)? ّال��اكة وال ال0ق=�9، لعلها ال�
  .ال�ح�4ة ح�ال الق�س

�قة مBانة األردن �وال B)K? ال0غاضي ع? ح
 Fعل م? م�ادرات جاللة ال(ل&K vmة، ال��ة وال�ول)�اإلقل
وآرائه ت/bى @اح0�ام دولي �41�، واK(ان �امل @(ا K"�ر 
�ادته م? م�اkl، ی*خm بها دوما على م/(ل lع? األردن و

�ة للغة العقل وال/B(ة األردن�ة، ال0ي �ال&�، وت� أذنا صا�
ّشBلj م"�ر ثقة دول�ة ل)ل ما UK�حه جاللة ال(لF، األم� 
الK vm&عل م? رسائل جالل0ه في خUاب الع�ش ال=امي 
حالة س�اس�ة I&K األخm بها لل�ص�ل إلى ما K=عى له 

  ....العال9 م? سالم عادل وشامل
  ...وفي وقفة ت/ل4ل�ة لURاب الع�ش ال=امي، 
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أن جاللة ال(لF ت/�ث " ال�س�0ر"نرأ� ال(0/�ث� لـ
ع? ال�عI األردني بلغة غاKة في ال�وعة، إذ جعله أساسا 
في م�اجهة الK�/0ات، وفي دع9 ال
�ابj األردن�ة ح�ال 
%4�ة، مع تأك�4 جالل0ه على أن أv حل غ4� U=ة الفل�Vّالق
ّحل ال�ول40? أو ی01ع� ع? هmا ال=�اق، ال Kع%ي مUلقا حل  ّ
%4�ة، ول? K/ق3 ال=الم الK vm=عى له U=ة الفل�Vالق

ّة حل رالعال9، ذلF أن جالل0ه ج�د ال0أك�4 على ض�و
%4�ة ال(=0قلة، "ال�ول40? U=ام ال�ولة الفل�l ?)VK و_(ا

ذات ال=�ادة والقابلة لل/�اة، على خ��U ال�ا@ع م? ح�H�ان 
�ة١٩٦٧عام l��ه� "، وعاص(0ها الق�س ال Fن، دو ذل

� حلقة مف�غة ل? تق�د ال�ائ��? بها س� ل(��H م? ّلف في
  .ض�اع ب�صلة ال=الم العال(�ة

 Fات جاللة ال(ل�یm/ال(0/�ث� أن ت �نواع10
ال�عI الفل=4U%ي، م? حق�قه العادلة "@/�مان 

وال(��وعة، ه� ال=I1 ال�ئ�=ي ل�قاء ال(%Uقة ره4%ة 
ع نقUة هامة، إذ Kع�4 جالل0ه ق�" لل"�اع و��اب االس0ق�ار

نال&�س @أنه دو هmه القاع�ة ل? ی0/ق3 ال=الم، وال 
، وعل�ه على ال&(�ع ال0قا� رسائل جالل0ه واألخm االس0ق�ار

ال�صاKة الهاش(�ة "بها، @(ا في ذلF تأك�4 جالل0ه على 
�ة، فهي واجI والH0ام، /�على ال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=

wة وعق�4ة راسRة، وم=*ول�ة نعH0 @/(لها م%m أك
� م? م
عام، فالق�س هي ع%�ان ال=الم، وال نق1ل أv م=اس 
ب�ضعها ال0ار�Rي والقان�ني، وال(=&� األق"ى، �امل ال/�م 

9�، هي رسالة "الق�سي ال���k، ال Kق1ل ال��اكة وال ال0ق=
بل حاجة I&K أن K=(عها و��ر�ها ال&(�ع، هي الق�س 
�ة األه9 ع%� األردن، واألق"ى وال(ق�ساتVّال0ي تع� الق 

  ...ال0ي KفR� األردن ب�عای0ه
و_"�رة عامة، رأت اآلراء ال0ي ت/�ثj أن جاللة 

Pالق رسائل إال(لF في خUاب الع�ش �ان أك
� ح=(ا، في 
م0ع�دة، ت/�ی�ا في ال�أن الفل=4U%ي، وملف الق�س، 
واألق"ى وال�صاKة الهاش(�ة، م�1دا جالل0ه �ل ما ی
ار م? 

4ل، ب0أك�4ات واض/ة ّأقاو�ل أو إج�اءات ت0"�رها إس�ائ

وعل%�ة أنها ث�ابj أردن�ة م�ع�مة رس(�ا وشع1�ا وال ت�اجع 
  .ع%ها

  ال���0ر ج�اد الع%اني
نائI رئ�- ال�زراء األس31 ال���0ر ج�اد الع%اني، 
أك� أن م�kl جاللة ال(لF الvm أعل? ع%ه في خUاب 
%4�ة م��ف، س�(ا وأن U=ة الفل�Vش ال=امي م? الق�ّالع

جاء في وقK j/0اج إعادة تأك�4 على م�kl جالل0ه 
�ة، فهي رسالة ق��ة أPلقها Vة م? الق�ال
�ابj األردن

�ف هجالل0K vmاألردني ال Iداع(ا م�قفه @ال�ع ،Fال(ل 
ضافة إلى إمعه، فاألردن ج1هة م0(اسBة ال K(B? ت)�ارها، 

ًدور ال&�; الق� أVKا v �ه جالل0ه، األم� والvm أك� عل
ً ی%ع9 @&1هة ق��ة داخل�االvm ی*�� أن األردن ّ.  

ولفj الع%اني إلى وج�د خ4U? م0&اذب4? ��(ا 
%4�ة، أولها ادارة ت�امI ال0ي ما تHال U=ة الفل�Vالق ¡RK
�ة، أو lرها على أساس أنها @ا�Vجع ح�على أن ت=0 �ّت"
أنها ت(ارس م�اkl و�ج�اءات ل/�Vر لها م=0��ال، وهي 

/ل دول40?، تع(ل على أن ت�Vف ال�ول ال0ي تفاوض ل
ولألسف في ذلF اس�0اق لل(�ادرة الع�_�ة ال0ي Pال(ا أك�ت 

 في ٢٠٠٧عل4ها ال�ول الع�_�ة و�ان أح�ث تأك�4 عام 
 �
الق(ة الع�_�ة @ال��اض، م41%ا أن%ا في األردن أك

  .ال(=0ف�4ی? أو ال(V0�ر�? م? أv حل غ4� حل ال�ول40?
األم� ال
اني، وف3 الع%اني، ما K�اع ع? م�ض�ع 
ح(اKة ال(ق�سات، ل�أتي جالل0ه و�*�� على أن الق�س 
واألماك? ال(ق�سة غ4� قابلة للق=(ة وال ال(�ار�ة، فهmه 
ث�ابj واض/ة، ورسالة إلس�ائ4ل ولل(U0�ف4? @أنه ال سالم 

  ..ّمع األردن إال في حال في اح0�ام ح�مة ال(ق�سات
ّو_4? الع%اني أن جاللة ال(لF وجه رسالة م*��ة 

Kة وادارة أن ال�صاKال�صا@ F=)0ة ثاب0ة واألردن م�ة الهاش(
ّاألوقاف وت/(ل نفقات ذلF، وهmه م=ألة ل�=j مU�وحة 
�ا ول? یR0لى ع? Rبها تار� F=)0تقاس9، فاألردن م vأل

  .هmا ال�ور
  ال(ه%�س وج�ه عHایHة
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م=اع� رئ�- م&ل- األ¥�ان، ال�ز�� األس31 
  ....ال(ه%�س وج�ه عHایHة، 

 jال(ا �س ع%(هالولفP Fة إلى أن جاللة ال(لHایH
 Iا@اته، إلى جانUة أساسا في خ�%4U=ة الفل�Vع القVK
 H4)ش ال=امي ت�اب العUل)? في خ ، �ملفات ع�ی�ة أخ�

%4�ة في ح�ی³ جالل0ه U=ة الفل�Vر الق�Vازح�، ح³4 @ام0
أخmت ال/H4 األك1� ب0أك�4 ��(ا ی0عل3 @ال
�ابj األردن�ة، 

%4�ة و"وأنه مع حل ال�ول40? U=ام ال�ولة الفل�l ?)VK ا)_
ال(=0قلة، ذات ال=�ادة والقابلة لل/�اة، على خ��U ال�ا@ع 

�ة١٩٦٧م? ح�H�ان عام l��وعاص(0ها الق�س ال ،" ،
نودو ذلF ل? �BK ه%اك سالم وال اس0ق�ار   .ن

وأشار عHایHة إلى أن جاللة ال(لF ت/�ث أVKا 
صاKة @�Bل حاس9 ع? م�ض�ع الق�س، واالص�ار على ال�

الهاش(�ة، ح=9 واضح ل)ل األقاو�ل ع? تغ44�ات في 
الق�س، و_(%0هى ال�ض�ح أك� جالل0ه أن ال�صاKة م=0(�ة، 
%4�ة U=ة الفل�%Pة ال�Uاتفاق مع ال=ل@ jس�ا وال0ي ��Rّتار�
1�عة U_اكة، و�ق1ل ال�K ق1ل س%�ات، وأن الق�س واألق"ى ال

�ف جالل0ه ب�جه تقاس9 زمK ه ال)ل(اتmاني ال/ال به
  .ومBاني لألق"ى، الvm ال B)K? الق�1ل @ه

  ل(ه%�س ش/ادة أب� ه�یIا
ب�وره، اع10� ال�ز�� األس31 ال(ه%�س ش/ادة أب� 
ه�یI خUاب جاللة ال(لF خارPة P��3 ل)افة ال=لUات، 
1�عة U@ حلة في مق�م0ها�ات ال(K�/ودل4ل ل0&اوز �افة ت

  .ال/ال جائ/ة ��رونا
�ة و_4? أب� ه�یI أن جاللة ال(Vللق �Uت Fقل

 jاب�
%4�ة @�Bل حاس9، م&�دا ال0أك�4 على الU=الفل
�ة، ل�عل? Vال الق��ة في زم? تع�دت ��ه ال(�اkl ح%Pال�
جالل0ه ان ال(�kl األردني واضح @أنه ال سالم شامل اال 
%4�ة على أساس حل ال�ول40?، دو U=ة الفل�Vن@/ل الق

  .االس0ق�ارذلF ل? ی0/ق3 ال=الم وال 

�ب� ه�یI أن ل&اللة ال(لF رؤ ��(ا RK¡ وقال أ
%4�ة، ح0(ا جالل0ه ی� أن ه%اك ت�جهات U=ة الفل�Vالق�

  ....م0Rلفة @�أنها في �ل اإلدارة األم4���ة ال&�ی�ة
  ٤ ص١٣/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

 ٦ال&(��ة العامـة تـ10%ى @أغل41ـة ساحقـة 
%4�ةU=ة الفل�Vارات ت0عل3 @الق�ق  

 

 اع0(�ت ال&(��ة العامة لألم9 - ب0�ا -  ع(ان
 ق�ارات ٦ال(0/�ة، @أغل1�ة ساحقة، الل4لة ق1ل ال(اض�ة، 

%4�ةU=ة الفل�Vت0عل3 @الق.  
وح"ل الق�ار الRاص ب0ق�9K ال(=اع�ة إلى 

 دولة، مقابل ١٦٩الالج4w? الفل=4U%44?، على تأی�4 
 ٧وام0%اع ) إس�ائ4ل وال�الKات ال(0/�ة(اع0�اض دول40? 

، �%�ا، �4���اتي، م�غ�ق�، جHر ال)ام(دول  ن4�و
  .)ال(ارشال، ناورو، و_االو

%4�ة U=وفا(ووف3 ما أوردت و�الة األن�اء الفل (
ال&(عة، فق� ح"ل الق�ار ال
اني ال(ع%ي @ع(ل�ات و�الة 
غ�ث وت�غ4ل الالج4w? الفل=4U%44? األون�وا على أغل1�ة 

ك%�ا، إس�ائ4ل، جHر ( دول ٤ دولة، واع0�اض ١٦٢
أس0�ال�ا، ( دول ٩، وام0%اع )رشال وال�الKات ال(0/�ةال(ا

، جHر  ، غ�ات�(اال، �4���اتي، م�غ�ق�، ماالو vال)ام4�و ن
  .)ال(ارشال، ناورو، وجHر سل�(ان

 ?4wاص @((0ل)ات الالجRال³ ال
وح"ل الق�ار ال
 دولة ١٦٠الفل=4U%44? واإلی�ادات اآلت�ة م%ها على تأی�4 

4ل، جHر ال(ارشال، ناورو، ك%�ا، إس�ائ( دول ٥واع0�اض 
�(ا ١٢وام0%اع ) وال�الKات ال(0/�ة� ،j��"0ع? ال 

ح"ل الق�ار ال�ا@ع الRاص @ال(=P�0%ات اإلس�ائ4ل�ة في 
�ة، l��ة ال(/0لة، @(ا ف4ها الق�س ال�%4U=األرض الفل

، على تأی�4   ٧ دولة واع0�اض v١٥٠وال&�الن ال=�ر
 جHر ال(ارشال، ك%�ا، ه%غار�ا، إس�ائ4ل، ل414��ا،(دول 
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 دولة ع? ١٧وام0%اع ) ناورو، وال�الKات ال(0/�ة
j��"0ال.  

وح"ل الق�ار الRام- الRاص @ال((ارسات 
قاإلس�ائ4ل�ة ال0ي ت(- حق� اإلن=ان لل�عI الفل=4U%ي 
%4�ة ال(/0لة، @(ا ف4ها الق�س U=في األرض الفل

�ة، على أغل1�ة l��اض ١٤٧ال�دول ١٠ دولة واع0 
�ا، غ�ات�(اال، ه%غار�ا، إس�ائ4ل، ل414��ا، جHر أس0�ال�ا، �%(

ال(ارشال، ناورو، غ%4�ا ال&�ی�ة @اب�ا، وال�الKات 
  . دولة ع? ال١٦j��"0، وام0%اع )ال(0/�ة

�(ا ح"ل الق�ار ال=ادس الRاص @أع(ال �
الل&%ة الRاصة ال(ع%�ة @ال0/ق34 في ال((ارسات 

=4U%ي قاإلس�ائ4ل�ة ال0ي ت(- حق� اإلن=ان لل�عI الفل
وغ4�ه م? ال=Bان الع�ب في األراضي ال(/0لة، على تأی�4 

 دولة ع? ٨٣ دولة، وام0%اع ١٤ دولة، واع0�اض ٧٦
j��"0ال. ()  

  ١٨ صف/ة ١٣/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

ل(%ع ال�ول " االبH0از ال=�اسي"ن�ف� : ال(ال)ي
%4�ة في األم9 ال(0/�ةU=ارات فل�لق j��"0م? ال  

 

 وز�� الRارج�ة وال(غ0�_4? في  أك�-  رام هللا
%4�ة ر�اض ال(ال)ي، ال�4م ال&(عة، رف� U=ة الفلUال=ل

الK vm(ارس ض� ال�ول ل(%عها م? " االبH0از ال=�اسي"
%4�ة في األم9 ال(0/�ةU=ارات فل�لق j��"0ال. 

وث(? ال(ال)ي في ب�ان ص/في، دع9 ال�ول 
%4�ة م=اء أم- في ال&(�U=ارات فل�ة ل=0ة ق��ة @األغل1

  .العامة لألم9 ال(0/�ة وت"��0ها اإلK&ابي
رغ9 "وقال ال(ال)ي إن الj��"0 ال(��mر ت9 

الVغ�Pات ال)41�ة على ال�ول ل0غ44� ت�جهات الj��"0، اال 
%4�ة، U=ة الفل�Vة م? الق�أنها حافjb على م�اقفها ال(�1ئ

�هw4%ي والجU=الفل Iقوحق� ال�ع."  

 IPوخا" jلHض� ال�ول القل4لة ال0ي انع j��"0ال@
نالق�ارات، @أنها ثلة تعادv الق�ارات وتعادv القان� ال�ولي 
وم�ادئه، وأص�ح واض/ا أنها ت%0هج س�اسات م�ف�ضة على 

  ".�ال(=�0 ال�ولي
و_/=I ال1�ان فإن الق�ارات ال0ي ص�تj لها 

تق�9K ال(=اع�ة إلى : ال&(��ة العامة لألم9 ال(0/�ة هي
ع(ل�ات و�الة األم9 : ر ال
انيالالج4w? الفل=4U%44?، والق�ا

 ?44%4U=4? الفلwوا(ال(0/�ة إلغاثة وت�غ4ل الالج�أون( ،
44%4? : ��(ا الق�ار ال
ال³U=4? الفلwم(0ل)ات الالج
  .واإلی�ادات اآلت�ة م%ها

و�0عل3 الق�ار ال�ا@ع @أع(ال الل&%ة الRاصة 
ال(ع%�ة @ال0/ق34 في ال((ارسات اإلس�ائ4ل�ة ال0ي ت(- 

ن=ان لل�عI الفل=4U%ي وغ4�ه م? ال=Bان الع�ب قحق� اإل
  .في األراضي ال(/0لة

�(ا الق�ار الRام- RK¡ ال(=P�0%ات �
%4�ة ال(/0لة، @(ا ف4ها الق�س U=ة في األرض الفل�اإلس�ائ4ل
�ة وال&�الن ال=�ر ال(/0ل، والvm ت*�� ��ه ال&(��ة l��الv

Bل العامة أن ال(=P�0%ات اإلس�ائ4ل�ة غ4� قان�ن�ة وت�
  .ع��ة أمام ال=الم وال%0(�ة االق0"ادKة واالج0(ا¥�ة

وجاء الق�ار ال=ادس ح�ل ال((ارسات اإلس�ائ4ل�ة 
قال0ي ت(- حق� االن=ان لل�عI الفل=4U%ي في األرض 
�ة، ومUال�ة l��ة ال(/0لة، @(ا ف4ها الق�س ال�%4U=الفل
إس�ائ4ل @ال)ف ع? ج(�ع ال((ارسات واإلج�اءات ال0ي 

  .اإلن=ان لل�عI الفل=4U%يقت%0هF حق� 
  ١٣/١٢/٢٠٢٠الق�س ال(ق�س�ة 

* * * * *  

 االح0الل ل=لUات األورو_ي االت/اد دع�ة الف�ا
%4�ة م%ازل إخالء ع? @االم0%اعU=ت0(اشى فل 

  لالس0�Uان ال�اف� وم�قفها
 

 االت/اد ل�� فل=4U? سف4� اع10� - هللا رام
 أوام� اءإلغ االت/اد دع�ة الف�ا، ال�ح�9 ع�1 األورو_ي
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 ل(�اkl تعH�Hا م%ازلها م? مق�س�ة عائالت @إخالء االح0الل
 القان�ني @ال�ضع ال(=اس وع�م الق�س ح�ل ال
اب0ة أورو_ا

 @(ا ٦٧ عام ح�ود على تغ44� أv ل�فVه وت)��=ا ف4ها
   .ال(/0لة الق�س ف4ها

 أن فل=4U?، ص�ت إلذاعة ح�ی³ في الف�ا وأك�
 س�اسة م? أورو_ا kل(�l ت(اش�ا جاءت االت/اد دع�ة

 @(�جI قان�ن�ة غ4� @اع�0ارها اإلس�ائ4ل�ة، االس0�Uان
 ال%قل ع(ل�ات م
ل االح0الل إج�اءات كmلF ال�ولي، نالقان�

   .عل4ها واالس0�الء ال(%ازل وه�م  الق=��ة واإلخالء
 ال(/0لة الق�س في اإلخالء إخUارات إن: وقال

 ه�دوت ال�ول40? حل أساس على ال=الم ع(ل�ة تق�ض
%4�ة ال�ولة إقامة إمBان�ةU=ال(/0لة الق�س وعاص(0ها الفل 

  .١٩٦٧ عام ح�ود على
%4�ة وفاU=١٣/١٢/٢٠٢٠ و�الة األن�اء الفل 

* * * * *  

 Fرف� ال(ل ?)
مل0قى الق�س ال
قافي ی
  ال(=اس ب�ضع الق�س ال0ار�Rي

  

مل0قى الق�س ال
قافي على   اث%ى–  ب0�ا–ع(ان 
ل=امي في اف00اح ال�ورة غ4� ما جاء في خUاب الع�ش ا

العادKة ل(&ل- ال%�اب ال0اسع ع��، والvm اك� ��ه جاللة 
ال(لF ع�1 هللا ال
اني اب? ال/=4? على رف� ال(=اس 

ال(=&� األق"ى "ب�ضع الق�س ال0ار�Rي والقان�ني، و_أن 
ال(�ارك �امل ال/�م الق�سي ال���k، ال Kق1ل ال��اكة وال 

9�   ".ال0ق=
Kأتي هmا الURاب في " في ب�ان له وقال ال(ل0قى

ِ�ل م/اوالت االح0الل لف�ض أم� واقع ج�ی� على ال(=&� 
ًاألق"ى ال(�ارك لل=�U�ة عل�ه، ما B�Kل تق��Vا لل�صاKة 

  . "األردن�ة الهاش(�ة على ال(=&� األق"ى ال(�ارك
أن ال(=&� األق"ى ال(�ارك أس(ى م? "واضاف 

ل ع? ذرة ت�اب م%ه، ال�VRع لل(=اومات عل�ه، بل ال ت%از
وأن ال(=&� األق"ى ال(�ارك لل(=ل(4? وح�ه9، وال عالقة 

لغ4�ه9 @ه، فإن%ا ن�ع� ال/�Bمة األردن�ة وم&ل- األمة 
لاللH0ام بهmه ال
�ابj وت/��لها إلى ب�نامج ع(لي، على 
�ة وال�ول�ة، و_mل ال&ه� )�كافة ال(=��0ات ال(/ل�ة واإلقل

ك، وتعH�H ال�صاKة األردن�ة ل/(اKة ال(=&� األق"ى ال(�ار
ال0ي ت(
ل ال/"��ة اإلسالم�ة عل�ه، وال�ق�ف في وجه 

  . "م/اوالت االح0الل ل0ق=�(ه
واوضح إن ال(=&� األق"ى ال(�ارك ی�اجه ال�4م 

ً خ"�صا مع الb�وف ال(/�Uة ال0ي وصلj لل0(اهي ،ًخU�ا
1�عي" اإلس�ائ4لي"مع االح0الل P ان�B� اف @ه�واالع0.   

(ل0قى ان واجI ال�صاKة األردن�ة K/90 واك� ال
عل4%ا أن ن/(ي ال(=&� األق"ى ال(�ارك، وأن ن�افع ع? 
م��في أوقاف الق�س، ف/(ای0ه9 م? ح(اKة ال(=&�، وأن 
�ن�ف �أردن44? صفا واح�ا على ال(=�0 ال�س(ي وال�ع1ي  ً ً
في م�اجهة هmا الUR�، ووضع ال(=&� في أعلى سل9 

�ة%Pاألول��ات ال�. 
 ٢ ص�١٤/١٢/٢٠٢٠ر ال�س0

* * * * *  

�ة @الده دعK 9&�د قU� أم4�Vة للق�%4U=الفل 
  ال"ف ووح�ة

 تأك�4 االث%4?، ال�4م قU�، أم4� ج�د – ال�وحة
klال�اع9 @الده م� I4%ي، لل�عU=ة الفل� وح�ة وأه(
  .الفل=4U%ي ال"ف

 آل ح(� ب? ت(�9 لل��خ تغ���ة في ذلF جاء
 ال=لUة رئ�- قائهل عقI" ت��0�"بـ ح=ا@ه على ثاني

%4�ةU=ال0ي لل�وحة ز�ارته خ0ام في ¥�اس، م/(�د الفل 
  .األح� ب�أت

 ال�ئ�- لقاء خالل أك�ت: "ال0غ���ة في وقال
 الفل=4U%ي لل�عI ال�اع9 قU� م�kl ال�4م، الفل=4U%ي،

  ."الفل=4U%ي ال"ف وح�ة وأه(�ة (..) العادلة وق04Vه
 آخ� "على قU� َأم4� ¥�اس، أPلع ب�وره

�ة ال(0علقة ل(=0&�اتاVة @الق�%4U=ة الفل� ال=الم وع(ل
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 األن�اء و�الة نقل0ه ما وف3 ،"األوس{ قال�� في
  .القU��ة

 على قU� ألم4� وتق�ی�ه شB�ه ع? أع�ب ك(ا
  ."ال�ق34 الفل=4U%ي لل�عI ال�ائ9 ال�وحة دع9"

 قU� أم4� اس0ق1ل ال�4م، م? ساب3 وقj وفي
-��(ان وت%اول ال=لUة، َرئ¥Hة العالقات "ال� ب4? ال
%ائ

 األوضاع ت�Uرات آخ� إلى إضافة تعH�Hها، وس1ل ال1ل�ی?،
%4�ة ال=احة علىU=الفل."  

H��)4%ي الU=١٤/١٢/٢٠٢٠ لإلعالم الفل 
* * * * *  

االردن ی�ی? اس0(�ار االن0هاكات االس�ائ4ل�ة في 
  "األق"ى"

  

ندانj وزارة الRارج�ة وش*و ال(غ0�_4?  –ع(ان 
ن0هاكات اإلس�ائ4ل�ة في ال(=&� األق"ى إس0(�ار اإل

ال/�م الق�سي ال���k وآخ�ها اق0/امات / ال(�ارك
ال(U0�ف4? ال�اسعة ل�احات ال(=&� ت/j ح(اKة ال��Pة 

  .اإلس�ائ4ل�ة
واع10� ال%ا3P ال�س(ي @اس9 ال�زارة ال=ف4� 
ض�k هللا علي الفایH أن اق0/امات ال(U0�ف4? وت"�فاته9 

نالقائ9 القان�ني وال0ار�Rي وللقان� ًتع� ان0هاكا لل�ضع 
�ة واس0فHاز�ة غ4� م=*ولة 
ال�ولي، وت(
ل م(ارسة ع1
وم�ف�ضة وت0%اق� مع الH0امات إس�ائ4ل �ق�ة قائ(ة 
�ة ال(/0لة @(�جI القان� l��ن@اإلح0الل في الق�س ال

  .ال�ولي
vوPالI ال=لUات اإلس�ائ4ل�ة @ال�kl الف�ر لهmه 

و�ح0�ام ح�مة ال(=&� األق"ى ال((ارسات واالن0هاكات، 
ال(�ارك وم�اع� ال(=ل(4?، و�ح0�ام ال�ضع ال0ار�Rي 
ًوالقان�ني القائ9 في ال/�م ال���k، م*��ا أن ال(=&� 

 دون(ا ه� ١٤٤األق"ى ال(�ارك @Bامل م=اح0ه ال�الغة 
مBان ¥�ادة خال¡ لل(=ل(4?، ت��ف عل�ه @ال)امل إدارة 

ارك األردن�ة، ال&هة أوقاف الق�س وال(=&� األق"ى ال(�
�9 ال�خ�ل إل�ه b%م وت�لة @إدارة ال/�R)ة ال��ال/"

  . ن@(�جI القان� ال�ولي
�ام ال=لUات اإلس�ائ4ل�ة به�م س�ر l ك(ا أدان
�ة في sة ال�4س�ء ال�(الي ل(ق1H&ة ال�ه�اء في ال�مق1
م%Uقة @اب األس�ا�، م*��ا رف� ال((ل)ة لإلج�اءات 

Iة ال&انKة أحاد��ة ال(/0لة اإلس�ائ4لl��في الق�س ال 
نال(=0ه�فة تغ44� ه��0ها الع�_�ة ان0هاكا صارخا للقان�  ً ً
نال�ولي والقان� ال�ولي اإلن=اني وق�ارات م%b(ة االم9 

�B=قافة ال�4ن
  ال(0/�ة لل0�_�ة والعل9 وال
ودعا الفایH ال(&0(ع ال�ولي ل0/(ل م=*ول�اته 

(�ة لل/�م للVغ{ على إس�ائ4ل ل�kl االن0هاكات ال(=0
�ة ال(/0لةl��و في الق�س ال k���ال.  

 vأ�١ ص١٥/١٢/٢٠٢٠ال  
* * * * *  

فل=4U? تUالI ب0/�ك دولي ل�kl ال&�ائ9 
  ال"ه�4ن�ة @/3 ال(ق�سات

  

Pالj1 وزارة الRارج�ة وال(غ0�_4?  - رام هللا
 klك دولي عاجل ل��ة، ال(&0(ع ال�ولي ب0/�%4U=الفل

/3 ال(قاب� وال(ق�سات اع�0اءات االح0الل اإلس�ائ4لى @
 في ب�ان أوردته و�الة -في الق�س، وأدانj الRارج�ة 

%4�ة U=وفا(األن�اء الفل(  k��&0ات ال�ی�م االث%4?، ع(ل
ال0ي قامj بها سلUات االح0الل ال�4م @الق�ب م? ال(ق1�ة 
�ة @(�ی%ة الق�س ال(/0لة، وه�م س�ر مق1�ة sال�4س

�ة، @/&ة ال�ه�اء وه� ال&Hء ال�(الي لل(ق1�ة sال�4س
 }URم m4ة"ت%ف�في ال(Bان، @ع� " م=ار ال/�Kقة ال�0رات

أس�1ع م? ه�م درج وس�ر ال(ق1�ة، في اع�0اء ساف� 
على هmا ال(Bان ال(ق�س وم�اع� مالی4? الع�ب 

 .وال(=ل(4?
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وأك�ت أن هmه االع�0اءات ت%�رج في إPار 
مUURات االح0الل ال�ام�ة إلى أس�لة وته��� ال(�ی%ة 

�سة وم/�Uها، م? خالل ف�ض تغ44�ات ج�ه��ة على ال(ق
�ة /�واقعها، وP(- ه��0ها ال/Vار�ة الع�_�ة ال(=

  .واإلسالم�ة
ّوح(لj الRارج�ة، ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة ب�ئاسة 
ب%�ام4? ن%0�اه�، ال(=*ول�ة ال)املة وال(�اش�ة ع? هmه 
 Iت)1ها @/3 ال�ع�ائ9 ال0ي ت�ها م? ال&�(ة وغ4��ال&

  . وأرضة ومق�ساته وم(0ل)اتهالفل=4U%ى
وPالj1، م&�دا، ال(&0(ع ال�ولي واألم9 ال(0/�ة 
وهw4اتها ال(0R"ة ت/(ل م=*ول�اتها ال=�اس�ة والقان�ن�ة 

�ة ت&اه ماlائ4لي الفج"وصف0ه ب واألخال�د اإلس�ال0( "
نعلى القان� ال�ولي والU0اول على ال��¥�ة ال�ول�ة 

  .وق�اراتها واالع�0اء عل4ها
 الRارج�ة، أنها ت�اصل ت%=34 ت/��ها وأك�ت

نلفVح و�دانة ووkl هmه االن0هاكات @ال0%=34 وال0عاو 
  .مع ن4b�تها األردن�ة

وش�دت على أن ال(Uل�ب ه� م/اس�ة 
نال(=*ول4? اإلس�ائ4ل4? الmی? Kقف� خلف هmه ال&�ائ9، 
 klض عق�_ات على دولة االح0الل إلج�ارها على و�وف

(ار�ة ال�0س��ة ال0ي تق�ض أKة ت%فm4 مUURاتها االس0ع
  .ف�صة ل0/ق34 ال=الم على أساس م�1أ حل ال�ول40?

  ١٥/١٢/٢٠٢٠ال�4م ال=ا@ع 
* * * * *  

�ة V_ي ی*�� دع9 @الده للق�ال(غ �ال=ف4
%4�ةU=الفل  

  

أك� ال=ف4� ال(غ�_ي   ...- ع(ان –زای� ال�خ4ل 
�ة Vدع9 @الده للق �ال%اص v�4ل�� ع(ان، سv

%4�ة، واU=ق1ل الفلK 4%ي الU=الفل Iن ح3 ال�ع
ال(=اومة، الف0ا بهmا الR"�ص الى ان ال(لF دمحم 

وس�bل ال(غ�ب الى جانI  ال=ادس ی�أس ل&%ة الق�س،
?44%4U=ورة  الفل�V@ ة�انUالقا م? إK(ان األمة ال(غ�_

%4�ة العادلةU=ة الفل�Vدع9 الق.  
  ٥ ص١٥/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

 وح�ة ٨٣٠٠ ب%اء ال&امعة الع�_�ة ت�ی? خUة
  اس0�Uان�ة في الق�س

 

جامعة ال�ول الع�_�ة، ق�ار بل�Kة  أدانj – القاه�ة
 وح�ة اس0�Uان�ة في ٨٣٠٠االح0الل ب%اء ما ی��H ع? 

 .الق�س ال(/0لة
وحmرت في ب�ان لها، ی�م ال
الثاء، م? 
�ة الع�_�ة في %B=اء ال�مUURات االح0الل ل0ه��� األح

�م ال(%ازل ال0ي ارتفعj الق�س، واس0(�ار س�اسة ه
 .قوت4�تها @�Bل غ4� م=�1

 ?4U=نوقال األم4? العام ال(=اع� ل�*و فل
واألراضي الع�_�ة ال(/0لة @ال&امعة الع�_�ة سع�4 أب� 
علي، في ب�ان له، إن الق�ار ال&�ی� Kأتي في س�اق 
ال=�اسة ال�س(�ة ل=لUة االح0الل لالس0�الء على الق�س 

ن0هاكات ال(0"اع�ة ف4ها، وآخ�ها وته���ها، واس0(�ار اال
ع(ل�ات ال&0��k ال0ي قامj بها سلUات االح0الل @الق�ب 
�ة، وه�م س�ر مق1�ة ال�ه�اء في sة ال�4س�م? ال(ق1

 }URم m4ة"ال(�ی%ة ال(/0لة ل0%ف�، "م=ار ال/�Kقة ال�0رات
}URال(�ی%ة "وم H��وع م�م� " vmاني، الU�االس0

كH ح��4ة في الق�س K=0ه�ف األح�اء الع�_�ة، وم�ا
�ة م%ها شارع صالح ال�ی?l��ال. 

vوأضاف أن شارع صالح ال�ی? ال0&ار Kع� 

ا@ة ع"I ال(�ی%ة، �mلF حي ال("�ارة أح� أح�اء )@
ال(�ی%ة ال(ق�س�ة الK vmقع خارج أس�ار ال1ل�ة الق�K(ة 
�ة، l��قع في وس{ الق�س الK vmاح ال�خ ج�وحي ال�

س�ائ4ل�ة م=0(�ة في ال(=&� م�4�ا إلى إن االن0هاكات اإل
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 ال(�ارك واالق0/امات ال�اسعة لل(U0�ف4? ل�احات األق"ى
ال(=&� وال(/اوالت ال(/(�مة م? ق1ل االح0الل ل0غ44� 

 ".األق"ى"ال�ضع القان�ني وال0ار�Rي القائ9 في 
وحmر أب�علي م? اس0ه�اف ال�ج�د الفل=4U%ي 

س0(�ار في الق�س، ل0قل�¡ ن=�ة الفل=4U%44? ف4ها، وا
ت%فm4 مUURاتها ل0ه��� ال0ار�خ وال�واKة وP(- اله��ة 

�ة لل(�ی%ة/� .ال/Vار�ة الع�_�ة اإلسالم�ة ال(=
وPالkl�)@ I حازم وس��ع م? ال(&0(ع 
ال�ولي، وت/(ل ال(=*ول�ة ال=�اس�ة والقان�ن�ة 
 Fة، وذل��ة إع(اال للقان� ال�ولي وال��¥�ة ال�ولlنواألخال

ح0الل ل�kl االن0هاكات في @الVغ{ على سلUة اال
ال(�ی%ة، واح0�ام ال�ضع ال0ار�Rي والقان�ني القائ9 ف4ها، 
إنقاذا ل/ل ال�ول40? وف�ص ت/ق34 ال=الم الس0ق�ار 

  .ال(%Uقة
  ١٥/١٢/٢٠٢٠و�الة س(ا اإلخ�ار�ة 

* * * * *  

 وح�ة ٨٣٠٠م"� ت�ی? خUة إس�ائ4ل إلن�اء 
  اس0�Uان�ة ج�ی�ة في الق�س

jة ال دان�("��ة، خUة ال=لUات الRارج
 وح�ة اس0�Uان�ة ج�ی�ة ٨٣٠٠اإلس�ائ4ل�ة إلن�اء ن/� 

   .في م�ی%ة الق�س
وأع�ب ال(0/�ث ال�س(ي @اس9 وزارة الRارج�ة 

ی�م ال
الثاء، ع? إدانة  ال("��ة، ال=ف4� أح(� حاف�،
 م"� إلعالن ال=لUات اإلس�ائ4ل�ة خUة إلن�اء ن/�

   . الق�سوح�ة اس0�Uان�ة ج�ی�ة في م�ی%ة ٨٣٠٠
واع10� حاف� ذلF خ�قا ج�ی�ا ل(ق�رات ال��¥�ة 

  .ال�ول�ة وق�ارات م&ل- األم? ذات ال"لة
  ١٥/١٢/٢٠٢٠روس�ا ال�4م 

* * * * *  

االف0قار لل&ه�د : م%"�ر في رسائل مU0ا@قة
جعل شع1%ا أك
�  ال&ادة ل(/اس�ة االح0الل

 ع�ضة ل�ح�04ه
  

 قال ال(%�وب ال�ائ9 ل�ولة -  وفا-ن���4رك 
فل=4U? ل�� األم9 ال(0/�ة، ال=ف4� ر�اض م%"�ر، إن 
االف0قار إلى ال&ه�د ال&ادة ل(/اس�ة ال=لUة القائ(ة 
@االح0الل وض(ان ال/(اKة، على ال%/� ال(%"�ص عل�ه 
نفي القان� اإلن=اني ال�ولي، ق� جعل ال�عI الفل=4U%ي 
أك
� ع�ضة ل�ح��ة هmا االح0الل، في ال�قj الvm ی%�غي 

 �BK ا االن0هاك للقان� وحق� اإلن=ان على نأنmل ه
قم ن
   .رأس ج�ول أع(ال م&ل- األم?

جاء ذلF في ثالث رسائل مU0ا@قة @ع
ها ال=ف4� 
م%"�ر، ی�م ال
الثاء، إلى �ل م? األم4? العام لألم9 

ج%�ب /ال(0/�ة، ورئ�- م&ل- األم? لهmا ال�ه� 
�ا� ، ورئ�- ال&(��ة العامة لألم9 ال(0/�ة، ح�ل/إف��

ت"اع� ال&�ائ9 ال0ي ت�ت)1ها إس�ائ4ل، الق�ة القائ(ة 
   .@االح0الل، @/3 ال�عI الفل=4U%ي

وأضاف م%"�ر أن اس0(�ار ص(j م&ل- األم? 
نوتقاع=ه س(ح @(�ور هmه االن0هاكات دو رادع، وأض� 
�ة ال(&ل- وق�رته على ت/(ل ال(=*ول�ات ال(%اPة lا�")@

�ةVفق{ ت&اه ق -� فل=4U?، بل في @ه @(�جI ال(4
اق؛ ل
�ال(=ائل ال/اس(ة األخ� ال(�رجة على ج�ول أع(الها، 

   .على ح=اب ال%bام ال�ولي �Bل
وأشار م%"�ر إلى م�اصلة إس�ائ4ل االس0�الء على 
%4�ة وه�م م%ازل الفل=4U%44? وم(0ل)اته9 U=األراضي الفل
وته&4� ال(�ن44? م%ه9 ل"الح ت�س�ع م=P�0%اتها، �&Hء 

س0�Uان�ة ال0ي ال ه�ادة ف4ها، م%�ها إلى م? مUURاتها اال
إعالن ال=لUة القائ(ة @االح0الل ع? مUURاتها لالس0�الء 
على م=احات شاسعة م? األرض @الق�ب م? م�ی%ة نابل- 

غ4� القان�ن�ة، إلى جانI " ی0=هار"ل�0س�ع م=P�0%ه 
االس0�الء على األراضي ال((ل��ة مل)�ة خاصة واألراضي 



  

  
٦٦ 

ع"4�ة الق1ل�ة، و_�ر�?، ومادما، م(ا : �الHرا¥�ة م? ق�
ی*ث� @�Bل خ4U� على ح�اة وم���ة الع�ی� م? العائالت 

%4�ةU=الفل.   
وأعاد ال0أك�4 على أن ان0�ار ال(=P�0%ات غ4� 
 3Pص في ال(%ا�"Rعلى وجه ال Fة، @(ا في ذل�القان�ن
�ة ال(/0لة و_j4 ل/9 ونابل- l��ال�اقعة في الق�س ال

دv إلى تفj40 أراضي فل=4U? ال(/0لة والRل4ل وح�لها، ی*
@�Bل �41�، و�عHز ال9V غ4� القان�ني للق�س، وت�م4� 

   .١٩٦٧قابل�ة ن&اح حل ال�ول40? على ح�ود ما ق1ل عام 
ون�ه إلى أن �ل هmه االن0هاكات ی90 ت%فm4ها في 
 k��ة ج%lاتفا Fة للقان� ال�ولي، @(ا في ذل)�نمRالفة ج=

سي لل(/B(ة ال&%ائ�ة ال�ول�ة، ال�ا@عة ونbام روما األسا
وق�ارات ال ح"� لها لألم9 ال(0/�ة، @(ا في ذلF ق�ار 

، الP vmالI ص�احة ب�kl ج(�ع ٢٣٣٤م&ل- األم? 
%4�ة U=ة في األرض الفل�األن�Uة االس0�Uان�ة اإلس�ائ4ل

�ةl��ال(/0لة، @(ا ف4ها الق�س ال.   
ك(ا ن�ه إلى اع0(اد إس�ائ4ل @�Bل �41� على 

v الق=� لل=Bان الفل=4U%44? م? أجل اس�10اله9 ال0�ح4ل
@ال(=P�0%4? اإلس�ائ4ل44?، في تUه4� ع�قي صارخ، 
م=�R0م4? لmلF س�اسة االس0�الء على األراضي وه�م 
م%ازل الفل=4U%44? ل0%فm4 هmه ال(UURات غ4� القان�ن�ة 

   .وال(�م�ة
�ام ق�ات االح0الل اإلس�ائ4لي l وأشار م%"�ر إلى

%4�ة في شالل الع�جا، ما أد� إلى به�م ع�ة مU=ازل فل%
 م�اP%ا، إضافة إلى اس0ه�اف شالل ٤٠ت���� أك
� م? 

ُالع�جا @ال ه�ادة م? ق1ل االح0الل، حK ³4(%ع ال=Bان 
نالفل=B�@ �4%4Uل روت4%ي م? ال�ص�ل إلى م�ارده9 
�ة، ال س�(ا ال4%اب�ع وآ@ار ال(�اه الق���ة ال0ي ال K"ل ��1Uال

ال(=P�0%4? اإلس�ائ4ل44? م? ال(=P�0%ات غ4� �إل4ها س� 
 جانI اس0(�ار إس�ائ4ل @((ارسات إلىالقان�ن�ة الق���ة، هmا 

�ة ال(/0لة، مU0�قا إلى l��د في الق�س ال�Uاله�م وال
%4�ة في حي ب0ان اله� في U=إخالء ث(اني عائالت فل�

 شR"ا، ب4%ه9 أPفال، وعائلة ٤٥سل�ان، ما أث� على 
ً شR"ا، ٣٢ ال��خ ج�اح، ما أد� ل0���� ال"�اغ في حي

  ....م? ب4%ه9 س0ة أPفال
 عاما م? االح0الل ٥٣وش�د على أن أك
� م? 

نالع=B� القاسي أثj1 أن إس�ائ4ل ال ت/0�م القان� ال�ولي،  v
 I%&امه، وت�ها على اح0�انات وح�ها ل? ت&1�وأن ال1
، ال�0م4� الvm یل�ح في األف3 ل/ل ال�ول40? وآفاق ال=الم

وأك� أه(�ة اتRاذ إج�اءات رادعة جادة تعB- االلH0ام 
نالعال(ي وال(�1ئي @ال341U0 ال�ائ9 وال�امل للقان� ال�ولي، 

  .م�4�ا إلى أن هmا ی�1أ @إج�اءات ال(=اءلة
  ١٦/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 

* * * * *  

الق�س ومق�ساتها خ{ أح(� : أب� ردی%ة
  واالس0�Uان ج(�عه غ4� ش�عي

ــا –رام هللا  ــ9   أدان– وفـــ ــ(ي @اســـ ـــ�ث ال�ســـ ال(0/ــ
ال�ئاســـة ن41ـــل أبـــ� ردی%ـــة، اله&(ـــة االســـ0ع(ار�ة ال((%ه&ـــة 
 kــ�
وال(�0اصــلة علــى م�ی%ــة القــ�س ال(/0لــة، @)ــا ف4هــا ت(
، وعHل ال1ل�ة الق�K(ة وم/�Uهـا عـ?  vاالس0�Uان االس0ع(ار
 ?4U=ل القــ�س عــ? @ــاقي أرض دولــة فلــHــاقي القــ�س وعــ@

ــال �ــ�ول40? بهــ�ف خلــ3 واقــع ��ل% ي ج�یــ� K&عــل مــ? حــل ال
ًوس�ادة فل=4U? على أراض4ها أم�ا م=0/�ال ً.   

ــه، مــــ=اء یــــ�م  ــ ــ"��ح ل ــ ـــي ت ــة فـ ــال أبــــ� ردی%ــ وقــ
ـــاتها "ال
الثــــاء،  ـــ? م(ارسـ ــ�ائ4ل، و�&ــــHء ال ی0&ــــHأ مـ إن إســ

ــارب  ــة، تـــ=0ه�ف مـــا Kقـ %4�ة فـــي ٣٠األحادKـU=عائلـــة فلـــ 
�ة، خاصة في @U? اله� فـي سـل�ان والـ��خ l��الق�س ال�

ــازله9 لـــ"الح جـــ� ــ9 مـــ? م%ـ اح، والـــvm مـــ? ال(قـــ�ر إخالؤهـ
 vmة، والb/ة لKة في ال(�ی%ة في أ�%4�ة اس0�Uان)K ات�ج(�
ســ4*دv إلـــى تـــ���� العـــ��ات مــ? ب4ـــ%ه9 األPفـــال وال%ـــ=اء 
والـ��4خ، وهـ� مـا یU0لـI ال0ـ�خل العاجـل مـ? ق1ـل ال(&0(ــع 
ــة وف�ر�ــــة لــــ�دع إســــ�ائ4ل  ــ�اءات مل(�سـ ــاذ إجــ ــ�ولي واتRــ الـ

ـــ=اءل0ه ـــ�ولي ومـ ــان� الـ ـــا و�لHامهــــا @القــ نا ووlــــk خ�وقاتهـ
   ".٢٣٣٤وق�ارات األم9 ال(0/�ة وخاصة ق�ار م&ل- األم? 
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وأشــار إلــى أن إســ�ائ4ل، ال تــHال ت�اصــل اســ0ه�اف 
م�ی%ة الق�س ال(/0لة، م? خالل ال(��H م? اإلج�اءات غ4ـ� 

 لل(�ی%ة وم/ـ� وال�K(غ�افيالقان�ن�ة وتغ44� الUا@ع ال&غ�افي 
ــة مــ? خــالل ال(ــ�ار�ع االســـ0�Uان�ة ه��0هــا و �ثقاف0هــا الع�_

ـــا ف4هـــــا ال�حـــــ�ات  ــا @(ــ ـــة بهـــ ــ0ع(ار�ة ال(�ت�Uــ وال1%ـــــى االســـ
قاالســـ0�Uان�ة والUــــ� واألنفــــاق ومــــ��وع القUــــار الهــــ�ائي 

"Fــ��" ال0لف �اني، إضــافة إلــى هــ�م ال(%ــازل وال0ه&4ــU�االســ0
vالقـ=� واالســ0�الء علــى األرض، وسـ/I اله��ــات، وســ�قة 

%4�ة، واالع�0اء ال(�ارد اU=ة، و�غالق ال(*س=ات الفل���1Uل
 ?4%P�0=ة، و�رهـاب ال(ـ��ة واإلسـالم/�على ال(ق�سات ال(=
نوغ4�هــا مــ? ال((ارســات األحادKــة ال(Rالفــة لق�اعــ� القــان� 

   .ال�ولي وق�ارات األم9 ال(0/�ة
وشــ�د أبــ� ردی%ــة علــى أن إنهــاء االحــ0الل و�ن&ــاز 

?4U=ي ل�ولــــة فلــــ%Pــ� ــ ـــ0قالل ال ــ�ود االسـ ـــى حــ  ١٩٦٧ علـ
�ة، هــ� مف0ــاحl��ار وعاصــ(0ها القــ�س الــ�الــ=الم واالســ0ق 

  .في ال(%Uقة
  ١٦/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 

* * * * *  

ف�0ح UKلع الق%"ل ال1��Uاني على آخ� 
%4�ةU=ال(=0&�ات الفل  

ــــا–رام هللا  ـــام -   وفـــ ـــ ــ�ض العـ ـــ ــــع ال(فــ ــ  أPلـ
" فـ0ح"للعالقات ال�ول�ة، ع�V الل&%ة ال(���Hة ل/��ة 

وحـــي ف0ـــ�ح، الق%ـــ"ل ال1��Uـــاني العـــام فـــي القـــ�س ر
ف4لI4 ه�ل، والق%"ل ال=�اسي ج�رج4%ا ه4لـH، علـى 

%4�ةU=ة الفل�Vال(=0&�ات ال(0علقة @الق �آخ.   
وأكـــ� ف0ـــ�ح، خـــالل لقائـــه ال�فـــ�، فـــي م�0Bـــه 
%4�ة ت�حــI بــ�ع�ة U=ــادة الفلــ��@(�ی%ــة رام هللا، أن ال

الم ت/ــj ال�_ا¥�ــة ال�ول�ــة الســw0%اف مفاوضــات الــ=
  ...رعای0ها وفقا لق�ارات ال��¥�ة ال�ول�ة

ــ0الل اإلســــ�ائ4لي  واســــ0ع�ض اع0ــــ�اءات االحــ
ــى ضــ�ورة  @/ــ3 ال(ــ�اP%4? الفلــ=4U%44?، مــ��دا عل
ــ�  ــ=ات ال�ول�ـــة لل�قـــ�ف ع%ـ تـــ�خل ال(&0(ـــع وال(*سـ
معانـــاة الفلـــ=4U%44?، و�نهـــاء االحـــ0الل، ودعـــ9 حـــ3 
ــ=4U%ي و�قامــــة دول0ــــه ـــ�عI الفلــ ــ"4� للـ ــ� ال(ــ  تق��ــ

ــــام  ــ�ود عـ ـــى حـــ ــ ـــ=0قلة عل ـــ(0ها ١٩٦٧ال(ــ ، وعاصــ
الق�س، وفقا لل(�ادرة الع�_�ة لل=الم وق�ارات ال��¥�ة 

   .ال�ول�ة
ــ� الق%ــ"ل  ــالده ل/ــل "هــ�ل"بــ�وره، أك  دعــ9 @

ال�ول40?، وض�ورة اسـw0%اف م/اثـات الـ=الم فـي �ـل 
اإلدارة األم4���ة ال&�ی�ة، وث(? جه�د ال�ئ�- م/(�د 

ــاس إلنهــــاء ملــــف االنقــــ=ا ــات ¥�ــ ــ�اء انR0ا@ــ م، و�جــ
�ـــة، مـــ�4�ا إلـــى اســـ0ع�اد @ـــالده تقـــ�9K الـــ�ع9 Pا�ق)Kد

  .الالزم م? أجل إن&احها
  ١٦/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 

* * * * *  

نس�اسUK �4ال�1 ب0عH�H دور األردن  ن
 vال(/�ر

 

نأك� س�اس�4 أه(�ة  - v رهام فاخ�ر- ع(ان 
%4�ة م���Hة،U=ة الفل�Vالق �ع10K vmال�ور األردني ال 
و���H على إدامة ال=عي ن/� ت/ق34 ال=الم العادل 

   .وال�امل
ولف�0ا إلى أن اس0(�ار هmا ال�ور وث�اته 
َّووض�حه ال(عHز ب�ق�ف األردن @Bل Pاقاته و�مBاناته إلى 
جانI الفل=4U%44? ل%4ل حق�قه9 العادلة وال(��وعة، 
vورفVه ال�ائ9 ال�URات اإلس�ائ4ل�ة أحادKة ال&انK ،Iق� 

 kl4%44? وص(�ده9 في وجه �ل ال(/اوالت م�U=الفل
اإلس�ائ4ل�ة ل0ق��� ف�ص ال=الم وت*جج ال"�اع، 

%4�ةU=أراض فل vان وم/اوالت ض9 أU�   .كاالس0



  

  
٦٨ 

 ودع�ا إلى اس0
(ار الق�رات الmات�ة والb�وف
�ة، واتRاذ إج�اءات وت"(�9 دبل�ماس�ة )�ال�ول�ة واإلقل

4Uّ%44? و�*م? ّج�ی�ة تع9b هmا ال�ور @(ا �RKم الفل=
  .حق�قه9 و�/(ي األم? الق�مي األردني

�ة.. م/�ر�ة ال�ورVة الق�H��م  
Kق�ل وز�� الRارج�ة واإلعالم سا@قا ال���0ر 
�ة Vال الق�م�وان ال(ع�� أن م�kl األردن ال
ابj ح
%4�ة م1%ي على أساس حل ال�ول40? على م&(ل U=الفل

��ة، وذلF ت/l��ة والق�س ال�%4U=قا األراضي الفل�
%4�ة وتفادKا ألv حل على ح=اب االردنU=قلل/ق� الفل.  

و�ع10� رئ�- ال�ی�ان ال(ل)ي ووز�� اإلعالم 
�ة Vال الق�األس31 ع�نان أب�ع�دة أن م�kl األردن ح

%4�ة U=صادق وأم4?«الفل« Fاحل ال(ل�ام الKأ m%م ،
ال/=4? وح0ى اآلن، و�*�� على وج�ب إقامة ال�ولة 

%4�ةU=الفل.  
ى ث�ات ال(�kl األردني في هmا و���د عل

ال&انI، خ"�صا وأن ال/��ة ال"ه�4ن�ة تق�م على 
 ١٩٦٧ر�H4ت4? أساس404? األرض وه� ما أم%0ه عام 

@اح0اللها أراضي فل=4U? �افة، وال�K(غ�ا��ا ال=Bان�ة 
نال0ي ع1� ع%ها قان� الق�م�ة الvm ن¡ على أن األرض 

ج�دی? في لل4ه�د و�ع%ي أنه ال ی��� غ4� ال4ه�د م�
?4U=فل.  

�9 ال�ورbورة تع�ض  
�و�� ال(/لل ال=�اسي ال���0ر عام� ال=�ایلة 

االرت�ا� «ّأن ث�ات ال(�kl األردني ووض�حه م�ده 
ال=�اسي واالق0"ادv وال�K(غ�افي ال(�اش� لألردن 
�ة ال�ول ال0ي ل�- لها �%4�ة خالفا ل�U=ة الفل�Vالق@

�ةت(اس م�اش� مع ال0فاص4ل ال(0ع�دة وال(عVق�ة للق.  
وقال ال(ع�� إن ما ت(ارسه إس�ائ4ل م? إج�اءات 
على األرض هي مRالفة للق�ان4? ال�ول�ة، ل)? لK 9(%عها 

  .ذلF م? ال0(ادv في إج�اءاتها األحادKة

ولفj إلى أه(�ة ال0��H4 األردني ال(=0(� لفVح 
  .هmه اإلج�اءات أمام العال9 ورفVها

 ع�_�ا ور�H أب� ع�دة على أن ه%اك إج(اعا
%4�ة، وأن م�kl األردن أساسي U=على إقامة ال�ولة الفل
�ة األم? الق�مي األردني ل/ل &�وجHء م? اس0�ات

  .ال�ول40?
ال ب� «ون�ه ال=�ایلة إلى أنه في ال�قj نف=ه 

�ة &�ًلألردن م? ال0ف)4� ج�Kا @V�ورة ت&�ی� اس0�ات
» االش�0اك ال�بل�ماسي على ال(=4��0? اإلقل�(ي وال�ولي

ُی�قي األردن على «bً�ا ل/&9 ال(0غ4�ات ال(0=ارعة @/³4 ن
نم���Hة دوره وأن �BK نقUة ال0قاء ل(0Rلف األP�اف وأال 

  .«VKع نف=ه فق{ في زاو�ة ال�عارات
خ�Uات «لmا، وال/�ی³ لل=�ایلة، ال ب� م? 

إج�ائ�ة تV(? اإل@قاء على أه(�ة ال�ور األردني 
  .ع%� ج(�ع األP�اف» وم��0�Hه

  مل مع إدارة @ای�نال0عا
ومع أن ال=�ایلة ی*�� وض�ح ال(�kl األردني، 

�ة في الق�رة على «ل)?، في تق�ی�ه ���ت)(? ق�ته ال/
ال0أث4� ال=�اسي على ال&انI اإلس�ائ4لي أو ال/لفاء 

  .«ال0قل�4ی4?، وأه(ه9 ال�الKات ال(0/�ة
ال(ع��، وه� سف4� ساب3 لل((ل)ة ل�� 

، »س0R0في«نفقة الق� واش%U?، أوضح أن ما Kع�ف @"
لK 9ع� ه%اك خUة «، @(ع%ى »لK 9ع� لها وج�د«وأنه 

أم4���ة تعUي ال�Vء األخV� إلس�ائ4ل ل9V م��H م? 
%4�ةU=األراضي الفل« .  

هmا ال Kع%ي أن اس�ائ4ل «: ل)%ه K=�0رك @الق�ل
 ?BK 9ا إن ل�سkl�00 ع? ض9 م��H م? األراضي فعل

  . »رس(�ا
رة األم4���ة ال&�ی�ة أن و��0قع ال(ع�� م? اإلدا

تع�4 ال�ع9 إلى و�الة األم9 ال(0/�ة إلغاثة وت�غ4ل 
، �(ا »أون�وا«قالالج4w? الفل=4U%4? في ال�� األدنى 
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�ة l��ة في الق�س ال�س0ع�4 ف0ح الق%"ل�ة األم4��
ال(ع%�ة @ال0عامل مع الفل=4U%44?، إضافة إلى ف0ح @اب 

%4�ةU=ة الفل�%Pة ال�Uاالت"ال مع ال=ل.  
 IR0%)ي ال��األم4 -�ال(ع��، الvm ت�_Uه @ال�ئ
نعالقة ج�4ة م%m �ان @ای�ن رئ�- ل&%ة ال�*و 

» ال�R¡ ال((H4« الRارج�ة في ال)�ن&�س، K"فه بـ
  .«م(0ازة مع ال&(�ع«و�ق�ل أن عالقاته الRارج�ة 

و��0قع ال(ع�� أن إدارة @ای�ن سkl�0 ال�0ه�ر 
  ..نال� ت�مIالvm ح"ل �Pال ف0�ة رئاسة ال�ئ�- دو

ول)%ه K=�0ع� أن تق�م @&ه� جاد في ال=%�ات 
ناألولى ل0/ق34 حل ال�ول40?، ألن االدارة ال&�ی�ة س0)� 
م%ه(Bة داخل�ا في رأب ال"�ع ال)41� في ال(&0(ع 
ناألم4��ي داخل�ا، وخارج�ا س0)� مه0(ة @إعادة ال�فء 

  .للعالقة مع االت/اد األورو_ي وال0عامل مع ال"4?
� ال(ع�� أن ال(=ار ال0فاوضي وال Kع0ق

 ، �الفل=4U%ي اإلس�ائ4لي س�Uف� على ال=Uح م�ة أخ�
ل? ت�ه� إس�ائ4ل ال0أی�4 األع(ى الvm ح"لj «ول)? 

عل�ه أKام ت�مI، ول? KعUي @ای�ن ال�Vء ل(��H م? ض9 
  . »األراضي الvm �ان Kف0�ض أن ی90 @الفعل

ه%اك حاجة ل�ع9 ال&انI : وقال ال(ع��
@�Bل �41�، م? ناح�ة ض(ان ص(�د الفل=4U%ي 

الفل=4U%44? على أرضه9، وض�ورة م=اع�ته9 في إعادة 
وه%ا ی1�ز . العالقات ب4%ه9 و_4? اإلدارة األم4���ة ال&�ی�ة

  .ال�ور األردني ال%�{، ب0ق�ی�ه
 vأ�٢ ص١٦/١٢/٢٠٢٠ال  

* * * * *  

  
٤٠  IالUا ی�قع� رسالة ت�نب�ل(ان�ا أورو_

  �P%ات@(%ع دخ�ل @Vائع ال(=0

 ع�V ب�ل(ان أورو_ي، ٤٠  وقع–  وفا–رام هللا 
ی�م ال
الثاء، على رسالة تUالI @(%ع دخ�ل م%0&ات 

 .ال(=P�0%ات إلى أس�اق االت/اد األورو_ي
%4�ة ل�� U=ة الفل
وقال ال=ف4� ال(%اوب في ال�ع

�ة لـUسالة ال0ي وقع "وفا" االت/اد األورو_ي عادل ع�إن ال ،
 أورو_ي رفعj إلى مف�ض االت/اد  ع�V ب�ل(ان٤٠عل4ها 

ن ل�*و ال0&ارة فال�K- دوم1�و��=Bي، تUالI األورو_ي
ن وقان� م%b(ة ال0&ارة العال(�ة األورو_ينب341U0 القان� 

@(%ع م%0&ات ال(=P�0%ات م? دخ�ل أس�اق االت/اد 
  .األورو_ي

وأضاف، إنها ت(
ل ج(�ع ال)0ل ال=�اس�ة في 

ل )K ل(ان األورو_ي، �(ا�دولة م? ١٤نال(�قع� عل4ها ال1 

  .ال�ول األعVاء في االت/اد
�ة إلى أن ال�سالة تأتي في نUاق جه�د Uوأشار ع

%4�ة ل(�اجهة ق�ار U=ة الفل� ت�مI ال(%0ه�ة إدارةال�بل�ماس
  .إس�ائ4ل�ةوالی0ه @اع�0ار م%0&ات ال(=P�0%ات م%0&ات 
  ١٦/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 

* * * * *  

ت�ی? ال("ادقة على ب%اء " نال0عاو اإلسالمي"
   وح�ة اس0�Uان�ة ج�ی�ة٨٣٠٠

 

jة ال0عاو اإلسالمي  دان)b%)ناألمانة العامة ل
ال("ادقة على ب%اء  ق�ار سلUات االح0الل اإلس�ائ4لي

 وح�ة اس0�Uان�ة ج�ی�ة في م�ی%ة الق�س، وأك�ت ٨٣٠٠
vس�اسة االس0�Uان االس0ع(ار اإلس�ائ4ل�ة تع10� غ4�  أن

Iة @(�ج�ال�ولي وق�ارات األم9 ال(0/�ة  ن القان�ش�¥
م&ل-   ال"ادر ع?٢٣٣٤ذات ال"لة الس�(ا الق�ار رق9 

  .م٢٠١٦ دK=(1� ٢٣األم? ال�ولي ب0ار�خ 
 ١٦/١٢/٢٠٢٠ نم%b(ة ال0عاو اإلسالمي

* * * * *  

�9 ل"4?ا� للV0ام? ال�ولي ال�4م في اح0فاال ت
 الفل=4U%ي ال�عI مع
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 ?4B@ - Iة ال�ع�ال"4%ي لل"�اقة  اش0��j ج(�
%4�ة في @4B?، في إقامة U=ة وال=فارة الفل�مع ال�ول األج1%
اح0فال @ال�4م ال�ولي للV0ام? مع ال�عI الفل=4U%ي في 

  .@4B? ع1� دائ�ة ف�4ی�
قوألقى ال(�ع�ث ال"4%ي الRاص لل�� األوس{، 

، �ل(ة خالل فعال�ات االح0فال، قال ف4ها إن : نت�اv ج�4
%4�ة ثابj وواضح، م�kl ال"4? ت&اه القU=ة الفل�V

�ة العادلة لل�عI الفل=4U%ي Vوت�ع9 ال"4? دائ(ا الق
�ة ال(��وعة%Pوأضاف أن ال"4?  .قالس0عادة ال/ق� ال�

س�0اصل ال�ق�ف إلى جانI ال�عI الفل=4U%ي، وال/فا´ 
على الع�ل واإلن"اف ال�ول44?، و_mل جه�د @ال �لل ل0/ق34 

 في وقj م�B�، م�4�ا إلى سالم دائ9 ب4? فل=4U? و�س�ائ4ل
%4�ة دو دع9 ق� م? U=ة الفل�Vحل الق ?B)K أنه الv ن
�ة Vه م�اصلة وضع الق�ال(&0(ع ال�ولي الvm ی%�غي عل
 ��/K 9 ج�ول األع(ال ال�ولي، وأن�%4�ة في ص(U=الفل
%4�ة U=اف ال(/ادثات الفل%w0ة م%اس�ة السw4ة بw4جه�ده ل0ه

  .اإلس�ائ4ل�ة
�عI ال"4%ي لل"�اقة مع وقال رئ�- ج(��ة ال

ال�ول األج1%�ة، ل4? س�نغ ت�ان، في خUا@ه، إن ال&(��ة 
ت�اصل م=4�تها @إقامة االح0فال @ال�4م ال�ولي للV0ام? مع 

، وفي م�اجهة الv�/0 ١٩٨٠ال�عI الفل=4U%ي م%m عام 
، الH0مj ال&(��ة ١٩-ال(0(
ل في تف�ي و_اء ��ف�4

 ال/الي ع? P��3 ب0قل�4ها إلقامة االح0فال في العام
الف�4ی�، م(ا KعB- م�kl ال"4? ال
ابj وال�اضح ت&اه 

%4�ةU=ة الفل�Vة،  .الق�وأضاف ل4?، أنه في ال=%�ات األخ4
ع(لj ج(��ة ال�عI ال"4%ي لل"�اقة مع ال�ول األج1%�ة 
%4�ة ال"%4�ة U=ة ال"�اقة الفل�ن@ال0عاو ال�ث34 مع ج(�

bه(ا ال�ع� دائ(ا، وحافVم على لفه9 ودع9 @عH/@ 0ا
�قة ال(ع0�ف بها في العال9، الف0ا إلى أن �الع�الة وال/
ج(��ة ال�عI ال"4%ي لل"�اقة مع ال�ول األج1%�ة على 
قاس0ع�اد للع(ل مع األص�قاء م? فل=4U? ودول ال�� 

األوس{ لل(=اه(ة ع? P��3 ال/B(ة والق�ة ال�ع1�ة 
  .نل0/ق34 تعاو م�_ح لل&ان41? وت%(�ة م�0��ة

�ي ب? دمحم ال(اضي، ع(�4 ال=لF وأك� ت�
ال�بل�ماسي الع�_ي في @4B? وال=ف4� ال=ع�دv ل�� 
ال"4?، دع9 والH0ام ال�ول الع�_�ة لل�عI الفل=4U%ي 
وق04Vه العادلة، دا¥�ا ال(&0(ع ال�ولي إلى ت/(ل 
م=*ول�اته ال�ول�ة وتق�9K ال(=اه(ات ال�اج�ة في ال/فا´ 

وقال  .ع�الة ال�ول�ةعلى ال=الم العال(ي وال�فاع ع? ال
، إن ال�4م ال�ولي  vسف4� فل=4U? ل�� ال"4? ف��H مه�او
 Iال�ع �4%ي ی0عل3 @("4U=الفل Iام? مع ال�عV0لل
الفل=4U%ي وح��0ه واس0قالله ال�P%ي، مع�_ا ع? ام0%انه 
ل&(��ة ال�عI ال"4%ي لل"�اقة مع ال�ول األج1%�ة 

�9 أن�Uة الV0ام?، وأشاد @اb%ارها على ت�إلص kl�)ل
العادل لل/�Bمة ال"%4�ة وال�عI ال"4%ي ال(0(
ل في 
دع(ه9 ال
اب��P jل األجل لل�عI الفل=4U%ي وم�ار�0ه9 

%4�ةU=ة الفل�Vة في حل شامل وسل(ي وعادل للقU�%ال.  
 ?4B@ ة ل���وح³ رئ�- @ع
ة جامعة ال�ول الع�_
%4�ة م? U=ة الفل�Vم/(�د ح=4? األم4?، على ت=��ة الق

وضات ال=�اس�ة، على أساس اح0�ام م4
اق خالل ال(فا
ناألم9 ال(0/�ة والقان� ال�ولي، قائال إنه في م�اجهة 
الK�/0ات ال(�0��ة ال0ي ت�اجه ال����ة في �ل اس0(�ار 

، ی%�غي على بل�ان العال9 أن ت��H ١٩-ان0�ار و_اء ��ف�4
  .نم? تعH�H ال0عاو وأن تع(ل معا لل0غلI على ال"ع�_ات

%4�ة ال"%4�ة وقال رئ�- ج(�U=ة ال"�اقة الفل�
ع�نان س(ارة، إن ال�عI الفل=4U%ي @/اجة ماسة إلى 
نوح�ة وتعاو ال(&0(ع ال�ولي، و�U0لع إلى االرتقاء @ال0عل9 
ال(�0ادل ب4? ال/Vارت4? ال"%4�ة الع�_�ة، وتعH�H العالقات 
 �4Pة، وت��)Kة واألكاد�وال�Hارات في ال(&االت ال
قا�

41?، و_%اء م&0(ع ال(=0ق1ل ال(�0�ك ال"�اقة ب4? ال�ع
  .لل����ة

 شR"ا ٨٠وشارك في فعال�ات االح0فال أك
� م? 
م? م(
لي ال�ائ�ة ال�ول�ة @الل&%ة ال(���Hة لل/Hب ال��4عي 



  

  
٧١ 

ال"4%ي ووزارة الRارج�ة وج(��ة ال�عI ال"4%ي لل"�اقة 
مع ال�ول األج1%�ة، وم�ع�ث4? دبل�ماس44? لل�ول ال(ع%�ة 

م(
لي ج(��ات ال"�اقة مع ال"4? في م"� في ال"4?، و
�ة )Kة، وال(*س=ات األكاد�وغ4�ها م? ال1ل�ان الع�_
 ?44%4U=_4? الفل�ة، وال(غ0�%4U=ة والفل�وال&امعات ال"%4

  .في ال"4?
%4�ة وفاU=١٦/١٢/٢٠٢٠ و�الة األن�اء الفل 

* * * * *  

 ?4%P�0=)مف0ي الق�س ی�ی? اق0/ام ال
  لألق"ى

  

دان  -   �امل إب�ا¨�9 و_0�ا-  ال(/0لة الق�س 
%4�ة، خI4U ال(=&� U=ار الفلKال(ف0ي العام للق�س وال�
األق"ى ال(�ارك ال��خ دمحم ح=4?، اق0/ام مwات 
ال(=P�0%4? اإلس�ائ4ل44? لل(=&� األق"ى @/&ة األ¥�اد 
�9 م=4�ة ل4ل�ة ووضع ش(ع�ان ع%� b%ة، وتKال4ه�د

  .أب�ا@ه
م-، �mلF واس0%)� ال(ف0ي ح=4? في ب�ان، ا

ه�م ج�افات االح0الل س�ر مق1�ة ال�ه�اء وال&Hء 
�ة في م%Uقة @اب األس�ا� في sة ال�4س�ال�(الي ل(ق1

  . الق�س
ّب4? أن هmا االع�0اء جHء ال یH&0أ م? م=ل=ل 
ًاالع�0اءات ال((%ه&ة على ال(ق�سات اإلسالم�ة، م*��ا 
 أنها بmلF الع�وان ت%0هF ما دعj إل�ه ال��ائع ال=(او�ة

و�فل0ه الق�ان4? واألع�اف ال�ول�ة م? ض(ان ��امة 
ًاإلن=ان ح�ا وم04ا ً .  

ولفj إلى خ�Uرة اس0(�ار االح0الل @اس0ه�اف 
ال(=&� األق"ى ال(�ارك، وم/اولة وضع ال�4 عل�ه، 
ًم*��ا أن تار�خ م�ی%ة الق�س وال(=&� األق"ى ال(�ارك 
نلل(=ل(4? وح�ه9 دو س�اه9، مUال�ا ال(&0(ع ال�ولي 

  .@ال�0خل ل�kl هmه االع�0اءات على ال(ق�سات

 vأ�٨ ص١٧/١٢/٢٠٢٠ال 
* * * * *  

�Uها إلقامة عالقات مع URا ت%في ت�=�إن�ون
 إس�ائ4ل

�ا،- و�االت - جاك�تا=�تقار��   نفj إن�ون
vأوردتها وسائل اإلعالم اإلس�ائ4ل�ة @أنها ت&� م�اح
ات 

� تعل? ع%ها م0ق�مة إلقامة عالقات دبل�ماس�ة مع إس�ائ4ل ق
 ،Iام�ة والی0ه، دونال� ت�ق1ل مغادرة ال�ئ�- األم4��ي، ال(%ه

�� .الj41 األب
، »ج4�وزال�9 ب�سj«و�انj ص/�فة ص/�فة 

ّنقلj، األح� ال(اضي، ع? م"ادر دبل�ماس�ة ل9 ت=(ها أن 
�ا ق� ت)�نان ال�ول40? ال(ق1ل40? الل40? «=�ُع(ان و�ن�ون

�(ان عالقات دبل�ماس�ة مع� إس�ائ4ل خالل س�ف ت
 .«األساب�ع ال(ق1لة

�ة ب4%ها �وش�دت ال"/�فة على أن دوال أف��
�ال%�&� ومالي وج�14تي وم�ر�0ان�ا وجHر الق(�، وأخ� في 
 ;Kو_%غالد vونا�ا و_اك=0ان و_�=�آس�ا، على غ�ار إن�ون
نوجHر ال(ال�kK، ق� ت)� ال0ال�ة ال0ي ت%9V إلى ال�ول 

 .ّال(�Uعة
(0/�ث @اس9 وزارة الRارج�ة وال
الثاء، قال ال

�ة، ت���4 فایH س�ا، إنه =�في ال�قj ال/الي، ال «اإلن�ون
، في ت"��/ات »ت�ج� أv خUة إلقامة عالقات مع إس�ائ4ل

  ). د ب أ(نقل0ها و�الة األن�اء األل(ان�ة 
نن/? ملHم� «وأضاف ال�ز�� اإلن�ون�=ي أنه 

 .«ل@ال�س�0ر ب�ع9 الفل=4U%44? وت/���ه9 م? االح0ال
�ة ال0قار�� =�ووصف وز�� الRارج�ة اإلن�ون

vال K&� «، م��دا على أنه »ت
4� ال/4�ة«اإلس�ائ4ل�ة @أنها 
  .»أv م? م=*ول4%ا أv م�اح
ات مع اإلس�ائ4ل44?

 ١٤ ص١٧/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  
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%4�ة في : غان0-U=ه%اك م0=ع لعاص(ة فل
  م�ی%ة الق�س

 

ائ4لي @ال0%اوب  قال رئ�- ال�زراء اإلس�- الق�س 
�-(وز�� ال�فاع ب4%ي غان0- ی�م )Rخالل مقابلة ) ال

%4�ة "مع ص/�فة ع�_�ة، إن U=ه%اك م0=عا لعاص(ة فل
 ".في م�ی%ة الق�س

قال�� (وأك� غان0- في مقابلة مع ص/�فة 
 ال=ع�دKة ومق�ها في العاص(ة ال1��Uان�ة ل%�ن،) األوس{

ع�ب وم�ار�0ه9 ی*م? @ال(=اواة ال)املة لل(�اP%4? ال"أنه 
  ".في ال/�Bمة

، "أع0ق� أن الق�س I&K أن تbل م�ح�ة"وأضاف 
%4�ة فهي "م=U0�دا U=ان لعاص(ة فلBف4ها م �B�نل)? س

  ".م�ی%ة رح�ة ج�ا وملw4ة @ال(ق�سات لل&(�ع
ن��� للفل=4U%44? ام�0ادا "وأوضح غان0- 

نجغ�ا��ا م%اس�ا B)K%ه9 م? ¥�; ح�اة م��/ة دو 
  ".ع�ائ3

�- األر�ان ال=اب3 إن اتفاق سالم ب4? وقال رئ
 ?44%4U=ائ4ل والفل�أساسي"إس ��ل0/ق34 ال=الم في " ش

قال�� األوس{، مع0ق�ا أنه B)K? للU�ف4? ال�0صل إلى 
  .حل وس{

قوغان0- الvm یH0ع9 حHب أزر أب�� ال�سUي 
 -�ه� ال���F ال�ئ�=ي في االئ0الف ال/�Bمي مع رئ

�اه�ال�زراء اإلس�ائ4لي ب%�ام4? ن0%.  
 تعه� ن%0�اه� ب�ع9 حل ٢٠٠٩وفي عام 

�ة، ومع ذلF، تRلى في )�ال�ول40? على أساس ت=��ة إقل
%4�ة ع�ة م�ات خالل U=ة دولة فل�الح3 ع? ف) jوق

  .ح(الته االنR0اب�ة
وج�ت آخ� م/ادثات سالم ب4? إس�ائ4ل 

  .٢٠١٤والفل=4U%44? في عام 

قوس�U�ت إس�ائ4ل على ش� م�ی%ة الق�س إلى 
�ة الVفة الغ�_�ة وقUاع غHة في ح�ب جا�@ I١٩٦٧ن ،

غ4� "وادعj إس�ائ4ل أن الق�س جHء م? عاص(0ها 
9�  ".القابلة لل0ق=

ولK 9ع0�ف مع9b ال(&0(ع بهmه ال�URة، وفي 
 اع0�ف ال�ئ�- األم��Bي ال(%0ه�ة والی0ه ٢٠١٧عام 

  ..دونال� ت�امI @الق�س عاص(ة إلس�ائ4ل
  ١٧/١٢/٢٠٢٠ ش�R%4ا

* * * * *  

ال&(��ة العامة ت"�ت @أغل1�ة ساحقة على 
 ح3 ال�عI الفل=4U%ي في تق��� ال("4�

 في ًا ج�ی�ًادولة فل=4U? ان0"ار  س&لj– غHة
األم9 ال(0/�ة، @ع� أن ص�تj ال&(��ة العامة @أغل1�ة 

ح3 ال�عI الفل=4U%ي في تق��� “ساحقة، على ق�ار 
  .”ال("4�

 ت"�_j ?م أKام اء الj��"0 على الق�ار، @ع�وج
م(اثل على سj ق�ارات، حازت على األغل1�ة م? ال�ول، 
@ال�غ9 م? الVغ�Pات ال0ي تع�ضj عل4ها، لل�ق�ف ض� 

   .تلF الق�ارات، ال0ي ت%"ف ال�عI الفل=4U%ي
ح3 ال�عI الفل=4U%ي في “وفي الق�ار ال&�ی� 

 دولة ل"الح الق�ار، ١٦٨، ص�تj ”تق��� ال("4�
  .دول ع? الj��"0 ١٠ دول، وام0%عj ٥وعارض0ه 

وز�� الRارج�ة  ر�اض ال(ال)ي وأشاد ال���0ر
الفل=4U%ي، @ال�ول ال0ي تj%1 واع0(�ت، وص�تj ل"الح 

في قلI اه0(ام “الق�ار @اع�0ار أن ح3 تق��� ال("4� ه� 
ال(&0(ع ال�ولي، وه� ح3 رئ�=ي وغ4� قابل لل0"�ف 
 لل�ع�ب، وخاصة لل�عI الفل=4U%ي واق0�انه @ال/3 @الع�دة
لالج4w? وح3 االس0قالل ل�ولة فل=4U? @عاص(0ها الق�س، 
وه� ح3 م�ت�{ @الRالص م? االح0الل اإلس�ائ4لي 

   .”vاالس0ع(ار ��Pل األم�
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ودعا في ب�ان أص�ره ال(%�bمة ال�ول�ة، إلK&اد 
قآل�ات ل0%فm4 الH0اماتها وق�اراتها ل"�انة حق� ال�ع�ب 

ل=ل9 ال�ول44?، وال�عI الفل=4U%ي @(ا �RKم حف� األم? وا
B�Kل ردا “م*��ا أن الj��"0 ال&امع على هmا الق�ار 

�ا على م/اوالت تق��� ح3 شع1%ا في تق��� ��1P
ال("4�، وم�اجهة عل%�ة ض� االن0هاكات اإلس�ائ4ل�ة، 

   .”وم(ارساتها غ4� القان�ن�ة
وPالI ال�ول األعVاء في األم9 ال(0/�ة ب0/(ل 

 Iة حق� ال�عKاتها ل/(ا�الفل=4U%ي غ4� القابلة قم=*ول
لل0"�ف، واتRاذ إج�اءات ع(ل�ة في م�اجهة االح0الل 
االس�ائ4لي، وتلF ال�ول ال(ارقة ال0ي ت�&عه على ان0هاكاته 

  .وج�ائ(ه
وأدان @��ة م�اkl ال�ول ال0ي ت"�ت ض� ح3 

@ع�4ة ع? “ال�عI الفل=4U%ي في تق��� م"4�ه، وقال إنها 
�(ة االس0ع(ار، وغ4�ها م? ال(�ادئ القان�ن�ة وش��Bة في ج�

ال&�ائ9 ض� االن=ان�ة ال0ي ت�ت)1ها إس�ائ4ل، سلUة االح0الل 
 .”غ4� ال��عي

  ٦ ص١٨/١٢/٢٠٢٠الق�س الع�_ي 
* * * * *  

%4�ة ت/mر م? مRاP� إق�ار U=ة الفل�الRارج
  نقان� ش�ع%ة ال1*ر االس0�Uان�ة الع��ائ�ة

وال(غ0�_4?   وزارة الRارج�ةأدانj – أ ش أ
 ال)%�=j اإلس�ائ4لي �ة، ی�م ال&(عة، إق�ار=4U%فلال

ن@الق�اءة ال0(هK�4ة قان� ت=��ة أوضاع ع��ات ال1*ر 
االس0�Uان�ة الع��ائ�ة، ال(ق�م @�Bل م�0�ك م? ق1ل 

  ."الل��Bد"و" K(4%ة"حH_ي 
ب�ان  في –�ة فل=4U%وأوض/j الRارج�ة ال

 ق�ار أن – �ةفل=4U%أوردته و�الة األن�اء وال(عل�مات ال
ال1*ر االس0�Uان�ة " تغKmة"االح0الل اإلس�ائ4لي یه�ف إلى 

الع��ائ�ة على ام�0اد الVفة الغ�_�ة ال(/0لة @(ا ف4ها 
األغ�ار ال(/0لة، وت��U�ها وص�ال إلى م%/ها ج(�ع 

االم0�ازات وم=اواة أوضاعها @أوضاع ال(=P�0%ات 
 �Uع%ي اب0الع آالف ال�ون(ات إلقامة الK ما ، قاألخ� �

 ال0/0�ة لل1*ر االس0�Uان�ة، ل�_Uها @ال0&(عات وال1%ى
  .االس0�Uان�ة ال)41�ة، والع(3 اإلس�ائ4لي

 في حال اق�اره - نوأشارت إلى أن هmا القان� 
 K(%ح ال�(4? االس0�Uاني ال/اك9 غUاء ج�ی�ا - نهائ�ا 

�ة ال0ي ت90 فل=4U%ل410�� ع(ل�ات س�قة األرض ال
=ان�ة ودع9 وت�0اصل ت/j ح�اسة ج�; االح0الل، وم

  .أذرع ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة ال�س(�ة
نوحmرت الRارج�ة م? مRاP� إق�ار هmا القان� 
خاصة على ف�ص ت/ق34 ال=الم على أساس حل 
ال�ول40? وم�ج��ات ال=الم ال�ول�ة، مUال�ة األم9 ال(0/�ة 
وقادتها األم(44? ع�م االك0فاء ب1�انات اإلدانة وص�غ 

 ل0/(ل م=�wل�اتها @الVغ{ ال0ع41� ع? القل3، وت�ع�ها
، واتRاذ ما  نعلى دولة االح0الل ل�kl إق�ار هmا القان�
یلHم م? اإلج�اءات الع(ل�ة ال)ف4لة ل0%فm4 الق�ار األم(ي 

  .٢٣٣٤رق9 
  ١٨/١٢/٢٠٢٠األه�ام ال("��ة 

* * * * *  

vة : ال"ف��%4U=ادة على الق�س فل�ال=
  وال�صاKة على مق�ساتها هاش(�ة

  

 أك� نائI رئ�- ال�زراء وز�� -�ا ب0 -  القاه�ة
نالRارج�ة وش*و ال(غ0�_4? أK(? ال"ف�v، ام- 
ال=j1، ض�ورة بل�رة ت/�ك فاعل للv�"0 لإلج�اءات 
اإلس�ائ4ل�ة الالش�¥�ة ال0ي تق�ض حل ال�ول40? وف�ص 

  .ت/ق34 ال=الم العادل وال�امل
vوأك� في ت"��/ات ص/ا��ة @ع� لقاء ت�اور 

�ة مع وز�� خارج�ة ج(ه�ر�ة م"� ثالثي ج(عه في القاه
�قة سامح شB� ووز�� خارج�ة دولة �vالع�_�ة ال�
�قة lوف ال��bقة ر�اض ال(ال)ي إن ال��فل=4U%ي ال�



  

  
٧٤ 

%4�ة U=ة الفل�Vة ال0ي ت�اجهها الق�4URات الK�/0وال
�ع أن نع(ل معا «U0=ورة ح0ى ن�ًت&عل م? ال0%=34 ض

�%4�ة ال0ي ن0ف3 ج(U=ة الفل�Vًعا على أنها في خ�مة الق
�ة الع�_�ة ال(���Hة األولىVالق».  

وقال ال"ف�v ان ال0%=34 ب4? ال�ول ال
الثة 
ًأن نع(ل معا ض(? « م=0(� ت%فm4ا ل�0ج4هات القادة 

رؤ�ة م/�دة و_ات&اه ه�ف م/�د وه� ال�0صل لل=الم 
قالعادل وال�امل الvm یل1ي ج(�ع ال/ق� ال(��وعة 

ق�مها حقه في ال/��ة لل�عI الفل=4U%ي ال�ق34، وفي م
وال�ولة ال(=0قلة ذات ال=�ادة على خ��U ال�ا@ع م? 

  «. وعاص(0ها الق�س ال(/0لة١٩٦٧ح�H�ان 
وأشار ال"ف�v إلى أنه ت9 خالل االج0(اع 
ال�0اف3 على ع�د م? ال�URات الV�ور�ة لل0عامل مع 

�قةlحلة ال��ه ال(mات ال0ي ت�ه�ها هK�/0ال.  
�اب في األف3 ال(�ه� واضح، ث(ة �«وقال 

ال=�اسي، ث(ة ج(�د في الع(ل�ة ال0فاوض�ة، ث(ة 
إج�اءات إس�ائ4ل�ة ال ش�¥�ة على األرض تق�ض �ل 
ف�ص ت/ق34 ال=الم العادل وال�امل الB�K vmل حل 

  «.ال�ولP ?40��قه ال�ح�4
واضاف ال"ف�v إن ب%اء ال(=P�0%ات وت�سع0ها 

� وه�م ال�41ت وض9 األراضي واالن0هاكات في ال(=&
ال/�م الق�سي ال���k إج�اءات إس�ائ4ل�ة ال / األق"ى

  .ش�¥�ة خU�ة تق�ض �ل ف�ص ت/ق34 ال=الم العادل
Kً=�0عي أن نع(ل معا م? «وتا@ع إن هmا ال�اقع 

أجل ح�� م�kl دولي للv�"0 لهmه اإلج�اءات، و_ل�رة 
P�ح قادر على أن ی0عامل معها، و�K&اد أف3 س�اسي 

ى Pاولة ال(فاوضات على أساس Kأخmنا @ات&اه الع�دة إل
نالقان� ال�ولي وال��¥�ة ال�ول�ة ح0ى ن0ق�م @ات&اه 

  «.ال=الم العادل وال�امل
وأك� ال"ف�v ض�ورة م�اجهة اإلج�اءات 
االس�ائ4ل�ة في إPار ع(ل ع�_ي ج(اعي على أساس 

ال
�ابj الع�_�ة ال0ي ت*�� أن حل ال�ول40? الvm یل1ي 
Iوعة لل�ع�ع ال/ق� ال(�� الفل=4U%ي ال�ق34 ه� قج(

�ا&�  .س41ل ت/ق34 ال=الم العادل الB�K vmل خ�ارا اس0�ات
ك(ا اك� ال"ف�v أه(�ة إPالق مفاوضات فاعلة  

وجادة م�اش�ة أو م? خالل م*ت(� دولي أو ت/j مbلة 
آل�ة م0فقا عل4ها «الل&%ة ال�_ا¥�ة ال�ول�ة ال0ي ت(
ل 

ًدول�ا، ن�ع(ها @�Bل �امل، ون�ع� دائ(ا إل ى أن ت&0(ع ً
وت%عق� وت(Vي على P��3 ال(فاوضات س1�ال لل�ص�ل 

  «.إلى ال=الم الvm ن���ه
ًلقاؤنا ال�4م @/³ ��k ن0/�ك معا مع «وقال 

أشقائ%ا في العال9 الع�_ي، مع ش��ائ%ا في ال(&0(ع 
ال�ولي م? أجل أن ن1ل�ر وأن ن/�� ت/��ا ن/� إعادة 

  .إPالق ال(فاوضات
ن0هاكات االس�ائ4ل�ة وفي رد على س*ال ح�ل اال

 vة، ون/? «في الق�س قال ال"ف��ان0هاكات م=0( Fه%ال
في ال((ل)ة األردن�ة الهاش(�ة، نع10� ح(اKة الق�س 
وال(ق�سات م=ألة ج�ه��ة وأساس�ة و�(ا تعل9، ف/(اKة 
�ة /�ال(ق�سات وح(اKة ه��0ها الع�_�ة واإلسالم�ة وال(=

ي اب? ال/=4? هي @ال%=�ة ل&اللة ال(لF ع�1هللا ال
ان
حفbه هللا، ال�صي على هmه ال(ق�سات أمانة وم=*ول�ة 

  «.وأول��ة BK�س م? أجلها �ل إمBانات ال�ولة األردن�ة
وأضاف ال"ف�v أن ال=�ادة على الق�س 
%4�ة، وال�صاKة على مق�ساتها اإلسالم�ة U=فل
�ة هاش(�ة، وح(اKة الق�س ومق�ساتها م=*ول�ة /�وال(=

%4�ة، أردن�ة، U=ة، ألن فل�م"��ة، ع�_�ة، إسالم�ة، دول
الع³1 @الق�س والع³1 @ال(ق�سات ه� لعI @ال%ار وه� 

?44/�  .اس0فHاز ل(�اع� ال(=ل(4? وال(=
vوشB� ال"ف�v وز�� الRارج�ة ال("� على 
ال(�ادرة لعق� اللقاء، م��4ا ب�ور م"� وجه�دها 
�ة Vة والق�ال(=0(�ة ل0عH�H ال0%=34 وخ�مة القVاKا الع�_

%4�ةالU=فل.  
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 �Bسامح ش �ة ال("�vب�وره أك� وز�� الRارج v
أن هmه ال�Hارة لل0�اور وال0%=34، وأن االج0(اع Kأتي في 
إPار ال(=عى ال(=0(� لل0أك�4 على ما ت/�ز عل�ه 
%4�ة م? إه0(ام @الغ ل�� ال�ول U=ة الفل�Vالق
�ة Vات الق��ا @(&�ا وتأثPارت�ا �
ًال(&0(عة، ��نها األك ً

%4U=ة الفل��ة، وأن �افة ال0/��ات ال=�اس�ة وال�بل�ماس
ال0ي تأتي في إPار ال=عي إلنفاذ حل ال�ول40?، وه� 
ًال(=ار ال(0ف3 عل�ه دول�ا، وال0أك�4 على مق�رات 

   .ال��¥�ة ال�ول�ة وم�ادرة ال=الم الع�_�ة
م? جان�ه، أشاد وز�� الRارج�ة وال(غ0�_4? 

=34 ال
الثي الفل=4U%ي ال���0ر ر�اض ال(ال)ي @ال%0
vال("� األردني الفل=4U%ي، واع10�ه نقUة ارت)از @ال%=�ة 
�لل�ول ال
الث و�*س- إلى انUالقة على ال(=�0 الع�_ي 
�ة B��ي مع اإلدارة االمPوم%ه إلى ال(=�0 ال�ولي لل0عا�
ال&�ی�ة وتهw4ة الb�وف م? أجل إعادة إPالق مفاوضات 

 .امجادة وفاعلة ل�فع ع(ل�ة ال=الم إلى األم
 ٢ ص٢٠/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

%4�ةوزارة الRارج�ةU=جل=ة ل(&ل- : الفل 
  األم? االث%4? ل%قاش تق��� خاص @االس0�Uان

 

 ال(0/�ة لألم9 العامة اإلدارة قال رئ�- - رام هللا
وم%b(اتها ال(R0""ة في وزارة الRارج�ة ع(� ع�ض 

 ال0ي م? ال(ق�ر عق�ها األم?هللا ان جل=ة م&ل- 
 لألم9 لالم4? العام األخ4�الث%4? ال(ق1ل س0%اق; ال0ق��� ا

 الRاص ٣٢٣٤ال(0/�ة لهmا العام ح�ل الق�ار 
@االس0�Uان خ"�صا وان ال�الKات ال(0/�ة قامj @الع�ی� 

 إلىم? ال(Rالفات القان�ن�ة م? خالل ز�ارة ب�م�41 
 .ال(=P�0%ات

ص�ت  "إلذاعة ع�ض هللا في ح�ی³ وأضاف
?4U=ةأه(ان " فل� لل/فا´ على الHخ9 تأتي االج0(اع 

ال�ولي ال�اف� لالس0�Uان و�ل ال�URات غ4� القان�ن�ة 
 إلىال0ي تق�م بها سلUات االح0الل في فل=4U? م�4�ا 

�ة ال0هافj على ش�اء @VائعVات م?  ان ق%P�0=)ال
 العام وح�ل األم4?نق1ل @ع� ال�ول س��B ض(? تق��� 

قان�نا ی�ع� ل0(��ل ال1*ر  األولى ال)%�=j @الق�اءة إق�ار
 .االس0�Uان�ة

 ال0ي األدواتاع10� ع�V ع�ض هللا ان م? 
ت=�R0مها م%�bمة االح0الل ل0عH�H االس0ع(ار وش�ع%ة 
االس0�Uان وه� ق�ار K&عل ال)%�=j ش��Bا م�اش�ا في 

ن وج��(ة ح�ب س0)� م/{ نb� اإلن=ان�ةج��(ة ض� 
 ال0ي ت�ت)I @/3 ال&%ائ�ة ال�ول�ة وه� ما ی*�� ان ال&�ائ9

ال�عI الفل=4U%ي ت�ت)I على ال(=��0ات ال0�����ة 
  .إس�ائ4ل في وال0%فKm4ة

  ٢٠/١٢/٢٠٢٠الق�س ال(ق�س�ة 
* * * * *  

م=*ول�ة .. ٢٣٣٤(%اس�ة ص�ور ق�ار @
 َت%فm4ه على م?؟

vف�ز علي ال=(ه�ر. د v  
/ ١٢/ I=0BK٢٣ ق�ار م&ل- األم? ال"ادر في 

 : أه(�ة خاصة م? ح٢٠١٦³4
 ال�الالت. 
 �)V)نال. 

 :للق�ار دالالت ع�ة م%ها: م? ح³4 ال�الالت
  j��"0ة ع? ال�ام0%اع ال�الKات ال(0/�ة األم4��

�ة على مV(� الق�ارKع%ي ا%)Vنل(�افقة ال. 
  ائ4لي�ان االس0ع(ار اإلس�vت�1ی� أمل وحل9 ال)

vالع%"� @إمBان�ة ش�ع%ة م(ارساته وج�ائ(ه على 
%4�ة ال(/0لة م%m ع�وان ح�H�ان U=األرض الفل

 به�ف تأب�4 وت�س�خ اح0الله خالفا ١٩٦٧عام 
 .نللقان� ال�ولي
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 ارات ا�ات القwم m4غ9 م? ع�م ت%ف�ة @ال�ل�ول
ال"ادرة ع? م&ل- األم? وع? ال&(��ة العامة 
لألم9 ال(0/�ة ال0ي ت)فل لل�عI الفل=4U%ي حق�قه 
@/�ها األدنى وخاصة حقه @إقامة دول0ه ال(=0قلة 
إال أنها @قj4 م�ج��ة دول�ة اس0%� وأك� عل4ها 

 . في مق�م0ه٢٣٣٤الق�ار رق9 
  9اق األم
اس0�شاد م&ل- األم? @(قاص� م4

وم�ادئه في ع�م ج�از االس0�الء على ال(0/�ة 
األراضي @الق�ة �(�ج��ة في اس0"�ار ق�اره، ففي 

�امها " إس�ائ4ل"ذلF داللة واض/ة على أن �@
%4�ة @الق�ة إن(ا U=ارها @اح0الل األراضي الفل�واس0(

ل ان0هاكا واع�0اء على م4
اق األم9 ال(0/�ة )K
الvm ی�جI على ال�ول األعVاء اح0�امه وع�م 
ان0هاك م�ادئه وأه�افه ب0�س�خ األم? وال=ل9 

 .ال�ول44?
�)V)نم? ح³4 ال: 

 م%�bمة م? ال(�ادئ ٢٣٣٤تV(? الق�ار رق9 
1�عة ال"�اع وس1ل ال�ص�ل إلى حل عادل Uل klوال(�ا

 :نم=0%� إلى القان� ال�ولي م%ها
 إدانة ج(�ع ال�0اب4� ال�ام�ة إلى تغ44� ال0)��? :ًأوال

%4�ة ال(/0لة م%m ال�K(غ�افي وPا@ع وU=وضع األرض الفل
�ة وال0ي ت�(ل إلى ١٩٦٧عام l��ا ف4ها الق�س ال)@ 

ب%اء ال(=P�0%ات وت�س�ع ونقل (�جانI ت�اب4� أخ� 
ال(=P�0%4? اإلس�ائ4ل44? وم"ادرة األراضي وه�م ال(%ازل 

?44%4U=ال(�ن44? الفل ���نفي ان0هاك للقان� ال�ولي ) وت�
 .ال"لةاإلن=اني والق�ارات ذات 

 ی*�� م? ج�ی� على رؤ�0ه ال0ي ت0(
ل في م%Uقة :ًثان�ا
ت��; ف4ها دول0ا إس�ائ4ل وفل=4U? ال�K(ق�ا04Pان ج%�ا إلى 

 .ج%I في سالم وض(? ح�ود آم%ة ومع0�ف بها
 ی*�� على أن إن�اء إس�ائ4ل لل(=P�0%ات في األرض :ًثال
ا

%4�ة ال(/0لة م%m عام U=ا ف4ها الق�س ١٩٦٧الفل)@ 
�ة، ل�- له أv ش�¥�ة قان�ن�ة و��Bل ان0هاكا صارخا ال�l�ً

�@(�جI القان� ال�ولي وع��ة �1� أمام ت/ق34 حل  ن
 .ال�ول40? و�حالل ال=الم العادل وال�ائ9 وال�امل

 ی*�� انه ل? Kع0�ف @أv تغ4�ات في خ��U ال�ا@ع م? :ًرا@عا
� @(ا في ذلF ما ی0عل3 @الق�س س� ١٩٦٧ح�H�ان 

 .ی0ف3 عل4ها الU�فان م? خالل ال(فاوضاتال0غ4�ات ال0ي 
ی*�� م? ج�ی� ت"(�(ه على @/³ ال=1ل وال�سائل : ًخام=ا

 .الع(ل�ة ال)ف4لة @V(ان ال0%فm4 ال)امل لق�اراته ذات ال"لة
@ع� اس0ع�اض ل�ع� م? ب%�د ق�ار م&ل- األم? 
الK vmفه9 م%ه ب0/(4ل ال(=*ول�ة ع? ع�م ت�ج(ة الق�ارات 

ة وال0ي تj%)V ت/ق34 ه�ف إقامة دولة ال�ول�ة ذات ال"ل
%4�ة على ح�ود ال�ا@ع م? ح�H�ان لعام U=ل�ولة ١٩٦٧فل 

 j_�ائ4لي ال0ي ض�االح0الل االحاللي االس0ع(ار اإلسv
 .ع�ض ال/ائ{ @Bافة الق�ارات ال�ول�ة و_(4
اق األم9 ال(0/�ة

Kق�دنا إلى ت=اؤل مفاده أی? ال(&0(ع ال�ولي 
  دوره وواج�اته؟ول(اذا ی0قاع- ع? أداء

 :٢٣٣٤ال(&0(ع ال�ولي وق�ار 
ع%� ال/�ی³ ع? ال(&0(ع ال�ولي ال K=ع لل(0ا@ع 
إال أن Kع1� ع? ال0ق�ی� ل�ول االت/اد األورو_ي ول�وس�ا 

@اس0
%اء ع�د ال "وال"4? وال�ا@ان ول)افة دول العال9 
ی0&اوز ع�د أصا@ع ال�4 م? ال�ول أو أش�اه ال�ول ال0ي 

ال0ي ع1�ت وتع1� "  ت�امI-ال
%ائي ن%0�اه�ان/ازت لغU�سة 
ع? دع(ها ال(�0اصل ل%Vال ال�عI الفل=4U%ي م? اجل 
نن4ل حق�قه وفي م�اجهة م*ام�ة صفقة الق� وال0ي �ان 
%4�ة U=ادة الفل��ل(�اقفها ال�افVة وال(%=&(ة مع م�kl ال
ال�ور الفاعل في عHل ال(�kl األم4��ي ال0�ام1ي ال%0%�اهي 

الته النH0اع ش�¥�ة دول�ة على ق�اراته و�جهاض م/او
ال(%اقVة لل��عة ال�ول�ة وما ق�ارات ال&(��ة العامة لألم9 
ال(0/�ة ال�اع(ة وال(*��ة على ح3 ال�عI الفل=4U%ي 
قو�افة ال/ق� األساس�ة إال دل4ل على عHل ال=�اسة 

 .ال0�ام�1ن%0�اه��ة الع�وان�ة
ل ما تق�م م? م�اkl للغال1�ة ال=احقة م? دو

�ة Vة ال(0علقة @الق�العال9 ال(ع1� ع%ها @(wات الق�ارات ال�ول



  

  
٧٧ 

%4�ة وال0ي @قj4 ح1�=ة األدراج ن0�&ة لالن/�از U=الفل
األم4��ي خاصة الvm جعل م? دولة االح0الل اإلس�ائ4لي 
ندولة ف� القان� ال�ولي وخارج ال(=اءلة م(ا حال دو  ن ق

m4م%ها س41له إلى ال0%ف vأ �&K ان. 
 :هة دول�ةت�4Bل ج1

قللR�وج م? مأز ال%ف�ذ والع%&ه�ة األم4���ة 
خاصة في عه� إدارة ت�امI ال0ي وضعj م? نف=ها ش��Bا 
فعل�ا ج%�ا إلى ج%I مع ال)�ان اإلس�ائ4لي الع�واني 
�ة &�vاالس0ع(ار م(ا K=�0عي الع(ل ال�ءوب ل1%اء إس0�ات
قتع(ل على االن0قال بهmا ال0أی�4 ل/ق� ال�عI الفل=4U%ي 

_=(� م�ادئ األم9 ال(0/�ة والق�ان4? ال�ول�ة م? م�_عه و
vال%b� ال/الي مع أه(04ه إلى م�_ع اتRاذ اإلج�اءات 

إلرغامها على " إس�ائ4ل"الع(ل�ة الVاغUة والفاعلة على 
 ٢٣٣٤ت%فm4 الق�ارات ال�ول�ة ذات ال"لة وفي مق�م0ها ق�ار 

 .ت/P jائلة ال(=اءلة والعقاب
 :ال&1هة ال�ول�ةعلى م? م=*ول�ة ب%اء 

تقع م=*ول�ة الع(ل ل1%اء ال&1هة الفاعلة ال0ي 
  :Pال انb0ارها على

أم4? عام األم9 ال(0/�ة وف3 ال(هام : ًأوال
  .وال"الح�ات ال(%"�ص عل4ها في نbام األم9 ال(0/�ة

ال�ول دائ(ة الع��Vة @(&ل- األم? ال(*م%ة : ًثان�ا
  .زدواج�ةنوال/��"ة على ت%فm4 الق�ارات ال�ول�ة دو ا

انUالقا م? م=*ول�اته :  اإلت/اد األورو_ي:ًثال
ا
قوالH0اماته @ال%ه�ض @/ق� اإلن=ان عال(�ا و�K(انه ب0�س�خ 

  .ناألم? وال=ل9 ال�ول44? وس�ادة وس(� القان� ال�ولي
�ة وال�ول�ة :ًرا@عا)�دول ( ال(%b(ات وال0)0الت اإلقل

ت/اد نع�م االن/�از وم%b(ة ال0عاو اإلسالمي ودول اإل
فهmه ال0)0الت ت(
ل الغال1�ة ) اإلف��قي وال&امعة الع�_�ة

ال=احقة م? أعVاء األم9 ال(0/�ة واألك
� ته(��ا م(ا 
1�عي في ف�ض نف=ها على Uالع ب�ورها الUت=�0عي االض
ال=احة العال(�ة �العI أساس لV(ان م�اعاة حق�قها 
وع�م ال=(اح @ان0هاكها وفي االن0"ار لفل=4U? أرضا 

��ا ووP%ا ع%�ان أساس لف�ض ه�4ة األم9 ال(0/�ة وش
�وق�اراتها وم"الح دولها @ع�4ا ع? رؤ وم"الح أم4��ا أو 
غ4�ها إلى جانI م%ع ت���k األم9 ال(0/�ة ل0/ق34 م"الح 

  .ض�قة على ح=اب م"الح غال1�ة شع�ب العال9
نما تق�م ما ه� إال أساس ل(ا I&K أن �BK ول)? 

  ? ال�1اKة وانUالقة ال0/�ك؟م? أی? ت): ی�قى ال=*ال
 ?4U=ل3 م? فلU%ال0أك�4 ال(�ادرة ال ب� وان ت@

  :@ع%او�? ثالثة
 ت=4R? ساحة الع(ل ال(قاوم لالح0الل :األول

%4�ة ال(/0لة U=ائ4لي على ام�0اد أراضي ال�ولة الفل�اإلس
 ٦٧/١٩ال(ع0�ف بها دول�ا وف3 ق�ار ال&(��ة العامة رق9 

4v� ال=ل(ي ال�اسع اس0&ا@ة إلى ع1� تفع4ل ال/�اك ال&(اه
دع�ة ال�ئ�- م/(�د ¥�اس وت%فm4ا ل(ق�رات اج0(اع أم%اء 

%4�ةU=عام الف"ائل الفل.  
�k الع(ل ال�بل�ماسي وال1�ل(اني :ال
اني
 ت)

على ام�0اد ال=احات العال(�ة " ال(&ل- ال�P%ي الفل=4U%ي"
 -�%4�ة ب�0ج4هات رئU=ة الفل�وهmا ما ش�عj @ه ال�بل�ماس

وما مR�جات االج0(اع ) ف.ت.م(ولة فل=4U?، رئ�- د
ال
الثي ل�زراء خارج�ة م"� واألردن وفل=4U? إال @اك�رة 
لع(ل ج(اعي ی*س- ل1%اء ج1هة ع�_�ة و�سالم�ة ودول�ة 

?4U=وفل �ة وم"Kن�اتها األردن وال=ع�د.  
 تفع4ل ال&ال�ات وال)�ادر ال=�اس�ة :ال
ال³

�ة والف)��ة واإلعالم�ة lة في وال/ق��%4�ة وال1�ل(انU=الفل
دول االغ0�اب وخاصة في أم4��ا وأور_ا وروس�ا وال"4? 
�لل�0اصل مع نb�ائها ل4B�0ل ق� ح�� وضغ{ على 
ح�Bماتها ل�ع9 وم=ان�ة ال�عI الفل=4U%ي ح0ى ن4ل 
حق�قه ول(Uال�ة إدارة ال�ئ�- ال(IR0% @ای�ن @االح0)ام إلى 

 ال�ولي �أساس نم4
اق وم�ادئ األم9 ال(0/�ة وللقان�
vإلنهاء االح0الل االس0ع(ار اإلس�ائ4لي ت%فm4ا للق�ارات 
ال�ول�ة ذات ال"لة وت(4B? ال�عI الفل=4U%ي م? اقامة 
دول0ه ال(=0قلة وعاص(0ها الق�س على ح�ود ال�ا@ع م? 

 .١٩٦٧ح�H�ان لعام 
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%4�ة وق�ار U=ة الفل�&� :٢٣٣٤اإلس0�ات
ي ذv ندع�ة ال�ئ�- أب� ماز لعق� م*ت(� دول

vصالح�ة یه�ف إلى إنهاء االح0الل الع=B� اإلس�ائ4لي إن(ا 
ی0ف3 وال(ادة ال0اسعة م? ق�ار م&ل- األم? ال0ي ح�دت 

 .أس- وم�ج��ة ت/ق34 سالم شامل وعادل
إذن @ات سI1 ال"�اع و�دام0ه وم? ی0/(ل 
�ان B@ ال
م=*ول�ة إعاق0ه مه�دا األم? وال=ل9 العال(ي م0(

 @ات أك
� وض�حا خاصة ل�� دول االح0الل اإلس�ائ4لي
 .وقعj ض/�ة الV0ل4ل وال(�اوغة اإلس�ائ4ل�ة ل=%�ات �Pال

 IR0%)ال -�ال�عI الفل=4U%ي ی�0قع م? ال�ئ
وان ی0�ج9 .. @ای�ن االن0"ار لق�ة ال/3 ونm1 ح3 الق�ة

قم�ادئ وشعارات ال/Hب ال�K(ق�اPي @ال/��ة والع�الة وحق� 
ن دو ازدواج�ة وان0قائ�ة إلى ناإلن=ان وس�ادة القان� ال�ولي

 .أفعال
ت(4B? ال�عI الفل=4U%ي م? م(ارسة حقه ب0ق��� 

ل ت/� )K و�قامة دول0ه ال(=0قلة وعاص(0ها الق�س �ال("4

  واألفعال؟.. ب4? ال�عارات وال(�ادئ.. أساس
 ٢١/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 

* * * * *  

ال�P%ي الفل=4U%ي UKالI ب�ل(انات العال9 
 ن�واب�ع9 األو

 PالI ال(&ل- ال�P%ي -ب0�ا  - ع(ان
الفل=4U%ي، ب�ل(انات العال9 وات/اداتها ب�ع9 و�الة 

، لل0غلI على أزم0ها ال(ال�ة غ4� ال(=�1قة في »األون�وا«
  . عاما٧٠تار�Rها على م�ار 

نوأضاف رئ�- ال(&ل- سل�9 الHع%� في ب�ان، 
ام-، ان ح�ة هmه األزمة تفاق(j في �ل جائ/ة ��رونا 
وازدKاد الفق� وال�Uالة، بل وأص�/j مه�دة @الkl�0، وان 
هmه الb�وف ال"��ة ت=�0عي أصال وأساسا ت�ف4� إمBانات 
أك1� لألون�وا ل0ل1�ة اح0�اجات الالج4w? ال(H0ای�ة في �ل 

  .هmه ال&ائ/ة

وأوضح في رسائل مU0ا@قة أرسلها ال(&ل- 
)b%4? في مwة ش*و الالج�ي، @ال0عاو مع دائ%Pنال� ة ن

ال0/���، الى رؤساء االت/ادات وال&(��ات ال1�ل(ان�ة في 
العال9، وع�د م? رؤساء ال1�ل(انات ال%�¥�ة في قارات 
العال9، أن هmه األزمة ال(ال�ة الRانقة أث�ت @�Bل م�اش� 
 ?4wة ال(ق�مة لالج��ة وال"/�ة واإلغاث)�على خ�ماتها ال0عل

األردن الفل=4U%44?، في م%ا3P ع(ل�ات األون�وا في 
  . نوس�ر�ا ول1%ان وفل=4U?، و����� ��وفا ح�ات�ة ص��ة

نو_4? الHع%� أن خU� هmه األزمة ال(ال�ة ق� ام�0 
 ألف م��ف، ٣٠ل�Uال رواتI م��ف4ها الK vmق�ر ع�ده9 

  .ح³4 @اتj االون�وا غ4� قادرة على ص�ف رواتI م��ف4ها
إن%ا في ال(&ل- ال�P%ي نU0لع ال�9B «وقال 

ول ال(%��Vة للVغ{ على ح�Bماتها ول/
ها ل(Rا�Pة ال�
على دع9 األون�وا مال�ا، أو تق�9K ت(��ل إضافي K=اه9 في 

ن مل�4 دوالر، ل4B)0? األون�وا م? دفع رواتI ٨٥ت�ف4� 
نم��ف4ها ل�ه� �ان� األول ال/الي وال0غلI على أزم0ها 

  «.ال(ال�ة
 ٧ ص٢١/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

@أغل1�ة على ح3 ال&(��ة العامة ت"�ت 
  شع1%ا @ال=�ادة

ال&(��ة العامة لألم9  ص�تj –ن���4رك 
ال(0/�ة، على ق�ار ال=�ادة ال�ائ(ة لل�عI الفل=4U%ي في 

%4�ة ال(/0لةU=األرض الفل. 
 jار، و) ١٥٣(وص�ت�دول ٦دولة ل"الح الق 

، وجHر مارشال، وم�B�ون�H4ا، و�س�ائ4لك%�ا، (ض�ه 
�(ا ام0)وأم4��اوناورو، � ، j١٧%عj��"0دولة ع? ال . 

وقال وز�� الRارج�ة وال(غ0�_4? ر�اض ال(ال)ي، 
ی*�� ح3 ال�عI  إن الj��"0 ل"الح هmا الق�ار

�ة @(ا ف4ها األرض وم�ارد ��1U4%ي في م�ارده الU=الفل
نالUاقة وال(�اه، دو االن0قاص م? حق�قه في @/�ه، 
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وحقه �mلF في ال0ع��� ج�اء اس0غالل االح0الل 
�ةائ4لياإلس���1Uل(�ارده ال . 


ا@ة تأك�4 دولي على )@ j��"0وأضاف ان ال
ال/3 ال�اسخ وال
ابj لل�عI الفل=4U%ي، ورف� 

 ?4%P�0=)ض� األرض اإلرهاب44?الع�0اءات ال 
 .وأص/ابها

وPالI ال(ال)ي ال(&0(ع ال�ولي @V�ورة االلH0ام 
 Iام ال�ع�R0ة اس��ة وض(ان ح�ب0%فm4 الق�ارات ال�ول

U=وم�ارده، ووضع ح� ل)افة  4%ي ألرضه وحق�قهالفل
 .أع(ال االس0غالل واالن0هاك وال=�قة

 IالPار، و�ل"الح الق jال�ول ال0ي ص�ت �Bوش
ال�ول ال0ي ص�تj ض�ه أو تلF ال0ي ام0%عj ع? 
الj��"0 ل"ال/ه ان تع(ل على م�اجعة م�اقفها، وان 
تأخm @ع4? االع�0ار ما ن"j عل�ه الق�ارات ال�ول�ة م? 
ض(ان و�فالة ح3 ال�عI الفل=4U%ي ال
ابj واألب�v في 
أرضه، وفي حق�قه غ4� القابلة لل0"�ف وعلى رأسها ح3 
 ?4U=والع�دة، واالس0قالل ل�ولة فل �ال("4 ���تق

�ة وذات ال=�ادة ال�ائ(ةl��عاص(0ها الق�س ال@. 
 vأ�ة ال�%4U=٢٢/١٢/٢٠٢٠الفل  

* * * * *  

4ل إلى ح4? ن�ف� االع0�اف @إس�ائ: @اك=0ان
%4�ةU=ة الفل�Vال�0صل ل0=��ة دائ(ة للق  

 أك� وز�� الRارج�ة ال�اك=0اني شاه -اسالم أ@اد 
م/(�د ق���ي، م�kl @الده ال
ابj ال�اف� لالع0�اف 

" ت=��ة دائ(ة ومل(�سة"@إس�ائ4ل إلى ح4? ال�0صل إلى 
%4�ةU=ة الفل�Vللق. 

وجاءت ت"��/ات ق���ي خالل م*ت(� ص/في 
 .اح� فق{ م? ز�ارته لإلمارات@ع� ی�م و

ونفj إسالم أ@اد تقار�� جاءت معb(ها م? وسائل 
إسالم أ@اد أرسلj س�ا، م�ع�ثا، "إعالم اس�ائ4ل�ة، أدعj أن 

I4إلى تل أب". 

%4�ة وفا U=٢٢/١٢/٢٠٢٠و�الة األن�اء الفل 
* * * * *  

ال/�Bمة االس�ائ4ل�ة ت0/(ل م=*ول�ة : أب� ردی%ة
�P%4? وعلى ال(&0(ع اس0(�ار ارهاب ال(=0

 ال�ولي ت�ف4� ال/(اKة ل�ع1%ا
 أدان ال%ا3P ال�س(ي @اس9 ال�ئاسة، ن41ل -رام هللا 

 jة ال0ي اس0ه�ف�أب� ردی%ة، اع�0اءات ال(=P�0%4? اإلرهاب
أب%اء شع1%ا، ما ت=I1 @إصا@ة ع�د م? ال(�اP%4? و�ل/اق 
أض�ار @((0ل)اته9، واس0(�ار س�اسة ته&4� العائالت 

�ة م? م%ازلها واالس0�الء عل4ها، إضافة إلى م�اصلة ال(ق�س
�ة م? خالل/� االع�0اءات على ال(ق�سات االسالم�ة وال(=

م? ق1ل ع"ا@ات ال(=P�0%4? لل(=&�  االق0/امات ال(0)�رة
  .االق"ى ال(�ارك

وح(ل أب� ردی%ة في ب�ان، الل4لة، ال/�Bمة 
?4%P�0=)ار اع�0اءات ال�ة اس0(� اإلس�ائ4ل�ة م=*ول

اإلرهاب�ة، وم�اصلة س�اسة االس0�Uان وان0هاك ح�مة 
�ة، م*��ا أن االس0�Uان /�ال(ق�سات االسالم�ة وال(=
ج(�عه غ4� ش�عي ومRالف لل��¥�ة ال�ول�ة، خاصة ق�ار 

%4�ة مه(ا Pال الHم?٢٣٣٤U=ول ع? األرض الفلH4وس ،.  
وج�د ال%ا3P ال�س(ي @اس9 ال�ئاسة، دع�ة 

ألم? إلى اإلس�اع ب�0ف4� ال/(اKة ال(&0(ع ال�ولي وم&ل- ا
ال�ول�ة ل�ع1%ا، وت%فm4 ق�ارات ال��¥�ة ال�ول�ة بهmا 
الR"�ص، والVغ{ على ال/�Bمة االس�ائ4ل�ة لل0/�ك م? 
أجل وkl هmه االع�0اءات، ح³4 ال B)K? أن ت�قى إس�ائ4ل 

نت0"�ف ��ولة ف� القان�   .ق
 ٢٢/١٢/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

الH0امه ال�اسخ @/ل االت/اد األورو_ي K&�د 
 ال�ول40?
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 ج�د االت/اد األورو_ي الH0امه ال�اسخ -ب�و�=ل 
ال(0فاوض عل�ه والقابل لل/�اة وال(1%ي على "@/ل ال�ول40? 

  ."ال(عای4� ال(0ف3 عل4ها دول�ا
جاء ذلF في ب�ان صادر ع? ال(0/�ث ال�س(ي 
لالت/اد األورو_ي في ب�و�=ل، ال�4م ال
الثاء، ه%أ ��ه 

ً ال=ف4� ت�ر و�%�=الن� ل(%اس�ة تع44%ه م%=قا خاصا االت/اد ً
قلألم9 ال(0/�ة لع(ل�ة ال=الم في ال�� األوس{، حK ³4/ل 
م/ل ال(%=3 الRاص لألم9 ال(0/�ة ال(%0ه�ة والی0ه 

الvm ق�م م=اه(ة �41�ة خالل ف0�ة "ن��Bالv مالدی%�ف 
�k ال�ضع على األرضsR0ا ل)�  ".والی0ه، ال س

 االت/اد األورو_ي ع(ل مع وأضاف ال1�ان أن
ال=ف4� و�%�=الن� @"ف0ه م�ع�ث ال%�و�ج الRاص لع(ل�ة 
قال=الم في ال�� األوس{ لع�د م? ال=%�ات، و�U0لع إلى 
 Fفي دوره ال&�ی�، @(ا في ذل I
م�اصلة الع(ل معه ع? �

االت/اد األورو_ي واألم9  نفي س�اق ال0عاو ال(ه9 ب4?
   .ق�� األوس{ال(0/�ة في الل&%ة ال�_ا¥�ة لل

 ٢٢/١٢/٢٠٢٠وفا 
* * * * *  

-�ن*�� عق� : ب�ت4? في ات"ال هاتفي مع ال�ئ
 م*ت(� دولي لل=الم

� ج� ات"ال هاتفي ب4? رئ�- دولة - رام هللا 
فل=4U? م/(�د ¥�اس، ال�4م ال
الثاء، وال�ئ�- ال�وسي 

  .فالدK(4� ب�ت4?
و_/³ ال�ئ�=ان خالل االت"ال الهاتفي، 

�ة ال((H4ة ب4? ال1ل�ی?، وس1ل تعH�Hها ل(ا العالقات ال
%ائ
�ه م"ل/ة ال�ع41? الفل=4U%ي وال�وسي ال"�Kق4?�.  

واPلع س�ادته، ال�ئ�- ب�ت4?، على آخ� 
%4�ة، U=ة الفل�Vم=0&�ات األوضاع على صع�4 الق
%4�ة ل0/ق34 ال�ح�ة U=ادة الفل��وال&ه�د ال0ي تق�م بها ال

�ة%Pال�.  

0ع�اد ال&انI وج�د ال�ئ�- ال0أك�4 على اس
الفل=4U%ي لالنR�ا� في ع(ل�ة س�اس�ة ج�Kة ت/j رعاKة 
ال�_ا¥�ة ال�ول�ة قائ(ة على أساس ق�ارات ال��¥�ة 
ًال�ول�ة والقان� ال�ولي، م*��ا أه(�ة عق� ال(*ت(�  ن
ال�ولي لل=الم في ال%"ف االول م? العام ال(ق1ل الPالق 

  .ع(ل�ة ال=الم
lوسي، م�ا�ال -�k @الده ب�وره، أك� ال�ئ

ال�اع(ة ل0/ق34 ال=الم واالس0ق�ار في ال(%Uقة على 
نأساس ق�ارات األم9 ال(0/�ة ذات ال"لة والقان� ال�ولي، 
وت/j رعاKة ال�_ا¥�ة، وتأی�4 روس�ا لعق� ال(*ت(� ال�ولي 
لل=الم الPالق ع(ل�ة ال=الم، خاصة انه �ان ل�وس�ا 

  .١٨٥٠بهmا ال�أن جاءت في الق�ار االم(ي  م�ادرة
وش�د ال�ئ�- ب�ت4?، على ح�ص @الده على 
1�ة الالزمة للقUاع ال1Uي U9 ال(=اع�ات الKتق�
الفل=4U%ي ل(�اجهة و_اء ال)�رونا، م*��ا اس0ع�اد روس�ا 
ل�0ف4� �(�ات ی0ف3 عل4ها م? اللقاح الvm ن&/j @ان0اجه 
ض� ف4�وس ��رونا، ووف3 تفاه(ات ت90 ب4? وزارتي 

  . ال1ل�ی?ال"/ة وال&هات ال(ع%�ة في
 ٢٢/١٢/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

ن مل�4 ٤,٦االت/اد األورو_ي ی10�ع @(1لغ 
?4U=ي فلwة ل�ع9 الج� ی�رو إضا�

 وقع االت/اد األورو_ي، ال�4م ال
الثاء، - الق�س 
�(ة �ن مل�4 ی�رو م? أجل ٤,٦على ت1�ع إضافي @

ال(H4ان�ة ال1�نام&�ة ل��الة األم9 ال(0/�ة إلغاثة وت�غ4ل 
4wاألدنى الالج �4%44? في ال�U=وا(ق? الفل�لعام ) األون
٢٠٢٠ ?4U=ي فلwاجات الج�، لل(=اع�ة في تل1�ة اح0

، م? خالل ب�ام&ها ١٩-خالل تف�ي جائ/ة ��ف�4
  .ال"/�ة واإلغاث�ة

وجاء هmا اإلعالن، وف3 ب�ان صادر ع? 
 ت���? ال
اني ١١، خالل اج0(اع اف0�اضي في "األون�وا"
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ألون�وا ف4لI4 الزار�%ي، ومف�ض ب4? ال(ف�ض العام ل
ناالت/اد األورو_ي ل�*و ال&�ار وال�0سع، أول�ف� 

  .فاره4لي
و�أتي هmا ال10�ع @اإلضافة إلى ال(1لغ الvm ت9 

ن مل�4 ٨٢ص�فه في وقj ساب3 م? هmا العام @(1لغ 
  .ال1�نام&�ة" األون�وا"ی�رو ل(H4ان�ة 

 وأع�ب الزار�%ي ع? تق�ی�ه الع(34 ل
قة االت/اد
إن%ي م(0? للغاKة : "األورو_ي ودع(ه ال(=0(�، قائال

ل��اكة االت/اد األورو_ي مع األون�وا والH0امه ت&اه الجwي 
?4U=في . فل �41� �ى ب0ق�یb/K ع اإلضافي�ا ال10mإن ه

وقj ت�اجه ��ه ال��الة أزمة مال�ة غ4� م=�1قة فاق(0ها 
  ".-جائ/ة ��ف�4

في الق�س، ب�وره، قال م(
ل االت/اد األورو_ي 
نسف4? �� ف� ب�رغ=�ورف K=ع�ني ج�ا أن نB)0? : "ن

لق� �ان . م? دفع هmه ال(R""ات اإلضا��ة هmا العام
 عاما ص��ا للغاKة على الجwي فل=4U?، ٢٠٢٠عام 

 ١٩-الmی? تأث�وا ل�- فق{ @��ة م? جائ/ة ��ف�4
واألزمة ال(ال�ة ال4UR�ة لألون�وا ول)? أVKا @ال�0ت�ات 

  ".ن)(اش االق0"ادv في فل=4U?ال=�اس�ة واال
س�=اع� هmا ال�ع9 في معال&ة : "وأضاف

ال�Rمات ال0ي ت��0 ال/اجة إل4ها للفل=4U%44? في 
�(ات الالج4w?، وال س�(ا في قUاع ال"/ةRل ع(ل . مbK

األون�وا حاس(ا ل&(�ع الالج4w? الفل=4U%44? و�مBان�ة 
  ".م%هااس0(�ار حل ال�ول40?، و�mلF الس0ق�ار ال(%Uقة وأ

وجاء في ال1�ان إن ال��اكة ت�Uرت ب4? االت/اد 
� ال0ي س0/0فل العام ال(ق1ل @ال�m� -"األون�وا"األورو_ي و

 ح³4 أص�ح االت/اد األورو_ي -الR(=4? ل0أس�=ها
وال�ول األعVاء ��ه أك1� مHود م0ع�د األP�اف لل(=اع�ة 

?4U=ي فلwة لالج�  . ال�ول
" األون�وا"(4B? وق� ع(ل هmا ال�ع9 ال
ابj على ت

 ?4U=ي فلwة لالج�م? تق�9K خ�مات ع%� ال��UR األمام

قفي ج(�ع أرجاء ال�� األوس{، في �ل ع�م وج�د حل 
   .ودائ9 ل(/%ة الجwي فل=4U? عادل

 ٢٢/١٢/٢٠٢٠وفا 
* * * * *  

%4�ةال=لUة"U=اف "  الفل�تغال لالع0�ت�ع� ال1
?4U=ب�ولة فل  

  

زراء الفل=4U%ي رئ�- ال� دعا – هللا  رام–ل%�ن 
دمحم أش0�ة إلى ت�4Bل ت/الف دولي إلعادة إح�اء ع(ل�ة 

  .ال=الم، ت�أسه الل&%ة ال�_ا¥�ة ال�ول�ة
وأك� أش0�ة، في ب�ان عقI اس0��اله في رام هللا 
رئ�- ال�زراء وز�� خارج�ة ال1�تغال أوغ=�0 سان�0س 
س4لفا، ض�ورة االع0(اد على ق�ارات األم9 ال(0/�ة 

�ولي، إلنهاء االح0الل اإلس�ائ4لي و�K&اد حل نوالقان� ال
%4�ةU=ة الفل�Vعادل وشامل للق .  

وش�د أش0�ة، ح=I و�الة األن�اء األل(ان�ة، 
على أه(�ة �=� األم� ال�اقع، وت341U دع�ة ال1�ل(ان 

 ?4U=اف ب�ولة فل�مة، لالع0�B/تغالي لل�ه م? "ال1�ل(ا �
ال�0سع حفا´ على حل ال�ول40? م? ال0الشي، في �ل 

االس0�Uاني اإلس�ائ4لي ال((%هج، وال�URات اإلس�ائ4ل�ة 
%4�ةU=صة إلقامة ال�ولة الفل�ف vأ �في ت�م4".  

و�ان س4لفا ق� أك� في وقj ساب3، خالل م*ت(� 
ص/افي مع وز�� الRارج�ة وال(غ0�_4? الفل=4U%ي ر�اض 
ال(ال)ي، م�kl @الده ال�اع9 للع(ل�ة ال=ل(�ة على 

%4�ة ال(=0قلة أساس حل ال�ول40U=وإلقامة ال�ولة الفل ،?
 .ًوالقابلة لل/�اة وال(�0اصلة جغ�ا��ا

وش�د على ض�ورة وkl �ل ال=�اسات 
اإلس�ائ4ل�ة غ4� القان�ن�ة، وال(0(
لة في ب%اء 
ال(=P�0%ات، وه�م ال(%ازل، وغ4�ها م? اإلج�اءات، 
ًإضافة أله(�ة دخ�ل الU�ف4? الفل=4U%ي واإلس�ائ4لي في 
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ت م�اش�ة، ول)? األه9 ه� أن تkl�0 إس�ائ4ل ع? م/ادثا
Iة ال&انKاءاتها أحاد�إج.  

وأشار ال(=*ول ال1�تغالي إلى أن ز�ارته تأتي 
األم� "ق1ل ت=ل9 @الده ال�ئاسة ال�ور�ة لالت/اد األورو_ي، 

 Iال&ان �bع� مه(ا م? ح³4 اإلصغاء ل�جهة نK vmًال
3 على نالفل=4U%ي، وان0هاز الف�صة لل0عاو وال%0=4

  ."�م=�0 ال=�اسات الRارج�ة
ورأ� أن ه%اك ف�صة ج�ی�ة لع(ل�ة ال=الم في 
قال�� األوس{، ت0(
ل في اإلدارة األم4���ة ال&�ی�ة ال0ي 

ّنع�ل على : "وقال. س0"ل ل=�ة ال/9B ال�ه� ال(ق1ل
االت/اد األورو_ي في م=اع�ة الU�ف4? م? أجل إK&اد حل 

40ً? ت���ان ج%�ا إلى ُلهmا ال"�اع الvm س�فVي إلى دول
قج%I، وأن ی90 اإلKفاء @/ق� ال�عI الفل=4U%ي وت/ق34 

  ."تUلعاته ال(��وعة
م? جه0ه، دعا ال(ال)ي، ال1�تغال، إلى دع9 حل 
ال�ول40? م? خالل االع0�اف ب�ولة فل=4U? ال(=0قلة 
�ة، ودع9 ال(UلI الفل=4U%ي l��وعاص(0ها الق�س ال

�ة ال��اكة ب�1ء ال(فاوضات م? أجل ال�0صل lإلى اتفا
  .ال)املة مع االت/اد األورو_ي

وأك� االس0ع�اد الفل=4U%ي للع�دة لل(فاوضات 
�فاVة ال(ع0(�ة، م�إن : "ًعلى أساس ال(�ج��ات ال�ول

ال(�kl الفل=4U%ي م? إPالق ع(ل�ة سالم ومفاوضات 
نجادة I&K أن �BK وف3 ق�ارات ال��¥�ة ال�ول�ة 

�lات ال(�قعة ب4? ال&ان41?نوالقان� ال�ولي، واالتفا".  
  ٢٣/١٢/٢٠٢٠قال�� األوس{ 

* * * * *  

  
  
  

%4�ةU=ة الفل�Vت�قعات ح�ل إدارة @ای�ن والق  
  

 * ال���0ر فایH الU�اونة
 Iام�ي دونال� ت��االم4 -�أدخلj إدارة ال�ئ

قأو االصح ال�� (قال(%0ه�ة والی0ه م%Uقة ال�� االوس{ 
�- م? ال=هل في م0اهات م0ع�دة وم0���ة ل) االدنى

  .الR�وج م%ها في االجل4? الق"4� وال(�0س{
وأك1� م0اهة على االPالق هي ق04V%ا ال(���Hة 
نفي فل=4U?، ال0ي قHمها ت�امI م? صفقة الق� الى 

» الع4ل«ث9 أراد اق%اع العال9 @أن ¥�ق��ة ) صفعة ال�جه(
.. ك�ش%� س0/ق3 ال=الم ب4? الفل=4U%44? واالس�ائ4ل44?

  .(%ال @(ا ذهj1 @ه االدارة االم4���ةوه� @ع�4 ال
وماذا ن�0قع م? ادارة ال�ئ�- ال(IR0% ج� @ادی? @ال%=�ة 

%4�ة وال/ل ال=�اسيU=ة الفل�Vللق. 
%4�ة - ١U=الفل ���ة ال0/)b%م I0Bة  /اعادة مUال=ل

�ة، في واش%U?، واعادة ال(=اع�ات ال(ال�ة %Pال�
 .االم4���ة لل=لUة

�ة االم4���ة في اعادة م=اه(ة ال�الKات ال(0/ - ٢
االون�وا السw0%اف ن�اPاتها ال0�_��ة وال"/�ة 
 ?4U=4%44? في فلU=4? الفلwة لالج�واالن=ان

 .واالردن وس�ر�ا ول1%ان
س�0قى ال=فارة االم4���ة في الق�س الغ�_�ة  - ٣

وس�عاد ف0ح الق%"ل�ة االم4���ة في الق�س 
�ة l��ة ال0ي (ال�وهmا ال ی0%اق� مع ال(�ادرة الع�_

�ة عاص(ة للفل=4U%44? فال تع0l��ف @الق�س ال�
 ��Uة خلف خ�نض4� م? أن ت)� الق�س الغ�_

ن عاص(ة الس�ائ4ل دو ١٩٦٧ال�ا@ع م? ح�H�ان 
 ).�االع0�اف @الق�س ال)1� ال(�ح�ة

ل? ت��ع? ال(=P�0%ات االس�ائ4ل�ة في الVفة  - ٤
 .vالغ�_�ة وال ض9 ال&�الن ال=�ر ال(/0ل

vلع=B� وعلى قس�0قي على ال0ف� ال%�عي ا - ٥
ال(=اع�ات ال(ال�ة الس�ائ4ل @ال�غ9 م? ارتفاع دخل 
الف�د في اس�ائ4ل الى م=��0ات ال�ول ال(0ق�مة 
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فهmا االم� م? ال(=ل(ات في ال�الKات .. الغ%�ة
 .ال(0/�ة االم4���ة

س0/اول ال�الKات ال(0/�ة االم4���ة اعادة  - ٦
الفل=4U%44? واالس�ائ4ل44? الى Pاولة ال(فاوضات 

وه%ا أع0ق� أن . w0%اف الع(ل�ة ال=�اس�ةالس
واش%U? ل? تVع ثقلها ووق0ها في هmا االم� �(ا 
نفعلj ادارة او_اما ح³4 ف�غj وز�� خارج04ها ج�  ّ

لهmا ال(�ض�ع ) ال(Bلف االن @(لف ال(%اخ(vك4� 
، ) مع ای�ان١+٥(ق1ل تف�غه لل(/ادثات ال%�و�ة 

في ذلF ألن ادارة @ادی? س0�ث م�Bالت م=0ع"�ة 
م%ا3P اك
� ح=اس�ة لها م? فل=4U? وتف�قها 
اول��ة �العالقات مع روس�ا وال"4? وای�ان وت���ا 
و��ر�ا ال�(ال�ة و_ع� ال�ول االورو_�ة وال(%اخ 
وال/�ب ال0&ار�ة والعالقات م0ع�دة االP�اف مع 
ج4�انها، اضافة الى و_اء ال)�رونا واالم? 

ارة  وز٣٠ال=14�اني ح³4 ت9 اخ0�اق اك
� م? 
أت�قع أن تل&أ ال�الKات ال(0/�ة . وم*س=ة ام4���ة

الى ال�_ا¥�ة ال�ول�ة ال(*لفة م? ال�الKات ال(0/�ة 
االم4���ة وروس�ا االت/ادKة واالت/اد االورو_ي 
واالم9 ال(0/�ة في م/اولة السw0%اف ال0فاوض، 
نل�- على اساس صفقة الق� ول)? على اساس 

�ة جHء وال(�ادرة الع(ال��¥�ة ال�ول�ة _�
 .>>)...م%ها

vام4��ا ل? ت�خل في ص�اع ع=B� مع ... <<
ای�ان اث%اء ادارة @ای�ن وسV0غ{ على اس�ائ4ل ل�دعها 

 F_ة (ع? ذل�_ا او ض�ح Iام�ادارة ت jًاال اذا اف0عل
  ).ع=B��ة، على ای�ان ��(ا ت�قى لها م? أKام

�ا في ���ًلmا ال أع0ق� أن%ا س%�ه� تغ44�ا ح ً
ي لع(ل�ة ال=الم الن ام4��ا س0%�غل ال&انI ال=�اس

�ة ل(Rلفات ادارة ت�امI ال)ارث�ة، والن s�b%ات ت�@ع(ل
 ل? تعUي ن0�&ة ت�m� الن – ��1یل –ال�_ا¥�ة ال�ول�ة 

 kl�)ال0عامل معها ل/=اس04ها م? ال ���ائ4ل ال ت�اس
م�kl االم9   وم?–  الvm ه� غ4� م0&ان-–االورو_ي 

  .ال(0/�ة
 ت��� ال/ل في �ل الb�وف ك(ا أن اس�ائ4ل ال

�ة، وخاصة الj0�0 الع�_ي، وال ت�ع� )�العال(�ة واالقل
@V�ورة تق�9K أv ت%ازالت للفل=4U%44? مقابل ال=الم، 
فهي س�0قى تRل3 ال�0ت�ات مع ای�ان م(ا س4لقي @bالله 

�ةVاسي للق�  .>>...على ال/ل ال=
فإذا ت/ققj هmه ال�0قعات فعل4%ا ان ال ... <<

ل)
4� م? ادارة ال�ئ�- ال(IR0% @ای�ن ��(ا ی0عل3 ن�0قع ا
 @ال/ل العادل لل�عI الفل=4U%ي و�قامة دول0ه ال(=0قلة،

اال @ع� ال0/=4%ات على ال�ضع االن=اني في االراضي 
 .ال(/0لة

 رئ�- ال�زراء األس31 *
  ٤ ص٢٣/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

األردن ی�ی? ال/ف��ات @(�خل مق1�ة ال�ه�اء 
  في الق�س

  

ندانj وزارة الRارج�ة وش*و  – ب0�ا –ع(ان 
ال(غ0�_4? األردن�ة ال/ف��ات ال0ي ت%فmها إس�ائ4ل ع%� 

�ة ال(/0لة" ال�ه�اء"م�خل مق1�ة l��في الق�س ال. 
وأك� ال%ا3P @اس9 ال�زارة ض�k هللا الفایH رف� 
ال((ل)ة و�دانة ع(ان ل(ا تق�م @ه ال=لUات اإلس�ائ4ل�ة 

k ع%� س�ر ودرج ال(ق1�ة، دا¥�ا م? أع(ال حف� وت&��
 ."وقفها ف�را"إلى 

اس0(�ار هmه األع(ال أو ت�سع0ها أو "وحmر، م? 
 ."وص�لها إلى داخل ال(ق1�ة

 IالPة، الق�ة القائ(ة "و�ال=لUات اإلس�ائ4ل
�ة ال(/0لة، @اح0�ام ح�مة l��االح0الل في الق�س ال@

 ."تالق�1ر واألض�حة وال)ف ع? االن0هاكات واالس0فHازا



  

  
٨٤ 

رف� ال((ل)ة لإلج�اءات "وش�د الفایH على 
اإلس�ائ4ل�ة أحادKة ال&انI ال(=0ه�فة تغ44� ه��ة الق�س 

نان0هاكا صارخا للقان� ال�ولي "، مع10�ا ذلF "الع�_�ة
نوالقان� ال�ولي اإلن=اني وق�ارات م%b(ة األم9 ال(0/�ة 

�B=قافة ال�4ن
 ."لل0�_�ة والعل9 وال
 vأ�٢ ص٢٤/١٢/٢٠٢٠ال  

* * * * *  

?U%ت�1أ واش k��ات م%0&ات تع%P�0=)ال 
 "إس�ائ4ل في ص%عj "@أنها

أص�ر مI0B ال&(ارك األم4��ي، الئ/ة  - رام هللا 
ّتقVي @إلغاء الH44)0 ب4? ال(%0&ات ال("%عة على جان1ي 

 �Vاألخ }Rفة (الV3 الP3 الق�س -م%اPوم%ا 
@(ا ف4ها ال(%0&ة في  -، @/³4 ی90 تع��فها )وال�اخل

  . على أنها ص%عj في إس�ائ4ل-  ل(=P�0%اتا
�-، فق� )Rة، ال��فة هآرت- الع1�و_/=I ص/
ًج�ت ص�اغة الالئ/ة وفقا إلعالن وز�� الRارج�ة 

  .األم4��ي ماFK ب�م�41 خالل ز�ارته األخ4�ة لل(%Uقة
ًوأشارت إلى أنه ت9 فعل�ا ب�ء ت%فm4 الق�ار، 

االق0"اد ن@اع�0ار أن ه*الء ال("%عK ?4ع(ل� في إPار 
  .اإلس�ائ4لي

في " ج"ًووفقا لالئ/ة، فإن م%0&ات ال(%Uقة 
الVفة الغ�_�ة س0"%ف أنها إس�ائ4ل�ة، وم%0&ات م%Uق0ي 

ك(%0&ات م? الVفة الغ�_�ة، وم%0&ات قUاع " ب"و" أ"
  .غHة، أنها م? غHة

  ٢٤/١٢/٢٠٢٠ الق�س ال(ق�س�ة
* * * * *  

�ف العال9K ول)?.. مع%ا!  
 

  ح�ی³ الق�س
 jة ص�ت�ال&(��ة العامة لألم9 ال(0/�ة @أغل1

  ال(/0لة وق�األرضساحقة على ح3 شع1%ا @ال=�ادة في 

.  دول فق{٦ دولة، وض�ه ١٥٣ّص�ت ل"الح هmا الق�ار 
قك(ا حmر ال(%=3 الRاص لع(ل�ة ال=الم في ال�� 
 }URان والU�األوس{ ن��Bالv مالدی%�ف م? ان االس0

�ام l ة س0(%ع�ة األخ4�%4�ةاالس0�UانU=دولة فل.  
، أك�  نوفي ات"ال هاتفي مع ال�ئ�- أب� ماز
ال�ئ�- ال�وسي فالدK(4� ب�ت4? على أه(�ة ت/ق34 
 j/ة وت�ال=الم على أساس ال��¥�ة والق�ارات ال�ول
رعاKة الل&%ة ال�_ا¥�ة ل0/ق34 ال=الم في ال(%Uقة، وفي 
لقاء مع رئ�- ال�زراء دمحم اش0�ة أك� وز�� خارج�ة 

%4�ة قابلة ال1�تغال U=الده ال�اع9 إلقامة دولة فل@ klم�
  .لل/�اة

هmا Kع%ي ان العال9 �له م? ش�قه إلى غ�_ه 
�ف مع%ا ومع حق�ق%ا وض� االح0الل @Bل م(ارساته، K
�ح0ى ان @ع� الق� داخل إس�ائ4ل تعارض ال�0سع 

، وال Kعارض أرض%اقاالس0�Uاني وت*�� حق%ا ال(��وع ف� 
 @اه0ة، أه(�ةلة وذات �هmا ال(�kl س� دول قل4

 أع(ى@اس0
%اء ال�الKات ال(0/�ة ال0ي ت%/از دائ(ا ان/�ازا 
ل)ل ال((ارسات اإلس�ائ4ل�ة، ل�- في هmه ال(�حلة فق{ 

�ام إس�ائ4لl m%ار وم�وان(ا @اس0(.  
إزاء هmا ال0أی�4 ال�اسع ی0=اءل ال&(�ع ل(اذا ال 

تv�1 ت=I4&0 إس�ائ4ل وال ته90 بهmا ال(�kl ال�ولي، وال 
vإزاء ردود فعل أ klه ال(�اmعل �ل ه&K م(ا ،Fذل 

  . ت%فm4 او ت&اوبأvنم&�دب�انات و�الم ب�و 
وال&�اب واضح وه� ان العال9 ی0/�ث فق{ وال 

 فعل�ة للVغ{ وق� اع0ادت سلUات إج�اءات أKةK(ارس 
االح0الل على م
ل هmه ال1�انات وواصلj ال0غاضي ع? 

  .كل ذلF وت&اهله
�ام @�URات ان وق�ف العا�ل9 مع%ا K=�0جI ال

 kl�0ة ح0ى ت&عل االح0الل ی�رك واقع ال/ال و��م�4ان
ع? �ل م(ارساته وال ی�اصل ال0&اهل وال(Vي إلى األمام 
@Bل الUR{ ال�0س��ة ال0ي ت�م� �ل اح0(االت ال=الم 
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وح�وب  @ال(%Uقة وس0*دv @ال0الي إلى م%Uقة ت�ت�
  . لل�ماءو�سالة

قواس0عادة ال/ق� ان ال=الم @ال(%Uقة 
�ة، Uأوس �ة ش�Vد ق�م& -�%4�ة لU=هي و�ن(اقالفل 

م�ض�ع I&K أن ی
4� االه0(ام الفعلي للعال9، وع�م 
%4�ا وقان�ن�ا، U=ال�0صل إلى حل مق�1ل ومعق�ل فل
س�/�ل ال(%Uقة عاجال أم آجال إلى ب*رة ت�ت� س0*ث� في 

  .العال9 �له
ت ال(Uل�ب م(ارسات وأفعال ول�- م&�د ب�انا

 3��Uرة ال�Uا@ات اس0%)ار ح0ى ی�رك االح0الل خUوخ
  ..!!ال0ي K=4� عل4ها

 ٢٤/١٢/٢٠٢٠ الق�س ال(ق�س�ة

* * * * *  

اإلف0اء الفل=4U%ي m/Kر م? ت"اع� وت4�ة 
 ته��� الق�س

 

حmر م&ل- اإلف0اء األعلى في فل=4U?  - ب0�ا 
vم? ت�ا¥�ات ما K&� في م�ی%ة الق�س ال(/0لة، م? 

وم/اوالت إلح�اث تغ44�ات في وجه ال(�ی%ة أع(ال ته���، 
vال/Vار وال0ار�Rي وال&غ�افي، لف�ض ال=�U�ة ال)املة 
عل4ها، م? خالل رفع ن=�ة ال(=P�0%4? ف4ها على 
ح=اب الفل=4U%44?، و�حا0Pها @ال(=P�0%ات، ل(%ع 

  .ال0(�د جغ�ا��ا
وقال ال(&ل- في ب�ان له، عقI جل=ة عق�ها 

Rئاسة ال(ف0ي العام @(�ی%ة الق�س، ال�4م ال�ب ،-�)
%4�ة، رئ�- م&ل- اإلف0اء األعلى، U=ار الفلKللق�س وال�

 وح�ة ٨٣٠٠دمحم ح=4?، إن سلUات االح0الل تعH0م ب%اء 
اس0�Uان�ة، وت%0هج س�اسة ته&4� العائالت ال(ق�س�ة م? 
م%ازلها، لالس0�الء عل4ها، وه�م ال(%ازل وال(%�آت في 

 ال(0اخ(ة لل(�ی%ة سل�ان وج1ل ال(1B� وال=�اح�ة
  .ال(ق�سة

وش�د على ض�ورة الv�"0 ل(UURات االح0الل 
االس0�Uان�ة، ال0ي ته�ف للقVاء على ال�ج�د الفل=4U%ي 
في ال(�ی%ة ال(ق�سة، م=0غال ال�ضع ال=�اسي العام 
@ال(%Uقة، م�4�ا إلى أن خ�Uرة هmا ال(��وع ت)(? في 

P�0=وج�د م H�Hته، ل0ع�ار�0ه وت"اع� وت4�ات اس0(%
قائ(ة وم�ار�ع اس0�Uان�ة اس0ع(ار�ة ج�ی�ة في الق�س 
والVفة الغ�_�ة، به�ف ت3��U األح�اء الع�_�ة 
�ة �%4�ة وخ%قها، وم%ع ال�0اصل ب4%ها و_4? @U=الفل

  .أن/اء الVفة الغ�_�ة
vواع10� ال(&ل- أن ما K&� ان0هاك صارخ 
قل/ق� شع1%ا الفل=4U%ي، مUال�ا ال(&0(ع الع�_ي 

vال�0خل الف�ر والعاجل للVغ{ على ح�Bمة وال�ولي @
ناالح0الل ل�kl هmا ال&%� االس0�Uاني، الK vmقVي 
�ة ل0/ق34 ال=الم ���و_�Bل �امل على أv ف�صة ح
العادل وال�امل إلنهاء االح0الل، و�قامة ال�ولة 

%4�ة ال(=0قلة وعاص(0ها الق�سU=الفل.  
 k��&0افات االح0الل ب�ام ج�l -وأدان ال(&ل

�ة في م�ی%ة أرض sة ال�4س�ة ال�ه�اء ال0ا@عة لل(ق1�مق1
 m4ة"الق�س، ت(ه�4ا ل0%ف�في م/�{ " م=ار لل/�Kقة ال�0رات

أس�ار الق�س الق�K(ة، م41%ا أن االح0الل K"� على 
  .ال(Vي في ع�وانه ض� الق�س ومق�ساتها @/&ج وا¨�ة

 ٢٤/١٢/٢٠٢٠ هال أخ�ار

* * * * *  

%4�ة تUالI م&لU=ة الفل�- األم? الRارج
ن@االن0"ار للقان� ال�ولي ووkl ج�ائ9 

?4%P�0=)ال  
 

وال(غ0�_4?   وزارة الRارج�ةPالj1 – أ.ش.أ
، @إعادة االع�0ار ل�وره م&ل- األم? ال�ولي �ة،فل=4U%ال

�قها، واالن0"ار ل(�ادئ القان� �نومهامه ال0ي وج� ل0/
قال�ولي وال��¥�ة ال�ول�ة وق�اراتها، وم�ادئ حق� 
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@�أن ع�م ش�¥�ة " ٢٣٣٤"وت%فm4 الق�ار اإلن=ان، 
?4%P�0=)ائ9 ال�ج klان، ووU�  .االس0

 في ب�ان أوردته و�الة األن�اء - وذ��ت ال�زارة 
�ة فل=4U%ال- �%P�0=)ها الmن أن االع�0اءات ال0ي ی%ف

 ?4%Pعلى أب%اء شع1%ا، ال ته�ف فق{ إلى إرهاب ال(�ا
�س��ة وال0%)4ل به9، بل ت�ت�{ @(UURات اس0ع(ار�ة ت

�ة، ل"الح ت�س�ع فل=4U%ل=�قة م��H م? األرض ال
  ."ال(=P�0%ات وال1*ر الع��ائ�ة

وأضافj أن ما K/"ل م? اس0ه�اف ال(%Uقة 
قال�اسعة ال�اقعة ج%�ب وج%�ب غ�ب وش� م�ی%ة 
�ة م? الVفة الغ�_�ة l��3 الPنابل-، وال((�0ة إلى ال(%ا
ال(/0لة، به�ف إقامة ت&(ع اس0�Uاني ضBK ،9R�س 

معHولة ع? @عVها ال�ع�، " ك%�0نات"ف"ل ال(%ا3P إلى 
 9Rاني ضU�ور_{ ال(=P�0%ات، وت/��لها ل0&(ع اس0
ی�ت�{ @الع(3 اإلس�ائ4لي، وه� ما س4*دv إلغالق ال�اب 

�ة قابلة لل/�اة فل=4U% نهائ�ا أمام أKة ف�صة إلقامة دولة
�ةl��ادة @عاص(0ها الق�س ال�  .وم0"لة جغ�ا��ا، وذات س

j أن اع�0اءات ال(=P�0%4? ت%�رج في وأوض/
 9Vض ال�ة ل0/ق34 وف�إPار تلF األه�اف، ال�ام

  ."ج"ال�0ر�&ي والفعلي ل&(�ع ال(%ا3P ال("%فة 
 Iام�ال�زارة دولة االح0الل و�دارة ت jوح(ل
ال(=�wل�ة ال)املة وال(�اش�ة؛ ع? ن0ائج وت�ا¥�ات ج�ائ9 

�ة، ال(=P�0%4? ومUURات ال9V وال�0سع االس0ع(ار
خاصة على ف�ص ت/ق34 ال=الم على أساس م�1أ حل 

  .ال�ول40? وال(�ج��ات ال�ول�ة ال(ع0�ف بها
  ٢٥/١٢/٢٠٢٠األه�ام ال("��ة 

* * * * *  

  "ص%عj في إس�ائ4ل"ال=لUة ت%�د ب�س9 
 

نوزارة ال�*و الRارج�ة  ن�دت -  ل%�ن-رام هللا 
�-، ب�س9 )Rة، ال�%4U=ة الفلU_4? في ال=ل�وال(غ0

ارة األم4���ة @Vائع ال(=P�0%ات، على أنها ص%عj اإلد
 Fت ذل�ائ4ل، واع10�ب"في إس�(ة ح��ج."  

وقالj ال�زارة في ب�ان ص/افي، إن ال�URة 
مRالفة ل)افة الق�ان4? وال(�اث34 ال�ول�ة «األم4���ة 

�ا ل410�� @Vائع ال(=P�0%ات، lا وأخال�وان/�ارا قان�ن
ى س�قة األرض وم/اولة إلضفاء ال��¥�ة عل4ها وعل

%4�ةU=وال(%0&ات الفل«. 

واته(j ال�زارة، اإلدارة األم4���ة، @(/اولة ف�ض 
تق=�9 أرض دولة فل=4U? ال(/0لة، @(ا ف4ها الق�س «

�ة، إلى م%ا3P وم=(�ات م0Rلفةl��م��دة على »ال ،
%4�ة س�0قى وح�ة جغ�ا��ة واح�ة «أن U=األراضي الفل

?44%4U=ة للفل��ادة عل4ها ح"�  .»وال=
وأك�ت ال�زارة أنها س�0اجه هmه ال(/اوالت 
�k م%�أ ال�Vائع في �Hة، وت�%4U=األرض الفل j40ل0ف
ال(=P�0%ات غ4� ال��¥�ة ال(قامة على األرض 
%4�ة ال(/0لة، ال0ي تRالف ق�اع� القان� ال�ولي، U=نالفل

  .٢٣٣٤@(ا ف4ها ق�ار م&ل- األم? 
ة، ودعj ال�زارة ال(&0(ع ال�ولي وال�ع�ب ال/�

@(ا ف4ها ال�عI األم4��ي، إلى االق�0اء @Bافة ال�ع�ب 
@اع�0ارها «ال0ي ت�ف� وتقاPع @Vائع ال(=P�0%ات 

نمRالفة واض/ة لق�اع� القان� ال�ولي، وج��(ة ح�ب 
ب%اء على م4
اق روما األساسي لل(/B(ة ال&%ائ�ة 

  .»ال�ول�ة
وأص�رت هw4ة ال&(ارك وح(اKة ال/�ود 

م�m�ة ت%¡ على تع��k ال�Vائع األم4���ة، األر_عاء، 
ال(%0&ة في ال(=P�0%ات اإلس�ائ4ل�ة في الVفة الغ�_�ة 

  .»ص%عj في إس�ائ4ل«على أنها 
  ٢٥/١٢/٢٠٢٠قال�� األوس{ 

* * * * *  

مف0ي م"� ی�ی? االع�0اءات اإلس�ائ4ل�ة على 
  مقاب� ال(=ل(4? في الق�س



  

  
٨٧ 

 

مف0ي م"�، ال���0ر ش�قي  دعا -  القاه�ة
(ع ال�ولي وج(�ع الهw4ات وال(%b(ات ال(&0«عالم، 

ال�ول�ة ل0/(ل م=*ول�اتها �املة، ل�kl االع�0اءات 
%4�ة، U=ة @/3 األراضي وال(ق�سات الفل�اإلس�ائ4ل
نواالن0"ار ل(�ادئ القان� ال�ولي وال��¥�ة ال�ول�ة 

�(ا أدان ال(ف0ي . »قوق�اراتها، وم�ادئ حق� اإلن=ان�
 �4ل�ة على مقاباع�0اءات الق�ات اإلس�ائ«@��ة 

الع�ب وال(=ل(4? @(�ی%ة الق�س ) ال"/ا@ة وال�ه�اء(
%4�ةU=ة @األراضي الفل�  .»ال(/0لة، واالن0هاكات اإلس�ائ4ل

وحmر مف0ي م"� في ب�انه له أم-، م? 
اس0(�ار مUURات االح0الل اإلس�ائ4لي ل0ه��� م�ی%ة «

الق�س ال(/0لة، وتغ44� معال(ها، وP(- ه��0ها 
�ة���، )ال=اف�ة(هmه االع�0اءات «ً��دا على أن ، م»ال/

ًتع� ان0هاكا صارخا ل/�مة ال(�تى، واس0(�ارا لإلج�اءات  ً ً
@/3 الق�س وأهلها ومق�ساتها؛ م(ا ) الق(��ة الغاش(ة(

  .»K=0فH م�اع� ال(=ل(4? ح�ل العال9
ك(ا دعا ال���0ر عالم في ال=�اق نف=ه، العال9 

 �افة، وج(�ع اإلسالمي والع�_ي @(%b(اته وهw4اته
م%b(ات األم9 ال(0/�ة ال(0R"ة، وفي مق�م0ها 

)�B=ة، ال0ي « ، لـ)ال�4ن�وkl ت%فm4 ال(UURات اإلس�ائ4ل
ًت(
ل ته�ی�ا خ4U�ا على ال(=&� األق"ى وم�ی%ة الق�س  ً

أع(ال ال/ف��ات أسفل ال(=&� «ً، م*��ا أن »ال(/0لة
األق"ى ال(�ارك، وفي م/�Uه، وفي ال1ل�ة الق�K(ة 

ق�س ال(/0لة، ال0ي ت%فmها سلUات االح0الل @ال
اإلس�ائ4لي، خاصة ما ت=(ى @=لUة اآلثار اإلس�ائ4ل�ة، 
ًت(
ل ته�ی�ا خ4U�ا لل(=&� في �ل م/اوالت االح0الل  ً

  .»اإلس�ائ4لي ال(=0(�ة ل0ه��� الق�س
 ٢٦/١٢/٢٠٢٠قال�� األوس{ 

* * * * *  

�ة مقاPعة �" إس�ائ4ل"الق�ار األورو_ي @أح
  BDS ان0"ار لـن�عي و

 

 أشاد ال(%=3 – خاص صفا –الVفة الغ�_�ة 
وس/I االس0
(ارات م%ها " إس�ائ4ل"العام ل/��ة مقاPعة 

 م/(�د BDSًوف�ض العق�_ات عل�ه ال(ع�وفة دول�ا بـ 
قن�اجعة، @إص�ار ال(/B(ة األورو_�ة ل/ق� اإلن=ان 
ً@اإلج(اع ق�ارا ی*�� ح3 ال(�اP%4? األورو_44? في مقاPعة 

 ".س�ائ4لإ"
أن اإلدانة ال&%ائ�ة الف�ن=�ة في "وجاء في الق�ار 

 ل%اش4U? دع�ا إلى مقاPعة ال(%0&ات اإلس�ائ4ل�ة، 2015
�ة ١٠ت%0هF ال(ادة l، م? االتفا�ة ال0ع41��اصة @/Rال 

  ".قاألورو_�ة ل/ق� اإلن=ان
وح�ل أه(�ة إص�ار الق�ار، قال ن�اجعة في 

ً الق�ار مه9 ج�ا، إن" :األح�" صفا"ح�ی³ خاص ل��الة 
�ه ه&�م �41� على � ?�K jأتي في وقK خاصة أنه
 j41
ح��ة ح��ة ال(قاPعة في أورو_ا، وه� Kأتي ل0

  ".ال(قاPعة ��Bل م? أشBال ح��ة ال�أv وال0ع41�
وأضاف أن الق�ار س�=اهB�@ 9ل �41� في ح(اKة 
ن�Uاء ح��ة ال(قاPعة م? االن0هاكات ال(0ع�دة ال0ي 

 دوله9 أو م? ق1ل ح�Bمات م�0اwPة نی0ع�ض� لها م?
  ".األب�تهای�"@�Bل �41� مع إس�ائ4ل ونbام 

مه9 "م? أجل ذلF، ش�د ن�اجعة على أن الق�ار 
ًج�ا و�أتي في س�اق معق� وح=اس ج�ا ً."  

وأك� أن الق�ار س�4ع9 ال%�Uاء @�Bل �41� 
وح��ة ال(قاPعة @�Bل واسع وس4*ث� على �ل م/اوالت 

 األورو_ي في @ع� ال(/اك9، �(ا ت&��(ها في االت/اد
ح�ث في ف�ن=ا ال0ي أص�رت ف4ها ال(/B(ة العل�ا 

�فاVعة، مPة ال(قا��9 ح��ار ت&�ة ق�لmلF ه� " :الف�ن=
ولفj إلى أن ". Kأتي لل�فاع ع? ال/��ة ون�Uائها وع(لها

الق�ار جاء @=I1 ت�افع ن�Uاء ح��ة ال(قاPعة وات/اداتها 
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ا ض� ق�ار ال(/B(ة العل�ا وائ0الفاتها @الmات في ف�ن=
الف�ن=�ة ال0ي أق�ت ت&��9 ل�kl الق�ار أو على األقل 

ق وتU� .م�اجه0ه في م/اك9 وأروقة االت/اد األورو_ي
ب�ع9 أم��Bي " ن�اجعة إلى اله&�م الvm ش%0ه إس�ائ4ل

ًعلى ن�ا� ح��ة ال(قاPعة، م��دا على أن هmه ال/�ب 
ك ن�ا� ل9 ت�kl ن�اPها، بل على العB- �ان ه%ا

ًم�0اصل ب�ت4�ة م�تفعة، وأVKا �ان ه%اك ائ0الفات 
 .وانV(ام وت/الفات واسع لل/��ة

وأشار إلى أنه انj)V إلى ال�فاع ع? ال/��ة 
ات/ادات ع�ی�ة م
ل ات/اد ال/��ات في ال�الKات ال(0/�ة 
@=I1 شع�ر ال%اس أن هmا الق�ار ل�- فق{ على ح��ة 

ل0ع41� وال�0جه ال(قاPعة و�ن(ا على رأیه9 وح��ة ا
   ال=�اسي

ل9 نل(- تقل4ل ن�ا� هmا ال/(الت، "واسU0�د 
�k أVKا ج(لة م? الK�/0ات في VK jًل)%ه في ذات ال�ق

ّو_4? أن الق�ار األورو_ي ال"ادر م? م/B(ة  ع(ل ال/��ة
قحق� اإلن=ان ق� ی�اجه ت/�Kات أه(ها أن م
ل هmه 

ورو_ي، الق�ارات ل�=j ملHمة @الV�ورة ل�ول االت/اد األ
1�عة ق�ارتها ال(0Rلفة، Pادتها و�@ال0الي ت/0ف� ال�ول @=
ل)? األه9 أن هmا الق�ار على ال�غ9 م? أنه B)K? أن 
�BKv أق�ب للق�ار ال�مH إال أنه KعUي ش�¥�ة عال�ة  ن
ل/��ة ال(قاPعة و�ع4Uها إمBان�ات م�اجهة م/اوالت 

 .ت&��(ها في الع�ی� م? دول ال0/اد األورو_ي
 أن هmا الق�ار إضافة – أك� ن�اجعة –ي و_ال0ال

ن�¥�ة إK&اب�ة غ4� م=�1قة، أه(ها أن ی90 اس0"�ار 
قق�ار م? م/B(ة حق� اإلن=ان في أورو_ا وهي أعلى 

  .ال(/اك9 في أورو_ا
%4�ة صفا U=٢٧/١٢/٢٠٢٠و�الة ال"/افة الفل 

* * * * *  

ص(�د ال(ق�س44? س�ف�ل مUURات االح0الل 
 ل0ه��� ال(�ی%ة

  

في الق�س " ف0ح" أك� أم4? س� ح��ة -هللا رام 
شادv ال(�Uر، أن م�ار�ع االح0الل و�Pالق القUار 
�k، ل�_{ ال(�ی%ة @ال(=P�0%ات ال(قامة في sRال
 m4مالم/ها وه��0ها، ل0%ف �ها، ته�ف الى تغ44U�م/

كعاص(ة لالح0الل، " �الق�س ال)1�"مUR{ ما K=(ى بـ 
  .و_%اء اله�Bل ال(Hع�م
�U)/ات إلذاعة ص�ت وقال ال��ر في ت"

فل=4U?، ی�م األح�، إن ما K/�ث في الق�س م? 
اس0�Uان وان0هاكات واع�0اءات لل(=P�0%4?، @/(اKة 
ج�; وش�Pة االح0الل على ال(ق�س44? وم(0ل)اته9، 
واق0/امات واع0قاالت و�@عاد، ل? K(� في �ل ال"(�د 

 .vاألس�Uر لل(ق�س44?
  ٢٧/١٢/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

%4�ة ت�0اصل رفVا للق�ار ال�%0U=ی�ات الفل
  األم��Bي ب0=ه4ل ت&ارة ال(=P�0%ات

  

%4�ة @الق�ار  ت�اصلj – غHةU=ال0%�ی�ات الفل
األم��Bي، الRاص ب�س9 م%0&ات ال(=P�0%ات على أنها 
إس�ائ4ل�ة، ��نه Kع� ق�ارا مRالفا لق�ارات ال��¥�ة ال�ول�ة، 

%4�ةU=قو�%0ق¡ م? ال/ق� الفل.  
الع�ل دمحم ال�الل�ة، أن الق�ار وأك� وز�� 

األم��Bي ب�س9 م%0&ات ال(=P�0%ات على أنها إس�ائ4ل�ة 
�K=�0عي ت/��F دع� قVائ�ة ض� ال�الKات ال(0/�ة 
�ة، ب�ءا @القVاء األم��Bي وال(/B(ة ال&%ائ�ة B��األم

�ة)�  .ال�ول�ة وال(/اك9 اإلقل
 Iم�ته إدارة تmRات vmار ال�ا القmوأشار إلى أن ه

�ة )٢٣٣٤(ف لق�ار م&ل- األم? م%اlوان0هاك التفا ،
"k�vال�ا@عة، وحق� اإلن=ان، وال�أv االس0�ار " ج% ق

ل(/B(ة الع�ل ال�ول�ة، وال0ي ت*�� على ع�م ش�¥�ة 
  .االس0�Uان، أو تق�9K أKة م=اع�ة لل(=P�0%ات
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م? جه0ه أك� وز�� االق0"اد الفل=4U%ي خال� 
لف�ض ال�قائع على الع=4لي، أن الق�ار األم��Bي یه�ف 

%4�ة، ومRالفة U=ص%ة لل(�ارد وال(%0&ات الفل�األرض، وق
للق�ان4? وال(�اث34 ال�ول�ة ال0ي ت&�م االس0�Uان، وتع10�ه 

  .غ4� قان�ني
�ة ت��ع? االس0�Uان : "وقالB��ة األم�URال

، في س�اق مع الHم? مع "نصفقة الق�"ض(? ما Kع�ف بـ
Iم�ة تKب ان0هاء وال�ق." 

أن الق�ار األم��Bي وس9 م%0&ات و_�... 
ال(=P�0%ات على أنها إس�ائ4ل�ة، اع10� م/(�د العال�ل 

خ�Uة غ4� قان�ن�ة، "نائI رئ�- ح��ة ف0ح، الق�ار @أنه 
 ت���ع إلىوت%�رج ض(? سل=لة ق�ارات ته�ف 

�ة "االس0�Uان%Pادة ال���، م�4�ا إلى وج�د ق�ار م? ال
ال(قاومة االق0"ادKة ال(�ح�ة م? أجل ال�1ء @إعادة إح�اء 

 -�ومقاPعة ال�Vائع اإلس�ائ4ل�ة @�Bل عام ول
  .ال(=P�0%ات فق{

وش�د العال�ل على أه(�ة ال(�kl األورو_ي ... 
 kl�)اه @الKقان�ني، واصفا إ �ان غ4U�الK vmع10� االس0
ال(�U0ر واإلK&ابي إلى جانI ال/3 الفل=4U%ي، م�0قعا 

  . االت&اهخ�Uات أورو_�ة إK&اب�ة أك
� في هmا
�ة ... B��ار ب�أت اإلدارة األم�ار إلى أن الق�K

1�قه م%m أKام، ب%اء على ق�ار ساب3 اتmRه وز��ة U0ب
الRارج�ة ماFK ب�م�41، خالل ز�ارته األخ4�ة إلس�ائ4ل، 
ح³4 زار وق0ها إح�� ال(=P�0%ات ال(قامة على أراضي 

  .م�ی%ة رام هللا
ال�ول�ة، وجاء الق�ار مRالفا لق�ارات ال��¥�ة 

قح³4 �انj ال(ف�ضة ال=ام�ة ل/ق� اإلن=ان ن��ت، 
ق1ل ع�ة أشه�، قائ(ة ال���ات العاملة في ال(=P�0%ات 
غ4� ال��¥�ة في أرض دولة فل=4U? ال(/0لة، ت%فm4ا 
لل�الKة ال0ي أن�jU بها، وت%فm4ا لق�ار ص�ر ع? م&ل- 

 ش��ة، ١١٢قحق� اإلن=ان، ووق0ها ش(لj القائ(ة 

 في ال(=P�0%ات اإلس�ائ4ل�ة ال0ي Kع10�ها ت(ارس أن�Uة
  ".غ4� ش�¥�ة"نالقان� ال�ولي 

ووف3 األرقام ال�س(�ة، تR=� فل=4U? ما Kقارب 
 مل�ار دوالر، ن0�&ة م%ع سلUات االح0الل ٣.٤م? الـ

اإلس�ائ4لي للفل=4U%44? م? ال�ص�ل واالس0
(ار في 
  ".ج"ال(%ا3P ال("%فة 

س904 @(�ج�ه و��ار إلى أن الق�ار األم��Bي 
تع��k ج(�ع ال(%0&ات @(ا ف4ها تلF ال"ادرة م? 

  ".ص%ع في إس�ائ4ل"ال(=P�0%ات ت/j اس9 
  ٢٨/١٢/٢٠٢٠الق�س الع�_ي 

* * * * *  

في �ل ��اب م=اءلة إس�ائ4ل فإن : م%"�ر
  الbل9 واإلفالت م? العقاب س�=0(�ان @االزدKاد

  

أك� ال(%�وب ال�ائ9 ل�ولة فل=4U? ل��   -  ن���4رك
ألم9 ال(0/�ة، ال=ف4� ر�اض م%"�ر، أنه في �ل ��اب ا

م=اءلة إس�ائ4ل، فإن الbل9 واإلفالت م? العقاب س�=0(�ان 
في االزدKاد، ما یI1=0 @ال(��H م? ال(عاناة لإلن=ان�ة، 

 .و�ق�ض اآلمال في ال�0صل إلى حل عادل
جاء ذلF في ثالث رسائل مU0ا@قة @ع
ها م%"�ر، 

? األم4? العام لألم9 ال(0/�ة، ی�م ال
الثاء، إلى �ل م
�ا/ورئ�- م&ل- األم? لهmا ال�ه� �، ورئ�- /ج%�ب إف��

ال&(��ة العامة لألم9 ال(0/�ة، ح�ل ت"اع� ال=�اسات 
وال((ارسات غ4� القان�ن�ة والالإن=ان�ة ال0ي ت%0ه&ها 

 .إس�ائ4ل، الق�ة القائ(ة @االح0الل، ض� ال�عI الفل=4U%ي
�ام الUائ�ات ون�ه م%"�ر، في رسائله،l إلى 

ال/�_�ة اإلس�ائ4ل�ة @�? ع�وان ع��ائي على قUاع غHة 
خالل عUلة نهاKة األس�1ع واح0فاالت ع�4 ال(�الد، ح³4 

نكان� أول /  دK=(1�٢٦ت=I1 اله&�م اإلس�ائ4لي في 
vال&ار على م=0�فى دمحم ال�رة لألPفال وم��H إعادة تأه4ل 

4? األPفال ال(عاق4? @أض�ار ج=�(ة ون�� ال�Rف ب
وعائالته9 وPاق9 ال(=0�فى، الmی? تع�ضj ح�اته9 لل0ه�ی� 
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 Iة، إلى جان�ج�اء م
ل هmه الV�_ات ال&��ة الع��ائ
 ٦إصا@ة ع�د م? األPفال، م? ب4%هP 9فلة ت1لغ م? الع(� 

 .س%�ات، في الغارات ال&��ة
وأدان هmه األع(ال غ4� القان�ن�ة ال0ي تق�م بها 

الل ض� ال�عI الفل=4U%ي، م�4�ا إلى الق�ة القائ(ة @االح0
أن هmه االن0هاكات تU0لI اتRاذ إج�اءات دول�ة عاجلة 

 .إلنقاذ أرواح ال(�ن44? وردع ال(��H م? االن0هاكات
ك(ا لفj م%"�ر االن�0اه إلى الR�اب الvm ت=�1ه 
ح(لة االس0�Uان اإلس�ائ4ل�ة غ4� القان�ن�ة ال(=0(�ة في 

�ة، وال0ي ال فل=4U? ال(/0لة، @(ا في ذلl��الق�س ال F
تHال تق�ض اح0(االت حل ال�ول40? على ح�ود ما ق1ل عام 

" تق%4?"، م%�ها إلى تق�9K إس�ائ4ل خU{ ما K=(ى ـب١٩٦٧
ال(��H م? ال1*ر االس0�Uان�ة غ4� القان�ن�ة، به�ف 
%4�ة م? أجل U=م? األراضي الفل ��H)الء على ال�االس0

�ة وال%ه�ض @UR{ ال9V ت�س�ع م=P�0%اتها غ4� القان�ن
�قة واح�ة، على ال�غ9 م? lل� kl�0ة، ال0ي ل9 ت�الفعل

 .خU{ ال9V" تعل34"ادعاءات إس�ائ4ل بـ
وأعاد ال0أك�4 على أن ت%فm4 ال9V س�اء تB�@ 9ل 
، ه�  نجHئي أو �لي، @/9B األم� ال�اقع أو @/9B القان�
ع(ل غ4� قان�ني و�&I على ال(&0(ع ال�ولي االس0&ا@ة 

نءات جادة ومل(�سة ��(ا ی0عل3 @القان� ال�ولي @إج�ا
وق�ارات األم9 ال(0/�ة ذات ال"لة، @(ا في ذلF ق�ار م&ل- 

 .٢٣٣٤األم? 
كmلF، أشار م%"�ر إلى م�اصلة إس�ائ4ل ق(عها 
�ام ق�ات l 4%44?، م%�ها إلىU=وه&(اتها ض� ال(�ن44? الفل

?44%4U=? الفل��اهb0)ائ4لي @(هاج(ة ال�ض� االح0الل اإلس 
 j4ب م? ب�ة @الق�%4U=ائ4ل على ألراضي الفل�الء إس�اس0
قدج?، ش� م�ی%ة نابل-، ودی� ج���، ش(ال ش�قي رام 
vهللا، ما أد� إلى إصا@ة مb0اه� فل=4U%ي @��ار نار مغلف 
ن@ال(Uا�، ��(ا أصI4 آخ�و @االخ0%اق ج�اء إPالق الغاز 
ال(=4ل لل�م�ع والق%ابل ال"�ت�ة ت&اه ال(b0اه��? 
 ?)Kأ ���ج �ة دیKبل� -�ال(�ن44?، إلى جانI إصا@ة رئ

vعل� ب�صاصة إس�ائ4ل�ة مغلفة @ال(Uا� في رأسه أث%اء 
انV(امه إلى سBان ال1ل�ة في االح0&اج على االس0�الء 
على أراضي الق��ة @=I1 األن�Uة االس0�Uان�ة غ4� 
القان�ن�ة، إضافة إلى م�افقة ق�ات االح0الل @�Bل روت4%ي 

�اته9 في لل(=�0��P%4? اإلس�ائ4ل44? ال(U0�ف4? وم4ل
ه&(اته9 الع%�فة ض� ال(�ن44? الفل=4U%44?، وت�م4� 
vال((0ل)ات، واإلخالء الق=� وال0����، وت�س�ع 
ال(=P�0%ات غ4� القان�ن�ة، وأع(ال ال0/��� واالس0فHاز، 

 .@(ا في ذلF في األماك? ال(ق�سة
 وجه وناش� م%"�ر ال(&0(ع ال�ولي ال�0خل على

ال=�عة ل&عل العام ال&�ی� عاما ی90 ��ه اإل@قاء على 
نالقان� و�Kقاف اإلفالت م? العقاب، م��دا على أنه حان 
ال�قj ألن ی0/(ل ال(&0(ع ال�ولي م=*ول�اته ت&اه هmا 
نال�ضع غ4� القان�ني في فل=4U?، والF=)0 @القان� 

 .ال�ولي، @(ا في ذلF ق�ارات األم9 ال(0/�ة ذات ال"لة
%4�ة وفا وU=�٢٩/١٢/٢٠٢٠الة األن�اء الفل 

* * * * *  

  
"�B=م�ار�ع ٧ت"ادق على ت(��ل " ی�ن 

?4U=ل"الح دولة فل  
صادقj م%b(ة األم9 ال(0/�ة لل0�_�ة والعل9 

 م�ار�ع ل"الح دولة ٧على ت(��ل " ی�ن=�B"وال
قافة 
، ض(? م�ار�ع ب�امج ال(=اه(ة ٢٠٢١فل=4U? للعام 

 .لل�ول األعVاءال0ي تق�مها ال(%b(ة 
%4�ة لل0�_�ة U=ة الفل�%Pالل&%ة ال� j/وأوض
وال
قافة والعل�م، في ب�ان لها ال�4م ال
الثاء، أن @ع� هmه 
�ة %Pها @ال0%=34 مع الل&%ة ال�m4ال(�ار�ع س904 ت%ف
وال�زارات ذات العالقة، @اإلضافة لع�د م? ال(�ار�ع 

9 ال(�جهة ن/� م*س=ات ال(&0(ع ال(�ني، وم��وع س04
�ة لل0�_�ة وال
قافة والعل�م، %Pه ل"الح الل&%ة ال�m4ت%ف

%4�ة ال(%0=�ة U=ة الفلKوع ل"الح األن��وم�"�B=لل�4ن". 
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�ة دواس دواس إن %Pّوقال أم4? عام الل&%ة ال� ّ
، ی�ف� ف�صة ث(4%ة ل�ولة "ال�4ن=�B"الع(ل ت/j مbلة 

فل=4U? ل)ي ت0ق�م @ال1�امج وال(��وعات ال0ي ت�0اءم مع 
�ة، و�ن أو%Pة واألول��ات ال�)b%)ل��ات وت�جهات ال

 م�ار�ع م? وه� ال/� األعلى الvm ٧ال/"�ل على ت(��ل 
B)K? أن ت(�له ال(%b(ة لل�ول األعVاء، إن(ا ی�ل على 
�م=�0 الع(ل ال(ه%ي وال��اكة وال0%=34 إلع�اد ملفات 
ال1�امج وال(��وعات ال0ي ت(j م? خالل �Pاق9 الل&%ة 

�ة @ال%Pة وذات ال�B���ة ال�%Pن0عاو مع ال(*س=ات ال�
 .ال"لة، س�اء ال/�Bم�ة أو األهل�ة

وت=0ه�ف ال(�ار�ع قUاعات ال0�_�ة اإلعالم�ة 
وسالمة ال"/ف44?، وال�0ر�I ال(ه%ي، وال%�ع االج0(اعي 
وقVاKا ال
قافة وال(�أة، والw41ة، وت)%�ل�ج�ا االت"االت 

 .ورق(%ة اإلج�اءات واألرشفة االل)0�ون�ة
%4�ة وفا U=٢٩/١٢/٢٠٢٠و�الة األن�اء الفل 

* * * * *  

  
  

 نالHع%� ی�ع� ل0عH�H دور م%b(ة ال0/���
 Kعق� ال(&ل- - ع(ان -  نادKة سع� ال�ی?

%4�ة اج0(اعا له، مUلع U=الفل ���ة ال0/)b%)ل H��)ًال v
العام ال(ق1ل، ل(%اق�ة ال1�نامج ال=�اسي الفل=4U%ي، 

Pال(&ل- ال� -�%ي الفل=4U%ي، سل�9 وس{ دع�ة رئ
، إلى تعH�H دور ال(%b(ة وال/فا´ عل4ها،  نالHع%�

�ة%Pوت/ق34 ال�ح�ة ال�.  
اس0)(ال P��3 ت/ق34 “نوأك� الHع%� ض�ورة 

�ة، و�ج�اء االنR0ا@ات العامة ل0&�ی� دماء %Pال�ح�ة ال�
�ة%Pا أنه ”ال(*س=ات ال��الق�1ل “ً، مع10 ?B)K ال

  ”. عل�ه اآلن@اس0(�ار ال�ضع ال�اخلي �(ا ه�
ون�ه إلى م/اوالت ال%4ل م? وح�ان�ة ت(
4ل ... 

�F في ش�ع04ها، م%m تأس�=ها، ول)%ها B�0ة وال)b%)ال

، وأص�/j الع%�ان ال�P%ي واإلقل�(ي “ �خ�جj أق�
%4�ة، ��(ا أثj01 ت�Uرات U=ة الفل�Vوال�ولي للق
األح�اث، أنها، ب�صفها ت(
ل ال�عI الفل=4U%ي وتق�د 

الV(انة والVام%ة الس0قالل�ة الق�ار ال�P%ي ّنVاله، تع� 
  .”قال(=0قل، وال/ام�ة ل/ق� ال�عI الفل=4U%ي

  ٢٦ص/٣٠/١٢/٢٠٢٠الغ� 
* * * * *  

ًن��� أن �BK العام القادم عاما ل0عH�H : اش0�ة ن
%4�ة وال�فاع ع%هاU=ة الفلKوا�ال  

 تفق� رئ�- ال�زراء دمحم اش0�ة، ال�4م -رام هللا 
ل
قافة في رام هللا، وال0قى @ال�ز�� عاPف األر_عاء، وزارة ا

وأشاد رئ�- ال�زراء @ال�ور  .أب� س�k وال(�راء العام4?
الهام الvm تق�م @ه وزارة ال
قافة ��نها ال تع� فق{ وزارة 
ال�فاع و�ن(ا وزارة اله&�م وال�د على �افة م/اوالت تHو�� 
 ال�واKة وال0�اث وP(- ال(�روث ال
قافي الفل=4U%ي، وال0ي

  .تع� جHءا ال یH&0أ م? ال(��وع ال�P%ي
 عاما ٢٠٢١وش�د اش0�ة على أه(�ة جعل العام 

 H�Hة وال�فاع ع%ها، م? خالل تع�%4U=ة الفلKوا�ال H�Hل0ع
%4�ة في ن�� ال
قافة وال�واKة في U=ات الفل�دور ال&ال
م0Rلف دول العال9، والع(ل على ت=&4ل �افة م�Bنات 

لى ت�&�ع ال/�ف ال0قلK�4ة ال0�اث الفل=4U%ي، إضافة ا
  .ال0�اث�ة ودع(ها ل/(ای0ها م? االن�ثار

واPلع رئ�- ال�زراء على أه9 أن�Uة ال�زارة 
�9 معارض ال)I0 وال�واKة وال(�ار�ة في b%0لة ب
ال(0(
ال%�اPات ال
قا��ة ال�ول�ة، والع(ل على ت�ث34 وأرشفة 

/اب ال0�اث وال
قافة واالع(ال الف%�ة، إضافة الى ت(4B? أص
ال/�ف ال0�اث�ة ال%ادرة، وتعH�H دور ال(�أة وم�ار�0ها في 

  .ال%�اPات ال
قا��ة وال0�اث�ة
ودعا وزارة ال
قافة لاله0(ام @(�ی%ة الق�س وما 
ت(
له في قلI ال(�ه� ال�P%ي وال�ی%ي وال
قافي، مUال�ا 
ال�زارة @ال0%=34 مع ال&هات العاملة في هmا القUاع م? 
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%4�ة في ع�اص9 م&0(ع م�ني وغ4�ه، وU=ن�اء م0احف فل�
�العال9 إلPالع ال�أv العام ال�ولي على ال(/�0 ال
قافي 
نوال/Vار لفل=4U?، وأن ت)� هmه ال(0احف @ال0%=34 مع  v

%4�ةU=ات الفل�   .ال&ال
ودعا رئ�- ال�زراء، القUاع الRاص الى ت1%ي 
vاألن�Uة ال
قا��ة، وأن �BK ه%اك ب�س0� س%� Kع1� ع?  ن

�ة الK�/0اتVة ال0ي ت�اجه الق� ال
قا��ة وال=�اس
%4�ة @�Bل عامU=الفل.  

%4�ة وفا U=٣٠/١٢/٢٠٢٠و�الة األن�اء الفل 
* * * * *  

ال%ا3P ال�س(ي @اس9 ال�ئاسة ی�د على ت"اع� 
  األع(ال الع�وان�ة

  

I0اسي ك�ل9 تغI ال�ؤ�ة  .... – ال(/�ر ال=
�قة ال=�اسة اإلس�ائ4ل�ة هmه في ت)0�Bا�1�عة وحUتها ل

%4�ة، وال%ا3P ال�س(ي @اس9 U=ادة الفل��ال&�ی�ة، ع? ال
ال�ئاسة ن41ل أب� ردی%ة، ومع ت"اع� أع(ال هmه 
ال0)0�Bات @اع�0اءات ال(=P�0%4?، ح(ل ال/�Bمة 
اإلس�ائ4ل�ة م=*ول04ها، واس0(�ارها، @(ا ی*�� إدراك 
%4�ة رس(�ة هmه االع�0اءات، وم%ه&04ها U=ادة الفل��ال


اب0ة في س�اسة إس�ائ4ل ال�(4? الع%"� ال=�اس�ة الv
ِال(U0�ف، وفي ت"��ح ال%ا3P ال�س(ي @اس9 ال�ئاسة 
قدع�ة لل(&0(ع ال�ولي أال ت�قى إس�ائ4ل دولة ف� 
نالقان� ما Kع%ي ض�ورة ان�0اه هmا ال(&0(ع، لهmه 
ال0)0�Bات ال�س(�ة اإلس�ائ4ل�ة، �ي ال K=(ح لها ان 

، ولعله م? غ4� تع�قل مU0ل�ات ال(�حلة ال(ق1لة
ال(�ض�عي ان تغI4 رؤ�ة واقع إس�ائ4ل ال�4م، ��اقع 
 I=/ة، وهي خالل عام4? ف�أزمة ح�Bم�ة، و_�ل(ان

  !!.. سm0هI إلى انR0ا@ات را@عة
vث(ة تع4Uل دس�0ر لع(ل ال�ولة، ان صح 
ال0ع41�، في �ل هmا ال=�اق، تع4Uل ت=0غله إس�ائ4ل ال�4م 

س0ها االس0�Uان�ة ل0)��- ال0)0�Bات ال&�ی�ة ل=�ا
�او�ة، وألجل ان ت)� ��ناالس0ع(ار�ة، �0)0�Bات م4ل
ع�اق4ل في دروب ال0فاوض ال(/0(لة، ول�_(ا و_لغة 

 ت��� إن(اvال(&از فإن إس�ائ4ل ال�(4? الع%"� ال(U0�ف 
بmلF اسV/0ار س�اسة ال�ئ�- األم4��ي ال(%0ه�ة والی0ه 

"Iام�ا " تmارفي هPاإلK ان ال0ار�خ ال �ع�4 نف=ه، ، غ4
  !!..  فإنه Kع�4ها �(هHلةأعادهاوان 

�قة تف�ض م�اجهة اع�0اءات �أمام هmه ال/
 ال(قاومة ال�ع1�ة، إPارال(=P�0%4?، @ع(ل م%9b في 

في ذات ال�قj  و_(ا ی�دع هmه االع�0اءات، و�فVح
�خ ال(�حلة ال(ق1لة، @Bل Rة ل0ف�غاKاتها الع�وان�ة، ال�ام

  . س�اس�ةمع�قات ال0فاوض ألKة ع(ل�ة
 ٣١/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 

* * * * *  

  
  

نعHز ص(�د : رئ�- ال�زراء الفل=4U%ي
الفل=4U%44? في الق�س واألغ�ار @Bل 

  اإلمBانات ال(0احة
 

دمحم   رئ�- ال�زراء الفل=4U%ي أك� – أ ش أ
%4�ة وال/�Bمة U=ادة الفل���-، أن ال)Rة، ی�م ال�اش0

 ?44%4U=ز ص(�د الفلHالق�س   في@(*س=اتها تع
، @Bل اإلمBانات ال(0احة ل�یها، ال )ج(وال(%ا3P  واألغ�ار

س�(ا أن ن%0�اه� K/اول م=ا@قة الHم? @ف�ض حقائ3 
ووص�ل @ای�ن لل�ئاسة  مغادرة ت�امI على األرض ق1ل

�ةB��األم.  
وقال اش0�ة، وفقا ل(ا ذ��ته و�الة األن�اء 

%4�ة، إن U=الفل" �URK ائ4لي أراد أن�اإلس Iأ@ع� ال&ان
، وه�ف ال(��وع االس0�Uاني  نم? صفقة الق�
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%4�ة ه� U=االس0ع(ار ال(0=ارع في األراضي الفلv
%4�ة على ح�ود U=ة إقامة دولة فل�اإلجهاز على إمBان

 عاص(0ها الق�س، ف&(�ع ال(UURات االس0ع(ار�ة ٦٧
%4�ة U=في األراضي الفل vال�ج�د ال4ه�د H�Hه�فها تع

  ".ة دولة فل=4U?والقVاء على إمBان�ة إقام
نع(ل على ت=��ة "وأضاف رئ�- ال�زراء 

األراضي وت=&4لها @أس(اء مال)4ها ل/(ای0ها م? 
ناالس0�Uان، �� هmه م? أه9 ال
غ�ات ال0ي اس0غلها 

ال(��وع االس0�Uاني، ح³4 إن ثل
ي أراضي الVفة 
  ."١٩٦٧ّالغ�_�ة ل9 ت)? م�U_ة @أس(اء مال)4ها @ع� عام 

0/(ل م=*ول�ة إرهاب وأوضح أن إس�ائ4ل ت
 ?4%Pقات واع�0اءاته9 على ال(�ا�U4? على ال%P�0=)ال
نالفل=4U%44?، الف0ا إلى ض�ورة أن �BK ه%اك قائ(ة ل�� 
ال(&0(ع ال�ولي @أس(اء زع(اء اإلرهاب ض� 

?44%4U=الفل.  
  ٣١/١٢/٢٠٢٠األه�ام ال("��ة 

* * * * *  

������

هل تR�ى إس�ائ4ل إخالء الRان األح(� 
  �س؟@الق

  

 v�%&عق�ت  -   الق�س ال(/0لة-أس4ل ال
 �b%ا، األح� ال(اضي، جل=ة لل�ال(/B(ة اإلس�ائ4ل�ة العل

االس0�Uان�ة ض�  "ر�غا��9"في ال0(اس ق�م0ه ج(��ة 
رئ�- ال/�Bمة ب%�ام4? ن%0�اه�، ووزارة األم? ال�اخلي، 
vمUال�ة @إخالء ت&(ع أب� داه�ك ال�1و في الRان 

 .األح(�
ال0(اسات  ٦ال0ي ق�مj  -وت%�{ هmه ال&(��ة 
اك9 به�ف ته&4� سBان خالل العق� األخ4� أمام ال(/

4%44? م? إلخالء ال(�اP%4? الفل=U - � الRان األح(
 .أراض4ه9، و�قامة ب*ر اس0�Uان�ة مBانه9

ال&ل=ة ان0هj @ع� رد ال%�ا@ة العامة ب�ج�د 
اع�0ارات س�اس�ة واسعة ل0أخ4� إخالء ق��ة الRان 
األح(� ال�1و�ة، و_أن مI0B رئ�- ال/�Bمة ووزارة األم? 
ال�اخلي ل�یه9 إج�اءات مع4%ة تU0لI وق0ا إضا��ا م? 

 .أجل اس0%فادها

jوأبلغ�لع ن�ف(1Uة م)B/)ا@ة العامة ال� / ال%
ت���? األول ال(%"�م أن ال0أج4ل نا@ع م? ال/اجة إلج�اء 
م/ادثات مع سBان الRان األح(� وال�0صل إلى إخالء 
�م0ف3 عل�ه، وألس�اب أخ� ت0عل3 ب�0قj4 ت%فP m4�د 
ال=Bان م? جهة، والق�4د ال(0علقة @(�اجهة ف4�وس 

 .�ك�رونا م? جهة أخ�
�ة ال(Uال�ات ال(0)�رة ل%0%�اه� ب0أج4ل وعلى خsل

إخالء الRان األح(�، واالتهامات ال(0)�رة له @اس�R0ام 
هmه ال�رقة ��عاKة انR0اب�ة، تUف� على ال=Uح @ع� 

ل(اذا ت*جل إس�ائ4ل إخالء الRان  :األسwلة لعل أب�زها
 األح(�؟ وهل تR�ى إخالءه @الفعل؟

ال(=0�ار اإلعالمي ال(0R¡ في ال�أن 
 "١٣الق%اة اإلس�ائ4ل�ة "اإلس�ائ4لي دمحم م"ال/ة قال إن 
أ��غ�ور  "إس�ائ4ل ب04%ا"اسV0افj ق1ل أKام رئ�- حHب 

ل14�مان، الvm هاج9 ن%0�اه� @��ة واته(ه @ال0(��ه وع�م 
 .ح=9 م�قفه @R"�ص إخالء الRان األح(�

وأضاف م"ال/ة أن ن%0�اه� ق"� ع�م ن�; 
 سل=ي ال0%فm4 في والKة هmا ال(لف وملف ال9V؛ ل��Bنا



  

  
٩٤ 

ال�ئ�- األم4��ي دونال� ت�امI ال
ان�ة ال0ي ل9 ت90، وهmBا 
  .ج�ت ال��اح @(ا ال ت�0هي سف%ه

vال%ا3P @اس9 ت&(ع أب� داه�ك ال�1و في الRان 
األح(�، م/(�د خ(�-، قال إن تأج4ل اإلخالء ال Kع%ي 
��� به�وء؛ ألن ال(VاKقات �K ان ال0&(عBنأن س

kl�0 ب�ءا م? ت/��� ال(Rالفات لل=Bان ال�4م�ة ال ت
نع%�ما KقUع� ال�ارع، ولل(���ات ال(�0جهة لل0&(ع 
وال(غادرة م%ه، @اإلضافة ل344V0 م%ا3P ال�عي ال(/�Uة 

 .@ال0&(ع به�ف ت�م4� اق0"اده
فل=4U%ي في أس�أ ��وف  ٢٠٠و���; ن/� 

�ة مع تع(� ضخ م�اه ال"�ف ال"/ي م? م=P�0%ة w4ب
اقعة على ال=فح ال(Uل على ال0&(ع، ما كف� أدوم�9 ال�

 ?4%Pب م%ازل ال(�ا�ل م=0%قع قB�ارا إلى ت�أد� م
 .وحbائ� أغ%امه9

الUR� األك1� الvm یلقي ال�عI في قل�ب ال%=اء 
ه� وج�د ج�; االح0الل  - ح=I خ(�- -واألPفال 

وال(=B�@ ?4%P�0ل دائ9 ح�ل ال0&(ع، م(ا ی�ه(ه9 
mل ی�مي أن اإلخالء س4%فB�@ةb/ل vفي أ . 

قوتU� للع�وض ال0ي ق�مها االح0الل لل=Bان 
 ��به�ف دفعه9 لل�ح4ل ع? ال0&(ع @�Bل �Pعي؛ ل410
 jض�ة ع�صف/0ه م? هmه ال�URة قائال إن اإلدارة ال(�ن
 k�عل4ه9، خالل االع0"ام الV0ام%ي ال(ف�0ح معه9 ص

، االن0قال لل��; في أراض ت�0ع ل1ل�ة ٢٠١٨عام 
@ع� م"ادرتها م? أص/ابها ) لق�سش�قي ا(العH4ر�ة 

?44%4U=الفل. 
وضع�ا ل%ا ��فانات في تلF األراضي وأع�Uا "

م0�ا وللعائالت  ٣٧٥للعائالت ال)41�ة في ال0&(ع م=احة 
م0�ا م�_عا، ورفV%ا ذلF @ال0أك�4؛  ٢٤٠األصغ� م=احة 

ألن ذلRK F%3 ال/�اة ال�1و�ة و�ع�مها، وحاول الق%"ل 
 ."Vغ{ عل4%ا لل(�افقة ح4%هااألم4��ي ال�0خل، وال

@ع� ف0�ة وجH4ة P�ح م&ل- ال(=P�0%ات 
 ، �وم=0�ار�? في ال/�Bمة على ال=Bان خ�ارات أخ�
وقال�ا إنه سb%4� في م=ألة مUال�ة سBان ال0&(ع 
@الع�دة إلى أراض4ه9 في م%Uقة ال%قI، ال0ي ل&*وا م%ها 
�ار اآلخ� ال(U�وح Rه9، وال�@ع� ته&4 �ان األح(Rإلى ال

ق�ب ال�/� )ه� ان0قاله9 لل��; في م%Uقة ال%1ي م�سى 
j4)سي"أو في األراضي ال("%فة  (ال" (C ( قةU%في م

األغ�ار، وال/"�ل على اله��ة الHرقاء، وعلى صفة 
  .اإلقامة ال�ائ(ة �ال(ق�س44?

ال=Bان "ال�د، ح=I خ(�-، �ان وما یHال @أن 
 في ل�یه9 خ�اران ال ثال³ له(ا إما الع�دة ألراض4ه9

 Fل)K ائ4ل أمالك غائ41?، ب4%(ا�ها إس�ال0ي تع10 ،Iال%ق
أهالي الRان األح(� الUاب� الRاص بها، وهي م=&لة 
@أس(اء أج�اده9، أو ال�قاء في الRان األح(� وال0فاوض 
على إن�اء ق��ة ت0%اسI مع ال(�اصفات اإلس�ائ4ل�ة 

  ".نب�و ال(=اس @/�اة ال�1اوة
ك أح� ت&(عات و�ع10� ت&(ع ع�4�ة أب� داه�

م%Uقة الRان األح(� ال�1و�ة ال((�0ة ب4? م�ی%0ي الق�س 
�; ف4ها ٤٠وأر�/ا، وت1لغ م=احة ال0&(ع �K دون(ا 

 عائلة م? الع�4�ة ذاتها ٤٥ن ف�د ی�0زع� على ٢٠٠
  .ال0ي ت�0ع لع�ب ال&هال4?

 إلى ١٩٤٨ول&أ ه*الء ن0�&ة ال0ه&4� عام 
قاحلة ت(�0 نالVفة الغ�_�ة، و����� في م%ا3P ش�ه 

ب4? الق�س وأر�/ا قادم4? م? م%Uقة تل ع�اد، ال0ي ت(�0 
ش(ال ش�قي ( �4ل�م0�ا ٥٠على م=احة ت"ل إلى ن/� 
?4U=ال=�ع ج%�_ي فل �wا ٣٠، و)ب�ج%�_ي ( �4ل�م0

  ).غ�ب ال�/� ال(j4( �4ل�م0�ا ٣٠، و)م�ی%ة الRل4ل
 ٢٣ی�0زع ع�ب ال&هال4? في الق�س على 

�ة، هي ع%اتا ووادv أب�  م%ا3P أساس٤ت&(عا في 
 آالف ٧ه%�v وخان األح(� وال&1ل، و�ق�ر ع�ده9 ب%/� 

ن=(ة، وت�ف� سلUات االح0الل االع0�اف ب�ج�ده9 في 
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هmه ال(%ا3P، وت=عى لU�ده9 م%ها م&�دا، وال تأل� جه�ا 
  .في ف�ض الق�4د على ح��0ه9

هmه الق�4د ل9 ت(%ع ال(V0ام%4? م? ال�ص�ل 
خ90 ال%ا3P @اس9 ال0&(ع م/(�د @�Bل دائ9 لل0&(ع، و

قخ(�- ح�ی
ه @الU0� أله(�ة الV0ام? ال�ولي مع 
ال=Bان؛ ألن إس�ائ4ل تR�ى على ص�رتها أمام ال(&0(ع 

  .ال�ولي
 -�الق%اصل في دول االت/اد األورو_ي "وقال خ(

كان له9 دور في إس%ادنا، وأع0ق� أن إK"ال ق04V%ا 

ف ه� ال=I1 الBل مB�@ ي في لل(&0(ع ال�ولي=��ئ

  ".تأج4ل إخالئ%ا ح0ى اآلن
ب�وره قال رئ�- هw4ة مقاومة ال&�ار 
%4�ة ول�4 U=الفل ���ة ال0/)b%)ان ال0ا@عة لU�واالس0
ع=اف إن ح(لة الV0ام?، ال0ي ت(
لj @اع0"ام مف�0ح 

 أشه� م�0اصلة، أدت في ٦في الRان األح(� ألك
� م? 
ء @ع� م/"ل0ها إلى تأج4ل ت%فm4 ع(ل�ة اله�م واإلخال

%4�ا على U=فل jلmة ال0ي ب��ُن&اح ال&ه�د ال(�0
vال(=�0 ال=�اسي وال&(اه4� والقان�ني �.  

إس�ائ4ل ل9 تلغ ق�ار اإلخالء؛ بل "وأضاف ع=اف 
أجل0ه م*ق0ا ل/4? ن�Vج الb�وف ال=�اس�ة وال�ول�ة 
نل0%فm4 ذلF، و_ال%=�ة ل%ا م=0(�و في دع9 الRان 

4%? ��ه، خاصPص(�د ال(�ا H�Hة وتع��ه ال(عmة أن ه
 }URة األغ�ار وال الق�س وال م��ولة ع? معHمع �غ4

"v١إ") E1 (انيU�  ".االس0
وأوضح ع=اف في ح�ی
ه لل&�H�ة نj أن هmا 
ال(��وع ال4UR� ت0ل�ه ع(ل�ة تUه4� ع�قي م? ال�ج�د 
الفل=4U%ي في �ل ال0&(عات ال�1و�ة، لmا ال ب� م? 

ل�ج�د في @اقي ال(قاومة في الRان األح(� دفاعا ع? ا
%4�ة، ولل�ق�ف ض� مUR{ ال9V وصفقة U=3 الفلPال(%ا

  .نالق�
 ١/١٢/٢٠٢٠ نj ال&�H�ة

* * * * *  

االس0�Uان ی0"اع� في .. ُق41ل والKة @ای�ن
  الق�س ال(/0لة

  

في عام  - ع�1 ال�ؤوف أرناؤو� -  الق�س
 وح�ة ١٦٠٠ّ، ف&�ت م�افقة إس�ائ4ل على ب%اء ٢٠١٠

على أراضي ” رامات شل�م� “اس0�Uان�ة في م=P�0%ة
�ة، أزمة إس�ائ4ل�ةl��بل�ة شعفا� ش(الي الق�س ال - 

�ة، لH0ام? الق�ار مع وج�د نائI ال�ئ�- األم��Bي B��أم
  .ج� @ای�ن في إس�ائ4ل

و_انR0اب @ای�ن رئ�=ا لل�الKات ال(0/�ة 
�ة @ع� B��س%�ات، فإن ال/ادثة تع�د إلى ١٠األم 

م�kl @ای�ن م?  األذهان، لU0�ح ت=اؤالت ع?
 /ی%ای� ٢٠، @ع� ت%"�4ه ال(�تقI رئ�=ا في �Uاناالس0

 .ت���? ال
اني ال(ق1ل
 vmي، الB��ي األمPا�ق)Kب ال�H/و�عارض ال
ی%0(ي له @ای�ن، وال�ئ�- األم��Bي ال(IR0% نف=ه، 

 .االس0�Uان، �(ا ع1� ع? ذلF خالل ح(ل0ه االنR0اب�ة
نو�R�ى الفل=4U%�4 واإلس�ائ4ل�4 ال(*��و  ن ن

� ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة إلى إق�ار م�ار�ع لل=الم، أن تع(
�ة، ال0ي l��ة في م�ی%ة الق�س ال)Rة ض�اس0�Uان

، ق1ل ت%"I4 اإلدارة ١٩٦٧اح0ل0ها إس�ائ4ل عام 
�ة ال&�ی�ةB��األم. 

و�ق�ل خل4ل ال0ف)&ي، م�ی� دائ�ة الR�ائ{ في 
ج(��ة ال�راسات الع�_�ة @الق�س، إن ه%اك الع�ی� م? 

�ة ال0ي تلHمها ال("ادقة م? ق1ل ال(UURات االس0�Uان
ال=لUات اإلس�ائ4ل�ة ال(0R"ة، ق1ل ت/��لها إلى واقع 

 .ج�ی� على األرض
و��4� ال0ف)&ي، إلى أن ال(�ار�ع تV0(? إقامة 

جفعات “آالف ال�ح�ات االس0�Uان�ة في م=P�0%0ي 
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رامات ”ج%�_ي ال(�ی%ة، و ”هار ح�ماه”، و”هامات�س
 .ی%ةش(الي ال(� ”عUاروت”و ”شل�م�

إس�ائ4ل تع0ق� إن @إمBانها أن “و�لفj إلى أن 
m4ه ال(�ار�ع للعل?، وت�1أ @ال0%فmج ه�Rُت”. 

k�Vا “ :و��=Bان مU�ن%0�اه� Kع10� االس0
�ا له، في �ل تعا�9 ق�ة ال�(4? في إس�ائ4ل، "Rش
 ،9B/ص @قائه في ال�ز فHعK انU�و_ال0الي Kع0ق� أن االس0

¥�1�ة ض�ه إث� خاصة مع ت"اع� االح0&اجات األس
 .”اتهامات الف=اد ال(�جهة له
ن%0�اه� K=0غل ال�Vء “ :و�0ا@ع ال0ف)&ي

�ة ال(%0ه�ة B��ال((%�ح له م? ق1ل اإلدارة األم �Vاألخ
والی0ها، ب�ئاسة دونال� ت�امI، م? أجل ت"ع�4 االس0�Uان 

9Vال�اقع على األرض @ات&اه ال �ض األم�وف”. 
%4�ة و�س�ائ4لU=ات فل�Uمع I=/_ة، فإن و�

Iام�ة تKة خالل وال�فP ان شه�U� .االس0
اإلس�ائ4ل�ة غ4�  ”ال=الم اآلن“وحmرت ح��ة 

ال/�Bم�ة، ال(R0""ة في رص� االس0�Uان في األراضي 
ف�ض أك1� ع�د م(B? م? “ال(/0لة، م? إمBان�ة 

�ةB��اإلدارة األم �ال/قائ3 على األرض ق1ل تغ44”. 
 غ4� اإلس�ائ4ل�ة ”ع4� عام�9“أما م%b(ة 

ال/�Bم�ة، ال(R0""ة ب�ص� االس0�Uان في الق�س 
�ة، فقالj، ال
الثاء ال(اضي، إن ال/�Bمة l��ال

ك�فj ع? ن04ها في ت=��ع م�ار�ع ال1%اء “اإلس�ائ4ل�ة 
Iام�ة م? إدارة ت�ام األخ4Kاني في األU� .”االس0

ولفj0 في هmا ال"�د إلى م"ادقة ل&%ة 
�{ الل�ائ�ة اإلس�ائ4ل�ة في اUR0٥٤٠لق�س، على ب%اء ال 
على أراضي  ”هار ح�ماه“وح�ة اس0�Uان�ة في م=P�0%ة 
 .ج1ل أب� غ%�9، ج%�_ي الق�س

وس31 ذلF، ن�� وزارة ال1%اء واإلسBان 
، م%اق"ات ل1%اء  ١٥اإلس�ائ4ل�ة في  vم? ال�ه� ال&ار

جفعات “وح�ة اس0�Uان�ة، في م=P�0%ة ١٢٥٧

�_ي على أراضي بل�ة بj4 صفافا في ج% ”هامات�س
 .الق�س

�ات ال0ي ن��تها Uال=الم “وم? خالل ال(ع
خالل األKام ال(اض�ة، رص�ت  ”ع4� عام�9”و ”اآلن

األناض�ل الRارPة ال0ال�ة لل�ح�ات االس0�Uان�ة ال(�0قع 
أن ت�فع ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة بها ق�ما، لل0%فm4 في 

 .األساب�ع القل4لة ال(ق1لة
   جفعات هامات�س

راضي بj4 صفافا، م=P�0%ة ج�ی�ة على أ
�ة، س��B م? شأن إقام0ها قUع l��نج%�_ي الق�س ال

�ة و_j4 ل/9l��افي ب4? م�ی%0ي الق�س ال�ال�0اصل ال&غ. 
، إنه �Pقا لل(UR{ ”ال=الم اآلن“وقالj ح��ة 

وح�ات اس0�Uان�ة في ٢٦١٠اإلس�ائ4لي فإنه س900 إقامة 
هmه ال(=P�0%ة، ح³4 ت9 م*خ�ا ن�� م%اق"ات ل1%اء 

 .وح�ة اس0�Uان�ة ف4ها ١٢٥٧
وأضافj ال/��ة في تق��� ص�ر م*خ�ا أن 

ال1%اء في جفعات هامات�س س�ع34 @��ة آفاق حل “
قال�ول40?، ألنه س�ع� في نهاKة ال(Uاف إمBان�ة 
�ة و_j4 ل/9، وعلى l��افي ب4? الق�س ال�ال�0اصل ال&غ
%4�ة م? U=صفافا الفل j4ع ب%)�وجه الR"�ص س

U=ةاالت"ال ب�ولة فل�%4�ة م=0ق1ل”. 
 عUاروت

ق�مj وزارة ال1%اء واإلسBان اإلس�ائ4ل�ة في 
ش�ا� ال(اضي، خUة ل1%اء م=P�0%ة ج�ی�ة على /ی%ای�

وح�ة  ٩٠٠٠أراضي قل%�Kا، ش(الي الق�س، ل1%اء 
 .اس0�Uان�ة

وح0ى اآلن، ما زالj الURة في ال(�احل األولى 
 .م? ال("ادقة

 ١٢الع1��ة قالj في  ”هآرت-“ل)? ص/�فة 
، إن ال1ل�Kة اإلس�ائ4ل�ة في الق�س  vم? ال�ه� ال&ار
وسلUة أراضي إس�ائ4ل، ق�رتا ال�فع ق�ما @أك1� ع�د 
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م(B? م? ال(�ار�ع @(ا ف4ها هmه ال(=P�0%ات، ق1ل تغ4� 
�ةB��اإلدارة األم. 

 هار ح�ماه
ت9 في ف1�ای� ال(اضي، تق�9K خUة إلى ل&%ة 

 اس0�Uان�ة في وح�ة ٥٧٠ال1%اء الل�ائ�ة @الق�س ل1%اء
ال(قامة على أراضي ج1ل أب�  ”هار ح�ماه“م=P�0%ة 

�ةl��9، ج%�_ي الق�س ال� .غ%
 jا”ال=الم اآلن“وقال�ص�ر م*خ ���في تق ،: 

ُق� UKلI اآلن ت=��ع وتق�9K الURة لل(�افقة عل4ها “
لإلی�اع، ق1ل تغ44� ال/�Bمة في ال�الKات ال(0/�ة 

�ةB��األم”. 
 رامات شل�م�

م? ال�ه�  ١٢=لUات اإلس�ائ4ل�ة في صادقj ال
وح�ة م? أصل خUة ل1%اء  v١٠٠ال&ار على ب%اء 

، ”رامات شل�م�“وح�ة اس0�Uان�ة في م=P�0%ة  ١٥٣٠
�ةl��على أراضي بل�ة شعفا�، ش(الي الق�س ال. 

في تق��� ال
الثاء  ”ع4� عام�9“وقالj م%b(ة 
نإلى جانI جفعات هامات�س، س��B ال1%اء “ :ال(اضي

�ار ح�ماه @(
ا@ة خ�Uة أخ� في ر_{ م=P�0%ات في ه
هار ح�ماه وغ4ل� لعHل ال(/�{ ال&%�_ي للق�س 

�ةl��ال”. 
jل/9 “ :وأضاف j4ا إلى ف"ل بmه vس4*د

�ة، مع عHل حي l��ة ع? الق�س ال�وج%�ب الVفة الغ�_
�ات Pا�بj4 صفافا الفل=4U%ي واسH%0اف ج(�ع اح0

 .”األراضي
 j9“وتا@ع�إذا ت9 ت%فm4 “ أنه ًم�ض/ة ”ع4� عام

�ة أمام إن�اء =�هmه اإلج�اءات، فإنها سB�0ل ع��ة رئ
%4�ة م=0قلة م0"لة، وعاص(0ها U=ال(=0ق1ل ل�ولة فل

�ةl��الق�س ال”. 
 ١/١٢/٢٠٢٠الق�س الع�_ي 

* * * * *  

 اق0/اما م? ق1ل ٢٣ال(=&� االق"ى K�ه� 
  ال(=P�0%4? ال�ه� ال(اضي

 

الل االس�ائ4لي م? ّ ش�د االح0-  ب0�ا–رام هللا  
0V�lه على م�ی%ة الق�س ال(/0لة خالل ال�ه� ال(اضي، 
�وخاصة ال(=&� األق"ى ال(�ارك، ح³4 ج� اق0/امه 

 م�ة م? ق1ل ال(=P�0%4? ال(U0�ف4? ال4ه�د وق�ات ٢٣
 �(ا شه� ال/�م االب�ا¨�(ي ال���k ،ش�Pة االح0الل

@(�ی%ة الRل4ل ع�ة مUURات ته���Kة خ4U�ة، وم%ع 
 وق0ا، وأغلقه ل�4م4?؛ @/&ة 0٤٧الل رفع األذان ��ه االح

  .األ¥�اد ال4ه�دKة
نوأوض/j وزارة األوقاف وال�*و ال�ی%�ة 
%4�ة في تق��� لها، ال�4م ال
الثاء، @أن ال(U0�ف U=الفل

"F�و_�فقة م=P�0%4? اق0/(�ا أك
� م? م�ة " یه�دا غل
األق"ى م? @اب ال(غار_ة، @/�اسة م? ش�Pة االح0الل 

س�ائ4لي، أعق1ها اق0/ام مق1�ة @اب ال�ح(ة ال(الصقة اإل
  . لل=�ر ال��قي لألق"ى

�وعلى ال(=�0 ال=�اسي، اق9/0 وز�� الHراعة 
 j=�vاإلس�ائ4لي ال=اب3 اور أرئ4ل، وع�V ال)%
 jغل? األق"ى، وت%�ع�اإلس�ائ4لي ال=اب3 م�ش�ه �
االق0/امات ما ب4? ه*الء وم=P�0%4? مU0�ف4?، وPل�ة 

نوج%�د وع%اص� مRاب�ات، وألول م�ة ح�اس ی�ت�و معاه� 
   ز�ا م�ح�ا رافق�ا م=P�0%4? اق0/(�ا األق"ى

وشه� ال�ه� ال(اضي ت�Uرات مه(ة وخ4U�ة، 
ّح³4 م�د االح0الل ف0�ة االق0/امات لل(=&� األق"ى ل(�ة 

�قة إضا��ة، وا@عاد نائI م�ی� عام أوقاف الق�س ٤٥lد 
ل��خ ناجح @4B�ات، نوش*و ال(=&� األق"ى ال(�ارك ا

وم�ی� م��H ت�م�9 وحف� ال(P�URات @ال(=&� األق"ى 
إلى ما " ت�اث ج1ل ال(ع�1"رض�ان ع(�و، وPلI م*س=ة 

K=(ى وز�� األم? ال�اخلي ال=(اح ألت�اع ال(�ارس 
ال�ی%�ة @أن Kق�Vا �امل الف0�ة ال(0احة لالق0/امات في 
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�ة لل(=&l��ها في ال=احة ال)�� تعل9 ال�0راة وتعل
  .األق"ى

وح=I ال0ق���، نفmت سلUات االح0الل ع�ة 
 ،vتغ44� اس9 @اب الع(�د الى اس9 ع1�: مUURات، م%ها

، وه� م? "نوادv ال=4ل��B"وال(UR{ ال4UR� اآلخ� ه� 
أض9R ال(�ار�ع اإلس�ائ4ل�ة، والK vmع� ل0%فm4ه في م�ی%ة 
الق�س، وصادقj بل�Kة االح0الل على ت%فm4ه على أنقاض 

ة ال"%ا¥�ة في حي وادv ال&�ز، ل0/��لها إلى ال(%Uق
م%Uقة جmب واس0
(ار اس0�Uان�ة على ح=اب أراضي 

  . ال(ق�س44?
وال(UR{ االخ� ی0(
ل ب0/��ل شارع صالح 
ال�ی? في م�ی%ة الق�س إلى شارع مR"¡ لل(�اة فق{، 
ندو إK&اد أv ب�یل، و�أتي ض(? م��وع �41� یه�ف 

/� م? ال0)اث� إلى تف��غ الق�س م? أهلها، وال
ال�K(�غ�افي في ال(�ی%ة ال(ق�سة، وخ�Uة ل0غ44� مالمح 
م�ی%ة الق�س وم�افقها، و��اصل االح0الل أKام ال&(ع م%ع 
ال)
4� م? ال("ل4? م? ال�ص�ل لل(=&� األق"ى، وم? 
حالفه ال/� @ال�ص�ل سلP F�قا @ع�4ة وع1� سل=لة م? 

  . ال/�اجH، وال0ف0�;، وال�0ق34
الح0الل درجا ق�ب ال(ق1�ة وه�مj بل�Kة ا

�ة ی*دv إلى @اب األس�ا� أح� أب�اب األق"ى، sال�4س
وش�ع االح0الل @(=ح أراضي ال(ق1�ة ه%اك، 
ووضع�اعالمات في ال(Bان، ول9 تع�ف أه�اف ه�م 

  . vال�رج، أو ما K&� في م%Uقة @اب األس�ا�
و�انj سلUات االح0الل ق� أعل%j أنها سV0ع 

vته���v ت%� " تلف��F"(��وع أع(�ة اس(0%�ة خاصة @
 vm�0 ال�Hة، وص�ال ل&1ل ال)Kب ال1ل�ة الق��نإقام0ه ق

وأك�ت ال�زارة ان ج(�ع ال(/اوالت . UKل على األق"ى
اإلس�ائ4ل�ة ال�ام�ة ل0غ44� ه��ة ال(=&� األق"ى وال1ل�ة 
الق�K(ة للق�س ال(/0لة وPا@عها وال(�اقع ال(الصقة لها 

  .�Uvر ألب%اء شعI فل=4U?�د االسل? ت%&ح @فعل ال"(

  ٨ ص٢/١٢/٢٠٢٠لة االن�اء االردن�ة و�ا
* * * * *  

�9 على ال(ق�س44?RK 3كارثة .. القل
"�B�  "واد ال&�ز"ته�د م%bقة " نال=4ل

  

�9 القل3 على ال(ق�س44? عقI إعالن بل�Kة RK
االح0الل ال("ادقة على ال(UR{ العام ل(%Uقة واد ال&�ز 

، و�/mرو @الق�س ال(/0لة في األول  نم? ال�ه� ال&ار v
 .م? أ@عاده وت�عاته ال)ارث�ة على ال(�ی%ة ال(/0لة

وح=I تق��� ع�1 ال�ؤوف أرناؤو� فان إعالن 
» نال("ادقة على مUR{ وادv ال=4ل��B«بل�Kة االح0الل 

في واد ال&�ز، ی
4� و�B�ف ع? أن ال(K }UR(�0 إلى ما 
ًما ه� أ@ع� م? واد ال&�ز، مRاوف الفل=4U%44? ع(�

ًوأهالي ال(�ی%ة ال(ق�سة خ"�صا، ألس�اب ع�ة، أب�زها أن 
%4�ة خاصة في م%Uقة U=قام على أراض فل�ٍال(UR{ س
�ة ��نها في ح�ض ال(�ی%ة ��1Uال �ح=اسة لل(%ا�

ً Pا@قا، ١٦الق�K(ة، و�=(ح ب1%اء أب%�ة K"ل ارتفاعها إلى 
 ما Kع%ي تغ44� ال�جه الع�_ي ل(�ی%ة الق�س وPا@عها الع�_ي

 .اإلسالمي وال(=�/ي
ًوعالوة على الUR� ال(/�ق @Uا@ع ال(�ی%ة وت�اثها 
الع��3، فإن ال(UR{ ی
4� مRاوف أص/اب األراضي 
وال�رش في واد ال&�ز، ال0ي تع�ف @أنها ال(%Uقة ال"%ا¥�ة 
ال�ح�4ة @ال(�ی%ة، ما Kع%ي فق�ان مwات العائالت م"�ر 

أص/ابها م%m ٍدخلها واالس0�الء على أراض خاصة ت�ارثها 
 .مwات ال=4%?

 }URة ه� أن ال/�ی³ ی�ور ع? م���ال �4
وما ی
 ألف م0� م�_ع K"%ف ال(%Uقة ٢٥٠@(=احة ت"ل إلى 

ك(&(ع تق%�ة عال�ة م0ق�مة، ت/اول بل�Kة االح0الل ت&(4له 
عل�ه، في م/اولة » نوادv ال=4ل��B«م? خالل إPالق اس9 

 في ال�الKات »نسل��B فالي«ل0�و�&ه و�أنه ش1�ه @(��وع 
 .ال(0/�ة األم4���ة
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نل)? الفل=4U%44? @ال(�ی%ة K&(ع� على أن 
 }UR)ار الPاف في إU)ة الKفي نها I"K }UR)ال
ًاإلس�ائ4لي الهادف ل0غ44� معال9 ال(�ی%ة ب�ءا @/ي ال("�ارة 
ًم�ورا @��ارع ال=لUان سل�(ان وصالح ال�ی? والHه�اء 

ال&�ز، ت�wPة ًوص�ال إلى ال(%Uقة ال"%ا¥�ة في واد 
ألس�ل0ها وأس�لة ال(�ه� العام لل(�ی%ة، ��(ا ذهI @عVه9 

Pال(ا أن ال(��وع م�_ح «: ل�صفه @االس0�Uاني، م0=ائل4?
إلى هmه ال�رجة فل(اذا ال ت%فmه ال1ل�Kة في الق�س الغ�_�ة؟ 
هل اك0�فj بل�Kة االح0الل @ع� عق�د على االح0الل أنها 

U=ة الفل��ة؟ًح��"ة فعال على رفا¨l��4%44? @الق�س ال». 
  ١٤ ص٢/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  
ب�ان صادر ع? الهw4ة اإلسالم�ة العل�ا وهw4ة 

سلUات االح0الل ت/ارب : العل(اء وال�عاة @الق�س
 !!األم�ات

� ح³4 ن� م�ی%ة الق�س م�ی%ة ال4R� -  الق�س
ًوال=الم، ی�0غل عل4ها ال(/0ل الغاش9، ��=عى جاه�ا 

�ة دو اح0�ام ل0غ44� معال(هRة وال0ار��نا ال/Vار�ة وال0�اث
�9 وحق� شعI ج1لj دماؤه ودماء أج�اده ب0�اب هmا �قل

وال . ه و�رثه وت�اثه وحVارته%ًال�P? الغالي، دفاعا ع? دی
زالj سلUات االح0الل ت%0هF ح�مات ال(قاب� اإلسالم�ة 
 ;�في فل=4U?، وتعv�0 على األم�ات، و_4%(ا ن/? ن�

�ًا معق�ا ت0=ارع ��ه األوراق وت%/از ��ه ًواقعا س�اس ً
 ?4U=ل�م، وما ت�ه�ه ال�4م فلb)ال9 ض� الbمع ال �قالف
@عامة، وم�ی%ة الق�س @Rاصة م? م0غ4�ات م*ل(ة 

 :وPع%ات م00ال�ة ل%*�� على ما Kأتي
إن االع�0اء الvm قامj @ه سلUات : ًأوال

�ة"االح0الل @/3 ال(ق1�ة sال((�0ة على س�ر " ال�4س
ق�س ال��قي ال(&اورة ل(ق1�ة @اب ال�ح(ة ال(الصقة ال

ًلل=�ر ال��قي لل(=&� األق"ى ال(�ارك أVKا م? ه�م 
 vی�صل إلى إلىلل�رج ال(*د vmة وال�ة " ال(ق1�ساحة مق1

ك(ا اع�0ت سلUات . ، والع³1 بها ون�; ق�1رها"ال�ه�اء
ًاالح0الل على مق1�ة @اب ال�ح(ة، ف%��j ق�1رها أVKا 

=ل(4? م? دف? م�تاه9 ف4ها، وم? ق1لها مق1�ة وم%عj ال(
ُ، وغ4�ها م? مقاب� ال(=ل(4? ال0ي ان0هjB "مأم? هللا"

إن(ا هي اع�0اءات @اPلة وم�ف�ضة @Bل .. ح�ماتها
 .ال(عای4� ال�ی%�ة واإلن=ان�ة وال�ول�ة

ًنUالI ح�Bمة االح0الل الkl�0 ف�را ع? : ًثان�ا
ات ال(Hمع إقام0ها هmه االع�0اءات الbال(ة، وأن ال0غ44�

م? ق1ل ح�Bمة االح0الل وال0ي م? شأنها تغ44� معال9 
�ة sة ال�4س�قة ال(ق1U%ل عام، ومB�@ م�ی%ة الق�س
ومق1�ة @اب ال�ح(ة إضافة إلى الق"�ر األم��ة @�Bل 
خاص، هي إج�اءات ت=عى ل0غ44� وجه ال(�ی%ة ال/Vار�ة 

@ع وP(- معال(ها الع�_�ة واإلسالم�ة، و�عUائها الUا
vا ون*�� @أن الق�س س�0قى هي الق�س ! ال4ه�دmه

ًماض�ا وحاض�ا وم=0��ال ألهلها ال��ع44? ً ً. 
ن�ع� ال/�Bمات الع�_�ة واإلسالم�ة ب0/(ل : ًثال
ا

م=*ول�اتها ت&اه الق�س ومق�ساتها وعلى رأسها ال(=&� 
Iار م? �ل جانUاألق"ى ال(�ارك ال0ي ت/�ق بها األخ .

 �U@ا�ا وس�4قى ال(mنه j4في م�ی%ة الق�س وفي أك%اف ب
ال(ق�س م�افع4? ع%ها ن�ا@ة ع? األمة اإلسالم�ة ح0ى 

 .Kأذن هللا @الف�ج
َنµÉ غالI على أم�ه ولـ)? أك
� ال%اس ال Kعل(�" * َُّ َ َ َْ َ ٌ َّ ِ َ َ ََ َْ َ ََّ ِ ِِِ ْ َُ" 

 ٢١س�رة ی�سف آKة 
  فل=4U? / ال(ق�س بj4 – هw4ة العل(اء وال�عاة

 الق�س  – عل�االهw4ة اإلسالم�ة ال

  هـ١٤٤٢/ر_�ع اآلخ�/ ١٧ االث4%?

  م٢٠٢٠/ ٢/١٢ :وف3
* * * * *  

�ة ت0ه9 ق�ات االح0الل @إع�ام lة حق�)b%م
  ال�ه�4 ال(ق�سي ن�ر شق4�
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�ة lة حق�)b%م j)ة"اته�، سلUات "إس�ائ4ل
االح0الل اإلس�ائ4لي @إع�ام ال�اب الفل=4U%ي، ن�ر شق4� 

 االح0الل @(/اولة م? الق�س ال(/0لة، واصفة ادعاء
 .ال�ه�4 ت%فm4 ع(ل�ة ده- @أنها مHاع9 ول�=j ص/�/ة

" ب0=4ل9"وأ�ه� مقUع م=&ل ن��ته م%b(ة 
اإلس�ائ4ل�ة، أن ال�ه�4 شق4� تع�ض إلPالق ال%ار @ع� 
 klاألم? و �م? ع%اص IلP ُان0هاء ال/ادث، وع%�ما

 .إPالق ال%ار
وأوض/j ال(%b(ة أنه في ح�الي ال
ال
ة م? 

ن�ف(1�  / ت���? ثاني�٢٥م األر_عاء ال(�اف3 ع"� ی
" سل�ان "ّم? سBان) ً عاما٣٦(ال(اضي، �ان ن�ر شق4� 

Kًق�د س�ارته م0&ها إلى الق�س ّ ّ. 
�9 ش� الق�س ¥Hال Hقوع%� وص�له إلى حاج ّ- 

أن   و_ع�–ًوفقا ل(Hاع9 ش�Pة االح0الل اإلس�ائ4ل�ة 
ّاش10هj ق�ات األم? في ال/اجH أن ال�ثائ3 ال0 ي K/(لها ّ

�ا م? P�عة وأصاب ش�ارته @=�ًل�=j له، قاد شق4� س ّ ّ
�فة، ث9 ردا على ذلF أPل3 sP اح�س ال/�ود @&�ًح ّ ّ

 .ّع%اص� م? ح�س ال/�ود ورجال األم? ال%ار
ّل)? ال(قUع ال(=&ل، @/=I ال0ق���، bKه� أن  ّ
ّال/ادثة ل9 ت%0ه بهmا ال�Bل مه(ا �انj ص/ة وصف  ّ

إPالق ال%ار في ال/اجH، واصل @ع� : ال��Pة ل�1ای0ها
 klات م? األم0ار، ث9 ت�wع مV@ ارته��ادة سl �4ّشق ّ ّ

ّوفي هmه األث%اء ر�� س0ة م? . على P�ف ال�ارع
ع%اص� ش�Pة ح�س ال/�ود ورجال األم? اإلس�ائ4ل44? 
ّخلف ال=�ارة، وأPل3 أح�ه9 أر_ع رصاصات ن/� شق4� 

 .ُع? @ع� @Vع ع��ات م? األم0ار
ُ أPلقj ال%ار على ن�ر شق4� ع? وأضافj أنه

ّ@ع� ح4? �انj س�ارته م�0قفة و�ان واض/ا أنه ال B�Kل  ّ ً ّ ّ ُ
ّخU�ا على أح� م(ا ی*�� م&�دا أنه ال أسهل على  ً ًّ ّ ّ
ّع%اص� الق�ات اإلس�ائ4ل�ة م? اس�R0ام الق�ة الف0اكة ض�  ّ ّ ّ

Fر ذل�4%44? ح0ى ح4? ی%ع�م م1U=ّالفل ّ. 

�س� نهw4ة ش*و األ"وأوضح م/امي 
%4�ة دمحم م/(�د، أن وح�ة ال0/ق34 " وال(/�ر�?U=الفل

�قات األول�ة "ماح; "مع ش�Pة االح0الل�، أنهj ال0/
: ح�ل ��وف إPالق ال%ار على ال�اب ن�ر شق4�، وقال

نت=ل�9 ج
(ان ال�ه�4 ی�ل أنه أع�م دو سI1، و�%في "
 ".االدعاءات @(/اول0ه ت%فm4 أKة ع(ل�ة
س�اسة م
4�ة لل&�ل وت�0ع سلUات االح0الل 

ُت0(
ل في اح0&از ج
³ م? K��0ه @أنه9 م%فvm ه&(ات 
في م/اولة ل�دع م%فvm ه&(ات في ال(=0ق1ل 

  .�والس�R0امها ��رقة م=اومة في مفاوضات ت�ادل األس�
  ٢/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

ان0هاكات اإلح0الل تع�Kا ": األوقاف اإلسالم�ة"
ًساف�ا واص�ارا واض ً/ا على اثارة م�اع� ً

 )ب�ان(ال(=ل(4? 
نK=0%)� م&ل- األوقاف وال�*و  –الق�س 

وال(ق�سات اإلسالم�ة، ان0هاكات سلUات االح0الل 
ال(�0اصلة وال(0"اع�ة @/3 ع(�م ال(�ی%ة ال(ق�سة 
�ة sة ال�4س�الى ال(ق1 vها ال�رج ال(*د�اخ jالP وال0ي

اه9 وأب�ز وام�0ادها م? مق1�ة ال�ه�اء ال0ي تع10� أح� 
ال(قاب� اإلسالم�ة في م�ی%ة الق�س وال0ي تعج ب�فاة 
ع(�م اهل ال(�ی%ة و��ار العل(اء وال"ال/4? وال(&اه�ی? 
�ة ث� هmه �Hی? رووا ب�مائه9 الmات ال�ه�اء الwوم�
vاألرض ال�4Uة م%m ب�اKة الف0ح الع(� وح0ى ی�م ال%اس 

 .هmا
ى ح³4 تع(ل بل�Kة االح0الل م%m ف0�ة ��Pلة عل

م/اص�ة ال(ق1�ة واحا0Pها @ال(�ار�ع ال0ه���Kة وال(=ارات 
وال/�ائ3 ال0ل(�دKة على ام�0اد ال=�ر ال��قي ل(�ی%ة 
الق�س و_(/اذاة ال(ق1�ة به�ف إخفاء معال9 ال((�ات 
�ة االص4لة ال(/�Uة @ال(ق1�ة، وال0ي �ان Rوال(�اقع ال0ار�
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&هة اخ�ها ه�م ال�رج ال�ح�4 ال(*دv الى ال(ق1�ة م? ال
ال�(ال�ة، وذلF @اس�R0ام االت وأدوات ال/ف�، في إPار 
سل=لة م�0اصلة م? االن0هاكات ال0ي ی%�� لها ال&41?، 
�ة، sة ال�4س�أ م? ال(ق1H&0ء ال یH3 ج��Uا الmل ه
ًوت(
ح³4 تع10� دائ�ة األوقاف اإلسالم�ة هي صاح�ة ال/3 
القان�ني ال�ح�4 في اج�اء أv ع(ل�ة ت�م�9 او ص�انة 

mًا الU��3 ب�صف ال(ق1�ة وقفا اسالم�ا ص/�/ا ال K/3 له ً ً
ألv �ان ت/j أv ذر�عة �انj أv ح3 @ف�ض أv تغ44� 

 .عل�ه
ًوم? ه%ا نع10� ان هmه االن0هاكات تع�Kا ساف�ا 
ًعلى ح�مة ال(قاب� واص�ارا واض/ا على اثارة م�اع�  ً

ض(? م=اعي بل�Kة . ال(=ل(4? في م�ی%ة الق�س وغ4�ها
ل�ام�ة لU(- تار�خ ال(�ی%ة ال(ق�سة وPا@عها االح0الل ا

 .الع�_ي اإلسالمي األص4ل
وعل�ه ت0/(ل سلUات االح0الل وح�ها �امل 
ال(=*ول�ة، مUال41? ایها في وkl هmه ال(�ار�ع 
وال&�ائ9 ض� تار�خ م�ی%ة الق�س واثارها اإلسالم�ة 
و_ال)ف ع? الع³1 والR0��I في �ل ه&(اتها ال0ه���Kة 

 ال��� وال/&� لU0ال ح�مة ال(قاب� ال0ي ت&اوزت
واالم�ات في مقاب� هmه ال(�ی%ة ال(%)�_ة @فعل س�اسات 

 .االح0الل ومUURاته
Éهللا غالI على أم�ه ول)? أك
� ال%اس ال 

  نKعل(�
/ نم&ل- األوقاف وال�*و وال(ق�سات اإلسالم�ة

 الق�س
 -  هـ١٤٤٢/ر_�ع اآلخ�/١٧الق�س ال���k في 

  م٢/١٢/٢٠٢٠الـ(�اف3 
  ١ ص٣/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

 على خ4U� ته���v م��وع.. الق�س ع&لة
  ال(1B� سف�ح

 

 ت�اصل سلUات االح0الل –الق�س ال(/0لة 
اإلس�ائ4لي وأذرعها، سع4ها ال/
³4 لU(- ال(عال9 
اإلسالم�ة والع�_�ة ل(�ی%ة الق�س ال(/0لة، وت���ه آثارها 

0�Uان�ة وتار�Rها الع��3، م? خالل م�ار�عها االس
  .ال(0Rلفة

ُإذ ت=�ع سلUات االح0الل في ت%فm4 ع��ات 
ال/�ائ3 "و" نوادv ال=4ل��B: "ال(�ار�ع ال0ه���Kة م
ل

وغ4�ها ال)
4�، به�ف تغ44� معالE1 " 9"و" ال�0رات�ة
ال(�ی%ة ال(ق�سة، وت��Uقها م? الRارج @/Hام اس0�Uاني 

  .م0"ل
والvm " ع&لة الق�س"وم? أض9R هmه ال(�ار�ع 

ت%فm4ه على سف�ح ج1ل " ج(��ة إلعاد االس0�Uان�ة"عH0م ت
، "ل%�ن آv"ال(1B�، وذلF على غ�ار دوالب ل%�ن ال(=(ى 

 }UR)ها لm4ة"ض(? ت%ف�في أك
� م? " ال=�احة االس0�Uان
  .ً م�قعا في الق�س ال(/0لة٤٥

ن، أن �BK أح� "ع&لة الق�س"و��اد ل(��وع 
 الق�س، فه� أب�ز ال(عال9 ال=�اح�ة االس0�Uان�ة في

v¥�ارة ع? ع&لة س�اح�ة ضR(ة أو دوالب ه�اء دائ� 
 ع�_ة صغ4�ة ٣٢ً م0�ا، ی�ج� @ه ٥٠ال�Bل، على ارتفاع 

 ألف شR¡ ١٥م0"لة ب�عVها ال�ع�، ت0=ع ل/(ل 
Iاح األجان�  .£ی�م�ا م? ال(=P�0%4? وال=

حB)K ³4? لل�R¡ ر��_ها ل(�اه�ة معال9 
ي ال(�0س{،  �4ل� م0� ف٦٠-٥٠الق�س ح0ى م=افة 

�امة، �م
ل ال1ل�ة الق�K(ة وال(=&� األق"ى و�%�=ة ال
  ...وغ4�ها م? ال(عال9

نوأك� ال�اح³ في ش*و الق�س أب� دKاب أن 
ی%�رج ض(? ال(�ار�ع ال0ه���Kة لل(�ی%ة " ع&لة الق�س"

: ال(ق�سة، وله أ@عاد خ4U�ة ح³4 إن ال&هة ال(%فmة له
"��Uة ل9 ت%�أ م? أجل ت�� ال=�احة ج(��ة اس0�Uان

العامة أو ال0���ه، بل وج�ت م? أجل سلI أراض4%ا 
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وتغ44� ال0ار�خ وP�د ال=Bان الع�ب م? الق�س، وال0�و�ج 
  "...ل�واKات تل(�دKة

وأوضح أب� دKاب أن اخ0�ار ج1ل ال(1B� إلقامة 
ًعل�ه لK 9أت ع1
ا، و�ن(ا به�ف تHو�� " ع&لة الق�س"

 ی0(0ع @ه هmا ال0ار�خ وال/Vارة اإلسالم�ة، خاصة ل(ا
�ة ودی%�ة وأث��ة ع%�نا ن/? Rة تار�)�l ?ال&1ل م
ّالفل=4U%44? وال(=ل(4?، فه� ال(�قع الvm وkl و�1� 
عل�ه الRل�فة ع(� ب? الURاب رضي هللا ع%ه ح4%(ا جاء 

 ١٣الس0الم مفات�ح الق�س م? ال�U���ك صف�ون�4س في 
  .v ه&�١٥رمVان 

w� ز�? ب"ًو��ه أVKا الw1� ال�ه4� ال(ع�وف 
وه� خادم ع(� ب? الURاب والvm س�m� -)UلF، " ال�ی?

�ة ته(%ا Rا ل�ج�د حادثة تار��bي نRتار� �wًوه� ب
كفل=4U%44? وع�ب وم=ل(4?، ولmلF فهmا ال(��وع ه� 
م��وع ته���v @ام0�از ولmا ل9 ی�ضع في غ�ب الق�س، 
و�ن(ا وضع في ش�قها، به�ف ف�ض وقائع ته���Kة في 

ن� معال(ها، ال0ي K=ع� م? خاللها ل(=ح ال(%Uقة وتغ44
  .ه��ة م�ی%ة الق�س

vما K&� إذن ه� ع(ل�ة خ%3 للفل=4U%44?، ف(? 
خالل ه�م ال(%ازل وع�م م%/ه9 ت�اخ�¡ ال1%اء به�ف 
إفقاده9 األم? االج0(اعي واإلن=اني، وه�م ال(/الت 

vال0&ار�ة إلفقاده9 األم? االق0"اد.  
�ب، @/³4 ال نو���� أن ت)� الق�س Pاردة للع
 ألف ٣٠-٢٨ی��H ع�د الفل=4U%44? في الق�س ع? 

ن=(ة وأن �BKن�ا في م%ا3P وأح�اء ال ی�ج� ب4%ها ت�اصل 
نجغ�افي، وأن ت)� إمBان�ة ال1%اء وال�U0ر ف4ها 

  .م=4/0لة، وف3 أب� دKاب
خاصة أن االح0الل ان�0ه في شه� ت(�ز 

، ح4%(ا أراد ف�ض وقائع ج�ی�ة على األق"ى ٢٠١٧
�ا@ات إل)0�ون�ة و�ام4�ات م�ا�lة، إلى وح�ة ال(ق�س44? و_

وس�عة وص�له9 م? �ل أح�اء الق�س إلى @اب األس�ا�، 

ما أد� إللغاء م��وعه، ف�ج� ض�ورة ل0قل4ل ال=Bان 
ألجل ال=�U�ة على هmه األح�اء وم%عها م? ال�0اصل، 
نعلى أن ت)� م/اص�ة @ال(�ار�ع االس0�Uان�ة 

ل ال(=احات الفارغة وال/�ائ3 وال(=P�0%4? أو م? خال
  .ال�0رات�ة ل�=هل إغالقها وال=�U�ة عل4ها

ّك(ا أك� ال�اح³ وال)اتI سار ع�ابي، إن  v
االح0الل یه�ف إلى ت/ق34 ج(لة م? األه�اف @(�ار�عه 
االس0�Uان�ة في الق�س، س�اء تلF ال0ي في داخلها أو 

  ".ع&لة الق�س"ال(/�Uة بها، @(ا في ذلF م��وع 
�ابي ل(�اسل%ا أن االح0الل یه�ف إلى وأك� ع

عHل الق�س ع? فVائها ال&غ�افي وال�K(�غ�افي في 
الVفة الغ�_�ة، وت/��ل الق�س إلى بw4ة Pاردة ل=Bانها 
األصل44? ل0)��- األغل1�ة ال"ه�4ن�ة ف4ها م? جهة، 
ول)�ح ق�رة ال&(اه4� ال(ق�س�ة على الv�"0 ل(�ار�عه 

، ول0)��- الق�س االس0�Uان�ة وال0ه���Kة م? جه �ة أخ�
ًن(�ذجا جاذ@ا لالس0�Uان، وإلعادة ص�اغ0ها @(ا ی�اف3  ً

  .دعای0ه ال"ه�4ن�ة وادعاءاته األی�ی�ل�ج�ة
H��)4%ي الU=٣/١٢/٢٠٢٠ لإلعالم الفل 
* * * * *  

نإس�ائ4ل ت=�R0م قان� أمالك : نم=*ول�
  ال�ولة ل0"ع�4 ال�0سع االس0�Uاني

 

، ی�م م  حmر– )ش�R%4ا( – رام هللا ن=*ول�
�-، م? خU{ إس�ائ4ل ل0"ع�4 ال�0سع االس0�Uاني )Rال
�k م"ادرة األراضي في الVفة الغ�_�ة وش� الق�س 
قوت)

 ".أمالك دولة"نم? خالل ت/��لها إلى قان� 
ًوجاء الm/0ی�ات @ع� إعالن إس�ائ4ل م*خ�ا ع? 

 وح�ة اس0�Uان�ة ج�ی�ة وم/(�ة ١٤٨١إق�ار خU{ ل1%اء 
�ة في األر��1P اءات�ام? مع إجH0ة @ال�%4U=اضي الفل

  .ل0/��ل مل)�ة األراضي إلى أمالك ال�ولة
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و_/=I م=*ولK ،?4ع0(� مUR{ ت/��ل األراضي 
إلى أمالك دولة على م"ادرتها في حال ل9 ی90 زراع0ها 

  .نل(�ة ثالثة أع�ام م00ال�ة دو ال%b� في وضعها القان�ني
�Uان، وقال ال%اش{ في الل&ان ال�ع1�ة ض� االس0

إن ال(UR{ اإلس�ائ4لي یه�ف لل=�U�ة على أراض ت��ها 
نأص/ابها الفل=4U%�4 وعHف�ا ع? زراع0ها @ع� أن ات&ه�ا 

  .�الى أع(ال أخ�
ًوأشار Pع9 هللا إلى إعالن إس�ائ4ل م*خ�ا ع? 

ج%�ب " كف� عقI"ً دون(ا م? أراضي بل�ة ٢٥٠م"ادرة 
m أك
� م? الق�س @/&ة أنها أمالك دولة وأنها ل9 تHرع م%

  .ب*رة اس0�Uان�ة إس�ائ4ل�ة ف4ها" ش�ع%ة"ثالثة أع�ام ل"الح 
وحmر م? أن مUR{ تغ44� إج�اءات ت=&4ل 
األراضي ال&�ی�ة في الVفة الغ�_�ة، س�=هل @"�رة �41�ة 

 في ال(ائة م? ٤٠على إس�ائ4ل إعادة ال0=&4ل ألك
� م? 
�ة م=احة الVفة، وت���ع ال1*ر االس0�Uان�ة غ4� القان�ن

  .وت
j41 مل)04ها @اس�R0ام ق�ان4? ق�K(ة
بj4 (م? جه0ه قال م�ی� دائ�ة الR�ائ{ في ج(��ة 

%4�ة في الق�س خل4ل تف)&ي، إن إس�ائ4ل ) قال��U=الفل
ت=�R0م م&(�عة م? الق�ان4?، جHء م%ها Kع�د إلى الف0�ة 
الع
(ان�ة واالن�0اب ال1��Uاني على فل=4U? م? أجل خ�مة 

  .يال�0سع االس0�Uان
نوذ�� تف)&ي، أن القان� الع
(اني �ان Kع10� 
ًاألراضي أمالكا لل�ولة في حال ع�م زراع0ها أو اس0"الحها 

  .ل(�ة ثالثة أع�ام ح0ى ل� �انj م=&لة @(ل)�ة خاصة
نوأوضح أن إس�ائ4ل ت=0غل القان� ال(��mر في 
%4�ة خاصة أن U=م"ادرة آالف ال�ون(ات م? األراضي الفل

رع4? ت���ا أراض4ه9 وات&ه�ا للع(ل في مه? ال)
4� م? ال(Hا
  .�أخ�

وحmر تف)&ي م? اس�R0ام ذلF �غUاء م? أجل 
ش�ع%ة ال1*ر االس0�Uان�ة اإلس�ائ4ل�ة في الVفة الغ�_�ة 

  .ع1� نقل مل)�ة األراضي ال(قامة عل4ها إلى أمالك ال�ولة

ب�وره، اع10� رئ�- هw4ة مقاومة ال&�ار 
إج�اءات ال0=&4ل واالس0�Uان في ول�4 ع=اف أن 

ف�ض "اإلس�ائ4ل�ة ال&�ی�ة لألراضي في الVفة الغ�_�ة ت(
ل 
في إشارة إلى خUة ال=الم " نأم� واقع لURة صفقة الق�

�ةB��األم.  
 �Uع� األخK نورأ� ع=اف أن قان� أمالك ال�ولة
%4�ة U=ص إقامة دولة فل�على م=0ق1ل حل ال�ول40? وف

ة ت�س�ع االس0�Uان ًم0"لة جغ�ا��ا ��نه Kق�م على ش�ع%
  .على م=احات واسعة م? الVفة الغ�_�ة

اإلس�ائ4ل�ة أن " ال=الم اآلن"وس31 أن أك�ت ح��ة 
" أمالك ال�ولة"ال=لUات اإلس�ائ4ل�ة ت=�R0م ق�ان4? م
ل 

ل=لI م%ا3P واسعة في الVفة الغ�_�ة " أمالك الغائ41?"و
  .نم? دو ال/اجة إلى تق�9K تع��Vات

�ة و�ع� ملف االس0�Uان=� أح� األس�اب ال�ئ
لkl�0 آخ� مفاوضات لل=الم ب4? ال&ان41? ق1ل م%0"ف 

  .٢٠١٤العام 
  ٤/١٢/٢٠٢٠الق�س ال(ق�س�ة 

* * * * *  

  
  

م%�أة  ٣٢و�ه�م  مق�س�ا ٨٧ االح0الل K��د
%4�ة ال�ه� ال(اضيU=فل  

  

أفاد تق��� ...  <<– ع(ان – نادKة سع� ال�ی?
 4٨٧لي P�دت فل=4U%ي أن سلUات االح0الل اإلس�ائ

 ،?4%P�0=)م"ادرتها ل"الح ال Iا م? م%ازله9 عق�ًمق�س ّ
، خالل ال�ه� ال(اضي، في  �وش�دته9 ��ات�ا @ال مأو
إPار س�اسة ته��� الق�س ال(/0لة وتغ44� معال(ها 

  .اإلسالم�ة الع�_�ة ع1� ه�م ال(%ازل واالس0�Uان
 Fات االح0الل به�م "وراف3 ذلUام سل�l٣٢ 

%4�ة،U=ار م%�أة فلUال ١٦ مع إخV، ف�@ال�0م4 �أخ ً �
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ع? ال("ادقة على إقامة آالف ال�ح�ات االس0�Uان�ة 
�ة أن/اء الVفة الغ�_�ة، �ال&�ی�ة في الق�س ال(/0لة، و_
 ?44%4U=4? الفل%Pأراضي ال(�ا k��&ع� م"ادرة وت@

، وف3 م��H الق�س ل�راسات "قوش3 الU� االس0�Uان�ة
  .ال�أن اإلس�ائ4لي والفل=4U%ي

وأوضح م��H الق�س، في تق���ه أم-، أن 
سلUات االح0الل ت�اصل س�اساتها الع%"��ة ض� "

الفل=4U%44?، وم"ادر أراض4ه9 وه�م م%ازله9، ألغ�اض 
  ."األن�Uة االس0�Uان�ة
ان0هاكات سلUات االح0الل @/3 "وأفاد أن 

ال(ق�سات ال�ی%�ة، الس�(ا ال(=&� األق"ى ال(�ارك، في 
 ت"اع�ت وت4�تها، خالل ال�ه� الق�س ال(/0لة، ق�

ال(اضي، ح³4 بلغ ع�د ال(=P�0%4? ال(U0�ف4? الmی? 
 ١٨٤٥اق0/(�ا ال(=&�، @/(اKة ق�ات االح0الل، 

  ."ًم=P�0%ا
م? ب4? ال(=P�0%4? ال(ق0/(4? "ون�ه إلى أن 

، وما  �B=االح0الل بل�اسه9 الع ;�vع%اص� في ج
د ، ال(Hع�م، و_mلF فإن ع�"اله�Bل"نU@ �)=Kل�ة 

، @اإلضافة ١٥٠٣ال(=P�0%4? ال(ق0/(4? لألق"ى بلغ 
 م? ً ع%"�ا٦٤و، ال(Hع�م، "اله�Bل" م? Pل�ة ٢٧٨إلى 

  ."مRاب�ات االح0الل
، أم-،  نوق� اس0أنف ال(=P�0%� ال(U0�ف� ن

@اب "اق0/ام @احات ال(=&� األق"ى ال(�ارك، م? جهى 
  .>>...ال(غار_ة، ت/j ح(اKة ق�ات االح0الل
 ١٦ ص٤/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

ُخI4U األق"ى m/Kر م? ح(الت خ41
ة 
  ت=0ه�ف أهالي الق�س

  

خI4U ال(=&� األق"ى ال(�ارك م? ح(الت  حmر
�خ41
ة ت&� في ال=� والعل? ت=0ه�ف أهالي الق�س  ُ

وأوضح خI4U األق"ى ال��خ دمحم ح=4?، في . ال(/0لة
خ�Uة ال&(عة، أن تلF ال(/اوالت ت=عى إلى تف)�F ال%=�ج 

ج0(اعي في الق�س، و�لى أن تع9 الف�ضى و�=�د الRلل اال
  . ب4? ال(ق�س44?

إن ه%اك ح(الت ت=0ه�ف : وقال ال��خ ح=4?
1�عة ال=Bان، Pا و�أب%اء ال&4ل ال%اشئ، وت/اول قلI ال&غ�ا�

  . وت=عى النH0اعه9 م? تار�Rه9 وحVارته9 وان0(ائه9
وأشار إلى أن االح0الل اإلس�ائ4لي ی%فm ه&(ة 

ًعلى الق�س وأهلها وعقاراتها ومق�ساتها، م*��ا أن ك41�ة 
ًكل هmه ال(UURات وال/(الت ال(=ع�رة @ال�0اP* س�ا وعل%ا  £

  ". هي مUURات مB��فة"
وش�د على أن الق�س م�ی%ة ضار_ة في ع(3 
نال0ار�خ وال ت4V�ها هmه ال/(الت، �(ا أن ال(�ا@4U? ثاب�0 

  . نمm&0رو في م�ی%0ه9 وم=&�ه9 ال(�ارك
ال(=&� األق"ى ال مBان له إال في : "أضافو

الق�س وفي قل�ب ال(*م%4?، وعق�4ة ال(=ل(4? الmی? دافع�ا 
ع%ه ورا@�Uا ��ه م%m ال"�ر األول لإلسالم إلى وق0%ا 

  ". ال/اض� وح0ى ی�ث ال(�لى األرض وم? عل4ها
وأك� أن االق0/امات واالع�0اءات اإلس�ائ4ل�ة 

�قة أن ال(=&� وم/اوالت تغ44� ال�ضع القائ9 �ل? تغ4� ح
األق"ى لل(=ل(4? وح�ه9 ال K�ار�ه9 ��ه أح�، وال K&�ز 
له9 أن K�ار��ه مع �ائ? م? �ان في ¥�ادة م�0��ة ��ه، 

ِفه� وضع ل�0ح�4 ال(�لى تعالى فق{ ُ .  
ولفj خI4U األق"ى إلى أن االع�0اءات 
�ة ال0ي ت9V رفات ال"/ا@ة sة ال�4س�مق1 jالP ة�اإلس�ائ4ل

ًل/4? و_اب ال�ح(ة، دا¥�ا أهالي الق�س لل�_ا� وال"ا
ُ ألف م"ل، ١٥و�ان ن/� . وال
�ات في ال(=&� وأك%افه

أدوا صالة ال&(عة في رحاب ال(=&� وس{ إج�اءات ص/�ة 
  . م��دة لل�قاKة م? ف4�وس ��رونا

وأفادت دائ�ة األوقاف اإلسالم�ة في الق�س 
عة  ألف م"ل أدوا صالة ال&(١٥ال(/0لة، @أن ن/� 
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@األق"ى، وف3 إج�اءات ال=المة لل/� م? ان0�ار ف4�وس 
  . ك�رونا

: وقال م�ی� ال(=&� األق"ى ال��خ ع(� ال)=�اني
إن ال("ل4? ت�اف�وا إلى األق"ى، وان0��وا في ال�احات 

ً دون(ا في األق"ى، ١٤٤وال(=اج� ال(=ق�فة على م=احة 
ف ًاح0�ازا م? ف4�وس ��رونا وف3 إج�اءات دائ�ة األوقا

  .@الق�س
ً م�U0عا وضع�ا ٨٠وأضاف ال)=�اني أن ن/� 

أش�Pة ال�0اع� ووزع�ا ال)(امات والقفازات، وس&ادات 
  .ال"الة ال0ي ت=�R0م ل(�ة واح�ة على ال("ل4?

  ٤/١٢/٢٠٢٠ نفل=4U? أو الی?
* * * * *  

"9� وح�ة اس0�Uان�ة ٣٥٠٠ب%اء ": ع4� ع(
@(%Uقة  على أراضي ال��=��ة وال�Uر وع%اتا

"E1 "اة�%4�ة قابلة لل/U=ع إقامة دولة فل%)K  
  

�ة " ع4� ع(�9"م%b(ة   حmرت– الق�سlال/ق�
 ?40Uخ m4ات االح0الل على ت%فUم سلHة، م? ع�اإلس�ائ4ل

 وح�ة اس0�Uان�ة على أراضي ٣٥٠٠ك41�ت4? ل1%اء 
 م*��ة أن ،"E1" ال��=��ة وال�Uر وع%اتا في م%Uقة 

Hة وع� .ل م�ی%ة الق�سهmا Kع%ي تق=�9 الVفة الغ�_
 j9"وقال��-، " ع4� ع()Rلها ال�4م ال ���في تق

ك41�ة ومف"ل�ة  " E1" إن خ�Uرة إقامة م=P�0%ة 
 9�نس0)� @(
ا@ة ال/&� األخ4� في ج�ار الف"ل وتق=

معال�ه "vالVفة وخاصة ع%�ما K&� ر_Uها مع م=P�0%ة 
9�ًلB�0ل بmلF حاجHا وج�ارا م? ال�ح�ات " أدوم ً

ل0ي ل? K=(ح ب�0اصل جغ�افي ودK(غ�افي االس0�Uان�ة ا
نفل=4U%ي @=11ها وم? خاللها، وس��B م? ال(=4/0ل 

%4�ة قابلة لل/�اةU=إقامة دولة فل.  
�; في م%Uقة �K الى انه j0ولف "E1"  ح�الي ،

 فل=4U%ي في م&0(عات ب�و�ة صغ4�ة ��(ا Kع�ف ٣٠٠٠

�ة، ت%� ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة l��ة الق�س الKب�ادv
وقالj ان م? ب4? هmه ال0&(عات بل�ة الRان . ه9ت�ح4ل

األح(� ال0ي �ادت إس�ائ4ل ق1ل عام4? أن ت%فm ع(ل�ات 
وت9 م%ع ال0�ح4ل في الل/bة . ه�م وته&4� ل=Bانها

 ?4U4%ي ب�ع9 م? ناشU=ال الفلV%ة ال&�األخ4�ة ن0
�ة lات حق�)b%وم Iة،أجان� م*��ة ان م&0(ع ودول

ضUهاد ال�1و في ص/�اء ًالRان األح(� أص�ح رمHا ال
  .الق�س

 j9"وقال�، انه @"�د ت�تI4 لقاء "ع4� ع(
األس�1ع ال(ق1ل مع سBان الRان األح(� وج�لة تع�ض 

 " E1" ف4ها مRاP� ال1%اء االس0�Uاني في م%Uق0ي 
 �(ا س0ع�ض ف4ل(ا وتقار�� م"�رة األح(�،والRان 

نق"4�ة أل@عاد هmه ال(=P�0%ة ال0ي س0)� انعBاساتها 
  . ال(%Uقة ب�م0هاعلى

�k م0/�ث4? على صلة V0=0انها س jوأضاف
واPالع بهmه االنعBاسات وال(RاP� م? ب4%ه9 ال1�و��=�ر 

�9 في � وناش{ م? أص�قاء ،"كفار أدوم�9"دان ت�رن� ال(
 و�ه�دیj أو_%هاK(� ال�ئ�- ال0%فvm4 ،ع�ب ال&هال4?

و�اع4ل معاف معل(ة وم%=قة ج�الت " ع4� ع(�9"ل(%b(ة 
  ".أص�قاء ال&هالU"?4ة في ون�

 j09"ولف�الى ت/mی�ات األم9 ال(0/�ة، " ع4� ع(
االس0�Uان�ة ی�1د  " E1"م? أن ت%فm4 إس�ائ4ل لURة 

 وت"��/ات ال(%=3 األم(ي الRاص ،اآلمال @ال=الم
 vال�B�قلع(ل�ة ال=الم @ال�� األوس{ ال=اب3، ن
}URف4ها ع? قلقه ال�الغ إزاء ال �الدی%�ف، ال0ي ع1� م

�ة في هmه ال(%Uقة ٣٥٠٠ال(قلقة ل1%اء %Bوح�ة س 
ج(�ع ال(=P�0%ات "ً، م*��ا أن "@الVفة الغ�_�ة ال(/0لة

نغ4� قان�ن�ة @(�جI القان� ال�ولي، وتbل ع��ة �41�ة 
  ".أمام ال=الم

ّ، الى ان هmا الURة تع�د "ع4� ع(�9"واشارت  ُ
 ع%�ما P�حها رئ�- ال�زراء اإلس�ائ4لي ١٩٩٤إلى عام 
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ًس31 إس/3 راب4?، وال0ي أق�ها الحقا وز�� االم? األ ّ
ّوت�kl ت%فm4ها . ١٩٩٧اإلس�ائ4لي إس/3 م�دخاv عام 

ّ ت/j ضغ{ دولي، إال أن ال=لUات ٢٠٠٩لف0�ة في عام 
ً، خاصة @ع� ٢٠١٤ّاإلس�ائ4ل�ة عاودت الع(ل بها في 

إعالن ال�ئ�- األم4��ي دونال� ت�امI نقل ال=فارة 
  .�٢٠١٨س في العام األم4���ة إلى الق

ّوقالj ان ال(�رسة في ت&(ع الRان األح(� 
َّال�1و ال(ه&� تقع على الU��3 االل0فافي  َ ُ v"ع " ١��ال=

َّو�V0(? ال(UR{ . قش� الق�س" ١إv "ض(? م%Uقة  ُ ّ
 9Vة ج�ی�ة ت�ّإن�اء م=P�0%ات إس�ائ4ل  وح�ة ٤,٠٠٠ُ

ّوم%Uقة ص%ا¥�ة وع��ة ف%ادق ومق1�ة �41�ة ت(�0 على 
� دون(ا م? األراضي ال("ادرة م? ق� ١٢,٤٤٣احة م= َ ُ

 ،-Kر�ة وأب� دH4ما @اإلضافة إلى العHر وح�Uّع%اتا وال
1�عي Uاني الB=عها االم�0اد ال�ُوال0ي تع10� ج(
�ة ال(/0لة، م(ا Kع%ي ض9 l��4%44? في الق�س الU=للفل
ّهmه ال(%ا3P إلى إس�ائ4ل ض(? ما ت=(�ه األخ4�ة 

  ".أراضي دولة"
ت(�0 " :"ع4� ع(�9" ح�ود ال(��وع قالj وع?

ّهmه ال(%Uقة ال&1ل�ة في وس{ الVفة الغ�_�ة، و�/�ها  ّ ّ
ّال0لة الف�ن=�ة"م? الغ�ب م=P�0%ة  ، وم? ال&%�ب "ّ

الغ�_ي بل�ة أب� دK-، وم? ال&%�ب م=P�0%ة ��4ار، 
قوم? ال�� م=P�0%ة معال�ه أدوم�9، وم? ال�(ال 

قا صغ4�ا Kقع ش� ًك(ا ت�(ل ج�4. نم=P�0%ة عل(� ً
 3��U9 على ال� ال=��ع ب4? ١م=P�0%ة معال�ه أدوم

%4�ة م
ل U=9 ت&(عات ب�و�ة فلVّالق�س وأر�/ا، و� ّ ّ
وتقع ج(�ع هmه األراضي ض(? م%ا3P ج . الRان األح(�

ّح=I اتفاق أوسل�، ح³4 تVRع لل=�U�ة األم%�ة 
ّوال(�ن�ة اإلس�ائ4ل�ة وت=�U� عل4ها بل�Kة م=P�0%ة  ّ ّ

�ال0ي تع10� م? �1� ال(=P�0%ات " ال�ه أدوم�9مع"
  ".اإلس�ائ4ل�ة في الق�س والVفة الغ�_�ة

  ٤/١٢/٢٠٢٠الق�س ال(ق�س�ة 

* * * * *  

ال(�ا@Uة ه%ادv ال/ل�اني تف�ل م/اولة 
  مRاب�ات االح0الل إ@عادها ع? األق"ى

 

ٌ أKام ٥ت)� ت(�  ل9 –  خاص–vك(ال ال&ع1�  ّ
ى، ح0ى عاد االح0الل على ع�دتها إلى ال(=&� األق"

�¡ ف�ح0ها عل4ها، Â%اته ل(/اولة ت�ابRال"ه�4ني، وم
 m%م jال/ل�اني، وال0ي أنه vة ه%اد�ّإنها ال(�ا@Uة ال(ق�س

ّع�ة أKام إ@عاد ع? ال(=&� األق"ى، والvm ام�0 ل  ٍ ّ١٥ 
ّم%m األKام األولى الن0هاء اإل@عاد، ح�صj ه%ادv . شه�

0(�، وم%m ال�4م األول على ال�0اج� في األق"ى @�Bل م=
ًلع�دتها، ح�ر ش�Pة االح0الل ال"ه�4ني مRالفة @/3  ّ

  .ال/ل�اني، بmر�عة ع�م ارت�ائها لل)(امة
 ،j1=ال�4م ال ��٥/١٢/٢٠٢٠ه j)سل ،ّ

ًمRاب�ات االح0الل ال"ه�4ني ه%ادv ال/ل�اني أم�ا 
لالس�0عاء لل0/ق34، ل�� مRاب�ات االح0الل ال"ه�4ني، 

�� م�اكH ال0/ق34 ال"ه�4ن�ة في ول�� ذهابها إلح
الق�س، وجه م/ق3 ال(Rاب�ات ال"ه�4ني ته(ة ارت�اء 

إن(ا األق"ى (و) @اب ال�ح(ة إل%ا(ُل=0�تI0� ?4 عل4ها 
ًلل(�ا@Uة ه%ادv ال/ل�اني، واتmR م? ذلF ذر�عة ) عق�4ة

�ع على أم� إ@عاد لها ع? l�0ِل(/اولة إج�ارها على ال

Vة، وح4%(ا رف)Kع على ال1ل�ة الق��l�0أم م/(�د ال j
�ع على أم� l�0ا@{ ال"ه�4ني على الV، ساومها ال�األم

  .إ@عاٍد ع? ال(=&� األق"ى ال(�ارك
@ع� ص(�د ه%ادv ال/ل�اني في وجه �ل ته�ی�ات 
وم/اوالت ال(/قق4? ال"های%ة، و�ص�ارها على الع�دة 
لل"الة في ال(=&� األق"ى ال(�ارك، و_%ف- ال=0�ت4?، 

خل4ها تع(ل ش� ما : "  ال(/ق3 ال"ه�4نيجاء ال�د م?
  ".ب�ها وتل�- ش� ما ب�ها، @- ما تع(ل م�اكل
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أم (م=اء ال�4م ال=j1، عادت ه%ادv ال/ل�اني 
إلى ال(=&� األق"ى ال(�ارك وأدت صالة الع�اء ) م/(�د

�ه�.  
ٍفي م%��ر لها ع1� وسائل ال�0اصل االج0(اعي، 

هللا Éهللا خ4� نو�(B�و و�(B� : "ّعلقj ه%ادv ال/ل�اني
  ."ال(اك��?

  ٥/١١/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 
* * * * *  

 في اس0�Uاني سعار".. هامات�س غفعات"
 ال(/0لة الق�س ش�قي

  

 عام� أب� ع�نان. د
 ال(/0لة الق�س وش�قي الغ�_�ة الVفة ت�ه�

 وه�م االس0�Uاني ال1%اء ت=��ع ع(ل�ات م? ج�ی�ة م�جة
 ال�ئ�- ت%"I4 ت=31 الفل=4U%44?، م%ازل و�خالء

 االس0�Uاني ال1%اء في ال0=��ع وهmا @ای�ن، األم��Bي
�ام K(%عl ال�ول40? حل �ع ع1Uافي ال�0اصل ق�غ)Kب4? ال� 
  .@الVفة ل/9 و_j4 الق�س قش�

 ب�Hارة ت&لى بل خل=ة، بmلF إس�ائ4ل ُتق9 ل9
 ال0ي لل(=P�0%ات، ب�م�41 ماFK األم��Bي الRارج�ة وز��
j)ائ4لي والفه9 ال%هار، وضح في ت�ع أن اإلس��ال0= 

 ال�زراء رئ�- جانI م? األخ4�ة الل/bة في م/اولة
 فإن و_ال0الي ت�امI، دونال� وال�ئ�- ن%0�اه� ب%�ام4?

 ال حقائ3 ل0أس�- فق{ ل�=j االس0�Uان�ة جه�ده(ا
 ج�ی� م��ار ل0أس�- ًأVKا ول)? األرض، على ف4ها رج�ع
، إس�ائ4ل K/ق3 أن شأنه م?  اإلس�ائ4لي نف�ادواال �ال)1�

  .@الق�س
 ی�ر�ه م(ا ًتعق�4ا أك
� @ات ال�اقع ل)?
،  م? أك
� ال%�ة هmه ع? BK�ف شيء فال ناإلس�ائ4ل�4

 س4%�ئ الvm وح�لها، الق�س في ال(0=ارع االس0�Uان

�ا ًحاجHا��� ما ج%�_ا، ل/9 و_j4 الق�س قش� ب4? £ح
  .دK(�غ�افي أساس على ح�ود رس9 ال(=4/0ل م? K&عل

 في م�م� تأث4� لها نف=��B ال(ع%ى، هmاو_
 أن ًإذا ع&I وال ال(=0ق1ل، في ال�ول40? حل إمBان

 ًآثارا االس0�Uاني ال1%اء لهmا أن َّع� ال�ولي ال(&0(ع
�ة&� معارضة إن ح0ى م/0(ل، ت�تI4 أv على إس0�ات

 م? ت(%عها ق� ال(ق�_4? إس�ائ4ل حلفاء ب4? كاملة ش�ه
m4ه ت%فmة هURال.  

 أورو_�ة دولة ١٧ ع1�ت األخ4�ة، �اتال=% في
 للUR{ وال(�0��ة الق��ة ومعارض0ها الع(34، قلقها ع?

 الURة ل�- األخ4� ال1%اء أن مع االس0�Uان�ة،
 الU��3 اتmRت ال0ي الق�س @��قي ال�ح�4ة االس0�Uان�ة

 اإلذن ن%0�اه� PلI ع%�ما �أخ� خUة �ه�ت إذ ال=��ع،
 ع4U�وت في ج�ی� ياس0�Uان حي ب%اء ل�1ء ب�م�41 م?

 ت�لي ق1ل األرض على حقائ3 لRل3 الق�س، ش(الي
  .ی%ای� في م%"�ه @ای�ن

 في الR��Uة ل0غ44� م�ج�دة �أخ� مUURات
 أعل? ف1�ای�، ففي ال�ول40?، ت=��ة إمBان وس/3 الق�س،
 االس0�Uان�ة ال(%اق"ات ن�� ن04ه ع? م�ة ألول ن%0�اه�

 @ال1%اء �اسي،ال= م"4�ه ح�ل انR0اب�ة ح(لة ِخ9V في
 ال(=P�0%ة ه%اك ج%I، إلى ًوج%�ا ،A1 م%Uقة في

 هامات�س، وجفعات ح�ما، وج1ل غ4ل�، في القائ(ة
 عازلة م%Uقة إن�اء وس904 غ4ل�، هار م=P�0%ة وت�س�ع

  .ل/9 و_j4 الق�س ش�قي ب4? كاملة
 ل1%اء شه�ة األك
� هي ،A1 م=P�0%ة

، ال(UURات  ?كان�0ن4 إلى الVفة وس0ق=9 �األخ�
 أv في وم/�Uها الق�س ان�ماج ندو K/�ل ما م%ف"ل4?،

%4�ة، دولةU=فل �B� ت�تI4 أv على ًم�م�ا تأث4�ها نوس
  .ال�ول40? حل Kع0(� م=0ق1لي

 ن%0�اه� عل4ها K��ف ال0ي االس0�Uان�ة ال(�ار�ع
Hم�ه إلى تV341 وس0&عل ال�ول40?، حل رفUا تmال/ل ه 
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 إلى واض/ة ةرسال ی�جه و�أنه ال�اقع، في ًم=0/�ال
 ع? خ�جj الق�س ال�ول40?، حل في تف)�وا ال: "@ای�ن
  ".خارجها وس�0قى ال(فاوضات، Pاولة

  ٥/١٢/٢٠٢٠ال(��H الفل=4U%ي لإلعالم 
* * * * *  

 kl4%�4 ی�ع� ال(&0(ع ال�ولي ل�U=نالفل ن
  إرهاب ال(=P�0%4? ض� ال(ق�سات

  

 ت�اصلj ردود -  ع(ان - نادKة سع� ال�ی?
4U=ف الفعل الفل�U0م ?P�0=ة ال(%�دة @(/اولة م�%ّ

إلض�ام ال%ار في ال)%�=ة ال&
(ان�ة، @(�ی%ة الق�س 
ال(/0لة، مUال41? ال(&0(ع ال�ولي @ال�0خل ل�kl إرهاب 
ّال(=P�0%4? واع�0اءاته9 ال(=0(�ة ض� ال(ق�سات ال�ی%�ة 

  .وال�عI الفل=4U%ي
وتأتي ج��(ة ال(=P�0? في أعقاب اس0�هاد 

 ی0&اوز ال
الثة ع�� ر_�عا م? ع(�ه ف0ى فل=4U%ي ل9
على ی� ق�ات االح0الل اإلس�ائ4لي ال0ي أPلقj ن4�ان 
%4�ة، U=فل IالUل، وس{ مHع�وانها @ات&اهه وه� أع
م(اثلة ل(UلI االت/اد األورو_ي، @ف0ح ت/ق34 دولي 
ل(/اس�ة االح0الل على ج�ائ(ه، وذلF خالل ت�4�ع 

  .ج
(انه أم-
%4�ة ودانj وزارة الRارج�ة واU=_4? الفل�ل(غ0

إق�ام م=P�0? یه�دv مU0�ف على اق0/ام ال)%�=ة “
ال&
(ان�ة في م�ی%ة الق�س ال(/0لة وال��وع في م/اولة 
 ?4%Pعة ت�خل ال(�ا�اقها، ول�ال س�ام ال%ار ف4ها واح�اض

  .”واألهالي إلش0علj ال%4�ان ف4ها وح�ل0ها إلى رماد
ة ال0ي خ�Uرة ال&��(ة ال��ع“ون�هj ال�زارة إلى 

ارت)1ها م=P�0? مU0�ف مR0ف وراء ال/��ة االس0�Uان�ة 
ال4ه�دKة ال(�ع�مة م? ق1ل ال=لUة اإلس�ائ4ل�ة @Bل 
 Iب قل�ض vناتها، ح³4 حاول اإلرهاب ال4ه�د�Bم

ال)%�=ة ال&
(ان�ة، وال0ي م? ال(ف0�ض أن تVRع 
  .”ل/(اKة سلUات االح0الل

 Fت أن ذل�ات “واع10Uسل *Pز ف�ل وت�ا�ی1
ح0الل مع إرهاب ال(=P�0%4? ال(�0اصل، �(ا K=�0عي اال

ت�ف4� ال/(اKة ال�ول�ة لل(ق�سات ال�ی%�ة، اإلسالم�ة 
�ة، ال0ي ت0ع�ض للUR� اإلس�ائ4لي/�  .”وال(=

ب�ضع ع%اص� إرهاب “وPالj1 ال�زارة 
ال(=P�0%4? ض(? قائ(ة اإلرهاب ال�ولي، مع ت�ف4� 

 أولى ن/� ال/(اKة لألماك? ال(ق�سة وال�ی%�ة ��URة
ت�ف4� ال/(اKة ال�املة لألرض ال(ق�سة ت/j االح0الل 

  .”وما عل4ها
م? جان1ها؛ دانj ع�V الل&%ة ال0%فKm4ة ل(%b(ة 

 ، ت"اع� أع(ال الع%ف وج�ائv“ 9ال0/���، ح%ان ع��او
نال)�ا¨�ة ال(%b(ة ال0ي K(ارسها مU0�ف� یه�د ض� 

�ة واإلسالم�ة، واصفة إKا/�ها ال(ق�سات ال�ی%�ة ال(=
�ة“sائUب ال�ه م? ” @ال/�ال0ي ت/�ث @/(اKة وت�ج

  .ح�Bمة الU0�ف اإلس�ائ4ل�ة
، في ب�ان @اس9 الل&%ة ال0%فKm4ة،  vوقالj ع��او

ّهmه االع�0اءات ال4UR�ة وال(عادKة لألدKان تع� ن0�&ة “إن 
ف)� اح0اللي مU0�ف قائ9 على الع%"��ة وال0/��� 

0(H44 و�ق"اء وال)�ا¨�ة في �ل وج�د ت���عات تعHز ال
اآلخ� وت0%"ل م? م=اءلة وم/اس�ة ال(&�م4?، �(ا تع� 
نتع41�ا واض/ا ع? اح0الل خارج ع? القان� وال VRKع  ً ً

  .”لل(=اءلة وال(الحقة القVائ�ة
�ة لل�وم U=أساقفة س� -�و_ال(
ل، أك� رئ
االرث�ذو�- في م�ی%ة الق�س ال(/0لة، ال(U�ان عUا هللا 

�=ة ال&
(ان�ة، وم/اولة االع�0اء على �%“ح%ا، إن 
اح�اقها م? م=P�0? مU0�ف ی�ل على عقل�ة ع%"��ة 

  .”غاش(ة
سلUات االح0الل ال(=*ول�ة “وح(ل ال(U�ان ح%ا 

ال(�اش�ة ع? ال&��(ة ألنها ت�0اج� في م%Uقة ح=اسة 
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ومقابلة لل(=&� األق"ى، ح³4 ت�0اج� بها دائ(ا ق�ات 
ل(=*ول�ة ع? ك41�ة م? ال��Pة اإلس�ائ4ل�ة، �(ا ت0/(ل ا

. ”االع�0اء وال&�ائ9 س�اء على ال(=اج� وال)%ائ-
نال(=P�0%4? الmی? Kق0/(� ال(=&� “وأضاف إن 

ناالق"ى @/(اKة ج�; االح0الل و�U0اول� على 
نال(ق�سات اإلسالم�ة ه9 أنف=ه9 الmی? یU0اول� أVKا 

�ة و�/اول� إح�اقها/�  ”.نعلى ال(ق�سات ال(=
�ام شاب4? م“ون�ه إلى أن l ?4)ق�س44? م=ل

@ال�فاع ع? ال)%�=ة وت"�یه(ا ل(/اولة ح�قها دل4ل على 
%4�ة، ح³4 ال&(�ع م=0ه�ف م? U=4%ة الفلPال�ح�ة ال�

?4%P�0=)ا “ً، م*��ا أن ”االح0الل وال�Uًالق�س ت�اجه خ
�ا إزاء م/اوالت االح0الل ل0ه���ها والقVاء على ���ًح

  .”vتار�Rها ال/Vار
ل K=0ه�ف االح0ال“وأوضح ح%ا، @أن 

�ة وال�ی%�ة في الق�س %Pات ال���ات وال(�ج�"R�ال
، م*��ا ض�ورة ”ال(/0لة ل0ه(�; ال/�Vر الفل=4U%ي

اس0(�ار ال�_ا� في ال(�ی%ة وال"(�د في وجه سلUات “
  .”االح0الل

�ام “ب�وره؛ اع10� حHب ال�عI الفل=4U%ي أن l
أح� ال(=P�0%4? @اإلع�0اء على �%�=ة ال&
(ان�ة 

إح�اقها، ل�=j األولى ال0ي ت=0ه�ف دور وم/اولة 
�ة، فق� س�قها /�ال��ادة وال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
ًالع�ی� م? االع�0اءات وال&�ائ9 ال0ي Pالj أVKا ال("ل4? 
ورجال ال�ی? ال(=ل(4? وال(=�/44?، وخاصة في الق�س 

  .ال(/0لة
@األع(ال “ووصف ال/Hب هmه االع�0اءات 

ت�ت)1ها سلUات االح0الل “ي ، ال0”اإلرهاب�ة ال(%b(ة
وع"ا@ات ال(=P�0%4?؛ لل%4ل م? ال�ج�د الفل=4U%ي، 
ض(? م/اوالت ته&4� الفل=4U%44? م? الق�س إلحBام 
ال=�U�ة ال)املة عل4ها وته���ها، في مRالفة واض/ة ل)ل 

  .”الق�ان4? وال(�اث34 ال�ول�ة

%4�ة وح�Bم0ها “ودعا  U=ة الفل��ادة ال�س(�ال
Uة شاملة، لل�فاع ع? الق�س إلى اع0(اد خ�%Pة و

ً، مUال�ا ”وال/فا´ على م*س=اتها وتعH�H ص(�د سBانها
ال(&0(ع ال�ولي @ال0/�ك العاجل ل�kl االع�0اءات “

اإلس�ائ4ل�ة ال(=0(�ة ض� ال�عI الفل=4U%ي، و_/3 
  .”ال(ق�سات ال�ی%�ة

ّب�4 أن الع�وان اإلس�ائ4لي ال یkl�0 ع%� ح�ود 
�ی%�ة؛ ح³4 تUال ج�ائ9 االح0الل ان0هاك ال(ق�سات ال

ج(�ع ال�عI الفل=4U%ي األعHل، الس�(ا األPفال، أس�ة 
ب�م @ارد، في ) ً عاما١٣(@إع�امه للUفل علي أب� عل�ا 

قق��ة ال(غ4�، ش(ال ش� رام هللا، والvm ت9 ت�4�ع 
  .ج
(انه أم-

م(ارسات ق�ات “vم? جان1ها؛ دانj ع��او 
/3 ال�عI الفل=4U%ي االح0الل ال�ح��ة ال(0"اع�ة @

اس0ه�اف األPفال واالس�R0ام “، مع10�ة أن ”األعHل
ّال(ف�� للق�ة والmخ4�ة ال/�ة وال�صاص ال(ع�ني 
ًوال(UاPي ض�هK 9ع� ان0هاكا صارخا وم�اش�ا للق�ان4?  ً ً
�ة األم9 ال(0/�ة lة، @(ا ف4ها اتفا��ات ال�ولlواالتفا

ل العام قل/ق� الUفل ال0ي صادقj عل4ها سلUات االح0ال
١٩٩١”.  

 jام “ودعHال(&0(ع ال�ولي للع(ل على إل
vسلUات االح0الل ب�kl س�اسات الH44)0 الع%"� 
وح(الت ال0/��� على ال)�ا¨�ة، وم/اس01ها وم=اءل0ها 
vعلى ج�ائ(ها و�نهاء اح0اللها الع=B� وت�ف4� ال/(اKة 

  .”العاجلة لل�عI الفل=4U%ي وأرضه ومق�ساته
ناد األورو_ي، سف? �� ��(ا دان م(
ل االت/

نف� ب�رغ=�ورف، ال&��(ة ال0ي ارت)1ها ج�; االح0الل 
@ف0ح ت/ق34 “اإلس�ائ4لي @/3 الUفل أب� عل�ا، مUال�ا 

س��ع وم/اس�ة م�ت)1ي هmه ال&��(ة، ح³4 ی0(0ع م�4�ا 
  . ”ناألPفال @/(اKة خاصة @(�جI القان� ال�ولي
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ك9 “وت=اءل ب�رغ=�ورف، في ب�ان له أم-، 
ل فل=4U%ي آخ� س04ع�ض لالس�R0ام ال(ف�� للق�ة م? Pف

  .، �(ا ورد في ب�انه”ال((04ة م? ق1ل الق�ات اإلس�ائ4ل�ة؟
و�ان الUفل أب� عل�ا، اس0�ه� م0أث�ا @إصاب0ه 
ب�صاص االح0الل في م%Uقة ال�U?، خالل م�اجهات 
ان�لعj في ال(غ4�، ح³4 ت9 نقله على إث�ها إلى ال(�فى 

�جة، إال أن م/اوالت إنعاشه @اءت في رام هللا @/الة ح
 .ً@الف�ل، وأعل? الحقا ع? اس0�هاده
  ٢٧ ص٦/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

ًج(اعات اله�Bل تUل3 م�س(ا الق0/ام األق"ى 
  "ش0اء یه�دv في ج1ل اله�Bل" نت/j ع%�ا

 

دعا قادة ات/اد م%b(ات ج1ل اله�Bل ج(ه�ر 
 هmا ال(U0�ف4? ال"های%ة إلى اق0/ام األق"ى وت/��ل

 في ال(=&� األق"ى،" ش0اء یه�دv"ال�0اء إلى 
وال1�نامج الvm أPلقه ات/اد م%b(ات اله�Bل ال(U0�فة 

 vى ع�4 األن�ار ال4ه�د)=K ام? مع ماH0ع�4 ال/ان��اه"ی "
ً، أv ب�ءا م? ١٢ م? شه� ١٨-١٠الK vm(�0 ب4? 

�- القادم وعلى م�� األس�1ع اآلتي @أك(له)Rال.  
�Bل ال(U0�فة ت)��- وت/اول ج(اعات اله

ًاالح0فال @ه @إشعال ال�(ع�انات وال�ق¡ ل�ال في ساحة 
  .الغHالي مقابل @اب األس�ا�

وأمام خ�ف تلF ال&(اعات م? م/�ودKة 
 ?44Rاالس0&ا@ة ل�ع�تها، فق� ج%�ت �ل قادتها ال0ار�

نأم
ال ج�ش� سل(� م*س-  " أم%اء ج1ل اله�Bل"ن
ى @�Bل ی�مي لل�ع�ة وال(=اه(ة في اق0/امات األق"
  .ل0�&�ع ج(ه�رها ال(U0�ف على م�افق0ه9

 jق� وجه jه ال&(اعات ذاتها �انmأن ه ��mی
ن�اءات م"�رة على م�� ال�ه� ال(اضي لإلمارات 
وال�/��? ل(=اع�ته9 في إقامة صل�ات م�0��ة في 

األق"ى، وم=اع�ته9 في الR0ل¡ م? إدارة األوقاف 
  .اإلسالم�ة لألق"ى

  ٦/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 
* * * * *  

ّ م�ار�ع اس0�Uان�ة ٤ّاالح0الل K"�ق على 
  ضR(ة في الق�س ال(/0لة

 

ّص�قj سلUات االح0الل اإلس�ائ4لي، ل4لة أم- 
ّ م�ار�ع اس0�Uان�ة ج�ی�ة في الق�س ٤األح�، على 

ّوالVفة الغ�_�ة، وأعل%j أنها @"�د ال("ادقة على ب%اء 
 .ل(/0لة آالف وح�ة اس0�Uان�ة ش(ال الق�س ا٩

وذ��ت وسائل إعالم ع1��ة، أن وز�� 
�k، صادقj على Âر� �ة، م4�vال(�اصالت اإلس�ائ4ل ّ٤ 

ّم�ار�ع اس0�Uان�ة ج�ی�ة في الVفة الغ�_�ة ال(/0لة،  ّ
?4%P�0=)ّبه�ف ت=ه4ل ت%قل ال. 

شارع : وال(�ار�ع االس0�Uان�ة ال&�ی�ة، هي
"  ع4لj4-م�دKع4? "ّال0فافي الل�ان الغ�_ي؛ شارع 

�{ شارع ب4? )٤٤٦(URا وتK�%قل Hحاج ���Uوت ،
 .قوحHما ش(ال ش� الق�س ال(/0لة" آدم"م=P�0%ة 

�¡ مH4ان�ة "Rع? ت ،k�Âر� j%٤٠٠ّك(ا أعل 
 .نمل�4 ش�Bل ل��U0� ال(�اصالت في ال(=P�0%ات

�ة @ع�4ة &�ّوال�ه� ال(اضي، ع�ضj خUة إس0�ات ّ
 في ال(�� ل��Bة م�اصالت ج�ی�ة ت�_{ ب4? ال(=P�0%ات

 .ّالVفة الغ�_�ة ال(/0لة
 اإلس�ائ4ل�ة، ١١وفي ال=�اق ذاته، نقلj الق%اة 

�9 وال1%اء ب1ل�Kة االح0الل في b%0أن ما ت=(ى ل&%ة ال
�ة ٩الق�س ب�أت الع(ل على إق�ار ب%اء %Bآالف وح�ة س 

 . ش(ال الق�س"عU�وت"اس0�Uان�ة في م=P�0%ة 
لى وس0قام آالف ال�ح�ات االس0�Uان�ة ال&�ی�ة ع

، )قل%�Kا( دون9 م? أرض مUار الق�س ٦٠٠ح=اب ن/� 
 .وال0ي اس�0لى عل4ها االح0الل مUلع ال=�ع%4�ات
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 K�ار إلى أن مUR{ ال�0سع االس0�Uاني في
ّوضع ق1ل ع�ة س%�ات، وج(� في أك
� م? " عU�وت" ُ

م%اس�ة @=I1 الVغ�� ال=�اس�ة ال�ول�ة ال�افVة 
 .١٩٦٧لالس0�Uان في األراضي ال(/0لة عام 

و�قع مUار الق�س على أراضي بل�ة قل%�Kا في 
 9�l4? وأU=ار األق�م في فلU)ش(ال ال(�ی%ة، وه� ال

على أرض ) ، خالل ف0�ة االن�0اب ال1��Uاني١٩٢٠عام (
 .ً دون(ا٦٥٠م=اح0ها 

 اس�R0م ١٩٦٧وح0ى االح0الل اإلس�ائ4لي عام 
ال(Uار لألغ�اض ال=�اح�ة وال0&ار�ة م? و�لى الق�س ق1ل 

  .٢٠٠٠ن Kغل3 مع ان�الع االن0فاضة ال
ان�ة عام أ
 ٧/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

نهج ثابj .. االع�0اء على �%�=ة ال&
(ان�ة
�ة في الق�س/�ّلالح0الل @/3 ال(ق�سات ال(= ّّ  

 

 ٤/١٢/٢٠٢٠ی�م ال&(عة  شه� – vب�اءة درز
م/اولة م=P�0? مU0�ف إض�ام ال%ار في �%�=ة 

ع�ما ت=لل إل4ها وسIB مادة م�0علة على ال&
(ان�ة @
أح�K jUقbة حارس ال)%�=ة وع�د م? . ال(قاع� وأشعلها

ال(ق�س44? �ان�ا في ال(Bان اك0(ال ال&��(ة وأخ(�وا ال%ار 
 ?B)ا ت)�ّق1ل أن تل0ه9 ال(قاع� وت�0سع دائ�تها، � ّ
ّال/ارس م? اإلم=اك @ال(=P�0? وسل(ه ل��Pة االح0الل 

  . ال(Bانال0ي اس�0عj4 إلى
ّالع1��ة، فإن ال(=P�0? " كان"ووف3 تق��� لق%اة 

ّألن "ّ اس0&�ا@ه إنه أراد إح�اق ال)%�=ة أث%اءقال في 
  ".ال(=�/44? ق0ل�ا ال4ه�د في ال(/�قة وال�0ات

  ّج��(ة ق�K(ة م0&�دة
 v�4اب االح0فال @ع�(ة مع اق0��ه ال&mتأتي ه

ائ9 ال(�الد ورأس ال=%ة لV/0=0� معها سل=لة م? ج�
�ة ع1� /��ه @/3 ال(ق�سات ال(=%P�0=ّاالح0الل وم

ّال=%�ات ال(اض�ة، وهي ج�ائ9 ت�1أ @R{ ال��ارات ال(=w4ة 
ًإلى ال�ی? ال(=�/ي على ج�ار ال(ق�سات م�ورا  ن
@االع�0اء على ال(قاب� ول�- ان0هاء @(/اوالت إح�اق 

  . ال)%ائ- واألدی�ة
، على س41ل ال(
ال، ع(� ٢٠١٨ففي عام 

P�0=صل�ان وش�اه� الع�ی� م? الق�1ر م �ن%� إلى ت)=4
�ة في بj4 ج(ال غ�ب الق�س ال(/0لة، /�ّفي مق1�ة م=

�ان ال=ال�Hان   . وهي مق1�ة تا@عة ل�ی� ال̈�
ٍوفي �ان� ثان ن، خ{ م=P�0%� ٢٠١٦ی%ای�  /ن ّ

�ة على ج�ران وأب�اب /�شعارات معادKة لل(=�ح وال(=
ق�س ال(/0لة، و�ان قش� ال" رقاد ال=�4ة العmراء"ك%�=ة 

نمR�_� أض�م�ا ال%ار @ق�ب ال)%�=ة عام  ، �(ا ٢٠١٥ّ
�ة على ج�ار /�نكI0 مU0�ف� شعارات معادKة لل(= ن

  . ٢٠١٣ و٢٠١٢ال)%�=ة عامي 
ن، أض�م م=P�0%� ٢٠١٥ف1�ای�  /وفي ش�ا�

ال%ار في ال)%�=ة ال�4نان�ة األرث�ذ�=�ة @الق�س، والقائ(ة 
 .ت�Uل

�_�0ای?، الvm ی�أس و�ان ال/اخام ب%0=ي غ
قال(U0�فة، أعل? ع? تأی�4ه ل/� " الهافا"م%b(ة  ّ

�ة ن�ع م? أن�اع ال�ث%�ة، /�ّال)%ائ-، وأشار إلى أن ال(= ّ
 .و�&I م/ار_0ها وم%ع ان0�ارها

 ّاع�0اءات ب�عاKة رس(�ة
�ة ال ت90 /�ّال(=P�0%4? @/3 ال(ق�سات ال(= ّ ّ

ّم? دو رعاKة ح�Bم�ة إذ إن أجهHة ال��Pة و القVاء ن
ّت0=اهل مع ال(�0ر4P? في هmه ال&�ائ9، وت0غاضى ع%ه9، 

وفي ج��(ة . ًأو ت/اك(ه9 ص�ر�ا وال تل³1 أن تف�ج ع%ه9
ّاالع�0اء على �%�=ة ال&
(ان�ة، قالj ش�Pة االح0الل إن 

�قات األول�ة بj%4 أن �ّال0/ �ة الع(ل ج%ائ�ة، وال "ّsّخل
، وقالj "ّعالقة لها @(ع0ق�ات ق�م�ة أو إی�ی�ل�ج�ة

ال��Pة إن ال(=P�0? له س�اب3 ج%ائة وم�اكل نف=�ة، 
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وهmا ما KعB- م/اولة االح0الل ت�ف4� غUاء إلPالق 
 .س�احه بmر�عة أنه مع�0ه

ًوتع� ج�ائ9 ال(=P�0%4? ام�0ادا ل&�ائ9 دول0ه9  ّ
ّال0ي قامj على الق0ل وال%هI وال0%)4ل، ث9 س�قj أراضي 

�9 عل4ها م*��ة ل0/� س=اتها ال�س(�ة م
لاألوقاف ال(=
"j=�ّوال(/B(ة العل�ا وال تHال ج�ائ(ها م=)0�ة إلى " ال(%

�ة، ال /�ًال�4م، وه� ما ن�ه�ه خ"�صا في األ¥�اد ال(=
ّس�(ا الف"ح، إذ ت/�ل سلUات االح0الل الق�س الق�K(ة 
ّإلى ث)%ة ع=B��ة مع ن�� ق�ات وح�اجH ع=B��ة في 

 344V03 �ل م�اخلها وال��Uعلى ال�اف�ی? إلى ّأزق0ها وت
�امة�وال تHال األزمة ال0ي ت=I1 بها االح0الل . ك%�=ة ال

�ة ف�ض ض�ائI على �%�=ة ٢٠١٨عام sعلى خل 
�ة ال)%�=ة حm%4اك /��امة، و�غالق ال�Uائف ال(=�ال
ًرفVا للق�ار حاض�ة ��اه� @ارز على اس0ه�اف االح0الل 

�ة وأهلها/� ....ال(ق�سات ال(=
 ح%ا، رئ�- أساقفة  ال(U�ان عUا هللاقال

�ة لل�وم U=في م�ی%ة الق�س ال(/0لة األرث�ذ�-س� 
إن سلUات االح0الل ت0/(ل ال(=*ول�ة ال(�اش�ة : "فقال

ع? هmه ال&��(ة ��نها م�ج�دة في م%Uقة ح=اسة 
ًومقابلة لل(=&� األق"ى وف4ها دائ(ا ق�ات �41�ة م? 
ال��Pة، وهي م? ت0/(ل ال(=*ول�ة ع? االع�0اء 

   ".ائ9 س�اء على ال(=اج� وال)%ائ-وال&�
وقال ب�ان صادر ع? م*س=ة الق�س ال�ول�ة  

 ?4)�ّإن هmه ال&��(ة ش&عj عل4ها ح�Bمات ال ّ
1�ع، وأك� ال1�ان أن U0ال�ولي، وال j)"ة، وال�ّاإلس�ائ4ل ّ ّ ّ
الK vm/(ي الق�س، وأهلها ال(ق�س44?، ومق�ساتها 
?4%P�0=)ة، م? ه&(ات ال�/� اإلسالم�ة وال(=

ّال(U0�ف4?، وس�اسات االح0الل اإلس�ائ4لي ال&ائ�ة، ه� 
ِّوق�ف ال(ق�س44? خ"�صا، والفل=4U%44? ع(�ما، @Bل  ً ً
�ه، واب0)ار %P�0=ة في وجه االح0الل وم)�Hٍصال@ة وع
 F4?، @(ا في ذل%P�0=)عان الUلق v�"0خالقة لل I4ّأسال

ِت�4Bل ل&ان شع1�ة ل/(اKة ال(ق�سات، وال((0ل)ات  ّ
U=ال�ع9 ال)امل لل(ق�س44?، ومالحقة الفل �ة، وت�ف4�%4

ِّاالح0الل اإلس�ائ4لي في �ل ال(/افل ال�ول�ة ال(0احة،  ّ
ّس�اء على ال(=�0 ال�بل�ماسي، أو القان�ني، أو غ4�  ّ �

  .ذلF م? أشBال الVغ{، وال(/اس�ة، وال(�اجهة
 ٧/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

�ة العل�ا وهw4ة ب�ان صادر ع? الهw4ة اإلسالم
 العل(اء وال�عاة @الق�س

 

وسائل اإلعالم إق�ام أح�  ت%اقلj – الق�س
ك%�=ة "ال(=P�0%4? ال/اق�ی? على م/اولة إح�اق 

ال)ائ%ة في م�ی%ة الق�س ش�قي ال1ل�ة الق�K(ة " ال&
(ان�ة
 م، وق� @اءت٤/١٢/٢٠٢٠وذلF ی�م ال&(عة في 

�=ةل%=�m0� ح��.. م/اول0ه @الف�ل وÌ ال/(�%� 3 
  ..م١٨/٦/٢٠١٥في م�ی%ة 1P��ا ب0ار�خ " الUا@غة"

ك(ا ون=�m0� ال/�ائ3 ال0ي Pالj ع��ات 
م وح0ى ی�م%ا هmا، وعلى ١٩٤٨ال(=اج� م%m العام 

رأسها ح��3 األق"ى ال(�*وم الvm وقع ص�اح ی�م 
�- في )Rم ٢١/٨/١٩٦٩ال�على ی� ال(& Fم، وذل

0�الي الvm ق4ل ع%ه أنه اس) ماBKل دن�- روه?(
ال&%=�ة، وعلى ی� م&�م4? آخ��? ل9 ی90 ال)�ف 

هmا وال تHال ال/�ائ3 م�0اصلة، واالع�0اءات ... ع%ه9
و�ن%ا في الهw4ة اإلسالم�ة العل�ا، وهw4ة العل(اء . م00ال�ة

 :فل=4U? ل%*�� على ما Kأتي/ وال�عاة في بj4 ال(ق�س
ّإن هmا الع(ل ال&�ان Kع1� ع? ت&�ؤ ع%اص� 

�ائI ال(=P�0%4? ال/اق�ی? تغmیها مU0�فة م? س
قس�اسات اح0الل�ة مU0�فة ته�ف إلى ح� ال(%Uقة 
@أس�ها م? خالل االع�0اء على ال(ق�سات وأماك? 

 .ال��ادة
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إن ال(=*ول ع? االع�0اءات على ال(ق�سات 
�ة ه� االح0الل الvm أعUى ض�ءا /�ًاإلسالم�ة وال(=

ًأخV�ا �41�ا لهmه القUعان @االس0(�ار @&� ائ(ها، وخ4� ً
دل4ل على ذلF هي اإلج�اءات ال�س(�ة اله�Hلة ال0ي 

 .واألم
لة �
4�ة... ت%0هج @/3 ه*الء ال(&�م4?
ن*�� على وح�ة ال"ف الفل=4U%ي @Rاصة في 

خ%�ق   في– وم=�/44? م=ل(4? –م�ی%ة الق�س، وأنه9 
ًواح�، ل%�قى ج(�عا أو��اء لهmه ال(�ی%ة ال(�ار�ة 

ت الع(�قة ع1� ال0ار�خ وال0ي س31 هmه العالقا. ال(ق�سة
أن أرسى دعائ(ها الRل�فة ال�اش� أم4� ال(*م%4? ع(� ب? 

�ة   في– هللا ع%ه رضي –الURاب Rس%ة (عه�ته ال0ار�
�ام ال=اعة) م٦٣٦/ـه١٥l وح0ى.  

µÉَ غالI على أم�ه ولـ)? أك
� ال%اس ال ( ِ َّ َ َ ََ َْ َ ََّ ِ َِ َِِ ْ َُ ٌ ّ
َنKعل(� ُ َ ْ  )٢١س�رة ی�سف آKة ) (َ

  فل=4U?/ ال(ق�س بj4 – هw4ة العل(اء وال�عاة
  الق�س – الهw4ة اإلسالم�ة العل�ا 

  ـه١٤٤٢/ر_�ع اآلخ� /٢٢ی�م االث4%? 
 م ٧/١٢/٢٠٢٠ :وف3

* * * * *  

  
  

ًم�اقع ال�0اصل تHداد تع%0ا ض� : خ41� تق%ي
�ة دول�ة" �ال(/�0 الفل=4U%يVنع(ل على رفع ق"  

  

اد ال�فاعي، م�ی�  ��ف ال41R� ال0ق%ي إK-غHة 
م��H ص�� س�ش�ال، ع? ازدKاد تع%j م�اقع ال�0اصل 
ّاالج0(اعي ض� ال(/�0 الفل=4U%ي، م41%ا أن @ع� هmه  ً �
ًال(%"ات رفjV م*خ�ا رفVا قاPعا إعادة ع�د م?  ًً

?44%4U=اء فلU�%ال/=ا@ات ل.  
ال(��H "ٍوأوضح ال�فاعي، في ح�ار خاص لـ

ّ، أن ال(��H ل9 )١٢- ٧(4? ، ال�4م االث%"الفل=4U%ي لإلعالم

، ول)? Kُ٢٠٢٠"�ر @ع� اإلح"ائ�ة ال)املة الن0هاكات عام 
قق� Kف� ع�د االن0هاكات ما �ان في العام ال(اضي @قل4ل 
ًل�- ت)�ما في إدارات م�اقع ال�0اصل وال تغ44�ا ل=�اس0ها  ً
وأنb(0ها، ول)? ألن أزمة جائ/ة ��رونا ع(لj على ته�ئة 

  .ًامةاألوضاع ال=�اس�ة ع
ّوحmر ال41R� ال0ق%ي م(ا وصفها @ال�U0رات األخ4�ة  ّ
ال0ي ن�أت ع1� دخ�ل م%"ة ت��0� على خ{ االن0هاكات 
�ك
4�ا، ورف� إدارة ال(%"ة اس0عادة ح=ا@ات م/�0  ً

  .فل=4U%ي ال RKالف معای4� ال%��
م��H ص�� س�ش�ال ه� ¥�ارة ع? م�ادرة و

%4�ة انUلقj م? ال/اجة لل0عامU=ة فل�ل مع إدارات ش�اب
�م�اقع ال�0اصل االج0(اعي؛ في م/اولة إلن"اف ال(/�0 
الفل=4U%ي الvm ی0ع�ض الن0هاكات ع�ی�ة م? االح0الل 
اإلس�ائ4لي و_(=اع�ة م/0(لة م? إدارة م%"ات ال�0اصل 

  .االج0(اعي
و�ق�م على ال(�ادرة ف��3 ت�Uعي م? ال��اب 

�(/�0 الفل=4U%ي؛ ی�ث3 االن0هاكات ال0ي ی0ع�ض لها ال
الفل=4U%ي وال344V0 عل�ه @ال�رجة األولى، وم? ثK 9=عى 
لل�0اصل مع إدارات هmه ال(�اقع في م/اولة ل/ل اإلشBال�ات 

  .�ال0ي ی�اجهها هmا ال(/�0
 ٧/١٢/٢٠٢٠ال(��H الفل=4U%ي لالعالم 

* * * * *  

حل “هل K(%ح .. vلقاء ال"ف�v أشB%از
 زخ(ا أك1�؟” ال�ول40?

  

 في أول لقاء م%m ف0�ة - انع( – زای� ال�خ4ل
��Pلة، اج0(ع نائI رئ�- ال�زراء، وز�� الRارج�ة 
نوش*و ال(غ0�_4?، أK(? ال"ف�v، مع ن4b�ه اإلس�ائ4لي، 
�k جه�د 
، ل4�س9 خ��U ومآالت ل0) vجابي أشB%از
إعادة إPالق ال(فاوضات ب4? الفل=4U%44? واإلس�ائ4ل44? 

ار على أساس حل ال�ول40?، خ"�صا في ض�ء ق�
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%4�ة اسw0%اف ال0عاو األم%ي U=ة الفل�%Pة ال�Uنال=ل
  .واالق0"ادv مع إس�ائ4ل

 Iح=4?، أعق Fال(ل �عق� في ج= vmاللقاء ال
ف�0را �41�ا في العالقات ب4? األردن و�س�ائ4ل خالل األع�ام 
 ?44%4U=ة ال=الم مع الفل�األخ4�ة، @=I1 ال&(�د في ع(ل

�ئ�- األم4��ي، ، وخUة ال٢٠١٤ال(�0قفة م%m العام 
%4�ة م? U=ة ض9 أراض فلUوت�عات خ ،Iام�دونال� ت
الVفة الغ�_�ة ال0ي �ان URK{ لها رئ�- ال�زراء ب%�ام4? 
 m%ه العالقات مmه ه�ن%0�اه�، اضافة الى ما وصلj ال
انقالب ح�Bمات ال�(4? االس�ائ4لي على ال=الم والH0اماته، 

=��ة ال�ئVة لالردن س�اء ت&اه ال((ل)ة أو ت&اه الق�
قوهي حق� ال�عI الفل=4U%ي @إقامة دول0ه ال(=0قلة 

  .على ت�اب وP%ه
وجاء اللقاء، @ع� سل=لة لقاءات عق�ها جاللة 
ال(لF ع�1هللا ال
اني مع ال�ئ�- الفل=4U%ي م/(�د 
v¥�اس، ولقاء عق�ه ال�ئ�- ال("� ع�1الف0اح ال=�=ي 
نمع ¥�اس في القاه�ة، في إPار ال0%=34 وال0عاو 

�{ لعق� م*ت(� دولي لل=الم، مUلع العام الUR0ك وال�0�)
 m%ة ال(&(�ة م�ّال(ق1ل، به�ف ت/��F الع(ل�ة ال=ل( ُ ّ

  .أع�ام
بهmا الR"�ص، Kق�ل ال(/لل ال=�اسي، خال� 

، ت9 في �ل “ش%�Bات، ان  vعق� لقاء ال"ف�v اش4B%از
 j)ات هي م? ساه�ه ال(0غ4mور_(ا أن ه ،jات ح�ث�م0غ4

ء، وم%ها ال0غ4�ات في اإلدارة األم4���ة، في بل�رة اللقا
ح³4 جاء ف�ز @ای�ن في االنR0ا@ات ال�ئاس�ة األم4���ة 
ل�Vع ح�ا لل�ع9 الالم/�ود الvm تلقاه ن%0�اه� م? 
�ف م*��ا ل/ل ال�ول40?، K ح³4 إن @ای�ن ،Iام�ت -�ًال�ئ
وهmا ما ی0قاPع مع ال(�kl األردني، الvm ی*�� حل 

%4�ة م=0قلة عاص(0ها ال�ول40? و��ع� إلى U=دولة فل
 ، نالق�س على أراضي الVفة الغ�_�ة، ورف� صفقة الق�
 vف� أ�لة ب
واح0�ام ال("الح ال/��4ة األردن�ة ال(0(

تغ44� دK(غ�افي على األرض، واح0�ام ال�صاKة الهاش(�ة 
على األماك? ال(ق�سة، وع�م ال(=اس @ال�عاKة الهاش(�ة 

  .”لالماك? ال(ق�سة
اللقاء ت9 “0غ4�ات @/=I ش%�Bات، ان وثاني ال(

vمع ما Kع�ف @&%اح غان0- اشB%از في ال/�Bمة 
اإلس�ائ4ل�ة، والvm ل�Kه اخ0الفات مع ن%0�اه�، وم? 
ال(/0(ل ان ی�0لى غان0- رئاسة ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة 
ق41ل نهاKة العام ال(ق1ل، وفقا لالتفاق ال(1�م مع ن%0�اه� 

ل9 ت&� االنR0ا@ات اإلس�ائ4ل�ة، إذا ت9 االلH0ام @االتفاق و
نو_ال0الي م? ال(/0(ل ان �BK ه� صانع ق�ار أساسي 
ًالحقا إذا سارت األم�ر وفقا لالتفاق ال(1�م ب4%ه(ا،  ً

  .”و_ال0الي ی�اه? األردن على هmا ال=4%ار��
ثال³ ال(0غ4�ات، ان اللقاء Kأتي @ع� “وأضاف، 

%4�ة ناسw0%اف ال0عاو اإلس�ائ4لي مع ال=لUة الفلU=
وتHو��ها @األم�ال ال0ي �انj ت(%ع ای�ادها لل=لUة، 
وغان0- ه� م? أدار هmا ال(لف وان&Hه، إضافة إلى أن 
، ق(ة ج(عj ب4? األردن  vس31 لقاء ال"ف�v اش4B%از

ت%اولj ال)
4� م? ملفات ال(%Uقة،  واإلمارات وال�/��?،
vواللقاء ب4? ال"ف�v واش4B%از س�قه ز�ارة ل�ز�� خارج�ة 

  .”ال�/��? لألردن و�س�ائ4ل
اللقاء أعاد ال0أك�4 على “�و�� ش%�Bات، ان 

%4�ة U=ة، وم%ها ال�ولة الفل��ة األردن%Pال� jاب�
ال
ال(=0قلة، واح0�ام ال�صاKة الهاش(�ة لالماك? ال(ق�سة، 
و_/³ م=ألة ع�د م? ال(لفات العالقة �اسw0%اف ال0"�ی� 

%4�ة، وم=ائل ال(�اه والU=ة الفلUع�1ر على ال&=�ر لل=ل
  .”في �ل أزمة ��رونا

ه�ف “ان  ال�ز�� ال=اب3، م&/9 الR���ا، ی*��
األردن ی0(
ل في ض�ورة وkl إس�ائ4ل ل&(�ع إج�اءاتها 
ال0ي تق�ض ف�ص ت/ق34 ال=الم العادل على أساس حل 
%4�ة ال(=0قلة U=ال�ولة الفل �=&K vmال�ول40? ال

@ع م? ح�H�ان وعاص(0ها الق�س ال(/0لة على خ��U ال�ا
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 ل�0�; @أم? وسالم إلى جانI إس�ائ4ل وف3 ١٩٦٧
  .”نالقان� ال�ولي وم�ادرة ال=الم الع�_�ة
إعادة الHخ9 الى حل “وش�د الR���ا على أه(�ة 

 vmال�ول40? �=41ل ل0/ق34 ال=الم العادل وال�امل ال
�ة ودول�ة لألردن، الK vm=عى ل/�� )�B�Kل ض�ورة إقل

U=اولة ال&ه�د لع�دة الفلP ائ4ل44? إلى�4%44? واإلس
نال(فاوضات اس0%ادا على أساس القان� ال�ولي إلK&اد 
�قي ل0/ق34 ال=الم العادل على أساس هmا �أف3 ح

  .”ال/ل
األردن K=عى م? خالل �=� ال&(�د “و_4?، ان 

في العالقة مع إس�ائ4ل ل�/³ قVاKا عالقة ب4? ال1ل�ی? 
 األردن�ة للVفة م
ل ال(�اه، رفع الق�4د ع? ال"ادرات

%4�ة U=ة الفل�%Pة ال�Uو�� األردن ال=لHة، وع? ت�الغ�_
�9 ال/��ة ع1� b%_اء، وت�ة م? ال)ه��ات إضا�)B@

  .”ال(عاب� في ض�ء إغالقها ج�اء جائ/ة ��رونا
ملف “�و�� ال=ف4� ال=اب3، س(4� م"اروة، ان 

 ?44%4U=ة ال=الم ب4? الفل�إعادة اح�اء ع(ل
�ر على ال�وام راس ال&ه�د واالس�ائ4ل44?، ی0"

ال�بل�ماس�ة وال=�اس�ة األردن�ة، ال0ي ت=0%� في ت/��اتها 
�ة العل�ا، @ال�فع @ات&اه حل ال�ول40? %Pعلى م"ال/ها ال�
ووفقا لق�ارات ال��¥�ة ال�ول�ة وم�ادرة ال=الم الع�_�ة، 
%4�ة ال(=0قلة على U=ام ال�ولة الفل�l ي إلىVفK و_(ا

�Hا@ع م? ح�ال ��Uان العام خ�وعاص(0ها ١٩٦٧ ،
 Iأم? وسالم إلى جان@ ;��ة، ل�0l��الق�س ال

  .”إس�ائ4ل
األزمات وال0&اذ@ات “و_/=I م"اروة، فان 

ال0ي شه�تها عالقة األردن مع إس�ائ4ل انعj=B على 
ال(�ه� ال=�اسي وال�ع1ي األردني، إذ دخلj العالقة 
م�حلة االنف&ار ال=�اسي م%m تق�م ملف الق�س وما 

ه�ه م? س�اسات و�ج�اءات ع�وان�ة إس�ائ4ل�ة على ش

االرض، م=%�دة @ان/�از أم4��ي أع(ى مع وص�ل إدارة 
��  .”ت�امI للj41 األب

األردن دخل في أزمات “�ك(ا ی� م"اروة، ان 
%4�ة وصع� م? ت/��ه ال=�اسي )�مع ح�Bمة ن%0�اه� ال
وال�بل�ماسي خالل األع�ام ال(اض�ة @ع� اتRاذ االح0الل 

س�ائ4لي إلج�اءات اس0ه�فj ع�و_ة واسالم�ة ال/�م اإل
�ة ال�1ا@ات Vوهي ص�امات ب�أت م? ق ،k���الق�سي ال
اإلل)0�ون�ة على م�اخل ال(=&� األق"ى ال(�ارك، وم�ورا 
@اق0/امات م00ال�ة لل(=P�0%4? وال(U0�ف4? ال4ه�د لل/�م 
الق�سي، وص�ال الى ص�ور الق�ار األم4��ي األخ4� 

@الق�س عاص(ة إلس�ائ4ل ونقل سفارة واش%U? @االع0�اف 
 .”ال4ها

  ٤ ص٨/١٢/٢٠٢٠الغ� 
* * * * *  

.. ال1�ج االس0�Uاني األ�Pل في الق�س ال(/0لة
  تع�ف إلى تفاص4له

 ت�اصل ح�Bمة االح0الل - الق�س ال(/0لة 
اإلس�ائ4لي م=اع4ها إلت(ام ت"�Kقها على ع��ات 

ة الق�س ال(UURات االس0�Uان�ة وال0ه���Kة في م�ی%
ال(/0لة، وف�ض واقع ج�ی� على األرض، ض(? س�اس0ها 
ال(�0اصلة لعHل ال(�ی%ة وم/اص�تها @االس0�Uان، 

  .vوت/��لها إلى م�ی%ة ف"ل ع%"�
وتأتي إقامة ب�ج اس0�Uاني في م%Uقة ال0لة 
الف�ن=�ة، في مق�مة ال(=اعي اإلس�ائ4ل�ة ل0ه��� ال(�ی%ة 

%ة ال(ق�سة، إذ ال(ق�سة، حK ³4ع� األ�Pل في ال(�ی
 jوال1%اء"ّص�ق }�UR0ة لل�في بل�Kة " الل&%ة الل�ائ

}UR)ا على ال�  .£االح0الل م�1ئ
ووف3 الURة؛ فإن ال1�ج االس0�Uاني س�قام على 

%4�ة صادرتها ٢٥٠٠م=احة U=، م? أراض فل�م0 ٍ
قسلUات االح0الل م? بل�ة ال��=��ة ش(ال ش� ال(�ی%ة 

  .١٩٦٧م%m العام 
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ً Pا@قا مع ٣٠ ال(Hمع إقام0ه، م? نو�0)� ال1�ج
َّال%1�ة ال0/0�ة، و�9V مBاتI وم/ال ت&ار�ة وف%ادق 
وأماك? ت�ف4ه�ة وم�اkl لل=�ارات، وشققا لUالب ال&امعة 

 وح�ة ب�اقع ١٥٠الع1��ة، ووح�ات اس0�Uان�ة ت1لغ ن/� 
 م0� ل)ل شقة، ل&لI ال(��H م? ال(=P�0%4? إلى ١٠٠

  .ال(%Uقة
1�ج االس0�Uاني ال&�ی� مع �و�0=او ارتفاع ال

 }URقام على سف�ح بل�ة ج1ل "ع&لة الق�س"م�، الvm س
  ".ال=�احة"ال(1B� ج%�ب ش�قي الق�س بmر�عة 

ًولقي هmا ال(UR{ اع0�اضا �41�ا م? ق1ل  ً٤٠٠ 
َم=P�0? م? م=P�0%ة ال0لة الف�ن=�ة، نb�ا ألن ب%اءه  ً
س4*دv إلى ز�ادة أع�اد ال(=P�0%4?، ما ی*ث� على 

%1�ة ال0/0�ة وازدحام في ح��ة ال(�ور، @اإلضافة إلى ال
تغ44� ال(�ه� @ال(%Uقة، @اع�0ار أن ارتفاع ال1�ج 

  .س�/&I ال�ؤ�ة
}UR)ض� على ال�ال(ع0 �%P�0=)نوقال ال : ن

 ألف ش�قل ل("ل/ة ١٠٠إنه ت9 ج(ع ح�الي 
�ف4? Vة، م�م%m ح�الي عام "االع0�اضات وال(0ا@عة القان�ن

�عة مmهلة م? تغ44� اس�R0ام نت(B? ال(�Uرو @=
vاألرض ال("ادرة م? ت&ار إلى ت&ار وسB%ي، وح"ل�ا  v

  ".م? ال1%اء% ٢٠٠٠على إضافة غ4� م=�1قة @/�الي 
 ٨/١٢/٢٠٢٠ال(��H الفل=4U%ي لالعالم 

* * * * *  

  
  ..مUR{ ل1%اء أك1� ب�ج اس0�Uاني

�ة األق"ى  أك� –فل=4U? ال�4م )Kأكاد -�رئ
 ناجح @4B�ات، أن ال(UR{ اإلس�ائ4لي .للعل�م وال0�اث د

ال&�ی� ل1%اء أك1� ب�ج اس0�Uاني في م�ی%ة الق�س Kع� م? 
 ال0ي ته�ف إلى خ%3 ال(=&� اإلس�ائ4ل�ةأخU� ال(�ار�ع 

 .األق"ى ال(�ارك وال(�ی%ة ال(ق�سة @�Bل عام

وأوضح @4B�ات في ح�ی³ إلذاعة ص�ت الق�س أن 
 B)K? أن یR0لى ع? وال، ًال(ق�سي س�4قى ج(�ا ت/j ال�ماد

ح(اKة ال(=&� األق"ى أو ی0�ك مBانه في ال�فاع ع? 
  .ال(ق�سات

إن اله�ف م? ب%اء ال1�ج االس0�Uاني : "وقال
�v في �األ�Pل في الق�س ه� لRل3 واقع ع(�اني ته�

ًالف0ا إلى أن ذات األم� K/"ل ت/j ، "ال(�ی%ة ال(ق�سة
  .Kة ال0ه���اإلس�ائ4ل�ةاألرض م? خالل ال/ف��ات 

 9Kع(ل على تق�K ائ4لي�وأشار إلى أن االح0الل اإلس
ل&عل ال(�ی%ة عاص(ة ، خ4U�ة" ثقا��ة صه�4ن�ة"رواKة 

، م(ا یه�ف لV�ب "ال�ولة ال4ه�دKة"یه�دKة ل(��وع 
%4�ة الع�_�ة وال�ج�د اإلن=اني الع�_ي في U=اله��ة الفل

  .ال(�ی%ة
" صه�4ن�ة"@4B�ات إلى أن ه%اك أذرع . ولفj د

 م�جة االق0/امات لل(=&� األق"ى ال(�ارك وهي أك
� ت�ع9
في مقابل ال K&� ،  م%b(ة تع(ل على ذل٣٥Fم? 

  .ًالفل=4U%ي س%�ا ل/(ای0ه
  ٨/١٢/٢٠٢٠فل=4U? ال�4م 

* * * * *  

نمUR{ إس�ائ4لي ل4P�0? مل�4 ون"ف مل�4  ن
 م=P�0? یه�دv غال041ه9 @الق�س ال(/0لة

  

لUات  تعH0م س-  ع(ان - نادKة سع� ال�ی?
ناالح0الل اإلس�ائ4لي ت�4P? أك
� م? مل�4 ون"ف 
م=P�0? یه�دv في الVفة الغ�_�ة، خالل الف0�ة ال(ق1لة، 
غال041ه9 س�"ار ل4P�0%ه9 في الق�س ال(/0لة، ��(ا 
ًتعBف حال�ا على ت%فm4 ال(UR{ @�3 ش�Bة واسعة م? 
قالU� االل0فا��ة االس0�Uان�ة و_%اء ال&=�ر واألنفاق 

  .=P�0%4?ل�Rمة ال(
نوقالj وزارة الRارج�ة وش*و ال(غ0�_4? 

%4�ة، إن U=الفل“ }Uخ m4ة ت%� ت%ف�vال/�Bمة أإلس�ائ4ل
ت(ه� الU��3 ل%(� اس0�Uاني �41� في ال=%�ات ال(ق1لة، 



  

  
١١٧ 

وت=(ح ب0�=4� ت%قل ال(=P�0%4? إلى الق�س م? 
ال(=P�0%ات اإلس�ائ4ل�ة ال�اقعة في قلI الVفة الغ�_�ة 

قلU� االل0فا��ة االس0�Uان�ة واألنفاق ال(/0لة، ع1� ا
vوال&=�ر ال0ي ت%� سلUات االح0الل شقها وال0ي تل0ف 

%4�ةU=ح�ل ال(�ن الفل”.  
وأفادت ال�زارة، في ت"��ح لها أم-، @أن 

قش�Bة الU� االس0�Uان�ة ته�ف إلى ر_{ ال(=P�0%ات “
في وس{ الVفة @�(ال الق�س ال(/0لة، @(ا ی*دv الى 

نمل�4 ون"ف مل�4 م=P�0? في ت�4P? أك
� م?  ن
الVفة الغ�_�ة، وت/��ل ال(=P�0%ات وال1*ر االس0�Uان�ة 
إلى ت&(ع اس0�Uاني واح� م�ت�{ @الع(3 اإلس�ائ4لي، @(ا 
ًی*دv أVKا إلى ح=9 قVاKا ال�ضع ال%هائي ال0فاوض�ة 

  .”ًع(ل�ا و_ق�ة االح0الل
عHم االح0الل ت%فm4 سل=لة م? “ون�هj إلى 

0ع(ار�ة الRV(ة الهادفة إلى ق9V واب0الع ال(�ار�ع االس
%4�ة، ع1� ش3 U=وض9 م�0رج وهادئ لألرض الفل
قع��ات الU� االس0�Uان�ة ال0ي ت01لع م=احات شاسعة 

  .”م? �Pل وع�ض الVفة الغ�_�ة ال(/0لة
%4�ة“وان0ق�ت U=ة الفل�، ما وصف0ه ”الRارج

�ة ت&اه مUURات االح0الل االس0�Uان” @الالم�االة ال�ول�ة“
 I4?، خاصة م? جانU=ال(�0اصلة على أراضي دولة فل
ال�ول ال0ي ت�عي ال/�ص على ف�ص ت/ق34 ال=الم 

  .وح(اKة حل ال�ول40?
سلUات االح0الل، @أذرعها “وأوض/j أن 

ال(0Rلفة، ت�اصل ت%فm4 م�ار�عها االس0ع(ار�ة ال�0س��ة 
ًعلى ح=اب أرض دولة فل=4U? إلغالق ال�اب نهائ�ا 

ة ل0/ق34 ال=الم على أساس م�1أ حل أمام أv ف�ص
  .”ال�ول40?

 j1الPة “و�vب0/�ك ف�ر ل�kl الUR{ اإلس�ائ4ل
%4�ة القابلة U=ة إقامة ال�ولة الفل�ال0ي ت%=ف إمBان
ًلل/�اة وال(�0اصلة جغ�ا��ا وذات ال=�ادة، و�&عل م? حل 

ف0ح ال0/ق34 “، دا¥�ة إلى ”ال�ول40? حال م=0/�ال
 ال&%ائ�ة ال�ول�ة في ج�ائv 9الف�ر م? ق1ل ال(/B(ة

  .”االح0الل، وعلى راسها االس0�Uان
ف�ض العق�_ات على سلUات “ودعj إلى 

االح0الل، وم=اءل0ها وم/اس01ها في م&ل- األم? 
ًال�ولي، فVال ع? أه(�ة اإلع0�اف ال&(اعي ب�ولة 

?4U=فل”.  
اإلس�ائ4ل�ة، ق� ” K=�ائ4ل ه�4م“و�انj ص/�فة 

ة م�ار�ع ال%1�ة ال0/0�ة ك�فj أم- ع? خU{ إلقام
B_ة و�ف عال�ة، م(ا K�ي ُلاإلس�ائ4ل�ة في الVفة الغ�_

االح0فا´ @(=احات شاسعة م? “@عHم سلUات االح0الل 
%4�ة U=اتفاق سالم، وم%ع إقامة دولة فل vاألراضي في أ

  .”قابلة لل/�اة
Kv&� ب%اء نف3 “وأفادت ال"/�فة نف=ها، @أنه 

P�0%4? م? م=P�0%ة ض9R س�=(ح @ع� اك0(اله لل(=
“9�قاإلس�ائ4ل�ة، ش� الق�س، @االن0قال إلى ” معال�ه أدوم

ال(�ی%ة @=ه�لة، @(�ازاة ت�س�ع الU��3 ال=��ع ال�ئ�=ي 
” نغ�ش ع0"�4“ال(*دv إلى �0لة م=P�0%ات 

وال(=P�0%ات في أق"ى ج%�ب الق�س، مع وج�د أنفاق 
�(ات Rة وم�%4U=الفل �وج=�ر م"((ة ل0&اوز الق�

  .”ج4w? الفل=4U%44?الال
ون�هj إلى أن ال%1�ة ال0/0�ة ال&�ی�ة س0=هل 

 ألف وح�ة اس0�Uان�ة ٥٠خU{ إلقامة أك
� م? 
� وح�ة أخ� في ٦٠٠٠لل(=P�0%4? في الVفة الغ�_�ة و 

  .الق�س ال(/0لة
، @/=I ال"/�فة، إلى  �Uقوته�ف م�ار�ع ال
 3Pال(%ا j40ائ4ل44? مع ز�ادة تف�ة اإلس��ض(ان ح

4U=ة الفل�ق%�ة، ح³4 ت*دv الU� االل0فا��ة االس0�Uان
إلى ف"ل ال(&0(عات ع? @عVها ال�ع� وال(Hارع4? ع? 

  .أراض4ه9، عقI م"ادرتها
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اإلس�ائ4ل�ة، ” هآرت-“م? جه0ها، قالj ص/�فة 
قم�ار�ع ت&�ی� وت�س�ع الU� وتع�41ها “أم-، إن 

�س�R0م ال(=P�0%4? ال4ه�د فق{، ح³4 تع� خ�Uة أخ� 
  .”�س�ع ال(=P�0%اتعلى P��3 ت

 I=/_ة ته�ف إلى ز�ادة ”هآرت-“وURفإن ال ،
نع�د ال(=P�0%4? ع1� جلI مل�4 م=P�0? إس�ائ4لي 

  .إلى م=P�0%ات الVفة الغ�_�ة خالل عق� ون"ف
في ال=%�ات األخ4�ة ت9 ش3 “ولفj0 إلى أنه 

قال(��H م? الU� االل0فا��ة ل"الح ال(=P�0%4? لل�ص�ل 
�R0ات دو اس%P�0=)ةنلل�%4U=فل �P ة إلى ”قام�م�4 ،ً

 �4%4U=ة ی�فع ث(%ها الفل�نأن غال1�ة ال(�ار�ع االس0�Uان
  .الmی? ی90 م"ادرة أراض4ه9

ًو�Pقا لل"/�فة اإلس�ائ4ل�ة؛ فإن ال(UURات 
ال/ال�ة تع(ل على ر_{ ال(=P�0%ات @ال(�ن داخل 

ً، @(ا K�(ل، أVKا، ش3 ١٩٤٨فل=4U? ال(/0لة العام 
ش�قي ” ١اv “ ما Kع�ف @(%Uقة قالU� ل(=P�0%ات

 ��H)عى االح0الل ل=K الق�س ال(/0لة، وال0ي م? خاللها
�ع أوصال ش(ال الVفة Uاني به�ف تقU�م? ال1%اء االس0

  .ووضع ح� لف)�ة حل ال�ول40?
نوفي غ�V ذلF؛ ان�لعj م�اجهات ع%�فة، 
أم-، ب4? ق�ات االح0الل اإلس�ائ4لي وال��ان 

 م%�آت 9٤ لع(ل�ة ه�م الفل=4U%44? أث%اء ت"�یه
%4�ة وت���� U=ا م? ساك%4ها، في م�ی%ة ٤٤فل%Pم�ا ً

أر�/ا @الVفة الغ�_�ة ال(/0لة، م(ا أسف� ع? وق�ع 
  .أإلصا@ات واالع0قاالت ب4? صف�فه9

واقj)/0 ق�ات االح0الل، ب�فقة ج�افاتها 
الع�وان�ة، ت&(ع شالل الع�جا في ش(ال م�ی%ة أر�/ا، 

ك? تع�د مل)04ها ل(�اP%4? وش�عj به�م أر_عة م=ا
 9V4%44? وتU=فال، م(ا أد� ٤٤فلPا، ب4%ه9 أ�%4U=فل ً

  .إلى P�ده9 م%ها وت����ه9

نوق� ت"�� ال(�اP%� الفل=4U%�4 للع�وان  ن
 jة، ح³4 ان�لع�%4U=ائ4لي، وف3 و�الة أألن�اء الفل�اإلس
ال(�اجهات الع%�فة وال0ي أPل3 ج%�د االح0الل خاللها 

لغاز ال(=4ل لل�م�ع، م(ا أد� إلى وق�ع ق%ابل ال"�ت وا
اإلصا@ات وحاالت االخ0%اق ال��ی�ة، �(ا أغلقj ق�ات 

1�ة م? ال�ص�ل إل�هUاق9 ال�Uال jان وم%عB)االح0الل ال.  
  ٢٧ ص٩/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

ال)�ف ع? : ألول م�ة م%m اح0الل الق�س
�ة l��قة الU%)ات وأنفاق ج�ی�ة أسفل ال��حف

 "ىلل(=&� األق
  

ال�اح³ في  ك�ف – خاص – الق�س ال(/0لة
vش*و الق�س فR� أب� دKاب ع? أنفاق وحف��ات ج�ی�ة  ن

" إلعاد"ُت&��ها سلUات االح0الل اإلس�ائ4لي وج(��ة 
�ة م? ال(=&� األق"ى l��ة أسفل ال&هة ال�االس0�Uان

 .ال(�ارك، في سا@قة خ4U�ة ته�د س�ر ال(=&� ال��قي
" صفا"اص ل��الة وقال أب� دKاب في ح�ی³ خ

�ی�م األر_عاء، إن ال/ف��ات ت&� م? م%Uقة  ع4? "ُ
 م0� ١٥٠- ١٠٠@ات&اه @اب ال�ح(ة على @ع� " العmراء

م? ال=�ر ال��قي لل(=&� األق"ى، وهي ق���ة م? تلة 
ت�اب�ة م�تفعة تف"ل ب4? الع4? وأساسات األق"ى 

 .و_احاته
 ، vوما ی�لل على إج�اء تلF ال/ف��ات @�Bل س�

 حف� وت�ققات في ال&هة الRارج�ة ل�اب ال�ح(ة، وج�د
و_ع� ال(ع�ات الRاصة @أع(ال ال/ف�، نا¨�F ع? @قاKا 
�اآلثار واألت�_ة ال0ي ج� اسR0�اجها م? أسفل ال(%Uقة 
وت9 وضعها في أك�اس ل%قلها إلى أمBان م&ه�لة، 
@اإلضافة إلى ت��ی� ال/�اسة األم%�ة @ال(%Uقة، وف3 أب� 

 .دKاب
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F ال(%Uقة على �
4� م? اآلثار vوت/�0 تل
الع�_�ة واإلسالم�ة، ال0ي تع�د للف0�ة ال)%عان�ة ح0ى 
الع
(ان�ة، و�ع(ل االح0الل على P(=ها وتHو��ها @ال)امل، 
وت9V ح&ارة ق�K(ة تع�د آلالف ال=K ،?4%"ل وزنها إلى 

 أم0ار، وع�ضها ١٠آالف األP%ان، و_عVها ی1لغ �Pلها 
 .ع�ة أم0ار

Kأب� د I=/_ة و�" إلعاد"اب، فإن ع(ال م? ج(�
ناالس0�Uان�ة ی�اصل� الع(ل في تلF ال/ف��ات، وال0ي  ُ
یR0للها اسR0�اج �(�ات �41�ة وضR(ة م? األت�_ة 
وال"�Rر م? ال(%Uقة ال(=0ه�فة، والع(ل على دف? �ل 

�ة ت/j الU(9 وال0�ابRه اآلثار ال0ار�mه. 
وأضاف أن االح0الل Kع(ل على خل3 م=ار ج�ی� 

 ال/ف��ات ل�_Uها @ال(%Uقة الغ�_�ة ح0ى حي وادv م?
حل�ة و_اب ال(غار_ة وع4? سل�ان ج%�_ي األق"ى وحائ{ 

 .ال1�اق، و_��Bة األنفاق في بل�ة سل�ان ووادv حل�ة
وألجل ت%فm4 ال/ف��ات، ف�ضj سلUات االح0الل 
�ة، وص�ال إلى ال(=&� l��قة الU%)ا على ال)B/ًإغالقا م ً ً

 .(ةاألق"ى و_اب ال�ح
وأشار أب� دKاب إلى أن االح0الل ال K=(ح 
للفل=4U%44? @ال1%اء في تلF ال(%Uقة، ح0ى م�ور 
ًال(���ات، و�Vع حاجHا ع%� م�خلها لل=(اح فق{ ب�خ�ل 
ال(���ات ال0ا@عة ل(=*ولي االح0الل وال&(��ات 
ًاالس0�Uان�ة، الف0ا إلى أن ح�Bمة االح0الل أعjU إدارة 

�Uان�ةال(%Uقة لل&(��ة االس0. 
، ١٩٦٧وألول م�ة م%m اح0الل الق�س عام 

�ة لألق"ى حف��ات إس�ائ4ل�ة، فغال1�ة l��ت�ه� ال&هة ال
 ٢٦ُال/ف��ات ت%فm @ال&ه40? ال&%�_�ة والغ�_�ة، إذ ی�ج� 

نحف��ة، وهmا ما س��B له آثار ت�م4��ة على ال0ار�خ 
 .وال/Vارة واإلرث اإلسالمي وال(=�/ي في ال(%Uقة

Uات االح0الل تع(ل على تHو�� وأك� أن سل
 vارة وتار�خ یه�دVقة، إلث�ات حU%)ال Fال0ار�خ في تل

مHع�م، وما ی�لل على ذلF وج�د @ع� ال�افUات 
، "هmه ال(%Uقة م? ح��ة اله�Bل"ال(علقة، �I0 عل4ها 

�ة ال4ه�د ف4ها� ح=I ادعائه9. وذلF لل�اللة على أح
(�ار�ع تعل? ع? ال)
4� م? ال" إس�ائ4ل"ّو_4? أن 

قال0ه���Kة @الق�س، ل0%فm4ها ف� األرض، في ح4? أن 
ال(�ار�ع ال0ي ت%فm ت/j األرض ت�قى س��ة وPي 
ًال)0(ان، ما ی%mر @�URرة ال�اقع في ال(�ی%ة، وت/�ی�ا 

 .على ال(=&� األق"ى
نو_اع0قاده، فإن ال/ف��ات ال&�ی�ة، ال0ي ق� ت)� 

مة ما ًاألض9R، تع10� جHءا م? مUR{ إس�ائ4لي إلقا
، وتغ44� ال�اقع ال0ار�Rي في "م�ی%ة أورشل�K"9=(ى 

األق"ى، ولل�ص�ل إلى @اب ال�ح(ة الURK vm{ االح0الل 
 ".ك%�- یه�دv" دون(ات م%ه ل"الح إقامة ٥القU0اع 

واضح أن االح0الل @ات ی�/³ ع? أv : "وقال
vم%فm إلحاPة ال(=&� األق"ى @ال)امل ب0ار�خ ع1� 

ً�ص�ل إلى داخل ال(=&� ت(ه�4ا مHور، وP(- معال(ه لل
 ".إلقامة مBان دی%ي وPق�س تل(�دKة ب�اخله

وم%m ف0�ة ��Pلة، ت=عى سلUات االح0الل 
�ة م? ال(=&� األق"ى، l��قة الU%)ة على ال�U�لل=
ًوت/�ی�ا @اب ال�ح(ة، وت(%ع ت�م�(ها وت1ل�{ ساح0ها، 

 .وت/اول ال�4م ع1� ال/ف��ات ال�ص�ل إل4ها وته���ها
@/=I ال�اح³  -  ��ات اإلس�ائ4ل�ة ال&�ی�ةوال/ف

ت=�0عي م? دائ�ة األوقاف  - نفي ش*و الق�س
، و�افة ال(*س=ات "ال�4ن=�B"اإلسالم�ة @الق�س وم%b(ة 

vال(ع%�ة @ال/فا´ على اإلرث ال/Vار ال�0خل العاجل 
ل�قفها، ووضع خU{ و_�امج ل(&ابهة األخUار ال(/�قة 

  .@األق"ى ق1ل ف�ات األوان
IالPة عاجلة م? و� @V�ورة إرسال @ع
ة دول

ال1R�اء وعل(اء اآلثار ل0ق"ي ال�ضع @�أن الق�س 
ًواألق"ى، وال)�ف ع(ا K&� أسفل ال(=&�، وت/�ی�ا  v

�ة م%هl��ال&هة ال@.  
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%4�ة صفا U=٩/١٢/٢٠٢٠و�الة ال"/افة الفل 

* * * * *  

قإس�ائ4ل تف� تbاه�ات : م%b(ة دول�ة
 "سالح قاتل" الفل=4U%44? بـ

  

�ة دول�ة، ال
الثاء،  أعل%j – رام هللاlة حق�)b%م
أنها وثقj اس�R0ام ال=لUات اإلس�ائ4ل�ة سالحا قاتال 
%4�ة ال�ع1�ة، ما أد� إلى U=ات الفل�اهb03 ال��ل0ف

 .اس0�هاد ع�د م? األPفال
ال/��ة العال(�ة لل�فاع "وقال ف�ع فل=4U? في 

�R0=Kم ال&�; اإلس�ائ4لي "، في ب�ان، إن "ع? األPفال
، "، وال(ع�وف @اس9 روج� القاتل٢٢سالح ل�نج راKفل 

  ".غ4� ف0اكة"نا��ا مHاع9 إس�ائ4ل�ة أن ال=الح وس4لة 
تأس=j في ج%�k (وأضاف ال1�ان، أن ال/��ة 

ع�دا م? الV/اKا األPفال، ق0ل�ا "، وثقj )١٩٧٩عام 
  ".@اس�R0ام ال&�; اإلس�ائ4لي سالح روج�

�ة تUل3"روج�"وسالح l�%صاص ، ب�ال 
ال(0ف&�، وه� رصاص حي قU�ه " ت�ت�"ال(ع�وف @اس9 

   .، @/=I ب�ان ال/��ة٠.٢٢
وأوض/j ال/��ة، أن آخ� ض/اKا هmا ال=الح 

ّم? ق��ة ال(غ4� )  عاما١٥(الUفل علي أب� عل�ا "كان 
/ ن�ف(1�v)ش(ال رام هللا، الvm اس0�ه� ال�ه� ال&ار 

   ".لق��ة، خالل م�اجهات ان�لعj في ا)ت���? ال
اني
ك(ا أشارت إلى واقعة اس0�هاد الUفل ق"ي 

م? بل�ة تق�ع @(/افbة بj4 ل/9 )  عاما١٧(الع(�ر 
، أمام ٢٠١٧نكان� ال
اني /  م? ی%ای�١٦، في )ج%�ب(

   .ال)ام4�ات، خالل م�اجهات ان�لعj في ال1ل�ة
ع%�ما UKل3 ج%�v م�رب "وش�دت على أنه 

 العل�ا ال�صاص ال/ي ص�ب شR¡، و�=0ه�ف األجHاء
م? ج=�ه فإن هmا Kع10� إمعانا في الق0ل، وال م&ال ه%ا 

لل/�ی³ ع? خUأ في الI��"0 �(ا ت�عي ق�ات 
   ".االح0الل

اإلس�ائ4ل�ة " ب04=4ل9"وفي تق��� ساب3 ل(%b(ة 
�ة، ادعj ال=لUات في تل أبI4 أنها ت=�R0م lال/ق�

  .ل0ف��3 الb0اه�ات" غ4� ف0اكة"وس4لة " روج�"سالح 
Uم m%اس0�ه� وم ،  أPفال v٨لع العام ال&ار

 عاما، ب�صاص ١٧ و١٣فل=4U%44? ت�اوح أع(اره9 ب4? 
�ة دول�ةlانات حق��  .ال&�; اإلس�ائ4لي، وف3 ب
  ٩/١٢/٢٠٢٠الق�س الع�_ي 

* * * * *  

اله�م الmاتي ی�0اصل @الق�س وال0ه&4� ی0ه�د 
  عائلة @=ل�ان٨٦

 

 دعj الل&%ة -و�االت  - فل=4U? ال(/0لة
�ة في سل�ان إلى ت"ع�4 ال%Vال ال�ع1ي ض� ق�ار ال�ع1

� عائلة مق�س�ة م? حي @U? اله� @/&ة أن ٨٦إخالء 
هmه ال(%ازل ت�0ع ل&(��ات اس0�Uان�ة، ��(ا ت�اصل بل�Kة 
االح0الل @إج�ار الع�ی� م? ال(�اP%4? على ه�م م%ازله9 

¡�  . نذات�ا @/&ة ال1%اء دو ت�اخ
�U? اله� وح
j الل&%ة ال�ع1�ة أهالي حي @

ال(�ار�ة في إقامة صالة ال&(عة القادمة وال�قفة 
االح0&اج�ة في خ�(ة االع0"ام ال(قامة في ال/ي، ت%�ی�ا 

�(ة ��ه @/&ة ٨٦@ق�ارات إخالء م%ازل ح�الي � عائلة م
إن م%ازله9 م%1�ة على أراضي تع�د مل)04ها ل&(��ات 

  .اس0�Uان�ة
�(ا ی0ه�د خU� اإلخالء الف�ر � ،Fأتي ذلKv٣ 

عائالت م? ال/ي، @ع� رف� ال(/B(ة ال(���Hة في 
الق�س االسw0%افات ال(ق�مة م? العائالت على ق�ارات 
م/B(ة ال"لح القاض�ة @إخالئه9 م? عقاراته9، ل"الح 

، @/&ة مل)�ة ال4ه�د "ع4U�ت ��ه%�9 االس0�Uان�ة"ج(��ة 
  .لألرض ال(قام عل4ها ال1%اKة
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ة حي وأوضح م��H معل�مات وادv حل�ة ول&%
، في ب�ان م�0�ك، أن ال(/B(ة ال(���Hة ردت  �@U? اله�
�(ا ردت � ،Fاف ال(ق�م @اس9 عائلة دو�%w0ا االس�م*خ
االسw0%اف ال(ق�م @اس9 عائل0ي ع�دة وش��Bي، على 
�ة، وتق�مj األخ4�ت4? %B=ارات إخالئه9 م? عقاراته9 ال�ق
@UلI إلى ال(/B(ة العل�ا ل0&(�4 ق�ار اإلخالء إال أن 

  .(/B(ة ردت Pل1ه(اال
وأوضح ال(��H والل&%ة أن عقارات عائالت 
ش��Bي ودو�F وع�دة، وه(ا ¥�ارة ع? ب%ای40? تقع ض(? 

 }UR9"م� دون(ات ٥، لل=�U�ة على "ع4U�ت ��ه%
� م0� م�_ع م? @U? اله� ب1ل�ة سل�ان، @/&ة ٢٠٠و

  .١٨٨١مل)04ها ل4ه�د م? ال�(? م%m عام 
أن ال(/B(ة " ع4U�ت ��ه%�9"وت�عي ج(��ة 

اإلس�ائ4ل�ة العل�ا أق�ت مل)�ة ال4ه�د م? ال�(? ألرض 
، وم%m أیل�ل عام  ، ت�الى ت=ل�9 �٢٠١٥@U? اله�

 ، �ال�الغات القVائ�ة للعائالت في حي @U? اله�
مUال41? @األرض ال(قامة عل4ها م%ازله9، وذلF @ع� 

 على ح3 ٢٠٠١عام " ع4U�ت ��ه%�9"ح"�ل ج(��ة 
�ة ال4ه�دKة ال0ي ت�عي مل)04ها إدارة أمالك ال&(�

  .لألرض
واس0%� رد االسw0%افات ال(ق�مة م? العائالت 

الvm " نقان� ال0�ت�4ات القان�ن�ة واإلدار�ة"ال
الث على 
، والvm ی%¡ على أن ال4ه�د ١٩٧٠ش�عه ال)%�=j عام 

�ة وخ=�وها عام l��ی? ام0ل)�ا م(0ل)ات في الق�س الmال
  .ال�صي العام اإلس�ائ4لي B)K%ه9 اس0عادتها م? ١٩٤٨

االس0�Uان�ة أن " ع4U�ت ��هان�9"وت�عي ج(��ة 
�9 في م%Uقة ت=(ى lاله� أ ?U@ ُحي �"?44%)�، "ق��ة ال

، ١٩٣٨و�انj ¥�ارة ع? مBان سB%ه یه�د ح0ى العام 
  .ع%�ما أخاله9 حmw%4 االن�0اب ال1��Uاني

 j9"واس�0ل� عاما، على ٢٠، ق1ل "ع4U�ت ��هان
، و_اش�ت "وkl ب%ف%=0ي"�ه ت=(�ة عقار UKل3 عل

%4�ة ال0ي U=د العائالت الفل�P ة به�ف�@إج�اءات قVائ
  . ت=B? هmا ال(Bان م%m ع��ات ال=4%?

و_هmه الU��قة، س(/j ال(/B(ة اإلس�ائ4ل�ة 
%4�ة م? ب�4تها، واس0�الء U=د ع�ة عائالت فل�U@

وال تHال . ال(=P�0%4? عل4ها و�سBان عائالت یه�دKة ف4ها
�اك ع��ات ال�عاو ال(�ابهة ال0ي ت%b� ف4ها ه%

  ...ال(/اك9
ومع ق�ار الل&%ة الل�ائ�ة اإلس�ائ4ل�ة، ق�1ل 

 9Vة ت%P�0=ان إلقامة مBوزارة ال1%اء واإلس }UR٩م 
نآالف وح�ة ش(الي الق�س، ت)� إس�ائ4ل ق� قjV على 

، ١٩٦٧وح0ى العام ". مUار الق�س ال�ولي"ما ت�قى م? 
v، ال(4%اء ال&� ال�ح�4 في "ل�وليمUار الق�س ا"كان 

ّالVفة، ق1ل أن تVع إس�ائ4ل ی�ها عل�ه، وت/�له إلى 
مUار ل�حالت داخل�ة قل4لة، إلى أن أغلق0ه نهائ�ا عام 

٢٠٠٠.  
و�ق�ل خل4ل ال0ف)&ي، م�ی� دائ�ة الR�ائ{ في 
ج(��ة ال�راسات الع�_�ة، إن إس�ائ4ل ت=عى إلقامة 

b(ها على أرض مUار م=P�0%ة ج�ی�ة �ل�ا، تقع في مع
و�انj هw4ة ". مUار قل%�Kا"الق�س، أو ما Kع�ف م/ل�ا بـ

ال³1 اإلس�ائ4ل�ة، قالj األح� ال(اضي، إن الل&%ة الل�ائ�ة 
�9 وال1%اء @الق�س، أق�ت @أن خUة ب%اء b%0آالف ٩لل 

وح�ة اس0�Uان�ة في م%Uقة قل%�Kا، ش(الي الق�س، 
  . ت=�0في ال(عای4� ال(Uل�_ة لل("ادقة

وأشارت إلى أن دفع الURة، Kأتي ق41ل ت=ل9 
إدارة ال�ئ�- األم��Bي ال(IR0% ج� @ای�ن ال=لUة، أواخ� 
نكان� ال
اني ال(ق1ل، والvm أعل? خالل دعای0ه 

حل "االنR0اب�ة معارض0ه لالس0�Uان وت(=Bه @(�1أ 
  ."ال�ول40?

و�ق�ل ال0ف)&ي إن ال(Uار واألراضي ال0ا@عة له، 
ال�ون9 ألف م0� ( دون9 ١٢٠٠ها تقع على أرض م=اح0
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، م�4�ا إلى أن مUR{ ال(=P�0%ة ال&�ی�ة Kقع )م�_ع
  .  دون٩٠٠9على أرض م=اح0ها 

" ال=الم اآلن"و_هmا ال"�د، قالj م%b(ة 
اع10�ت : "اإلس�ائ4ل�ة، في تق��� اPلعj عل�ه األناض�ل

ال=لUات اإلس�ائ4ل�ة مع9b م=احة ال(UR{ أراضي دولة، 
نائ4ل ب1%اء ال(=P�0%ة دو ال/اجة إلى وهmا K=(ح إلس�

?44%4U=م"ادرة األراضي م? أص/ابها الفل".  
في ال�قj نف=ه، ال یHال : "واس�0ر�j ال(%b(ة

  ."ًجHء �41� م? األرض Kع10� أرضا خاصة
jات : "وأضاف�ة ه�م ع�URال ?)V0ك(ا ت

%4�ة، ال0ي ت9 ب%اؤها في ال(%Uقة U=ة الفل�%B=ال�ح�ات ال
  ". لى م�ار ال=%�اتندو ت"ار�ح ع

الURة تقع في قلI سل=لة "ولفj0 إلى أن 
%4�ة حV��ة ت(�0 م? رام هللا، ع1� أح�اء U=م�0اصلة فل
%4�ة، ال0ي ض(0ها إس�ائ4ل في �ف� U=ة الفل�l��الق�س ال
عقI وقل%�Kا، إلى بj4 ح%4%ا وشعفا�، ال0ي KقU%ها مwات 

?44%4U=ان الفلB=اآلالف م? ال".  
 jة " اآلنال=الم "و��ف%P�0=)ته�ف "ع? أن ال

ًإلى دق إسف4? وأن ت"�ح ج�4ا إس�ائ4ل�ا م? شأنه أن  ً
K(%ع ال�U0ر الفل=4U%ي لل(�ی%ة ال(���Hة، واألك
� أه(�ة 
%4�ة ال(=0ق1ل�ة، وهي م%Uقة الق�س U=في ال�ولة الفل

  ". ورام هللا و_j4 ل/9
إن�اء م=P�0%ة ت9V آالف "وأوض/j أن 

�ة، وه%B=ات اآلالف م? ال�ح�ات ال�ع%ي ع�K ما �
اإلس�ائ4ل44?، س�&عل م? ال"عI على أv ت�تI4 قائ9 
على حل ال�ول40? في ال(=0ق1ل، ل�عI1=@ ،?41 ع�م 

%4�ة، والV�ر الvm یل/3 ) ال&غ�ا��ة(االس0(�ار�ة U=الفل
�ةl��ة في الق�س ال�%4U=ات العاص(ة الفل�  ."@إمBان

�اح إلى ذلF، اقj)/0 م&(�عات ال(=P�0%4? ص
أم- األر_عاء، ساحات ال(=&� األق"ى ال(�ارك، @(�ی%ة 

) ١٠١(ّوأفادت م"ادر م/ل�ة، أن . الق�س ال(/0لة

ً یه�دKا، اق0/(�ا @احات األق"ى، وت&�ل�ا ًم=P�0? وPال�ا
/�اسة ش�Pة االح0الل َف4ها وأدوا Pق�سا تل(�دKة، @

  .اإلس�ائ4لي
  ١٦ ص١٠/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

 عائلة مه�دة ٨٦ة تVام%ا مع صال: سل�ان
?4%P�0=)ل"الح ال �الق= �ال0ه&4@v  

 

 شارك  – ج��/ان دKاال – الق�س ال(/0لة
الع��ات م? أهالي بل�ة سل�ان ج%�ب الق�س ال(/0لة، 
ال�4م ال&(عة، في ال"الة الV0ام%�ة في خ�(ة ال"(�د 

%4�ة  ٨٦ أن�وال�قاء في حي @U? اله� إذ U=عائلة فل
v الق=� ل"الح ال&(��ات االس0�Uان�ة مه�دة @ال0ه&4�

"9�@/&ة مل)�ة ال4ه�د لألرض ال(قام " ع4U�ت ��ه%
   .عل4ها ال1%اء

 @ع� م�اصلة االع0"ام خ�(ةال/ي  ن"I سBان
بل�Kة االح0الل إج�ار الع�ی� م? ال(�اP%4? على ه�م 

 عائالت ٥نم%ازله9 بmر�عة ال1%اء دو ت�خ�¡ ون/� 
ال زه4�  .�ات االس0�Uان�ة ل"الح ال&(�@اإلخالءمه�دة 

 ?U@ ج1ي م=*ول ل&%ة�اله�ال� �وأح� ال(ه�دی? @أم 
�(j خ�(ة "ال/�اة ال&�ی�ة" االخالء، في ح�ی³ لـlأ ،

 ض� سBان ت90  ال0يًاالع0"ام رفVا ألوام� االخالء 
 عائالت ل�یه9 اوام� اخالء ٥ال/ي، ح³4 ان م"4� 

1ي، وأب� ، وش��Bي، ودو�F، و�ای� ال�جع�دة عائلة:" وه9
 ق�ارات اتRاذناص� ال�ج1ي ول)? مع األسف ت9 

� ض�ه9، و_ع� العائالت االخ� س904 تق�9K س��عة إخالء
�ةVاف في الق%w0اس.  

�k ال�ج1ي، تأتي خ�(ة ال"(�د م? أجل VK
ال�قاء والv�"0 ألوام� االخالء واالس0(�ار @ال%Vال 
وال�فاع ع? هmا ال/ي، ح³4 ق(%ا خالل االKام ال(اض�ة 
ب�ع�ة دبل�ماس44? و_ع� ال=ف�اء م? أجل االPالع ع? 
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 ?U@ انBث @/3 س�/K ل(ا I
 @�Bل خاص �اله�ك
واح�اء بل�ة سل�ان @�Bل عام، ح³4 ق�م%ا رسائل ی�ضح 

 ?U@ الء على حي��ة االس0Vح ق�م? اجل �اله�و�� 
دوره قال ق�40ة . م%ازله9االس0(�ار�ة @قاء ال(�اP%4? في 

ن/? �عائلة ل�ی%ا ثالثة "  @اله�مه�دةال(ع�دة أح� ال�41ت 
 في ثالثة @اإلخالءم%ازل مه�دة @اله�م وم%Hل آخ� مه�د 

 ?U@ اء�، واد �اله�اح�اء م0Rلفة ب1ل�ة سل�ان @أح
�فاVاص�ل، حي ال�=0ان، مK " ارا سار�ال�4م ن�اجه قv

 حB(ها أPلقjال(فع�ل ع1� ال(/اك9 االس�ائ4ل�ة ال0ي 
 ?U@ ل%ا فيH%ة إلحالل �اله�على مb/ل vإلخالئه في أ 

  ".م=P�0%4? مBان العائلة
�k ع�دة في ح�ی³ لـVK "اة ال&�ی�ة�، م%m "ال/

 ق�ارات ال(/اك9 ن�اجه ال�=0ان حي أهاليس%�ات ��Pلة 
م? اجل ال"(�د وال�قاء في م%ازل%ا، وال�4م ن�افع ع? 

�ة واض/ة ومع�وفة  ق�ار إخالء م%Hل%ا،Vح³4 ان الق
�Hان بل�ة سل�ان % �٤٠ ع? ن0/�ث ع? ما یBم? س

vت/P jائلة ال0ه&4� الق=� تلقى ل&��(ة ح�ب، وم�ت 
 @ال0فاص4ل م? ت�ت� وقل3 وتف)4� دائ9 مليء وقه� @Uيء

ل(ا K/�ث في أKة ل/bة @/3 ال=Bان، م%ازل%ا وأراض4%ا 
هي ل�=j ح&� وان(ا ذ���ات ماضي وحاض� وم=0ق1ل 

   .ف4ها
ول�ت :"  Kق�ل ال(V0�ر�?أح�ما Kعق�ب ال�ج1ي أ

 vوج وال�Hال ح³4 ت�P س%�ات m%ل مH%)ا الmفي ه
I&قاتي اشقائي وأن��  وال�4م اقU? في هmا ال(%Hل،وش

ًواصفا اج�اء االخالء ل"الح ال&(��ات االس0�Uان�ة 
   .v@الbال9 والع%"�

أوضح، أن الق�ار ال Kأتي @/3 ته&4� عائل0%ا 
 ن"ارع ،vالق=� عائلة مه�دة @ال0ه&4� ٨٦و�ن(ا @/3 

 m%ة م� . وح0ى ی�م%ا هmا٢٠١٥في ال(/اك9 االس�ائ4ل

ت�جهj العائالت في حي :" وتا@ع ح�ی
ه @الق�ل
 ?U@اله�� Iة م? أجل ال�ق�ف الى جان� لل(/اك9 ال�ول

  .تلF العائالت ال(ه�دة @ال0ه&4�
ت�عي " ع4U�ت ��ه%�9"ج�ی� @ال�m� أن ج(��ة 

�ة ال4ه�د م? أن ال(/B(ة االس�ائ4ل�ة العل�ا أق�ت مل)
، وم%m أیل�ل عام   ت�الي �٢٠١٥ال�(? ألرض @U? اله�

ت=ل�9 ال�الغات القVائ�ة للعائالت في هmا ال/ي، 
مUال41? @األرض ال(قامة عل4ها م%ازله9، وذلF @ع� 

 على ح3 ٢٠٠١عام " ع4U�ت ��ه%�9" ح"�ل ج(��ة
إدارة أمالك ال&(��ة ال4ه�دKة ال0ي ت�عي مل)04ها 

   .لألرض
 رد االسw0%افات ال(ق�مة م? العائالت اس�%0

الvm " نقان� ال0�ت�4ات القان�ن�ة واالدار�ة" ال
الث على
، والvm ی%¡ ١٩٧٠ش�عه ال)%�=j االس�ائ4لي عام 

على أن ال4ه�د الmی? ام0ل)�ا م(0ل)ات في الق�س 
�ة وخ=�وها عام l��ه9 اس0عادتها م? ١٩٤٨ال%B)K 

 .ال�صي العام االس�ائ4لي
�ة ع4U�ت ��هان�9 االس0�Uان�ة أن وت�عي ج(�

�9 في م%Uقة ت=(ى lاله� أ ?U@ 44?"�حي%)�، "ق��ة ال
 ١٩٣٨و�انj ¥�ارة ع? مBان سB%ه یه�د ح0ى العام 

  . ال1��Uانياالن�0اب أخاله9ع%�ما 
  ١٢/١٢/٢٠٢٠ ال&�ی�ة ال/�اة

* * * * *  

  
%4�ة ٢٠٠االح0الل یـأم� @U�د U=ة فل�أس 

  @الق�س ال(/0لة
 

 K4%�4 - ع(ان – ة سع� ال�ی?نادU=ن ن�د الفل
 أس�ة ٢٠٠@ق�ار سلUات االح0الل اإلس�ائ4لي P�د 

 ?4Pة في الق�س ال(/0لة، ل"الح ت��%4U=فل
 Fته��� ال(�ی%ة، وذل }URاق م�ال(=P�0%4?، في س
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 م%Hال في ٦٨٩@ع�ما ه�مj واس�0لj على أك
� م? 
�ة أن/اء الVفة الغ�_�ة، م%m ب�اKة الع�ام الق�س و_

%4�ا وت��ه9 @ال ٨٦٩ال/الي، م(ا أد� إلى ته&4� U=فل 
، وف3 إح"ائ�ات األم9 ال(0/�ة و�ان االت/اد . �مأو

األورو_ي، ق� دعا، أول م? أم-، سلUات االح0الل 
%4�ة م? ٢٠٠إللغاء أوام� إخالء ن/� “U=ة فل�أس 

م%ازلها @الق�س، ل"الح م=P�0%4?، @(ا Kع�ض ج(�ع 
ال��خ ج�اح وسل�ان، لUR� ال%قل العائالت، الس�(ا في 

F�  .”vالق=� ال�ش
نواع10� الفل=4U%�4 أن س�اسة ه�م ال(%ازل 
 k�
واالس0�الء عل4ها، م"/�_ة @)"ادرة األراضي وت(
 9Vال }UR)ة ل�االس0�Uان، Kع� ت�ج(ة إس�ائ4ل�ة ت�ر�&

% ٣٠في الVفة الغ�_�ة، والK vm=0ه�ف اس0الب زهاء 
� ال%ا3P @اس9 ح��ة وأك. م? م=اح0ها اإلج(ال�ة

، حازم قاس9، على أن س�اسة ه�م واس0�الء ”ح(اس“
االح0الل اإلس�ائ4لي ل(%ازل الفل=4U%44? في الVفة 
الغ�_�ة، @(ا ف4ها الق�س ال(/0لة، تU0لI اإلس�اع في 
�ة نVال &�ًبل�رة م�kl وP%ي م�ح� م=0%�ا على اس0�ات

  .م�0�ك
وأوضح قاس9، في ت"��ح له أم-، أن 

ً ع(ل�ات اله�م ض� م%ازل الفل=4U%44? تHام%ا مع ت"اع�“
1�قا Uع%ي تK ان وم"ادرة األراضيU�ًتعا�9 ع(ل�ات االس0
vت�ر�&�ا ل(UR{ ال9V االس0ع(ار @الVفة الغ�_�ة  ً

  .”ال(/0لة
م? جان1ها؛ أدانj وزارة الRارج�ة وال(غ0�_4? 

%4�ة، U=ات ه�م ال(%ازل وم"ادرة األراضي “الفل�ع(ل
%4�ة ال(/0لة، وال(%�آت الU=ة في األرض الفل�%4U=فل

@(ا ف4ها الق�س وم/�Uها، وال0ي ت"اع�ت @�Bل مل/�´ 
  .”خالل الف0�ة األخ4�ة

ال0"ع�4 اإلس�ائ4لي ال4UR� Kع� “واع10�ت، أن 
ًح�_ا مف�0حة ض� ال�ج�د ال�P%ي واإلن=اني الفل=4U%ي 

في فل=4U? ال(/0لة، �&Hء م? ع(ل�ات تUه4� ع�قي 
H في الق�س واألغ�ار وع(�م ال(%ا3P واسعة ت0��

، وال0ي ت�Bل غال1�ة م=احة الVفة الغ�_�ة )ج(ال("%فة 
  .”ال(/0لة

االح0الل ی%فm ع(ل�ا مUR{ “ون�هj إلى أن 
ال9V، على ح=اب أرض دولة فل=4U?، @(ا Kغل3 ال�اب 
أمام أKة ف�صة ل0/ق34 ال=الم وف3 م�1أ حل ال�ول40?، 

%4�ة م=0U=اة، م0"لة وإلقامة دولة فل�قلة وقابلة لل/
  .”ًجغ�ا��ا وذات س�ادة

@&��(ة االح0الل ح�ال س�اسة P�د “ون�دت 
أهالي الق�س ال(/0لة وه�م م%ازله9، @(ا ت/(له م? 
%4�ة، U=الفل �قع على األسK يRة و�ل9 تار��معاناة �41
ج�اء إلقائه @=�4اتها وأPفالها و��ار ال=? م%ها في 

�الع�اء ودو مأو   .”ن
@"(j ال(&0(ع ال�ولي “�ت ما وصف0ه وان0ق

�ة lة واألخال�وتRل�ه ع? م=*ول�اته ال=�اس�ة والقان�ن
نت&اه االن0هاكات اإلس�ائ4ل�ة ال&=(�ة للقان� ال�ولي 

@(/اس�ة ال(=*ول4? “، مUال�ة ”وال��¥�ة ال�ول�ة
اإلس�ائ4ل44?، وف�ض العق�_ات ال�ادعة على سلUات 

)اب ال&�ائ9 @/3 ال�عI االح0الل؛ إلج�ارها على وkl ارت
  .”الفل=4U%ي

وفي نف- ال=�اق؛ قالj م%b(ة ال0/��� ... 
%4�ة إن U=الفل“ m4ت%ف klات االح0الل ب�Uاع9 سلHم

العام وال(&0(ع ال�أv مUR{ ال9V، ته�ف إلى خ�اع 
، ح³4 ت�اصل إن�اء ال1%ى ال0/0�ة ل(��وع ”ال�ولي

قال9V، م? خالل ش3 الU� وت&هH4 ال��ارع ب4? 
  . ”ق(=P�0%ات، @U� ال0فا��ةال

 I0B)صادر أم- ع? ال ���في تق ،jوقال
وزارة “ال�P%ي لل�فاع ع? األرض ال0ا@ع لها، إن 

ال(�اصالت اإلس�ائ4ل�ة ��فj ع? مUR{ رئ�=ي ل��ارع 
وم�اصالت وم�ار�ع ت�4P? في ال(=P�0%ات، ت=0ه�ف 
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، إلى جل4ل ٢٠٤٥ت/��ل الVفة الغ�_�ة ح0ى العام 
9 ت/�ث مفاجآت ت�فعها إلى إعادة ال%b� في ج�ی�، إذا ل

  . ”ح=ا@اتها ومUURاتها وم�ار�عها االس0�Uان�ة
ال(UURات اإلس�ائ4ل�ة ال&�ی�ة “وأوض/j أن 

قت�ت�{ @��Bة P� �Pل�ة وع�ض�ة، @عVها ج�ی� 
و_عVها ق�9K ی90 ت�س�عه، به�ف ت�س�ع ال(=P�0%ات 
نوص�ال ل0%فm4 خUة ت�4P? مل�4 یه�دv في الVفة 

  .” س%ة١٥الل خ
سلUات االح0الل “ون�هj، في تق���ها، إلى أن 

ب�أت خ�Uاتها الفعل�ة ل�P 3��3 ج�ی� مUلع العام 
ًال(ق1ل، ی�_{ ب*را اس0�Uان�ة ب�عVها، في ج%�ب الق�س 
%4�ة ال("ادرة، U=ال(/0لة، على ح=اب األراضي الفل
ال0ي ت�0ع ل=Bان ال�ل&ة و_j4 صفافا وم%Uقة ج%�ب 

j)س%�ات، و�(%ع أص/ابها الق�س، وت m%م"ادرتها م 
  .”م? اس�R0امها

هmا ال(��وع االس0�Uاني “وحmرت م? أن 
س�ع(ل على إغالق ال(%Uقة @�Bل �امل، ج�اء إقامة 
ًالU��3 االس0�Uاني ال&�ی�، وص�ال لف"ل الق�س نهائ�ا  ً
ع? ع(قها الفل=4U%ي، وم%ع أv ت�اصل جغ�افي مع 

  .”ً�ا م�ی%ة بj4 ل/9الVفة الغ�_�ة ال(/0لة، وت/�ی
  ٣١ ص١٣/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

  
 م%Hال ٥٢إس�ائ4ل ه�مj : تق��� أم(ي

%4�ا خالل أس�1ع4?U=فل  
 

أعل%j األم9  -و�االت  -  فل=4U? ال(/0لة
 ٥٢ال(0/�ة، أن ال=لUات اإلس�ائ4ل�ة ه�مj وصادرت 
�ةl��ة والق�س ال�  .م%Hال خالل أس�1ع4? @الVفة الغ�_

ن��� أص�ره مI0B ت%=34 ال�*و جاء ذلF في تق
  ".أوت�ا"اإلن=ان�ة ال0ا@ع لألم9 ال(0/�ة 

 م%Hال ٥٢ه�م وم"ادرة إس�ائ4ل لـ"وأفاد ال0ق��� بـ
�للفل=4U%44?، ب�ع� ع�م إص�ار ت�اخ�¡ ال1%اء ال0ي 

ع(ل�ات ه�م "وأضاف أن ". ت"�رها سلUات االح0الل
ً شR"ا و�ل/اق األض�ار ٦٧ال(%ازل أدت إلى ته&4� 

 ت���? ثان ٢٤ آخ��?، خالل الف0�ة ب4? ٨٦٠%/� ب
v �ان� أول ال&ار٧ال(اضي و   ".ن

ع(ل�ات اله�م وال("ادرة "وأوضح ال0ق��� أن 
 jة و٤٩ش(ل� في الق�س ٣ م%Hال في الVفة الغ�_
�ةl��ال."  

%4�ة ودول�ة U=ة فل�lوتق�ل م*س=ات حق�
و�س�ائ4ل�ة، إن تل أبI4 ت0ع(� خف� ع�د ت�اخ�¡ ال1%اء 

�ة والVفة الغ�_�ةالl��4%44? @الق�س الU=حة لفل�%)).  
 �4%4U=ة، ی�اجه الفل�lحق� Hاك�م I=/_نو
ّصع�_ات ج(ة السR0�اج ت�اخ�¡ ب%اء، �(ا أنها ت)لف 

�ة%Bات اآلالف م? ال�والرات ل)ل شقة س�ع�.  
ت���? ثان ال(اضي، قالj األم9 / ن�ف(1�٥وفي 

 jة ه�م�ً م1%ى في ٦٨٩ال(0/�ة، إن ال=لUات اإلس�ائ4ل
م0Rلف أن/اء الVفة الغ�_�ة ال(/0لة، @(ا ف4ها الق�س 

�ة م%m ب�اKة العام ال&ار l��الv٢٠٢٠.  
نوقالj إKف� ه4لي، ال(%=قة اإلن=ان�ة ال(*ق0ة 
%4�ة ال(/0لة، في ب�ان آنmاك، ع(ل�ات U=في األرض الفل

%4�ا وت��ه9 @ال مأو٨٦٩اله�م أدت إلى ته&4� U=فل �.  
ل(عل�مات ال�P%ي الفل=4U%ي و�ق�ل م��H ا

إن ع�د ال(%ازل ال(ه�ومة م%m اح0الل إس�ائ4ل ) ح�Bمي(
  .ً م%Hال١٩٠٠ بلغ أك
� م? ١٩٦٧للق�س عام 

 أس�ة ٢٠٠الى ذلF أعل? االت/اد األورو_ي، أن 
�ة l��إخالء م%ازلها @الق�س ال �Uة ت�اجه خ�%4U=فل

  .ءل"الح م=P�0%4?، دا¥�ا إس�ائ4ل إللغاء أوام� اإلخال
جاء ذلF في ب�ان م�0�ك صادر ع? م(
لي 

%4�ةU=دول االت/اد األورو_ي @األراضي الفل.  
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في ال=%�ات الع�ی�ة ال(اض�ة، : "وقال ال1�ان
ازداد ع�د ق�ارات اإلخالء على وجه الR"�ص في ال��خ 

، ح³4 ت0ع�ض م&0(عات @أك(لها )الق�س(ج�اح وسل�ان 
  ". أس�ة للUR�٢٠٠م? ح�الي 

تع�ض ج(�ع "ن أوام� اإلخالء ولفj إلى أ
F�  ".vالعائالت لUR� ال%قل الق=� ال�ش

�1)=Kلع دUل� /وم
نكان� األول ال(اضي، زار م(
@ع
ات االت/اد األورو_ي، عائالت واجهj ته�ی�ات 
@اإلخالء ال�ش�F في م%Uق0ي ال��خ ج�اح وسل�ان @(�ی%ة 

�ةl��الق�س ال.  
4ل�ة، الق�ان4? ال(/ل�ة اإلس�ائ: "وأضاف ال1�ان

ال0ي ت�Bل أساسا ل(Hاع9 إخالء العائالت، ال تعفي 
إس�ائ4ل، �ق�ة اح0الل، م? ال�فاء @الH0اماتها إلدارة 
األراضي ال(/0لة @U��قة ت�Rم ال=Bان ال(/ل44? 

  ".وت/(4ه9
ل9 ت/"ل إس�ائ4ل على ال=�ادة على : "وتا@ع

  ".ال(%Uقة في س�اق إدارتها
خ لالت/اد ت(اش�ا مع ال(�kl ال�اس: "واسU0�د

األورو_ي @�أن س�اسة االس0�Uان اإلس�ائ4ل�ة، غ4� 
ی�ع� االت/اد (..) نالقان�ن�ة @(�جI القان� ال�ولي 

  ".vإس�ائ4ل إللغاء أوام� اإلخالء ال0ي ت%� ت%فm4ها
ن�m� @اس0%0اجات و_�انات م&ل- : "وأردف

نال�*و الRارج�ة األورو_ي، ال0ي ��ر ف4ها معارض0ه 
الس0�Uان اإلس�ائ4ل�ة واإلج�اءات ال��ی�ة ل=�اسة ا

  ".ال(mR0ة في هmا ال=�اق، @(ا في ذلF ع(ل�ات اإلخالء
هmه ال=�اسة غ4� قان�ن�ة : "وخ90 @الق�ل

ن@(�جI القان� ال�ولي، واس0(�ار ت%فm4ها Kق�ض قابل�ة 
حل ال�ول40?، واح0(ال ت/ق34 سالم دائ9، و�ه�د @�Bل 

ال(=0ق1ل�ة خ4U� إمBان�ة أن ت"�ح الق�س العاص(ة 
  ".لل�ول40?

اإلس�ائ4ل�ة، إلى " ال=الم اآلن"وت�4� ح��ة 
 ألف م=P�0? @الVفة الغ�_�ة، @(ا ف4ها ٦٦١وج�د 

 9Vة ال0ي ت�l��9 ف4ها  م=١٣0الق�س ال��K ،ة%P�
٢٢٠?P�0=ألف م .  

  ١٨ ص١٣/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

ال(�ار�ع االس0�Uان�ة ت/�ل الVفة الغ�_�ة 
  الى جل4ل ج�ی�

 

 قال ال(I0B - و�االت  - فل=4U? ال(/0لة
ال�P%ي لل�فاع ع? األرض ومقاومة االس0�Uان، إن ه%اك 
�ات ال0ي ت*�� أن سلUات Uات وال(ع�م? ال(*ش �4
ال)
االح0الل اإلس�ائ4لي، رفعj خUة ال9V م? على الUاولة 

العام وال(&0(ع ال�ولي، ��(ا تVع ال1%ى ال�أv فق{ ل�Rاع 
ال0فافي ال9V «�ضع ال0%فm4 م? خالل ال0/0�ة للURة م

 .«وع��ات ال��ارع ب4? ال(=P�0%ات
وأضاف ال(I0B في تق��� االس0�Uان األس�1عي، 
vأم- ال=j1، ان ما K&� ال�4م ه� ت341U لع�ة 
قمUURات أع�ت ل�3 الU� وم�ار�ع م0Rلفة، م? وزارة  ُ
ال(�اصالت اإلس�ائ4ل�ة، و��ف الغUاء ع%ه ال�ه� 

ل مUR{ رئ�=ي ه� األول م? ن�عه م%m ال(اضي م? خال
س%�ات، ل��ارع وم�اصالت وم�ار�ع في ال(=P�0%ات، 

   .٢٠٤٥به�ف ت/��ل الVفة إلى جل4ل واح� @/ل�ل عام 
ن��ت األس�1ع » هآرت-«لفj إلى أن ص/�فة 

ال(اضي، ع? م"�ر على صلة ب0لF ال(UURات، @أن 
ال&�ی� BK(? في ارت�اPها مع مUR{ ال1%اء ال�ئ�=ي 
vالقU� في إس�ائ4ل، ح³4 ی�ور ال/�ی³ ع? تغ44� في 
مقار_ة سلUات االح0الل ال0ي ام0%عj في ال=اب3 ع? 

  . ادخال الVفة في مUURات @ع�4ة ال(��
ومع إدارة ال�ئ�- األم4��ي ت�مI، تغ4� ال�ضع 
قو_�أ ال0ف)4� ب1%اء ش�Bة P� �Pل�ة وع�ض�ة، @عVها 
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�س�ع ج�ی� و_عVها ق�9K ی90 ت�س�عه، به�ف ت
، وه� اله�ف الvm »نخUة ال(ل�4»ال(=P�0%ات وص�ال لـ

في ال=%ة » K�ع«وضعه ل%ف=ه م&ل- ال(=P�0%ات 
 س%ة، ١٥نمل�4 م=P�0? في الVفة خالل : ال(اض�ة

وه� ما Kف=� على أنه أسل�ب لURة ض9 م? ن�ع آخ� 
 .وت/�ی�ا في ال%1�ة ال0/0�ة

ول341U0 هmه ال(�ار�ع، صادقj وز��ة 
�k، على ال(�اصالت Âر� �ة م4� م�ار�ع v٤اإلس�ائ4ل

ّاس0�Uان�ة ج�ی�ة في الVفة الغ�_�ة، به�ف ت=ه4ل ت%قل  ّ ّ
وهmه . ن مل�4 ش�قل٤٠٠ال(=P�0%4?، ب0)لفة ت"ل إلى 

شارع ال0فافي الل1? الغ�_�ة : ال(�ار�ع االس0�Uان�ة هي
م�دKع4? «ن مل�4 ش�قل، وشارع م=P�0%ة ١٠٠ب0)لفة 
j4_{ م=) ٤٤٦(» ع4ل�0ي ل%P�0»j4ع4? ع4لKم�د «

ال(قام0ان على أراضي ال(�اP%4? غ�ب رام هللا، » ل�41»و
 حHما ل"الح -ن مل�4 ش�قل، وشارع آدم ١٧١ب0)لفة 

ن مل�4 ١٧ب0)لفة » بj4 إیل«ال(=P�0%4? في م=P�0%ة 
قش�قل، وشارع K�(ل ب%اء ج=� ف� قل%�Kا إلى الق�س 

? ش�قل  مالی١٠٣4مع ح�اجH ع=B��ة ج�ی�ة، وت9 رص� 
�¡ مH4ان�ة "Rت Iوع، الى جان�٤٠٠ّل"الح ال(� 

   .نمل�4 ش�قل ل��U0� ال(�اصالت في ال(=P�0%ات
�k ال�ه� ال(اضي خUة Âر� jض�ّق� ع
�ة @ع�4ة ال(�� ل��Bة م�اصالت ج�ی�ة ت�_{ ب4? &�ّإس0�ات

ّوتV0(? . ّال(=P�0%ات في الVفة الغ�_�ة ال(/0لة
ت�(ل ش�ارع ال0فا��ة ّمUURات للع���? عاما ال(ق1لة، و

ت"ل ب4? ال(=P�0%ات وش�ارع �Pل�ة وع�ض�ة ج�ی�، 
 ٨٠ّوت9V م�ار�ع ج�ی�ة، م%ها شارع ج�ی� K/(ل رق9 

vس�/� مقاPع م? ش�ارع قائ(ة اآلن س�"ار إلى 
ّت��U�ها وأخ� ج�ی�ة، �(ا س9V0 ش�ارع ال0فا��ة ج�ی�ة  �

في ال0فا»و» ّال0فافي بj4 أم�»و» ال0فافي ح�ارة«ّس0=(ى 
م? شارع ) ٥٥(، إضافة ل��U0� وت�س�ع شارع »الع�وب

 .)٦٠( ح0ى شارع )٦(

قإلى ذلF، قالj م*س=ات األس� وحق�  �
 jائ4لي اع0قل�٤١٣االن=ان، إن ق�ات االح0الل اإلس 

%4�اU=/فل �ة ال(/0لة خالل شه�%4U=ة م? األرض الفل
  .  م? ال%=اء٧ً Pفال، و٤٩ت���? ال
اني، م? ب4%ه9 

قس=ات األس� وحق� اإلن=ان وأشارت م* �
ّهw4ة ش*و األس� وال(/�ر�?، ونادv األس4� ( � ن

قالفل=4U%ي، وم*س=ة الV(4� ل�عاKة األس4� وحق� 
؛ ض(? ) سل�ان– اإلن=ان، وم��H معل�مات وادv حل�ة

ورقة حقائ3، ص�رت ع%ها أم- ال=j1، إلى أن سلUات 
 j١٥٧(االح0الل اع0قل (ا م? الق�س، و%Pًم�ا)٤٠ (

ًم�اP%ا م? الRل4ل، ) ٧٤(Pً%ا م? رام هللا وال41�ة، وم�ا
ًم�اP%ا، ) ٣٣(ًم�اP%ا م? ج%4?، وم? بj4 ل/9 ) ٣١(و

 jا اع0قل)�ًم�اP%ا م? نابل-، وم? �Pل)�م ) ٣٠(�
ًم�اP%ا م? قلق4ل�ة، وثالثة ) ١٨(م�اP%4?، و) ١٨(

م�اP%4? م? �P_اس، وم�اP? ) ٧(م�اP%4? م? أر�/ا، و
   .افة إلى م�اP? م? غHةم? سلفj4، @اإلض

 ?44%4U=وال(ع0قل4? الفل �بلغ ع�د األس Fلmب�
نفي س&� االح0الل خالل ال�ه� ال(�ص�د ق�ا@ة 

أس4�ة، ��(ا بلغ ع�د ) ٤١(ة، م%ه9 /أس4�) ٤٤٠٠(
Pًفال، وال(ع0قل4? ) ١٧٠(ال(ع0قل4? األPفال ق�ا@ة 

، و_لغ ع�د أوام� االع0قال )٣٨٠(اإلدار�4? ل(ا Kقارب 
، م? ب4%ها ) ١٠٢(vار ال"ادرة اإلد vأم� اع0قال إدار

ًأم�ا ج�ی�ا، و) ٤٧(   . ت(�ی�) ٥٥(ً
وتV0(? ورقة حقائ3 رص�ا أله9 س�اسات 
�االح0الل ال0ي نفmها @/3 األس� وال(ع0قل4? وعائالته9 

س�اسة العقاب ال&(اعي، : خالل ال�ه� ال(�ص�د، أب�زها
، ألداة ق(ع وت%)4ل @/3» ك�رونا«وت/��ل و_اء  � األس�

، وع? الق�س )الق0ل ال�Uيء(واإله(ال ال1Uي ال(0ع(� 
ًال0ي ت�اجه أعلى ن=�ة اع0قاالت شه��ا وع(ل�ات ت%)4ل 

  .وان0قام م(%ه&ة
  ١٦ ص١٣/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
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* * * * *  

قتقار�� م*س=ات االس� وحق� االن=ان �  
  

ققالj م*س=ات األس� وحق� االن=ان، إن  �
%4�ا م? ٤١٣اع0قلj ق�ات االح0الل اإلس�ائ4لي U=فل 

%4�ة ال(/0لة خالل شه� ت���? ال
انيU=األرض الفل /
 . م? ال%=اء٧ً Pفال، و٤٩ال(اضي، م? ب4%ه9 

قوأشارت م*س=ات األس� وحق� اإلن=ان  �
ّهw4ة ش*و األس� وال(/�ر�?، ونادv األس4� ( � ن

قالفل=4U%ي، وم*س=ة الV(4� ل�عاKة األس4� وحق� 
؛ ض(? ) سل�ان– ت وادv حل�ةاإلن=ان، وم��H معل�ما

ورقة حقائ3، ص�رت ع%ها ال�4م ال=j1، إلى أن 
» jات االح0الل اع0قلUا م? الق�س، ) ١٥٧(سل%Pًم�ا
ًم�اP%ا م? ) ٧٤(ًم�اP%ا م? رام هللا وال41�ة، و) ٤٠(و

) ٣٣(ًم�اP%ا م? ج%4?، وم? بj4 ل/9 ) ٣١(الRل4ل، و
 jا اع0قل)�-، وم? ًم�اP%ا م? نابل) ٣٠(ًم�اP%ا، �

ًم�اP%ا م? قلق4ل�ة، ) ١٨(م�اP%4?، و) ١٨(�Pل)�م 
م�اP%4? م? �P_اس، ) ٧(وثالثة م�اP%4? م? أر�/ا، و

 .«وم�اP? م? سلفj4، @اإلضافة إلى م�اP? م? غHة
 ?44%4U=وال(ع0قل4? الفل �بلغ ع�د األس Fلm_و�
نفي س&� االح0الل خالل ال�ه� ال(�ص�د ق�ا@ة 

أس4�ة، ��(ا بلغ ع�د ) ٤١(أس4�، م%ه9 ) ٤٤٠٠(
Pًفال، وال(ع0قل4? ) ١٧٠(ال(ع0قل4? األPفال ق�ا@ة 

، و_لغ ع�د أوام� االع0قال )٣٨٠(اإلدار�4? ل(ا Kقارب 
، م? ب4%ها ) ١٠٢(vاإلدار ال"ادرة  vأم� اع0قال إدار

ًأم�ا ج�ی�ا، و) ٤٧(  .ت(�ی�) ٥٥(ً
وتV0(? ورقة حقائ3 رص�ا أله9 س�اسات 

�@/3 األس� وال(ع0قل4? وعائالته9 االح0الل، ال0ي نفmها 
س�اسة العقاب ال&(اعي، : خالل ال�ه� ال(�ص�د، أب�زها

، » ك�رونا«وت/��ل و_اء  �ألداة ق(ع وت%)4ل @/3 األس�
، وع? الق�س )الق0ل ال�Uيء(واإله(ال ال1Uي ال(0ع(� 

ًال0ي ت�اجه أعلى ن=�ة اع0قاالت شه��ا وع(ل�ات ت%)4ل 
 .وان0قام م(%ه&ة

 ١٤ ص١٤/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

م*س=ة الق�س ال�ول�ة في فل=4U? ت�ع� 
�k ال&ه�د لل�فاع ع? الق�س ون"�ة أهلها
  ل0)

 

 -�قال ال%ائI ال���0ر أح(� ی�سف أب� حل1�ة رئ
م*س=ة الق�س ال�ول�ة في فل=4U? أن ال((ارسات 
اإلج�ام�ة ل=لUات االح0الل في الق�س م=0(�ة ض� 

م(0ل)اته9؛ م? ق0ل ال(�اP%4? ال(ق�س44? ومق�ساته9 و
ًاألب��اء ل)�نه9 ع�_ا واع0قاله9 على ال�F وال�1هة 
و�@عاده9 ع? الق�س وال(=&� األق"ى لف0�ات م0فاوتة، 
�ة وع�م اح0�ام /�واالن0هاكات لل(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
ح��ة ال0ع�1 وح3 ال�ص�ل ألماك? ال��ادة، ح³4 ت(%ع 

4U=ات االح0الل مالی4? الفلU44? ال(=ل(4? م? دخ�ل سل%
الق�س وال"الة في ال(=&� األق"ى ال(�ارك وت(%ع 
�امة وغ4�ها �ال(=�/44? الفل=4U%44? م? دخ�ل �%�=ة ال
م? ال)%ائ- وال"الة ف4ها، وق� �انj أح�ث هmه االن0هاكات 
ت(�ی� ف0�ة اق0/ام ال(=P�0%4? ال4ه�د لل(=&� األق"ى 

@ vیه�د ?P�0=ام م�lة، و�إض�ام ال%ار في @=اعة إضا�
 .ك%�=ة ال&
(ان�ة في م/اولة إلح�اقها

و_4? ال%ائI أب� حل1�ة أنه في ال�قj الvm تق�م 
@ه سلUات االح0الل به�م م%ازل ال(ق�س44? وم%عه9 م? 
ال/"�ل على ت"ار�ح ال1%اء و_("ادرة أراض4ه9؛ فإنها في 
ال(قابل تق�م @�Bل ی�مي ب�0س�ع ال(=P�0%ات القائ(ة في 

م/�Uها وت�س�ع ح�ودها @إقامة آالف ال�ح�ات الق�س و
ال=Bان�ة وال(%�آت وال(�ار�ع االس0�Uان�ة ذات الUا@ع 
، وم? أخU� هmه  vاالق0"ادv وال"%اعي وال=�احي وال0&ار

اإلعالن ع? مUR{ ما : ال(�ار�ع االس0�Uان�ة وج�ی�ها
" نال=4ل��B فالي"نK=(ى @(��وع وادv ال=4ل��B أو 

 في الق�س، ح³4 س0قام @(�جI هmا @(%Uقة وادv ال&�ز
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�ة وسP 3�0�قا ج�ی�ة l�%ة وف�ًال(UR{ م&(عات ص%ا¥
�k، وس0ف00ح ح�Kقة اس0�Uان�ة، sRار الUا للقUوخ£
وس4*دv ال(��وع ل3��U0 ال1ل�ة الق�K(ة وعHل األح�اء 
%4�ة في الق�س ع%ها وم"ادرة ن/� U=ة الفل�ذات األغل1

 .%اعيv م/ل ت&ار وص٢٠٠ دون9 وه�م ٢٠٠٠
ودعا ال%ائI ال���0ر أب� حل1�ة ال(ق�س44? ... 

لل"(�د في م�ی%0ه9 رغ9 ال(عاناة ال�4م�ة، ح³4 إنه9 في 
الR{ األمامي األول لل�فاع ع? فل=4U? والق�س وال(=&� 
األق"ى ال(�ارك وش�ف األم40? الع�_�ة واإلسالم�ة، ودعاه9 

�Rة ال0ي ت)�Hع واله�1U0أس واإلح�ا� م? ال�9 على لع�م ال
نم%Uق0%ا ن0�&ة تهاو وغ�ر @ع� األنb(ة الع�_�ة ال(�Uعة 

1�ع مع ال)�ان ال"ه�4نيU0ولة لل�وال(ه.  
 ١٤/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

  م�اP? م? ال��=��ة اع0قله9 االح0الل١٣٠٠
   وح0ى الل/bة٢٠١٩م%m م%0"ف العام 

  

 قال رئ�- ل&%ة ال�فاع ع? أهالي - رام هللا
��=�ة دمحم أب� ال/(¡ إن ق�ات االح0الل ح�لj بل�ة ال�

ال��=��ة إلى ساحة ت�ر�I ل&%�دها @اس�R0ام ق%ابل 
ال"�ت والغاز في إPار ه&(ة واس0ه�اف م�0اصل لل1ل�ة 

  .م%m أك
� م? س40%?
ص�ت "وأوضح أب� ال/(¡ في ح�ی³ إلذاعة 

?4U=الثاء، أن ق�ات االح0الل "فل
، ص�اح ال�4م ال
 وح0ى الل/bة ن/� ٢٠١٩"ف العام اع0قلj م%m م0%

ً Pفال ١٥ م�اP? م? ال��=��ة وأصابj أك
� م? ١٣٠٠
والvm )  عاما١٧(وف0ى، �ان أخ�ه9 ع(� أح(� م/(�د 

أصI4 ب�صاصة مع�ن�ة مغلفة @ال(Uا� @ع4%ه، في 
الـ=ادس م? هmا ال�ه� خالل م�اجهات ان�لعj مع 

  .االح0الل في ال1ل�ة
  ١٦/١٢/٢٠٢٠الق�س ال(ق�س�ة 

* * * * *  

ت�Uرات �41�ة في ال(�ه� ال(ق�سي ومع��ة 
الRان االح(� االخU� في م��وع االس0�Uان 

 ؟!وال0ه��� في ال(�ی%ة ال(ق�سة
  

  ن�اف الHرو
ل�- ع1
ا ان ت�مي سلUات االح0الل في اآلونة 

- القVائي  -  القان�ني– االج(اعي – ب
قلها االخ4�ة
�B=اسي والع� اخU� م��وع االم%ي وراء ت%فv - m4ال=

اس0�Uاني ته���v في م%Uقة الق�س ال(/0لة، ح³4 ن0ا@ع 
@ال³1 ال/ي وال(�اش� ع(ل�ة ته�9K ال�41ت الع�_�ة واق0الع 
اهلها ورم4ه9 في الع�اء، واع0قال الع�ی� م%ه9، في مع��ة 
UKل3 عل4ها اآلن مع��ة الRان االح(�، وذلF النها ت(�0 

 ال(0اخ(ة الك1� على م=احة م? االرض تقع في ال(%Uقة
واخU� م=0ع(�ة صه�4ن�ة في ال(%Uقة هي 

  .-اv الRان االح(� @الع�_�ة- معال�ه ادوم�9”م=0ع(�ة

فة Bال(�ه� @��ارات م ¡Rو�ذا اردنا ان نل

ان مع��ة الRان االح(� االخU� في م��وع : نق�ل
االس0�Uان وال0ه��� واالق0الع واالحالل، وته��� ال(%Uقة 

)E1 (ق�ما)ل �ة ت�م4�ت ال�ولة وال�ح�ة ال&�4دK(�غ�ا�
  .في الق�س والVفة

%4�ة واالس�ائ4ل�ة U=الفل �ووف3 اح�ث ال0قار�
على ح� س�اء، فان االح0الل اPل3 غ�ل االس0�Uان في 
%4�ة، ضار_ا ع�ض ال/ائ{ @Bل الق�ان4? U=األرض الفل
واألص�ات ال(%�دة وال�افVة؛ في م/اولة م%ه لف�ض 

أق�ت سلUات االح0الل م*خ�ا وقائع على األرض، فق� 
 وح�ة في ٣٥٠٠ًمUURا ل1%اء م�ی%ة اس0�Uان�ة ق�امها 

أراضي ال��=��ة وع%اتا وال�Uر في ال(%Uقة ال(ع�وفة 
 ه� م��وع اس0�Uاني ″١إv “وم��وع . ″١إv”بـ

عام ” إس�ائ4ل“على اإلPالق، أق�ته ” األخU�”وصف بـ
١٩٩٧vدخا�اك إس/3 مmب آن�ال/ �في عه� وز�  .

� دون(ا م? أراضي ق� ١٢٤٤٣ت1لغ م=اح0ه و ال�Uر، (ً
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-Kر�ة، أب� دH4قة  ، و�ه�ف)ع%اتا، العU%إلى إقامة م
 وح�ه ٤٠٠٠، و�قامة ٢ �١9ص%ا¥�ة على م=احة 

�ة و%B4%ي لإلعالم- ف%ادق١٠سU=الفل H��)ال&(عة - ال 
٤/�1)=K٢٠٢٠/د″.  

وفي ال0فاص4ل فان مع��ة الRان االح(�  
لى ارض ال(%Uقة تع�د الى س%�ات وال"�اع ال(/�0م ع

مjV ح³4 �انj ح�Bمة االح0الل اق�ت م%m عه� إس/3 
راب4? الP vmالI @إع�اد هmا ال(UR{ االس0�Uاني في 

، وص�دق على ال(��وع لل(�ة األولى في ١٩٩٤العام 
 م? ق1ل وز�� ال�فاع اإلس�ائ4لي آنmاك ١٩٩٧العام 

vدخا�4%ي . إس/3 مU=ف� فل�ّول)%ه ج�_ه ب ّودولي ٍ
واسع ت&او_j إس�ائ4ل معه @أن أعل%j ع? ت&(�4ه في 

  .١٩٩٩العام 
م%b(ة “نول)? دائ�ة ش*و ال(فاوضات في 

%4�ةU=الفل ���ة ” ال0/�عادت و��فj أن اإلدارة ال(�ن
 ٢٠٠٢ال0ا@عة ل�زارة ال�فاع اإلس�ائ4ل�ة صادقj في العام 

على الURة اله�Bل�ة العامة ل0%فm4 م��وع ال(%Uقة 
)vاك )/ ١إmائ4لي آن�اإلس ;�ّوم? ث9 تعه� وز�� ال&

ب%�ام4? ب? ال�عHر لإلدارة األم4���ة @ع�م ت%فm4 هmه 
الURة، غ4� ان سلUات االح0الل ل9 تkl�0 ع(ل�ا ع? 
 Iام�ت -�ت%فm4 ال(��وع @"(j، الى ان جاء عه� ال�ئ

، ”م%ح الق�س عاص(ة الس�ائ4ل”vووع�ه ال1لف�ر ب
&�ل ته�K(ا وت&��فا واس0�Uانا ل�Uل3 ی�ها �ي ت"�ل وت
  .وته���ا في وضح ال%هار

وت�_{ �افة ال0قار�� وال0/ل�الت والR�ائ{ 
%4�ة مع��ة الRان االح(� ال�4م @الURة االس�ائ4ل�ة U=الفل

ال0ي K(B? ان )E1( نال0ه���Kة ال0ي UKلق� عل4ها اس9
  :ن)
فها @الع%او�? ال0ال�ة

 ت%هي ال�0اصل E1″” ان هmه ال(%Uقة 
  .وت�ف? حل ال�ول40? إلى األب� ال&�4دK(�غ�افي في الVفة

KعHزان س�U�ة ”و�0لة ادوم�E1“ 9”وان م��وع
قاس�ائ4ل على ال(ف"ل ال�ئ�=ي ل)ل الU� ال0ي ت�_{ 
ش(ال الVفة الغ�_�ة @&%�_ها و�قUعان الVفة الغ�_�ة الى 

  .ن"ف4?
وه%اك اج(اع اس�ائ4لي على ال(��وع 

vال0ه���”E1″�0 م? را)K  ،اه�، الى @اراك�ب4? الى ن%0
، الى اول(�ت ف%0%�اه� وعلى ام�0اد الR��Uة  نالى شارو

�ة االس�ائ4ل�ة-ال=�اس�ة_H/ال.  
ال(=P�0%ة ال(UURة ت(�0 على م=احة 

 دون(ا صادرتها سلUات االح0الل م? اراضي ١٢٤٤٢
�9 وال�Uر وال��=��ة¥Hر�ة والH4الع.  

م��وع  K=0)(ل E1وهmا ال1%اء االس0�Uاني في
�الق�س ال)1� ال((�0ة م? جفعات زئ�k ولغاKة ال�/� 

  .ال(j4، وم? م�اخل الRل4ل وح0ى م�ارف رام هللا
Kع10�  E1 ”” وان مUR{ ال1%اء في ال(%Uقة

االس0�Uاني ح�ل ” ال�ازل”ال&Hء األخ4� الBK vm(ل
  .الق�س و�غل3 ال/لقة الRارج�ة عل4ها

–Kه ال1ل�ة الق��(ة م?  في ال�قj الvm ت�ه� �
Kّ=�ع  الق�س أوسع وأخU� مUR{ لل0ه��� واالح0الل

  .وح�لها ال1%اء في م%ا3P م0Rلفة في الق�س
ال0ه���v یل0ه9 ”�الق�س ال)1�“ك(ا ان م��وع 

 ١٥م=احات واسعة م? اراضي الVفة ال(/0لة ت"ل م? 
  .م? م&(ل م=احة الVفة% ٢٥ –

و�ل ذلF في اPار حلق40? اس0�Uان404? -
�(ه(ا االح0�Kال1ل�ة : الل@ }�داخل�ة أی�ی�ل�ج�ة ت/

الق�K(ة، وخارج�ة ل(=P�0%ات �41�ة م�ی%�ة ت/�{ @الق�س 
  .كلها

إv  (E1 لق� اس3/0 م��وع :ول)ل ذلF ن�ث3
االس0�Uاني لقI وصفه @األخU� م%m االح0الل ) وان

ٍ، ألنه K(�0 على أرض ١٩٦٧ّاإلس�ائ4لي للق�س في العام  ّ
�راضي ق� ال�Uر، ع%اتا، ً دون(ا م? أ١٢٤٤٣م=اح0ها 
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قالعH4ر�ة، وأب� دK- في ش� الق�س، و�ه�ف إلى إقامة 
.  ف%ادق وم%Uقة ص%ا¥�ة١٠ وح�ة اس0�Uان�ة و٨٠٠٠

ال�اقعة في ” معال�ه ادوم�9“فه� ی�_{ ال)0لة االس0�Uان�ة 
�ة @الق�س الغ�_�ة، جغ�ا��اl��الق�س ال �ًش ّوق� ح�د . ق

ج(��ة “R�ائ{ في خل4ل ال0ف)&ي، وه� م�ی� دائ�ة ال
ٍأر_عة أس�اب جعلj هmا ال(UR{ ” ال�راسات الع�_�ة

  :االس0�Uاني، رغ9 ق"� اس(ه، األخU� على اإلPالق
�ة م? الق�س @�Bل “l��قة الU%)غل3 الK ،ٍأوال ً

 3Pال(%ا �Uقكامل و� ُ@/³4 ت/�م ) ع%اتا، ال�Uر، حHما(ّ
قم? أv إمBان�ة ت�سع م=0ق1ل�ة @ات&اه ال�� ّ ّ.  

�ة ًثان�ا،l��ع إقامة الق�س ال%)K ) كعاص(ة
?4U=) لفل�رها @ات&اه ال��Uة ت�  .قو�ع34 إمBان

ًثال
ا، ی�_{ ج(�ع ال(=0ع(�ات ال�اقعة في  
�ة وخارج ح�ود بل�Kة الق�س مع l��قة الU%)ال
ّال(=0ع(�ات داخل ح�ود بل�Kة الق�س، و_ال0الي K/�ل 

  .�الق� الع�_�ة إلى معازل م/اص�ة @ال(=0ع(�ات
�9 الق�س ال)1� ور�K ا@عا، فإن م? شأنه أن� ً

 في ١٠@ال(فه�م اإلس�ائ4لي، @/³4 تعادل م=اح0ها ن=�ة 
ًال(wة م? م=احة الVفة الغ�_�ة، ما K/�ث تغ44�ا جmر�ا  ً ّ ّ

%4�ة لل"الح إس�ائ4لU=ا الفل��ة ال�K(�غ�ا�Vأما . ”في ق
) @الع1��ة” م�ی%ة ل�ع41?“(” ع4� عام�9“ج(��ة 

ال(=(ار األخ4� “ق� وصفj ال(��وع @أنه ف االس0�Uان�ة
م? شأنه أن ی�ق “، وقالj أن ”ّفي نع; حل ال�ول40?

 �=Bة، و���ة والVفة الغ�_l��ًإسف4%ا ب4? الق�س ال
ال�0اصل ال&غ�افي ال(Uل�ب ب4? األراضي إلقامة ال�ولة 
%4�ة، و�ق=9 الVفة الغ�_�ة إلى �ان�0ن4? ش(الي U=الفل

  .”وج%�_ي
أن وزارة ” ال=الم اآلن“ح��ة و��فj اوراق  

ال1%اء واإلسBان اإلس�ائ4ل�ة تع(ل @"(jٍ على خU{ ل1%اء 
@(ا K�(ل ” إv وان“ وح�ة اس0�Uان�ة في م%Uقة ٨٣٧٢

م�اصلة الع(ل على خU{ ت(j ال("ادقة عل4ها “

دK=(1�  /نلل(�اجعة م? ق1ل ال&(ه�ر في �ان� األول
” نإv وا“ وح�ة اس0�Uان�ة في ١٢٦٢ ل1%اء ٢٠١٢

، ” إv وان“ وح�ة اس0�Uان�ة في ٢٣٤٠ج%�ب، و قش�
 وح�ة اس0�Uان�ة في ١٠٠٠ّو�ع�اد مURٍ{ ج�ی� ل1%اء 

 وح�ة ٢٧٠ش(ال، وال4V/0� لURة ب%اء ” إv وان“
�نع0ق� م�ة اخ� . ”غ�ب” إv وان“اس0�Uان�ة ج�ی�ة في 

  …وثال
ة ورا@عة
و_ق%اعة �41�ة راسRة، ان%ا ل� �%ا في زم? ع�_ي 

والهHائ9   ع(ا ن/? ��ه ال�4م @=I1 االوضاعآخ� م0Rلف
واالرادات ال=�اس�ة الع�_�ة ال(غ�4ة او ال(ع0قلة، ل)ان م? 
vشأن ما K&� على ارض الق�س والRان االح(� م? 

وه&(ات ته���Kة م%ه&�ة ساف�ة ان  اج0�احات واع�0اءات
4�ه وال Kقع�ه اب�ا/��9 العال9 الع�_ي @(=ل(�ه وم=�K… 

  !!!!؟...اب�ا
  ١٥/١٢/٢٠٢٠أv ال�4م ر

* * * * *  

  ان0هاكات م00ال�ة @األق"ى 
م ال&(عة ال(اضي، م%m ی� -  الق�س ال(/0لة

ت0"اع� االن0هاكات اإلس�ائ4ل�ة داخل ال(=&� األق"ى 
 .ال(�ارك وفي م/�Uه، وتmR0 م%/ى خ4U�ا

وجاء االن0هاك األول @الH0ام? مع رفع أذان 
خ�Uة ال&(عة ال(اض�ة، إذ ب
j ال��Pة اإلس�ائ4ل�ة 
تعل�(ات @اللغ40? الع�_�ة والع1��ة لل("ل4?، تUال1ه9 م? 

 .�اع� وارت�اء ال)(امات وع�م ال0&(ه�خاللها @ال0
 Iات ال"�ت ال0ي رك�1Bة مP��ال jم�R0ّواس ُ
جHء م%ها على سUح م�رسة ثان��ة األق"ى ال��¥�ة 
ق�ب مmwنة @اب األس�ا�، وع%� @اب ال(Uه�ة في ال�واق 

 .الغ�_ي لل(=&�
�ام أف�اد م? ... �االن0هاك ال
اني ت(
ل @

 )ال/ان��اه(األن�ار ج(اعات اله�Bل ب�ضع ش(ع�ان ع�4 
ی�م األح� ال(اضي مالصقا ل�اب األس�ا�، أح� أب�اب 
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نال(=&� األق"ى ال(�ارك، �(ا ت&(ه� ال(U0�ف� أمام 
@اب ال(&ل- م=اء ی�م االث%4? حامل4? ال�(ع�ان 

 .مUال41? @إدخاله لألق"ى
وأدان ال��خ دمحم ح=4?، ال(ف0ي العام للق�س 

%4�ة، وخI4U ال(=U=ار الفلKاألق"ى ال(�ارك، وال� �&
اق0/ام مwات ال(=P�0%4? " ام-في ب�ان أص�ره ص�اح 

  لل(=&� األق"ى ال(�ارك، 
ك(ا اس0%)� ال��خ ح=4? ه�م ج�افات االح0الل 

في ال&Hء ال�(الي ل(ق1�ة  "ال�ه�اء"س�ر مق1�ة 
�ة، ت(ه�4ا الق0/امها، وP(- الق�1ر، وت/��لها sًال�4س

 وت9V مق1�ة ال�ه�اء ق�1ر ،"ال�0رات�ة"إلى م=ار لل/�Kقة 
�، وق�1ر أخ� ١٩٦٧ع�ة ل�ه�اء ع�ب ارتق�ا عام 

 .لل(�تى م? أهالي ال(�ی%ة
�ق�ل ع�1 هللا مع�وف أس0اذ دراسات بj4 و

، م=*ول "مای� ٢٩إسU%�1ل "ال(ق�س في جامعة 
  .اإلعالم والعالقات العامة في ال(=&� األق"ى سا@قا

الصقا ال�(ع�ان الvm ی%"I ال�4م مان ... <<
ل�اب األس�ا� �ان ی%"I سا@قا في ساحة الغHالي الق���ة 
نم%ه، على أمل أن یB)0? ال(U0�ف� ح4%ها م? االق0�اب 
أك
�، وال K=�0ع� مع�وف أن ت/اول ج(اعات اله�Bل 

لل(=&�،  -وم%ها ال�(ع�ان-إدخال ال�م�ز ال�0رات�ة 
في حHب الل��Bد رئ�-  "م%��0 ال(ع�1"خاصة @ع� مUال�ة 

زراء اإلس�ائ4لي ب%�ام4? ن%0�اه� االث%4? @إKقاد ش(ع�ان ال�
 .األن�ار داخل األق"ى

م? غ4� ال(%اسI "واع10� أعVاء ال(%��0 أن 
أن K=0(� ال4ه�د في االح0فال @ع�4 األن�ار خارج ج1ل 
ال(ع�1 رغ9 م�ور ألفي عام على ال�0ات، ورغ9 وج�د 

 ."ج1ل ال(ع�1 ت/j ال=�ادة ال4ه�دKة
� ال(U0�فات ال(ق0/(ات لل(=&� وت�ج(j إح�

األق"ى االث%4? ع�م اك0�اثها @ق�س�ة هmه ال=احات، ع1� 
م=اع�ة Pفلها خالل ال&�لة االق0/ام�ة على قVاء 

�ة داخل األق"ى، l��ة في ال=احة ال�ش& j/حاج0ه ت
 .@/=I شه�د ¥�ان

وال B)K? ف"ل االن0هاكات ال
الثة األخ4�ة ع(ا 
�ة Kv&� م%m ی�م4? م? اع�0اءsة ال�4س�ات على مق1

اإلسالم�ة ال0ي ت(�0 م? م%Uقة ب�ج اللقل3 ح0ى @اب 
 .دون(ا ١٤األس�ا�، على م=احة 

وع(�ت ج�افات بل�Kة االح0الل على ت�م4� @اقي 
�ة وال(=&� sة ال�4س�إلى مق1 vي ال(*دRال�رج ال0ار�
األق"ى ال(�ارك، وه�مj ال&Hء الغ�_ي م? س�ر أرض 

أن ت)(ل أع(ال ال&0��k واله�م ، على "ص�ح ال�ه�اء"
 .في ال(Bان "ح�Kقة ت�رات�ة"ت(ه�4ا إلقامة 

 jة ن��H&١٦/١٢/٢٠٢٠ال  
* * * * *  

}URاني مU� ال�_ا@ة وادv حي یه�د ج�ی� اس0
  سل�ان في

 

 ع�1 ال(ق�سي ال%اش{ قال – ال(/0لة الق�س
 إن: ال�_ا@ة وادv حي ل&%ة ع�V س%4%ة، أب� ال)��9

 لل4ه�د مR"¡ اس0�Uاني حي ب%اء على Kع(ل االح0الل
  .ال�_ا@ة وادv حي أعلى في الف�ن=44?

 ال%1�ة أع� االح0الل أن إلى س%4%ة أب� وأشار
 ال�URة أن م? ًم/mرا ال(%Uقة، في لmلF الالزمة ال0/0�ة
 ١١ مع ح�ث ك(ا م=P�0%ة إلى ل0/��لها مق�مة

 ح³4 ،٦٧ العام في اح0لj ال0ي األراضي في م=P�0%ة
 ومعال�ة وج4ل� زئ�k جفعات م=P�0%ات ح0اللاال أقام

9� ما صادرتها ال0ي األراضي في غ%�9 أب� وج1ل أدوم
1�عة ح(اKة @=لUة ت=(ىUر�عة الm3 أنها بPم%ا 

  .خV�اء
 كان ١٩٩٦ عام في أنه ال(ق�سي ال%اش{ وذ��

 االح0الل بل�Kة مع نKع(ل� إس�ائ4ل44? م/ام4? ٤ ه%اك
 ع�ده9 فأص�ح ال�4م أما الفل=4U%44?، مRالفات على
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 أم�ال أن إلى م�4�ا م/ام�ا، ٥٠- ٤٠ ب4? ی0�اوح
 ج�4ب في ت"I ال(ق�س44? على ال(ف�وضة الغ�امات

  .ی%ع�ها ما وهmا االح0الل بل�Kة
 ع? ال(ق�س44? دفاع أن س%4%ة أب� وأوضح

 على ساع�ه9 الHمان، م? نق� ن"ف ع1� حق�قه9
 في ل�0ح�وا ال0&(ه� خالل م? االح0الل مUURات إف�ال
  .ال(UURات هmه وجه

 واله�م ال("ادرة م/اوالت إلى و_اإلضافة
 في اس0�Uان�ة ب*ر م? سل�ان بل�ة أهالي Kعاني وال0ه&4�

Iائه9 قل�  .أح
�ة أن س%4%ة أب� وذ��Vه في األه9 القmه 

 حي هي كاملة، إعالم�ة ح(لة إلى ت/0اج وال0ي األKام،
v_ا@ة واد�ال vmاول ال/K ض االح0الل�ه، ج�ی� اقعو ف�� 
 أنها �ب�ع� عل4ها س�U�ته وف�ض أراض�ه صادر ح³4

  .س�اح�ة وح�ائ3 عامة ح�ائ3 أراضي
 ألف ٣٣ Kقارب ل(ا ال�4م نال(ق�س�4 و�VRع

�ة ال�ح�ات آالف مwات ب%اء مقابل في ه�م، ق�ار%B=ال 
 م�ی%ة سBان ن"ف ح�الي ّیه&� ح4? في واالس0�Uان�ة،

 رخ¡ اس0"�ار م? م%عهI1=@ 9 خارجها إلى الق�س
  .وأراض4ه9 م%ازله9 وم"ادرة وه�م ب%اء،

H��)4%ي الU=١٦/١٢/٢٠٢٠ لإلعالم الفل 

* * * * *  

أوضاع األس4�ات مHر�ة واالح0الل ی0لmذ 
  ب0عmی1ه?

  

األس4�ة   أك�ت– ف�اج  ن&I4– بj4 ل/9
أن ) ً عاما٢٠(ال(ق�س�ة ال(/�رة ه�� جاب� ح=4? 
ه? على وجه األس4�ات @�Bل عام وال(ق�س�ات م%

ی0ع�ض? أل@�ع أن�اع ال0%)4ل وال0عmیI أث%اء  الR"�ص،
ناع0قاله?، ح³4 ت=0غل م"ل/ة ال=&� ع�ده? القل4ل 
وت=0ف�د به? وتHجه? في زناز�? انف�ادKة، وت/�مه? م? 

وتع�ضه? أل@�ع . أ@={ حق�قه? وأدنى مU0ل�ات ال/�اة
أن�اع وأسالI4 ال0/ق34 وال0ي ت0(
ل @الV�ب وال��ح 

، �(ا تع(� إلى وضعه? وال Vvغ{ ال%ف=ي وال0ف0�; العار
مع ال=&4%ات ال&%ائ�ات ل04ع�ض? ألل�ان م? الع%ف 

 .ال&=�v وال%ف=ي غاKة في ال�ح��ة والق=�ة
ح��ة "جاء ذلF خالل شهادة ق�م0ها ل(*س=ة 

�ة ح�ل ��وف االع0قال " ن�4زlاتال/ق��لألس4 Iعق 
ون"ف شه� أاالف�اج ع%ها @ع� اع0قال دام خ(=ة 

ال�ه�، م�ض/ة أنها ت%قلj خالل تلF الف0�ة ب4? س&%ي 
  ".نال�ام�"و" نه�ارو"

ولفj0 الى أن ج%�د االح0الل رفع�ا ب�جهها 
ال=الح وق�4وا ی�یها وحقق�ا معها @U��قة وح��ة، 

jي: "وقال%Pال/&ارة عل4ه9 ب�افع و j4أنا ألق."  
وت�m� األس4�ة ال(/�رة ح=4? ال(عاملة القاس�ة 

: ن0ع(� م"ل/ة ال=&� معاملة األس4�ة بها، ف0ق�لال0ي ت
نكانj معامل0ه9 سw4ة وال Kق�م� ل%ا وج�ة الف�Uر، �(ا "

تع(�وا ح�مان%ا الR�وج للف�رة إال م�ة واح�ة في ال�4م م�ة 
ساعة واح�ة فق{ في ساحة صغ4�ة ال(=احة وم/اPة 

، الف0ة الى أن ذلF �ان Kق�4 ح��0ه? في "@ال)ام4�ات
  .رسة ال��اضة ف)%ا ن(Vي وق0%ا @الق�اءةال(�ي وم(ا

ًوأضافj أن األج�اء �انj @اردة ج�ا @غ�ف 
 ;�ّال=&?، م%�هة @أن م&%�ات االح0الل ی0ع(�ن تف0

  .vاألس4�ات @�Bل عار ت(اما
�وناش�ت @V�ورة ت/��� �افة األس� واألس4�ات 

: vخاصة ال(�ضى وذو االح0�اجات الRاصة م%ه9، قائلة
"�قاتي Kعان4? م? اإله(ال ال1Uي خاصة ه%اك أس4�ات ر�

  ".vم�ضى الVغ{ وال=B� و�(%ع ع%ه? ال�واء
وح�ل ز�ارة األهل، أك�ت األس4�ة ال(/�رة 
نح=4?، أن م"ل/ة ال=&� ت/�م ال)
4� م? األس4�ات 

  .نم? ز�ارة أهله? ب�و أv عmر أو م1�ر
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ول9 تB)0? وال�ة ه�� أو أv أح� م? أف�اد 
 ف0�ة ال=0ة شه�ر ال0ي ق0Vها عائل0ها م? ز�ارتها 4Pلة

في ال=&?، @=I1 ان0�ار ف4�وس ��رونا وم%ع ز�ارات 
ّذو األس� أوال، أما ال=I1 ال
اني فه� ت%قلها ما ب4?  ً � v

  ".نال�ام�"و" نه�ارو"س&%ي 
%4�ات، م%m ل/bة U=ات الفل�ض األس4�وت0ع
اع0قاله? على أی�v ق�ات االح0الل للV�ب واإلهانة 

0"اع� ع(ل�ات ال344V0 عل4ه? حال وال=I وال�90؛ وت
وص�له? م�اكH ال0/ق34؛ ح³4 ت(ارس @/قه? �افة 
أسالI4 ال0/ق34، س�اء ال%ف=�ة أو ال&=�Kة، �الV�ب 
 I4ه�لة، وال0��P مان م? ال%�م وال��ح ل=اعات�وال/

  .نوال0�و�ع، دو م�اعاة ألن�ث0ه? واح0�اجاته? الRاصة
R0وس ��رونا ال ت�وفي �ل تف�ي و_اء ف4 m

�ة ض� ���نإدارة س&� االح0الل أv إج�اءات وقائ�ة ح
ً ص%فا م? �١٧٠ل(Bاف/0ه، بل م%عj األس� م? ش�اء 

�k، األم� الvm یه�د " ال)%40%ا"b%م? ض(%ها م�اد ت
�URة ال�و�&علها في دائ �ات و�افة األس�ص/ة األس4�.  

  ٤ ص١٨/١٢/٢٠٢٠الق�س ال(ق�س�ة 
* * * * *  

  
ج%�د االح0الل ت)�ف ��k أع�م " هآرت-"

  ال(ق�سي ن�ر شق4�
 

الع1��ــة، یــ�م ال&(عــة، " هــآرت-"نــ��ت صــ/�فة 
ًتق���ا م�Uال ح�ل ع(ل�ة إع�ام ج%ـ�د االحـ0الل، لل(ق�سـي  ً

ال(=&� األق"ى،  ج%�ب سل�ان ن�ر شق4� م? سBان بل�ة
 Hحــاج �وره ع1ــ�خــالل مــ F9"وذلــ�¥Hقي ال(�ی%ــة " ّالــ�شــ

 .ال(/0لة
 ٣٣(�، فإن شق4� و_/=I شهادات ن��ها ال0ق��

ــة، وPلــI م%ــه الl�0ــk، وت�lــk )ًعامــا ُ، �ــان Kقــ�د م���

ح4%ها ث9 خ�ج م? ال=�ارة و��اه م�ف�ع0ان، ق1ل أن UKلـ3 
  . م0�١٠٠ال&%�د ال%ار عل�ه م? م=افة 

ًووفقا لل0ق���، فإنه ق1ل إPالق ال%ار ت&اه شق4�، 
وق1ـل أقـل مـ? ثان�ـة مـ? ذلـF، صـ�ر أمـ� @عـ�م فـ0ح ال%ـار 

ـــ9 إPـــالق عـــ�ة ت&اهـــه،  ، ح4ـــ³ ت �ل)ـــ? مـــ? دو جـــ�و ن
ـــ4?  ـــى ٣رصاصـــات مـــا ب ـــ� مـــ? ٤ إل v ت&ـــاه ال&ـــHء العل

 .ج=�ه، واس0�ه� على الف�ر
 jس ال/�ود"وحاول�ة حP�ة" (ش�، فـي )اإلس�ائ4ل

ده-، ل)? س�عان  ال�1اKة االدعاء أنه حاول ت%فm4 ه&�م
Fاجع ع? ذل�ما ت9 ال0. 

" اءوفــ"وم%ــm ل/bــة اس0ــ�هاد نــ�ر، @ق4ــj وال�تــه 
 jمــ? وقــ �ل(ــة، وتغــ� vج مــ? ف(هــا أ�ــRقشــاح�ة، وال ت
آلخـــ� فـــي صـــ(j األف)ـــار، @عـــ�ما انهـــارت فـــي الل/bـــات 

 .األولى الس0�هاده
Kقـ�ل   �(ا–ون�ر ه� ال
اني ب4? أشقائه ال0=عة 

ــــ�ه ج(ــــال  ــــي  ً مــــ�4�ا–وال ــــه �ــــان Kع(ــــل ف ــــى إن ن&ل إل
، "تـل أب4ـI"ال�اح%ات وال%قـل فـي أك
ـ� مـ? م%Uقـة وم%هـا 

 ٤ أشه� ل/ـادث ع(ـل، وأخ1ـ� وال�تـه ق1ـل ٣ ق1ل وتع�ض
 .vأKام م? اس0�هاده أنه ی%� الHواج

ق�ا@ة ال=اعة ال
ال
ة م? یـ�م األر_عـاء، �ـان نـ�ر 
 Hـــاب إلـــى ع%اتـــا، ووصـــل إلـــى حـــاج��ًعائـــ�ا مـــ? نقـــل ال
�9، واع0ق� أنـه سـ�(� @ـ=ه�لة �(ـا �ـان دائ(ـا @فـVل ¥Hًال

P ــــ? ال&%ــــ�د ــــ=�ارته، ل) ــــ"ف�اء ل ــــه الل�حــــات ال ــــ�ا م% ل1
�ـادة ل(ـ=افة �الkl�0، ور_(ا شع� @ال�Rف واسـ0(� فـي ال

� م0ــ� أخــ� مــ? ال/ــاجH، فــأPل3 ال&%ــ�د ٢٠٠ إلــى ١٥٠
ال%ار ق�_ه، ثـ9 خـ�ج مـ? ال(���ـة ورفـع ی�Kـه، ح0ـى أPلـ3 

 v٦أحـــ� أفـــ�اد األمــــ? الـــvm ی�تـــ�v الــــH األســـ�د، ن/ــــ� 
رصاصــات عل�ــه، وســق{ فــي ال(Bــان، وهــmا حــ=I رواKــة 

�ان اآلخ��?أح� شه�د ال�. 
" ب0ــــ=ل�9"وفــــي شــــ��{ ف4ــــ�ی� نــــ��ته م%b(ــــة 

 �Vـــ��اد األمـــ? ی�وأحـــ� أفـــ vـــ� ناإلســـ�ائ4ل�ة، شـــ�ه� ج%
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ال تUلقــ�ا "@ات&ــاه ســ�ارة ��ــات، ثــ9 ســ(ع أمــ� Kــ"�ر لهــ9 
v، و_عـ� ذلـF م�اشـ�ة سـ(عj عـ�ة Pلقـات أث%ـاء جـ� "ال%ار

�k - ال تUلق�ا ال%ار "�أولFw األف�اد، ث9 س(ع م�ة أخ� bن 
، ل)ـ? مـع وصـ�له9 قـ�ب الـ=�ارة �ـان " ت�قفـ�ا- �ا  ت�قف- 

 .قشق4� ق� فار ال/�اة
 مـ? أفـ�اد مـا Kـ=(ى بــ ٩و�bه� الف4ـ�ی� وصـ�ل 

�Uـ� @الـ=�ارة " ش�Pة ح�س ال/�ود"/K 9ان، وهـB)نفي ال
 jــــ3، و�انــــ��Uو_%ـــادقه9 مــــ"�_ة إلــــى األســــفل ت&ــــاه ال

، ل)ــ? الــ�هادات والــ"�ر  نالــ=�ارة تRفــي مــ? Kــ=0ه�ف�
 .4� نHل م? ال=�ارة ق1ل ق0لهت*�� أن شق

وأشــــارت ال(%b(ــــة إلــــى أنــــه فــــي �ــــل مــــ�ة یــــ90 
ال(ـــــ=ارعة ب%ـــــ�� ف4ـــــ�ی�هات حـــــ�ل أv مـــــHاع9 ب�جـــــ�د 
 vأ �ــ9 یــ90 نــ� ــm ه&ــ�م، ل)ــ? هــmه ال(ــ�ة ل م/ــاوالت ت%ف4

 .مادة
وادعــى م0/ــ�ث @اســ9 شــ�Pة االحــ0الل أن شــق4� 
ـــائ3 تع��ـــk ل�ـــ=j لـــه، وحـــاول ان0/ـــال  كـــان K/(ـــل وث

، و قخــالل الف/ــ¡ األم%ــي اخ0ــ� ال/ــاجH �شRــ"�ة أخــ�
. وانUلــ3 @ــ=�عة، ح4ــ³ اصــ�Uم خاللهــا @ــ��Pي وأصــا@ه

  .وف3 زع(ه
ُولK 9ـ=ل9 ج
(ـان نـ�ر إلـى عائل0ـه إال یـ�م األحـ� 

 أKام م? ال/ادثـة، وفـي بلـ� ال Kع4ـ� ٤في وقj م0أخ� @ع� 
ــ9 " اإلرهــاب44?"ج
ــ³  تــ�4� ال/ادثــة نفــ=ها إلــى أن نــ�ر ل
 ?BK"ا� .ل ال"/�فةك(ا تق� ،"ًإرهاب

ًالــ��Pة عــ�دا مــ? الــ��و�  ورغــ9 ذلــF، حــ�دت
 �Vـــازة فـــي غـــ ـــ90 ال&% ـــى أن ت  ٣نإلعـــادة ال&
(ـــان، عل
 ٣٠ســاعات مــ? تــ=ل�9 ال&
(ــان، وال Kــ=(ح إال @/ــ�Vر 

 خارجها، و�(%ـع ال0لـ��ح ١٠ داخل ال(ق1�ة، و٢٠ًشR"ا، 
@األعالم وتعل34 ال(ل"قات ال�m0ار�ـة، وال0ـ"��� @ـاألجهHة 

�دت الU��ــ3 الـvm سـ904 مــ? خاللـه مــ�ور ال(/(�لـة، وحـ
ًال&%ــــازة، وال0ــــي شــــه�ت ان0ـــــ�ارا �41ــــ�ا ألفــــ�اد لـــــ��Pة  ً

  .االح0الل

 ١٨/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 
* * * * *  

رأس ح�_ة االح0الل ل0ه��� ".. ج(��ة إلعاد"
  الق�س

  

اتmRت ال/��ة ال"ه�4ن�ة م%m  -  الق�س ال(/0لة
U%ًن�أتها م? م�ی%ة الق�س أساسا وم jU_ًلقا لع(لها، ور

 �4Pال4ه�د م=0%�ة إلى أسا �ب4? ال(�ی%ة ال(ق�سة وم"4
�ة وا¨�ةRة وذرائع تار��  .ت�رات

vو_االن0قال م? الU�ح الف)� إلى ال/H4 الع(لي، 
ن&� أن االح0الل Kع(ل على ته��� الق�س م? خالل 

ح�Bمات (س�اسات اإلحالل وال(/� ال0ي ت10%اها ال"ه�4ن�ة 
U�   ).ان�ةوج(��ات اس0

و_/=I األس0اذ ال���0ر م�وان ف��� ج�ار في 
ال&(��ات االس0�Uان�ة "دراس0ه ال0ي ح(لj ع%�ان 

، فإن "ً ج(��ة إلعاد أن(�ذجا- ال"ه�4ن�ة في م�ی%ة الق�س
  :ذلF ی90 م? خالل أر_عة م/اور هي

م? خالل ت1%ي خU{ ق�م�ة " ال(/�ر ال�K(�غ�افي
، وت%فm4ها ب�اسUة ج لI ال(=P�0%4? �اس0�Uان�ة �1�

ال4ه�د وت�4P%ه9 في الق�س وقلI ال0��I4 ال�K(�غ�افي 
  ".ف4ها

Hم�ال(/�ر الv  " Hم�ع(ل على ال(/� الK vmالv
ًلل=Bان األصل44?، م? خالل اع�0ار ال/H4 ال(/0ل حH4ا 

  ".ًخال�ا، واع�0ار األراضي ال(/0لة ج�داء
م? خالل ش�ع%ة وج�د " ال(/�ر القان�ني

- م? ال�ق0�ة والع�ض�ة مقابل فwة ال(ق�س44? على أس
  ".ال(�اP%4? ال�ائ(4?

م? خالل اع�0ار "   ال&=�v– ال(/�ر األم%ي
ًال&=� الفل=4U%ي في الق�س م"�را للUR� والف�ضى 
ال�K(�غ�ا��ة واألم%�ة، ما ی�جI م�اجه0ه @اإل@عاد واإلزالة 

   ".ع? ال/H4 م? أجل ال/فا´ على ال=المة العامة لل&(اعة



  

  
١٣٦ 

 ١٩٦٧وم%m اح0الل م�ی%ة الق�س عام ومع أنه 
، فإن "ال/�Bمات اإلس�ائ4ل�ة"كان االس0�Uان ف4ها م=*ول�ة 

ًه%اك دورا @ارزا لع�د م? ال(*س=ات وال/��ات وال&(��ات  ً
 في ع(ل�ات ال0ه��� ال0ي - وم%ها إلعاد -غ4� ال/�Bم�ة 

ًم? خاللها اخ0�قj األح�اء الع�_�ة وزرعj ب*را اس0�Uان�ة 
   .ع� سلI م(0ل)ات الفل=4U%44?وسUها @

إل ع4� "ًاخ0"ارا لل&(لة الع1��ة " إلعاد"و�ل(ة 
ً، اع0(ادا على "ن/� م�ی%ة داود: "، وتع%ي @الع�_�ة"داف�4

ال%"�ص ال�0رات�ة، واالدعاء @أن الق�س هي م�ی%ة ال%1ي 
عاص(ة دی%�ة وروحان�ة "داود عل�ه ال=الم، ح³4 أقام ف4ها 

vال4ه�د Iآالف عام، وفقا ل(ا أوردته ٣ق1ل " لل�ع ً
   .ال&(��ة على م�قعها اإلل)0�وني

ال(�ل�د " vداف�4 @ار"أس- ال&(��ة ال(=P�0? وق� 
 لعائلة یه�دKة ذات أص�ل ب�ل%�Kة، وق� ١٩٥٣عام 

 ع%�ما وثقj ع�سات ٢٠١٠£إعالم�ا عام " اش0ه�"
%4�ا في " س�_ارو"ال)ام4�ات ده=ه @=�ارة U=فال فلP

   .ا بل�ة سل�ان في الق�سم�اجهات شه�ته
 ;�وخالل خ�م0ه الع=B��ة األولى في صف�ف ج

ل�ح�ة " v@ار" انI=0 ١٩٧٩ -١٩٧٣االح0الل ب4? عامي 
، وهي ال�ح�ة ال(=*ولة ع? ت%فm4 ع(ل�ات "سای4�ت م0)ال"

�ادة ق=9 االس�R0ارات في lو �أم j/خاصة، وتع(ل ت
;�   .ال&

 ١٩٩٠و_ع� خ�وجه م? ج�; االح0الل عام 
Uار"ّ�ع ت@v " 9 ال�ی%ي في إح�� م�ارس�ع4U�ت "لل0عل

9�   .وال(�ج�دة داخل ال1ل�ة الق�K(ة للق�س" ك�ه%
؛ م? "إلعاد"ل0أس�- ج(ع04ه " v@ار"ّو_ع� ذلF تف�غ 

ًأجل ت=��ع ع(ل�ة االس0�Uان في سل�ان خ"�صا، و�ان 
آنmاك ه� إدارة " إلعاد"الع(ل األساسي الvm أش�فj عل�ه 

   ".م�ی%ة داود"ش(ال سل�ان ال(=(ى vال(�قع األث� 
تعH�H العالقة "أه�افها @ال&(لة ال0ال�ة " إلعاد"ت/�د 

ال4ه�دKة في الق�س ع1� األج�ال، م? خالل ال&�الت، 
  ".واإلرشاد، واإلسBان، و�ص�ار م�اد ت�و�&�ة

إلعاد ته�ف إلى ته��� : "وع? ذلK Fق�ل ع�اد
4ه�د، ور_Uه9 م�ی%ة الق�س، وجعلها ال(��H ال�وحي ل)ل ال
ات&اه دی%ي، : @ال(�ی%ة ال(ق�سة م? خالل ع�ة ات&اهات

ات&اه س�احي، ات&اه إسBان والK vm=0ه�ف ال4ه�د 
ال(�0ی%4?، ون/? نالح� أن أغلI سBان الق�س م? ال4ه�د 

   ".ال(�0ی%4?، وأغلI ال=�اح م? ال4ه�د غ4� ال(�0ی4%?
تع(ل إلعاد على P(- ه��ة الق�س : "وأضاف

واإلسالم�ة، و��هار ال(عال9 ال4ه�دKة فق{ س�اء الع�_�ة 
كانj س�اح�ة أو غ4� س�اح�ة، وجmب ال4ه�د م? �ل أن/اء 

   ".العال9 إلى م�ی%ة الق�س
تق�م على ال)
4� م? ال(�ار�ع " إلعاد"وأك� أن 

ال0ه���Kة في م�ی%ة الق�س به�ف جmب الHوار ال4ه�د الmی? 
ع ق%اع0ه9 أن نKع0(�و على األی�ی�ل�ج�ة ال�ی%�ة، وم

األی�ی�ل�ج�ة ال�ی%�ة ال ت&mب �ل ال4ه�د، ومع ح�صه9 على 
جلI �ل ال4ه�د على أساس ع�قي، وه� ما یU0لI م�اعاة 
أن غال1�ة ال4ه�د في األساس غ4� م�0ی%4?، أن�أت 

   ".ال&(��ة م�ار�ع س�اح�ة
م=ار�? أساس44? ل0/ق34 " إلعاد"تع0(� 

%4�ة في االس0�الء على الع: ًأوال أه�افها،U=قارات الفل
الق�س، وP�د أص/ابها م%ها، وت=��I مل)04ها ل("ل/ة 
%4�ة و�سBانها U=اء الفل�إقامة ب*ر اس0�Uان�ة في قلI األح

  .@ال(=P�0%4?، في م/اولة ل0/ق34 غال1�ة سBان�ة یه�دKة
�ة األث��ة، : ًوثان�اRة على ال(�اقع ال0ار��U�ال=

ی0"ل بmلF م? وخل3 رواKة صه�4ن�ة ح�لها، و�ل ما 
 .ع(ل�ات ال�عاKة ال(/ل�ة والعال(�ة واإلرشاد ال=�احي

َت�صف و @أنها واح�ة م? أغ%ى ال&(��ات غ4� " إلعاد"ُ
، و_/=I تق��� ل"/�فة هآرت- في "إس�ائ4ل"ال/�Bم�ة في 

 ٢٠٠٦، فإن ال&(��ة تلقj ب4? عامي ٢٠١٦مارس / آذار
ن مل�4 ١٢٥ح�الي (ن مل�4 ش�قل ٤٥٠ ن/� ٢٠١٣و

   ).الردو
1�ة ��Vذاته إلى أن ال&هات ال ���ال0ق �و��4

وم"ادر " إلعاد"ّاإلس�ائ4ل�ة تغ� الU�ف ع? مH4ان�ات 
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vت(��لها، وأن األخ4�ة تق�م تقار�� مال�ة ت/� م"ادر  ّ
وم? أب�ز  .نم&ه�لة اله��ة، @عB- ما Kف�ضه القان�

�ات ال�اع(ة لـ"R�وسي " إلعاد"ال�ال vال4ه�د �اردی�ال(ل
vمالF نادv ت�4ل=ي اإلن&لm-  H4 رومان أب�ام�ف04; ال(0%ف

؛ فق� ��ف ت/ق34 ص/في أج�ته هw4ة اإلذاعة -  ل)�ة الق�م
�U� على ش��ات " بي بي سي"ال1��Uان�ة =K ;04ام�ف�أن إب
، وجاء ن/� ن"ف "إلعاد"ن مل�4 دوالر لـ ١٠٠ت1�عj بـ 

 م? ش��ات ٢٠١٨ و٢٠٠٥هmه ال10�عات ب4? عامي 
   .Hر العmراءم=&لة في ال&

j/)ة لـوس�@إج�اء " إلعاد"  سلUة اآلثار اإلس�ائ4ل
حف��ات أث��ة في م%ا3P م0Rلفة م? الق�س، @ال إش�اف 
�ات أو م%اق"ات واض/ة lاتفا �م%ها، ودو ن� �نم�اش
£بهmا الR"�ص، و_0(��ل ض9R ج�ا K"ل م? ال�زارات 
اإلس�ائ4ل�ة ال(0Rلفة، في مRالفة واض/ة للق�ان4? 

  .ائ4ل�ةاإلس�
H��)4%ي لالعالم الU=١٩/١٢/٢٠٢٠ الفل  
* * * * *  

  
  
  

 م? ال(�اجهات ال=اخ%ة و_*ر ال(�اجهة أس�1ع
  ال(0&�دة

لل�ه� ال
ال³ على ال�0الي، ال تHال ال(�اجهات 
الVفة  و_*ر االش�0اك مع االح0الل ال"ه�4ني في

ل"ادر ع? و_/=I ال0ق��� ا. والق�س ال(/0لة  الغ�_�ة
 j4"4%ي لإلعالم أحU=الفل H��)ة اش�0اك في ٤٣ُالUنق 

م%ا3P م0ف�قة م? الVفة الغ�_�ة والق�س ال(/0لة، وفي 
@ع� نقا� االش�0اك شه�ت ال(�اجهات ب4? ال��ان 
الفل=4U%44? وق�ات االح0الل إPالق ال%ار و�لقاء الHجاجات 

  .ال/ارقة ت&اه دور�ات ووح�ات االح0الل ال"ه�4ني

 الع، ان��١٩/١٢/٢٠٢٠ ی�م ال&(عة، شه
 نقUة م�اجهة، في الVفة الغ�_�ة ١٣ال(�اجهات في 

في  ال��=او�ة  : ال&(عة ب4?ی�م  م�اجهات  ت�زعj. والق�س
رام   الRل4ل، وال(غ4� و�ف� مالF في الق�س و_اب الHاو�ة في

هللا، وم%Uقة ال�اس غ�ب م�ی%ة سلفj4، و�انj ال��=او�ة 
ًوة، اس0ه�ف ش�اب ال��=او�ة ج�4ات ّأش� تلF ال%قا� ض�ا

  .ش�Pة االح0الل @الHجاجات ال/ارقة
 jنقا� م�اجهة ٦ُوخالل األس�1ع ال(اضي، س&ل 

في ال��=او�ة، أ�P vال األس�1ع، وشه�ت ج(�ع ال%قا� 
  .ًالHم%�ة اس0ه�افا لالح0الل @الHجاجات ال/ارقة
 ١٩/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

نمعاناة في س&� االح0الل . .�األس� األPفال
  ال ت�فع لها Pف�لة وال ��وف ص/�ة

  

�-، ال�Vء )Rة، ی�م ال��وح ?Pحلقة و jUسل
�على ال0عmیI واإله(ال ال1Uي الK vmفF0 @األس� األPفال  ّ

  .نفي س&� االح0الل
 ?Pة وBها ش�
واسV0افj ال/لقة ال0ي ت1
اإلعالم�ة، و�ق�مها ع�1 الف0اح دولة، ال(/ام�ة س/� 

ق�ن=�- م�ی�ة م*س=ة الV(4� ل�عاKة األس4� وحق� ف
  .اإلن=ان واألس4� ال(/�ر الUفل أمل نRلة

نوس�د ال(/�ر أمل تفاص4ل معاناته في س&� 
االح0الل، على م�ار ار_ع4? ی�ما م? االع0قال وال0/ق34 
، دو م�اعاة  نوالعHل، وم/اولة ت/��له لالع0قال اإلدار v

  .vل�ضعه ال"/ي والع(�
�ار ق�ب بل�ة عUارة، واع0قل أP Hمل على حاج

 k�lت� H��ام4?"ش(ال رام هللا، واق�40 إلى م��، ث9 ج� "ب%
 H��ق1ل إعادته ل(ع0قل " نع0"�4"ت/��له لل0/ق34 في م

�B=الع �ع�فv.  
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�ة، B��وقال نRلة إنه ج� تق�44 ی�Kه @ق�4د @الس0
ول9 ی�اع�ا ال�ضع ال"/ي الK vmعاني م%ه أو األدو�ة 

  .ی0%اولهاال0ي �ان 
و�عاني أمل م? م�ض نادر ه� ال�ه? العVلي 
ال��ی� إضافة إلى إزالة �0لة س�Pان�ة ح(�4ة التHال آثارها 

  .ت%عB- @آالم في رأسه
 ساعة م�0اصلة، ١٢وخVع أمل لل0/ق34 ل(�ة 

 I4ها م? أسال�ة وغ4w4=للها ال0ه�ی� وال(عاملة الRت
  .ال0عmیI وال0/ق34

Bفع ح�ض لل0ه�ی� ب�ك(ا تع �قه األس4��9 ش
 m%١١اسامة، ال(ع0قل م�ا في مع0قل ع�ف�شه .  

�ث9 ج� نقله إلى مع0قل م&�و، وم? ث9 إلى ما 
K=(ى م=0�فى ال�ملة، ل04ع�ض ل(عاملة سw4ة م? 

  .األ�Pاء ه%اك
ن ی�ما ب�و دواء وال ز�ارات ٢١و�ل أمل ل(�ة 

  .م? األهل او ال(/ام4?
ل(�ة وحاولj ن�ا@ة االح0الل إص�ار ح9B ض�ه 

 9B/ت/��له لل jحاول ،Fعام، وع%�ما ل9 تفلح في ذل
�ة وضغ�Pا م�0اصلة أسف�ت lل)? ت�خالت حق� ، vاإلدار

Iاحه، في �ل وضعه ال"/ي ال"ع�الق سPع? إ.  
�ب�ورها، بj%4 ف�ن=�- أن األس� األPفال 
 m%ة، م�ائ9 م=0(�وس�ء ال(عاملة وج Iیmض� لل0ع�نی0ع

  .ل/bة تع�ضه9 لالع0قال
 jفل "وقالUض ال�ة االع0قال ی0عb/ب�ءا م? ل

ت/ق4� وض�ب  الن0هاكات خالل ع(ل�ة االع0قال م?
واساءة، واس0(�ار في ال0/ق34 وال0عmیI في أق1�ة 
 -�ال0/ق34، خاصة في �ل ��وف تف�ي ��رونا، ول
أخ4�ا ال(/اك(ة امام م/اك9 ع=B��ة تف0ق� لل(/اك(ة 

  .العادلة
ع0قال، نوقالj إن األPفال مع�ض� دائ(ا لال

نوأح�انا �BK ه%اك ارتفاع في ع(ل�ات اع0قال األPفال 

 Fذل �4
@=I ع�م وج�د أح�اث على ارض ال�اقع، ما ی
  .شه�ة االح0الل الس0ه�اف3 األPفال

�ة تق�م lان ال(*س=ات ال/ق� -�و_j%4 ف�ن=
�ة االن0هاكات، ل)? ه%اك Vاو في قB9 شKدائ(ا ب0ق��

  .%j االح0اللإخفاق في ت/ق34 أv تق�م، @=I1 تع
 jة م? "وأردف��ة ال(�ض�¥Vا @قVKم أ�U"ن

�ة، و�ق0"� ���ال&انI ال�ولي @ع�م اتRاذ إج�اءات ح
األم� على إص�ار ال0قار�� ول9 ی90 م/اس�ة االح0الل على 

  ".ال&�ائ9 وهmا ما I&K ان نVغ{ @ات&اهه
  ١٩/١٢/٢٠٢٠و�الة وP? لالن�اء   
* * * * *  

 "األ@ارتای�"م جائ/ة ب%bا.. ك�رونا @الق�س
  vن�9K عالو

%4�ة U=ل الق�س، وهي واح�ة م? ال(�ن الفلbت
ال(=0ه�فة على ال�وام، األك
� أل(ا في م�اجه0ها ل/�_4? 

" ك�رونا"ح�ب االح0الل اإلس�ائ4لي، وح�ب .. ض�وس4?
   .vال0ي اج0احj العال9 م%m مUلع العام ال&ار

�ة في م�اجهة ¥�U0ال(ق�س44? ال }Uوت�1و خ
4�وس ��رونا ال&�ی�ة، وت�ف4� اللقاحات ال(Vادة م�جة ف

  .للف4�وس، م/اولة في غاKة ال"ع�_ة
م%m ب�اKة ان0�ار ال&ائ/ة في فل=4U? ب�اKة 
، تVاعفj أع�اد ال���ات وال("اب4?  vالعام ال&ار
@الف4�وس في العاص(ة الق�س وأرجاء ال�P? ال(0Rلفة، 

? ح0ى وتVاعفj معها ان0هاكات االح0الل @/3 ال(ق�س44
%4�ة @الق�س، U=ا، م? مالحقة ال(*س=ات الفلmی�م%ا ه
واع0قال ال(=*ول4?، واغالق ال(/ال ال0&ار�ة، في 

  .م/اولة ل0&=�4 ال��Vة اإلس�ائ4ل�ة على ال(�ی%ة
غ4� أن ال(ق�س44? ع(�وا لإلعالن على وسائل 
ال�0اصل االج0(اعي ال(0Rلفة ع? إصاب0ه9، �إج�اء 

، ل)ل م? خال{ ال ("اب4? ل�ق�م @الف/¡ واتRاذ vت/mی�
  .اإلج�اءات ال�قائ�ة في هmا ال(&ال، رغ9 خ�Uرة ال�ضع
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وأعل? ال%ا3P اإلعالمي ل�ح�ة 
م%4� الغ�ل، ی�م  ال(/0لة الق�س في "ك�رونا" مBاف/ة

 و��ات ٤األح�، أن مع�ل أع�اد ال���ات @الق�س بلغ 
@ال�4م ال�اح� م%m أس�1ع، وارتفاع مع�ل ت=&4ل اإلصا@ات 

 في ال�4م، م%m ال=ا@ع ع�� م? ١٠٠إلى أك
� م? 
  .س01(1� ال(اضي، ما ی%mر @الUR�/ أیل�ل

و�عHو الغ�ل ارتفاع أع�اد ال���ات في الق�س 
 إصا@ة خ4U�ة ون�Uة م�ج�دة على أجهHة ٨٠إلى وج�د 

�ات s�0=ه�اسا"، و"ال(قاص�"ال0%ف-، م�زعة في م" ،
 إلى ف�ل ، @اإلضافة"vالف�ن=او"، و"vشعار ت"�ی3"و

سلUات االح0الل في اح�0اء الف4�وس @الق�س، وسع4ها 
  .ف�ض الغ�امات ال(ال�ة @/3 ال(ق�س44? إلى

وقال، إنه رغ9 وص�ل لقاح ��رونا إلى إس�ائ4ل، 
قإال أن ع(ل�ة ح"�ل ال(ق�س44? على اللقاح ق� ت=0غ� 
 I1=@ ،�0 إلى م%0"ف مارس ال(ق1ل)K ال ق���P وق0ا

0ي تع�قل تق�9K ال�Rمات األساس�ة إج�اءات االح0الل ال
  .ال0ي تف0ق�ها الق�س
 إصا@ة ن�Uة @�Bرونا ١٥٨٦ی�ج� : ّو_4? الغ�ل

في م�ی%ة الق�س، ت0��H في ع�ة م%ا3P ح(�اء في اشارة 
إلى ش�ة الف4�وس، أب�زها بj4 ح%4%ا، م�4�ا إلى أن ع�د 

 حالة وفاة م%m ب�ء ١٣٣ال���ات @الق�س ال(/0لة بلغ 
  .ال&ائ/ة

قال في  ی� ص/ة م/افbة الق�س خال� ش�/ة،م�
، إن إس�ائ4ل م%m ب�اKة ان0�ار ��رونا في "وفا"ح�ی
ه مع 

فل=4U? اع0(�ت م�ض�ع ال/&� ال(%Hلي لل(ق�س44? م(? 
نKقU%� داخل ال&�ار، ل)%ها ل9 تع� ت0ا@ع ذلF اآلن، و_ات 

على   على عات3 @ع� ال(�ضى اإلعالن ع? إصا@اته9
  .9 م? خ�Uرة ال�ضع ال�_ائياالن0�نj، م(ا Kفاق

ووف3 ش�/ة، فأن اع�اد االصا@ات ب4? ... 
 ،jألف اصا@ة في الق�س ١٥صف�ف ال(ق�س44? بلغ 

�ة، وl��احي، م%ها ٦ال�Vحالة ١١٥ آالف حالة في ال 
�ة، وl��احي٣٩وفاة @الق�س ال�Vحالة في ال .  

vو�=4� ال�ضع ال0&ار في الق�س ال(/0لة ... 
أض�را اق0"ادKة لK 9=31 لها م
4ل، ن/� األس�أ، مل/قا 

@=I1 إج�اءات االح0الل اإلس�ائ4لي في اس0غالل ف4�وس 
ك�رونا واج�ار اص/اب ال(/الت ال0&ار�ة على إغالق 

  .اب�ابها، ب4%(ا تف0ح ال(/ال أمام ال(=P�0%4? للع(ل
vو_4? م�ی� عام الغ�فة ال0&ار�ة في الق�س ل* 

ا م%m ب�ء ال&ائ/ة  م/ال أغلقj أب�ابه٣٠٠ال/=4%ي، إن 
آذار ال(اضي أب�زها م/الت ال0/ف / في شه� مارس

�ة، وl��ة   م/ال٢٥٠ال�خالل ال(�جة األخ4 jأغلق �أخ�
  .م? ال&ائ/ة، وذلI1=@ F مRالفات االح0الل ال�ور�ة

قال ال/=4%ي، في " إنها جائ/ة ب%bام األب�تای�"
vإشارة الى ع(ل�ة الH44)0 الع%"� ال0ي ت�Uقها سلUات 

  .الح0الل في �ل و_اء ��روناا
وأضاف، ه%اك الع�ی� م? أص/اب ال(/الت 
نال0&ار�ة ال(غلقة @ات�ا ی�0جه� للع(ل في أس�اق 

نأو "ال(=P�0%4?، وه%اك ت�جه ل�� ال(ق�س44? لل��اء 
م? ال(0اج� اإلس�ائ4ل�ة، ما ی%mر ب�ضع �ارثي @/3 " الی?

�ةRأس�اق الق�س ال0ار�.  
ن في فل=4U? األخ4� ووف3 ن0ائج تع�اد ال=Bا

، فإن ع�د ال=Bان الفل=4U%44? في ٢٠١٧نهاKة عام 
 ألفا، غال041ه9 م? فwة ال��اب ٤٣٥الق�س بلغ ن/� 

  . عاما٢٩ندو س? 
  ١٩/١٢/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

" نقان� الع�دة"هmBا �R0=Kم االح0الل 
 لالس0�الء على ال(%ازل الع�_�ة

 

 عائلة في حي ال��خ ٢٧ اس0ق�ت -الق�س 
 @ع� س%�ات م? ت�ح4لها م? ١٩٥٦ّج�اح في العام 
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، و�1�ت ١٩٤٨م%ازلها في Kافا وح�فا إث� ن)�ة العام 
 عائلة م%ها خU� ١٢على م�� األع�ام، واآلن ت�اجه 

 .ال0�ح4ل ال&�ی�
 ٨٤وعلى ال&انI اآلخ� م? ال1ل�ة الق�K(ة فإن 

�عائلة في @U? اله� ب1ل�ة سل�ان، ج%�ب ال(=&� 
 عائلة ١٤ خU� اإلخالء @ع� أن ت9 إخالء األق"ى، ت�اجه

 .�٢٠١٥أخ� م? نف- ال(%Uقة في العام 
%4�ة U=ه العائالت الفلmفي �ل0ا ال/ال40?، فإن ه

ّالvm س%ه ال)%�=j " نقان� الع�دة"هي ض/اKا ما K=(ى 
؛ ل�=(ح لل4ه�د فق{ ال(Uال�ة ١٩٧٠اإلس�ائ4لي في العام 

انj @(ل)�ة ن@اس0�داد عقارات وأراض یHع(� أنها �
 .١٩٤٨ یه�دKة ق1ل العام

على م�� س%�ات اس0غلj ال&(اعات 
االس0�Uان�ة اإلس�ائ4ل�ة، م�ع�مة م? ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة 
�9 على أمالك الغائ41? �ودوائ�ها، خاصة ما K=(ى ال
ودائ�ة أراضي إس�ائ4ل، و_�0اP* م? القVاء اإلس�ائ4لي، 

؛ ل�ضع ال�4 على الع��ات م?  العقارات نهmا القان�
%4�ة، خاصة في ال��خ ج�اح وسل�ان وال1ل�ة U=ّالفل

 .الق�K(ة في الق�س
ق41ل ت�ح4لها م? م%Hل4ها في م�ی%ة Kافا عام 

 �انj عائلة ال"�اغ ت(0لF م%Hل4? �41��? ١٩٤٨
 .ت=P�0? ف4ه(ا عائالت إس�ائ4ل�ة اآلن

وت�ف� ال(/اك9 اإلس�ائ4ل�ة ح0ى ال%b� في ...
 م? الUاب� الع
(اني، ت*�� أن وثائ3 ت9 اسR0�اجها

األرض ال0ي تHع9 ج(اعات ال(=P�0%4? ام0الكها هي 
%4�ةU=ًفعال أمالك فل. 
، ت9 إخالء عائلة ال)�د م? ٢٠٠٨في العام 

v ت9 إخالء عائل0ي الغاو ٢٠٠٩ّال��خ ج�اح، وفي العام 
، في ح4? تلقj في األشه� األخ4�ة   عائلة في ١٢نوح%�

ًء ت0ه�د أVKا ع��ات العائالت ال/ي ذاته ق�ارات إخال
%4�ة األخ�U=الفل�. 

 ١٩٧٠و�ان ال)%�=j اإلس�ائ4لي أق� في العام 
، الvm ی%¡ على أن @إمBان یه�د "ح3 الع�دة"نقان� 

في الق�س " ١٩٤٨فق�وها ق1ل العام "اس0عادة أمالك 
�ةl��ال. 

م? ": ال=الم اآلن"وفي هmا ال"�د، تق�ل ح��ة 
نقان� أمالك (نن القان� اإلس�ائ4لي ال(ه9 اإلشارة إلى أ

ال K=(ح للفل=4U%44? الmی? فق�وا ) ١٩٥٠الغائ41? للعام 
 @اس0عادتها، و�=(ح ١٩٤٨م(0ل)اته9 في إس�ائ4ل عام 

 ".لل�ولة ب%قل األص�ل إلى ح�زة ال�ولة
jوأضاف" : Fلmح ب��ا، وم? دو ال0"mBنوه

4? نص�احة، ی%¡ القان� اإلس�ائ4لي على قان�ن4? م0Rلف
?44%4U=لل4ه�د والفل." 

j4%44? : "وتا@عU=4? الفلwعائالت الالج jكان
ّفي ال��خ ج�اح ت(0لF م%ازل وأراضي في إس�ائ4ل ق1ل 

ً، ول)? ن0�&ة لل/�ب أص�/j الجwة، ووفقا ١٩٤٨العام 
، ال K/3 له9 اس0الم )١٩٥٠(نلقان� أمالك الغائ41? 

 ".م(0ل)اته9 أو إعادتها إل4ه9
نال�4م، على أساس القان�  "وأشارت إلى أنه

ّال0(H44 الvm س%ه ال)%�=j، فإن هmه العائالت على  v
، دو أv ع�الة نوشF أن ت"�ح الجwة م�ة أخ� �." 

وفي بل�ة سل�ان الق���ة ت�اجه ع��ات العائالت 
 m%ا مVK9 ف4ها أ��%4�ة اإلخالء م? م%ازلها ال0ي تU=ًالفل

 .ما ق1ل االح0الل اإلس�ائ4لي
ل�ه� ال(اضي، رفjV ال(/B(ة ففي نهاKة ا

ال(���Hة اإلس�ائ4ل�ة ال0(اس عائلة ال�و�F ض� ق�ار إخالء 
� ف�دا في حي @U? اله� ٢٦ أس� م%ها م�Bنة م? ٥ ً

 .@ال1ل�ة
 أس� م? عائل0ي ٨و_اإلج(ال، UKال الق�ار 

v ف�دا، وال0ي ت%� ٤٥نال���Bي وع�دة، ت0)� م?  ً
�ة ض� الق�اراالل0(اس إلى ال(/B(ة العل�ا اإلس�ائ4ل. 
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االس0�Uان�ة " ع4U�ت ��هان�9"و�انj ح��ة 
�ة، وال0ي l��د @(�ی%ة الق�س ال�P ة�أPلقj أك1� ع(ل

، ما ٨٤سU0ال  � عائلة ت��; م%m عق�د في @U? اله�
  . فل=4U%ي٧٠٠یه�د ب0���� 

" ع4U�ت ��هان�9"ّو�(ا في ال��خ ج�اح، فإن 
�(j على أرض �lة أ�%4U=ع9 أن ال(%ازل الفلHت jان

 .ن@(ل)�ة یه�د في نهاKة الق� ال0اسع ع��
تUالI " نقان� الع�دة"و_اس�R0ام ما K=(ى 

%4�ة م? " ع4U�ت ��هان�9"ج(��ة U=د العائالت الفل�U@
 .م%ازلها لغ�ض اس0�جاع األرض

وفي ح4? أن ال&(اعات االس0�Uان�ة ت��� إخالء 
ّالعائالت م? ال��خ ج�اح لغ�ض إقامة م=P�0%ة �41�ة 

 9Vة ٢٠٠ت�" إلعاد" وح�ة اس0�Uان�ة، فإن ج(�
االس0�Uان�ة تعل? ص�احة أنها ت��� إقامة ما ت=(4ها 

 .على أراضي بل�ة سل�ان" م�ی%ة داود"
: ال�=ار�ة اإلس�ائ4ل�ة" ع4� عام�9"وقالj ج(��ة 

على تعH�H إج�اءات اإلخالء " ع4U�ت ��هان�9"تع(ل 
%4�ة في ال(%UقةU=على ال&(اعي ض� العائالت الفل 

نأساس اس0غالل قان� ال�*و القان�ن�ة واإلدار�ة للعام  ن
١٩٧٠. 

jال4ه�د م? : "وأضاف ?B)ة ت�H44)0ة ال�هmه اآلل
ناس0عادة األص�ل، ال0ي Kق�ل� إنه9 فق�وها خالل ح�ب 

، ع? P��3 ال�صي العام اإلس�ائ4لي، ب4%(ا ١٩٤٨العام 
ه9 ال ی�ج� ن¡ قان�ني للفل=4U%44? الmی? فق�وا م(0ل)ات

 ".في الق�س الغ�_�ة
 jا ال"�د، تلفm٣٥إلى أن " ال=الم اآلن"وفي ه 

ألف فل=4U%ي أج1�وا على ت�ك عقاراته9 @الق�س الغ�_�ة 
 .١٩٤٨إث� ح�ب 

jأنه في نف- ال(�ی%ة، : "وقال Fلmح بV0ی
ًن0�&ة لل/�ب نف=ها، فق� ش��ان م(0ل)ات ل)? واح�ا فق{ 

�; K/3 له الع�دة إلى م(0ل)اته، ب4%(ا ا�K vmاني، ال
ل

ًأح�انا على @ع� مwات األم0ار م? م�قعه، ال B)K%ه 
نإعادتها، هmه هي الw4URة األصل�ة للقان� وال(=P�0%ات 

 ".�في @U? اله�
في ال%هاKة، ت9 إن�اء آل�ة م? ق1ل "وت)�ف أنه 

نال/�Bمة وال/ارس العام الس0غالل القان� م? أجل 
=4U%44?، ونقلها ال=�U�ة على ال(%ا3P ال(أه�لة @الفل

?4%P�0=)ا إلى ال��ًح"." 
jسعى القان� إلى : "وقال vmال vد�نال/3 الف

ُح(ای0ه ص%ع م? ق1ل ال(=P�0%4?، و_(=اع�ة ال/�Bمة 
 �على ح=اب ج(اعة أخ�) یه�دKة(ل/3 ج(اعة 

%4�ة(U=فل."(  
  ٢١/١٢/٢٠٢٠األKام 

* * * * *  

  
  
  

فل=4U? تق�ر اع0(اد مR"¡ مالي ل(=اع�ة 
  4? ال(ق�س4

م&ل- ال�زراء الفل=4U%ي، اع0(اد  ق�ر –رام هللا 
مR"¡ مالي ل(=اع�ة ال(ق�س44? على م�اجهة 

  .ال(UURات االح0الل اإلس�ائ4لي ل0ه��� م��H م�ی%ة الق�س
 –واع10� رئ�- ال�زراء الفل=4U%ي دمحم أش0�ة 

%4�ة ال�4م االث4%?U=م"ادقة -وفقا ل��الة األن�اء الفل 
ني @الق�اءة ال0(هK�4ة على م��وع قان� ال)%�=j اإلس�ائ4ل

ش�ع%ة ال1*ر االس0�Uان�ة ج��(ة ح�ب تVاف إلى ملف 
ًال&%اKات ال�ول�ة، دا¥�ا ال(&0(ع ال�ولي إلى ع(ل �ل ما 
B)K? ل(�اجهة ال(��وع االس0�Uاني ب�م0ه و�دان0ه ووقفه 
ًومقاPعة مR�جاته، م*��ا أن االس0�Uان @Bل أشBاله 

  .غ4� قان�نيوأماك%ه غ4� ش�عي و



  

  
١٤٢ 

ورحI رئ�- ال�زراء الفل=4U%ي @ال1�ان ال(�0�ك 
ل�زراء خارج�ة م"� واألردن وفل=4U?، الvm أك� على 

، وق�ارات الع�ب ٢٣٣٤ق�ارات ال��¥�ة ال�ول�ة، وآخ�ها ق�ار 
�ة الع�ب ال(���HةV4? قU=وم�ادرته9 لل=الم، وأن فل.  

وقال إن مUال�ة ال�ئ�- الفل=4U%ي م/(�د ¥�اس 
�ا إلن&از @عق���ً� م*ت(� دولي لل=الم ت�Bل م�خال ج�Kا وح ً ً

  .نال=الم على أرض�ة القان� ال�ولي وال��¥�ة ال�ول�ة
  ٢١/١٢/٢٠٢٠قال��و ال("��ة 

* * * * *  

%4�ة (ال0غ44� واإلصالحU=اق0/امات : )الفل
  ت%1ئ @UR� �41�" اله�Bل"األق"ى ون�� ص�ر 

 

ان�ة م? ال1�ل(" ال0غ44� واإلصالح"حmرت �0لة 
?4%P�0=)ال(=&� األق"ى اق0/ام ال4ه�د م�اصلة ال 

�41� �Uخ Fة ذل�ة ق�ات االح0الل، مع10Kًال(�ارك @/(ا." 

 اق0/امات ّإن تHای�: "وقالj ال)0لة، في ب�ان لها

�ه وج��ه  األق"ى الع�و ال"ه�4ني لل(=&�%P�0=وم
ال(�جج @Bامل أن�اع األسل/ة، ون�� ص�ر اله�Bل 

 ".@UR� �41� على ال(=&� األق"ى ال(�اركال(Hع�م ی%1ئ 

jه االق0/امات: "وأضافmار ه�ن�ق  إن%ا أمام ت)
ُناق�س الUR� الvm یه�د ال(=&� األق"ى حK ³4ق9/0 

�(� شعائ�ه9  أمام ق�ات االح0الل�K ?یm4? ال%P�0=)نوال
@احاته في �ل  ال�ی%�ة ال0ل(�دKة وال�0رات�ة داخل

�ی%�ة على م�أ� م? ال(%اس�ات وخاصة ال(%اس�ات ال
 "....ال(�Uعة ال�ول

jلها إال: "وقال -�ال(قاومة،  إن ال(*ام�ة �41�ة ل
�ة هmا ه� ال/ل مع هmا l�%1ع? وال�ه- وال/&ارة والUوال

ال(&�م، لmلF عل4%ا ن/? ال�عI الفل=4U%ي أن  الع�و
  ".ال(&�م ن=0ع� لل(�اجهة مع الع�و

 ٢١/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

�; أح�اء Uة ته�د ب0ع�ش��ة م�اه إس�ائ4ل
  ع�_�ة @الق�س

  

 ه�دت ش��ة إس�ائ4ل�ة، االث%4?، @قUع –و�االت 
ال(�اه ع? سBان األح�اء الع�_�ة ال�اقعة خلف ال&�ار 
الفاصل @(�ی%ة الق�س @=I1 خالف ح�ل ال(H4ان�ة مع 

   .وزارة ال(ال�ة
ال�س(�ة إن ش��ة ال(�اه " كان"وقالj ق%اة 

، ه�دت @أنه حال ل9 "نه&�/�"ال"/ي @الق�س وال"�ف 
ت�قع على اتفاق ج�ی� مع وزارة ال(ال�ة في ح�Bمة 
، ف=�ف  vاالح0الل وهw4ة ال(�اه في نهاKة العام ال&ار
 Fان الق�س في تلBاه ع? س�تقUع على الف�ر ال(

   .األح�اء الع�_�ة
" آفي بل�%��Bف"جاء ذلF في رسالة @ع³ بها 

، ل�ئ�- م&ل- األم? "ن�/�ه&"رئ�- م&ل- إدارة 
، و_ل�Kة االح0الل في الق�س، "مائ4� ب? ش�ات"الق�مي 

 وقالj .وم=*ول4? ب�زارة ال(ال�ة اإلس�ائ4ل�ة، وف3 الق%اة
"�/��ع " نه&lف� ت��ة ت�في رسال0ها إن وزارة ال(ال

اتفاق ج�ی� VK(? ح"�ل ال���ة على ال(H4ان�ة 
�اه، وتع��Vها ع? ال(Uل�_ة لH0و�� األح�اء الع�_�ة @ال(

األض�ار ال0ي ل/قj بها ج�اء ع�م ح"�لها على مقابل 
، @/=I "لالس0هالك ال/الي لل(�اه في تلF األح�اء

ال(�Bلة ال0ي ح�ثj ": "بل�%��Bف" وأضاف .ال("�ر ذاته
، ول�- م?  �/�نخلف ال&�ار ل�=j م�Bلة ش��ة ه&

  ".ال(ف0�ض أو ی%�غي أن ت�فع ث(%ها
ن سBان @ع� األح�اء ، فإ"كان"و_/=I ق%اة 

�ة sاه على خل�الع�_�ة خلف ال&�ار ال ت�فع ن4b� ال(
 ?4wاالتفاقات ال(�قعة ب4? و�الة غ�ث وت�غ4ل الالج

 ?44%4U=وا"الفل�ائ4ل(واألردن مع " أون�إس( ��Hن، دو م
 وأوض/j أن خ=ائ� ال���ة في هmا .م? ال0فاص4ل



  

  
١٤٣ 

ن مل�4 ٧.٥٢(ن مل�4 ش�Bل ٢٤.٥ال"�د تق�ر ب%/� 
  ).والرد

 على ی� ١٩٩٦وتأس=j ال���ة ال(��mرة عام 
 .٢٠٠٣بل�Kة االح0الل، ث9 انف"لj رس(�ا ع%ها عام 

و���; في تلF األح�اء الع�_�ة ال�اقعة خلف ال&�ار 
الفاصل والRاضعة إلدارة بل�Kة االح0الل اإلس�ائ4لي ن/� 

  .ثل³ ال=Bان الع�ب @الق�س، @/=I تق�ی�ات إس�ائ4ل�ة
  ٢١/١٢/٢٠٢٠ی? نفل=4U? أو ال

* * * * *  

ُ اإلس�ائ4ل�ة @الق�س ت/9B ال=�U�ة (UURاتال
  على معال9 ال(�ی%ة ن/� ته��� م(%هج

  

  نادKة ع"ام ح�ح;
نی%�غل ال(ق�س�4 م%m أشه� @URة واد ال&�ز 
نال0ي ت=(ى ب�اد ال=4ل)� م? ق1ل بل�Kة االح0الل 

ًاإلس�ائ4ل�ة، وذلF ل0أخP mا@عا ت)%�ل�ج�ا على غ�ار و اد ً
ّال=4ل)� @Bال�ف�رن�ا، والURة تUلI ه�م واس0�الء  ن
ّل(/الت ت&ار�ة و_�4ت تقع ض(? ال(UR{ ال(ق0�ح على 

ّال(%Uقة ال"%ا¥�ة شBلj . ال(%Uقة ال"%ا¥�ة ب�اد ال&�ز
ّب0ار�خ ال(�ی%ة ع"�ا أساس�ا لل/��ة ال0&ار�ة وال"%ا¥�ة  ً ً

 . @الق�س

ّوم? ی%b� لل/bة Kف)� �mلF ان هmا ال(��و ع ّ
ّس�4ف� �(ا ت�عي ال1ل�Kة ف�صا �
4�ة لألع(ال 
 ?4
ّال0)%�ل�ج�ة، أv أنها س0=0ه�ف قUاع ال��اب ال�اح

ًع? ع(ل وت�ف� له9 ف�صا مه(ة ّول)? ب4%(ا س�0ف� . ّ
ّالURة @الفعل أع�ادا �41�ة م? ف�ص الع(ل، إال أنها 
ّس0/�م أع�ادا هائلة م? ف�ص ال=B?، في وقj ته�د ��ه  ً

I/ائ4ل س�ان إسB=ات اآلالف م? ال�ه��ات ع� 
 9�Rوم Iعق �ل �ف
ال(�0اج�ی? خلف ال&�ار @(%ا3P م

ف�0قى معVلة ت�ف4� ف�ص ع(ل أمام . شعفا� وغ4�ها
ول)? ال(�Bلة ل�=j . خUة ت�ح4ل م/B(ة سهلة ال�ح�

ّه%ا فق{، ألن أهل الق�س اس0�ق�bا ص1�/ة أح� أKام 
Kا مع9b ّال�ه� ال(اضي ل4�وا الف0ات معلقة على زوا

ال��ارع ال((�0ة م? ال��خ ج�اح إلى شارع ال=لUان 
��ات م? ال�اضح . سل�(ان ع%� م/�{ ال1ل�ة الق�K(ة

ًوال&لي ان خUة واد ال&�ز ل�=j إال جHءا مق�V0ا م?  ً ّ ّ
م��وع م��H ال(�ی%ة "ّت=(�ه بل�Kة االح0الل . مUR{ أك1�

ل(العI وسBة ح�ی� تع1� ب�اخل األح�اء ل0�_{ " قش�
�k ل(=0ع(�ات الق�سم/sRار الUور الق�ات مUّ .  

ّو�mلF ه%اك ت�س�ع �41� @ال/�ائ3 العامة 
�ةw41ة وال�ًففي واد ال&�ز ل�- @ع�4ا . وال/�ائ3 ال�0رات

، ه%اك مUR{ ل/�Kقة ت�رات�ة  �B�نع? م��وع واد ال=4ل
ًت(�0 م? ال�اد وت�تفع إلى ج1ل ال�0�H وص�ال إلى الق(ة  ن

فه%اك، م�رسة . �الء عل�ه سا@قال0عان3 ما ت9 االس0
ّت�رات�ة ل9 ی%�0ه لها ال)
4�و م%ا  @الق�ب م? ال(�رسة (ن

�ة)�ّ، وأراضي ال�0�H على ام�0اد ال&1ل إما )اإلب�ا¨ ن
م"ادرة أو K(%ع أص/ابها م? اس�R0امها إال ب0%=34 مع 

�ة(ال(�رسة ال�0رات�ة ألنها w4ة ب� ). م�رسة ت�رات

اد ال&�ز وص�ال إلى في ال(%Uقة ال((�0ة م? و
، أv أراضي )اوغ=0ا ف)�0ر�ا(م=0�فى ال(Uلع 

ال��=او�ة وال�Uر، خVعj تلF األراضي ول=%�ات �
4�ة 
1�عة وال/�ائ3 Uة الUة سل%)�@ع� م"ادرة معb(ها له
ال0ي أعل%j ع? وج�د ن01ة ما ه%اك، وال�4م إذا نb�نا إلى 
 ال(%Uقة م? أسفل ال��=او�ة في P��3 الق�س معال�ه

ًادوم�9، ن&� شارعا ضR(ا ج�ی�ا، ی���ه ج=� في �Pر  ً
  . اإلن�اء على تلF األراضي

ال(%Uقة ال((�0ة م? واد ال&�ز في ع(قها إلى 
، ن&� ف4ها م�ارس ت�رات�ة وح�ائ3  �0�Hنأعالها @&1ل ال
�ة م%0��ة، وش�ارع ج�ی�ة شقP j��قها ب4? w4_ة و�ت�رات

انة، وع(ل�ات P�في الU��3 ال(*دv إلى ال�Uر م? ال"�
  . االس0�الء على ال�41ت ال(0)�رة م? ت=��I وغ4�ها
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) ال/=�ة(على ال&انI اآلخ� م? ال�اد 
1�عة وال/�ائ3 Uة الUل=ل Fلm� اك�ة ه%اك ح�واالصUفائ

kl�0ه�م ب�4ت ال ت �ا ال�اد . وم"ادرة وأوامmمقابل ه
�ة sة ال�4س�ح(ة ) ال�ه�اء(تقع مق1�ة @اب ال�وتل4ها مق1

40? ل=�ر الق�س، و��Bل @اب األس�ا� م��H ال(0اخ(
ب�أت ال&�افات اإلس�ائ4ل�ة م*خ�ا الع(ل على . كل4ه(ا

ج�ف ما لK 9فه(ه أح� @ع� لل�رج الRاص @(�خل مق1�ة 
�ةsال�4س .  

ه%اك �mلF وفي ال(%Uقة ال(�از�ة لل�ارع 
1�عة وال/�ائ3 ل0/� م? Uة الUومقابلة لل�اد ت�0خل سل

ة ح(اKة الw41ة وع(ل ح�Kقة ان0�ار الق�1ر ت/j ح&
ت�0س{ مق1�ة @اب ال�ح(ة @اب ال�ح(ة . ل0&(4ل ال(�ی%ة

ننف=ه الK vm/اول اإلس�ائ4ل�4 ال=�U�ة عل�ه م? اجل 
إذا ما أك(ل%ا ال(��ار . خUة غ4� معل%ة @ال)امل @ع�

�صع�دا إلى @اب ال(غار_ة، ن� �mلF ح�ائ3 م0Rلفة ب4? 
ال0ي ت=0(� " ل�0رات�ةا"ّالعامة م%ها وال(غلقة لل=�احة 

@ع� قUع ال�1ا@ة ال0ي . ح0ى ال=�ر ال(0اخ9 لألق"ى
تف"ل ساح0ها حائ{ ال1�اق وص�ال إلى ت&(عات یه�دKة 
على م�ارف ال(�اخل، ت=0(� ال/�ائ3 @أخm ام�0ادها 
ل0=0(� إلى @اب الRل4ل وق�فا في م�اجهة م1%ى ال1ل�Kة 
�k، وت%HلsRار الUة القU/ف"لها شارع ومK ³4ح 
ال/�Kقة م�ورا ب�اب ال&�ی� م0اخ(ة ل=�ر الق�س ح0ى 
@اب العام�د وت=0(� ن/� مغارة سل�(ان @�ارع سل�(ان 
�ة sة ال�4س�ة وت%0هي على م�ارف مق1�ب�اب ال=اه �وت(

  . ح³4 ال/ف��ات جار�ة في م�خلها ال(قابل
نهmBا ن)� ق� وصل%ا @إغالق م/9B ل�ائ�ة 

1�عة وال/Uة الUاس9 سل j/ة ت�U��ائ3 وت��U� ال(�ی%ة س
. وت/=4? ال1%ى ال0/0�ة ب�ء م? واد ال&�ز وان0هاء @ه

و�Pعا، ال K/�ث أv ام� على ح�ه، ف41%(ا تق�م سلUة 
1�عة @(UURها، ت�ع(ها ال&هات االس0�Uان�ة م? Uال
ج(��ات ن�Uة في �ل م%Uقة على ح�ه، @اإلضافة 

ولعل م? . ل0=ه4ل ال1ل�Kة األع(ال م? �افة االت&اهات
Kّع�ف ال(%Uقة Kفهm� 9لF أن م�خل واد ال&�ز ت0�_ع 
 vmم ال(ف0ي ال�ة و�عل�ها ��عل�ه وزارة ال�اخل�ة اإلس�ائ4ل
Kقام على ال&انI اآلخ� م%ه لل��خ ج�اح م=0ع(�ة 

إذا ما سل)%ا الU��3 م? ال(=0ع(�ة ال(قامة على . ج�ی�ة
ق"� ال(ف0ي و��مه نHوال إلى م��H ال(�ی%ة م? ال��خ 

�KقابلF ح�ض K=(ى @U? اله� ال((�0 إلى ج�اح، 
هmا ال/�ض الvm . ال(%Uقة ال"%ا¥�ة ب�اد ال&�ز وص�ال

نتقام عل�ه ب*ر اس0ع(ار�ة م0ع�دة ح�ل مغارة ش(ع� 
%4�ة ال U=الء على ب�4ت فل�ال"�ی3 وال0ي شه�ت اس0

  . تHال ع(ل�ات االس0�الء على غ4�ها م=0(�ة
�ة بj4 عائلة V9 س(ع ع? قbد ولعل ال(ع�ال)

فال�4م ه%اك الع��ات . vوالغاو وغ4�ها ق1ل ع�ة س%�ات
م? ال�41ت ال0ي تعاني م? نف- اإلشBال�ة ال0ي تع�ض 
vأص/اب ال�41ت لل0ه&4� الق"� ت�اعا في تلF ال(%Uقة 

ما ل9 ت=U0ع ال/�ائ3 العامة س�اء . م? ال��خ ج�اح
ت�رات�ة أو خV�اء أو مالعI ف�ضه على األرض م? 

ء وته��� م(%هج، @اإلضافة إلى ب*ر ع(ل�ات اس0�ال
إس�ائ4ل�ة الUا@ع ت)0��H @(%ا3P هامة م
ل وزارة 
ال�اخل�ة، م��H خ�مات ص/�ة ح�Bم�ة، م/Uة ال��Pة 
ال(���Hة، م/Uة ال&�; العامة، وم*س=ة ال0أم4? 
ال�P%ي، ت=0(� @(�ازاة ال�ارع ال�ئ�=ي @=ل=لة م? 

�k ال&�ی� الف%ادق اإلس�ائ4ل�ة، و�ل0قي خ{ القUار اsRل
ن@الR{ ال=اب3 إلى ال("�ارة، و_هmا �BK ق� ج(ع وف"ل 
ما أراد ت&(�عه م? ¨�(%ة إس�ائ4ل�ة مUلقة، وف"ل ما 
%4�ة U=اء الفل�أراد ف"له م? ت�j40 وف"ل لألح

  . @الق�س
 H��)0ع%� @اب ال(غار_ة، ت ، �في ال&هة األخ�
الURة ع%� م�خل سل�ان وعلى @ع� خ�Uات م? م�ی%ة 

ن ال0ي ت�Bل حل9 شارو ب0ه��� ال(�ی%ة وته(�; داوود
�الع%"� الع�_ي ل�رجة K&عل م? ی%b� ن/�ه ال ی� إال 
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ّص�رة لع�_ي مR0لف ی�m� ال%ا�� ب0ار�خ ق�BK 9K�س  ّ
نال�واKة ال�0رات�ة ب�ج�د أناس عاب��? ال B�Kل� م? 

فال�4م ت�ف ع%� م�ی%ة داوود وت=(ع . ال0ار�خ إال أرقامه
�ه ع? ال(Bان وال0ار�خ، ل0� فق{ اكb0ا´ كل ما ت9 ت/��ف

ّم�اني غ4� م9b0%، ت�قفj ال����ة ع%�ه ع? ال0ق�م 
ّالvm ی�ح�ك ) اإلس�ائ4لي(v@ال(قارنة @االم�0اد ال/Vار 
?��V/0)ال �َه%اك @=ل�ان ت/�ی�ا . مع @اقي ال��

ّس��B القUار اله�ائي م)0��Hا @إنHال واصعاد ر�اب م?  ن
د واد ال�_ا@ة وأب� �Pر، ومUلة غ�ب ال(�ی%ة على ام�0ا

قو_ات&اه ش� ال(�ی%ة س�أخm ال�اكI . األم9 ال(0/�ة
ق@&�لة ه�ائ�ة ف� ش� ال(�ی%ة ال(0(
ل @ال1ل�ة الق�K(ة  ق
، ح³4 ال/�ائ3 ال((�0ة على  �0�Hنوص�ال إلى ج1ل ال

  . ت�Rم ال&امعة الع1��ة
إح�� ر�ائH القUار اله�ائي م? ال(ف0�ض ان 

ّق1�ة @اب ال�ح(ة، ح³4 ت0�ص� سلUة نت)� على ح�اف م
1�عة وال/�ائ3 لع�م ت�س�ع ال(ق1�ة ل("ل/ة ال/�ائ3 Uال

�ام @ه . العامة ال(Hع9 إن�اؤها�vإذا ما ت41? ان ما K&� ال
على ت�Rم س�ر الق�س م? @اب األس�ا� ال0فافا إلى @اب 
 ، �ة، ه� ح�Kقة عامة أخ�sة ال�4س�ة @(�ازاة مق1�ال=اه�

. �Kقة ام�0اد ال/�ائ3 ح�ل س�ر الق�سف=0�_{ هmه ال/
�بهmا ت)� سلUات االح0الل ق� أغلقj دائ�ة أخ� ض(?  ن

  . دوائ� الB�@ 9B/0ل ال(�ی%ة وص�غ0ها ال&�ی�ة
ألنه م? ال&هة . ول)? الUR� ل�- ه%ا فق{

�األخ� ل�اب األس�ا�، أv ع%� مق1�ة @اب ال�ح(ة، 
 vووص�ال إلى @اب ال�ح(ة، وما K&� م? ح�ائ3 على
االم�0اد م? @اب ال(غار_ة وص�ال إلى أP�اف ال(ق1�ة م? 
جهة سل�ان، اع0ق� ان ال(UR{ األك1� ه� @اب ال�ح(ة 

فإذا . بmاته واس�R0امه �(�خل للHائ��? ال4ه�د @ال(=0ق1ل
ما رجع%ا إلى @اب ال(غار_ة وول&%ا ن/� ال=احة ال(*دKة 

ال إلى حائ{ ال1�اق وم? ث9 إلى م�اخل ال1ل�ة واألق"ى، 

�B)K? إال ت� وت=أل وت"�م @ال&=� الvm ی90 اس�R0امه 
  . وم%m م�ة ل�خ�ل ال=�اح إلى األق"ى

و�ذا ما ت%1ه%ا إلى ما أعل%ه ت�امI في أك
� م? 
س�اق ع? ن�ة تق=�9 األق"ى @0URه ال&�ی�ة ب4? ال4ه�د 

m4ال0%ف F� . وال(=ل(4?، ف�14و ان ال(UR{ @ات وش

K أو ال=ائح vال4ه�د �ائHع ان ی�خل إلى فال�U0=
األق"ى ع? P��3 هmا ال&=� و�R�ج م? @اب ال�ح(ة 
�@ال حاجة له ان K(� @أv م? األب�اب األخ� ال0ي 
�R0=Kمها ال(=ل(4? م? اجل ال�خ�ل إلى ال(=&� 

  . األق"ى
وس�U�ة إس�ائ4ل على ت�Rم ال=�ر م? @اب 
ال(غار_ة إلى @اب ال�ح(ة و_اب األس�ا� ال�4م @(�ور 

�ة Kغل3 حلقة ج�ی�ة م? اإلحBام ال/�Kقة مsال�4س ?
ت%0هي @الHائ� وص�ال إلى مغارة سل�(ان على مق�_ة م? 

 . @اب العام�د

1�عة ال/ال ال)
4� م? U@ ه%اك �BK ?نول
االس0
(ار في تهw4ة رواKة ت�رات�ة ج�ی�ة للغاKة ت)�س 

  .ف�ض ال�4 على ال(Bان
  ٢١/١٢/٢٠٢٠رأv ال�4م 

* * * * *  

إPالق اس9 ��ش%� على  ":jج4�وزال�9 ب�س"
�ة @الق�سB��ساحة ال=فارة األم  

 

ص/�فة ج4�وزال�9  ذ��ت – لق�س ال(/0لةا
jالق اس9 ال(=0�ار  أم-،ب�سPاالث%4?، أنه ت9 إ

للj41 األب�� جار�� ��ش%�، على ساحة ال=فارة  الRاص
�ة في الق�سB��األم. 

jفة وقال�هmه ال�URة تأتي اع0�افا : إن ال"/
ع? ال�ئ�-  ل0ي Kق�م بها ��ش%� ن�ا@ة@ال&ه�د ا

 .األم��Bي دونال� ت�امI، م? أجل ت/ق34 ال=الم اإلقل�(ي
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وت�kl ��ش%� @"/�ة وف� أم��Bي، �ه� ال�4م، 
في سفارة @الده، ل/�Vر اح0فال م/�ود مع ال=ف4� 

 .األم��Bي دKف�4 ف���مان
و��ف ال=ف4� ع? ل�حة ن/اس�ة على ج�ار 

:" وال0ي جاءت �ال0الي (�0B_ة عل4هاالف%اء وق�أ ال��ارة ال
ساحة ��ش%�، مR""ة ل0)��9 جار�� ��ش%�، وم=�0حاه 

  ".س��ه ال�ؤوب ال=الم م?
واع10� ��ش%� أن اع0�اف ال�ئ�- ت�امI @الق�س 
�ات سالم ب4? ال�ولة lائ4ل قاد إلى أر_ع اتفا�عاص(ة إلس

 .الع1��ة ودول ع�_�ة
ضي ووقعj إس�ائ4ل في م%0"ف س01(1� ال(ا

 j41ة الKعا�?، ب��اتفاق04ي سالم مع اإلمارات وال�/
��و_ع� أساب�ع أعل? ت�امI ع? ال�0صل التفاق . األب

 .سالم ب4? ال=�دان و�س�ائ4ل
وق1ل ن/� أس�1ع4? أعل? ت�امI ع? ال�0صل 

  .التفاق م(اثل ب4? ال(غ�ب و�س�ائ4ل
  ٢٢/١٢/٢٠٢٠س(ا اإلخ�ار�ة 

* * * * *  

  
  
  

  ٢٠٢١ في و�سالمي يع�_ شع1ي ت/�ك مUل�ب
 ع? ال�فاع ل&%ة ع�V ّأك� – ال(/0لة الق�س

 ّأن ال���Bي، صالح األق"ى ح(اة ول&%ة الق�س أراضي
 جائ/ة ٢٠٢٠ عام خالل اس0غل ال"ه�4ني االح0الل
 ب�0ن�=ه لل(=P�0%4? وال=(اح األق"ى ل0ه��� ك�رونا

�
  .مVى وقjٍ أv م? أك
 ال(��H"لـ خاص ح�ی³ٍ في ال���Bي وقال

�ة ّإن "لإلعالم لفل=4U%ياVاألق"ى وال(=&� الق�س ق 

�ة هيVعا، األمة ق� ع�_ي شع1ي ت/�ك إلى ًدا¥�ا ًج(
  .الق�س وم�ی%ة األق"ى إنقاذ أجل م? و�سالمي

 مارس ٢٠٢٠ عام ب�اKة م%m ّأنه وأوضح
 نالق� صفقة ت(��� أجل م? واالف0�اء ال)mب االح0الل
 هmه ّأن للعال9 لل�ق� م(B?؛ وقjٍ @أس�ع الق�س وته���
�قة ول)? ،"�ال)1� إس�ائ4ل "عاص(ة هي الق�س� ّأنه ال/

 الق�س م�ی%ة نیHورو الmی? األجانI ال=�اح ح0ى
 م�ی%ة م? الغ�_ي ال&Hء ح³4 ًأم�ا، ه%اك أن نی�ر��
�ه، ح�اجH ال الق�س� -Bء @عH&قي ال�ًت(اما ال� vmال 
  .ال"ه�4ن�ة الع=B��ة وال
)%ات @ال/�اجK H(0لئ

 ّأن إلى األق"ى، ح(اة ل&%اة ع�V شاروأ
 ال0ي ال(=P�0%4? أع�اد ٢٠٢٠ عام خالل زاد االح0الل

 ال(=ل(4? الفل=4U%44? م%ع مقابل األق"ى ال(=&� ت�ن-
 االح0الل ّأن ًم41%ا ك�رونا، جائ/ة �ب�ع� ��ه ال"الة م?
 م1لغ مقابل األق"ى ل�0ن�- ًدفعا ال(=P�0%4? ی�فع كان
�ا، ًدوالرا ١٥٠ بـ Kُق�ر ماليB��ًأم j/ة وتKة ح(اP�ش 

  .ال/�ود ح�س ت=(ى ال0ي االح0الل
 عام خالل أغل3 االح0الل ّأن ال���Bي، وأوضح

 ك�رونا، جائ/ة �ب�ع� األق"ى ال(=&� ب�ا@ات ٢٠٢٠
 وال�س{ ال�(ال م? نV/K�و الmی? الفل=4U%44? وم%ع

 وم%عه9 إKقافه9 وت9 ��ه، وال"الة األق"ى ل�Hارة وال&%�ب
 ل)? ك�رونا، إج�اءات �ب�ع� @/قه9 مRالفات ت/���و

�قة� ج�ائK 9(ارس ّأنه ی
j1 االح0الل Kفعله ما كل ّأن ال/
  .الفل=4U%44? @/3 م���ة

 م�ا@Uي أح� نف=ه Kع� الvm ال���Bي و�ق�ل
 ی0���ا ل9 ال(ق�س44? ال(�ا@4U? ّإن األق"ى، ال(=&�
 رغ9 اج0هادو جٍ� @Bل وع(ل�ا ًواح�ا، ًی�ما األق"ى ال(=&�

�ة اإلج�اءات كلs=إف�ال على @/قه9 ال0ع �4
 م? ال)
 @/3 االح0الل K(ارسها ال0ي ال"ه�4ن�ة ال(UURات

  .األق"ى ال(=&�
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 ّأن الق�س، أراضي ع? ال�فاع ل&%ة ع�V ّوحmر
�
 واالق0/امات ال�0ن�- ع(ل�ات أشBال ه� Kقلقه9 ما أك
 ال0يو األق"ى، ال(=&� @/3 نال(=K �%P�0(ارسها ال0ي

 خاصة Pق�س إقامة ع1� خ�Uرة أك
� ًأشBاال اتmRت
 كان الvm ال�ح(ة، @اب م1%ى م%Uقة على وت��H4ه9 به9،
�ه یه�دv ك%�- إلقامة ه�فا�.  

H��)4%ي الU=٢٢/١٢/٢٠٢٠ لإلعالم الفل  
* * * * *  

 �أس� ل(%اص�ة األورو_ي ال0/الف ح(لة
?4U=فل  

  ال(/امي علي أب�هالل: @قل9
�لV0ام? مع األس� ال(�ضى كل ا"ت/j شعار 

?4U=فل �ة ألس��ة " �ال/�عق� ال0/الف األورو_ي ل(%اص
�أس� فل=4U? م*ت(�ه ال=ادس في رام هللا وأورو_ا، 
و_(�ار�ة ع�د م? ال/ق�ق44? وال1�ل(ان44? م? ال�ول 
الع�_�ة وروس�ا وال�الKات ال(0/�ة ع1� تق%�ة زوم، ی�م 

الغة  وس{ ��وف @١٣/١٢/٢٠٢٠األح� ال(�اف3 
�ال0عق�4 ت���ها ال/��ة األس4�ة، وخاصة األس� ال(�ضى 
�قي @ات یه�د ح�اته9 في �ل �نالmی? Kعان� م? خU� ح
تف�ي فای�وس ��رونا، م(ا أد� إلى اس0�هاد ع�د 
م%ه9، و�ان آخ�ه9 األس4� ال�ه�4 �(ال أو وع�، في �ل 
�ت%)� سلUات االح0الل و�دارات س&�نها ل/ق� األس�  ق

  .ا الق�ان4? واالتفاقات ال�ول�ةال0ي ت)فله
وهmه هي ال(�ة األولى ال0ي Kعق� ف4ها ال0/الف 
 I1=@ Fة زوم، وذل�م*ت(�ه في رام هللا وأورو_ا ع1� تق%
جائ/ة ��رونا ال0ي ت&0اح العال9، عل(ا أن م*ت(�اته 
الR(=ة ال=ا@قة ق� عق�ها في ع�د م? الع�اص9 

vmه األول ال�ة، اب�0اء م? م*ت(� عق� في ب�ل4? األورو_
، إلى م*ت(�ه الRام- الvm عق� في عام ٢٠١٤عام 

 في ب�و�=ل، و�ان لي ش�ف ال(�ار�ة في هmه ٢٠١٩
?Pات @اع�0ار م%=قا لل0/الف في ال��ال(*ت(v .  

تق�م ل&ان ت%=34 ال0/الف ال(%0��ة في الع�ی� 
م? ال�ول األورو_�ة وفي فل=4U? @العادة @ال4V/0� لعق� 

mه ال(�ة و_=I1 تعق�4ات ال�0اصل وم%ع م*ت(�اته، وفي ه
ال=ف�، @=I1 جائ/ة ��رونا، فق� اس0غ�قj ع(ل�ة 
 jلm، وق� ب�ح�الي ثالثة أشه �لعق� ال(*ت( �4V/0ال
ل&ان ال0%=34 @إدارة ال(%=3 العام لل0/الف ال���0ر خال� 
ال/(� جه�دا �41�ة لعق� ال(*ت(�، رغ9 �ل ال(ع�قات 

(ع واالج0(اعات، @=I1  وحb� ال0&اإلغالقو�ج�اءات 
  ...جائ/ة ��رونا

أك�ت هmه ال(�ار�ة ال�اسعة في ال(*ت(�، على 
�ت%امي الV0ام? ال�ولي مع األس� الفل=4U%44? في 
�س&� االح0الل، و_�Bل خاص األس� ال(�ضى، مع1�ة  ن
ع? رف� و�دانة س�اسة اإله(ال ال1Uي، وأشارت 

س4�ات �ال(�اخالت على الV0ام? ال)امل مع األس� واأل
�وخاصة األس� ال(�ضى، في نVاله9 م? أجل ت/ق34 
حق�قه9 في ال/��ة وال)�امة اإلن=ان�ة، وأب�زت ال(�اخالت 
نإلى أن ع�د األس� وال(ع0قل4? الفل=4U%44? في س&�  �

 أس4�ا ٤٣٠٠االح0الل اإلس�ائ4لي ق� بلغ ما Kقارب 
، م? �ل فwات ال�عI الفل=4U%ي، م? ب4%ه9 وأس4�ة

، ٥٧٠، ال(/�Bم4? م�� ال/�اة ٧٠٠�ضى �األس� ال((
ً، ال(ع0قل� إدار�ا ٤١، األس4�ات ١٧٠األPفال    ).٣٧٠ن

 م0Rلفة أم�اض�و�عاني األس� ال(�ضى م? 
vكال=�Pان والف�ل ال)ل� وت�(ع ال)�1 وال�لل و_0� 

 �B=غ{ والVاف وال�Pاأل@vاض�ة وال("اب4? واألم� ال%ف=
 حالة م�ض�ة ٢٠٠ اع0قاله9، ب4%ه9 وأث%اء@ال�صاص ق1ل 

�ات م�ن�ة إلى@/اجة s�0=)ت�خالت ف�ر�ة ونقله9 ل 
  . ل0ق�9K العالج ال=��ع إلنقاذ ح�اته9

نح³4 أن ه%اك أح� ع�� أس4�ا Kعان� م?  ً
ن H&0/Kو ��(ا أس4�ا ١٥م�ض ال=�Pان، وما Kقارب 

K=(ى م=0�فى س&? ال�ملة، وه� ¥�ارة ع? ¥�ادة 
1�ة ال0ي ت�0ف� صغ4�ة ال ت�0ف� ف4ها أدنى ال(ق�مات Uال
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1�ة ال(0%قلة، وم? جهة أخ� ون0�&ة Uادات ال��في ال�
ل=�اسة الالم�االة الع%"��ة اإلس�ائ4ل�ة، وصل ع�د 

 الvm أص�14ا @ف4�وس ��رونا ح0ى ال�4م ما �األس�
  .K١٤٠قارب 

نول9 ت/�ك إدارة ال=&� ساك%ا، و�ل ما قامj @ه 
نها للعHل،  ادعj إوأق=ام زناز�? إلىه� نقل ال("اب4? 

 وال ت"لح واألوساخوهي أماك? قmرة ت%0�� ف4ها ال��P_ة 
ن@(�ازاة ذلF ی0ع�ض األس� الفل=4U%�4 . لل��; اآلدمي �

 m%ل م(%هج، ومB�@ وس�ء ال(عاملة Iیmاسات ال0ع�ل=
  . ل/bات االع0قال األولى م�ورا @(�احل ال0/ق34 ال(0Rلفة

وفي خ0ام أع(اله أعل? ال(*ت(� ال=ادس ع? 
Pواع�0ار عام إ �ام? مع األسV0ة لل��الق ح(له دول

تV0(? ت/ق34 األه�اف . � عاما لل�فاء لألس�٢٠٢١
  :ال0ال�ة

وkl س�اسة اإله(ال ال1Uي، ال0ي ت(ارسها : أوال
�سلUات االح0الل، @/3 األس� ال(�ضى، وتأم4? 
vالعالج ال1Uي الV�ور له9، وم(ارسة الVغ{ 

ق س�اح على ح�Bمة االح0الل، م? أجل إPال
نال(�ضى الmی? Kعان� م? أم�اض خ4U�ة ف�را، 

  .ل0ام4? العالج ال1Uي ال(الئ9 له9، إلنقاذ ح�اته9
، و�Pالق س�اح : ثان�ا vإلغاء س�اسة االع0قال اإلدار

  .ال(ع0قل4? اإلدار�4?
، واألس4�ات م? األPفال : ثال
ا �إPالق س�اح األس�

�وال%=اء و��ار ال=?، واألس� الق�امى واألس� � 
  .ال1�ل(ان44?

�اس0�داد ج
ام4? ال�ه�اء األس� ال(/H&0ة : را@عا
ل�� سلUات االح0الل، وت=ل�(ها إلى أهال4ه9 

ك(ا . ل904 دف%ه9 وفقا لألص�ل والعادات ال(�¥�ة
: أص�ر الع�ی� م? ال�0ص�ات والق�ارات م? أه(ها

�ة lة وال/ق��1Uة ال�ت�4Bل الل&ان ال�ول
نس� في س&� واإلعالم�ة ل(0ا@عة أوضاع األ �

االح0الل وتق�9K ما B)K? م? دع9 وم=اع�ة 
�ة األس� واإلس�اع في إحالة . له9Vوت�و�ل ق�

ال&�ائ9 ال(�ت)�ة @/قه9 إلى ال(/B(ة ال&%ائ�ة 
ال�ول�ة، و�لى القVاء ال&%ائي ال�ولي، ح0ى ال 
نت�قى إس�ائ4ل �=لUة م/0لة ف� القان� ال�ولي  ق

�ع اإلفالت م? العقابU0=وت .Uم? ال�ول وال Iل
�ات ج%�k ال
ال
ة وال�ا@عة عق� lاف في اتفا�Pاأل
اج0(اع عاجل إللHام إس�ائ4ل �=لUة م/0لة 
1�قها على األراضي Uات وت�lه االتفاmام ه�اح0@

�ات . ال(/0لةlاف في اتفا�Pم? ال�ول األ IلUال
ج%�k ال
ال
ة وال�ا@عة عق� اج0(اع عاجل إللHام 

�ات إس�ائ4ل �=لUة م/0لة @اح0�اlه االتفاmم ه
1�قها على األراضي ال(/0لةUودع�ة األم9 . وت

قال(0/�ة وم&ل- حق� اإلن=ان إلى تفع4ل 
آل�ات ل&ان ال0/ق34 ول&ان تق"ي ال/قائ3 
�ح�ل ال((ارسات اإلس�ائ4ل�ة @/3 األس� والع(ل 

  .على ت%فm4 ت�ص�اتها في هmا ال�أن
 j/ت k�ك(ا ق�ر عق� م*ت(�ه ال=ا@ع في ج%

  .V0ام? مع األس4�ات ال(�ضىشعار ال
 ٢٣/١٢/٢٠٢٠ الق�س ال(ق�س�ة

* * * * *  

 م? أصعI األع�ام ال0ي م�ت على ٢٠٢٠
  الق�س م%m اح0اللها

  

أك� رئ�- الهw4ة اإلسالم�ة العل�ا في الق�س 
 م? أصعI v٢٠٢٠ال(/0لة ال��خ عB�مة ص1� أن عام 

األع�ام ال0ي م�ت على ال(�ی%ة م%m اح0اللها عام 
/mرا في ال�قj ذاته م? خ�Uرة ما یb0%� ، م١٩٦٧

 .ال(�ی%ة وم=&�ها في العام ال&�ی�
، في ت"��ح ص/في : vوقال ال��خ ص1�

م في س�د س��ع ی*ل9 ٢٠٢٠ال/�ی³ ع? أح�اث عام "
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القلI، فاق0/امات ال(=P�0%4? أخmت أشBاال خU�ة، فل9 
Kع� م=ار االق0/ام م/�دا م? @اب ال(غار_ة إلى ال(%Uقة 

�ة l��قة الU%)والع�دة إلى @اب ال=ل=لة، بل ش(ل ال
�ة @أس�ها، و�mلF إقامة الUق�س وال0(�غ @األرض l��ال
و�عUاء ال(/اض�ات ال�ی%�ة و_
ها على ال(�اش� إلى یه�د 
العال9، وال0��H4 على م%Uقة م1%ى @اب ال�ح(ة، الvm �ان 
�ه، والmهاب إلى @اب � vیه�د -�ه�فا إلقامة �%

نآخ� ل��B االق0/ام شامال ل=احات الغ�ان(ة في م=ار 
 ".ال(=&� األق"ى

ت9 اق0/ام : وأضاف خI4U ال(=&� األق"ى
�ات دی%�ة وس�اس�ة وأم%�ة، "Rال(=&� األق"ى م? ش
�في إشارة م%ه إلى ت�اف3 ال(=�0 ال=�اسي واألم%ي 
نوال�ی%ي على ته��� ال(=&� األق"ى، ل��B هmا ال0ه��� 

URه9 الUUR341 مUب إلى ت�ل األقB�� و_%اء اله
 .ال(Hع�م

vوأشار ال��خ ص1� إلى أن م/�{ ال(=&� 
 �&K 4ل، ف(ا
vاألق"ى ی0ع�ض إلى ته��� لK 9=31 له م
�ة وه�م ق�1ر l��قة الU%)ة في ال�sة ال�4س�في ال(ق1
شه�اء، ی*�� تغ�ل االح0الل في الق�س وم/�{ ال(=&� 
األق"ى، ف0لF ال(ق1�ة مقامة على أرض وkl إسالم�ة، 

mا تغ44� لل�اقع به�ف ت&=�4 ال"�غة ال4ه�دKة و�mلF وه
ال(�اني ال&�ی�ة في ساحة ال1�اق و_%اء ال)%- ال4ه�دKة 
ح�ل ال(=&� األق"ى، و�دخال ال�(ع�ان @الق�ب م? 
أب�اب ال(=&� وم/اول0ه9 إشعال أن�اره داخل ساحات 
ال(=&�، فهmه ال(bاه� ل9 ت)? في ال=اب3، وهي م*ش� 

 االح0الل في ان0هاكاته ل0%فm4 خU� على اس0(�ار
 .مUURات ج(اعات اله�Bل ال(Hع�م

@ع� تف��غ ال(=&� األق"ى م? : "وتا@ع
�ات ال(*ث�ة @ق�ارات "R�4?، جاء دور إ@عاد الU@ا�ال(
جائ�ة م? اإل@عاد ال��Uل، وم/اوالت س/I صالح�ات 
األوقاف في ال(=&� األق"ى، ف(ا K=(ى ضا@{ اله�Bل 

Rاب�ات االح0الل، Kالح3 م��في الvm ع4%0ه ش�Pة وم
األوقاف في ال=احات و�(%عه9 م? م(ارسة أع(ال مع4%ة 

 ".إال @إذنه
�ة م/اولة Vإلى ق �خ ص1�vوتU� ال� ق
مRاب�ات االح0الل ال=�U�ة على م%1� صالة ال&(عة في 

ال(Rاب�ات اإلس�ائ4ل�ة ت0"ل @Bل : "ال(=&� األق"ى قائال
ه @�Bل م�U? م? خI4U ج(عة في ال(=&� األق"ى ت/mر

ال0/���، في م/اولة م%ها ل0�هI4 خ�Uاء ال(=&� وأنه 
ال ح"انة ألv خI4U م? االع0قال واإل@عاد، وهmا إرهاب 

 ". مK٢٠٢٠(ارس على ال�وام وزادت وت4�ته عام 
هmا ی�لل على م�� اس�R0ام س�اسة : "وأضاف

الق(ع @Bل ما ی0عل3 @ال(=&� األق"ى، وت�خل مق"�د 
نالح0الل إلث�ات وج�دها، فهK 9=ع� إلى م? مRاب�ات ا

نتغ44� �ل ال(�ج��ات في الق�س وش1Uها ل0)� ش�Pة 
-� ".االح0الل ال(�ج��ة ال�ئ

vوحmر ال��خ ص1� م? ال"(j أمام �ل هmه 
�ع تغ44� U0=K ع(ل ل4ل نهار ح0ىK ال0غ�الت، فاالح0الل
ال"�غة اإلسالم�ة في م�ی%ة الق�س، الف0ا إلى أنه مع 

b(ة ال�4ن=�B أن ال(=&� األق"ى خال"ا إعالن م%
لل(=ل(4?، �ان رد االح0الل ب�Hادة االق0/ام وال=(اح 
@الUق�س ال0ل(�دKة ��ه و�قامة ال�عائ� وال4V/0� إلدخال 
أدوات اله�Bل ال(Hع�م إلى ساحاته، وت��ی� اإلج�اءات 

 .األم%�ة على ال(=ل(4?
ن/? أمام عام ج�ی� V/K� االح0الل ��ه : "وتا@ع

لى ت%فm4 ما ت�قى م? مUURات خU�ة، في �ل ال�ضع إ
اإلقل�(ي والعال(ي وجائ/ة ��رونا، فاالح0الل K=0غل هmه 
41
ة، وال(Uل�ب داخل�ا وع�_�ا Rض أج%�ته ال�األوضاع لف
و�سالم�ا اإلس�اع في ح�� الUاقات، فاالح0الل RK�ى 
ال�ح�ة والق�ة، فف0ح م1%ى @اب ال�ح(ة �ان @"(ة ن&اح 

ف�ت اإلرادة و�mلF ¨�ة األس�ا� وم%ع ال�1ا@ات ع%�ما ت�
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االل)0�ون�ة، فل�ی%ا أوراق ق�ة عل4%ا أن ن��فها ل/(اKة 
  ".ال(=&� األق"ى وم�ی%ة الق�س

 ٢٣/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س     

* * * * *  

س�U�ة أم%�ة .. كام4�ات االح0الل في الق�س
�ةsRائ9 م�وج  

  

%�bمة  تVRع الق�س ال(/0لة ل(-الق�س ال(/0لة

فة م%m العام Bة م�، في م/اولة م? ٢٠٠٠م�ا�lة إس�ائ4ل

ح�Bمة االح0الل إلحBام ال=�U�ة على ال(�ی%ة ال(ق�سة 
 I4%44?، إلى جانU=على الفل �
وت344V الR%اق أك

 .ال0عH�Hات األم%�ة ال0ي ح�لj الق�س إلى ث)%ة ع=B��ة
ون�� االح0الل مwات ال)ام4�ات في أح�اء ال1ل�ة 

ً ت/�ی�ا وال&Hء ال��قي م? الق�س ع(�ما ض(? الق�K(ة ً
ق؛ ل0=ه4ل م�ا�lة P� "نb�ة الق�س"مUR{ أPل3 عل�ه 

 .ال(�ی%ة �افة وال(�0اف�ی? إل4ها ورص� �ل ح��ة ف4ها
نو�*�� ال(ق�س�4 أن هmه ال)ام4�ات ته�ف 
 Fقة ت%0ه��U@ ?44%4U=ات الفل��األساس إلى رص� ت/@

ًالR"�ص�ة ان0هاكا �41�ا، @اإل ضافة إلى ردع ع(ل�ات ً
ال(قاومة ال(/0(لة، وت/ل4ل ال/�ث @ع� وق�عه وج(ع 

 .ال0فاص4ل
ًوأن�أت ق�ات االح0الل مق�ا ل(�ا�lة هmه ال)ام4�ات 
في م=P�0%ة ج4ل� ج%�ب الق�س، @ال0%=34 مع ج(�ع 
ال&هات اإلس�ائ4ل�ة م
ل وزارات اإلسBان وال(�اصالت وغ4�ها 

  .ام4�اتهال�Rمة ق�ات االح0الل م? خالل �
وت)(? ال�URرة في م�ا�lة ال��ارع �افة، ورص� 
غ4� ال(لH0م4? @ق�ارات إ@عاده9 ع? ال(�ی%ة وم? یHع9 
االح0الل أنه9 م? م%فvm الع(ل�ات ض� أه�اف إس�ائ4ل�ة، 
م? خالل �ام4�ات م�ا�lة ذ��ة تع(ل على ت=&4ل أرقام 

 .ل�حات ال=�ارات ال0ي ت(� م? خالل ال/�اجH اإلس�ائ4ل�ة

وت=�R0م ق�ات االح0الل هmه ال)ام4�ا ل10��� 
ج�ائ(ها ض� أب%اء ال�عI الفل=4U%ي وت(ارس م? خاللها 

�ال4?B)@ اسة ال)4ل� .س
ت�اش� ب%�� مقاPع @(�اه� م0Rلفة @ع� �ل  إذ

نع(ل�ة ف�ائ�ة Kق�م بها الفل=4U%�4 ض� االح0الل ل10��� 
 .مةع(ل�ات اإلع�ام، واس�R0امها في دبل�ماس04ها العا

وتRفي اللقUات ال0ي ی%��ها االح0الل ل/bة 
اإلع�ام، وتbه� فق{ ال(�ه� الvm ت��فه ال�عاKة 

 .اإلس�ائ4ل�ة ل10��� ال&��(ة
في ح4? ی�عي االح0الل تعUل ال)ام4�ات في �ل 
م�ة K/�ث ف4ها اع�0اء م? ال(=P�0%4? أو ج%�د االح0الل 

�ة ال�ه�4 إKاد V4%44?، �(ا ح�ث في قU=ال/الق على الفل
ّ؛ ح³4 ادعj وح�ة ٢٠٢٠الvm اس0�ه� في مای� 

�قات ال0ا@عة لالح0الل ب0عUل ال)ام4�ات م? أجل اخفاء �ال0/
 .ج��(ة اإلع�ام م0B(لة األر�ان

ج(ال .�و�� ال(0R¡ في ال�أن اإلس�ائ4لي د
ع(�و أن االح0الل K/اول م? خالل ن�� هmه ال)ام4�ات 

ته ��ولة آم%ة ل&لP I(أنة ال�ارع اإلس�ائ4لي، وت=��3 ذا
ال=�اح إضافة إلى ت=��3 هmه ال)ام4�ات �(%�bمة م�ا�lة 
م�U0رة؛ ل1�عها ل�ول العال9، �(ا فعل ب0=��3 ال��ة 

  .٢٠١٢ال/�ی�Kة ل�ول العال9 @ع� ع�وان عام 
  ٢٣/١٢/٢٠٢٠ ال(��H الفل=4U%ي لإلعالم

* * * * *  

  
  

  ت/�Kات ج(ة ت�اجه الع(ل ال�U0عي في الق�س
?4U=ة – أونالی? فل� اخ0ارت ال(%b(ة ال�ول
، رئ�- الهw4ة اإلسالم�ة العل�ا (IOV)للع(ل ال�U0عي 

�ة عام "Rفي الق�س ش �مة ص1�Bخ ع� v٢٠٢٠ال�
للع(ل ال�U0عي، وذلF ل&ه�ده ال)41�ة و_"(اته ال�اض/ة 
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في تأس�- الع�ی� م? ال&(��ات ال4R��ة في ال(�ی%ة 
 .ال(/0لة

ق�ی� م? العالK 9أتي هmا الv"0وقال ال��خ ص1� 
، فالعال9  vل(�ی%ة الق�س ول�- ل�R¡ عB�مة ص1�
ی�رك أن هmه ال(�ی%ة مقاومة وع"�ة على االح0الل 
ناإلس�ائ4لي، ف�غ9 ال(VاKقات ال0ي Kعان4ها ال(ق�س�4 

وأوضح أن ف)�ة ". نفإنه9 ی�س�R ف)�ة ال�U0ع والع�نة
 هي ف)�ة حVار�ة ن41لة @ع�4ة ع? األنان�ة،" الع�نة"

وق� سR�نا هللا تعالى "وت%Uل3 م? حI ال4R� لآلخ��?، 
، "ل341U0 هmا ال(فه�م وس%�قى ع%� ح=? �? العال9 ف4%ا

 ،?4U=9 لفل��(ا ال0mا هKق�سة "ًمه�)ال�الد ال(�ار�ة ال
 ".ال0ي احj%V0 ال&(�ع

وش�د خI4U ال(=&� األق"ى على أن الع(ل 
 ی%�ع م? ال�U0عي یلHمه اإلخالص واإلتقان في الع(ل وأن

 ?4U=از فل�ًر��ة اإلن=ان @ال�U0ع، م�4�ا إلى ام0
�ة ال0ي Kع1� ع%ها ال(�روث ال�ع1ي ¥�U0األع(ال ال@

  ". الع�نة"الفل=4U%ي ال(ع�وف بلف� 
vل)? ال��خ ص1� ن�ه إلى ال)
4� م? ال(ع�قات 
 344V0ها ال0ه��� وال�Uعي، أخ�U0ال0ي ی�اجهها الع(ل ال

�ی%ة الق�س م? ق1ل @=I1 ال/"ار ال(/9B على م
نوال0ي ت/�ل دو ق�رت%ا على "االح0الل اإلس�ائ4لي، 

ال0/�ك @/��ة في أرجاء ال(�ی%ة ال(ق�سة، وتع34 إن�اء 
 ".م�ار�ع الع�نة الRاصة بها

vوأشار ال��خ ص1� إلى أن سلUات االح0الل 
ًتVع ق�4دا م��دة على ال1%�ك وال("ارف ال(�ج�دة في 

£مال�ا على ال(�ی%ة K&عل م? ًالق�س، وهmا Kع%ي ح"ارا 
ورغ9 �ل ذلF ال "ال"عI اس0��ال أv م=اع�ات خارج�ة، 

یHال أهل الق�س ثاب40? وصام�ی? وم�ا@4U? على 
  ".أرضها

vومارس ال��خ ص1� الع(ل ال�U0عي ألك
� م? 
ً عاما، م*��ا أن الع�ی� م? اإلن&ازات ال0ي نفmها ٥٠ ً

 الق�س @"/�ة آخ��? ساه(j في ال/فا´ على م�ی%ة
ودع9 أهلها، ف)ان م? أوائل ان&ازاته ت�4Bل ل&%ة ز�اة 

، وال0ي ام�0ت ف)�تها إلى سائ� ١٩٧٥للق�س في عام 
%4�ةU=ال(�ن الفل. 

وس31 إقامة ل&%ة ز�اة الق�س، إن�اء دار 
، وم? ث9 إقامة م�ارس ١٩٧٢للق�آن ال)��9 في عام 

ور�اض األق"ى اإلسالم�ة، وهي م�ارس غ4� ر_/�ة 
ة ع? ج(��ة األق"ى العل(�ة، و�ن�اء ج(��ة م1�ة م1%
ق

بj4 ال�ح(ة لل(=%4?، وج(��ة ال(/�ة ل�عاKة األی0ام، �(ا 
 .ی�ضح

v وأشار ال��خ ص1� إلى إقامة ل&%ة أص�قاء 
جامعة الق�س @اإلضافة إلى الع�ی� م? األن�Uة ال
قا��ة 
وال��اض�ة ال0ي �ان ت%فm م? خالل ج(��ة ال��ان 

ق�س، ونادv ال(��ف4? ونادv الهالل ال(=ل(4? في ال
  . ال(ق�سي

وأك� أن ج(�ع هmه األع(ال �انj @&ه�د ذات�ة 
%4�ة @/0ه و_ال0عاو مع ن�Rة م? رجاالت الق�س U=نفل
ال4R��? و_ع� أهالي ال(/افbات في الVفة الغ�_�ة، 
ًنا��ا وج�د أو وص�ل أv دع9 م? ال&انI الع�_ي أو 

 .ال�ولي
�ة vوش�د ال��خ ص1� على أ"Rاره ش�ن اخ0

نل? �BK ان0هاء عه�ه " للع(ل ال�U0عي، ٢٠٢٠عام 
 3��U@ ار�على االس0( Hعي، بل ه� حاف�U0الع(ل ال@

 ".الع�نة
 ٢٤/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

 أح� أصعI األع�ام ٢٠٢٠.. ته��� الق�س
 على ال(�ی%ة م%m اح0اللها

 

ّ صع�ت سلUات االح0الل –فل=4U? ال(/0لة 
�ة في الق�س ال(/0لة، اs=اءاتها ال0ع�ائ4لي إج�ّإلس ّ
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@اإلضافة إلى ال0ه���، م�ع�ما @ع(ل�ات االس0�Uان، وه�م 
%4�ة، واالع0قاالت، U=ع? ال(=&� واال@عاداتال(%ازل الفل 

ناألق"ى، الvm واصل ال(=P�0%� اق0/امه، ب�ت4�ة 
و_اإلضافة إلى ذلF، فاق(j جائ/ة ف4�وس . م�تفعة

م? ال�ضع ال"عI في ) ١٩-ك�ف�4(=0&� ك�رونا ال(
، ما جعله واح�ا م? أصعI ٢٠٢٠ال(�ی%ة خالل عام 

  .١٩٦٧ال=%�ات على ال(�ی%ة م%m اح0اللها عام 
س�اس�ا، ن��ت إدارة ال�ئ�- األم4��ي ال(%0ه�ة 
ُوالی0ه، دونال� ت�امI، الURة ال0ي ع�فj إعالم�ا @اس9 

على الق�س ، ال0ي م%/j إس�ائ4ل س�ادة »نصفقة الق�«
�ة، @أك(لها مع م%ح الفل=4U%44? اإلمBان�ة إلقامة l��ال

  .عاص(ة له9 في ض�اح4ها
وهmه الURة عj=B ت"ع�4ا إس�ائ4ل�ا غ4� 
قم=�1 في ال(�ی%ة، لK 9ق0"� على االس0�Uان وه�م 
ال(%ازل، و�ن(ا تع�اه إلى م%ع ال%�اPات ال
قا��ة 

%4�ةU=ة الفل�  .واالج0(ا¥�ة وال��اض
ی� دائ�ة الR�ائ{ في ج(��ة ال�راسات وقال م�

 �ان عاما ٢٠٢٠«الع�_�ة @الق�س، خل4ل ال0ف)&ي، إن 
ص��ا @Bل ال(قای�-، س�اء ما ی0عل3 @ال(�ار�ع 
االس0�Uان�ة أو ش3 ال��ارع االس0�Uان�ة وP�ح م�ار�ع 
ّتغ4� م? Pا@ع ال(�ی%ة الع�_ي، وه�م ال(%ازل وP�د  ُ

%4�ةU=الء على م%ازل فل�  .»واالس0
ه�فj م&(ل ال((ارسات اإلس�ائ4ل�ة، «: وأضاف

 vعلى األرض، وم%ع أ �- مفه�م الق�س ال)1��إلى ت)�
إمBان�ة ألv مفاوضات م=0ق1ل�ة ح�ل ال(�ی%ة، @ات&اه 

�ةl��ة في الق�س ال�%4U=م%ع إقامة عاص(ة فل«.  
�ات مI0B ت%=34 ال�*و اإلن=ان�ة Uمع �نوت�4

ى أنه ح0ى ال=ا@ع م? ، إل»أوت�ا«ال0ا@ع لألم9 ال(0/�ة 
، ت9 ه�م   م1%ى @الق�س، بHع9 ال1%اء v١٦٥ال�ه� ال&ار

  .غ4� ال(�خ¡

نب�ورها، ذ��ت وزارة ش*و الق�س، في ب�ان، أن 
 �
سلUات االح0الل اإلس�ائ4ل�ة، ن��ت مUURات ل1%اء أك

  . وح�ة اس0�Uان�ة @ال(�ی%ة١٧٧٠٠م? 
وام�0 ال0"ع�4 اإلس�ائ4لي إلى ال(ق�سات في 

وقال م�ی� عام دائ�ة األوقاف اإلسالم�ة . %ةال(�ی
 ألف ١٦@الق�س، ال��خ عHام الI4UR، إن أك
� م? 

  .م=P�0? اق0/(�ا ال(=&� األق"ى م%m ب�اKة العام
I4URس%ة ص��ة، س�اء «: وأضاف ال jّلق� �ان

@عادات ل/�اس @ال(=&�، م? ح³4 االق0/امات أو اال
ل��Pة وال("ل4? لف0�ات م0فاوتة، @ق�ارات م? ا

عj=B جائ/ة ��رونا ب%ف=ها «: وتا@ع. »اإلس�ائ4ل�ة
على األوضاع @ال(=&� ح³4 ت9 تعل34 اس0��ال ال("ل4? 
@ال(=&� ألك
� م? شه�، خ��ة تف�ي ف4�وس ��رونا 

ّو�انj ج(اعات اس0�Uان�ة ق� صع�ت خالل . »ال(=0&�
هmا العام، م? دع�اتها لل=(اح لل4ه�د @ال"الة في 

�ة @احات ال(=&� األl��على ال&هة ال H4��0ق"ى، مع ال
  .م? ال(=&�

م? جه0ه، أشار م�ی� نادv األس4� الفل=4U%ي 
 حالة ٣٥٠٠@الق�س، ناص� ق�س، إلى ت=&4ل أك
� م? 

غال1�ة «وقال ق�س إن . ٢٠٢٠اع0قال @ال(�ی%ة 
ال(ع0قل4? ه9 م? الف0�ة، والق=9 األك1� م? االع0قاالت 

�ة�ج� في بل�ة ال��=��ة في م�ی%ةl��الق�س ال « .
وجاءت م&(ل هmه ال�U0رات، في وقj عانى ��ه ال=Bان 

واس0%ادا . نالفل=4U%�4 في ال(�ی%ة م? جائ/ة ��رونا
%4�ة، فق� بلغ U=ات وزارة ش*و الق�س الفل�Uنإلى مع
إج(الي ع�د اإلصا@ات @الف4�وس في ال(�ی%ة ح0ى 

 ١٣٢ إصا@ة ب4%ها v١٥٩٢٥الع���? م? ال�ه� ال&ار 
�ات إلى أن ع�د ال/االت .  وفاةحالةUال(ع �وت�4

 jة بلغU�%حالة١٥١٥ال .  
قب�وره، لفj م�ی� م��H الق�س لل/ق� 
، إلى أن م&(ل  vاالق0"ادKة واالج0(ا¥�ة، ز�اد ال/(�ر
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» ال)ارث�ة«ال�U0رات ال=�اس�ة وال�_ائ�ة انعj=B @آثارها 
. ٢٠٢٠على االق0"اد الفل=4U%ي @ال(�ی%ة خالل العام 

اق0"اد ال(�ی%ة Kع0(� الى ح� �41� على «: vال/(�روقال 
 jال&ائ/ة فإن الف%ادق أغلق I1=@ ?(احة، ول�ال=
وال/افالت ال=�اح�ة ت�قفj، أما مBاتI ال=�احة فق� 

تVا¥k ع�د «: وتا@ع. »تلقj ض�_ة م�جعة ج�ا
 ٣٥٠ال(/الت ال(غلقة @ال1ل�ة الق�K(ة في الق�س م? 

�4د ال0ي ف�ض0ها  و_Rاصة ن0�&ة الق٧٥٠إلى ن/� 
ال=لUات اإلس�ائ4ل�ة ب�اعي م%ع ان0�ار ف4�وس 

  .»ك�رونا
إلى ذلF، اق9/0 ع��ات ال(=P�0%4? ال4ه�د، 
�-، @احات ال(=&� األق"ى ال(�ارك م? )Rأم- ال

. ، @/(اKة م��دة م? ش�Pة االح0الل»@اب ال(غار_ة«
وأفادت دائ�ة األوقاف اإلسالم�ة @الق�س ال(/0لة، في 

 Pالب یه�د اق0/(�ا ٥ م=P�0%ا ب4%ه9 ٩٠، @أن ب�ان لها
@اب «ال(=&� األق"ى، وأدوا Pق�سا تل(�دKة في م%Uقة 

وما تHال ش�Pة . ت/j ح(اKة ق�ات االح0الل» ال�ح(ة
االح0الل، تف�ض ق�4دها على دخ�ل ال("ل4? 
الفل=4U%44? لل(=&�، وتف0�; حقائ1ه9، وت�ق3 في 

اء م? ال�ص�ل ه��اته9، وت(%ع ع��ات ال��ان وال%=
  .لل(=&�

  ١١ص/٢٥/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

  
  

vأم� اح0�از ل�kl اله�م واالق0/ام ألرض 
�ة وض��ح ال�ه�اءsة ال�4س�مق1  

 

 أص�رت م/B(ة ال"لح اإلس�ائ4ل�ة، -الق�س 
 klة االح0الل @الق�س ب�Kم بل�Hاز�ا یل�ا اح0�ًأم-، أم ً

�ة ج(�ع أع(ال اله�م واالق0/ام ألرض مق1�ة الs�4س

وض��ح ال�ه�اء في @اب األس�ا� في الق�س، @ع� 
 . ق4U%ةوح(Hةال0(اس ق�مه ال(/ام�ان مه%� ج�ارة 

وق� ش�عj بل�Kة االح0الل ق1ل ن/� أس�1ع4? 
@االع�0اء على أرض ض��ح ال�ه�اء ال(الصقة لل(ق1�ة 
 k��&ة وت�إلى ال(ق1 vال�رج ال(*د �ب�0م4 Fة وذل�sال�4س

ه�اء به�ف إقامة ح�Kقة جHء م? أرض ض��ح ال�
 .ت�رات�ة على األرض

و_�أت بل�Kة االح0الل، م%m ی�م4?، به�م ال=�ر 
�ة وم/اولة sة ال�4س�إلى األرض ال(&اورة ل(ق1 vال(*د
اق0/امها ل0%فm4 أع(ال @=0%ة لغ�ض إقامة ح�Kقة ت�رات�ة 

 .في ال(Bان على أنقاض الق�1ر اإلسالم�ة ال(قامة ه%اك
أص�رت م/B(ة :  ج�ارةوقال ال(/امي مه%�

ًال"لح اإلس�ائ4ل�ة أم�ا اح0�از�ا K(%ع  " بل�Kة الق�س"ً
وش��ة م�ر�ا م? ت%فm4 أv أع(ال ه�م واق0/ام لألرض 
�ة وال(قام عل4ها ال%"I ال�m0ار sة ال�4س�ال(&اورة ل(ق1v

 .١٩٦٧ل�ه�اء مع��ة س%ة 
وأشار إلى أن ال(/B(ة ق1لj بmلF �امل 

ع ال(/امي ح(Hة ق4U%ة اللmی? االدعاءات ال0ي ق�مها م
أك�ا أن ال/�ی³ ی�ور ع? أع(ال غ4� قان�ن�ة تق�م بها 
بل�Kة الق�س الغ�_�ة ت�(ل أع(ال ه�م لل�رج وال=�ر 
�ة و�لى @اب األس�ا� وال(=&� sة ال�4س�ال(*دی4? إلى مق1
ّاألق"ى، ح³4 ثB�@ j1ل قاPع أن قUعة األرض هي 

ها ل&%ة ال(قاب� أرض وkl مق1�ة إسالم�ة وال(=*ول ع%
ّال0ا@عة ل�ائ�ة األوقاف اإلسالم�ة، وأن بل�Kة الق�س 
 vوجه ح3 ودو أ vان دو أB)ة تع(ل في ال�نالغ�_ ن

 .مUR{ أو أv ت�خ�¡ م"ادق عل�ه
و�ان ال(/ام�ان تق�ما @ال0(اس ض� بل�Kة 
الق�س الغ�_�ة وش��ة م�ر�ا @اس9 ل&%ة ح(اKة مقاب� 

ال ی�ج� ل1ل�Kة الق�س ال(=ل(4? في الق�س م*��ی? أنه 
الغ�_�ة أv ح3 في ه�م ال�رجات ال(*دKة إلى ال(ق1�ة 
�ة و�لى @اب األس�ا� و_Bل حال م? األح�ال ال sال�4س
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ی�ج� لها أv ح3 في ه�م واق0/ام ال=�ر ال(*دv إلى 
�ة وال0ي هي جHء ال sة ال�4س�أاألرض ال(&اورة ل(ق1H&0ی 

مقام بها م? ال(ق1�ة ح³4 ت�ج� بها ق�1ر م=ل(4? و
 .v١٩٦٧ال%"I ال�m0ار ل�ه�اء ح�ب س%ة 

وأوضح ال(/امي ج�ارة أنه م? خالل ال&ل=ة 
vال0ي ج�ت لل�/³ @الUلI االح0�از ال(ق�م ض� بل�Kة 
الق�س الغ�_�ة وال0ي اس0(�ت على م�ار أك
� م? أر_ع 
ساعات، و_ع� اس0&�اب ال�اه� م? ق1ل بل�Kة الق�س 

ل(/B(ة أن األرض مق1�ة الغ�_�ة، ثB�@ j1ل قاPع أمام ا
 vة أ�ّووkl إسالمي وأنه ال ی�ج� ل1ل�Kة الق�س الغ�_

أو ال0"�ف في هmه االرض ح³4 ان /ح3 في ال(ل)�ة و
بل�Kة الق�س الغ�_�ة ادعB�@ jل عاب� وغ4� واضح انها 

 .ن دو أن تق�م أv ب4%ة بهmا الR"�صلألرضال(ال)ة 
�ة ال(/B(ة االس�ائ4ل"وأوضح ال(/امي ق4U%ه أن 

�ة �U%م? م �
نرأت أن ال(لK ?4=)0/(ل� ادعاءات أك
@R"�ص ال(ل)�ة في األرض و_R"�ص ت"%�k األرض 
كأرض مق1�ة، @عB- بل�Kة الق�س الغ�_�ة ال0ي ل9 ت%&ح 
 jم=0%� ی*�� مل)04ها في األرض ح³4 ادع v9 أKفي تق�
فق{ أنها م=&لة في س&الت دائ�ة ض���ة األمالك 

�(ة ال�يء الB@ vmل حال م?l vاألح�ال ال ت�ج� له أ 
 ."قان�ن�ة

ّوأك� ال(/ام�ان ج�ارة وق4U%ة أن  ق�ار ال(/B(ة "ّ
ّب�kl األع(ال ه� إن&از مه9 في هmه ال(�حلة، إال أن 
ّال(�اجهة ل9 ت%0ه @ع�، إذ ت41? خالل جل=ة ال(/B(ة أن  ّ
 9Kفاء @(/اولة تق�Rوال �ة تق�م @ال=�بل�Kة الق�س الغ�_

� هmه األرض وأراض أخ� م&اورة م��وع م"ادرة ض� ٍ
ّلها دو إعالن ذلF لل&(ه�ر، وأن تق�9K االل0(اس ق�  ن
ّك�ف هmا ال(UR{ ال(Rفي الvm ت�ب� له ال1ل�Kة، وأن  ّ ُ
الUاق9 القان�ني في ص�د ال4V/0� للv�"0 ل)افة هmه 
اإلج�اءات وال0ع�Kات ال0ي ت=0ه�ف هmه ال(ق1�ة 

  ".اإلسالم�ة

  ٢٥/١٢/٢٠٢٠األKام 
* * * * *  

ت��H م? أوجاع ال(ق�س44? " ك�رونا"
  االق0"ادKة

 

وضع  كان "– ج��/ان  دKاال– الق�س ال(/0لة
ال0&ارة داخل أس�اق ال1ل�ة الق�K(ة في الق�س ح0ى نهاKة 

ًم=0ق�ا ل�0خل ت�ر�&�ا في ت�ه�ر مل/́� ح0ى  ١٩٨٠
ًانعHلj ت(اما ع?  نوصل%ا لل�4م @أن ت)� الق�س ق�

� ، Kق�ل"ة وقUاع غHة والعال9 الRارجيم%ا3P الVفة الغ�_
ال/اج م�وان األشهI صاحI م/ل ل1�ع ال(ال@- 

  .ال=%�0ار�ه
H/ه ب�جه ارت=9 على مالم/ه ال
" نوتا@ع ح�ی

@ع� أح�اث م0ع�دة وت"عK�4ة م? ق1ل سلUات االح0الل 
م? ب%اء ل&�ار ال9V وال�0سع االس0�Uاني ح�ل م�ی%ة 

�B=لها ب�ضع ال%قا� العH، الق�س وع�ة ب4? �ل حي وآخ�
إلى ذلF الVغ{ على ص(�د ال(�اP%4? م? ف�ض 
للV�ائI، ل%"ل ال�4م ل&ائ/ة ال)�رونا واس0(�ار�ة 
اإلغالقات ب�أت أس0غل ال�ج�د داخل ال(/ل م? أجل 

ً ل(�ة ثالث ساعات على األقل ل�"�ح خال�ا م? ةال0ه��
  .ال(�0��?

فق� زادت جائ/ة ��رونا م? معاناة ال(ق�س44? 
، لV0اف إلى سل=لة 0٢٠٢٠"ادKا خالل العام اق

���نها في �ل إج�اءات �K ة���ضغ�Pات اق0"ادKة وم�
االح0الل ال�ام�ة ل0ه��� ال(�ی%ة وتغ44� اله��ة ال
قا��ة 
�ة وال/Vار�ة ألح�اء وش�ارع وأس�اق ال1ل�ة Rوال0ار�
الق�K(ة، وذلF ع1� خ�Uات وق�ارات Pاردة م
ل رفع وت4�ة 

�� ال(Rالفات ال(ال�ة، وف�ض اإلغالقات الV�ائI، وت/�
 االق0"ادv اإلنعاشال(0)�رة خالل العام، في �ل ��اب 

�ة واإلسالم�ة بmر�عة ال=المة /�خالل ف0�ة األ¥�اد ال(=
   .العامة ن0�&ة تف�ى الفای�وس
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ح³4 ف�ضj سلUات االح0الل خالل ع�ة شه�ر 
ق�4دا م��دا على أص/اب ال(/ال ال0&ار�ة، @(%عه9 

��ال م�اP%4? ی��H ع�ده9 ع? الع��ة، إضافة ل(%ع اس0
 ال)(امة @ارت�اءاس0��ال م�اP? في حال ع�م الH0امه 

@ف�ض غ�امة مال�ة ل"احI ال(/ل، ل�U00ر األم�ر @(%ع 
أص/اب ال(Uاع9 م? اس0��ال ال(�اP%4? واالك0فاء @ال1�ع 

، إضافة لmلF )ال�0ص4ل ال(%Hلي(واألكل خارج ال(Uع9 
احI م/ل ب�ضع ل�ح زجاجي عازل وت�ك مUال�ة �ل ص

   .vم=افات ب4? ال�ائع وال(�0�
وأخmت ق�ات االح0الل م? ��رونا ذر�عة 

ضغ{ إضافي على أص/اب ال(/ال م? خالل  ل((ارسة
م�اق01ه9 وم�ا�lة ح��ة ال(�اP%4? في ش�ارع ال(�ن�ة 
�امه9 @إنHال ال)(امة l اردة ال�ع� في حالUوم

 ال(=افات ف0/�ر له9 مRالفات الس0%�اق اله�اء رغ9 ت�ك
واس0غل االح0الل ال&ائ/ة ل0غ44� األس(اء الع�_�ة  .@اهbة

�ة في ش�ارع الق�س و�ان آخ�ها @اب العام�د، Rال0ار�
وداخل أس�اق ال1ل�ة الق�K(ة، إضافة ل%�� ال(UURات 
ًوال9V ال0&ار في أح�اء الق�س وت/�ی�ا في ال(%Uقة  v

�@��ارع أخ� م? ال"%ا¥�ة ب�ادv ال&�ز ور_Uها 
�ة في ش�ارع الق�س Rلع ال/&ارة ال0ار�Rا لVKال(�ی%ة، أ

�ةs�  .وع%� مق1�ة ال�4س
حK ³4ع(ل ال(�اP? ال(ق�سي م? جهة وال0اج� 
�م? جهة أخ� لل"(�د وال
�ات ل(ا ت�قى له9 م? إرث 
ت��ه األج�اد واآل@اء الس0)(ال ال�قاء على هmه األرض 

الل إلخفاء أv �ل(ة ال(ق�سة الvm تع(ل سلUات االح0
  .ت0عل3 @فل=4U? داخل م�ی%ة الق�س

أما ع�V ل&%ة ت&ار ال1ل�ة الق�K(ة في الق�س 
كانj ال1ل�ة الق�K(ة في ال=اب3 " :أح(� دن�K -Kق�ل

، ول)? @ع� ج�ار الف"ل الع%"� انقUع  vال(��H ال0&ار v
ال�0اصل ب4? ال(�ی%ة وم%ا3P الVفة الغ�_�ة وقUاع غHة، 

أس�اق ال1ل�ة الق�K(ة على ال=�احة ل�"�ح اع0(اد 

الRارج�ة وسBان أهل ال�اخل الفل=4U%ي ال(/0ل عام 
، @اإلضافة إلى @ع� االن0عاش خالل شه� ١٩٤٨

�ة، م�4�ا واأل¥�ادرمVان ال(�ارك، /� اإلسالم�ة وال(=
 �ان األصعI على الق�س @=I1 ٢٠٢٠إلى أن عام 

� ت�kl ال=�احة ال�اخل�ة والRارج�ة ل�"ل ال0اج
�k دن�K- ."ًال(ق�سي إلى وضع صعI ج�اVK " في

v م/ل ت&ار تV�ر @�Bل ١٥٠٠ال1ل�ة الق�K(ة ن/� 
وال�Rاجات، : كامل خالل ف0�ة جائ/ة ��رونا، م%ها أس�اق

والل/ام4?، والعUار�?، و_اب ال=ل=لة، إضافة إلى تV�ر 
�ة وال=%�0ار�ه ال0ي تع0(� ٤٢٠ن/� l��ف ال�م/ال لل/ 

�احة الRارج�ة، إضافة للV�ائI ال0ي م1�عاتها على ال=
 أغل3تف�ض على صاحI ال(/ل، م? االرن�نا س�اء 

ال(/ل أو ت9 ف0/ه إذ ی90 دفعها وهmا زاد م? أ¥�اء 
، الvm ی�فعها  �ال0اج�، إلى جانI ذلF الف�ات4� األخ�

ات غالقال0&ار م
ل ال)ه�_اء، و_Vاعة، ول)? مع اإل
�اب ان K&ل�1 ال(=0(�ة لU0=K 9ع ال0&ار� I1=@ ا ال(ال

وسل{  . @ع� ال(/التإلغالقال(�0��? ما اضU�ه9 
دن�K- ال�Vء على ت/��� ال(Rالفات ال(0)�رة م? ق1ل 
سلUات االح0الل @/&ة ع�م االلH0ام ال�ع� @إج�اءات 
�(ة ال(Rالفة ما ب4? l اوح�ة ت0�ه الف0mاإلغالقات خالل ه

ت  ش�قل، ول)? ال0اج� @ع� اإلغالقا٥٠٠٠-١٠٠٠ الـ
 �ان UVK� للف0ح م? أجل ع(ل�ة ال0ه��ة وأKام ألشه�

ع1� م0ا@عة  ل)? ش�Pة االح0الل �انj ت0ع(� مالحق0ه
 .ال)ام4�ات ال(علقة في األح�اء وال��ارع

ال(/ال في ال1ل�ة الق�K(ة �انj تفj/0 " وتا@ع
أح�انا خالل ف0�ة جائ/ة ��رونا ��نها م"�را ألهل ال1ل�ة 

0ه9، ب4%(ا ال(�اP? ال(ق�سي م? م? أجل الH0ود @اح0�اج0
ً ال1ل�ة خ�فا م? ت/��� أس�اقأح�اء الق�س ال K"ل 

ال(Rالفات أو ال(الحقة م(ا UVK� ال(�اP? لل��اء م? 
شارع صالح ال�ی? أو ال=لUان سل�(ان، أو ال("�ارة، 
ل0"�ح ش�ارع ال1ل�ة الق�K(ة خال�ة م? م�اP%4ها وهmا ما 
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� ".ت=عى له سلUات االح0اللVو�k " ف� ال4ه�د�U0)نال
نی0&�ل� في ش�ارع الق�س واتmRوا م? @ع� األزقة في 
ال1ل�ة مBانا ل"ل�اته9 ال0ل(�دKة خالل ف0�ة األ¥�اد 
 mR0الفات ول9 تRر له9 م�ل9 ت/ Fة، ومع ذلKال4ه�د
@/قه9 أKة إج�اءات، بل على العB- م? ذلF ی90 تأم4? 

  ".دخ�له9
فة وخل¡ إلى الق�ل أن الق�س م=0ه�... 

@�Bل واضح وأن سلUات االح0الل ت=0غل �افة الb�وف 
، vاألث� ال�ال� إزالةالس0)(ال مUURها ال0ه���v، م%ها 

 م%Uقة آخ�ها ش�ارع و�ان أس(اءون�; للق�1ر، وتغ44� 
 في م%Uقة اإلس�ائ4ليv@اب العام�د، وال(UR{ ال0&ار 

 .وادv ال&�ز @الق�س ال(/0لة
&(ع ال=�احي رئ�- ال0 ب�وره ر�H رائ� سعادة

الفل=4U%ي ال(ق�س في ح�ی
ه على ثالث نقا� ت0ع�ض 
واقع الق�س وعلى ماذا تع0(� : لها م�ی%ة الق�س وهي

�ة ب%اء م=0ق1لها @�Bل ص/�ح، والع(ل على ث�ات s�و�
1�عة ال=�احة U4? ف4ها، إضافة ل%Pوص(�د ال(�ا
ال(�ج�دة في ال(�ی%ة وتأث�ها في �ل م(ارسات االح0الل، 

 الق�س @ال=�احة ومع��ة ال"�اع على اله��ة وارت�ا�
  .ال(�ت�Uة @ال0�اث ال
قافي

Kق�ل سعادة، @أن الق�س تعB�@ �)0ل أساسي 
على القUاع ال=�احي وال(�Bلة األساس�ة �انj في 
ال=اب3 اس0(�ار�ة ح"ار الق�س وعHلها ع? ق�اها وم�نها 
v@قUع األوصال ن0�&ة ب%اء ج�ار الف"ل الع%"� وان0�ار 

�ة ال/P��ال Hة�اج� .اإلس�ائ4ل
،k�VK ": 9جائ/ة ��رونا في العال I1=@

والق�س @�Bل خاص ت�اجعj ال(*س=ات ال=�اح�ة م(ا 
  ".وجهj ض�_ة قاس�ة لها @=I1 ال���د

 الف%ادق خال�ة م? ٢٠٢٠في عام " وتا@ع
ال=�اح األجانI والHائ��? ال(/ل44?، وت�اجعj أع�اد 

�ة ح³4  اإلسالاأل¥�ادالHوار خالل ف0�ة /�م�ة وال(=

وصلj ل�رجة ال"ف� م(ا اضU� ع��ات الف%ادق ل0=��ح 
الع(ال و�غالق أب�ابها @=I1 ت�اجع ق�رتها ال(ال�ة على 
دفع رواتI لل(��ف4? و�صا@ة آخ��? @الفای�وس، ما 

  . م��ف١٠٠٠ت=I1 ب0ع4Uل ن/� 
وأوضح ان ال(*س=ات ال=�اح�ة تعاني م? 

اصة @ع� إغالقها ل(�ة ندی� لل1%�ك، وص�انة م=0(�ة وخ
 وال0�و�ج م? أجل واإلعالنعام، واخ0فاء ال�عاKة 

 ال=�احة الRارج�ة إی�اداتاس0%هاضها، م�4�ا إلى أن 
للق�س صف� ن0�&ة ل0ع4Uل ال(Uارات وال/�ود �(ا ه� 

  .ال/ال في العال9 اج(ع
وأك� أن الق�س تعاني @ال0أك�4 م
ل غ4�ها ... 

%4�ة أخ� أو ح0ىU=م? م�ن فل�  عال(�ة @=I1 ال&ائ/ة، ُ
 }Uوض على الق�س، وخ�اسي ال(ف�ل)? ال�اقع ال=
ال0ه(�; وال9V یU0لI وضع مUR{ وP%ي ل/(اKة 

 دع�4- م=*ولة ملف ال(*س=ات أر�جأما  .م*س=اتها
في �ل جائ/ة " : ل/��ة ف0ح تق�ل-  في إقل�9 الق�س

ك�رونا زاد ال�ضع في م�ی%ة الق�س صع�_ة ح³4 تعاني 
ًوال1ل�ة الق�K(ة خاصة ت/�ی�ا م? س�اسات الق�س عامة 

م0ع(�ة لعHل ال(�ی%ة ع? م/�Uها الفل=4U%ي وم%ع أو 
 ال�اف�ی? إل4ها وف�ض الV�ائI ?الفل=4U%44تق�44 ح��ة 

  ".ال�اهbة والغ�امات ال&ائ�ة
وهي (وأشارت إلى أن الغ�فة ال0&ار�ة ت=عى ... 

 344Vاح�� ال(*س=ات ال0ي تعاني م? ق�4د وت
ل0عH�H ق�رات ال0&ار على ال"(�د م? خالل ) لاالح0ال

ال0%=34 وال0�1�F ل(�ار�ع و_%اء الق�رات وال)فاءات 
وال�/³ في إمBان�ات ال0=��3 االل)0�وني @/³4 ی90 
قت�س�ع نUاق ال=� ال(0اح لل0&ار، في �ل وج�د م/ال 

 .�مغلقة ال Kق� أص/ابها على ت/(ل نفقات ف0/ها
H�Hق�رات ال0&ار وع%�ما ن0/�ث ع? س1ل تع 

ت0�اوح ب4? حل�ل آن�ة وق"4�ة األم� ل(�اجهة آثار :" تق�ل
ال&ائ/ة ح³4 ع(�ت ال�ول �افة إلى ت�ف4� رزم دع9 
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 Hة و�عفاءاتوح�افKاعات االق0"ادUة للق�=� أو ق�وض م
 }U0لفة، @اإلضافة إلى خR)ةال�&� ��Pلة األم� إس0�ات

اخل�ة ت0(
ل في م�ار�ع ل0عH�H ال/��ة ال=�اح�ة ال�
  ".والRارج�ة لل1ل�ة الق�K(ة

م? أجل ال%ه�ض @ال/��ة "وت900R دع�4- 
قاالق0"ادKة في الق�س I&K خل3 ت=� م9b0% وم=اع�ة 
وتعH�H ق�رات ال0&ار على ت��U� P��قة ع(له9 وت&(�ع 

ًعالنا وت=��قا إال&ه�د واس�R0ام الفVاء االف0�اضي  ً
ال(ق�س44? ل(%0اجاته9 وهmا ما KعHز ص(�د وث�ات وحفا´ 

  ".على إرثه9
  ٢٧/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 

* * * * *  

إصا@ة األس4� ال(ق�سي الUفل أح(� م%اص�ة 
  @ف4�وس ��رونا

 

�أعل? م��H فل=4U? ل�راسات األس� إصا@ة 
األس4� الUفل ال(ق�سي، أح(� صالح م%اص�ة، ال�الغ م? 

� عاما @فای�وس ��رونا، ما ی�فع أع�اد األس� ١٧الع(�  ً
ن=4U%44? ال("اب4? @الف4�وس في س&� االح0الل الفل
  .ً أس4�ا١٤٠إلى 

ّإن م%اص�ة اع0قل في : ٍوقال ال(��H، في ب�ان له
، @ع� إPالق ال%ار عل�ه واس0�هاد اب? ٢٠١٥أك�0_� 

 عاما، وتع�ض ل0/ق34 ١٢ع(ه، و�ان ع(�ه ال ی0&اوز 
 س%�ات ٩ٍقاس رغ9 إصاب0ه، وص�ر @/قه ح9B @ال=&? 

  .ون"ف
ّ م��H فل=4U? ل�راسات األس� أن وأوضح �

م%اص�ة ه� الUفل ال
اني الK vm"اب @الف4�وس في 
نس&� االح0الل، ح³4 س31 أن أصI4 الUفل األس4� 

�9 ١٦م/(�د الغل��، ال�الغ م? الع(� Rعاما م? م ً
، في رام هللا @الف4�وس خالل ال0/ق34 معه في  نال&لHو

�k ع=قالن، ج%�ب فل=4U? ال(/0لةlت� H��م �Uواض ،

ٍ ی�ما م? االع0قال @Bفالة ٤٠االح0الل إلPالق س�احه @ع�  ً
  . ش�Bل١٠٠٠ّمال�ة @(ق�ار 

َّوح(ل ال(��H سلUات االح0الل ال"ه�4ني و�دارة 
نال=&� ال(=*ول�ة ال)املة ت&اه ح�اة األPفال القاص��? 
�قي �ن0�&ة االس0ه0ار @/�اته9 وتع��Vه9 للUR� ال/

ًب0��ه9 ف��=ة سهلة لف4� ً، ضار_ا ع�ض )ك�رونا(وس ً
ال/ائ{ �ل ال(%اش�ات ال0ي ص�رت ع? م*س=ات دول�ة 
في مق�م0ها األم9 ال(0/�ة وال0ي نادت @إPالق س�اح 

  .األPفال خ��ة على ح�اته9
  ٢٧/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

 أع�ام م�ة ٧.. ال(ق�س�ة ه%ادv ال/ل�اني
  ٢٠١٢ق�ارات إ@عادها ع? األق"ى م%m عام 

  

 ��فj ال(�ا@Uة - v م"Uفى ص1�-الق�س
ال(ق�س�ة ه%ادv ال/ل�اني وال(�ع�ة ع? ال(=&� األق"ى، 
أن سلUات االح0الل اإلس�ائ4لي، أص�رت ق�ارات إ@عاد @/قها 

   . أع�ام٧ بلغj م�تها ٢٠١٢م%m عام 
إن "دوت ��م، " الق�س"وقالj ال/ل�اني لــــ 

اع0قال و�@عاد، ال(الحقة األم%�ة ال تkl�0 م? اس�0عاء و
نوت)� خاللها إج�اءات قاس�ة م? ته�ی� وش90 وان0قام 

 أشه�، ٦مRاب�اتي ال ی�صف، فق�ار اإل@عاد األخ4� ل(�ة 
�امي ب%�اPات في ال(=&� l ?ف م�Rكان س�1ه ال

�فة أنه9 "األق"ى، �(ا أفاد بmلF ضا@{ ال0/ق34Vم ،ً
� نK"�رو ق�ارات اإل@عاد واالع0قال ب%اء على ت�Rفات ق

ُت/�ث، وهmه ال�R0فات ��ني أصلي في ال(=&� األق"ى، 
@اب "، و"ال(=&� األق"ى ل%ا"وارت�v س0�ة �I0 عل4ها 

، فهmه تع10� ج��(ة في نb� ض�ا� ال(Rاب�ات "ال�ح(ة ل%ا
   .وته�د األم? الق�مي ل�ولة االح0الل

 أع�ام م�ة إ@عادK ،vع%ي أن ٧: "وأشارت ال/ل�اني
ق�س44? م? ال�0جه لل(=&� االح0الل K=عى ل(%ع ال(

األق"ى، وهmا ل? K/�ث على اإلPالق، فاالح0الل ی��� 
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�ة ل(%ع ال(ق�سي م? ال�0جه لل(=&� s��Rاسة ت�ت&=�4 س
 ?4%P�0=)األق"ى إال في أوقات مع4%ة، وال=(اح لل

  ".@اق0/امه على ف0�ت4?
ًی�م�ا أت�قع : "وع? االع0قاالت، قالj ال/ل�اني

أنا Kع10� ه�ف م�ص�د م? ق1له9، ناالع0قال ب�و سI1، ف
نواع0قالي �BK في ال�ارع وداخل ال(%Hل و_الق�ب م? 
�ادتي ال=�ارة، l خالل Fلmأب�اب ال(=&� األق"ى، و�

  ".فاالع0قال م=�0اح في ج(�ع األوقات
نال(ق�س�4 : "وفي نهاKة ح�ی
ها، قالj ال/ل�اني

 نی�فع� فات�رة @اهbة م? اع0قاالت و�@عادات وده9 م%ازل
نوف�ض ض�ائI عل4ه9، �ي ال ی�افع� ع? ال(=&� 
األق"ى، فاله�ف ل�- له عالقة @األم? بل ب0ه��� ال(=&� 

  ".األق"ى
 ٢٨/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

 ع(ل�ة ه�م نفmها االح0الل ١٢٠: vال/(�ر
  هmا العام في الق�س

  

ق قال م�ی� م��H الق�س لل/ق� - رام هللا 
، إن سلUات االق0"ادKة واالج0 v(ا¥�ة ز�اد ال/(�ر ّ

 ع(ل�ة ه�م هmا العام في ١٢٠االح0الل االس�ائ4لي نفmت 
 .الق�س

، أن ان0هاكات سلUات االح0الل  vوأضاف ال/(�ر
بلغj أضعاف العام ال(اضي @(ا ف4ها االس0�Uان 
واالع0قال وع(ل�ات اله�م، ما ی�لل على صع�_ة 

  .لةاألوضاع، خاصة االق0"ادKة في الق�س ال(/0
ّوحmر في ح�ی³ إلذاعة ص�ت فل=4U?، م? 
ت%فm4 االح0الل لع(ل�ات ه�م ج(اعي مUلع العام ال(ق1ل، 

 الف إخUار ل(%�آت وم%ازل ٢٢ح³4 أن ه%اك ن/� 
  .لل(ق�س44? صادر @/قها أوام� @اله�م

%4�ة وفا U=٢٨/١٢/٢٠٢٠و�الة األن�اء الفل 

* * * * *  

ل خالل  أPفا٩االح0الل ق0ل : ال/��ة العال(�ة
ً Pفال في زناز�? ٣٠ ووضع ٢٠٢٠عام 

vاد�ل االنفHالع  
  

 قال م�ی� ب�نامج ال(=اءلة في ال/��ة -رام هللا 
�;، إن ال/��ة Uفال عای� أب� قPة لل�فاع ع? األ�العال(

 أPفال في الVفة الغ�_�ة @(ا ف4ها ٩وثقj اس0�هاد 
الق�س، وقUاع غHة، على ی� ق�ات االح0الل اإلس�ائ4لي، 

 .vل العام ال&ارخال
�;، في ح�ی³ إلذاعة ص�ت Uوأوضح أب� ق
فل=4U?، م=اء ال�4م االث%4?، أنه وفقا ل�0ث34 ال/��ة 
العال(�ة فإن ه*الء األPفال لB�K 9ل�ا خU�ا على ج%�د 
 Fالق ال%ار عل4ه9، وما ی�لل على ذلPة إb/االح0الل ل
 ع(ل�ة ق0ل الUفل علي أب� عل�ا في ق��ة ال(غ4� ب�ام هللا

، في أدنى اح0�ام للقان� ال�ولي نخالل ال�ه� ال&ار v. 
وأضاف أن ال/��ة وثقj أVKا خالل العام 

 Pفال في العHل v٣٠ال&ار زج االح0الل @أك
� م? 
ن، دو أv )م0� ون"فX م0�(االنف�ادv بHنHانة م=اح0ها 

ت�اصل مع اآلخ��?، ما شBل ضغUا نف=�ا عل4ه9 خالل 
اكات @/3 األPفال ال(ع0قل4? ال0/ق34، في اس0(�ار لالن0ه

 .وتع�ضه9 ألشBال م0Rلفة م? ال0عmیI و�ساءة ال(عاملة
�; إلى أن آل�ات ومعای4� Uوأشار أب� ق
ال(/اك(ة العادلة في م/اك9 االح0الل ت=0%� على 
االع0�افات ال0ي ی90 ال/"�ل عل4ها @اإلك�اه م? األPفال، 

ل=&? ف0ق�م هmه ال(/اك9 @ف�ض عق�_ة ال=&? الفعلي وا
 .مع وkl ال0%فm4، إلى جانI الغ�امات ال(ال�ة @/قه9

%4�ة وفا U=٢٨/١٢/٢٠٢٠و�الة األن�اء الفل 

* * * * *  

مUR{ اح0اللي .. م%ح ال&%=�ة اإلس�ائ4ل�ة
  !نی�فVه ال(ق�س�4" قmر"
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 K/اول االح0الل م? خالل -الق�س ال(/0لة 
دعای0ه ال(�0اصلة وم�اكHه ال&(اه4��ة وج(�ع م*س=اته 
ال0�و�ج لل&%=�ة اإلس�ائ4ل�ة، و�ق%اع ال(ق�س44? @ال/"�ل 

 .عل4ها
ل)? إدراك ال(ق�س44? ل�URرة هmه ال(UURات 
�Bها االح0الل، ساع�ه9 في رف� �ل م/اوالت /K ال0ي

  .اإلغ�اء ألس�ل0ه9
وأك� ناص� اله�مي، رئ�- الهw4ة ال(ق�س�ة 

، ل(%اهVة ال0ه���، أن ال/"�ل على ال&%=�ة اإلس�ائ4ل�ة
VK� @(�ی%ة الق�س وأهلها وم=0ق1لها، @اإلضافة إلى 
�الف�0 ال��¥�ة ال0ي ص�رت ع? العل(اء في ال(�ی%ة 

 .ّ@/�مة ال/"�ل عل4ها �(ا تع� خ�انة لل(�ی%ة
ودعا اله�مي ال(ق�س44? أال VRKع�ا لإلغ�اءات 
ال0ي Kق�مها االح0الل واالم0�ازات ال0ي B)K? أن K/"ل�ا 

ت وخ�وج و�قامة في أv مBان، عل4ها م? سف� وت=ه�ال
 .ف)ل ذلF زائل؛ ألن االح0الل زائل

 ج%=�ة م�ف�ضة
م? جه0ها ش�دت ال(�ا@Uة ال(ق�س�ة خ�K&ة 
خ��¡ أن ال/"�ل على ال&%=�ة اإلس�ائ4ل�ة أو Pل1ها 
ً@ال�ضا واالخ0�ار أم� م/�م ش�عا، معللة ذلF @أن 
االح0الل ��ان غاصI، و_ال0الي ال/"�ل على ال&%=�ة 

ّه أو PلI ال/"�ل عل4ها Kع� ن�عا م? أن�اع االع0�اف م%
 .بهmا ال)�ان، وه� أم� غ4� مق�1ل

jة : "وأضاف�ج اإلن=ان م? دائ�RK ا الع(لmه
االن0(اء وال�الء إلى ال�P? واإلسالم إلى دائ�ة ال�الء 

 ".واالن0(اء إلى أع�اء هللا
1�ع واع0�افUت 

�; ّب�ورها، ع�ت ال(�اP%ة ال(ق�س�ة ن(4� درو
1�عا واع0�افا Uة ت�ًأن ال/"�ل على ال&%=�ة اإلس�ائ4ل ً
ًب�ج�د ال)�ان االس�ائ4لي وت%ازال ع? رفVها ل�ج�ده، 

%4�ة مق�س�ةU=ة فل%Pق0ها م�ا��ًوان=الخا م? ح ً وأشار  .ً

- ال(�اP? ال(ق�سي أسامة ب�ه9 إلى ع�م حاج0ه9 
االح0الل K/اول : " لهmه ال&%=�ة، وقال-ال(ق�س44?
�ة م? أجل ال�0ز�ع ال�K(�غ�افي في ت&(4ل ال=%&

ال(فاوضات مع الفل=4U%44? �ي ی
j1 أن االس�ائ4ل44? 
�
 ".ال(�ج�دی? في الق�س ه9 أك

وأك� رفVه لل&%=�ة وال�قاء ت/j مbلة االح0الل 
ج%=04ه9 ال : "ندو ال�Rض في أv تفاص4ل، وأردف

، BKف4%ي VIPت�Rم%ي، وال أر�� االم0�ازات في ال=ف� والـ 
(�دv و_قائي في الق�س، وهي ال&%=�ة األع9b، ص

 j4ا في الق�س وفي أك%اف بU@ا�ا أن أك� م�Rف4%ي فBنو� ً
 ".ال(ق�س

ووف3 ب�انات أص�رتها دائ�ة اإلح"اء اإلس�ائ4ل�ة 
ی1لغ ع�د سBان الق�س م? الفل=4U%44? ح(لة اله��ة 

م? سBان ال(�ی%ة %) ٣٧( ألفا و_%=�ة ٣٢٤ال(ق�س�ة 
غ4� أن  .١٩٦٧ و4١٩٤٨? عامي @�ق4ها ال(/0ل

اإلح"اء الفل=4U%ي Kق�ر ع�د ال(ق�س44? داخل وفي 
 ألف ٤٢٧ض�احي ال(�ی%ة ال(ق�سة ال�4م ب%/� 

فل=4U%ي، و��(ل ح(لة ه��ة الق�س وال=لUة 
%4�ة معاU=الفل. 

وفي هmا ال=�اق، Kق�ل  نم=اومة ی�فVها ال(ق�س�4
ل(ق�س44? إن ا: vال)اتI وال(/لل ال=�اسي أح(� أب� زه�

نی0ع�ض� ل�0ى وسائل ال(=اومة واالبH0از اإلس�ائ4لي، 
وفي �
4� م? األح�ان تV0ا¥k @/قه9 ال&�ائ9 
واالن0هاكات؛ في م/اولة الج0
اثه9 م? الق�س 

 .وض�اح4ها
" ال(��H الفل=4U%ي لإلعالم"وأضاف في ت"��ح لـ

أن االح0الل K/اول اج0
اث ال(ق�س44? م? خالل م%ع 
ال0�اخ�¡، وق�4د ال/��ة وال=ف�، ال1%اء، ورف� 

واالع0قاالت و�خUارات اله�م، وف�ض الغ�امات، وال/�مان 
vوأشار أب� زه� إلى أن االح0الل ع(�  .م? ال�Rمات

ل(=اومة ال(ق�س44? على م%/ه9 ال&%=�ة اإلس�ائ4ل�ة 
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مقابل @ع� ال0/=4%ات أمال بm0و�I اله��ة ال(ق�س�ة 
 .ال(/0لة وأس�ل0هاو�لغائها، وح=9 م=0ق1ل ال(�ی%ة 

 ?4B=)0ق�ة، م@ Fا ذل�Vوأك� أن ال(ق�س44? رف
ً@(ع��ة اإلرادة وال"(�د، وشBل�ا ع��ة وت/�Kا �41�ا أمام  ً

 .أP(اع ال(=P�0%4? وس�اسات ح�Bمة االح0الل
 H�Hا ل0عKودعا إلى م=ان�ته9 مع%��ا وماد

 .ص(�ده9 و_قائه9 في ال(�ی%ة
 ٢٨/١٢/٢٠٢٠ال(��H الفل=4U%ي لإلعالم 

* * * * *  

 ع(ل�ة ه�م نفmها ١٢٠م%m ب�اKة العام 
  االح0الل في الق�س

 

 نفmت ق�ات االح0الل – الق�س ال(/0لة
 ع(ل�ة ه�م في م�ی%ة الق�س ال(/0لة ١٢٠اإلس�ائ4لي 

 .٢٠٢٠م%m مUلع العام 
قوقال م�ی� م��H الق�س لل/ق� االق0"ادKة 

، إن ان0هاكات االح0ال ل بلغv jواالج0(ا¥�ة ز�اد ال/(�ر
أضعاف العام ال(اضي @(ا ف4ها االس0�Uان واالع0قال 
وع(ل�ات اله�م، ما ی�لل على صع�_ة األوضاع في 

  .الق�س، خاصة االق0"ادKة
ّوحmر في ح�ی³ إلذاعة ص�ت فل=4U?، م? 

مUلع العام ال(ق1ل،  ت%فm4 االح0الل لع(ل�ات ه�م ج(اعي
 ألف إخUار ل(%�آت وم%ازل ٢٢ح³4 إن ه%اك ن/� 

  .صادر @/قها أوام� @اله�م (ق�س44?لل
 ٢٨/١٢/٢٠٢٠ق�س اإلخ�ار�ة 

* * * * *  

 @=I1 "بي بي سي"إنHعاج إس�ائ4لي م? الـ 
 "ال(=�ح الفل=4U%ي"

 

 ان0ق�ت ص/�فة -  و�االت - فل=4U? ال(/0لة
»j9 ب�س�» بي بي سي«اإلس�ائ4ل�ة ش�Bة » ج4�وزال

ال1��Uان�ة، @=I1 ع�ضها تق���ا ع? ال(=�ح خالل 

في ب�نام&ها ) ال(=�ح األس�د (Black Jesusب�نامج
ع�ض ) القلI وال�وح (Heart and Soul» اإلذاعي

 . دK=(1� ال(اضي١٨في 
االم0عاض اإلس�ائ4لي جاء على ادعاء مق�م 

، »فل=4U%ي«ّال1�نامج، رو_�ت ب�Bف�رد، أن ال(=�ح 
و_/=I ال"/�فة اإلس�ائ4ل�ة أن هmا ال("Uلح ل9 

  . عام�١٠٠الي �R0=Kم إال @ع� ح
 @ع� ال(�الد، حارب ١٣٢عام «ّوأضافj أنه 

ال4ه�د ض� ال/9B ال�وماني لل(�ة ال
ان�ة ��(ا Kع�ف 
 ١٣٥، و_ع� ان0"ار ال�ومان عام »@ار ��خ�ا«@/��ة 

@ع� ال(�الد، ب�أ اس�R0ام �ل(ة فل=4U?، وذلF معا�lة 
�له9 ول&عله9 ق�وة لل�ع�ب األخ� ال0ي تف)� في 

 .«ال0(�د
K=�ع ل�- «ّق�ت ق�ل مق�م ال1�نامج أن وان0

%4�اU=ا، بل فل�ًأشق�ا أورو_ ً �فة إلى أنه »ًVم ،ّ ت9 «ً
�اإلشارة إلى ال(=�ح على أنه فل=4U%ي �mلF م�ة أخ� 

ن �ان� أول على إذاعة بي بي ١٣خالل ب³ في ع�د 
ن اس0Bل%�ا، دو أv ذ�� ص��ح له��ة K=�ع -سي 

 .«ال4ه�دKة
، وهي «CAMERA» ب�ورها، تعH0م م%b(ة

ل&%ة یه�دKة أم4���ة ل(0ا@عة ما ت�عي أنه ال�قة في 
قتقار�� ال�� األوس{ وم%اص�ة إلس�ائ4ل، مUال�ة ق%اة 

�ة«ب�0ض�ح » بي بي سي«Rاء ال0ار�Uاألخ « IلU@
 .رس(ي

وسلjU ال(%b(ة ال�Vء على ع�م ال�قة في 
، ال0ي »ن���4رك تاH)K«تق��� للق%اة نف=ها ی%0ق� ص/�فة 

في زم? ال(=�ح، �انj بj4 ل/9 « إلى أنه أشارت 
ّوالق�س وال%اص�ة، وأن األرض ال0ي عاش ف4ها K=�ع ل9 

  .نm اس9 فل=4U? ح0ى الق� ال
انيتأخ
 ٢٨ص/٢٩/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  
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%4�ة ع? U=ة ال�*و الفل�دائ ���نتق
  االع�0اءات اإلس�ائ4ل�ة

  

 دائ�ة اس0ع�ض تق���  ....- ب0�ا - (ان ع
%4�ة ع? االع�0اءات اإلس�ائ4ل�ةنال�*وU=خالل   الفل

االح0الل م41%ا م�اصلة  شه� ت���? ثاني ال(اضي
%4�ة U=ائ4لي ان0هاكاته ال(عه�دة في األراضي الفل�اإلس
ال(/0لة @=Bانها ومق�ساتها وم(0ل)اتها في ت/� ل&(�ع 
 I1=زها ت�ة، أب�ال(�اث34 وال(عاه�ات والق�ارات ال�ول

 الع�وان�ة @اس0�هاد ثالثة فل=4U%44?، م(ارسات االح0الل
�(ا بلغ ع�د ال("اب4? على ی� ق�ات االح0الل �

�ه %P�0=ا، م%ه9 ٨٣وم�%4U=ة، ٨٠ فل� في الVفة الغ�_
 . في قUاع غHة٣و

ك(ا اع0قلj ق�ات االح0الل خالل الف0�ة ال(��mرة، 
%4�ا م%ه9 ٤٢٣U=فة و٤١٨ فلVة٥ م? الHم? غ . 

ات االح0الل اق0/امها و_4? ال0ق��� م�اصلة ق�
%4�ة ناهHت الـ U=ة فل�%Bاق0/اما، مع ٣٤١ل0&(عات س 

ما ی�افقها م? ت%)4ل @ال(�اP%4? وان0هاك ل/�ماته9، 
وتR��I م0ع(� لل((0ل)ات الRاصة والعامة على ح� 

 .س�اء
وأشار ال0ق��� إلى انه في شه� ت���? ال
اني 

اKة نال(اضي نفm ال(=P�0%� م�جة م? االق0/امات @/(
م? األجهHة األم%�ة والع=B��ة اإلس�ائ4ل�ة، بلغ ع�ده9 

ً م=P�0%ا، @اإلضافة الى م%ع أهالي الVفة ١٨٤٥
 .الغ�_�ة م? ال"الة في ال(=&� األق"ى

 ق�ار إ@عاد @/3 ال(ق�س44?، ٢١ك(ا ت9 إص�ار 
و�Pالق ال/اخام ال(U0�ف یه�دا غل�F، خالل اق0/ام 

ل&(ع ال10�عات ج�ی� لل(=&� األق"ى م*خ�ا، ح(لة 
ال4ه�دv، وذلF ض(? م/اوالت " ال/ان��اه"@(%اس�ة ع�4 

 ،vدی%ي یه�د H��)� األق"ى -��(4? ت%P�0=)ال
 في الق�س، اإلس�ائ4لي@اإلضافة إلى إقامة بل�Kة االح0الل 

�ة ی*دv إلى @اب األس�ا� أح� sة ال�4س�ب ال(ق1�درجا ق
/امات أب�اب ال(=&� األق"ى ال(�ارك، وغ4�ها م? االق0

�ة والع�_�ة Rال0ي ت=0ه�ف ال(�ی%ة وه��0ها ال0ار�
  . واإلسالم�ة

 ٣٣ ال0ق��� انه في ذات ال�ه� نفmت وأوضح
%4�ة، @/&ة ال1%اء U=ة ه�م لل(%ازل وال(%�آت الفل�ع(ل
 ?4%Pواع�0اء االح0الل على م(0ل)ات ل(�ا ،¡�ندو ت�خ
فل=R0� ?44%4U��I األثاث وال=�ارات واق0الع ش&� 

0�Hا ت9 ت=&4ل ال)� ،  حالة م"ادرة ل((0ل)ات ٣٧ن�
خاصة أث%اء ع(ل�ات االق0/ام، وم"ادرة ت=&�الت 

%4�ة وس�اراتU=ات ل(&الت فل�كام4. 
وصادقj سلUات االح0الل على خUة م��وع 

"�B�، في م%Uقة وادv ال&�ز @(�ی%ة "نوادv ال=4ل
 دون9 ٢٠٠٠الق�س، والvm س904 @(�ج�ه االس0�الء على 

 ٢٠٠ ال(�اP%4? الRاصة، وه�م أك
� م? م? أراضي
 غ�فة ٩٠٠م%�أة ص%ا¥�ة لل(�اP%4?، و_%اء ح�الي 

�ة اس0�Uان�ةl�%ف. 
 ١٠٨ك(ا صادقj في م�ی%ة الق�س على ب%اء 
�ة اس0�Uان�ة ج�ی�ة، في م=P�0%ة %Bرامات "وح�ات س

 وح�ة اس0�Uان�ة ١٢٥٧، وP�حj عUاءات ب%اء "شل�م�
ال(قام40? في " �0سجفعات ه("ج�ی�ة في م=P�0%ة 

 .الق�س
وعلى صع�4 ال�أن اإلس�ائ4لي، لفj ال0ق��� إلى 
تأك�4 معه� أ@/اث األم? الق�مي اإلس�ائ4لي أن على 
�ادة في إس�ائ4ل اس0�عاب تغ4� ال�اقع في أعقاب �ال
انR0اب ج� @ای�ن رئ�=ا لل�الKات ال(0/�ة، وأن تالءم 

@ال10ل�ر، إس�ائ4ل س�اس0ها لل=�اسة األم4���ة اآلخmة 
1�عة وP��قة أداء ال�ئ�- واإلدارة ال&�ی�ی?Uل Fلmو� .  

ك(ا ت%اول ال0ق��� حل ال)%�=j اإلس�ائ4لي نف=ه 
نوال�0جه النR0ا@ات را@عة في غ�V عام4?، وال�0قعات 
ال(�ت�Uة @ال�ضع ال=�اسي ال/H_ي في إس�ائ4ل، 
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�ات تق��� الفق� ال�1یل الvm ن��ته م%b(ة Uضا مع�م=0ع
"j4في " الت �إلى ارتفاع ن=�ة الفق �4�K vmة ال�اإلس�ائ4ل

 ألف عائلة، ٥٨٢ @ال(wة، ال0ي ت�(ل ٢٠,١إس�ائ4ل م? 
 ألف عائلة، الف0ا ٨٥٠ @ال(wة، ال0ي ت�(ل ٢٩,٣إلى 

إلى أن ال%=�ة األعلى �انj ب4? العائالت الع�_�ة ال0ي 
  .تV�رت @=I1 جائ/ة ��رونا

  ١ص/٢٩/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

"k�sRار الUالق" .. H)K vوع ته����قم�
  الق�س و��_{ ال(=P�0%ات

 

 في م=عى خ4U� –  و�االت-  الق�س ال(/0لة
ل�_{ م�ی%ة الق�س ال(/0لة @�U��ها ال��قي والغ�_ي 
@��Bة م? ال(�اصالت الRاصة في ال)�ان اإلس�ائ4لي، 
�ع األح�اء ال(ق�س�ة وف"لها ع? @عVها، ب�أت Uوتق

�9 وال1%اءالل&%ة ال(/ل�ة ل"b%0ة االح0الل "لKفي بل� 
@الق�س الع(ل على ت%فm4 ال(�حلة ال
ان�ة م? م��وع 

"k�sRار الUالق".  
و�أتي هmا ال(��وع ال0ه���v @ال�رجة األولى، 
ض(? مUR{ إس�ائ4لي �41� وخ4U� K=0ه�ف ته��� 
الق�س @Bاملها، وف�ض أم� واقع @ق�ة اح0الله، وم/اولة 

  .vي والع�_ي ووجها ال/Vارل0غ44� Pا@عها اإلسالم
م? أه9 - وف3 بل�Kة االح0الل- و�ع10� ال(��وع

ال(�ار�ع ال0ي ت�_{ ش�Bة ال(�اصالت الRاصة @الق�س 
�B@" kافة أرجاء ال)�ان اإلس�ائ4لي ع1� القUار�? sRال

 و�افا وح�فا "تل أبI4”، ح³4 س904 ر_{ الق�س بـ"وال)41�
ال(�ی%ة ًش(اال وفي ال�قj نف=ه ر_{ ال(=P�0%ات @

  ."صفا"ال(ق�سة ب�عVها ال�ع� وفقا ل(ا ن��ته و�الة 
  تفاص4ل ال(��وع

و�V0(? ال(��وع ثالث م�احل، األولى ت9 
االن0هاء م%ها ق1ل ع�� س%�ات، وهي ت�1أ م? م%Uقة 

ع4? “شعفا� ح0ى ال&Hء الغ�_ي م? الق�س @الق�ب م? 
vك(ا Kق�ل ال�اح³ في ش*و الق�س فR� أب� . ”كارم ن
  .دKاب

 أن ال(�حلة ال
ان�ة م? "صفا"��ضح ل��الة و
ال0لة “ال(��وع ت�1أ م? بل�ة ال��=��ة وم=P�0%ة 

 وق�ب ال&امعة الع1��ة، وص�ال لل&Hء الغ�_ي م? "الف�ن=�ة
 ال"%ا¥�ة إلى بj4 "تل�41ت"الق�س م�ورا في م%Uقة 

  . ج%�ب غ�ب ال(�ی%ة"ج4ل�"صفافا وح0ى م=P�0%ة 
�k"وس�(�P �0ل sRار الUحل0ه "الق�في م 

 م/Uة ٤٧ �4ل� م0�، وس0قام ٢٢ال
ان�ة على م=افة 
، @/³4 "الR{ األخV�"على �Pل م=ار ما K=(ى بـ

س4ل0قي مع القUار العادv ل%قل ال(=P�0%4? م? الق�س 
  .إلى ال=احل الفل=4U%ي

و_/=I أب� دKاب، فإن اله�ف م? خ{ سBة 
ال/�ی� ال&�ی�ة ر_{ ال(=P�0%ات في ش(ال الق�س 

_ها، ع1� ش�Bة م? ال(�اصالت، به�ف إغ�اق @&%�
ال(�ی%ة @ال(=P�0%4? وت=ه4ل ح��ة ت%قله9 ب�اخلها، �(ا 


ل حلقة ر_{ هامة @ال%=�ة لل)�ان اإلس�ائ4لي)K.  
 م? خالل مUURاتها، على {إس�ائ4ل"وتع(ل 

الق�س ال(�ح�ة، وأنها العاص(ة "ف�ض ما K=(ى م��وع 
ها ال0ه���Kة م? ال�U� ، لmلF ت�1أ م�ار�ع"األب�Kة لل4ه�د

 �BK _ي ح0ى ال�ها الغ�U�@ هاU_�قي لل(�ی%ة ل�نال�
  .ه%اك أv ف"ل ب4%ه(ا

و�%�رج هmا ال(��وع ال0ه���v ض(? م%�bمة 
�ة ال0ي ت(�0 م? ش(ال الق�س ح0ى &�قالU� االس0�ات
ج%�_ها ل�R0م ال(��وع االس0�Uاني العام، @(ا ف4ها 

(=P�0%ات إلى ت=ه4ل ح��ة ت%قل ال(=P�0%4? م? ال
  .ال(�ی%ة

و_/=I ال(��وع، س904 ت341U تغ44�ات على 
 "ج4ل�"ت�ت�4ات ال(�ور وم�اkl ال=�ارات في م=P�0%ة 
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الR{ "ج%�ب الق�س، �&Hء م? أع(ال إن�اء ما K=(ى 
k�sRار الUللق �Vاألخ".  

 }Rا الmة االح0الل إنها @"�د إن&از هKبل� jوقال
نه ت%فm4 خUة ال&�ی� @أس�ع وقj م(B?، ألن م? شأ

ال/�Bمة الRاصة ب�_{ ال(=P�0%ات، م�0قعة أنه @/ل�ل 
 "ج4ل�"ن أن �BK ج(�ع ال(=P�0%4? في ٢٠٢٣العام 

�k"م*هل4? الس�R0ام sRار الUالق".  
  ت(3�H األح�اء

 m4ال�اح³ في ش*و الق�س أن ت%ف k�Vنو�
�k"ال(�حلة ال
ان�ة م? م��وع sRار الUإلى "الق vس4*د 

لع�_�ة ال(ق�س�ة، وتغ44� وجه ال(�ی%ة، تق=�9 األح�اء ا
 ?4%Pوم"ادرة آالف ال�ون(ات م? أراضي ال(�ا
الفل=4U%44? وم%ازله9، خاصة في ال��=��ة و_j4 صفافا 
و�
4� م? األح�اء، و�mلF اخ0�اق هmا الR{ لل��ارع 

  .ال�ئ�=ة في ال(�ی%ة
و�41? أن ذلF س4*ث� @�Bل �41� على ش��ات 

الق�س، وال0ي Kع(ل بها آالف ال(�اصالت الع�_�ة في 
 klإلى ت� v، ور_(ا ی*د�ة ال=4��ال(ق�س44?، وعلى ح

و�انj  .ع(لها، م(ا ی��H م? خ%3 االق0"اد ال(ق�سي
سلUات االح0الل صادرت آالف ال�ون(ات م? أراضي 
ال(ق�س44? في شعفا� وال("�ارة و_j4 ح%4%ا م? أجل 

�k"إقامة ال(�حلة األولى م? sRار الUالق".  
%b� أب� دKاب، فإن ال(��وع ال0ه���v س4ه�د و_


ف لق�ات االح0الل B)ة االن0�ار ال&�أم? ال(ق�س44? ن0
وح�اسات أم? ال(=P�0%4? @ال(%Uقة، األم� الvm س��ه� 

  .ًم��Hا م? االع0قاالت وال(Rالفات
وأما ال(�حلة ال
ال
ة م? ال(��وع، وال0ي ت=(ى 

 ال(1B� ج%�_ا س�10أ م? ص�ر @اه� وج1ل” الR{ ال1%ي”بـ
م�ورا في بل�ة سل�ان وراس العام�د وال��خ ج�اح وح0ى 

ًش(اال، وسR04للها أVKا ” عUاروت”بj4 ح%4%ا و ً
   .االس0�الء على آالف ال�ون(ات وال(%ازل

 ¡"Rمة االح0الل ت�Bاب أن حKو�*�� أب� د
vمل�ارات ال�والرات ل0/��ل الق�س إلى Pا@ع مع(ار 

هي عل�ه، واس0/�اث مbاه� vوحVار وثقافي مغای� ل(ا 
�9 وال/Vارة الع�_�ة��ة @ع�4ة ع? الRة وال0ار�� اإلسالم

  .لل(�ی%ة
  ٣٥ص/٢٩/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

نك�رونا ی0=لل إلى زناز�? األس� في س&�  �
  االح0الل

  

ال تأ@ه سلUات  -   م/(ـ� ال�ن0�=ي-رام هللا 
�االح0الل اإلس�ائ4لي، و�دارات س&�نها، @األس� 

=4U%44?، بل تع(ل على مVاعفة معاناته9 م? خالل الفل
ما ت(ارسه @/قه9 م? ان0هاكات، ت�قى في غال041ها إلى 

 .�م=�0 ج�ائ9 ال/�ب، والق0ل الع(�
فهmه ال=لUات، تع(ل على ت344V الR%اق على 
، م? ح³4 إج�اءات العHل، وال0ف0��ات ال(=0(�ة،  �األس�

/��0اتها، �عالوة على اق0/ام غ�ف األس� والع³1 @(
واالع�0اء عل4ه9 @الV�ب وال�ش @الغاز ال=ام، وغ4�ها 
ال)
4� ال)
4� م? م(ارسات الق(ع، في م/اولة لل%4ل م? 
عHائ(ه9 ال0ي ال تل4?، ومع%��اته9 ال0ي ل? تقه�ها م
ل 
هmه االن0هاكات، بل إنها على العB- م? ذلF، ت��H م? 

وفي إص�اره9 على الF=)0 @/ق�قه9، و_قVاKا شع1ه9، 
%4�ةU=مق�م0ها رح4ل االح0الل ع? �ل األرض الفل. 

آخ� ما اس0&� م? هmه االن0هاكات، ما أعل? 
رونا، ��ع%ه م? ارتفاع ع�د األس� ال("اب4? @ف4�وس �

ً أس4�ا، األم� الvm حmرت م%ه �افة ال(*س=ات ١٤٠إلى 
%4�ة وال�ول�ة، ال0ي تع(ل في م&ال ال/��ة U=الفل

 .=*ول4? الفل=4U%44?األس4�ة، الى جانI ال(
 على شفا �ارثة
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ًوجلي أن هmه اإلصا@ات، ناج(ة أوال ع? ع�م  ّ
ناتRاذ إدارات س&� االح0الل، اإلج�اءات ال�قائ�ة 
الالزمة، م? أجل م%ع وق�ع م
ل هmه اإلصا@ات، األم� 
الvm ت0/(ل م=*ول04ه سلUات االح0الل، ال س�(ا وأن 

على وج�د �في س&�نها أس� ��ارا في ال=?، عالوة 
ع�ی� ال/االت ال(�ض�ة، ال%اج(ة ع? ع�م تق�9K العالج 
الالزم لها، في إPار س�اسة االح0الل ال((%ه&ة في الق0ل 
، الmی? Kع10�و Pل�عة م0ق�مة في  نال�Uيء له*الء األس� �
شع1ه9، إذ ض/�ا @/��0ه9 م? أجل ت/�ر ال�P?، ورح4ل 

 .االح0الل
((B? أن ًو�ق4%ا أن م
ل هmه اإلصا@ات، م? ال

�ت=اه9 في ان0�ار ال�_اء في صف�ف األس� �ان0�ار 
�ال%ار في اله��9، خاصة وأن ال("اب4? م? األس� 
نخال�Uا الع��ات م? زمالئه9 دو أv م/اولة لعHله9، 

 @Bارثة ت�ف خلفها - ّ ال ق�ر هللا -ُاألم� الvm ی%mر 
، ال0ي هي أداة م? أدوات الق(ع االح0اللي  نإدارات ال=&�

 .�س�ض� األ
ّأهالي األس� ال("اب4?، ب�وره9، رج/�ا أنه م?  �
 jال("اب� م? أب%ائه9، ان0قل �BK ال(=�0ع� أن �نغ4 ن
نإل4ه9 الع�و م? ج%�د االح0الل، وح�اس ال=&�  �ّ
 IلU0�0عي و�=K وس ��رونا، وه� ما�ال("اب4? @ف4
قم�اصلة م%b(ات حق� اإلن=ان وتلF ال(0R"ة في 

، إعال �رعاKة ش*و األس� ن حالة االس0%فار، ل(�اجهة ن
ّم
ل هmه اإلصا@ات، وت/(ل م=*ول�اتها، @ال0/�ك العاجل 
على �افة ال(=��0ات، إلج�ار دولة االح0الل و�دارات 
�ام @اإلج�اءات الالزمة، ل(%ع ان0�ار �س&�نها، على ال
، ألنه @غ4� هmا ال0/�ك، فإن  �ال�_اء في صف�ف األس�

أ، وهmا ما ال ی0(%اه األم�ر ق� ت=4� م? س4ئ إلى أس�
�الفل=4U%�4 وفي ال(ق�مة م%ه9 أهالي أس� ال/��ة  .ن

 ّإه(ال م0ع(�

ومعل�م لل&(�ع، أن س�اسة اإله(ال ال1Uي ال0ي 
�ت�0عها سلUات االح0الل ض� األس� الفل=4U%44? في 
�س&�نها، هي س�اسة م�0عة م%m عق�د؛ إذ ی�اجه األس�  ّ

H&0/K 9ُأش� ال(عاناة، خ"�صا وأنه ً نو في زناز�? ّ
ُك(ا K=(�نها، و�ل ذلF به�ف ال%4ل » أك�اس ح&��ة»و

، وع�م تق�9K العالجات له9، ل04=%ى  �م? ص(�د األس�
�9 واألع�اف �نلالح0الل ق0له9 ب�{ء، ودو أKة م�اعاة لل

 .قال�ول�ة، أو حق� اإلن=ان
و���ع في @اس0�الت االح0الل، الع��ات م? 

Hاضا م�عان� أمK ?یmال �ًاألس ن م%ة، وت�ف� سلUات �
االح0الل تق�9K العالجات الالزمة له9، م%ه9 م? اس0�ه� 
ج�اء إه(ال عالجه، وآخ�ه9 ال�ه�4 األس4� �(ال أب� 
وع�، الvm �ان Kعاني م? م�ض ال=�Pان م%m ع�ة 
vس%�ات، دو تق�9K العالج الV�ور له، وس�قه الع�ی�  ن

، اس0�ه�وا ج�اء االه(ال ال1Uي ال(0ع(� ّم? األس� � ،
والvm ی*دv إلى ال(�ت ال�Uيء �(ا URK{ قادة 
�االح0الل، وفي األKام األخ4�ة أعل%j هw4ة ش*و األس�  ن
وال(/�ر�? الفل=4U%44?، ع? ت�ه�ر ال�ضع ال"/ي 
لألس4� ال("اب @ال=�Pان نVال أب� عاه�ر، إضافة إلى 
 Iاني، إلى جانP�ع(اد أب� رم�ز ب�رم س �إصا@ة األس4

ن ال)لى، دو تق�9K أ@={ أن�اع العالج معاناته م? آالم في
 .له، أو ال�عاKة ال"/�ة الالزمة

، ال(&0(ع ال�ولي و�ل  �و�UالI أهالي األس�
ًأح�ار العال9، @إ@قاء م�ض�ع األس� ح�ا، م? خالل إثارة  �
ًق04Vه9 في �افة ال(/افل ال�ول�ة، س��ا م%ه9 إل@قائه9 

?، على ق�4 ال/�اة، إلى ح4? ت/�ره9 م? ق�4د ال=&
  .ون4له9 ح��0ه9

  ١٢ص/٢٩/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

االح0الل ی�اصل ان0هاكاته @/3 ال(ق�سات 
  اإلسالم�ة في الق�س ال(/0لة
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ت�0اصل ان0هاكات  -  )خاص (إع�اد وسام دمحم
االح0الل اإلس�ائ4لي @/3 ال(=&� األق"ى ال(�ارك 
�ة في م�ی%ة /�وم/�Uه وال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=

vل(/0لة به�ف P(- اإلرث ال0ار�Rي وال/Vار الق�س ا
لل(�ی%ة وتغ44� معال(ها الع�_�ة واإلسالم�ة ال(m&0رة في 

 .األرض

 j، أق�م�ا ال�هmص�اح ی�م ال&(عة م? ه
سلUات االح0الل اإلس�ائ4لي على ج�ف وه�م أجHاء م? 

�ة sة ال�4س�ة @اب األس�ا�(ال(ق1�ال(الصقة لل(=&� ) مق1
�ة، وال0ي ت9V ق�1را األق"ى ال(�ارك م? l��ًال&هة ال

 ورفات شه�اء وعل(اء ١٩٦٧ل�ه�اء ع�ب ارتق�ا عام 
وم&اه�ی? وصال/4? م? أب%اء ال(�ی%ة وم? سB%�ا ف4ها، 
ًك(ا ت9V ع�دا م? ال(�اف? العائل�ة ال)41�ة وال�ارزة وال0ي 

 .نی��H ع(�ها ع? ق� م? الHم?

 -)P ائ4لي إلى�ات االح0الل اإلسUوته�ف سل
ال0ي " ال�0رات�ة"معال9 ال(ق1�ة وت/��لها إلى م=ار لل/�Kقة 

�ة l��قة الU%)ها في الm4ات االح0الل ل0%فUت=عى سل
�ة ومق1�ة @اب ال�ح(ة sة ال�4س�على أرض ال(ق1

ال/�ض ال(ق�س "ال(الصقة لها، ض(? ما @ات Kع�ف 
 ".�ر الق�سوال/�ائ3 ال0ل(�دKة ح�ل س

Kق�ل ه�ام Kعق�ب رئ�- ق=9 األ@/اث 
ح�ل ال(=&� :" وال(عل�مات في م*س=ة الق�س ال�ول�ة

  ".األق"ى وال1ل�ة الق�K(ة
" vا@ع یه�دP اءUعى االح0الل إلى إع=Kّ

لل(%ا3P ال0ي ت�Bل قلI الق�س، وال س�(ا م/�{ ال(=&� 
األق"ى، @ق�ة ال&�افات، وال(عاول، وال(UURات اله�Bل�ة 

ّل(�Hفة ال0ي ت�(ل إن�اء ح�Kقة ت�رات�ة یه�دKة ت/اص� ا
�ة اإلسالم�ة، Rة، وت%اف- أس�ارها ال0ار�)Kال1ل�ة الق�
ّوت(%ع أv ت�Uر ع(�اني فل=4U%ي في ال(%Uقة 
 9Vة خاصة؛ إذ ت�Hة ال�ه�اء لها رم�ّال(=0ه�فة، ومق1
رفات مwات ال�ه�اء الmی? ارتق�ا في الv�"0 لع�وان 

4ل�ة ال0ي اح0لj ال�U� ال��قي م? الق�س الق�ات اإلس�ائ
  ".١٩٦٧عام 

أمام هmا الع�وان على مق1�ة ال�ه�اء ال :" وتا@ع
نب� م? ج1هة شع1�ة مق�س�ة ت0"�� لالح0الل، ت)�  ّ
ْم�ع�مة م? ع(قها الع�_ي واإلسالمي، وق� س31 أن  ّ
نن&ح ال(ق�س�4 في إKقاف اع�0اءات سلUات االح0الل 

�ة وغ4�ه(اعلى مق1�ة @اب ال�ح(ة،sة ال�4س�ومق1 ." 

نب�وره اع10� ال�اح³ ال(R0"¡ في ش*و 
الق�س ز�اد ا@/�¡ أنه B)K? فه9 ت/�ك ال1ل�Kة به�م 
�ة ض(? ثالثة ات&اهاٍت عامة تع(ل sة ال�4س�درج ال(ق1

وه� : قش� – م��وع الق�س: عل4ها في الق�س، األول
ة ال(��وع الvm ت=عى بل�Kة االح0الل م? خالله إلى إعاد

 -)K ة للق�س، @(ا)Kتأه4ل ال(�خل ال�(الي لل1ل�ة الق�
@�ارع الHاه�ة وشارع صالح ال�ی? وشارع ال("�ارة، 
وشارع ال=لUان سل�(ان الع�ضي ال�اصل ب4%ه(ا، وه� ما 

 .Kع%ي ق0ل القلI الع�_ي ال(عاص� للق�س

ه�م  وفي ال(=ار ال
اني، اع10� ا@/�¡ أن... 
�ة Kأتي فsة ال�4س�درج ال(ق1 �اق اس0ه�اف ال(قاب�ي س

�ة في م/�{ ال1ل�ة الق�K(ة ل)�نها ت�Bل جHءا م? Rًال0ار�
�قة سBانها �ًاله��ة ال/Vار�ة لل(�ی%ة وشاه�ا على ح
ع1� ال0ار�خ م=ل(4? وم=�/44?، وأخU� ما ف4ها م? 
هmه ال%اح�ة أنها وضع یٍ� على ال(�خل ال�(الي لل(ق1�ة، 

ً�نا أن الU��3 وال(�خل وه� أح� @اب4? اث%4?، ومفه�م قان
ًلل(%�أة أو ال(ل)�ة تعامل �أنها جHء م? حH4ها، خ"�صا 
ٍإذا �انj تلF ال(ل)�ة م%�أة نفع عام، ف)�k إذا ما 
أضف%ا أن هmه األرض في هmا ال(�قع ال/=اس هي أرض 

�ة م? األساسsوق. 

و_4? ا@/�¡ في ال(=ار ال
ال³ أن هmا ال�رج 
ع م? م%0"فه م(� غ�_ي ٍّی*دv إلى م(� لل(�اة، ی0ف�

مالص3 ل=�ر ال1ل�ة الق�K(ة ی%0هي ب�اب األس�ا� في 
vس�ر ال1ل�ة م�اش�ة، وهmا ال((� ه� م�خل ح�4 إلى 
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ال(=&� األق"ى ال(�ارك للقادم4? إل�ه م? ش(ال ال1ل�ة 
ًالق�K(ة في رمVان وأKام ال&(ع واأل¥�اد، م/mرا م? أن 

دv إلى تع4Uل م��وع االح0الل به�م درج ال(ق1�ة ق� ی*
ح��ة ال(�اة ال�اصلة إلى األق"ى أو تغ44�ها، ور_(ا 
�BKً هmا م*ق0ا خالل الع(ل في ال(��وع أو ال0%ازع  ن
ًعل�ه @ع� ه�م ال�رج، أو دائ(ا إن ت9 ال(��وع و�ان 
�اته ما Kف�ض على ال(�اة تغ44� ات&اه P ل في)/K

 .ًس4�ه9 ع(ل�ا

¡��ة الv�"0 لل(��وع، قال ا@/s� :وح�ل �
ًلعل ال�URة األولى ال0ي ت(%ح ال&(�ع وق0ا ه� ما قام @ه "

نال(/ام� ال(ق�س�4 ول&%ة رعاKة ال(قاب� اإلسالم�ة،  ن
ح4? تق�مU@ jلI وkl أع(ال ال/ف� ال(�م�ة في ال(Bان 
 jٍاء وق�ا ال(=ار القان�ني �ف4ل @�mه، وه�وح"لj عل
ٍث(4?، ور_(ا K/ق3 ن0ائج إK&اب�ة في أح�ان قل4لة، ل)? 
ٍی%�غي ع�م ال0ع��ل عل�ه �(=ار وح�4 رغ9 أه(04ه، 
�k ال/�Vر في ال(ق1�ة 
ًم��دا على ض�ورة ت) ّ
�فها، ور_(ا ال(�ادرة إلى إعادة إصالح ال�رج خالل b%وت
�k، ول� ت�ر�&�ا، 
ًرمVان أو ف0�ات ال�ج�د ال��� ال) v
والF=)0 ب0=ل�{ ال�Vء على ال(ق1�ة ومUURات 

  ".(/0ل م? ت(���ها @=ه�لةٍاس0ه�افها @�Bل K(%ع ال
  ٢٩/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

�ةlة حق�)b%_ا : م�ًال(ق�س�4 ی�اجه� ح ن ن
  إس�ائ4ل�ة غ4� م=�1قة

  

" ع(4� ع(�9"قالj م%b(ة  - ع�نان أب� عام� 
ناإلس�ائ4ل�ة إن ت%فm4 صفقة الق� ال0ي أجازت إلس�ائ4ل 

ل(�� ض9 ثل³ الVفة الغ�_�ة ت(H4ت @�URات @ع�4ة ا
@�أن م%ا3P ش�قي الق�س، إذ إن ع(ل�ات ال9V تع(3 

 .عHل ال(�ی%ة ع? م/�Uها الفل=4U%ي

 k�وأضاف ال)اتI وال�اح³ في ال(%b(ة أ�
، ت�ج(0ه م/ادثة م/ل�ة تاتارسBي في تق���ه على م�قع

ال�Vء األخV� الvm ح"لj عل�ه "أن " ٢١ع�_ي"
 ت(�UR@ H4ات ٢٠٢٠إس�ائ4ل في ش�قي الق�س عام 

إس�ائ4ل�ة @ع�4ة ال(�� في ال(�ی%ة، ورأی%ا ال9V الفعلي 
لل(�ی%ة، وتع(34 عHلها ی%�فع لألمام، ومع تف�ى و_اء 

��ة ال(ق�س44? تقع ك�رونا، �ه� أن ال(=*ول�ة ع? م�
  ".@ال)امل على عات3 ال=لUات اإلس�ائ4ل�ة

 ٢٠٢٠أح�اث الق�س لعام "وأك� تاتارسBي أن 
تV(? ال0�و�ج لألح�اء االس0�Uان�ة، وه�م ال(%ازل 
%4�ة @"�رة غ4� م=�1قة، والR0لي ع? ع��ات U=الفل

 م=P�0%ات ٣آالف ال(ق�س44? أمام ��رونا، و�عالن ب%اء 
غفعات هامات�س، وهار : ًا في الق�سهي األك
� ت�م4�

 @الVفة الغ�_�ة ١ح�ما الغ�_�ة ج%�ب ش�قي الق�س، و�Kه
ب4? معال�ه أدوم�9 والق�س، ما س�قUع ات"ال ال(ق�س44? 

  ".ًش�قا، و�ق=9 الVفة الغ�_�ة ش(اال وج%�_ا
ب%اء ال(=P�0%ات ال&�ی�ة ی0عارض "وأوضح أن 

%4�ة @االحU=ة @اس�10ال دولة فل���ا مع الm0الل، وله
ال=I1 اضU� ن%0�اه� خالل ال=%�ات ال
(اني ل0&(�4ها 
@=I1 الVغ{ ال�ولي، مقابل ال0�و�ج آلالف ال�ح�ات 
االس0�Uان�ة ال(/�Uة @الق�س، وت��U� مل�ارات ال��اقل 
قفي ال%1�ة ال0/0�ة لU� الق�س وال(=P�0%ات، ض(? 
، ال0ي ت�سع الق�س في ع(3 الVفة  �خUة الق�س ال)1�

%4�ة إلى ج�4ب صغ4�ةالغ�U=ة، وتق=9 ال(=احة الفل�_."  
ع%�ما ت)(ل إس�ائ4ل خUUها "وأشار إلى أنه 

%4�ة U=قة العاص(ة الفلU%ح�ل الق�س ال(/0لة، فإن م
ً �9 ج�ا، س904 ٢٥م? بj4 ل/9 إلى رام هللا @(=افة 

تق=�(ها إلى خ(=ة ج�4ب على األقل، وهmا Kع%ي م? 
ئ4ل لbه�ها لع(ل�ة ال=الم، ال%اح�ة الع(ل�ة، إدارة إس�ا

وع�م إنهاء ال=�U�ة الق=��ة على الفل=4U%44?، و_(ا أن 
إس�ائ4ل ق�رت إزالة الق�س م? Pاولة ال(فاوضات، فإن 
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 ألف فل=4U%ي في الق�س ٣٤٠م=ألة ��k ت�1و ح�اة 
  ".ت"�ح أك
� أه(�ة

نالفل=B�K ?44%4Uل� "وأضاف تاتارسBي أن 
��قي والغ�_ي، وهmه م? سBان الق�س، @�ق4ها ال% ٣٨


4� م(ا ت�غI ال�ولة ال4ه�دKة في ت/(له، B@ �1ن=�ة أك
ألن صفقة ت�امI م%/j ال(�افقة على الUR{ اإلس�ائ4ل�ة 

 ألف مق�سي م? ال(�ی%ة، الmی? اضU�وا ١٢٠إلزالة 
قن0�&ة الH44)0 ال(=0(� في ال(UURات ال0ف"4ل�ة وحق� 

إلى ال��; في ال1%اء في األح�اء ال�اقعة داخل ال=�اج، 
ال(%ا3P ال(Hدح(ة ال0ي أقام0ها إس�ائ4ل خلف ال&�ار 

  ".الفاصل
قثل³ سBان ش� الق�س اضU�وا "و��ف أن 

، ٢٠١٥م%ها، مع أنه في % ٥لل��; في م%ا3P ت�Bل 
ً ألفا م(? ١٢٠أعل? ن%0�اه� رغ01ه في إلغاء إقامة 

��� ه%اك، و�انj ح�Bم0ه على اس0ع�اد ل0غ44� �Kن
األساسي م? أجل إلغاء ارت�اPه9 بها، نقان� الق�س 

�ا لل���ة اإلس�ائ4ل�ة B��خ0(ا أم Iام�صفقة ت jUأع Fلmًل ً
�ع ش�قي الق�س إلى أجHاء، واس0)(ال ال%قل الهادئ Uب0ق
الvm ت�فع م? خالله ال(ق�س44? إلى ما وراء ال&�ار 

  ".الفاصل
اإلج�اءات اإلس�ائ4ل�ة أسف�ت ع? "وتا@ع @أن  

لق�س ل(ا وراء ال&�ار الفاصل @(%ع دفع سBان ش�قي ا
ح"�له9 على ت"ار�ح ب%اء، �(ا أنه ل9 ی90 ت/�ی³ 

 m%ة م�%4U=ائها الفل� ٢٠ال(UURات اله�Bل�ة في أح
 @إع�اد ً، وه%اك أح�اء ل9 تق9 إس�ائ4ل ف4ها أب�اًعاما

مUR{ رئ�=ي، و_ال0الي، ال ت�ج� إمBان�ة لل/"�ل على 
ل&ة على س41ل ال(
ال ت"ار�ح ب%اء ف4ها، ففي ق��ة ال�
   ".ن"ف ال(%ازل مه�دة @أوام� اله�م

�اسي له�م ال(%ازل "وأك� أنه ��9 ال�ق9 الU/ت9 ت
 عائلة مق�س�ة م%ازلها، خاصة ١٤٠هmا العام، @فق�ان 

 ،?4%P�0=)ات لل�في حي سل�ان الvm تع(ل ح�له ج(�

ًوشه�نا ع�دا مقلقا م? أحBام إخالء   عائلة م? ٢٢ً
ان وال��خ ج�اح ل"الح م%b(ات م%ازلها في سل�

إس�ائ4ل�ة م
ل إلعاد وع4U�ت ��هان�9، و_&انI االس0�الء 
على م%ازل الفل=4U%44?، تع(ل إس�ائ4ل مع م%b(ات 
ال(=P�0%4? لل=�U�ة على أجHاء �41�ة م? الفVاء العام 

  ".في ال/ي
ت/j س0ار ال(�ار�ع ال=�اح�ة "وخ90 @الق�ل إنه 

ارس ال�ی%�ة، ت)
ف إس�ائ4ل وم�اكH الHوار، وح0ى ال(�
ال(&(عات االس0�Uان�ة ال(عHولة في قلI األح�اء 
%4�ة، ب4%(ا ی%هار ال%=�ج الفل=4U%ي، و��ف و_اء U=الفل
ك�رونا الU��قة ال0ي ت*ث� بها ه�اشة أوضاع ال(ق�س44? 

   ".ن0�&ة أع(ال الق(ع اإلس�ائ4ل�ة على ال(�ی%ة @أك(لها
 ٢٩/١٢/٢٠٢٠ ٢١م�قع ع�_ي

* * * * *  

vال&�ار الع%"� .. م? قلق4ل�ة إلى الق�س
  K/�م ال(�اP%4? م"ادر رزقه9 و�0ه�د وج�ده9

  

 @ع� إقامة ج�ار - v م"Uفى ص1�- قلق4ل�ة
(Hقj األراضي ، تv٢٠٠٢الف"ل الع%"� عام 

�ة الVفة، وه&� �%4�ة، وعHلj الق�س ع? @U=ُالفل ُ
ع��ات اآلالف م? أهلها إلى ال�Vاحي وخلف ال=�ر 
العازل، ��(ا ت/�لj م�ی%ة قلق4ل�ة إلى س&? �41�، وح�م 
االح0الل األهالي م? مق�مات ال/�اة األساس�ة، �(ا حال 

mتغ jة ال0ي �ان�"Rة ال�v ب4%ه9 و_4? أراض4ه9 الHرا¥
 .الVفة الغ�_�ة @VRارها وفاكه0ها ال((H4ة

. وفي هmا ال=�اق، Kق�ل رئ�- بل�Kة قلق4ل�ة د
قلق4ل�ة ت��; @ال/� : "دوت ��م" الق�س"vهاش9 ال("� لـ

األدنى م? مق�مات ال/�اة @=I1 إقامة ال&�ار الvm ح�م 
األهالي م? ال�0سع في الع(�ان أو الHراعة ، ف(=احة 

ة لع�د قاP%4ها، وهي م? ال(�ن ال(�ی%ة صغ4�ة @ال%=�
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�ذات ال)
افة العال�ة @ال=Bان على م=�0 العال9، ف)ل 
  ". ألف م�اP? على األقل١٢ك4ل� م0� B=K%ه 

�k ال("�Vو�v" : 9ح0ى األم�ات ال م=احة له
قفي ع(ل�ة ال�ف?، ف)ان م��وع P(� ال(ق1�ة وال�ف? ف� 
ال&Hء الvm تP 9(�ه، إضافة إلى ع(ل�ة خ%3 لل=Bان 

  ".على م�ار ال=اعة
ب�وره، Kق�ل ال(ه%�س أح(� ع�4، م�ی� عام 

�ال&�ار على م=�0 : "م�ی��ة الHراعة في م/افbة قلق4ل�ة
�وعلى م=�0 .  ألف دون١٤٠9الVفة الغ�_�ة عHل 

م/افbة قلق4ل�ة عHل ق�ا@ة الع���? ألف دون9، وهي 
ٍأراض زرا¥�ة خ"�ة، و�90 ال�خ�ل إل4ها ض(? إج�اء 

  ".4لي م��دأم%ي إس�ائ
و�ق�ل دمحم أب� ال��خ، م=*ول ملف االس0�Uان 

ًال&�ار خل3 وضعا مأساو�ا على أهالي : "في ال(/افbة ً
ٍقلق4ل�ة @�Bل خاص، وعلى ال(/افbة @�Bل عام، فآ@ار 
 H%� ها خلف ال&�ار، وهي)bل معHة االرت�از�ة ع�ُقلق4ل
تار�Rي لل(/افbة، و�ع�د ع(� هmه اآل@ار إلى ما @ع� 

�ة م�اش�ة، إضافة إلى أن ال�0سع الع(�اني م/�ود ال%)
�ة لل=Bان��1Uادة ال�Hفي @الK ًج�ا، وال."  

vوفي اإلPار ذاته، و_ع� إقامة ال&�ر الع%"� 
 ألف ١٢٠ح�ل م�ی%ة الق�س، عHل االح0الل أك
� م? 

م�اP? مق�سي خارج ال(�ی%ة، وذلF لل0قل4ل م? ال)
افة 
% ٣٧نP%� ما ن=01ه ال=Bان�ة داخلها، حB�K ³4ل ال(�ا

  .م? م&(�ع ال=Bان في ال(�ی%ة ال(/0لة
اإلس�ائ4ل�ة ه�دت @قUع " نج�/�"و�انj ش��ة 

ال(�اه وتقل�¡ ال)(�ات ال(R""ة لهmه ال0&(عات بmرائع 
نوا¨�ة، ��(ا اع10� ال(�اP%� في ال0&(عات ال=Bان�ة 
ّخلف ال&�ار أن هmه ال�URة ت%�رج ض(? س�اسة 

  .ى ال�ح4لال344V0 و�ج�اره9 عل
vو�ق�ل فR� أب� ذKاب، ع�V ل&%ة ال�فاع ع? 

ن/? أمام س�اسة ": "الق�س"الق�س وال(ق�سات، لـ

 k�s&ة مق04ة م? ق1ل االح0الل م? خالل ت��ع%"
مق�مات ال/�اة ل�� ال(ق�س44?، س�اء داخل ال&�ار أو 

 ألف مق�سي ١٢٠خارجه، فاالح0الل @ع� عHل أك
� م? 
ُی��� اآلن ت�ح4له9 ع? م/�{ ع? ال(�ی%ة خارج ال&�ار 

الق�س، ح0ى ال Kع�دوا إل4ها م�ة ثان�ة ، فال�URة األولى 
كانj العHل وال�URة ال
ان�ة س/I ال(�اP%ة واله��ة 

  ".ال �BKن�ا م? ض(? سBان ال(�ی%ةالHرقاء ، ح0ى 
نإن ش��ة ج�/� ت��� قUع ال(�اه ع? : وأضاف

% ٦٥ ال(�اP%4? ال(ق�س44? ون=�ة األPفال ت"ل إلى
م? م&(�ع ال=Bان في تلF ال(%ا3P، وق� ت/�ث م�ی� 
ال���ة مع م=*ول األم? الق�مي في هmا ال(&ال، وهmا 
 9�R)ا، ف�ًی�لل على أن األم� س�اسي @/j ول�- مال
شعفا� ی90 دفع ال(�اه ع? ال=Bان ��ه م? ق1ل و�الة 
الغ�ث ، فال م�Bلة مال�ة، بل األم� ی0عل3 @=�اسة 

 ع? م/�{ الق�س وس/I ال(�اP%ة، ال0�ح4ل والU�د
ًفاالح0الل RK�ى م? ع�دة ال(ق�س44? القا@ع4? حال�ا 

  ".خارج ال&�ار
ن/? �(ق�س44? مUل�ب م%ا اث�ات : "وأضاف

، و�mلF "األرن�نا"ال(�اP%ة م? خالل ما K=(ى @V���ة 
إ�هار ف�ات4� ال(�اه، و�ذا ت9 شIU الف�ات4� م? 

ني أنه9 س��Bن� ال(ق�س44? خارج ال&�ار، فهmا Kع%
م=0ه�فI/=@ ?4 ال(�اP%ة ال(ق�س�ة، �(ا أن إث�ات 

j/@ �"%ار ع�ة في األصل ق%Pال(�اv."  
م? �ف� ) ً عاما٦٥(أما ال(�اP? عHام ع�ض 

قUع ال(�اه أو تقل�¡ : "ّعقI، ش(الي الق�س، ��ق�ل
ال)(�ات Kأتي ض(? إPار دفع ال=Bان على الR0لي ع? 

ٍ مBان آخ�، ففي ال�1اKة م�اP%0ه9 في الق�س وال�/³ ع?
ش&ع االح0الل خ�وج ال(ق�س44? إلى األح�اء ال(�ج�دة 
خارج ال&�ار، ولK 9��د إج�اءاته ض�ه9 ح0ى K�&عه9 
على الR�وج م? ال(�ی%ة ال(ق�سة، وع%�ما ان0قل اآلالف 
ٍم%ه9 إلى ال(Bان ب�واع اق0"ادKة، قام االح0الل @ف�ض 
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 ن�فع األرن�نا، ش�وPه عل4ه9 ل(%عه9 م? الع�دة، ف%/?
وهي ض���ة ال(=قفات، وال تق�م ل%ا بل�Kة االح0الل في 
الق�س أv خ�مات، ونUV� ل�فعها ح0ى ن
j1 ال(�اP%ة، 

?4%Pل¡ م%ا �(�اR0اه لل�  ".وال�4م Kأتي دور فات�رة ال(
إلى ذلF، قال ع(اد ع�ض، رئ�- بل�Kة �ف� 

I0ا : "عق��ش"�/�ت���ان م? هmه " م�B�وت"و" نج
 الع%"��ة م%ع أv ت�اج� مق�سي في هmه ال=�اسة

ال(%Uقة ال0ي هي جHء م? الق�س، وع%� تقل4ل ال(�اه 
على ال(�اP%4? في ال(%Uقة Kع%ي أن معاناة أك
� م? 

ن ألف مق�سي س0)� حاض�ة مع �ل Pفل وام�أة ١٢٠
ورجل �41� في ال=?، فال/�ب م0%�عة عل4%ا، ون/? 

%4�ة ال0ي ك1ل�Kة ن0عامل م�اش�ة مع ش��ة ال(�اه U=الفل
، وأv تقل4ل في "م�B�وت"و" نج�/�"تأخm ال(�اه م? 

ال)(�ة س4%عB- عل4%ا م�اش�ة، ألن ش��ة ال(�اه 
%4�ة ¥�ارة ع? ناقل، وال ت=�U� على ال(�اه @فعل U=الفل

�ات ال=�اس�ة مع اإلس�ائ4ل44?lاالتفا."  
 ٢٩/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

  
 ٢٠٢٠ خالل قالاع0 حالة ٤٧٠٠: تق���

 "�األس� على £ص/�ا األس�أ"
  

، ل�راسات فل=4U? م��H أك� - غHة  أن �األس�
 ح(الت ٢٠٢٠ العام خالل واصلj االح0الل سلUات
�ة االع0قالs=وال0ي شع1%ا، أب%اء @/3 ال0ع j/ءا أص�Hًج 

 رص� ح³4 الفل=4U%ي؛ لل�عI ال&(اعي العقاب م?
H��)فال، ٥٥٠ ب4%ه9 اع0قال، حالة ٤٧٠٠ الPً ١١٨و 
  .وف0اة ام�أة

 األس�أ ه� ٢٠٢٠ عام فل=4U? م��H َّوع�
؛ على £ص/�ا  ش�ی� لUR� ح�اته9 تع�ضj ح³4 �األس�
 وص�ل وت=ه4ل @=الم0ه9، االح0الل اس0ه0ار ن0�&ة

؛ ك�رونا ف4�وس  ح0ى ًأس4�ا ١٤٠ أصI4 فق� نلل=&�
 ع�م ن0�&ة األع�اد هmه ارتفاع و��0قع العام، نهاKة
341Uة ائلوس تKة ال/(اKإدارة م? وال�قا ،  كmلF نال=&�
I4م? الع�ی� أص �اض العام خالل �األس�ان @أمP�=ال 

  .القل1�ة وال&لUات
 إن ال(��H، م�ی�" األشق� ر�اض "ال�اح³ وقال

 وال=�اس�ة والع=B��ة األم%�ة @(*س=اته االح0الل
 إج�اءاته ٢٠٢٠ العام خالل واصل كافة، واإلعالم�ة
�ةوال الع%"��ةs=ض� 0ع ،  أشBال كل وف�ض �األس�
 األساس�ة حق�قه9 كل م? وح�مانه9 وال344V0، االن0هاك

 اق0/ام وواصل ع%ه9، وال�Hارة العالج ح3 ف4ها @(ا
 ��وف في وعHله9 @الV�ب، عل4ه9 واالع�0اء نال=&�
  .قاس�ة

 ٢٠٢٠ العام خالل االع0قال حاالت ت�ز�ع وع?
 األك1� ال%"I4 على ح"لj الق�س م�ی%ة أن األشق� َّب4?
 حالة ٢٠٠٠ ب�اقع ٢٠٢٠ العام خالل االع0قاالت م?

 االع0قاالت إج(الي م?% ٤٢ ح�الي وشBلj اع0قال،
%4�ة، األراضي أن/اء كل في ج�ت ال0يU=تل0ها و الفل 

 غHة قUاع وم?. اع0قال حالة ٧٠٠ ب�اقع الRل4ل م�ی%ة
 الVفة م�ن على م�زع4? وال�اقي اع0قال، حالة ٨٨
  .ال(/0لة _�ةالغ�

 ٥٥٠ األPفال ب4? االع0قال حاالت بلغj ب4%(ا
 ع��، ال�ا@عة أع(اره9 ت0&اوز ل9 ٥٢ ب4%ه9 حالة،

 ج�4س م?) س%�ات ٧ (سع�ة أب� ماج� الUفل أصغ�ه9
 ال%ار إPالق @ع� أPفال ١٠ اع0قل ��(ا قلق4ل�ة، قش�

  .@&�وح و�صاب0ه9 عل4ه9
jعامال خالل ال%=اء ب4? االع0قال حاالت ووصل 

 و�mلF قاص�، ف0اة ١١ ب4%ه? حالة، ١١٨ إلى ٢٠٢٠
�ات، وناشUات، ُم=%ات،s/ال�ات وصPات، و� جام�

 .األق"ى ال(=&� في وم�ا@Uات
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Fلmل%�اب العام خالل اع0قال حاالت ٩ رص� ت9 ك 
 �وذو ال(�ضى وم? الفل=4U%ي، ال0���عي ال(&ل- م?

 م? Kعاني @عVه9 حالة، ١٤٥ الRاصة االح0�اجات
 ن"اص�ة م/ف�´ ال(�اP? م%ه9 وج=�Kة، نف=�ة اتإعاق
  ".ال"�ع "م�ض م? Kعانى وه� نابل-، م/افbة م?

 الع�ی� ال(اضي العام خالل االع0قاالت Pالj ك(ا
 م?) ًعاما ٨٠ (ب�_� ال�ح�9 ع�1 أب�زه9 ال(=%4?، م?
 إس/اق وال(=? @الق�س، سل�ان ب1ل�ة العام�د رأس حي

 م? Kعاني أنه ًعل(ا هللا، رام م?) ًعاما ٧٧ (ی�ن- أم4?
  .القلI في م�اكل

 حالة ١٢٠٠ االع0قال حاالت ب4? وم?
jاس0ه�ف �ر�?، �األس�44? ٧و ال(/)K? ألكاد��وم/اض 

 ّالفل=4U%ي ّوالف�H4ائي الفلF عال9 م%ه9 ال&امعات، في
 هللا رام م? ،)ًعاما ٥٥ (ال1�غ�ثي ع(اد ال1�و��=�ر

  .vإدار اع0قال ق�ار @/قه وص�ر
Fلmك jالP ادات م? ًع�دا االع0قاالت�� ال

�ة، اإلسالم�ة%Pم%ه9 وال� -� العل�ا اإلسالم�ة الهw4ة رئ
I4Uخ األق"ى ال(=&� وخ� ٨١ (vص1� عB�مة ال�

 األوقاف عام م�ی� نائ4B@ I�ات ناجح وال��خ ،)ًعاما
 س� وأم4? ،"غ³4 ع�نان "الق�س وم/اف� اإلسالم�ة،

 األس4� نادv وم�ی� ،"0�ةال% @الل "الل�اء ال�ع1ي ال(*ت(�
 على م�اP? ١٠٠ اع0قال إلى إضافة ،"ق�س ناص�"

�ةsاالج0(اعي ال�0اصل م�اقع على ال)0ا@ة خل.  
 ارتفاع شه� ٢٠٢٠ عام أن إلى األشق� وأشار

 ال�ه�اء، م? ٢٢٦ إلى األس4�ة ال/��ة شه�اء قائ(ة
F٤ @ارتقاء وذل �ة �أس&� وال ال(0ع(�، ال1Uي اإله(ال ن0
 إلى ت=ل�(ها االح0الل و��ف� م/H&0ة، 
ام4%ه9ج تHال

 م? ،)ًعاما ٢٣ (ال1�غ�ثي رشاد ن�ر: وه9 ل�ف%ها، ذو�ه9
 @ع� vال"/�او ال%قI س&? في اس0�ه� والvm هللا، رام

 نقله في ال=&? إدارة وتأخ� ش�ی�ة إغ(اء ل/الة تع�ضه

 ف1�ای� في اع0قل و�ان ساعة، ن"ف م? ألك
� و�نعاشه،
  .س%�ات ٨ الفعلي @ال=&? ح9B قه@/ وص�ر ،٢٠١٧

 الغ�ابلى خل4ل سع�� األس4� اس0�ه� ی�ل�4 وفي
 @ع� غHة، @قUاع ال�&ا¥�ة حي سBان م?) ًعاما ٧٥(

 ًحB(ا KقVى كان ح³4 م�0اصلة؛ ًی�ما ٢٦ اس0(� اع0قال
 سw4ة ص/�ة ��وف م? Kعانى كان وق� ال(*_�، @ال=&?

 ١٢ م? ألك
� وعHله عالجه، و�ه(ال س%ه ك1� ن0�&ة
 في س�Pان�ة @أورام أصI4 ًوم*خ�ا م�0اصلة، ًعاما

  .ال�1ل�ة وال(=الF ال1�وس0اتا
 داود األس4� اس0�ه� س01(1� شه� ب�اKة في

jلعP I4URان م? )ًعاما ٤١ (الBم�ی%ة س j4ل/9، ب 
 أشه� @أر_عة ًعاما ١٨ ال�الغة م/�Bم04ه ان0هاء ق1ل

 �ع�ف س&? في حادة قل1�ة @&لUة أصI4 ح³4 فق{؛
  .إث�ها على اس0�ه� ال1Uي، اإله(ال ن0�&ة

 ه� العام خالل األس4�ة ال/��ة شه�اء وآخ�
 @ع� ج%4? م?) ًعاما ٤٦ (وع� أب� ن&I4 ك(ال األس4�

 ًحB(ا KقVى و�ان االع0قال، م? ون"ف ًعاما ١٧
 @=�Pان األخ4�ة ال=%�ات في وأصI4 ال(*_�، ّ@ال=&?
 ال�م، صفائح ّت)=� إلى @اإلضافة ال"�ت�ة واألوتار ال/ل3
  .ن�ف(1� في ًشه�4ا وارتقى

 م? صع�ت االح0الل م/اك9 أن األشق� وأك�
 ح³4 ؛٢٠٢٠ خالل �األس� @/3 إدار�ة أوام� إص�ار
 ج�ی� ب4? ما vإدار ق�ار ١١٠٠ خاللها االح0الل أص�ر

 ما ،٢٠١٩ العام خالل vإدار ق�ار ١٠٢٢ مقابل وت&�ی�،
  .اإلدار�ة األوام� إص�ار في% ٨ ب%=�ة ًارتفاعا B�Kل

 لل(�ة ص�رت ال0ي الق�ارات أع�اد بلغj وق�
 @أن ًعل(ا ًق�ارا، ٣٥٠ العام خالل �األس� @/3 األولى

، ل(�ات نف=ه العام خالل له9 ال0&�ی� ت9 غال041ه9  �أخ�
 نس&� في س%�ات أم�Vا نم/�رو �أس� ومعb(ه9
، م�ة اع0قاله9 وأع�4 االح0الل  ق�ارات ع�د بلغ ب4%(ا �أخ�
 ب4? ما وت(�0 ًق�ارا، ٧٥٠ �أخ� لف0�ات vاإلدار ال0&�ی�
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 ل�ع� م�ات ٥ إلى ووصلj شه�ر، ٦ إلى شه��?
  .�األس�

jالPارات و�فال ال%=اء اإلدار�ة القPون�اب واأل 
 @/3 إدار�ة أوام� ص�رت ح³4 ال0���عي؛ ال(&ل-
 ف�دKة إض�ا@ات ًأس4�ا ٢٢ خاض ب4%(ا ن=اء، ٤و Pفل4?،

 ف0�ات وت�اوحj £إدار�ا اع0قاله9 على ًجااح0&ا الUعام ع?
 األس4� ،أ�Pله9 أشه� ٤ إلى أس�1ع4? ب4? ما إض�ابه9

  .أKام ١٠٤ بلغ الvm األخ�س، ماه�
 ًأس4�ا ٣٨٠ س&�نه في Kع0قل االح0الل یHال وال

j/اإلدار االع0قال نقان� تv ،غال041ه9 ال0ع=في �أس� 
، م�ة اع0قاله9 أع�4 نم/�رو  م? ٦ ب4%ه9 وم? �أخ�

 �@��: وه? أس4�ات، وثالثة ال0���عي، ال(&ل- ن�اب
 رام م? ال=عاف4? وخ0ام ال41�ة، م?) ًعاما ٢٦ (ال��Uل

 Pفل4? إلى إضافة ل/9، بj4 م? ال�1ن قوش�و هللا،
  ...قاص��?

H��)4%ي الU=٣٠/١٢/٢٠٢٠ لإلعالم الفل  
* * * * *  

  
م? م=احة % ٨٧االح0الل K=�0لي على 

  االس0�Uانالق�س ال(/0لة ع1�
  

َ ش�عj ال/�Bمة - ع(ان -نادKة سع� ال�ی? 
�k“اإلس�ائ4ل�ة في ت%فm4 م��وع sRار الUالق ” vmال

ی�_{ ال(=P�0%ات في الق�س ال(/0لة، و_(/�Uها، 
�ة أجHاء �ب�عVها ال�ع�، و_%4b�اتها ال&اث(ة ض(? @
الVفة الغ�_�ة، به�ف ته��� الق�س وتغ44� ه��0ها 

ئها الع�_�ة، وم%ع جعلها عاص(ة ومعال(ها، وعHل أح�ا
%4�ة ال(%��دةU=لل�ولة الفل.  

%4�ة @(��وع U=ة الفل�ون�دت وزارة الRارج
�k اإلس�ائ4لي ال0ه���v، مUال�ة ال(&0(ع sRار الUالق
ال�ولي @ال�0خل العاجل للVغ{ على سلUات االح0الل 

اإلس�ائ4لي ل(%ع ت%فm4ه في الق�س ال(/0لة، �(ا ه� 
  .مUR{ له

ن�ه م�ی� دائ�ة الR�ائ{ في ج(��ة ال�راسات ��(ا 
م=اعي سلUات االح0الل “الع�_�ة، خل4ل ال0ف)&ي، إلى 
�� ع�د ال(ق�س44? إلى sR0344 %١٢لV0م? خالل ال ،

عل4ه9 @إقامة ال(=P�0%ات، وت%فm4 مUURها ال(=(ى 
  .”�الق�س ال)1�“

سلUات “وأفاد، في ت"��ح له أم-، @أن 
�م? م=احة % ٨٧الء على االح0الل اسU0اعj االس0

�فة 
الق�س ال(/0لة، ��(ا ت=عى إلقامة ب*ر اس0�Uان�ة �
 ?4%P�0=)ادة ع�د ال�Hض(? ما ت�قى م? م=اح0ها، ل

 ١٥٨ ألف م=P�0?، ض(? ٢٢٠ًال�الغ ع�ده9 حال�ا 
ن=�ة ع�د ال(�اP%4? % ٤١ألف وح�ة اس0�Uان�ة، مقابل 

  .”ال(ق�س44? م? إج(الي سBان ال(�ی%ة
%4�ة“، ن�هj م? جان1هاU=ة الفل�إلى ” الRارج

�k“خ�Uرة م��وع sRار الUعلى الق�س ال(/0لة، ” الق
ر_{ ال(=P�0%ات ال(/�Uة @الق�س م? ج(�ع “الس0ه�افه 

ال&هات ب�عVها ال�ع�، ور_Uها @الق�س، و_الع(3 
اإلس�ائ4لي ع1� ش�Bة واسعة م? األنفاق وال&=�ر، @(ا 

ات ال(�ج�دة في ، مع ال(=P�0%"١إv“في ذلF م=P�0%ة 
  .”األغ�ار ال(/0لة

 Fأن ذل@ j/معال9 “وأوض �إلى تغ44 vی*د
 3Pاق ال(%ا�وص�رة وه��ة ال(�ی%ة ال(ق�سة، و�غ
%4�ة، وت/��لها إلى ب*ر معHولة في U=اء الفل�واألح

  .”م/�{ اس0�Uاني إحاللي واسع وع(34
ب�ء ت%فm4 ال(��وع، ی%�رج في “واع10�ت أن 

�ة اPار م/اولة سلUات اال�ح0الل اس0غالل األKام ال(�0
على وج�د ال�ئ�- األم4��ي ال(%0ه�ة والی0ه، دونال� 
ت�امI، في الj41 األب��؛ ل0%فm4 أك1� ع�د م(B? م? 
ال(UURات االس0ع(ار�ة ال�0س��ة ال0ي واجهj في ف0�ات 

  .”سا@قة معارضة أم4���ة ودول�ة واسعة
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خل3 “ورأت أن سلUات االح0الل ت=عى إلى 
 ج�ی�ة على األرض م? شأنها ت)��- ض9 وأس�لة وقائع

الق�س ال(/0لة وم/�Uها وف"لها ع? أv ام�0اد 
فل=4U%ي وح=9 م=0ق1لها وقVاKا ال/ل ال%هائي 

  .”ال0فاوض�ة م? P�ف واح� و_ق�ة االح0الل
وف3 “وأشارت إلى أن سلUات االح0الل ت(Vي 

مUR{ اس0�Uاني ته���v س4*دv إلى ض�ب أv جه�د 
m1ة م�ولة إلPالق ع(ل�ة سالم ومفاوضات جادة دول

�قي، واغالق ال�اب نهائ�ا �ًو�ف�اغها م? مV(�نها ال/
” حل ال�ول40?“أمام أv ف�صة ل0/ق34 ال=الم وف3 

%4�ة قابلة لل/�اة U=صة إلقامة دولة فل�ف vوتق��� أ
ًوم0"لة جغ�ا��ا وذات س�ادة على ح�ود ال�ا@ع م? 

  .″١٩٦٧ح�H�ان العام 
%4�ة، وح(لj الRاU=ة الفل�ال/�Bمة “رج

اإلس�ائ4ل�ة ال(=*ول�ة �املة ع? هmه ال&��(ة ون0ائ&ها 
وت�ا¥�اتها على ف�ص ت/ق34 ال=الم واألم? واالس0ق�ار 

  .”في ال(%Uقة

ال0"ع�4 ال/الي في ع(ل�ات ال�0سع “وأك�ت أن 
االس0�Uاني واع�0اءات ال(=B�K ،?4%P�0ل ت/�Kا صارخا 

واسR0فافا @ال(&0(ع ال�ولي واألم9 إلرادة ال=الم ال�ول�ة، 
ال(0/�ة وق�اراتها و�معانا في ال0(�د واالنقالب على 
�ات lنالقان� ال�ولي والقان� ال�ولي اإلن=اني، واتفا ن

�ات ال(�قعةlواالتفا k�  .”ج%
م�اصلة الع(ل مع ال&هات “ولفj0 إلى 

وال(*س=ات ال�ول�ة ال(0R"ة، الس�(ا م&ل- األم? 
لفVح أ@عاد ” ال�4ن=�B“ال
قافة والعل�م وم%b(ة ال0�_�ة و

vال(��وع االس0ع(ار ال0ه���v، وح�� أوسع ضغ{ دولي 
م(B? ض� االح0الل؛ ل�kl تغ�له االس0�Uاني على 

%4�ة ال(/0لةU=األرض الفل”.  
 j1الPف� ال�ولي لالح0الل إلى “و�ج(ة ال�ب0

ت�اب4� و�ج�اءات ع(ل�ة �ف4لة ب0%فm4 الق�ارات األم(�ة 
%4�ة عامة، و_الق�س ال(/0لة الRاصةU=ة الفل�Vالق@ 
  .”خاصة

 ٢٣ص/٣١/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

�א!�	א א� �

%4�ة ال(/0لة ت�ه� ع�وانا U=ًاألراضي الفل
ًإس�ائ4ل�ا م0"اع�ا ً  

  

شه�ت األراضي ...  -   ع(ان–نادKا سع� ال�ی? 
%4�ة ال(/0لة، أم-، ع�وانا إس�ائ4ل�ا م0"اع�ا U=ًالفل ً ً

لة واسعة م? االق0/امات وال(�اه(ات في ّع1� ش? ح(
أن/اء م0Rلفة م? الVفة الغ�_�ة، م(ا أد� إلى وق�ع 
 ?4%Pالع�ی� م? االع0قاالت ب4? صف�ف ال(�ا

?44%4U=الفل.   

نواس0أنف ال(=P�0%� ال(U0�ف� اع�0اءاته9  ن
ّال(�0اصلة ض� ال�عI الفل=4U%ي، و_/3 ال(=&� 

 ق�ات االح0الل، األق"ى ال(�ارك الvm اق0/(�ه @/(اKة
   .ونفmوا داخل @احاته ج�الته9 االس0فHاز�ة

وق� ن�د رئ�- م&ل- األوقاف اإلسالم�ة في 
�9 سلهI، @ع�وان االح0الل، bخ ع�1 الع�الق�س، ال�
�ه، ض� ال(=&� األق"ى ال(�ارك والق�س %P�0=ّوم

اع�0اء سلUات االح0الل " وقال ال��خ سلهI إن .ال(/0لة
�ةsة ال�4س�ار�ة على مق1�m9 ق�1را ون"�ا تVال0ي ت ،ً ًُ ُ

، وه�م ١٩٦٧ل�ه�اء ق�Vا في الع�وان اإلس�ائ4لي العام 
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 vأن تق1ل @ه أ ?B)K ف�ض ت(اما وال�ًال�رج ف4ها، م
ش��عة في العال9 ع�ا ش��عة الغاب، ال0ي ی%0ه&ها 

   ."االح0الل ت&اه الق�س وأهلها
االح0الل "وأضاف، في ت"��ح له، أن 

K ،ائ4لي�ا@ع ال(�ی%ة ال(ق�سة اإلسP �44ع(� إلى تغ
وته���ها، م? اقU0اع لألراضي، وه�م ال�41ت، وته��� 

�ة في ال(�ی%ة/�  ". ال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
ال&ه�د ال(m1ولة م? ق1ل "وأشار سلهI إلى 

وزارة األوقاف، في س41ل الv�"0 وال�ق�ف في وجه هmه 
ى ال=�اسات، ال0ي ت=عى ل344V0 الR%اق أك
� عل

  ". ال(ق�س44?
�ة /�ب�وره، قال أم4? عام الهw4ة اإلسالم�ة ال(=

ال((ارسات "ل%"�ة الق�س وال(ق�سات، ح%ا ¥�=ى، إن 
%4�ة U=قلة إقامة دولة فل�ة، تع(ل على ع�اإلس�ائ4ل
عاص(0ها الق�س م? خالل ت�س�ع ن�اPها االس0�Uاني، 
وت���ع وت4�ته في ال(�ی%ة ال(ق�سة، وه�م ال(%ازل 

U=في الفل �ة، وم�اصلة ب%اء ج�ار الف"ل الع%"�%4v
  ."الVفة الغ�_�ة

ال=�اسة "وأضاف ¥�=ى، في ت"��ح له، إن 
ًاإلس�ائ4ل�ة ض� الق�س، ال0ي ت�Bل جHءا م? األراضي  ّ

%4�ة ال0ي اح0ل0ها سلUات االح0الل العام U=١٩٦٧الفل ،
ت=0ه�ف تغ44� معال(ها وتف��غها م? أهلها الع�ب 

(4? م? خالل ع(ل�ات االس0�Uان، ال(=�/44? وال(=ل
واإلج�اءات األحادKة غ4� ال��¥�ة وغ4� القان�ن�ة، أس�ة 

%4�ة ال(/0لةU=ة األراضي الفل��  ."ب�
  ٢٧ص ١/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

  االح0الل یه�م م%Hال في ص�ر @اه�
%4�-  ب4�وتU=و�االت- ة األراضي الفل   - 

H%ائ4لي، أم- م�ات االح0الل اإلسUسل jال في بل�ة ه�م
  .ص�ر @اه� @(�ی%ة الق�س ال(/0لة

وأفادت م"ادر م/ل�ة في ال1ل�ة، أن �Pاق9 
وآل�ات بل�Kة االح0الل في الق�س @(=ان�ة ق�ات خاصة 
م? ج�; االح0الل، اقj)/0 ص�ر @اه�، وه�مj م%Hل 

¡� .ال(�اP? أیه9 دمحم ش��j الI4UR؛ @/&ة ع�م ال0�خ
(�اP? ف�از ع�1ه، و�انj بل�Kة االح0الل ق� أج1�ت ال

به�م م%Hله م=اء أول م? أم-، في حي ال(�ارس م? 
�1B)ج1ل ال.  

 س%�ات، ٥عل(ا أن م%Hله ق� ب%ي ق1ل أك
� م? 
 أف�اد في ال(%Hل ٦و���; ه� وأس�ته ال(�Bنة م? 

   . م0� م�_ع١٠٠ال�الغة م=اح0ه 
�ات م��H ال(عل�مات اإلس�ائ4لي Uووف3 مع

، فإن ”ب0=ل�9“(/0لة قل/ق� اإلن=ان في األراضي ال
 v٣١سلUات االح0الل ه�مj م%m مUلع العام ال&ار ح0ى 

 م%ازل ١٠٧ال(اضي، ) ت���? أول(م? شه� أك�0_� 
�ة @أی�v ٧٢قش� الق�س، م? ض(%ها %Bه�م وح�ات س 

مال)4ها، و_لغ ع�د األشRاص الmی? فق�وا م%ازله9 خاللها 
  . قاص�ا١٧٦ ه9، ف٣٤٠4

م- ثالث م%�آت ك(ا ه�مj ق�ات االح0الل أ
�ة، ومH%0ها ق�4 اإلن�اءU=قة، في بل�ة س��ة ب��في ق 

  .ش(ال غ�ب نابل-
 ٢٧ص ٢/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

 على ه�م م%Hله في ًاالح0الل K&1� مق�س�ا
�1B)ال  

  

ق�ات االح0الل  أج1�ت – وفا – الق�س
اإلس�ائ4لي، ال(ق�سي ف�از ع�1ه على ه�م م%Hله في بل�ة 

�1B)ج1ل ال. 
ال%اش{ االج0(اعي في الق�س ال(/0لة خال�  الوق
ساعة م0أخ�ة م?  ، إن ع�1ه ش�ع في"وفا" أب� تاKه لـ
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م=اء أم- به�م م%Hله في حي ال(�ارس م? ال(1B�، @ع� 
 .Pال01ه بل�Kة االح0الل @اله�م، @/&ة ع�م ال0�خ�¡ أن

مالF ال(%Hل ع�1ة @أنه ب%ى م%Hله ق1ل أك
�  وأفاد
 أف�اد ٦ال(�Bنة م?  ه� واس�ته س%�ات، و���; ٥م? 

  . م0� م�_ع١٠٠في ال(%Hل ال�الغة م=اح0ه 
  ٢/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 

* * * * *  

 شاح%ات ج%�ب ٨االح0الل K=�0لي على 
  قش� الق�س

  

 اس�0لj ق�ات االح0الل – وفا –الق�س 
 شاح%ات م? بل�ة ٨اإلس�ائ4لي، ی�م ال
الثاء، على 

 .(/0لةقالعH4ر�ة ج%�ب ش� الق�س ال
-� نبل�Kة العH4ر�ة ع"ام ف�ع� لـ وقال رئ

   شاح%ات، ٨، إن ق�ات االح0الل اس�0لj على "وفا"
) لل%قل ونVح ال(�اه العادمة، م? مBان ع(لها(

 .العH4ر�ة في ال1ل�ة تع�د ل(�اP%4? م?
االح0الل K/اول اس0غالل ال(�اقع  وأضاف، إن

 مIB قواألراضي في ج%�ب ش� الق�س وت/��لها إلى
%4�ة، و�&1� U=ة الفلw41ل ته�ی�ا للB�K ات، ماKلل%فا

الw41ة على ص�ف ال(�اه في م%ا3P  العامل4? في م&ال
  .�أخ�

  ٢/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 
* * * * *  

نم=P�0%ا Kق0/(� األق"ى و�%فmو  ٥٩ ن
  ج�الت اس0فHاز�ة

 

 م=P�0%ا، ی�م األر_عاء، ٥٩ اق9/0 – الق�س
رك، م? جهة @اب ال(غار_ة، @احات ال(=&� األق"ى ال(�ا

 .@/(اKة ش�Pة االح0الل اإلس�ائ4لي
وأفادت دائ�ة األوقاف اإلسالم�ة @الق�س 
ال(/0لة، @أن ال(=P�0%4? اق0/(�ا األق"ى م? جهة @اب 

 ت��Hت في م%Uقة م"لى تل(�دKةال(غار_ة، وأدوا Pق�سا 
�ة م? ال(=&�، ونفmوا ج�التl��قة الU%)ح(ة وال�اب ال@ 

  .ةاس0فHاز�
  ٣/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 

* * * * *  

ّ جـ�اء ٦م"�ع عامل4? فل=4U%44? و�صا@ة 
  حادث ده- @/افلة إس�ائ4ل�ة

 

%4�ان - فل=4U? ال(/0لةU=لقي عامالن فل 
 I4عه(ا وأص�ضه9 ل/ادث ٦م"�اء تع�ج ، ن آخ�و

ده- م? ق1ل حافلة إس�ائ4ل�ة ق�ب م�ی%ة الق�س 
 .ال(/0لة

 ات/اد ع(ال وقال شاه� سع�، أم4? عام
،?4U=ع عامل4? ،فل�ائ4لي أبلغه9 @("�اإلس Iإن ال&ان 
 آخ��? ب4%ه9 حالة ح�جة ج�اء حادث ده- ٦و�صا@ة 

  .ع%� حاجH بj4 ل/9 ال�(الي ال(*دv ل(�ی%ة الق�س
�أن ج(�ع اإلصا@ات األخ� ب4?  وأضاف سع�،

 .ال(�0سUة وال�=�Uة
�(ا قال شاه� ¥�ان، ل(�اسل األناض�ل، إن �

ة م? الع(ال تفاج�wا @/افلة إس�ائ4ل�ة ت�خل م&(�ع
م�قفا خاصا على حاجH بj4 ل/9 ال�(الي؛ ل�0ه- 

?44%4U=م&(�عة م? الع(ال الفل. 
الى ذلF ش? ج�; االح0الل اإلس�ائ4لي،  ...

ح(لة اع0قاالت في م%ا3P م0ف�قة @الVفة الغ�_�ة 
والق�س ال(/0لP ،?40الj ع�دا م? ال(�اP%4? ب4%ه9 

�(ا اق9/0 ال&%�د الع�ی� م? م%ازل �أس� م/�ر� ، نو
ال(�اP%4? وعاث�ا بها ف=ادا @ع� أن أخVع�ا قاP%4ها 

�قات م�4ان�ة� .ل0/
 ١٠وأفاد نادv األس4� @اع0قال ق�ات االح0الل 

فل=4U%44? خالل م�اه(ات واق0/امات @الVفة، ح³4 
�ج� ت/��له9 لل0/ق34 ل�� األجهHة األم%�ة @/&ة 
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مقاومة شع1�ة ض� ال(=P�0%4? ال(�ار�ة في أع(ال 
 .وق�ات االح0الل

و��اصل االح0الل ح(الت االع0قال وال�ه9 
وال0ف0�; ال�4م�ة، و�R0للها إرهاب ال=Bان وخاصة 
ال%=اء واألPفال، و�%�لع على إث�ها م�اجهات مع ال��ان 

?44%4U=الفل. 
  ١٤ص ٣/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

 ف�ض صل�ات تل(�دKة في األق"ى واس0(�ار
?44%4U=الق�4د على الفل 

 

ع��ات   اق9/0–و�االت  – فل=4U? ال(/0لة
 ،?4%P�0=)احات ال(=&� األق"ى ی�مال@ ،-�)Rال 

ال(�ارك، م? جهة @اب ال(غار_ة، @/(اKة م? ش�Pة 
وقالj دائ�ة األوقاف اإلسالم�ة في . االح0الل اإلس�ائ4لي

 ١٠٣الق�س ال(/0لة، في ت"��ح ص/في، إن 
 ?4%P�0=ة، اق0/(�ا األق"ى مKل�ة معاه� یه�دP 9ب4%ه

  .ونفmوا ج�الت اس0فHاز�ة في @احاته
 ع%اص� م? مRاب�ات االح0الل ٦وأضافj ان 

اإلس�ائ4لي، اق0/(�ا ال("ل�ات ال(=ق�فة في ال(=&�، 
ووف�ت ش�Pة االح0الل ال/(اKة . ونفmوا ج�لة داخلها

�س ال)املة لل(=P�0%4? أث%اء االق0/ام، وأدائه9 الUق
وال تHال ". دائ�ة األوقاف"ال0ل(�دKة داخل ال(=&�، وف3 

ًش�Pة االح0الل تف�ض ق�4دا على دخ�ل ال("ل4? 
الفل=4U%44? لألق"ى، وت�ق3 في ه��اته9 ع%� 

 .>>...ب�ا@اته
م? جه0ه، اوضح م=*ول ملف ... <<

االس0�Uان في ش(ال الVفة غ=ان دغل-، ان ع��ات 
ق ش� ال(�ی%ة، إلداء ال(=P�0%4? اق0/(�ا مقام ی�سف

 jة ق�ات االح0الل، ح³4 ان�لعKة، @/(ا�Pق�س دی%
م�اجهات في ال(%Uقة، اسف�ت ع? إصا@ة ع�د م? 

 I4ا اص)�ال��ان @ال�صاص ال(ع�ني ال(غلف @ال(Uا�، �
الع��ات @االخ0%اق ج�اء إPالق ج�; االح0الل ق%ابل 

 .>>...الغاز ال=ام ال(=4ل لل�م�ع
%4�ة، ق� دعj إلى و�انj ف"ائل فل... <<U=

 ،j4ان على أراضي سلفU��9 م=4�ة م%�دة @االس0b%ت
�ادات م? م0Rلف الف"ائلl شارك ف4ها. 

" vنا�Pر �ارتا"ك(ا شارك أف�اد م? ج(اعة 
، في الb0اه�ة، م%�دی? )دی%�ة یه�دKة ت�ف� ال"ه�4ن�ة(

 .>>...@االس0�Uان اإلس�ائ4لي
في م�ض�ع آخ�، أغلقj سلUات ... <<

�-، ملف ال0/ق34 @إPالق ی�مل اإلس�ائ4لي، االح0ال)Rال 
�=ى، م? ال��=��ة ¥ Fفل مالUة ال%ار على الP�اد ش�أف
في الق�س ال(/0لة، في ش�ا� ال(اضي، ما ت=I1 @فق�ان 

&��(ة، اك�وا ان ش�Pة الو�ان شه�د ¥�ان على . ع4%ه
االح0الل أPلقj ال%ار @ات&اه الUفل ¥�=ى، وأك�وا أنه ل9 

هات أو إلقاء ح&ارة ق1ل ذلF، خالفا ل�0ث34 ت/�ث م�اج
 .>>...ن��ه االح0الل ح4%ها

وت�ه� بل�ة ال��=��ة اع0قاالت ... <<
واق0/امات وم�اه(ات لل(%ازل @"�رة ش�ه ی�م�ة، أسف�ت 
ع? اس0�هاد شاب و�صا@ة واع0قال ال(wات، إضافة إلى 

  . ه�م م%ازل، وت/��� مRالفات لل(/ال ال0&ار�ة وال(���ات
 جان1ها، أدانj وزارة الRارج�ة وال(غ0�_4?، م?

اغالق ملف ال0/ق34 الRاص @ال&��(ة ال0ي ارت)01ها 
ع%اص� ش�Pة االح0الل @/3 الUفل ¥�=ى، وأك�ت ان 
الق�ار ال(��mر دل4ل واضح على أن ادعاءات دولة 
�قات في ج�ائ9 ع%اص�ها، ال �االح0الل @�أن ف0ح ت/

ح�ة مB��فة ل9 تع� ت0ع�� ��نها ادعاءات زائفة وم=�
  . ال�ول�ةت%Uلي على ال&هات 

 ١٦ ص٤/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  
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" ج4ل�"االح0الل Kق� ش3 شارع ی�_{ م=P�0%ة 
  @الق�س" م�ردوت"ب1*رة 

  

 -  �امل إب�ا¨�9 وال��االت –الق�س ال(/0لة 
ق�رت بل�Kة الق�س اإلس�ائ4ل�ة ت)ل�k ال���ة ... <<

 3�٢٠٢١ ج�ی� مUلع العام شP 3�" م�ر�ا"ال((ل��ة لها 
وهي " م�ردوت"ت"ل ف4ها ال1*رة االس0�Uان�ة ال&�ی�ة 

ج%�ب م�ی%ة الق�س على " ج4ل�"إضافة إلى م=P�0%ة 
%4�ة ال("ادرةU=ح=اب األراضي الفل.  

جاء ذلF في خ0ام اج0(اع رئ�- بل�Kة الق�س 
مع سBان تلF ال1*رة وأضافj ال1ل�Kة أنه " نم�ش�ه ل�4"

الvm أض�k إلى " م�ردوت"س0�Uاني KقU? ال/ي اال
 وح�ة اس0�Uان�ة ن/� ٣٥٠ح�الي " ج4ل�"م=P�0%ة 

 م=P�0? ج�ی� ب4%(ا ی�0قع في العام ال(ق1ل ١٥٠٠
 وح�ة اس0�Uان�ة ج�ی�ة وهي ق�4 ٥٥٠إضافة ح�الي 

ً ی�ما مع مUلع ٤٥اإلق�ار وس0"�ر العUاءات لها خالل 
  .٢٠٢١العام 

 جانI ال(�اني وجاء في اإلق�ار أنه تق�ر إلى
االس0�Uان�ة إن�اء ع�د م? ال(�اني العامة في 
 Fاني ال&�ی�، @(ا في ذلU�ال(=P�0%ة أو ال/ي االس0
�¡ م=احة "Rر ت�P وه� اآلن في vیه�د -�ك%

  .لل1%اء وع�د م? ر�اض األPفال وم&(ع تعل�(ي
�ادات اله�Bل ال(Hع�م l j)bن �آخ Iم? جان

ق"ى وت&(ع أم- م=4�ة Pافj أب�اب ال(=&� األ
ًع%اص�ها في @اب األس�ا� ح³4 أدوا Pق�سا تل(�دKة 
@/(اKة ق�ات �41�ة م? ال��Pة والق�ات الRاصة وتع(� 
@عVه9 اس0فHاز م�اع� ال("ل4? خالل دخ�له9 

  .>>...وخ�وجه9 م? ال(=&� األق"ى
 vأ�٨ ص٦/١٢/٢٠٢٠ال 

* * * * *  

إح�ا� م/اولة م=P�0? إح�اق �%�=ة 
  ل(/0لةال&
(ان�ة @الق�س ا

 

، ی�م  – الق�س نأح�{ م�اP%� مق�س�4 ن
ال&(عة، م/اولة م=P�0? إح�اق �%�=ة ال&
(ان�ة ق�ب 

 .نج1ل ال�0�H @الق�س ال(/0لة
وأفادت م"ادر م/ل�ة، @أن م=P�0%ا اق9/0 
ال)%�=ة وسIB وق�دا وحاول إض�ام ال%4�ان في @ع� 
ال(قاع� ال(�ج�دة، إال أن أهالي ال(%Uقة ت�خل�ا وأف�ل�ا 
 jة االح0الل وصلP�فة أن ق�ات م? ش�Vم/اول0ه، م

 .ال(Bان واق0ادت ال(=P�0? معها
وقال ح(Hة ع&اج، وه� أح� شه�د ال��ان الmی? 

، إنه ”وفا” ت�اج�وا في ال(Bان ل/bة وق�ع ال/ادثة، لـ
رأ� حارس ال)%�=ة UKارد م=P�0%ا اس0غل ع�م وج�د 

ال)%�=ة ، واق9/0 ”ك�رونا“أح� @=I1 اإلغالق ل(�اجهة 
وحاول إض�ام ال%4�ان في ال(قاع�، فه�ع مع أر_عة 
مق�س44? آخ��? إلى ال(Bان وPاردوا ال(=P�0? وأف�ل�ا 

  .م/اول0ه، ق1ل أن ت"ل ش�Pة االح0الل
 ٤/١٢/٢٠٢٠ش�Bة فل=4U? اإلخ�ار�ة 

* * * * *  

 ً Pا@قا @ال��=��ة٣٠مUR{ ل1%اء ب�ج م? 
نم=K �%P�0ق0/(� األق"ى واالح0الل Kع0 قل ن

%4�ا @الVفة١٣U=فل ً 
 

ك�ف  -  �امل إب�ا¨�9 و_0�ا- الق�س ال(/0لة 
 م? سBان م=P�0%ة ال0لة ٤٠٠اع0�اض ق�مه ن/� 

 }�UR0ة ال(/0لة لل&%ة ال�l��ة ش(ال الق�س ال�الف�ن=
 ٣٠وال1%اء في الق�س، ض� خUة إس�ائ4ل�ة ل1%اء ب�ج م? 

ة Pا@قا Kع10� األ�Pل في ال(�ی%ة ب4? ال&امعة الع1��
ٍوم=0�فى ه�اسا وذلF على أراض م"ادرة م? بل�ة 
 v4?، س0*د%P�0=)ال(عارض4? م? ال I=/_ة، و��=�ال�



  

  
١٧٧ 

الURة إلى ازدحام في ال(=P�0%ة وانه�ار ال%1�ة ال0/0�ة 
  .وازدحام في ح��ة ال(�ور في �ل ال(%Uقة

ووف3 ال(UR{ الvm ��ف ع%ها ذلF االع0�اض 
9 ب%اؤه في ال(��H الvm ق�م نهاKة األس�1ع ال(اضي س04

vال0&ار لل0لة الف�ن=�ة، الس�R0امات م0ع�دة، مBاتI وم/ال 
 وح�ة اس0�Uان�ة وشق3 ١٥٠ت&ار�ة و�9V أك
� م? 

  .صغ4�ة ل"الح Pالب ال&امعة
 }UR)دون9 و�90 ٢،٥ ح�الي - وت1لغ م=احة ال 

vت�ز�ع ال&Hء ال0&ار م? الURة على م=احة ت1لغ ح�الي 
 م0� م�_ع لف%ادق وم=اك? ٤٠٠ م0� م�_ع، وح�الي ١٣٠٠

 م0� م�_ع لالس�R0ام العام، و_%اء ١٢٠٠الUالب وح�الي 
  .م0� لل�قة١٠٠ وح�ة اس0�Uان�ة ب�اقع ١٥٠ح�الي 

وقال اع0�اض م=P�0%ي ال0لة الف�ن=�ة، انه ت9 
 ش�Bل ل"الح االع0�اضات ١٠٠،٠٠٠ج(ع ح�الي 

نرو انه م%m ح�الي عام ت(B? ال(�U«: وال(0ا@عة القان�ن�ة
@=�عة مmهلة م? تغ44� اس�R0ام األرض ال("ادرة م? 

وح"ل�ا على إضافة غ4� v «ت&ار وسB%ي«إلى » vت&ار«
  . @ال(wة م? ال1%اء٢٠٠٠م=�1قة @/�الي 

Kة ال(عل%ة وال("ادق عل4ها م�1أURاو ت�ضح ال 
�فة sRار الUب م? خ{ الق�ج، @الق�لل م�قع ال1Vل مB�@

ًضي، ب4%(ا Kقع ال1�ج ع(ل�ا vالK vm&� م�ه م%m العام ال(ا
 م0� م? خ{ القUار ٢٠٠في م%0"ف ال�ارع على @ع� 

هmا Kع%ي ان الURة تف0ق� إلى الع��ات م? أماك? وق�ف 
ً ب�جا وه%اك نق¡ ١٩ًال=�ارات عل(ا ان في ال(=P�0%ة 

  .ح=I االع0�اض. ك41� في أماك? وق�ف ال=�ارات
وح=I اح� ال(ع0�ض4? على الURة وال(��وع 

Vة ال0لة ال%P�0=ان مBالس م? س@ FK9 ال(/امي ماR
1�عة ال/ي، «الف�ن=�ة Pت(اما أف3 الق�س و �ة س0غ4URًال

ًو��4� أVKا . vوت/�لها إلى فVاء حV� ش1�ه @(انهات?
� م0� ف� م=�0 ٩١٣,٨إلى أن ال1�ج س4�تفع إلى ارتفاع  ق

سUح ال�/�، وه� على خ{ ال�"� ال(�اش� م? ال1ل�ة 
 �B�ً م0�ا م? أعلى ٤٠ إلى ٣٠أعلى @/�الي نالق�K(ة وس

س4*دv هmا . قال(�اني في سل=لة ال0الل ش(ال ش� الق�س
قإلى إن�اء أف3 ی�تفع ف� ال1ل�ة الق�K(ة وال(=&� االق"ى 

هmا ال1�ج، إلى جانI األب�اج ال0ي » ج1ل اله�Bل«ال(�ارك 
ُس10%ى في أعقا@ه، س�قHمان أه9 م�قع ت�اث عال(ي في 

  .ال�الد
ن ال(ع0�ض� سل�ك ال1ل�Kة في ال0�و�ج وهاج9

ال1ل�Kة جHء م? ن�ع م? ال�Rاع، �(ا ل� �انj «: للURة
هmه الURة ¥�ارة ع? خUة م/ل�ة ل(�ة واح�ة ول(�ة واح�ة 

 Fلm� ال�ضع �BK ج، ع%�ما ال�في ال((ارسة -نل1%اء ب 
نالع(ل�ة، و_�و عل(ها، س�0اف3 ل&%ة ال(%Uقة على خUة 

1�عة ال/ي دوP س0/�د Iم%اس }�URاء ت�إج m4ك(ا .»ن ت%ف
vق�م أص/اب ال(/الت ال0&ار�ة في ال(��H ال0&ار ال(&اور، 
ًوال(UR{ أVKا ل(��H م? ال1%اء، اع0�اضا م? ال(/امي تال  ً
�{ شامل لل(��H ال0&ار URاء ت�ال�1ا @إجPران4ل ��ه4?، وv
�{ م%Uقي وم%=3 مع URمعا، لل=(اح ب0=ل=ل ت IاتB)ًوال

U%)عة ال�1P ة وغ�ر)Kفة على ال1ل�ة الق��تفعة ال(��قة ال(
  .ًاألردن معا

 ?4%P�0=)ات ال�اق9/0 ع� �على صع�4 اخ
ال(U0�ف4? وPالب یه�د، ص�اح ام-، @احات ال(=&� 

 ال/�م الق�سي ال���k @(�ی%ة الق�س -األق"ى ال(�ارك 
�ه ق�ات االح0الل � jاع0قل vmال j١٣ال(/0لة، في ال�ق 

3Pا م? م%ا�%4U=ةفل�  . م0Rلفة @الVفة الغ�_
نوقالj دائ�ة االوقاف االسالم�ة العامة وش*و 
ال(=&� االق"ى @الق�س في ب�ان، إن االق0/امات نفmت م? 
جهة @اب ال(غار_ة و_/�اسة م��دة م? ش�Pة وق�ات 

  .االح0الل اإلس�ائ4لي ال(�ج&ة @ال=الح
 Pال�ا یه�دKا، ٤٤ م=P�0%ا، و٤٥وأوض/j أن 

ألق"ى ونفmوا ج�الت اس0فHاز�ة في @احاته، اق0/(�ا @احات ا
إلى أن غادروه م? جهة @اب ال=ل=لة وس{ حالة م? 
الغIV والغل�ان سادت ب4? ال("ل4? وال(�ا@4U? وح�اس 

  .ال(=&� االق"ى ال(�ارك
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، اع0قلj ق�ات االح0الل ... �م? جهة اخ�
%4�ا م? م%ا3P ١٣االس�ائ4لي ص�اح ام-، U=ا فل%Pم�ا 

واشار .  الغ�_�ة وم�ی%ة الق�س ال(/0لةم0Rلفة @الVفة
نادv االس4� الفل=4U%ي في ب�ان، الى ان ق�ات االح0الل 
اق0/(j م%ا3P م0ف�قة في م�ن الRل4ل و�Pل)�م وج4%? 
 ?4%Pال(�ا jة ال(/0لة واع0قل�l��اء ع�ة @الق�س ال�وأح

نك(ا قام م=P�0%� . نال
الثة ع�� بHع9 أنه9 مUل�_�
نع��ات أش&ار ال�0�H في ق��ة �ف� نمU0�ف� ال�4م @قUع 

 jة، �(ا م%ع�ال�FK غ�ب م�ی%ة سلفj4 ش(ال الVفة الغ�_
ق�ات االح0الل، ال(Hارع4? الفل=4U%44? م? الع(ل داخل 
أراض4ه9 في ق��ة عا�Pف في األغ�ار ال�(ال�ة ال(/0لة، 

  .واس�0لj على ج�اف40?
vأ�٨ ص٧/١٢/٢٠٢٠ال  

* * * * *  

  
  
4U=ع0قل فلK ا م? وس{ الق�ساالح0الل�%ً  

 

اع0قلj ق�ات االح0الل، ی�م أم- ال�اب دمحم 
 .خ�اجا م? بل�ة نعل4? أث%اء ت�اج�ه في الق�س ال(/0لة

 م��H تا@ع له في الق�س إلىونقل االح0الل ال�اب 
  .لل0/ق34 معه

 ٧/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

 االح0الل ب�صاص خ4U�ة ٣ ب4%ها إصا@ات ٤
�9 اق0/ام خالل 4?اث% واع0قالRا مK�%قل 

 ش�ان أر_عة االث%4?، ی�م أصI4، -  هللا رام
 وح�ات اق0/ام خالل اإلس�ائ4لي، االح0الل ق�ات ب�صاص

�9" نم=0ع�_� "إس�ائ4ل�ة خاصةRا مK�%الق�س ش(ال قل. 
ـــا "مع ات"ال خالل م/ل�ة م"ادر وأفادت  ،"وفــ

 واع0قل�ا ح(� خال� ال�ه�4 م%Hل داه(�ا" م=0ع�_4? "@أن

 @&�وح ال
ال³ ن&له أصاب�ا ��(ا Éدمحم، معاذ االث%4? ن&ل�ه
 .ال�U? م%Uقة في خ4U�ة

jم�اجهات أن ال("ادر، وأضاف jفي ان�لع 
9�R)ال Iة عق� ٣ إصا@ة ع? أسف� ما ال(�اه(ة، ع(ل
 أص�4ا ح³4 @ال4UR�ة، اث%4? حالة وصفj @&�وح، ش�ان

 إلى ثالث0ه9 قلن �وج� الفmR، في وال
ال³ ال"�ر، @(%Uقة
 وضعه9 ل�URرة ال1Uي، فل=4U? م&(ع في الع(ل�ات غ�ف

  .ال"/ي
%4�ة وفاU=٧/١٢/٢٠٢٠ و�الة األن�اء الفل 

* * * * *  

نأهالي وادv ر_ا@ة ج%�ب األق"ى ی0"�و 
  ل&�افات و�Pاق9 االح0الل

 سل�ان ت"�� أهالي حي وادv ال�_ا@ة ب1ل�ة

عة ل=لUة ال(�ارك، ل�Uاق9 تا@ ال(=&� األق"ى ج%�ب
1�عة االح0الل والق�ة الع=B��ة ال(�افقة، ل�kl أع(ال P

   .ال&0��k والR0��I في ال(%Uقة
 ونقل م�اسل%ا في الق�س ع? شه�د ¥�ان أن

 أشه� سالحه وص�_ه اإلس�ائ4ليسائ3 ج�افة االح0الل 
   .ّمه�دا @إPالق ال%ار عل4ه9 @ات&اه أص/اب األراضي

على م=احات و�ان االح0الل وضع ی�ه واس�0لى 
واسعة م? أراضي ال(�اP%4? في وادv ال�_ا@ة ل"الح 

  .م�ار�ع اس0�Uان�ة وته���Kة في ال(%Uقة
 ٧/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

 إصا@ة Pفل في ع4%ه ب�صاص االح0الل بـ
  "ال��=��ة"

 

أصP I4فل في ع4%ه ب�صاص ق�ات االح0الل، 
�=��ة وس{ ل4لة أم- األح�، خالل اق0/امها بل�ة ال�

وأفادت ل&%ة ال(0ا@عة ب1ل�ة ال��=��ة  .الق�س ال(/0لة
@إصا@ة الUفل ع(� أح(� م/(�د ب�صاصة مع�ن�ة في 
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ع4%ه أPلقها ج%�د االح0الل ت&اهه أث%اء وق�فه أمام 
 .م%Hله

وشه�ت بل�ة ال��=��ة م�اجهات مع ال��ان 
الmی? ت"�وا لق�ات االح0الل في حي ال�ه�4 دمحم �ای� 

 . @ال/&ارة وال(ف�قعات ال%ار�ةم/(�د

�ا في =�وأغلقj ق�ات االح0الل شارعا رئ
ال��=��ة، �(ا ن"j1 حاجHا لل0ف0�; ع%� م=&� 

  .األر_ع4? وس{ ال1ل�ة
  ٧/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

  مق0ل شاب في ال�ام ش(ال الق�س
 ٢٥(شاب ی1لغ م? الع(�  ق0ل – الق�س ال(/0لة

اض�ة، ج�اء إPالق ال%ار عل�ه في بل�ة ، الل4لة ال()ًعاما
 .ال�ام ش(ال م�ی%ة الق�س

�قا في ��وف �ًوفj/0 ال%�ا@ة العامة ت/
   .vال&��(ة، ��(ا @اش�ت ال��Pة إج�اءات ال�/³ وال0/�

vالعق�4 ل* ارز�قات ال%ا3P اإلعالمي @اس9  وقال
ًال�Vاحي تلقj @الغا  ال��Pة، أن غ�فة الع(ل�ات @��Pة

Pة نار�ة إلى م&(ع ع? وص�ل م�ا�م"اب @أع4 ?
?4U=اء  فل�Pجة وأعل? األ�1ي في رام هللا وحال0ه حUال

   .ًع? وفاته الحقا
وأشار ارز�قا إلى أن ال%�ا@ة العامة أم�ت 

 إلج�اء للIU ال��عي و�حال0ها@ال0/ف� على ال&
(ان 
  .ال"فة ال0���/�ة لل�ق�ف على أس�اب ال�فاة
  ٨/١٢/٢٠٢٠و�الة س(ا اإلخ�ار�ة 

* * * * *  

 قاالح0الل K&�ف أراضي زرا¥�ة ش� قل%�Kا
 أق�مj سلUات االح0الل اإلس�ائ4لي �ه� -الق�س 

قال�4م، على ت&��k قUعة أرض زرا¥�ة ش� ق��ة قل%�Kا 
نال1%اء دو ال/"�ل "ش(ال م�ی%ة الق�س ال(/0لة، بmر�عة 

¡�  ".على ت�خ

وقال ال/اج ش��k ع�ض هللا أح� مال)ي األرض، 
�wا @(�اه(ة ق�ة ع=B��ة ت�افقها ج�افة أرضه9 إنه9 ف�ج

نال(Hروعة @أش0ال ال�0�H وال(/اPة @ال=السل ال/&��ة 
vق�ب ج�ار الف"ل الع%"� وش�ع�ا ب&0��k األرض رغ9 

" نال1%اء ب�و ت�خ�¡"وج�د م=اع قان�ن�ة إل@Uال ق�ار 
  م? ق1ل سلUات االح0الل الvm ص�ر ق1ل ع�ة أKام

�ا ب0&��فها م=&لة األرض ال0ي قام: "وأضاف
@اس9 وال�v وأع(امي في الUاب� م%m عه� االن�0اب 
ال1��Uاني ول9 نkl�0 ع? زراع0ها ول� ل(�س9 واح� رغ9 

  ".ع�اق4ل االح0الل لق�_ها م? ال&�ار وم%�آت ع=B��ة
وأك� ع�ض هللا أن ت&��k قUعة أرض مHروعة 
نبmر�عة ال1%اء دو ت�خ�¡ Kأتي في إPار ال/&ج ال�ا¨�ة 

�اPلة ال0ي 0RKلقها االح0الل ل(%ع ال(Hارع الفل=4U%ي م? وال
نم%m م0ى وفي أv نbام أو قان� : "اس0غالل أرضه، م0=ائال

K/0اج ال(Hارع إلى رخ"ة ب%اء لHراعة األرض ال0ي 
�ة ال&ائ�ة "، م*��ا !"K(0ل)ها؟s=ارات ال0ع�للق jل? نل0ف

  ".وس%ع�4 زراعة أرض%ا على الف�ر
االح0الل �انj ق� أعل%K ،j�ار الى ان سلUات 

 آالف وح�ة اس0�Uان�ة ٩أول أم-، ع? أنها @"�د ب%اء 
على ح=اب أراضي مUار قل%�Kا ل"الح ت�س�ع م=P�0%ة 

  ".عU�وت"
   ٨/١٢/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

نم=P�0%� یهاج(� مق�س44? واع0قاالت  ن
  @الVفة والق�س

 وفي -  �امل اب�ا¨�9 و�االت -الق�س ال(/0لة
ة، اقj)/0 ق�ات االح0الل اإلس�ائ4لي بل�ة الق�س ال(/0ل

ال��=او�ة @الق�س ال(/0لة، وش�عj ب0ف0�; ع�د م? 
ال(%ازل، وان�لع على إث�ها م�اجهات ع%�فة ب4? ج%�د 

  .االح0الل وال��ان
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افة ب4? B@ ل3 ج%�د االح0الل ق%ابل الغاز ال=امPوأ
 ?4%Pات ال(�ا�4?، ما أد� الخ0%اق ع�%Pم=اك? ال(�ا

  . ال=ام@الغاز
نك(ا هاج9 م=P�0%� ع�دا م? ال��ان ال(ق�س44? 
خالل ت�اج�ه9 في أراضي حي وادv ال�_ا@ة م? بل�ة سل�ان 

وقال ع�V ل&%ة ال�فاع ع? أراضي ، @الق�س ال(/0لة
سل�ان خال� أب� تاKه، إن م=P�0%4? اق0/(�ا، أراضي في 
حي وادv ال�_ا@ة ال(ه�د @االس0�الء، وهاج(�ا ع�دا م? 

  .نها، وه�دوه9 @ال=الح، دو أن ی1لغ ع? إصا@اتأص/اب
1�عة« وأضاف، أن ما ت=(ى بـUاق9 ال�P « ال0ا@عة

 jع�_ا@ة في سل�ان وش�ال vواد j)/0ات االح0الل اقUل=ل
  .@ع(ل�ات ت&��k في ال(%Uقة

و��اصل االح0الل ان0هاكاته في ال(%Uقة ال�(ال�ة 
 @Rلع م? أراضي وادv ال�_ا@ة ب1ل�ة سل�ان، وال(0(
لة

األش&ار و_%اء ال=السل، إضافة إلى ت%فm4 حف� في ع�ة 
  .جهات ل"الح م�ار�ع ته���Kة

 vأ�٩ ص٩/١٢/٢٠٢٠ال  
* * * * *  

  ًاالح0الل K&1� م�اP%ا على ه�م م%Hله ب%ف=ه
  

أج1�ت ق�ات  ... – و�االت - فل=4U? ال(/0لة 
االح0الل، م=اء ال
الثاء، ال(ق�سي م/(�د خال� الRال¡ 

  . %Hله لل(�ة ال
ان�ة في بل�ة سل�انعلى ه�م م
واضU� ال(ق�سي الRال¡ إلى ه�م م%Hله ذات�ا 
لل(�ة ال
ان�ة خالل شه�ر ب�اسUة مU�قة ی�و�ة، خ��ة م? 

  . تغ��(ه آالف ال��اقل ��(ا ل� قامj ق�ات االح0الل به�مه
 أج1�ت ق�ات االح0الل ال(ق�سي ٢٥/٨و_0ار�خ 

 الل�زة @/&ة ع�م على ه�مه م%Hله في حي ع4?" الRال¡
¡�  . ال0�خ

وم? ب4? هmه اإلج�اءات ه�م سلUات االح0الل 
ال(%ازل وال(%�آت @ع� وضعها الع�ی� م? الع�اق4ل 

  . وال(ع�قات أمام إص�ار ت�اخ�¡ ب%اء ل("ل/ة ال(ق�س44?

 ¡�وته�ف سلUات االح0الل بmلF إلى ت/&�9 وتقل
bًاما ال�ج�د ال=Bاني الفل=4U%ي في ال(�ی%ة؛ ح³4 وضعj ن

ًقه��ا Kق�4 م%ح ت�اخ�¡ ال(�اني، وأخVع0ها ل=ل9 
ب4�وق�اPي و��في م��د؛ @/³4 ت(Vي س%�ات ق1ل أن 

  ...ت"ل إلى م�احلها ال%هائ�ة
  ١٦ ص١٠/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  
 �%P�0=ل في سل�ان ومH%ر به�م مm%ناالح0الل ی

  نKق0/(� األق"ى
  

0الل أنmر االح: هللا ال0��(اني  ع�1– م/افbات
 �Vل ال�اح³ في ش*و الق�س، عH%ائ4لي به�م م�ناإلس
vل&%ة ال�فاع ع? أراضي بل�Kة سل�ان فR� أب� ذKاب، 
@/ي وادv ال�=0ان في بل�ة سل�ان، ج%�ب ال(=&� 
األق"ى، في ح4? اق9/0 ع��ات ال(=P�0%4? @احات 

وأفاد . ال(=&� األق"ى وس{ ح(اKة م? ج%�د االح0الل
ح0الل ت�افقها �Pاق9 م? بل�Kة أب� ذKاب أن ش�Pة اال

ًاالح0الل في الق�س اقj)/0 م%Hله، وسل(j له إنmارا 
¡�  . @اله�م، بmر�عة ع�م ال0�خ

ال0ا@عة لل=لUة أنه دفع " وفا"وأوضح ل��الة 
�(ة � ألف ش�قل الس0"�ار األوراق ١٠٠غ�امات مال�ة @

ًالالزمة، ل)? االح0الل K"� على اله�م، م�4�ا إلى أن 
ي في إPار س�اس0ه @(الحقة ال(ق�س44? وه�م ذلK Fأت

و_4? أب� ذKاب . م%ازله9 وته&4�ه9، ل("ل/ة االس0�Uان
ً م%Hال في حي ال�=0ان أنmرت سا@قا @اله�م، ٨٠أن ن/�  ً

نم%ه9 أPفال مع�ض� % ٦٣ م�اP?، ١٦٠٠وت9V ن/� 
jوق vد في أ�لل0� .  

اق9/0 ع��ات ال(=P�0%4? @احات ال(=&� و
 @/(اKة م��دة م? ق�ات االح0الل األق"ى ال(�ارك،

 م=P�0%4? ١٠٨إن : "وقالj م"ادر مق�س�ة. اإلس�ائ4لي
اق0/(�ا @احات ال(=&� األق"ى في ال&�لة ال"�اح�ة 



  

  
١٨١ 

لالق0/امات ال�4م�ة ال0ي ت�ه�ها @احات ال(=&� 
  ". األق"ى

وأوض/j ال("ادر أن م? ال(قP ?4)/0ل�ة 
(=P�0%4? معاه� دی%�ة مU0�فة، في ح4? أد� ع��ات ال

Pًق�سا تل(�دKة وت�رات�ة اس0فHاز�ة، وألقى ع�د م? 
  .في األق"ى" تل(�دKة"ًال/اخامات دروسا 

 j%ال("ادر إلى أن ق�ات االح0الل أم j0ولف
ال/(اKة ل(&(�عات ال(=P�0%4? ال(ق0/(ة ل�احات 
£األق"ى، ال0ي ت%Uل3 ی�م�ا م? @اب ال(غار_ة، وت0��H في 

�ة و_الق�بl��قة الU%)ح(ة، ال�م? م"لى @اب ال 
K�ار إلى أن ج(اعات اله�Bل . وت%0هي في @اب ال=ل=لة

أPلقj دع�ات ل&(ه�ر ال(U0�ف4? الق0/ام األق"ى، 
في ال(=&� " ش0اء یه�دv"وت/��ل هmا ال�0اء إلى 

  ....األق"ى ال(�ارك
 ١٠/١٢/٢٠٢٠نفل=4U? أو الی? 

* * * * *  

ى االح0الل Kع0قل مق�س�ا و��ع� آخ� ع? األق"
  ل
الثة أشه�

 

اع0قلj ق�ات االح0الل  –الق�س ال(/0لة 
اإلس�ائ4لي م=اء ال&(عة، شا@ا مق�س�ا، ��(ا أص�رت 

 .ق�ارا @إ@عاد آخ� ع? ال(=&� األق"ى ل(�ة ثالثة أشه�

وأفادت م"ادر مق�س�ة أن ق�ات االح0الل 
@اب األس�ا� أح�  اع�0ت على شاب ق1ل اع0قاله أم? أمام

  .ق"ى ال(�اركب�ا@ات ال(=&� األ
وذ�� شه�د @أن ج%�د االح0الل اس�0قف�ا شا@ا 

  .ون)ل�ا @ه ق1ل اع0قاله أمام ج(�ع م? ال(ق�س44?
وفي س�اق آخ� ق�رت سلUات االح0الل إ@عاد 
ال(ق�سي أح(� أب� غHالة ع? ال(=&� األق"ى وال1ل�ة 

  .الق�K(ة ل(�ة ثالثة أشه�

 K�ار إلى أن هmا اإل@عاد ل�- األول @/قه وحقه
ت9 إ@عاد زوج0ه في ق�ار ساب3 ع?  عائل0ه فق� س31 أن

  .م�ی%ة الق�س، وما زال نافm ح0ى اآلن
%4�ة صفا U=١٢/١٢/٢٠٢٠و�الة ال"/افة الفل 

* * * * *  

 Kً١٣٠ق�د اق0/اما لـ " نع0"�4"اإلرهابي 
 ًم=P�0%ا لل(=&� األق"ى

  

، صاحI "نیه�دا ع0"�4"قاد ال(U0�ف اإلرهابي 
ال"R�ة @ال(=&� األق"ى، ی�م األح�، خUة تف&4� �lة 

ًاق0/اما اس0فHاز�ا لل(=&� ال(�ارك، ورفع مUURا لله�Bل  ً ً
 .ال(Hع�م أمام م&(�عة م? ال(=P�0%4? خالل االق0/ام

نوفي ان0هاك آخ�، أد� م=P�0%� صل�ات 
@(%Uقة @اب ال=ل=لة ) ان�Uاح على األرض(تل(�دKة 

  .داخل ال(=&� األق"ى
�4ًم تHام%ا مع ال�4م ال�ا@ع ل(ا وتأتي اق0/امات ال

، والvm ) األن�ار" (ال/ان��اة/األن�ار"K=(ى ع�4  vالع1�
 .K=0(� ح0ى نهاKة األس�1ع ال/الي

 ١٢٠وج�ت اق0/امات ال(=P�0%4?، وع�ده9 
ً Pال�ا تل(�دKا، م? @اب ال(غار_ة ٤٠م=P�0%ا، ب4%ه9  ً

jاصة، وان0هRاسة م��دة م? ق�ات االح0الل ال�ع� -@/@
 .م? جهة @اب ال=ل=لة-الت اس0فHاز�ةج�

 jع�م دعH)ل الB�و�انj ع"ا@ات ال(ع�1 واله
أن"ارها وج(ه�ر ال(=P�0%4? إلى ال(�ار�ة ال�اسعة في 

ش0اء "اق0/ام ال(=&� األق"ى وت/��ل هmا ال�0اء إلى 
vام%ا مع " یه�دHال/ان��اه"ًفي ال(=&�، ت "vال4ه�د. 

��- ودعj تلF ال&(اعات ال(U0�فة إلى ت)
ًاالح0فال @ه @إشعال ال�(ع�انات، وال�ق¡ ل�ال في ساحة 
الغHالي أمام ال(=&� األق"ى م? جهة @اب األس�ا�، 
و�ضاءة ال�(ع في @اب العام�د، وال�س�مات ال(�سلة إلى 
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األس�ار في @اب الRل4ل، وعلى �Pل أب�اب وأس�ار @اب 
  .ال=اه�ة وشارع ال=لUان سل�(ان القان�ني

انه ت9 تعل34 ش(ع�انا على @اب وذ��ت االن�اء 
  .االس�ا�

 ١٣/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

نال(=K �%P�0ق0/(� @احات ال(=&� األق"ى  ن
  ًال(�ارك م&�دا

 ?4U=ل  على –فلBات أف�اجش�اق9/0 ع� 
 ال(�ارك م? @اب األق"ىال(=P�0%4? ال�4م @احات ال(=&� 

�عة ما K=(ى ال(غار_ة @/(اKة ش�Pة االح0الل، ل)? و_mر
ً ال4ه�دv فق� �ان الن0هاكاتها ت"ع�4ا خ4U� م? األن�ار@ع�4 

خالل تغ44� م=ار االق0/ام وت(�ی� ف0�ته مع م/اولة ال�ع� 
  . الس0فHاز ال(ق�س44?األش&ار صل�ات تل(�دKة ب4? أداء

 ج�افات ب�أتوما ان ان0هj االق0/امات ح0ى 
 األس�ا��اب االح0الل به�م س�ر مق1�ة ال�ه�اء ال(الصقة ل

 و�قامة األرض ال(�ارك ت(ه�4ا ل&�ف األق"ىوال(=&� 
ه� االع�0اء ال
اني . ح�Kقة ن�ران�ة مBان الق�1ر ال(�ج�دة

 @/3 ال(ق1�ة فق� س31 ه�ا االن0هاك ه�م أس�1ع4?خالل 
 .االح0الل لل�رج

االح0الل Kع(ل م%m ف0�ة ��Pلة على م/اص�ة 
ة ض(? س�اس0ه  في العاص(ة ال(/0لاإلسالم�ةال(قاب� 

  . واس�10الها ب0ار�خ یه�دv مk�Hاإلسالم�ة ال(عال9 إلخفاء
  ١٤/١٢/٢٠٢٠رؤ�ا 

* * * * *  

ال=لUـات اإلس�ائ4ل4ـة تع0ـ�v عـلى أرض مق1ـ�ة 
  إسالم4ـة @القـ�س

 

 ج�دت ال1ل�Kة -و�االت  - فل=4U? ال(/0لة
اإلس�ائ4ل�ة @الق�س، اع�0ائها على أرض تا@عة لل(ق1�ة 

�ة s9، في الق�سال�4سKة، ال(الصقة لل=�ر الق�� .اإلسالم

ووصل Pاق9 م? ال1ل�Kة ب�فقة ج�افة و_/�اسة 
ع%اص� م? ال��Pة اإلس�ائ4ل�ة إلى أرض مالصقة لل(ق1�ة، 

 .vح³4 ت%� ال1ل�Kة إقامة ح�Kقة
وقال أح(� ال�جاني، ال(�ی� ال0%فvm4 لل&%ة ال(قاب� 

@/�اسة ال��Pة Kق�م Pاق9 ال1ل�Kة  «:اإلسالم�ة في الق�س،
اإلس�ائ4ل�ة @االع�0اء على أرض ص�ح ال�ه�4 ال(الصقة 

�ةsة ال�4س�لل(ق1». 
و�ان�P jاق9 ال1ل�Kة قامj ق1ل ن/� أس�1ع4?، 
 vmة، وال�sة ال�4س�إلى ال(ق1 vال�رج ال(*د �ب�0م4
ن�R0=Kمه الفل=4U%�4 لل�ص�ل إل4ها، وأVKا إلى ال(=&� 

  .وال1ل�ة الق�K(ة ع1� @اب األس�ا�
 .نوفي ح4%ه، ت(B? الفل=4U%�4 م? وkl االع�0اء

 به�م ،اس0أنفj ال1ل�Kة اع�0ائها«: ول)? ال�جاني قال
ال&�ار في ال&Hء ال�(الي م? ال(ق1�ة، ح³4 ت�0اج� ق�1ر 

   .«م%m ع��ات ال=4%?
I&K وkl االع�0اء على ال(%Uقة «: وأضاف

@اع�0ارها م%Uقة وkl إسالمي، وجHء م? ال(ق1�ة 
� .«ة، وف4ها ق�1ر ل(=ل(4?اإلسالم

تق�ل ال1ل�Kة إنها ت��� إقامة «: وتا@ع ال�جاني
ح�Kقة في ال(%Uقة، ول)%%ا ل=%ا @/اجة إلى ح�Kقة، فال(ق1�ة 
 -��ة ت0)�س @الق�1ر، وه%اك حاجة ل�0س�عها ولsال�4س

و�ان ع��ات الفل=4U%44? ت&(ع�ا في .»ل("ادرة أجHاء م%ها
 . م? م�اصلة الع(لال(Bان في م/اولة ل(%ع ال1ل�Kة

�م? ناح�ة ثان�ة أص�رت هw4ة ش*و األس�  ن
�ه إن � jانا، قال�نإدارة س&� االح0الل @(ا «ًوال(/�ر�?، ب

�ت�اصل س�اس0ها @ان0هاك األس� ‘ ال%قI‘ف4ها إدارة مع0قل 
1�ا، خاصة م(? Kعان� م? أم�اض مHم%ة، P ?4نوال(ع0قل ً

ال0عامل معها فهي ت0ع(� اس0ه�افه9 ب0&اهل أم�اضه9 وع�م 
@�Bل ج�v، �(ا أنها ت0قاع- ع? تق�9K العالج الالزم 
له9، وت=�10ل ذلF @إعUائه9 ح�1ب م=B%ة ومه�ئة لألل9 

 .«فق{
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ورص�ت الهw4ة في تق��� أع�ته بهmا الR"�ص، 
ًع�دا م? ال/االت ال(�ض�ة القا@عة حال�ا داخل مع0قل  ً

»Iوم? ب4? ال/االت» ال%ق ،  حالة األس4�v :ال"/�او
م? بل�ة العH4ر�ة ش�قي ) ً عاما٤٩(ش�ح41ل أب� ذر�ع 

الق�س، والK vm�0)ي م? ع�ة أم�اض مHم%ة ووضعه 
ال"/ي س4ئ للغاKة، حK ³4عاني م? ض�ف في عVلة 
القلI @ع� تع�ضه لع�ة جلUات وان=�اد @ال��ای4?، وم? آالم 
�ع ال(�ي وال0%قل �
4�ا، �(ا U0=K أس وال�ًحادة في ال

فاع ن=�ة ال)�ل=0�ول في ال�م وم? �=ل و��0)ي م? ارت
 kار�Vئ40?، ع�ا ع? معاناته م? غ�كل� وم? م�اكل @الv
4
ة ل/ال0ه، 
في �ه�ه ورق01ه، وه� @/اجة ماسة لع%اKة ح

ال » ال%قI«غ4� أن األوضاع االع0قال�ة داخل مع0قل 
ت0%اسI مع وضعه ال"/ي ال"عI و�دارة ال(ع0قل ال ت)0�ث 

  >>...ل/اله
  ١٨ ص١٥/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

االح0الل Kف)F م=B%4? و�=�0لي عل4ه(ا ق�ب 
9�¥Hبل�ة ال  

 

 ف)jB سلUات االح0الل -  وفا –الق�س 
�ق4? في م%Uقة �اإلس�ائ4لي، ی�م االث%4?، م=B%4? ل�
�9 ش(ال ش� الق�س ال(/0لة، ¥Hب بل�ة ال�ة ق�عاتHقال

  .واس�0لj على مع�اته(ا
االح0الل ف)jB م=B%4? وأفاد م�اسل%ا، @أن ق�ات 

�قان م�اد وع(�ان دمحم زعات�ة� ٣ق1ل ح�الي  أن�أه(ا ال�
 م0�ا ٤٥أشه� عقI زواجه(ا، وتق�ر م=احة �ل م%ه(ا 

�9، واس�0لj على ¥Hال �ة ش�عاتHقة الU%_عا في م�قم
  .مع�اته(ا

وقال أم4? س� ح��ة ف0ح في م%Uقة ع�ب 
، إن "اوف"ال&هال4? و_ادKة الق�س داوود ال&هال4? لـ

ع(ل�ات اله�م ال(�0اصلة ال0ي ت%فmها سلUات االح0الل 
م/اوالت االح0الل   في هmه ال(%Uقة، Kأتي في إPار

ته&4� ال=Bان م? هmه ال(%ا3P، ل"الح ال�0سع 
االس0�Uاني، وفي م/اولة الق0العه9 م? ال0&(عات في 

  .@ادKة الق�س
  ١٥/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 

* * * * *  

في " ال�ه�اء"س�ر مق1�ة االح0الل یه�م 
 }URم m4ة"الق�س ل0%فKقة ال0ل(�دK�/ال"  

 

ّدم�ت ج�افات تا@عة ل1ل�Kة االح0الل في الق�س، 
ت/�سها ق�ة ع=B��ة معHزة، ص�اح ال�4م االث%4?، س�ر 
مق1�ة ال�ه�اء ال(1%ي م%m اح0الل ال(�ی%ة ال(ق�سة عام 

�ة ق�ب ال(=&� األق"ى١٩٦٧Rة ال0ار��sة ال�4س�مق1 ، 
 ".@اب األس�ا�"ال(�ارك، م? جهة 

ولفj م�اسل%ا إلى أن رئ�- ل&%ة رعاKة ال(قاب� 
اإلسالم�ة ال(ه%�س م"Uفى أب� زه�ة ب�فقة ال(/امي 
ح(Hة ق4U%ة، حV�ا لل(ق1�ة وت"�Kا ألع(ال اله�م 
وال&0��k، إال أن م=�R0مي ال1ل�Kة واصل�ا ع(ل�ات 

 .اله�م
الق�س @أن وقال ال(ه%�س أب� زه�ة ل(�اسل%ا في 

�Pاق9 ال1ل�Kة الع1��ة وق�ات االح0الل اقj)/0 مق1�ة 
�ة ص�احا، وش�عj ب0%فm4 ع(ل�ات ت&��k @الق�ب sال�4س
�ة في الق�س، @ع� أس�1ع م? s�م? م�خل مق1�ة ال�4س
ه�م درج وس�ر ال(ق1�ة، في ان0هاك ساف� لق�س�ة 

 .ال(Bان
وأضاف، أن ع�دا م? ال(�اP%4? ال(�0اج�ی? في 

 حاول�ا الv�"0 لmلF، ب4%(ا م%ع0ه�P 9اق9 بل�Kة ال(Bان
 }URم m4اق ت%ف�" م=ار ال/�Kقة ال�0رات�ة"االح0الل في س

 .داخل ال(ق1�ة
وأفاد ع�V ل&%ة رعاKة ال(قاب� اإلسالم�ة دمحم 
نب��V @أن ج�افات بل�Kة االح0الل ش�عj @إزالة سل9 
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�ة الvm ه�م0ه ق1ل ن/� sة ال�4س�ءا ١٠مق1Hام، وجKأ 
 . ال=�ر ل0=ه4ل م�ور ال&�افة إلى داخل ال(ق1�ةم?

�ة sة ال�4س�مق1 j)/0افة اق�وأوضح أن ال&
ب�فقة م=�R0مي بل�Kة االح0الل وح(اKة ع=B��ة، 
وش�عj به�م س�ر مق1�ة ال�ه�اء ال(1%ي م%m س%�ات 

 .��Pلة
نوأوضح ب��V أنه ی�ج� في ال(ق1�ة ص�ح 

�ر ، وق١٩٦٧1لل�ه�اء الmی? ق�Vا في ح�ب عام 
 .ًم=0/�ثة ت9 إضاف0ها الحقا

 أKام ١٠و�انj ل&%ة رعاKة ال(قاب� نj)b ق1ل 
ًاع0"اما في مق1�ة ال�ه�اء، اح0&اجا على ه�م آل�ات  ً
 }URي، ومRة ال0ار��sة ال�4س�ة االح0الل سل9 مق1Kبل�
ال=�U�ة على مق1�ة ال�ه�اء ل0%فm4 مUR{ ال/�Kقة 

 .ال0ل(�دKة
على مق1�ة و�انj بل�Kة االح0الل اع�0ت 

 ق1�ا داخلها، ٤٠ س%�ات، وه�مj ن/� ٧ال�ه�اء ق1ل 
نوسj1B عل4ها ال�ا�P لU(- معال(ها، وما زال ی�ج� 

 .داخلها @ع� الق�1ر وص�ح ال�ه�اء
ه�مj ج�افات بل�Kة االح0الل، ص�اح ال�4م 

ال&Hء ال�(الي ل(ق1�ة " ال�ه�اء"االث%4?، س�ر مق1�ة 
�ة في م%Uقة @اب األس�ا� فsي الق�س، ت(ه�4ا ال�4س

 }URم m4ة"ل0%ف�  .في ال(Bان" م=ار ال/�Kقة ال�0رات
  ١٥/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

وع�د م? االح0الل Kع0قل وال� ووال�ة شه�4 
  ال(ق�س44?

 

اع0قلj ق�ات وأجهHة أم? االح0الل، ی�م 
ال
الثاء، وال� ووال�ة ال�ه�4 ال(ق�سي دمحم ف0/ي �%عان 

 .قش(ال ش� الق�س ال(/0لة حHما ل�ةم? م%Hله(ا ب1

ّوح�ل االح0الل وال�v ال�ه�4 إلى م��H تا@ع له  ّ
  .في الق�س لل0/ق34 معه(ا

االح0الل في الق�س، م=اء أم-  م/B(ة ّأجلjو
ف0ى وأر_عة ش�ان م? بل�ة ال��=��ة  م/اك(ة ال
الثاء،

وس{ الق�س ال(/0لة، وم�دت اع0قاله9 ح0ى ی�م غ� 
-�)Rال. 

رش�4 م�سى درو�;، : ج4ل ال��انوش(ل ال0أ
 vفى، وآدم فادU"9 م
Éدمحم م�سى م"Uفى، Éدمحم ه4

  .م"Uفى، والف0ى ال&��ــح ع(� أح(� م/(�د
 ١٦/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

م=P�0%ان K/اوالن اق0/ام م=&� في الق�س 
  نواألهالي ی0"�و له(ا

 

 اق0/ام حاول م=P�0%ان، ف&� ال�4م األر_عاء،
ال(=&� األق"ى،  ج%�ب سل�ان &� بw� أی�ب في بل�ةم=

 .في الق�س ال(/0لة، وف3 م��H معل�مات وادv حل�ة
ولفj ال(��H إلى أن أهالي ال(%Uقة ت"�وا 
لل(=P�0%4? وأ@ع�اه(ا ع? ال(%Uقة، وس{ حالة م? 

  .ال�0ت� ال��ی� سادت ال(Bان
 ١٦/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

 ع? أس4� اإلف�اجت�ف� م/B(ة االح0الل 
  مق�سي

 

االح0الل، ال�4م األر_عاء،  م/B(ة رف� قاضي
 ّاإلف�اج ع? ال�اب م%0"� ب�_�، وم�د اع0قاله ح0ى

٢٠/١٢/٢٠٢٠.  
 vmال(ق�سي م&� ال �ه� ن&ل األس4 �وم%0"

ن عاما في س&� االح0الل، واع0قله ١٩قVى ح0ى اآلن  ً
  .االح0الل ق1ل ن/� ع��ة أKام

 �١٦/١٢/٢٠٢٠س م�قع م�ی%ة الق
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* * * * *  

نم=K �%P�0ق0/(� األق"ى وم/اوالت  ن
 لل(=&�» ال�(ع�ان«إلدخال 

 

 اق9/0 ع��ات - و�االت -  فل=4U? ال(/0لة
،?4%P�0=)ساحات ال(=&� األق"ى، م? جهة @اب  ال

ال(غار_ة @/�اسة م��دة لق�ات االح0الل، ��(ا واصل�ا 
لق�سي إلى ساحات ال/�م ا» ال�(ع�ان«م/اولة إدخال 

k���ال. 
 م=P�0%ا ب4%ه9 ١١٥وأفادت دائ�ة األوقاف أن 

Pل�ة معاه� یه�دKة وع%اص� مRاب�ات، اق0/(�ا ساحات 
ال(=&� األق"ى في الف0�ة ال"�اح�ة م? االق0/امات 

 .ال�4م�ة
ونفmت م&(�عات ال(=P�0%4? ج�الت اس0فHاز�ة 

» اله�Bل«في ساحات ال/�م وتلق�ا ش�وحات ع? 
9 قام ب0أدKة شعائ� تل(�دKة �lالة م"لى ال(Hع�م، و_عVه

و�lة ال"R�ة ق1ل مغادرة ساحات ال/�م » @اب ال�ح(ة«
 .م? جهة @اب ال=ل=لة

وت�اصل م&(�عة م? ال(=P�0%4? م/اوالتها 
إلى داخل » ال�(ع�ان«لل�4م ال
ال³ على ال�0الي إدخال 

ساحات ال(=&� األق"ى، وذلF إلقامة م�اس�9 اح0فال�ة 
 .«حان��ا« األن�ار @(ا K=(ى ع�4

وقامj م&(�عة م? ال(=P�0%4? الل4لة ب�ضع 
ش(ع�ان �41� في م�خل @اب ال=ل=لة، في م/اولة 

 .إلدخاله إلى داخل ساحات ال/�م
وأغلقj ق�ات االح0الل @اب ال(غار_ة @ع� ان0هاء 
الف0�ة ال"�اح�ة لالق0/امات ال�4م�ة وال0ي ت��Hت في 

�ة م? ال(=&� م%Uقة م"لى @اب ال�ح(ة وال(%Uقةl��ال 
 .األق"ى

وتأتي اق0/امات ال(=P�0%4? ض(? ج�الت 
ندور�ة Kق�م� بها ته�ف ل0غ44� ال�اقع في ال(�ی%ة 

 .ال(ق�سة وال(=&� األق"ى
و�ان أعVاء في حHب الل��Bد ق� أرسل�ا رسالة 
نل�ئ�- ال/�Bمة، ب%�ام4? ن%0�اه�، UKال�1 @ال=(اح 

داخل » ان��اح«و_0=ه4ل وضع و�ضاءة ش(ع�ان ع�4 
 .ال(=&� األق"ى

 اع�0اء على ٢٤إلى ذلF، رص� تق��� حق�قي 
 /دور ال��ادة وال(ق�سات، خالل شه� ت���? ال
اني

ن�ف(1� ال(اضي، و_لغ ع�د ال(=P�0%4? الvm اق0/(�ا 
 م=P�0%ا، @/(اKة ق�ات ١٣٦١ال(=&� األق"ى 

  . االح0الل
 م�اP%4? ع? ١٠ك(ا وأ@ع�ت ق�ات االح0الل 

ال=B? وع? ال(=&� األق"ى، ب4%ه9 ح�اس أماك? 
لل(=&� األق"ى ونائI م�ی� عام دائ�ة أوقاف الق�س 

  .H ال(P�URات في ال(=&� األق"ىوم�ی� م��
 ١٤ ص١٧/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

االح0الل ی�ع� ال(ق�س�ة رائ�ة سع�4 ع? 
  األق"ى ل(�ة أس�1ع

 

ق�ات االح0الل  ق�رت –الق�س ال(/0لة 
�-، إ@عاد ال(ق�س�ة رائ�ة سع�4 ع? اإلس�ائ4لي)Rال ،

 .ال(=&� األق"ى ال(�ارك ل(�ة أس�1ع
وأفادت م"ادر مق�س�ة @أن ق�ات االح0الل 
سل(j سع�4 ق�ار اإل@عاد @ع� اع0قالها ال�4م ق�ب م"لى 
@اب ال�ح(ة داخل ال(=&� األق"ى، وPلI م%ها الع�دة 

  .إلى م��H ال0/ق34 م&�دا @ع� أس�1ع
0ه�اف سع�4 ال(0)�ر م? ق1ل و�ع�د سI1 اس

االح0الل ل�0ث�قها الن0هاكات االح0الل وال(=P�0%4? األم� 
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الvm ت=I1 @إ@عادها ع? ال(=&� األق"ى، ل(�ة خ(=ة 
  .أشه� ت9 ت&�ی�ها ق1ل أساب�ع

وتع�ضj ال(�ا@Uة رائ�ة سع�4 لالع0قال م? ق1ل 
ق�ات االح0الل س�ع م�ات أث%اء خ�وجها م? أب�اب 

ى وال0/ق34 معها ساع40? على األقل في ال(=&� األق"
كل م�ة، ح³4 ی90 اخ0�اع وتلف34 أv ته(ة لها، وص�ال 

  .إلى إ@عادها
%4�ة صفا U=١٧/١٢/٢٠٢٠و�الة ال"/افة الفل  

* * * * *  

  اس0(�ار االع�0اءات االس�ائ4ل�ة في الق�س
  

تعH0م بل�Kة االح0الل في الق�س ت%فm4 م��وع 
أه9 ال�جهات ال=�اح�ة في اس0�Uاني ج�ی� وتغ44� أح� 

ال(�ی%ة، م0(
لة بـ�1ا@ة Kافا @ال1ل�ة الق�K(ة، وهmا س�غ4� م? 
 j/ا و�قامة م0/ف ت�ال(Bان ت(اما، ل�"�ح م&(عا س�اح
�األرض، Kقابلها @�Bل خاص أع(ال أخ� تق�م بها ج(��ة 

  .االس0�Uان�ة على ال&انI اآلخ� م? ال1ل�ة الق�K(ة" إلعاد"
ل1%اء حي اس0�Uاني في أعلى ك(ا تUR{ ال1ل�Kة 

حي وادv ال�_ا@ة، ح³4 أع� ال%1�ة ال0/0�ة الالزمة لmلF في 
 ١١ال(%Uقة ل0/��لها إلى م=P�0%ة �(ا ح�ث مع 

، ح³4 أقام ١٩٦٧م=P�0%ة في األراضي ال0ي اح0لj عام 
معال�ة "و" ج4ل�"و" جفعات زئ�k"االح0الل م=P�0%ات 

9�ل0ي اس�0لj عل4ها وج1ل أب� غ%�9 في األراضي ا" أدوم
  .سلUات االح0الل

ووث3 ال(I0B ال�P%ي لل�فاع ع? األرض 
االن0هاكات االس¥�1�ة، و�انj على ال%/� ال0الي في ف0�ة 

  :إع�اد ال0ق���
�ق4? م/(�د Éدمحم : الق�س�أج1� االح0الل ال�

 j/ا، في بل�ة سل�ان، وت�الRال¡ على ه�م م%Hل4ه(ا ذات
ش�عj بل�Kة االح0الل في ال0ه�ی� @غ�امات @اهbة، �(ا 

�ة sة ال�4س�وه�م ع%� م�خل مق1 k��&الق�س، @أع(ال ت
  ".ال/�Kقة ال�0رات�ة"ل0%فm4 مUR{ م=ار 

ول0%فm4 هmا ال(UR{ ه�مj ق�ات االح0الل س�ر 
 ، vال(ق1�ة ال(الص3 ل�اب األس�ا�، وأزالj درجها األث�
 إضافة الى ال�رج ال(*دv الى ام�0ادها م? مق1�ة ال�ه�اء،
ت%فm4ا ل(&(�عة مUURات ته���Kة م�0اخلة، أع�ت م%m ف0�ة 

   .��Pلة
�ة في %B=ات س��ات االح0الل، بUسل jوه�م
�ق4? م�اد ��9 والعH4ر�ة لل�¥Hة في بل�تي ال�عاتHت&(ع ال
نوع(�ان زعات�ة، دو ال=(اح له(ا @إزالة ما ب�اخلها م? 

   .أثاث ق1ل ع(ل�ة اله�م، واس�0ل�ا عل4ها
�ا لل(�اP? ك(ا ه�مj ق�%B=ا س��ات االح0الل ب

رأفj خل4ل ص�اKعة في ت&(ع أب� ال%�ار ش�قي بل�ة العH4ر�ة 
  .ن@الق�س ال(/0لة، دو ساب3 انmار

وشه� األس�1ع ال(اضي اس0(�ار اق0/امات 
ال(=P�0%4? ل�احات ال(=&� األق"ى ال(�ارك، @الH0ام? مع 

" �انال�(ع"ن، وحاول م=P�0%� إدخال "األ¥�اد ال4ه�دKة"
إلى داخل ال(=&�، وأداء صل�ات تل(�دKة في م/�{ م"لى 

  .@اب ال�ح(ة ش�قي األق"ى
  ١٧/١٢/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

 اق0/(�ا ال(=&� األق"ى ًم=P�0%ا ٨٨٤
  األس�1ع ال(اضي

ًم=P�0%ا، األس�1ع ال(اضي،   ٨٨٤اق9/0 
األق"ى، وس{ أداء Pق�س تل(�دKة، وت/j ح(اKة  ال(=&ـ�

 .ق�ات االح0الل
ًوشه� األس�1ع ال(اضي ارتفاعا ب�ت4�ة االق0/امات 

ال(=&�  ال�4م�ة، وازدKاد الUق�س االس0فHاز�ة على أب�اب
األن�ار "ًوفي @احاته، وذلF اح0فاء @(ا K=(ى ع�4  األق"ى

 .ال4ه�دv"  ال/ان��اه–
ولفj0 م"ادر مق�س�ة الى أن ال(=P�0%4?، وفي 

ل&(عة وال=j1، إذ األق"ى أKام ا اق0/ام  ت�Uر ج�ی�، حاول�ا
قام�ا @ال�Uاف ح�ل ب�ا@ات ال(=&� وأدوا Pق�سه9 

 .ال0ل(�دKة وغ%�ا أمام @اب األس�ا�
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وان0��ت ق�ات االح0الل في ال(%Uقة ل0أم4? 
 .ال(=P�0%4? الmی? رافق�ه9 في أك
� م? مBان

وم? ض(? ال�U0رات الUR�ة ال0ي شه�ها ال(=&� 
" ع�ان ال4ه�دvال�("األق"ى م/اولة ال(=P�0%4? إدخال 

 .إلى داخل @احات األق"ى، ون"�ه على أب�اب ال(=&�
نورفع ال(=P�0%� الف0ات ومP�URات لله�Bل 

  .داخل @احات ال(=&� األق"ى ال(Hع�م
  ١٩/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

م? و�(�د اع0قال شاب االح0الل Kع0قل شاب4? 
 الق�س

ق�ات االح0الل، ی�م ال=j1، شاب4? م?  
ُج1ل ال�0�H ال(Uل على الق�س /ال�Uر م%Hل4ه(ا @/ي ن

�ة غ�_ي _�B=)اع0قال ال H��ة، واق0ادته(ا الى م)Kالق�
 .ال(�ی%ة لل0/ق34 معه(ا

، وع�1 إKاد  �وال�ا@ان ه(ا أم4� سامي أب� اله�
 .اله�رة

، اع0قال ال&(عةّم�دت سلUات االح0الل، ل4لة و
 .قال�اب ال(ق�سي Pار ال&�الني ل�4م األح�

 ال&(عةو�ان االح0الل اع0قل ال&�الني ص�اح 
 .أشه� أب�اب الق�س الق�K(ة م? م%Uقة @اب العام�د،

  ١٩/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 
* * * * *  

  K�ارك في اق0/امات األق"ى) غل�F(ال(U0�ف 
 

 ٤٠ً م=P�0%ا صه�4ن�ا، م? ب4%ه9 9/0٨٣ اق
م? Pل�ة ال(عاه� ال0ل(�دKة، ال(=&� األق"ى، ص�اح 

ق0/ام اال، وشارك في ٢٠٢٠ن �ان� األول ٢٠ألح�، ا
ّع�اب االق0/امات ال"ه�4ن�ة، ال/اخام ال"ه�4ني 

  ).یه�دا غل�F(ال(U0�ف 

انUل3 م=ار االق0/ام ال"ه�4ني م? جهة @اب 
ٍال(غار_ة، وان0هى ب�اب ال=ل=ة، @/�اسة معHزة م? ق�ات  ٍ

  .االح0الل ال"ه�4ني
ات ننف� ال(ق0/(� ال"های%ة ع�ة م(ارس

اس0فHاز�ة خالل اق0/ام ال(=&� األق"ى، وتلقى Pالب 
) ال(ع�1(ال(عاه� ال0ل(�دKة ش�وحاٍت وه(�ة ح�ل 

  .ال(Hع�م
  ٢٠/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

م�اجهات ل4ل�ة في ال��=او�ة وال�Uر و�صا@ة 
  ع�د م? ال(�اP%4? @االخ0%اق

 

ان�لعj الل4لة ال(اض�ة م�اجهات ع%�فة ب4? 
اب الفل=4U%ي وق�ات االح0الل ال"ه�4ني في بل�ة ال��

 �0�Hاو�ة وس{ الق�س ال(/0لة، وحي ج1ل ال=�نال�
ُال(Uل على ال1ل�ة الق�K(ة للق�س، وت��Hت ) ال�Uر(

ال(�اجهات في بل�ة ال��=او�ة @/ي ال�ه�4 ع�41، ب4%(ا 
  .ت��Hت في حي ال�Uر @/ارة اله�رة

از واس�R0مj ق�ات االح0الل ال"ه�4ني الغ
ال(=4ل لل�م�ع خالل تلF ال(�اجهات، م(ا ت=I1 @إصا@ة 

ّو�انj ال��=او�ة ق� . الع�ی� م? ال(�اP%4? @االخ0%اق
 نقا� م�اجهة مع االح0الل ال"ه�4ني ٧شه�ت ت=&4ل 

 Fاألس�1ع ال(اضي، ب�اقع م�اجهة �ل ل4لة، وشه�ت تل
ًال(�اجهات اس0ه�افا ل�ور�ات االح0الل ال"ه�4ني 

  ./ارقة@الHجاجات ال
  ٢٠/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

 االح0الل H&0/K الل�اء ال%0�ة 
  

 احH&0ت ق�ات االح0الل - الق�س ال(/0لة
،ام-،  �B=الع I4&ال Hة على حاجH��)0)ائ4لي ال�اإلسv
األم4? العام لل(*ت(� ال�P%ي ال�ع1ي للق�س، الل�اء @الل 
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��H على �وج� اح0&از الل�اء ال%0�ة ل(�ة ت .ال%0�ة
�ة وم"ادرة =�ال=اع40? وتف0�; س�ارته @ال)الب ال�1ل
�ادة @ع� ان ت9 إنHاله م? ��ة ورخ"ة ال"R�ه��0ه ال
ال(���ة والUلI إل�ه ال�ق�ف جان�ا، وذلF وس{ إج�اءات 

  .ع=B��ة وأم%�ة م��دة
وأفاد ال%0�ة @أن ضا@{ ال/اجH الvm أعل? 

*ق0ا، وذلF االس0%فار في ال(%Uقة، أبلغه @أنه م�ق�ف م
@ع� الف/¡ على جهاز ال)(�41ت� و�ه�ر تعل�(ات 
�فه، ��(ا قام ال&%�د ب0ف0�; ال=�ارة ی�و�ا l�0ة ب�مRاب�ات
�ة، ث9 أبلغ�ه @أن عل�ه االنb0ار ح0ى =�و_ال)الب ال�1ل
تأتي تعل�(ات م? ال&هات األم%�ة لإلف�اج ع%ه، األم� 

Hور�ة على ال/اج�اخ0%اقات م@ I1=ت vmال .  
�فه ت(j أث%اء وأشاlة ت��ر ال%0�ة، الى أن ع(ل

ق�ومه م? الق�س الى مق� ال(*ت(� ال�P%ي ال�ع1ي في 
@(�ی%ة ال41�ة، م�ض/ا ان اإلف�اج ” أم ال��اK{“م%Uقة 

�ة الvm ت�اصل مع sه أح(� ص�ع%ه ت9 @ع� ت�خل م/ام
نال&هات اإلس�ائ4ل�ة ال(0R"ة وت(B? م? ال/4ل�لة دو 

   .اع0قاله رس(�ا
 األمانة العامة لل(*ت(� بهmا االج�اء ون�دت

 ، %4�ة ر��عة ال(=�0U=ة فل�"Rال شP vmال0ع=في ال�
 Fم��دة على أن دولة االح0الل ت�صل م? خالل ذل
رسالة مفادها ان ال)ل الفل=4U%ي عامة وال(ق�سي على 
 Fاالس0ه�اف، وخاصة تل j/ص ت�"Rوجه ال

�ات ال0ي لها تأث4� على ال"ع�4ی? ال=�اس"R�ي ال
  .وال�P%ي

و�انj ال(Rاب�ات اإلس�ائ4ل�ة ق� اع0قلj الل�اء 
ال%0�ة ع�ة م�ات خالل األشه� األخ4�ة واحH&0ته في 
�ة، وأخVع0ه لل0/ق34 ع�ة أKام، ث9 _�B=)س&? ال
ح�=0ه م%Hل�ا م�ة أس�1ع ب0ه(ة الع(ل على ف�ض 

%4�ة @الق�سU=ادة الفل�  .ال=

مVى K�ار إلى أن الل�اء ال%0�ة، أس4� ساب3 أ
  نفي س&� االح0الل ن/� ع�� س%�ات

  ٢٧ ص٢١/١٢/٢٠٢٠الغ� 
* * * * *  

ُاالح0الل ی�اصل أع(ال ت&��k وتR��I في 
 @الق�س" ال�ه�اء"مق1�ة 

  

 واصلj سلUات االح0الل اإلس�ائ4لي، - رام هللا 
ال�4م األح�، أع(ال ال&0��k والR0��I في مق1�ة ال�ه�اء، 

�ة في م�ی%ة الق�س في ال&Hء ال��قي م? ال(ق1�ة ال�4sس
  .ال(/0لة

وقال رئ�- ل&%ة ال(قاب� اإلسالم�ة، م"Uفى أب� 
إن بل�Kة االح0الل @الق�س، ت�اصل أع(ال ال/ف� : "زه�ة

وال&0��k @(ق1�ة ال�ه�اء، وال0ي ت9V رفات شه�اء م? 
  ."ال&��4? الع�اقي واألردني

وأوضح أب� زه�ة، أن ج�افات بل�Kة االح0الل، 
، وش�عj @أع(ال ال&0��k، ض(? أع(ال اقj)/0 ال(ق1�ة

  ."م=ار ال/�Kقة ال�0رات�ة"االح0الل في حف� ل"الح 
و�انj ق�ات االح0الل، ق� ه�مj س�ر ال(ق1�ة 

  .vوال�رج في ال(�خل ال(*دv إل4ها، مUلع ال�ه� ال&ار
�ة ش(ال مق1�ة @اب ال�ح(ة sة ال�4س�وتقع مق1

ات و_(/اذاة س�ر الق�س ال��قي، وت0ع�ض م%m س%�
وحف��ات، وصلj إلى م�ام�F " إس�ائ4ل�ة"له&(ة 

  .ق���ة م? ع�0ة @اب األس�ا� أث��ة
وفي إPار ذلF ه�مj ق�ات االح0الل س�ر ال(ق1�ة 
ًال(الص3 ل�اب األس�ا�، وأزالj درجها األث� أVKا، إضافة  v
ًإلى ال�رج ال(*دv إلى ام�0ادها م? مق1�ة ال�ه�اء، ت%فm4ا 

�ة م�0اخلة، أع�ت م%m ف0�ة ل(&(�عة مUURات إس�ائ4ل
  .��Pلة

 م%ع االح0الل ال�ف? في جHئها ٢٠١٤وفي عام 
ًال�(الي، وأق�م على إزالة ع���? ق1�ا، تع�د ل&%�د 



  

  
١٨٩ 

�(ا Kع�ف @(ق1�ة ١٩٦٧أردن44?، اس0�ه�وا عام � 
  .ال�ه�اء، ون"I ال&%�v ال(&ه�ل

نو�ان م&ل- األوقاف وال�*و وال(ق�سات 
�ة وام�0ادها تع10� أح� أه9 اإلسالم�ة، أك� أن مق1�ةsال�4س 

وأب�ز ال(قاب� اإلسالم�ة في م�ی%ة الق�س، ح³4 تعج ب�فات 
ع(�م أهل ال(�ی%ة ال(ق�سة و��ار العل(اء وال"ال/4? 
وال(&اه�ی?، إلى جانI مwات ال�ه�اء الmی? رووا ب�مائه9 

�ة ث� هmه األرض ال�4Uة، م%m ب�اKة الف0ح الع(��Hالv �.  
وقاف فإن بل�Kة االح0الل تع(ل وح=I م&ل- األ

م%m ف0�ة ��Pلة على م/اص�ة ال(ق1�ة و�حا0Pها @ال(�ار�ع 
ال0ه���Kة وال(=ارات وال/�ائ3 ال0ل(�دKة على ام�0اد ال=�ر 
ال��قي ل(�ی%ة الق�س و_(/اذاة ال(ق1�ة به�ف إخفاء معال9 

�ة األص4لة ال(/�Uة @ال(ق1�ةRات وال(�اقع ال0ار��ال((.  
0الل ف�ض تغ44�ات جmر�ة على معال9 و�/اول االح

 ?44%4U=ة ت�اجه الفل�ال(�ی%ة ال(ق�سة، �=�اسة اح0الل
  .ل0%فm4 مUURات ال9V وال0ه���

 ?Pا ال��  ٢١/١٢/٢٠٢٠دن
* * * * *  

�9 شعفا� وحف��ات م�0اصلة Rم�اجهات في م
  في وادv ر_ا@ة

j9 م�اجهات ان�لع�R)@ فة�وس{  شعفا� ع%
ان وق�ات االح0الل ال0ي اقj)/0 الق�س ال(/0لة ب4? ال��

vال(%Uقة م? جهة ال/اجH الع=B� ال
ابj ق�ب م�خل 
9�R)ال. 

وأPل3 االح0الل وا@ال م? الق%ابل الغاز�ة ال=امة 
 .واألع4�ة ال%ار�ة، ورد ال��ان @ال/&ارة والHجاجات الفارغة

 م? جهة ثان�ة، واصلj آل�ات تا@عة ل(ا ت=(ى
1�عة Uة الUة"سل�ال�4م، أع(ال حف�، ووضع " اإلس�ائ4ل

أت�_ة في أراضي ال(�اP%4? ب�ادv  سالسل ح&��ة، ونقل
ال(=&� األق"ى، ل"الح م�ار�ع  ج%�ب سل�ان ال�_ا@ة ب1ل�ة

  .ته���Kة في ال(Bان

واصلj ق�ات االح0الل، ی�م االث%4?، ع�قلة ت%قل 
 .ال(�اP%4? ع1� حاجH قل%�Kا ش(ال الق�س ال(/0لة

 إن االح0الل ی�kl وقال م�اسل%ا في الق�س
مال�ة لع�د �41� م?  م���ات ال(�اP%4? و�/�ر غ�امات

�B=الع Hال(ق�س44? في �ال االت&اه4? @ال/اجv. 
  ٢١/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

  شعائ� تل(�دKة @األق"ى @/�اسة االح0الل
  

 اق9/0 ع��ات -و�االت  -  فل=4U? ال(/0لة
ال(=&� األق"ى ال(=P�0%4? أم- اإلث%4?، ساحات 

ال(�ارك، وأدوا Pق�سا تل(�دKة اس0فHاز�ة في ساحاته 
4�قات على دخ�ل Vام%ا مع تHان�ة ق�ات االح0الل، وت=)@

  .الفل=4U%44? وم%ع ال)
4� م%ه9 ال"الة @ال(=&�
 م=P�0%ا ب4%ه9 ١٣٧وأفادت دائ�ة األوقاف أن 

Pل�ة معاه� یه�دKة مU0�فة وض�ا� مRاب�ات االح0الل 
 ساحات األق"ى في الف0�ة ال"�اح�ة م? اق0/(�ا

�ادة ال(U0�ف یه�دا ع0"�4�  .ناالق0/امات ال�4م�ة، @
نورفع ال(U0�ف ع0"�4 صاحI خUة تف&4� 
�lة ال"R�ة، مUURا لله�Bل ال(Hع�م أمام م&(�عة م? 
أPفال ال(=P�0%4? خالل اق0/امه لل(=&�، ��(ا قام 

مة شعائ� الع��ات م? ال(=P�0%4? و_/�اسة ال��Pة @إقا
  .تل(�دKه في ساحات ال/�م

�ة l��قة الU%)ق�ات االح0الل إخالء ال jوواصل
وم%Uقة م"لى @اب ال�ح(ة خالل ف0�ة اق0/امات 
 jا م%ع)�ال(=P�0%4?، ووف�ت �امل ال/(اKة له9، �
ال(ق�س44? وال("ل44? داخل ال(=&� م? ال�0اج� في 

  .ال(%Uقة
Bاني وض(? م/اوالت ف�ض ال0ق=�9 الHماني وال(

في األق"ى، قالj م"ادر مق�س�ة إن ق�ات االح0الل 
فj�0 شا@ا في ساحات األق"ى، وم%عj ال(�اP%4? م? 
. ال&ل�س على ال("اIP ال(/�Uة @ال("لى الق1لي
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وأضافj ال("ادر أن ق�ات االح0الل أخ�جj أح� ال��ان 
م? داخل ساحات األق"ى @ع� تف0��ه، وفj�0 شا@ا آخ� 

  .حUةوأخ�ج0ه م? جهة @اب 
وفي س�اق م0"ل، م%عj ق�ات االح0الل @=0اني 
ال(=&� األق"ى م? رش ال(�41ات لألع�اب الVارة، 
�ام �وذلF @/&ة ع�م أخm اإلذن م? ق�ات االح0الل لل

وتأتي اق0/امات ال(=P�0%4? ض(? ج�الت دور�ة . @ال�ش
Kق�م بها قUعان ال(=P�0%4? ته�ف ل0غ44� ال�اقع في 

و�انj ق�ات االح0الل . =&� األق"ىال(�ی%ة ال(ق�سة وال(
ق� م�دت ال�ه� ال(اضي لل(=P�0%4? ن"ف ساعة 
إضا��ة ض(? اق0/امات الف0�ة ال(=ائ�ة، ل0"�ح ما ب4? 

ً ب�ال م? ال=اعة ٢:٠٠ ح0ى ال=اعة ١٢:٣٠ال=اعة 
١:٣٠.  

  ١٦ ص٢٢/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

  
 ًمق�س�ا ًسائقا نیهاج(� ًم=P�0%ا ٣٠

  ح@&�و و�"�14نه
 

ً م=P�0%ا، ٣٠ أق�م -   ت�ج(ة خاصة- رام هللا
الل4لة ال(اض�ة، على مهاج(ة مق�سي �ان Kق�د حافلة 

، ل�� وص�له إلى م�خل م=P�0%ة "إK&�"ت�0ع ل���ة 
" نغ�ش ع0"�4"ض(? م&(ع م=P�0%ات " @ات ع4?"

  .ب4? بj4 ل/9 والRل4ل
 الع1��ة، فإن ال("اب ه� ن�ر ١٣و_/=I ق%اة 

�ات م? سBان ش�قي الق�س، وق� تع�ض عالء ال�ی? شق4
له&�م @ال/&ارة ورذاذ الفلفل، وت9 نقله إلى م=0�فى 
ه�اسا ع4? �ارم، ل0لقي العالج، ووصفj حال0ه 

�فةsUال@.  

�وأشار شق4�ات في شهادته، إلى أن ما ج� �ان 
نمUURا له، و�ان ال(=P�0%� یb0%�ونه، ول/=? حbه  ً

  .ه رغ9 إصاب0هال)41� ت(B? م? اله�ب وال%&اة ب%ف=
، "إK&�"وأعل%j ل&%ة سائقي ال/افالت في ش��ة 

ح0ى ی�م " ع4? @ات"ت�kl ت�جهه9 إلى م=P�0%ة 
  .األر_عاء

  ٢٢/١٢/٢٠٢٠ الق�س ال(ق�س�ة
* * * * *  

  نم=K ?4%P�0ق0/(� األق"ى ١٠٨
 

 اق9/0 ع��ات ال(=P�0%4?، –الق�س ال(/0لة 
ال(=&� األق"ى ال(�ارك @/(اKة ص�اح ال
الثاء، @احات 

 .االح0الل اإلس�ائ4ليش�Pة 
 ١٠٨وأفادت األوقاف اإلسالم�ة، @أن 

م=P�0%4? اق0/(�ا األق"ى ع1� م&(�عات م? جهة @اب 
ال(غار_ة، وص�ال إلى م"لى ال�ح(ة، ونفmوا ج�الت 

  .اس0فHاز�ة في @احاته
 vأ�ة الفال�%4U=٢٢/١٢/٢٠٢٠ل 

* * * * *  

االح0الل یه�م ب��=ات وم%�آت ت&ار�ة 
  قو��اجات ش� الق�س

 

ق�ات االح0الل  ه�مj – وفا – الق�س
اإلس�ائ4لي، ال�4م ال
الثاء، ب��=ات وم%�آت ت&ار�ة 
و��اجات ق�ب ق��ة ال=�اح�ة، وفي ج1ل ال(1B�، و_ل�ة 

 .قالعH4ر�ة، ش� الق�س ال(/0لة
�ان أن ج�افات وآل�ات ل&�; وأفاد شه�د ¥

االح0الل ی�افقها ع�د م? ال�ور�ات اقj)/0، ال�4م 
ال
الثاء، ��اجات وم%�آت ت&ار�ة على P��3 وادv ال%ار 

 Hب حاج�"ق�به�مها " ال)�ن40% jع�وش ، �B=العv
 .وتف)�Bها وم"ادرة م/��0اتها
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ك(ا ه�مj ��اجا ل0"ل�ح ال(���ات في ج1ل 
 .ق� ال(�ی%ةال)1� وآخ� في العH4ر�ة ش
، إن "وفا"  ف*اد شق4�ات، لـأك�موقال ال(ق�سي 

ل0"ل�ح " م�Bان�F "بل�Kة االح0الل @الق�س ه�مj ��اج
 ،�(%�Hب وال/�ی� وال�Uنا م? ال�Bل��ا له م)ات م���ال(
@اإلضافة إلى م�خل ال)�اج في حي ال"لعة م? ج1ل 
�فا أنها عاثj خ�ا@ا وف=ادا في أرضه V، م�1B)ال

 .خالل ع(ل�ة اله�مال(&اورة 
، @أن "وفا" وفي العH4ر�ة أفاد شه�د ¥�ان لـ

ج�افات االح0الل ه�مj ��اجا ل0"ل�ح ال(���ات تع�د 
مل)04ه إلى ال(�اP? م/(�د ال�اشا، في واد ال&4�، 

دK-،  الU��3 ال�ا@Uة ب4? بل�ات العH4ر�ة وال=�اح�ة وأب�
¡�  .@/&ة ع�م ال0�خ

  ٢٣/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 
* * * * *  

  
  

بل�Kة االح0الل ت&1� مق�س�ة على ه�م م%Hلها 
  ب%ف=ها في سل�ان

  

 أج1�ت سلUات -و�االت  - فل=4U? ال(/0لة
االح0الل اإلس�ائ4لي ل4لة االث%4?، مق�س�ة على ه�م م%Hلها 

%4�ة، أن سلUات االح0الل . ب%ف=هاU=ّوأفادت م"ادر فل
%4�ة U=ت الفل�ة غ³4«أج1�ق�و»شه4 vم في ، م? حي واد

بل�ة سل�ان @الق�س ال(/0لة، على ه�م م%Hلها، @/&ة 
¡�  .نال1%اء دو ت�خ

وأوض/j غ³4 أنها اضU�ت ل0%فm4 ق�ار اله�م رغ9 
 jمأو لها، وقال vسأق�م «�صع�_0ه، ورغ9 ع�م وج�د أ

ب%"I خ�(ة وأ¥�; ف4ها مع أب%ائي، ق(j ب1%اء ال(%Hل 
Kار�ال(1%ي م? ال"اج ال(ق� @ع� س%�ات ع�0ها @اإل&».  

 ٢٠٥٠ورص� تق��� حق�قي ارت)اب ق�ات االح0الل 
ان0هاكا @/3 ال�عI الفل=4U%ي وأرضه في الVفة الغ�_�ة 

وصع�ت . والق�س ال(/0لة خالل شه� ت���? ثاني ال(اضي
ق�ات االح0الل م? ه�م م%ازل ال(�اP%4?، ح³4 بلغ ع�د 

 jات ال(%ازل ٣٤ال(%ازل ال0ي ه�م�ال ع? ع�Vال، فH%م 
 م%Hال ال�ه� الvm U١٦� أهلها @اله�م، مقابل ال0ي أخ

  .>>...س�قه
 م=P�0%ا ٤٠وأعل%j ال��Pة اع0قال ... <<

vخالل م/اول0ه9 اق0/ام ال(ق� ال(��H لل��Pة اإلس�ائ4ل�ة 
في الق�س ال(/0لة، وذلF خالل م=4�ة اع�0وا خاللها على 
�k في sRار الUل�ا ع(ل القUم(0ل)ات ال(ق�س44? وع

  .>>...ال(�ی%ة
ك(ا هاج9 ع�د م? ال(=P�0%4? م���ات ... <<

ال(ق�س44? وم(0ل)اته9 في ال��خ ج�اح، وذلF في أعقاب 
م=4�ة اح0&اج ت�جه�ا خاللها إلى ال(ق� ال�ئ�- لل��Pة 
 ?P�0=)ع ال�ائ4لي في الق�س، اح0&اجا على م"�اإلس

v�0ال(ع.  
إلى ذلF، ش%j ق�ات االح0الل اإلس�ائ4لي، ح(لة 

 م%ا3P م0ف�قة @الVفة الغ�_�ة ال(/0لة، ده9 وتف0�; في
اس�0عj خاللها وال� ال�ه�4 م/(�د �(4ل ل(قابلة 

 .مRاب�اتها، �(ا واع0قلj ثالثة ش�ان م? بل�ة ال��=��ة
وال(�اP? �(4ل، ه� وال� ال�ه�4 الف0ى م/(�د ع(� �(4ل، 
والvm اس0�ه� @ع� ت%فm4ه ع(ل�ة إPالق نار الل4لة ق1ل 

Uب @اب ح�ة ق�ة ع%� ال(=&� األق"ى @الق�س ال(اض
  . الق�K(ة

وأف�جj سلUات االح0الل ع? ال(�اP? �(4ل @ع� 
  .ساعات م? ال0/ق34 وال0ه�ی� به�م م%Hله

واس0�ه� م/(�د �(4ل، م=اء اإلث%4?، ب�صاص 
ق�ات االح0الل اإلس�ائ4لي ق�ب @اب حUة أح� أب�اب ال(=&� 

ها األق"ى، @ع� ت%فm4ه ع(ل�ة إPالق نار، أصI4 خالل
  .ش�Pي إس�ائ4لي

 ١٨ ص٢٣/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
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* * * * *  
نال(=K �%P�0ق0/(�  ًم&�دا وس{ " األق"ى"ن

  ح�اسة ش�Pة االح0الل
ن اق9/0 م=P�0%� -  و�االت- فل=4U? ال(/0لة

نمU0�ف� ص�اح أم- األر_عاء، ال(=&� األق"ى ال(�ارك 
م? @اب ال(غار_ة، @/�اسة م��دة م? ش�Pة االح0الل 

ي، ووس{ ق�4د على ح��ة دخ�ل الفل=4U%44? اإلس�ائ4ل
ً م=P�0%ا ال(=&� األق"ى، ونb(�ا ٣٢ودن- . لل(=&�

ًج�الت اس0فHاز�ة في أن/اء م0ف�قة م? @احاته، وأدوا Pق�سا 
  .تل(�دKة في م%Uقة @اب ال�ح(ة

وذ��ت م�ی��ة األوقاف اإلسالم�ة في الق�س، أن 
ساحات ق�ات االح0الل أوقفj أح� ال��ان وف0�0ه في 

األق"ى، وواصلj ف�ض ق�4دها على دخ�ل ال("ل4?، 
  .واحH&0ت @ع� اله��ات ع%� ب�ا@اته

نوق� صع� ال(=P�0%� اع�0اءاته9 في الVفة  ّ
ّالغ�_�ة ال(/0لة، على ال(�اP%4?، ومق�ساته9، وم(0ل)اته9، 
لل�4م ال
اني على ال�0الي، ��(ا واصلj ق�ات االح0الل 

 . /اماتها واع0قاالتهااإلس�ائ4لي اع�0اءاتها واق0
وحmرت م"ادر أم%�ة إس�ائ4ل�ة م? اش0عال الVفة 
الغ�_�ة ال(/0لة، ردا على اله&(ات االرهاب�ة ال0ي ی%فmها 
نم=P�0%� مU0�ف� م? ال&(اعات ال0ي تUل3 على نف=ها  ن

»?)
  . »ت���ع ال
vاإلخ�ار الع1�» والال«وذ�� م�قع  v : امKإنه في اال

ث ع%ف في م%Uقة الVفة الغ�_�ة األخ4�ة وقعj ع�ة ح�اد
وأشار ال(�قع، إلى أنه في . أدت إلى ت"اع� ال�0ت�ات

�أعقاب ذلF ق�ر ال&�; رفع م=�0 ال0أهI في ج(�ع نقا� 
االح0)اك ب4? الفل=4U%44? وال(=P�0%4? ال4ه�د، خ�فا م? 

%4�ة على ه&(ات U=ة الفل�ت���ع «ردود الفعل ال�ع1
?)
ال
الثة األخ4�ة، شه�ت وأضاف أنه في األKام . »ال

اع�0اءات م? ق1ل ق�ات ال&�; اإلس�ائ4لي، ح³4 ق0ل شاب 
فل=4U%ي م? ش(ال الVفة، واع�0اءات ال(=P�0%4? على 

نالفل=4U%44?، رفعj م=�0 ال0ف&4� والvm ق� �BK ب�و  ن �
  .>>...ساب3 إنmار

و_/=I تق�ی�ات جهاز األم? اإلس�ائ4لي، .... <<
نس�/اول� ال�د على » ة ال0اللش�41«فإن ال(=P�0%4? م? 

?44%4U=ض� الفل ?)
. تلF ال/�ادث، ب0%فm4 ع(ل�ات دفع ال
ن، ناش�U یه�د م? ب*ر »ش�اب ال0الل«وع"ا@ة 

اس0�Uان�ة ع��ائ�ة في الVفة الغ�_�ة ال(/0لة أو م? 
  . »ت���ع ال
(?«نی0عاPف معه9، م%�Vو ض(? ع"ا@ات 

م? وت0ه9 تلF الع"ا@ات @ال�ق�ف خلف الع�ی� 
ال&�ائ9 االرهاب�ة، ال0ي �ان م? أب�زها ج��(ة إح�اق عائلة 
�دوا@�ة ال0ي ل9 ی310 م%ها س� الUفل أح(� دوا@�ة، 
 Fق1ل ذل �4Vفل دمحم أب� خUال �الع"ا@ة على ح jقوأق�م

ك(ا ت�ف تلF الع"ا@ات خلف االع�0اء . في الق�س ال(/0لة
ت م? ج�ائ9 االع�0اء على ال(=اج� وال("ل4? وم(0ل)ا

�ة V��/ة وتw4=4? وأراض4ه9، و�0ا@ة ¥�ارات م%Pال(�ا
ت/� على ق0ل الفل=4U%44? @الVفة الغ�_�ة والق�س 

  .ال(/0ل40?
�ة %Bإقامة ب*رة س@ ، �%P�0=ع م�نب�و (نوش

، وس{ الVفة الغ�_�ة، )ت�خ�¡ م? ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة
وقال ع(اد . ح=I ناش{ فل=4U%ي في مقاومة االس0�Uان

، م%=3 vعل�  ل&ان ال(قاومة ال�ع1�ة، في بل�ة دی� ج��� َ
ش�قي رام هللا، إن ع�دا م? ال(=P�0%4? اق0/(�ا م%Uقة 

  . ال�اقع على أراضي ال1ل�ة» ال��فة«ج1ل 
وأضاف أن ال(=P�0%4? أحV�وا معه9 مع�ات 
 ;�وخ�ام، وش�ع�ا ب%"1ها على ق(ة ال&1ل، @/(اKة ال&

 ملF خاص ولفj إلى أن األراضي. اإلس�ائ4لي وش�0Pه
  .>>...ل=Bان م? بل�ة دی� ج���

وتع10� األم9 ال(0/�ة ال(=P�0%ات، غ4� ... <<
�ة =�نقان�ن�ة، @(�جI القان� ال�ولي، و�ح�� الع��ات ال�ئ

 . أمام ال=الم وت%فm4 م�1أ حل ال�ول40?
%4�ة ب�ج�د ن/� U=ة وفل�وتف�4 تق�ی�ات إس�ائ4ل

٦٥٠�ة والق�س  ألف م=P�0? في م=P�0%ات الVفة الغ�_
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 م=P�0%ة وع��ات ال1*ر ١٦٤نال(/0لة، B=K%� في 
  .االس0�Uان�ة

�الى ذلF أك�ت هw4ة ش*و األس� وال(/�ر�?،  ن ّ
� حالة م�ض�ة في صف�ف األس� داخل ٧٠٠وج�د ن/� 

ونقلj . نس&� االح0الل اإلس�ائ4لي، ب4%ها حاالت م=0ع"�ة
%4�ة U=ي ، ع? ال(=0�ار اإلعالم»وفا«و�الة األن�اء الفل

للهw4ة، ح=? ع�1 ر_ه، ق�له، إن ال/االت ال(�ض�ة ت0%�ع 
ما ب4? م�اكل في ال(ع�ة واألمعاء، وال�لل واإلعاقة، 

 حاالت م�ض�ة @أورام ١٠وحاالت ال01�، إضافة ل�ج�د 
س�Pان�ة، وال0ي �ان آخ�ها األس4��? ع(اد أب� رم�ز، 

  . ونVال أب� عاه�ر
�ض�ة  حالة م٢٥٠وأشار ع�1 ر_ه، إلى أن ه%اك 

 حالة ٤٠ص��ة ت/0اج لعالج وت�خل ج�احي م�0اصل، م%ها 
م=0ع"�ة، �أم�اض القلI، وال=�Pان، و_ع� حاالت ال01� 
واإلعاقة، األم� الK vm�4� للb�وف ال"/�ة ال"��ة ال0ي 

 .�Kعاني م%ها األس�
 ١٤ ص٢٤/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

االح0الل وم�اجهات ع%�فة في شارع ال�اد 
 الق�س الق�K(ةفي ثة مق�سK ?44ع0قل ثال

  

ع%�فة ان�لعj ب4?  م�اجهات ذ�� شه�د ¥�ان أن
م? جهة @اب  ال(=&� األق"ى ق�ات االح0الل وال��ان أمام

، وألقى ش�ان ال(ف�قعات ن/� الق�ات "ال(&ل-"ال%ا�� 
�ةPاU)ارات الPق�ا اإل�وأح. 

واع0قلj ق�ات االح0الل، ثالثة م�اP%4? م? ال1ل�ة 
ٍ الق�س ال(/0لة، وح�ل0ه9 إلى م��H تا@ع لها الق�K(ة في ٍ ّ

ع�1 ال�ح(? : وش(ل االع0قال. في الق�س لل0/ق34 معه9
  . ال��04ي، وع�1 هللا ن&I4، وم�اد ال0�ه�ني

jVة  وق)B/االح0الل @ال=&? الفعلي على  م
 ش(ال غ�ب –ّاألســ4ــ� م�سى ح=4? م? بل�ة بj4 دق� 

 ٤٠٠٠"امة مال�ة ً شه�ا وغ�١٧ ل(�ة –الق�س ال(/0لة 

 أك�0_� ٣٠و��m� أن األس4� م�سى مع0قل م%m ". ش�قل
  .العام ال(اضي

 ٢٥/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 
* * * * *  

ّق�ات االح0الل ال"ه�4ني ت�ن- م"لى @اب  ُ
 ال�ح(ة وتف0�ه

اقj)/0 ع%اص� م? ال�ح�ات الRاصة في ش�Pة 
ن �ان� األول ٢٥االح0الل ال"ه�4ني، ع"� ال&(عة، 

�ة ٢٠٢٠l��ح(ة في ال&هة ال�م"لى @اب ال ،
ٍووفقا ل("ادر م? داخل  .ال(�ارك  ال(=&� األق"ى  م? ً

ّال(=&� األق"ى فإن ق�ات االح0الل دن=j ال("لى 
ّ@أحmی0ها، وأج�ت ��ه تف0��ات اس0فHاز�ة دو م1�ر   . ن
، ٢٠١٩وم%m ان0"ار ¨�ة @اب ال�ح(ة في ش�ا� 

mقة ماتاق0/ا وق�ات االح0الل ال"ه�4ني ت%ف�لل("لى  م0ف
vفي م/اولة فاشلة م%ها، ل0ق��� االن0"ار ال&(اه4� في  ٍ ٍ

  .¨�ة @اب ال�ح(ة
  ٢٦/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

نم=P�0%� یهاج(� م%ازل ال(�اP%4? في  ن
  حي ال��خ ج�اح @الق�س ال(/0لة

 

 هاج9 مwات ال(=P�0%4?، م=اء ی�م –الق�س 
حي ال��خ ج�اح @الق�س ال=j1، م%ازل ال(�اP%4? في 

 .ال(/0لة

، @أن "وفا" وأفاد شه�د ¥�ان وم"ادر م/ل�ة لـ
، "ال0(
ال األب��"مwات ال(=P�0%4? ت&(ه�وا ع%� 

في حي ال��خ ج�اح، واع�0وا ) ١(وأغلق�ا شارع رق9 
على م%ازل ال(�اP%4? القاP%4? في ال/ي وأره�1ه9، 

  .الح0اللواع�0وا على م���ات ال(ارة، @/(اKة م? ش�Pة ا
%4�ة وفا U=٢٦/١٢/٢٠٢٠و�الة األن�اء الفل  

* * * * *  



  

  
١٩٤ 

تف&� ثالث نقا� م�اجهة مع االح0الل في 
  الق�س

 

ن �ان� أول ٢٥ان�لعj ل4لة ال&(عة، 
ٌم�اجهات ب4? ال��ان الفل=4U%44? وق�ات  ،٢٠٢٠

�9 شعفا� االح0الل ال"ه�4ني فيRوس{ الق�س   م
 حي ع�41 في ال(/0لة، وفي م/�{ حاجH قل%�Kا، وفي

  .ال��=او�ة بل�ة
نوت"�� ال(�اP%� لق�ات االح0الل ال"ه�4ن�ة، 

 @األلعاب ال%ــار�ـة، والHجاجات ٣ـفي نقا� ال(�اجهة ال
  .ال/ارقة والفارغة، وال/&ارة

Iال(�اجهات عق Fت تل�ق�ات  اق0/ام تف&
9�R)9   شعفا� االح0الل ال"ه�4ني ل�Rاو�ة، وم=�وال�

ل ال"�ت ص�ب ال(�اP%4?، قل%�Kا، و�Pالقها ق%اب
  .وم�اه(ة ب�4ته9

 Iق�ات االح0الل ال"ه�4ني عق jوأغلق
  .ًال(�اجهات، ل904 ف0/ه الحقا ص�اح ال�4م

  ٢٦/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 
* * * * *  

ال��Pة االس�ائ4ل�ة ت%"I ال(��H م? �ام4�ات 
  ال(�ا�lة في الق�س

 

ن��ت ال��Pة االس�ائ4ل�ة خالل االKام  - الق�س 
االخ4�ة، مwات �ام4�ات ال(�ا�lة في أح�اء ال1ل�ة الق�K(ة 

ل0=ه4ل م�ا�lة " نb�ة الق�س"ض(? مUR{ أPل3 عل�ه 
  . قالU� �افة وال(�0اف�ی? إل4ها ورص� �ل ح��ة ف4ها

نو�*�� ال(ق�س�4 أن هmه ال)ام4�ات ته�ف 
@األساس إلى رص� ت/��اتهU@ 9��قة ت%0هF خ"�ص04ه9 

لى اح�ا� الع(ل�ات ال(/0(لة، @�Bل �41�، @اإلضافة إ
 .ع%هوت/ل4ل ال/�ث @ع� وق�عه وج(ع ال0فاص4ل 

ًو�انj ق�ات االح0الل ق� ان�أت مق�ا ل(�ا�lة هmه 
ج%�ب الق�س، @ال0%=34 " ج4ل�"ال)ام4�ات في م=P�0%ة 

مع �افة ال&هات االس�ائ4ل�ة ال(0R"ة م
ل وزارتي 
  .وغ4�ه(ااالسBان وال(�اصالت 

 في ال)ام4�ات،ي ن"I هmه وت)(? ال�URرة، ف
انها ت�ص� غ4� ال(لH0م4? @ق�ارات إ@عاده9 ع? ال(�ی%ة 
وم? یHع9 االح0الل أنه9 م? م%فvm الع(ل�ات ض� أه�اف 
إس�ائ4ل�ة، م? خالل ع(ل�ة م�ا�lة ذ��ة تع(ل على 
ت=&4ل أرقام ل�حات ال=�ارات ال0ي ت(� م? خالل 

   .ال/�اجH اإلس�ائ4ل�ة
ی%��ها االح0الل ع1� هmه وتRفي اللقUات ال0ي 

 mة إع�ام م? ی�عي انه م%فb/ات ل�ة،ال)ام4� وتbه� ع(ل
فق{ ال(�ه� الvm ت��فه ال�عاKة اإلس�ائ4ل�ة ل10��� 

في ح4? ی�عي االح0الل تعUل ال)ام4�ات في �ل . ال&��(ة
م�ة K/�ث ف4ها اع�0اء م? ق1ل ال(=P�0%4? أو ال&%�د 

�ةV4%44?، �(ا ح�ث في قU=اد على الفلKال�ه�4 إ 
 ح³4 تmرعj وح�ة ٢٠٢٠ال/الق الvm اس0�ه� في اKار 

�قات االس�ائ4ل�ة ب0عUل ال)ام4�ات م? أجل اخفاء �ال0/
   .ج��(ة اإلع�ام م0B(لة األر�ان

ج(ال . �و�� ال(0R¡ في ال�أن اإلس�ائ4لي د
 أن االح0الل K/اول م? خالل ن�� هmه ال)ام4�ات ع(�و،

وت=��3 ذاته ��ولة آم%ة ل&لP I(أنة ال�ارع اإلس�ائ4لي 
ال=�اح، إضافة إلى ت=��3 هmه ال)ام4�ات �(%�bمة 
م�ا�lة م�U0رة ل1�عها ل�ول العال9 �(ا فعل في ت=��3 
ال��ة ال/�ی�Kة ل�ول العال9 @ع� الع�وان على قUاع غHة 

  .٢٠١٢عام 
  ٢٦/١٢/٢٠٢٠الق�س ال(ق�س�ة 

* * * * *  

اجH االح0الل Kع34 ح��ة ال(�اP%4? على ح
  حHما ش(ال الق�س
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ق�ات االح0الل  أعاقj – وفا – الق�س
اإلس�ائ4لي، ی�م ال=j1، ح��ة ال(�اP%4? ع1� حاجH حHما 

قالع=B� ش(ال ش� م�ی%ة الق�س ال(/0لة v. 

شه�د ¥�ان، @أن ج%�د االح0الل  وأفاد
إج�اءاته9  ال(�0اج�ی? على ال/اجH ال(��mر ش�دوا م?

 ال(���ات ال�اخلة إلى الع=B��ة، وأعاق�ا ح��ة م�ور
 ل0ف0�; دق34، وال�0ق34 في ه��ات  إخVاعهاالVفة ع1�

  .@ال(Bان راك41ها، ما ت=I1 @/�وث أزمة س4�
  ٢٧/١٢/٢٠٢٠ ال/�اة ال&�ی�ة

* * * * *  

االح0الل ال"ه�4ني 9B/K على أس4� مق�سي 
  ً شه�ا١٢@ال=&? 

 

قjV م/B(ة االح0الل ال"ه�4ني في الق�س، 
، @ال=&? الفعلي على ٢٠٢٠نكان� أول  ٢٧ی�م األح�، 

األس4� ال(ق�سي م�سى الفUافUة @ال=&? الفعلي م�ة 
� شه�ا ب0ه(ة م=اع�ة أهالي األسـ� الفل=4U%44? في ١٢ ً

  .نس&� االح0الل ال"ه�4ني
ی�m� أن األس4� الفUافUة ه� شق34 األس4�ة 

، م? بل�ة سل�ان )الفUافUة(ال(ق�س�ة إK(ان األع�ر 
  .األق"ى، و�0ه(ها االح0الل ب%ف- ال0ه(ةج%�ب ال(=&� 

ّو�ان الفUافUة ق� اع0قل م? م%Hله في سل�ان، 
 س%�ات ٥، و�ان م�سى ق� أمVى ٢٠٢٠ ت(�ز ١٣في 

نسا@قا، في س&� االح0الل ال"ه�4ني ً.  
  ٢٧/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

ن Kق0/(� األق"ى وع�ة م%ا3P نم=0ــ�Pـ%ــ�
حي ال��خ ج�اح في ن�هـاج(ــ� مـ%ازل و

 الق�س ال(/0لة
 

 ١٢٠ اق9/0 ن/� -و�االت  - فل=4U? ال(/0لة
ًم=P�0%ا ال(=&� األق"ى، أم- األح�، وت&�ل�ا في 

  . vأن/اء م0ف�قة م? @احاته @�Bل اس0فHاز
وذ��ت م�ی��ة األوقاف اإلسالم�ة في الق�س 

» اله�Bل«ال(/0لة، أن ال(ق0/(4? تلق�ا ش�وحات ع? 
ً ع%"�ا م? ش�Pة االح0الل ٢٥فة الى ال(Hع�م، اضا

ًبل�اس م�ني اق0/(�ا @احات ال(=&�، وأدوا Pق�سا 
�ة م? ال(=&�l��ة في ال&هة الKتل(�د .  

 j%4_ا م? ٢٥أن » أوقاف الق�س«و�ع%" 
ش�Pة االح0الل، اق0/(�ا @احات األق"ى بل�اس م�ني، 

وهاج9 مwات ال(=P�0%4?،  .ووف�وا ال/�اسة لل(ق0/(4?
=j1، م%ازل ال(�اP%4? في حي ال��خ ج�اح م=اء ال

  . @الق�س ال(/0لة
» وفا«وأفاد شه�د ¥�ان وم"ادر م/ل�ة ل��الة 

ال0(
ال «ال�س(�ة، @أن مwات ال(=P�0%4? ت&(ه�وا ع%� 
��في حي ال��خ ج�اح، ) ١(، وأغلق�ا شارع رق9 »األب

واع�0وا على م%ازل ال(�اP%4? القاP%4? في ال/ي 
ا على م���ات ال(ارة، @/(اKة م? ش�Pة وأره�1ه9، واع�0و

 االح0الل
 }�UR0عق� ال(&ل- األعلى للK ،�في م�ض�ع آخ
وال1%اء في اإلدارة ال(�ن�ة ال0ا@عة ل&�; االح0الل 
اإلس�ائ4لي، في األس�1ع4? ال(ق1ل4?، جل=ة خاصة ق41ل 
ت=ل9 ال�ئ�- األم4��ي ال(IR0% ج� @ای�ن، اإلدارة في 

9 خالل ال&ل=ة ال("ادقة على الj41 األب��، ح³4 س04
مUURات لل�0سع وال1%اء االس0�Uاني @الVفة الغ�_�ة 

 .ال(/0لة @(ا ف4ها م�ی%ة الق�س
و_/=I ما أفادت اإلذاعة اإلس�ائ4ل�ة ال�س(�ة 

نقال ع? م"ادر مUلعة، فإن ال(&ل- األعلى » كان«
�{ وال1%اء س�&0(ع خالل األس�1ع4? ال(ق1ل4?، وق� UR0لل

�- ال(ق1ل، لل("ادقة على Kعق� ال&ل=ة)Rی�م ال 
وذ��ت اإلذاعة اإلس�ائ4ل�ة أنه هmه . ال�0سع االس0�Uاني
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هي ال(�ة األولى ال0ي س0"ادق ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة على 
ال�0سع وال1%اء االس0�Uاني @الVفة، م%m انR0اب @ای�ن 

 .رئ�=ا
إلى ذلF، اقj)/0 ق�ات االح0الل االس�ائ4لي، 

 وف&� أم- األح�، ع�ة م%ا3P في الل4لة ق1ل ال(اض�ة
?4%Pع�دا م? ال(�ا jة، واع0قل�  .الVفة الغ�_

 ١٤ص/٢٨/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

 �4Uائ4لي ی�1أ في ت"ع�4 خ�االح0الل اإلس
%4�ةU=ات الفل�s�0=)0ه�ف ال=K  

 

%4�ةU=أة –و�االت  - األراضي الفل�ام j14أص 
%4�ان، @ال�صاص ال(عU=ني حامل، ورجل اسعاف فل�

ال(غلف @ال(Uا�، ج�اء اق0/ام ق�ات االح0الل اإلس�ائ4لي، 
م&(ع فل=4U? ال1Uي في م�ی%ة رام هللا ه� ال
اني 
 �Vة في غ�%4U=ة فل�ن@اس0ه�اف م*س=ات ص/

  .ی�م4?
%4�ة في ب�ان U=وزارة ال"/ة الفل j/وأوض
ص/في أم- أن ق�ات االح0الل اقj)/0 م/�{ م&(ع 

j @إPالق االع4�ة فل=4U? ال1Uي ف&� أم-، وش�ع
ال%ار�ة وق%ابل الغاز @ات&اه ال(&(ع، ما أد� إلى إصا@ة 
�ة في �0فها ورجل إسعاف PاUصاصة م�س�4ة حامل ب
�ة في ی�ه داخل ح�م ال(&(ع، إضافة إلى PاUصاصة م�ب
حاالت اخ0%اق وهلع في صف�ف ال(�ضى، خاصة 

  .األPفال، وتV�ر م���ة إسعاف تا@عة لل(&(ع
"/ة مي ال)4لة، اع�0اء ج�; ودانj وز��ة ال

االح0الل اإلس�ائ4لي على ال(&(ع، م*��ة أن ق�ات 
ناالح0الل ع�ضj ح�اة م�ضى Kعان� م? ف4�وس ��ف�4 

ن Kعال&� داخل ق=9 مR"¡ له9، لUR� م/�ق ١٩
  .ن0�&ة ق%ابل الغاز ال0ي ت9 إPالقها داخله

وأضافj ان األPفال ال(�ضى وال%=اء في 
�¥�ة @Bل ما ت/(له ال)ل(ة م? ُال(=0�فى عاش�ا ل4لة م

مع%ى، @=I1 أص�ات ال�صاص وق%ابل ال"�ت والغاز 
  .ال(=4ل لل�م�ع الvm أPل3 @ات&اه ال(&(ع ال1Uي

وأك�ت ال)4لة أن هmا االع�0اء ال4UR� على 
ح�مة ال(=0�فى و�ل/اق اإلصا@ات في صف�ف ال(�ضى 
K=�0جI ت�خال دول�ا عاجال ل/(اKة أب%اء شع1%ا وم=اءلة 

نولة االح0الل على ج��(0ها، وخ�قها للقان� ال�ولي د
نوالقان� ال�ولي اإلن=اني، الvm ی%¡ على ح(اKة 

�اتs�0=)ة وال�1�ة وال(�اكH ال"/Uاق9 ال�Uضى وال�ال(.  
وفي ال=�اق دانj وزارة الRارج�ة وال(غ0�_4? ... 

%4�ة االع�0اء الvm وصف0ه @اله(&ي واع10�ته U=الفل
نان� ال�ولي والقان� ال�ولي االن=اني، ان0هاكا صارخا للق ن

 Iاس/K ،k��ات ج%lاتفا I=ة ح�وج��(ة ض� االن=ان
  .نعل4ها القان� ال�ولي

وح(لj ال�زارة، في ب�ان أم- ال/�Bمة 
االس�ائ4ل�ة ال(=*ول�ة ال)املة وال(�اش�ة ع? هmه 
ال&��(ة، وتع10�ها ت"ع�4ا خ4U�ا في ع�وان االح0الل 

فل=4U%ي وارضه ومق�ساته ال(�0اصل ض� ال�عI ال
وم(0ل)اته، K=�0عي ردا دول�ا ی0الءم مع ح&9 هmا 
�ات وال(�اكH ال"/�ة خاصة في s�0=)الع�وان على ال

  .�ل ان0�ار جائ/ة ��رونا
وأك�ت أن ال"(j ال�ولي على تلF ال&��(ة 
م�ف�ض وغ4� مق�1ل وغ4� م1�ر، خاصة انه K�&ع دولة 

ال(��H م? االن0هاكات االح0الل على االمعان في ارت)اب 
  .وال&�ائ9 @/3 شع1%ا

ك(ا أدانj ال�زارة الق"ف اله(&ي الvm تع�ض 
له أب%اء شع1%ا في قUاع غHة، والع�_�ات ال0ي Kق�م بها 
نال(=P�0%� وم%b(اته9 االرهاب�ة في م%ا3P ع�ة 

  .@الVفة الغ�_�ة
  ٣١ص/٢٨/١٢/٢٠٢٠الغ� 



  

  
١٩٧ 

* * * * *  

%4�ة U=ع?٦االح0الل ی�ع� فل �ال(=&�  أشه 
  األق"ى

 

سلUات االح0الل  ّسل(j –فل=4U? ال(/0لة 
%4�ة رائ�ة سع�4 م? U=ائ4لي، ال�4م االث%4?، الفل�اإلس
ًم�ی%ة الق�س ال(/0لة ق�ارا @إ@عادها ع? ال(=&� األق"ى 

 . أشه�٦ل(�ة 

 jق�ات االح0الل اع0قل jم? داخل " سع�4"و�ان
 م��H ال(=&� األق"ى ق1ل أس�1ع، وPلj1 م%ها الع�دة

  .ش�Pة الق�لة @ع� نهاKة م�ة اإل@عاد
وتع�ضj ال(ق�س�ة ال0ي تع(ل م"�رة ت�ث3 
�ة ع? ال(=&� األق"ى، لإل@عاد ع? Rمعل�مات تار�

  .األق"ى ع�ة م�ات، @/"4لة بلغj أك
� م? عام4?
و�انj ش�Pة االح0الل سل(j أم- ال(عل(ة 
ًه%ادv ال/ل�اني، م? الق�س ق�ارا @إ@عادها ع? ال(=&� 

  . أشه�٦ألق"ى ل(�ة ا
%4�ة U=الفل vأ�٢٨/١٢/٢٠٢٠ال  

* * * * *  

نم=P�0%� ی�ن=� مق1�ة  ّن " @اب ال�ح(ة"ُ
  ّ@ال�10ل على الق�1ر

  

 ?4%P�0=)ان أن م&(�عة م? ال�أك� شه�د ¥
ان0ه�Bا، ال�4م االث%4?، ح�مة مق1�ة @اب ال�ح(ة ال(الصقة 

ى ّال(�ارك، @ال�10ل عل األق"ى @ال=�ر ال��قي لل(=&�
�9 ش�اه� الق�1رU/الق�1ر و�لقاء ال/&ارة @ق"� ت. 

وأوضح شه�د ¥�ان أن عائلة مق�س�ة ت"�ت 
  .لل(=P�0%4?، وأج1�ته9 على ت�ك ال(Bان

 ٢٨/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 
* * * * *  

 صل�ات تل(�دKة @األق"ى
 

 اق9/0 ع��ات - و�االت - فل=4U? ال(/0لة 
 ال(=&� ال(=P�0%4? ص�اح أم- اإلث%4?، ساحات

األق"ى م? جهة @اب ال(غار_ة @/�اسة م��دة لق�ات 
االح0الل ال0ي واصلj إ@عاد الفل=4U%44? ع? ال=احات، 
�(ا حmرت فعال�ات مق�س�ة م? ال0ف�د @األق"ى @/&ة �

 .اإلغالق لل/� م? تف�ي ��رونا

وذ��ت ال%اشUة ال(ق�س�ة ه%ادv ال/ل�اني، أنه 
الق ت=�ح قUعان وم%m ساعات ص�اح ال�4م األول لإلغ

ال(=P�0%4? وت(�ح في ساحات األق"ى @ال رقI4 وال 
I4=ح. 

وف�ض االح0الل م%m ل4لة األح�، إغالقات م��دة 
�ة ال(/0لة مm0رعا l��شاملة على م�ی%ة الق�س ال
@�Bرونا، وم%ع اv شR¡ م? ال0&�ل أ@ع� م? �4ل� م0� 

وأشارت حل�اني إلى أن هmا ی*�� ان . ع? م/�{ ب04ه
I1=ا ال0��ی� وا@عاد ال("ل4? ه� الmقي ل)ل ه�� ال/

 .ال0ف�د @ال(=&� األق"ى

ودعj أهالي ال1ل�ة الق�K(ة إلى ال�0اج� في 
َهmا K&عل ال/(ل �41�ا على اهل%ا «ال(=&� األق"ى قائلة 

�ع ال�ص�ل لل(=&� U0=K ?ة، و�ل م)Kفي ال1ل�ة الق�
ال ت0���ه ل(UURاته9، وال «وقالj حل�اني . »األق"ى

ُف�غ�ه لقUعان م=P�0%4ه9، رص�ا صف�ف ال�_ا� في ت
ساحاته وس�وا ال
غ�ر والRلل، وتاك�وا ان االح0الل ش�ة 
ٍعلى هmه األرض وسH4ول �(ا زال �ل Pامع @الق�س 

 .«ق1له

وتأتي اق0/امات ال(=P�0%4? ض(? ج�الت 
دور�ة Kق�م بها قUعان ال(=P�0%4? ته�ف ل0غ44� ال�اقع 

و�انj ق�ات . ال(=&� األق"ىفي ال(�ی%ة ال(ق�سة و
االح0الل ق� م�دت ال�ه� ال(اضي لل(=P�0%4? ن"ف 

 .ساعة إضا��ة ض(? اق0/امات الف0�ة ال(=ائ�ة

و�انj ج(اعات اله�Bل ق� Pالj1 ق�ات االح0الل 
ت��ی� 0V�lها والv�"0 لل(�ا@4U? ومعاق01ه9 و�@عاده9 
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ع? الق�س، الف0ة إلى ض�ورة اس0غالل ال�ع9 األم4��ي 
ل(�اkl اإلس�ائ4ل�ة وال�فع @ات&اه الع�ی� م? ال(�ار�ع ل

 .ال0ه���Kة

وت�0اصل ال�ع�ات للفل=4U%44? م? ال�اخل 
�ع ال�ص�ل لألق"ى م? سBان U0=K ?وأهالي الق�س وم
�k ش� ال�حال ن/� ال(=&� 
الVفة الغ�_�ة، إلى ت)
األق"ى و�ع(اره @ال("ل4? وال(�ا@4U?، إف�ال ل(UURات 

?4%P�0=)ال. 

ي م�ض�ع آخ�، وجه م��H ع�الة رسالة إلى ف
وز�� األم? ال�اخلي اإلس�ائ4لي، أم4� أوحانا، والقائ9 
، غ�ن�ی� آش4� فاك4%?،  ن@أع(ال مأم�ر م"ل/ة ال=&�
�9 ض� �U0ال �@ع�م ت�ف4 �ار ال�ز��ف4ها @إلغاء ق IالP
نف4�وس ��رونا لألس� الفل=4U%44? في ال=&�  �

قه9 ال"/�ة واإلن=ان�ة �(ا اإلس�ائ4ل�ة وع�م ال(- @/ق�
ح�ث �Pال ف0�ة ان0�ار ف4�وس ��رونا م%m مUلع العام 

٢٠٢٠. 

ق�ار وز�� األم? «وقال م��H ع�الة إن ... 
�(ات ه� ق�ار �U04%44? م? الU=الفل �اء األس%
�اس0
1�ة Uة وال��ع%"� و�(- @/ق� األس� األساس ق v

ل(�ة و�Rالف الق�ان4? وال(�اث34 ال�ول�ة، وهmه ل�=j ا
قاألولى ال0ي ت%0هF فه�ا ال=لUات اإلس�ائ4ل�ة حق� 
1�ة واإلن=ان�ة خالل ف0�ة ان0�ار ف4�وس Uال �األس�
ك�رونا، س�اء م? خالل م%ع لقاء م/ام4ه9 وأس�ه9 أو 
ع�م ت�ف4� الb�وف ال(الئ(ة ل(Bاف/ة ان0�ار ال�_اء م
ل 
�9 وال�0اع� االج0(اعي وال/&� ال"/ي ال(الئ9 �ال0ع

  .«?لل("اب4
  ١٤ص/٢٩/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

?4%P�0=)_�ة ال�اق0/امات لألق"ى : ع
 واع�0اءات @الVفة

 

 ت�اصلj - و�االت  - فل=4U? ال(/0لة
اع�0اءات م&(�عات م? ال(=P�0%4? على م(0ل)ات 
وأغ�اض الفل=4U%44? في م%ا3P م0Rلفة @الVفة الغ�_�ة 

 م? ال(/0لة، في وقj صع�ت ال&(��ات االس0�Uان�ة
وت4�ة االق0/امات لل(=&� األق"ى رغ9 ف�ض اإلغالق 

 .لل/� م? ان0�ار ��رونا
واق9/0 ع��ات ال(=P�0%4? ص�اح أم- 
ال
الثاء، ساحات ال(=&� األق"ى، م? جهة @اب 
 jة االح0الل ال0ي واصلP�اسة م��دة م? ش�ال(غار_ة @/

وأفادت . ف�ض تق�44ات على دخ�ل الفل=4U%44? لل(=&�
وقاف، @أن ع��ات ال(=P�0%4? اق0/(�ا األق"ى، دائ�ة األ

ونفmوا ج�الت اس0فHاز�ة في ساحاته، ق1ل أن Kغادروه م? 
 .@اب ال=ل=لة

إلى ذلF، ت�اصلj ع�_�ة ال(=P�0%4? في 
، م=اء اإلث4%?،  �%P�0=فة، إذ هاج9 مV3 @الPنم%ا

وذ�� م=*ول . م���ات ال(�اP%4? @ال/&ارة، ق�ب نابل-
ل الVفة الغ�_�ة غ=ان دغل-، أن ملف االس0�Uان ش(ا

ع�دا م? ال(=P�0%4? هاج(�ا م���ات ال(�اP%4? ال(ارة 
وأفاد شه�د . على شارع رام هللا نابل- االل0فافي @ال/&ارة

�ان @أن ع�دا م? ال(=P�0%4? هاج(�ا م���ات ¥
ال(�اP%4? @ال/&ارة ق�ب ال�وار ال(*دv إلى شارع نابل- 

نرة، ج%�ب ال(/افbة، دو قلق4ل�ة، على أP�اف بل�ة ح�ا
 .أن ی1لغ ع? إصا@ات

و��فj م"ادر إعالم�ة ع1��ة، ال%قاب ع? ... 
ت=0ع� لل("ادقة على م��H م? الUR{ » تل أبI4«أن 

 I4"%ق41ل ت Fام القادمة، وذلKة خالل األ�االس0�Uان
وقالj إذاعة . ال�ئ�- األم��Bي ال(IR0% ج� @ای�ن

أنه م? ال(ق�ر : ثاءالع1��ة ال�س(�ة، أم- ال
ال» كان«
�{ ال0ا@عة لإلدارة UR0ا لل�أن ت&0(ع الل&%ة الف�¥�ة العل

) هw4ة تا@عة ل&�; االح0الل في الVفة الغ�_�ة(ال(�ن�ة 
�- لل("ادقة على مUURات اس0�Uان�ة ج�ی�ة )Rی�م ال
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وح=I اإلذاعة، فإن . @الVفة الغ�_�ة وش�قي الق�س
د إدارة @ای�ن أن تع�» تل أبI4«ّال=K I1ع�د إلى ت�قع 

 .إلى م�kl واش%U? ال(عارض لل1%اء في ال(=P�0%ات
» كان«وقال م"�ر في بل�Kة الق�س إلذاعة ... 

�{ وال1%اء ال(/ل�ة س0"ادق ق���ا UR0ة، إن ل&%ة ال��ًالع1
على ال(��H م? ال�ح�ات االس0�Uان�ة في رمات شل�م�، 

»?4)�في ل�ای�ن، ال(ق�ر عق�ها » نأمل ق1ل م�اس9 أداء ال
: وقالj ال/��ة ال(%اهVة لالس0�Uان .ن �ان� ثاني٢٠

إن الغال1�ة العb(ى م? الUR{ ال0ي ت9 تق�K(ها «
مR""ة ل(=P�0%ات في ع(3 الVفة الغ�_�ة، خارج 
، وال0ي م? ال(/0(ل أال ت/0ف�  �ال)0ل االس0�Uان�ة ال)1�
بها إس�ائ4ل ض(? ت�ادل األراضي في أv اتفاق سالم 

  . »الفل=4U%44?م=0ق1لي واقعي مع 
أن هw4ة وزارة » ال=الم اآلن«وأضافj ح��ة 

، م(ا �٢٠٢٠ال�فاع، س0&0(ع م�ة أخ� ق1ل نهاKة عام 
�اسي للUR{ ال0ي �K=(ح @إمBان�ة ز�ادة إضا��ة لل�ق9 ال

إلى ذلF، ش%j ق�ات االح0الل ح(لة  .ت9 تق�K(ها
 jالP ،الثاء
%4�ا، ٢٢اع0قاالت، أم- الU=ا فل%Pم�ا 

م%ازله9 وتف0��ها والع³1 @(/��0اتها في عقI ده9 
  .الVفة الغ�_�ة والق�س ال(/0ل40?م%ا3P م0ف�قة @

 ١٤ص/٣٠/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

االح0الل Kع0قل حارسا Kع(ل في دائ�ة األوقاف 
  @الق�س ال(/0لة

  

ق�ات االح0الل اإلس�ائ4لي، ی�م  اع0قلj – الق�س
 .اف @الق�س ال(/0لةال
الثاء، حارسا Kع(ل في دائ�ة األوق

وأفادت م"ادر م/ل�ة، @أن ع%اص� م? ش�Pة 
االح0الل، اع0قل�ا ال/ارس ع"ام ن&I4 خالل ع(له في 

  .@احات ال(=&� األق"ى ال(�ارك
 ٣٠/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 

* * * * *  

ّاالح0الل K/�ل الق�س الق�K(ة إلى م�ی%ة 
  أش�اح

لي،  ح�لj ق�4د ف�ضها االح0الل اإلس�ائ4-الق�س 
ف4�وس ��رونا، ال1ل�ة الق�K(ة في  ت/j غUاء وkl تف�ي

�ة ال(/0لة إلى م�ی%ةl��أش�اح م�ی%ة الق�س ال. 
فق� م%ع االح0الل، م%m أKام، الفل=4U%44? م? غ4� 

دخ�لها ب�اعي أن الق�4د ت(%ع  سBان الق�س الق�K(ة م?
ك4ل�م0�  ال(�اP%4? م? مغادرة م%ازله9 ل(=افة ت��H على

 .واح�
�د االح0الل م? ق�4ده على ال(�اخل الRارج�ة وش

jة ح³4 أوقف)Kفي  لل1ل�ة الق� j4%44? ودققU=ق�اته الفل
 .َه��اته9 وم%عj م? ه9 م? غ4� سBانها م? دخ�لها

وألقj هmه الق�4د اإلس�ائ4ل�ة، وهي ال
ال
ة م? 
، @bالل ثق4لة على ال1ل�ة الق�K(ة  vب�اKة العام ال&ار

 .وال(=&� األق"ى
لj ال1ل�ة الق�K(ة إلى ما K��ه م�ی%ة أش�اح، وت/�

أس�اق ال1ل�ة أغلقj @غال041ها العb(ى  فال(/ال ال0&ار�ة في
 .م? ال(ارة أب�ابها في ح4? خلj األس�اق واألزقة

ك(ا انعj=B آثار اإلج�اءات اإلس�ائ4ل�ة على أع�اد 
 .ال("ل4? في ال(=&� األق"ى

لفات و�انj ش�Pة االح0الل ش�عj في ت/��� مRا
ق@/3 ال(�اP%4? م? غ4� سBان ال1ل�ة الق�K(ة ب�اعي خ� 

 .ق�4د اإلغالق اإلس�ائ4لي
و�ق�ل ت&ار في ال1ل�ة الق�K(ة، إن م&(ل 
اإلج�اءات اإلس�ائ4ل�ة ال0ي ت9 اتRاذها م%m شه� آذار 

 .ال(اضي وجه ض�_ة ش�ی�ة له9
و�انj ال=�احة الRارج�ة، ال0ي تع0(� عل4ها ت&ارة 

Kلال1ل�ة الق�B�@ ه�ر جائ/ة  (ة� m%م j، ق� ت�قف�ك41
 .@ال1ل�ة ك�رونا ما وجه ض�_ة ش�ی�ة لل/��ة ال0&ار�ة
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وزاد م? تفاق9 هmه الV�_ة ف�ض ال=لUات 
اإلس�ائ4ل�ة إغالقات م��دة ت(%ع الفل=4U%44? القادم4? م? 

  .خارج ال1ل�ة الق�K(ة م? دخ�لها
  ٣١/١٢/٢٠٢٠األKام 

* * * * *  

%4�ة أعالم�Hل االح0الل ی: الق�سU=ات فلKورا 
 j1"اءن�   النUالقة ال
�رةإح

ق�ات  أزالj – ج��/ان دKاال – الق�س ال(/0لة
%4�ة وراKات ح��ة ی�م األر_عاءاالح0الل، �ه� U=اعالم فل ،

ًاح�اء  أKام ال0/��� ال�P%ي الفل=4U%ي ف0ح ال0ي ن"j1 ق1ل
%4�ة فU=رة الفل�
ي �ب�m� ال=ادسة والR(=4? النUالقة ال

  .م%Uقة ال/ارة ال�سUى ب1ل�ة سل�ان ج%�ب الق�س
�ة ل/��ة ف0ح  نائI أم4? قال)�b%0قة الU%)ال �س

نفي بل�ة سل�ان ه4
9 ال��اسي، ن�Uاء مق�س�4 رفع�ا 
%4�ة وال�اKات الف0/او�ة لالح0فاء بهmه ال�m� األعالمU=الفل �

  .ال%Vال�ة لل�عI الفل=4U%ي
�k ال��اسي، VKل عام  م�ی%ة الق�س @أنB�@

 م? ال%Vال ال�P%ي یH&0أو_ل�ة سل�ان @�Bل خاص جHء ال 
الفل=4U%ي، ح³4 تعاني بل�ة سل�ان م? م0غ4�ات جغ�ا��ه 

االس0�Uان�ة، ورفع ال1*ر واالس0�الء على ب�4تها و_%اء 
%4�ة ل0اك�4 على ع�و_ة هmه ال(�ی%ة األعالمU=أمام الفل 

 .اإلس�ائ4ل�ة ال0ه���Kةكافة ال(0غ4�ات 
 ش�Pة االح0الل داه(j @أن ال��اسي، ص�حوأ

 jى في بل�ة سل�ان وقامUاألعالم �افة @إزالةال/ارة ال�س 
 إال اإلزالةمه(ا �ان ن�ع ً م*��ا @أنه –الف0/او�ة وال�اKات 

  علىالفل=4U%44?ان الق�س ت%3U @"(�د وث�ات سBانها 
  .األرض

  ٣١/١٢/٢٠٢٠ ال&�ی�ة ال/�اة
* * * * *  

ت)0�Bات ج�ی�ة .. P%4?اع�0اءات ال(=�0
  لل=�اسة اإلس�ائ4ل�ة

 

I0اسي ك�ت"اع�ت في اآلونة  – ال(/�ر ال=
األخ4�ة اع�0اءات ال(=P�0%4?، وال(U0�ف4? ال"های%ة م? 
 ،?44%4U=4? الفل%Pض� ال(�ا ، vأقUاب ال�(4? الع%"�
وأراض4ه9، وم(0ل)اته9، ح0ى وصلj ص�اح أم- إلى 

U0�ف4? ال"های%ة ال(=&� األق"ى @اق0/ام ع�د م? ال(
 ،k�ل�احات ال(=&�، وم�اقع ال"الة ��ه، وعلى ن/� ع%
و_/(اKة ش�Pة االح0الل الmی? م%ع�ا �Pاق9 ال(=&� 

%4�ة، م? ت"ل�حU=ار في  الفل�ف� م? أض�U0)نما أح�ث ال
@ع� م�اقع ال(=&� ال(ق�س، و��4� هmا ال0"اع� في 

ة ت)0�Bات ج�ی� اع�0اءات ال(=P�0%4? إلى ما Kع1� ع?
1�عة ال(�حلة P ة، ت=0ه�ف م�اجهة�لل=�اسة اإلس�ائ4ل
 ،?B)حلة تفاوض م�ح �(V0مالم/ها ت jال(ق1لة، ال0ي @ات

�ادة - على ال(=ار الفل=4U%ي� اإلس�ائ4لي، خاصة وال
%4�ة أك�ت اس0ع�ادها ال�خ�ل في ع(ل�ة ال0فاوض، U=الفل
على أساس ق�ارات ال��¥�ة ال�ول�ة، في م*ت(� دولي 

 .لل=الم
ت��� إس�ائ4ل في م�اجهة ذلF دخ�لها ال(�حلة 
 kl4?، وم�اقفه9 @اع�0ارها م�ا%P�0=)اق4ل ال�ال(ق1لة، @ع

وس0ع(ل على اس�R0امها �mر�عة (..!!!) غ4� رس(�ة 
 ع(ل�ة ال0فاوض، إذا ما ت/ققj، @الk��=0 إلصا@ة

 ?4)�وال((اPلة، إن لBK 9? @العIU، ف(ا زالj إس�ائ4ل ال
�ت0عامل س� مع أوهام الق�ة،  U�ف، الال(0 اإلس�ائ4لي

وهmا  @ف)�تها الع%"��ة، وغاKاتها االس0�Uان�ة االس0ع(ار�ة،
ما K"�ر لها ال(=P�0%4?، @ع(ل�اته9 الع�وان�ة، �قارب 

غ4� ان هmا ..!!! قن&اة م? الغ� في @/� ال(�حلة ال(ق1لة
�قة مادKة، ال B)K%ه ت&اهل ال(0غ4�ات �ال�اقع، �/

1�ع0ه ال0عاق�Kة ال(�ض�¥�ة، الPة ال0ار�خ و��ضها ح�0ي تف
مع ال�U0ر، وسb0ل، وال/الة هmه، ح=ا@ات أوهام الق�ة 

 ال�اقع ف/=I، إPارالع�وان�ة، والف)�ة الع%"��ة، ال خارج 
 ال0ار�خ، وح��0ه أساسا @(ا K&علها في إPار خارج و�ن(ا

 ....ال(/"لة غ4� م(B%ة
 ٣١/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 
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* * * * *  

االح0الل Kع�4 اع0قال األس4� مال4B@ F�ات 
  ل/bة اإلف�اج ع%ه في الق�س

سلUات االح0الل اإلس�ائ4لي، ی�م  أعادت – الق�س
)  عاما٤١(األر_عاء، اع0قال األس4� مالF ناجح @4B�ات 

 j)وداه ، vل/bة اإلف�اج ع%ه م? س&? ال%قI ال"/�او
 .م%Hل عائل0ه في بل�ة ص�ر @اه� @الق�س ال(/0لة

فادت عائلة @4B�ات، @أن ق�ات االح0الل أعادت وأ
اع0قال ن&لها مالF م? أمام ب�ا@ة س&? ال%قI، @ع� اع0قال 

�ة @الق�س ١٩دام _�B=)عاما، ونقل0ه إلى س&? ت/ق34 ال 
 .ال(/0لة، وم%عj عائل0ه م? م"اف/0ه

 Iل نائH%ق�ات االح0الل م j)اق، داه�وفي ال=
 @4B�ات، وف0�0ه م�ی� دائ�ة األوقاف في الق�س ناجح

 .وع1
j @(/��0اته، وت=R@ j11�اب واسع ��ه
وأفاد شه�د ¥�ان، @أن ع%اص� م? ش�Pة 
االح0الل اق0/(�ا ال(%Hل ال�اقع في ق��ة ص�ر @اه�، 

 .وأخ�ج�ا ساك%�ه، وش�ع�ا ب0ف0��ه، وأح�ث�ا خ�ا@ا ��ه
دK=(1� / ن �ان� األول٣١واع0قل مالF في 

 م�وره على أح� ال/�اجH  في م�ی%ة بj4 ل/9 أث%اء٢٠٠١
�ة"الع=B��ة، وتع�ض ل0/ق34 قاس في _�B=)9 "الBوح ،

 عاما، وذلF @ع� أشه� على زواجه، و�انj ١٩@ال=&? 
 .زوج0ه حامل @Uفل0ه ال�ح�4ة ل4%ا

ك(ا أن وال�ه نائI م�ی� دائ�ة األوقاف في الق�س 
ناجح @4B�ات م�ع� ع? ال(=&� األق"ى م%m ال�ه� ال(اضي 

  .Pة االح0الل اإلس�ائ4لي، ل(�ة س0ة أشه�م? ق1ل ش�
 ٣١/١٢/٢٠٢٠ال/�اة ال&�ی�ة 

* * * * *  

  ت�4�ع ال�ه�4 زعات�ة في الق�س
نمق�س�4 ج
(ان ال�ه�4 ماه� إب�ا¨�9 زعات�ة  ش�ع

، ف&� ال�4م، في مق1�ة ج1ل ال(1B� @(�ی%ة )ً عاما٣٣(
  . الق�س

وشارك أقارب وأهالي حي ال"لعة في ال&%ازة، 
 ح�دتها سلUات االح0الل @ع� ت=ل�9 ج
(ان وف3 ش�و�

  . ال�ه�4 زعات�ة
/ واس0�ه� زعات�ة في ال
اني والع���? م? ش�ا�

�ف1�ای� ال(اضي، على ی� ق�ات االح0الل اإلس�ائ4لي، ب�ع� 
  . م/اول0ه ت%فm4 ع(ل�ة Pع? ع%� @اب األس�ا�

و�0ع(� االح0الل اح0&از ج
ام4? ال�ه�اء، وع�م 
 @ال إن=ان�ة، و�Rالف الق�ان4? ت=ل�(ه9 إلى ذو�ه9،
  . واألع�اف ال�ول�ة �افة

ك(ا K�0�� ع%� ت=ل�(ه9 اخ0"ار ال&%ازة على 
ًالعائلة ال(ق�_ة، ودف%ه ل�ال مع وkl مbاه� ال0�4�ع 

وال�ه�4 ه� أب ل
الثة أPفال، وشj(B عائل0ه . واله0افات
   .ب�واKة االح0الل في ح4%ها

٣١/١٢/٢٠٢٠ نفل=4U? أو الی?
* * * * *  

�א���"�ن� �

ًت��ع? ب*را اس0�Uان�ة " العل�ا اإلس�ائ4ل�ة"
  ش(ال الق�س

  

 رفjV ما ت=(ى ال(/B(ة العل�ا -الق�س 
نق�مه فل=4U%�4 ض� اإلعالن ع?  اإلس�ائ4ل�ة ال0(اسا

نم=P�0%�  ، اس�0لى عل4ها"أراضي دولة" دون(ا أنها ٢٢٤
وتقع في م%Uقة بل�ة �ف� " ك�خاف Kعق�ب"م? م=P�0%ة 

 .ال(/0لة I، ش(ال الق�سعق

، أم-، أن ق�ار "هآرت-"وأوض/j ص/�فة 
vا، م? شأنه أن ی*د�إلى ش�ع%ة ال1*رت4?  ال(/B(ة العل
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 وم�ان في" س�Kه ب�عاز"و" نات�k هأف�ت"االس0�Uان404? 

 . م=P�0%ة٢٠أك
� م? 

وادعj ن�ا@ة االح0الل في ت1���ها االس0�الء على 
? ال&�، في األع�ام ال0قjU م هmه األراضي، @أن ص�را

 ، تbه� أن األراضي ل9 ت)? مHروعة١٩٨٠ - ١٩٦٩

 ?44%4U=ه ال=%�ات، عل(ا أن أص/اب األراضي الفلmخالل ه
، ل)? ١٩٦٧یHرع�نها ق1ل اح0الل العام  أك�وا أنه9 �ان�ا

األراضي  سلUات االح0الل ج(�ت إج�اءات ت=&4ل
 .@أس(ائه9

، ٢٠١٣و�انj سلUات االح0الل ق� أعل%j، العام 
ك�خاف "ع? األراضي ال(قامة عل4ها ب�4ت في م=P�0%ة 

 ".أراضي دولة"@أنها " Kعق�ب

، ق�رت ل&%ة االسw0%افات ٢٠١٦وفي العام 
اإلعالن لBK 9? قان�ن�ا، وذلF  أن هmا" اإلس�ائ4ل�ة"الع=B��ة 

، "دی? ی�;"ن@ع� ال0(اس ق�مه فل=4U%�4 ب�ساPة م%b(ة 
، ی�عى م�Pي ��غ4ل، "��Bدالل"وان9V إل4ها ناش{ في حHب 

  .�اش0� األرض م? الفل=4U%44? الvm ادعى أنه
   ٢/١٢/٢٠٢٠األKام 

* * * * *  

�ة في الVفة ٥٠ت=هل اقامة %Bألف ب*رة س 
�ة٦٠٠٠وl��الق�س ال@   

  

 ��فj وسائل إعالم ع1��ة -فل=4U? ال(/0لة 
ال%قاب ع? خU{ ت(ه� الU��3 ل%(� اس0�Uاني هائل في 

ة، سB)0? ال(=P�0%4? م? ال=ف� إلى ال=%�ات ال(ق1ل
الق�س وتل أبI4 م? ال(=P�0%ات ال�اقعة في قلI الVفة 
قالغ�_�ة ال(/0لة، ع1� الU� ال=��عة واألنفاق وال&=�ر 
vال0ي ت%� سلUات االح0الل شقها وال0ي تل0ف ح�ل 

%4�ةU=ال(�ن الفل.  
، فإن م�ار�ع »إس�ائ4ل ال�4م«وح=I ص/�فة 

ُ�ائ4ل�ة ال0ي تقام @الVفة و_Bف عال�ة، ال%1�ة ال0/0�ة اإلس
االح0فا´ @(=احات » إس�ائ4ل«ت�4� ب�ض�ح إلى عHم 

 Iاتفاق وس0&عل م? ال"ع vشاسعة م? األراضي في أ
%4�ة قابلة لل/�اةU=فة ع? . إقامة دولة فل�وت%قل ال"/
م%b(ة �=� «م*س- (ال%اش{ اإلس�ائ4لي، یه�دا شاؤول 

�ةlال/ق� j)"ة إس» ال)b%ة وهي م��ائ4ل�ة غ4� ح�Bم
%4�ة ال(/0لةU=قتع%ى @/ق� اإلن=ان في األراضي الفل( ،

ًوالvm أمVى شه�را في ال�/³ ورس9 ال(�ار�ع ال&�ی�ة، 
�ة أخ� ه%اك أو ه%ا، هmا «%Bمائة وح�ة س j=��هmه ل

  .«ه� ال9V الفعلي لل(=P�0%ات
 ،9Rالفعل ب%اء نف3 ض@ �&K شاؤول I=وحv

معال�ه «P�0%4? م? م=P�0%ة س�=(ح @ع� اك0(اله، لل(=
9�) قوهي م=P�0%ة م0�ام�ة األP�اف ش� الق�س(» أدوم

ندو » تل أبI4«@ال=ف� إلى ال(�ی%ة وما @ع�ها إلى 
  .ال(�ور ع1� نقUة تف0�; ع=B��ة أو ح0ى @إشارة م�ور

 3��Uع ال�vوفي ج%�ب الق�س، K&� الع(ل ل�0س
غ�ش «ال=��ع ال�ئ�=ي ال(*دv إلى �0لة م=P�0%ات 

وال(=P�0%ات في أق"ى ال&%�ب، مع وج�د » نع0"�4
%4�ة U=الفل �أنفاق وج=�ر م"((ة ل0&اوز الق�

?4wات الالج)�Rوم.  
 @/=I ال%اش{ - قوتع� الU� ال&�ی�ة 

 ب0/��ل ال(=P�0%ات إلى م&0(عات - اإلس�ائ4لي 
وض�احي م�=�رة ال0)لفة مع وص�ل آم? وسهل إلى 

  .ال(�ن ووسائل ال%قل العام
اؤول أن ال%1�ة ال0/0�ة ال&�ی�ة B)K? و�ق�ر ش

�ة ٥٠أن ت=هل خU{ إلقامة أك
� م? %Bألف وح�ة س 
� وح�ة أخ� في ٦٠٠٠لل(=P�0%4? في الVفة الغ�_�ة و

�ةl��ة س0)� . الق�س ال�نوأضاف أن هmه ال%1�ة ال0/0
األساس ل��U0� ال(=P�0%ات على م�� ال=%�ات 

» @(�Bم« في م? جه0ه، اع10� ال41R�. الع���? القادمة
)�V/ال }�UR0على ال H��ة ت��ة إس�ائ4لlم&(�عة حق�v (

نأل� ��ه4? ل�ف�H04، إن اله�ف ال�ئ�=ي ل(�ار�ع 
تV(? ح��ة ح��ة » م"ف�فة س�U�ة«قالU� ه� خل3 
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اإلس�ائ4ل44? مع ز�ادة تفj40 ال(%ا3P ال0ي ت/B(ها 
%4�ةU=ة الفلUا «وأضاف . ال=ل�=�مع9b ال(=P�0%4? ل

نإنه9 ی�/
� ع? خ�ارات ل��; ال/ل9 في . ?أی�ی�ل�ج44
، م�4�ا إلى أن هmه هي الع��ة »إسBان م�=�ر ال0)لفة

�ة أمام ت�س�ع ال(=P�0%ات=�  .ال�ئ
أم- » هآرت-«م? جه0ها قالj ص/�فة 

قال
الثاء إن هmه ال(�ار�ع ل0&�ی� وت�س�ع P� وتع�41 
ل �ل شيء، هي م&�د �1أخ� وال0ي س�R0م ال4ه�د أوال وق

ولفj0 . � أخ� على P��3 ت�س�ع ال(=P�0%اتخ�Uة
ال"/�فة إلى أن أح� ال(�ار�ع ال0ي س904 ال�1ء 

 3��Uع ال�الvm �ان م? « االس0�Uاني ٥٥ب0%فm4ها، ت�س
;Kا لل0عاHرم �BK أن ?B))ًال ، و��_{ م�اخل نابل- »ن

، ٤٨@(=P�0%ة �فار سا@ا، وس{ فل=4U? ال(/0لة عام 
 وح�ة ١٦٠٠ل0�و�ج ل1%اء ًم�4�ة إلى أنه سH04ام? مع ا

3��Uا الmة لهKات ال(/اذ%P�0=)ة في ال�و_j%4 . اس0�Uان
 �Uة @�أن ر_{ ال�قأن خUة وزارة ال%قل اإلس�ائ4ل
وال(�اصالت الRاصة @ال(=P�0%4? في الVفة الغ�_�ة مع 
ق@عVها ال�ع�، تRل3 ش�Bة م? الU� ال�Uل�ة 

  .نوالع�ض�ة، و_عVها ج�ی� واآلخ� س��B م�سعا
قالURة على ال�ر  ، فإن»هآرت-«=I و_/

ت�4� إلى أن ذلF ه�فه خ�مة ال(=P�0%4?، ل)%ها 
تV0(? ما لK 9عل? ع? ت�س�ع ال(=P�0%ات �أداة مB(لة 

وه� اله�ف الvm ح�ده م&ل- » نخUة ال(ل�4«لـ 
في الVفة، العام ال(اضي، والK « vm�ع«م=P�0%ات 

نی%¡ على جلI مل�4 م=P�0? إس�ائ4لي إلى 
%P�0=فة خالل عق� ون"فمVات ال.  

غ�ش «ولR¡ رئ�- م&ل- م=P�0%ات 
إن ه%اك «شل�م� نw(ان الق"ة، @الق�ل » نع0"�4

ال1%اء وال(%ا3P .. س�ادة س�اس�ة وه%اك س�ادة فعل�ة 
كل هmه .. قال"%ا¥�ة والU� والغاز وال)ه�_اء وال(�اه 

ًاألش�اء هي س�ادة فعل�ة، وهmا Kع%ي أVKا أنه في 

نل4لة س��B ل�ی%ا مل�4 ن=(ة ه%انغ�V س%�ات ق . »ن
 ،k�Âر� �ة، م4�vو�انj وز�� ال(�اصالت اإلس�ائ4ل ّ

jة ج�ی�ة في ٤ األح�، على ،صادق�ّ م�ار�ع اس0�Uان
?4%P�0=)ة ال(/0لة، به�ف ت=ه4ل ت%قل ال�ّالVفة الغ�_ ّ.  

إلى ذلF، اع0قلj ق�ات االح0الل اإلس�ائ4لي، 
%4�ا،٢٠أم- ال
الثاء، U=ا فل%Pم�ا  �م? ب4%ه9 أس �

، عقI ده9 م%ازله9 وتف0��ها والع³1  نم/�رو
@(/��0اتها في م%ا3P م0ف�قة @الVفة الغ�_�ة والق�س 

  .٤٨وأراضي الـ 
وذ�� ج�; االح0الل في ب�انه ل�سائل اإلعالم 
أن ج%�ده اع0قل�ا ع�دا م? الفل=4U%44? @الVفة الغ�_�ة، 

&ة �ج� ت/��له9 لل0/ق34 ل�� األجهHة األم%�ة @/
ال(�ار�ة في أع(ال مقاومة شع1�ة ض� ق�ات االح0الل 

?4%P�0=)وال.  
  ١٤ص/٩/١٢/٢٠٠٢ال�س�0ر 

* * * * *  

دع�ات اس0�Uان�ة الق0/ام األق"ى خالل ع�4 
 "ال/ان��اة"

  

م%b(ات وج(اعات  أPلقj –فل=4U? ال(/0لة 
�9 اق0/امات " اله�Bل ال(Hع�م"b%0ة دع�ات ل�االس0�Uان

الK vm(�0 م%m ال�4م ح0ى " ال/ان��اة"خالل ما Kع�ف @ع�4 
vال
ام? ع�� م? شه� �ان� األول ال&ار  .ن

وأشارت تلF ال&(اعات ع1� دع�ات ن��تها ع1� 
وسائل ال�0اصل االج0(اعي أنها س9b%0 تلF االق0/امات 

 الع�4 وس0ق�م @إدخال ال/ل��ات وال(��و_ات أKام�Pال 
  .الRاصة بهmا الع�4 لل(=&�
ش(ع�ان "م �ل ل4لة ب%"I و_j%4 أنها س0ق�

و�نارة ال�(�ع في ساحة الغHالي مقابل @اب " ال/ان��اة
  .األس�ا�
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و��m� أن ع��ات ال(=P�0%4? ق� اق0/(�ا ال�4م 
،-�)Rام الع�4  الKال(=&� األق"ى ال(�ارك، في أول أ

  .ال(��mر، ع1� @اب ال(غار_ة
و�ان االق0/ام ض(? ج�لة وم=ارات م/�دة 

ت ع? اله�Bل ال(Hع�م، @/�اسة وش(لj إعUاء ش�وحا
  .م��دة م? ق�ات االح0الل

 vأ�ة ال�%4U=١٠/١٢/٢٠٢٠الفل  
* * * * *  

 خUة اس0�Uان�ة ضR(ة ب4? صفافا وال�قعة
  

اق�ت بل�Kة  -   �امل إب�ا¨�9-الق�س ال(/0لة 
الق�س خUة ضR(ة ل1%اء آالف ال�ح�ات االس0�Uان�ة 

 ال(%Uقة وأب�اج خاصة @ال��ائف اإلدار�ة والف%�ة في
 -  وال�قعة -الVR�اء الفاصلة م? أراضي بj4 صفافا 

م%Uقة تل�41ت ال&�ی�ة ل�IU الR{ األخV� ب4? الق�س 
�ة والغ�_�ة ج%�ب ال(�ی%ةl��ال.  

، ق�م0ه »مUR{ رئ�=ي ج�ی�«وت/j ع%�ان 
�{ وال1%اء @ال1ل�Kة ی�م ال&(عة ال(اضي، UR0ل&%ة ال

ا¥�ة م? ال�1اKة س�غ4� ح�د ال(�ن�ة وم%Uقة تل�41ت ال"%
@/ل�ل –إلى ال%هاKة؛ وقالj ان اله�ف اس0)(ال ال
�رة

  .٢٠٤٠عام 
�ة ضR(ة =�وقالj الل&%ة انه ت9 تق�9K خUة رئ
ج�ی�ة وم/�ثة ل(%Uقة بj4 صفافا وأجHاء م? م%Uقة 

 �9 ل�0س�ع وت/�ی³ ما ٥ال�ل&ة @ع(3 و_�ائ�ة قU�ها 
(اضي األر_عاء ال) ال(%Uقة ال"%ا¥�ة تل�41ت( K=(ى بـ

�{ وال1%اء ال(/ل�ة في بل�Kة الق�س، UR0في ل&%ة ال
�ة %B=ء م%ها آالف ال�ح�ات الHوال0ي س14%ى على ج

  . وأب�اج الع(ل
ك&Hء م? الURة، س900 إزالة قاعات االح0فاالت، 
ال0ي تع(ل اآلن في �ل االس�R0ام ال(ف��، م? ال(%Uقة 

تلF خUة ال1ل�Kة هي إزالة ال)�اجات أVKا في . ال"%ا¥�ة

ال/�ودKة ال0ي تأتي . ال(%Uقة وت�س�ع ال1%اء في ال(%Uقة
  .ام�0اد ل/�ود ال(�ی%ة مع بj4 ل/9

�ة ب%اء أب�اج K"ل =�وتV0(? الURة ال�ئ
 وح�ة P v٨٣٠٠ا@قا، س�0/0 على ٣٠ارتفاعها إلى 

�ة ج�ی�ة، س��B @عVها صغ4�ا للعائالت الف�دKة %Bًس ن
 وال��0�k على س0(�0 م%Uقة ال0&ارة. واألزواج ال��اب

  . م0� م�_ع١،٢٩٧،٠٠٠م=احة 
م? أجل تل1�ة اح0�اجات «وت*�� ال1ل�Kة أنه 

ال=Bان ال(=0ق1ل44? في ال(&(ع، س904 ت��44 ال(�اني 
�ة )�ر�اض األPفال، (العامة، @(ا في ذلF ال(�اني ال0عل

، وال(�اني ال"/�ة وال��اض�ة وال�ی%�ة، إلى )وال(�ارس
، جانI ال(�اكH ال
قا��ة و �Uة، والع�امات، وال�قال0�ف4ه

  .وغ4�ها م? ال(�اني الVR�اء لل&(ه�ر
وح=I مUR{ ال1ل�Kة ال9RV والvm م? ال(ق�ر 

�ه مUلع العام � m4و�%0هي في العام ٢٠٢١ان ی�1أ ال0%ف 
، Kق�م ال(UR{ ال�ئ�=ي م&(�عة م0Rارة م? ٢٠٤٠

األماك? العامة م
ل ال/�ائ3 وال/�ائ3 ال�اخل�ة وال=احات 
�شارع @ه س�ر حV� ت&ار على م=�0 . ل��ارعوا v v

 3Pات لل�راجات وم%ا�للة بها م(bاألرض وش�ارع م
  .جل�س واس0�احة

س904 تق�9K  – وقالj ال1ل�Kة ان ال�URة ال0ال�ة
�{ وال1%اء في ال(%Uقة لالس0فادة UR0ة إلى ل&%ة الURال

  . م? ال(%اق�ات واالع0�اضات
لق� وافق%ا «: نوقال رئ�- ال1ل�Kة م�ش�ه ل�4

على واح�ة م? أه9 خU{ الق�س لل=%�ات القادمة، وهي 
  . ًخUة ن1%ي ف4ها م=0��ال لل(�ی%ة

 }URقة تل�41ت ه� مU%)ي ل=�ال(UR{ ال�ئ
ًك41� لل(�ی%ة لل0&ارة وال��0�k ج%�ا إلى ج%I مع 
اإلسBان وال(�اني العامة وثقافة وال0���ه مع االس�R0ام 

  . ةاألم
ل ل(�ارد األرض ال(/�ود
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�ة م=�0 مه(ا وجHءا ) خUة تل�41ت(تع� =��ال�ئ
 H�Hاق0"اد ال(�ی%ة، وتع ���U0اس0%ا ال("((ة ل�م? س

  .«ال0عل�9 وال
قافة ف4ها
 mاالح0الل انه نف ;�على صع�4 اخ� قال ج
سل=لة ع(ل�ات ده9 وتف0�; واع0قاالت في م%اPقة 
م0ف�قة @الVفة الغ�_�ة والق�س ال(/0ل40?، ف&� األح�، 

0قل خاللها ع�دا م? ال(�اP%4?، وان�لعj م�اجهات واع
   .في @عVها

و��اصل االح0الل ح(الت االع0قال وال�ه9 
وال0ف0�; ال�4م�ة، و�R0للها إرهاب ال=Bان وخاصة 
ال%=اء واألPفال، و�%�لع على إث�ها م�اجهات مع ال��ان 

?44%4U=الفل.   
ً شا@ا وس�4ة ١٨وح=I ال%ا3P ت9 اع0قال 

في الق�س ال(/0لة، شه�ت بل�ة ال��=��ة  .وثالثة أPفال
م�اجهات ب4? ال��ان وق�ات االح0الل ال0ي اقj)/0 ال1ل�ة 
وس�ق0ها ق�ة خاصة م? ال(=0ع�_4? اقj)/0 حارة ال�ه�4 

  .دمحم ع�41
وح=I شه�د ¥�ان ان�لعj م�اجهات في ال1ل�ة 

افة، ما B@ ل3 خاللها ج%�د االح0الل ق%ابل الغاز ال=امPأ

@ة ع��ات ال(�اP%4? @االخ0%اق ب4%ه9 أPفال أد� إلصا
   .ون=اء

واع0قل ج%�د االح0الل ثالثة مق�س44? م? بل�ة 
ال��=��ة ی%ه9 الUفل ت�=4� م/�=?، وال�اب4? م�سى 

   .ه4
9 م"Uفى Éدمحم @B� م"Uفى
: في بj4 ل/9، اع0قلj ق�ات االح0الل �ال م?و

م"Uفى ع(ار سلهI، وم/(�د ع�1 الغ%ي سلهI، ون�ر 
   .�اقع وج(�عه9 م? م%Uقة ال)��فة وس{ م�ی%ة بj4 ل/9ق

واع0قلj ق�ات االح0الل األس4� ال(/�ر ف�اس 
إب�ا¨�9 بj4 راش�، وصالح ع�1 اله��(ي، م? شارع 

  .ال"ف، @ع� ده9 م%ازله9 وتف0��ها
 vأ�٦ ص١٤/١٢/٢٠٢٠ال  

* * * * *  

  االح0الل @"�د ت%فm4 م��وع اس0�Uاني ج�ی� 
الع1��ة، ی�م االث%4?، أن " هآرت-"ك�فj ص/�فة 

بل�Kة االح0الل في الق�س تعH0م ت%فm4 م��وع اس0�Uاني 
ألح� أه9 ال�جهات " "ع(ل�ة ت&(4ل �41�ة"ج�ی� وصف @أنه 

ال=�اح�ة في ال(�ی%ة، م0(
لة بـ�1ا@ة Kافا في ال1ل�ة 
إن ال(��وع س�غ4� م? "، فـ"هآرت-"و_/=I ". الق�K(ة


ا@ة)@ �B�نال(Bان ت(اما وس  فVاء س�احي ج�ی�، ل�"�ح ً
 ?B)K ³4األرض، ح j/احي وإلقامة م0/ف ت�م&(ع س
لل=�اح وال&(ه�ر ال�ص�ل لل(%Uقة م? خالل ع�ة ساحات 

 ".ق���ة

إن الU��قة ال0ي س904 بها ت%فm4 "وقالj ال"/�فة، 
ال(��وع @�Bل ملفj لل%b�K ،قابلها @�Bل خاص أع(ال 

�ة على ال&انI اآلخ� �أخ� تق�م بها ج(��ة العاد االس0�Uان
 ".م? ال1ل�ة الق�K(ة

وتع� ساحة ب�ا@ة Kافا م? أه9 م%ا3P ال&mب 
ال=�اسي في ال(�ی%ة، و�ان مع9b ال=�اح م? العال9 
نیHورو ال1ل�ة الق�K(ة ل�� وص�له9 إلى الق�س، ومعb(ه9 
دخل�ا أو خ�ج�ا م? ب�ا@ة Kافا وم�وا @=اح0ها، وذلF رغ9 

ل�9 األش&ار @انb0ام ح0ى تB)0? إق�ام ش�Pة ال1ل�Kة على تق
نم? م0ا@عة ال)ام4�ات األم%�ة وم�اه�ة ما K/�ث دو 

  .انقUاع
  ١٤/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

 وح�ة اس0�Uان�ة ٨٣٠٠ال("ادقة على ب%اء 
  ج�ی�ة @الق�س

بل�Kة االح0الل في  صادقj –الق�س ال(/0لة 
ن�ة وأب�اج الق�س على خUة ل1%اء آالف ال�ح�ات االس0�Uا

10�ة في ال(%Uقة B)ة وال�خاصة @ال��ائف اإلدار�ة والف%
الVR�اء ال((�0ة م? أراضي بj4 صفافا وال(ال/ة وال�قعة 

ح0ى ق��ة ال�ل&ة، " تل�41ت"وال(%Uقة ال"%ا¥�ة ال&�ی�ة 
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�ة والغ�_�ة l��ب4? الق�س ال �Vاألخ }Rال IU�ل Fوذل
 .ج%�ب ال(�ی%ة

vm ق�م0ه ل&%ة ووفقا لل(UR{ االس0�Uاني ال
�{ وال1%اء في ال1ل�Kة ی�م ال&(عة ال(اضي، س904 ب%اء UR0ال

 وح�ة اس0�Uان�ة ألغ�اض ال=B?، وال"%اعة، ٨٣٠٠
وال0&ارة، @/³4 س�غ4� ال(UR{ ح�ود ال(�ن�ة و��سع ح�ود 

 ".تل�41ت"ال(%Uقة ال"%ا¥�ة ال&�ی�ة 

وته�ف الURة االس0�Uان�ة @/=I ما أفادت بل�Kة 
ال
�رة الع(�ان�ة @/ل�ل "ى اس0)(ال ما وصف0ه بـاالح0الل إل

�ة "٢٠٤٠عام %Bة إلى س�، ح³4 س00/�ل ال(%Uقة ال"%ا¥
 وم�ی%ة مالهي أف�احوت&ار�ة وم%Uقة ت���ه وت%Hه وقاعات 

�ة%Bاج ت&ار�ة وس�وأب. 

وح=I مUR{ ال1ل�Kة، م? ال(ق�ر أن ی90 ال��وع 
على أن ت=0(�  ٢٠٢١ في ت%فm4 ال(UR{ @/ل�ل عام

، و��(ل ال(UR{ ت%فm4 م&(�عة ٢٠٤٠األع(ال ح0ى عام 
م? األماك? العامة م
ل ال/�ائ3 وال/�ائ3 ال�اخل�ة 
، وش�ارع مbللة بها م(�ات  قوال=احات وال��ارع وس�

 .لل�راجات وم%ا3P جل�س واس0�احة

و�V0(? ال(UR{ رفع ن=�ة ال1%اء في ال(=احة 
 K"ل ارتفاعها  �4ل�م0�ات ع1� ب%اء أب�اج٥ال(ق�رة @/�الي 

P vا@قا، وال0ي س�0/0 على آالف ال�ح�ات ٣٠إلى 
�ة، و_عVها وح�ات صغ4�ة للعائالت الف�دKة واألزواج %B=ال
ال��اب، ب4%(ا س0(�0 م%Uقة ال0&ارة وال��0�k على م=احة 

  .  م0� م�_ع١٢٩٧٠٠٠
�9 وال1%اء في بل�Kة االح0الل إنه b%0ل&%ة ال jوقال

ث ل(%Uقة بj4 صفافا وأجHاء ت9 تق�9K مUR{ ج�ی� وم/�
 �9 ل�0س�ع ٥م? م%Uقة ال�ل&ة، @ع(3 و_�ائ�ة قU�ها 

 .وت/�ی³ ال(%Uقة ال"%ا¥�ة تل�41ت

و�&Hء م? ال(UR{ س900 إزالة قاعات االح0فاالت، 
ال0ي تع(ل اآلن، في ال(%Uقة ال"%ا¥�ة، و�خالء و�زالة 

  . ال)�اجات أVKا في تلF ال(%Uقة

ي ال(%Uقة ال/�ودKة ال0ي ك(ا س904 ت�س�ع ال1%اء ف
، وم%ها إلى "غ4ل�ا"تأتي ام�0اد ل/�ود ال(�ی%ة مع م=P�0%ة 

بj4 ل/9، وت�س�ع P��3 األنفاق إلى ال0&(ع االس0�Uاني 
، و�ضافة م=ل)4? إضاف44? الس0�عاب "نع0"�4 كفار"

 م=P�0%ات ذات �
افة ٥ال/��ة االس0�Uان�ة ال�اسعة في 
  .(ق1لةنق� تV0ا¥k في غ�V ال=%�ات ال

وأوض/j بل�Kة االح0الل أنه س904 @ال(=0ق1ل 
�{ وال1%اء الل�ائ�ة UR0ة إلى ل&%ة الUR9 الKتق� I��الق

  . ل(%اق�اتها وتق�9K االع0�اضات
لق� وافق%ا "نوقال رئ�- بل�Kة االح0الل م�ش�ه ل�4 

على واح�ة م? أه9 خU{ الق�س لل=%�ات القادمة، وهي 
 ".ةخUة ن1%ي ف4ها م=0��ال لل(�ی%

ال(UR{ ال�ئ�=ي ل(%Uقة تل�41ت  "نل�4"وأضاف 
 I%ج%�ا إلى ج ،k�ه� مUR{ �41� لل(�ی%ة ال0&ارة وال��0
مع اإلسBان وال(�اني العامة وثقافة وال0���ه مع االس�R0ام 

  . األم
ل ل(�ارد األرض ال(/�ودة
�ة م=�0 مه(ا وجHءا =��وتع� خUة تل�41ت ال�ئ

"اد ال(�ی%ة، وتعH�H م? س�اس0%ا ال("((ة ل��U0� اق0
  ".ال0عل�9 وال
قافة ف4ها

 vأ�ة ال�%4U=١٥/١٢/٢٠٢٠الفل  
* * * * *  

 ب*رة اس0�Uان�ة @الVفة م%m ١٤الح0الل ی1%ي ا
  ن دو إعالن رس(ي٢٠١١

 

 قال ال(I0B ال�P%ي لل�فاع ع? األرض -نابل- 
ومقاومة االس0�Uان، إن ح�Bمة االح0الل اإلس�ائ4لي، 

نرة اس0�Uان�ة على األقل دو  ب*١٤ساه(j في ب%اء 
  .٢٠١١إعالن رس(ي م%m العام 

وأضاف ال(I0B في تق���ه األس�1عي ح�ل 
االس0�Uان، ان ال/�ی³ في ال�قj ال�اه? ی�ور ع? ش�ع%ة 

 ب*رة اس0�Uان�ة مقامة على أراضي الفل=4U%44? في ١٣٠
م0Rلف م/افbات الVفة، @(ا ف4ها األغ�ار، KقU%ها ق�ا@ة 
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١٠P�0=نه9  آالف م�)=K ?)ى م)bغال041ه9 الع ،?
نالmی? ی%��U في ت�و�ع الفل=4U%44? ” ش�41ة ال0الل“

، واالع�0اء وت�م4� م/اص4له9 ”ت���ع ال
(?“وت%فm4 ج�ائ9 
  .الHرا¥�ة وم%عه9 م? ال�ص�ل إلى أراض4ه9

وأوضح أن م"ادقة ال)%�=j @الق�اءة ال0(هK�4ة 
في الVفة نعلى م��وع قان� ت=��ة ال1*ر االس0�Uان�ة 

نالغ�_�ة ل9 ت)? ح�ثا مفاجwا للفل=4U%44?، �� م
ل هmا 
 341Uء م? تHوفا وه� ج�“ال�0جه �ان مع�نصفقة الق” ،

ال0ي أع�تها ح�Bمة االح0الل وت1%0ها اإلدارة األم4���ة 
Iام�ئاسة ت�ب.  

 �Vا القان� ق�مه عmوع ه�إلى ان م� jنولف
، وص�ت ”K(4%ا“ال)%�=j ب0=ل4wل س(�ت��0;، م? �0لة 

� م? أعVاء ال)%�=j، في وقj ج� ��ه ٦٠إلى جان�ه 
إلHام م0Rلف ال�زارات ال/�Bم�ة ذات ال"لة، بH0و�� ج(�ع 
ال1*ر االس0�Uان�ة @�Rمات ال1%ى ال0/0�ة، م? �ه�_اء، 

، وم�اه وات"االت وم�اصالت �P اتBقوش�.  
وأشار إلى أنه مع�وف أن ح�Bمات االح0الل 

قامj ب0(��ل إقامة هmه ال1*ر اإلس�ائ4لي ال(0عا�lة، 
قاالس0�Uان�ة، @U� م�اش�ة وغ4� م�اش�ة، و_الع(ل ال(�0�ك 

ال0لة “مع ال&(��ات االس0�Uان�ة على اخ0الفها، م
ل ب*رة 
، ال0ي ”vه�و¥�ه ه��ف�“، ال0ي أقام0ها ج(��ة ″٣٨٧

ته�ف وف3 ال=&الت ال�س(�ة اإلس�ائ4ل�ة إلى تأه4ل 
ل&(��ة على ت(��ل ثابj ، ح³4 ت/"ل ا”ش�41ة ال0الل“

م? وزارة ال0�_�ة وال0عل�9 اإلس�ائ4ل�ة، @(wات آالف ال��اقل 
ناإلسBان، والHراعة، وش*و : س%��ا إلى جانI وزارات

  .االس0�Uان
نو�%¡ مق0�ح القان� أن ح�Bمة االح0الل س0(%ح 
مBانة قان�ن�ة، وتع(ل على ش�ع%ة ال1*ر االس0�Uان�ة 

v ال�زار اإلس�ائ4لي ال("غ� @(�جI ق�ار صادر ع? ال(&ل-
“j4%4العام ” كاب m%ال/4? ی0ع4? على ٢٠١٧م Fوح0ى ذل ،

 ،?4%P�0=)ة لل�ال�زارات ال/�Bم�ة تق�9K ال�Rمات األساس
  .نالmی? B=K%� تلF ال1*ر االس0�Uان�ة

، إعالن  نوق� س31 ال("ادقة على مق0�ح القان�
نوز�� ش*و االس0�Uان ت=احي ه%غ1ي، أن ال/�Bمة 

س�ائ4ل�ة تع(ل على بل�رة خUة ل��ع%ة ج(�ع ال1*ر اإل
  .االس0�Uان�ة الع��ائ�ة

ال/�Bمة ق�رت “نوجاء في تف=4� القان� ان 
�9 وت=��ة ج(�ع ال1*ر االس0�Uان�ة وال(�اني b%ت
�(j في ال=%�ات الع���? lة ال0ي أ�االس0�Uان�ة الع��ائ

  .”ال(اض�ة
ول(%ع ال(=اس @ال(=P�0%4? وتفادv ع(ل�ات 

ه�م واإلخالء، س0ع0�ف ج(�ع ال�زارات ال/�Bم�ة @ال1*ر ال
االس0�Uان�ة، وس00عامل معها على أنها قان�ن�ة، ل0/��ل 

9b0%ل مB�@ ات إل4ها� ب*رة ٤٦، وت9 اخ0�ار ”ال(H4ان
ل341U0 ال(�حلة األولى، ح³4 س904 ت�4Bل ف��3 إلج�اء 
 م=ح ج�ی� ل0لF األراضي ال0ي ت9 إن�اء ال1*ر عل4ها ب0)لفة

٢٠ ¡�"Rا س904 ت)�� مل�4نا أخ� ١٥ن مل�4 ش�قل، �
�{ في تلF ال0&(عاتUR0اء ال�ان، إلجU�  .ل�زارة االس0

ول�=j ح�Bمة االح0الل فق{ م? تعه� ب0(��ل 
” م&ال- ال(=P�0%ات“إقامة ال1*ر االس0�Uان�ة، ح³4 إن 

�شBلj هي األخ� م"ادر ت(��ل إلقامة م
ل هmه ال1*ر، 
B/ض وقائع على األرض، وأداة م? أدوات ال�مة لف�

  .وPالj1 @��ع%0ها، وه� ما �ان لها
وأب�ز م
ال على ذلF أن ال(&ل- االس0�Uاني 

ن مل�4 ش�قل في ١.٦سل9 م1لغ ” نغ�ش ع0"�4“
، ل��U0� م�اقع اس0�Uان�ة ٢٠١٩ و٢٠١٨العام44? 

مHرعة ” “حفاة رو¥�9“ع��ائ�ة غ4� قان�ن�ة، م%ها 
�ات األخ4�ة الى ن(�ذج وال0ي ت/�لj في ال=%” ال�عاة

ل��U0� ال(=P�0%ات وال(�اقع الع��ائ�ة @الVفة، الن 
 3Pة ت/0اج ل(%ا�نف�ذها أك1� م? ح&(ها، فقUعان ال(اش
رعي واسعة، وهmBا أص�/j ال(�اقع الع��ائ�ة ت=�U� على 

?4%P�0=)م=احات م(�0ة @أقل ع�د م? ال.  
ووفقا لل(I0B ال�P%ي، فق� أنف3 م&ل- 

م�الغ �41�ة ل1%اء م�قع ” نش ع0"�4غ�“م=P�0%ات 
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، وتأس�- القامة ل1*ر اس0�Uان�ة ”حفاة ناحل حال0-“
  .م0Rلفة

  ٢٩ ص٢٠/١٢/٢٠٢٠الغ� 
* * * * *  

 وح�ة ٢٩٠االح0الل UK�ح م%اق"ة ل1%اء 
  ج�ی�ة في م=P�0%ة غ4ل� @الق�س

 

") إس�ائ4ل"دائ�ة أراضي ( ن��ت ما ت=(ى بـ
، "غ4ل�" في م=P�0%ة  وح�ة اس0�Uان�ة٢٩٠م%اق"ة ل1%اء 

 .ج%�ب م�ی%ة الق�س ال(/0لة
": اإلس�ائ4ل�ة "ال�=ار�ة" ع4� عام�9"وقالj ج(��ة 

 ن��ت ال(%اق"ة") إس�ائ4ل"دائ�ة أراضي ( إن ما ت=(ى بـ
�{ الل�ائ�ة UR0ل&%ة ال jاألر_عاء ال(اضي، @ع� أن �ان

مUR{ ال1%اء في ت���? ال
اني  اإلس�ائ4ل�ة صادقj على
٢٠١٩)� ا ی90 ف0ح ��وف ال(%اق"ة ی�م ال
ام?، �

 .والع���? م? ال�ه� ت�wPة لل��وع @ع(ل�ة ال1%اء
jة  إنه س900 إقامة ال�ح�ات: وأضاف�االس0�Uان

م%Uقة مالصقة على �Pل ال(=ار ال(UR{ "ال&�ی�ة في 
k�sRار الUهل  للق=�ًفي الق�س ق�4 اإلن�اء حال�ا، ما س

 ".الغ�_�ة @�Bل �41� ال�ص�ل ب4? غ4ل� والق�س

 j9"ك(ا ��ف� ٢٥٣ع? مUR{ ل1%اء " ع4� عام
�وح�ة اس0�Uان�ة أخ� في ذات ال(=P�0%ة، س900 م%اق�0ها 

}�UR0في ل&%ة ال jة ال�4م، وقال�إذا ت9 ت��44ها، : "الل�ائ
  ".@ات&اه بj4 جاال ًس�0سع الURة م=P�0%ة غ4ل� ج%�_ا

 ٢١/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

لي لل("ادقة على آالف ال�ح�ات مUR{ إس�ائ4
  ًاالس0�Uان�ة ق���ا

 

ق%اة ع1��ة، م=اء  ك�فj –الق�س ال(/0لة 
�{ وال1%اء"ال=j1، أن UR0ال0ا@ع " ال(&ل- األعلى لل

ل=لUات االح0الل، @"�د االج0(اع ق���ا لل(�افقة على ب%اء 
   .آالف ال�اح�ات االس0�Uان�ة @الVفة الغ�_�ة والق�س

الع1��ة، أن االج0(اع األول وذ��ت ق%اة �ان 
 ،}Uال(ق1ل لل(�افقة على ع�ة خ -�)Rال �B�نلل(&ل- س
م�4�ة إلى أن ال(UURات م�ج�دة و_/اجة لق�ار نهائي فق{ 

 .@�أنها
 ووفقا للق%اة، س�&0(ع ال(&ل- و�ق� ال(UURات 
 j41ج� @ای�ن إلى ال IR0%)ي الB��األم -�ق1ل دخ�ل ال�ئ

  .� ال(ق1لاألب�� في الع���? م? ال�ه
%4�ة U=الفل vأ�٢٧/١٢/٢٠٢٠ال  

* * * * *  

	��#�� �

االح0الل ی%فm حف��ات وأنفاقا ج�ی�ة أسفل 
�ة لـl��قة الU%)ل0ه���ها" األق"ى" ال  
سلUات  v ت&�– ع(ان – نادKة سع� ال�ی?

االح0الل اإلس�ائ4لي حف��ات وأنفاقا ج�ی�ة أسفل ال(%Uقة 
�ة لل(=&� األق"ى ال(�ارك، فيl��ة ته�د ال�4Uسا@قة خ 

ّ، تHام%ا مع ف�ض إغالق @االنه�ارس�ر ال(=&� ال��قي  ً
ال0ي أصاب0ه " @اب ال�ح(ة"ًم/9B ح�لها وص�ال إلى 

ال0�ققات ن0�&ة أع(ال ال/ف�، @(ا B�Kل خ�Uرة على 
  .األق"ى وعلى م�ی%ة الق�س ال(/0لة

 Fمعال9 تل -)P ة�ّوت=0ه�ف ال/ف��ات اإلس�ائ4ل
ًاآلثار الع�_�ة اإلسالم�ة وته���ها، فVال ال(%Uقة الغ%�ة @

ع? خل3 م=ار ج�ی� م? ال/ف��ات ل�_Uها @ال(%Uقة الغ�_�ة 
وع4? سل�ان، ج%�_ي " @اب ال(غار_ة"ّح0ى حي وادv حل�ة و

  .األق"ى وحائ{ ال1�اق، و_��Bة األنفاق في بل�ة سل�ان
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" إلعاد"وتق�م سلUات االح0الل، مع ج(��ة 
" ع4? العmراء" ال/ف��ات م? م%Uقة ب0%فm4"االس0�Uان�ة، 

ً م0�ا م? ال=�ر ١٥٠ - ١٠٠على @ع� " @اب ال�ح(ة"@ات&اه 
ال��قي لل(=&� األق"ى، وهي ق���ة م? تلة ت�اب�ة م�تفعة، 

، وف3 ال41R� "تف"ل ب4? الع4?، وأساسات األق"ى و_احاته
vفي ش*و الق�س فR� أب� دKاب   .ن

ات سلU"وأضاف أب� دKاب، في ت"��ح له، أن 
االح0الل ت=0ه�ف خل3 م=ار ج�ی� م? ال/ف��ات ل�_Uها 

" @اب ال(غار_ة"@ال(%Uقة الغ�_�ة ح0ى حي وادv حل�ة و
وع4? سل�ان ج%�_ي ال(=&� األق"ى وحائ{ ال1�اق، 

  ."و_��Bة األنفاق في بل�ة سل�ان ووادv حل�ة
وج�د حف� وت�ققات في ال&هة "ون�ه إلى 

�ات الRاصة @أع(ال الRارج�ة ل�اب ال�ح(ة، و_ع� ال(ع
ال/ف�، @اإلضافة إلى ال/�اسة األم%�ة اإلس�ائ4ل�ة ال(��دة 

االس0�Uان�ة " إلعاد"ع(اال م? ج(��ة "و_4? أن  ."@ال(%Uقة
نی�اصل� الع(ل في تلF ال/ف��ات، وال0ي یR0للها اسR0�اج  ُ
ك(�ات �41�ة وضR(ة م? األت�_ة وال"�Rر م? ال(%Uقة 

�ة ت/j ال(=0ه�فة، والع(ل على دف?Rه اآلثار ال0ار�mل ه� 
  ."الU(9 وال0�اب

االح0الل ال K=(ح "وأشار أب� دKاب إلى أن 
ًللفل=4U%44? @ال1%اء في تلF ال(%Uقة، و�Vع حاجHا ع%� 
م�خلها لل=(اح ب�خ�ل ال(���ات ال0ا@عة ل(=*ولي االح0الل 

  ."وال&(��ات االس0�Uان�ة فق{
�ة vوت/� ال(%Uقة على �
4� م? اآلثار الع�_

واإلسالم�ة، ال0ي تع�د للف0�ة ال)%عان�ة ح0ى الع
(ان�ة، �(ا 
ت9V ح&ارة ق�K(ة تع�د آلالف ال=K ،?4%"ل وزنها إلى 

 أم0ار وع�ضها ع�ة ١٠آالف األP%ان، و_عVها ی1لغ �Pلها 
  .أم0ار

ُو��ار إلى أنه ألول م�ة م%m اح0الل الق�س العام 
�ة لألق"ى حف��ات ١٩٦٧l��ة، ، ت�ه� ال&هة ال�إس�ائ4ل

ح³4 ی90 ت%فm4 غال1�ة ال/ف��ات @ال&ه40? ال&%�_�ة 
   حف��ة، ٢٦والغ�_�ة، ع1� وج�د 

نم(ا س��B له آثار ت�م4��ة على ال0ار�خ 
  .وال/Vارة واإلرث اإلسالمي وال(=�/ي في ال(%Uقة

%4�ة، فق� U=األن�اء الفل I=/_ات "وUسل j%أعل
ال(�ار�ع االح0الل في اآلونة األخ4�ة ع? ال)
4� م? 

ال0ه���Kة @الق�س ال(/0لة، ��(ا ت=عى لل=�U�ة على 
�ة م? ال(=&� األق"ى، @Rاصة l��قة الU%)اب "ال@

، وت(%ع ت�م�(ها وت1ل�{ ساح0ها، وت/اول ال�4م ع1� "ال�ح(ة
  ."ال/ف��ات ال�ص�ل إل4ها وته���ها

  ١٩ ص١١/١٢/٢٠٢٠الغ� 
* * * * *  

قUار ب�ء الع(ل @ال(�حلة ال
ان�ة ل(��وع ال
  ال0ه���v في الق�س ال(/0لة

�9 وال1%اء"ب�أت b%0ة لل�في بل�Kة " الل&%ة ال(/ل
االح0الل @الق�س الع(ل على ت%فm4 ال(�حلة ال
ان�ة م? 

�k"م��وع sRار الU_{ "الق�ل �4Uفي م=عى خ Fوذل ،
م�ی%ة الق�س ال(/0لة @�U��ها ال��قي والغ�_ي @��Bة م? 

�ع األح�اء ال(�اصالت الRاصة في ��ان االحU0الل، وتق
 .ال(ق�س�ة وف"لها ع? @عVها

و�أتي هmا ال(��وع ال0ه���v @ال�رجة األولى، 
ض(? مUR{ إس�ائ4لي �41� وخ4U� K=0ه�ف ته��� الق�س 
@Bاملها، وف�ض أم� واقع @ق�ة اح0الله، وم/اولة ل0غ44� 

وح=I بل�Kة  .Pvا@عها اإلسالمي والع�_ي ووجهها ال/Vار
  االح0الل، 

� ال(��وع م? أه9 ال(�ار�ع ال0ي ت�_{ ش�Bة Kع10
ال(�اصالت الRاصة @الق�س @Bافة أرجاء ��ان االح0الل 

�k وال)41�"ع1� القUار�? sRح³4 س904 ر_{ الق�س "ال ،
ً و�افا وح�فا ش(اال وفي ال�قj نف=ه ر_{ "تل أبI4"بـ

 .ال(=P�0%ات @ال(�ی%ة ال(ق�سة ب�عVها ال�ع�
األولى ت9 : احلو�V0(? ال(��وع ثالثة م�

االن0هاء م%ها ق1ل ع�� س%�ات، وهي ت�1أ م? م%Uقة 
ع4? "شعفا� ح0ى ال&Hء الغ�_ي م? الق�س @الق�ب م? 

، وال(�حلة ال
ان�ة م? ال(��وع ت�1أ م? بل�ة ال��=��ة "كارم
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ًوق�ب ال&امعة الع1��ة، وص�ال " ال0لة الف�ن=�ة"وم=P�0%ة 
U%ورا في م�_ي م? الق�س م�ء الغH&تل�41ت"قة ًلل "
ج%�ب " ج4ل�"ال"%ا¥�ة إلى بj4 صفافا وح0ى م=P�0%ة 

   .غ�ب ال(�ی%ة

�k"وس�(�P �0ل sRار الUة " الق�في م�حل0ه ال
ان
 م/Uة على �Pل ٤٧ �4ل� م0�، وس0قام ٢٢على م=افة 

، @/³4 س4ل0قي مع "الR{ األخV�" م=ار ما K=(ى بـ
=احل القUار العادv ل%قل ال(=P�0%4? م? الق�س إلى ال

  .الفل=4U%ي
 ٢٩/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

� �

� �

���$�!

ُال)%�=K j"ادق @الق�اءة ال0(هK�4ة على 
ّم��وع قان� ل0���ع ال1*ر االس0�Uان�ة   ن

 

@األغل1�ة، م=اء أم- " ال)%�=j "ّص�ت أعVاء
" ت=��ة"ناألر_عاء، ل("ل/ة م��وع قان� ی�ع� إلى 

�(j على وضع ال(=P�0%ات واألح�اء االسlة ال0ي أ�0�Uان
 9Kة، وتق��%4�ة خاصة في الVفة الغ�_U=ٍأراض فل

 .ال�Rمات الالزمة لها

 ال)%�=j"ًووفقا لالق0�اح الvm ق�مه ع�Vا 
وحای�9 �ات-، س0(%ح ح�Bمة " ب0=ل4wل س(�ت��0;

£االح0الل وضعا قان�ن�ا لل(=P�0%ات وال(�اني ال(قامة  ً
تعامل ج(�ع األح�اء ًع��ائ�ا في الVفة الغ�_�ة @/³4 

وال1*ر االس0�Uان�ة ��اقي ال(=P�0%ات ال0ي ت=0ف�4 م? 
ت/��ل ال(H4ان�ات، وال(=اع�ة في ال%1�ة ال0/0�ة و_%اء 

�ة والعامة)� .ال(�اني ال0عل

ودعا س(�ت��0; رئ�- ح�Bمة االح0الل ب%�ام4? 
نال0=��ع @�URات ت(��� القان� وع�م "ن%0�اه� إلى 

"  حل�فه في ال/�Bمة، @(%ع ت(���هال=(اح ل41%ي غان0-
vم�4�ا إلى أنه ی%� ال/"�ل على ال(�افقة ال%هائ�ة  ّ ً

  ".ال)%�=j"األس�1ع ال(ق1ل، ق1ل حل 
  ١٧/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

تق��� ی�ص� ال0/��� والع%"��ة ب�سائل 
?44%4U=ة ض� الفل�  اإلعالم اإلس�ائ4ل

  

%4�ةU=– و�االت – األراضي الفل  ���تق �أ�ه
%4�ة U=ل��الة األن�اء وال(عل�مات الفل vأن ”وفا“رص� ،

 م? ال0/��� والع%"��ة K(ارس في وســائل ًا �41�ًاك(
اإلعالم اإلس�ائ4ل�ة وم�اقع ال�0اصل االج0(اعي 

�ات س�اس�ة واع�0ار�ة في ال(&0(ع اإلس�ائ4لي"R�ل.  
ك(ا ب4? ال0ق��� والvm اس0(� أس�1عا و_�أ في 

ع�� م? ال�ه� ال/الي @ال0ف"4ل ال(قاالت ال
ال³ 
وال(قا@الت ال0لف��Hن�ة وال0قار�� ال("�رة، ض(? ال%��ات 
االخ�ار�ة، ومقا@الت على ال�ادی� اإلس�ائ4لي ض(? ال1�امج 
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 jائ4لي، وال0ي ح(ل�ة في ال�ارع اإلس�األك
� شع1
?44%4U=ة ض� الفل��ة وع%"��ة جلV��/ام4? تVم.  

قق=(4? م0Rلف4?، یU0� واش0(ل ال0ق��� على 
األول إلى رص� ال0/��� والع%"��ة في االعالم 
اإلس�ائ4لي ال(�0Bب م? ص/ف اخ�ار�ة م0Rلفة، 

ی�Kع�ت أح�ون�ت، ی�40 “: وال"/ف ال0ي ت9 رص�ها هي
أما . ”نw(ان، ه(�دKع، معار�k، هآرت-، K=�ائ4ل ه�4م

الق=9 ال
اني، ف�ص� الع%"��ة وال0/��� في ال"/افة 
ة ل%��ات االخ�ار ال�4م�ة لع�ة ق%�ات إس�ائ4ل�ة ال("�ر

، والق%اة ال
ان�ة، والق%اة العاش�ة، ”كان“م0Rلفة هي ق%اة 
@اإلضافة إلى هmا، ت9 تعقI أك
� . ٢٠ والق%اة ٧والق%اة 

ال1�امج شع1�ة في ال�ارع اإلس�ائ4لي لإلذاعة ال�ئ�=ة 
  .”ر��j4 بj4“و ” جالي ت=اهل“

ل ال(�اP? ع%ان أب� وم? نابل- اع0قل االح0ال
ضه4�، وم�اP? آخ� م? بل�ة ال(غ4� في رام هللا، وه� 

  ).ًا عام٢٥(ع�1 هللا زغل�ل أب� عل�ا 

�وج� اع0قال فل=4U%44? م? بل�ة ... >>
. ع(� م�وان ع�41، وأم4? ع(� حام�: ال��=��ة، وه(ا

وم�اP? آخ� م? بل�ة الbاه��ة في الRل4ل وه� دمحم @=ام 
ول م? أم- اع0قل ال�اب أح(� ی�ن- ال�Uا�، وم=اء أ

الغ�ل م? بل�ة سل�ان في الق�س، وه� PالI في جامعة 
jز��ب4.  

واس�0لj ق�ات االح0الل اإلس�ائ4لي، أم- على 
�ة م? %Pة ال�Uات ص%ادی3 ال�خان ت/(ل خ90 ال=ل�ع�

  .م0اج� الفل=4U%44? العاملة في الق�س ال(/0لة
اه(j ووف3 شه�د ¥�ان، فإن ق�ات االح0الل د

 م/ال ت&ار�ة في بل�ة بj4 ح%4%ا، واس�0لj على ٣
ال"%ادی3 وحb�ت على اص/ابها ش�اء و_�ع ال=لع 

%4�ةU=الفل.  
  ٣١ ص٢٢/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

%&�'�(�)*� �

 األم��Bي ال�ئ�- الع0�اف ال
ال
ة �ال�m� في
Iام�ائ4ل عاص(ة @الق�س ت�إلس  

  

 ح%ا ¥�=ى. د
ً ق�ارا I١٤ أص�ر ال�ئ�- األم��Bي ت�ام

%4�ة، وهي الق�ارات ت%ق=9 U=ة الفل�Vص الق�"R@
ل%�ع4?، األول یه�ف إلى ف�ض وقائع على األرض 

، �االع0�اف @الق�س عاص(ة لها، ونقل )إس�ائ4ل(ل"الح 
�ة s"ة لل(�ی%ة ال(/0لة، والع(ل على ت�B��ال=فارة األم

األم(�ة، أما ال%�ع ال
اني، فهي ق�ارات " أون�وا"و�الة 
صفقة "اب�ة ل�فVه9 خUة ال0=��ة، ال(ع�وفة @اس9 عق

ال0=ل=ل الHم%ي لهmه الق�ارات، وهي على ال%/� . نالق�
 ":ال0الي
م االع0�اف @الق�س ٦/١٢/٢٠١٧ب0ار�خ  .١

 .عاص(ة ل�ولة إس�ائ4ل
م تقل�¡ ال(=اع�ات ١٦/١/٢٠١٨ب0ار�خ  .٢

 .ال(ال�ة ل أون�وا
�ة ١٤/٥/٢٠١٨ب0ار�خ  .٣B��م نقل العاص(ة األم

 .ل أبI4 إلى الق�سم? ت
م قUع �افة ال(=اع�ات ٣/٨/٢٠١٨ب0ار�خ  .٤

 .ال(ال�ة ل��الة أون�وا
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م ع(لj إدارة ت�امI إلنهاء ٢٠١٨ ٤/٨ب0ار�خ  .٥
. به�ف وkl ع(ل األون�وا" الجئ"وض��ة 

 ألف ٤٠ب0/�ی� ع�د الالج4w? الفل=4U%44? ب (
 )الجئ

م قUع �امل لل(=اع�ات ٢/٨/٢٠١٨ب0ار�خ  .٦
%4�ةال(ال�ة لل=لUة الفU=ل. 

�ات ٧/٩/٢٠١٨ب0ار�خ  .٧s�0=دع9 م klم و
 .م�ی%ة الق�س ال(/0لة

م إغالق مI0B م%b(ة ١٠/٩/٢٠١٨ب0ار�خ  .٨
?U%ة في واش�%4U=الفل ���ال0/. 

م أغلقj ال�الKات ال(0/�ة ١٠/٩/٢٠١٨ب0ار�خ  .٩
�ة ال/=ا@ات ال("���ة ل(%b(ة ال0/��� B��األم

%4�ةU=الفل. 
�ة م اقU0عj اإلدار١٥/٩/٢٠١٨ب0ار�خ  .١٠B��ة األم

 مالی4? دوالر م? ت(��ل ب�امج ش�اب�ة ١٠
%4�ة U=ة–فل��ة م�0� . إس�ائ4ل

م P�د ال=ف4� الفل=4U%ي ١٦/٩/٢٠١٨ب0ار�خ  .١١
?U%ح=ام زمل{ م? واش. 

م دمج الق%"ل�ة ١٦/١٠/٢٠١٨ب0ار�خ  .١٢
�ة في الق�سB��ة مع ال=فارة األم�B��األم. 

م ال�الKات ال(0/�ة ل9 ١٨/١١/٢٠١٩ب0ار�خ  .١٣
ع10� ال(=P�0%ات اإلس�ائ4ل�ة غ4� م0=قة تع� ت

 .نمع القان� ال�ولي
نال�ئ�- األم��Bي ت�امK Iعل? صفقة الق�  .١٤

�ة ٢٨/١/٢٠٢٠ب0ار�خ Vة الق�s"م، به�ف ت 
%4�ةU=الفل. 

 ٦/١٢/٢٠٢٠م��H ال%ا�Pر لل�راسات واأل@/اث 

* * * * *  

%4�ة"ًا على معا ٣٣U=ان0فاضة ال/&ارة الفل" 
 لىاألو

� ت(� ال�m� الـ -vله(��ع�1ال/(�4 ا  على ٣٣ّ
%4�ة األولىU=الق ان0فاضة ال/&ارة الفلUان  Iوال�ع

��� على ال&(�، وم=0&�ات ت/"ل K 4%ي ما زالU=الفل
ت/اول ال%4ل م? هmا ال"(�د وم0B=�اته ال0ي حققها خالل 
م=4�ته ال%Vال�ة وزعHعة إK(انه @ق�س�ة ق04Vه وPه�ها 

�اته ومق�ساته،/Vعلى ت Hاء دع�ات ل0&اوز ال/3 والقف�ج 
�الفل=4U%ي وتق��� م"4�ه و�قامة دول0ه ال(=0قلة على ث� 
ت�ا@ه ال�P%ي الUه�ر وعاص(0ها الق�س، أرض اإلس�اء 
وال(ع�اج ورساالت ال=(اء، ورعاKة واش%U? ل/(الت 
 vة ال�ج�د ال4ه�د�1�ع ال0ي تف�ض م? خاللها ش�¥U0ال

%4�ة ت(ه�4ا لل�IU اU=ة ًعلى األرض الفل�s"ل%هائي وت
%4�ة ول0ق��ة ال)�ان ال"ه�4ني اق0"ادKا U=ة الفل�Vًالق
وت(4B%ه م? الع³1 @األرض الع�_�ة الس0)(ال م��وعه 
االس0�Uاني عل4ها و�قامة دول0ه ال(Hع�مة م? ضفة غ�ب 
قنه� الف�ات إلى ضفة ش� نه� ال%4ل فال�(? وخ14� وم�ی%ة 

9bرس�ل%ا األع   
 ... �4%4U=االن0فاضة إلى نوق� سعى الفل �ع1

%4�ة U=فل jها إلى ث�اب)�ت/ق34 ع�ة أه�اف B)K? تق=
�ة%Pو IالUوم:  

%4�ة U=ل @إقامة دولة فل
%4�ة ت0(U=فل jث�اب
م=0قلة وعاص(0ها الق�س وت(4B? الفل=4U%44? م? تق��� 
نم"4�ه،وتف)�F ال(=P�0%ات، وع�دة الالج4w? دو ق�4 أو 

ه�4ا لالنف"ال ع? ت(: ش��،وتق��ة االق0"اد الفل=4U%ي
�ة فهي.االق0"اد اإلس�ائ4لي%Pال� IالU)إخالء س41ل : أما ال

 klة،وو�ناألس� الفل=4U%44? والع�ب م? ال=&� اإلس�ائ4ل �
ال(/اك(ات الع=B��ة ال"�ر�ة واالع0قاالت اإلدار�ة 
 ?4%Pوال&(اعي لل(�ا vد�ح4ل الف�ة واإل@عاد وال0�ال=�اس

%4�ة م? وال%�Uاء الفل=4U%44?، ول9 ش(لU=العائالت الفل 
ال�اخل والRارج،و وkl ف�ض الV�ائI ال�اهbة على 

?44%4U=4? وال0&ار الفل%Pال(�ا.  
  رد إس�ائ4لي @إج�اءات ف�ر�ة



  

  
٢١٣ 

ق�رت إس�ائ4ل ت341U إج�اءات عقاب�ة ورادعة، 
@اإلضافة إلى ب%اء ع�د م? م�اكH اإلKقاف الح�0اء الع�د 

وق�ر . �ات ��Pلةال)41� م? ال(�ق�ف4? الفل=U%44? لف0
وخالل العام . ال&�; �mلF ال(� م? ف0�ات حb� ال0&�ال

 ١١٨ حb� ت&�ال م%ها ١٦٠٠األول لالن0فاضة ت9 إح"اء 
وعاش ج(�ع سBان قUاع غHة . لف0�ة ال تقل ع? خ(=ة أKام

�م? الق� وال(�ن % ٨٠حالة م%ع ت&�ال و�mلF ما ال Kقل 
&امعات وال(�ارس ك(ا ت9 إغالق ال. الع�_�ة @الVفة الغ�_�ة

%4�ة و�@عاد U=ه�م ١٤٠الفل Iم? قادة االن0فاضة إلى جان 
و�رساء ح"ار على ع�د م? ال(%ا3P . ع�د م? ال(%ازل

ال(*ه�لة @الع�ب فق{ م(ا م%عه9 م? ال0/�ك أو ت"�ی� ما 
ووصل األم� �mلF إلى ح� قUع ال0�ار ال)ه�_ائي . ی%0&�نه

 أدت م&(ل هmه وق�. واإلم�ادات @ال(اء وخ��U الهاتف
 ?44%4U=ة ل�� الفل���ال=�اسات إلى ت�ه�ر م=�0 ال(�

  .%٤٠ و ٣٠ب%=�ة ت0�واح ب4? 
وتق�ر ح"4لة ض/اKا ان0فاضة ال/&ارة @/�الي 

 ألف ٩٠ Pفال ون/� ٢٤١ شه�4، ب4%ه9 ح�الي ١,١٦٢
ً ألف مع0قل فVال ع? ت�م4� ون=ف ١٥ج��ح وم"اب و

م? ال/ق�ل  ألف ش&�ة ١٤٠ً م%Hال، واق0الع ١,٢٢٨
%4�ة،ك(ا ت9 اع0قال ما Kقارب م? U=ارع الفلH)٦٠,٠٠٠وال 

أس4� فل=4U%ي م? الق�س والVفة والقUاع وع�ب ال�اخل 
والس0�عاب هmا الع�د الهائل م? . �@اإلضافة لألس� الع�ب

، م
ل س&?  ناألس� اضU�ت إس�ائ4ل إلى اف00اح س&� �
في ص/�اء ال%قI والvm اف00ح في عام » ك0=�ع�ت«

١٩٨٨.  
  ما حقق0ه ان0فاضة ال/&�

حققj االن0فاضة األولى ن0ائج س�اس�ة غ4� 
م=�1قة، إذ ت9 االع0�اف ب�ج�د ال�عI الفل=4U%ي ع1� 
االع0�اف اإلس�ائ4لي األم4��ي @=Bان الVفة والق�س 

  .والقUاع على أنه9 جHء م? ال�عI الفل=4U%ي
%4�ة ال0ي U=ة الفل�%Pة ال�Uوت9 إن�اء ال=ل

ًال=�ادة مBان اإلدارة ال(�ن�ة اإلس�ائ4ل�ة ت%فm4ا أص�/j لها 

�ع ١٩٩٥وفي س01(1� م? عام . لالتفاقات ال(�قعةlت9 ت� 
 وتV(? ت�س�ع ال/9B الmاتي ٢اتفاق ج�ی� س(ي @أوسل� 

الفل=4U%ي م? خالل ت�4Bل ال(&ل- ال0���عي الفل=4U%ي 
%4�ة م�R0%ةU=9 ذاتي فلBة حw4س%ة ٢٠وفي . وه� ه �ی%ای 

 ت9 اج�اء أول انR0ا@ات رئاس�ة وت�����ة ،١٩٩٦
%4�ةU=م? عام . فل -U=ت9 نقل ٢٠٠٤وفي أغ ،

ال"الح�ات وال(=*ول�ة إلى م(
ل4? فل=4U%44? في الVفة 
ال0عل�9 وال
قافة، : الغ�_�ة في خ(=ة م&االت م/�دة

  .ال"/ة، ال�فاه االج0(اعي، الV�ائI ال(�اش�ة وال=�احة
�اد�v اإلس�ائ4لي الvm ك(ا ��فj ف�ل ال&هاز ال

لBK 9? م%10ها إلى الغل�ان الفل=4U%ي @ال�غ9 م? الm/0ی�ات 
نال0ي أب�اها @ع� ال=�اس�4 ��ز�� الRارج�ة ال=اب3 أ@ا 

��� «: ١٩٨٦إی�ان اذ �ان �I0 عام �K ?44%4U=نإن الفل
م/�وم4? م? حق�قه9، ل�- ل�یه9 أv سلUة على ال/�Bمة 

�ة��ن ی0ع�ض� لVغ�� .ال0ي ت9B/0 في أوضاعه9 ال(�
نوعق�_ات، إن هmه ال/الة ل? ت=0(� دو أن ی*دv ذلF إلى 

  .«انف&ار
 ١٥ ص٨/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  
 أدوات ٨ إنف�غ�ا��F ..�في ذ�� ان0فاضة ال/&ارة

  "إس�ائ4ل"نشع1�ة ان0"� بها الفل=4U%�4 على 
ن اس0/�ث الفل=4U%�4 خالل ان0فاضة -غHة 

? أدوات ال%Vال ال�ع1ي، جابه�ا الع�ی� م) ١٩٨٧(ال/&ارة 
  .بها االح0الل

ع1� " ال(��H الفل=4U%ي لإلعالم"Kع�ض 
إنف�غ�ا��F ث(ان�ة م? أب�ز هmه األدوات ال�ع1�ة ال0ي 

   .ّم�غj أنف االح0الل
وم? أولى هmه األدوات االل0/ام ال�ع1ي م? خالل 
ال(�اجهات ال(�4ان�ة، وال/&ارة، وسالح الع�ائ3 إلغالق 

�ه أدوات قالU� و� jم�R0ات االح0الل واس��عاقة تق�م آل
م0ع�دة، ون41لة ال"�4، وال=4B? وسالح ال)ارل� الvm نفm @ه 

 .نال(Uاردو األوائل م? �0ائI الق=ام مالح�U@ 9ل�ة
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  ٩/١٢/٢٠٢٠ ال(��H الفل=4U%ي لإلعالم
* * * * *  

ع"ا@ات ارت)01ها ً عاما على م&Hرة ٣٧
  "الهاغاناه"ال"ه�4ن�ة 

ً عاما، في ال
ام? والع���? م? ٧٣ن/� فق1ل 
ً، ارتقى ع�دا م? ال�ه�اء م? ١٩٤٧نكان� األول عام 

اب%اء الق��ة إث� م&Hرة ارت)01ها الع"ا@ات ال"ه�4ن�ة 
 .)الهاغاناه(

نHل ی�مها أح� أف�اد الع"ا@ات ال"ه�4ن�ة م? 
ّحافلة بH م�ني، واس0ل ب%ق�ی0ه، و_�أ @إPالق ال%ار على  v

في حي ال��خ ب�ر، ما أد� " صالح ¥�=ى"واجهة مقهي 
 .إلى إصا@ة واس0�هاد م? �ان ه%اك

سارع األهالي وق0ها إلى نقل ج
ام4? ال�ه�اء 
ودف%ها، �(ا ت��j ال(&Hرة أث�ا �41�ا في نف�س أهل الق��ة، 
فق� �انj حلقة في سل=لة م&ازر ارت)01ها الع"ا@ات 

، ال"ه�4ن�ة إ@ان ال%)�ة ل0�و�ع اآلم%4? م? أهل  �الق�
وم%m ذلF ال0ار�خ خلj م%ازلها م? . ودفعه9 إلى اله&�ة

%4�ة U=الفل �انها األصل44?، فان�رج اس9 لف0ا ض(? القBس�
 .ال(ه&�ة

٣٠/١٢/٢٠٢٠نالل&%ة ال(ل)�ة ل�*و الق�س 

* * * * *  

� �

������ون�+�	� �

 جهاز ١٥١م*س=ة ��"ل ال/=4%ي ت=ل9 
   م�رسة١٤حاس�ب لـ 

  

/=4%ي ال(�ی�ة ال0%فKm4ة � أك�ت ف�و ال- الق�س
ل(*س=ة ��"ل ال/=4%ي، أن ال(*س=ة ت(j%B ع1� 

vً زم%ا ل(�ارس الق�س م? تل1�ة اح0�اجات /م��وع اش0�
ألجهHة حاس�ب ) ال�0ج4هي(صف�ف ال
ان��ة العامة 

 م�رسة في ال(�ی%ة، وذلF ب�ع9 ١٤م/(�لة في 
ُفل=4U%ي ق�م في هmه الb�وف االق0"ادKة ال"��ة م? 

%4U=ة فل�%4U=ات فل��وم? ش �وال(ه& ?P44? في ال�
  .م/ل�ة

ً Pال�ا وPال�ة ١٥١وذ��ت أنه رغ9 اس0فادة
 jة ال/اس�ب ما زالHًومعل(ا ومعل(ة، إال أن ال/اجة ألجه
ك41�ة ل�- للUل�ة ف/=I، ول)? ل(عل(4ه9 ومعل(اته9 

ات ألجهHة حاس�ب ال تق0"� /ف/اجة ال(عل(4?. ًأVKا

ً و�ن(ا ه%اك حاجة ماسة أVKا على ال0عل�9 ع? @ع� فق{،
الس�R0ام هmه األجهHة في إPار ع(له9 ال�4مي وخالل 

  . تعل�(ه9 ال�جاهي
وأضافj أن جائ/ة ��رونا ��فj ع? هmه 
�ة م? م�اصلة )�ال/اجة ال(اسة ل4B)0? ال�(ادر ال0عل
ال0عل�9 ذv ال&�دة في م�ارس الق�س، ��ق�ر ع�د 

ح=I ( أجهHة نال(عل(ات وال(عل(4? الmی? ال K(ل)�
م? ال(عل(4? وال(عل(ات في % ٣٦ بـ) دراسات ال(*س=ة

  .الق�س
وفي هmا اإلPار، أوض/j إك�ام ال�حv�4 م�ی�ة 
م�رسة الف0اة ال�املة ال
ان��ة أن ال(�رسة �ان�P jال 

 أجهHة ی90 ت�اولها ما ب4? ٥ال=%�ات ال(اض�ة ت(0لF فق{ 
  .  معل(ة٢٦

� ًم*��ة أن ح"�ل معل(ات م�رس0ها ع1
 أجهHة إضا��ة، س�=ه9 في ت=44� ٧ال(��وع على 
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�ة @�Bل �41�، ول)? ما زالj ال(�رسة )�الع(ل�ة ال0عل
  .@/اجة لل(��H م? أجهHة ال/اس�ب
�Uا م�م�ی�ة م�رسة ب%ات  ��(ا أشارت عل

ش�فات، إلى ما عاناه Pاق9 ال(�رسة ال0عل�(ي @=I1 ع�م 
ال�1اKة ت�ف� أجهHة حاس�ب، م41%ة أن الUاق9 حاول في 

االس0عانة @أجهHة ق�K(ة وال0ي ل9 ت=عفه9، ما أج1�ه9 
وأشارت إلى أن . على ال0عل�9 ع1� اله�اتف ال%قالة

 أجهHة حاس�ب ح�ی
ة ع1� ٤ال(�رسة ح"لj على 
  .ال(��وع س0=ه9 في حل أزم0ه9

وقامj م*س=ة ��"ل ال/=4%ي خالل األKام 
 v/وض(? ال(�حلة ال
ان�ة م? م��وع اش0� ال(اض�ة،

 م�ارس ثان��ة مق�س�ة ٧ب0=ل�9  ًزم%ا ل(�ارس الق�س،
ُ جهاز حاس�ب م/(�ل ل0"�ح مل)�ة خاصة ٥٠

 جهاز حاس�ب الس�R0ام ٢١لل(�ارس ال(=0ف�4ة، م%ها 
 م�ارس، وذلF ٥معل(ات ومعل(ي ال(�حلة ال
ان��ة في 

�ة وت(4B%ه9 م? م�اصلة )�اس0&ا@ة ل/اجة ال�Uاق9 ال0عل
  .الb�وف ال�اه%ةُال0عل�9 ع? @ع� في �ل 

أما ال(�ارس ال0ي ت=ل(j أجهHة ال/اس�ب خالل 
األس�1ع ال(اضي، فهي م�رسة ال�ا@ات ال�املة ال
ان��ة 

 j)ة ٢١وال0ي ت=ل�جهاز حاس�ب م/(�ل وم�رسة األم4 
 j)ان��ة وت=ل
 أجهHة، وذلF ٨@=(ة ال�ام&ة ال

  . الس�R0ام Pال�ات وPالب ال
ان��ة العامة في ال(�رس40?
 ت9 ت=ل�9 أجهHة حاس�ب م/(�ل الس�R0ام ��(ا

 :معل(ات ومعل(ي م�حلة ال
ان��ة العامة في �ل م?
، وم�رسة ) أجهHة٧(م�رسة ال�ا@ات ال(=ل(ات ال
ان��ة 

، وم�رسة ذ��ر Pالئع ) أجهHة٤(الف0اة ال�املة ال
ان��ة 
 ٣(، وم�رسة ب%ات ال(=4�ة ال
ان��ة ) أجهHة٣(الق�س 

  ). أجهHة٤(�فات ال
ان��ة ، وم�رسة ب%ات ش)أجهHة
ّوق� ت(j%B م*س=ة ��"ل ال/=4%ي م? ت�ف4� 
هmه ال/Hمة م? أجهHة ال/اس�ب ال(/(�ل على إث� ت1�ع 

%4�ة U=ال0ل(كل م? م&(�عة االت"االت الفل@( ،

قوص%�و وقفة عH، وش��ة �ه�_اء م/افbة الق�س 
ال(/�ودة، إلى جانI م=اه(ات ع�د م? ال(10�ع4? 

   .ف�ادوال(10�عات األ
vأك�ت مهاال"ف� ، وال�ة Pال�ة  �وم? ناح�ة أخ�

في إح�� م�ارس الق�س، أه(�ة ت�ف4� أجهHة ال/اس�ب 
ل(�ارس وPل�ة الق�س، خاصة مع وج�د ع�د م? األخ�ة 
نالUل�ة في ال(%Hل ال�اح� والmی? ق� Kع0(�و على جهاز 

ُخل� ل(0ا@عة ال0عل�9 ع? @ع� v .  
لغاKة، وأردفj أن ال�ضع في الق�س صعI ل

�ع ش�اء أجهHة U0=ة ال ت�ف(ع9b العائالت ال(ق�س
حاس�ب ل4B)0? أب%ائها و_%اتها م? ال0عل9 في �ل تف�ي 

  . و_اء ف4�وس ��رونا
�فة أن العائالت تعاني ج�اء هmا ال�ضع Vم
خاصة ��(ا ی0عل3 @أب%ائه9 و_%اته9 م? Pل�ة ال
ان��ة 

ن العامة، فه9 في م�حلة ان0قال�ة مه(ة حK ³4=0ع�و
وأع�_j ع? تق�ی�ها لهmه . لالن0قال إلى م�حلة ال&امعة

ال(=اه(ة، م*��ة أن هmه األجهHة هي أمانة ل�� 
العائالت ی�0جI عل4ه9 إعادتها إلى ال(�ارس @ع� 
االس0فادة م%ها ح0ى K=0ف�4 م%ها ال(��H م? Pل�ة الق�س 

   .غ4� القادر�? على ت�ف4� أجهHة حاس�ب
 ع�د األجهHة ال0ي ومع ت=ل�9 هmه األجهHة K"ل

ت(j%B م*س=ة ��"ل ال/=4%ي م? ت�ف4�ها م%m انUالقة 
 جهاز حاس�ب @ع� ١٥١ال(��وع نهاKة آب ال(اضي إلى 

ً جهازا ل"الح ١٠١أن سل(j في ال�ه��? ال(%"�م4? 
س�ع م�ارس ثان��ة مق�س�ة م��Hة ع(لها داخل أس�ار 
ال1ل�ة الق�K(ة وم/�Uها وعلى ال(�ارس ال0ي ت9V ال"ف 

  ). ال�0ج4هي(ال
اني ع�� 
وق� اس0فادت ب%اء عل�ه م�ارس ر�اض األق"ى 

)k���م ال�ان��ة، م�رسة )ال/
، م�رسة ب%ات ال%هVة ال
، وم�رسة الف���  vاألی0ام ال(ه%�ة، وم�رسة مارم0�
وم�رسة ت4�اس%Uا في ال1ل�ة الق�K(ة وم�رسة ب%ات 
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 ّوذلF @ع� ت1�ع مق�م م? ب%F الق�س،. ال�وضة ال/�ی
ة
قوص%�و االس0
(ار الفل=4U%ي، @اإلضافة إلى م=اه(ات 

   .ال(10�ع4? األف�اد م? ال�P? وال(ه&�
وت�اصل ال(*س=ة اس0��ال ت1�عات األف�اد 

vً زم%ا ل(�ارس الق�س /ِوال(*س=ات ع1� م��وع اش0�
والvm أPلق0ه على إث� ما ��ف0ه دراسات م*س=ة ��"ل 

)�ا في �ل ال/=4%ي ح�ل اح0�اجات م�ارس الق�س س
 9�تف�ي ف4�وس ��رونا وال0/�ل إلى نbام ال0عل

 PالI وPال�ة ٥٧٠٠اإلل)0�وني، ح³4 ت41? أن أك
� م? 
ن معل9 ومعل(ة ق� ال یB)0%� ١٠٠٠إضافة إلى أك
� م? 

م? االنR�ا� في ال0عل�9 اإلل)0�وني @=I1 ع�م ام0الكه9 
   .ألجهHة حاس�ب

 jلقPل ال/=4%ي أ"�ُی�m� أن م*س=ة �
ع م? وحي م��وع ال�احل ��"ل ال/=4%ي ال(��و

الvm ه�ف إلى ت�ج�ه اه0(ام " vً زم%ا في الق�س/اش0�"
 ?4B)ة الق�س وت�Vب وال�ول44? إلى دع9 ق�ال�اع(4? الع
م*س=اتها م? ال/فا´ على ه��0ها الع�_�ة ال(ق�س�ة 

  .وم�اجهة الK�/0ات ال0ي ت/�{ بها
  ٢/١٢/٢٠٢٠ الق�س ج���ة

* * * * *  

  
  

-� م/اولة :ال)اث�ل�F ال(ل)44? ال�وم دی� رئ
 ال�ج�د إلنهاء اس0ه�اف" ال&
(ان�ة "إح�اق

 الق�س في الع�_ي
  

 اع10� رئ�- دی� ال�وم ال(ل)44? -رام هللا 
ال)اث�ل�F ع�1 هللا ی�ل�4، م/اولة م=P�0? إح�اق �%�=ة 


(ان�ة في الق�س ال(/0لة، @أنه اس0ه�اف م(%هج ال&
  .إلنهاء ال�ج�د الع�_ي في الق�س ال(/0لة

 ،?4U=وقال ی�ل�4 في ح�ی³ إلذاعة ص�ت فل
ال�4م ال=j1، ان االع�0اء على ال)%�=ة س�قه اع�0اء 
�ة، /�على دور ال��ادة وال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=

��ه @ال�ح�%P�0=ةواصفا م(ارسات االح0الل وم.  
وPالI ی�ل�4 @/(اKة دول�ة لل(ق�سات اإلسالم�ة 
�ة في فل=4U?، واتRاذ �افة اإلج�اءات الالزمة /�وال(=

  .ل(%ع ت)�ار م
ل هmه األفعال
%4�ة وفاU=٥/١٢/٢٠٢٠ و�الة األن�اء الفل  

* * * * *  

االع�0اء على ال)%�=ة ال&
(ان�ة : ث�4ف4ل�س
دل4ل على اس0ه�اف ال(=P�0%4? لل)%ائ- 

  راتهاوعقا
  

أدان ��Uة ال�U���ك  -  الق�س ال(/0لة
 ?4U=أع(ال فل �ك الق�س وسائ���U@ ،³ال
ث�4ف4ل�س ال
قواألردن، م/اولة ح� �%�=ة ال&
(ان�ة ام- على ی� 

  . أح� ال(U0�ف4? االس�ائ4ل44?
ووصف ��0Uه هmه ال(/اولة @ال&��(ة 
الع%"��ة ال0ي ت)�ف عقل�ة مU0�فة ت=0ه�ف ال)%ائ- 

  .وعقاراتها
وقال ��Uة @U���ك الق�س إن هmا الع(ل 
ال(U0�ف م=�0حى م? ای�ی�ل�ج�ة رادBKال�ة ت=عى الى 
P�د ال(=�/44? م? األرض ال(ق�سة، ودعا ال(&0(ع 
�ة، وح(اKة /�ال�ولي لل(�ار�ة في ح(اKة ال(ق�سات ال(=

  . ال�ج�د ال(=�/ي األص4ل في األراضي ال(ق�سة
 ع�1 هللا ث�4ف4ل�س ب�ور جاللة ال(لF واشاد

ال
اني، صاحI ال�صاKة الهاش(�ة على ال(ق�سات 
�ة في األراضي ال(ق�سة، على /�االسالم�ة وال(=
ًال(=4��0? ال(/لي وال�ولي، الف0ا الى أن ج��(ة م/اولة 
قح� �%�=ة ال&
(ان�ة ال تقل في فbاع0ها و_�اع0ها ع? 
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م/اوالت ال&(��ات االس0�Uان�ة ال=�U�ة على عقارات 
  . وأه(ها عقارات @اب الRل4لال)%ائ- 

وش�د ��Uة ال�U���ك ث�4ف4ل�س ال
ال³ على أن 
الع%"��ة ع�و ���ه ل)ل ال�ع�ب، وأن ال=الم وال0=امح 
قوال0آخي هي ال(�خل األم
ل ل(=0ق1ل م�� في م�ی%ة 
الق�س ال0ي تعاني م? ال)�ا¨�ة والع%"��ة وما ی%0ج 

 .ع%ه(ا م? ج�ائ9
 ٢ ص٦/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

م=0�فى ال(قاص� K/"� ال(��H األول في 
  م=ا@قة ف�4ی�هات ج�اح�ة عال(�ة

 

ح"�ت وح�ة ج�احة ال"�ر في م=0�فى 
 I41Uها ال=�ًال(قاص� في الق�س ال(/0لة، م(
لة ب�ئ
ف�اس أب� عB�، ال(��H األول في م=ا@قة الف�4ی�هات 

  ).CGTVS(ال&�اح�ة العال(�ة 

�B/0ب j)ال(=ا@قة ق� ت jّو�ان 9ٍ م? ج�اح4? م? ّ
�أه9 األ�Pاء ال(�م�ق4? على ال(=�0 العال(ي م? ع�ة 
ًدول ح�ل العال9، م(ا KعUي هmه ال(%اف=ة أه(�ة �41�ة  ً

�ووزنا على ال(=�0 العال(ي في م&ال ج�احة ال"�ر ً.  
وأث%ى ال1�وف=�ر نHار ح&ة، رئ�- ق=9 ج�احة 
القلI وال"�ر في م=0�فى ال(قاص�، على إن&از زم4له 

���0ر ف�اس أب� عB� �&�اح شاب P(�ح م0ق? ال
للع(ل�ات ال%�¥�ة في ج�احة ال"�ر ال0ي Kق�م بها على 
صع�4 الق�س وفل=4U? ال(/0لة، و_هmا ال"�د أب�� ح&ة 
ح�صه على وج�د ج�اح ال"�ر أب� عB� في م=0�فى 
ال(قاص�، �(ا أب�� ال���0ر ح&ة P(�حه في ت�سعة هmه 

 ?B)0ها ح0ى ن���Uه ال�ح�ة وتm9 خ�مات هKم? تق�
?Pع أب%اء ال��  .ال�ح�ة ل&(

  ٦/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * *  

����	�+�,�
+� �

  حي ال�Uر
  

 Kقع حي ال�Uر ش�قي م�ی%ة –الق�س ال(/0لة 
نالق�س ال(/0لة علي سف�ح ج1ل ال�0�H ال(Uل على 

ً م0�ا ٨٢٦ال(=&� األق"ى ال(�ارك، والvm ی1لغ ارتفاعه 
 دون(ات، و�ع� ٨٨٠٨/�، وت1لغ م=اح0ه قف� سUح ال�

  .أح� أق�م أح�اء م�ی%ة الق�س
قK/�ه م? ال�� ال(=&� األق"ى ال(�ارك، وم? 
الغ�ب الRان األح(�، وم? ال�(ال ق��ة ال��=او�ة، وم? 

-Kر�ة وأب� دH4ال&%�ب الع.  
وت�جع ت=(�ة ال/ي إلى ما ق1ل م�الد س�4نا 

�=ى عل�ه ال=الم، و�ان K=(ى �Pر ز�0¥ 9bا؛ ألن مع

، �(ا ع�ف في العه� ال�وماني  �0�Hرع @الHت jه �ان�نأراض
، و�1لغ ع�د سBانه ما Kق�ب "بj4 ال40?"@اس9 بj4 فاجي 

  . ألف ن=(ة٤٠م? 
�ة ودی%�ة وس�اح�ة �41�ة، إذ Rة تار��ولل�Uر أه(

ع�ی� م? ال(=اج� وال)%ائ- وأدی�ة ال"ع�د الت0%�� ��ه 
�ة، ف�ف/��ة فإن ل&(�ع ال�Uائف ال(=/�ًقا لل)I0 ال(=

نس�4نا ¥�=ى عل�ه ال=الم صع� م? ج1ل ال�0�H إلى 
  .ال=(اء

وم? أب�ز ال(عال9 ال(�ج�دة ��ه م=&� Kقال إن 
الRل�فة ع(� ب? الURاب رضي هللا ع%ه صلى ��ه ی�م 
ف0/ه بj4 ال(ق�س، وم=&� سل(ان الفارسي والK vmع� م? 

ومقام را@عة أق�م ال(=اج� م%m زم? ال�ولة الع
(ان�ة، 



  

  
٢١٨ 

 س%ة، �(ا ب%ى ١٣٠٠الع�و�ة والvm ب%ي م%m ما ی��H ع? 
�ه ال(لF األی�_ي ¥�=ى ب? أح(� قلعة ح"4%ة، وم? أه9 �
األدی�ة ال(�ج�دة ��ه دی� بj4 فاجا و�%�=ة ال"ع�د و�%�=ة 

�ة ومقام ال=�4ة العmراء_�B=)ال.  
ك(ا V0/K? حي ال�Uر م=0�فى ال(قاص�، 

v�فى األم4�ة @=(ة لmو وم=0�فى ال(Uلع، وم=0
  .االح0�اجات الRاصة، وم=0�فى الهالل األح(�

Kعاني سBان ال�Uر م? اع�0اءات سلUات 
االح0الل وال(=P�0%4? ال(=0(�ة، فق� صادرت سلUات 

 آالف دون9 م? أراض�ه م%m اح0الله ٨االح0الل ما ی��H ع? 
  .١٩٦٧عام 

ًودأبj ق�ات االح0الل على اع0قال األPفال ل�ال 
ناس0&�ابه9 ل=اعات في مRاف� ال��Pة دو م�افقة و

�أهال4ه9 له9، إضافة له�م م%ازل ال(�اP%4? ب�ع� ع�م 
نام0الكه9 ت�اخ�¡ لل1%اء، �(ا K=�0لي ال(=P�0%� على 
نال(%ازل، و�U�دو سBانها م%ها، وت"ادق م/اك9 االح0الل 

  .�على تلF ال("ادرات ب�ع� أنها أمالك غائ41?
0الل أك
� م? ب*رة اس0�Uان�ة وأقامj سلUات االح

 ٣٢نبj4 أروت، وال0ي ت0)� م? : على أراضي ال/ي م
ل
�ة، وم=P�0%ة أخ� تقع في م%Uقة الRلة، وهي %Bوح�ة س�

�ة KقU%ها %Bة سK4?، ٨¥�ارة ع? ب%ا%P�0=)م? ال �أس 
  .ً دون(ا٢٣٠ومق1�ة ال4ه�د وال0ي ت1لغ م=اح0ها 

ما وق� صادرت سلUات االح0الل وم%m س%�ات 
ً دون(ا م? أراضي حي ال�Uر وال"�انة ٧٣٤م=اح0ه 

إلقامة ح�Kقة تل(�دKة ض(? مUURات ته��� الق�س، وه� 
1�عي في ال�Uر Uافي ال�غ)Kال0(�د ال� kl�4ما س
�ع U0=K قة ال�ح�4ة ال0يU%)ه الmاو�ة، إذ تع� ه=�وال�

  .سBان ال/44? ال�0سع الع(�اني ف4ها
�ة وتع� سلUات االح0الل م%Uقة ال/�&�Kقة اس0�ات

حK ³4قع ف4ها شارعان ی0"الن @ال�ارع ال(*دv ل(=P�0%ة 
معالي أدوم�9، وم? خالل إن�ائها VK(? االح0الل ال�0اصل 
ال&غ�افي ب4? معالي أدوم�9 وال(��وع االس0�Uاني ال(=(ى 

"E1 " ة�والvm ی%¡ على ب%اء أر_عة آالف وح�ة اس0�Uان
ي أدوم�9 ور_Uها ج�ی�ة @اإلضافة ل(ا ه� قائ9 في معال

 -Kر وأب� د�U3 على ال��Uع الUع%ي قK الق�س، وه� ما@
�9 وال��=او�ة وع%اتا م%عها م? حقها في ¥Hر�ة والH4والع

  .ال�0سع الع(�اني
م? جان�ه ذ�� ال�اح³ األكادK(ي ال(0R¡ في 
نش*و وع(ارة الق�س ال���0ر ج(ال ع(�و، على أن ال�Uر 

 ول�- بل�ة أو ق��ة م? £Kع� ح�ا م? أح�اء م�ی%ة الق�س
vالق� وفقا لل(فه�م ال/V� الفل=4U%ي، ل)? االح0الل  �ً
Kً/اول أن K/�لها ل1ل�ة أو ق��ة �ي ت"�ح ر�فا وال K"�ح 
%4�ة حV��ة وحVار�ة ت"لح U=ه%اك وج�د ل(�ی%ة فل
£ل0)� عاص(ة، عادا حي ال�Uر م��H ال(�ی%ة حK ³4قع  ن

نج1ل ال�0�H في م%0"ف ال(�ی%ة ال(ق�سة، على سف�ح 
ال(Uل على األق"ى م? ال%اح�ة الغ�_�ة وعلى ال1ل�ة 

  .الق�K(ة
و_4? أن م=احة حي ال�Uر ت0&اوز ال
(ان�ة آالف 
�ع أv أح� ان0قاصها؛ ألنها ثاب0ة م%m أن U0=K دون9، وال
ًخل3 هللا األرض، على ح� تع41�ه، م�ض/ا أن حي ال�Uر  ّ

 االح0الل K�(ل ال"�انة وج1ل ال(�ارف الvm ب%ى عل�ه
ال&امعة الع1��ة وم=0�فى ه�اسا، وت�(ل رأس الع(�د 

  .ً دون(ا٢٣٠وال(ق1�ة ال4ه�دKة ال0ي ت1لغ م=اح0ها 
�9 و�لى : وتا@ع¥Hر ت(�0 إلى ال�Uأراضي ال"E1 "

£هmه ال(=P�0%ة القاتلة ج�ا، وال0ي س0*دv إلى إغالق 
�ة ل(�ی%ة الق�س إغالقا �امالl��ال�1ا@ة ال.  

لUات االح0الل صادرت أراضي أن س: وأضاف
 ، �Uة، وش3 ال�قواسعة ألغ�اض إن�اء ح�ائ3 ت�رات
واألنفاق، و�mلF ال0لف��F والvm س�14أ في ال�Uر؛ م? 
ًال�� غ�_ا، وس4%0هي في ال�Uر قادما م? الغ�ب إلى  ً ق

نح³4 س0)� م/Uة ال0لف��F في �%�=ة ال"ع�د . قال��
Uت%� سل jوم=&� را@عة الع�و�ة، �(ا �انv ات االح0الل

إن�اء �ل�ة ع=B��ة @&�ار م=0�فى ال�Uر، ل)? م/B(ة 
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االح0الل أوقفj الق�ار @=I1 اع0�اض ج(اعات الw41ة 
  .وال&(اعات ال0ل(�دKة ال0ي ت��� االس0(0اع @ال(%Uقة

وت�0اصل معاناة سBان ال�Uر واف0قاده9 لل�Rمات 
�ال0ي I&K أن ت�ف�ها بل�Kة االح0الل لل/ي على م=�0 

�Uاه قال� وخ�مات ال"�ف ال"/ي وش�Bات ت�ص4ل ال(
وال)ه�_اء، وع�م ت�ف� األرصفة واإلنارة وال/�ائ3 وحاو�ات 
للق(امة وغ4�ها م? ال�Rمات ال0ي ال ت�ف�ها ال1ل�Kة رغ9 دفع 
  .سBان ال/ي للV�ائI ال0ي تف�ضها عل4ه9 سلUات االح0الل

  ٣/١٢/٢٠٢٠ ��H الفل=4U%ي لإلعالمال("�ر ال(
* * * * * 

  )ك%�=ة �ل األم9(ك%�=ة ال&
(ان�ة 
  

، ع%� مل0قي  نوهي �%�=ة ج(4لة في وادv ق�رو
قالU� ب4? الق�س وال�Uر وسل�ان؛ بj4% ف� صR�ة  ق
ناآلالم، ال0ي Kع0ق� ال(=�/�4 أن ال=�4 ال(=�ح عل�ه 
ال=الم صلى و_Bى عل4ها ق1ل أن Kع0قله ال&%�د ال�ومان؛ 

ة ال4ه�د وج%�ه إن رئ�- �ه%: وال(ع0ق� ال(=�/ي Kق�ل
ألق�ا ال��� على ال=�4 ال(=�ح، ب�اللة یه�دا 

نك(ا Kع0ق� ال(=�/�4 أن  .االسR���Pي في هmا ال(Bان
ال(Bان الvm اخ�0أ K=�ع وتالمm4ه ��ه، ق1ل اع0قاله 

  . ه� ح�Kق0ها-  وأخmه إلى الق�س
 ٣٨٩و�ع�د تار�خ هmه ال)%�=ة إلى س%ة 

ل(�الد؛ ول)?  ل٦١٤وق� دم�ها الف�س س%ة  .لل(�الد
وق�  .نال"ل4414? أعادوا ب%اءها في الق� ال
اني ع��

vم على ی� ال(ع(ار ١٩٢٤أع�4 ب%اء هmه ال)%�=ة س%ة 
 j)؛ إذ أسه  دولة ب0(��ل v١٦اإلUKالي ان�Uن�4 @ارل�ز

، "ك%�=ة �ل األم9"ب%ائها، ولmلF صارت تع�ف @اس9 
؛ نوت9V ح�ی0ها ث(اني أش&ار ز��0 م? الف0�ة ال�ومان�ة

ل�حة ی�م "والل�حة ال(�س�مة على واجهة ال)%�=ة 
�امة�  .لل�سام ال�ه4� ل�4ناردو داف%�ي" ال

 k���ة الق�س الKة ح(ا� ٦/١٢/٢٠٢٠م�قع ج(�

* * * * * 

�ةsة ال�4س�ال(ق1  
  

مق1�ة @اب األس�ا� أو م? م=(�ات هmه ال(ق1�ة 
�ةsة ال�4س�ة األس�ا� أو ال(ق1�ة  مق1�sال�4س@ j4)وس

ُ اس(ه ی�سف  أنلى صالح ال�ی? األی�_ي، ح³4ًن=�ة إ
ُب? أی�ب ب? شاذv ب? م�وان ب? Kعق�ب ال�و�%ي 

هي إح�� أشه� ال(قاب� اإلسالم�ة في الق�س،  وال0)��0ي
 .ها إلى عه� ال�ولة األی�_�ةؤو�ع�د إن�ا

ٍ على ر_�ة م�تفعة ت(�0 م? الHاو�ة  ال(ق1�ةتقعو ٍ
قح�ة ال�� @/�الي ال�(ال�ة ل�اب األس�ا�، وم%ها إلى نا

ً م0�ا، وتل0قي ح�ودها مع ال�ارع العام ال(=(ى ٤٠-٣٥
ً، والvm ی%/�ر ج%�_ا إلى أن ی0قاPع مع )P��3 أر�/ا(

نوت)� بmلF ق� اتmRت . ال�ارع ال"اع� إلى @اب األس�ا�
ًرقعة واسعة على شBل ش�ه م%/�ف، ح³4 ت0=ع في  ً

�ة ً م0�ا، وت34V ناح١٠٥ال&%�ب ل�"ل ع�ضها ح�الي 
ٍ(ق1�ة غ4� مالصقة لل=�ر، وهmا على وهmه ال. ال�(ال

خالف مق1�ة @اب ال�ح(ة، حK ³4ف"لها ع? ال=�ر 
ً م0�ا، وت=�R0م هmه ١٥- ١٠ٌم=افة ت0�اوح ما ب4? 
  .ألس�ا�اًال(=افة P��قا ن/� @اب 

ُی�ج� لها ب�اب0ان، األولى في ال�(ال @الق�ب ل(ا 
قKع�ف @=� ال&(عة الح0الل إلى  الvm ح�ل0ه سلUات اُ

�ال�1ا@ة األخ� في ال&%�ب، ح³4 ت�ت�{ و، مIB نفاKات
ٍال�1اب0ان @U��3 م�ص�ف @ال/&ارة ال1�Vاء @ع�ض  ٍ٤ 

ًأم0ار تق���ا، ح³4 ت%ف"ل ال(ق1�ة إلى ن"ف4?، غ�_ي  ٍ
 .وش�قي

Kَّالح� في ال(ق1�ة أن الق�1ر ال&(ا¥�ة  ُ
�ات(� تVRع لع(ل�ات ت�م�9 وت&�یٍ� م=0(�، ب4%(ا) الف=0

ٍالق�1ر الف�دKة، خاصة الق�K(ة م%ها، ��عVها @/الة  ً
َّج�4ة، غ4� أن ال�ع� اآلخ� @/الة سw4ة، K"عI معها 
ق�اءة ال%"�ص ال(/ف�رة على ش�اه�ها، أو أنها ب�أت 
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ّت0آكل وت0ه�م @فعل الق�م وع�امل الUق- وقلة االع0%اء  ِ َ
 .بها

 I"%ة ع�دا م? ال(عال9، وم%ها ال�9 ال(ق1Vًت
vون"I ت�mار ل�ه�اء  ،v١٩٦٧ ل�ه�اء ح�ب ال�m0ار

ًك(ا ت9V أVKا ما . ١٩٩٠مm@/ة األق"ى األولى عام 
، ح³4 ت9V ق1� م*س- "مق1�ة اإلخ��4یKُ"?4ع�ف @اس9 

ال�ولة اإلخ�K�4ة في م"� دمحم ب? Pغج اإلخ��4، وق1� 
 أن�ح�ر ب? دمحم اإلخ��4، وق1� علي اإلخ��4 شق34 أن�

  .ح�ر
ل(�اف? العائل�ة ال)41�ة ًك(ا ت9V ع�دا م? ا

ٍوال�ارزة وال0ي ی��H ع(�ها ع? ق� م? الHمان، وهي  ن
تع�د لعائالٍت مق�س�ة ت(0عB)@ jانة س�اس�ة واج0(ا¥�ة 
واق0"ادKة ل�- فق{ في بj4 ال(ق�س، و�ن(ا في �امل 
%4�ة، ولعل هmا ما جعل ال(ق1�ة غ%�ة @أع�اد U=ار الفلKَّال�

ّ، وال(�_4?، والقVاة، ال�ه�اء، واأل¥�ان، وال"ال/4?
 .واأل�Pاء، وال��4خ

 االن0هاكات اإلس�ائ4ل�ة

(ق1�ة �غ4�ها م? ال(قاب� وال(عال9 ال  هmهُتعاني
  م=0(�ةاإلسالم�ة في الق�س م? ان0هاكاٍت إس�ائ4ل�ة

 ٢٠١٥ته�ف إلى ته��� الق�س، ح³4 تع�ضj في أب��ل 
ْإلى ع³1 ثالثة ف0�ات إس�ائ4ل�ات، ق(? ب�س9 ن&(ة داو د ّ

ًاإلس�ائ4ل�ة على إح�� ال(قاب�، و�10? ج(لة @الع1��ة 
?)
 ه�مj بل�Kة االح0الل @ع� أن .مع%اها @الع�_�ة دفع ال
ًتع�ضj أVKا ك(ا  .٢٠١٤ً@عVا م? الق�1ر عام 

  . @ال)0ا@ة على الق�1ر٢٠١٨الن0هاكاٍت في عام 
وم%m ذلF ال0ار�خ ت0ع�ض هmه ال(ق1�ة ومق1�ة 

ها و�mلF مق1�ة مأم? هللا إلى @اب ال�ح(ة ال(&اورة ل
اع�0اءات صارخة @/&ة إقامة م0احف وح�ائ3 عامة 
أغل1ها ت�رات�ة و��اجات على أنقاض الق�1ر ال0ي ت&�فها 
سلUات االح0الل في تلF ال(قاب�، وق� �ان آخ� اع�0اء 

v م? ال�ه� ال&ار ح³4 �١٥ج� على هmه ال(ق1�ة ی�م 

ق1�ة وم�خلها،  به�م س�رة ال(لقامj ج�افات االح0ال
ج(اعات "ووضعj ال&(اعة ال(U0�فة ال(ع�وفة @اس9 

على م�خل @اب " ع�4 األن�ار ال4ه�دv"ش(ع�ان " اله�Bل
  .األس�ا� الق��I م%ها

نالل&%ة ال(ل)�ة ل�*و الق�س : ال("�ر
٢٨/١٢/٢٠٢٠ 

* * * * * 

  "ق��ة لف0ا" الق�س ال(ه&�ة �م? ق�
  

ل الغ�_ي في ال�(ا) ك٢9(تقع ق��ة لف0ا على @ع� 
م? م�ی%ة الق�س، ولmلF فانها تع� ضاح�ة م? ض�احي 

وهي أرض �%عان�ة ب%اها وعاش بها الع�ب . م�ی%ة الق�س
vو�ان K&� عل4ها ما K&� على م�ی%ة . ال�14س44? v

وهي ق��ة وادعة ج(4لة �انj ت��; في رغ� إلى . الق�س
م @ع� تع�ضها إلى م&Hرة ١٩٤٨أن ت9 اح0اللها عام 

  ).الهاغاناه(لع"ا@ات ال"ه�4ن�ة قامj بها ا
 ن=(ة ٢٥٥٠و�ان ع�د سBانها الع�ب 

ً دون(ا، وت�0�ك @/�ودها مع أك
� ٨٧٤٣وم=اح0ها ت1لغ 
 : �م? س0ة ق�

� ت/�ها ق� بj4 ح%4%ا وشعفا� :ف(? ال�(ال
و�ان ألهالي لف0ا الع�ی� م? األراضي (وال��=��ة 

ا ال0لة الHرا¥�ة وال0ي تع�ف @أرض ال=(ار واآلن Kقال له
 )الف�ن=�ة

وال0ي ( ت/�ها ق��ة دی� Kاس4? :وم? ال&%�ب
ح�ثj بها ال(&Hرة ال�ه4�ة م? ق1ل ع"ا@ات الغ�ر 

 وأVKا وم? ال&%�ب م�ی%ة الق�س ١٩٤٨ال"ه�4ني عام 
ح³4 ت"ل أراضي لف0ا إلى @ابي العام�د والRل4ل م? 

 ).أب�اب ال(�ی%ة ال(ق�سة
  K/�ها ال�Uر :قوم? ال��
  �ت/�ها ق� بj4 اك=ا وقال�ن�ا :وم? الغ�ب
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و�(� م? أراضي لف0ا الU��3 ال(�صل ب4? م�ی%ة 
  .الق�س وال=احل الفل=4U%ي

  ٣٠/١٢/٢٠٢٠ن الق�س الل&%ة ال(ل)�ة ل�*و

* * * * * 

����$-����	�+�� �

ال(ق�سي  إب�ا¨�9 ب? أح(� ب? ثابj ال%ابل=ي
  ) هـ٨٨٢-(...

  

حK ³4ع�د ن=�ه إلى ب%ي ع�1 القادر ش�4خ نابل- 
ًن�أ في م�ی%ة نابل- ف0عل9 ال)0ا@ة وق�أ @عVا م? الق�آن 
ف4ها، وان0(ى إلى قاض4ها ال�افعي أبي الف0ح دمحم ب? 
، صار خادما له م=0ف�4ا م? عل(ه ف0�فع حاله  َال&��� َ ً ً v

Kً=4�ا ِ َ.  
�ه ال�الP%=ي �ًساف� إلى دم�3، وت�دد على الف

ل على وحV� ع%�ه واج0ه� في خ�م0ه فاش0ه� ه%اك، وح"
  . و�ائف في ال&امع

�ه العال9 العالء �ث9 تلقى العل�م ال�ی%�ة على ی� الف
�ه وم�Rوم�ه ح0ى اس0%ا@ه في �ال"اب�ني وأص�ح م? م�اف
القVاء ب�م�3، وتHای�ت م/اس%ه في هmا ال%�ع وذ�� م? 
ب4? ال(�اش��?، وت�قى ل�Rمة ال=لUان وأض�فj إل�ه 

وذ�� @أن . &هاتت�ار�- وم��Rات وأنbار وغ4�ها م? ال
  .له ن"ف م��Rة ال(�رسة ال"الح�ة في الق�س

 vب ب4? ی��ه وض�ع( �ه في آخ���l عل
ال=لUان في ال�وادار ال)41� ح0ى أش�ف على الهالك، 
ف/(ل م? بj4 ال�وادار في قف¡ إلى ال&(ال�ة، فل9 یل³1 

 هـ ٨٨٢ ر_�ع األول س%ة ١٢أن مات في ح4? غفلة في 
  . ل�ی? ال=4�افيح³4 دف? في ت�_ة ع�V ا

، ال�Vء الالمع، ج: ال(�جع   ١١-١٠، صv١ال=Rاو
�ة مق�س�ة "R٦/١٢/٢٠٢٠ش  

* * * * * 

: ز�%I ب%j أح(� ب? ع�1 ال�ح�9 ال(ق�س�ة
  )هـ٧٤٠-٦٤٦(

  

 9�ال(/�ثة وال(=%�ة ز�%I ب%j أح(� ب? ع�1 ال�ح
ب? ع�1 ال�اح� ب? أح(� اب? ع�1 ال�ح(? ب? إس(اع4ل ب? 

1لي، أم ع�1 هللا ال(ع�وفة بj%1 م%"�ر ال(ق�سي ال/%
ال)(ال، وهي م? بj4 م�ه�ر @العل9 والفقه وال�رع والHه�، 

�اء(ال/اف� : فهي أخj �ل م?Vهـ٧١٣ت(دمحم ) ال (
، )هـ٦٩٩ت(وح�41ة ) هـ٧ق(وال(/�ثات خ�K&ة ب%j أح(� 

  ).هـ٧٢٥ت(وفاP(ة 
كانj ش�Rة صال/ة عال(ة م�0اضعة، تف�دت 

ال)
4� وتHاح9 عل4ها الUل�ة، م�حها @األسان�4 العال�ة، روت 
ولق1ها @(=%�ة ال�ن�ا وم=%�ة ) هـ٨٣٢ت(ال0قي الفاسي 

�9 واالح0�ام وال0ق�ی� b9 وال0ع��ال�ام، وه� م? ألقاب ال0)
  .آنmاك

ْس(عj م? خI4U م�دا  َ ِ Éدمحم ب? ع�1 ) هـ٦٥٦ت(َ
�9 ب? خل4ل ̈ الهادv وأخ�ه ع�1 ال/(�4 وال/اف� ال(=%� إب�ا

أبي الفه9 ال4ل�اني وأح(� ب? ع�1 ال�ائ9 و) هـ٦٥٨ت(
وغ4�ه9، روت @اإلجازة ) هـ٦٦٨ت(ال(ع�وف @(=%� ال�ام 

ع? ع�د م? ال��4خ ف)ان م? @غ�اد إب�ا¨�9 ب? م/(�د ب? 
ال4R� وأب� ن"� ب? العل34 وع&�4ة ال�اق�ار�ة واب? 
 Iوم? حل ، vال=%�v، وم? ماردی? ع�1 الRال3 ال%�40�

ان ¥�=ى ب? سالمة، وم? ی�سف ب? خل4ل، وم? ح�
�9 ال�Hي ال(%mر bة ال/اف� ع�1 الع�القاهv)وم? )هـ٦٥٦ت ،

  . دم�3 ال�ش�4 اب? م=ل(ة
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: ذ��ها تقي ال�ی? ال=�Bي في مع&(ه وقال
ًتف�دت @أجHاء �
4�ة @ال=(اع واإلجازة وروت شw4ا �
4�ا م? « ً

ّس(ع عل4ها دمحم . »ال)I0 واألجHاء وت)اث� عل4ها الUل�ة
، وحV� "ص/�ح م=ل9"م? ) األس(اء وال"فات(جHء ال�اني 

دروسها في ال/�ی³ ال�حالة اب? @P�Uة في جامع ب%ي أم�ة 
  . ب�م�3

َوس(ع م%ها الع�ی� م? ال/فا´ واأل¥�ان والفقهاء  ِ َ
م? ال�جال وال%=اء، ف)ان م(? أجازت له? م? ال%=اء 
9� ْال(/�ث40? اآلتي ذ��ه(ا مل)ة ب%j ع�1 هللا ب? العH إب�ا¨

، �(ا أخ1� ع%ها )هـ٨٠١ت(وفاP(ة ب%j دمحم ) هـ٨٠٢ت(
دمحم ب? ال(�ف3 أح(� : الع�ی� م? ال��4خ في م*لفاته9 م
ل

vب? ع�1 ال/(�4 ال(�داو و�ب�ا¨�9 ال)0اني وع�1 ال�ح(? ب? 
) هـ٨٠٣ت(أح(� الmه1ي وش(- ال(ل�ك ب%j ال%اص� 

  .نوال"الح ع�1 القادر ب? إب�ا¨�9 وآخ�و
�خها @اإلجازة ال)
4� م? ال)I0 ًأVKا روت ع? ش4

الب? " اخ0الف ال/�ی³"واألجHاء العال�ة ف(? ذلF �0اب 
vلألزدv ال�"� وال(��Rة " ف�0ح ال�ام"ق�40ة، و�0اب 

لل0�مvm، وهي تع� " ال�(ائل"�ال)1� الب? شاذان، و�0اب 
آخ� م? روت في ال�ن�ا ع? أبي القاس9 س�{ ال=لفي 

األحادی³ ال(�افقات ": ، ولها �0اب @ع%�ان)هـ٦٥١ت(
  ).هـ٧٣٩(، م? تR��ج ال/اف� ال1�زالي "الع�الي

عاشj عاز_ة، ت�فj4 في ل4لة اإلث%4? ال0اسع 
ع�� م? شه� ج(اد� األولى @"ال/�ة دم�3، ولها أر_ع 
َوت=ع� س%ة، وصلي عل4ها عقI صالة الbه� م? ی�م  ّ ُ ن
، و�انj ج%ازتها م�ه�دة وش�عها  vاإلث%4? @ال&امع ال(bف�


ل� ال(mاهI األر_عة(قVاة األر_عة ال)K ?یmنوه9 ال( ،
  .نودف%j @=فح قاس�4 ب0�_ة ال��خ م�ف3 ال�ی? ال(ق�سي

�ات مق�س�ة "R٢٠/١٢/٢٠٢٠ش  
* * * * * 

-٧١٢ (ه�Kة ب%j علي ب? ع=B� ال�غ�ادKة
  ) هـ٦٢٦

ال(/�ثة ه�Kة ب%j علي ب? ع=B� اله�اس هي 
، وهي م? )قابلة(ال�غ�ادKة، �انj ت0)=I م? ت�ل�4 ال%=اء 

ًأس�ة لK 9ع�ف ع%ها س� أن أ@اها �ان ل�انا وأن ج�ها �ان  ّ �
ًه�اسا، وهي أخj ال(/�ث ال/=? ب? علي  ، )هـ٦٨٢ت(ّ

ُو�انj ذات ¥�ادة وأوراد، وذك� في ت�ج(0ها أنها حV�ت 
 jتها �ان�ها م&ال- ال/�ی³، م(ا ی�ل على أن أس�في صغ

ْته90 @العل9، س(عj م? أبي ال(%&ا ع َ ِ �1 هللا ب? ع(� ب? َ
، وروت ع? الv�4_H "م=%� ال�ارمي) "هـ٦٣٥ت(الل0ي 

َح�Vرا وع? جعف� اله(mاني وغ4�ه9، وق�أ عل4ها دمحم ال�اني  ً
ًجHءا ��ه أحادی³ أبي ع�1 هللا ال/=4? ب? K/4ى و

ًوجHءا " فVائل س�رة اإلخالص"ًالع"ائ�v وجHءا ��ه م? 
َ، وق�أ عل4ها ��ه م? ح�ی³ أبي ع�1 هللا دمحم ب? مRل�

الvm أث%ى عل4ها ووصفها @أنها " ال�ارمي"الmه1ي �0اب 
  .كانj فق4�ة صال/ة ق%�عة م0ع�1ة

 j4ة ب�م�3 إلى ب�رحلj ه�Kة م? ال"ال/
َال(ق�س و_قj4 ف4ها م�رسة لل%=اء في ال(=&� األق"ى  ِّ ِ ُ
وراو�ة وم/�ثة ��ه إلى أن ت�فj4 في شه� ج(اد� األولى 

  .ع? سj وث(ان4? س%ة
�ات مق�س�ة ش"R٢٧/١٢/٢٠٢٠  

* * * * * 

��א��	س�!.�!�% �

ع4? على الق�س ی�ص� اع�0اءات االح0الل 
 على ال(قاب� اإلسالم�ة

  

 سل{ ب�نامج ع4? على الق�س -  ب0�ا -ع(ان 
نالvm ب
ه ال0لف��H األردني أم- االول االث%4?، ال�Vء 
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�ة، sة ال�4س�ات االح0الل درج ال(ق1Uة وسلKعلى ه�م بل�
lةو��=ة ال&
(ان%� �/@ vف یه�د�U0ام م�  .ق

وع�ض ال1�نامج في تق���ه االس�1عي ال("�ر 
 jة، ال0ي قام�sة ال�4س�في الق�س، م�اه� ل�رج ال(ق1
بل�Kة االح0الل به�مه ت(ه�4ا ل%�; الق�1ر ودث�ها، وال0ي 
تع10�ها سلUات االح0الل جHءا م? مUR{ ت�راتي 0RKل3 

  .عرواKة ال أساس لها م? ال�اق
ال(/امي ال(ق�سي ح(Hة ق4U%ة، قال خالل 
�ام االح0الل به�م ال(ق1�ة وت/��لها الى l ، @ان���ال0ق

، وه� ان0هاك وتع� »ام� ال Kق1له عاقل«ح�Kقة عامة 
  .على ق�1ر ال(=ل(4?

 ?V0/ة ت�sة ال�4س�ان ال(ق1 ���وأوضح ال0ق
رفات شه�اء ع�ب ض/�ا @أرواحه9 دفاعا ع? الق�س، 

� ع�V ل&%ة ال(قاب� في ال(�ی%ة دمحم و_/=I ما ذ�
، فان هmه ال(ق1�ة ت/�0 على ق�1ر ل&%�د م?  vال�41و ن
ال&�; االردني وال&�; الع�اقي والفل=4U%ي اضافة الى 

  .@ع� ال(ق�س44?
وع�ض ال0ق��� م�اه� ل)%�=ة ال&
(ان�ة 

، ال0ي تع�ضj )ك%�=ة األم9(ال(ع�وفة اVKا @اس9 
�ام l I1=@ ،ف ال&(عة الن0هاك ارهابي�U0م ?P�0=م

ال(اض�ة @إض�ام ال%ار ف4ها في م/اولة الح�اقها، اال ان 
ال(ق�س44? �ان�ا له @ال(�صاد، �(ا ع�ض ال0ق��� م�اه�ا 

  .لل(U0�ف اث%اء اع0قاله
ال(ق�سي خل4ل خلف �ان حاض�ا ع%� م/اولة 
ال(U0�ف اح�اق ال)%�=ة، وقال @انه شاه�ه IB=K مادة 

، وع%�ما صاح @ه، سIB ال(ادة غ4� مع�وفة في ال)%�=ة
@ال)امل واض�م ال%ار ورمى @الع�1ة عل�ه وه�ب، اال ان 

  .زم4له ألقى ال��� عل�ه وسل(ه لل��Pة االس�ائ4ل�ة
ب�وره، أك� األرش(%�ر�j مل4
�4س، ان م/اولة 
اح�اق ال)%�=ة ال&
(ان�ة ل�=j االولى، وان ال)%�=ة 

  .تع�ضj ل(/اوالت تR��I واح�اق م0)�رة

ضاف أن هmه ال(/اوالت تأخP mا@ع4?، االول وأ
یه�ف الى » ارهابي ق�مي«وال
اني » vدی%ي ع%"�«

 Fا الى ان ه%ال�4%44? م? ارضه9، م�4U=الفل �٥٩ته&4 
ض� » ال%از�ة«م=&�ا و�%�=ة تع�ض�ا للR0��I وال)0ا@ات 

  .ال(ع0ق�ات ال�ی%�ة
وال0قى ال1�نامج الK vmق�مه االعالمي ج��� 

ت"ال ف�4ی� ع1� الق(� ال"%اعي ب�ئ�- م�قة خالل ا
ل&%ة ال(قاب� االسالم�ة م"Uفى اب� زه�ة، الvm أوضح 

�ة مع مق1�ة @اب ال�ح(ة ت=(ى sة ال�4س�«ان ال(ق1 �مقاب
، م41%ا ان هات4? ال(ق1�ت4? ت/�Uان »@اب االس�ا�

@ال(=&� االق"ى ال(�ارك وس�ر الق�س م? ال&هة 
�ة، وم? ال(�جح ان ت)� هmهl��في نال j)�lة ا�ال(ق1 

ال/��ة االی�_�ة ون=j1 الى القائ� ال(/�ر ی�سف اب? 
  . دون(ا٣٦ای�ب، وت1لغ م=اح0ها 

وأشار اب� زه�ة الى انه �ان شاه�ا على ما 
ح"ل في م%Uقة وادv ال�_اب ج%�_ي ال(=&� االق"ى 
�ام ال"های%ة @ال/ف� في l ³4ال(�ارك خارج االس�ار، ح

، وم? �Pال�ا Iقة وصU%)نال I0� ح&ارة j41
ُ ث9 ت
عل4ها @اللغة الع1��ة، ث9 قام�ا ب�ف%ها @ال0�اب ل�10وا �أنها 

  .ق�1ر ق�K(ة ج�ا
وقال ان الفل=4U%44? ناش�وا ال�4ن�=�B لل0/ق34 

الق�1ر « بهmه ال�اقعة ال0ي ت%�رج ت/j م=(ى �اه�ة
  .«ال�ه(�ة

وأوضح @ان م/اوالت سلUات االح0الل اخ0الق 
غال�ا  الع�0اء على ال(قاب� االسالم�ة،ال(قاب� ال�ه(�ة وا

  .ما تقابل @(قاومة ش�سة وت"� م? ق1ل االهالي
واشار اب� زه�ة الى ت"�v اهل الق�س ل&�افات 
وآل�ات االح0الل ع%� م/اولة ه�م مق1�ة ص�ح ال�ه�4 

�ة sة ال�4س�ام�0ادا لل(ق1 �احة خ(=ة ال0ي تع10=)@
  .دون(ات ور_ع ال�ون9

  ٤ص ٩/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
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* * * * * 

ع4? على الق�س ی�ص� ردود فعل ال(ق�س44? 
 ت&اه خUاب الع�ش ال=امي

  

 سل{ ب�نامج ع4? على - ) ب0�ا (-ع(ان  
 االث%4?، ال�Vء ی�منالق�س الvm ب
ه ال0لف��H االردني 

على م/�ر الق�س في خUاب الع�ش ال=امي في اف00اح 
m، وال�ة ل(&ل- االمة ال0اسع ع�Kالعاد �ال�ورة غ4 v

عاد ل4*�� على ال
�ابj الهاش(�ة @Bل ما RK¡ الق�س 
  .وال(ق�سات

ورص� تق��� ال1�نامج ال("�ر في الق�س 
 Fاب جاللة ال(لUاه0(ام وردود فعل ال(ق�س44? ت&اه خ
ع�1هللا ال
اني، خ"�صا وانه جاء في وقj تعاني ��ه 
ال(�ی%ة ال(ق�سة واهلها اس�أ االح�ال ن0�&ة ح(لة 

ئ4لي ال0ي ت/اول تغ44� ال�اقع ال0ار�Rي االح0الل االس�ا
  .وال0�اثي لل(ق�سات في الق�س

نوقال م�ی� عام دائ�ة اوقاف الق�س وش*و 
ال(=&� االق"ى، ال��خ دمحم عHام الI4UR، خالل ال0ق��� 
الvm ب
ه ال1�نامج، انه م%m ت�لي جاللة ال(لF ع�1هللا 
ال
اني سلUاته ال�س�0ر�ة، وضع ن"I ع%4�ه ال(=&� 

ق"ى ال(�ارك، وان ال�صاKة وال�عاKة الهاش(�ة تع� اال
ام�0ادا لالرث ال0ار�Rي الهاش(ي في ال(=&� االق"ى 

  .وم�ی%ة الق�س
الURاب "اما ال(ق�سي اKاد اح(� م%ى، فاك� ان 

كان ت&�ی�ا للعه� والH0ام االردن @ال/فا´ على ال(ق�سات 
 ، م�4�ا الى ان م�kl االردن �ان واض/ا م%m"االسالم�ة

  .ناعالن صفقة الق�
 m%ا م�وأشار ال0ق��� الى ان ه%اك اج(اعا مق�س
عه� ال���k ال/=4? ب? علي I4P هللا ث�اه، وص�ال 
 Iاني، ح³4 أن الق�س في صل
ل&اللة ال(لF ع�1هللا ال
اول��ات الهاش(44?، وان ه%اك ق%اعة في صف�ف 

ال�صاKة الهاش(�ة على االماك? ال(ق�سة "ال(ق�س44? @أن 
  ."ل�رع ال�اقي وال/امي لل(�ی%ة ومق�ساتهاهي ا

م? جه0ه، ب4? األم4? العام للهw4ة االسالم�ة 
�ة ل%"�ة الق�س، ح%ا ¥�=ى، م? الق�س، ان /�ال(=
نال(=�/44? الفل=4U%44? ی*��و دائ(ا على ال�صاKة 
الهاش(�ة و�ع10�ونها ح&� األساس في عالقاته9 ال�ول�ة 

Vة، م��فا انه9 ل9 ی%=�ا االتفاق والع�_�ة االسالم�ة الق�م
 -�ال0ار�Rي ب4? جاللة ال(لF ع�1هللا ال
اني وال�ئ

 ٢٠١٣ آذار عام ٣٠الفل=4U%ي م/(�د ¥�اس في 
�ام ال�ولة l ة ح0ى�الvm ��س ال�صاKة الهاش(

%4�ة ال(=0قلةU=الفل.  
 m%م -�s%ل الغالي والmى ان االردن ب=�وقال ¥

ال(ق�سات  ح4? ب�أت ال�صاKة الهاش(�ة على ١٩٢٤
ال0ي ما زالj م(�0ة وم=0(�ة ب%&احات �11�ة ��(ا ی0عل3 

وأوضح ال(ق�سي Pالل . @ال�kl االسالمي وال(=�/ي
سع�4، ان ال�فاع ع? ال(=&� األق"ى ال(�ارك والق�س 
 ،Fا على االردن وال على جاللة ال(ل���غ -�ال���k ل
وان ال(ق�س44? ل? Kق1ل�ا ب�صاKة غ4� ال�صاKة الهاش(�ة 

�ة ع/�لى ال(=&� االق"ى وال(ق�سات االسالم�ة وال(=
  . في م�ی%ة الق�س

وال0قى ال1�نامج الK vmق�مه االعالمي ج��� 
م�قة، ب�ئ�- م&ل- ال%�اب ال(/امي ع�1 ال(%ع9 
نالع�دات، الvm قال ان الق�س لها مBانة في ع�4 �ل 
االردن14? والع�ب، وان م&يء الق�س �(/�ر اساسي في 

�ة ال�عI خUاب الع�ش اVل=امي، ی*�� على ان ق
الفل=4U%ي والق�س م? اول��ات ال�ولة االردن�ة واح� 

  .ث�اب0ها
وأشار الع�دات الى انه في �ل م�ة ت0�اجع بها 
%4�ة في سل9 اول��ات اله9 الع�_ي في �ل U=ة الفل�Vالق
ان�غال ال�ول الع�_�ة ودول االقل�9 @أزماتها ال�اخل�ة، فان 

 ��mی Fة و�ع�4ها الى اعلى جاللة ال(ل�Vه القmدائ(ا به
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 ?Pة في ذه? ال(�ا�ا ال=ل9 @/³4 ت�قى حاضmدرجات ه
  .الع�_ي والV(4� االن=اني العال(ي

و_4? الع�دات ان ه%اك ت/mی�ا واض/ا على ل=ان 
�(ا ی0عل3 @ال((ارسات االس�ائ4ل�ة ت&اه � Fجاللة ال(ل

م ال ش�اكة زمان�ة وال مBان�ة في ال/�"االق"ى @انه 
الق�سي ال���k، وان أv م=اس واv اسR0فاف @عق�4ة 
44? ��(ا ی0عل3 @الق�س ومق�ساتها /�ال(=ل(4? وال(=
�ة B)K? ان ی*جج ال"�اع م? ج�ی� /�االسالم�ة وال(=

  ". في ال(%Uقة
�ة، اك� Vه القmوع? دور م&ل- ال%�اب في ه

�ف دائ(ا خلف جاللة ال(لF في "الع�دات ان K -ال(&ل
%4�ةكل م�اقفه تU=ة الفل�Vالف0ا الى ان م&ل- "&اه الق ،

ال%�اب �ان له الع�ی� م? ال(�اkl في ال(*ت(�ات العال(�ة 
%4�ةU=ة الفل�Vال%=�ة للق@.  
ض(? ل&ان " ل&%ة فل=4U?"و_4? أن وج�د 

م&ل- ال%�اب، له دالالت �41�ة، و�/(ل رسالة الى العال9 
�ة ل�� ال�عI االرني ال((
ل Vانة القBت�ضح م

  .ل1�ل(ان@ا
وافاد @ان االساس القان�ني ل(ا جاء @URاب 
الع�ش ال=امي م�ج�د، و�=0%� الى ق�ارات ال��¥�ة 
ال�ول�ة ال0ي اج(عj على ان اس�ائ4ل هي ق�ة م/0لة وان 
 vا، وان اmارض الق�س هي ارض م/0لة ح0ى ی�م%ا ه
م(ارسات ل0غ44� ال�ضع القان�ني وال0ار�Rي في الق�س 

 @اع�0ار ان اس�ائ4ل دولة اح0الل لهmه Kع10� ام�ا @اPال
  .ال(�ی%ة

وال0قى ال1�نامج خالل ات"ال الف�4ی� ع1� الق(� 
%4�ة ال��خ دمحم U=ار الفلKال"%اعي @(ف0ي الق�س وال�

vmاب جاللة  ح=4?، الUأوضح ان ¥�ارة وردت في خ
ال(=&� االق"ى ال(�ارك وال/�م "ال(لF ح4%(ا قال ان 

ئه ه� م=&�، و_ال0الي فه� ال الق�سي ال���B@ kل اجHا

9�واض/ة في "، وهي ¥�ارة "Kق1ل ال��اكة وال Kق1ل ال0ق=
  ."تأص4لها ال��عي

 9�واضاف ان ت=���ات االح0الل ح�ل ال0ق=
الI&K vm " الفه9"الHماني وال(Bاني ال مBان لها في هmا 

ان Kفه(ه �ل م=ل9 في هmا العال9 و��تقي ال�ه �ل 
ال=�اسي ی*�� ب%ف- ال"�رة على ال/Bام، وان هmا الفه9 

الفه9 ال�ی%ي ل0ع��k ال(=&� االق"ى ال(�ارك �(ا فه(ه 
  .نال(=ل(� م%m االس�اء وال(ع�اج

  ١٦/١٢/٢٠٢٠و�الة االن�اء االردن�ة 
* * * * * 

ع4? على الق�س ی0ا@ع ت"ع�4 ان0هاكات 
  ال(U0�ف4? ال4ه�د لألق"ى

  

 سل{ ب�نامج ع4? على الق�س -   ب0�ا-ع(ان 
 االث%4?، ال�Vء على ی�منvm ب
ه ال0لف��H االردني ال

ت"ع�4 ان0هاكات ال(U0�ف4? ال4ه�د لل(=&� االق"ى 
  .ال(�ارك

وع�ض ال1�نامج في تق���ه االس�1عي ال("�ر 
في الق�س، م�اه� ل(/اولة ع�د م? ال(U0�ف4? ادخال 
ال�(ع�ان ال4ه�دv الRاص @أ¥�اده9 الى ال(=&� 

�(� صل�ات االق"ى، �(ا ع�ض م�اه� ل�K 9نه9 وه
  .تل(�دKة في ال=احات ت/j ح(اKة ش�Pة االح0الل

نو_4? م�ی� عام دائ�ة اوقاف الق�س وش*و 
ال(=&� االق"ى ال(�ارك، ال��خ دمحم عHام الI4UR، خالل 
ال0ق���، ان وت4�ة االن0هاكات ال4ه�دKة لل(=&� االق"ى 
تHداد ی�ما @ع� ی�م، وآخ�ها �ان ت&�له9 @ال�(ع�ان 

4ه�دv في م/�{ ال(=&� وعلى اب�ا@ه ومUال01ه9 ال
  .@إدخاله ال�ه

واضاف ان هmا Kع� ت�Uرا خ4U�ا خاصة ان 
م=*ول4? م? حHب الل��Bد رافق�ه9، وال0ق�Uا ال"�ر مع 

  .ال�(ع�ان أمام @اب االس�ا�
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ولفj ال0ق��� الى ان مUامع ال(U0�ف4? ل9 
تkl�0 ع%� م/اولة ادخال ال�(ع�ان فق{، بل انه9 

�ة م? ال(=&�، اضافة حl��ة على ال&هة ال�U�اول�ا ال=
الى دع�اته9 له�م �lة ال"R�ة ال(��فة، وان ذلK Fأتي 
@الH0ام? مع ازدKاد اع�اد ال(�ع�ی? م? ال(=ل(4? ع? 

  .ال(=&�
وأك� ال0ق��� ان ش�Pة االح0الل تع0قل وت�ع� 
وت/اك9 �ل م? K/اول الv�"0 لهmه االع�0اءات ال(U0�فة 

وال0قى ال1�نامج الvm . ق ت/0�م حق� اآلخ��?ال0ي ال
Kق�مه االعالمي ج��� م�قة، خالل ات"ال ف�4ی� 

  .@الI4UR، وال�ا¥�ة ال(ق�سي ن�ر ال�ج1ي
واوضح ال�ج1ي خالل ال1�نامج ان االن0هاكات 
نال0ي Kق�م بها ال(U0�ف� ال4ه�د، م�ع�مة م? ح�Bمة 

9 ال�(4? ال(U0�ف ال9B/K vm دولة االح0الل، وانه
نK/اول� ف�ض االم� ال�اقع على ال(ق�س44? م? خالل "

وقال ". اK&اد م�Pئ ق�م داخل ال(=&� االق"ى ال(�ارك
ال�ج1ي ان االن0هاكات ب�أت م%m ق�وم االح0الل الى 
ال(=&� االق"ى ال(�ارك، ول)? ال(ق�س44? �ان�ا دائ(ا 
نله9 @ال(�صاد وه9 دائ(ا Kقف� ب�جه ج(�ع م/اوالت 

ضاف ان ش�Pة االح0الل ت0غاضى @�Bل وا. االق0/ام
فاضح ع? ت&اوزات ال&(اعات ال(U0�فة ب�خ�ل االق"ى 

Fه، و��ع(� ذل�  .نواقامة ال"ل�ات �
ولفj الى انه في ال(قابل، ت(%ع ش�Pة االح0الل 
ال(Hارع الvm ی�0ع ل�ائ�ة االوقاف االسالم�ة م? رش 
ال(�41ات ال/���ة على االش&ار ال(�ج�دة داخل ال(=&� 
نلل/فا´ عل4ها، وهUK 9اردو م��في االوقاف @االع0قال 
وف�ض الغ�امات، ولmلF قامj ش�Pة االح0الل ب�Hادة ع�د 
ال&�الت داخل ال(=&� وز�ادة الف0�ة الHم%�ة لها، اضافة 
لل(VاKقات ال(=0(�ة لل(�اP%4? القادم4? لل"الة داخل 
ال(=&� �ال0ف0�; وال�0ق34 وح&H ال�Uاقات، وا@عاد 

  .اء وال(�اKخ ع? ال(=&�العل(

 ٥ ص٢٣/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * * 

ع4? على الق�س K=0ع�ض ان0هاكات االح0الل 
  ٢٠٢٠خالل 

 اس0ع�ض ب�نامج ع4? على - ب0�ا - ع(ان
نالق�س الvm ب
ه ال0لف��H االردني ام- االث%4?، ح"اد 

 م? ان0هاكات االح0الل ت&اه الق�س ٢٠٢٠عام 
 .وال(ق�س14?

وع�ض ال1�نامج في تق���ه االس�1عي م�اه� 
�ة لع�د م? االن0هاكات ال0ي تع�ضj لها م�ی%ة s�ارش

االضافة الى معاناة ال(ق�سI1=@ ?4 س�اسة الق�س، @
االح0الل ال0ي ته�ف الى تف��غ ال(�ی%ة م? سBانها 
االصل44? واس�10اله9 @ال(=P�0%4? وم/اولة تغ44� ال�ضع 

  .القائ9 ه%اك
واشار ال0ق��� الى ان معاناة ال(ق�س4? ج�اء 
ان0�ار و_اء ��رونا، ل9 ت(%ع سلUات االح0الل م? 

ه9 وان0هاك حق�قه9، �ال0"ع�4 به�م االس0(�ار @(VاKق0
  .م%ازله9 @/&ج وا¨�ة

�ة، ���9 lة ب04=4ل9 ال/ق��ال%ا3P @اس9 ج(�
ج1�ان، لفj في ح�ی
ه خالل ال1�نامج الى ت"ع�4 سلUات 
االح0الل لع(ل�ات اله�م في الق�س ال(/0لة وال(%Uقة 

@ال)امل، @االضافة ل�Hادة االن0هاكات ال0ي Kق�م ” سي“
%P�0=)بها ال j/ن� ض� ال(ق�س44? واالماك? ال(ق�سة ت

  .”س(ع و_"� ش�Pة االح0الل“
ال�0ه�ر “ �ان عام ٢٠٢٠وذ�� ال0ق��� ان عام 

، م�4�ا الى ان ال0&ار ال(ق�س44? ”االق0"ادv @ام0�از
نالmی? Kعان� �
4�ا ن0�&ة اج�اءات االح0الل @/قه9، زادت 

ی%ة معاناته9 @ق�وم ال&ائ/ة ال0ي قjV على اق0"اد ال(�
ع�V ل&%ة ت&ار الق�س، اح(� . ال(ق�سة وت&ارها

 �ان م? اس�أ االع�ام ٢٠٢٠دن�K-، أك� ان عام 
@ال%=�ة لل1ل�ة الق�K(ة وت&ارها، وان ما ح(له العام م? 
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انه�ار ال(%�bمة االق0"ادKة ف4ها “اح�اث اد� الى 
  . ”@ال)امل

و��(ا RK¡ االن0هاكات ض� ال(ق�سات، ذ�� 
 ام0از ب0ع(34 ان0هاكات ٢٠٢٠ ال0ق��� @ان العام

ال(U0�ف4? ال4ه�د وسلUات االح0الل لل(=&� االق"ى 
ال(�ارك، واس�0اح0ه @أع(ال ال ت(j @"لة لهmا ال(Bان 

  . ال(ق�س
وقال م�ی� العالقات العامة واالعالم في دائ�ة 
اوقاف الق�س، دمحم األشهI، @ان اق0/امات ال(U0�ف4? 

اس0(�ت خالل العام ال4ه�د لل(=&� االق"ى ال(�ارك 
، م�4�ا الى ان ع�د ال(U0�ف4? الmی? قام�ا ٢٠٢٠

@اق0/ام ال(=&� م%m ب�اKة العام ح0ى شه� ت���? ال
اني 
 الف مU0�ف، وانه9 �ان�ا ١٦وصل الى اك
� م? 

نKق0/(� ال(=&� ح³4 مارس�ا صل�اته9 وPق�سه9 
ال0ل(�دKة @�Bل عل%ي وامام ال��Pة، الف0ا الى ان هmا 

شه� ت"اع�ا في االج�اءات الع=B��ة ت&اه العام 
ال(=&�، وز�ادة ان0�ار الق�ات الع=B��ة على اب�ا@ه 

ث)%ة ع=B��ة، �(ا ت9 اس0ه�اف “وداخله، وت/��له الى 

م��في وح�اس ال(=&� االق"ى م? خالل ال(الحقة 
  . واإل@عاد

وال0قى ال1�نامج الK vmق�مه االعالمي ج��� 
 ت341U سBایI، @(�ی� ف�ع م�قة خالل ات"ال ف�4ی� ع1�

قالق�س لل(=اع�ة القان�ن�ة ل/ق� االن=ان، رامي صالح، 
 م%�أة ٨٢٩ شه� ه�م ٢٠٢٠الvm افاد ب�وره ان العام 

%4�ة ال(/0لة، وهيU=3 الفلPان0هاكات اعلى  في ال(%ا
  .ن=�ة ه�م مقارنة @ال=%�ات االر_عة االخ4�ة

واضاف أن م�ی%ة الق�س �ان لها ال/"ة االك1� 
 م%�أة ف4ها خالل ٥٥٢م? ع(ل�ات اله�م، ح³4 ت9 ه�م 

ُ داخل ح�ود ما Kع�ف ب1ل�Kة ١٧٤هmا العام، م%ها 
 م%Hال مأه�ال @ال=Bان، ما اد� ٦٢االح0الل، م? ض(%ها 

 شR"ا ن"فه9 اPفال، وه� ت"ع�4 غ4� ٣٩١الى ت���� 
  . قم=�1 رغ9 ان0�ار جائ/ة ��رونا

اعل%j واشار صالح الى ان سلUات االح0الل 
 Fة االغالقات، وذل�ات اله�م خالل ف0�@أنها سkl�0 ع(ل
 jانات وجه0ها لل(&0(ع ال�ولي، اال انها فعل�خالل ب

  .العB- ت(اما
  ٧ص/٣٠/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * * 

��/
�������
0

٦٠٠ k��ال0ع �Vف�ائ4لي ی�ي إس)Kن أكاد
�ة  ّال(��ه لالسام�ةB��نو��ع� جامعات أم

 جع ع? ت%1�هو_��Uان�ة لل0�ا
  

 أكادK(ي ٦٠٠ أع�ب – ال%اص�ة – ودKع ع�اودة
 ?44)Kقف4? وأكاد
م? ال4ه�د ع? دع(ه9 ال)امل ل1�ان م
/ ع�ب وفل=4U%44? ح�ل مفه�مه9 ل/��ة الالسام�ة

ودع�ا جامعات في ال�الKات ال(0/�ة و�ن)ل0�ا لل0�اجع ع? 
  . ّت1%ي هmا ال0ع��k ال(��ه لالسام�ة
ن ت/j س�ف م%b(ة و��ضح ه*الء ال(%�Vو

نأنه9 ی*��و تأی�4ا تاما " نأكادK(�4 م? أجل ال(=اواة"
 �)Vنوجازما دو ت/ف�، م ب�ان @�أن معاداة ال=ام�ة "ن

?4U=ة فل�Vفة " وق�الق�س "الvm ن�� م*خ�ا في ص/
�ا وص/ا��ا ١٢٢ووقعه" الغاردKان"و " الع�_ي)Kأكاد 

%4�اU=ا وفل�  .ومف)�ا ع�_
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الع�ب ال�ارز�? ب�انا وأص�ر ع�د م? ال(
قف4? 
نی�دو ��ه على ال10%ي العام ال(H0ای� ل0ع��k معاداة 

�ال0/الف ال�ولي إلح�اء ذ�� "ال=ام�ة الvm وضعه 
jاألص�ات " اله�ل���س j1� إلى k��ا ال0عmو�ه�ف ه

قال(*��ة ل/ق� الفل=4U%44? في الع�ی� م? ال�ول 
  .األور_�ة وفي أم��Bا ال�(ال�ة

لق� "دK(44? اإلس�ائ4ل44? وجاء في ب�ان األكا
أصاب ال)0اب الع�ب في إشارته9 إلى ال0��هات ال(0أصلة 
في تع��k الالسام�ة الvm صاغه ال0/الف ال�ولي إلح�اء 
�ذ�� اله�ل���سj واع0(�ه الع�ی� م? الهw4ات في ال�ول 

  ".الغ�_�ة
K�4� "وح=I ب�ان األكادK(44? وال(
قف4? ال4ه�د 

ق�Kة إلى تع�د ال(�اكل ال0ي ال)
4� م? ال0/ل�الت ال%
أثارها هmا ال0ع��k، إذ Kع10� أه(ها ت��H4 ال0ع��k على 
ال0"��/ات ال%ق�Kة ال(�جهة إلس�ائ4ل ال0ي VKاهى ف4ها 

وهي (ال0ع��k ب4? ال�ج�د ال4ه�دv ودع9 دولة إس�ائ4ل 
مقارنة ت/(ل ب�اخلها Pا@عا السام�ا في تع(�(ها 

0�ك I"K في أن دولة وقال�ا إن م�قفه9 ال(�. )ال&ارف
إس�ائ4ل بj4% على أساس الU0ه4� الع�قي ال((%هج، وأن 
 m%4%44? مU=وض على الفل�ال(ف �B=ام الق(ع العbنv

�ة ال�ولة، ١٩٦٧عام Pا�ق)Kعلى األقل، ال ی0(اشى مع د 
 341Uا� ع�م ت�دوجة"و_ال0الي فإن اش0Hم �على " معای4

م مUال01ها وع�) @/=I تع��k ال0/الف ال�ولي(إس�ائ4ل 
�ة أخ�"ب0"�فات غ4� مUل�_ة م? Pا�ق)Kدولة د vأ� "

Kع10� ش�Pا مRادعا Kق�م على اف0�اضات خاwPة ��(ا 
�ة ال�ولةPا�ق)Kی0عل3 ب�.  

 I=اع�0ار ن ?B)K انه9 @أنه ال)Kك(ا أك�وا إ
الع%"��ة ال1%��4ة إلى دولة س%j قان�نا أساس�ا Kع�فها 

  ."ة لل=ام�ةمعادا"ك�ولة اس0عالء یه�دKة �أنه 
ان م? " نأكادK(�4 م? أجل ال(=اواة"وتا@ع ب�ان 

ال&�ی� @ال�m� أنه في أعقاب الVغ{ ال=�اسي وال0ه�ی� 

@العق�_ات، ت10%ى جامعات في ال�الKات ال(0/�ة و�ن)ل0�ا 
أVKا هmا ال0ع��k األخ4� لالسام�ة، والvm ی*دv ب�وره 

��ة الى ح�مان الUالب وأعVاء الهw4ة ال�0ر�=�ة م? ح
ال0ع41� وال%�ا� م? أجل دع9 ال%Vال الفل=4U%ي لل0/�ر 

في ال�اقع، لق� شه�نا حاالت م? ال)j1 . وال(=اواة
 Fلmئ ولPاRال k��ا ال0عmهاد ال(ع0(�ی? على هUواالض

  ."فإن%ا ن�ع� هmه ال&امعات إلى ال0�اجع ع? س�اس0ها
نكmلF أوضح ال(�قع� على هmا ال1�ان أنه9 

ب�ان @�أن معاداة "? الع�ب على ّعلى غ�ار ال(�قع4
?4U=ة فل�Vة وق��9 " ال=ام�نی*��و إK(انه9 @أن ال

قوال/ق� اإلن=ان�ة غ4� قابلة للH&0ئة، وأن مBاف/ة 
ًالالسام�ة I&K أن ت=4� ج%�ا إلى ج%I مع ال%Vال م? 
َأجل ح"�ل ج(�ع ال�ع�ب وال(&(�عات ال(UVه�ة على 

  . ال)�امة وال(=اواة وال0/�ر
Kّع�ف ال)
4� م%ا أنف=ه9 �4ه�د، ون/? "وأضاف�ا 

ب�ان @�أن معاداة "نع0(� ال(�kl الvm أع�ب ع%ه م�قع� 
?4U=ة فل�Vة وق� م? ب4%ها، تع��ف%ا أس�ابلع�ة " ال=ام

ك4ه�د، @اإلضافة الى قلق%ا ال�الغ @أن ال0ع��k االس0غاللي 
�ة ال0ي ل9 ی90 ���ّوال(��ه K"عI مBاف/ة الالسام�ة ال/

  .4ها @ع�القVاء عل
وخل¡ ه*الء للق�ل إنه ت9 إرسال هmه ال�سالة 

 م? أجل ن أكادK(�4"م%b(ةن�ا@ة ع? ج(�ع أعVاء 
 ع�V م? ال(&0(ع ٦٠٠ ح�الي، ال0ي ت9V "ال(=اواة

�ة )Kة ال(*س=ات األكادP�ي وتع(ل م? أجل دمق)Kاألكاد
  .في إس�ائ4ل وال(&0(ع اإلس�ائ4لي @�Bل عام

 ٧ ص٥/١٢/٢٠٢٠الق�س الع�_ي 
* * * * * 
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�ة")K4? دراسات أكادwعق�".. الالج ���في ف 
�ة خ�مةVة الق�%4U=الفل  

  

 ت�اصل ًت�ال�ا على العاش� للعام – ل%�ن
�ة")K4? دراسات أكادwاءها" الالجUة خ�مة في ع�Vالق 

%4�ةU=ا، الفل�)Kال £أكاد"K4? ص�ت @إU=خالل م? فل 
9�  .العال9 أن/اء م0Rلف إلى ال0عل

 م،٢٠١٠ عام ال�1اKة كانj %�نل م�ی%ة م?
 ح�ل دولة ٧٠ على ی��H ما إلى ال�4م وت"ل ل�U00ر
�ة ت�ر�- خاللها اسU0اعj العال9،Vة الق�%4U=الفل 
�ة عامةV4? وقwخاصة الالج.  

jة ق�م�)Kفا ع(لها س%ي م�ار على األكاد��
 ًت
�ة ن�¥�ة وت�¥�ةVة، @الق�%4U=9 إلى @اإلضافة الفلKتق� 
 خ�مة في ت=اه9 مH4)0ة وم%اهج وم%0&ات خ�مات
�ةVوم&االت الق ���U0ة ال�  .ف4ها وال%0(

jلBة وش�)Kاكا األكاد�ا ًح� ثقافة ح�ل £ثقا�
 الفل=4U%ي ال�عI ح3 ع? ال�فاع في وساه(j الع�دة،
 وال(=ل(4? الع�ب م? ك41�ة فwات خ�مj ك(ا @أرضه،

�ة تفاص4ل على إلPالعه9 واألورو_44?Vة الق�%4U=الفل.  
 م�ی� ال�ح�9، ع�1 مه%� Kق�ل ال=�اق هmا وفي

�ة في ال�0اصل)Kة إن: األكاد�)Kاألكاد jw�في أن 
�ة وهي ،٢٠١٠ عام ل%�ن ال1��Uان�ة العاص(ة)Kأكاد 

�k ته�ف ر_/�ة غ4��
 الفل=4U%44? وتأه4ل وت�¥�ة ل0
�ة والعال9Vة @الق�%4U=ة أن وأوضح. الفل�)Kاألكاد 

jاعU09 اسKام&ها تق��ب �ات �ثأح ع1��b9 ن� ال0عل
Iة، وال�سائل وال�0ر�� vذو مR0""4? خالل م? ال0ق%

�ة خ1�ات)Kة، أكاد� وم%0&ات خ�مات ق�مj ك(ا ومه%
�ة خ�مة في ت=اه9 مH4)0ة وم%اهجVوم&االت الق 
���U0ة ال�  .وال%0(

�ة أن وأفاد)Kاألكاد jلقUعاتقها على ل0/(ل ان 
�ة ت�ر�-Vة الق�%4U=ة ع(�ما الفل�V4?الال وقwج 

?44%4U=ًخ"�صا؛ الفل k��4? لل0عwوحق�قه9 @الالج 
  ...الع�دة ح3 رأسها وعلى ال(غ0"�ة،
�ة في تR�جو)Kدارس، ٢.٥٠٠ ن/� األكاد 

�ة وتUل3)Kج "م=(ى األكاد��ل�ات أت9 م? على" خU0م 
 اخ�0اران – م&0(ع خ�مة – م��وع /@/³ (وهي الR0�ج

  .)لل(/اض�ات عال�ة ح�Vر ب%=�ة الH0ام –
�ة َّأن أن�0Uها أب�ز? وم)Kتق�م األكاد �
 م? أك


فا ب�نام&ا ١٤Bة س%ة م�تها ودبل�م4? م� نت0)� دراس
  ...ف"ل4? م?

�ةًعل(ا @أن )Kص� األكاد�/Kنامج خالل م? ن�ب 
 فل=4U?، في األرض على األح�اث م�اك�ة على ال�بل�م

�ة نIR واس0قUاب)K9 أكادKه ل0ق�mإلى ًالف0ا ال(=اقات، ه 
�ة األح�اث أب�ز على ال�Vء K=ل{ بل�مال� أنRال0ار� 

  .فل=4U? في ال/الي ال�ضع إلى أدت ال0ي والقان�ن�ة
 االج0(اعي ال�0اصل م�قع إدارة حmفjو

�ة ال�س(�ة ال"ف/ة" ��=�1ك")K4? دراسات ألكادwالالج 
?44%4U=9 وال0ي الفلVت �
 في م0ا@ع، ألف ١٠٠ م? أك

  .الفل=4U%ي �ال(/�0 على ال/�ب إPار
�ة اح0فال مع ًتHام%ا ال/mف هmه و�أتي)Kاألكاد 

�k ساه(j ح³4 تأس�=ها على س%�ات ع�� @(�ور�
 ب0
 العال9 ح�ل بل�ا ٧٠ م? أك
� م? وال(ه0(4? الUل�ة آالف

�ة ح�ل مع���ة @(�اد وت(�ه9Vة الق�%4U=الفل.  
�ة عام م�ی� األم� هmا وأك�)Kدمحم األكاد �اسK 

 الHم4لة أج�تها ال/�ار %اةق مع خاصة مقابلة في ع(�و
 ن��تها م�اد تع�ض أك� ع(�و ح(�ة، أب� س�س?

�ة)Kال�4ت�4ب في ح=ابها على األكاد �
 ع�� م? ألك
 تلF تUل1ها ال0ي ال(ه%�ة ال(عای4� الH0امه9 رغ9 م�ات

  .ال(%"ات
  ٦/١٢/٢٠٢٠ الفل=4U%ي لإلعالم Hال(��

* * * * * 
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 0ابل) الع�_�ة ال0�ج(ة ح�ل" م�ار "في ن�وة
  رو_%�0ای? ل�اني" ه9 و�ما ن/? إما"

 

 لل�راسات الفل=4U%ي ال(��H ن9b -  هللا رام
 ح�ل زووم ت341U ع1� ن�وة ال
الثاء، ،"م�ار "اإلس�ائ4ل�ة

 مع��ة -ه9 و�ما ن/? إما "ل)0اب الع�_�ة ال0�ج(ة
 ل�اني ،"ال/اس(ة نوالع��و األر_ع ال=اعات: الق=Uل

 وال(*رخ ن"ار، ع"ام ال(*رخ ف4ها شارك رو_%�0ای?،
 ال/=4%ي، ��"ل القادر وع�1 شل;، @الل ال�اح³
 .غان9 ه%�4ة" م�ار "لـ العامة ال(�ی�ة وأدارتها

jج(ة إن غان9 وقال�ها ال0ي ال)0اب تH&9 أن� سل
 ك0ا@ا ك�نه م? ن�عj شل/j ان�Uان لها وق�م سالمة
 @(ا م(H4، فل=4U%ي لقائ� الmات�ة ال=4�ة ی0%اول مه(ا
�ة إلى ال0ع�ف ث9 ال(&ال، هmا في "انق KغUيs� ال0ي ال)

3U%0=K ائ4لي @اح³ بها�ه إسmة ه�ها ال=4U_�أح�اث و�@ 
 س4�ة ال)0اب K=0ع�4 إذ الفل=4U%ي، ال0ار�خ في حاس(ة
 في مف"ل�ة م/Uات على و�Vيء ال/=4%ي، القائ�


فة والع�_�ة ال�اخل�ة ح�اكاته وتفاص4ل ح�اته،B)في ال 
 ٨ في اس0�هاده ل/bة إلى وص�ال ،١٩٤٨ العام ن�=ان
 .١٩٤٨ ن�=ان

 م%Uقة في ی�/³ ال)0اب إن م�اخل0ه في ن"ار وقال
 على م/(�لة الع�_�ة، @اللغة خاصة ك
4�ا مU�وقة غ4�
 ك0ا@ة العادة في K=9 ال0أث4� على وق�رة إب�اع ��ه س�د

 في ی
4� ال)0ا@ة م? ال%({ هmا أن إلى م�4�ا ال"/اف44?،
 ال�0ث34، جهة م? العل(�ة، ال&�ة �لح أسwلة العادة

�ة فال(4RلةRت�� ال0ار� ،  ی�0اخل الق""ي ل)? ئالقار
 .نال(V(� ص/ة م? ال0أك� ی0�ح ال @(ا @ال�0ث�قي أح�انا

 ال(�حلة ع? ن�¥�ة إضافة ال)0اب أن ن"ار وأضاف
 نالفل=4U%�4 نال(*رخ� ان�0ه ح³4 ی0%اولها، ال0ي

، ال=�اس�ة لألسwلة  ع%ها KغI4 0ف"4لال ل)? �ال)1�
 .الغالI في ك0ا@اته9

Hة على ن"ار ور�� ال0ار�Rي ال=�اق ��اب إشBال
 ی0%اوله الvm ال0ف"4لي ال/�ث ��ه یm&0ر الvm العام

 في ال"های%ة وال هام�4? ل�=�ا نفال1��Uان�4 ال)0اب،
 وه%اك، ه%ا م�4ان�ة ح�ادث ح"4لة ل�- والU�د األح�اث،

 ی10%ي أح�ه(ا أن غ9ر P�ف4? ب4? @(=اواة ی�حي ما
 .ك(��وع الع�قي الU0ه4�

 ال&انI على ت��H4ه رغ9 ال)اتI @أن ن"ار وخ90
 ال"ه�4ني ال=�د إPار م? RK�ج ال الفل=4U%ي،
 .ال(=�R0مة ال(فا¨�9 على ی%عB- وهmا وم/�داته،

 UK�حه ك(ا ال)0اب ه�ف إن شل; قال جه0ه م?
Iة ال)ات�Uاب تغ� الع1��ة، ال("ادر في الع�_�ة ال�واKة �
Fال�ف� ال0ار�خ إلى @الل&�ء وذلv وال("ادر وال(قا@الت 

، قاس9 م��UR م
ل ال(0احة الع�_�ة  وضع، الv vmال��(او
 ل)? ال)0اب، في الع�_�ة لل=�دKة األساس�ة ال%1�ة ب�أیي،
  .س�اقها ع? نHعها ع1� vال��(او ل=�دKة اب0=ار ه%اك

jر إلى شل; ولف�Vاع ح�ات ب4? ال"Kد�س 
 ال&هاد "داخل ال"�اع س�اء ال)0اب، في Hوم4?ال(ه

 @ع� أن عل(ا الع�_ي، الفل=4U%ي ال"�اع أم ،"ال(ق�س
 @أث� الحقا، كj10 ال(&ال هmا في عل4ها ال(ع0(� ال(�اد

 .إضا��ة إشBال�ة ت)(? وه%ا رجعي،

 إلس(اعه إضافة ال)0اب مH4ة أن شل; وأضاف
 وفي تف"4لي، ح�ث على ت��H4ه في ت)(? ع�_�ا، ص�تا
�ة شهادة وتق�K(ه أزم%ة، ع�ة ب4? ال%اجح ت/��ه"Rش، 
 الع=B��ة، ت&�_0ه ح�ل ال(ه(ة، ال)اتI شهادة خاصة
 ع�د ل("ائ� ال)0اب م0ا@عة و�mلF ص�ر�k، سBان وP�د
 K=&ل @/³4 عال&ها، ال0ي األح�اث في شار��ا الmی? م?

 .الحقة ف0�ات في شهاداته9

�Uال م=اواة أس(اه ما إلى شل; قوتIب4? )ات 
 ك(ا م0أخ�ة ص�اعات ع? تع41�ا جاءت م0%اقVة، رواKات

 ال"�اع هmا "ع��قات، و�امل vال��(او قاس9 حال ه�
  ".ال)0اب في إدراك له ی�ج� ال ال0ار�خ على
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 ب�ض�ح ی41? ال)0اب إن م�ار�0ه في ال/=4%ي وقال
�قة� قاتل�ا وج�ده9، ع? دفاعا قاتل�ا الفل=4U%44? أن ح
Iه9، أس�ة الس0قاللا أجل م? ك�ع�جاء ق0اله9 وأن @غ4 

 م? ال)
4� س�د ع1� إحاللي، م��وع م�اجهة في
 وفي ال0ق�ی�، K=3/0 جه� ع? BK�ف ما ال0فاص4ل،

9bان مع�  .زاو�ة م? أك
� م? ال�واKة P�ح ت9 األح
 ونقل ال(غالUات @ع� في وقع ال)اتI أن وأضاف

 لعUK ل9 ح�لها م"ادر ت�ف� مع ال�قة تع�زها رواKات
 .ال�/³ م? م��Hا ت=�0عي ف&�ات ت��j ال)اتI عل4ها

 ال)0اب له9 قتU� م(? ال)
4��? أن ال/=4%ي واع10�
 ومعاص�اته معاص��ه وم? القادر ع�1 ح�ل كان�ا م(?
Hا ال)0ا@ة على ت/ف�%4U=ح ع%ه9 فل�Uة لKوا�ال 

%4�ةU=4%44? أل=%ة على الفلU=الفل. 

 ك=I ةمع�� في مه9 ال)0اب إن ال/=4%ي وقال
%4�ة، ال�واKة ل"الح العامال�أv  مع��ةU=خ"�صا الفل 

 .مBان م? أك
� وفي ال�0قj4، هmا في

 شع� م
ل(ا أنه ع? ت/�ث ال�R"ي �ال(=�0 على
 ت�Rش أن حاولj ال0ي ال0فاص4ل @ع� في ك41� @اس0فHاز
 تأج&j فق� ال�Uل، ّل&�ه م4Rل0ه في ت)�نj ال0ي ال"�رة
�; وه� م�اع�ه�K ل معU@ صف/ة ورفاقه )0ابال 
 وP%ه9 عاه�وا ما �أخ� تل� ّم�ة نK"�ق� وه9 صف/ة
 .عل�ه

�ة @ال��Uلة االع0�اف كفة إن @الق�ل وخ90��� ال/
 إدارة س�د في خ"�صا ال)0اب، في رج/j ال0ي هي

 .ال/"ار وق=�ة ال=الح وقلة ال(/ار_4? قلة رغ9 ال(ع��ة

  ٧/١٢/٢٠٢٠م�ار 
* * * * * 

  
  

ني ال�0ن=�ة ت/4ي م%b(ات ال(&0(ع ال(�
 ��mلالن0فاضة�٣٣ال  

  

أحj4 ال��Bة ال�0ن=�ة للv�"0 ل(%�bمة  - �ن- ت
%4�ة األولى U=ان�الع االن0فاضة الفل �ع ذ��1U0ال�

، م=اء ال�4م ال
الثاء، وس{ )ان0فاضة أPفال ال/&ارة(
 I41/ارع ال�@ vح ال1ل��الة ال(=�l -العاص(ة ت�ن

%=�ا واالن0فاضة نهج ال"غار ل? ی: "ب�رق�4ة، ت/j شعار

لي القUاعات الف%�ة وذلF @(�ار�ة ع�د م? م" ال K(�ت)
  .وال
قا��ة

ورفع ال/�Vر أعالم فل=4U? وت�ن-، ورددوا 
اله0افات وال�عارات ال(*��ة ل%Vال شع1%ا الفل=4U%ي 
ح0ى K=0�د حق�قه �املة، ون�دوا @الUع%ات ال0ي تلقاها 

 Iع4?شع�U)ه م? ق1ل ال�4? في �هU=فل.  
نوش�د ال(�ار�� على ض�ورة م=ان�ة ال/3 
 ?4U=ار ح0ى اقامة دولة فل�اله و_إصBل أشB@ 4%يU=الفل

  . وعاص(0ها الق�س ال���kال(=0قلة
نوPالI ال(�ار�� في وقفة اح�اء االن0فاضة، 
أح�ار العال9 @(�اصلة م=ان�ة شعI فل=B@ ?4Uل ع�H(ة، 
 Iة شع�Vال القادمة ل? ت%=ى ق�م*��ی? ان االج

  .@ع� ان ن/j اال@Uال ص�رة ال/3،ل=4U?ف
  ٨/١٢/٢٠٢٠وفا 

* * * * * 

@أورو_ا Kعق� أم=�ة ح�ل " ت&(ع األ�Pاء"
  معاناة القUاع ال"/ي @الق�س

 عق� ت&(ع األ�Pاء الفل=4U%44? في –ل%�ن 
 ?4U=اء فل�Pنأورو_ا @ال0عاو مع نقا@ة أ– j1=ال  - 

لق�س، معاناة القUاع ال"/ي في ا"ن�وة ح�ار�ه @ع%�ان 
  ".وتأث4�ات جائ/ة ��رونا

وشارك في األم=�ة رئ�- الل&%ة الف�¥�ة ل%قا@ة 
�ان خل4ل @=�{، وم�ی� - األ�Pاءsع الق�س ال���0ر س�ف 
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م=0�فى ج(��ة ال(قاص� سا@قا ال���0ر ه4
9 ال/=?، 
ك(ا تRلل األم=�ة فق�ة ف%�ة ق�مها الف%انان �فاح زر�قي 

9��� Iوم"ع.  
رئ�- ت&(ع - ارقة ورحI ال���0ر ر�اض م�
: ً @ال/�Vر قائال-األ�Pاء الفل=4U%44? في أورو_ا

الق�س تار�خ وحVارة ت��; ف4%ا وت=B? قل�_%ا، "
ُوت/V0? األق"ى أولى الق1ل40? وثال³ ال/�م4?، والق�س 
َال�4م @/اجة م%ا إلى م%اص�ة ص/�ة ت�U هmا ال�_اء  ُق ّ ٍ ّ ٍ

�VةÂَال(�*وم، وال&ائ/ة ال�."  
�ان @=�{ رئ�- الل&%ة واس0ع�ض ال���0رsس 

 ف�ع الق�س نm1ة م0R"�ة ع? -الف�¥�ة ل%قا@ة األ�Pاء
تار�خ الق�س ومعاناة ال�ضع ال"/ي في األع�ام ال=ا@قة 
1�ة في ال(�ی%ة Uاجات ال�في س�اق االح0الل وأب�ز االح0
�ة العالج وتعH�H مق�مات القUاع ال"/ي Uتغ Iإلى جان

  .? ص/�اوال�ور ال(Uل�ب ل(=ان�ة ال(ق�س44
}�£مUل�ب م? ال&(�ع دول�ا : "وأضاف @=

�k ال&ه�د ل�ع9 القUاع ال"/ي 
�ا وم/ل�ا ت))�£و�قل £
1�ة في الق�س في �ل تأث4� Uق�رات ال)�ادر ال ���Uوت
وان0�ار ف4�وس ��رونا الvm اسU0اع أن ی�ج� ف&�ات 

  .وم�اكل داخل ال(%�bمة ال"/�ة في الق�س
�ی� م=0�فى م-وذ�� ال���0ر ه4
9 ال/=? 

1�ة ص��ة، و�&I - ج(��ة ال(قاص� سا@قاUمة ال�Rأن ال 
تق�9K دع9 للقUاع ال"/ي في الق�س، ودع9 م=0�فى 
ال(قاص� الK vmعاني م? ضغ�� م�0اصلة إلف�ال ال�ور 
vال/�4 الvm ی*دKه في خ�مة ال(%�bمة ال"/�ة في 

?4U=ع(�م فل.  
ال/=? إلى الع�ائ3 وال"ع�_ات ال0ي . وأشار د

نل دو ح"�ل ال(ق�س4? على ال�Rمات ال"/�ة ت/�
ع1� ق�ان4? وت���عات م? االح0الل، و�mلF ال%ق¡ في 

  .خ�مات ال"/ة ال%ف=�ة

وخل"j ال%�وة لع�د م? ال�0ص�ات ل�ع9 القUاع 
ال"/ي في الق�س، ح³4 اق0�ح ال�ع�ة لعق� ورشة ع(ل 
م�0��ة ب4? ت&(ع األ�Pاء الفل=4U%44? في أورو_ا 

ء ل�/³ االح0�اجات وت�تI4 األول��ات ونقا@ة األ�Pا
كإK&اد ت(��ل ل)فالة أ�Pاء الR0"¡ في الق�س، ح³4 

ن I41P �ل س%ة، و�/0اج� ٣٠-٢٠ی90 تR��ج م? 
لل/"�ل على درجة االخ0"اص، واب0عاث أ�Pاء إلى 

1�ة وت�ر�1ه9Uق�راته9 ال ���U0ات في أورو_ا، ل�s�0=م.  
 في ك(ا أوص�ا @(/اولة إK&اد س1ل ل=� ال%ق¡

�k األ¥�اء sR0ة في الق�س ل�1Uاألدو�ة وال(=0هل)ات ال
ال(ال�ة على ال(ق�س4? و�mلF الع(ل على ب�امج ال¥�0�ة 
ال"/�ة و_�امج ال�ع9 ال%ف=ي وعالج اإلدمان؛ ح³4 
K=هل االح0الل لل��اب ال/"�ل على ال(�Rرات، و��ف� 
ال�ع9 لل(0عا4P? @أسل�ب م(%هج، وال ت�ج� أv ب�امج 

  . عالج ت=اع� تلF الفwة على العالجرعاKة أو
م�ارقة @الع(ل على ت/ق34 . م? جان�ه، وع� د

هmه ال�0ص�ات، وال0�تI4 لعق� ورشة الع(ل، وح(ل هmه 
ال(UالI إلى جهات مان/ة وم*س=ات خ4��ة، وأشار إلى 
 9�أن ال0&(ع Kع(ل على دع9 ب�امج ال�0ر�I وال0عل

لى إPالق نال(=0(� @ال0عاو مع ال%قا@ة �(ا Kع(ل ع
�ة لل�0ر�I وال0عل�9 ال(=0(�، وسR0"¡ ب�امج )Kأكاد

  .أل�Pاء الق�س
ّواس0(ع ال/�Vر ل"�ت ن�v ی%�� ع? الق�س 

  .م"عI ���9، ع�V ف�قة االع0"ام. م? الف%ان د
ال&�ی� @ال�m� أن األم=�ة حj4b ب0فاعل 

  وم0ا@عة �41�ة ع1� صف/ات ال�0اصل االج0(اعي
  ٨/١٢/٢٠٢٠ال(��H الفل=4U%ي لالعالم 

* * * * * 

  



  

  
٢٣٣ 

 9��k وت�مb%و ح(لة تmع� ی%ف�U0نم ن
�ة وال�ح(ة @الق�س ال(/0لةsتي ال�4س�ل(ق1  

 

�ة ¥�Uالثاء، ح(لة ت
، أم- ال ننفm مق�س�4
�k وت�م�9 في مق1�تي b%أع(ال ت j%)Vواسعة ت

�ة، و_اب ال�ح(ة ال(الصق0ان لل(=&�sاألق"ى ُال�4س 

 .ال(�ارك في الق�س ال(/0لة

�ة فيوت=0ه�فsة ال�4س�ات االح0الل مق1Uسل  

 ح�Kقة إلىم/اولة ل�={ س�U�تها ونف�ذها ل0/��لها 
  ال�رج– أKام  ق1ل– االح0الل تل(�دKة، وق� ه�مj بل�Kة

 vي ال(*دRاألس�ا� @اب إلىال0ار�. 

�ة و_اب ال�ح(ة sتي ال�4س�و�ف"ل ب4? مق1
أح� أب�اب ( @اب األس�ا� إلىُال�ارع ال�ئ�=ي ال(فVي 

  ).ق�س الق�K(ةال
 ٩/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * * 

ًن"I خ�(ة اع0"ام في سل�ان رفVا لق�ارات  ْ
  اإلخالء والU�د

 

ال/ارة ال�سUى / �ش�عj ل&%ة حي @U? اله�
ال(=&� األق"ى، ص�اح ال�4م  ج%�ب سل�ان ب1ل�ة

 .األر_عاء، ب%"I خ�(ة اع0"ام في ال/ي

)�Rال j1"الل&%ة إلى أنها ن j0ا ولفVًة رف
لق�ارات اإلخالء ال(00ال�ة وته�ی� ال=Bان @U�ده9 م? 

?4%P�0=)م%ازله9 ل"الح ال.  
  ١٠/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * * 

  
  
  

 اإلن=ان قل/ق� العال(ي ال�4م في: الع�ل
  شع1%ا قحق� أ@={ ی%0هF االح0الل

 

%4�ة، - رام هللا U=وزارة الع�ل الفل j4أح 
�ة وال0عل�9، و_ال��اكة مع ب�نامج ن@ال0عاو مع وزارة ال0_�

قال(�0�ك، ال�4م العال(ي ل/ق� اإلن=ان في " س�اس�ة"
، /zoom/اح0فال�ة ع1� تق%�ة االت"ال ع? @ع�

�ة ل/ق� %Pة وال��قو_(�ار�ة الع�ی� م? ال(%b(ات ال�ول
 .اإلن=ان

نل0قي ال�4م في "وقال وز�� الع�ل دمحم ال�الل�ة، 
قل/ق� اإلن=ان في وق�m0=K j� االح0فال @ال�4م العال(ي 

قالعال9 الbل9 عازما على االن0"ار ل/ق� اإلن=ان، 
�(ة ��ون/0فل @ال�m� ال=%��ة لإلعالن العال(ي م*��ی? ال
القان�ن�ة لهmه ال�ث�قة العامة ال0ي ان1
قj م%ها �افة 
قم�اث34 ال��عة ال�ول�ة وخاصة العه�ی? ال�ول44? لل/ق� 

 "."ادKة واالج0(ا¥�ة وال
قا��ةال(�ن�ة وال=�اس�ة واالق0
وأضاف أنه K=&ل ل�ولة فل=4U? انV(امها 
�ات ال�ول�ة ذات ال"لة @/ق� lقللع�ی� م? االتفا
اإلن=ان، و�لى ال1�وت���الت االخ0�ار�ة وم%ها ال1�ت���ل 
قال
اني االخ0�ار للعه� ال(�ني لل/ق� ال(�ن�ة وال=�اس�ة  v

 الUفل، قالRاص @عق�_ة اإلع�ام، و_�ت���ل حق�
�ة س�4او، و_�وت���ل lاص @اتفاRوت���ل ال�وال1
�ات l4? @االتفاU=ام دولة فلH0ون*�� ال ،Iیmة ال0عVم%اه
�ة، و_(�اءمة �افة ال0���عات %Pة و_ق%اعة و�ال�ول

�اتlه االتفاmة @(ا ی%=&9 وه�%Pال�. 
قون/? ن/0فل @ال�4م العال(ي ل/ق� : "وتا@ع

9 أج(ع @أنه ی�م�ا ت%0هF اإلن=ان ونلH0م @ه، ن�m� العال
ب%�ده م? ق1ل ال=لUة القائ(ة @االح0الل، واالن0هاكات 
ج=�(ة @/3 شع1%ا الفل=4U%ي، أبHرها حقه في تق��� 
ال("4� والvm أك�ت عل�ه �افة ال(�اث34 وال(عاه�ات 

 ".ال�ول�ة
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قوPالI ال�الل�ة في ال�4م العال(ي ل/ق� 
�ة وقان�ن�ة اإلن=ان، @االن0قال لل�/³ ع? آل�ات قVائ

 �BK حق� اإلن=ان، وأن Fدولة ت%0ه vنل(=اءلة أ ق
ه%اك م�kl ل0فع4ل وت��ی� ال(=اءلة القان�ن�ة لل=لUة 
�ات lالقائ(ة @االح0الل على ان0هاكها لل(عاه�ات واالتفا

 .قال�ول�ة الRاصة @/ق� اإلن=ان
ب�وره، قال م(
ل وز�� ال0�_�ة وال0عل�9 ث�وت 

=ان ووث�قة اإلعالن العال(ي قز��، إن وث�قة حق� اإلن
%4�ة م? القان� األساسي وقان� U=نوالق�ان4? الفل ن
ال0عل�9 ووث�قة إعالن االس0قالل هي م�ج��ات ل%ا لع(ل�ة 
قدمج مفا¨�9 حق� اإلن=ان @ال0عل�9، م*��ا ح�ص وزارة 
قال0�_�ة وال0عل�9 ان تV0(? مفا¨�9 حق� اإلن=ان في 

 .أك
� م? ات&اه
=لUة القائ(ة @االح0الل ت/اول وأشار إلى ان ال

%4�ة وت�عي به0انا أنها U=ال(%اهج الفل ?U�دائ(ا أن ت�
ت(4ل إلى ال)�ا¨�ة والع%ف ون/? ن0ع�ض له&(ة �41�ة 
@الR"�ص، م��دا على أن ال(%اهج ووف3 الURة 
�ة وت1%ي l9 حق���ة لل0عل�9 تع0(� على مفا¨&�اإلس0�ات

 .قأس- حق� اإلن=ان

ل ب�نامج األم9 ال(0/�ة م? جان1ها، أك�ت م)

قاإلن(ائي إKف� ه4لي، أن ت1%ي مفا¨�9 حق� اإلن=ان  ن
هي ح&� الHاو�ة في ال&ه�د ل0أم4? عال9 أفVل لألج�ال 

 .ال(ق1لة
قب�وره، قال م�ی� مI0B ال(ف�ض ال=امي ل/ق� 

قن/0فل @ال�4م العال(ي ل/ق� : "اإلن=ان ج�(- ه%4�ان
ق وضع حق� اإلن=ان في ج(�ع بل�ان العال9، ل)?

اإلن=ان في فل=4U? ح�ج وخاص، و�&I ال0��H4 في 
ال(=0ق1ل على قUاع ال��اب في فل=4U?، فه9 م? 
 Hقف� على ح�اجK ?اه�و االن0هاكات فه9 م�Kن ن
نال0ف0�;، وت�م� م%ازله9 وال1%ات م? یH0وج� في س? 
 vmا إلى االخ�0ار ح�ل حق� اإلن=ان ال�ة، م�4�Bقم�

(0/�ة و�مBان�ة ال(�ار�ة ��ه Kق�م @ه مI0B األم9 ال
 .قالخ0�ار ال(عل�مات ح�ل حق� اإلن=ان

نوناق; ال(�ار�� @اللقاء، م? وزارة الRارج�ة 
�ة ومI0B ال(ف�ض ال=امي ل/ق� lقوم*س=ات حق�
قاإلن=ان، ع? س1ل االرتقاء @/الة حق� اإلن=ان، 
نوت341U معای4� حق� اإلن=ان والقان� ال�ولي وان  ق

 .ع1%ا @/ق�قه ال(��وعةی0(0ع أPفال%ا وش
ن@ال0عاو مع " س�اس�ة"K�ار إلى أن ب�امج 

وزارتي ال0�_�ة وال0عل�9 والع�ل، ع(لj على إن0اج 
�ة وت�ع��ة خاصة @/ق� اإلن=ان ت%�� lقف�4ی�هات حق�
�ة وع1� وسائل ال�0اصل االج0(اعي، )�ع1� ق%�ات تعل

  .ل0"ل للUالب وج(�ع أف�اد ال�عI الفل=4U%ي
%4�ة وفاو�الة األن�U=١٢/١٢/٢٠٢٠ اء الفل  

* * * * * 

 vال=%� م*ت(�ه ی%9b الفل=4U%ي ال(0/ف
  ال
اني

 

ال(0/ف الفل=4U%ي م*ت(�ه  ّن9b  – هللا رام
ُالق�س ال0ي ه%ا، الق�س ال0ي "vال=%� ال
اني @ع%�ان 

ّإضاءات مع���ة وت/�الت م&0(��ة: ُه%اك ُّ َّ َ" 341Uت �ع1 ،
ُامج ال(ع�في ال(�افقة ل(ع�ض ّزوم، ت��0&ا لفعال�ات ال1�ن

ُم=0(ل� ج�د: �Pُع في الق�س" ُ ن ُ "mالعاماخالل ه .  
 ل(0/ف، ال(*ت(�، وف3 ب�ان صادر ع? اوجاء

�ال R)ة الق�س في ال�H��ُی�م األح�، لل�/³ في م ِ ّ
ًالفل=4U%ي س�اس�ا وثقا��ا واج0(ا¥�ا، م=0)(ال ما ب�أه  ُ £ £ £

ِ ض(? مع�ض�ه ال(0/ف في ال�/³ واإلضاءة على الق�س

نم=0(ل� : ُو�Pع في الق�س"، )٢٠١٧" (ت/�ا الق�س" ُ َ ُ
ُج�د ُ) "٢٠٢١-٢٠٢٠.(..  

j/00وافvعام ال(0/ف عادلة العای� �م�ی – 
ّه%�ة، ال(*ت(� @Bل(ة مق�V0ة ر�Hت ف4ها على أه(�ة  ّّ ّ ُ ٍ

�ةvعق� ال(*ت(� ال=%� لل(0/ف �&Hء م? &� إس0�ات
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 تأك�4ها على ال1�نامج ال�/
ي وال(ع�في، إضافة إلى
ُال%هج ال0�اك(ي لإلن0اج ال(ع�في في ال(0/ف، م�4�ة إلى  َّ َّ
ّأه(�ة ح�Vر الق�س في ب�امج وأن�Uة ال(0/ف م?  ّ
�التها 
خالل إثارة ت=اؤالت ج�ی�ة ع? واقع الق�س وت(

  .ّال(ع���ة
ّ ال(*ت(� @(�اخلة ق�مها ال(*رخ وال�اح³ و_�أ ّ ٍ

vوأس0اذ ال0ار�خ في جامعة إل4%� األ ّم4���ة، ع"ام ّ
 ، نن"ار، ح�ل اس0عادة م���Hة الق�س في ال
قافة والف%� ّ ّ َّ
ّح³4 ق�م ف4ها مالمح م? ال0ار�خ ال/�في والف%ي للق�س،  َّ ُ
ٍمع ال0��H4 على دور ال(�ی%ة �(��H لإلن0اج الف�ت�غ�افي  ّ

  .ّواألKق�ني الف%ي واإلب�اعي األدائي
ّ إلى أنه، ورغ9 ال(Bانة ال�ی%�ة واوأشار ّ ّألث��ة ّ

ّللق�س، إال أن ما خل3 م��0�Hها وج�ه�ها ه� فVاؤها  ّ ّ
vاالج0(اعي، وم�قعها ال(0ق�م في اإلب�اع الف%ي وال(ع(ار  ِ ّ ِّ ُ

  .في ال(%Uقة
ّ ن"ار م�اخل0ه @ال0��H4 على أواخ900 ُ ّه(�ةّ  إعادة ّ

vال%b� وال4�m0� @ال�ور ال(/�ر للق�س في ال/�اة  ََّّ
-�%4�ة ال(عاص�ة، لU=ُالفل ّ م? @اب ال�m0� ال%�س0ال&ي ّ ُّ َّ

ّلل(اضي، بل الس0عادة مBانة ال(�ی%ة في ال(4Rلة ال&(��ة  َ ّ ُ
%4�ة ��URة على P��3 االس0عادة ال(ادKةU=ّالفل ّّ.  

   األولىال&ل=ة
ّح�ل م���Hة " ال&ل=ة األولى @ع%�ان وجاءت

£الق�س م*س=ات�ا وثقا��ا £ ّ" I=ال)ات�ة ن jح³4 ق�م ،َّ
ّ ال
قافي في الق�س الع(لًخلة ح�ل أدیI ح=4? م�ا

َوت/�Kاته في الف0�ة ال(عاص�ة، وال0ي ب�ز ف4ها ع(ل الع�ی�  ََ ّ
ّم? ال(*س=ات ال
قا��ة وال(�ادرات ال��اب�ة ال0ي �ان لها  ّّ ُ ّ ّ

ّدور في تفع4ل ورس9 ال(�ه� ال
قافي ٌ.  
ن ق�م م�ی� ش�Bة ف%� الق�س ك(ا ، داوود "شف3"َّ

ع? ت&اوز : لق�س �/لقة وصلا"ًالغ�ل، م�اخلة @ع%�ان 
£ال&غ�ا��ا االس0ع(ار�ة ثقا��ا وس�ا ّ، ح³4 ت��H ح�ی
ه "£س�اّ ُ

ّعلى اس0ع�اض م���Hة الق�س ال
قا��ة وال=�اس�ة في  ّ ّّ ّ

�ة م0Rلفة، وال%b� في ال0/�الت ال0ي Rاحل تار��ّم ّ َّ ُ ّ َ
  .ّشه�تها هmه ال(���Hة

  أب� �اه�، القائ9 @أع(ال م�ی�سل�9 َواس0ع�ض 
َم��وع األرش�k ال�ق(ي في ال(0/ف الفل=4U%ي، ح�Vر 
ّال(�ی%ة في أرش�k ال(0/ف الفل=4U%ي ال�ق(ي، ففي 

�ة، ال0ي ت"ل ل%/� ّس&الs� ألف ٢٠٠ّت ال(0/ف األرش
ّع%"� م�ق(?، م�زعة على م/اور تغUي م&(ل م/Uات  ُّ ُ ّ
 3Pع مع م%اP4%ي، وت0قاU=ال0ار�خ االج0(اعي الفل

jة، بلغ�َجغ�ا� َ َ �ة ال0ي ت0قاPع ّs�ّ ن=�ة ال(&(�عات األرش
، إضافة إلى وج�د @اح
4? %٢٢مع الق�س ح�الي 

ّم0ف�غ4? م�0اج�ی? في الق�س @"فة م=0(�ة، والmی?  ُّ ٍ
ّح"ل�ا على أرش�فات هامة، م
ل أرش�فات خل4ل 
ّال=Bاك4%ي، وفاP(ة ال(/I، وم/(�د شق4�، وف�ان=�ا أب�  ِ ُ ِ

�ّة االت/اد ال%=ائيّسال9، وم=�ح ال/�Bاتي، وج(� ّ، 
ّوص/�ف0ي الUل�عة وال�عI، وم&لة ال1�ادر ال=�اسي،  ّ ّّ ّ َ

  .وغ4�ها
  ّ ال
ان�ةال&ل=ة

jلقUة @ع%�ان وان�: ّأKام الق�س"ّ ال&ل=ة ال
ان
ّع? ت&ارب ال(ق�س44? في ال"(�د ّ ّ، ح³4 ت/�ث ف4ها "َ

ّغ=ان حالKقة، ال�اح³ في م*س=ة ال/3، ع? س�اسات  ّ ّ
U�ّال�قا@ة وال= ّ�ة االس0ع(ار�ة في الق�س، وال0ي ت(j م? ّ ّ

ّخالل عHل أهل الق�س و�عاقة ات"اله9 مع ام�0اده9 
1�عي، وأث� ج�اUاني والB=َال ّ v الف"ل الع%"� وال/�اجH رُّ

ًفي هmا العHل، إضافة إلى س�اسات االح0الل ال((%ه&ة 
 H4ولة ض(? حHة ال(ع�ٍفي ال0أث4� على األج�ال ال(ق�س ِّ ّ

ُمBاني م= �U� عل�ه، ومل�ث @(�ئ�ات االح0الل، و_%bاِم ٍّّ ّ ُ
  .ٍتعل�9 إس�ائ4لي
� اس0ع�ض أشBال ال=�U�ة األخ� م? خالل ك(ا

أنb(ة �ام4�ات ال(�ا�lة في ال1ل�ة الق�K(ة في الق�س، 
ُوما K=(ى @ال( ّ   .ّ األم%�ة في م0Rلف أح�اء ال(�ی%ةّ�_عاتُ
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، م%=قة ال/�اك العال(ي في ّأما ِ ف4�وز ش�قاو ّ v
ّس=ة ال&mور ال�ع1�ة ال(ق�س�ة، ف)انj م�اخل0ها م* ّ ّ

ّ، ح³4 ت/�ثj "في م�اجهة اله�(%ة: @اب العام�د"@ع%�ان  ُ
ٍّف4ها ع? م%Uقة @اب العام�د �/H4 أساسي ل(/اوالت  ٍ ِّ
ّاله�(%ة م? جهة ال(=0ع(� ال"ه�4ني، وال0ي ت0(
ل  ُ ِ


�ة الفعال�ات ال"B@ّ  في ال(%Uقة، وت��H4 ّه�4ن�ةّ
�{ ال/V� م? االس0�UاUR0اسات ال�vن في م/�Uها، وس َّ ُ

 344Vقة عامة مالصقة، وتKات إقامة ح�UURُخالل م ّ ّ
ّالR%اق على ال/�اة االق0"ادKة للفل=4U%44? في @اب  ّ ِ

ّالعام�د، وم%ع ال0&(عات ال
قا��ة وال=�اس�ة في  ّّ ّ ّ َ
  ....ال(%Uقة

ّ جه0ه ر�H ال"/في في ص/�فة األKام، ع�1 م? َّ َ ّ ِ ِ
ّم/Uات م? "ِ أرناؤو�، في م�اخل0ه @ع%�ان ال�ؤوف

ّ، على ال�قا@ة الع=B��ة "اإلعالم الفل=4U%ي ح�ل الق�س ّ
�ا على ال"/افة في الق�س، إضافة إلى Rة تار��ًاإلس�ائ4ل َّ £ ّ
َّص�اع ال("Uل/ات وتع(� االح0الل ال0��H4 على  ّ ُ

�ة"و" ّبل�Kة الق�س: "ُم"Uل/ات م
لl��ّالق�س ال ّ "
%4�ة " ّل(�ن�ةاإلدارة ا"وU=ها، وم/اولة ال"/افة الفل�ُوغ4

  .ُاالل0فاف على هmه ال("Uل/ات
ّ تU�قj ال(�اخلة إلى م/اولة اس�R0ام ك(ا

َاالح0الل لإلعالنات ل0(��� س�اسات مع4%ة، واخ900  ّ ُ ِ
ّأرناؤو� م�اخل0ه @ال/�ی³ ع? إK&اب�ة ان0قال وسائل  ُ ُ

%ا3P اإلعالم م? V�lة االح0الل اإلس�ائ4لي إلى م
%4�ةU=ة الفلUّال=ل ُّ.  

 علي م�اسي، ف&اءت ّ�اع� ال)اتI والّأما
£ك�k نف)� في الق�س مع���ا؟"ُم�اخل0ه @ع%�ان  َ ُ ّ ، وال0ي "ُ

ُأv مع�فة م�اد : حاول ف4ها اإلجا@ة على أسwلة م
ل ّ
 k�ًإن0اجها ت&I4 ع? ت/�Kات الق�س، إن=انا وحH4ا؟، و� ّ ً ّ

ي إK"ال ال�واKة B)Kُ? إن0اج مع�فة K=0فاد م%ها ف
%4�ة ح�ل الق�س إلى العال9؟ و��K k()? أن U=ِالفل ْ ُ ّ

َت�غل ال(ع�فة ال0ي أنj&0 ع? الق�س  ِ ُْ ّ ّ َ  ؟)ت�غ4ل ال(ع�فة(ُ

  ّ ال
ال
ةال&ل=ة
الق�س ال�اقع "ّ ال&ل=ة ال
ال
ة @ع%�ان وجاءت

َّ، ح³4 ت/�ث ف4ها �ام4ل�4 ب�ان�، أس0اذ "وال(=0ق1ل ُ
ّال0"(�9 ال/V� وال%ق� v ، ع? إمBان�ة اع�0ار ّ �b%ال ّ v ّ

ّالق�س ن(�ذجا في ال�ارسات ال/V��ة وال%b��ة  ّ َ ًَّ ِّ

ّال/V��ة، �(ا قام ب0أ4P� س*اله وم�اخل0ه ب%اء على  َ
، "ال1�داKغ9/ ال%(�ذج"مفه�م ج�رج�4 أغام41? ح�ل 

ُ م? �� الق�س ت�Bل حالة اس0
%ائ�ة م/اPة Uًالقاان ً ًّ ُ ّ ُ ن
  .ّ@ال�0ت�

ُألخ4�ة فق�مها Kاس� ق�س، م�ی�  ال(�اخلة اّأما ّ
�ة في الق�س، @ع%�ان �ّج(��ة ال(&(�عة اإلف��

�ة"�ّالفل=4U%�4 م? جmور أف�� ٍّ  وأب�ات له&�ةأس�اب ا: ن
، ال0ي حاولj اإلجا@ة ع? م0ى و��k جاءت "االن�ماج

�ا لالس0ق�ار في الق�س، �م&0(عات م0Rلفة م? غ�ب إف��
ا أضاء ق�س على ّوعالقاته9 مع ال(&0(ع ال(/لي، �(

ِنVاالت هmه ال(&(�عة ض(? م�احل ت�Uر ال%Vال  ِّ ّ
  .َّالفل=4U%ي ض� االح0الل اإلس�ائ4لي

%4�ة وفاU=١٣/١٢/٢٠٢٠ و�الة األن�اء الفل    
* * * * * 

نم%�0و ی0أمل� دور ال(0احف في ال"�اع  ن
  الفل=4U%ي ال"ه�4ني على ه��ة الق�س

  

 الع�_ي، عق� م%��0 الف)� -  نVال ب�قان-ّع(ان 
ًی�م األر_عاء ال(اضي، لقاء ح�ار�ا ع1� تق%�ة االت"ال  ً

َن=I أدیI ح=4? ال�اح
ة . ال(�ئي، حاض�ت ��ه د َ
 j41ة ال(*س=ة لل�ة وال(�ی�%4�ة في ال�راسات ال(ق�سU=َالفل ِ

9Kامة، ح�ل . م0/ف د/ الق��القاس9 ح=4? في ال Iأدی
 ال"ه�4ني على ه��ة الق�س –ال"�اع الفل=4U%ي 

 ).ًال(0احف أن(�ذجا(
ن=I أدیI ح=4? إلى أن . أشارت ال�اح
ة د

ّال(0احف تع� م�اكH ثقا��ة ت�_��ة ت/ف� ال0�اث وت%(ي روح 
االن0(اء ع? P��3 ال�سالة ال0ي تق�مها، ولها دور مه9 في 
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 اإلس�ائ4لي ال
قافي على ه��ة الق�س –ال"�اع الفل=4U%ي 
اوالت ال0ه��� ال
قا��ة، ح³4 تعاني م�ی%ة الق�س م? م/

ّال(0Rلفة ال(�ع(ة @الUR{ وال(H4ان�ات وال(�اقع ال(%اس�ة 
لل(0احف اإلس�ائ4ل�ة، في س41ل الع(ل على تغ44� ال�واKة 
واألس(اء وال=�U�ة على ال(�اقع ل0ق�9K رواKة ت�ع9 ال/&ج 

 . ّال"ه�4ن�ة
ن=I الف�وقات ب4? ما ه� مU�وح .واس0ع�ضj د

%4�ة في في ال(0احف اإلس�ائ4ل�ة و_4?U=ال(0احف الفل 
الق�س، وذلF @ع�ض ما ج(ع0ه م? معل�مات @�Bل وصفي 

م1%ى ال(0/ف، أسالI4 الع�ض، : وف3 خ(=ة معای4� هي
. ال�0اصل مع ال&(ه�ر، إمBان�ات اإلرشاد، ورواKة ال(0/ف

ّوتU�قj إلى األسالI4 ال(�0عة في ال(0احف اإلس�ائ4ل�ة 
%4�ة U=ة الفل�: للق�س وم%هال0ه(�; ال�واKة الع�_

االن0قائ�ة وال/0��k واإله(ال، وال"�اغة اللغ��ة ب�_{ م�ی%ة 
الق�س @أوصاف سل1�ة @العه�د اإلسالم�ة، ح³4 ت*ث� 

ّج(�عها سل�ا على ان�Uاعات الHائ� وت"�راته ً. 
%4�ة . ّو_j%4 دU=ال(0احف الفل �وسائل تع41 I=ن

�%Pة ال��اكmة للق�س م? ال�ة ع? م���ات اله��ة ال
قا�
�ة واللغة وال�م�ز واإلرث ال
قافي، على ال�غ9 م? Rال0ار�
ع�م وج�د أv ت(
4ل لل0&�_ة ال/�ات�ة ال(عاص�ة في هmه 

 .ال(0احف
دمحم . وقال أم4? عام م%��0 الف)� الع�_ي د

�ة إن ال"�اع الفل=4U%ي )Kّأب�ح(�ر في �ل(0ه ال0ق�– 
ِاإلس�ائ4لي ال
قافي ی1�ز خ�Uرة االن0هاكات ال(=0( �ة ُ

�ة م? ق1ل االح0الل، إضافة /�لل(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
إلى مRاP� ت/��ل الق�س إلى أداة س�اس�ة ت�Rم 
ًال(UURات ال"ه�4ن�ة، م(ا ال Kع� فق{ اع�0اء على ال(�ی%ة 
وع�و_0ها وق�س04ها ومBان0ها ال�ی%�ة ل�� ال(=ل(4? 
ًوال(=�/44?، بل اع�0اء صارخا على اإلن=ان�ة م? ح³4  ً

ء Pا@ع ال(�ی%ة ال(ق�سة ��نها م�ی%ة ال=الم و_�ا@ة إلغا
 .ال=(اء

معاو�ة إب�ا¨�9 أس0اذ اآلثار وم(
ل . وأوضح د
األردن ال=اب3 في ل&%ة ال�4ن=�B لل0�اث العال(ي، معاناة 
%4�ة في إK"ال رسال0ها @=I1 الK�/0ات U=ال(0احف الفل
 ال0ي ت�اجهها، وذ�� أم
لة على ذلF م? اس0�الء االح0الل

اإلس�ائ4لي على مP�URات ال�/� ال(j4 م? م0/ف اآلثار 
�ة م? الق�س l��ة ال�الفل=4U%ي ال�اقع في الHاو�ة ال�(ال
الق�K(ة ونقلها @�Bل غ4� قان�ني إلى الق�س الغ�_�ة @ع� 

 و�ن�اء م0/ف خاص بها، بل وأقام ١٩٦٧أح�اث عام 
 .م&(�عة م? ال(عارض ال(0%قلة ح�ل هmه ال(P�URات

س0اذ ع�1 هللا �%عان أم4? عام الل&%ة وقال األ
إن االح0الل اإلس�ائ4لي سعى إلى : نال(ل)�ة ل�*و الق�س

ت/��ل ال&انI الفل=4U%ي صاحI ال/3 وال
قافة إلى P�ف 
ًی�اجه ص�اعا ث%ائ�ا في االع�0اء والع�وان على ال
قافة  ً
%4�ة، خاصة مع تأث� ال(&ال ال
قافي U=ة الفل�الع�_

رات في ال(&ال4? االق0"ادv وال=�اسي @األوضاع والق�ا
ال(�ت�4U? @ه، وم? هmه الق�ارات ال0ي أث�ت على اله��ة 
%4�ة للق�س ق�ار جعل الق�س عاص(ة لالح0الل U=الفل

�ة إل4هاB��ائ4لي، ونقل ال=فارة األم�اإلس . 
ع(� ع�1ر_ه أس0اذ ال0ار�خ وعل9 اآلثار . وأشار د

الق�س إلى أنه م? وم�ی� ال�راسات ال(ق�س�ة في جامعة 
vالV�ور االل0فات لل0�اك(ات ال/Vار�ة ال(�ج�دة على 
%4�ة، وم? U=ة ب10ل�ر اله��ة الفلUت��4? وال(U=أرض فل
ّأم
لة هmه ال0�اك(ات ض9 م0/ف اآلثار الفل=4U%ي آلثار 

%4�ة �%عان�ة ما ق1ل ال0ار�خ وح0ى اآلنU=فل. 
�. ّو_j%4 د��1U0ة الف%� ال��اش م? �ل¥ jف�ة نم4

ّفي جامعة ال%&اح ب%ابل- أن الفل=4U%44? م? غ4� سBان 
نالق�س م/�وم� م? ز�ارة ال(0احف، ل)? م�ی%ة الق�س 
ًعلى ال�غ9 م? ذلF تع� م0/فا مف�0حا، م(ا B�Kل دع�ة  ً
�ة س�اء ع1� ال�Hارات أو s��
�ام @&�الت ت�ع��ة ت�ن/� ال
 م? خالل وسائل اإلعالم وت)%�ل�ج�ات ال�0اصل لل(/افbة

%4�ةU=ة الفل� .على ه��ة الق�س الع�_
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وأشار ال)اتI األس0اذ م/(�د شق4� إلى اإله(ال 
%4�ة ووج�دها خارج U=غى على ال(0احف الفلUK vmال
%4�ة، وال0ي ت��Hت على U=ة الفل�اه0(امات ال/��ة ال
قا�

ولmلF . ال%�وات وال�واKة والق"ة وال�ع� وال%�ا� ال=�اسي
صة الUالب على ز�ارة ی%�غي ت�&�ع ال&(ه�ر وخا

ال(0احف، وال0ي ل9 ی90 ع�قلة دورها م? ق1ل االح0الل 
َف/=I بل لK 9فعل دورها م? ق1ل ال(&0(ع الفل=4U%ي ُِ ّ .

ومع ذلF فإن ال(0/ف الفل=4U%ي في جامعة ب4�ز�j شه� 
ًن�اPا مH0ای�ا م*خ�ا مع مع�ض  ً ال�Pُ « vmع في الق�س«ً

وال"/افة وم�اد قتU� ل344V0 االح0الل على اإلعالم 
 .ال%�� الع�ی�ة وما راف3 �ل ذلF م? رقا@ة

وأوضح ال)اتI الع�اقي األس0اذ علي ب�ر أن 
�ة ال)ام%ة في ال(0احف وغ4�ها هي األداة Rم�ز ال0ار��ال
�ة في ص�اع الق� ال(0%اف=ة، ألنها ت1%ي ال��¥�ة ����ال/
ًال
قا��ة ال0ي ت*دv ح0(ا إلى ال��¥�ة ال=�اس�ة و_ال0الي 

�ة ��(ا @ع�Rة ال0ار��و�90 ب%اء أی�ی�ل�ج�ا . إلى ال��¥
 .ال�ولة ع? P��3 هmه ال�م�ز و_ال0الي ب%اء مفه�م األمة

  ١٩ ص١٤/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * * 

 لقVاKا ّی0ع�ض ب�نامج" مق�س�ة دردشات"
 ال(ق�سي ال�ارع في ح=اسة

  

 ب�نام&ها الق�س م�4ان ش�Bة أPلقj –الق�س 
 قVاKا و�عالج" مق�س�ة دردشات "اس9 ح(ل الvm ال&�ی�

 ق� ت=اؤالت على و�&I4 ال(ق�سي، ال�ارع في ح=اسة
 وفي واإلسالمي الع�_ي لل(0ا@ع @ال%=�ة غ���ة ت�1و
 £أس¥�1�ا واح�ة ل(�ة Kع�ض الvm ال1�نامج و�/اول. العال9

�فة ال(ق�س�ة اإلعالم�ة وتق�مهUع�1 ل ،k�U4ل اللB�ت 
�قي ال�عي� و�VKاح ال(/0لة، الق�س في K/�ث ل(ا ال/

 ماك4%اته ع1� تغ44�ها االح0الل K/اول ال0ي ال"�رة
  .اإلعالم�ة

I4&نامج و��0لفة حلقاته في ال1R)ال0فاص4ل ال@ 
 ل(اذا "م
ل وم0Rلفة م0ع�دة أسwلة على واألرقام وال1�انات

�UVK ؟ نب�و ب04ه ل1%اء ال(ق�سي¡� UVK� ول(اذا ت�خ
 االح0الل م%ه PلI حال يف ب�4ه ب04ه ه�م إلى ًأVKا
  ."ذلF؟

�ة ی0ع�ض ال1�نامج تفاص4ل وفيVإ@عاد لق 
 أو الق�س ع? س�اء ال(0Rلفة @أن�اعه ال(ق�س44?

 قالU0� جانI إلى فل=4U?، خارج أو األق"ى ال(=&�
  .ال(ق�س�ة اله��ات ل(لف

 أPلق0ها ب�امج سل=لة ض(? ال1�نامج و�أتي
 االج0(اعي، ال�0اصل م�اقع ع1� صف/اتها ع1� ال��Bة
 وآالمه9، معاناته9 ونقل ال(ق�س44? قVاKا ل0فع4ل وته�ف

�ة ال"�رة وت�ض�ح��� وال=�قة ال0ه��� لع(ل�ات ال/
 م? وغ4�ها ال(ق�س44?، وم(0ل)ات أراضي على واالس0�الء

 ته���ها إلى وت=عى ال(�ی%ة، ته�د ال0ي ال4UR�ة القVاKا
  .م%ها أهلها و�ف�اغ

 ١٢/١٢/٢٠٢٠م ال(��H الفل=4U%ي لإلعال

* * * * * 

  ًوقفة في الق�س دع(ا ألهالي ال��خ ج�اح
  

 ن9b الع��ات م? ال%�Uاء -االق�س ال(/0لة 
%4�ة م? الق�س وال�اخل ال(/0ل وقفة U=ات الفل�"R�وال
ًم=اء ی�م ال=j1؛ دع(ا ألص/اب ال(%ازل ال(ه�دة 
@اإلخالء واله�م في حي ال��خ ج�اح @(�ی%ة الق�س 

  .ال(/0لة
ل ال�قفة قال رئ�- ل&%ة ال(0ا@عة العل�ا في وخال

إن عائالت مق�س�ة في حي : ال�اخل ال(/0ل دمحم ب��ة
ال��خ ج�اح ت�اجه خU� االخالء وال0ه&4� م&�دا بHع9 

?4%P�0=)ال(%ازل وال/ي لل Fة تل�  .مل)
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وذ�� ب��ة أن ال(=P�0%4? زوروا ال�ثائ3، 
زع(�ا مل)04ه9 وع(�وا إلى تق�K(ها لل(/اك9 اإلس�ائ4ل�ة، و

  .٤٨لل(%ازل ق1ل عام 
ك�k له9 أن K(ل)�ا تلF ال�ثائ3 :" وت=ائل ب��ة

 واالح0الل لBK 9? م�ج�د أصال في ٤٨ق1ل عام 
?4U=فل."  

وPالI ب��ة ج(�ع ال(ق�س4? والفل=4U%44? في 
نال�اخل @V�ورة الV0ام? وال0عاو إل@Uال مUURات 

زل االح0الل تلF وال�ق�ف إلى جانI أص/اب ال(%ا
  .ال(ه�دة وال(�ار�ة في الفعال�ات الV0ام%�ة معه9

ورأ� ب��ة أن االح0الل م? خالل أP(اعه 
االح0الل�ة في حي ال��خ ج�اح یه�ف إلى عHل م�ی%ة 
الق�س ع? م/�Uها وت&�ی�ا ال1ل�ة الق�K(ة، وال(Vي 
�اسات ال0ق=�9 الHماني وال(Bاني لل(=&� األق"ى =@

  .ال(�ارك
أح� أص/اب  -Kاب م? جان�ه قال صالح د

ق1ل شه��? أعjU ال(/B(ة : "- ال(%ازل ال(ه�دة @اله�م
 م%ازل، وما زل%ا نb0%� ٨اإلس�ائ4ل�ة أوام� إخالء @/3 

�ة @ع� االسw0%اف ض� Vة ال%هائي ح�ل الق)B/)ار ال�ق
  ".الق�ار

وأشار دKاب إلى أن ال�(4? ال(U0�ف 
1�ع الع�_ي وه�U0ة ت=0غل ال�ولة وال(&(�عات االس0�Uان

�ات مع االح0الل، م? أجل اس0(�ار lع� ال�ول لعق� اتفا@
ال(�ار�ع االس0�Uان�ة واالس0ف�اد @الق�س م? خالل 

  ".الH0و�� لل0ار�خ وال/قائ3
و��ف دKاب ع? تلقي ال=Bان القاP%4? في حي 
 ?4%P�0=)ة م? االح0الل وال)Rاءات ض�اح إغ�خ ج�ال�

�ة مال�ة ومادKة في س41ل إق%اعه9 @إخالء ال%B=انات ال�1
?4%P�0=)وال/ي @أك(له ل("ل/ة ال.  

وأفاد م0/�ث @اس9 عائلة ال"�اغ أنه9 بلغ�ا 
ِ@ق�ار اإلخالء في مUلع �ان� اآلخ� م? عام  ، ٢٠١٩ن

وخالل س01(1� م? هmا العام رفjV ال(/B(ة االسw0%اف، 
�ة إلى ال(/B(ة ال(���HةVوأنه9 @"�د ت/��ل الق.  

اك9 االح0الل، وفي ما زل%ا ن"ارع م/: "وتا@ع
حال ص�ر ق�ار إخالء آخ� م? ال(/B(ة ال(���Hة س%/�ل 
�ة لل(/B(ة العل�ا، وفي حال تj%1 ال(/B(ة العل�ا Vّالق

j4ع%ي أن%ا ب0%ا @ال بK اmار اله�م واإلخالء فإن ه�ق."  
H��)4%ي لالعالم الU=١٩/١٢/٢٠٢٠ الفل  

* * * * * 

%4U=ة ال(%��0 الفل�ي في ب��Uان�ا 900RK أم=
  "فل=4U? ق04Vي"@ع%�ان 

  

 اخ900 ال(%��0 الفل=4U%ي في ب��Uان�ا -ل%�ن 
فل=4U? "ب�قj م0أخ� م? م=اء ال=j1 فعال�ات أم=�ة 

@(�ار�ة الف%ان ال(غ�_ي رش�4 غالم والف%ان " ق04Vي
الفل=4U%ي ع(� ب�ی� وأم4? عام ال�ا@Uة اإلمارات�ة 

1�ع أح(� U09 اإلعالمي ل(قاومة الKي وتق�)�ال��4ة ال%�
  .ع�نان ح(�4ان

واف00ح األم=�ة رئ�- ال(%��0 الفل=4U%ي في 
فل=4U? ق04Vي �فل=4U%ي : ب��Uان�ا حاف� ال)�مي قائال

وع�_ي وم=ل9 و�ن=ان BK�ه الbل9 فهي ت(
ل ص�خة 
1�عU0ا الmال9، وهbل�م في وجه الb)اقه فق{ على  الUن

 لل�ع�ب ال(B=)0ة @/قها �ال(=�0 ال=�اسي ول�- ق�ارا
ومع��0%ا  ،يق04V وال0ي ته0ف دائ(ا فل=4U? و_ق04Vها

ودورنا ه� ح�� وت%(�ة ال�عي ال�ع1ي  اآلن مع��ة وع،
1�ع وال(�Uع4?U0ض� ال.  

وق�م ال)�مي جائHة فل=4U? ال=%��ة ال0ي 
�ات "R�ا ل�K(%/ها ال(%��0 الفل=4U%ي في ب��Uان

U=لفل jا ق�م�4? و�انj لهmا العام وم*س=ات في ب��Uان
 م? ن"I4 �ل م? الف%ان ال(غ�_ي رش�4 غالم ٢٠٢٠

1�عU0ة ل(قاومة ال�   .وال�ا@Uة اإلمارات
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وشB� رش�4 غالم هmه اللف0ة م*��ا أن االن0"ار 
وه� ش�ف ل)ل م? Kق�م @ه  لفل=4U? واجI ال ث%اء علي،

�ة عق�4ة ودی?، ب4%(ا أك� ال%��(ي في �ل(0ه Vألنها ق
U@ا�اس9 ال@ Iع وق�ف ال�ع�1U0ة ل(قاومة ال�ة اإلمارات

�1U0على ال�اشات ال  ،عاإلماراتي ض� ال �هbK وأن ما
?4U=ام? مع فلV0)اإلماراتي ال Iال�ع �ل ض(4
)K.  

وم? بل�ة �ف� قاس9 ت/�ث الف%ان الفل=4U%ي 
ع? إن0اجه الف%ي ال&�ی� )  عاما١٧(ال�اب دمحم ب�ی� 

��اب الفل=4U%ي و��_{ ال ،ة�الK vm&=� ذ�� ال(&Hر
@ق04Vه9 واس0�ه� @ق"ة ع9 وال�ه الvm ب0�ت ق�مه على 

�ة اخ�0ائه ل�4م4? وه� ی%Hف ف� ش&�ة في ال1ل�ةsقخل.   
وفي ال0Rام تفاعل ال(wات م? ال/�Vر إل)0�ون�ا 
%4�ة ق�مها U=ة الفل�Vة ح�ل الق�مع م=ا@قة عائل
�ع�نان ح(�4ان @أسwلة م%�عة ح�ل ذ�� وع� بلف�ر وت9 

�اصل على اله�اء م�اش�ة مع ال�ا@ة ف�اء الع��=ي ال0
األول، وع1�ت ع? سعادتها  الفائHة @ال(��H)  عاما١٨(

  .@ال(=ا@قة
H��)4%ي لالعالم الU=٢٠/١٢/٢٠٢٠ الفل  

* * * * * 

صل الف&� وف�Uرك "نن�Uاء UKلق� م�ادرة 
  على أب�اب األق"ى" عل4%ا

 

" ّصل الف&� وف�Uرك عل4%ا"نأPل3 م"ل� م�ادرة 
ال(=&� األق"ى، ض(? فعال�ات ت/فH4  على أب�اب

وأداء صل�ات الف&� في  األق"ى  ال(�اP%4? لل�ص�ل الى
 .رحا@ه الUاه�ة

في ال�قj نف=ه، وصلj حافالت م? بل�ة P(�ة 
 الى الق�س ١٩٤٨@ال�اخل الفل=4U%ي ال(/0ل م%m عام 

  .ى ال(�اركفي األق" صالة ال&(عة لل(�ار�ة في أداء
 ٢٥/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * * 

£األولى ع�_�ا في ت�ر�- ".. ق%ادیل مق�س�ة"
%4�ةU=ة الفل�Vالق  أونالی? القPت=0ع� إل

  م�س(ها الRام-
  

ُ وج�ت ل"قل العق�ل وت�ج�ه القل�ب -ب4�وت 
%4�ة، م=R�ة أن�0Uها ون�ادیها U=ة الفل�Vًن/� الق

�ادرها وم=ا@قاتها ل�Rمة تها و�اوم/اض�اتها ودبل�م
�ة األس(ى في نف�س روادهاVالق.  

£هي األولى م? ن�عها ع�_�ا " ق%ادیل مق�س�ة"
%4�ة وزرعها في نف�س U=ة الفل�Vُال0ي تع%ى ب�0ر�- الق

 3��P ?ة عwا "األونالی?"ّال%اش�£، ولها دور فعال إعالم ّ
%4�ةU=ة الفل�Vة الق�في ال(�ار�ة في ح(الت ع�ة ل%".   

هي م�ادرة تع%ى @ال%0(�ة ال����ة " ق%ادیل"و
�ة وا��ة )Kالب، تق�م دورات أكادUة ال(هارات ل�� ال�وت%(

%4�ة لل%;ء والف0�انU=ة الفل�Vفي الق.  
�ة دراسات " ق%ادیل مق�س�ة"وت�0ع )Kألكاد

الالج4w?، ولها م%اب� على م�اقع ال�0اصل االج0(اعي 
إلضافة ل(�اد ت�Bل م�آة تعB- ما تق�مه ل(%0=41ها، @ا

  .Kّع�ها ف��3 اإلعالم في ال(�ادرة
وت=0غل Pاقات ق%ادیلها ال(�1ع4?، وتع(ل على 
ٍدم&ه9 مع ف��3 ع(لها وت�ر�1ه9؛ ل��Bن�ا �l=ا م? ن�ر  ً

%4�ةU=ة الفل�Vع%�ان  .في عال9 الق j/ا"وتw4Vال م�" ًف0
ت=0ع� ق%ادیل مق�س�ة إلPالق م�س(ها الRام-؛ وهي 

0�ان م? ع(� العاش�ة وح0ى ال
ام%ة ُتع%ى @ال%;ء والف
�ة V4? إل4ها @الق)V%)ة ال�ع��ة، وتع(ل على ت�¥

%4�ةU=الفل.  
: وتق�ل ال(0/�ثة @اس9 ال(�ادرة ش�(اء أب� ز��

ّإنه على ال�غ9 م? ت%�ع ال&%=�ات وال
قافات، إال أن  ّ ّ ّ
ق%ادیل اسU0اعj أن ت&(ع هmه القل�ب ال(�0اقة لل�عي 


ف ل(�ة الفل=4U%ي؛ فU%0ل3 فيBل عام، مع دبل�م م� ّ
�ة ال(ه(ة وهيV9 م/اور القVK ?��ان : ّشهU�االس0
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وال&�ار العازل، جغ�ا��ة فل=4U?، الق�س وال1ل�ة 
، تار�خ فل=4U?، وال(=&� األق"ى    .�الق�K(ة، األس�
ال(��H "وأوض/j أب� ز�� في ت"��ح خاص لـ

، أن ال1�نامج Kق�م على م/اض�ات "الفل=4U%ي لإلعالم
Kٍق�مها م0R"� في ال�أن الفل=4U%ي @أسل�ب شائ3  ن
ََومالئ9 للفwة الع(��ة ال(Rا�Pة، إضافة ل(&(�عات ع1�  ّ
ّال�ات=اب تقام ف4ها أن�Uة م0Rلفة وم=ا@قات ت%(ي 
�ادة ��اته9 في ال"Rالق%ادیل وت"قل ش Iم�اه
وال(هارات، وتع4Uه9 الق�رة على ت���فها في خ�مة 

�ةVالق.   
�k أنه @ع� V، وت�عة أشهVان0هاء ال(�س9 ب�

تUل3 ق%ادیل دبل�م4?، وتعل? ع%ه(ا م? خالل م%اب�ها 
على وسائل ال�0اصل االج0(اعي، وت=0قIU ف4ه(ا 
@ال(قام األول ال%;ء والف0�ان، مع ال=(اح ل�اقي الفwات 

   .الع(��ة @االنV(ام
نوأفادت أن هmه ال�بل�مات ت)� ف���ة م? ن�عها 

ًورا @اخ0�ار أفVل ال(/اض��? اب�0اء م? الع%�ان، م�
نال(ق�س44?، ان0هاء @ال(/�0 وال(V(� الvm ی90 تق�K(ه  � ً

  .في ال(/اض�ة
وأشارت إلى أن م? هmه ال�بل�مات، أساب�ع 

، ودبل�م بj4 ال(ق�س لل%اشwة ٢٠١٨مق�س�ة في عام 
، ودبل�م فل=4U? ٢٠١٩والف0�ان الvm عق�ته ق%ادیل عام 

، ٢٠٢٠ت الvm �ان في عام ت)1� ف4%ا وه� آخ� ال�بل�ما
ّالvm ت(U@ H4��قة P�ح ال(�اض�ع ��ه، وحفل الR0�ج 
�ه ق%ادیل ن�Rة م? ال(�1ع4? � jافV0اس vmاألونالی? ال

   .vوذو ال(�اهI وال0أل3
وأضافj أنه في بل�ان قل4لة أقامj ق%ادیل دورات 
 ?4"0Rاف م�ة ع�ی�ة لل%;ء، @إش�ت�ر�1�ة وجا¨

�فه9 وت�ع4�
�ة، و�ع�اده9 وم�0ر_4? ل0V0ه9 ع? الق
?�H4)قف4?، م�ر_4?، م
ّش�ا@ا م َّ ً.   

 vم�ادرتي ال%اد jلقPأن ق%ادیل أ j/ّوأوض َ
الUالبي وق%ادیل ت�_��ة، حK ³4ق�م ال%ادv الUالبي على 
نجه�د الUالب والق%ادیل أنف=ه9، ف14�زو ��ه م�اه1ه9، 
نو�Uلق� الع%ان ل1%ات أف)اره9 و�ب�اعه9 في خ�مة 

�ة، Vلق�راته9الق mلة م%فH%)@ vا إلى أن ال%اد�ًم�4.  
ّف0ع�فها م��فة ال(�ادرة " ق%ادیل ت�_��ة"ّأما 

ُأش&ان ال��=ي @أنها م�ادرة تع%ى ب0ق�9K ال1R�ة وال(هارة 
لآل@اء واألمهات في ت�_�ة األب%اء ت�_�ة نف=�ة وج=�Kة 

�ة ودراس�ة ص/�/ةlة وأخال�  .وعقل
أن " %ي لإلعالمال(��H الفل=4U"وأك�ت ال��=ي لـ

�ة ال0عامل مع s�ال(�ادرة تق�م ن"ائح و�رشادات في �
�ات وال%ف=�ات ال(0%�عة لألPفال، وال0عامل "R�ال

�4
  .ّال"/�ح مع م�اكله9 ون�)ه9 وغ4�ها ال(
  ٢٧/١٢/٢٠٢٠ ال(��H الفل=4U%ي لإلعالم

* * * * * 

م*س=ة الق�س ال�ول�ة تUل3 وثائقي األق"ى 
   حBاKة إرادة–

 

�اق تغ04Uها وت�ث�قها ل(=ار ال/الة في س
ال�ع1�ة ال&(اه4��ة ال"ام�ة في وجه االح0الل في 
الق�س، أPلقj م*س=ة الق�س ال�ول�ة الف4ل9 ال�ثائقي 

، وذلF ع1� ع�ضه في م%"ات ) حBاKة اإلرادة–األق"ى (
%4�ةU=ال(*س=ة، وع�ٍد م? ال(%"ات والق%�ات الفل.  

ال�ع1�ة في ت%اول ال�ثائقي م=ار ت�Bل ال/الة 
، ١٩٦٧الق�س @ع� االح0الل ال"ه�4ني للق�س في 

وارت�ا� م�ض�ع ال(=&� األق"ى م%m االح0الل ال1��Uاني 
ّلفل=4U? @ال
�رات واله�ات وتف&�ها، �(ا اس0ع�ض الف4ل9 
ال=�اسات ال"ه�4ن�ة ال0ه���Kة ال0"اع�Kة ت&اه 
األق"ى، ودور ال/�اك ال�ع1ي ال(ق�سي في الv�"0 لها 

  .ف تق�مهاو�Kقا
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ات�ع ال�ثائقي في ع�ضه أسل�ب ال=�د 
الق""ي ال(��H ال(�ع9 بلقUات األرش�k، الK vmق�م 
�k ال(�اه� واخ0"ارها، في س41ل تق�9K ال�واKة 
على ت)
ال)املة ح�ل دور ال/الة ال�ع1�ة في الق�س @ال�فاع ع? 

  .ال(=&� األق"ى ال(�ارك
�ة، ت9 ع�ض الف4ل9 في ع�ٍد م? الق%�ات الفVائ

ق%اة فل=4U? ال�4م، وق%اة الق�س ال�4م الفVائ�ة، : م
ل
، �9 ت9 ع�ضه في ع�ٍد م? ال(%"ات  قوفVائ�ة ال��

%4�ة، م
لU=ة ق�س اإلخ�ار�ة، وال/(لة : الفلBش�
العال(�ة للع�دة إلى فل=4U?، وم%"ة م4
اق، ورواسي 
فل=4U?، �(ا ت9 ع�ضه ع1� ال(%"ات ال�ق(�ة لق%اة 

  .فل=4U? ال�4م
  :{ الف4ل9را@

https://alquds-city.com/items/1422  
  :ی�ت�4ب را@{ الف4ل9 ع1� م%"ة

https://www.youtube.com/watch?v=9B8l
b8SoWgo  

،  حBاKة إرادة م? إع�-األق"ى  vاد �(ال ال&ع1�
، وم�اجعة ز�اد  vو�خ�اج دمحم خل4ل، وج�ا��B- آKة ال��الو
ٍا@/�¡، و_إش�اف م? تام� ع�دة، م=*ول إدارة اإلعالم 

  .في م*س=ة الق�س ال�ول�ة
  ٢٩/١٢/٢٠٢٠م�قع م�ی%ة الق�س 

* * * * * 

تUل3 ال�4م " ناإلذاعة وال0لف��H الفل=4U%ي"
  العال(ي ال(ف�0ح ض� االس0�Uان

 أPلقj الهw4ة العامة لإلذاعة -م هللا را
، ی�م األر_عاء،  ��Hال�4م اإلعالمي ال(ف�0ح ض� "نوال0لف

 .، @ال��اكة مع ق%�ات واذاعات ع�_�ة"االس0�Uان
 ?4U=فل ��Hعام األخ�ار في تلف �نوأوضح م�ی

، إن ال³1 الvm "وفا"دمحم ال1�غ�ثي، في ات"ال هاتفي مع 

 م=اء ١١ و�=0(� ح0ى الـانUل3 ال=اعة ال
ام%ة ص�احا،
نب�0قj4 الق�س، س��B م0احا ل)افة الهw4ات األعVاء في 
ات/اد االذاعات الع�_�ة، لالنV(ام إلى الB�@ ³1ل �امل أو 

  .جHئي
و_4? أن ال³1 س�R"¡ لل/�ی³ ع? االس0�Uان 
�ة Uلله تغR0ة، و��%4U=االس0ع(ار في األراضي الفلv

 لقاءات مع ع�د اعالم�ة م? م0Rلف ال(/افbات، واج�اء
نم? ن�Uاء مقاومة االس0�Uان وخ1�اء @القان� ال�ولي، 
واس0ع�اض ج�ائ9 ع"ا@ات ال(=P�0%4?، إضافة إلى اج�اء 
%4�ة تع�ضj الع�0اءات U=مقا@الت مع عائالت فل

?4%P�0=)ال.  
 ?)V04وأضاف أن ال�4م اإلعالمي ال(ف�0ح س

م? اج�اء مقا@الت مع رئ�- ال�زراء دمحم اش0�ة، وع�د 
�ة وم(
ل4? ع? م*س=ات lات حق��"Rال�زراء، وش
ال(&0(ع ال(�ني، وم(
ل4? ع? االقال�9 ون�Uاء في 
�ة lة وحق���ات س�اس"R�ة، وم�اخالت ل�ال(قاومة ال�ع1

  .م? دول ع�_�ة
نوقال ال1�غ�ثي إنه في اPار ال0عاو ال(�0�ك مع 
ات/اد االذاعات الع�_�ة، خاIP ال(��ف العام على اإلعالم 

�س(ي ال�ز�� أح(� ع=اف، م�ی� عام االت/اد، لالنV(ام ال
لل(�جه، م? اجل ال(=اه(ة في فVح ج�ائ9 االح0الل أمام 
العال9 وت=ل�{ ال�Vء على االن0هاكات @/3 األرض 
واالن=ان وتعH�H ص(�د ال�عI الفل=4U%ي ب�جه ال(/0ل 

  .الغاش9
و��ارك في فعال�ات ال�4م اإلعالمي ال(ف�0ح ض� 

، ق%اة الق�س ال0عل�(ة، وو�الة معا اإلخ�ار�ة، االس0�Uان
  .نوتلف��H ع�دة

االث%4?  وفي ال=�اق ذاته، اع0(� ال�ز�� ع=اف
  .م? �ل أس�1ع ی�ما إعالم�ا مف�0حا ض� االس0�Uان

%4�ة وفا U=٣٠/١٢/٢٠٢٠و�الة األن�اء الفل 

* * * * * 
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�א1	א�א�� �

  الق�س في ال�Uا@ع العال(�ة
ن&%ة ال(ل)�ة ل�*و الق�س  م? واجI اللًانUالقا

�ة الق�س Vوم? ض(%ها إص�ار ال�راسات ال0ي في خ�مة ق
ت*�� ع�و_ة الق�س وت�ح� اف0�اءات االح0الل اإلس�ائ4لي 

ل(�ی%ة  وال�د على س�اساته الهادفة إلى م/� اله��ة ال
قا��ة
العام العال(ي @ادعاءاته فق� أص�رت ال�أv الق�س، وتVل4ل 

ً �0ا@ا ٦/١٢/٢٠٢٠ الق�س ب0ار�خ نالل&%ة ال(ل)�ة ل�*و
ل(*لفه ال=�4 " م�ی%ة الق�س في ال�Uا@ع العال(�ة"@ع%�ان 

قصف/ة م? ال�ر ) ٢٤١(جل4ل P%�س و�قع ال)0اب في 
  .نال)41� الفاخ� وال(ل�

نوق"�نا أن �BK هmا ال0ار�خ ه� ال0ار�خ نف=ه 
الvm أعل? ��ه ال�ئ�- األم��Bي ق�اره ال"ادر ب0ار�خ 

أن الق�س ال)املة ال(�ح�ة عاص(ة ل�ولة  "م٦/١٢/٢٠١٧
�ة "إس�ائ4ل/�، م*��ی? أن الق�س ع�_�ة إسالم�ة وم=

jوال زال jكان.  
�k هmا ال)0اب إث�اتا لل0ار�خ الع�_ي ال(ق�سي Vًو�
الع��3 م? خالل �Pا@ع ال1��� واألخ0ام عل4ها وال0ي ت)�ف 
ع? ص�رة مه(ة م? ص�ر ال
قافة وال0ار�خ ال(ق�سي، 

ال(Bانة الهامة للق�س في مع9b دول العال9، إضافة وتbه� 
إلى أنها ت41? ص�ر االه0(ام العال(ي والع�_ي وال(/لي 
 klف ت&اهها وال(�ا�ز ال�ور األردني ال(��ال(�ی%ة، وت1@
%4�ة، وه� U=ة الفل�Vة ت&اه القRاس�اب0ة وال
األردن�ة ال

  .أول إص�ار ع�_ي ت%اول هmا ال(�ض�ع
 اق0%اء ن=خ م? هmا ال)0اب و�(B? لل�اغ41? في

 .دی%ار) ١٥(ًال�0اصل مع الل&%ة عل(ا @أن ث(? ال%=Rة 

  ٩/١٢/٢٠٢٠نالل&%ة ال(ل)�ة ل�*و الق�س 
* * * * * 

%4�ة في خـUا@ات U=ة الفل�Vإشهار �0اب الق
 ال(لF ال/=4? ب? Pالل

 

 اح0فj ال&امعة األردن�ة، أم- -  ب0�ا- ع(ان
�«األر_عاء، @إشهار �0اب Vا@ات القUة في خ�%4U=ة الفل

» ال(لF ال/=4? ب? Pالل ملF ال((ل)ة األردن�ة الهاش(�ة
ال���0ر علي م/افbة، م?  لل(*رخ واألكادK(ي األردني

إص�ارات ��سي ال(لF ال/=4? ب? Pالل لل�راسات 
�ة&� .األردن�ة وال�ول�ة في م��H ال�راسات اإلس0�ات

وقال رئ�- ال�زراء األس31 ال���0ر ع�1 
إن «ؤوف ال�واب�ة خالل ن�وة حفل إشهار ال)0اب ال�

�ة مه(ة و�0ا@ا عل(�ا وم�جعا Rقة تار��ًال)0اب Kع� وث ً ً
ًم�ثقا ل)ل ال(ه0(4? @ال0ار�خ ال=�اسي لألردن ولل�احل  ّ
�ة Vالل وم�اقفه م? القP ?9 ال/=4? ب�bالع

%4�ةU=الفل». 
وأشار رئ�- ال&امعة األردن�ة ال���0ر ع�1 

 @/�Vر ن�Rة م? رجال ال�ولة وال=�اس44? ال)��9 القVاة
األردن44? ال(ع%44?، أن ال)0اب B�Kل س&ال حافال 
ّ@األح�اث ال0ي عاشها األردن ی1�ز دوره الفعال في 

 .ال(&0(ع ال�ولي
وأضاف أن ال)0اب الvm جاء ض(? سل=لة 
 Fسي ال(ل�ة و��&�م%��رات م��H ال�راسات اإلس0�ات

�ول�ة، ت%اول ��ه ال(*رخ ح=4? لل�راسات األردن�ة وال
�ة Vة ال(0علقة @الق��قا للURا@ات ال)ل(lال وف/"ا د�ت/ل
%4�ة، ال0ي ألقاها جاللة ال(غف�ر له ال(لF ال/=4? U=الفل
ب? Pالل 4Pلة س%�ات حB(ه ال((�0ة ب4? األع�ام 

�ة وال(/ل�ة، ) م١٩٩٩ ـ ١٩٥٢(%Pفي ال(%اس�ات ال�
فل ال�ول�ة، ل��Bل وفي ال(*ت(�ات والق(9 الع�_�ة وال(/ا

َّال)0اب @(ادته ال(�ثقة ونb�ة م*لفه الفاح"ة إضافة 
�ة ال0ي ت0%اول ح��ة ال"�اع Rة لل�راسات ال0ار��ن�¥

 .الع�_ي اإلس�ائ4لي
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وع�ض ال���0ر علي م/افbة في ال%�وة أ@عاد 
 klفي ال(�ا jل
ومVام4? تلF الURا@ات ال0ي ت(

�ة ال�س(�ة لألردن إزاء األح�اث وال�U0راتVال(0علقة @الق 
�ة وال�ول�ة، ع1� ح�الي )�%4�ة على ال=اح40? اإلقلU=الفل

�ة٤٦Vه القmوقال. ً عاما م? تار�خ ه:« IURب�راس0ي ل
�ة Vانة القBالل ومP ?ال/=4? ب Fال(غف�ر له ال(ل

�ة م�ت في Vه القmة ف4ها، وج�ت أن ه�%4U=٥الفل 
 :م�احل، وهي

ال�س�0ر�ة م�حلة ما ب4? ت�لي ال/=4? سلUاته 
%4�ة U=الفل ���ة ال0/)b%ام م�l١٩٦٤-١٩٥٣و ،

�ام م%b(ة م�حلة ال(�حلة ال
ان�ةl ?ال/=4? م klم� 
%4�ة، والعالقة ال�ا@Uة ب4%ها و_4? األردن U=الفل ���ال0/

م، ال(�حلة ال
ال
ة ف)انj م�حلة ما ب4? ١٩٧٤ح0ى العام 
%4�ة ل0)� ال((
ل U=الفل ���ة ال0/)b%)@ اف�ناالع0

ل��عي ال�ح�4 لل�عI الفل=4U%ي وق�ار فF االرت�ا� ا
، ال(�حلة ال�ا@عة ف)انj ١٩٨٨-١٩٧٤@الVفة الغ�_�ة 

م�حلة مفاوضات ال=الم إلب�ام معاه�ة وادv ع�_ة 
، ال(�حلة الRام=ة ت(
لj في دفاع ١٩٩٤-١٩٩١

%4�ة ب4? العام U=ة الفل�Vال/=4? ع? الق Fال(ل
١٩٩٩-١٩٩٤». 

%4�ة في خUا@ات القVة ال«و�ع� �0اب U=فل
» ال(لF ال/=4? ب? Pالل ملF ال((ل)ة األردن�ة الهاش(�ة

@اك�رة اص�ارات ��سي ال(لF ال/=4? ب? Pالل لل�راسات 
األردن�ة وال�ول�ة في ال(��H الb/K vmى ب�ع9 م�اش� م? 
نجاللة ال(لF ع�1 هللا ال
اني ب? ال/=4?، ل��B ال)�سي 

���ة وماK"�ره م? @(ا KعBف عل�ه م? م��وعات ت�ث
دراسات و_/�ث عل(�ة م? أه9 ال(�اجع ال0ي ت�/³ في 

- ١٩٥٢تار�خ ال/=4? وح��ة حB(ه في ال((ل)ة 
١٩٩٩. 

�ة ال���0ر &�و�ان م�ی� م��H ال�راسات اإلس0�ات
ز�� ¥�ادات رحI @ال/�Vر وشB� رئ�- ال&امعة 

ود ل(��H ال�راسات األردن�ة على دع(ه ال(�0اصل والالم/�
&��ةاإلس0�ات.  

  ٤ ص١٧/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * * 

ال(=&� األق"ى ال(�ارك في : ص�ور �0اب
  ال=%ة ال%��1ة ال(Uه�ة

 

ًح�ی
ا ع? دار فل=40%ا لل�Uاعة   ص�ر– الق�س
ال(=&� األق"ى ال(�ارك في : "وال%�� ب�م�3 �0اب
�9 في " ال=%ة ال%��1ة ال(Uه�ة�لل�اح³ الفل=4U%ي ال(

األسع�، وقام ال��خ ال���0ر الع�اق األس0اذ رش�4 ج1� 
vعB�مة سع�4 ص1� خI4U ال(=&� األق"ى ال(�ارك 
ب0ق��� ال)0اب �(ا ق�مj ال)0اب األس0اذة ن4b�ة م/(�د 
%4�ة سا@قا في جامعة U=ال�راسات الفل H��ة م�اب م�یUًخ

  . @غ�اد
 وخ(=4? صف/ة واث%40?و�قع ال)0اب في مائ40? 

0vي ح�ی³ ن�1 م? القUع ال(�0س{ وع�ض أك
� م? مائ
 Fت01ها وذل�ح وح=? م? ح³4 ق�تها وم�ش��k ب4? ص/
ح�ل ب�ان مBانة ال(=&� األق"ى ال(�ارك في عق�4ة 

 .ال(=ل9
 ال�اح³ رش�4 األسع� أن یه�v �0ا@ه إلى وارتأ�

ال�عI الع�_ي الفل=4U%ي ال(=ل9 ال(�ا@{ ال"ام� و�لى 
نش�4خ ورجال وش�اب فل=4U? الmی? ی�افع� ع? 

ألق"ى ال(�ارك @"�وره9 العار�ة �ل ی�م و�لى ال(=&� ا
س�4ات وف0�ات م�ی%ة الق�س و�ل فل=4U? الل�اتي ی�افع? 

  . ع? ال(=&� األق"ى @ع�H(0ه? وعل(ه?
أن : "vوأوضح ال���0ر ص1� في تق��� ال)0اب

ألفا´ فل=4U? والق�س واألق"ى ت"I في وعاء واح� 
"ى @/³4 إذا ذ��ت فل=4U? فإنها تع%ي الق�س واألق

والعB- ص/�ح وال م&ال لف"ل دالالت هmه األلفا´ ع? 
@عVها �(ا ذهI ع�د م? العل(اء وال�اح
4? إلى أن لف� 
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ال�ام ی%=&9 مع فل=4U? والق�س واألق"ى وأن دالل0ه 
  ". م�ت�Uة بها

وق� ت9 ت�ز�ع ال)0اب على ال&امعات الع�_�ة 
ومعارض ال)0اب العال(�ة وم�اكH ال�/³ العل(ي وال(عاه� 
�ا وال&ال�ات اإلسالم�ة =�ال��¥�ة في بل�ان مال�H4ا و�ن�ون

  .ب�ول أورو_ا واألم��404B? و�%�ا وأس0�ال�ا
 ٥ ص١٨/١٢/٢٠٢٠الق�س ال(ق�س�ة 
* * * * * 

%4�ة في "ُم/افbة K�ه� U=ة الفل�Vالق
 "خUا@ات ال(لF ال/=4? ب? Pالل

 

 اح0فj ال&امعة األردن�ة ال�4م - ب0�ا –ع(ان 
%4�ة في خUا@ات “شهار �0اب االر_عاء @اU=ة الفل�Vالق

” ال(لF ال/=4? ب? Pالل ملF ال((ل)ة األردن�ة الهاش(�ة
لل(*رخ واألكادK(ي األردني ال���0ر علي م/افbة، م? 
اص�ارات ��سي ال(لF ال/=4? ب? Pالل لل�راسات 

�ة&�  .األردن�ة وال�ول�ة في م��H ال�راسات االس0�ات
 ال���0ر ع�1 وقال رئ�- ال�زراء االس31

إن “ال�ؤوف ال�واب�ة خالل ن�وة حفل إشهار ال)0اب 
�ة مه(ة و�0ا@ا عل(�ا وم�جعا Rقة تار��ًال)0اب Kع� وث ً ً
ًم�ثقا ل)ل ال(ه0(4? @ال0ار�خ ال=�اسي لألردن ولل�احل  ّ
�ة Vالل وم�اقفه م? القP ?9 ال/=4? ب�bالع

%4�ةU=الفل” .  
ع�1 وأشار رئ�- ال&امعة األردن�ة ال���0ر 

ال)��9 القVاة @/�Vر ن�Rة م? رجال ال�ولة وال=�اس44? 
األردن44? ال(ع%44?، أن ال)0اب B�Kل س&ال حافال 
ّ@األح�اث ال0ي عاشها األردن ی1�ز دوره الفعال في 

وأضاف أن ال)0اب الvm جاء ض(? . ال(&0(ع ال�ولي
�ة و��سي &�سل=لة م%��رات م��H ال�راسات االس0�ات

اسات األردن�ة وال�ول�ة، ت%اول ��ه ال(لF ح=4? لل�ر
�قا للURا@ات ال(ل)�ة ال(0علقة lال وف/"ا د�ال(*رخ ت/ل

 Fة، ال0ي ألقاها جاللة ال(غف�ر له ال(ل�%4U=ة الفل�Vالق@
ال/=4? ب? Pالل 4Pلة س%�ات حB(ه ال((�0ة ب4? األع�ام 

�ة وال(/ل�ة، ) م١٩٩٩ -  ١٩٥٢(%Pفي ال(%اس�ات ال�
(9 الع�_�ة وال(/افل ال�ول�ة، ل��Bل وفي ال(*ت(�ات والق

َّال)0اب @(ادته ال(�ثقة ونb�ة م*لفه الفاح"ة إضافة 
�ة ال0ي ت0%اول ح��ة ال"�اع Rة لل�راسات ال0ار��ّن�¥

  . الع�_ي اإلس�ائ4لي
وع�ض ال���0ر علي م/افbة في ال%�وة أ@عاد 
 klفي ال(�ا jل
ومVام4? تلF الURا@ات ال0ي ت(

�ة ال�س(�ة لألردن إزاVرات ال(0علقة @الق�U0ء األح�اث وال
�ة وال�ول�ة، ع1� ح�الي )�%4�ة على ال=اح40? اإلقلU=الفل

�ة٤٦Vه القmوقال . ً عاما م? تار�خ ه“ IURب�راس0ي ل
�ة Vانة القBالل ومP ?ال/=4? ب Fال(غف�ر له ال(ل
�ة م�ت في خ(- Vه القmة ف4ها، وج�ت أن ه�%4U=الفل

? ت�لي ال/=4? سلUاته م�حلة ما ب4: م�احل، وهي
%4�ة U=الفل ���ة ال0/)b%ام م�l١٩٥٣ال�س�0ر�ة و -

�ام ١٩٦٤l ?ال/=4? م klة م�bة مالح�، ال(�حلة ال
ان
%4�ة، والعالقة ال�ا@Uة ب4%ها و_4? U=الفل ���ة ال0/)b%م

م، ال(�حلة ال
ال
ة ف)انj م�حلة ١٩٧٤األردن ح0ى عام 
%4�ة ل0)� ما ب4? االع0�اف @(%b(ة ال0/��� الفل=Uن

 Fار ف�4%ي وقU=الفل Iعي ال�ح�4 لل�ع�ل ال�
ال((
، ال(�حلة ال�ا@عة ١٩٨٨-١٩٧٤االرت�ا� @الVفة الغ�_�ة 

ف)انj م�حلة مفاوضات ال=الم إلب�ام معاه�ة وادv ع�_ة 
، ال(�حلة الRام=ة ت(
لj في دفاع ١٩٩٤-١٩٩١

%4�ة ب4? عام U=ة الفل�Vال/=4? ع? الق F١٩٩٤ال(ل -
١٩٩٩” .  

%4�ة في خUا@ات “و�ع� �0اب U=ة الفلVالق
” ال(لF ال/=4? ب? Pالل ملF ال((ل)ة األردن�ة الهاش(�ة

@اك�رة اص�ارات ��سي ال(لF ال/=4? ب? Pالل لل�راسات 
األردن�ة وال�ول�ة في ال(��H الb/K vmى ب�ع9 م�اش� م? 
نجاللة ال(لF ع�1 هللا ال
اني اب? ال/=4?، ل��B ال)�سي 



  

  
٢٤٦ 

�ة وماK"�ره م? @(ا KعBف عل���ه م? م��وعات ت�ث
دراسات و_/�ث عل(�ة م? أه9 ال(�اجع ال0ي ت�/³ في 

- ١٩٥٢تار�خ ال/=4? وح��ة حB(ه في ال((ل)ة 
١٩٩٩.  

 vأ�٩ ص٢٢/١٢/٢٠٢٠ال  
* * * * * 

ك0اب Kعای? ال0)��? ال=�اسي وال0ار�Rي 
  ل(�ی%ة الق�س

  

ص�ر ح�ی
ا ع?  -  v فات? ال)�ر-ع(ان 
ّال0)��? ال=�اسي «�ول�ة �0اب م*س=ة الق�س ال

ر�اض  .، الvm ی0%اول ��ه د»ّوال0ار�Rي ل(�ی%ة الق�س
 m%اسي ل(�ی%ة الق�س م�ّح(�دة، ت�Bل ال0ار�خ ال= َ ُّ

ًالع"� ال)%عاني وص�ال إلى الع"� ال/الي ّ.  
ّو�ع�ج ال(*لف على ال�ور األردني في الق�س  ِّ

 ١٩٤٨في ق�اءة س�اس�ة ت/ل4ل�ة، و_Rاصة ب4? عامي 
ال�ضع «ً، م��Hا على ال(=&� األق"ى، ومفه�م ١٩٦٧و

الK vmع%ي ح"��ة اإلدارة اإلسالم�ة لألق"ى، » القائ9
ِم41%ا سعي االح0الل إلى ن=ف هmا ال(فه�م وف�ض  ً

  .س�U�ته ال)املة على ال(=&�
و�kl�0 ال(*لف ع%� ال(�حلة ال0ي وقعj ف4ها 

 األولى الق�س ت/j س�U�ة ب��Uان�ا @ع� ال/�ب العال(�ة
�ان االح0الل في أKار � -�ِ، و�1�ز دور ١٩٤٨ح0ى تأس

ب��Uان�ا في ت=ه4ل اس0�الء ال4ه�د على أراضي الق�س، 
  .ّودع(ها للع"ا@ات ال"ه�4ن�ة

�ة س�اس�ة للق�س Rة تار�Pّو�ق�م ال(*لف إحا
ًفي القان� ال�ولي، م=0ع�ضا أب�ز الق�ارات ال"ادرة ع?  ّ ن

�ات هmه الق�اراتال(%b(ات ال�ول�ة ح�ل الق�س
. ، وح4
و�90R ال(*لف ف"�ل ال)0اب @ال/�ی³ ع? الق�س ب4? 

  .م�ار�ع ال0=��ة وال(�اkl ال�ول�ة
 ،9Kو�غ�ص ال(*لف في تار�خ الق�س الق�
و_Rاصة مع نهاKة األلف ال�ا@ع ق1ل ال(�الد، ل4�س9 

�ة ال)%عان�ة لفل=4U? والق�س"R�ر ال�Vّمالمح ح .  
�ع�ب ال0ي سj%B ّثK 9=0ع�ض األق�ام وال

ًالق�س، م41%ا أن الع%"� الع�_ي ال)%عاني @قي عامال  ّ ّ ّ ً ّ
ًثاب0ا على م�ار الع"�ر ال0ي شه�ت ف4ها الق�س ت%�عا  ً
ّفي الغHاة وال(/0ل4?، في ح4? �ان ال/9B ال4ه�دv للق�س  ّ ِ

�Pارئا وق"4�ا ل9 ی�م س� ن/�  ً   .ً عاما٧٠ً
�� ال(*لف في اس0ع�اض الل�حة s0=و�

ِة ال((H4ة ال0ي ازدانj بها الق�س في عه� ال�ول ّال/Vار�
ّاإلسالم�ة ال(0عا�lة، م%m الف0ح اإلسالمي لها ح0ى  ِ ِ ّ

ً، ذاك�ا أب�ز األح�اث ال0ي ١٩١٧ّاالح0الل ال1��Uاني عام 
  . ّشه�تها ال(�ی%ة ال(ق�سة، واه0(ام ال(=ل(4? بها

ّو�=ل{ ال(*لف ال�Vء على سق�� الق�س ب�4 
ّ�د ت/���ها ال0ي ت�جj @الف0ح ال"الحي ّال"ل4414?، وجه ُِّ

  .>>...م١١٨٧/ ه٥٨٣ّاألی�_ي عام 
 vأ�١٢ ص٢٣/١٢/٢٠٢٠ال 

* * * * * 

��2��3א �!

%4�ة األردن�ة والق�اس9 ال(�0��ةU=الق(ة الفل  
  

 vس� الق�وة

 -�الق(ة ب4? جاللة ال(لF ع�1 هللا ال
اني ورئ
دولة فل=4U? م/(�د ¥�اس، في م�ی%ة الع��ة األردن�ة 
جاءت ل0*�� م&�دا اه(�ة الع(ل ب4? فل=4U? واألردن 
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�ة واح�ة ال B)K? ان تH&0أ ولV0ع ال%قا� ال(ه(ة Vكق
�ة امامها ل(عال&ة م&(ل&��ارات االس0�اتRرات وال�U0ال 

%4�ة وخاصة ��(ا ی0عل3 @ال/(اKة U=على ال=احة الفل
�ة في الق�س م? /�وال�فاع ع? ال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
م%Uل3 ال�صاKة الهاش(�ة على هmه ال(ق�سات وج(لة م? 

 .القVاKا ذات االه0(ام ال(�0�ك
ان هmه ال(�اkl ال�اع(ة وآخ�ها تأك�4 جاللة 

%4�ة ال(لF ع�1 هللا ال
اني علىU=ة الفل�Vة الق�H��م 
وأه(�ة االس0(�ار @ال=عي ن/� ت/ق34 ال=الم العادل 
�ق4? ��ادت4? وال�ع41? ال��وال�امل، وع(3 العالقات ب4? ال
 3��P ةPوتفع4ل ال&ه�د م? اجل الع(ل علي رس9 خار

%4�ة U=ة شاملة ل(�اجهة -فل�&� اردن�ة ل1%اء اس0�ات
الم��Bي ت�امI االح0الل وخاصة @ع� رح4ل ال�ئ�- ا

�ة، وض�ورة انUالق ال&ه�د B��ا@ات االمR0ه في االنPوسق�
ل�ضع م=ارات ج�ی�ة في صع�د ال�ئ�- االم��Bي ج� 
@ای�ن، وال=عى إلسقا� ال(�ار�ع ال0"ف��ة والv�"0 ل)ل 
، واتRاذ خ�Uات  نم/اوالت ت(��� ما K=(ى @"فقة الق�

�ائ4ل�ة ع�_�ة ف�ر�ة ل(�اجهة الق�ارات واالن0هاكات االس
ال(�ع�مة أم4���ا @"�رة ساف�ة وغ4� م=�1قة، وال0ي 
اص�/j ت�Bل خ�Uرة على م&(ل االوضاع الع�_�ة 
%4�ة، وان هmا االم� یU0لI اوال ض�ورة U=ة الفل�Vوالق
االس0قالل االق0"ادv وال�P%ي، وال�1ء فعل�ا ب1%اء 
ال(*س=ات االق0"ادKة ال(%1�ة علي الع(ل ال(�0�ك ب4? 

? اجل االنف)اك االق0"ادv ع? االح0الل، وتع(3 ال�ع41? م
�ة ال0ي ت�_{ ب4? فل=4U? واألردن، وما Rالعالقات ال0ار�
K&(ع ب4%ه(ا م? ق�اس9 م�0��ة ت*�� دوما علي اه(�ة 
ال�ع9 ال)41� الvm تق�مه ال((ل)ة لفل=4U? في م0Rلف 

ن4ل ال/��ة و�ن&از االس0قالل  ال(/افل وال(&االت م? أجل
 . ال�P%ي

ان العالقات االخ��ة ب4? األردن وفل=4U? هي 
�ة ع(�قة و�أتي انعقاد هmه الق(ة م&�دا @ع� Rعالقات تار�
�اب ع? ال/�Vر @=I1 جائ/ة ��رونا ل0*�� علي رسالة �

 klم/(�د ¥�اس، وم�ا -�ال(لF ع�1 هللا ال
اني وال�ئ
%4�ة وسع4ها ل0/ق34 U=ة الفل�Vم? الق jاب
األردن ال

 وال�امل في ال(%Uقة، م? خالل اقامة ال�ولة ال=الم العادل
%4�ة على ح�ود U=وعاص(0ها الق�س وض(ان ١٩٦٧الفل ،

 9Kوس�0قي تع(ل علي تق� j4?، وان االردن �انwع�دة الالج
كافة أشBال ال�ع9 لل�عI الفل=4U%ي ل0عH�H ص(�ده 
وخاصة في الق�س أمام االج�اءات االس�ائ4ل�ة، �(ا ان 

�ة Rال0ار� klال(�ا vه ألVة ع? رف�لألردن واض/ة ومع1
نم=اومة او م��وع أو صفقة أو حل اق0"اد�BK v ب�Kال 

 . ع? ال/ل ال=�اسي
vان%ا @/اجة ماسة لل�1ء الف�ر @ال341U0 الفعلي 
ل1�نامج إقامة ال(%Uقة ال0&ار�ة ال/�ة وت�&�ع االس0
(ار، 
وت��U� ال(�ار�ع االق0"ادKة واالنUالق إلقامة م��H ال0&ارة 
نالفل=4U%ي االردني، وتفع4ل ب�وت���ل ال0عاو في م&ال 
�ات مع م%b(ة ال0&ارة العال(�ة وض�ورة الع(ل lاالتفا
ال(�0�ك ب4? االردن وفل=4U? وت&=�4 هmه العالقات 
�ة ب4? ال�ع41? ح³4 یU0لI االنUالق الف�ر Rال0ار�v
�ادة ب4? ال1ل�ی? وتعH�H ص(�د اب%اء �ل341U0 رؤ�ة ال

=4U%ي، وأه(�ة إK&اد ال=1ل ال)ف4لة ل��U0� ال�عI الفل
 ?4U=ة ب4? فل�العالقات االق0"ادKة وال0&ار�ة وال=�اس

 . واألردن
 I%قفان معا ج%�ا الي جK ?4U=ان االردن وفل
و_(�اقفه(ا ال�س(ي وال�ع1ي ح³4 ی�فVان ما K=(ى 
ن@"فقة الق� وتف�عاتها وم/اوالت ف�ض هmه الURة على 

�ول الع�_�ة، م*��تان دوما وفي �ل ال�عI الفل=4U%ي وال
%4�ة U=الفل ���ة ال0/)b%)@ ال)امل F=(0ة ال�ال(�اkl اه(
ك((
ل ش�عي ووح�4 لل�عI الفل=4U%ي، وعلى ض�ورة 
ال0%=34 ال(�0�ك وال0/�ك على ال"ع�4 ال�ولي م? أجل 

 I=(_ي ل�خل3 ل�_ي ع vأ�ة ال�Vالعام العال(ي ل"الح الق
 Iة وحق� ال�ع�%4U=ارات قالفل�ق m44%ي وت%فU=الفل

  .ال��¥�ة ال�ول�ة
  ١١ص ١/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
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* * * * *  

  
?4U=عي.. األردن وفل�1P ت)امل 

  

 فایH @"�1ص ال�واK(ة. د
ع%�ما @ع³ جاللة ال(لF ب�سالة إلى ش�خ 

ال=ف4� األم(ي رئ�- ل&%ة األم9 ال(0/�ه ) ان�انج(
ال(ع%�ة @((ارسة ال�عI الفل=4U%ي ل/ق�قه غ4� القابلة 
لل0"�ف @(%اس�ة ی�م الV0ام? مع ال�عI الفل=4U%ي، 

 واض/ة ت&لي أراد جالل0ه ان ی�ع³ ب�سالة أم(�ة دول�ة
%4�ة U=ة الفل�Vالق ¡RK ا)�ض�اب�ة األوهام ال=�اس�ة �
وأول��0ها وم��0�Hها، وأن زحام ال(�ار�ع ال0ي سادت 
%4�ة وال0ي ت��j ان�Uاعا U=ة الفل�Vة للق�ًاأل@عاد ال=�اس
�قة مUلقا، @أن هmه �ًع? ت�اجع م�قعها ال Kع1� ع? ال/

�ة م/�ر�ة م���Hة م"4��ة @ال%=�ة لألVًردن ش��ا الق
  ..ًوم*س=ات ومل�Bا

 jاب�
لmلF ر�H جالل0ه على إعادة ال4�m0� @ال
 Fة، واأله9 م? �ل ذل��ة وال�وحRة وال0ار��ال=�اس
�ة ال0ي ی%Uل3 م? خاللها �ل ت/�ك دبل�ماسي )��ال
 �4
�ة، وذلF ق� ت9 معال&0ه في �Vه القmأردني ات&اه ه

  .م? ال(قاالت وال0/ل�الت
mفي ه Hسار� Fلmغاب ل �)Vنه ال(قالة على م

�ادة الهاش(�ة �ًكل�ا ع? م�ا�lة ال�0رج الRالق وال(�1ع لل
في معال&ة مفه�م ال0)امل ال�P%ي والع�و_ي في س�اق 
ع(ل�ة الj40�0 وال�Vاب�ة ال=�اس�ة ال0ي وس(j األع�ام 
ال=ا@قة، ذلF أن األردن اثj1 وم%b(ة ال0/��� 

%4�ة م=�0 غ4� م=�1 في ال0)اU=قالفل مل وال%0=34 �
نوال0عاو وت�ادل األدوار ما أد� ب%هاKة ال(Uاف إلى 

» نصفقة الق�«ت&(�4 ول� م�حلي الس0)(ال م��وع 
9Vوع ال�ها م��عاتها وآخ�وتف.  

فال=�اسة األردن�ة ال0ي عه�ناها على م�ار 
jاسي  ال0ار�خ �ان�ًدائ(ا ت�/³ ع? ال0)امل وال�ئام ال=

��1ة ال(ق04ة، وال0ي م? أجل م/ار_ة ان�عاث ف)�ة ال�ع
vأدت إلى ال0ق�قع على الmات، و�لى ج(�د ف)� وس�اسي 
وأخالقي وعقائ�v �ان ق� حmر م%ه جاللة ال(لF في �ل 
خUا@اته ال0ي ات=(j ب�ع� إن=اني اس0
%ائي ق1ل �ارثة 
ًك�رونا، فق� ناد� دائ(ا @الع�الة وال(=اواة وش(�ل�ة 

�ة وال�ول�ة ول9)� یل0فj إلى هmا ال/ل�ل للقVاKا اإلقل
الURاب إال قلة قل4لة م? القادة ال(0%�ر�? وأص/اب الف)� 

  .ال4%�
ون0�&ة لbه�ر جائ/ة ��رونا ت�سخ مفه�م أن 
ًع�ل(ة ال)�ارث ال تU0لI خUUا وس%4? م? اإلع�اد 
وال1%اء �(ا هي الع�ل(ة االق0"ادKة وال=�اس�ة، فال)�ارث 

 ب4? اإلن=ان اإلن=ان�ة عاب�ة للقارات وال/�اجH ال�ه(�ة
ًواآلخ�، وأن أن=%ة ال=ل�ك ال=�اسي أص�/j ه�فا 
�ا ل)ل القادة اإلن=ان44? وال=�اس44?، وهmا ما أث001ه ���ًح
تلF ال)ارثة ال0ي ل9 تkl�0 ول? تkl�0 ع%� ح�ود 

�ة��Uال Hال/�اج.   
�ع ان U0=ه ال(ق�مة جاءت م? اجل ان نmإن ه

)b%ة وم��ادة الهاش(�ة ال0/��� في ن=�0عI ونفه9 أن ال
س�اق هmه الف�ضى ال�ول�ة وفي س�اق األول��ات 
ال�ع��1ة ورس�خ مفه�م ال%��1Rة ال=�اس�ة ق� أثj01 أن 
ال0)امل الع�و_ي وخاصة ب4? ال�ع41? األردني 
�ا ل"%اعة ���ًوالفل=4U%ي �ان وما زال وس�4قى ع%�انا ح ً
�ات هائلة على �ل األصع�ة /Vت IلU0ی Fاإلن&ازات وذل

صفقة «�vف أمام ال0�ار ال�ع�1 واف�ازاته م? فال�ق
وتف�عاتها واالن&�ار ن/� وه9 االن=الخ ع? » نالق�

ال�اقع ال(�ض�عي وال=�اسي ل�ول اإلقل�K 9ع1� ع? ع�م 
�قي لق�ان4? ال0ار�خ ال(�ض�¥�ة ال0ي ص%عj م? �فه9 ح
ًال"(�د األردني والفل=4U%ي على �ل األصع�ة س�اس�ا 

ًوت%(��ا واق0"ادKا  وم/اوالت ل0ه(�; دور رسالة ال
�رة ً
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�الع�_�ة ال)1� وال�فع @ات&اه ال�/³ ع? ال("الح الRاصة 
ً لmلF وkl االردن ج%�ا الى ج%I و�0فا إلى �0ف .س0ف�ل ً

مع ال�عI الفل=4U%ي @/%)ة س�اس�ة ودبل�ماس�ة قادها 
Fاق�0ار جاللة ال(ل@.  

ص�ق�ني، أن ال0ار�خ س�I0B ع? تلF ال/%)ة 
�ادتان األردن�ة ال=�اس�ة� ت/j ع%�ان ��k اسU0اعj ال

%4�ة أن ت"%عا إس%ادا دول�ا قل ن4b�ه ح�ل ال/ل U=ًوالفل ً
%4�ة، فانعB- ه�ف U=ة الفل�Vالعادل للق»;�» ال0ه(

�قي ل)ل ع�ابي �ّلل�ور األردني والفل=4U%ي إلى ته(�; ح
  .وم��وع ال9V» نصفقة الق�«

 vأ�١٢ص ١/١٢/٢٠٢٠ال 
 

* * * * *  

 v ال(لF ودور األردن ال(/�رح�اك
  

 راكان ال=عای�ة
�ادة جاللة ال(لF، ال0أك�4 على �K&�د األردن، @

%4�ة ب�صفها ال(/�ر اU=ة الفل�Vة الق�H��في م jاب
ل
ًال=�اسة األردن�ة، وأول��0ها ال/اض�ة، دائ(ا، في �ل 

�ة أو دول�ة)� فال((ل)ة .م%اس�ة وفعال�ة م/ل�ة أو إقل
ل�یها ح=اس�ة خاصة، واس0
%ائ�ة، ت&اه فل=4U?، وق� 
�ة Vق4? للق�ُأس=j تلF ال/=اس�ة، على وعي وفه9 ع(
 Iة أن ت%0هي @إعادة ال/ق� لل�ع�قوم=اراتها وأه(

 هmا الفه9، م1%ي على Kق4U=. ?4%ي، و�قامة دول0هالفل
و�دراك @أن ال سالم وال اس0ق�ار في اإلقل�9 والعال9، ما ل9 
قت)? ه%اك ت=��ة س�اس�ة شاملة وعادلة تع�4 ال/ق� 

  .ألص/ابها
هmا أم�، @قي شغل ال(لF ال�اغل، م%m ت�ل�ه 
�ة Vصا على أن ی�قي الق�9، و_قي األش� حB/ًال

%4�ة بU=ا على ج�ول أع(اله، وألجلها قاوم الفل�ً%�ا أساس ً
  .ضغ�Pات، وواجه صع�_ات وت/�Kات

�ة، Vًو_قي، واألردن�4 م? خلفه، أم4%ا على الق ن
ًثاب0ا صام�ا في وجه �ل الK�/0ات وال"عاب K&ا@ه، .. ً

ً@"ال@ة وح%)ة، �ل الVغ�Pات، م*س=ا �ل فعل وح��ة 
اس على ق�اع� ق�م�ة، ع�و_�ة و�سالم�ة، وعلى أس

  .أخالقي ودی%ي و�ن=اني
 jة، �ان�أصعI الل/bات وأك
�ها دقة وح=اس
في عه� ال�ئ�- األم4��ي دونال� ت�مI، واجه خاللها 
%4�ة مقار_ات أم4���ة ش�ی�ة U=ة الفل�Vاألردن والق

لف�ض » إس�ائ4ل«ال�URرة؛ ألقى ت�مB@ Iل ثقله خلف 
  .وقائع ج�ی�ة على األرض، في أغلI ال(لفات

 Fاول ذلP ة؛ الق�س�Vمفاصل الق
ما جعل ف�صة إقامة ال�ولة (...) وال(=P�0%ات وغ4�ها 

%4�ة تقارب ال(=4/0ل، �ان ذلF جل�ا أمام اس0(اتة U=ًالفل
ت��0&ا » نصفقة الق�« إس�ائ4ل�ة ل0(��� -  أم4���ة

�ةVالق IUش }UR)ل.  
 jغ�� في أوجها، وح(لVال jان� jال�ق Fفي ذل

�اتها مRاP� ج(ة، ل)? اP ص(� في ،Fادة ال(ل��ألردن، @
 vاخ أو اع�0ار أل�نعلى ث�اب0ه وم�اقفه دو ت%ازل أو ت

  .ت)ال�k م/0(لة
ًألن ال(=ألة أمام ال(لF �انj واض/ة ت(اما، 
%4�ة في س�اق U=حل ال ی%0هي @إقامة ال�ولة الفل vفأ
ع(ل�ة سل(�ة م%"فة وعادلة، س�أتي @الف�ضى، ألن 

�اع حق� ال�عV@ ق1لK ?قأح�ا ل �ة ًs"4%ي وتU=الفل I
�ةVالق.  

ال(لF ش�ح ذلF لألم4��44? واألورو_44?، و�ل 
العال9، وأك� له9 أن إنهاء ال"�اع ل? ی90 إال @=الم حل 
ال�ول40?، و��اعي ال�صاKة الهاش(�ة على ال(ق�سات، و�ال 

 هmا ال�عي .س4%ع�م االس0ق�ار واألم? في ال(%Uقة والعال9
%4�ة U=ة الفل�Vوآثار ع�م حلها @ع�الة، األردني @الق

 Iل&K ة أن ال=الم�ًلقي، دائ(ا، أص�اء وق�1ال وأن"ارا لف) ًً ً
ًاالس0ق�ار، ف)�ة @قي ال(لF م(=Bا بها، @ال ض�ف أو 



  

  
٢٥٠ 

�ل4?، رغ9 ت/�الت �1� شه�تها ال(%Uقة؛ أضعفj الع(3 
�ة، و��فj �ه� األردن والفل=4U%44? معاV_ي للق�ًالع.  

 !؟..ى ماذا ن�اه?ال=*ال، هل تغ4� ال/ال، وعل
ًإلى اآلن ل9 ی0غ4� ال/ال، وتغ44�ه ل�- أم�ا سهال، ل)%ه  ً
�م(B?، وهي إمBان�ة، ی� األردن أن لها ف�صة في عه� 
 Iای�ن، دو ت�ه9 أو ت�قع @أن @ای�ن س4%قل@ -�نال�ئ

  .«إس�ائ4ل«على 
 ّل)? إدارته س�0ور الHواKا، وتع�4 االع�0ار لـ

ال(لF أن K&عل م%ه ف�صة ، وه� ما ی��� »حل ال�ول40?«
vوال�ور ال(/�ر .. تع�4 ال(لف الفل=4U%ي على الUاولة

ًس��B أردن�ا مل)�ا @/0ا، وال/�اك األخ4� الvm ن�ه�ه  ً ً ن
  .یmهI في هmا االت&اه

 vأ�١ص ١/١٢/٢٠٢٠ال  
* * * * *  

9� !! م*ام�ة دول�ة.. ال0ق=
  

 رش�4 ح=?
%4�ةU=ة الفل�Vال�ع� .. ل9 ت�ه� الق m%م

ق�ارا @�URرة ق�ار ال0ق=�9 رق9 .. ال(�*وم وح0ى ال�4م
ال0ي صادفj ذ��اه االل�(ة االح� .. ٤٧لعام » ١٨١«

ب�ل4ل أن ال�ئ�- االم4��ي ..  ت���? ثاني٢٩ال(اضي 
ال0�غI4 »..ضع �ل ثقلهو.. »ت�ومان«ح4%ها 
I4ه�9 .. »وال0�وثقل ال�الKات ال(0/�ة الق�ار ال0ق=

 jدولة» ٣٣«ال(�*وم، ف�افق ..j١٣»وعارض «
 j��"0ع? ال jدول» ١٠«وام0%ع.. 

خ�Uرة الق�ار أنه عUى الع�و ال"ه�4ني ش�¥�ة 
م? ارض فل=4U? « %٥٦«اقامة دولة یه�دKة على 
في ح4? .. 9٢الف �» ١٤«الع�_�ة، وت1لغ م=اح0ها 

ح3 .. أص/اب ال�P? ال��ع44?.. اعUى اص/اب االرض
%4�ة على ارض م=اح0ه U=٢ك9%٤٢«اقامة دولة فل».. 

 ?BK 9وال(فارقة ال(*ل(ة ان ال4ه�د في ح4%ها ل
وهي ارض في » %٦«نK(ل)� في فل=4U? أك
� م? 

ملF لل�ولة، اع0Uها ب��Uان�ا » ام4��ة«اغل1ها ارض 
الى جانI ش�اء .. �الة ال4ه�دKةال�ولة ال(=0ع(�ة لل�

 !!..اراضي م? عائالت
هmا ون¡ الق�ار ال(��mر على @قاء م%Uق0ي 

 ..الق�س و_j4 ل/9 ت/j ال/(اKة ال�ول�ة
و�افة . ال�عI الع�_ي الفل=4U%ي واالمة �لها

 دول اعVاء في االم9 ال(0/�ة ٦وهي .. ال�ول الع�_�ة
 سا@قة ل(��mر، والB�K vmل ارفjV الق�ار ..ح4%ها

واع�0اء صارخا على . خ4U�ة في تار�خ االم9 ال(0/�ة
و�%0هF الق�ان4? ال�ول�ة، @اعUائه .. ال�عI الفل=4U%ي

م? ارض فل=4U? الع�_�ة، لع"ا@ات صه�4ن�ة، ال % ٥٦
�ة %٦ت(لF اال R4? ال0ار�U=م? ارض فل. 

انه .. خ�Uرة الق�ار االث9 عالوة على ما ذ��نا
ه�4ن�ة القامة دول0ه9 في قلI شBل رافعة للع"ا@ات ال"

وت%فm4 وع� بلف�ر ال(�*وم @(=اع�ة .. ال�P? الع�_ي
وال0ي اش0�jP في ن¡ .. صاح�ة ال�ع�.. ب��Uان�ا

وهي م*ام�ة ن=&0ها ... االن�0اب ت%فm4 هmه ال(*ام�ة
ك/ل لل(=الة ال4ه�دKة، وت�ج�ه Pع%ة ... وحل�ف0ها ام4��ا

و��ف0ه ان .. ل1ها@اقامة ��ان معادv في ق.قاتلة لالمة
��BK مRل�ا للق� ال(عادKة، واالس0�الء على ال%ف{  ن

وا@قاء االمة �لها ت/j س�k . الع�_ي وال
�وات الع�_�ة
 ..ال0ه�ی� واالبH0از

على تهw4ة �ل » ام ال�ل�«لق� ع(لj ب��Uان�ا 
 ال=�اس�ة واالق0"ادKة واالج0(ا¥�ة، القامة هmا :الb�وف

عj ه&�ة ال4ه�د الى ف�&.. ال)�ان الغاصI ال(=خ
ح0ى وصل ع�د ال4ه�د في .. فل=4U? و_اع�اد خ�ا��ة
.. الفا» ٦٥٠«الى ح�الي » ٤٨«فل=4U? ع��ة ال%)�ة 

 ١٨ ح�الى ١٩٢٠في ح4? ل9 ی0&اوز ع�ده9 في عام 
vالف یه�د. 
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واسه(j في ت�4Bل الع"ا@ات ال"ه�4ن�ة 
واقامة ال(=0ع(�ات .. وت�ر�1ها وم�ها @ال=الح ال/�ی³

نع االسل/ة و�انj وراء اش0�اك ف4ل3 یه�دv في وم"ا
 ..ال/�ب ال)�ن�ة

شع1%ا الع�_ي الفل=4U%ي لBK 9? غافال ع? 
ف�ف� ال0ق=�9 وقاوم ه&�ة ال4ه�د الى .. ال(*ام�ة وا@عادها

فل=4U?، وف&� ث�رات م0الحقة، اب�زها ث�رة ال1�اق وث�رة 
ح³4 اسU0اع ال
�ار اال@Uال ت/��� مع9b ال(�ن . ٣٦
%4�ة وعلى راسها الق�سالفU=ا على .. ل�ما اج1� ب��Uان

الف ج%�v �ان�ا مع=B��? » ١٠٠«اس�0عاء اك
� م? 
  ..في اله%� لل�=U�ة على الHلHال الفل=4U%ي

وال=*ال الUK vm�ح نف=ه @ع� هmا ال��ح 
 ؟..وال0ف"4ل

%4�ة م? االم9 U=اد الفل��ل(اذا ال تUلI ال
خاصة .. ق�ار ال0ق=�9ال(0/�ة وم&ل- االم? الع�دة الى 

  ان اقامة دولة الع�و م��و� @اقامة دولة للفل=4U%4?؟؟
ان ال�ئ�- ع�1ا .. نوه%ا ن�m� م? ی%=� 

» @ان�ونغ«ال%اص� اش0�� ل/�Vر اس�ائ4ل م*ت(� 
ان «.. اش0��.. ،ح4%(ا PلI م%ه نه�و ان ت�ارك١٩٥٥

1�قهU09 وان ت�1أ ب�وع�دة الالج4w? الى ..تع0�ف @ال0ق=
%4�ة �(ا ح�دها ق�ار ال0ق=�9رحاب U=؟؟.ال�ولة الفل  

ت%)� لق�ارات ال��¥�ة .. الع�و ال"ه�4ني 
  ..@ع� ما و�فها ل"ال/ه.. ال�ول�ة

 ١١ ص١/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

%4�ة U=مة االح0الل األم�ال الفل�Bص%ة ح�ق
9b%إرهاب م  

  vس� الق�وة
دولة االح0الل االس�ائ4لي ضالعة في م(ارسة 

اب ال(%9b @/3 ال�عI الع�_ي الفل=4U%ي على م�ار االره
س%�ات ال"�اع وهى اق�مj على ت%فm4 سل=لة ��Pلة م? 

 ?44%4U=ة وقام�ا @ق0ل الفل�ال(&ازر والع(ل�ات االرهاب
العHل وم"ادرة االراضي و�قامة ال(=P�0%ات عل4ها، وال 
%4�ة @/&ة U=ادة الفل��K/3 له9 ف�ض عق�_ات على ال

�فع االم�ال ألس� ال�ه�اء واألس� القا@ع4? انها تق�م ب�
في زناز�? االح0الل، وفي �ل ذلF ال ب� م? ت&=�4 ودع9 
%4�ة على اساس U=ادة الفل��ال(�kl ال�P%ي ال&امع لل
%4�ة وال�عI الفل=4U%ي ل)ل U=ادة الفل��رف� ال
�ة، وفي %P04%ا ال�Vة ق�s"0ات الهادفة لUUR)ال

ن، ومUURات ال9V مق�م0ها ما K=(ى بـ"فقة الق�
كأساس  االس�ائ4ل�ة، والF=)0 @ق�ارات ال��¥�ة ال�ول�ة

 .ل/ل ال"�اع الع�_ي االس�ائ4لي
ان ام�ال ال(قاصة هي ح3 ل�عI الفل=4U%ي 
ول�- م%ه م? اح� وال ب� م? ال0عامل @/B(ة في هmا 
%4�ة م? االح0الل U=اع حق�ق%ا الفلH0ال(لف وم0ا@ع0ه الن

�ة شاملة وال=عى ال�ائ9 م? اجل &�وضع اس0�ات
لالس0قالل االق0"ادv ع? االح0الل، و�نهاء اv عالقات 
�ه نات&ة ع? ال�ضع القائ9 م? اجل االنف)اك B@ت�ا

 في ب%اء ال(*س=ات االق0"ادKة ءاالق0"ادv وال�1
%4�ة والع(ل على االت&اه ن/� االس�اق الع�_�ة U=الفل

 م? قالس40�اد ما یلHم لل=� ال(/لي الفل=4U%ي، ب�ال
vال0عامل مع ال=� االس�ائ4ل�ة وأه(�ة ال=عى الف�ر الى  ق

 .معال&ة قVاKا ال)ه�_اء وت�ف4�ها م/ل�ا
لق� ج=�ت ج(اه4� شع1%ا ال�Uلة م�اkl ال�ح�ة 
 jوال"(�د في ت"�یها لل(/0ل وخاصة في الق�س ووقف
�ة عال�ة ل00/(ل �ل م/اوالت االح0الل %Pة وو�@(=*ول

%4�ة في الهادفة إلى ت�م4� ال(*سU=ة الفل�%Pات ال�=
ال(�ی%ة واس0(�ار الU0ه4� الع�قي وم/اوالت تف��غ 
عاص(0%ا م? أب%ائها ال"ام�ی? ال(�ا@4U? القا@4V? على 
ال&(�، واس0(�ار الع�وان االس�ائ4لي على شع1%ا في قUاع 
غHة والVفة الغ�_�ة و�ت�اع س�اسة القه� واإلذالل ال�4مي 
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�ة في واقع م��� ال نوت%فm4 ق�ارات صفقة الق� B��االم
 .B)K? ان ی0/(له اv ان=ان

وأمام م(ارسات االح0الل ال0ه���Kة وس�قة ما 
%4�ة ل"الح االس0�Uان U=ت�قي م? االراضي الفل
�ة ت�قى م=*ول�ة ال�ح�ة B��االم �نوم�ار�ع صفقة الق
%4�ة و�ل U=ادة الفل��وت&=�4ها هي امانة في اع%اق ال

�b0%4%ي یU=الفل Iة ال�ع��ة عال%Pة و� ال0عامل @(=*ول
م? ج(�ع االP�اف وت&=�4 ال�ح�ة وت&اوز �ل خالفات 
%4�ة U=ة ان&ازات الفلKل جه� ل/(اB@ ال(اضي والع(ل
%4�ة U=3 دع9 و_%اء م*س=ات ال�ولة الفل��P على
وح(اKة تار�خ شعI فل=4U? ومق�راته وارثه ال)فاحي 

0عادة وال�P%ي وت�ح�4 فل=4U? االرض واإلن=ان واس
%4�ةU=ال�ح�ة الفل. 

ان%ا @/اجة ماسة و�مام �ل هmه الK�/0ات 
 klلالس0فادة م? ت&ارب ال�ح�ة واالس0&ا@ة لل(�ا
�ة وت&=�4ها على %Pالعالقات ال� H�Hة وتع��ال&(اه4
vال(=�0 ال&(اه4� @ع�4ا ع? اس0غالل االح0الل وح�Bمة  �
، vال�(4? الع%"� االس�ائ4لي ال(U0�ف ألوضاع االنق=ام

%4�ة U=ة الع(ل على ت�ح�4 ال(*س=ات الفل�مع اه(
ووضع الUR{ االق0"ادKة لالع0(اد على االمBان�ات 
%4�ة ووkl ال0عامل مع م*س=ات االح0الل U=الفل
وخاصة على ال"ع�4 االق0"ادv واس0(�ار ال&ه�د 

%4�ةU=ة الفل�%Pقي لل�ح�ة ال��� .ل0&=�4 ح
لUات لj ال�ه االوضاع واس0غالل سآوفي �ل ما 

%4�ة وع�م اح0�ام U=ادة الفل��االح0الل م�اkl ال
ال0عه�ات ال0ي اتmRتها سلUات االح0الل فال ب� م? اتRاذ 
م�اkl حاس(ة لل�د علي اسالI4 االح0الل االس0فHاز�ة 
ال0ي اتmRتها م*خ�ا في م�ض�ع ع�م ت=ل�9 االم�ال �املة 
�امه9 @ع(ل�ات الق�ص%ة lة و�%4U=ة الفل�ل�زارة ال(ال

%4�ة وال=�U على مwات وU=قة ألم�ال ال(قاصة الفل�ال=
 Iق�مها ال&انK ال(�الغ ال0ي �4bمالی4? ال��اقل ن

 ?44%4U=حى الفل�وال& �4%ي لل�ه�اء واألسU=الفل�
 vm9 الb%)ی? �ان�ا ه�فا إلرهاب ال�ولة الmه9 ال�واس
 3/@ ?4%P�0=)ت(ارسه دولة االح0الل و�رهاب ع"ا@ات ال

 .=4U%44? ت/j االح0اللال(�اP%4? الفل
  ١٢ ص٢/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

  @ای�ن هل س4%قm حل ال�ول40?؟
  

  ال(/امي علي أب� ح1لة
ت0��H أحادی³ ال(/لل4? وال%�Uاء في ال(%Uقة 
اآلن على اآلثار ال(�0قعة لف�ز ج� @ای�ن، @االنR0ا@ات 
�ة على ال(%Uقة الع�_�ة وم%Uقة ال�� B��ة األم�قال�ئاس

وفي هmا ال=�اق ناق; ع�د م? ال(علق4? ز�ادة  .األوس{
نف�ص ت1%ي حل ال�ول40?، ب�Kال ع? صفقة الق� ال0ي 
اق0�حها دونال� ت�امI ل/=9 ال"�اع اإلس�ائ4لي ـ 

م*ش�ات األح�اث ت�4� . الفل=4U%ي ال(=0(� م%m عق�د
%4�ة، U=ؤ�ة الفل�ال I=/@ ة ج�ی�ة�إلى م�حلة س�اس

ئ�- ¥�اس ت�(ل م"� تق�د إلى ج�لة خارج�ة لل�
م/(�د ¥�اس لل=الم فj/0  م�ادرة ال�ئ�-... واألردن

افاقا ج�ی�ة امام الع(ل ال�ولي وت�تI4 ال�ضع في 
 .ال(%Uقة ب�م0ها

نصفقة الق� س��B ال0&(�4 ف4ها ه� ال�جهة   ن
ال(�ج/ة، مع وج�د @ای�ن في ال=لUة مع ما س��Bل 
ت&(�4ها م? ت�ددات سل1�ة، على ال�ضع ال�R"ي 
%4�ة U=ة الفل�Vوع @ای�ن ل/ل الق�اه� ح³4 أن م��ّل%0% ّ
 ، نقائ9 على أساس ال�ول40? في غ4� ص�غة صفقة الق�
ًوس�ع�د هmا ال(��وع إلى ال�اجهة أخmا @ع4? االع�0ار 
 mار ال"فقة ال0ي ل9 ی%فPفي إ ،jات ال0ي ت/قق�URال
ّم%ها ما K&علها نهائ�ة غ4� قابلة إلعادة ال%b�، ح³4 إن 


4�، م? ح&9 B@ �1ات اآلن أك@ m4الع�ائ3 الك0(ال ال0%ف
 .ح&9 الVغ�� م? أجل ت(���ها
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�ات B)K? الق�ل إن ال=�اسة Uو_%اء على ال(ع
%4�ة U=ة الفل�Vة ت&اه الق�B��ة األم�ًب%اء على  - الRارج

ت/ل4ل الURاب ال=�اسي ل&� @ای�ن، ونائ01ه ال=4%ات�ر 
ك�4 على أم? ال0أ: ًأوال:  ت0(
ل في- كاماال هار�-

، �أول��ة ثاب0ة م�ت�Uة @أم?  �B=ائ4ل وتف�قها الع�إسv
الع(ل على ت�&�ع اسw0%اف : ًثان�ا. قال�� األوس{ �Bل

ال(فاوضات ب4? إس�ائ4ل والفل=4U%44?؛ م? أجل ال�0صل 
�ام �إلى ت=��ة س�اس�ة ب4%ه(ا، على أساس حل K=(ح @

%4�ة ت��; في سالم مع إس�ائ4لU=ا. دولة فل
: ًثال
1�ع العالقات مع Uة �افة على ت�ت�&�ع ال�ول الع�_

 إس�ائ4لي غ4� م��و� –إس�ائ4ل، و�قامة سالم ع�_ي 
%4�ةU=ة الفل�Vب0=��ة الق. 

فعلى عB- ت�امI، ی�ع9 @ای�ن إقامة دولة  
%4�ة م=0قلة إلى جانI إس�ائ4لU=وقال @ای�ن ل��الة . فل

ن I&K أن ت)�«: ٢٠٢٠ال0لغ�اف ال4ه�دKة في مای� 
�ة ال=الم اإلس�ائ4لي الفل=4U%ي، هي Vاألول��ة اآلن لق
اسw0%اف ح�ارنا مع الفل=4U%44?، والVغ{ على إس�ائ4ل؛ 

 .«ًح0ى ال تmR0 إج�اءات ت&عل حل ال�ول40? م=0/�ال
 ،?44B��@ای�ن ال(ان/4? ال4ه�د األم �ك(ا أخ1
خالل مBال(ة في ال�ه� ذاته، أنه س�ف KعB- س�اسات 

�ائ4ل، ال0ي قال إنها تV� @ف�ص ال�0صل ت�امI ت&اه إس
?44%4U=ح³4 تعه� @اس0عادة . إلى اتفاق سالم مع الفل

%4�ة، واسw0%اف U=ة الفلUة مع ال=ل�العالقات ال�بل�ماس
�ة لل=لUة وو�الة األون�وا، ودفع �ال B��ال(=اع�ات األم
ًال&ان41? ن/� حل ال�ول40?، مB�را معارض0ه ل9V الVفة 

ق0�حه رئ�- وزراء االح0الل اإلس�ائ4لي الغ�_�ة الvm ا
 .ب%�ام4? ن%0�اه�

و�ق�ل م=0�ارو @ای�ن إنه س�ع�4 ف0ح الق%"ل�ة 
�ة، وس�ع�4 ف0ح مI0B م%b(ة l��ة في الق�س ال�B��األم
ال0/��� في واش%U? أما @ال%=�ة ل%قل سفارة ال�الKات 
ال(0/�ة إلى الق�س، فال ع�دة ع%ه @ال%=�ة ل�ای�ن؛ ألن 

ف=ه، �ان م? ب4? ال(�قع4? على ما K=(ى ال�جل ن
�ة لعام «B��ف »١٩٩٥نقان� ال=فارة األم�اع0 vmال ،

@الق�س عاص(ة إلس�ائ4ل، وأم� ب%قل هmه ال=فارة م? تل 
  . أبI4 إل4ها

بل إن @ای�ن ص�ح ب�ض�ح، @أن ال ن�ة ل�Kه 
لل0�اجع ع? نقل ال=فارة؛ لmا أص�ح س�ف ما ی%�غي 

%4�ا U=ه فل�£وع�_�ا ودول�ا، ه� ال/"�ل على £الع(ل عل £
ال(/�د ال=�اسي وال&غ�افي، الK vmف�4 @أن نقل ال=فارة 

�ةl��إلى ال -� .كان إلى الق�س الغ�_�ة، ول
ومع ذلF، فإن االلH0ام @/ل ال�ول40? س�ف 
�U"Kم @ع�د م? الع��ات، ال0ي ت(
ل حقائ3 على 
األرض، م? أه(ها ال(=P�0%ات في الVفة الغ�_�ة، 

1�عة ال/ق� ووضPائ4ل، و�قع الق�س �عاص(ة إلس
نال=�اس�ة ال0ي ی0(0ع بها الفل=4U%�4 ��عI و�أف�اد، 
قوحق� ال(=P�0%4? ال=�اس�ة في األماك? ال0ي ق� ت*ول 

%4�ة U=ة الفل�%Pة ال�Uادة ال=ل�وفي هmا ال=�اق، . ل=
B)K? أن ن�ه� لقاءات م�اش�ة أو غ4� م�اش�ة تق��1�ة، 

%4�ةU=ة وز�ارات فل���Bوز�ارات م ،?U%ة ل�اش� و�س�ائ4ل
�ة وPاق9 ال=الم الvm س904 B��ة األم�م? وز�� الRارج

 .تع44%ه
  ٢/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

 ال(لF و_ای�ن وحل ال�ول40?
  

 رمVان ال�واش�ة
 Fب4? جاللة ال(ل �ج vmاالت"ال الهاتفي ال�
ع�1هللا ال
اني وال�ئ�- األم4��ي ال(IR0% ج� @ای�ن، 
ی*ش� على عالقة ق��ة ب4? الU�ف4?، و�*س- ل(��H م? 
�ة وتق��ة العالقات ب4? األردن وأم4��ا &�ال��اكة االس0�ات

 األم? واالس0ق�ار في ل(ا ��ه م"ل/ة ال1ل�ی? ودع9
ال(%Uقة، و�&يء االت"ال @اع�0اره م? االت"االت القل4لة 



  

  
٢٥٤ 

ًال0ي أج�اها @ای�ن بHع(اء م? العال9 نb�ا أله(�ة االردن 
�ة Vات في القmقة و_الU%)في ال ?U%ال%=�ة ل�اش@

%4�ةU=الفل.  
ح(لة @ای�ن وعلى ل=ان م=*ول ف4ها ص�ح 

�ة ل"/�فة واش%U? ب�سj األم4���ة @ع� اsال(ة الهاتB)ل
ان @ای�ن @/³ مع جاللة ال(لF اه(�ة ال�0صل إلى حل 
%4�ة Kق�م على م�1أ حل ال�ول40? ال0ي U=ة الفل�Vللق
Pال(ا ت/�ث بها االردن وال0ي Kع10� @ای�ن م? ال(*��ی? 
لهmا ال(�1أ على خالف ال�ئ�- دونال� ت�مI الP vm�ح 

  .«نصفقة الق�«خ0Uه لل=الم ال(=(اة 
 ال�ئ�- ال(IR0% @ای�ن رفVه ل"فقة ال RKفي

%4�ة وه� U=ة الفل�Vوتأی�4ه ل/ل ال�ول40? للق �نالق
@ال0الي K=4� @ات&اه لUال(ا ت/�ث @ه جاللة ال(لF خاصة 
أن ال(لF ال0قى @ای�ن اك
� م? م�ة م%ها واح�ة في االردن 

 ع%�ما �ان نائ�ا لل�ئ�- االم4��ي ال=اب3 ٢٠١٤عام 
  .@اراك او_اما

ة األردن�ة األم4���ة ل�=j م�ه�نة @العالقة العالق
مع ال�ئ�- األم4��ي فق{ بل ه%الF عالقات مه(ة ن=&ها 
خالل ال=%�ات الع���? ال(اض�ة جاللة ال(لF مع 
ال(��ع4? ال�K(ق�ا44P? وال&(ه�ر�4? في م&ل=ي ال��4خ 
وال%�اب االم4��44? ومع اP�اف نافmه في اإلدارة األم4���ة 

ن�ة وال1%0اغ� وغ4�ها لmلF @قj4 العالقة واالجهHة االم%
نو�4Pة رغ9 رف� األردن وت/فbه على صفقة الق� ال0ي 

Iم�أعل%ها ت.  
وفي هmا اإلPار وال=�اق ال=�اسي تأتي الق(ة 
%4�ة ال0ي عق�ت ب�اKة األس�1ع ب4? جاللة U=ة الفل�األردن
ال(لF وال�ئ�- الفل=4U%ي م/(�د ¥�اس وال0ي ص�ر 

 أك� على ث�ابj الU�ف4? @االلH0ام @/ل ع%ها ب�ان م�0�ك
%4�ة م=0قلة U=ي إلى إقامة دولة فلVفK vmال�ول40? ال

 وعاص(0ها الق�س، ١٩٦٧على ح�ود ال�ا@ع م? ح�H�ان 
ك(ا رف� ال1�ان أP v�وحات لها عالقة @ال(- 

�ة /�@ال�صاKة الهاش(�ة على ال(ق�سات االسالم�ة وال(=
ق=�9 الHماني وال(Bاني في الق�س، أو أP v�ح ی0عل3 @ال0

لل(=&� األق"ى، وه� ما KقUع الU��3 على أP�اف 
ع�ی�ة ت=عى إلى هmا ال0ق=�9، أو إلى مHاح(ة األردن 

  .على ال�صاKة على ال(ق�سات
ّال(لF الvm ح(ل اله9 الفل=4U%ي م%m ت�ل�ه 
�ة Vة حل الق�الع�ش وح0ى اآلن ما زال م*م%ا @أه(

%4�ة حال عادال وخاصةU=ًالفل  ب%اء ال�ولة وعاص(0ها ً
الق�س، وح3 الع�دة ال(ق�س لالج4w? الفل=4U%44? ل(ا 
لmلF م? أه(�ة �41�ة لألم? الق�مي وال�P%ي االردني، 

  .واس0ق�ار ال(%Uقة وال0عاK; ال=ل(ي ب4? األP�اف �افة
�ة &�العالقة األردن�ة األم4���ة، عالقة اس0�ات

ي ال(ق�مة م%ها ّی��فها األردن ل�Rمة القVاKا الع�_�ة وف
%4�ة وغ4�ها م? قVاKا في ال�P? الع�_ي U=ة الفل�Vالق
وال(لK F/(ل في �ل ز�اراته ل�اش%U? ولقاءاته مع 
ال�ؤساء االم4��44? ه(�م الع�ب وقVاKاه9 إلح=اسه 
@ال(=*ول�ة الق�م�ة ال(لقاة على عاتقه خاصة أنه b/Kى 
 @(Bانة ق��ة وم�م�قة ع%� الغ�ب و�ع�ف ��RK kا1Pه9

  .بلغ0ه9 و��صل له9 ال�سائل ال=�اس�ة
 vأ�٨ص ٣/١٢/٢٠٢٠ال  

* * * * *  

  ج��(0ان @�ع0ان لالح0الل و�رهاب4�ه
  

  ح�ی³ الق�س
ال&��(ة ال0ي أق�م عل4ها ج�; االح0الل أم- 

 م? - عاما ١٣ - @ق0ل الUفل علي أK(? ن"� أب� عل�ا 
ّق��ة ال(غ4� ب%4�ان ق�اته ال0ي اع0ق� واه(ا أنه B)K? ان 

R(� إرادة ال�عI الفل=4U%ي ونVاله دفاعا ع? أرضه ت
 ;��ة هmا ال&lه وحق�قه ت*�� م&�دا ع�م أخال%Pوو
الvm ال ی�0رع ع? ق0ل األPفال وال%=اء وال��4خ دفاعا 
ع? االح0الل واالس0�Uان غ4� ال��ع44?، ه*الء 
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�ال(�اP%4? العHل الmی? ال ذنI له9 س� تUلعه9 لل/��ة  ّ
�ة ورفVه9 لهmا االح0الل ودفاعه9 ع? ��ام0ه%P9 ال�

  .ال��ع
تHام? هmه ال&��(ة ال��عة في نف- ال�4م 
�و_فار زم%ي ق"4� مع ج��(ة ع%"��ة أخ� ارت)1ها  ق
ارهابي یه�دv مU0�ف ع%�ما حاول اح�اق �%�=ة 
ال&
(ان�ة في الق�س الع�_�ة ال(/0لة، لB�0ل ج��(0ه 

ي ال��عة أVKا حلقة ج�ی�ة م? سل=لة ال&�ائ9 ال0
ی�ت)1ها االح0الل و�رهاب�4ه ض� ال(ق�سات االسالم�ة 
 I4ه االسالm4?، واه(4? @أنه9 بهU=ة في فل�/�وال(=
قال�نw4ة B)K%ه9 ته��� الق�س وشIU حق� شع1%ا 
4�ه وم=ل(�ه في هmه االرض وهmه /�الفل=4U%ي @(=

  .األماك? ال(ق�سة
إن ما I&K أن Kقال ه%ا للعال9 أج(ع، وخاصة 

(0/�ة األم4���ة وألورو_ا ان هmا ه� ال�جه لل�الKات ال
�قي لالح0الل، الق0ل ب�م @ارد لألPفال وال��ان �ال/
ّالفل=4U%44? العHل واالع�0اء على ح�مة األماك? 
�ة واالسالم�ة ع�ا ع? ج�ائ9 سلI األراضي /�ال(=
 Iات وال0%)4ل @ال�ع�م? ال(=0ع( ��Hة ل1%اء م�%4U=الفل

الع0قال وال/�اجH وخ%3 الفل=4U%ي @ال(�اه(ات وا
االق0"اد الفل=4U%ي وال/"ار الbال9 ال(ف�وض على 
vقUاع غHة والH44)0 الع%"� ض� الفل=4U%44? س�اء في 

 أو فل=4U%4ي ال�اخل ١٩٦٧األراضي ال(/0لة م%m عام 
٤٨.   

هmه ال&�ائ9 ال�4م�ة ال(�0اصلة ال0ي ی�ت)1ها 
�س انmار االح0الل االس�ائ4لي و�رهاب�4ه I&K أن ت�Bل ج

ًلل(&0(ع ال�ولي الvm ل9 یmR0 ح0ى ال�4م إج�اء رادعا 
@/3 اس�ائ4ل، وه� مUالI ال�4م @ال0/�ك ل�kl هmه 
ال&�ائ9 أوال وإلنهاء االح0الل االس�ائ4لي غ4� ال��عي 
%4�ة وت(4B? شع1%ا م? تق��� م"4�ه U=لألراضي الفل

و�قامة دول0ه ال(=0قلة على ت�ا@ه ال�P%ي وعاص(0ها 
  .�س وف3 ال��¥�ة ال�ول�ة وق�اراتهاالق

ك(ا إن ما I&K أن Kقال لهmا االح0الل 
 Hائ9 ل? ته�ه ال&mل ه
ولإلرهاب44? االس�ائ4ل44? ان م
شع1%ا ول? ت)=� إرادته وس�4اصل شع1%ا نVاله @Bل عHم 
وت"(�9 ل)%- هmا االح0الل وانH0اع حق�قه ال(��وعة، 

�ه �أش&ار وس�4قى شع1%ا م0�1
ا @أرض وP%ه م%غ�سا� 
نال�0�H ال(%غ�سة في هmه األرض م%m مwات ال=4%? 
س�اء في ال&
(ان�ة ال0ي حاول ذلF االرهابي االس�ائ4لي 
نح�قها أو �mلF ال�0�H في ال(غ4� و�ف� ق�وم، ح³4 
ارت)j1 ج��(ة ق0ل ال�ه�4 الUفل علي أب� عل�ا فهmه 
ا أرض%ا وهmا وP%%ا الvm ال وP? ل%ا س�اه، وهmه مق�سات%

�ة ال0ي م? حق%ا ال�فاع ع%ها @Bل /�االسالم�ة وال(=
  .ال�سائل ال(��وعة

 ٥/١٢/٢٠٢٠ الق�س ج���ة
* * * * *  

ت�ف4� ال/(اKة ال�ول�ة لل(ق�سات اإلسالم�ة 
�ة/�  وال(=

  

  vس� الق�وة
/0ل وم(ارساته في خ�Uة تع1� ع? ه(&�ة ال(

�ة وم(ارساته الع�وان�ة ض� V��/0ة وأسال�4ه ال��الع%"
ال�عI الع�_ي الفل=4U%ي اق�م م=P�0? ارهابي حاق� 
ل�/اول إح�اق �%�=ة ال&
(ان�ة في الق�س ال(/0لة م(ا 
K=�0جI ت�ف4� ال/(اKة ال�ول�ة ألب%اء شع1%ا ومق�ساته 

�ة واإلسالم�ة وت(4B? ال("ل4? م? أداء /�صل�اته9 ال(=
@أم? وسالم، وتع� م/اولة إح�اق �%�=ة ال&
(ان�ة م? 
 ?4)�سل=له ال((ارسات واإلع(ال ال&�انة ال0ي K(ارسها ال
vال(U0�ف الع%"� وهي ع(ل م�ان وم=0%)� وال ی%ف"ل 
vع(ا K&� �ل ی�م م? اع�0اءات وان0هاكات ل/�مة ال(=&� 
األق"ى ال(�ارك وغ4�ها م? اع�0اءات و�ح�اق م=اج� 

%4�ة والع�_�ة ال(/0لةوU=األراضي الفل �ائ- في سائ%�.  
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ح�Bمة االح0الل ت0/(ل ال(=*ول�ة ال)املة ع? 
اس0(�ار ارهاب ال(=P�0%4? ودع(ه9 وت=ه4ل �افة 
 Fاالع�0اءات ض� شع1%ا وم(0ل)اته ومق�ساته وتأتي تل
ال&�ائ9 ض(? ح(لة ال0/��� ال0ي ت(ارسها ح�Bمة ن%0�اه� 

0ع(ار�ة االس0�Uان�ة وال0/��� ال((%هج ون0اج للعقل�ة االس
vم? ق1ل ال�(4? الع%"� ال(U0�ف داخل ال(&0(ع 
اإلس�ائ4لي، وان ع�م م/اك(ة قUعان ال(=P�0%4? وتق�K(ه9 
للع�الة K�&ع على م(ارسة ارهابه9 ال(%9b ض� شع1%ا 
 9b%)ا االرهاب الmار ه�ودور ال��ادة و�=اه9 في اس0(

0�Uان�ة إرهاب�ةوال(�ع�م م? ق1ل ج(��ات اس.  
هmه االع�0اءات ال4UR�ة وال(عادKة لألدKان هي 
ن0�&ة ف)� اح0اللي مU0�ف قائ9 على الع%"��ة وال0/��� 
وال)�ا¨�ة في �ل وج�د ت���عات تعHز الH44)0 و�ق"اء 
األخ� وت0%"ل م? م=اءلة وم/اس�ة ال(&�م4?، وهي تع41� 

اءلة نواضح ع? اح0الل خارج ع? القان� وال VRKع لل(=
  .وال(الحقة القVائ�ة

وفي �ل اس0(�ار م(ارسات االح0الل الع�وان�ة 
ال�ح��ة وال(0"اع�ة @/3 اب%اء ال�عI الفل=4U%ي و�ق�ام 
ج%�د االح0الل ارت)اب ج��(ة اع�ام الUفل علي اب� عل�ا 

ق عاما في ق��ة ال(غ4� ش(ال ش� م�ی%ة رام هللا وال0ي ١٣
�ات ال�ول�ة تع� اع�0اء صارخ وان0هاك ل)ل الق�lان4? واالتفا

�ة األم9 ال(0/�ة ل/ق� الUف�لة، @ات م? lق@(ا ف4ها اتفا
ال(ه9 ه%ا ال�0خل العاجل وال=��ع وع�م الH0ام ال"(j م? 
�ة والقان�ن�ة وال�ی%�ة والRاصة lة ال/ق��ال(*س=ات ال�ول
ق@/ق� االن=ان وال�0خل ل�ضع ح� ل=�اسات االح0الل ال0ي 

Uقة وت/�ل ال"�اع الي ص�اع دی%ي س0ف&� االوضاع @ال(%
ال B)K? ألح� ان ی0"�ر ن0ائ&ه ح³4 ال�مار الvm تRلفه 
هmه ال((ارسات الع�وان�ة ال(�ف�ضة م? خالل اس0(�ار 
اس0ه�افه ال((%هج لل(ق�سات خاصة في الق�س ال(/0لة 
وم/اوالته ال(=0(04ة لف�ض تق=�9 زماني ومBاني في 

�P ضه ل=ل=لة�لة م? االق0/امات ال(=&� األق"ى وتع�
ال�4م�ة م? ق1ل ال(U0�ف4? وال(=P�0%4? وم%ع ال("ل4? م? 

ال�ص�ل إل�ه حB�K ³4ل ذلF ان0هاكا صارخا ل/��ة ال��ادة 
  .وال0ي �فل0ها ال(�اث34 ال�ول�ة

م? جان�ه @ات ال(&0(ع ال�ولي مUالI ب�0ف4� 
�ة واإلسالم�ة /�ال/(اKة ألب%اء شع1%ا وأماك%ه ال(ق�سة ال(=

 ما ص�ر م? ب�انات االدانة وال�&I ال BKفى بل ال ب� وان
م? وضع ح� ل0لF ال((ارسات الع%"��ة واإلرهاب�ة ال0ي 
K(ارسها قUعان ال(=P�0%4? وال&(��ات االرهاب�ة ووضعه9 
ض(? ق�ائ9 االرهاب ال�ولي وال=عى الي تق�K(ه9 لل(/اك9 

  .ال�ول�ة
إن معاناة ال�عI الفل=4U%ي ل? ت%0هي إال 

Rال@ Fووضع ح� ل0ل �ا االح0الل الع%"mالص م? هv
ال&�ائ9 والع(ل على تغ4� ال�ضع القائ9، وفي �ل ذلF ن*�� 
vعلى اه(�ة ال"(�د ال&(اه4� ألب%اء ال�عI الفل=4U%ي 
في الق�س ال(/0لة فال0/�ة وال0ق�ی� ل(? ه9 صام�ی? امام 
نهmا الع�وان والmی? Kقف� في وجه تلF ال(*ام�ات و�0"�و  ن

نإلف�الها حK ³4قف� وقفة رجل واح� معHز�? @ال"(�د لها 
وال0)اتف وال0الح9 ال(ق�سي ال(=�/ي اإلسالمي الvm أف�ل 
مUR{ االح0الل في مع��ة ال�1ا@ات اإلل)0�ون�ة على أب�اب 

ن وال�4م Kف�ل� م*ام�ة اح�اق ٢٠١٧ال(=&� األق"ى عام 
 .ك%�=ة ال&
(ان�ة في الق�س ال(/0لة

 ١١ ص٦/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

�Uالق�س ومق�ساتها في خ  
  

  ح(ادة ف�اع%ة
قح� �%�=ة ال&
(ان�ة ل�=j ال(/اولة األولى 
نال0ي ت0ع�ض لها مق�سات الق�س ول? ت)� آخ�ها، بل 
هي ال/ل ال�0ر�&ي لل(- @(ق�سات الق�س اإلسالم�ة 
�ة والع(ل على اس�10الها ال0ع=في الع%"� /�vوال(=

 .��� للعال9 وال(�اقع وال0�اث@االس�لة والع1�نة وال0ه
م? ی*م? @(Bانة مBة ال(B�مة وال(�ی%ة ال(%�رة 
 k���انة الق�س الBع ال0%"ل م? م�U0=K وق�س04ه(ا ال



  

  
٢٥٧ 

 F=)0ة وال(�ی%ة یBو_ة م�ع@ F=)0وق�س04ها، وم? ی
�9 والق�س�ة ال تH&0أ �@ع�و_ة الق�س، فاإلK(ان وال0�اث وال

 .وال�U0راتح=I ال���ات وال0%قالت وال=�اسات 
 j4_اثها، و�ل4ل وتRة الق�س ومق�ساتها، وال�Vق
ل/9 وأص�لها وال%اص�ة و_�ارتها م0�ا@Uة م0(اسBة 
عقائ�Kة وعق�Kة ب4? اإلن=ان ال(*م? ودالالته اإلK(ان�ة، 
�k وال0ع�یل، واألس�لة �H0ال انف"ال لها، و�ل م/اوالت ال

ل/قائ3 والع1�نة وال0ه��� ت0عارض مع العق�4ة واإلK(ان وا
ًوال�قائع وال0�اث، وال(=اس بها ال Kقل أذ� وم=ا @(Bانة 
 vق1ل أK هل ،Fل)K فهل ، vال(=&� ال/�ام وال(=&� ال�1%
م=ل9 ح0ى ول� اخ0لف @ال=�اسة أو @االج0هاد مع هmا 

 ال%bام أو ذاك، هل Kق1ل ال(=اس @األص�ل وال
�ابj؟؟
األص�ل وال
�ابj أن الق�س أولى الق1ل40? وثاني 

�(=&�ی? وثال³ ال/�م4? وم=� س�4نا دمحم ومع�اجه ال
�اته، وم? K(- ذلF أو /Vح وت��امة ال=�4 ال(=lو
ًال0%"ل م%ه أو ت�1یله او K=عى ل��Uه، ی�ت)I م=ا 
�9 و_Bل ما آم%ا @ه وال نHال وس%�قى �@العق�4ة وال0�اث وال
ن*م? @ه، مه(ا ت�1لj ال=�اسة وPغى الbل9 واالح0الل 

�(%ة ال(��و    .vع االس0ع(ار ال�0سعي اإلس�ائ4لي̈و
لق� @قي االس0ع(ار الف�ن=ي في ال&Hائ� أك
� م? 
نق� وزال ورحل وان0هى، واالس0ع(ار ال1��Uاني ل9 ت)? 
�ع Vل? ت Fلmم، ولHاته وه�ال�(- ع? م=0ع( I4ُتغ
ال�1صلة ول? Kفق� ال�عI الفل=4U%ي P��3 خالصه، ول? 

ي وال(=�/ي وم? �ل ت0�اجع روافع دع(ه الع�_ي واإلسالم
أص/اب الV(ائ� ن/� إس%اده مه(ا Pغى الV0ل4ل 

�ان وض34 األف3ÂUة  .وال��ة و�&�س�0قى ال�ع�ب الRل
 I4? إلى جان��و_0ها و�سالمها �(ا األردن44? وال("�لع
�ا الع�_ي، واله�ام; والقلة �ال��ام وشع�ب ش(ال إف��

نوال=U/�4 وأع�اء أنف=ه9 وعائالته9 وشع1ه9 س�4ق�  ن
نقلة ال Kع1�و ع? إن/�ازات ووعي وت�اث شع�_%ا الع�_�ة 

ّمه(ا تق�ل وت(اد� ال�ع� @أل=%0ه9 على ت�اث 
�ات وم=0ق1ل ال�عI الفل=4U%ي/Vوت. 

H/ت�&ح .. نن �ح4%(ا ن=(ع أو ن H/نع9 ن� ن
 j/ف مع االح0الل وأدواته وت�K ?)ه9 مVأح�ه9 أو @ع

ل ح4%(ا �KافUاته، ون� ذلF أنها ��(ة س�ء م�ت وسH0و
�قة ال(��وع االس0ع(ار ال�0سعي �vتV0ح أمامه9 ح
اإلس�ائ4لي الK vm/0ل أراضي ثالثة بل�ان ع�_�ة، و�B�ف 
أه�افه وسل��ه، ض� فل=4U? وشع1ها وض� األمة 

الق�س في خU� نع9 وم/اولة  .وت�اثها، وض� مق�ساتها
قح� �%�=ة ال&
(ان�ة داللة، وت�ن�- ح�مة ال(=&� 

? ق1ل ال(=P�0%4? األجانI داللة ًاألق"ى ی�م�ا م
�ة ومق�سة Vس�0قى الق�س ع%�انا وق Fلmًم�0اصلة ول

  . وس0%0"�.. للع�ب وال(=ل(4? وال(=�/44? ول? mRKل�ها
 ١٥ ص٦/١٢/٢٠٢٠ ال�س�0ر

* * * * *  

ت�ف4� ال/(اKة ال�ول�ة لل(ق�سات اإلسالم�ة 
�ة/�  وال(=

  

  vس� الق�وة
ارساته في خ�Uة تع1� ع? ه(&�ة ال(/0ل وم(

�ة وم(ارساته الع�وان�ة ض� V��/0ة وأسال�4ه ال��الع%"
ال�عI الع�_ي الفل=4U%ي اق�م م=P�0? ارهابي حاق� 
ل�/اول إح�اق �%�=ة ال&
(ان�ة في الق�س ال(/0لة م(ا 
K=�0جI ت�ف4� ال/(اKة ال�ول�ة ألب%اء شع1%ا ومق�ساته 
�ة واإلسالم�ة وت(4B? ال("ل4? م? أداء صل�اته9/� ال(=
@أم? وسالم، وتع� م/اولة إح�اق �%�=ة ال&
(ان�ة م? 
 ?4)�سل=له ال((ارسات واإلع(ال ال&�انة ال0ي K(ارسها ال
vال(U0�ف الع%"� وهي ع(ل م�ان وم=0%)� وال ی%ف"ل 
vع(ا K&� �ل ی�م م? اع�0اءات وان0هاكات ل/�مة 
ال(=&� األق"ى ال(�ارك وغ4�ها م? اع�0اءات و�ح�اق 
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%4�ة والع�_�ة م=اج� و�%ائ- فU=األراضي الفل �ي سائ
  .ال(/0لة

ح�Bمة االح0الل ت0/(ل ال(=*ول�ة ال)املة ع? 
اس0(�ار ارهاب ال(=P�0%4? ودع(ه9 وت=ه4ل �افة 
 Fاالع�0اءات ض� شع1%ا وم(0ل)اته ومق�ساته وتأتي تل
ال&�ائ9 ض(? ح(لة ال0/��� ال0ي ت(ارسها ح�Bمة 

 االس0�Uان�ة ن%0�اه� ون0اج للعقل�ة االس0ع(ار�ة
vوال0/��� ال((%هج م? ق1ل ال�(4? الع%"� ال(U0�ف 
داخل ال(&0(ع اإلس�ائ4لي، وان ع�م م/اك(ة قUعان 
ال(=P�0%4? وتق�K(ه9 للع�الة K�&ع على م(ارسة 
ارهابه9 ال(%9b ض� شع1%ا ودور ال��ادة و�=اه9 في 
اس0(�ار هmا االرهاب ال(%9b وال(�ع�م م? ق1ل ج(��ات 

  . إرهاب�ةاس0�Uان�ة
هmه االع�0اءات ال4UR�ة وال(عادKة لألدKان هي 
ن0�&ة ف)� اح0اللي مU0�ف قائ9 على الع%"��ة 
 H44)0ز الHعات تع��ة في �ل وج�د ت��وال0/��� وال)�ا¨
و�ق"اء األخ� وت0%"ل م? م=اءلة وم/اس�ة ال(&�م4?، 
نوهي تع41� واضح ع? اح0الل خارج ع? القان� وال 

  .ل(الحقة القVائ�ةVRKع لل(=اءلة وا
وفي �ل اس0(�ار م(ارسات االح0الل الع�وان�ة 
ال�ح��ة وال(0"اع�ة @/3 اب%اء ال�عI الفل=4U%ي 
و�ق�ام ج%�د االح0الل ارت)اب ج��(ة اع�ام الUفل علي 

ق عاما في ق��ة ال(غ4� ش(ال ش� م�ی%ة رام ١٣اب� عل�ا 
هللا وال0ي تع� اع�0اء صارخ وان0هاك ل)ل الق�ان4? 

�ة األم9 ال(0/�ة ل/ق� واlة @(ا ف4ها اتفا��ات ال�ولlقالتفا
الUف�لة، @ات م? ال(ه9 ه%ا ال�0خل العاجل وال=��ع وع�م 
�ة والقان�ن�ة lة ال/ق��الH0ام ال"(j م? ال(*س=ات ال�ول
قوال�ی%�ة والRاصة @/ق� االن=ان وال�0خل ل�ضع ح� 
ل=�اسات االح0الل ال0ي س0ف&� االوضاع @ال(%Uقة 

�ل ال"�اع الي ص�اع دی%ي ال B)K? ألح� ان ی0"�ر وت/
ن0ائ&ه ح³4 ال�مار الvm تRلفه هmه ال((ارسات الع�وان�ة 

ال(�ف�ضة م? خالل اس0(�ار اس0ه�افه ال((%هج 
لل(ق�سات خاصة في الق�س ال(/0لة وم/اوالته 
ال(=0(04ة لف�ض تق=�9 زماني ومBاني في ال(=&� 

االق0/امات ال�4م�ة األق"ى وتع�ضه ل=ل=لة ��Pلة م? 
م? ق1ل ال(U0�ف4? وال(=P�0%4? وم%ع ال("ل4? م? 
ال�ص�ل إل�ه حB�K ³4ل ذلF ان0هاكا صارخا ل/��ة 

  .ال��ادة وال0ي �فل0ها ال(�اث34 ال�ول�ة
م? جان�ه @ات ال(&0(ع ال�ولي مUالI ب�0ف4� 
�ة /�ال/(اKة ألب%اء شع1%ا وأماك%ه ال(ق�سة ال(=

 م? ب�انات االدانة وال�&I ال واإلسالم�ة وان ما ص�ر
BKفى بل ال ب� م? وضع ح� ل0لF ال((ارسات الع%"��ة 
واإلرهاب�ة ال0ي K(ارسها قUعان ال(=P�0%4? وال&(��ات 
االرهاب�ة ووضعه9 ض(? ق�ائ9 االرهاب ال�ولي وال=عى 

  .الي تق�K(ه9 لل(/اك9 ال�ول�ة
إن معاناة ال�عI الفل=4U%ي ل? ت%0هي إال 

vهmا االح0الل الع%"� ووضع ح� ل0لF @الRالص م? 
 Fال�ضع القائ9، وفي �ل ذل �ائ9 والع(ل على تغ4�ال&
 Iألب%اء ال�ع �ة ال"(�د ال&(اه4�vن*�� على اه(
الفل=4U%ي في الق�س ال(/0لة فال0/�ة وال0ق�ی� ل(? ه9 
 Fقف� في وجه تلK ?یmا الع�وان والmنصام�ی? امام ه

نا حK ³4قف� وقفة رجل نال(*ام�ات و�0"�و لها إلف�اله
واح� معHز�? @ال"(�د وال0)اتف وال0الح9 ال(ق�سي 
ال(=�/ي اإلسالمي الvm أف�ل مUR{ االح0الل في 
مع��ة ال�1ا@ات اإلل)0�ون�ة على أب�اب ال(=&� األق"ى 

ن وال�4م Kف�ل� م*ام�ة اح�اق �%�=ة ٢٠١٧عام 
 .ال&
(ان�ة في الق�س ال(/0لة

 ١١ ص٦/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  
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ج�ائ9 .. مق0ل Pفل و�ح�اق �%�=ة @الق�س
  إس�ائ4ل�ة @/3 اإلن=ان�ة

  

  غ=ان م"Uفى ال�امي. د
ی�اصل االح0الل االس�ائ4لي ج�ائ(ه @/3 أPفال 
فل=4U?، بل و_/3 �ل فل=4U%ي شاب وص1ي وPفل 
%4�ة ال(%اضلة، فق� ق0لj ق�ات U=أة الفل�وع&�ز و_/3 ال(

) ١٤( الفل=4U%ي علي أب� عل�ا  الUفل ق1ل ی�م4?االح0الل
عاما خالل م�ار�0ه وأهالي ق��0ه في م�اجهة سلUات 
االح0الل اإلس�ائ4لي في م�اجهة ت&��k وم"ادرة األراضي 
%4�ة U=الفل �ة ال(غ4��ة في ق�ل"الح ال(�ار�ع االس0�Uان
@الق�ب م? رام هللا، �(ا أق�م قUعان ال(=P�0%4? وض(? 

ق�سات االسالم�ة وال(=�/�ة في ج�ائ(ه9 @/3 ال)%ائ- وال(
فل=4U?، ح³4 أق�م م=P�0? إرهابي على إح�اق ال)%�=ة 
ال&
(ان�ة في الق�س ال(/0لة، هmه ال&��(ة ال%)�اء ال0ي 
تع�ت على ال(عاه�ات وال��ائع ال�ی%�ة االن=ان�ة في ح(اKة 

  . أماك? ال��ادة واح0�ام ال�Kانات
0ي أدت إلى إن هmه ال&��(ة االس�ائ4ل�ة ال%)�اء ال

مق0ل الUفل الفل=4U%ي أب� عل�ا ل�=j األولى بل س�قها 
آالف ال&�ائ9 وال(&ازر @/3 أPفال فل=4U?، بل ورص�ت 
نكام4�ات العال9 مق0ل ال(wات م? األPفال الفل=4U%44?، دو 
قأن K/�ك العال9 وم&ل- حق� االن=ان األم(ي أv ساك? 

ت&اه أب%اء �س� االس0%)ار ومUال�ة ال)�ان ب�kl ج�ائ(ه 
  .. شع1%ا الفل=4U%ي

إن الع�و ال"ه�4ني VK�ب ع�ض ال/ائ{ @Bافة 
ال(�اث34 وال(عاه�ات األم(�ة وال�ول�ة ال0ي ت/�م وت&�م ق0ل 

 أماك? ال��ادة  علىاألPفال، وأVKا ت/�م االع�0اء
وال(ق�سات، وهmه ال&�ائ9 جلها ت(
ل نهج ال/��ة 

� الR0��I وال�0م4�  ونهج االح0الل االس�ائ4لي فيةال"ه�4ن

وس�اسة سفF ال�ماء ال(�0اصلة @/3 أب%اء شع1%ا 
  .. الفل=4U%ي، و_/3 مق�ساته وأماك? ال��ادة

إن ج�ائ9 االح0الل ال"ه�4ني ال(�0اصلة @/3 
االن=ان الفل=4U%ي و_/3 مق�ساته ت(
ل إمعانا في س�اسة 
االح0الل االج�ام�ة وس�اسة اإلع�ام والق0ل ال�4مي @/3 

نع1%ا الفل=4U%ي، دو رقI4 أو ح=I4 س�اء �ان أب%اء ش
ُال(=0ه�ف Pفال صغ4�ا أم ام�أة أم ش�Rا م=?، ت(
ل دل4ل 
واضح على س�اسة ح�Bمة ن%0�اه� الع%"��ة الbالم�ة في 
ق0ل أب%اء شع1%ا الفل=4U%ي وت�م4� م(0ل)اته، وم(ارسة 

  .. اإلرهاب ال�ولي @أ@�ع ص�ره أمام م�أ� وم=(ع العال9
%ا سj)w م? مUال�ة ال(&0(ع ال�ولي م? إن أقالم

أجل دع9 وم=ان�ة أب%اء شع1%ا الفل=4U%ي، وم? أجل 
م/اس�ة االح0الل ال"ه�4ني على ج�ائ(ه ال�4م�ة @/3 

ال(&ازر وشع1%ا الفل=4U%ي ل)%%ا ه%ا ن�m�ه بهmه ال&�ائ9 
ال�ول�ة ون*�� على �ل9 ال(&0(ع ال�ولي ل�ع1%ا الفل=4U%ي 

 ال/��ة وتق��� ال("4� و�قامة دول0ه وحق�قه ال
اب0ة في
%4�ة وعاص(0ها الق�سU=الفل ..  

 و��0جه �اتI ال(قال @ال0/�ة وال0ق�ی� ل)افة أب%اء
Iی? �ان�ا ال�عm4? الU@ا�4%ي وأب%اء الق�س ال(U=الفل 

Rقف� شامK ?یmة، ال�ات 4نالع4? ال=اهUURفي وجه م ?
ل وال0���� االح0الل الهادفة ل(�اصلة اله�م واالح�اق والق0

  .@/3 أب%اء شع1%ا الفل=4U%ي وم(0ل)اته
 ،،�لى ال(ل0قىو

 ١١ ص٦/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

  الق�ارات ال�ول�ة وت&اهل االح0الل لها
  

  ح�ی³ الق�س
ًال شF @أن ع�م ت%فm4 ال(&0(ع ال�ولي م(
ال 
%4�ة وخاصة U=ة الفل�Vاراتها @�أن الق�االم9 ال(0/�ة لق@

%4�ة ال(/0لة عام الق�ارات ال(0علقU=ة @االراضي الفل
، ساه9 و�=اه9 في م�اصلة دولة االح0الل ١٩٦٧
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%4�ة، بل والع(ل على U=ائ4لي اح0اللها لالراضي الفل�االس
تأب�4 هmا االح0الل م? جهة، وض9 ال(��H م? االراضي 
ال(/0لة ل�ولة االح0الل الى جانI ال1%اء االس0�Uاني 

، الى جانI ما vاالس0ع(ار وت�س�عه م? جهة ا �خ�
ت(ارسه م? ان0هاكات @/3 ال��� وال�&� وال/&� ی%�� 

  .لها ج41? االن=ان�ة
فالق�ارات ال�ول�ة ال0ي تع10� الVفة الغ�_�ة 
%4�ة U=ة اراض فل�l��الق�س ال Fة @(ا في ذلHاع غUوق
م/0لة @الق�ة الع=B��ة، وفي ع�وان االح0الل على ثالث 

ولة االح0الل ، وPالj1 د١٩٦٧دول ع�_�ة عام 
ً عاما، v٥٣@االن=/اب الف�ر م%ها أv م%m اك
� م? 

ول)? ع�م ت%فm4 الق�ارات ال�ول�ة اد� الى ما Kعان�ه شع1%ا 
ال�4م م? م�_قات االح0الل وم(ارساته وان0هاكاته، بل 

  .ًوج�ائ(ه اVKا @/3 االن=ان الفل=4U%ي
ف�4م ال&(عة ال(اضي ق0ل ج%�د االح0الل ب�م 

لي أب� عل�ا، وق1له مwات االPفال الى جانI @ارد الUفل ع
ال��ان وال�ا@ات، �(ا ان االح0الل ی�اصل ال1%اء 
ناالس0�Uاني في م/اولة م%ه لل/4ل�لة دو اقامة ال�ولة 

k���ة ال(=0قلة وعاص(0ها الق�س ال�%4U=الفل.  
فأم- األول ق�رت بل�Kة االح0الل ش3 شارع 

0�Uان�ة ت=(ى مع ب*رة اس) ج4ل�(ی�_{ م=P�0%ة ش�فات 
ض(0ها لل(=P�0%ة، وهmا ال�ارع K"ادر ) م�ردوت(

 ?4%Pات ال�ون(ات م? اراضي ال(�اwات، بل م�ع�
الفل=4U%44? الى جانI اعالن ال1ل�Kة @أنه في العام 

 وح�ة اس0�Uان�ة في هmه ٥٥٠القادم س0��ع ب1%اء 
%4�ة وغ4�ها م? U=ال1*رة على ح=اب االراضي الفل

 ب1%اء ال(��H م? ال(=P�0%ات وت/��ل الق�ارات ال(0علقة
%4�ة الى جHر U=ات الفل)�R)وال �ال(�ن وال1ل�ات والق�

نال(=0ع(�ات لل/4ل�لة دو /معHولة وم/اPة @ال(=P�0%ات
%4�ة وف3 ال�ؤ�ة ال�ول�ةU=اقامة ال�ولة الفل.  

ان اس0ه0ار دولة االح0الل @الق�ارات ال�ول�ة 
ًها م&�د ح1�ا على K&علها ت0عامل مع هmه الق�ارات @أن

، وانها ف� هmه الق�ارات، و_أنها تفعل ما ت��� دو  نور ق ق
I4أو رق I4=ح.  

فع�م ت%فm4 ال(&0(ع ال�ولي للق�ارات االم(�ة 
س4ه�د األم? وال=الم في ال(%Uقة والعال9، خاصة وان 
شع1%ا ل? ی�ضخ أو ی�فع ال�اKة ال1�Vاء وس�4اصل نVاله 

�%Pح0ى ت/ق34 �امل اه�افه ال� ���ة في الع�دة وتق
ال("4� واقامة ال�ولة ال(=0قلة وعاص(0ها الق�س 

�ةl��ال.  
  ٧/١٢/٢٠٢٠ الق�س ج���ة

* * * * *  

@U���ك الق�س ی%�ه العال9 الى خ"�ص�ة 
 ال�صاKة الهاش(�ة

  

 ح=4? دع=ة
@(ا ه� مع�وف في م%3U ال�ؤ�ة ال(ل)�ة ال0ي 
ن1هj ووضعj م/�دات ل(ا¨�ة وضع الق�س، �(�ی%ة 
تع� ج�ه�ة ال�عاKة وال�صاKة الهاش(�ة ال0ي ت�وم، 

أول ًوت�ارثها ال(ل�ك اله�اش9 أ@ا ع? ج�، م%m انUالق 
ًن�اء ع�_ي فل=4U%ي إسالمي م=�/ي، دا¥�ا إلى وصاKة 
هاش(�ة ت/(ي ال(ق�سات واألوقاف الع�_�ة االسالم�ة في 
ًال/�م الق�سي، واس0%ادا ل�وح ال0آخي وال�ح�ة وتالح9 

لهmا تأتي أه(�ة دع�ة  .ال�ع41? األردني والفل=4U%ي
@U���ك الق�س إلى الB@ F=)0ل ما ت*��ه وت/(�ه 

 .الهاش(�ة @Bل م�ل�التها اإلن=ان�ة وال/Vار�ةال�صاKة 
I&K أن Kع�ف العال9، أن جاللة ال�صي الهاش(ي، مBلف 
@(ا K"� و�لH0م @ه، و�=0%� إلى رؤ�ة هاش(�ة، م�روثة 
@ال/B(ة وم4
اق شع1ي له وزنه ل�صاKة ش�¥�ة، 
اج0(ا¥�ة وس�اس�ة ت/B(ها أع�اف وم�اث34، و_(ا ی%�0ه 
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ع�ی� األح�اث ال0ي ت0�ك �اللها له جاللة ال(لF في �ل 
  .على ال�قائع وش�ع04ها

ها هي األح�اث ت�0اعى، مع اق0�اب اح0فاالت 
الق�س والعال9 @أ¥�اد ال(�الد وراس ال=%ة ال(�الدKة، وفي 
أقل م? ثالثة أساب�ع، م? ت1%�ه ال(&0(ع وال=�عة 

األم%�ة، ولقاء ال(لF وال�ئ�- ) ل&%ة ش�خ ن�انغ(ال�ول�ة 
�الع��ة، وها ه� العال9 ی� و���; االس0ه0ار ¥�اس في 

ال"ه�4ني ل/�Bمة ن0ان�اه�، ال0ي ت/اول زعHعة اس0ق�ار 
ال�kl اإلسالمي ال(=�/ي في الق�س وال/�م الق�سي 
ال���k، أله�اف ان0قام�ة، ته�ف إلى إح�اث ال�عI في 

  .ال(%ا3P ال�ی%�ة في وقj االح0فاالت ال�ی%�ة ال=%��ة
v، والعال9 مUالI، ب0/� ما ال)�ان اإلس�ائ4لي

�ة، وق� اع0قل رجل /�یه�دv ) واح�(K/�ث لألوقاف ال(=
قصه�4ني، ل(/اول0ه ح� �%�=ة أث��ة مه(ة في الق�س 

�ةl��ة . ال=�أو �(ا تع�ف في » ال&
(ان�ة«تع� �%
�=ة %B@ ة)Kع األم9 على ج1ل (ال("ادر الق��ج(

�0�Hنال(.  ¡Rح أن مف0عل ال/ادث، ش�فهل ص/
(....) صه�4ن�ة تع(ل ب�0ج�ه » ع"ا@ة«أم » �وح4«

لق0ل ف�ص إحقاق ال=الم وال/3 @ال/�اة وال��ادة ل)ل 
األدKان في ال(ق�سات ال0ي ت�(لها ال�صاKة الهاش(�ة، 
نال0ي تع%ي الH0ام األردن، ش��ا ومل)ا وح�Bمة، @"�  ً ً
�(ة �وح(اKة وال�فاع ع? األوقاف ال(ق�سة، ع�ا ع? ال

�ة لعه� وم4
اق ال�صاKة وجاللة ال��¥�ة وال=�اس
ال�صي، ال(لF الهاش(ي ع�1هللا ال
اني، الvm وضع 
�ة، وف3 ال�ؤ�ة Vه القmفي ح=9 ه �ال/( ��URال

  .وال=%� الهاش(ي
 vmان ال(ق�س، الB)للق�س، أن ال I/عل9 �ل مK
ًحاولj الق� ال"ه�4ن�ة، ول�- شR¡ واح� قUعا  v

ة ال&
(ان�ة، إح�اقه، Kقع مع ال)%�=ة @الق�ب م? ح�Kق
ُوه� مBان مق�س و�ع0ق� أن ال=�4 ال(=�ح ق� اع0قل 

ه%اك دراسات ووثائ3 ت1�ز ما Kع0ق�ه @ع�  .��ه

 �R"عة م? الU�0 على ق/K ح��V44? أن ال/�vال(=
  .صلى عل4ها ال(=�ح في ذروة اع0قاله

�م? ح3 األردن إدانة وت1%�ه العال9 والق� 
(ع%�ة @�URرة ما ق� ال�ول�ة واألم9 ال(0/�ة، وهw4اتها ال

K/�ث م? أح�اث مف0علة ت*ث� على أه(�ة وق�س�ة أوقاف 
وآثار الق�س وفل=4U?، وهي ما تع(ل عل�ه األردن، 
 ،?4U=ألرض فل �4
ل�صاKة ال ج�ال ح�لها وتع%ي ال)
�ة ت/0اج إلى ان�0اه Vالق jات@ jوم=0ق1ل ال=الم في وق

�ي، عال(ي، وم? ال�س�{ وال/ل�k االس0�ات�&ي األم4�
ذلF أن أوضاع ال)�ان ال"ه�4ني ت%mر @ع�م االس0ق�ار في 
 j=�الف"ل األخ4� م? والKة ت�مI، ور_(ا ن0ان�اه�، فال)%
ًاإلس�ائ4لي K/ل نف=ه @/
ا ع? م=0ق1ل س�اسي K/(ي 

هmا ال/��3  .ال)�ان م? زالزل ت�0اعى م? وقj إلى آخ�
ق� نال(0ع(�، زلHال إذا ام�0، وتهاو العال9 ع? إدان0ه، 

�ی%mر @ق� تU�ف صه�4ني تRل{ األوراق إلى م&ه�ل 
صعI، وه� ما أشار إل�ه @U���ك الق�س وسائ� أع(ال 
فل=4U? واألردن ث�4ف4ل�س ال
ال³، ع%�ما دان إح�اق 
ًال)%�=ة، م%1ها العال9 ال(=�/ي واألم9 �افة، إلى ض�ورة 
 vmال jا ال�قmال�صي، في ه Fال�� على ی� جاللة ال(ل

ال�صاKة الهاش(�ة إلى م=ان�ة، وم%اش�ة ت/0اج ��ه 
�ات lائ4ل م? خل{ األوراق واالتفا�ار دولي، ل(%ع إس�و�ص
قوالق�ارات ال0ي ت/(ي حق� األردن وفل=4U? في ح(اKة 
ال(ق�سات، وهي في حاض� ال�قj، خ{ أح(� ال ت�اجع 

  .ع? الmود ع%ه
 vأ�٧ ص٨/١٢/٢٠٢٠ال  

* * * * *  

4لي للفل=4U%44? ّال�0غل االس0�Uاني ت/� إس�ائ
 وال(&0(ع ال�ولي

 علي اب� ح1لة
ال�0غل االس0�Uاني ال(0%امي @الVفة الغ�_�ة  

�ة ال(فاوضات وعق(ها، 
والق�س ال(/0ل40? ی*�� على ع1
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�ة، ف)ل(ا �ان ه%اك ت�اصل مع وB��تع� م0الزمة أم
ناألم��Bان أو أv م�ع�ث صه�4ني ألم��Bا �BK ه%اك 

وق� شBلj ز�ارة وز�� الRارج�ة . »إعالن ع? اس0�Uان
ال(قامة « @=اغ�ت«األم��Bي ماFK ب�م�41 م=P�0%ة 

على أراضي ال(�اP%4? في م/افbة رام هللا وال41�ة خ�قا 
�ة ال�ول�ة وم/اولة إلضفاء ش�¥�ة فاض/ا لق�ارات ال��¥

على ال(=P�0%ات، و_ع� PلI ن%0�اه� م? ب�م�41 و�عUاء 
م&ل- . ال�Vء األخV� أث%اء ز�ارته األخ4�ة إلس�ائ4ل

�{ األعلى ال0ا@ع لإلدارة ال(�ن�ة صادق ق1ل UR0٧٢ال 
 ..ساعة على خUة ال1%اء في م&(ع عU�وت االس0�Uانى

 آالف وح�ة ٩اء ح�الي ووفقا للURة س904 ال��وع ب%1
ی�m� أن الURة ته�ف ل�0س�ع م&(ع . اس0�Uان�ة

 j4_ا وK�%انى ال(قام على أراضي قلU�عU�وت االس0
ح%4%ا ش(ال الق�س ال(/0لة على ح=اب أراضي مUار 

Kأتي ذلF الق�ار . ١٩٦٧قل%�Kا والvm اح0ل0ه إس�ائ4ل عام 
في �ل معارضة ش�ی�ة م? اإلت/اد األورو_ي وفي �ل 

وأن هmا ... �- دK(ق�اPي س�4خل الj41 األب�� ق���ارئ
ال(�ن�ة  ناإلعالن ی0عارض مع ت"��/ات وز�� ال�*و

ح=4? ال��خ الvm ص�ح الH0ام إس�ائ4ل @Bافة االتفاقات 
%4�ة مقابل ع�دة U=الفل ���ة ال0/)b%ال(�قعة مع م

  ال0%=34 األم%ي و�افة االتفاقات مع ال)�ان اإلس�ائ4لي
? ال1%اء في ال(=P�0%ات تV�ب م�جة ج�ی�ة م

@ق�ة ع(3 م%ا3P الVفة الغ�_�ة، في إشارة إلى ز�ادة في 
م=0غلة  ع�د ال�ح�ات االس0�Uان�ة ال0ي ت9 اإلعالن ع%ها

Iام�ة إلدارة ت��ففي الف0�ة  ،.ح�Bمة االح0الل الف0�ة ال(�0
ال(�افقة على خUة  ال(اضي ت(j  ت���?١٦- ١٠(م? 

ة ج�ی�ة في أن/اء م0ف�قة  وح�ة اس0�Uان�٣٢١٢ب%اء 
�ع lواح� م? ت� �ة ال(/0لة، @ع� شه�م? الVفة الغ�_

1�عU0ارات ال(0علقة @ال�0سع  اتفاقات ال�الق Fوم&(ل تل
ناالس0�Uاني، B�Kل ت/�Kا م�0اصال للقان� ال�ولي وق�ارات 
ال��¥�ة ال�ول�ة واسR0فاف ال ح�ود له @(�kl ال(&0(ع 

الل، فإن هmه الURة وح=I م"ادر ج�; االح0 ال�ولي،
 vmال }UR)ًال0ي ت9 ال("ادقة عل4ها تأتي اس0)(اال لل

 وح�ة ٢١٦٦أعل? ع%ه @�أن ال("ادقة على ب%اء 
، ل�"ل الع�د اإلج(الي إلى   وح�ة �٥٤٠٠أخ�

�اسي في ال=%�ات . اس0�Uان�ةl 9رق �ا أك1mه �و�ع10
   األخ4�ة لل1%اء االس0�Uاني

�ة ال(عارضة غ4� ال/�Bم» ال=الم اآلن«م%b(ة 
jان، قالU�إن هmا ال�0سع االس0�Uاني K�4� إلى  لالس0

%4�ة، و��جه ض�_ة إلى U=ائ4ل إقامة دولة فل�رف� إس
ورأت في ب�ان  آمال ت/ق34 سالم إس�ائ4لي ع�_ي أوسع،

لها، أن ن%0�اه� V)Kي ق�ما و_Bامل ق�ته ن/� ت�س�خ 
ال9V الفعلي للVفة الغ�_�ة، و_أن وز�� ال&�; ب4%ي 

ان0- وه� رئ�- ال�زراء @اإلنا@ة في ح�Bمة االئ0الف غ
ق� واف3 ه� اآلخ� على خU{ ال1%اء، ل0�سل بmلF إس�ائ4ل 
إشارات إلى العال9 ح�ل تأی�4 أب�ز حH_4? ف4ها إنهاء 

%4�ةU=ام دولة فل�lمفه�م حل ال�ول40?، و.  
 jة وافقURء م? الH&اق، و��وفي هmا ال=

جعي �mلF على الع�ی� م? سلUات االح0الل م*خ�ا و_أث� ر
  ).ال1*ر االس0�Uان�ة(ال(=P�0%ات الع��ائ�ة 

على صع�4 آخ�، وفي أك1� ع(ل�ة س�قة 
وق�ص%ة ألراضي الفل=4U%44?، اس�0لj سلUات االح0الل 

%4�ة ١١على أك
� م? U=ألف دون9 في األغ�ار الفل 
�ة«ل"الح ما K=(ى ��1Uات ال�، ح³4 أعل? »ال(/(
 ٣ دون9، ل"الح ١١.٢٠٠على االح0الل اس0�الئه 

%4�ةU=ة في األغ�ار الفل���1P ات�  .م/(
االس0�Uاني وم"ادرة األراضي ل9  في �ل ال�0غل

مع إج�اءات ال0غ44� على  Kع� ال=الم خ�ار اس0�ات�&ي
%4�ة، ف(ا ه� ال�د على U=ا الفل�األرض وتغ44� ال�K(�غ�ا�

�ادة م%b(ة ال0/��� اإلج�اءات االس�ائ4ل�هl فهل م? ق1ل 
�ال�د ی�قى ل(=�0 الv�/0 اإلس�ائ4لي وخ�قها الفاضح 
�ه %Pوج�د إرادة و IلU0ة، و��للق�ارات واالتفاقات ال�ول
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%4�ة ت�قى في م=�0 ردها للv�/0 االس�ائ4ليU=فل� 
لل&9 ال�0غل االس0�Uاني  ووضع العال9 أمام م=*ول�اته

وال((ارسات االس�ائ4ل�ه ض� ال�عI الفل=4U%ي وامعان 
في ت/�v العال9 لV�ب وه�م رؤ�ة  ة االح0اللح�Bم

  .ال�ول40? @فعل االس0�Uان غ4� ال��عي
  ١١ ص٨/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

 آخ� األحالم.. مUار قل%�Kا
  

 دمحم سالمة
�ام إس�ائ4ل @ال("ادقة على ب%اءl )٩٠٠٠ (

وح�ة اس0�Uان�ة ش(ال الق�س وت/�ی�ا على أرض مUار 
%4�ة ��(ا U=ة الفلUأحالم ال=ل �ل إنهاء آخ
)K اK�%قل
RK¡ االن0قال إلى دولة لها مUارها ال(�ني و�ان إلى 

Hش�ه جاه ،I��ق jلالس0ع(ال و�/0اج إلى @ع�  وق

  .�وم*س=ات أخ�،ةال"�انة وال0&هH4ات ال/�ی

ن%0�اه� @ادر إلى اإلت"ال ب�ز�� الRارج�ة 
األم��Bي ماك ب�م�41 الvm @ارك خ�Uة ب%اء ال(=0ع(�ة 
ال&�ی�ة على أرض مUار قل%�Kا، و_mلF ی�اصل س�اسة 
 ?B)K ق1ل رح4لها، وما Iم�ار عالقاته مع إدارة ت)
إس0
ق�ائه أن ال("ادقة على ب%اء ال1*رة االس0�Uان�ة في 

�Kا جاءت م? م&ل- ال(=P�0%ات الP vmلI م�افقة قل%
ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة وم�افقة واش%U? �ي ت(�ل جHءا م? 
 jا ما ح"ل، ح³4 صادقmاني، وهU�ال(��وع االس0
�ة مع B��ت ال(�ار�ة األمmاه� ث9 @ادرت واخ�ح�Bمة ن0
تعه�ات @ال(�افقة على ال0(��ل، وهmا لقUع الU��3 على 

رة ج� @ای�ن ل(%ع االس0�Uان أو أv م/اوالت م? إدا
  .الUلI ب0&(�4ه وت&(�4 ال0(��ل لل(=P�0%ات ال&�ی�ة

ش(ال الق�س مUار قل%�Kا، وق� ش�عj ج�افات 
االح0الل في ت=��0ه ت(ه�4ا ل1%اء ت=عة األف وح�ة في 
�ة ه%اك اك1� l��ب ش(ال الق�س ال�حلة األولى، وغ�ال(

 9�0�Uاني على م&(ع اس(م=0ع(�ات الVفة معال�ه ادوم
9�و_هmا ال(��وع االس0�Uاني ال&�ی� ت31U  ،)ج1ل أب� غ%

�ة @اس0
%اء l��ات االح0الل على �امل الق�س الUسل
قمع1� ی0�9 م? ال�� ال�(الي وت/�ی�ا م? جهة رام هللا 
ال0ي K(� بها شارع م/ا� @(=P�0%ات م? جه0�ه 

�ةl��ة �ي ی�خل ال%اس إلى الق�س ال��ة والغ�_l��ال.  
نائ4ل أخmت ما إرادته م? صفقة الق� ق1ل أن إس�

Kغادر حل�فها دونال� ت�مI ال�ئاسة، اإلع0�اف @الق�س 
عاص(ة لها، ونقل ال=فارة، وت�I4U ما ت�قى م? ملفات 
 Iة لل�ع�ال/ل ال%هائي ل/"�ها في ملفات خ�مات
 الفل=4U%ي، فال تفاوض على االس0�Uان وال على ح�ود

)٦٧ (�l��ا وال على الق�س ال)�� ،?4wة وال على الالج
mقابل هK/ات ال ه��ائ4لال0"�ح=امة إلس��م? ، ت" 

وز�� خارج�ة ج� @ای�ن الvm أك� أن @الده س0ف0ح 
�ة واالع0�اف بها ض(? l��ة لها في الق�س ال�ق%"ل
�ار Rأن حل ال�ول40? ه� ال �3 م/0لة، وأنها تPم%ا�

  .ل44?ال�ح�4 إلنهاء ال%Hاع ب4? الفل=4U%44? واإلس�ائ4
اجهHت ح�Bمة ن0�اه� على مUار قل%�Kا، ول? 
ت0�اجع أمام إدارة @ای�ن، فق� ش�عj ب1%اء ال1*ر 
االس0�Uان�ة وح"لj على جHء م? ال0(��ل االم��Bي، 
�ا@ا أن ف0�ة ب%اء ت=عة األف وح�ة ال � �
وال%قUة األك
قK=0غ� وق0ا ی�m� ذلF أن إس�ائ4ل ت1%ي ال(=اك? 

�یها ت)%�ل�ج�ا م�U0رة في ال1%اء، ال&اهHة @ال0��I4، فل
ك�نها تق�م ب0=��ة األرض و_%اء ق�اع� أرض�ة جاهHة 
ل�ضع واجهات ال/�Uان عل4ها ��(ا Kع�ف @ال�41ت 
�ال&اهHة، وال0��I4 ل0=عة آالف م%Hل ال K/0اج س� أKام 

 /٢٠مع�ودات، ور_(ا ق1ل ت%"I4 ال�ئ�- @ای�ن في 
  .ة جاهHة @(=P�0%4هانی%ای� القادم ت)� ال(=0ع(�ة ال&�ی�

أحالم الفل=4U%44? في اس0�داد أرضه9 ال(/0لة 
ی�1دها ن%0�اه� وف��قه ال(U0�ف، وف�ض األم� ال�اقع 
 �BK األحالم @أن �ا أنهى آخK�%ار قلUنعلى أرض م
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لل=لUة مUار م�ني @(�اصفات عال�ة ق�ب الق�س م? 
جهة ش(الها الvm �ان مف�0حا، وال�4م م/اوالت ث%�ه أو 

(ه @اتj ص��ة، فالRالفات اإلس�ائ4ل�ة ت%0هي @=�عة ل&
أمام م"الح م&ل- ال(=P�0%ات ال(U0�ف، وال/ل ال�ح�4 
ل)ل ال(=P�0%ات اإلس�ائ4ل�ة في الق�س والVفة الغ�_�ة 
نه� ال(قاومة ال�ع1�ة أو ال(=ل/ة دو ت�kl ح0ى 
ت%=/I إس�ائ4ل @(=P�0%اتها �(ا ح�ث في غHة عام 

نم دو ٢٠٠٠ب ل1%ان عام م وق1لها في ج%�٢٠٠٥
  .ش�و�

  ١٠ ص٩/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

� ًاة اإلس�ائ4لي K=0ه�ف األPفال أVKنقان� الق�م
 ج(ال زحالقة

 ح�فا، م%Uقة في اإلس�ائ4ل�ة ال"لح م/B(ة ق�رت
 وع(�ه أح(� الUفل4?، وال� بها تق�م ال0ي �ال�ع� رف�
 �ی%ةم بل�Kة ض� س%�ات، سj وع(�ها و_�=ان س%�ات ع��

�(j ال0ي" ك�م4w4ل"lة أراضي على أ� لR�قها م%ه�_ة، ع�_
�ة االلH0امUه(ا ب0غ�ة قاضي واس0%�. ال(�ارس إلى سف)B/م 
 عام ّس%ه �ج� الvm الق�م�ة، نقان� إلى ق�اره في ال"لح
٢٠١٨، vmح وال%)K ة ال4ه�د� في واالم0�ازات األفVل
 �تهای�األب نقان�"بـ ت=(04ه و�(B? كافة، ال/�اة م%احي

  ."اإلس�ائ4لي
 وت��U� إقامة إن: "ال(/B(ة ق�ار في وجاء

�(ة ه� یه�دKة م=P�0%ةl ة� عل4ها م%"�ص عل4%ا ق�م
 ت�س�خ ه�فها یه�دKة م�ی%ة هي ك�م4w4ل.. نالقان� في

 أو ع�_�ة م�رسة و�قامة. ال&ل4ل في ال4ه�دv االس0�Uان
 م? ال(&اورة �الق� في م�ارسه9 إلى الUالب سف��ات ت(��ل
 @Uا@ع و�V� ال�K(غ�افي نال�0از تغ44� إلى ّی*دv أن شأنه

) دس�0ر�ة مBانة له (أساس نلقان� ال=ا@ع ال1%� …ال(�ی%ة
 ان على ی%¡" ال4ه�دv لل�عI ٢الق�م�ة ال�ولة ـ إس�ائ4ل"

�(ة ال4ه�دv االس0�Uان ت��U� في �ت� ال�ولةl ة� ق�م
  ."وت�س�Rه وت�س�عه ب0�&�عه وتلH0م عل�ا،

�4
 األه(�ة غاKة في قVاKا ثالث الق�ار هmا و�
 الق�م�ة، نوقان� اإلس�ائ4لي، القVاء ع%"��ة وهي،

 ال�ولة Pا@ع تفVح قVاKا ّكلها. ال&ل4ل ته��� وم��وع
، ك�ل�ن�الي Pا@ع ذات ك�ولة الع1��ة  نbامها ی%0(ي vع%"�

�ة األنb(ة إلى ول�- األب�تهای�، أنb(ة عائلة إلىPا�ق)Kال� 
  .وم0"ه4%ة صه�4ن�ه دعائ�ة ب�اقأ ت�عي ك(ا

 في م%0�� وه9 ه%اك: اإلس�ائ4لي القVاء ع%"��ة
 القVائي ال&هاز @أن الغ�ب في ال=�اس�ة ال%IR أوسا�

�ة أم4? ح�اسة كلI ه� اإلس�ائ4ليPا�ق)Kقوحق� لل� 
 ال=لUة س�اسات في م�اكل ه%اك كانj ل� ح0ى األن=ان،
 £خUا ی�س9 القVاء هmا فإن ال0�����ة، وال=لUة ال0%فKm4ة

 كm@ة هmه. األساس�ة ق@ال/ق� لل(- م/اولة أv أمام أح(�
 م? ال)
4� ت�د ال0ي ال�ول�ة، ال(%b(ات في ح0ى م�0اولة
 @UلI اإلن=ان قل/ق� اإلس�ائ4لي ال%bام قخ� ض� �ال�Bاو

 م%ح مع%اه ما" ال(/ل�ة القان�ن�ة اإلج�اءات اس0%فاذ"
 إلى وال�ع�ة س�ائ4لياإل القVاء وع�الة ل%Hاهة ال��¥�ة
�¡ B)K?. ًأوال اإلس�ائ4ل�ة ال(/اك9 إلى ال�0جهRارات تل�ق 

 ًع(�ما، الفل=4U%44? قحق� @R"�ص اإلس�ائ4ل�ة ال(/اك9
 ّال(ه(ة القVاKا في @أنه ،٦٧ وم%ا3P ٤٨ م%ا3P في

 وال(�اP%ة وال(=B? األرض قVاKا و_األخ¡ وال&�ه��ة،
 قلR� جارفة ش�¥�ة ت(%ح اإلس�ائ4ل�ة، ال(/اك9 فإن واألم?،

 وفق{. الع%"��ة ال)�ل�ن�ال�ة ولل=�اسات اإلن=ان قحق�
 ال"ه�4ني، ال(�1أ ن�اة ت(- ال ال0ي الهام��ة، القVاKا في

�b%ة، وت�/³ ال(/اك9 تK�&@ انا� قل/ق� ت%0"� ًوأح
 هmه. ملHمة ق�ارات اتRاذ م? @ال0ه�ب تق�م ًوغال�ا االن=ان

 لل�اللة ًوخارج�ا، ًداخل�ا إس�ائ4ل هّت=�ق ما هي" ًأح�انا"الـ
 ال إس�ائ4ل في ال"اع� ال(U0�ف ال�(4? ول)?". الع�ل "على

 قحق� "هام; على الR%اق ت344V إلى و�=عى بmل0BK Fفي
 ج�ی�ة، ع%"��ة ق�ان4? وس? القVاة تغ44� ع1�" اإلن=ان
�B� ح(ل0ه في vال(��H ن%0�اه� شعار ه� هmا نوس

  .ال(ق1لة االنR0اب�ة
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 ٦٠ ح�الي اإلس�ائ4لي الق�ان4? ك0اب في ج�ی�
 م
ل @ال(�اP%ة ّی0عل3 ما وم%ها. ًص��/ا ًع%"��ا ًقان�نا

 في یه�دv ألv ف�ر�ة ج%=�ة K(%ح الvm" الع�دة نقان�"
 ل9 م%ع "نوقان� فل=4U?، أرض ق�ماه تUأ ان @(&�د العال9
%4�ة العائالت آلالف K=(ح ال الvm" ال�(لU=م? الفل 
 إلى ّی*دv ما إس�ائ4ل، داخل @ال��; األخV� الP }R�في
3�H)ه تmو�&عل العائالت ه I/4%ي الU=خارج الفل 

،  ال0ي ال/�ود خارج الHواج ع? ال��اب و��دع نالقان�
 فهي @األرض الRاصة الق�ان4? أما. االح0الل ف�ضها

 م? األرض م"ادرة وه� واح�، @ات&اه تع(ل كي ّم"((ة
?44%4U=ةمل) إلى ونقلها الفل�  .خاصة أو عامة، یه�دKة 

 على االس0�الء الق�ان4? هmه إلى ًاس0%ادا �وج�
 أراضي م?% ٧٠ م? أك
� وم"ادرة كافة، الالج4w? أمالك

 ال(�اP%ة ًرس(�ا نK/(ل� الvm ال�اخل، فل=4U%4ي
 الق�ان4? هmه إلى اإلس�ائ4ل�ة ال(/اك9 ت=0%� و�ذ. اإلس�ائ4ل�ة
 في م�اش�ة ت=اه9 افإنه ّوت�Uقها، وتف=�ها الع%"��ة

 ال�قح االدعاء ت)�ار مع ال(/ل�ة، @"�غ0ه األب�تهای� ص%اعة
�ة م�ادئ أه9 "@أنPا�ق)Kض ه� ال��ة "فUح0ى" نالقان� سل 
  .£ع%"��ا نالقان� كان ل�

 عام ت�ل� ل9 ال"ه�4ن�ة االس0ع(ار�ة الع%"��ة
  .ب�ای0ه م%m ال"ه�4ني ال(��وع ج�ه� هي بل ،٦٧

 ن&اعة رغ9: االب�تهای� س�0رد – الق�م�ة نقان�
 ال%هI م��وع ح(اKة في القائ(ة اإلس�ائ4ل�ة الق�ان4?

 ّفإن الفل=4U%ي، اإلن=ان قحق�" خU� "م? ال"ه�4ني
j=� الق�م�ة نقان� @=? وقام بmل0BK Fف ل9 اإلس�ائ4لي ال)%

 K=0%� وما ال"ه�4ني، لل(��وع وشامل عام قVائي كإPار
 س�اسات م? م%ه �عی0ف وما وق�اع�، أس- م? إل�ه

،klات ول=� وم�ا�غ
 م%ها ت0=لل أن ال((B? م? ال0ي ال
�¡ أن وال0%�&ة". الفل=4U%ي اإلن=ان قحق�"Rم�ادئ تل 

  .ّرس(�ة ع%"��ة وث�قة أن0ج قان�ني ن¡ في ال"ه�4ن�ة
 الق�م�ة ال�ولة ـ إس�ائ4ل "نقان� ت(��� �ج�

Iلل�ع vة ،١٩.٧.٢٠١٨ ی�م" ال4ه�د� مقابل ٦٢ @أغل1

٥٥ �Vع ،j=� دس�0ر�ة، مBانة له أساس نقان� وه� ك%
 أv س? و�(%ع إل�ه ًاس0%ادا ّتف=� الق�ان4? ان Kع%ي ما

 للقVاء عل�ا م�ج��ة @(
ا@ة وه� معه، ی0عارض نقان�
 أن على نالقان� هmا و�%¡. ّكلها لل�ولة وح0ى اإلس�ائ4لي،

 في ال4ه�دv لل�عI ال0ار�Rي ال�P? هي" إس�ائ4ل أرض"
 تق��� وح3 إس�ائ4ل، دولة قامj وف4ها ال(ع(�رة، أرجاء

 ك(ا. وح�ه ال4ه�دv لل�عI ه� ال�ولة هmه في ال("4�
 العاص(ة، هي" ال(�ح�ة الق�س "أن على نالقان� ی%¡
 اللغة مBانة إلغاء مع (ال�س(�ة اللغة هي الع1��ة واللغة
. ال�س(ي ال0ق��9 ه� vالع1� وال0ق��9) رس(�ة كلغة الع�_�ة
 اله&�ة وت�&�ع" ال�0ات ل9 "م�1أ على نالقان� و�ع0(�

 إل�ه اس0%�ت الvm ال=ا@ع، ال1%� في وجاء ال4ه�دKة،
، الH44)0 ق�ار في اإلس�ائ4ل�ة ال(/B(ة  Pّالب ض� vالع%"�
 االس0�Uان وت�س�خ وت��U� ت�س�ع مه(ة أن ال&ل4ل،

،vة هي ال4ه�د)�l ة�  .عل�ا ق�م
 دس�0ر £ورس(�ا، £ع(ل�ا ه�، الق�م�ة نقان�

 ًم0�ج(ا ال)امل ّن"ه ق�اءة و�(B?. اإلس�ائ4لي األب�تهای�
 الع�د في ال=�Uر هmه ل)اتI مقال في له ّمف"ل وت/ل4ل
١١٦) k��ة ال�راسات "م&لة م?) ٢٠١٨ خ�%4U=الفل "
 ال(*س=ة ال(�ادئ لفه9 مه9 م�خل ه� نالقان� وهmا

 العقائ�v ب�ع�ه ال"ه�4ن�ة، ال�ولة ل(��وع ّوال(�جهة
 وه�. ال(=0ق1لي وم%/اه اآلن�ة وص4�ورته ل0ار�Rي،وا

" @أل "فه� وث�قة، كأv ل�- ووث�قة نقان� كأv ل�- نقان�
k��قة ال0ع� في الع1��ة لل�ولة العل�ا وال(�ج��ة األه9 ال�ث

 ال�ث�قة مBانة ل0/0ل وجاءت والع���?، ال/ادv نالق�
 الهت الvm" االس0قالل إعالن "وهي الع1��ة لل�ولة ال(*س=ة

 ك�4م ًس%��ا ن/4�ه والvm ،١٥/٥/١٩٤٨ ی�م نغ�ر�� ب?
 ن¡ ان ال�ث�ق40?، بv ?4ال(��H قالف�. فل=4U? ن)�ة

 وع�م ال(=اواة @(�1أ ًالH0اما یV0(?" االس0قالل إعالن"
H44)0ا ول� (ال�bة نقان� ان ح4? في) £لف� ًع(�ا RKل� الق�م

�ة لل(=اواة ذ�� أv م?Pا�ق)Kوال�....  
  ١٠/١٢/٢٠٢٠ �_يالق�س الع
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* * * * *  

  
  

0�ق� ال(ع�4%=K ؟..نشع1%ا صام� ول)? م0ى!  
  

  ح�ی³ الق�س
 }URة م�ث�قة ع? م�ك�فj م"ادر اس�ائ4ل
لالح0الل ال KقVي على ال/اض� و�ل م/اوالت ال0=��ة 

» ال0فافي ال9V«وان(ا URK{ الغالق ال(=0ق1ل @(ا K=(�نه 
 واسع ، و��(ل ح��ة ب%اء اس0�Uاني٢٠٤٥ح0ى العام 

وش3 ع��ات ال��ارع @�Uل الVفة وع�ضها ور_{ 
ال(=P�0%ات @اس�ائ4ل وز�ادة اع�اد ال(=P�0%4? ح0ى ت"ل 

  .نالى ال(ل�4
وهmا ال(UR{ یV0(? م"ادرة آالف ال�ون(ات 
%4�ة وض�ب االق0"اد و�ل U=وال1ل�ات الفل �ة الق�وم/اص�
�ة ح0ى ال نق�ل ��1Uة ش�ه ال��مق�مات ال/�اة وال(�

�1Uةال��.  
 م=B%ا ١٢إضافة الى �ل هmا، فق� ه�م االح0الل 

وم%�أة في م0Rلف أن/اء الVفة، وج�ف قUعة أرض في 
م%Uقة قل%�Kا ب4? الق�س ورام هللا، وأك�ت ال("ادر ان م? 
ال(�0قع االعالن ع? اجHاء م? هmا ال(B�@ }URل رس(ي 

  .خالل ف0�ة ق"4�ة
ل إن هmه ال�U0رات ت�Bل ص�خة م�و�ة في آذان �

�ة او العال9 الع�_ي %Pة ال�Uس�اء في ال=ل �ع%4ه9 األمK ?م
وال(&0(ع ال�ولي @أك(له، ون0=اءل أی? �ل ه*الء وأی? 
نأفعاله9 ول(اذا 0BKف� @ال0"��/ات وال1�انات او عق� 
�(ة لها ولK 9ع� أح� K=0(ع l االج0(اعات واللقاءات ال0ي ال

  .ال4ها او یه90 بها
ن ق1ل ال&(�ع @إعادة ون/? الفل=4U%44? مUال�1

تق4�9 هmه األوضاع و_/³ �ل ال=1ل ال(�0ف�ة ل(�اجهة هmا 
ال(UR{ االح0اللي ال(�م�، وأولى ال�URات ال(Uل�_ة هي 
�ة و�نهاء هmا االنق=ام ال�RK vmم %Pاس0عادة ال�ح�ة ال�

مUURات االح0الل @ال�رجة األولى، ول9 تع� ه%اك أKة 
 ن/? عل�ه م? وضع م1�رات أو ح&ج وذرائع ل0)��- ما

مR&ل وال ی0ف3 مع أ@={ ض�ورات وواج�ات ال�فاع ع? 
  .حق�ق%ا وم=0ق1ل%ا وأرض%ا

، الى ال0/�ك  نولق� دع�نا، �(ا دعا ال)
4�و
ال�P%ي ال=��ع ول)? أح�ا ال K=0(ع وتH0ای� ح�ة االنق=ام 

  .وت�ادل ال(هات�ات ال=�اس�ة
نكفى أیها ال(ع%�4 و�ا م? تقف� او .. كفى ن

ن على ��اسي ال=لUة، وال/9B فإن ال�قK j(� س��عا تقع�و
�عVK ?Pوال�..  

االح0الل الvm ی0غU�س و�0(اد� في م(ارساته 
فإن عل�ه أال ی%=ى أب�ا ان%ا شعI صام� ومBافح وان%ا في 
هmه األKام ن�m0� ان0فاضة ال/&ارة ال0ي انUلقj @ق�ة، رغ9 

  !!ق=�ة و�الم األوضاع في ح4%ه
  ١٠/١٢/٢٠٢٠ الق�س ج���ة

* * * * *  

ال�mاء وال(ع�فة .. ك�k ن%0"� على اس�ائ4ل
ب�4  واالتقان وال/��ة ال=��عة هي أسل/ة

  ال(قاوم وهي أش� ف0)ا م? ص�ار�Rه وPائ�اته
k��ام اب� ش=@  

 ح�ل امBان�ة ،ك10%ا األس�1ع ال(اضي
 وال)فاح ال�ع1ي ،ارعلى اس�ائ4ل م? زاو�ة ال%Vالاالن0"

 وم? زاو�ة ، وال0ق�م، واالس0قالل،ال(لH0م @أه�اف ال0/���
9B/0ل¡ م? عائالت ن"1ها االس0ع(ار في بل�ان%ا لR0ال، 

9B/0ت�{ ،وت�وت ”I4"%0وع ال"ه�4ني ،”ث(%ا لل�ال(�@ 
جهال م%ها @(ا خ0UUه ال/��ة ال"ه�4ن�ة ض� الع�ب @(ا 

 أو ،تلF العائالت ال(Bللة @العار واله�H(ة ال�اخل�ةف4ه9 
نألنها تb? أن ال"های%ة س�ق1ل� به9 ش��اء في ث�وات 

 وعلى ض�ء ما عHفj @ه ،@الدنا ومال االمة الع�_�ة
1�{ االرادة ،ال=احات االعالم�ة ال(1�م&ة
 وال(�جهة ل0

ه�H(ة ” ون�� ، وت�م4� ال�وح ال(ع%��ة الع�_�ة،الع�_�ة



  

  
٢٦٧ 

 ل0"�ح ه�H(ة داخل�ة ،”ت ال/اك(ة ال�اخل�ةالعائال
لل�عI @أس�ه رأی%ا ض�ورة اال@/ار أ@ع� قل�ال في األس- 

 @أن االن0"ار على اس�ائ4ل ال0ي بj4% عل4ها ق%اعات%ا
?B)م.  

ن/? ن%Uل3 في �0اب0%ا ح�ل هmا ال(�ض�ع م? 
�قة lان –م0ا@عة دBعلى ض�ء وضع%ا – ق�ر االم Fوذل 

و فق{ بل م? �ل أجهHة ال=لUة ال(/اص� ل�- م? الع�
 ، وهmا ال/"ار الی*ث� على مع%��ات%ا،ووزاراتها ورئاس0ها

 أو م�قف%ا ان(ا ی*ث� على الق�رات ، أو ت�جه%ا،أو ارادت%ا
 وق�رة على اسR0الص ، وأك
� ع(قا،الع(ل�ة ل�00ع أدق

 وص�اغة الRالصات في ب�نامج ع(ل VK(? ،ال�روس
 وأش�ف عل�ه م? ق1ل رجال ،االن0"ار ان نفm ب�4 م�ر_4?

jف� مع%ى ال�ق�نی0ق%� الع(ل و�ع  ، ومع%ى ال&ه�،ن
 ;�نورجال K(0ل)� ال�mاء القادر على االن0"ار على ج

�ع ،الع�وU0=Kأن خ³1 الع�و ذ�ي ل)%ه ال Fوالش 
ف قاتلة ان ع�ف%ا ��k ن9B/0 االنف)اك م? نقUة ض�

  .بها
� واخ� K=�_ها ،نق�ل م? ت�0عات ی%��ها الع�و

أو ت/K jافUة ص�ح  ،”س��ة ل)? س�_j”ت/j ع%�ان 
 أو ما ،بها ضا@{ اس�ائ4لي رف� االق"اح ع? اس(ه

نK"�ح @ه رؤساء أر�ان سا@ق� م? @اب وجهات نb�ه9 
 أو م�� اس0ع�اد ال&�; ،ال%ق�Kة ح�ل خU{ ن%0�اه�

 وع(ا اذا �ان ال&�; ،”ال&ه�ز�ة”االس�ائ4لي لل/�ب 
 ،!!ار في ح�ب قادمة أم الاالس�ائ4لي قادرا على االن0"

 ،م�اض�ع ع�ی�ة عامة وخاصة @عVها ی0عل3 @ال&%�د
 و_االخ0�اعات ،و_ال)�رونا و_األسل/ة ال&�ی�ة

 وع(ا ت=ل(0ه ، وع? األسل/ة ال=��ة،!!االس�ائ4ل�ة
اس�ائ4ل م? أسل/ة وذخائ� م0ق�مة @ع� م�افقة االدارة 

 لالمارات ٣٥رغ9 أن ف ( لالمارات ٣٥على ب�ع ف 
 وم? ،!!)ف ت"�ر م? م"انع ت&(�عها في اس�ائ4لس�

�ی�ر أv قUعة اس�10لj @قUعة اخ� ت&عل م? ف  v٣٥ 

I الع�_ي في ال�(? غ4� قادرة اال على ض�ب ال�ع
  .وح(اس في غHة

 ،نأمل أن ی�ب في ش�ای4? اعالم44%ا دم ج�ی�
 -�وح��4ة قادرة على الv�"0 ل³1R الع�و @ال�mاء ول

��m0ار ا،@الV/0ن أرج� أال أك� جارحا ،ل(اضي أو اس
 وأعHز ال
قة ، ل)? ق"�v أن أف�4 الق�م ال(*م%4?،ألح�

?4%Pسالحا،ل�� ال(�ا �م ال�ع�R0وال أس0ع4? ، وال أس 
I&K ا اال ع%�ما�ج�ل�ا م
ال حي .. … ول�- ��1یل،@&�ل

 ،انها رائعة الغ%اء RK�ج اله0اف الvm تغ%�ه م? قل1ها
اال @ال(ع��ة ع%�ما ت/�0م، ل)? لله0اف دور ال عالقة له 

�قة� ،أو �ي ت/�0م ل)? ذلF ل�- ب�Kال ع? ق�ل ال/
وع�م االنHالق ن/� �(ائ? اعالم الع�و �افة ال(�اسل4? 

 ه9 ،ناالس�ائ4ل44? الmی? UKل� على ال(�اه� الع�_ي
ال�4? “، أو ”أمان“نم��ف� ل�� أح� االجهHة اما 

j4ات”ال(�ساد“، أو ”ب)�ه9 ح�ل ما ، و�0لقى ه*الء تعل
ن وما ال Kق�ل� و��0ر_� على الUR{ االعالم�ة،نKق�ل�  ،ن

  . ل�� هmه ال(*س=ات االج�ام�ة ،”االعالم ال/�_ي”أو 
  ال&�ه�

ع%�ما ن0/�ث ع? ال(�اجهة مع الع�و ن*�� أن 
0الل  وق%اع0%ا أن ال0غ44� ودح� االح،ق�ارنا، ه� ال(�اجهة

"ل اال  وأن K/، الK(B? أن Kأتي،)وان �ان ت�ر�&�ا(
� ول�- ال�0جه غ4� ال(=0%� ل(H4ان ق� ی0�ح ،@ال(�اجهة

ل(ع=B�نا ت/ق34 أه�افه، وع%�ما ن0/�ث ع? ال(�اجهة 
 ،I&K أن نعل9 أن لل(�اجهة ع�ة م=��0ات م0"لة

 ،االعالم�ة:  فال(�اجهة ت90 على �افة ال&1هات،وم�0اصلة
 والع=B��ة، ول)ل ، واألم%�ة، واالق0"ادKة،وال=�اس�ة

ة م�اجهة ق�ان4%ها، وق�اع�ها الRاصة بها، وذلF م? مع��
 ففي مH4ان االعالم ، أv م/�ر ال(قاومة،زاو�0%ا ن/?

نالB)K? أن �BK مUR{ ال(قاومة م? دور ال%��، 
وال(/Uات ال0لف��Hن�ة واالذاعات، وال"/ف مال�� الع�و 

)H)Kتا ?U%وواش ،H)Kف��- ن�4ز، ون���4رك تا، 
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 فهmا ،)، وغ4�هاABC و،CBS و ،BBC و،MBCو
 ور_(ا غ4� ال(%�bر ،م=4/0ل على ال(�� ال(%�bر

وال(أساة ت)(? ل�- فق{ @ام0الك الع�و ل)ل هmه (
نال(%اب�، بل @�B هmه ال(%اب� أص�/j م"ادر م�ث�قة 

 ،) وم? ی%اص�ها م? أجهHة،ل�� اعالم4ي م/�ر ال(قاومة
ون/? ن�اقI ب�قة ��k ی0=لح اعالم�4نا @1R�، أو 

أو رواKة ت%��ها ن���4رك تاH)K، و��90 م%ها ت/ل4ل، 
 ،Iام�ا الع�و تmة مع4%ة للع�و س�اء �ان ه/�Vرائ/ة ف

وم? عادة هmه .. . أو ال"های%ة، أو اس�ائ4ل،أو ن%0�اه�
ال(%اب� أن ت&� �ل أجهHة االعالم الع�_�ة ال4ها ل�0قعها 

، ول)? K/=1ها اعالم�4نا م? ”كاذ@ة“�في ق"ة اخ� 
  !!! ص/�/ةغ4� الVل�ع4?

  ك�k ن%0"� على اعالمه9؟
 ،ب�=اPة ن%0"� على اعالمه9 @اس�R0ام م%اب�ه9

ال0ي الق�رة ل%ا على ض�ف م
4ل لها خالل م�حلة 
  ؟، و��k ن=�R0م م%اب�ه9ال(�اجهة

ك(ا فعل (ن=�R0م م%اب�ه9 ع%�ما ن(لF م? الق�رة 
 على اك�اه هmه ال(%اب� على ن�� خ1� م�ث3 ،)نال=ا@ق�

 وخالل ف0�ة وجH4ة ، أو ع�م ن��ه،عه ت&اهلهالB)K%ه9 م
 وال(�ث3 م�قع الvm ال ،I=0BK م"�ر ال1R� ال"/�ح

 اضU�ت ن���4رك تاH)K ع%�ما اخ0ارت ،B)K? ت&اهله
نأفVل ع���? مقاال ن��ت على صف/اتها خالل ر_ع ق� 

 و�ان مقاال ،نأن �BK مقال ال(�ح�م ادوارد سع�4 أح�ه9
 ومقال @=ام اب� ،=4U%يقم��Hا ح�ل حق� ال�عI الفل

ش��k ح�ل ع�م ر��ة االدارة االم4���ة @اقامة سالم 
 وم(ا قاله األب ال�وحي ،قعادل في ال�� األوس{

 ل0المm4ه وم�ی� ،”ه�ف(ان”لالعالم االم4��ي ال(0"ه4? 
 @ال=�U�ة على االعالم األقال�9 في هw4ة ان0� ن�4ز ال(Bلفة

لعال9 م? خالل  ون=�U� على ا،ان%ا نه&?: (في العال9
 لق� وضع%ا سقفا الB)K? ألv ،س�U�ت%ا على االعالم

 ل)? عل�9B أن تعل(�ا أن ، أو و�الة أن ت0R�قه،دولة

 وأق(ارنا ال0ي تق�م @أعق� ال(ه(ات ، وأجهHت%ا،ح�اس14%ا
 فق� ی1�ز ،الB)K%ها أن ت(%ع ح"�ل ماه� غ4� م�0قع

لق�رة  و�(0لF ا،م? العال9 ال
ال³ شK ¡R(0لF ذ�اء حادا
�قة م�ثقة� و�ق�م @اخ0�اق سقف%ا بهmه ،على االلH0ام @ال/

 ه� على ،ال�س4لة اذا ح"ل س0قع أجهHت%ا وس04�_ع
 ، وم? خالل م%اب�نا،ع�ش االعالم ف0�ة ��Pلة م? خالل%ا

 وهmا ال(�4ان ، ونقUة ضعف%ا،هmه هي نقUة ق�ت%ا
 ففي �ل ، وأب�ا@ه م��عة في حال0%ا ووضع%ا،مف�0ح

 ، وت�ح;، وج�ائ9، وق"¡،جهة أخ�ارساحة م�ا
 وهي م�ادی? مف�0حة �ي ت%"I ف4ها �(ائ? ،وع%"��ة

 م�_ایل أو –ن ول)? ذ��ة وال�سائل @=�Uة تلف� ،@=�Uة
  ).كام4�ا ف�4ی� أو م=&ل

K&ل- م�اسل�نا وص/ف�4نا ل�ق�أوا أخ�ارا ب
0ها 
�ا م? ، وال��الة الف�ن=�ة،رو�0�زsن أو ی0لق� ات"اال هات

ث9 ی%قل ذلF . (ل ��ه ص/في @أج� على �ل خ1�م�قع Kع
  !! أو م�قعه،لق%اته

  ع=B��ا
نال B)K? ألv عاقل أن ی�از ب4? ما ت(0ل)ه 

 ، وغ4� تقلK�4ة وص�ار�خ،اس�ائ4ل م? أسل/ة تقلK�4ة”
 @(ا ،”و. … وق%ابل ن�و�ة و، ورادارات،وم%�bمات دفاع

 ، فال(H4ان K(4ل ل"الح اس�ائ4ل،K(0ل)ه م/�ر ال(قاومة
 ور_(ا على ،قوهي ت0(0ع @ال0ف� على �ل دول ال(%Uقة

 وال شF أن هmا K&عل م? مH4ان ،ت���ا واورو_ا أVKا
�ات ال�فاع ال(�0�ك ال0ي lع? اتفا F��الق� م0Rال، نا¨

I4ب0ل اب ?U%_{ واش�اضافة ،ت I4ودول اورو_ا ب0ل اب 
لل�ع9 ال"امj ال4UR� الvm تق�ده ال(ان�ا م4��ل ل0ل 

 وال(�م�ات ال/�ی
ة ،في الغ�اصات ال%�و�ةابI4 خاصة 
ال0ي ت=ل(0ها اس�ائ4ل هmا األس�1ع في م4%اء ح�فا �ل 
vهmا وما س%ق�له ح�ل ال0ف� الع=B� وت=&4ل  ق
االن0"ارات ل�- ب�عة م=0(� م? ال0&�_ة الRاصة 

 وم? ال�روس ال0ي اسR0ل"0ها ال����ة ،وال0&�_ة العامة
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 ،ل(4? وال(/0ل4?م? ث�رات ال�ع�ب على الbل9 والbا
 ودروس ث�رة شعI ال�(? في ال&%�ب ،وت1�ز ه%ا ت&ارب

 وث�رة شعI ال&Hائ� ض� ،ض� االح0الل ال1��Uاني
�ا ،االس0�Uان واالح0الل الف�ن=ي� وث�رة شعI ج%�ب اف��

 ، وشعI ف04%ام،ض� األ@ارتای� وث�رة شعI أفغان=0ان
وت�قى ث�رة ال"4? واله%� ماثل0ان في الmه? حال0ان 

 ول)? ت�0اف3 مع ،ت0Rلف في �
4� م? الR"�ص�ات
 ففي حال0%ا ،ث�رات ال�ع�ب في ال(�1أ وال�وافع واأله�اف

 و_ع�4 ع? ال�ح�ة، ،مع=B� االمة الع�_�ة مقUع األوصال
� وأص�ح مH4ان الق� ،اتVح ال(ع=B� ال(عادv و م�Bناته

 ووضع%ا ض��k م? هmه ،K(4ل أك
� ل"الح األع�اء
�ةالHاو�ة ل)%ه األlا األخالKواHة،�ق� م? ال� ، وال=�اس

 و��قى أن نع(ل @�Bل دؤوب ل0/ق34 أه�اف ،وال(�1أKة
  –:ع1� م=ارات م�0از�ة

 اقامة أوث3 ال"الت مع شع�ب دول%ا .١
 ، وح��اتها ال=�اس�ة ال(�اجهة ل0/الف األع�اء،الع�_�ة

 ذلF أن ان0فاضة ال�ع�ب على ،وال(K�"0ة ل(UURاته
للع�و وال0ي ح�لj دولها الى حل�k أنb(0ها الRاضعة 

 و�=0(� ، وه&� ال�عI الفل=4U%ي،ل(? اغI"0 األرض
 ف)�k ن�اجه ، وال�U; @أPفاله،في ارت)اب ال&�ائ9 ض�ه

 والUR{ ال�0س��ة وال0/الفات ،قال=الح ال(0ف�
  ال�اسعة؟؟
 هي خ{ م? ال��UR ، ـ االن0فاضة ال�ع1�ة٢

�ة=� م? الv�"0 الب�… BKفي  ل)%ه ال،الهامة وال�ئ
vلالرهاب ال�م� @ع%ف ث�ر v، 31 على م�4انU%وما ی 

االعالم ی%31U على هmا ال(�4ان الهام والvm س4%0ج ع%ه 
تفاعالت م00ا@عة ته�9 مع=B� الع�و ��علة نار دبj في 

 ، الب� م? اس�R0ام ال�mاء،ش��{ س��ع االح0�اق
  . والUR{ ال�=�Uة غ4� ال(�0قعة م? الع�و،وال(ع�فة

نل4%ا أن نR�ج ع(ا K/اول� ح��نا ��ه  ـ ع٣
 عل4%ا أن ن=�R0م ، أو ن0%ازل ع%ه،ندو أن نه(ل

 وذ�اءنا ل�0ج�ه سهام%ا الى ح³4 ، وعل(%ا،مع�ف0%ا
�فة لآللة ال�0م4��ة الRV(ة�Vفاآللة ال(فاصل ال، 

كلها . … أم غ4�ها، وال��ة س�اء ح�ی�Kة �انj،وال/اس�ب
صU%اعي B�Kل أداة أدوات ب�4 االن=ان ح0ى ال�mاء اال

 واس0ه�اف الع�و لل�ه�4 ع(اد مغ%�ة ،م? أدوات ال���
 وال�ه�4 الف��3 قاس9 سل�(اني �ان في ،وال(ه%�س

�9 اس�R0ام ال�mاء وال(ع�فةU/والق�رة ،م&(له م/اولة ت 
على ال/��ة @�Bل @=�{ لV�ب مفاصل ال�Vف ل�� 

  .اآللة الق��ة وال(عق�ة
وح��ة �0لF ال0ي  ، ومع�فة، ه� ذ�اء،ما ن/0اجه

�9،ام0ل)ها ثائ� ح(اد اب? سل�ادb%0ل9 ی%90 ل vmبل ، ال 
 وج�ح ، وأع�م ج%�Kا صه�4ن�ا، وخU{ ونفm،ام0لF ال�mاء

 وألقj ال��� ، والحق0ه اس�ائ4ل م�ة عام4?،ث(ان�ة
�ة ع(�ها ع(� ال/�ب العال(�ة … عل�هl�%ل ب)/K شاب

ة ال
ان�ة ت)=�ت ب4? ی�Kه @ع� أن أPل3 ت=ع ع��
 أv ع���? ج%�Kا ق0ل ،رصاصة أصابj ج(�عها أه�افها

 لق� هHت هmه الع(ل�ة ال)�ان ، وج�ح ث(ان�ة،١٢م%ه9 
 ،ال"ه�4ني وج��ه ف0"�روا ل� أن هmا ال%(�ذج ع(9

  .نجهة ت/��ا شع1�ا وت(�د الق%اص�وصارت ال(�ا
   ل(اذا الت%0�� في الVفة؟؟،ذ�اء وفU%ة… @الل4? غHة

�ةlات ال�ر�ائUلة م? ال�سائل وال،ال��P ئ/ة، 
.. .الى الق�س وال%�اب.. .ال0ي ت�1أ @ال/&� وال(%&34%

  .الخ … الى الفw�ان. ..الى ال�@اب4�
ن�رب   وأتق%ا ما،�ن/? أق� اذا اس�R0م%ا عق�ل%ا

ل�B? ن(�ذج ثائ� ح(اد ه� ال%(�ذج م? . ..أنف=%ا عل�ه
 لق� اع0قل ثائ� في ب�اKة شه� اك�0_� م? ،ح³4 االخ0�اق

 وح9B عل�ه ، @ع� أن �Pرد س%40? �امل40?،٢٠٠٤العام 
 ل)? تأث4� ع(ل�ة ،ل)ل ج%�v م*_�…  م*_�١١@ال=&? 

 فق� اهH0ت مع%��ات ،كهmه �ان �0أث4� خ=ارة ح�ب
  . وال&�;،ال/�Bمة االس�ائ4ل�ة
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 ومUURا ل�0الj ال%4�ان في ،ول� �ان األم� م�ت�ا
�ال). ..ذلF ال���{ س��ع االل0هابRك ل�9 ال�اقيوأت.  

  ١٠/١٢/٢٠٢٠رأv ال�4م 
* * * * *  

  
�ة في إلح(اKة ال(ق�سات ا/�سالم�ة وال(=

k���الق�س ال  
  

I0ة: ك�%Pر ال�*و ال��نم/   
الع�ش ال=امي الvm اف00ح @ه جاللة  خUاب

ال(لF ع�1هللا ال
اني، ال�ورة غ4� العادKة ل(&ل- األمة 
vال0اسع ع��، اس0له9 م? هmا االس0/قاق ال�س�0ر 
 I&K ام4%ه ال0ي ج=�ت ماVه وم�ال(هI4 دالالت معان
�ام @ه، و_mل ال&ه�د ال(Rل"ة �على أب%اء ال�P? ال
وال(0فان�ة في س41ل إن&از مU0ل�ات اس0/قاقات هmه 

�ة)�  ...ال(�حلة وس{ ت/�Kات إقل
 - لق� حj4b الق�ات ال(=ل/ة واالجهHة االم%�ة 

K vعB-  في هmا الURاب @االه0(ام الm- ك(ا هي دائ(ا 
�ة، فالق�ات ال(=ل/ة %Pة ال��ان0ها في ال(=4Bها ومRتار�
واألجهHة األم%�ة ه9 ح"? ال�P? ال/"4? وس�اجه 
 9U/0ة ال"ل�ة ال0ي ت�R"ة، وال�lع ودرعه ال�ا�ال(%

  .عل4ها ال�سائ- وال(*ام�ات
إن م*س=ة ال�P? ال�فا¥�ة واألم%�ة @(ا ت(0ل)ه 

�9 ج=�ته ال0bف وع�ي م�%Pات م? تار�خ و�/V
ال&=ام وق�افل ال�ه�اء على درب ال/��ة وال�ح�ة والعHة 
وال)�امة لهmا ال�P? وأب%ائه، قادرة ال�4م على م�اجهة 
ع�اصف الK�/0ات واألعاص4� واألخUار ال(/�قة، وال0ي 

 ال یH0عHع وثقة ال تل4? و�رادة صل�ة @إK(انت0"�� لها 
Fوم40%ة وت(اس.  

 الق�م�ة في وانUالقا م? اس0�عاره ل(=*ول04ه
 Iة ال�ع�V_ي وفي مق�م0ها ق�ا ال/3 العKاVة ق�م%اص

الفل=4U%ي والH0امه @/(اKة ال(ق�سات جاء تأك�4 جاللة 
ال(لF على اس0(�ار األردن @ال%ه�ض ب�وره ال0ار�Rي في 
ال�فاع ع? قVاKا ام0ـ4%ا الع�_�ة واإلسالم�ة، وفي 

%4�ة، و�قامة ال�ولة الفل=U=ة الفل�Vة مق�م0ها الق�%4U
ال(=0قلة على ال0�اب ال�P%ي الفل=4U%ي وعاص(0ها 
�ة في /�الق�س، وح(اKة ال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=

k���الق�س ال.  
�ادة الهاش(�ة ح(لj ه(�م األمة الع�_�ة �إن ال
على عاتقها م%m ن�أة ال0ار�خ الع�_ي وم%m أن أPل3 
ش��k مBة رصاص0ه األولى في وجه الbل9 والع�وان، 

�ادته الهاش(�ة ل9 ی�0ان في ی�م م? األKام ول9 فاألردlن و
 Iب، فل9 تغ�ة اإلخ�ة الع�ی0قاع- ع? خ�مة ون"
فل=4U?، ولK 9غI ال�عI الفل=4U%ي ع? أج%�ة جاللة 
ال(لF، وح�اكه ال(�ص�ل وه� K&�ب ع�اص9 العال9، 
 Iا األمة، وفي مق�م0ها ح3 ال�عKاVدفاعا ع? ق

ة على ت�ا@ه ال�P%ي، @(ا ال�ق34 في إقامة دول0ه ال(=0قل
ی*�� أن هmا ال/(ى الع�_ي ملH0م @قVاKا أم0ه، وس�4قى 
ًملH0ما ح0ى تع�د الق�س واألق"ى إلى األمة، و�0/�ران 

 وفي �ل جائ/ة .م? ب�اث? االح0الل ال"ه�4ني اآلث9
  ...ك�رونا غ4� ال(=�1قة وت�ا¥�اتها

 ٣ صف/ة ١٢/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

�ار :  ال
انيال(لF ع�1هللاR@ �B=)0نم
 ال�ول40? وال�فاع ع? الق�س واألماك? ال(ق�سة

  

 علي اب� ح1لة
 Fة على اه0(ام ال(ل�%4U=ة الفل�Vاس0/�ذت الق

خالل اف00احه أع(ال ال�ورة غ4� العادKة ع�1 هللا ال
اني 
 وعل�ه ال B)K? ألح� أKا �ان ،ل(&ل- األمة ال0اسع ع��

القفH على دور ومBانة األردن ل0/ق34 سالم ام? وعادل 
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�ة Vل? ول? ی0/ق3 إال @/ل الق vmقة الU%)في ال
%4�ة حال عادال وشامالU=الفل. 

ما ی0ع�ض له األردن م? ضغ�� اق0"ادKة ه� 
 I1=@ 4%يU=ة وال�اع(ة لل/3 الفل�م�اقفه ال(%اص

�ادة وش��ا لل(=اس @(Bانة الق�س l ورف� األردن
�ة @اع�0ارها عاص(ة Rة وال0ار��ووض��ة الق�س ال�ی%
�ادة وش��ا ب�صاKة l األردن F=)4? وتU=دولة فل
 �PاRالهاش(44? على األماك? ال(ق�سة، وم�اجهة م

ن واألردن44? وت�ا¥�ات الVغ�� ال0ي ت(ارس ض� األرد
%4�ة وخ�ار حل U=ة الفل�Vاب0ة في دع9 الق
ل(�اقفه ال

 ال�ول40?
فق�ر األردن وفل=4U? انه(ا في خ%�ق واح� في 
�م�اجهة ال(UURات وال(*ام�ات ال0ي ت=0ه�ف فF ع� 
�ة Vه%اك حل للق �BK ?نالعالقات ب4? ال1ل�ی? ول
%4�ة Kق1ل @ه الفل=4U%�4 على ح=اب األردن U=نالفل

 ه ووح�ته ال&غ�ا��ة واس0قالله ال=�ادvوأم%
 H4��األردني وت kl�)ة ال�وه%ا ت)(? أه(
ال(=*ول4? األردن44? على ر_{ ال=الم ال�امل في 
 Fتل �ة، وآخ�%4U=ة الفل�Vة @/ل الق�ال(%Uقة الع�_
ال0"��/ات ال(�اkl ال
اب0ة وال�اسRة لل=�اسة االردن�ة 

 اف00اح ال�ورة ال0ي ص�رت ع? ال(لF ع�1هللا ال
اني في
غ4� العادKة ال0اسعة ع��ة ل(&ل- ال%�اب ق�له في 

 ح�مان ال�عI الفل=4U%ي م? :خUاب الع�ش ال=امي
 .حق�قه ه� ال=I1 ال�ئ�=ي ل�قاء ال(%Uقة ره4%ة لل"�اع

وال0أك�4 م? ق1ل ال(لF ع�1 هللا ال
اني إن ت/ق34 
 على أساس حل ،ال=الم العادل وال�امل ال Kق�م اال

�ام ال�ول0l ?)VK ي، و_(ا&�4?، ه� خ�ارنا االس0�ات
%4�ة ال(=0قلة، ذات ال=�ادة والقابلة لل/�اة، U=ال�ولة الفل

، وعاص(0ها ١٩٦٧على خ��U ال�ا@ع م? ح�H�ان عام 
�ةl��الق�س ال. 

واس�0رك أما ح�مان ال�عI الفل=4U%ي م? 
حق�قه العادلة وال(��وعة فه� ال=I1 ال�ئ�=ي ل�قاء 

واضاف ال(لF . ة لل"�اع و��اب االس0ق�ارال(%Uقة ره%4
ن/? ل9 ول? ن�0انى ی�ما ع? ال�فاع ع? الق�س «ع�1هللا 

ومق�ساتها وه��0ها وتار�Rها، فال�صاKة الهاش(�ة على 
�ة، فهي واجI والH0ام /�ال(ق�سات اإلسالم�ة وال(=
وعق�4ة راسRة وم=*ول�ة نعH0 @/(لها م%m أك
� م? مwة 

 ال=الم وال نق1ل أv م=اس عام، فالق�س هي ع%�ان
ب�ضعها ال0ار�Rي والقان�ني، وال(=&� األق"ى ال(�ارك، 
و�امل ال/�م الق�سي ال���k، ال Kق1ل ال��اكة وال 

9� .ال0ق=
هmه �انj رسالة ال(لF ع�1 هللا ال
اني في 
خUاب الع�ش ال=امي للعال9 اج(ع ورسالة ل/�Bمة 

ع االح0الل خاصة وهي ان ال=الم وس�اسة ال�0س
االس0�Uاني وم/اوالت ال%4ل م? مBانة الق�س واالق"ى 
وم/اوالت ال0ق=�9 الHماني وال(Bاني م�ف�ض @ال(Uل3 
وان االردن س04"�� ل)ل م/اوالت ال(- @االماك? 
ال(ق�سة @"ف0ه صاحI ال�الKة على الق�س وال(ق�سات 

�ة/� .االسالم�ة وال(=
ق�ر الفل=4U%44? واألردن44? ان ی�اجها معا 

K�/في ت jل
األم4���ة، ث9 » نصفقة الق�«ات م0ع�دة، ت(
ال(UR{ اإلس�ائ4لي لل(��وع االس0�Uاني والvm س�ع%ي 
حB(ا إنهاء خ�ار حل ال�ول40? وه%ا ت)(? أه(�ة تأك�4ات 
�ة Vإزاء الق jاب�
ال(لF ع�1 هللا ال
اني الF=)0 @ال

%4�ة وض(%ها الالءات ال
الث U=4?، �ال «الفلP�0كال لل
�ار »ل�1یل، والق�س خ{ أح(�لل�P? اR@ �B=)0ن، وم

ال�ول40? قالها ال(لF ع�1 هللا ال
اني في ال�ورة غ4� 
العادKة ل(&ل- ال%�اب و��رها وأك�ها رئ�- ال/�Bمة 
@�� الR"اونه في تأك�4 علي ال
�ابj األردن�ة ت&اه 

%4�ةU=ة الفل�Vالق .  



  

  
٢٧٢ 

 ?)Kة األردني ا�و���د عل4ها وز�� الRارج
هmه . »ال ت0غ4� وال ت�10ل«أن تلF ال
�ابj ال"ف�v على 

ال
�ابj ت*�� ان االردن وفل=4U? في خ%�ق واح� 
�ة Vة الق�s"ات ال0ي ت=0ه�ف تUUR)ل(�اجهة �ل ال

�ة لل�عI الفل=4U%ي%Pة وال/ق� ال��%4U=قالفل.  
  ١٢ ص١٣/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

  
  إنهاء االح0الل أساس ال=الم ال�امل @ال(%Uقة

  

 الق�وةvس� 
ـــ=فارة  ـــل ال �امـــه ب%قlو Iامـــ�وعـــ�د ت mـــ م%ـــm ت%ف4
�ة للق�س ال(/0لة وفي ال�m� ال
ال
ة إلعالن إدارة B��االم�
ت�امــI القـــ�س عاصـــ(ة ل�ولــة االحـــ0الل، ت0ـــ"اع� وت4ـــ�ة 
ــــــة علــــــى ال(*ســــــ=ات  �ــــــ�اءات االســــــ�ائ4ل�ة ال�4م االع0
%4�ة وت�0اصــل جــ�ائ9 ال/ــ�ب ال0ــي ت�ت)1هــا ح�Bمــة U=الفلــ

3 اب%اء ال�عI الفلـ=4U%ي وال0ـي �ـان اخ�هـا االح0الل @/
 vmة فـي القـ�س والـ�االع�0اء ال=اف� على �%�=ة ال&
(ان
ه� @/� ذاته ل�- @ال/�ث العاب� أو ال&��(ة العادKـة، بـل 
ه� ه� ح�ث إج�امـي خ4Uـ� مURـ{ لـه مـ=�قا و�ـ=�0عي 
االســـــ0%فار والـــــ�د مـــــ? ال(*ســـــ=ات ال�ول�ـــــة االســـــالم�ة 

ــه هــmا ال ع(ــل وضــ�ورة دعــ9 اهــل القــ�س وال(ــ=/�ة وأدان
الmی? ت"�وا لل(&�م وأنقmوا ال)%�ـ=ة الق�K(ـة مـ? ال/��ـ3 

  .وال�مار
ــــــ�اء ا ــــــmا االع0 ــــــى ال(*ســــــ=ات آلأن ه ثــــــ9 عل

�ة فــي القــ�س وت�اصــل العــ�وان علــى �االســالم�ة وال(ــ=/
�امــة، �ال/ــ�م اإلب�ا¨�(ــي، وال(ــ=&� األقــ"ى، و�%�ــ=ة ال

ــل هــ� ع(ــل م0ــ"اع� ومــ= ــا، ب Kد�ع(ــال ف -�ــ 0(� وقــ� ل
اســ0ف�دت ســلUات االحــ0الل @القــ�س ل0%ــ�� ف4هــا الفــ=اد 
وت(ــارس عـــ�وانها فـــي �ـــل الــ�ع9 االم��Bـــي ال)امـــل مـــ? 
ح�Bمـــة ت�امـــI ال0ـــي تـــ�&ع علـــى م(ارســـة هـــmه ال&ـــ�ائ9 

وتـأتي هــmه ال&ــ�ائ9 ضــ(? مURـ{ االســ0�الء ال)امــل علــى 
ال(�ی%ـــة وم/اولـــة P(ـــ- ال�قـــائع وال/قـــائ3 االســـالم�ة 

ني هــmا الع(ـل یهــ�دو ال(�ی%ــة و�ــ=�ق� مع0قـ�ی? انهــ9 فــ ن
نو�Hورو ال0ار�خ، و�ن تلF ال((ارسـات لـ9 ت)ـ? ی�مـا هـي 
�ة بـل هـي اع0ـ�اء م1ـ�مج Kـأتي "Rة أو شKد�م(ارسات ف
ـــا  �B��ـــة وم�ع�مـــة ام فـــي ســـ�اق خUـــة صـــه�4ن�ة م0)امل
�ـة و�قامـة ال�ولـة R4? ال0ار�U=ل0ه��ـ� القـ�س عاصـ(ة فلـ

�ار�ــة بــ�ع9 م0ــ"اع� ال4ه�دKــة الRالــ"ة علــى أرضــها ال(
  .م? ت�ار ال�(4? ال(U0�ف االم��Bي وأت�اعه في العال9

إن اعالن ت�امI ودع(ه لالح0الل ل? ی%ـ�ئ حقـا 
أو ی�تـI الH0امـا أKـا �ـان شـBله ومـV(�نه وتقادمـه، ول)ـ? 
ــI فــي األمــ� ه%ــا اســ0(�ار صــ(j ال(&0(ــع الــ�ولي  الغ��

 هــmا العــ�وان وصــ(j ح�Bمــة االحــ0الل علــى jوعــ�م ادانــ
هـmه ال&ــ�ائ9 وعــ�م اتRــاذ م�اlــk ت&ــاه مــ? ی�ت)1هــا ح4ــ³ 
ــي م
ــل هــmا  Kــ�&ع م�ت)41هــا مــ=0��ال علــى االســ0(�ار ف
ــ4? ح�Bمــة  ــ� ب ــ�لل انــه ال ف ــ�ع مــ? ال&ــ�ائ9، وهــmا ی قال%

لــ� نفــ- الــ%هج ونفــ- )K 94? فهــ%P�0=ناالحــ0الل وال(ــ
نال�ــــات العــــ�وان والق(ــــع و��ت)1ــــ� نفــــ- ال&ــــ�ائ9، وهــــ9 

ق ال�ـ�� والقـ�ان4? وفـ� االع�0ـارات نKع10�و انف=ه9 فـ� ق
�ة وال(عـای4� ال�ول�ـة، وانـه فـي �ـل ذلـF ال بـ� مـ? lاالخال
ال(&0(ــع الــ�ولي عــ�م ت&اهلــه لهــmه ال&ــ�ائ9 ال4URــ�ة أو 
االس0هانة بها أو ب�م�Hة القـ�س ومـا تع%�ـه لـ�ع�ب �
4ـ�ة 
نفي العـال9 االسـالمي والع�_ـي وال(ـ=�/ي والـmی? یU0لعـ� 

=اه(ة في احالل ال=الم والـ=ل9 الـ�ولي ال4ها م? اجل ال(
ورقع الbل9 ال0ـار�Rي ع%هـا و�نهـاء وضـع االحـ0الل القـائ9 
ــ=الم ال0ــي تــ�زح ت/ــj وPــأة  @ــالق�ة العــ=B��ة ل(�ی%ــة ال
االح0الل ال"ه�4ني وس�اس0ه القه��ة القائ(ة على تHو�ـ� 
 Iد شــع�ــPة و�%4U=ـة الفلــ�%Pاله��ــة ال� kــ��Hال0ـار�خ وت

ــــ=4U? وته&4ــــ�ه دو ن وجــــه حــــ3 مــــ? أرضــــه وأرض فل
  .أج�اده
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ان ال�عI الفلـ=4U%ي الـvm ت(ـارس ضـ�ه ا@ـ�ع 
vان�اع ال(*ام�ات مـ? ق1ـل ال/Bـ9 العـ=B� االسـ�ائ4لي وهـ� 
مUارد في مق�ساته وأرضـه و_04ـه وم�رسـ0ه ولق(ـة ¥�ـ�ه 
�ــف فــي وجــه هــmا العــ�وان @Bــل صــ(�د و_�Uلــة و�صــ�ار K

الــ=ل9 علــى رفــع الbلــ9 ع%ــه وت/ق4ــ3 الــ=الم ضــ(? م1ــ�أ 
 Iــة واالنع0ــاق مــ? االحــ0الل الغاصــ��الــ�ولي وم%/ــه ال/
 Iلــ�ع9 صــ(�د الــ�ع jة، وحــان ال�قــ�%4U=لألراضــي الفلــ
الفلـــ=4U%ي والع(ـــل علـــى انهـــاء هـــmا ال�ضـــع وال0ـــVام? 
قالـــ�ولي مــــ? م0Rلـــف شــــع�ب العـــال9 وم%اصــــ�ة ال/قــــ� 
%4�ة م? اجل دعـ9 الع�الـة وال/��ـة للـ�عI الع�_ـي U=الفل

ــ=4U%ي و�نهــ ــ�ع احــ0الل و�ســقا� @قاKــا ال0ــ=ل{ الفل اء ا@
ال"ه�4ني واالس0ع(ار في العال9 ه� خ�ار اساسـي وهـ�ف 

  .م�ح� ل)ل شع�ب العال9
  ١١ ص١٣/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

  ال(=�وقة الفل=4U%44? ل((0ل)ات ب�انات قاع�ة
  

  الق�وة ناص�
�ةكـــان جـــHءا أساســـ�ا مـــ? ... &� ف��ـــ3 إســـ0�ات

ا، و�الــة األمــ9 ال(0/ــ�ة إلغاثــة ت�امــI هــ� تف)�ــF األونــ�و
الالجwـــ4? الفلـــ=4U%44?، إال أن مـــا لـــ9 یـــ�ر��ه هـــ� مـــ�� 
قت)�س حق� الفل=4U%44? ض(? م%�bمة األمـ9 ال(0/ـ�ة، 

?4wل خاص حق� الالجB�_قو.  
ولقــ� بـــ�أ ذلــF @(&ـــ�د أن ع4%ــj األمـــ9 ال(0/ـــ�ة 
وس�Uها األول ال=���v ف�لF ب4�نادوت، الvm ما ل1ـ³ أن 

ن�4 إس�ائ4ل�4 فـي القـ�ساغ0اله إرهاب ل�_(ـا �انـj أهـ9 . ن
، الvm ت(j ال(�افقة عل�ه في ال/ـادv ١٩٤ت��ة له ق�ار 

ــــان� األول ــــ? � ــــ? عــــام  /نعــــ�� م ــــ=(1� م K١٩٤٨د ،
ـــات  Kلة مـــ? ال�الB�ـــة الـــ"لح ال(ـــw4ج�ـــه ه�)@ j=وتأســـ
ال(0/�ة وف�ن=ا وت���ا؛ لغاKـة دعـ9 األPـ�اف ح0ـى ت�0صـل 

  .إلى ت=��ة نهائ�ة

/ق3 الهw4ة الغاKة األساس�ة م%ها، إال و_4%(ا ل9 ت
أنهــا ن&/ــj فــي وضــع قاعــ�ة ب�انــات شــاملة @ال((0ل)ــات 
الRاصة ال0ي تع�د إلى الالج4w? الفل=4U%44?، و_ال)%ائ- 
واألوقاف وال(الك م? غ4� الفل=4U%44? في ال(%ا3P ال0ي 

  .١٩٤٨اح0ل0ها إس�ائ4ل في عام 
ــات تــ"%ف ــة، �لــj قاعــ�ة ال1�ان  ولــ=%�ات ��Pل
على أنها س��ة، ووزعj ن=خ م%ها على إسـ�ائ4ل واألردن 
ــ�  ومــ"� وســ�ر�ا وجامعــة الــ�ول الع�_�ــة وم%b(ــة ال0/��

%4�ةU=الفل.  
 jـــ ـــة وح�ل w4ـــة ت/ـــ�ی³ لع(ـــل اله�ثـــ9 ت(ـــj ع(ل
قاع�ة ال1�انات إلى دK&04ال، @ع� أن Pالj1 األم9 ال(0/�ة 

ل/(اKـــة ... یR0ـــm الURـــ�ات ال(%اســـ�ة"أم4%هـــا العـــام @ـــأن 
قل)ــات العــ�ب وحقــ� مل)�ــة األراضــي ال0ا@عــة لهــ9 فــي م(0

وتـ9 تـ=ل�9 " إس�ائ4ل، وحف� ال=&الت ال(�جـ�دة وت/ـ�ی
ها
ال%ــ=Rة ال0ــي ت(RــjV عــ? ذلــF إلــى @ع
ــة فلــ=4U? إلــى 

  ...األم9 ال(0/�ة ال0ي �%j أرأسها
 ?44%4U=رنا ال�4م فـ0ح الـ=&الت أمـام �ـل الفلـ�ق

وفـــي @عـــ� ح0ـــى یB)0%ـــ�ا مـــ? ال0ـــ�ق34 فـــي م(0ل)ـــاته9، 
Fلmاصة بRال/االت، ال/"�ل على ال�ثائ3 ال.  

و�ـل مـ? یــ�خل إلـى قاعـ�ة ال1�انــات هـmه، ســ�ف 
 Iـ3 الـ�ع/@ jال0ي ارت)1ـ �1(ال9 الb)فق{ ال -��ی�رك ل
الفلــ=4U%ي، و�ن(ــا أKــVا إلــى أv مــ�� اســ0فادت إســ�ائ4ل 

?44%4U=ــــ4? الفلــــwــــ�0(ل قاعــــ�ة . مــــ? م(0ل)ــــات الالج ت
ــــF وخ(ــــ=(ائة ال1�انــــات علــــى م0wــــ4? وعــــ�� ة آالف مال

وأر_ع4? ألف قUعـة أرض، وهـي قاعـ�ة تـ9 إنـ�اؤها @ـ�Bل 
ــV���ة ال1��Uان�ــة . رئ�ــ=ي @اســ�R0ام ســ&الت األرض وال

وهــmا Kــ�(ل حــ�الي ســ0ة آالف خ��Uــة تbهــ� م�اقــع �ــل 
  .واح�ة م? هmه القUع

ن مل�4 ٥.٥@(ع%ى آخ�، @إمBان%ا أن ن0/�ث ع? 
%4�ة مـــ? األرا) ن مل4ـــ� فــ�ان١.٣٥٩(دونــ9 U=ضــي الفلـــ
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ال((ل��ـــة مل)�ـــة خاصـــة داخـــل مـــا @ـــات اآلن إســـ�ائ4ل، 
  .و�=0
%ى م? ذلF ال%قI الvm لBK 9? ق� ش(له ال0=&4ل

ــ4? الفلــ=4U%44? م%ــ"�ص عل4هــا  wــ� الالج قحق
ــ�ولي وفــي قــ�ارات األمــ9 ال(0/ــ�ة الRاصــة  نفــي القــان� ال

Fلm9 . بــ�لــ�- ب�ســع ال(&0(ــع الــ�ولي، الــvm قــ�ر تقــ=
  .(�ار في ت&اهل ت�ا¥�ات ق�اراته وأع(الهفل=4U? االس0

وفي ��اب ت=��ة س�اس�ة عادلة ودائ(ة ت0عامـل 
نمع القVاKا �افة @(�جI ما یـ%¡ عل�ـه القـان� الـ�ولي، 
 F4%ي، @(ا في ذلU=الفل Iاب0ة لل�ع
قفإن إنفاذ ال/ق� ال
ح3 تق��� ال("4�، سـ�ف bKـل مـ? مـ=*ول�ات ال(&0(ـع 

  ....ال�ولي
ئ4ل ع�Vا في األمـ9 ال(0/ـ�ة ع%�ما أص�/j إس�ا

ــي عــام  ، الH0مــj @ــاح0�ام م4
ــاق األمــ9 ال(0/ــ�ة ١٩٤٩ف
والق�ارات ال"ادرة ع%ها، ول)%ها مازالj @ع� اث%ـ4? وسـ�ع4? 

Fلmف3 في ال�فاء بRعاما ت.  
 jة ال=الم إذا مـا حاولـ�Vم إدارة @ای�ن ق�Rل? ت
ت)�ار ال"�غ ال0ي ته�ف إلى تع�HـH ال/ـ"انة ال0ـي ت0(0ـع 

%4�ةبها إU=ائ4ل و�ن)ار ال/ق� الفل�ی%�غي عل4ها ب�ال . قس
م? ذلF، ال=عي لل�خ�ل في ش�اكة مع األعVاء اآلخ��? 
فــي ال(&0(ــع الــ�ولي إلصــالح اإلخفاقــات الــ=ا@قة؛ إدراكــا 
نم%هـــا @أنـــه ال B)Kـــ? ت&ـــاوز القـــان� الـــ�ولي، وال ت&ـــاوز 

?44%4U=4? الفلwقحق� مالی4? الالج.  
�انـات م(0ل)ـات الالجwـ4? ی%�غي أن ت�m� قاعـ�ة ب

 I3 ال�ع/@ I(ه�ر ال�4م @/&9 ما ارت)&ال0ي ف0/%اها لل
  .الفل=4U%ي

 * �Vفـــات وعـــ�ع �اســـK م*ســـ=ة -�ناصـــ� القـــ�وة، رئـــ
هــ� ال((
ــل الــ�ائ9 الــ=اب3 . الل&%ــة ال(���Hــة ل/��ــة فــ0ح

قاد الف��ـ3 . لفل=4U? ل�� األم9 ال(0/�ة ووز�� الRارج�ة
�ة ضـ� جـ�ار الفل=4U%ي في م/B(ة الع�ل اVة في ق�ل�ول

ـــه االحـــ0الل اإلســـ�ائ4لي فـــي األراضـــي  ـــvm أقام الفـــ"ل ال
%4�ة ال(/0لة عام U=٢٠٠٤الفل.  

ال1��Uــــاني، م0ــــ�ج9 " م4ــــ�ل إKــــ=j أv"م�قــــع  عــــ?(* 
  ")٢١ع�_ي" خ"�"ا لـ

  ١١/١٢/٢٠٢٠ – ٢١م�قع ع�_ي 
* * * * *  

  
  

واقع اإلرهاب اإلس�ائ4لي الvm تق�ده ع"ا@ات 
?4%P�0=)ال 

  

 vس� الق�وة
ل�- م&�د خ1� ی%�� في وسائل االعالم و�(� 

4� م(ا ی0%اوله B@ Iقة ت�قى اصع��م�ور ال)�ام ول)? ال/

نل�0�H ال1R� ع%�ما Kق�م م=P�0%4? على اق0الع اش&ار ا
ال(
(�ة والVار_ة جmورها @األرض فهmا الع(ل Kع1� ع? 
عقل�ة االرهاب ال(%9b ل0لF ال(&(�عات ال0ي ت%�� الف=اد 
في االرض و�&I م/اك(0ها وع�م ت��ها ت³1 س(�مها في 

» ب�وخ4?«كل مBان، وق� اق�م م=P�0%4? م? م=P�0%ة 
ن ش&�ة ز��0 في ال&هة ال�(ال�ة م? ١٥على قUع ن/� 

 .«ال(ارس« �ف� ال�FK في ال(%Uقة ال(=(اة بل�ة
انه ال/ق� االس�ائ4لي األع(ى وتلF الع%"��ة 
ال0ي ت(ارسها ح�Bمة االح0الل م? خالل ال0=0� على 
ج�ائ9 ال(=P�0%4? و_³ س(�م الف=اد وال0/��� 
وم(ارسة الع%"��ة القاتلة ح³4 ت
j1 م&�دا أن هmا 

ه9 ی�ما مع%ى االح0الل ال Kفه9 لغة ال=الم ولK ?BK 9ف
نال0عاK; ال=ل(ي فهK 9=ع� و�ع(ل� @Bل ال�سائل الى  ن
ق0ل ال�عI الفل=4U%ي وم/ار_ة الع�ب ج(�عا ب�م @ار 
و_أسل�ب أه�ج وق(عي وواقع الع%"��ة ل�یه9 والع%&ه�ة 
والغU�سة اإلس�ائ4ل�ة ت�فع%ا الى ض�ورة ت�ح�4 ال"ف�ف 

 حاق�، فإن%ا حقا في م�اجهة مف�0حة مع اح0الل اس�ائ4لي
 �Vف�ة، و��%4U=ة الفل�نKع(ل علي ت�م4� ال%1�ة ال/�ات
نح0ى ال��; @أ@={ وسائل ال/�اة و�/ار_� �ل شيء 
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�فل=4U%ي، و�ن اس0(�ار االح0الل B�Kل ال(�Bلة ال)1� 
 vm4%ي الU=الفل Iا الع�وان على ال�عmقة وهU%)في ال
یه�ف الي ال%4ل م? ص(�د اإلن=ان الفل=4U%ي واق0العه 

رضه وال%4ل م? إرادته وع�H(0ه و�ث%اؤه ع? ال(Uال�ة م? ا
%4�ة ال(=0قلةU=ه و�قامة دول0ه الفل�م"4 ���ق�قه ل0ق/@. 

ان هmا ه� واقع ال/�اة ال�4م�ة وال(عاناة ال0ي 
Kعان4ها اب%اء ال�عI الع�_ي الفل=4U%ي ن0�&ة هmه 
نالع�وان ال(%9b @/قه9 والvm ی�ت)I ب�و وجه ح3 ف(اذا 

ن م=P�0%4? على اق0الع اش&ار الK �0�Hع%ي اق�ام
ال(
(�ة وح�مان اص/ابها ومالكها م? االس0فادة م? 
%4�ة فهmا ال=ل�ك وال%هج U=قة االرض الفل�ث(ارها وس
نی�م� اv ف�ص لل=الم و�قVي على اv تعاو او ح�اة 
نم? ال((B? ان ت)� في �ل اس0(�ار ص(j ح�Bمة 

 ح(ای0ه9 م? ق1ل االح0الل وع�م تق�9K ه*الء لل(/اك(ة بل
 . ج%�د االح0الل وم*س=اته االم%�ة

واقع االرهاب االس�ائ4لي الvm تق�ده ع"ا@ات 
ال(=P�0%4? @/3 ال�عI الفل=4U%ي ه� ارهاب دولة 
م%9b وال�4م االح0الل Kع�4 اس0%=اخ االح0الل @"�رة 
 9��ال(=P�0%4? وال((ارسات الق(��ة ال(%ا��ة ل)ل ال

�ول�ة، وتق�م ع"ا@ات م? االن=ان�ة والق�ان4? ال
ال(=P�0%4? وت/j رعاKة وح(اKة ج�; االح0الل @اخ0�اق 
فاضح للق�ان4? ال�ول�ة، في �ل رف� اv ب�امج لل=الم 
ووkl االس0�Uان، حK ³4=0(� نهج االح0الل في 
اس0ه�اف االن=ان الفل=4U%ي، ض(? ع(ل�ة م1�م&ة 
%4�ةU=قة ما ت�قي م? االراضي الفل�ه�فها االساسي س 
 9b%)ار م(ارسة االرهاب ال�اني، واس0(U�ل0(�د االس0
الvm تق�م @ه الع"ا@ات االس�ائ4ل�ة ت/j رعاKة و�ش�اف 

 . م�اش� م? ق1ل ج�; االح0الل االس�ائ4لي
�(j ف� األرض lة أ�قإن ال(=P�0%ات االس�ائ4ل

%4�ة @ع� م"ادرة وس�قU=االرض م? اص/ابها ةالفل 
vل الع=B� عـلـى االصل44? واس�0لj سلUات االح0ال

%4�ة ع? U=الفل �الق jعUاه وق��ة وال(��1Uال(�ارد ال�
ال(�ن، وف"لj االت"ال الع(�اني وال�0اصل ال&غ�افي ب4? 
%4�ة، �(ا أث�ت على االق0"اد U=3 الفلPال(%ا
 ?44%4U=ات في إ@قاء الفل%P�0=)ال j)4%ي، وساهU=الفل

م�ار�ع ُت/j رح(ة ح�Bمة االح0الل @ال ب%�ة ت/0�ة وال 
%4�ة وتعv�0 اVKا U=ة ال0&ارة وال"%اعة الفل��ح jوأوقف
، وفي �ل هmه ال((ارسات ال ب�  �0�Hنعلى ث(ار اش&ار ال
 Iة لل�عKال/(ا �ان تع(ل األم9 ال(0/�ة علي ت�ف4
�ة ل�0خل ���الفل=4U%ي، وان ی90 اتRاذ إج�اءات ح
vالف�ر ل�kl اع�0اءات ال(=P�0%4? وحالة الف�ضى ال0ي 

  . ها م(ارسات االح0الل االس�ائ4ليخلف0
  ١٣ ص١٣/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

 الق�س خ{ أح(�
  

 رمVان ال�واش�ة
%4�ة، م%m ب�اKةU=ة الفل�Vاع مع ت/0ل الق�ال" 

ال4ه�د، وم�ی%ة الق�س، @الmات، حH4ا واسعا و�41�ا في 
قل�ب االردن44? الmی? ق�م�ا م? اجلها خ4�ة ش�ابه9 

 الى ان ١٩٤٨ودافع�ا ع%ها وح(�ها م? االح0الل عام 
 ن0�&ة ١٩٦٧سقjU ب�4 الع�و االس�ائ4لي في العام 

  .ق��وف ل�- لالردن دخل بها و�انj ف� Pاق0ه وارادته
 ال(ق�م م? �ل هmا ت/0ل الق�س مBانة وفي

مه(ة ل�� الهاش(44? م%m ال���k ال/=4? ب? علي، 
I4P هللا ث�اه، اول م? اب�0أ االع(ار الهاش(ي للق�س 

 ب10�ع مالي م%ه الى ان وصلj الى جاللة ١٩٢٤عام 
ال(لF ع�1هللا ال
اني اب? ال/=4? الvm ی�لي ال(�ی%ة 

v ال"�ت الع�_ي الق� ال(ق�سة �ل اه0(امه وع%ای0ه وه�
%4�ة وض�ورة حلها حال U=ة الفل�Vفي ال�فاع ع? الق
%4�ة وعاص(0ها الق�س U=امة ال�ولة الفل�l الى vی*د

  .وع�دة الالج4w? ال(��دی? ع? دKاره9
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وم%m ت�لي جاللة ال(لF الع�ش ق1ل واح� 
وع���? عاما وه� ال ی0�ك مBانا او لقاء مع اح� قادة 

%4�ة وعلى العال9 اال و�*�� علU=ة الفل�Vة الق�H��ى م
اه(�ة الق�س للهاش(44? واالردن44? والع�ب وال(=ل(4? 
وم�� مBان0ها ال�ی%�ة ألك
� م? مل�ار ون"ف ال(ل�ار م? 

  .ال(=ل(4? ح�ل ان/اء العال9
و�ل%ا ی�m0� الURاب ال(ه9 الvm القاها ال(لF في 
جل=ة ال)�نغ�س االم4��ي ال(�0��ة في آذار عام 

٢٠٠٧  �
ع%�ما صف3 له اعVاء ال)�نغ�س وق�فا اك
�ة ١٧م? Vة وق�%4U=ة الفل�Vح الق�UK ة وه��م 

قالق�س �(ف0اح لل=الم في ال�� االوس{ و_4? اس�ائ4ل 
ونف- ال�يء ت)�ر م�ت4? في خUاب4? . والعال9 الع�_ي

مه(4? ل&اللة ال(لF في س0�اس�1رغ امام اعVاء 
نن� ال
اني عام  وفي �ا٢٠١٥ال1�ل(ان االورو_ي عامي 

عH�Hة على قل1ي « وخاصة ع%�ما قال ان الق�س ٢٠٢٠
�ة » وعلى عائل0ي وعلى شع1يVع القVK Fلmوه� ب

  .ال(ق�سة امام �ل العال9
وق� ن&ح ال(لF رغ9 �ل الVغ�� االس�ائ4ل�ة في 
اعادة م��وع حل ال�ول40? للعال9 ح³4 الحb%ا ��k ب�أ 

لغة واخ�ه9 ال�ئ�- نقادة اورو_ا والعال9 ی0/�ث� ب%ف- ال
ناالم4��ي ال(IR0% ج� @ای�ن الvm ذ��ت م"ادر مل0ه 
االنR0اب�ة ل"/�فة ال�اش%U? ب�سj انه اك� في مBال(ة 

�ة مع ال(لF @ع� انR0ا@ه على تأی�4ه ل/ل ال�ول40?sهات.  
 -�)Rال ،Fالقاه ال(ل vmش ال�اب العUوفي خ

ى ال(اضي، امام م&ل- االمة، اعاد جالل0ه ال0أك�4 عل
اه(�ة ال�صاKة الهاش(�ة األردن�ة لل(ق�سات االسالم�ة 
 vه ورف� االردن اVة في الق�س وعلى رف�/�وال(=
ح�ی³ ع? ال0ق=�9 ال(Bاني او الHم%ي لل(=&� االق"ى 

 دون(ا و�ع10� ١٤١وال/�م ال���k الvm ت1لغ م=اح0ه 
  .@Bامله م%Uقة مق�سة

ول�- غائ�ا ع? ذه? ال(لF واالردن44? 
�ة ل0ق=�9 ال(/اوال)�ت االس�ائ4ل�ة مع @ع� االP�اف االقل

ال(=&� االق"ى، زمان�ا ومBان�ا، ودخ�ل اP�اف مع4%ة 
ت�ارك االردن في اإلش�اف عل�ه وه� ما ی�فVه األردن 
@�Bل مUل3 ألنه B�Kل ال0فافا على ال�صاKة الهاش(�ة 
على ال(ق�سات ال0ي اع0�فj بها دولة فل=4U? في اتفاق 

ل�ئ�- الفل=4U%ي م/(�د ¥�اس في تار�Rي وقعه ا
  .ع(ان ق1ل س%�ات

الق�س @ال%=�ة لل(لF وللهاش(44? واالردن44? 
خ{ أح(� ف4ها اس0�ه� ال(لF ال(*س- ال(غف�ر له 
نع�1هللا ب? ال/=I4P ،?4 هللا ث�اه، وف4ها ق�م األردن�4 

وس�0قى .خ4�ة ش�ابه9 شه�اء على اس�ارها ودفاعا ع%ها
�ة ق04V%ا ال0ي ن%اضل م? Vء م? حل القH&� ،اجلها

%4�ة حال عادال م��فا، الى ان تع�د األمانة الى U=الفل
  .اص/ابها

 vأ�٤٠ ص١٤/١٢/٢٠٢٠ال  
* * * * *  

  ال0ه��� مهI في الق�س
  

  *نهاد أب� غ�ش: @قل9
ـــ�  ـــة ل0ه�� رســـ(�ا ال ت�جـــ� خUـــة إســـ�ائ4ل�ة معل%
 ?4%Pد ال(ــــ�ا�ــــU@ ــــي ــــ� الع�ق ــــm الU0ه4 ــــ�س، أو ل0%ف4 الق

4%4U=4? م? م�ی%0ه9 وم�ی%ة آ@ائه9 وأجـ�اد أجـ�اده9، الفل
ول)ـــ? لل/�Bمـــة وم&(ـــل ال(*ســـ=ات الـــ=�اس�ة تـــ"�رات 
وخU{، ولل1ل�Kة م�ار�ع و_�امج، ولل&(��ات االسـ0�Uان�ة 

�ة&�وعلـــــى األرض، ع(ل�ـــــا . ال(U0�فـــــة أهـــــ�اف إســـــ0�ات
وم4ـ�ان�ا، ت0)امـل هـmه ال&هـات ج(�عهـا فـي مـا تURـ{ لـه 

�ح4ــ�ة ال0ــي B)Kــ? ال�صــ�ل إل4هــا ومــا تفعلــه، وال0%�&ــة ال
ً@األدلـــة وال�قــــائع هـــي أن إســــ�ائ4ل ت%فـــm فعل�ــــا مUURــــا 
م0)ــــامال ل0ه��ـــــ� ال(�ی%ـــــة، وتغ44ــــ� Pا@عهـــــا ال0ـــــار�Rي، 

  .و�خالئها م? أص/ابها الفل=4U%44? الع�ب
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ح"ل مUR{ ال0ه��� والU0ه4� الع�قي على دفعة 
هائلة ح4? اع0�ف ال�ئ�- ت�امـI @القـ�س عاصـ(ة ل�ولـة 

ســ�ائ4ل، ولــ�- ث(ــة مــا یــ�حي @ــأن القــ�س ال0ــي اع0ــ�ف إ
ــF الــ�ارد تع��فهــا فــي  بهــا الــ�ئ�- األم4��ــي هــي غ4ــ� تل
" نقان� أساس الق�م�ة اإلسـ�ائ4ل�ة، الـvm یـ%¡ علـى أن 

، وهــي "القــ�س ال)املــة وال(�حــ�ة عاصــ(ة دولــة إســ�ائ4ل
ال�ولــة الق�م�ــة للــ�عI "ال�ولــة ال0ــي یــ�د تع��فهــا @أنهــا 

vال4ه�د."  
�امI، غ4ـ� ال(أسـ�ف علـى نهاKـة والی0ـه، أشـار ت

ــ�_{  ــHة ال0ــي ت ــى العالقــة الRاصــة وال((4 ــ� مــ? مــ�ة إل 
أك
ال4ه�د @الق�س، وهـي P��قـة إلن)ـار عالقـة مwـات مالیـ4? 
ال��� م? غ4� ال4هـ�د بهـmه ال(�ی%ـة ال(ق�سـة لـ�� أت�ـاع 
ـــة وال
قا��ـــة  �ـــ�ة فـــي أه(04هـــا ال�وح ـــ�Kانات، والف�� كـــل ال

�ة ل�Rوال0ار�I��(ان الBع س�  .� ج(
تعH�H آخ� ودع9 إضـافي حـ"لj عل�ـه إسـ�ائ4ل، 
وهي فـي ذروة تU�فهـا وع%ـ"��0ها، @االع0�افـات ال(00ال�ـة 
1�ـع، Uـة وت�م? دول ع�_�ة ومـ=ل(ة، و�قامـة عالقـات ث%ائ
نم? دو إب�اء أv ت/ف� أو اع0�اض على س�اسـات دولـة 

%4�ة ال(/0لـــة @(ـــا ف4U=هـــا االحـــ0الل ت&ـــاه األراضـــي الفلـــ
  .الق�س

كــل مــا ســB)K 31ــ? اح0(الــه والــ"1� عل�ــه، فقــ� 
ًعـ�ف شـع1%ا الفلـ=4U%ي، وخ1ـ� �
4ـ�ا م
ـل هـmه الU0ــ�رات 
ال0ي ل9 ت)ـ? فـي صـال/ه، ل)%ـه واجههـا ب�ح�تـه وصـ(�ده 
�ـة، ال0ـي %Pلي به��0ه و_/ق�قه ال��Uه ال"ارم وال�B=)وت
�ــات ومعاهــ�ات دول�ـــة lلــ9 ت)ــ? تع%ــي لــه ب%ــ�دا فــي اتفا

ــى أرضــه ف/ــ=I، بــل  ق1ــل �ــل ذلــF حقــه فــي ال�جــ�د عل
وأرض آ@ائــه وأجــ�اده، وفــي ح(اKــة مق�ســاته ال0ــي ورثهــا 
أمانــة غال�ــة، فلــK 9فــ�� ف4هــا وال فــي جــHء م%هــا ع1ــ� �ــل 
 jواألمــ9 وم�جــات االســ0ع(ار ال0ــي تعاق1ــ Iو وال/قــ�نالقـ

  .على هmه ال�الد

ــــى اآلن، وخــــالل   عامــــا مــــ? االحــــ0الل، ٥٣ح0
لــ�غ9 مــ? �ــل أفعالهــا، فــي ته��ــ� فــ�لj إســ�ائ4ل وعلــى ا

ال(�ی%ـــــة ال(ق�ســـــة وتغ44ـــــ� Pا@عهـــــا الع�_ـــــي اإلســـــالمي 
ــا بــل حقــائ3 دامغــة  �sPالمــا عا� -�ــ ال(ــ=�/ي، وهــmا ل
ت%Uــ3 بهــا ح&ــارة القــ�س ومق�ســاتها وأســ�اقها ودرو_هــا 
وحاراتهــــا وم�اP%�هــــا وزواKاهــــا و�ــــل مــــا ی�مــــH لل�جــــ�د 

�قــ�ة أن تــ�فع%ا اإلنــ=اني ف4هــا، ول)ــ? ال ی%�غــي لهــmه ال/
ــان واالســ0�خاء، فإســ�ائ4ل ت&ــ� أنهــا أمــام ف�صــة  %w)Pلال
�ة سان/ة ل�0ج�ه م&(�عة مـ? الـV�_ات ال/اسـ(ة، Rتار�
�ـــه، ولـــ�- @الـــV�ورة أن یـــ90 sRوال ت Fوهـــي تعلـــ? ذلـــ
اإلعــالن ع1ـــ� قـــ�ارات ح�Bم�ــة اســـ0فHاز�ة وفاقعـــة، ول)ـــ? 
B)Kـــ? ال0/قـــ3 م(ـــا تقـــ�م @ـــه دولـــة االحـــ0الل مـــ? خـــالل 

 مــا تقــ�م @ــه أجهHتهــا ال/�Bم�ــة وال1ل�Kــة واألم%�ــة م0ا@عــة
?4%P�0=)ات ال�  .وج(�

ـــ�  أمـــا الـــ"�رة األك
ـــ� �ـــ�فا ووضـــ�حا ع(ـــا ت��
إســــ�ائ4ل فعلــــه، فهــــي الــــ"�رة ال0ــــي ت�ســــ(ها ال&�افــــات 
وال1ل�وزرات على األرض، والعUاءات ال0ي صـادقj عل4هـا 
ـــــام الUـــــ�  Bـــــة ال(عل%ـــــة إلحURمـــــة االحـــــ0الل، وال�Bقح

 واس0)(اله ح�ل الق�س ب1%ـاء حـي اسـ0�Uاني االس0�Uاني
، وآخــ� فـي مــا Kــ=(ى )قل%ــ�Kا(ضـ9R مBــان مUــار القـ�س 

ــــ�س، وت�ســــ�ع الــــ�Vاحي  ــــي ج%ــــ�ب الق ــــة الUــــائ�ة ف تل
االس0�Uان�ة القائ(ة، و�عـالن مـ"ادر إسـ�ائ4ل�ة نافـmة فـي 
ال�قــj ع4%ــه عــ? ال�0جــه لــ9V أح�ــاء اســ0�Uان�ة ل(�ی%ــة 

%4�ة مــ? القــ�س، و�خــ�اج @عــ� األح�ــاء الU=ــة الفلــ�ع�_
دائــــ�ة حــــ�ود ال1ل�Kــــة، @(ــــا KفــــVي إلــــى تقلــــ�¡ نــــ=�ة 

 فـي ال(ائـة ٣٧الفل=4U%44? م? م&(ل سBان الق�س م? 
ــة، ومــا ی�قــى مــ?  ــي ال(ائ ــا إلــى مــا دو العــ���? ف �نحال
%4�ة ی�قــى �&4ــ�ب هامــ��ة ال تغ4ــ� مــ? U=ــ األح�ــاء الفل

  .ال"�رة ال0ي ت��� إس�ائ4ل ت)��=ها لل(�ی%ة
 ال0ه��ــ� تــ�(ل �ــmلF أســ�لة ال(%ــاهج، إجــ�اءات

وم/ار_ـة أv مbهــ� مــ? مbـاه� ال�جــ�د الفلــ=4U%ي ح0ــى 



  

  
٢٧٨ 

 9RVــــ لــــ� �ــــان رم�Hــــا ووجا¨�ــــا، ولعــــل فــــي ال%(ــــ� وال0
%4�ة ج�یــ�ة ب%4ــj خــالل الــ=%�ات U=ــاء فلــ�العــ��ائي ألح
الع�� األخ4�ة خارج ال&�ار، م
ل �ف� عقI وأP�اف ع%اتـا 

�9 والعH4ر�ـــة والـــ=�اح�ة الـــ�¥Hإلـــى والـــ �ـــ�4K ـــا �ة، مl�
مURــ{ الU0ه4ــ� الع�قــي الــvm ر_(ــا ال K/0ــاج حــ=(ه فــي 
vال(=0ق1ل ألك
� م? ق�ار إدار تmR0ه ال/�Bمة اإلسـ�ائ4ل�ة 

  .و�&H4ه ال&هاز القVائي
ح0ـــى اآلن م�اجهـــة اإلجـــ�اءات اإلســـ�ائ4ل�ة فـــي 
الق�س تق0"� علـى ال(ق�سـ44?، مـ? خـالل ¨�ـات عف��ـة 

عـــ? ال(ق�ســـات وتـــ�4�ع وم�ســـ(�ة، ت0ـــ"ل إمـــا @الـــ�فاع 
ج%ــازات الـــ�ه�اء، أو @الـــ�فاع عـــ? الـــmات وال�جـــ�د، فـــي 
ــي �ــل تعــ�د  ــاب خUــ{ ح�Bم�ــة وم�ازنــات، واألن)ــى ف ��
�ة وت%اف=ها أح�انا، وفـي ��ـاب ع%ـاو�? %Pات ال��ال(�ج�
م�حـ�ة ومـ=ل9 بهــا �(ـا �انــj عل�ـه ال/ـال فــي �ـل وجــ�د 

Bانـه القائ� ال0ار�Rي ال(�ح�م ��"ل ال/=4%ي الـvm �ـل م
  .شاغ�ا ح0ى اآلن

ــــ=4U%ي الــــB)K vmــــ? أن ی0�ســــخ  االنقــــ=ام الفل
 jة @عــ�دة األمــ�ر إلــى مــا �انــ�ارات األخ4ــ�و�0ع(ـ3 @عــ� القــ

 أKـار @(ـا فــي ذلـF عـ�دة ال0%ـ=34 األم%ــي، ١٩عل�ـه ق1ـل 
vسـ�ف Kغــ� اإلســ�ائ4ل44? @ال0(ـادv فــي إجــ�اءاته9 ل0ه��ــ� 

ن�ــادر القــ�س وتــ=��ع ع(ل�ــات الU0ه4ــ� الع�قــي، و�ذا لــ9 
�9 صـف�ف%ا، واع0(ـاد b%4%44? م�ح�ی?، إلى إعادة تU=كفل
�ـــة %Pـــة القـــ�س، وKـــة وم�حــ�ة ل/(ا�خUــ{ ع(ل�ـــة وواق�
ــة، وس�اســ�ة وقان�ن�ــة خارج�ــة، فإن%ــا خاســ�و ال  �نداخل
م/الة، واالع0(اد على ح(�ة ال%ـاس وانـ�فاعه9 العـاPفي، 

�ةRعف%ا إلى األب�،قأو على ال/ق� ال0ار�=K ?ل .  
   ال(&ل- ال�P%ي الفل=4U%يع�V في* 

 ١٤/١٢/٢٠٢٠الق�س ال(ق�س�ة 

* * * * *  

 شB�ا Kا ملF الع�ب
 دمحم سالمة

رسائل ال�B� وال
%اء م? ج(�ع ال(*س=ات 
%4�ة ال(ق�س�ة وم? �افة اU=ة الفل��ة والف)��لق� ال=�اس

إلى مقام حV�ة صاحI ال&اللة الهاش(�ة ال(لF ع�1هللا 
ال
اني حفbه هللا ح(لj في ث%اKاها ال/I واإلخالص 
 k��ش �_ي ح�ل ع� �ض(4 jش الهاش(ي، و�ان�للع
ی
(? ال&ه� الهاش(ي في دح� ال(*ام�ات ع? الق�س 

 .وال(ق�سات وع? فل=4U? وأهلها
�B�ة نع9 ال�اب� << �له ل"احI ال&اللة الهاش(

 ال(ف�� على دوره في ال(/افل األورو_�ة >>ال/=4? 
وفي أروقة ص%اع الق�ار في واش%U? و_عالقاته ت(B? م? 
م%ع ح�Bمة ن%0�اه� م? ش�وعها @URة ال9V لالغ�ار 
وال(=P�0%ات وأجHاء م? الVفة الغ�_�ة ال(/0لة، و_ال0الي 

نصفقة الق� وال0ي إسقاPه م��وع خUة ما K=(ى 
?4U=ة فل�Vة ق�s"/ات ،م/�رها ت��ت" ��mف)ل%ا ی

�ام إس�ائ4ل @الK 9Vع%ي االص�Uام مع%ا، l رة @أنm%)ال
�ات lعلى ت&(�4 معاه�ة ال=الم و�افة االتفا �وه� ی*ش

 .ال(�قعة
اب� << ال�B� �له ل"احI ال&اللة الهاش(�ة 

،  على �ل(0ه أمام م(
لي األمة ق1ل أKام>>ال/=4? 
وتأك�4ه على ث�ابj الهاش(44? ت&اه الق�س وال(ق�سات، 
وتأك�4ه على ث�ابj ال�ولة في دع9 فل=4U? وأهلها، 
ف)انj م�اقفه مع1�ة ع? إج(اع أب%اء األمة الع�_�ة 
واإلسالم�ة،و�ان واض/ا في رسائله ال=�اس�ة إلى 
إس�ائ4ل و�دارة واش%U? ال&�ی�ة @أن حل ال�ول40? وف3 

 ال�ول�ة هي األساس لالس0ق�ار اإلقل�(ي، ق�ارات ال��¥�ة
 .وأن الق�س هي مف0اح ال=الم العادل وال�امل

 �%)
نال(*س=ات ال(ق�س�ة وأهل فل=4U? ی
ال�ع9 ال(�0اصل لألوقاف اإلسالم�ة في الق�س، فال/فا´ 
على مBانة ال(ق�سات وال0�م�9 ال(�0اصل جعلها في ص�رة 

  ش&اعةك(ا أب��،حاض�ة في وج�ان �ل ع�_ي غ�4ر
ل�- في ته�ی� إس�ائ4ل وح�ها بل وث%ي إدارة ت�مI ع? 
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تق�K(ها أv دع9 ل�URات ح�Bمة ن%0�اه� األحادKة 
 .واع�0ارها @اPلة وملغاة

 Fأهل الق�س ل&اللة ال(ل �Bأب� <<ش
 ت/(ل رسالة واض/ة @أن ال�صاKة وال�عاKة >>ال/=4?

نعلى م�ار ال0ار�خ وأنه وح�ه دو س�اه  ح"�ا هاش(�ة
I الق�ل الف"ل @إس9 الق�س وال(ق�سات، وأهل صاح

نفل=4U? ال Kق1ل� @أv دور لغ4� جالل0ه في الق�س 
 .وال(ق�سات

على  شB�ا Kا صاحI ال&اللة الهاش(�ة، ..نع9
اق�الF وافعالF، وشB�ا على اسقاFP ل)ل م�ار�ع 
�ة وال(*ام�ات، فق� �%j أم4%ا صادقا في م�اجهة s"0ال

 و�%j @/3 الV(4� الع�_ي س�اسات إس�ائ4ل وأم��Bا،
ال���k في رفFV اإلغ�اءات ال(ال�ة الRV(ة 

وال�B� ل(قام9B م�ص�ل @ال�عاء إلى هللا أن ،م%ه(ا
 9B�%&K اك9 وأنUخ �4R3 ال��P 9 و�=�د علىbف/K
�9B ذخ�ا وس%�ا ل%ا ج(�عا، ف=� �ال=�ء وأهله وأن ی�
نسv�4 ون/? ج%�ك األو��اء معF و_F ماض� إلى ح³4 

  . وال�فعةال=*دد
  ١٢ ص١٥/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

  ح0ى ال(قاب� ال ت=ل9 م? اع�0اءاته9
  

  ح�ی³ الق�س
ّأقـ�ت بل�Kــة االحـ0الل فــي القـ�س خUــة ل1%ـاء أك
ــ� 
مـ? ث(ان�ـة آالف وحـ�ة اســ0�Uان�ة ج�یـ�ة، هـ�فها األساســي 
�ة l��ــ4? القـــ�س الـــ هــ� القـــVاء ال0ـــام علــى أKـــة ف�اصـــل ب

واسـعة مـ? م/ـ�{ ال(�ی%ـة ال(ق�سـة والغ�_�ة، وته��ـ� أجـHاء 
في م%Uقة بj4 صفافا، �(ا ج�فj م%ـا3P واسـعة أKـVا فـي 
ــ�قي  ــ�ار شــ ــي األغــ ــة قل%ــــ�Kا، و��0ســــع االســــ0�Uان فــ م%Uقــ
 -��ة ع(ل�ــا ولــl��ة القــ�س الــ�ا تــ90 م/اصــmــBال(�ی%ــة، وه
@(&�د ال)الم وال1�انات، م? �ل ال%�احي الـ�(ال�ة وال&%�_�ـة 

�ةl��وال.  

 هـmه ال((ارسـات، فقـ� ج�فـj قــ�ات  �ـلإلـىإضـافة 
�ة، ال(ع�وفــة @(ق1ــ�ة sة ال�4ســ�االحــ0الل مــ�خل وســ�ر ال(ق1ــ
ــة  ــة ال(غ�قــ @ــــاب األســــ�ا�، ووضــــعj ع%اصــــ� مــــ? ال&(اعــ

شـ(ع�ان ع4ـ� » ج(اعـات اله�Bـل«@الU0�ف، ال(ع�وفة @اسـ9 
ــmه  ــل هــ ــ�ار ال4هــــ�دv علــــى مــــ�خل @ــــاب األســــ�ا�، و�ــ األنــ

» ال/�Kقة ال�0رات�ة« إقامةاالج�اءات ت&يء في س�اق ه�ف 
ـــ?  ــاب� ج(ا¥�ــــة لــــ�ه�اء مـ ــ9V مقــ داخــــل ال(ق1ــــ�ة ال0ــــي تــ

 ق1ـــ� م(ـــ? ٣٠٠ال&�ـــ�4? األردنـــي والع�اقـــي عـــ�دها ن/ـــ� 
  .١٩٦٧شار��ا في ح�ب 

» حقهــ9 الــ�ی%ي«والهـ�ف واضــح وهــ� مــا Kع10�ونــه 
وســ�ادته9 علــى القــ�س، و�ــان أحــ� قــادة هــ*الء ال(U0ــ�ف4? 

، K/(ـل خـ�ائ{ تbهـ�  إزالـة �lـة الـ"R�ة نوه� یه�دا ع0"�
  .ال(��فة، وتأس�- مع�1 یه�دv مBانها

إن هــmه االق0/امــات ال(0)ــ�رة، وال(�اlــk ال(U0�فــة 
ال�اضـ/ة، ت*�ـ� @(ـا ال Kق1ـل الـ�F، ان أهـ�افه9 تهـ�د أولـى 
الق1ل40? وثال³ ال/�م4? ال���ف4?، وهـmه ال(�اlـk تـ=�0عي 

ات  للع(ل ض� هmه ال((ارسواإلسالميKقbة العال(4? الع�_ي 
ــع  1�ـU0ــ� ال ــ�اف ولـــ�- اله�ولـــة ن/ـ ـــات و�قامـــةواألهـ  العالق

ال=�اس�ة واالق0"ادKة مع هmا االحـ0الل ال(0غUـ�س @أه�افـه 
  .ال�اض/ة ق�ال وفعال

لقــ� أدانــj جامعــة الــ�ول الع�_�ــة هــmه ال((ارســات 
 وال اإلسـالم�ةواك0فj @إص�ار ب�ان ولـ9 نـ=(ع صـ�تا للـ�ول 

 العال9 @ـ"�رة إلى �Pعا @اإلضافة اإلسالميل(%b(ة ال(*ت(� 
..  فـي أحـ=? األحـ�ال@اإلدانـةعامة الvm ال ی0/�ك و�0Bفـي 

وهmه ال(�اkl ت&عل االح0الل ی0(اد� في م(ارساته وته���ه 
للقــ�س وال(ق�ســات ومــ"ادرته لــألرض والع(ــل علــى ته&4ــ� 

?4%Pال(�ا.  
  ١٦/١٢/٢٠٢٠الق�س ال(ق�س�ة 

* * * * *  

ال&�ائ9 م(ارسات االح0الل ت%�رج في إPار 
 ال�ول�ة

 vس� الق�وة
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س�اسة ه�م ال(%ازل ال(=0(�ة و�خUارات االخالء 
 �B=9 العB/ات الUفي الق�س ال(/0لة ال0ي ت�جهها سلv

�ًا�URرة وت�Bل خU�االس�ائ4لي @اتj في غاKة ال��� ًا ح
vعلى م=0ق1ل ال(�ن�ة وواقعها ال/Vار الع�_ي واإلسالمي 
ك(ا انها تق�ض ال&ه�د ال�ول�ة واألورو_�ة ال0ي ت=0(� 
م? اجل اح�اء ع(ل�ة ال=الم على اساس حل ال�ول40?، 
%4�ة وعاص(0ها الق�س U=ة اقامة ال�ولة الفل�وته�د إمBان

ك(ا ت=0ه�ف ال�ج�د  ١٩٦٧ال(/0لة على ح�ود عام 
الفل=4U%ي في الق�س وتع�ض ح�اة ال(�اP%4? اص/اب 
ال(%ازل للUR� ال��ی� وتع(ل على ته��� م%ازله9 

 . ووج�ده9
وفي هmا ال(&ال ال ب� م? مVاعفة ال&ه�د 
ال�ول�ة والع(ل على ت�¥�9 وت%فm4 ما اق�ه االت/اد 
االورو_ي الvm اتmR ق�ارات مه(ة ت0عل3 ب�ع�ة ح�Bمة 

vح0الل الي الkl�0 الف�ر ع? ت%فm4 هmه ال=�اسة اال
وع�م ت�ج�ه االخUارات ��نها ت0%اق� مع الق�ان4? 
 klعة م�ا�1P ?ع �ع1K ال�اضح kl�)ا الmة وه�ال�ول
االت/اد االورو_ي م? س�اسة االس0�Uان اإلس�ائ4ل�ة، 
 Fلmالقان� ال�ولي، و� Iة @(�ج�ن@اع�0ارها غ4� قان�ن


ل ع(ل�ات ال%قل واإلخالء الق=� اج�اءات االح0الل مv
 .وه�م ال(%ازل واالس0�الء عل4ها

 أعلى م=��0ات ه�م ٢٠٢٠لق� شه� عام 
م%ازل وم(0ل)ات الفل=4U%44? وم"ادرتها وس�قة 
االراضي ل"الح ع(ل�ات االس0�Uان وال0ي تع(ل على 
 3Pال(%ا Fان في تلB=مة االح0الل ال�Bته���ها وت(%ع ح

ح م%ازله9 وت/�مه9 م? ا@={ م? اع(ار و_%اء و�صال
 vmها الUURم m4ب0%ف �ة وال0ي ت=0(���حق�قه9 ال(�
یه�ف الي ه�م ال(%ازل ت(ه�4ا ل0���� اص/ابها و�ج�اره9 
على ت�ك م%ازله9 و�@عاده9 ع? ارضه9 م? ج�ی� في 
ج�ائ9 ح�ب ت�ت)1ها @�Bل مRالف ل)ل الق�ان4? ال�ول�ة، 

ال=�اسة K/(ل ولعل م�kl االت/اد االورو_ي م? هmه 

في م/(لة ت"�را دول�ا ال ب� م? ت��U�ه ل0ع0(�ه االم9 
ال(0/�ة وتmR0 خ�Uات ع(ل�ة لل�0خل العاجل وت�ف4� 
ال/(اKة ال�ول�ة لل�عI الفل=4U%ي وخاصة في الق�س 

 . ال(/0لة
وتع(ل سلUات االح0الل @�Bل اساسي على 
اس0(�ار س�اسة ال�0سع االس0�Uاني وس�قة واغ0"اب 

%4�ة وفي �ل اس0(�ار س�اسة ه�م االراضU=ي الفل
%4�ة، وخاصة في الق�س ال(/0لة، و�أتي U=ال(%ازل الفل
 klمة االح0الل ل��B/ة ل�ذلF @ال�غ9 م? ال�ع�ات ال�ول
ان0هاكاتها ال"ارخة إال أنها صع�ت م? س�اساتها 
%4�ة U=ان وه�م ال(%ازل الفلU�ال(0(
لة في االس0

 م(%ه&ة وان0هاكات وم"ادرة األراضي، وهي أفعال
واض/ة لق�ارات األم9 ال(0/�ة @(ا ف4ها ق�ار م&ل- األم? 

�ة ج%�k ال�ا@عة، �(ا أنها م(ارسات ٢٣٣٤رق9 lواتفا 
 .@ال شF ت�قى ل&�ائ9 ال/�ب

وتع� س�اس�ة االس0�Uان @(ا ف4ها ض9 األراضي 
 ?44%4U=الفل �ة وته&4�%B=وم"ادرتها و_%اء ال�ح�ات ال

نن� ال�ولي وق�ارات األم9 ال(0/�ة مRالفة فاض/ة للقا
وال(&0(ع ال�ولي وم? اخU� ال=�اسات ال0ي ت(ارسها 
ح�Bمة االح0الل ح³4 ت=اب3 الHم? ل9V االراضي 
�ام �%4�ة االم� الvm یU0لI م? ال(&0(ع ال�ولي الU=الفل
ب�وره واتRاذ م�اkl حاس(ة للVغ{ على ح�Bمة 

ع�وان ال�4مي االح0الل ل�kl م(ارساتها واالن0هاكات وال
 . الvm تق�م @ه

ح�Bمة ن%0�اه� تV�ب @ع�ض ال/ائ{ �ل 
�ة ض� l_ها الال أخال�ة في ح�األع�اف والق�ان4? ال�ول
%4�ة ال(/0لة U=4%44? في االراضي الفلU=ال(�ن44? الفل
وت�اصل ارت)اب ال&�ائ9 ال(Rالفة للق�ان4? ال�ول�ة وخاصة 

 م(ا K=�0جI تلF ال=�اسة ال(0علقة به�م م%ازل ال=Bان
 Iاته ت&اه ال�ع�على ال(&0(ع ال�ولي ت/(ل م=*ول
 jال0ي ش&ع j)"وج م? حالة ال�R4%ي والU=الفل
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ح�Bمة االح0الل على إعالن ح�_ها ض� ال�ج�د 
الفل=4U%ي وارت)اب ال(��H م? ج�ائ(ه @/3 شع1%ا 
الفل=4U%ي وأرضه ومق�ساته، وتع� س�اسة ه�م ال(%ازل 

vرخا ع? س�اسة الH4)0 الع%"� ج��(ة دول�ة وتع41�ا صا
ال0ي ت�0عها سلUات االح0الل االس�ائ4لي وتع10� مRالفة 

  .واض/ة وان0هاكا للق�ان4? ال�ول�ة
  ١٢ ص١٦/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

 !!!ن صفقة الق�"فVائل"م? 
  

 اسع� ع�1 ال�ح(?. د
ال تله³ وراء ال=الم، وعل�F أن ت)0في @اتفاقات »

الن%ا اذا ر�V%ا وراء ال=الم فان الع�ب س�Uال�1ن%ا . اله�نة
@ال
(?، وال
(? ه� ت/�ی� ال/�ود او ع�دة الالج4w? او 

أ@ا (ه ال%"�/ة، ال0ي وجهها ر_(ا تلR¡ هm. »االث%4? معا
، الف)� ١٩٤٨أث%اء ح�ب ) نب? غ�ر��(إلى ) إی�ان

. ال"ه�4ني ال(ع0(� مع الفل=4U%44? والع�ب ح0ى ال�4م
 vة، ل9 تق9 أ�lة ال(0عا�فعلى اخ0الف ال/�Bمات اإلس�ائ4ل
م%ها ب341U0 أv اتفاق سالم KقVي إس�ائ4ل�ا @اإلن=/اب 

  .م? األراضي
كان ه�فها » نصفقة الق�«ن في هmا ال=�اق، فإ

%4�ة في ال/��ة واالس0قالل U=لعات فلU0ل m4ت%ف vأ �ت�م4
%4�ة، واس�10الهاU=و_ق�ة االح0الل-و�قامة ال�ولة الفل-

�غة �اه�ها حل ال"�اع و_اP%ها اس0ع(ار ت�سعي"@v . ومع
دونال� (ال�ئ�- األم4��ي » ال"فقة«رح4ل راعي وع�اب 

Iم�ة ت=عى جاه�ة الق0%اص ، ها هي ال�ولة ال"ه�4)ت�ن
1�قه على أرض ال�اقع » ال"فقة«ف�صة م? / أv ب%�Uوت

  .)نج� @ای�ن(ًف�را ق1ل ت�لي ال�ئ�- ال&�ی� 
وما ��ف0ه إس�ائ4ل�ا » نصفقة الق�«م? فVائل 

، ح�Bمات »إس�ائ4ل«أنها أثj01 @(ا ال ی�ع م&اال لل�F أن 
44%4U=ف� ق�1ل ال=الم مع الفل�ا@ا وم&0(عا، تHوأح ?

فهي مه(ا ج(لj م��وعها، س�4قى . و_ال0الي مع الع�ب

حل «إحالل�ا، مع اس�0عاد "/ اس0�Uان�ا«/ م��وعا اس0ع(ار�ا
%4�ة، وت)��- ما ه� »ال�ول40?U=و�لغاء إقامة دولة فل ،

4Pلة عق�د على » إس�ائ4ل«قائ9 على األرض والvm رس0Rه 
ة في @ع� أجHاء الVفة الغ�_�» ح9B ذاتي م/�ود«قاع�ة 

ولعل االنفVاح األك1� ی0&=� اآلن في . زائ� قUاع غHة
 klة م��ال�اه?، ال("(9 على ) ب%�ام4? ن0ان�اه�(عل%
، على عB- م�قفه في »حل ال�ول40?«رف� بل ق0ل 

ی�مها ح4? أعل? ق�1له @(�1أ ال�ول40? » م*ت(� ه�ت�Hل�ا«
 -�  .)أو_اما(ت/j وPأة ضغ�� إدارة ال�ئ

 jة، على ال(�» ال"فقة«لق� ��ف�اkl اإلس�ائ4ل
اخ0الف م�اقعها وأی�ی�ل�ج�اتها، ت&اه ال�عي ال=�اسي 
�ال"ه�4ني األصلي وال0ار�Rي الvm ی� ال"�اع مع الع�ب 
وج�دKا وال نهاKة له، وأن ال(فاوضات وال(�ت(�ات ال عالقة 

فال�4م @اتj ال%�اKا ال"ه�4ن�ة . vلها @(ا K&� على األرض
اإلس�ائ4ل�ة م=0(�ة إذ فURة ال9V . أوضح م? واض/ة

، ع(ل�ا، ض9 ت�ر�&ي وثابj ألراضي الVفة @/³4  �&Kv
 3Pح0ى ال(%ا jاولP»ة لل�ولة » ج""Rوف أنها م�ال(ع

 Iة ال0ي س0ق�م إلى جان�%4U=ائ4ل«الفل�ه . »إسmوها هي ه
األخ4�ة ت)�س س�U�تها ال(�ن�ة واألم%�ة عل4ها، بل ت=عى 

�¡ ع�د الفل=4U%44? ب�أب، ع1� الU0ه4� الع�قي إلى تقل
��� ف4ها، مانعة أv ت%(�ة أو ب%اء ض�ور�4? �K ?یmنال

وعل�ه، ومع �ل بj4 . لل=Bان الفل=4U%44? األصل44?
?44%4U=عة للفلPسالة قا�4%ي ی90 ه�مه، ت�1و الU=فل :

  .«مBان)9 ل�- ه%ا«
في ج�ه� ال=�اق ذاته، @انj ال%�اKا ت&اه الق�س 

�ة ال0ي لK 9ع� لها وج�دl��ات الUURفي ح(أة م 
ال0ي ب�أت دولة االح0الل تعل? » االس0�Uان«/ االس0ع(ار

، بل »نصفقة الق�«ع%ها ت�ال�ا، و_الmات م%m اإلعالن ع? 
�k م%m ه�H(ة Rل مB�@ تها�وازدادت وت4)Iم�في ) ت

كmلF، �ه� ال�0اف3 اإلس�ائ4لي @�أن اع�0ار . االنR0ا@ات
، ما ی*�� )اه�ن%0�(ك(ا ص�ح » وه9«حل ال�ول40? م&�د 
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�ة ال�(4? وال�(4? ال(U0�ف ل=�قة �امل األرض &�اس0�ات
%4�ة على ام�0اد الVفة الغ�_�ةU=الفل.  
 vأ�٣٢ ص١٧/١٢/٢٠٢٠ال  

* * * * *  

  
 ل(اذا ن)I0 لألردن ولفل=4U?؟

  

 ش/اده أب� @ق�
ول(? ن)I0 إذن إن ل9 ن)I0 لألردن ول�0أمه 
فل=4U? ال0ي ت&=� ق04Vها ق04V%ا وم"4�نا، وعلى 
نن/� Kق�ل وال RKفي، @أن%ا ومعا أردن�4 وفل=4U%�4 اما  ن

نن)� أو ال ن)�   .ن
ً عاما لألردن ٤٥لهmا ن)I0 وم%m أز�� م? 

  ..ولفل=4U? والق�س درتها
ع%�ما �ان م? ی0ه(%ا ال�4م @ال0=/�ج نUفة وال 

  ..ق�ة إال @اù ح�ل وال
�ا /K ?ه ال/ابل @ال%ابل، زم�هmا زم? 0RKل{ �
ً��ه ال/ل�9 ح4�انا، و�=0ع"ي عل�ه الH44)0 ب4? ال"الح 
 �B=)الح، ال"ادق م? ال)اذب، ال(%اف3 م? الUنوال

  .@/I ال�P?، ال%�Hه م? الفاس�
Vة �(ا قال ال("Uفى صلى نع9 ه� زم? ال�و��

هللا عل�ه وسل9، فإذا ما حاولj اإلصالح @Bالم إK&ابي 
فأنj في نb�ه م=/ج، و�ن شj)0 ولع%j فأنj في 

  .ش��ع0ه @Uل وP%ي
َال("�4ة ب4? هmا وذاك أن ال/ل9 وسل�ك ال�رب 
اإلK&ابي في ما ت)I0 عل هللا K"لح األح�ال، K&علF �(ا 

 �4R@ ل ال مع خال0ي
وال مع جارت%ا @4R�K ،ق�ل ال(
ًوال/(� Ì أوال وأخ4�ا ً.  

ع%�ما ن�ع� ل�ع9 ال(لF رأس ال�ولة وع%�ما 
ًن=�0��خ4�ا @/�Bمة ج�ی�ة وع%�ما نUالI @(�اراة 
الع�رات، فل�- ل%ا م? غاKة Éهللا اعل9، إال م"ل/ة 

ال�P?، وع%�ما ن)I0 للق�س ولفل=4U? فل�- ل%ا م? 
�(ا �انÉ ،jهللا �مU(ع س� ان ت0/�ر وتع�د ع�_�ة 

  .كmلF أعل9
ومع ذلF، نع9 ومع ذلF، ووس{ حالة الbل9 
الvm ال ی�ح9، ن"� على أن ن)I0 ون�اصل ذات ال�رب 
م*م%4? @عb(ة إث� ال)ل(ة ال�4Uة ع%� هللا ت�ارك وتعالى، 
�Vها وال��اذ @اù، وأث�ه ال³41R في ز�ادة �وس�ء ن

  .ال=�ء
B@ ل��P ة إلى تار�خ�اكmه م? تع�د ب%ا ال�ل ما �

�تعI وعmاب وشقاء، وال ن=أل أح�ا غ%�(ة س� هللا جل 
في عاله، ون01هل إل�ه س�/انه أن یه�ی%ا ج(�عا أردن44? 

  .وفل=4U%44? س�اء ال=41ل م�اP%4? وم=*ول4?
حال%ا صعI واالتي غام� وال(Uامع وال(Uامح 
ًك
4�ة �
4�ة ج�ا، وال&ائ/ة تV�ب و_ق�ة، وعل4%ا، وهmBا 

 ن0قي هللا في �ل ما نق�ل وما نفعل عله أع0ق�، أن
9�  .ی�ح(%ا وه� ال�ح(? ال�ح

س%bل ن)I0 لألردن ولفل=4U? سائل4? هللا أن 
ی�ضى ع%ا ی�م نلقاه س�/انه، وال نق�ل @/3 م? 
�ی0ه(�ن%ا @(ا ل�- ف4%ا، س� سام/9B هللا وأصلح حال%ا 
وحال)9، وه�� م=*ول4%ا معا و�ل صاحI سلUة وق�ار 

نفي فل=4U?، إلى ال"�اب و_(ا K"� في األردن و
 k���ع�4 لألق"ى الK ا وه��ة و�ن=انا، و_(ا%Pًاألردن و
ح��0ه ولل�عI الفل=4U%ي حق�قه �املة غ4� م%ق�صة، 

  .ول�- ذلF على هللا ب�ع�4
 vأ�٨ ص١٩/١٢/٢٠٢٠ال  

* * * * *  

  ماذا تUR{ إس�ائ4ل لل(=&� األق"ى؟
  

  ماه� أب� 4P�: @قل9
�ائ4ل @االع�0اء على ال/�م كل أس�1ع، تق�م إس

نالق�سي، وال(=&� األق"ى، ب�سائل م0Rلفة، دو أن 
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ت0�اجع ع? أسل�_ها أو P��ق0ها، رغ9 �ل االح0&اجات 
  .على ما تفعله

االق0/امات م? جهة، وتف0�; ال("ل4?، 
و�زعاجه1B)@ 9�ات ال"�ت ال0ي ت�زع األوام� عل4ه9 وه9 

 داخل ال=�ر، في ال"الة، وص�ال الى ه�م م%ا3P أث��ة
أو ال1ل�ة الق�K(ة، ون"I ال�(ع�ان ع%� @اب األس�ا�، 
واع0قاالت م��في األوقاف األردن�ة، وت���k و_اء 
ك�رونا، لل344V0 على ال(�ی%ة وأهلها وسBانها، ف�0اصل 
إس�ائ4ل االع�0اءات على ال/�م الق�سي ب�سائل م0Rلفة، 

  .Kاموهي ال تkl�0، ول? تkl�0، وهmا ما س�ف ت
01ه األ
ه%اك معل�مات ع? ت�جهات ج�ی�ة، خالل الف0�ة 
ال(ق1لة، س0*دv الى ن0ائج وخ�(ة على صع�4 ال/�م 
الق�سي، �امال، خ"�صا على ال"ع�4 ال=�اسي، و�دارة 

  .ال/�م
 ١٤٤ال(=&� األق"ى الvm ت1لغ م=اح0ه 

دون(ا، و��ه ال(=&� الق1لي ذو ال��ة الHرقاء، وم=&� 
�ة ال�ه4�ة، و�ل ال(�اقع األث��ة �lة ال"R�ة @ق01ه الmه1

�ه، تUR{ إس�ائ4ل ��ه لل��اكة أو ال0قاس9، خ"�صا أن �
ن�اKا ج(��ات �
4�ة، @اتj عل%�ة @�أن مUURات ج�ی�ة، 
ت%=خ ما رأی%اه في ال/�م اإلب�ا¨�(ي في الRل4ل ح³4 
ال0قاس9 ال&غ�افي والHم%ي، ل)? ق"ة ال(=&� األق"ى 

�ائ4ل ت��� تقاس9 ال/�م نت�1و م0Rلفة، ت(اما، �� إس
�ات lاماتها @االتفاH0ل، و�ل الB�الق�سي ذاته، و�قامة اله
ال(�قعة، أو ال�ضع ال0ار�Rي القائ9، وفقا ل0ع41�ات 
ال�س(44? الع�ب، م*ق0ة، وس%"ل الى م�حلة ت�خل ف4ها 

  .إس�ائ4ل الى مUURها األك1�
لألسف ال��ی�، ال b/Kى ال/�م الق�سي 

ن0(ام �41�؛ إذ إن ت/ل4ل مV(� وال(=&� األق"ى @اه
اإلعالم الع�_ي وال/�اة ال=�اس�ة الع�_�ة، BK�ف أن 
�ة ما Uا ال(لف، إال في حالة وج�د تغmة ال ته90 به�الغال1
 Iة م? جان�ها إح�� و�االت األن�اء، أو إثارة عاب
ت1

س�اسي، ل)? ال(لف ذاته غائU@ ،I��قة الف0ة لالن�0اه، 
  . �41�ة وم(�0ةوال �أن ال(=&� RK¡ أمة

في ال(عل�مات ال(0=�_ة أن ه%اك ت/�الت خ4U�ة 
Kv&� اإلع�اد لها في ال(%Uقة، ق� ت*دv الى س4%ار��هات 
إس�ائ4ل�ة ج�ی�ة @�أن ال�ور األردني في ال(=&� 
األق"ى؛ ح³4 ت��� إس�ائ4ل إضعاف األردن، و�دخال 
أP�اف ثان�ة في معادلة ال(=&� األق"ى، في س�اقات 

�ة @/³4 ت0/�ل اإلدارة الى إدارة ج(ا¥�ة ع�_�ة و�)�قل
” ال��اكة“ول�- أردن�ة لل(=&� األق"ى، على أساس 

 }URم m4الحقا، الى ت%ف vاف ع�ة، @(ا ی*د�Pب4? أ
  .”ال0قاس9“

لق� ق4ل م�ارا إن ال�قفات ال(��فة لل(ق�س44? 
وسBان الق�س م? الفل=4U%44?، وقفB@ jل ق�ة في وجه 

ال�ور ال=�اسي األردني، ول�ال هmه إس�ائ4ل، إضافة الى 
، ل)?  �ال
%ائ�ة ل0ع�ض ال/�م الق�سي الى أخUار �1�
ال�0قj4 ال/الي م0Rلف، وه%اك أخUار م=0&�ة، تف�ض 

4� م? األوراق، أمام االح0(االت ال(ق1لة، وه%ا � I4ت�ت
ن�ع� @"�احة األردن الى دع�ة �ل الفاعل�ات ال(ق�س�ة 

ة إK&اب�ة @األردن، أو ح0ى الى ع(ان، تلF ال0ي على صل
تلF ال0ي ال ت(0لF صالت ی�م�ة، أو س�اس�ة، م? أجل 
ال�/³ في ملف ال(=&� األق"ى، وعق� م*ت(� أردني 
ك41� للق�س ولل�عاKة األردن�ة، ت%&9 ع%ه ق�ارات فعل�ة، 
وع�م االك0فاء ب1�انات وزارة الRارج�ة، ووزارة األوقاف، 

  .ورها، �ل أس�1عوهي ب�انات @اتj عادKة ل)
�ة ص�
إن معاناة ال(ق�س44? على ال"ع�4ی? االج0(اعي 
واالق0"ادv، ت=هB�@ 9ل سل1ي، في إضعاف حلقات 
 Iائ�Vل الH%0ة لل(=&� األق"ى؛ إذ ت�ال/(اKة ال�ع1
قاإلس�ائ4ل�ة، وم"ادرة األراضي، ومVاKقة ال0&ار، ف� 
اإلغالقات @=I1 و_اء ��رونا، إضافة الى ال�Uالة، 

�� ال(�Rرات، وغ�امات ال�41ت وه�مها، وم/اولة ن
وتفاص4ل �
4�ة، �لها @/اجة الى معال&ة، فالق�س ه%ا، 
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ل�=j م&�د م�اقع دی%�ة، فهي ح�ة @أهلها وسBانها، 
، ی�و ق"ة  vوم? دو ال%اس، ت0/�ل الى م0/ف أث� v ن
 -�أمة �41�ة م(�0ة، �انj م�ج�دة في هmه ال�Kار، ول

m4%ي، الU=الفل Iد ق"ة ال�ع�ه م&mءا م? هHع� جK v
األمة، و�ع�د في أص�ل @عVه الى شع�ب ع�_�ة، وهmا 
 Fال في تل�م�ع³ فR�، ال دل�ال على أنه ال شعI أص

  .ال�Kار
ال�0قj4 اخ0لف، والm/0ی�ات تH0ای�، وال(عال&ة 

 .I&K أن ت0غ4� أمام هmه األخUار
  ١٩/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * *  

  !ال ت0���ا ال(ق�س44? وح�ه9
  

  *هاد أب� غ�شن: @قل9
�K ،k"ل ب4? @اب الRل4ل bفي شارع ج(4ل ون
، وال�ارع م1ل{ @/&ارة  �و_اب ال&�ی� أعلى حارة ال%"ار
 jي، ت�قفRة وم/اذ ل=�ر ال(�ی%ة ال0ار�H4))الق�س ال
 I��)م? اله�وء ال j�ال ل0%اول ��ب م? القه�ة ف�ه�قل
وال"(j الvm ال ی0%اسI مع م�ی%ة تVج @ال/�اة 

مع9b ال(/ال مغلقة، فال ح��ة وال . ل/BاKاتوال0ار�خ وا
س�اح وال ح0ى م�اة، سألj ال�ائع ع? ال=� فقال أن 
هmه هي ال/الة م%m س%�ات، ح0ى ق1ل ال)�رونا، وأل(ح 
إلى أن هmا مUR{ م�س�م لق0ل ال/��ة ال0&ار�ة في 
�ة، و�ف�اغ ال(�ی%ة م? سBانها، دا¥�ا l��الق�س ال

�4? م
4له الvm ال ی�ع� س� لل(قارنة ب4? هmا ال�ارع و_
ع��ات األم0ار غ�ب ال(�ی%ة، ح³4 ال م&ال لل&ل�س في 
نأv مقهى ه%اك م? دو ال/&H ال(=31 ل)
�ة الH_ائ? 

 .وتHاح(ه9
شلل ال/�اة ال0&ار�ة و�=ادها في م�ی%ة الق�س 
ه� مbه� جHئي م? مbاه� ال/�ب على ال(�ی%ة وه��0ها 

ل344V0 واالق0الع وشR"04ها، ون0�&ة م�اش�ة ل=�اسات ا

وال0ه&4� وال0ه��� واألس�لة ال0ي ت%فmها سلUات االح0الل 
ح�Bمة و_ل�Kة وم*س=ات وج(��ات اس0�Uان�ة، وال0ي 
ته�ف ل/=9 ال"�اع على م=0ق1ل ال(�ی%ة، م? خالل 
م�اك(ة ال0غ44�ات ال(ادKة وال�اق��ة، وفي مق�م0ها ت)��- 

=4U%44? إلى ال�قائع االس0�Uان�ة، ودفع ال(�اP%4? الفل
�ة¥�Uة ال�اله&. 

لق� ن�أت ال(�ن ع1� ال0ار�خ �أس�اق وم/Uات 
vلل�0ادل ال0&ار ب4? م�اكH اإلن0اج واالس0هالك، والحقا 
ت�Uرت ف4ها ال(�اكH ال/���ة وال"%ا¥�ة وال�Rم�ة، 
ون�أت على اث� ذلF ال(�اكH ال
قا��ة وال�ی%�ة ودور 

@عالق0ها ال��ادة، و_ال0الي فإن ت�Uر ال(�ن م%�� 
�Uها ور�فها وال(�اكH ال/V��ة الق���ة، في ح4? أن /)@
 ، vالعالقة ب4? م�ی%ة الق�س وم/�Uها ب0�ت @�Bل ق=� ُ
و_ق�ارات س�اس�ة سل��Uة غاش(ة ع%�ما م%ع 
نالفل=4U%�4 م? دخ�ل ال(�ی%ة، وت(j إحا0Pها @&�ار 
 �Uاني، فاضU�، ع�ا ع? ال&�ار االس0 vالف"ل الع%"�

ال(�ی%ة إلى نقل أع(اله9 إلى خارج ك
4� م? ت&ار 
ُال&�ار، �(ا أرغ9 ع��ات آالف ال=Bان، �Pعا و��ها، 
على االن0قال لل�Vاحي ال0ي تB�@ j)RVل ع��ائي، 
@=I1 الق�4د ال(��دة وال)لفة ال�اهbة ل0�اخ�¡ ال1%اء 

 .وال=B? في الق�س
vحK ?4&� ال/�ی³ ع? الق�س، ی%"�ف 

Iاسي ال(0"ل االه0(ام إلى ال(ق�سات وال&ان� ال=
@(=0ق1ل ال(�ی%ة وال=�ادة عل4ها، وال"�اع ب4? ال/3 
�ة ال(ق�سة Rال(�ی%ة هي العاص(ة ال0ار� �B@ 4%يU=نالفل

الق�س "لفل=4U? والفل=4U%44?، وال(Hاع9 اإلس�ائ4ل�ة ع? 
ل�ولة إس�ائ4ل، �(ا ت1�ز معارك ال�فاع " ال)املة وال(�ح�ة

�ة، ع? ال(=&� األق"ى وال(ق�سات اإلس/�الم�ة وال(=
�م
ل(ا ج� ع%� مع��ة ال�1ا@ات اإلل)0�ون�ة و_اب ال�ح(ة، 
والv�"0 ل(/اولة إح�اق �%�=ة ال&
(ان�ة، في ح4? أن 
 ?4%Pة لل(�ا�قل�ال م? االه0(ام یmهI إلى ال(عاناة ال�4م
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في ح�اته9 ورزقه9 وسB%ه9 وص/0ه9 وتعل�9 أب%ائه9، 
ان0�ار و�لى أم%ه9 االج0(اعي وال�R"ي في �ل 

، وت�ه�ر أوضاع ال(*س=ات  نال(�Rرات و��اب القان�
�ة وخU� إفالسها أو إغالقها وت"ف04ها%Pال�. 

العال9 �له، و_Rاصة العال9 الع�_ي واإلسالمي، 
، ی0غ%� @"(�د ال(ق�س44?،  �4%4U=نوم? ض(%ه الفل ن
�ة %Pددو ال(=ل(ات ال��الق"ائ� وال(�ائح و� �)b%نو� ن

=4U%ي والع�_ي في م�اجهة ال�اPل ال�ق%4�ة ع? ال/3 الفل
نال"ه�4ني، م? دو أن ی%10ه�ا إلى أنه9 في ال�اقع 
نی0ف�ج� على ال(ع��ة م? خالل شاشات ال0لفاز 
 v�"0مه(ة ال(�اجهة وال ���نوال/اس�ب، و�0
نلل(ق�س44? وح�ه9، م? دو أن ی�ف�وا ال/� األدنى م? 
مU0ل�ات ال"(�د واس0/قاقاته ال(ادKة في م0Rلف 

 .&االتال(
ع��ات الق�ارات اتmRتها ال&امعة الع�_�ة 

ل�ع9 ) ال(*ت(� اإلسالمي(نوم%b(ة ال0عاو اإلسالمي 
ًالق�س وال(ق�س44? ول)%ها @قj4 في معb(ها ح1�ا على 
%4�ة وح�Bم0ها فهي مق�4ة U=ة الفلUأما ال=ل ، قور
�ات ال(�قعة مع اإلس�ائ4ل44?، ومع ال�قj ن�أ ن�ع lاالتفا@

ل�اقعي @(%ع ال=لUة وم*س=اتها م? الع(ل م? ال0=ل�9 ا
في الق�س، حBK ³4اد ال/�Vر الفل=4U%ي ال�س(ي 
Kق0"� على ال&انI ال0(
4لي وال�جاهي ل%ف� م/�ود م? 
ال(=*ول4? األف�اد، مع أن ث(ة خ�ارات واف�ة وواسعة 
ل0%=34 أشBال وفعال�ات ع�ی�ة ل�ع9 ص(�د ال(ق�س44? 

�خ� B)K? تأس�=ها م? خالل م*س=ات أهل�ة قائ(ة وأ
 .@=ه�لة

ًم? ال(*سف أن م0(�ال یه�دKا صه�4ن�ا واح�ا،  ً ً
وه� إی�ف4%غ م�س�Bف04; ساه9 في دع9 ال(��وع 

4� م(ا ع(لj دول ع�_�ة B@ �
ال"ه�4ني في الق�س أك
ًو�سالم�ة م&0(عة �(ا ون�عا، وق� ت(B? م? خالل ع(له 

@ع� ال(%9b وال(*س=ي الvm ال یHال قائ(ا وفعاال ح0ى 

م�ته م%m أر_ع س%�ات، م? ال=�U�ة على م&(�عة �41�ة 
�م? العقارات، ودع9 ن� اس0�Uان�ة م0ع�دة، وتق�9K ال�ع9 
 Hة وج�ائ���ال(�اش� لل(=P�0%4?، وتق�9K ح�افH ت�&
. ل(? K=ه9 في دع9 وتق�م ال=�U�ة ال4ه�دKة على الق�س

ص/�ح أن م�س�Bف04; هmا حbي ب�ع9 وت�&�ع ح�Bمة 
 وت=ه�التها، ل)? األساس ه� ال(�ادرة الف�دKة االح0الل

 9b%)اءنا، والع(ل ال(*س=ي ال��ال0ي نف0ق�ها ل�� أث
الvm ی�قى @ع� م�ت صاح�ه، في ح4? ی0=9 ع(ل%ا 
@اله�ات ال(�س(�ة ال0ي یHول أث�ها مع زوال دوافعها 

 .وح�افHها
س31 لل�ئ�- ال�احل Kاس� ع�فات أن ح(ى 

ما UKال�1نه @ه م? م�قفه وم�kl ش��ه ح4? رف� 
ت%ازل ع? الق�س، فع�ضه على الHع(اء الع�ب، وواجه 
نبهmا ال(�kl إدارة �ل4%�0 وح�Bمة @اراك في ح4%ه، 
 ?44%4U=م�ی%ة الفل j=�مB=)0ا @(�1أ أن الق�س ل
وح�ه9 بل م�ی%ة الع�ب وال(=ل(4? وال(=�/44? في 
 ُالعال9، وهmا ال(�1أ ما یHال الق�م ی�ددونه ص�اح م=اء،
نل)%ه9 ع(ل�ا 0BKف� @الف�جة على ما Kفعل ال(ق�س�4  ن

 !وح�ه9
 ع�V ال(&ل- ال�P%ي الفل=4U%ي* 

 ٢٠/١٢/٢٠٢٠الق�س 
* * * * *  

ح3 ال�عI الفل=4U%ي ال
ابj في تق��� 
 م"4�ه

  

 vس� الق�وة
%4�ة ثاب0ة وأص4لة ودائ(ة وال U=قال/ق� الفل
ت=ق{ في ال0قادم وت�0ارثها االج�ال ج�ال وراء ج4ل ی*�� 
 ?4U=ة م? اجل فل�/V0ة االن0"ار و�=0ع� لل�ح0(
ال�ولة ال(=0قلة والق�س عاص(0ها، وهmا ال/3 ال K=ق{ 

 jفه� ثاب jور ال�ق�انه مع م�وأص4ل @ال0قادم او ی90 ن=
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%4�ة، وم? ح3 U=�4ة الفل��في ال�ج�ان وال)4%�نة وال0
ال�عI الع�_ي الفل=4U%ي م(ارسة هmا ال/B�@ 3ل BKفله 
نالقان� ال�ولي وغ4� ال(��و� لل�عI الفل=4U%ي في 
تق��� ال("4�، @(ا في ذلF حقه في ال��; @/��ة 
وع�الة و��امة في دول0ه ال(=0قلة �املة ال=�ادة 

ة الق�س، وع�دته إلى أرضه، وفقا وعاص(0ها م�ی%
لق�ارات ال��¥�ة ال�ول�ة ذات ال"لة، س�(ا وأن دولة 
فل=4U? صادقj على �افة ال(�اث34 والعه�د ال�ول�ة ذات 
قال"لة @/ق� االن=ان، ومع ذلF فإن الK vmعاني م? 
قان0هاك هmه ال/ق� ه� اإلن=ان الفل=4U%ي @فعل ما 

   ال ت�صفت�ت)�ه سلUات االح0الل م? ج�ائ9 
  Iان ال(&0(ع ال�ولي ی�ع9 و�=ان� ال�ع

الفل=4U%ي في تق��� م"4�ه وم&(ل الق�ارات ال�ول�ة ال0ي 
%4�ة ال
اب0ة واألص4لة @(ا U=مع ال/ق� الفل jقص�رت �ان
�ه ال(�اث34 والق�ارات ال0ي ص�رت ع? االم9 ال(0/�ة �
قوال(0علقة في االعالن العال(ي ل/ق� االن=ان وال0ي تع� 

ق� ثاب0ة ی*م? ف4ها ال(&0(ع الفل=4U%ي و�=ان�ها حق
و��ع(ها و�*�� الع(ل م? خاللها وفي مق�م0ها ح3 

   ال�ع�ب في تق��� م"4�ها
قان تفع4ل تلF الق�ارات ال(0علقة @/ق� االن=ان 
ه� الV(ان ال�ح�4 ل�دع االح0الل االس�ائ4لي و�نهاء 
%4�ة وض(ان ت%فm4 �افة U=ته على االراضي الفل�U�س
ال�0ص�ات ال�اردة في تقار�� ال�ع
ات ال�ول�ة ال(=0قلة 
قل0ق"ي ال/قائ3 وت�ص�ات م&ل- حق� اإلن=ان 
قال(0علقة @/ق� ال�عI الفل=4U%ي ال(�ن�ة وال=�اس�ة 
واالق0"ادKة واالج0(ا¥�ة وال
قا��ة في ج(�ع أن/اء 

%4�ة @(ا ف4ها الق�س ال(/0لةU=األرض الفل.  
اس0
(ار ال&ه�د ولهmا یU0لI ال=عي ال�ائ9 و

 Iة لل�ع�الع�_�ة وال�ول�ة ل�0ف4� ال/(اKة ال�ول
الفل=4U%ي م? ج�اء تلF ال=�اسات واإلج�اءات الع%"��ة 
االح0الل�ة وخاصة اس0(�ار ال%�ا� االس0�Uاني و�رهاب 

ال(=P�0%4?، وق0ل األPفال ب�م @ارد وت�م4� ال((0ل)ات 
0هاكات قوت���� اص/ابها، وح� ال)%ائ- وال(=اج� واالن

ال(�جهة ض� ال(ع0قل4? الفل=4U%44?، وض(ان ال(=اءلة 
  ال)املة للق�ة ال(/0لة وع�م إفالتها م? العقاب ال�ولي

 3/@ 9b%)ارس االرهاب ال)K ائ4لي�االح0الل االس
ال�عI الفل=4U%ي ول9 ی�0قى ج��(ة و�ال وارت)01ها @/3 
ال�عI الفل=4U%ي و�ان آخ�ها م/اولة م=P�0? ارهابي 

ق �%�=ة ال&
(ان�ة في الق�س ال(/0لة، وض�ورة اح�ا
وضع ح� له&(ات ال(=P�0%4? واع�0اءاته9 االس0فHاز�ة 
ض� ال(�اP%4? الفل=4U%44? وم%ازله9 وم(0ل)اته9 ح³4 
K=0(� هmا اله&�م @�Bل م0)�ر ودائ9 و_ات B�Kل 
خ�Uرة @الغة على ح�اة اب%اء ال�عI الفل=4U%ي وض�ورة 

vالس0�Uاني االس0ع(ار ال�اه? وضع ح� لهmا ال0"ع�4 ا
خاصة في �ل ال(�حلة االن0قال�ة ال0ي ت(� بها ادارة 

  .ت�امI ال(%/ازة لالح0الل وس�اساته االس0ع(ار�ة
وفي �ل هmه ال=�اسات ال ب� م? ال0/�ك العاجل 
على ال"ع�4 الفل=4U%ي ووضع اس0�ات&�ة ع(ل ج�ی�ة 

%4�ة ووزارة الRارج�ة واU=ادة الفل��لل&%ة م? ق1ل ال
%4�ة وس�عة ال0/�ك U=الفل ���ة ال0/)b%)ة لKm4ال0%ف
لV(ان ت%فm4 ق�ارات ال��¥�ة ال�ول�ة وخاصة @ع� رح4ل 
إدارة ت�امI وم&(�ع0ه ال(U0�فة في الj41 األب�� وال0ي 
نت%)�ت ل)افة الق�ارات ال�ول�ة وان0هjB القان� ال�ولي، 

لها ودم�ت م%�bمة العالقات ال�ول�ة ال0ي تع(ل م? خال
ال(%�bمة ال�ول�ة، وض�ورة الع(ل الع�_ي وال�ولي 
ال(�0�ك @ات&اه عق� ال(*ت(� ال�ولي لل=الم وم=ان�ة 
%4�ة بهmا الR"�ص والع(ل م? خالل U=ال�ع�ة الفل
 j"ة ال0ي ن�ال(&0(ع ال�ولي وااللH0ام @الق�ارات ال�ول
على ح3 تق��� ال("4� لل�ع�ب واالس0قالل و�نهاء 

 حل ال�ول40? ب0&=�4 دولة فل=4U? االح0الل وح(اKة
  . وعاص(0ها الق�س وفقا لق�ارات ال��¥�ة ال�ول�ة

  ١٤ ص٢١/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
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* * * * *  

  
ال)%�=j اإلس�ائ4لي ال K(لF صالح�ة ال0���ع 

 في األراضي ال(/0لة
  

 علي اب� ح1لة
@الق�اءة ال0(هK�4ة  ّص�ق ال)%�=j اإلس�ائ4لي

نعلى م��وع القان� الvm یلHم )  ل�"�ح نافmاK٣/0اج (
 الVفة الغ�_�ة ال/�Bمة بH0و�� ب*ر اس0�Uان�ة في

@ال�Rمات األساس�ة م? �ه�_اء وم�اه و_%ى ت/0�ة 
�(ا حmرت . �ن�ة لهmه ال1*روم�اصالت، وم%ح مBانة قان�

%4�ة U=ة الفل�، «الRارج نم? مRاP� إق�ار هmا القان�
خاصة على ف�ص ت/ق34 ال=الم على أساس حل 

وقالj إن م? شأنه . »ال�ول40? وم�ج��ات ال=الم ال�ول�ة
قاب0الع آالف ال�ون(ات إلقامة الU� وال1%ى ال0/0�ة «

 االس0�Uان�ة لل1*ر االس0�Uان�ة، ور_Uها أVKا @ال0&(عات
وPالj1 الRارج�ة، .»ال)41�ة، ور_Uها @الع(3 اإلس�ائ4لي

@ع�م االك0فاء ب1�انات اإلدانة وص�غ «األم9 ال(0/�ة، 
اتRاذ ما یلHم م? «، دا¥�ة إلى »ال0ع41� ع? القل3

اإلج�اءات الع(ل�ة ال)ف4لة ل0%فm4 الق�ار أألم(ي رق9 
ات أن ال(=P�0%«و�%¡ الق�ار األم(ي على . »٢٣٣٤

 m%ة ال(/0لة م�%4U=ة ال(قامة في األراضي الفل�اإلس�ائ4ل
١٩٦٧ Iة @(�ج��ة، غ4� ش�¥l��ا ف4ها الق�س ال)@ ،

  .«نالقان� ال�ولي، وت�Bل ع��ة أمام حل ال�ول40?
ناألردن ی�ی? ت1%ي ال)%�=j اإلس�ائ4لي قان� 

 وقال ،K��ع? ال1*ر االس0�Uان�ة في الVفة الغ�_�ة
 ال�زارة ال=ف4� ض�k هللا علي ال%ا3P ال�س(ي @اس9

هmا ال�0جه Kع� خ�قا فاض/ا «الفایH في ب�ان، إن 
نوج=�(ا للقان� ال�ولي وق�ارات ال��¥�ة ال�ول�ة وفي 

وأضاف، أن  « ٢٣٣٤« ،مق�م0ها ق�ار م&ل- األم? رق9
ال1*ر االس0�Uان�ة ال ش�¥�ة وال قان�ن�ة ومقامة على «

%4�ة خاصةU=ات فل�سة االس0�Uان س�ا«:  وتا@ع،مل)
%4�ة ال(/0لة س�اء ب%اء U=ة في األراضي الفل�اإلس�ائ4ل
ال(=P�0%ات أو ت�س�عها أو م"ادرة األراضي وته&4� 
الفل=4U%44? س�اسة الش�¥�ة خ�Uة أحادKة ت(
ل ان0هاكا 

  .«» نللقان� ال�ولي وتق��� أس- ال=الم
نواس0%ادا للقان� ال�ولي ال9B/K vm العالقات ب4? 

9b العالقه ب4? تلF ال�ول خالل ال/�وب وتلF ال�ول و�%
ال1%�د ال(0علقه @االقل�9 ال(/0ل ومعاه�ة ج%�k والئ/ة 
�ع ب%�ده(ا ت%¡ على أن ال=�ادة في األصل )&@ vالها
ت�قى لإلقل�9 ال(/0ل ولل�ولة األصل صاح�ة ال=�ادة وال 
K&�ز لل(/0ل م? تغ44� ال�اقع ال&غ�افي أو ال=Bاني 

 واس0%ادا ،�اف3 وال(%�ات لل�ولة االص4لهوت�قى ج(�ع ال(
نللقان� ال�ولي فان �ل األع(ال واإلج�اءات االس�ائ4ل�ه 
�ق0ها وواقعها مRالفه ل%"�ص وق�ان4? ال(�اث34 �/@
%4�ة أراضي U=األراضي الفل �عها تع10�ال�ول�ة وال0ي ج(
م/0له ال K&�ز لل(/0ل ال0"�ف أو ال0غ44� @ال�اقع 

1�عة األرض ال(/0لة وجاء ق�ار ال&غ�افي وال�K(�غ�Uافي ل
 vmال �ص ج�ار الف"ل الع%"�"R@ vة الها)B/مv
%4�ة U=مة االح0الل ب1%ائه على األراضي الفل�Bح jقام
vال(/0لة ل4*�� ذالF م=0%�ا لق�ار م&ل- األم? ال�ولي 

�ادة   وعل�ه فانه Kقع على٣٣٨ و٢٤٢الK vm/(ل رق9 l
%4�ه م0ا@عU=الفل ���ة ال0/)b%مة م�Bة ومالحقة ح

 Fاءاتها واع(الها س�اء تل�ل اجB@ ائ4لي�االح0الل االس
ال(0علقة @االس0�Uان او م"ادرة االراضي او تلF ال(0علقة 
@9V م�ی%ة الق�س الن ج(�ع تلF االع(ال وخاصة ق�ار 
ال)%�=j ب0���ع االس0�Uان وال1*ر االس0�Uان�ه في 

� الVفة الغ�_�ة%Pادة ال��%4�ة، ةتع� م=اسا @ال=U=الفل 
 امام �ل تلF ال/قائ3 وال اس0�ات&�ه :و��قى ال=*ال

االس�ائ4ل�ه ل0ه��� الVفة الغ�_�ة واس0)(ال ال(��وع 
االس0�Uاني @ع� ض9 الق�س وته���ها أv أمل ل/ل رؤ�ا 

%4�ة ان ت=0ف34 م? ،ال�ول40?U=ادة الفل�� أن األوان لل
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ت/للj  هاأحالم ال�قbة الن إس�ائ4ل ب0���عاتها وق�ارات
فعال وق�ال وع(ال م? �افة االتفاقات ال0ي عق�تها مع 
 j=�%4�ة، وال0���ع م? ق1ل ال)%U=الفل ���ة ال0/)b%م
نی0%اق� مع ت"��/ات وز�� ال�*و ال(�ن�ه ع? الH0ام 
ح�Bمة االح0الل @Bل االتفاقات ال0ي عق�تها مع م%b(ة 

� وال مBان ل0/ق34 أv سالم عادل وم0)افئ Kع4، ال0/���
 9�vللفل=4U%44? حق�قه9 وأص�ح م? الV�ور اعادة تق4
1�ع مع إس�ائ4ل و�عادة U0اراته @ال�فعل�ه لل�ضع الع�_ي وخ
�ة Vورة إعادة االع�0ار للق�4%ي وضU=الفل kl�)9 لل�تق4
%4�ة وخل{ لألوراق �افة ض(? ع(ل�ة إعادة U=الفل
 jائ4ل ال0ي ما �ان�اع مع إس�ألول��ة ال" I��"ت

ل9V الVفة الغ�_�ة  0&�ؤ في ال0ف)4� وال0���عح�Bم0ها ل
ل� �ان ه%اك ت/�ك أم(ي إللHام ح�Bمة االح0الل ال0ق�4 

  .@ق�ارات األم9 ال(0/�ة
  ١٥ ص٢١/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

  أه(�ة الع(ل الع�_ي ال(�0�ك
  

  vس� الق�وة
%4�ة ل�� االمة الع�_�ة U=ة الفل�Vت/0ل الق

(ا على صع�4 االه0(ام وشع�ب العال9 اج(ع م�قعا مه
 ال=�اسي واإلعالمي وت/0ل اه(�ة �41�ة @ال�0جهات
�ات ع1� تار�خ /V0ال jة ��نها ق�م�ال=�اسة وال�بل�ماس
ال"�اع ال"ه�4ني الع�_ي، م(ا �ان لها االثار في تفع4ل 
�ة عادلة تع1� ع? اماني Vة ��نها ق�م�اقفها االK&اب

(ا م%/ها وتUلعات ال�عI الفل=4U%ي وت/(ل ه(�مه م
الق�ة في الv�"0 ل0لF ال(*ام�ات الهادفة الي ال%4ل م? 
 Fة، ووضع ح� ل0ل�R4%ي ال0ار�U=الفل Iقحق� ال�ع
 Iام�ئاسة ت�ة ب�B��االدارة االم jات ال0ي سع�ال(*ام
وال(%0ه�ة والKاتها وسلUات االح0الل ل0(���ها ع1� ما 

�ة خالل عام B��االم �ى @"فقة الق)=Kح³4 ٢٠٢٠ن 

ال(�kl الفل=4U%ي واض/ا @ع�م االن"�اع للVغ�� كان 
قاألم4���ة ال0ي ت��� ف�ض رؤ�0ها وال(0%اقVة م? ال/ق� 
�ة لل�عI الفل=4U%ي واألمة الع�_�ة س�اء في Rال0ار�
vفل=4U? أو ال&�الن ال=�ر ال(/0ل واألراضي الل1%ان�ة، 
ك(ا �ه� م*خ�ا م? ق1ل إدارة ت�امI ب0&اوز ق�ارات 

ل�ة @(ا ف4ها م�ادرة ال=الم الع�_�ة ال0ي هي ال��¥�ة ال�و
  .١٥١٥جHء ال یH&0أ م? ق�ار م&ل- األم? 

وه%ا ال ب� م? ال0عامل @اK&اب�ة ت&اه ال0"��/ات 
االK&اب�ة ال0ي أعل%ها ال�ئ�- األم4��ي ال(IR0% ونائ01ه 
 ?U%في واش ���ة ال0/)b%م I0Bإعادة اف00اح م@

�ة، ورف� ال9V والق%"ل�ة األم4���ة في الق�س ال�l�
 I0لفة لل�عR)الها الBان و�عادة ال(=اع�ات @أشU�واالس0
الفل=4U%ي، @(ا ف4ها دع9 األون�وا وحل ال�ول40?، وال0ي 
، و�ن ت�جهات  �� صفقة الق��نت�Bل @(&(�عها ن
%4�ة ت%Uل3 م? خالل قاع�ة الع(ل U=ادة الفل��ال

�ة ال(�R0%ة واس0عادة B��ابي مع االدارة االم&Kالعالقات اال
ال0ي دم�ها ت�امI وافق�ها م/�0اها إذا ما نفmت هmه 
االدارة ما أعل%0ه، واالنUالق للع(ل مع ال(&0(ع ال�ولي 
قألح�اء ع(ل�ة ال=الم في ال�� األوس{ م? خالل عق� 
م*ت(� دولي @(�ار�ة ال�_ا¥�ة ال�ول�ة وت�س�ع ال(�ار�ة 

 ال��¥�ة @ه ت/j مbلة األم9 ال(0/�ة واس0%ادا إلى ق�ارات
ال�ول�ة ذات ال"لة، وخاصة مع ب�ادر سق�� صفقة 
، و�سقا� مUR{ ال9V ورسالة الH0ام سلUات  نالق�
االح0الل االس�ائ4لي @االتفاقات ال(�قعة �إPار قان�ني 
للعالقات ب4? ال&ان41? وما ی0عل3 @قVاKا ال/ل ال%هائي 
وح3 شع1%ا في إقامة دول0ه ال(=0قلة ذات ال=�ادة على 

��ة ١٩٦٧ه ال(/0لة م%m عام أراضl��والق�س ال 
�ة الالج4w? وف3 ق�ار األم9 ال(0/�ة Vعاص(0ها وحل ق

  .١٩٤رق9 
ال(�حلة ال(ق1لة ت/(ل ب�ادر اK&اب�ة ال ب� م? 
ت��U�ها وال1%اء عل4ها وع�م ت�ك ال=احة ال=�اس�ة 
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نالع�_�ة فارغة لعالقات قائ(ة ومف�0حة مع االح0الل ب�و 
ضع ال%قا� على ال/�وف وأه(�ة الع(ل ال0أث4� عل4ها وو

الع�_ي ال(�0�ك ودع9 تلF ال&ه�د ال�بل�ماس�ة ال0ي 
%4�ة ح³4 �انj في االت&اه U=ادة الفل��اتmRتها ال
 IلUحلة ال(ق1لة ت�وان ال( ،Iال(%اس jح وال�ق�ال"/
ض�ورة االنUالق للع(ل مع ال&(�ع وفي ال(/�{ الع�_ي 

�ة وض(ان ال�0اصل ب4? إلعادة ص�اغة االس0�ات&�ة الع�_
م0Rلف االقUار الع�_�ة م? اجل الR�وج @(�kl ع�_ي 
م�ح� وشامل ت&اه ع(ل�ة ال=الم والعالقات مع االح0الل 
�ة م? ���االس�ائ4لي وال=عى للع�دة الي مفاوضات ح
خالل الع(ل ال(�0�ك مع ال(/�{ الع�_ي وال�ولي، وخاصة 

نعBاساتها في �ل ال(0غ4�ات ال0ي شه�ها العالB@ 9ل ا
قال(�0قعة على العالقات ال�ول�ة @(ا ف4ها ال�� األوس{، 
%4�ة خاصة، @ع� اإلعالن ال�س(ي ع? U=ة الفل�Vوالق
خ=ارة ال�ئ�- األم4��ي ت�امI في االنR0ا@ات ال�ئاس�ة 

�ة » نصفقة الق�«األم4���ة الP vm�ح ما K=(ى s"0ل
%4�ة م? خالل ال0%)� لق�ارات ال��¥�ةU=ة الفل�Vالق 
ال�ول�ة القائ(ة على أساس إنهاء االح0الل اإلس�ائ4لي 

%4�ة ال(/0لة م%m العام U=و�قامة ١٩٦٧لألراضي الفل ،
%4�ة م=0قلة عل4ها وعاص(0ها الق�س U=دولة فل

�ةl��ال. 
  ١٣ ص٢٢/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

   ..!!مع%ى @ال أص�ح" ًأوال الق�س "شعار
 

  vی�ن- الع(�ر: @قل9
ال(U�وح ال�4م " ًالق�س أوال"ر ان شعا... <<

�اته ال)
4� م? ال�الالتP ل في)/�و_�أیي ح0ى ... ل
ًت)� @الفعل الق�س أوال ال ب� أوال م? ان ی0�اجع ال�عار  ً ن
ال=اب3 م? حH4 ال�ج�د أو على األقل م? دائ�ة ص%اعة 

 أر�/اغHة (الق�ار ال�P%ي الفل=4U%ي ومغادرة ق�ان4? 
م? ت�ا¥�ات ووقائع ن���ها ما تأس- عل4ها ..) ًأوال

 @(ع%ى ح0ى ،ونعاK�ها وت���ها الق�س @الb�ف ال�اه?
ًت)� الق�س أوال ف(? ال(Uل�ب فه9 وقائع الق�س  ن
�ات الفعل اإلس�ائ4لي ف4ها، وهmا ما ه� معل�م 
وح4

  .ومع�وف بل أنه مل(�س
وال(�00ع لل(%هج اإلس�ائ4لي في الق�س Kالح� ان 

ض األم� ال�اقع اإلس�ائ4لي إس�ائ4ل تع(ل على أساس ف�
ُعلى الق�س وعلى �افة ال(=��0ات وال"ع� وت=عى ألن 
�ة وال�ول�ة و_ال0الي )�ت�وج @Vاع0ها على ال=احة اإلقل
دفع ال)ل اإلقل�(ي وال�ولي ل0ق1ل اإلس0/�اثات ال&�ی�ة في 
الق�س وه� ما ن�اه ی0�اك9 في مH4ان اإلن&ازات اإلس�ائ4ل�ة 

ال�اقع م? ق1ل ال(&0(ع ال�ولي ل(ا ح³4 ال0=ل�9 @األم� 
ت/�ثه إس�ائ4ل في الق�س بل وال0عاPي مع ال/قائ3 

� على ذلF س� أدلول�- ... وال(=0&�ات ال&�ی�ة هmه
�ة ال&�ار ال(ل0ف ح�ل الق�س والRان3 لها وال=الخ Vق
والعازل لها ع? م/�0اها ال�P%ي @ع� ان ت9 عHلها على 

وم�جات .... نيم/�Uها الع�_ي واإلسالمي واإلن=ا
1�ع الع�_ي ال�س(ي م*خ�ا والق�1ل @اس0/�اثات U0ال

 لل�ولة األب�Kةاالح0الل للق�س وال0=ل��B@ 9نها العاص(ة 
  .الع1��ة

و_اع�0ارها العاص(ة ال(�ح�ة لل�ولة الع1��ة وال 
 س�ادة یه�ذا عل4ها واس0/�اث �ل الق�ان4? إالس�ادة 
4لي @/قها ونقل  م? ق1ل دوائ� ال0���ع اإلس�ائةال(ف0عل

 ��ن، واع�0ار القان� ال=ائ� في إل4هاسفارة الj41 األب
�ات وقائعها م%�bمة الق�ان4? اإلس�ائ4ل�ة ال4ه�دKة 
ح4

 ال ب� م? ان ن=(ي األش�اء إن%ااع0ق� ... ال0ل(�دKة
�اتها، وال ب� ل%ا م? وقفة نق�Kة م�ض�¥�ة ات&اه )=)@

%4�ة ال�س(�ة ات&اه الق�U=اسات الفل� إPالقس م%m ال=
 ح4%(ا �ان أوسل�م=4�ة ال0=��ة ال=�اس�ة وان&از اتفاق 

وح4%(ا �انj " ًأر�/ا غHة أوال.. ".آنmاكال�عار ال=ائ� 
الق�س وما زالj ب%�ا م*جال أو م�حال ل(ا K=(ى 
ُ@(فاوضات ال(�حلة ال%هائ�ة ال0ي ل? ت%Uل3 ول? K=(ح 
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4� ن وان انUلقj ف=0)� الق�س ح4%ها غ@االنUالقلها 
الق�س ال0ي ن0/�ث ع%ها ال�4م وه� ما ت=عى إس�ائ4ل 

 ق�س B�Kل ف4ها الع�ب أقل�ة ق�م�ة ت��; على ،لف�ضه
" االورشل�(ي"هام; ال(&0(ع ال(ق�سي وفقا للفه9 

نللق�س ال0ي تف�ض ان �BK ث(ة ت%�ع شBل�ا للق�س، 
%4�ة القادرة U=ة الفل�%Pة م? ال(*س=ة ال��وق�س خال

 ال�P%ي الفل=4U%ي ال�ع1ي وح0ى على رعاKة ال(��وع
 أماك?ُال�س(ي وق�س ت0R"� @ال(ع%ى ال�P%ي ل(&�د 

 و_"�ف أك
� ال0عK�1ة ل�- ال�ی%�ةل((ارسة الUق�س 
  .نال%b� ع? ال�Bل وال(V(� لهmه ال��ادة

ن ان شعار الق�س أوال وح0ى �BK �أخ�م�ة  ً
ع(ل�ا وفعل�ا ال ب� م? ال)ف ع? م(ارسة الb0اه�ات 

 و�أن%ا نRاIP @عV%ا ،ح�ل الق�س وع? الق�سال)الم�ة 
ال�ع� ع(ا ت0ع�ض له الق�س وه� األم� ال(الح� @Bل 
�ادKة ال(%عق�ة �ال%�وات واألKام ال�راس�ة واالج0(اعات ال

وال ب� م? ت/(ل ال(=*ول�ات ... ع? الق�س وللق�س
�)V)ل والB�م? ،ن@ال �4
 وال ب� م? ت"/�ح ال)

 ال0ي ارت)j1 وما زالj ت�ت)I  الURاKاأVKااألخUاء ور_(ا 
  .@/3 الق�س

وفي هmا ال=�اق ال ب� م? ان تع�د الق�س إلى 
ًدائ�ة االه0(ام الفل=4U%ي أوال وان ت"�ح على رأس ج�ول 

�ادKة = م*سأع(ال�0ي ال�ئاسة وال/�Bمة و�افة األP� ال
 وذلF على شBل وأی�ل�ج04ه9لل)ل @(0Rلف ت�جهاته9 
m4 م? خالل خU{ ب�ام&�ة ق�ارات مmR0ة وقابلة لل0%ف

ًفعل�ة ل0عH�H ال�قائع الع�_�ة الق�م�ة للق�س أوال وذلF م? 
  :خالل
  ة م%=قة وشاملة تق�م على�%Pاسة و�ان0هاج س

أساس الع(ل ل0ق�9K الق�س �أح� أه9 أول��ات 
ج�ول الع(ل ال�P%ي الفل=4U%ي، وم%b(ة ال0/��� 
%4�ة م? جهة، وعلى U=ة والف"ائل الفلUوال=ل

 ج�ول أع(ال ال(%b(ات ال�ول�ة ال�ی%�ة رأس
  .وال
قا��ة م? جهة ثان�ة

  اتكل�ن ال ب� أن ت)� م0احة وم=R�ة م? اإلمBان
  .اجل ال�فاع ع? الق�س وح(ای0ها

  9انها ل�عB=وال(ع%� ل v9 ال�ع9 ال(ادKتق�v
 وتأك�4 ،ص(�ده9 في �ل ح(لة ال0ه��� ال��سة

أه(�ة ت�ف4� مق�مات ال"(�د ألهالي م�ی%ة 
الق�س، ل)�نه9 ح&� الHاو�ة في �ل ما ی0عل3 
�ة الق�س، وض�ورة م�اجهة ال(UURات Vق@

  .اإلس�ائ4ل�ة @�&اعة
  ة في�ف0ح مع��ة شاملة مع اإلج�اءات االح0الل

�ة س/I اله��ات ال(ق�س�ة Vالق�س، وت/�ی�ا ق
واالس0�الء على العقارات وت=��1ها، وه�م ال(%ازل 

344V0وال ،¡� على ال=Bان بmر�عة ع�م ال0�خ
  .له&� ال(�ی%ة وص�ال للع"�ان ال(�ني 

  ?لل(ق�س4? م -�م�اجهة وم&ابهة ح(الت ال0&%
  .ق1ل سلUات االح0الل

 ة في إعادة� اإلصUفافات ال&(اه4��ة وال(*س=ات
ًالق�س وفقا ل�عار ان الق�س أوال وض�ورة مغادرة 
م%"ات العقل�ات اإلق"ائ�ة واالس0ف�ادKة @Bل ما 

لق�س وال�ع� ع? س�اسات ال(%اكفة ی0"ل @قVاKا ا
�ة ال/=ا@ات الف��wة م? خالل s"ة وت�وال(0اج

  .ال=احة ال(ق�س�ة
 ة في إعادة�%Pال� �Pة لألKاد�� ت�تI4 ال"ف�ف ال

الق�س على أساس ال1�امج ال%Vال�ة ال)فاح�ة 
ومغادرة العقل�ة اإلق"ائ�ة وح=ا@ات ال�لل�ة 

السH0الم والف��wة القائ(ة على م%3U االس0ق�اء @ا
  .واإلس0�جال
 بهmا إدراجها، ال ب� م? أخ4�ة �أخ�مالحbة 

ال=�اق ح³4 ال ب� م? ان تkl�0 الb0اه�ات ال)الم�ة 
وال�bاه� ال"�ت�ة ح�ل الق�س و�أنه وم? خالل هmه 
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 ال)فاح وال%Vال م? اجل الق�س أن&Hنانال�bاه� ن)� ق� 
ى  الفعل ال1�ام&ي وت%فm4 ال(UURات علإحاللفال ب� م? 

  .األرض وان ت=31 األفعال األق�ال �(ا Kقال
ًوأخ4�ا ال ب� م? الق�ل ان شعار الق�س أوال ل? 

%4�ة ال(ق�س�ة إالی0/ق3 U=ح4%(ا تع�د ال(*س=ة الفل 
إلى عق� دارها والى ب04ها وع��%ها وان ی�0الها م? ه� 

 اور�=0�ا الفعل ال(�4اني ال(=0%� إلى إدارةقادر على 
�ا أج%�ةل0ي تعB- الUR{ ال1�ام&�ة ا%Pل�ب وU)ال 

  .وق�م�ا للق�س
 ٢٣/١٢/٢٠٢٠ الق�س ال(ق�س�ة

* * * * *  

ال(=P�0%ات اإلس�ائ4ل�ة ت=�U� على ع(3 
  الVفة الغ�_�ة

  

  vس� الق�وة
لK 9�ه� ال(�ه� االس0�Uاني االس�ائ4لي سا@قة 
م? ق1ل �(ا هي االن ح³4 ت01لع ال(=P�0%ات اغلI م�ن 

�U� على ع(3 االراضي الVفة الغ�_�ة و_اتj ت=
%4�ة في م�ه� ی�لل على ن�اKا سلUات االح0الل U=الفل
س�U�تها على الVفة الغ�_�ة @ال)امل و�عادة ف�ض 
س�U�تها عل4ها في ت/�v واضح ل)ل الق�ارات ال�ول�ة، 
وأن الUR{ االس0�Uان�ة اإلس�ائ4ل�ة االخ4�ة ال0ي اتmRتها 

%4�ة اU=مة االح0الل في األراضي الفل�Bة ال(/0لة ح�لع�_
س0*دv إلى قUع ال�0اصل ب4? ش(ال الVفة الغ�_�ة 
�ة و_j4 ل/9، م(ا l��ب4? الق�س ال Fلmوج%�_ها، و�
Kًع%ي تق��Vا ل/ل ال�ول40? وت�ج�ه ض�_ة قاض�ة وم(04ة 

  . لع(ل�ة ال=الم
ولعل ال(Uل�ب م? ق1ل م&ل- االم? ال�ولي اذا 

 الع(ل ف�را ما �ان خ�ار ال=الم Kع%ي دول العال9 ض�ورة
، وال�0خل م? ق1ل ٢٣٣٤على ت%فm4 أحBام الق�ار 

ال(&0(ع ال�ولي ل�kl اس0(�ار ال�0سع االس0�Uاني 

 Fة ال(/0لة؛ @(ا في ذل�اإلس�ائ4لي في الVفة الغ�_
�ة، ح³4 و_ع� اعالن ما K=(ى صفقة l��الق�س ال
 m4مة االح0الل اقامة وت%ف�Bح jع�ة اس�B��االم �نالق

نالس�ائ4ل�ة دو االف"اح ع%ها على مUURات ال9V ا
�ال(=�0 االعالمي وان ال�قائع على االرض ت0/�ث @ان 
 jVات ل9 ی90 ت&(�4ها او وقفها بل مUUR)ه الmه
ب0%فm4ها ع(ل�ا لB�0ل واقع اس0�Uاني �ارثي في الVفة 
الغ�_�ة و_اتj ال(=P�0%ات ت01لع اك
� م? ن"ف م=احة 

  .الVفة الغ�_�ة
�ات أنUال(ع �ات عام وت�4%P�0=)وح�ات ال 

%4�ة تف� ٢٠٢٠U=ق ال0ي ت9 اقام0ها على االراضي الفل
 jات ع? االع�ام ال=ا@قة ��ات%P�0=)اع�اد ال
ال(=P�0%ات ت��ع في الع(3 الفل=4U%ي م(ا Kع34 تق�م 
ال/�اة و�ف"ل ال(%ا3P ال/��4ة القابلة لل�0اصل ال=Bاني 

%4�ة �و�ف�ض واقع ال)%�0نات على ال(�ن والق� الفU=ل
ك�نها اص�/j معHولة ع? @عVها وم? ال(=4/0ل اقامة 
%4�ة وال K(B? ان ت)� U=افي في ال�ولة الفل�نت�اصل جغ
قابلة لل/�اة @فعل هmه ال(=P�0%ات ال(Rالفة ل)ل الق�ان4? 

   .وال0���عات ال�ول�ة
ووفقا لل0قار�� ال"ادرة ع? ال(%b(ات ال�ول�ة 

ق�مj خU{ ل%/� ) ١أv(فانه في ال(�قع االس0�ات�&ي 
� س%�ات، وت%� ح�Bمة ٨ وح�ة @ع� تأخ4� اس0(� ٣٥٠٠

االح0الل ال��وع في ت%فm4 هmه ال(UURات ح³4 اذا ت9 
ت%فm4 هmه الURة فإنها س0قUع فعل�ا االت"ال ب4? ش(ال 
الVفة الغ�_�ة وج%�_ها، و�mلP F�حj ح�Bمة االح0الل 

في  وح�ة إلن�اء م=P�0%ة ج�ی�ة ١٢٠٠م%اق"ة ل1%اء 
�ة «، م(ا »جفعات هامات�س«l��یه�د @ف"ل الق�س ال

وه%ا ت)(? خ�Uرة » ع? بj4 ل/9 وج%�ب الVفة الغ�_�ة
اق�ام ح�Bمة االح0الل على ال��وع في ت%فm4 هmه 
%4�ة U=ا اقامة ال�ولة الفل�ال(UURات ��نها سkl�0 ع(ل
وس0ع34 تق�م ع(ل�ة ال=الم وس�"�ح حل ال�ول40? غ4� 
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أن ال(=P�0%ات اإلس�ائ4ل�ة في الVفة م(B? ال0%فm4، و
�ة، @اتj ت�Bل l��ة ال(/0لة، @(ا ف4ها الق�س ال�الغ�_
نان0هاكا صارخا لق�ارات األم9 ال(0/�ة والقان� ال�ولي  ً ً
�قة االم� ت�سخ واقع االح0الل وتق�ض آفاق �و�نها في ح

  .ت/ق34 حل ال�ول40?
إن اس0(�ار الع�وان اله(&ي االس�ائ4لي و_�Bل 

ي وت/��� قادة االح0الل ع1� وسائل االعالم ی�م
االس�ائ4ل�ة وم�اقع ال�0اصل االج0(اعي على اس0(�ار 
س�اسة الع%"��ة وال)�ا¨�ة والع%ف ض� ال�عI الع�_ي 
الفل=4U%ي اص�ح ام� ال B)K? ال"(j عل�ه، وع(ل�ا ال 
ب� م? ت�kl ح�Bمة االح0الل ع? ت%فm4 مUURات 

نال(0/�ة ع�م ال0هاو االس0�Uان، وال ب� م? االم9 
وال"(j علي هmه القVاKا ال(ل/ة وض�ورة ال�0خل 
إلج�ارها على وkl ال%�ا� االس0�Uاني على الف�ر 
@اإلضافة الي ض�ورة وkl س�اسة ه�م ال(%ازل واس0(�ار 

%4�ة  ع(ل�ات اله�م واالس0�الء على ال(%�آتU=الفل
ًخ"�صا ال(�ار�ع اإلن=ان�ة وال(�ارس م(ا B�Kل ض�_ة 

  .ل&ه�د ال�ول�ة القائ(ةل
 ١١ ص٢٤/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

ًخلف قائ�نا دفاعا ع? ال(ق�سات اإلسالم�ة 
�ة/�  وال(=

  

  رأv ال�س�0ر
ًنفR� في األردن مل0ف4? صفا واح�ا ال اع�جاج  ً
�ه، خلف قائ�نا جاللة ال(لF ع�1 هللا ال
اني، حK ³4/(ل �

�سات إرث آل هاش9 األPهار في ال�صاKة على ال(ق
�ة في الق�س/�   .اإلسالم�ة وال(=

قونق�ل ل=�4 ال�الد وه� ی1� ب�سائل ال�فاع ع? 
إن ش��F �له : قحق� ال(=ل(4? وال(=�/44? في الق�س

معK Fا وارث راKة ج�ك ال���k ال/=4? ب? علي في 
�ة ، ول? /�ال�فاع ع? الق�س ومق�ساتها اإلسالم�ة وال(=

�س مه&%ا وأرواح%ا نت
%ي م? عHائ(%ا ال�URب، ودو الق
  .تف�یها

ً@األم- ج�د القائ� م�قفا ثاب0ا وراسRا @قي مالزما  ً ً ً
قلURا@اته، @أن دفاعه ع? حق� ال(=ل(4? وال(=�/44? في 
الق�س واجI دی%ي، وذلF ع1� ته%0wه وس(� األم4� 
 ?44/�ال/=4? ب? ع�1هللا ال
اني ولي العه�، لإلخ�ة ال(=

(&�4ة، خالل اللقاء ع1� في األردن وفل=4U? @األ¥�اد ال
تق%�ة االت"ال ال(�ئي، مع رؤساء ال)%ائ- في األردن 

  .والق�س، وم(
ل4? ع? أوقاف وهw4ات مق�س�ة إسالم�ة
 Iد القائ�، وق�ف%ا إلى جان�&K klفي �ل م�
األشقاء الفل=4U%44?، ودع(%ا ل"(�د أهل%ا ال(ق�س44?، 

�/44? وم? خلف القائ� ن*�� أن%ا في األردن م=ل(4? وم=
أس�ة واح�ة، نع(ل م? أجل م"ل/ة ال�P? وتق�مه 
وازدهاره، داع(4? ل/3 �%ائ- الق�س في ال/فا´ على 

  .مق�ساته9 وم(0ل)اته9 وم(ارسة شعائ�ه9 @/��ة
  Fار جاللة ال(ل�ع%ه @اس0( �ع1K Iصل klإنه م�

%4�ة وال�فاع ع? U=ة الفل�Vاني ت&اه الق
ع�1 هللا ال
Kالقا م? اإلUة ًالق�س، ان�Vة الق�(ان الع(34 @ع�الة وش�¥

�ة على Rة وح3 األشقاء في ن4ل حق�قه9 ال0ار��%4U=الفل
�ة Rة وتار��ًت�ابه9 ال�P%ي، وانUالقا أVKا م? ش�¥�ة دی% ً
في ال�صاKة الهاش(�ة على ال(ق�سات اإلسالم�ة 

k���ة في الق�س ال�/�  .وال(=
ه� م�kl ما ت�1ل و_قي على ث�اته في ال=� 

ًع1� م0Rلف ال(%اب� وال(/افل @قي واض/ا ال والعل?، و
قم�ار_ة ��ه، ح³4 ال نق1ل @أv حل�ل م&H0أة ته9V حق� 
ال�عI الفل=4U%ي، ول? نق1ل ب0غ44� ال�ضع القان�ني 
وال0ار�Rي في الق�س، ول? ن=اوم على أرض األن1�اء ول? 
 ?44/�نق1ل أv م/اولة ل0ه���ها، وح3 ال(=ل(4? وال(=

  .ف4ها أب�v وتار�Rي
 ٣ ص٢٤/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  



  

  
٢٩٣ 

ال�صاKة الهاش(�ة على ال(ق�سات P(أن4%ة 
  لألرض ولإلن=ان

  

 ال&�ار الH_? دمحم ع�1
 klلل0ار�خ ال(�ا �U=ام وهي تKف ب%ا األ�ال ت
ُال%41لة، وال(�اع� األص4لة، ال0ي ت�ع�نا @أه(�ة ال�0اصل 
نمع اآلخ��?، وأن ن)� م%"ف4? له9 ل�ع�د ذلF نفع 

�افه، وتلF مه(ة Kق�ر عل4ها أول�ا للPافة أB@ 0(ع&)ّ
الع�H(ة االس0
%ائ�ة م? ال�جال األفmاذ، م? قادات%ا 

  .ّوعل(ائ%ا ورواد الف)� ال%4� وال)ل(ة ال�4Uة
ًون/? في األردن نعاK; أج�اء ت0&اذب%ا ب4?  ّ
ُالف4%ة واألخ� ال(�اkl ال0ي تع"ف @اإلقل�9 والعال9، غ4�  �

�(ة رش�4ة، ت&عل%ا ق1لة یه��0 ّأن ت(��Hنا خلف Bادة ح�lِ

بها لل
�ات في زم? ال0قل�ات، وم%�ع ح�ی
%ا ع? ال
�ات 
 Fادة @(�1أ إن=اني دی%ي ال ت%ف��Kّ=�ق%ا إلى اع0"ام ال ّ ّ
�ادة وش��اl الت ال0ي ت�اجه األردنVًع%ه، رغ9 ال(ع ّ :

ْ@�ق4ها –إنها ال�صاKة الهاش(�ة على ال(ق�سات  َ :
�ة على ح� س�اءاإلسالم�ة وال(/�َ، ذلF أن أم4� -  ّ= ّ

ُال(*م%4? ع(� ب? الURاب، أعUى العه�ة الع(��ة  َ
�ل%"ار بj4 ال(ق�س وم? @ع�ه أب� ع�41ة ب? ال&�اح 
�ل(=�/4ي دم�3، وأهل ن4%� في الع�اق واأل�lا� في 
. ّم"�، ل�ع�ف العال9 @أن اإلسالم وئام وم/�ة وسالم

على ال(ق�سات في وفي لقاء جاللة ال(لF @القائ(4? 
£م�ی%ة الق�س، �ان ذلF دافعا ق��ا إلح�اث جmوة الع�H(ة  ً
في نف�سه9، ف)انj �ل(ات م�ی� عام أوقاف الق�س 

دمحم عHام / نوش*و ال(=&� األقـ"ى ف4Vلة ال��خ
 I4URفة، ال0ي اس0ع(ل)9 "ال��ة هللا ال��R9 م? صB�PاRن

)�، ...هاهللا عH وجل @اس9 أمة اإلسالم، ل�عای0ها وت�م
ودوام ص�ان0ها وال(/افbة على �امل ال(=&� األق"ـى 

ففي ذلF ". ١٩١٧ال(�ارك، م%m ب�اKة هmه ال�صاKة عام 
تأك�4 م? أهل ال(�ی%ة ال(ق�سة على أه(�ة تلF ال�صاKة 

ال0ي ت%ع; رئة ال("ل4? في م/�اب و_احات ال(=&� 
  .األق"ى

ك(ا أن �ل(ات @U���ك الالت4? في الق�س 
"0=�، تق�ی��ة في أس(ى معان4ها ل&ه�د "ا ب0=ا@الب4�_ات

جاللة ال(لF ع�1هللا ال
اني، ل�ق�فه معه9 في م/%ة 
أنK 90ا صاحI : " "ك�رونا و�م�اده9 @ال(ع%��ات، ح³4 قال

ًال&اللة و_"ف0)9 حارسا لل(�ی%ة ال(ق�سة س�0قى دائ(ا  ً
مل&أ في ال��ائ�، وت=عى ون/? مع9B، إلحقاق الع�ل 

ٍال(�ی%ة ال(ق�سة م�ی%ة ذات Pا@ع روحي، وال=الم ول&عل  ً
فها هي الق�س ". ت/(ل للعال9 أج(ع ال0%اغ9 والU(أن4%ة

0�ق� =K ال=الم، فهل �b0%عل4ها األع�ام وهي ت �ّت(
�ادة . العال9 على إحالله ب4? أهله؟l وهل ی%�0ه العال9 إلى

ّاألردن وحB(ة مل�Bها وه� األق�ب إلى م�4ان الف"ل 
�س والعال9، وه� ال%اصح األم4? ل04ع�ف وال�صل ب4? الق

العال9 على إح�اث�ات الU��3 ال=ل�9 الvm ی*دv إلى 
وهل ن=0ق1ل العام ال&�ی� ون/? في . ال=ل9 وال=المة؟

��Uة وس�ور وق� ت�قفj جائ/ة ��رونا ل%�1أ ح�اة 
مفع(ة @ال(�دة وال(/�ة، @ع�4ا ع? اإلساءة ل�عV%ا 

  .؟ال�ع�
 ;�م%m ن�أة ال/Vارة، ّو�ن%ا في األردن ن�

ّن=0(� اإلخاء ب4%%ا @أصالة ال(Bان وأصالة اإلن=ان، 
ونع1� الHمان في P(أن4%ة وسالم، فق� تعل(%ا م? اإلسالم 

ٍأن ن��; ب�"(ة حان�ة ن0��ها على ج41? ال�فاء : ك
4�ا ْ
َلل�ی? وال�P? واإلن=ان�ة، ف%Hرع االب0=امة ل�m04�نا 

  .ناألج�ال م? @ع�نا، ف�4ع� ل%ا
  ١٠ ص٢٦/١٢/٢٠٢٠�أv ال

* * * * *  
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 ?4U=ي في فل/�ال0عاK; اإلسالمي ال(=
�ة م(H4ةRعالقات تار� 

  

 علي اب� ح1لة
عK �4/0فل ال(=�/B@ ?44افة أرجاء ال(ع(�رة @

 ?4U=الد ال(&�4 في فل�ال(�الد ال(&�4 واالح0فال @ع�4 ال(
له مع%ى مه9 ح³4 م�ل� س�4نا ¥�=ى عل�ه ال=الم في 
ارض ال(�عاد ارض فل=4U? له أه(�ه وتأك�4 على ع(3 
 ?44/��ة ال0ي ت�_{ الفل=4U%44? ج(�عا م=Rالعالقة ال0ار�
 وم=ل(4? في هmه ال(%اس�ة ال0ي ته9 ال(=ل(4? �(ا ته9
ال(=�/44? ح³4 األرض ارض فل=4U? ال0ي ت&(ع%ا 

 في ارض مه� ال(=�ح س�4نا ¥�=ى معا ج(�عا ل%/0في
 .عل�ه ال=الم

لق� مH4 ال0عاK; اإلسالمي ال(=�/ي في 
�ة م%m مwات ال=%4? و�ان أولها R4? @عالقة تار�U=فل
نص�ور العه�ة الع(��ة ل0)� وث�قة اح0�ام وم/�ة ب4? 

?44/� في فل=4U? حK ³4ق�ل ال���0ر ال(=ل(4? وال(=
 I4Uا وخ�vعB�مة ص1� رئ�- الهw4ة اإلسالم�ة العل

 ?4U=ص�رت العه�ة «ال(=&� األق"ى ال(�ارك @فل
 م، ٦٣٣الع(��ة في ال=%ة الRام=ة ع�� ه&��ا س%ة 

 ?4U=ال0ار�خ ح0ى اآلن ون/? �أهل فل Fذل m%وم
 ?44/�قملH0م� بهmه العه�ة ال0ي ت/اف� على حق� ال(= ن

?4U=ة . »في فل�Rع? العالقة ال0ار� �و�0/�ث ص1v
ال((H4ة ال0ي ت&(ع ب4? ال(=ل(4? وال(=�/44? في 

لق� ب�أت هmه العالقة م%m «فل=4U? م%m مwات ال=4%?، 
ًخ(=ة ع�� ق�نا في فل=4U?، ح4%(ا ت=ل9 الRل�فة 
العادل ع(� ب? الURاب رضي هللا ع%ه، مفات�ح م�ی%ة 

 ?44/�في م�ی%ة الق�س خاصة الق�س وج� أن ال(=
 9Bال(*م%4? على ح �9 أم4Bل�ا حV4? عامة فU=وفل
نال�ومان، الmی? �ان�ا B/K(� فل=4U? م�ة خ(=ة 

   .نق�و

نوق� ت�سjR في م�ی%ة الق�س ع1� ق�و ��Pلة 
مbاه� ال0=امح ب4? ال(=�/44? وال(=ل(4?، ورس0Rها 
 jة الهاش(44? على م�ی%ة الق�س ال0ي أولKوصا

�ة،اه0(امها @ا/�و�0&لى  ألماك? ال(ق�سة إسالم�ة وم=
ال0آخي اإلسالمي ال(=�/ي هmا في أرفع ص�ره @إش�اف 
�امة، أع� ال)%ائ- �قعائل40? م=ل(40? على �%�=ة ال

�ة/�ف41%(ا تق�م عائلة ن=�4ة @ف0ح وغل3 @اب . ال(=
 .ال)%�=ة ی�م�ا، ت�0لى عائلة ج�دة حف� مفات�/ها

�امة س(j4  وت&�ر اإلشارة إلى أن �%�=ة�ال
�امة ال(=�ح م? ب4? األم�ات في l ا االس9 ن=�ة إلىmبه
ال�4م ال
ال³ م? م�ته على ال"لI4، ح=I العق�4ة 

�ة/�إن فل=4U? م=�/44? وم=ل(4? ض�_�ا ال(
ل  .ال(=
�قة ال0عاK; وال0آخي ��(ا ب4%ه9 �ال=امي واألعلى في ح
 ;��K ³4ه، ح@ vm0/K ال للعال9 اج(ع
وه� م

%4U=الفل I%�4 وم=ل(� ج%�ا إلى ج/�ن�4 م= ن ن
وت&(عه9 وح�ة ال("4� ال�اح� وه9 @الفعل عائلة واح�ه 
 H4)ة @/³4 ال ت�ض�_�ا ال(
ل في عالقاته9 االخ��ه والعائل
ب4? ال(=�/ي وال(=ل9 فه9 ج(�عا س�اء، إن ع(3 
�ة ع1� ال0ار�خ وال("4� ال(�0�ك Rة العالقة ال0ار��وأه(

 وأن%ا ج(�عا نه�ف إلرساء الK vm&(ع%ا ج(�عا خاصة
�ة ال0ي ت&(ع%ا  دعائ9 ال��; ال(�0�ك،Rال�ح�ة ال0ار�

نمعا م=ل(� وم=�/44? في فل=4U? وهي ارض مق�سه 
وPاه�ة إلى ی�م ال�ی? ح³4 ن�ارك ال(=�/44? اح0فاله9 

 اح0فال نال(=�/�4@ع�4 ال(�الد ال(&�4 �(ا K�ارك 
 على غالة @ا¥�اده9 هmا ال0عاK; ه� ابلغ رد ال(=ل(4?

ال(U0�ف4? وابلغ رد على ال�(4%44? ال"ه�انه ال(U0�ف4?، 
ان فل=4U? @ف=�ف=ائها ت&(ع ال&(�ع ب0عاK; وت=امح 
م�0�ك و_(%اس�ة ع�4 ال(�الد ال(&�4 م? ارض مه� 

ارض ال(/�ة وال0=امح  س�4نا ¥�=ى عل�ه ال=الم م?
ارض فل=4U? ال(�ار�ه ن�0جه @ال0ه%wة وال(�ار�ة @ع�4 

د ال(&�4 ل&(�ع ال(=�/44? اعاده هللا عل4%ا وق� ع9 ال(�ال
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االم? وال=الم ارض فل=4U? وت/�رت الق�س م? 
ع%"��ة ال"های%ة ل0ع�د الى ال/V? الع�_ي الفل=4U%ي 
ح³4 ال0عاK; الvm ی%��ه ال&(�ع وهي ارض ال�Kانات 
ج(�عا وت&(ع ال(=�/44? وال(=ل(4? في ال��; ال(�0�ك 

  .vm0/K @هأن  ك(
ال على ال&(�ع
  ١٣ص/٢٧/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 

* * * * *  

�أردن ال0عاK; في ذ�� م�الد رس�ل هللا ال=�4 
  ال(=�ح عل�ه ال=الم

  

  هایل ال�اوود. د
نKف�ح ال(=ل(� @(�ل� رس�ل هللا ¥�=ى عل�ه 
ال=الم روح هللا و�ل(0ه ألقاها إلى أمه م��9 العmراء 

ن @(�ل� ال�01ل، الvm أنUقه هللا في ال(ه�، �(ا Kف�ح�
رس�ل هللا دمحم صلى هللا عل�ه وعلى آله وص/�ه وسل9، 
خات9 ال%441? وال(�سل4? و�مامه9، ذلF أن ¥�=ى ه� 
أخ�ه فاألن1�اء إخ�ة، ورس�ل هللا أولى ال%اس @ه �(ا قال 

ِأنا أولى ال%اس @��=ى اب? «: عل�ه ال"الة وال=الم َّْ َ ِ ِ ِ َ َْ ََ
َم��9 َ   .رواه أح(�» َْ

ة وال=الم ه� ال(��� @أع9b و¥�=ى عل�ه ال"ال
ه�Kة م? ال=(اء، ح³4 @�� ال%اس ج(�عا ب�س�ل%ا 

ِو�ذ قال ¥�=ى اب? م��K 9ا ب%ي «: ال)��9، قال تعالى َِ َ َ َْ ََ ُ ْ َ َ ْ َِ
َإس�ائ4ل إني رس�ل µ إل�)9 م"�قا ل(ا ب4? ی�v م?  َِ َِّ َ َ َْ َْ ًُ َِّ ِ ِ ِّ َ ْْ ُُ َِ ِ ُِ ََ َّ

K س�ل�ا ب�َال�0راة وم�� َ ٍْ ُ َ ً َ َِ ِّ ُ ِ ُأتي م? @ع�v اس(ه أح(�َّ َ ُْ َ ُْ ْْ ِ ِْ َ ِ« .
  .٦س�رة ال"ف آKة 

�قة �وفي �ل هmه ال(فا¨�9 ال0ي تع1� ع? ح
نb�ة اإلسالم إلى أن1�اء هللا وأت�اعه9، وفي �الل ق�له 

H�Hا أهل ال)0اب تعال�ا إلى «: تعالى في �0ا@ه العK َقل َِ ْ ََ َ َِ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ
ْكل(ة س�اء ب4%%ا و_%4)9  َُ ََ َ َْ َْ ََ ٍَ ٍ َ ، دأب جاللة ٦٤آل ع(�ان » ِ

ال(لF ع�1 هللا ال
اني على ته%wة اإلخ�ة ال(=�/44? في 
. األردن وفل=4U? وج(�ع أن/اء العال9 @األ¥�اد ال(&�4ة

و�/�ص جالل0ه س%��ا على اس0��ال رؤساء ال)%ائ- في 
�ة األردن�ة، وم(
ل4? /��ات ال(="R�األردن والق�س وال

 اإلسالم�ة، تع41�ا ع? ع? األوقاف والهw4ات ال(ق�س�ة
1�عة العالقات ال0ي ت�_{ ب4? م�Bنات Uا الفه9 لmه

وق� أك� . ال(&0(ع ال�اح�، بل واألس�ة اإلن=ان�ة ج(عاء
ع1�  – ًجاللة ال(لF وولي عه�ه األم4? خالل لقائه أخ4�ا

@أب%ائه ال(=�/44? ل0ق�9K  – تق%�ة االت"ال ال(�ئي
(&�4، أن ال(=ل(4? ال0ه%wة له9 @(%اس�ة ع�4 ال(�الد ال

وال(=�/44? في األردن أس�ة واح�ة، تع(ل م? أجل 
م"ل/ة ال�P? وتق�مه وازدهاره، �(ا ی*�� دائ(ا على 
قت��فه @ال�فاع ع? حق� ال(=ل(4? وال(=�/44? في 
الق�س ��اجI و�رث هاش(ي مق�س، وتق�9K �ل ال�ع9 

واعH0ازه @ال�صاKة الهاش(�ة على ال(ق�سات . وال0أی�4 له9
�ة في الق�س ال���k، هmه ال�صاKة ا/�إلسالم�ة وال(=

ًال)��(ة ال0ي ی0��ف بها األردن�4 ج(�عا إن%ا في . ن
األردن نعH0 ب%(�ذج ال��; ال(�0�ك ب4? �افة م�Bنات 
�ة، l�ة والع��k األردني ال&(4ل @(0Rلف م�Bناته ال�ی%Uال
ونفR� بهmه ال
(ار ال�انعة م? ال(/�ة وال=الم ال0ي 

@اؤنا وأج�ادنا في هmه ال�الد، وق�م�ا أن(�ذجا زرعها آ
�(ا في اإلخاء وال�ئام، وال��; ال�اح� ال(�0�ك، bع
، ل�4قى  �K=ه9 في ب%اء وP? وال أج(ل وال أحلى وال أق�
األردن دائ(ا وأب�ا آم%ا مw)U%ا مHده�ا، و�&عل األردن 
م
اال م/0�ما Kق��0 @ه، في �ل ما K=�د عال9 ال�4م م? 

�ة ل��B واحة أم? تU�ف وح�وl�ة وع��ة مmه1sائP نب
  .وسالم

إن وث�قة ال(�ی%ة ال(%�رة ال0ي وضعها رس�ل هللا 
�افها Pل أB@ نات ال(�ی%ة�Bم jه وسل9 جعل�صلى هللا عل
وأدKانها وأع�اقها أمة واح�ة في ال=�اء والV�اء، ی0�ارك 
�ام ب�اجI ال(�اP%ة، و�0=اوو في ال/ق� �قأهلها في ال ن

ن، م? م%Uل3 ال0)��9 اإللهي لإلن=ان دو وال�اج�ات
ِولق� ��م%ا ب%ي آدم وح(ل%اه9 في «: ت(H44، قال تعالى ْ ُ َ ََْ َ َ ََ َْ ِ َ َّ َ ْ َ َ
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 �4
ٍال1� وال�/� ورزق%اه9 م? ال�4Uات وفVل%اه9 على � َ َِ َِ ََ َ ّْ ُْ ُْ ْ َّْ َ َ َ َ ََ َ ََِّّ َ ِْ ْ ِ ِ
�الVًم(? خلق%ا تف َِّ ِْ ْ ََ َ َ   .٧٠اإلس�اء » ْ

قة وه�یها سار الفارو وفي ض�ء هmه ال�ث�ق
ًع(� ع%�ما ض(? ألهل الق�س ال(=�/44? أمانا ألنف=ه9 
ُوأم�اله9 و�%ائ=ه9 وصل�انه9 وأن ال ت=B? �%ائ=ه9، وال 
ُته�م، وال ی%0ق¡ م%ها، وال م? صل1ه9، وال م? شيء 

نوال K)�ه� على دی%ه9، وال VKار أح� . م? أم�اله9 ُ
ُم%ه9، وعلى ما في هmا ال)0اب عه� هللا ْ  وذمة الRلفاء َ

نوذمة ال(*م%4?، وحاف� ال(=ل(� على هmه العه�ة ح0ى 
 Fإلى جاللة ال(ل �ا ع? �اب�ة الهاش(�4 �ابKا�نت=ل9 ال

  .ع�1 هللا ال
اني اب? ال/=4?
وفي �الل هmا الفه9 ال)��9 �ان أم�اء ال&�4ش 
ناإلسالم�ة Kع�U أهل ال�الد ال(ف�0حة ال0ي خل"ها 

0ع(ار الفارسي وال�وماني الغاصI نال(=ل(� م? ن4� االس
لألرض الع�_�ة ال/��ة في أداء شعائ�ه9 ال�ی%�ة بل 
�=ه9 و��هار lب ن�ا�ة وض�واإلعالن ع? م%اس�اته9 ال�ی%

  .Pق�سه9
وفي هmه األKام ال0ي K/0فل بها اإلخ�ة 
�ال(=�/�4 ب�m� م�ل� ال(=�ح عل�ه ال=الم ن�ارك له9  ن

�=ى عل�ه ال=الم �أ¥�اده9 ونف�ح معه9 ب�m� م�ل� ¥
ْال نف� ب4? أحٍ� م? «ألن%ا و�(ا أوصانا الق�آن ال)��9  ُِ َ َْ َ َ قّ ِ َ ُ َ

ِرسله ِ ُ َنون/? له م=ل(�» «٢٨٥ال�ق�ة » ُ ُ ُِ ْ ُ َ ُ ْ َ   .١٣٦ال�ق�ة » َ
 vأ�٣٢ ص٢٨/١٢/٢٠٢٠ال 

* * * * *  

  و�س�ائ4ل" ال�ش3"ق{ .. رسالة إل4ه9
  

 ال(ه%�س س(4� ال/�اش%ة
 H4)0م=0أن-، @أن له » ال�ش3«ی �وه� ق{ غ4

ًالق�رة على القفH عال�ا، یB)0? في �
4� م? األح�ان م? 
�4P ،=0ه��ل3 على االم=اك @ف/K �ة أو آخ�ُا على ش& ً

  .ُارتفاع Kقع في م&ال تلF القفHة

ومع ذلF فإن ق�رة ال�ش3 على القفH وعلى ارتفاع 
�4Uف م? عال9 ال%"K ُعال ال ت*هله @أن ُ ف0لF قفHة ال .. ٍ

1�ع0ه �/�4ان م? ذوات P ?م �ان وال تغ4�
ٍت�Uل إال ل
  .األر_ع

4� غ» ال�ش3«ت��ه إلى حٍ� @ع�4 » إس�ائ4ل«و
قذلF أنها تقفH ف� .. ال(=0أن-، و_(ع%ى أدق ال(�0ح;

ال�اقع وتع0ق� @أن ب%اء عالقات رس(�ة مع �
4� م? ال�ول 
  .«دولة م=0أن=ة أv غ4� م�0ح�ة«ُت*هلها ألن ت"�ح 

لق� P�ح الع�ب م�ادرته9 في ق(ة ب4�وت لل=الم 
وش�Pها األساسي م�ت�{ @ق�1ل إس�ائ4ل االن=/اب ال)امل 

، @(ا ف4ها ١٩٦٧ الع�_�ة ال0ي ت9 اح0اللها عام م? األراضي
�ةl��ادة . الق�س ال�%4�ة ذات سU=ام دولة فل�lو
  .وعاص(0ها الق�س

ًوه� األم� الvm أص�ح أساسا ألv سالم دائ9 تق1ل 
@ه ال�ع�ب الع�_�ة و�ق1ل @ه ال�عI الع�_ي الفل=4U%ي، بل 

مBانة و�ل دول العال9 الvm الزال ل(فه�م االن"اف والع�الة 
  ..في س&لها ال(�1ئي واألخالقي

 9Vة، تق�ُأما أن ت�قى ��ان�ة غ4� م=0أن=ة وح�
األرض وتm@ح الفل=4U%44? وته�م ب�4ته9 وت=&? ع��ات 
ًاآلالف م%ه9 وتأخm ش��ا @Bامله ره4%ة @ال م�اP%ة، في �ل 

، وعلى قاع�ة »@ال�ولة ال4ه�دKة«vقان�نها الع%"� ال(=(ى 
�ةR4? ال0ار�U=ع�م، فإن أن فلH)عاده9 ال� �لها هي أرض م

@ال Pائل .. تلF م/اولة @ائ=ة للي ذراع ال�اقع والقفH عل�ه
ُو_ال ن0�&ة ت�m� ح0ى ل� أنها أقامj عالقات مع �ل ال�ول 

  ..الع�_�ة
إن معاه�ة ال=الم مع م"� ت�خل عق�ها الRام- 

ًت�خل أVKا عق�ها ال
ال³، ) ف. ت. م(ومع األردن ومع 
vفي ال�ج�ان ال("� واألردني » إس�ائ4ل« زالj ومع ذلF ال

والفل=4U%ي، دولة اح0الل، رغ9 �ل هmا ال(�� الHم%ي 
ُال��Uل على تلF ال(عاه�ات، ح³4 ل9 ت=U0ع أن ت�Uع 

  ..عالقاتها مع شع�ب هmه ال�ول
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1�ع U0قها لل��ن@قاء إس�ائ4ل في ال(%Uقة م�ه� ب0/
9 @ال�اق��ة ال�ع1ي وهmا ل? ت0/"ل عل�ه إال @ع� أن ت0=

، االن=/اب وت(4B? ال�عI »ح³4 م�_{ الف�س«ال(Uل�_ة 
وأن ت=(ح @الع�دة وأن تف)F .. الفل=4U%ي م? حق�قه �املة

ال(=P�0%ات ف904 الق�1ل بها ف�0خل ب�ضى إلى داخل 
ول�- على .. ال�ج�ان الع�_ي، وت%0هي اشBال�اتها إلى األب�

  .�أv ش�و� أخ�
K ائ4ل ال�4م�ة ال�ش3 في ما تق�م @ه إسHه قف��

ًاله�اء، ف0ع0ق� أنها حققj ص�4ا ث(4%ا أو أن0"ارا نهائ�ا  ً ً ً
وتلF قفHة ال تق�م .. ِح4? تعق� أتفاقات رس(�ة ه%ا أو ه%اك

 Iاع، وحق� ال�ع�قة ال"��قوال ت*خ�، وال ت�1ل م? ح
  .الفل=4U%ي غ4� القابلة لل0"�ف أو األنقاص

�ة وح�ة في عه�lة @ا�Vفالق Fُخالف ذل �4)Vة ال
�الع�_ي ول�=j في عه�ة أv إPارات أخ� ُ ول0عل9 . ُ

  .أن االس0%اد إلى الق�ة ل? K/(4ها إلى األب�» إس�ائ4ل«
ذلF وفي .. »وتلF األKام ن�اولها ب4? ال%اس«

ل/bة ما ت�10ل ال(�از�? وت0Rل ال(عادالت ال�ول�ة 
�قة وج�ده9 وم"ال/ه9��ة، و�0%�ه الع�ب إلى ح)�.. واإلقل

Iف4%قل�على ال=اح �ائ4ل«، وت%�م .. ال=/�ح4%ها، » إس
  .نو��B وقj ال%�م ق� فات

 ..Éهللا وال�P? م? وراء الق"�
 vأ�١٦ ص٢٨/١٢/٢٠٢٠ال  

* * * * *  

 حK ?4/ارب االح0الل اله��ة واللغة... الق�س
   إKاد غالI س(��?

» األل9«، لعI ١٩٤٨في م�حلة ما @ع� اح0الل 
%4�ة، س�عان ما الفل=4U%ي دورا في ن��ء اله��U=ة الفل

جعل ال�عI الفل=4U%ي یF=)0 به��0ه » أمل«ت/�ل إلى 
 j1في م�اجهة مقارفات االح0الل ال(�0اصلة ال0ي لع

  .دورها ال(/فH في ال/فا´ على اله��ة وتعH�Hها
ال�ع� ال�ی%ي، م? أه9 ال(�ادئ ال0ي ت�ت)H عل4ها 

ا ال�ع� فهm. اإلس�ائ4ل�ة ل(�ی%ة الق�س/ ال%b�ة ال"ه�4ن�ة

الK vm=0%� إلى نb��0ي االصUفاء اإللهي وال�ع� اإللهي 
�قه دو �نلل4ه�د @الع�دة إلى أرض ال(�عاد، ال م&ال ل0/

لmا، تأتي غال1�ة ت"��/ات ال=اسة اإلس�ائ4ل44? . الق�س
، وkl ١٩٦٧وفي العام . ت&اه الق�س م? ع(3 دی%ي

لى لق� ع�نا إ«: وز�� ال�فاع آنmاك م�ش�ه داKان معل%ا
وق� @ات معل%ا أن . »أك
� أماك%%ا ق�س�ة ول? ن1�حها أب�ا

خU{ ال�ولة ال"ه�4ن�ة ال0ه���Kة لHه�ة ال(�ائ? ه�فها 
�ة في Rة وال0ار��إعادة ت�4Bل �ل م�Bنات األماك? ال�ی%

  .ال(�ی%ة ل�00اف3 مع ال�واKة ال�0رات�ة
الق�س ال(�ح�ة س�0قى العاص(ة األب�Kة »

�قة ال0ي ، هmه هي ال»إلس�ائ4ل�بها ال�ولة » ت*م?«/
ال"ه�4ن�ة، لmا ن�اها @Bل اس0(اتة ت/اول ف�ض األم� 
�ة الق�س ال0ي Vال�اقع على األرض واالس0ع&ال @إنهاء ق
كانj إح�� أخU� وأه9 قVاKا الRالف ��(ا س(ي 

 !«ع(ل�ة ال=الم«
الق�س @ال%=�ة للفل=4U%44? �انj وما زالj أح� 

%4�ة ولل
قافة الع�_�ة ال(/�دات األساس�ة لله��ة U=الفل
واله��ة ال(ق�س�ة جHء م? اله��ة . واإلسالم�ة

%4�ة، وهي ب�ورها جHء م? ه��ة U=«الفل�س�ر�ا ال)1�« .
 ،F�وال/�ی³ ع? جHء م? �ل ال Kع%ي ال0فj40 أو ال0ف)
ل)? اله�ف ه� إب�از م/اوالت ال(/0ل خل3 ت(ایHات 

�ة وت��I4 وه��ات جغ�ا��ة ل0=ه4ل تف)�F اله��ة ال&(�
 .ه��ة اس0ع(ار�ة للق�س

في » ال(&0(ع اإلس�ائ4لي«مع ب�اKة ان�Hاح 
 ?4)�نس1�ع%4�ات الق� ال(اضي ن/� ال�(4? وص�ال إلى ال
 jة ال&�ی�ة وح0ى ال�4م، @ات�sات األلKف مع ب�ا�U0)ال
�ة، Pا�ق)K9 ال��l ?ة أه9 مKة ال4ه�د��9 ال"ه�4نl

 ق�ان4? ع%"��ة ف��ع%j ال�ولة ال"ه�4ن�ة، وال تHال،
نقان� «ت(- ع(�م الفل=4U%44?، على رأسها ما س(ي بـ 

نالBK vm�س یه�دKة ال�ولة و�(%ح ال4ه�د دو » الق�م�ة
و�0/�ث !. »اآلخ�«غ4�ه9 ح3 تق��� ال("4� و�/mر م? 
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عاص(ة » ّالق�س ال)املة وال(�ح�ة«ع? ) نالقان�(
 وما» نالقان�«وال RKفى على أح� أن ب%�د . »إس�ائ4ل«

) نالقان�(ت�ع� له ال ت0Rلف ع? ال�اقع ال(عاش، إال أن 
اللغة «ی��H على م=ألة غاKة في ال�URرة ح4? ی*�� أن 

  !!!«الع1��ة هي لغة ال�ولة والع�_�ة لها مBانة خاصة
نهmا القان� م? أخU� الق�ان4? ال0ي أق�تها 

، ١٩٤٨سلUات االح0الل م%m اح0الل فل=4U? عام 
�ة ل/�Vرها، خاصة في م�ی%ة الق�س ففق�ان اللغة الع�_

�(%ة ال(ق�س44? ال(0/�ث4?  ال(/0لة، ی*ث� على ق�تها ̈و
بها م? جهة، وعلى س�ادته9 على م*س=اته9 ال
قا��ة 
واالق0"ادKة وال0�_��ة ال(/ار_ة أصال م? جهة ثان�ة، وفي 

�41� �Uا خmه. 
وت�رك دولة االح0الل أن اللغة الع�_�ة م? مالمح 

U=ي وال�ی%ي ت)��? الفل%Pه ال��4%ي في الق�س وو¥
والق�مي، @ال0الي ت/اول ال%4ل م? اللغة الع�_�ة لV�ب 

 .األج�ال ال�ا@ة
اإلن=ان في ج�ه�ه ه��ة ولغة، لmا، ال خالف، 
�ان للق�م�ة =�على أن اللغة وال0ار�خ ه(ا ال)�تH(ان ال�ئ
vالع�_�ة ووح�ة األمة الع�_�ة، ح=�(ا أك� ساPع ال/"� 

ال�عاة وال("ل/4? الق�م44? الع�ب م(? ت1%�ا أح� أه9 
األمة ال0ي «ال�ع�ة إلى الق�م�ة الع�_�ة، والvm ی*م? أن 

نت%=ى تار�Rها، ت)� ق� فق�ت شع�رها، ول)%ها إذا ما 
نفق�ت لغ0ها، ت)� ع%�ئm ق� فق�ت ال/�اة ودخلj في 

م? ه%ا تأتي خ�Uرة م=ألة اللغة، ال0ي . »ع�اد األم�ات
1�عة ال
قا��ة ت*ش� إلى م/اوUال �ة ل0غ44�لة صه�4ن

للفل=4U%44? ب�جه عام ولل(ق�س44? على وجه الR"�ص 
أله(04ها في الف)� ال�0راتي، ��إلغاء مBانة اللغة الع�_�ة 
، مع م%ع  vكلغة رس(�ة، وم%ح مBانة رس(�ة لل0ق��9 الع1�
، ت)� ب�اKة ن=ف  نأv مBانة قان�ن�ة لل0ق��9 اله&� v

(ق�س44? الفل=4U%44?، وتغ44� ال(�روث ال
قافي لل

 Iة لل�ع�Rة ال0ار�Kوا�معال(ه، وص�ال إلى ن=ف ال
 .الفل=4U%ي

ال�ولة ال"ه�4ن�ة ت=0ع�4 ما �ان Kع�ف بـ 
، وال/�ب اإلس�ائ4ل�ة على �ل ما »ال/�ب على ال�واKة«

وت)(? خ�Uرة ما Kق�م @ه االح0الل . ه� ع�_ي في الق�س
وال�ج�د، و_ال0الي @(/اول0ه ت�س�خ ف)�ة ص�اع اله��ة 

 vاع وج�د�اسي إلى ص�ت/��ل ال"�اع م? ص�اع س
وص�اع على اله��ة ی�1أه م? الق�س ال(/اص�ة انUالقا 
ن/� �امل الVفة الغ�_�ة، وص�ال إلى غای0ه ال(ع�وفة 
نأرض أك
� لل4ه�د دو ع�ب إلقامة ال((ل)ة ال4ه�دKة 
�ة وفقا للف)� ال�ی%ي ال�0راتي، R4? ال0ار�U=على فل

_mلF، فال/�ب معل%ة ل�- على األرض وح�ها، بل على و
�ة(اله��ة الع�_�ة اإلسالم�ة /�لل�عI ) وال(=

 .الفل=4U%ي
الق�س ال�4م وما ت=عى ال�ولة ال"ه�4ن�ة 
ل0�س�Rه على األرض، ت1�ز الUR� ال(/�ق في ال�ج�د 
ال(ق�سي واله��ة ال(ق�س�ة اللmی? ی�اجهان اس0ع(ارا له 

K/�د األم�ر على أساس ع�قي ، »أ@ارتای�«خ"ائ¡ 
ففي الق�س، Kف�ض على الفل=4U%44? ال�VRع . vع%"�

للق�ان4? وال0���عات ال4ه�دKة، ح0ى و�ن �انj ت0%اق� 
نمع ثقاف0ه9 أو دKاناته9، و�(%ع� م? م(ارسة Pق�سه9 
ومع0ق�اته9 ال�ی%�ة @/��ة وه� ما ن�اه ی�م�ا تق���ا في 

في ال(=0ق1ل م? ال(=&� األق"ى، وق� K(%ع ال(ق�سي 
أضف إلى . ال/"�ل على ت�خ�¡ ل1%اء م=&� أو �%�=ة

@(ع%ى » ال�ولة ال4ه�دKة«نذلF، األ¥�اد س0)� أ¥�اد 
�ة، في م/اولة إلغاء /�إلغاء األ¥�اد اإلسالم�ة وال(=
قال/ق� ال(��وعة ل)ل ال�Kانات وال�Uائف ال(�ج�دة ما 

 .ع�ا ال4ه�دKة
Bال الق�س، على م� ال0ار�خ، خVعj ألش

نم0Rلفة م? االح0الل، م? الف�اع%ة في عه� أخ%ات� 
وعل�ه، ل9 . وال�ابل44? وال�4نان وال�ومان والف�س وغ4�ه9
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ال(ق�س44? م? الع(ل�ة ال=�اس�ة والعالK « 9أس«K(%ع 
  .الع�_ي وم? ال(&0(ع ال�ولي م? ال"(�د وال(قاومة

  ٩ص/٣٠/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

�4%4U=ن@ای�ن والفل  
  

 * ����اندمحم
في هmه األKام ال0ي ت=31 دخ�ل ج� @ای�ن 
الj41 األب�� في الع���? م? ال�ه� ال(ق1ل تm1ل ع�ی� 
م�اكH األ@/اث ال=�اس�ة وال(&الت ال(0R"ة جه�ا 
واض/ا في م/اولة ال0ع�ف على ما B)K? أن Kق�م @ه 

  .ال�ئ�- األم��Bي ال&�ی� في ع�د م? ال(لفات ال�ول�ة
ل(لف الفل=4U%ي اإلس�ائ4لي ما یه(%ا ه%ا ه� ا

الvm ع³1 ��ه ت�امI وصه�ه ��ش%4� وسف4�ه في إس�ائ4ل 
ف���مان �(ا K/ل� له9، و_���ة واض/ة في �=� �ل 
الق�اع� ب%�ة أن ت=I00 األم�ر م�ة واح�ة ونهائ�ا إلى 

  .االح0الل وتأب�4ه
ه� ال)ل(ة ال(ف0اح�ة في �ل ما �I0 " ال0�اجع"
�ة رأت أن الفل=4U%44? األ" ف�ر�? ب�ل�=ي"ف(&لة B��م

ل�- @=I1 ما ق� Kفعله ول)? "نی�0ق� إلى رؤ�ة @ای�ن 
م��H األم? "��(ا رأ� " نل(ا Kأمل� أن ی0�اجع ع%ه

أنه ی0ع4? على ال�الKات ال(0/�ة ال0�اجع " األم��Bي ال&�ی�
ع? ع�د م? ال�URات ال0ي اتmRتها إدارة ت�امI وال0ي 

�ة الفلB��العالقات األم jةق�ض�%4U=." 
ال�قj الvm س�=0غ�قه ج1� الV�ر الvm أل/قه  

�ام ��ت�امI @ع(ل�ة ال0=��ة ق� ال ی0�ك م? م&ال س� ال
�
  .ب�ع� ال�URات ل�- أك

ومق�ها ب�و�=4ل، " م&(�عة األزمات ال�ول�ة"أما 
الv�/0 الvm ت�اجهه اإلدارة ال&�ی�ة ی0(
ل "فاع10�ت أن 

فاء @إعادة ال�ضع نفي ال0�اجع ع? إرث ت�امI دو االك0
  ".الvm �ان قائ(ا ق1ل رئاس0ه

فعال هmا ه� الv�/0 األك1�، ذلF أن م&�د 

ل )K على أه(04ه، أن ،?B)K ال Iام�اجع ع(ا فعله ت�ال0
إن&ازا في ح� ذاته ألنه ب�=اPة س�ع�4 ال&(�د ال=اب3 
 Iام�زع9 ت vmإلى سالف عه�ه وه� ذات ال&(�د ال

ولهmا ال=I1 حفلj . ألب�وف��قه أنه جاء ل)=�ه إلى ا
ال)0ا@ات ال0ي ت%اولj هmه اإلشBال�ة ب0ق�9K م&(�عة 
ّمق0�حات لعلها ت=ه9 في إعUاء دفع لل�ور األم��Bي في 
ال%Hاع الفل=4U%ي اإلس�ائ4لي @ع� الV�_ة ال)41�ة ال0ي 

  .نالj م? م"�اق04ه ال0ي ل9 ت)? عال�ة م? األساس
 ه%اك رأ� أن" م��H األم? األم��Bي ال&�ی�"

�ة B��اسة األم�ثالثة م�ادئ أساس�ة I&K أن تق�د ال=
في هmا ال�أن وعلى ال�ئ�- أو وز�� الRارج�ة ال&�ی� أن 

أوال االع0�اف @أن : Kغ0%9 أول ف�صة لل0ع41� ع%ها للعال9
%4�ة ت=0%� إلى ق�ارات األم9 U=ة الفل�ال(فاوضات اإلس�ائ4ل

ألرض مقابل ال(0/�ة وال(�ج��ة ال�ول�ة وأه(ها م�1أ ا
ال=الم، ثان�ا ال=عي إلى ض(ان ال/��ة واألم? وازدهار 
ل)ل م? الفل=4U%44? واإلس�ائ4ل44? على ح� س�اء إن �ان 
في االج�اءات ال0ي تmR0ها أو في أv اتفاق م=0ق1لي، 

  .وأخ4�ا تأك�4 االلH0ام @/ل ال�ول40?
فRاضj أك
� في " م&(�عة األزمات ال�ول�ة"أما 

ال0%"ل @�Bل " ج(لة م? ال�URات أولها ال0فاص4ل مق�مة
نال ل�- ��ه م? خUة ت�امI ال0ي أعل%ها في �ان� 

، و�ص�ار ب�ان واضح @أن هmه ٢٠٢٠ ی%ای� –ال
اني 
إلى جانI " الURة ال ت(
ل س�اسة ال�الKات ال(0/�ة

ال0أك�4 على أن ال(=P�0%ات اإلس�ائ4ل�ة غ4� قان�ن�ة 
إس�ائ4ل واألراضي و�عادة تأك�4 وتعH�H ال0ف��3 ب4? 

�ة، فVال ع? إعادة B��ع ال0عامالت األم�ال(/0لة في ج(
%4�ة و�عادة ف0ح @ع
ة U=ادة الفل��كل م? ال�0اصل مع ال
�ة في B��ة األم�م%b(ة ال0/��� في واش%U? والق%"ل
%4�ة ف4ها وتأك�4 U=ة وف0ح ال(*س=ات الفل�l��الق�س ال
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4%4U=ف0ح سفارة لها ل�� الفل ?U%ة واش�4? في الق�س ن
�ةl��ال.  

�ومع أن ه%اك ت�ص�ات ومق0�حات ع�ی�ة أخ� 
�قي ال0ي ی�اجه ج(�عها ی0(
ل في �إال أن ال(�Bل ال/

  :أم��? أساس44?
ال�قj الvm س�=0غ�قه ج1� الV�ر الvm : أوال

�أل/قه ت�امI @ع(ل�ة ال0=��ة ق� ال ی0�ك م? م&ال س� 
�ام ب�ع� ال�URات ل�- أك
�، @(ع%ى ق� ال� ت0اح أمام ال

�ة غ4� م�ادرات م/�ودة ���إدارة @ای�ن م? ف�ص ت/�ك ح
  .نم(ا K/�ل دو ال1%اء عل4ها لل0ق�م إلى األمام

ض�ورة األخm @ع4? االع�0ار أن ال(لف : ثان�ا
الفل=4U%ي اإلس�ائ4لي ل�- أول��ة ع%� @ای�ن الvm، �(ا 

س4��H في عامه األول على " "ف�ر�? ب�ل�=ي"قالj م&لة 
KاVة الق�s��ة، وق1ل �ل شيء، على �B��ة األم�ا ال(/ل

الR�وج م? جائ/ة ��رونا و�عادة ت/فH4 االق0"اد، وفي 
vال=�اسة الRارج�ة الع�دة إلى االتفاق ال%�و اإلی�اني إلى 

  ".جانI معال&ة ال0ه�ی�ات م? ال"4? وروس�ا
�ة إلى أن B��ال(&لة األم j"ا خلmعلى ه

 ال=الم اإلس�ائ4ل�ة اح0(االت إح�از تق�م على ج1هة"
%4�ة @ع�4ة إلى مع�ومة في عام U=أما ". ٢٠٢١الفل

ف�1ت أك
� ت�اؤما ح³4 " م&(�عة األزمات ال�ول�ة"
�ة ال&�ی�ة م? "خل"j في تق���ها ح�ل B��ال(قار_ة األم

إلى أن إدارة " أجل ال=الم ب4? الفل=4U%44? واإلس�ائ4ل44?
هmا ال%Hاع @ای�ن ق� ت(4ل إلى ال/� م? م�ار�0ها في 

�k م? األض�ار ال0ي س011ها إدارة ت�امI واسw0%اف sR0لل
 �B�نال(فاوضات ل)%ها رأت أن م
ل هmا ال�0جه س

  ".مفه�ما ول)%ه غ4� فعال"
 �4%4U=ج @ه الفل�RK أن ?B)K ة، ماKنفي ال%ها
م�1ئ�ا م(ا I0BK اآلن أو Kقال ع? ت�جهات اإلدارة 

 �b0%ة ال&�ی�ة ه� أنه ال ی�B��األم �س� ج1 �4
�م%ها ال)
@ع� ض�ر ت�امI ل�- أك
� فهي على س41ل ال(
ال ال 

1�ع ب4? إس�ائ4ل وم��H م? U0ار ال�ت(انع في اس0(
ال/�Bمات الع�_�ة، �(ا أن ت�قع اخ0�اقات �41�ة مع هmه 

  .ناالدارة ق� ال �BK أك
� م? م&�د أوهام
 �
كل هmا K/90 على الفل=4U%44? ال�0جه @أك

إلى ت�ح�4 صف�فه9 وتق��ة ص(�ده9 ج�Kة و�خالص 
… ونف� ی�ه9 م? ال0ع��ل على ال%bام ال�س(ي الع�_ي 

  .في انb0ار أKام أفVل
 * Iت�ن=ي و�عالمي كات   

  ٣٠/١٢/٢٠٢٠ الق�س الع�_ي
* * * * *  

.. ّج%4? ت�H0? @(�4ان ال(لF ع�1 اللـه ال
اني
  ًتRل�4ا ل�ه�اء ال&�; الع�_ي األردني

  

ًتRل�4ا ل�ه�اء  - ل�ن0�=ي م/(ـ� ا- رام هللا 
�ال&�; الع�_ي األردني، الvm رو ب�مائه الUاه�ة ث�  �ّ
ًفل=4U?، وت)��(ا ل&اللة ال(لF ع�1 ال
اني اب? ال/=4?، 
ًولل((ل)ة األردن�ة الهاش(�ة، وع�فانا لل�ع9 األردني 
�ادته في ش0ى ال(&االت، l4%ي وU=الفل Iال(�0اصل لل�ع

 jع�ة، ش�بل�Kة ج%4? @إن�اء م�4ان في وفي ال(/افل ال�ول
ًم%Uقة ال&اب��ات @ال(�ی%ة، ال0ي ت/V0? ع�دا م? ج
ام4? 
شه�اء ال&�; الع�_ي األردني، أPلقj عل�ه اس9 م�4ان 

 .ال(لF ع�1 هللا ال
اني
وقال رئ�- بل�Kة ج%4?، فایH ال=ع�v، إن ال1ل�Kة 
 ;�ًش�عj ب0��44 ال(�4ان، م*��ا أن فل=4U? ال0ي ت�

 ش�س مع أ�Pل اح0الل في ال0ار�خ، ال B)K? دوامة ص�اع
 ;��ات األشقاء األردن44?، وشه�اء ال&/Vأن ت%=ى ت
ّالع�_ي األردني الmی? خ�1Vا أرضها، وال(�اkl ال�اسRة 
ل&اللة ال(لF ع�1 هللا ال
اني، الK vm�ار�%ا �ل تUلعات 
ال/��ة واالس0قالل و�قامة دول0%ا، وال ی%فF ع? ال(Uال�ة 

�ة ال(��وعة أمام ال(&0(ع ال�ولي@/ق�ق%ا ال%P� . وغ%ي
%4�ة األردن�ة، �انj ع1� U=ع? الق�ل إن العالقة الفل
ًال0ار�خ، وما زالj، ع%�انا لألخ�ة وم
اال �m0/K في  ّ ً
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�ة، فاألردن @ال%=�ة للفل=4U%44?، ه� الع(3 /V0ال
اإلس0�ات�&ي، وه� ال=%� وال�رع واألمل، ونع%ي بهmه 

�ادةالعالقة، األردن ا� .ألرض وال�عI وال&�; وال/�Bمة وال
ًوع1� ال0ار�خ، وص�ال إلى وق0%ا ال/اض�، أدت 
ال((ل)ة األردن�ة الهاش(�ة، دورها ال(&�4 على أك(ل وجه، 
�-، وسق{ اآلالف م? s%4? @الغالي والU=في ال�فاع ع? فل
 ?4U=وب فل�في ح ، vشه�اء ال&�; الع�و_ي ال("Uف�

jِمع االح0الل، �(ا أنفق �ادة الهاش(�ة، ُ� ال(ل�ارات م? ال
 v�"0_ي، أم م? أجل ال�س�اء أكان في ال(&ه�د ال/
ل(UURات االح0الل في الق�س ال(/0لة، وص� ال(� 
االح0اللي، وم%عه م? تغ44� معال(ها وP(- ه��0ها الع�_�ة 

  .ًوال�ی%�ة، ت(ه�4ا الب0العها @ال)امل
ن�ة نو�فR� الفل=4U%�4 على ال�وام، @ال&ه�د األرد

%4�ة وال�فاع ع%ها في �افة ال(/افل U=ة الفل�Vفي دع9 الق
�ادة الهاش(�ة، �ّالع�_�ة وال�ول�ة، ح³4 ت%"I اه0(امات ال
على اج0�از ال%ف3 ال(Uل9، الvm ت(� @ه فل=4U? وشع1ها، 
نوفي هmا ال(&ال فق� س31 الهاش(�4 ال&(�ع، فال((ل)ة 

ًعا، ح0ى ًكانj وال زالj وسb0ل أب�ا، األمل والع(ل م
  .الRالص، واالنع0اق الفل=4U%ي م? V�lة االح0الل

  ٢ص/٣١/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

ال�صاKة الهاش(�ة على ال(ق�سات P(أن4%ة 
 لألرض ولإلن=ان

  

?_Hدمحم ع�1ال&�ار ال 
 klلل0ار�خ ال(�ا �U=ام وهي تKف ب%ا األ�ال ت
ُال%41لة، وال(�اع� األص4لة، ال0ي ت�ع�نا @أه(�ة ال�0اصل 
نمع اآلخ��?، وأن ن)� م%"ف4? له9 ل�ع�د ذلF نفع 

�افه، وتلF مه(ةPافة أB@ ة  ّلل(&0(ع�ق�ر Kاالس0
%ائ
عل4ها أول�ا الع�H(ة م? ال�جال األفmاذ، م? قادات%ا 

  .ّوعل(ائ%ا ورواد الف)� ال%4� وال)ل(ة ال�4Uة

ًون/? في األردن نعاK; أج�اء ت0&اذب%ا  ف4ها ّ
ُب4? الف4%ة واألخ� ال(�اkl ال0ي تع"ف @اإلقل�9 والعال9،  �
�(ة رش�4ة، ت&عل%ا ق1لة Bادة ح�l نا خلفH��)أن ت �ِغ4 ّ

بها لل
�ات في زم? ال0قل�ات، وم%�ع ح�ی
%ا ع? یه��0 
�ادة �ّ إن=اني دی%ي @(�klال
�ات K=�ق%ا إلى اع0"ام ال ّ

�ادة l الت ال0ي ت�اجه األردنVع%ه، رغ9 ال(ع Fّال ت%ف ّ
–إنها ال�صاKة الهاش(�ة على ال(ق�سات : ًوش��ا
ْ@�ق4ها �ة على ح� س�اء: َ/�ّ، ذلF أن -ّاإلسالم�ة وال(=

ُم%4? ع(� ب? الURاب، أعUى العه�ة الع(��ة َأم4� ال(* َ
�ل%"ار بj4 ال(ق�س وم? @ع�ه أب� ع�41ة ب? ال&�اح 
�ل(=�/4ي دم�3، وأهل ن4%� في الع�اق واأل�lا� في 

  .ّم"�، ل�ع�ف العال9 @أن اإلسالم وئام وم/�ة وسالم
وفي لقاء جاللة ال(لF @القائ(4? على ال(ق�سات 

£عا ق��ا إلح�اث جmوة في م�ی%ة الق�س، �ان ذلF داف ً
الع�H(ة في نف�سه9، ف)انj �ل(ات م�ی� عام أوقاف 

دمحم عHام / نالق�س وش*و ال(=&� األقـ"ى ف4Vلة ال��خ
 I4URفة، ال0ي اس0ع(ل)9 "ال��ة هللا ال��R9 م? صB�PاRن

، ...هللا عH وجل @اس9 أمة اإلسالم، ل�عای0ها وت�م�(ها
ال(=&� األق"ـى ودوام ص�ان0ها وال(/افbة على �امل 
ففي ذلF ". ١٩١٧ال(�ارك، م%m ب�اKة هmه ال�صاKة عام 

تأك�4 م? أهل ال(�ی%ة ال(ق�سة على أه(�ة تلF ال�صاKة 
ال0ي ت%ع; رئة ال("ل4? في م/�اب و_احات ال(=&� 

  .األق"ى
ك(ا أن �ل(ات @U���ك الالت4? في الق�س 

د ، تق�ی��ة في أس(ى معان4ها ل&ه�"ب4�_ات�=0ا ب0=ا@ال"
جاللة ال(لF ع�1هللا ال
اني، ل�ق�فه معه9 في م/%ة 

أنK 90ا صاحI : " "ك�رونا و�م�اده9 @ال(ع%��ات، ح³4 قال
ًال&اللة و_"ف0)9 حارسا لل(�ی%ة ال(ق�سة س�0قى دائ(ا  ً
مل&أ في ال��ائ�، وت=عى ون/? مع9B، إلحقاق الع�ل 
ٍوال=الم ول&عل ال(�ی%ة ال(ق�سة م�ی%ة ذات Pا@ع روحي،  ً

  ."/(ل للعال9 أج(ع ال0%اغ9 والU(أن4%ةت
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 �b0%عل4ها األع�ام وهي ت �ّفها هي الق�س ت(
0�ق� العال9 على إحالله ب4? أهله؟=K وهل . ال=الم، فهل

�ادة األردن وحB(ة مل�Bه وه� األق�ب l ّی%�0ه العال9 إلى
إلى م�4ان الف"ل وال�صل ب4? الق�س والعال9، وه� 

ل9 على إح�اث�ات الU��3 ال%اصح األم4? ل04ع�ف العا
وهل ن=0ق1ل . ال=ل�9 الvm ی*دv إلى ال=ل9 وال=المة؟

العام ال&�ی� ون/? في ��Uة وس�ور وق� ت�قفj جائ/ة 
ك�رونا ل%�1أ ح�اة مفع(ة @ال(�دة وال(/�ة، @ع�4ا ع? 

  .اإلساءة ل�عV%ا ال�ع�؟
ّو�ن%ا في األردن ن��; م%m ن�أة ال/Vارة، 

أصالة ال(Bان وأصالة اإلن=ان، م? ّن=0(� اإلخاء ب4%%ا 
ونع1� الHمان في P(أن4%ة وسالم، فق� تعل(%ا م? اإلسالم 

ٍأن ن��; ب�"(ة حان�ة ن0��ها على ج41? ال�فاء : ك
4�ا ْ
َلل�ی? وال�P? واإلن=ان�ة، ف%Hرع االب0=امة ل�m04�نا 

  .ناألج�ال م? @ع�نا، ف�4ع� ل%ا
vأ�٨ص/٣١/١٢/٢٠٢٠ال  

* * * * *  

  !وا؟ل(اذا األون�
  

  ن�ف4? ع�1الهادv: @قل9
وما Kع"ف » األون�وا«K(� ال�ع� على وضع 

بها م? م�اكل م%m أك
� م? عام4? م�ور ال0&اهل، 
ّمع10��? @قاءها م? ع�مه س�ان في ع�فه9 ال=�اسي 
واإلن=اني، م0%اس4? أن و�الة الغ�ث ال0ي أن�jw لV)0ي 

%4�ة فهU=ة الفل�Vة للق�ي ت/(ل ع%�انا غاKة في األه(
أح� أه9 ملفات » الالج4w? الفل=4U%44?«ت/(ل ع%�ان 

 .ال/ل ال%هائي، وأك
�ها ح=اس�ة ور_(ا خ�Uرة
غاب ح�Vر �
4� م? ال�ول ع�_�ا ودول�ا ع? 
ّملف األون�وا، وفي ف0�ة زم%�ة مjV تف�د األردن في 
ح(له لهmا ال(لف، وض�ورة @قاء و�الة الغ�ث، ودع(ها 

ّ(�ار�ة ح�Vرها الvm ی*ش� الس0(�ار�ة ع(لها وم? ث9 اس0

 ?4wر ملف الالج�V/ل عل%ي وواضح لB�_و
الفل=4U%44? الvm س�4قى أول��ة أردن�ة @"فة ان=ان�ة 

?4wفة لالج�V0=)ال�ول ال �و��نه م? أك1. 
ل9 ی01ع� ملف األن�وا ی�ما ع? األج%�ة األردن�ة 
�ادة جاللة ال(لF ع�1 هللا ال
اني، وفي �افة ال(/افل �@

�ة، و�ان ال�اعي األساس ألv جه� أو ال�ول�ة)� واإلقل
ّم*ت(� خاص ب�ضع ال��الة، مق�ما ش�حا دائ(ا ل�اقع 
ال/ال وأه(�ة اس0(�ار�ة دع(ها، مع تق�9K ال/ل�ل 
 ?B)K ة، وال�الق"4@ j=�ألزم0ها ال0ي ت���ها م%m ف0�ة ل
ّال0غاضي ع? أن األردن م? ال�ول ال0ي ت0/(ل أ¥�اء 

ع�اد �41�ة وهي األك1� م? الالج4w? ن0�&ة اسV0اف0ها أل
?44%4U=الفل. 

وفي إعالن جامعة ال�ول الع�_�ة ل(*ت(� دولي، 
مUلع العام ال(ق1ل ب�ئاسة أردن�ة س���Kة م�0��ة ل�ع9 
األون�وا وال�0صل إلى آل�ة تV(? ت(��ال م=�0اما، هي 
إشارة واض/ة اله0(ام األردن بهmا ال(لف، وس��ه ال�ائ9 

(ل�ة ألزمة األون�وا، وخ�Uة ج�ی�ة ض(? إلK&اد حل�ل ع
�ادة جاللة ال(لF ل�قاء �ّم=4�ة ��Pلة ت1%اها األردن @
و�الة الغ�ث وت�ف4� ال�ع9 ال(=0(� لها، س�(ا وأن ال�خل 
اإلج(الي الvm تلق0ه في العام4? األخ4��? ال ی0%اسI مع 
ال0)ال�k ال(Uل�_ة ل0ق�9K خ�ماتها ال/��4ة؛ ما ی%mر 

*دv النه�ار ال��الة وع&Hها ع? أداء @Bارثة ق� ت
ّمه(اتها، وه� ما حmر م%ه األردن على م�� العام4? 

 .ال(اض44?
نع9، األردن، یه90 @االون�وا وجعلها أول��ة، وهي 
ت�ف على حافة �ارثة على ال&(�ع وت/�ی�ا ال�ول 

Hم�ا الmه mة و ،ال(ان/ة، ل0%ق�Vی*�� @قاء ق vmال
ة ال�/³ اإلقل�(ي وال�ولي، الالج4w? أول��ة، على Pاول

وه� اإلص�ار األردني ل(�اصلة م=4�ته بهmا ال�أن، في 
�9 هmا ال(*ت(� ل�ع�ة العال9 وال�ول b%0ة ب�خ�Uة اضا�
ال(ان/ة ل�0ف4� م"ادر دع9 دائ(ة وم=0(�ة لألون�وا، 
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ال0ي و�(ا أك� األردن م�ارا في وج�دها ی�قى ملف 
  .الالج4w? حاض�ا

�ة، اع10�ت هmا ال(*ت(� الvm جامعة ال�ول الع�_
ی�أسه األردن ف�صة ل�ع9 األون�وا، م=�0قة ال/�ث 
ب�ع�تها ال�ول ال(ان/ة لل�فاء @الH0اماتها ال(ال�ة لألون�وا 
 ?44%4U=4? الفلw4%ها م? أداء مه(اتها ت&اه الالجB)0ل
ل/4? ال�0صل إلى حل عادل لق04Vه9 وفقا لق�ارات 

mّه ال�ع�ة تع� خ�Uة ال��¥�ة ال�ول�ة، وال شF أن ه
ّم0ق�مة ل&هة دع9 األون�وا وال�� على ی� األردن في هmا  ّ ّ
ال�أن @أن هmه ال(=*ول�ة على ال&(�ع االلH0ام بها، 
وع�م ح�ف وجهة االه0(ام الع�_ي وال�ولي ع%ها ��نها 

ّأول��ة مل/ة على ال&(�ع ع�م ال0غاضي ع? أه(�ة 
 .اس0(�ار�ة ع(لها

�فة لالج4w? ّوع%�ما ت0/(ل ال�ول اV)ة ال�لع�_
ّأ¥�اء �41�ة، في ح4? تق�ر م=اه(ات ال�ول الع�_�ة في 

، فإن األم� K=�0عي %٧ر٧٣م�ازنات األون�وا @/�ود 
وقفات م0ا@عة، وم�اجعة، إذ على ال&(�ع أن ی0/(ل 
م=*ول04ه ح�ال هmا ال(لف، �(ا دعا و��ع� األردن 

ل�قاء ن@اس0(�ار، فال ب� أن �BK ه%اك م�ار�ة ع(ل�ة 
واس0(�ار�ة دع9 و�الة الغ�ث لالج4w? الفل=4U%4?، ح0ى 

» ل(اذا األون�وا«_أنه امام م=*ول�اته ونVع العال9 �افة 
ّك� @قائها ی�قي ملف الالج4w? الفل=4U%44? ح�ا ُ  .ن

  ٣١/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * *  

� �

� �

�45+���2���3א �!���7و6 �

 أب�تهای�: نالقان� األساس
  

 أس�ة ال0/���: @قل9 -هآرت-
في ��م4w4ل قUف�ا االس�1ع ال(اضي ث(ارا ف&ة 

@Rالف �ل ال0"��/ات ال)اذ@ة ال0ي . نلقان� الق�م�ة
ناPلقها م*��و القان� على م�� �ل م=ار ت���عه، 
�9 وث�قة االس0قالل �@�Bنه رم�Hا في اساسه، وم�ال�ا ل
�(ة ال(=اواة، اذ @&=� �اب�سا لل(m0م��? م%ه، @انه lو

ققVائي K=� ال0ف� ال4ه�دv وال�ون�ة الع�_�ة م��ار  v
  .في دولة اس�ائ4ل

نلق� اس�R0مj م/B(ة ال"لح في ال)���ت قان� 
�الق�م�ة �ي ت=�غ شIU دع� قVائ�ة رفعها أخ�ان 
ع�_�ان @ع(� سj وع�� س%�ات م? ��م4w4ل Pل�ا اص�ار 
االم� لل1ل�Kة الس0عادة ال�فعات ع? ال=ف��ات ل(*س=ات 

ارج ال(�ی%ة النه ال ی�ج� في نUاقها اv ال0عل�9 م? خ
  . م*س=ة تعل�9 ع�_�ة

“ j41
ك�م4w4ل م�ی%ة یه�دKة، جاءت به�ف ت
، �I0 ال(=&ل ال)41� ”االس0�Uان ال4ه�دv في ال&ل4ل

نی%�k ل�زو في ق�اره، م�سال رسالة واض/ة ل)ل االPفال 
الع�ب م�اP%ي دولة اس�ائ4ل، @انه9 في نb�ها ل�=�ا اال 
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وان . K(غ�ا��ا I&K القVاء عل�ه @Bل ال�سائلته�ی�ا د
ت(��ل ال0=ه�الت ) و�mا(… اقامة م�رسة @اللغة الع�_�ة“

لل0المm4 الع�ب الv غ�ض والv م�قع، م? شأنه أن Kغ4� 
ال�4م B=K? في (ال(H4ان ال�K(غ�افي و�(- @Uا@ع ال(�ی%ة 

  .”) في ال(wة ع�ب٦ال(�ی%ة 
ندو ذرة خ&ل أوضح ل�زو @ان ال/فا´  على ن

نالUا@ع ال4ه�دv ل)�م4w4ل وفقا لقان� الق�م�ة K(%/ه 
�ال(1�ر ال�س�0 الن یلقي في سلة الق(امة دع�  v

نقان� الق�م�ة اد� : لق� از�لj االق%عة. االPفال الع�ب
قالى ت���ع الع%"��ة ومفا¨�9 ال0ف� ال4ه�دv، و�=(ح 
 ?4%Pم? اجل م%ع ال(�ا ،H4)ل مB�@ ف�لل�ولة @ان ت0"

، م(ا Kع(3 الع�ب م ن? ال=B�@ ?Bل م0=او ای%(ا ی�غ�1 ٍ
  .الف"ل الع�قي في اس�ائ4ل

ان اله&(ات ال0ي جاءت م? م/افل ال�=ار “
 vmة، ت)�ف ال�رك االسفل ال�ال0ي ت=(ي نف=ها صه�4ن

ن، وهاج9 ن%0�اه�، في ح4%ه، م%0ق�v قان� ”ت�ه�ر ال�ه
 vال�=ار االس�ائ4لي ل�&� ح=ا@ا لل%ف-،”دا¥�ا . الق�م�ة

وأن K=أل نف=ه ل(اذا اص�ح مفه�ما اساسا لل"ه�4ن�ة، 
وال�ولة الق�م�ة ال4ه�دKة ل�عI اس�ائ4ل في @الده، 

نی
j1 ق�ار ل�زو العB- . ”اص�/j ل�Kه �ل(ة فbة
فه� BK�ف ال�رك االسفل الvm ت�ه�رت ال�ه . ت(اما

 �&K ان م? ی%�غي ان j1
�ادة ن%0�اه� و��vاس�ائ4ل @
 في أنه في حB(ه ت��هj ح=اب ال%ف- ه� نف=ه،

 �
قال"ه�4ن�ة ل0"�ح م��وع تف� یه�دKا م? ال%�ع االك
  .@�اعة

ن �ان� ٢٢س³/�0 م/B(ة الع�ل العل�ا في 
. ن ال0(اسا ض� قان� الق�م�ة١٥في ) دK=(1�( االول

vوض(? ام�ر اخ� زع9 ف4ها @ان هmا قان� اس0ع(ار  ن �
ن ��فj و�%�غي االمل في أنه @ع� ا. ذو مHاKا اب�تهای�Kة

، ل9 ی310 شF في ال(RاP� ال)ام%ة  َك�م4w4ل ع�رة القان� ن

 Iائ4ل وفي ال�اج�ي السPا�ق)Kا@ع ال�Uه على ال��
  .vال�س�0ر ل��Uه م? س&ل الق�ان4?
  ٢٦ ص٢/١٢/٢٠٢٠الغ� 
* * * * * 

  
  

ًی�ما ما .. "ال1�نامج ال"ه�4ني"إلى خ�ام 
 9��V0س"vا ال=�4 ال4ه�د� أیها "أی�ی�ل�ج

  لع=اك�ال�روز ا
  

   هآرت- - ع(4�ة هاس :@قل9
�ة Pا�ق)Kی�0اكى الع(�4 أمل أسع� على ه�م ال�
وم�1أ ال(=اواة ب4? ال4ه�د وغ4� ال4ه�د في إس�ائ4ل، 
ول)%ه ی0&اهل نbام الف"ل وال=لI القائ9 في الVفة، 
 ،vرؤ�ة ال0ف� ال4ه�د �یm&له دور حاس9 في ت vmقال

نالع=B��� . م�ةنك(ا ت9 ال0ع41� ع? ذلF في قان� الق�
ًال�روز یلع�1 دورا مه(ا في نbام الف"ل هmا ً ب�أ  .ن

 I0� ،س%�ات jة ق1ل س��ة اإلس�ائ4لPا�ق)Kار ال��انه
نأسع�، ع%�ما وضع أمام ال/�Bمة قان� لل("ادقة عل�ه 

“ ?4%Pنقان� �ل ه�فه ه� إلغاء ال(=اواة ب4? ال(�ا
  . ”ال4ه�د وغ4� ال4ه�د

 -  ه وللUائفة ال�رز�ةًخالفا ل -و�ل�م @ال0ل(�ح 
نه*الء الmی? لK 9غ�1Vا م? قان� الق�م�ة في ح4%ه، 
 �Uقات ال�و ال�4م في بلف�ر وفي مف0�اهb0ی? یmقال ن

�ةPا�ق)Kاض @أنه ی�جه �المه . م? أجل ال��االف0 ?B)K
ل%b�اء له ت=�ح�ا م? ال&�; وأص/اب م"الح ت&ار�ة 

وا على یه�د، ول�- أعVاء القائ(ة ال(�0��ة الmی? حmر
م? ال&(4ل أن �I0، وم?  .نالف�ر م? خU� القان�

تار�خ ب�اKة : ه%اك ثالث م�Bالت. ال&(4ل أنه الم
�قة أن الع=B��4? ال�روز یلع�1 �ناالنه�ار، وخلف04ه، وح
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ً@فR� و¥�ق��ة أدوارا أك
� فأك
� في مI0B م%=3 أع(ال 
 اإلدارة –ال/�Bمة في ال(%ا3P وفي األجهHة الRاضعة له 

كل هmه ت0ق%ع @ق%اع . �ن�ة و�دارة ال0%=34 واالرت�ا�ال(
م*س=ات ته90 @الفل=4U%44?، ل)%ها ت%فm و_إخالص 
س�اسة ال/�Bمة ل�فع �ل الفل=4U%44? إلى ال&�4ب 
ال(�ع
�ة، الفق4�ة @األرض وال(�اه، و�@عاده9 ع? فVائه9 
�"ه في معb(ه لل4ه�د وض(ها إلى "Rفة وتVفي ال

م%=3 أع(ال ال/�Bمة في . ًذلF رس(�اًإس�ائ4ل فعل�ا و_ع� 
ًال(%ا3P ه� أVKا اآلل�ة ال0ي ت%فm س�اسة ال/"ار على 

 .قUاع غHة وف"له ع? @اقي الفل=4U%44? وع? العال9
أسع� ی%اق� نف=ه؛ ف(? جهة ه� I0BK @"�رة ج(4لة 

�ة ال ت/�ث م�ة واح�ة“أن Rات ال0ار��، وم? جهة ”الع(ل
:  م/�دة ل�1اKة االنه�ار�أخ� Kق0�ح تار�خ ب�اKة و��وف
وه� ی0&اهل إج�اءات . نق1ل سj س%�ات، وتق�9K القان�

نع(�قة قادت إلى ن�Vج القان� وق�1له في ال(&0(ع 
هmه الع(ل�ات م�ت�Uة م�اش�ة .  ال4ه�دv–اإلس�ائ4لي 

نbام : @ال%bام ال(Hدوج الvm ت�سخ في الVفة الغ�_�ة
=4U%44? ض� الفل. vع=B� للفل=4U%44? وم�ني لل4ه�د

  ).م? �ل العال9(ول"الح ال4ه�د 
ً@ع� �ل شيء، ل9 ت)? دولة إس�ائ4ل ن(�ذجا 

، ”ك�م4wل“. نلل(=اواة ب4? ال�ع�ب أمام قان� الق�م�ة
ال0ي صع�ت اآلن إلى الع%او�? ألن م=&ل ال(/B(ة 
قاس0%� إلى قان� الق�م�ة ل4%)� حق� فل=4U%44? م?  ن

�(j مlف4ها، أ ?B=ائ4ل @ال�ي إس%Pته���“? أجل م�ا ”
%4�ة في U=فل �م? ق j1ال&ل4ل، على أراضي سل�

ال0ي بj4% (ًول)? خالفا لل)�14ت=ات وال(�شفات . ال(%Uقة
�على أراضي الق� وال0ي تP 9�د سBانها في العام 

ً، وخالفا لل(�اص� الفاخ�ة، فإنه لBK 9? @اإلمBان )١٩٤٨
م%ع الفل=4U%44? م�اP%ي إس�ائ4ل م? ال=B? في م�ن 


ودفع �امل ال(1لغ ب�ل (ل ��م4wل وال%اص�ة العل�ا م
). ال�ق3 ال0ي بj4% على األراضي ال0ي ص�درت م%ه9

�ة، بل م&�د مBانة ال(�اP%ة هي ال0ي ���ل�- م=اواة ح
 تع�یل ما في –ًرس(j م0&ها في االت&اه اإلK&ابي 

نقان� الق�م�ة . ال((ارسات اإلس�ائ4ل�ة ال0ي تفVل ال4ه�د
  .ه هmا ال�0جهجاء لقلI ات&ا

نقان� الق�م�ة K/�د @"�رة واض/ة و_�و خ&ل  ن
ًواقعا قائ(ا م? ال0ف� ال4ه�دv، الvm ناق� ع�دا م?  ً قً

ول)? في . الق�ان4? اإلس�ائ4ل�ة وم�اkl جHء م? ال&(ه�ر
%4�ة ال0ي ت9 اح0اللها في العام U=١٩٦٧األراضي الفل 

 فإن أی�ی�ل�ج�ا ال(=(�ح ال4ه�دv ع? @اقي ال%اس ال
، بل ت%�مج معه، أv مع سلUة األوام�  نت%اق� القان�

ّفال%bام الع=B� ال(=0(� مB? هmه . الع=B��ة v
�األی�ی�ل�ج�ا م? ال0ق� في �ل ی�م والP�0? في قل�ب 

  .ال4ه�د
نالع=B��� ال�روز ح0ى أرفعه9 رت�ة، م
ل 
م%=3 أع(ال ال/�Bمة في ال(%ا3P، �(4ل أب� ر�?، 

ان عل�ان، ل�=�ا ه9 م? ح�دوا ورئ�- اإلدارة ال(�ن�ة غ=
vا ال=�4 ال4ه�د�ول)%ه9 ال�Rم . س�اسة أو أی�ی�ل�ج

نال(Rل"4? لها، وهK 9ع(ل� @"�رة م%�م&ة مع ج(اعات 
وعل4ه9 أال K=0غ�_�ا . الVغ{ االس0�Uان�ة الع%�فة وال�ق/ة

  .ًم? أن هmه األی�ی�ل�ج�ا تV� به9 أVKا
  ١/١٢/٢٠٢٠الق�س الع�_ي 

* * * * * 

ی�ص� أض�ار م�اه(ات ج�; االح0الل تق��� 
?44%4U=ل(%ازل الفل  

  

  ع�نان أب� عام�- ٢١ع�_ي
قوث�قة ل(%b(ات حق� "قال تق��� إس�ائ4لي إن  

 ،?44%4U=إلى أن ال(�ن44? الفل �ة ت�4�اإلن=ان اإلس�ائ4ل
ن@(? ف4ه9 األPفال، ی0ع�ض� لألذ� ال&=�v وال%ف=ي؛ 

و�=0%�  ."في م%ازله9ج�اء الع(ل�ات الع=B��ة اإلس�ائ4ل�ة 
ُال0ق��� الbK vmه� أن ن�ا� ج�; االح0الل اإلس�ائ4لي 
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 H4)0له9 ال"�مة، وت I1=K ة�%4U=3 الفلPفي ال(%ا
%4�ا، ١٥٨@اضU�ا@ات ال%�م للفل=4U%44?، ل�هادات U=فل 

 عائلة ٣١ومقا@الت أج�اها خ1�اء ال"/ة العقل�ة مع 
%4�ة، وU=ائ٤٥فل�4ل44? مقابلة مع ج%�د وض�ا� إس." 

وأضاف Kان4� ی�غ%ا، في تق���ه على 
ال0ق��� "، أن "٢١ع�_ي"اإلس�ائ4لي، ت�ج(0ه  و�لال م�قع

ی�; دی?، �=� ال"(j، أ�Pاء م? "أص�رته م%b(ات 
، وأفاد @أن الفل=4U%44?، @(? ف4ه9 "قأجل حق� اإلن=ان

 @&�وح ج=�Kة ونف=�ة ن0�&ة دخ�ل األPفال، أص�14ا
 .ق�ات ال&�; ل(%ازله9
ال�هادات ال0ي اس0ع�ضها ال0ق��� "وأك� أن 

٪ م? ٨٨ك�فj دخ�ل ال&%�د ل(%ازل الفل=4U%44? في 
ال/االت، ح³4 أم� ال&%�د أف�اد األس�ة، @(? ف4ه9 

٪ ٣٠األPفال، @ال0&(ع في غ�فة واح�ة ت/j ال/�اسة، و
ج�د ته�ی�ات @ال=الح ض� م? ال�هادات ت/�ثj ع? و

%4�ة، وفي ر_ع ال/االت أفادت ال0قار�� U=الفل �اد األس�أف
@اس�R0ام الق�ة ال&=�Kة، أو الع%ف �&Hء م? ع(ل�ة 

٪ م? ٦٤"وأوضح أن  ."ال=�U لل&�; اإلس�ائ4لي
%4�ة شه�ت على هmا ال=ل�ك م? ال&%�د U=العائالت الفل

 �
م? م�ة، وت(j اإلس�ائ4ل44?، م(? اق0/(�ا م%ازله9 أك
مع9b ع(ل�ات االق0/ام ل�ال، وفي إح�� ال�هادات ال�اردة 
vفي ال0ق���، ��فj س(� ال&اب� م? الRل4ل أنه @ع� أن 

م? ال&%�د اإلس�ائ4ل44? م%Hلها فق�ت مwة غ�ام  ٤٠غادر 
م? الmهI وآالف ال��اقل نق�ا، و�ان ی�م ال/ادث ی�م 

 ."قة �البزفاف اب%ي، اق0/(�ا ال�اب، و�ان @عVه9 رف
ال&%�د ج(ع�نا في غ�فة واح�ة، فUلj1 "وأشارت إلى أن 

م? الVا@{ م�افقة ال&%�د أث%اء ال0ف0�;، وسأل0ه ع(ا 
نی�/
� ع%ه، ل)%ه9 ل9 ی�افق�ا، س(ع%ا الحقا أص�ات 
ت/9U، ث9 رأی%ا أنه9 قUع�ا األر�Bة، و�=�وا ال)�اسي، 

ت إضافة لإلصا@ات ال&=�Kة وال((0ل)ات، وأث�ت م�اه(ا
ال&�; اإلس�ائ4لي على ال/الة ال%ف=�ة للفل=4U%44? في 

م%ازله9، وتbه� ال%0ائج أن م? تع�ض�ا الق0/ام م%ازله9 
وأضاف أنه  ."أبلغ�ا ع? أع�اض ما @ع� ال"�مة والقل3

ت9 اإل@الغ ع? أع�اض اضU�ا@ات االس0�قا´ وال%�م ل�� "
األPفال وال(�اهق4?، @&انI أع�اض القل3، وز�ادة 

 ."(اد على ال�ال�ی?، و�ه�ر ال=ل�ك الع�وانياالع0
جامانا مال)��41P ،9ة م�U0عة في م%b(ة أ�Pاء 

دخ�ل ال&%�د ل(%ازل "قم? أجل حق� اإلن=ان، قالj إن 
الفل=4U%44? یI1=0 @اضU�اب ما @ع� ال"�مة، م? ح³4 
ال)�اب�-، واضU�ا@ات ال%�م، وت/فH4 مف��، وض�ف 

ت*دv لالن0/ار، ما ی0ف3 األداء في م&االت ال/�اة، وق� 
مع ال�راسات ال0ي أشارت إلى أن الفل=B�@ ?44%4Uل 
نج(اعي ی0ع�ض� ل"�مات ن0�&ة االح0الل ال(�Uل، 
وع�ا�lه ال%ف=�ة ال��ی�ة، وهي م? ب4? أعلى ال(ع�الت 

ال&�; اإلس�ائ4لي ال Kق0"� على "وأك� أن  ."في العال9
م�01ئ في اق0/ام م%ازل الفل=4U%44?، و�(B? ألv ضا@{ 

ال(�4ان أن Kق�ر اق0/ام ال(%Hل @(ف�ده، رغ9 وج�د 
44%4? ��ه، ما أل/3 الV�ر @(%ازله9U=و��ف  ."الفل

ت(H44 ال&�; ب4? ال(=P�0%4? "ال0ق��� ع? 
نوالفل=4U%44?، فال(=P�0%� ی0(0ع� @/(اKة القان�  ن ن
الb/K vm� االق0/ام ال0ع=في ل�41ته9، ب4%(ا Kعاني 

4%4U=انه9 الفل�ج4 ;�ن� م? االق0/ام ل�ال لق�ات ال&
ندو أم� م? ال(/B(ة، ودو ت�خل م%ها، ما K&عل  ن
 �B=ائ4لي والع�ام4? القان�ن44? اإلسb%الف&�ة ب4? الv
 ?40wا ش�ی�ا ب4? فH44)ل3 تR/ة، وت��صارخة وص
ت���ان في ال(%Uقة ال&غ�ا��ة ذاتها ت/j ح�Bمة 

 ."إس�ائ4ل�ة واح�ة
���، قال إنه زئ�k ش�ال، أح� مع�v ال0ق

" -�@ال%=�ة لل(=P�0%4?، فالH%)ل مBان آم?، ل(%ه ل
�ع أv ضا@{ صغ4� أن Kق�ر U0=و� ،;�@ع�4ا ع? ال&
ناق0/ام م%Hل فل=4U%ي، دو م�اجعة قVائ�ة وأم� م? 
ال(/B(ة، وال K�ع� أv فل=4U%ي @أن م%Hله ه� ح"%ه 
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ال(%�ع، مع العل9 أن دخ�ل ق�ات األم? ل(%ازل 
ني الVفة الغ�_�ة ی90 وفقا ألحBام القان� الفل=4U%44? ف

ال(ع(�ل @ه في ال(%Uقة، وال یU0لI إص�ار أم� قVائي 
  ."م�1ئي

  ٢/١٢/٢٠٢٠ ٢١ع�_ي  
* * * * * 

نن� ل%هI قا" أمالك الغائ41?: "كاتI إس�ائ4لي
?44%4U=الفل  

  

   أح(� صق�- ٢١ع�_ي
سل{ �اتI إس�ائ4لي ال�Vء على الع%"��ة 

، الvm "أمالك الغائ41?"نال(m&0رة في ما K=(ى قان� 
K/�م الفل=4U%44? م? ال(Uال�ة @((0ل)اته9 ال0ي ت9 
P�ده9 م%ها على ی� االح0الل اإلس�ائ4لي، و�=(ح لل4ه�د 

  .ت آالف ال=%4?لل(Uال�ة @أمالك غاب�ا ع%ها مwا
م�Rائ4ل، في مقال . وقال ال)اتI اإلس�ائ4لي ب

ك9 �ان األل(ان أغ1�اء، : "الع1��ة" هآرت-"له @"/�فة 
، "أمالك الغائ41?"نل� أنه9 قام�ا ب�قj أ@B� @=? قان� 

ل�ف�وا على أنف=ه9 ت)ال�k زائ�ة ت1لغ مل�ارات ال�4رو 
" 4?أمالك الغائ1"نوذ�� أن قان�  ".ل�فع ال0ع��Vات

 Fائ4لي ی%¡ على أن�اإلس"Iت(ل)ه "غائ j%� و�ل ما ،
ذات ی�م أص�ح اآلن ل%ا، لmلI&K F عل�F ع�م إزعاج%ا 
@Uل�اتF، الف0ا @=R��ة م? ال=ل�ك اإلس�ائ4لي، أن 

األل(ان األغ1�اء لK 9ف)�وا بهmه ال�Rعة، ولهmا فق� "
  ".دفع�ا ث(%ا @اهbا

 أك
� إس�ائ4ل الف0�ة �انj"وأوضح م�Rائ4ل، أن 
 ?=@ jذ�اء، ح0ى ق1ل أن ت)(ل ال=%40?، ح³4 قام

، وهmا أم� م�ه;، ألنه Kعف4ها "أمالك الغائ41?"نقان� 
 IالU)و " ال0افهة"م? االن�غال @ال�"K ?44%4U=نلفل

م? ق1ل سلUات " على ال(Uال�ة @أمالكه9 ال0ي ت9 سل1ها
نج�ه� القان� @=�{ في : "وأضاف .االح0الل اإلس�ائ4لي

 الفل=4U%ي الvm @ال"�فة لBK 9? م�ج�دا في مV(�نه،
 ت���? ٢٩في ی�م ) فل=4U? ال(/0لة(ح�ود إس�ائ4ل 

، أو أنه �ان م�ج�دا ف4ها وخ�ج ١٩٤٧ن�ف(1� / ال
اني
، "غائ�ا"، س�ع10� ١٩٤٨س01(1� /  أیل�ل١م%ها ح0ى 

  ".و�&I عل�ه أن ی%=ى �ل أمالكه
هل ق(%ا @U�دك؟ : @Bل(ات أ@={: "وتا@ع ساخ�ا

@ j/أص� Fب؟ ج(4ل، �ل أمالك�م? ال/ j_�؟ هل هFق0ل
، ون/? �(ا ه� مع�وف، ن/اف�  نل%ا، هmBا ی%¡ القان�

  ".نعلى القان�
�اب"ون�ه ال)اتI @أن م�1أ Âال " �=K Fال(=0هلv

فق{ على الفل=4U%44?، ول�- على ال4ه�د، فال4ه�دv ال 
Kع10� غائ�ا في ی�م م? األKام ح0ى ل� غاب ألفي س%ة، 

في األس�1ع ال(اضي ت(j إعادة ��ف هmه "ا أنه م�ض/
الفق�ة الف���ة في ن�عها لل%فاق وال/ق� والع%"��ة 
�اإلس�ائ4ل�ة، وم�ة أخ� ق�رت م/اك9 إس�ائ4ل�ة أن 

م? ب�4ته9 في ) P�ده9(فل=4U%44? س904 إخالؤه9 
  ".الق�س، و_�4ته9 س0عUى لل4ه�د

%4�ة "وأشار إلى أن U=ع�دا م? العائالت الفل
، ت�ج� له9 ١٩٤٨(U�ودة، معb(ه9 م? الجwي ال

%4�ة ال(/0لة عام (م(0ل)ات في إس�ائ4ل U=3 الفلPال(%ا
؛ ب�4ت في الق�س وح�فا و�افا، ل)%ه9 ال )١٩٤٨

�ع� ال(Uال�ة @((0ل)اته9؛ ألنه9 U0=Kه9 "نغائ�1"ن ،
��� في الق�س ول)%ه9 غائ�1�Kن : وقال ".ن

، هmا ما تعل(%اه، ج�4و " �4%4U=نالفل ج�ا في أن �BKن�ا ن
�فا"غائ41?Vال�ة في �ل : "، مU)نأما ال4ه�د، ف�4اصل� ال

أرجاء العال9 @(ا سلI م%ه9 خالل مwات آالف ال=4%?، 
وفي ال(قابل،  ..".م? ب�ل%�ا وأو��ان�ا وروس�ا وه%غار�ا

الفل=4U%ي ال B)K%ه ح0ى ال(Uال�ة @الj41 الP vm�د م%ه "
على م�مى ح&� م? ق1ل س�ع4? س%ة، الj41 الvm ی�ج� 

الj41 الvm س�U�د م%ه @ع� أس�1ع4?، هmا ه� الع�ل 
  ".اإلس�ائ4لي
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  ٢/١٢/٢٠٢٠ ٢١ع�_ي 
* * * * * 

  
م�جة اس0�Uان�ة ج�ی�ة @الVفة والق�س : خ41�

  نت=31 ت%"I4 @ای�
  

 ع�نان أب� عام�
قال �اتI إس�ائ4لي إن م�جة ج�ی�ة م? ع(ل�ات 
ت=��ع ال1%اء االس0�Uاني وه�م و�خالء م%ازل 
 -�الفل=4U%44? في الVفة والق�س، ت=31 ت%"I4 ال�ئ
األم��Bي ال(IR0% ج� @ای�ن، م�4�ا إلى أن ت=��ع ال1%اء 
�ام حل l ?ع م%)K ة جفعات هامات�س%P�0=في م

ققUع ال�0اصل ال�K(�غ�افي ب4? ش� ال�ول40? ع1� 
  .الق�س و_j4 ل/9 @الVفة

وأضاف دان�ال ز��مان ب0ق���ه على م�قع 
�"، أنه "21ع�_ي"، وت�ج(0ه "م/ادثة م/ل�ة"�ام ل9 ی90 ال

بهmا خل=ة، بل ت&لى ب�Hارة وز�� الRارج�ة األم��Bي 
ماFK ب�م�41 لل(=P�0%ات، وق� ت(j في وضح ال%هار، 
والفه9 اإلس�ائ4لي العام أن هmا ال0=��ع ه� م/اولة في 
الل/bة األخ4�ة م? جانI رئ�- ال�زراء ب%�ام4? ن%0�اه� 
وال�ئ�- دونال� ت�امI و_�م�41 وال=ف4� األم��Bي ل�� 

 ."ائ4ل دKف�4 ف���مانإس�
نوأشار ز��مان، وه� م/ام و_اح³ في ش*و 

جه�د ن%0�اه� االس0�Uان�ة "الق�س، إلى أن  "ج�4_�ل04�Bا"
ل�=j فق{ ل0أس�- حقائ3 ال رج�ع ف4ها على األرض، 
ًول)? أVKا ل0أس�- م��ار ج�ی� م? شأنه أن K/ق3 

، واالنف�اد اإلس�ائ4لي @الق�س  ."�إس�ائ4ل ال)1�
ًال�اقع أك
� تعق�4ا م(ا ی�ر�ه "ن وقال إ 

، فال شيء BK�ف ع? هmه ال%�ة أك
� م?  ناإلس�ائ4ل�4
االس0�Uان ال(0=ارع في الق�س وح�لها، وفي أح�اء م
ل 
vجفعات هامات�س، وهي تل صR� ش�قي الق�س، تقع 

ب4? م=P�0%ة غ4ل� والR{ األخV�، وحي بj4 صفافا 
إس�ائ4ل ش(اال، وم=P�0%ة هار ح�ما ش�قا، وت��� 

ت/��لها ألول م=P�0%ة �41�ة م%m ال0=ع%4�ات، مع 
 ."وح�ة اس0�Uان�ة 3000

ال1%اء االس0�Uاني في جفعات "وأوضح أن 
 j4_الق�س و �ا ب4? ش����قهامات�س س4%�ئ حاجHا ح
ل/9 ج%�_ا، ما K&عل م? ال(=4/0ل رس9 ح�ود على 
نأساس دK(�غ�افي، و_هmا ال(ع%ى، ف=��B لها تأث4� 

لى إمBان�ة حل ال�ول40? في ال(=0ق1ل، وال ع&I م�م� ع
إذن أن ال(&0(ع ال�ولي اع10� أن لهmه ال(=P�0%ة آثارا 
�ة على أv ت�تI4 م/0(ل، ح0ى إن معارضة &�اس0�ات
ش�ه �املة ب4? حلفاء إس�ائ4ل ال(ق�_4?، ق� ت(%عها م? 

 ."ت%فm4 هmه الURة
ن�ف(1�، و_ع�  /ت���? ال
اني ١٥في "وأك� أنه 

ات م? ال0أخ4�، أص�رت إدارة األراضي اإلس�ائ4ل�ة س%�
 ١٢٥٧نش�و� ال(%اق"ة ال0ي K/0اجها ال(قاول� ل1%اء 

نوح�ة اس0�Uان�ة في هmه ال(=P�0%ة، وس��B اإلعالن 
ع? الفائ�H? نقUة الالع�دة، و_ع�ها س�"�ح ب%اء هmه 
 �B�نال(=P�0%ة ح0(�ا، و_(�جI ش�و� ال(Hادات، س ً

�9K العUاءات ق1ل أو م�اش�ة @ع� ال(�ع� ال%هائي ل0ق
 ."ی%ای� ٢٠ت%"I4 ال�ئ�- @ای�ن في 

 ١٧في ال=%�ات األخ4�ة، ع1�ت "وأشار إلى أنه 
دولة أورو_�ة ع? قلقها الع(34، ومعارض0ها الق��ة 
وال(�0��ة للURة االس0�Uان�ة، مع أن جفعات هامات�س 
ل�=j الURة االس0�Uان�ة ال�ح�4ة @��قي الق�س ال0ي 

� الU��3 ال=��ع، إذ �ه�ت خUة أخ� ع%�ما PلI اتmRت
ن%0�اه� اإلذن م? ب�م�41 ل�1ء ب%اء حي اس0�Uاني ج�ی� 
في ع4U�وت ش(الي الق�س، لRل3 حقائ3 على األرض 

 ."ق1ل ت�لي @ای�ن م%"�ه في ی%ای�
�مUURات أخ� م�ج�دة ل0غ44� "وش�د على أن 

الR��Uة في الق�س، وس/3 إمBان�ة ت=��ة ال�ول40?، 
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ففي ف1�ای�، أعل? ن%0�اه� ألول م�ة ع? ن04ه ن�� 
ال(%اق"ات االس0�Uان�ة في خ9V ح(لة انR0اب�ة ح�ل 

وج%�ا إلى  .1م"4�ه ال=�اسي، @ال1%اء في م%Uقة إKه
ج%I، ه%اك ال(=P�0%ة القائ(ة في غ4ل�، وج1ل ح�ما، 
وجفعات هامات�س، وت�س�ع م=P�0%ة هار غ4ل�، وس904 

 ."ملة ب4? ش�قي الق�س و_j4 ل/9إن�اء م%Uقة عازلة �ا
، هي األك
� شه�ة ١م=P�0%ة إKه"وأوضح أن  

، وس�ف تق=9 الVفة إلى  �في ج(�ع ال(UURات األخ�
نكان�0ن4? م%ف"ل4?، ما K/�ل دو ان�ماج الق�س 
%4�ة م=0ق1ل�ة، وس��B لها U=دولة فل vها في أU�نوم/
تأث4� م�م� على أv ت�تI4 م=0ق1لي Kق�م على حل 

 ."40?ال�ول
نوفقا ل"فقة الق� الRاصة ب0�امI، "وأضاف أنه  ً

فإن ع4U�وت هي ال(%Uقة ال�ح�4ة في الق�س ال("((ة 
ل�Rمة الفل=4U%44?، م? أجل إلغاء تأم�9 ال&(ه�ر 
قالفل=4U%ي في ش� الق�س، وم? ال�اضح أن ن%0�اه� 
قPلI إذنا م? ب�م�41 لR� ال"فقة، واس�10ال م=P�0%ة  ً

، وح�مان "قة ال=�اح�ة الRاصةال(%U"ج�ی�ة بهmه 
نالفل=4U%44? م? ال(�B ال�ح�4 الvm �ان م? ال(ف0�ض 

 ."أن BK=�1ه
ما الvm "وP�ح ال)اتI ج(لة م? الف�ض�ات ح�ل 

URK{ له ن%0�اه� م? هmه ال(�ار�ع االس0�Uان�ة، 
@اس0
%اء خل3 وقائع م�4ان�ة ق1ل ت%"I4 @ای�ن، م? 

 إنه ی�1و أك
� ح³4 ت�ش/ه لالنR0ا@ات القادمة، ح³4
فأك
� أن ن%0�اه� س�أخm إس�ائ4ل ل&�لة ج�ی�ة م? 

، ألن اس0�ات�&04ه ٢٠٢١االنR0ا@ات في ال�_ع األول م? 
 ،?4%P�0=)ل ب0/"4? قاع�ته @ال
االنR0اب�ة الق�K(ة ت0(

Fوه� وح�ه القادر على ذل". 
ال(�ار�ع االس0�Uان�ة ال0ي "وخ90 @الق�ل إن 

 Hم�اه� ت�إلى رفVه ل/ل ال�ولK ،?40��ف عل4ها ن%0
ًوس0&عل ت341U هmا ال/ل م=0/�ال في ال�اقع، و�أن 

ال تف)�وا في " :ن%0�اه� ی�جه رسالة واض/ة إلى @ای�ن
حل ال�ول40?، الق�س خ�جj ع? Pاولة ال(فاوضات، 

 ."وس�0قى خارجها
  ٥/١٢/٢٠٢٠ ٢١ع�_ي

* * * * * 

  ن%0�اه� س�ق=9 الق�س
  

  )هآرت- (إس�ائ4ل ه�ئ4ل
، @ع� أشه� ١٩٩٦النR0ا@ات، عام ع��ة ا

مع�ودة على ق0ل اس/3 راب4? �ان ن%0�اه� في وضع 
نخ"�مه، على رأسه9 ش(ع� ب4��-، اته(�ه . س4ئ ج�ا

و�ل » الل��Bد«دخل . @ال0/��� الvm ت=I1 @الق0ل
ًت�قعj االسU0العات ف�زا . ال�(4? في وضع دفاعي

ًساحقا ل41��-، ع%�ها و_&ه� أخ4� أPل3 اس/3 
، ح(لة ت�(ل أرجاء إس�ائ4ل �ان »ح�اد«%�F، رجل غ�ت

تقل"j الف&�ة ب4? . »ب4��- س�ق=9 الق�س«شعارها 
ن%0�اه� و_4��- م? ی�م الى آخ�، ر_(ا �انj ه%اك 

 Fا في ذل)@ ، اوسل�، الvm ت=I1 » إرهاب«�ع�امل اخ�
ول)? مع9b . في ت/�ل األص�ات م? ب4��- الى ن%0�اه�

، األكادK(يم وعلى ال"ع�4 ال(/لل4?، في وسائل االعال
ب4��- س�ق=9 «نی�ع� م%m ذلF ال/4? @أن ح(لة 

إن . هي ال0ي أصع�ت ن%0�اه� الى س�ة ال/9B» الق�س
�ق44?، �ّال1%ائ4? ال)�ار ل��قي الق�س، ال1ل�وزرات ال/

، وتv�4 »ال(ع�اخ»و» الع(ل«كان�ا رؤساء ح�Bمات 
F�ت4�ة انRفjV و» الل��Bد«@ال�V{ في ف0�ة ح9B . ك�ل

IلUاإلش�اع أو نق¡ ال I1=@ -�على ال�غ9 . ال1%اء، ل

ف م? B)ع وال��ع فه(�ا أن ع�م ال1%اء ال=�م? ان ال&(
نشأنه أن یI1=0 ب0ق=�9 ال(�ی%ة، فان ارئ4ل شارو ت�ك 

اك0فى ه� . »م�اv«ال0ا@عة ل�جال » ٩دv «ج�افة الـ
. جي«وایه�د اول(�ت، رئ�- ال1ل�Kة، ب�ت4�ة ج�افة الـ 

  .» بي.سي
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فان ) ١٩٩٩ – ١٩٩٦(في ف0�ة والی0ه االولى 
ع%� ع�دته الى ال/9B في العام . ن%0�اه� تق���ا ل9 ی1?

 تعه�، @�Bل خاص في خUا@ات ملw4ة @ال(�اع� ٢٠٠٩
، @أن%ا س%(أل الق�س أح�اء ج�ی�ة، »ی�م الق�س«في 

. و_هmا نV(? أن ال(�ی%ة ال0ي ت�ح�ت ل? تق=9 الى األب�
ًت�kl ال�فع ق�ما . %0�اه� ب%اء أح�اء ج�ی�ةًفعل�ا، K(%ع ن

@ال1%اء و_/ي عU�وت، الvm ه� أم� @الغ االه(�ة 
�ة لل(�ی%ةl��ة ال�. لل/فا´ على ال&1هة ال�اخل�ة ال�(ال

K(%ع ن%0�اه� ال1%اء على اراض خاصة ل4ه�د تقع ب4? 
و_4? ال(%Uقة ال"%ا¥�ة في ) ل(اذا؟(ال(Uار ال(0�وك 

 ت%فm4 رخ¡ ب%اء س31 أن ت9 كmلF ه� K(%ع. عU�وت
وهmا . »ح(اة ش(�ئ4ل د«اعUاؤها م
ل ت"��ح اقامة حي 

ال(Bان ال�ح�4 الvm نفm . �ل�- س� القل4ل في م�K/ه
�ه ب%اء ه� ال/ي ال�ی%ي رمات شل�م�، وح0ى هmا فق{ �
جاء @=I1 ضغ{ س�اسي لHع(اء األص�ل44? الmی? 

  .اس0%�ت إل4ه9 ح�Bم0ه
رغ9 أنه �ان م? ال(�0قع األس�أ م? ذلF ه� أنه 

ج�ا أن ت�امI، ول� @=I1 االه(االت االج�ام�ة ال0ي 
، س�فق� و��ف0ه، فان »ك�رونا«ت"�ف بها في ازمة 

 �
ن%0�اه� واصل س�اسة ال(%ع ح0ى في ال%قا� االك
�ة&�م? Kع�ف . ١جفعات ه(�0س، عU�وت و�v : اس0�ات

ن%0�اه� Kع�ف أن جmور هmه االخفاقات ل�=j في 
ه� «) »ك�رونا«م
ال في ازمة (ه في م&ال االدارة ن�اق"

، »ب�=اPة ال ی��� إغالق خ�ارات ال0%ازالت في الق�س
فق{ . أم� مهK .9ق�ل م"�ر له نف�ذ �41� في العاص(ة

ق1ل أداء ) ١٢/١١، »هآرت-«(ناآلن I0BK ن4� ح=� 
@ای�ن للق=9، فان بل�Kة الق�س ت/³ الURى في م/اولة 

 @ع� ال(�اقع ال0ي ج(�ت �Pال لل�فع ق�ما ب1%اء في
هmه ال&ه�د م? ش�ه ال(*�� س0%0هي �(ا في . س%�ات

اذا . ال)ا@ح ال(0(H4 س�4اصل ال)�ح. ال(اضي @�4Rة أمل
أضف%ا الى ذلF أنه فق{ في هmه االKام و_ع� ت���P klل 

م? ق1ل ن%0�اه�، صادقj االدارة ال(�ن�ة على ب%اء ح�الي 
�ة في �ل ٢٨٠٠%Bة«و» ایه�د« وح�ة س�ال0ي (» ال=ام

) م? غ4� ال(*�� ت(اما أنه B)K? ب%اؤها في ف0�ة @ای�ن
 vmال ¡R�ص ال�"R@ ة����س%/"ل على ص�رة ح

» یه�دا«ی�0اهى @أنه K��ه ه�رودوس، ال�اني األك1� لـ 
  .والق�س

 ١٣ ص١٣/١٢/٢٠٢٠ال�س�0ر 
* * * * * 

م&ال- وج(��ات ": نbام ال�عي"بـ .. أب�تهای�
ًب*را اس0�Uان�ة في " @ال(الی4?"�ل إس�ائ4ل�ة ت(

  الVفة الغ�_�ة
  

  ١٥/١٢/٢٠٢٠هآرت-  - هاج� شH4اف :@قل9
 ١.٦” نغ�ش ع0=�4“ّح�ل ال(&ل- اإلقل�(ي 

- ٢٠١٨في ال=%40? ” أم%اه“نمل�4 ش�Bل ل/��ة 
٢٠١٩3Pة في ال(%ا�.  ل��U0� ب*ر اس0�Uان�ة غ4� ش�¥

*ر  ألف ش�Bل م? ال(1لغ ح�لj ل��U0� ب٩٠٠أك
� م? 
ّ في ال(wة م? راتI م��H ٢٠مHارع رعاة، و�mلF ل0(��ل 

وال(&ل- أعUى ال1�انات . ”أم%اه“مHارع ال�عاة في ح��ة 
vفي أعقاب ال0(اس إدار ق�م0ه ال/��ة م? أجل ح��ة 

 .ال(عل�مات
ت/�لj مHارع ال�عاة في ال=%�ات األخ4�ة إلى 
. ن(�ذج ل��U0� م=P�0%ات و_*ر اس0�Uان�ة في الVفة


4� م? م=اح0ها، ذلF أن القUعان إن B@ �1ها أك�تأث4
هmBا ت�Uر أسل�ب . ف4ها @/اجة إلى م=احة رعي واسعة

�ه ال1*ر االس0�Uان�ة على أك1� ق�ر م? � �U�ت=
ح=I ت/ق34 لـ . ال(=احة مع أقل ق�ر م? ال=Bان

 وح0ى ٢٠١١، فإنه م? ٢٠١٧ن�� س%ة ” هآرت-“
 j)�lال/4? أ Fة ع١١ذل�لى ن({ مHارع  ب*رة اس0�Uان

زرا¥�ة، ول)? ه��ة ال&هة ال((�لة إلقامة ال(Hارع ل9 ت)? 
mw%4وفة ح�مع.  
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أما اآلن، ف0)�ف ال1�انات ال0ي وصلj لـ 
ب�ئاسة شل�م� ” نغ�ش ع0=�4“@أن م&ل- ” هآرت-“

 3��P ?ارع عH)ه الmءا م? هHان، م�ل ج)wأم%اه“ًن” .
 ح�ل ال(&ل- ٢٠١٨هmBا على س41ل ال(
ال، في 

ً ش�Bال ل��اء شاح%ة ل(Hرعة ٦٥٠ً ألفا و�٥٢ة لل/�
ً ش�Bال ل��اء ٦٠.٠٦٥ ح�ل ٢٠١٩، وفي ”ب%ي ��4م“

وفي ال=%ة . ”ناحل ح4ل0-“شاح%ة ل"الح مHرعة 
 ٦٠.٨٤٠ال=ا@قة لmلF، ح�ل ل(Hرعة ب%ف- االس9 

ًش�Bال ل��اء ت�اك�0ر، ول�- واض/ا ��(ا إذا �ان األم�  ً
)�lرعة ب%ف=ها ال0ي أH)في أیل�ل ی0عل3 ال jأو ٢٠١٩ 

ّم��H مHارع ال�عاة في ح��ة . �@(Hرعة أخ� ت9 إخالؤها
ً ش�Bال م? ٤٧.٧٩٤ت=ل9 ق1ل ح�الي س%40? ” أم%اه“

في Pلv . I في ال(wة م? رات�ه ال=%�٢٠: ال(&ل-
ُح��ة ال(عل�مات، PلI م? ال(&ل- تق�9K معل�مات ع? 

 ول)? ٢٠١٩ - ٢٠١٢في ال=%�ات ” أم%اه“عق�دها مع 
 – ٢٠١٨ال/"�ل فق{ على ب�انات جHئ�ة ت0عل3 بـ ت9 

٢٠١٩.  
عالوة على ذلF، تbه� ال1�انات ال0ي ق�مها 

ونقلها، ) ب�4ت م0%فلة(ال(&ل- أنه م�ل إقامة ��فانات 
�{، وم�اد ب%اء في URة، وت�وت"ل�/ات و�قامة ب%ى ت/0

، ”Kائ4�“ًغ�_ا، ومHرعة : بj ع4?“ال1*ر االس0�Uان�ة 
اKفي ”و” جفع�ت”ًج%�_ا، و” ك�4ار”، و”سادv ب�عH”و

 ألف ش�Bل ح�لj ٣١١و�ن . ”ب%ي ��4م”و” ه%احل
 ألف ش�Bل ح�لj ١١٧و” جفع�ت“لل1*رة االس0�Uان�ة 

جHء م? ال1*ر . ”سادv ب�عH“لل1*رة االس0�Uان�ة 
” اKفي ه%احل“ م
ل –االس0�Uان�ة ال0ي K(�لها ال(&ل- 

  ت9 ت=��ة وضعها اآلن، ع%�ما ص�دق–” جفع�ت”و
�{ في UR0ات ب%ائها في ال(&ل- األعلى للUURعلى م

مع ذلF، فإن ال(1لغ الvm ح�ل لل1*رة . اإلدارة ال(�ن�ة
 3��P ?ة ع�أعUي لها ق1ل أن ت90 ” أم%اه“االس0�Uان

  .ش�ع%0ها

�ف زئ�k ح�ف� ” أم%اه“على رأس ح��ة K
“;��9 س� ” زم1b%ت �V4? وع%P�0=)م? زع(اء الv

ومازالj ضالعة في إقامة ” %اهأم“كانj . ًیه�دv سا@قا
م=P�0%ات و_*ر اس0�Uان�ة غ4� ش�¥�ة ع�ی�ة، وم? 

، وال0=عة ب�4ت ال0ي ”ن¥�&ارو”، و”ع(�نة“ب4%ها، 
ن��ت هآرت- . ، وغ4�ها”عف�ا“أخلj4 في م=P�0%ة 

�قات ت%اولj الU� غ4� القان�ن�ة ال0ي �قسا@قا سل=لة ت/ ً
ب%�اني @ار “ب�اسUة ش��ة ف�¥�ة لها، ” أم%اه“تع(ل بها 

، وأح�انا على –” أم%اه ً إلقامة م=P�0%ات خالفا للقان� نً
%4�ة خاصةU=أراض فل.  

” ال=الم اآلن“في ال=%ة ال(اض�ة، ق�مj ح��ة 
ًال0(اسا إلى م/B(ة الع�ل العل�ا ب�اسUة ال(/امي 
م�Rائ4ل سفارد، مUال�ة ب�kl ضخ األم�ال م? ال(&ال- 

�ة في الVفة إلى ح��ة )�و�I0 في . ”اهأم%“اإلقل
ل�زارة ” أم�ال ال�ع9“االل0(اس @أنه ح=I إج�اء 

ال�اخل�ة، فإن ال=لUات ال(/ل�ة B)K%ها ت/��ل أم�ال 
ج(��ة تعاون�ة، ” أم%اه“. عامة فق{ ل(*س=ات عامة

وح=I . ّوجهات م? هmا ال%�ع تع� م*س=ات خاصة
ّل�ائح وزارة ال�اخل�ة، فإن أم�ال ال�ع9 ت/�ل لل(*س=ات 

�ة، ثقا��ة، دی%�ة، عل(�ة، “م? أجل أه�اف العاملة )�تعل
” ف%�ة، اج0(ا¥�ة، ص/�ة ور�اض�ة، أو أه�اف م�ابهة

ًت�فع ق�ما @االس0�Uان وال1%اء في ” أم%اه“في ح4? أن 
مع ذلF ت9 ال0أك�4 في . ال(=P�0%ات وال1*ر االس0�Uان�ة

االل0(اس أن ال=I1 ال�ئ�- لع�م قان�ن�ة ت/��ل األم�ال 
ه� ت1%4ها @"�رة غ4� قان�ن�ة وت=�قها ” أم%اه” لـ

3Pة ت9 ب%اؤها خالفا للقان� في ال(%ا�%Bنل�ح�ات س ً.  
 ق�رت ال(/B(ة العل�ا @أنه ٢٠١٩في أیل�ل 

I&K على ال=لUات ال(/ل�ة في الVفة ال/"�ل على 
في س%ة ” أم%اه“م"ادق0ها م? أجل ت/��ل أم�ال دع9 لـ 

إ@الغ وح=I الق�ار، فإن على ال=لUات . ٢٠٢٠
ال(/B(ة العل�ا ق1ل ت/��ل األم�ال، م? أجل إعUاء ف�صة 
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 klل� jم*ق �اة إص�ار أمVم? الق IلUلل(ل0(=4? ال
وس0عق� . ال0(��ل، إلى ح4? اتRاذ ق�ار نهائي بهmا ال�أن
  .األح� ال(ق1ل ال&ل=ة القادمة ل(%اق�ة االل0(اس

” أم%اه“وح��ة ” نغ�س ع0=�4“رف� م&ل- 
” أم%اه“، ورد @أن ”ال=الم اآلن “م? ح��ة. إعUاء رد

�قة م? lة د��ة في ال(%ا3P أن�أوا آل)�وال(&ال- اإلقل
قأجل اس0غالل ال"%�و العال9 ل%�اPات غ4� قان�ن�ة 

ل�- ه%الF ح�ود ل�قاحة . ول0
j41 حقائ3 على األرض
?4%P�0=)ة لها : قادة ال��(� ب*را اس0�Uان�K ،Iًم? جان ن

 @أم�ال عامة، وم? جانI ت�ا¥�ات س�اس�ة @ع�4ة ال(��
نآخ� ی�0اك� أمام ال/�Bمة و�Uال�1 @��ع%ة مRالفاته9  ن

ما I&K أن تق�م @ه . نللقان� ال0ي ی�ت)�1نها @أث� رجعي
�ة لـs%/هة ه� إغالق ال�Hمة م=*ولة ون�Bأم%اه”ح” ،

  .ًو�خالء ال1*ر االس0�Uان�ة غ4� القان�ن�ة ف�را
 ١٦/١٢/٢٠٢٠م�قع الق�س الع�_ي 

* * * **  

ت4Rل أنF فل=4U%ي تق9/0 : ص/�فة ع1��ة
 !"رس9 الR�ائ{"لـ .. إس�ائ4ل بF04 �ل ل4لة

  

  ١٤/١٢/٢٠٢٠هآرت-  -  أف%� ج�ف��اه� :@قل9
في الل4ل، ح³4 ال&(�ع ن�ام، �ان أف�اد Pاق(ي 

أح�ه9 ی�ق على ال�اب . نK=0ع�و خارج أح� ال�41ت
أسل/ة ًن�خل ج(�ع%ا س��عا، و_ق�ة، و_. ًوآخ� Kق0/(ه ف�را

. نوج�ه ع�د م%ا مUل�ة، وآخ�و ب�ج�ه مB��فة. م"�_ة
. أح� ما K&(ع أب%اء العائلة و�/�=ه9 في إح�� الغ�ف

. ع�_�ة مB=�ة وع1��ة س��عة، و_العB-. ه%الF ص�خات
ًاألغ�اض ت0/�ك، وأح�انا . اله��ات… أی�ة، أی�ة، @=�عة

ّأح�نا K"�ر غ�ف الj41 أو Kف0ح ��اسة و��س9 . ت0)=�
@ع� ذلF نR�ج في . ًساعات ت(�، وأح�انا أKام. اترس�م

 .P��ق%ا إلى الj41 اآلخ�

ك(ا ت�اه� . ت�kl، إلى ه%ا وصلj ذاك�تي
ل9 أت4Rل في . ًف4ل(ا، K=�ع ل)ي K"ل إلى ال(�ه� القادم

�ی�م م? األKام ما ج� ه%اك، في الj41، في الل/bة ال0ي 
نأولFw الmی? K/�1 ال�م�Hة س�&�ونه. نR�ج ف4ها ا ّ

، في ال1%� الK vm=(ح  �B=ع الع��ه�لة في ال0�=@v
األم� @�أن تعل�(ات “ م? ٦٧ال1%� . @اق0/ام ال�41ت

أv ضا@{ أو أv ج%�v ف�ضه “ی%¡ على ” األم?
ُضا@{، @"�رة عامة أو م/�دة، K=(ح له @ال�خ�ل في 

، ال�قj ١٩٦٧وهmBا م%m . ”)…(أv وقj إلى أv مBان 
9 في �ل ل4لة إرسال ج%�دنا الvm اح0لل%ا ��ه الVفة، ی0

. الق0/ام ال�41ت الRاصة لع�د ال K/"ى م? العائالت
ل�- ه%الF حاجة ألم�، ال0ف)4� ب0ف0�; قVائي 
س�F/V أv ج%�v أو شاو�; شاب، وذرائع اق0/ام 

في . ال�عاKا هي ع�ی�ة وم0%�عة-ال(عاقل الRاصة لل=Bان
  .ال�اقع، غ4� م/�ودة

خارPة للj41، هmه تف0�;، اع0قال، م�ا�lة، رس9 
ول)? في ال�اقع، �ل شيء، ح0ى . هي األص%اف ال�ائعة

ال/اجة إلى الkl�0 لل�احة في م%0"ف ق��ة، وال=عي 
ال(ه(ة العل�ا �انj خل3 شع�ر “. ال�ائ9 إل�هار ال/�Vر

?44%4U=ان الفلB=لة في أوسا� الHه ال&(لة . @العmه
ل�=j م%ي، هي ج(لة جاءت في الع�وض واإلحاPات، 

vال ل)اس� ال"(j واح� م? ع��ات ال�Vا� وال&%�د ق
ّالmی? ض(%j شهاداته9 في تق��� شامل س%%��ه هmا  ُ

، )ی�ج� ع�ل(” ی�; دی?“األس�1ع @"�رة م�0��ة مع 
ه%اك الع�ی� م? . ”قأ�Pاء م? أجل حق� اإلن=ان”و

 -�األس(اء في لغة اق0/امات ال&�; ال
اب0ة لل�41ت، ول
هmا ص�رة . الح0الل أك
� م%هاه%الF أم� KعB- و�&=� ا

م"غ�ة ع? االح0الل، ج�ه� ال=�U�ة على ال=Bان 
ال�س4لة األك
� روت%4�ة هي . ًال(�ن44? مغلفا @ق��ة ج�ز

ًاألك
� تغلغال، وزعHعة، وع�م ت1��� ً.  
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أر�� �(
ال الkl�0 ل/bة ع%� ال(فه�م ال(&�د 
vهmا ه� ال�صف الع=B� لالق0/امات . ”رس9 خ�ائ{“

V0هال0ي ت�. (? رس9 م1%ى الj41 وتفاص4ل ع? �ل ساك%
هmا ال�0ث34 ق� K�(ل ت"��� الj41، وت"��� ساك%�ه 

، ت"��� أو ت=&4ل ”@(? ف4ه9 األPفال القاص��?“
�ه��ات أو تفاص4ل أخ� م
ل أرقام ال0لف�نات، ورس9 

Kً/�ث هmا غال�ا ل�ال، ما ب4? . ك�و�ي للغ�ف وال(�اخل ً
” رس9 الRارPة“وألن . ًم%0"ف الل4ل والRام=ة ص�احا

نKقV0ي ال0&�ل في أرجاء الK ،j41ق�م� ب0&(�ع ساك%ي 
  .نالj41 في غ�فة أو غ�ف40? و�Vع� عل4ه9 ح�اسة

م? هي العائالت ال0ي ی90 اخ0�ار ب�4تها �ه�ف 
نكان�ا Kق�ل� ل%ا “. ً؟ �لها، ج(�عا”رس9 الRارPة“لـ 

أشRاص في ال�اقع غ4� . ًم=�قا @أن ل�- له9 عالقة
هmا ما قاله ” ار�4? في اإلرهاب، أب��اء بلغة مغ=�لةم�

وح�ة (ل%ا أح� ال�ه�د، ال�قI4 أول في وح�ة دوف�فان 
ل�- ه%الF أv “: ضا@{ ب�رجة رائ� قال). ال(=0ع�_4?

، ل�- ه%الF أم� ی0عل3 ب%�اPات )لل0/ق34(مUل�ب 
�4Uخ ¡Rة أو شKة معاد�1��Rت . j41ت�خل إلى ال jأن

 �9 غ�فة –ع(ل�ة رس9 خارPة للj41 فق{ ل0ف/¡ وتق�م @
وقال آخ�، وه� ب�رجة . ”��ه، ث9 ت%0قل إلى الj41 ال0الي

ًول)? هmا ت(اما اع�0اPي، �ان @إمBاني أن أخ0ار ” : رائ�
أv بj4 أر��ه، م
ل(ا تف/¡ ال��اح، تلع3 اإلص�ع 

  .”لBK 9? ه%الF أv ت�ج�ه. �وت�فعه وت� أی? تهI ال��ح
�ه وم? ال&انI اآلخ�، م? � jت�قف vmان الB)ال

vذاك�تي، و��ف� خ�الي الع(ل، ت&� ه%اك اق0/امات 
” مه(ة“I&K ت%فm4ها، ول�=j ” مه(ة”ل�=j بـ. �أخ�

. @�Uل�ة، بل هي روت4? ی�مي ل/�اة مB��فة ومق0/(ة
. أراه9 قادم4? لله�م وال�0س�ع“. ما @ع� ال"�مة ی�0ح�ج

�ف� و�Hرع� ال�عI، مع أوجهه9 ال(غUاة ومعRKن  ن
، هmا ما قال0ه إس�اء أب� عل�ا م? ”ال=الح الK vm/(ل�نه
. ”قأ�Pاء م? أجل حق� اإلن=ان“ّبل�ة ال(غ4�، لUاق9 

�ع “U0وال أس ،j41حاجات ال �قادرة على ت�ف4 �غ4
vأنا مU�ودة م? ب04ي، وع�و م�ج�د . ال=�U�ة عل�ه

�ع فعل U0وال أس ،vاء و�(- @أوالد�ب�اخله، BK=� األش
  .ه%� حام� م? بل�ة سل�اد، أضافj ”شيء

 I&K j)"ال �غال�ا، ال أع0ق� أن ال&%�د �اسv ً
ُتع�ض شهاداته9 م? أجل ل(ع�فة . أن Kق�أوا تقار��نا

. اآلخ��?، الmی? ل�BK 9ن�ا ه%اك، ع(ا فعل%اه @اس(ه9
اق�أوا هmا : ول)%%ي هmه ال(�ة أت�جه إل�9B وأPلI م%)9

mع? ه I0� vmش(�ال، ال �
ا ال(�ض�ع �ي ًال0ق���، األك
�ع أن ن)(ل ألنف=%ا ال&Hء ال%اق¡ في الف4ل9U0=ن.  

ور_(ا، م? Kع�ف، لj4 أخ�تي وأخ�اتي 
أن90 الmی? . ًال(b0اه��? في بلف�ر س�&�ونه مه(ا

�ة ولع%ف ش�Pي وشاه�ت9 
ًتع�ض90 م*خ�ا الع0قاالت ع1
ًالف&�ة ال0ي ال ت/0(ل أح�انا ما ب4? ال�اقع الvm ع�0(�ه 

. ات �اذ@ة ی90 ن��ها في وسائل اإلعالموما ب4? ب�ان
نحاول�ا أن ت�URا خ�Uة أخ� وت4Rل�ا ��k س0�ع�و  �
�ه ق�ار، ال س(ح هللا، @أن ت)� � mR04س vmنفي ال�4م ال

ع=ى أن ی�1أ . نب�4ت)9 مB��فة، وت)� ل�ال�9B مق0/(ة
  .اإلصالح م? هmا ال4R0ل

  ١٦/١٢/٢٠٢٠م�قع الق�س الع�_ي 
* * * * * 

 لعال9 ات/�واKا م/0لي ا
  

 م�Rائ4ل سفارد -هآرت-
�عI ال(/0ل ه9 لاح0الل آالف ع�ی�ة م? أب%اء 

ال(%b(ة ال0ي ت(
ل ال(/0ل4? . نالج�w في دول ال(%Uقة
، وال)
4� م? ال%�Uاء  نهي م%b(ة خارجة على القان�

نف4ها م�ج�دو في ال=&� م%m ع��ات ال=%4? . ن
 ال0ع41� قوم%b(ات حق� االن=ان ال�ول�ة تق�ل إن ح��ة

ل(عارضي ال%bام في ال(%ا3P ال(/0لة مق�4ة، وأن 
ال(/0ل اقام . ال%�اPات م? اجل االس0قالل تع10� تآم�
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�ه %Pقة ال(/0لة ونقل اآلالف م? م�اU%)ات في ال%P�0=م
  . ال4ها

مbاه�ات ض� االح0الل وال(=P�0%ات وم? اجل 
االس0قالل ت�اجه @ق�ة ضR(ة، وم%ها اس�R0ام ال�صاص 

وح0ى ن�Uاء . Pي، وم? ی%b(�نها ی90 س&%ه9ال(Uا
نحق� االن=ان م? ال�عI ال(/0ل الmی? Kع(ل� م?  ق

  . اجل ال(/0ل4? ه9 ه�ف لل0/��� ونHع ال��¥�ة
ح�Bمة ال(/0ل ت=�R0م ال�سائل ال�ق(�ة ال0ي 

م? اجل ” أو.اس.ان“ت�Uرها ش��ة ال=ای1� االس�ائ4ل�ة 
�فة ال0ي في اح�� ال(�اجهات الع. م0ا@عة م%0ق�یها%

 ;�ح�ثj ب4? ال(/0ل4? وال�اقع4? ت/j االح0الل قام ال&
ال(/0ل @ق"ف م%ا3P م�ن�ة @الف�سف�ر االب��، رفع 
نعل9 وP%ي لل�اقع4? ت/j االح0الل م(%�ع ح=I القان� 

وح0ى أن ال(/0ل اقام ج�ار . وه� ی�ف� ذر�عة لالع0قال
ف"ل @�Uل مwات ال)4ل�م0�ات داخل االراضي ال0ي ی�عي 

   .نل(/0ل� أنها ارضه9ا
ال�4م اس�ائ4ل ت�ف في Pل�عة ج1هة اعادة العال9 

هي ت��� م/� الع1� . الى ما ق1ل ال/�ب العال(�ة ال
ان�ة
ال0ي اسR0ل"0ها االن=ان�ة م? ح�_4? ق0ل ف4ه(ا ع��ات 

جHئ�ا أو @�Bل (ع1� ت9 تV(4%ها .مالی4? االشRاص 
  . نفي القان� ال�ولي ال/�ی³) كامل @ال�Uع

لع1�ة ال�ئ�=ة، وهي اس�R0ام الق�ة في العالقات ا
، )@اس0
%اء ال�فاع ع? ال%ف-(ال�ول�ة ه� أم� م�ف�ض 

ت9 تV(4%ها في م4
اق االم9 ال(0/�ة وت9 تعH�Hها @(�1أ 
لهmا، العال9 ال Kع0�ف . أنه ال ی90 ام0الك ال=�ادة @الق�ة

ولهmا العال9 ال . @=�ادة روس�ا في ش�ه ج�H�ة الق�م
�ادة اس�ائ4ل في ش�قي الق�س وه�Vة Kع0�ف=@ 

   .ال&�الن
 vmي ال��االم4 -�اآلن، في أواخ� عه� ال�ئ
ی*م? @ال�ارو�%�ة االج0(ا¥�ة م? ال%�ع ال(�0ح; ج�ا، 

  . ناس�ائ4ل ت=اع�ه على ال(- بهmا ال&�ه� للقان� ال�ولي

هmا ح�ث ع%�ما �انj اس�ائ4ل هي ال�ولة 
�ة واقامj عالقات ال�ح�4ة في العال9 ال0ي اع10�ت Pا�ق)Kد

�ا�بهmا فق� . ت&ار�ة مع نbام االب�تهای� في ج%�ب اف��
. أد� ذلF الى اس0(�ار ال%Vال ض� الع%"��ة ال((أس=ة

هmا K/�ث اVKا في ال=%�ات االخ4�ة، ح³4 مقابل ال(- 
@ال%Vال الفل=4U%ي م? اجل ال/��ة نق�م @عق� ت/الفات 

هmا ن(%ح ال(��H م? مع انb(ة اس�10ادKة في العال9، و_
�ةPا�ق)Kال�ع9 ألف�ل ال� .  

اجل، ت�ج� الس�ائ4ل م"الح، واح�انا م"ال/ها 
 ل)? اVKا I&K –قI&K أن ت0ف� على م"الح اآلخ��? 

  . نأن ت)� ل%ا خ��U ح(�اء
 vmل9 الbلة هي أنه ع%�ما ن0ع(3 في الB�)ال
�نل/قه @اآلخ��? ون�ف� وقفه، ال �BK خ�ار أمام%ا س�  ن

)V? في العال9االن��ا . ام الى ت/الف ال(=�10ی? اآلخmBه
1�ع @ال%=Rة االس�ائ4ل�ةU0ا م/0لي العال9، : ه� الK

  .ات/�وا
  ٢٦ ص١٧/١٢/٢٠٢٠الغ�
* * * * * 

Kvّع� دولة " vآر شj41 ال)اتI اإلس�ائ4لي
  االح0الل

  

مقاال لل)اتI " هآرت-"ن��ت م*خ�ا ص/�فة 
إس�ائ4ل تلف�  "ت/j ع%�ان) vآر شj41(إس�ائ4لي  ال�ه4�

�ة"، ان0ق� ��ه ما س(ي "أنفاسها األخ4�ةPا�ق)Kفي " ال�
إس�ائ4ل، وان/�ارها، وتف4Vله لل��; في @الد الق�م�ة 
ال(U0�فة األل(ان�ة ال&�ی�ة، أو @الد الق�م�ة ال(U0�فة 

وهي " إس�ائ4ل"األم4���ة ال&�ی�ة، على ال��; في دولة 
  .تلف� أنفاسها األخ4�ة

 س%�ات في vm٤ ن�� ق1ل هmا ال(قال ال
�، ع� دولة االح0الل، ومHاع(ها ��ولة حVار�ة "هآرت-"

�ة، ت�ع� لل0عاK; وال0=امح مع األخ�، بل أك� Pا�ق)Kد
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أنها ذهj1 إلى نقUة الالع�دة في الع%"��ة وان/�ار 
دK(ق�ا04Pها ال(Hع�مة، وازدKاد شه04ها ن/� م��H م? 

  .االس0�Uان واالح0الل
ی�1و أن%ا اجH0نا نقUة الال "ه شj41 قال في مقال

إنهاء االح0الل  ع�دة، و�(B? أنه لK 9ع� @إمBان اس�ائ4ل
ووkl االس0�Uان وت/ق34 ال=الم، و��1و أنه لK 9ع� 
�ة Pا�ق)Kة و�نقاذ ال��@اإلمBان إعادة إصالح ال"ه�4ن

  ".وتق=�9 ال%اس في هmه ال�ولة
ًإذا �ان ال�ضع �mلF، فإنه ال Pع9 : وأضاف

ي هmه ال�الد، ول�- ه%اك Pع9 لل)0ا@ة في لل��; ف
I&K فعل ما اق0�حه . هآرت-، وال Pع9 لق�اءة هآرت-

إذا �انj . ق1ل عام4?، وه� مغادرة ال�الد )روغل ألف�(
ًاإلس�ائ4ل�ة وال4ه�دKة ل�=0ا عامال ح��4ا في اله��ة، و�ذا  ً
 ،كان ه%اك ج�از سف� أج%1ي ل�� �ل م�اP? إس�ائ4لي

ًى ال0ق%ي، بل @ال(ع%ى ال%ف=ي أVKا، فق� ل�- فق{ @ال(ع%
I&K ت�دKع األص�قاء واالن0قال إلى سان . ان0هى األم�

  .ف�ان=�=�B أو ب�ل4? أو @ار�- 
م? ه%اك، م? @الد الق�م�ة ال(U0�فة "وتا@ع 

األل(ان�ة ال&�ی�ة، أو @الد الق�م�ة ال(U0�فة األم4���ة 
ئ4ل وهي ال&�ی�ة، I&K ال%b� به�وء وم�اه�ة دولة إس�ا

I&K أن ن�UR ثالث خ�Uات إلى . تلف� أنفاسها األخ4�ة
�ة وهي تغ�Pا�ق)Kة ال�Kقال�راء، ل%�اه� ال�ولة ال4ه�د .

  ".نK(B? أن ت)� ال(=ألة ل9 ت�ضع @ع�
. B)K? أن%ا ل9 ن&H0 نقUة الال ع�دة @ع�: وأك�

 klان إنهاء االح0الل ووBأنه ما زال @اإلم ?B)و�
�ة االس0�Uان و�عادة إصالPا�ق)Kة و�نقاذ ال��ح ال"ه�4ن

  .وتق=�9 ال�الد
في ع4? ن%0�اه� ول14�مان  أضع اص�عي: وقال

وال%از�4? ال&�د، ألوقbه9 م? هKmانه9 ال"ه�4ني، أن 
�الر �ل�0%4  نت�امI و��ش%4� و_ای�ن و_اراك أو_اما ̈و v

  .نل�=� ه9 اللmی? س4%ه� االح0الل

ورو_ي ل�=j األم9 ال(0/�ة واالت/اد األ: وأضاف
الق�ة ال�ح�4ة في العال9 . ه(ا اللmان س�4قفان االس0�Uان

نالقادرة على إنقاذ إس�ائ4ل م? نف=ها، ه9 اإلس�ائ4ل�4 
أنف=ه9، وذلF @اب�0اع لغة س�اس�ة ج�ی�ة، تع0�ف 

. ن@ال�اقع، و_أن الفل=4U%44? مm&0رو في هmه األرض
وأح³ على ال�/³ ع? الU��3 ال
ال³ م? أجل ال�قاء 

  .�4 ال/�اة ه%ا وع�م ال(�تعلى ق
 ،?4U=أن جاؤوا إلى فل m%ائ4ل�4 م�ناإلس
نی�ر�� أنه9 ح"4لة �m@ة اب�0ع0ها ال/��ة ال"ه�4ن�ة، 
�ة ال4ه�دKة ع1� "R�في ال �B)خاللها �ل ال jم�R0اس

  .ال0ار�خ
، "اله�ل���سj"وأك� أنه م? خالل اس0غالل 

ض اسU0اعj ال/��ة أن تق%ع العال9 @أن فل=4U? هي أر
ال(�عاد، وأن اله�Bل ال(Hع�م م�ج�د ت/j ال(=&� 
َاألق"ى، وهmBا ت/�ل الmئI إلى ح(ل ی�ضع م? أم�ال 
ًدافعي الV�ائI األم4��44? واألورو_44?، ح0ى @ات وح�ا 

  .ًن�و�ا
I_�4 و�ه�د، : وأضاف ال)ات�نأك� عل(اء آثار غ

م? جامعة تل أبI4، أن " إس�ائ4ل فل%0�0ای?"م? أشه�ه9 
ًأVKا �m@ة وق"ة خ�ا��ة ل�- لها وج�د، وأثj01 اله�Bل 

ًج(�ع ال/ف��ات أنه ان�ث� ت(اما م%m آالف ال=%4?، وورد 
 �4
ذلF ص�احة في ع�د �41� م? ال(�اجع ال4ه�دKة، و�

F_44? أك�وا ذل�ه9 : وتا@ع .م? عل(اء اآلثار الغ�كان آخ
كاتل4? " م، عال(ة اآلثار ال1��Uان�ة ال���0رة ١٩٦٨عام 
، ح4? �انj م�ی�ة لل/فائ� في ال(�رسة "%�سكاب4

ال1��Uان�ة لآلثار @الق�س، فق� قامj @أع(ال حف��ات 
 �4Pها لألسا/Vف I1=@ ?4U=دت م? فل�Pالق�س، و@
اإلس�ائ4ل�ة، ح�ل وج�د آثار له�Bل سل�(ان أسفل 

وأوضح أن عاملة اآلثار ق�رت ع�م  .ال(=&� األق"ى
 واك0�فj أن ما ًوج�د أv آثار أب�ا له�Bل سل�(ان،

�ه )=K"�4ائ4ل�له " ناإلس -�م1%ى إس�Uالت سل�(ان، ل
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ًعالقة @=ل�(ان وال إس�Uالت أصال، بل ه� ن(�ذج 
 ،?4U=3 @فلPشائع ال1%اء في ع�ة م%ا �مع(ار لق"v

جاءت م? ق1ل ج(��ة " نكاثل4? �4%�4"وهmا رغ9 أن 
قص%�و اس0)�اف فل=4U?، لغ�ض ت�ض�ح ما جاء في 

ً�رات�ة، ألنها أ�ه�ت ن�اPا �41�ا في ب��Uان�ا ال�واKات ال0 ً
  ".قال�� األدنى" ح�ل تار�خ ١٩نفي م%0"ف الق� 

لع%ة ال)mب هي ال0ي تالح3 اإلس�ائ4ل44?، : وقال
ًو��ما @ع� ی�م، ت"فعه9 على وج�ههB�@ 9ل س4B? ب�4 
ّمق�سي وخل4لي ونابل=ي، أو @/&� ج(اع4%ي أو سائ3 

  .حافلة م? Kافا وح�فا وعBا
نوأك� أن اإلس�ائ4ل44? ی�ر�� أن ال م=0ق1ل له9 

ها . ًفي فل=4U?، فهي ل�=j أرضا @ال شعI �(ا �mب�ا
ه� �اتI آخ� Kع0�ف، ل�- ب�ج�د ال�عI الفل=4U%ي، 

) نج�ع� ل�في(بل و_0ف�قه على اإلس�ائ4ل44?، ه� 
، إذ Kق�ل ی�1و أن : وقال :vال"ه�4ني ال�=ار

ي ال���، فق� اح0لل%ا الفل=4P ?44%4U%0ه9 ت0Rلف ع? @اق
�أرضه9، وأPلق%ا على ش�ابه9 الغان�ات و_%ات اله� 
نوال(�Rرات، وقل%ا س)0� V@ع س%�ات، وس4%=� وP%ه9 

.. ٨٧وأرضه9، و�ذا @&4له9 ال�اب Kف&� ان0فاضة الـ 
نأدخل%اه9 ال=&� وقل%ا س%�_4ه9 في ال=&�    .ن

@ع� س%�ات، و_ع� أن �%%ا أنه9 : وأضاف
ن إذا بهK 9ع�دو إل4%ا @ان0فاضة م=ل/ة اس�0ع�1ا ال�رس،

، أكلj األخV� وال�ا@-، فقل%ا نه�م ب�4ته9 ٢٠٠٠عام 
نون/اص�ه9 س��P ?4%لة، و�ذا بهR0=K 9�ج� م? 
ال(=4/0ل ص�ار�خ VK�_�ن%ا بها، رغ9 ال/"ار وال�مار، 

   ..فأخmنا نUR{ له9 @ال&�ران واألسالك ال�ائ)ة
ض و_األنفاق، إذا بهK 9أت�ن%ا م? ت/j األر"وأك� 

ًح0ى أثR%�ا ف4%ا ق0ال في ال/�ب ال(اض�ة، حار_%اه9 
ن@العق�ل، فإذا بهK 9=�0ل� على الق(� ال"%اعي 

ن؟ و��خل� ال�عI إلى �ل بj4 في )عام�س( اإلس�ائ4لي
إس�ائ4ل، ع1� ب³ ال0ه�ی� وال�ع�4، �(ا ح�ث ح4%(ا 

اسU0اع ش�ابه9 االس0�الء على الق%اة ال
ان�ة 
  . .االس�ائ4ل�ة

 Iشع Iخالصة الق�ل، ی�1و أن%ا ن�اجه أصع
�ع�فه ال0ار�خ، وال حل معه9 س� االع0�اف @/ق�قه9 

  ...".و�نهاء االح0الل
  ١٩/١٢/٢٠٢٠و�الة وP? لالن�اء 

* * * * * 

 – إذا �ان @ای�ن ی��� ص%ع سالم إس�ائ4لي
 قفعل�ه أن Kف0� ع? ال(اضي فل=4U%ي

 

 عالء ال�ی? أب� ز�%ة: ت�ج(ة
Kز (–9 أفي شال�٢٢/١٢/٢٠٢٠) ف�ر�? أف4  

�ةال ی%�غي لإلدارةB��اجع،  االم�ال&�ی�ة أن ت0 
 3��Uال=ام وتع�د إلى ال Iام�ة، ع? إرث تPب�=ا

I&K أن . ال(=�ود الvm شBل0ه ع(ل�ة سالم أوسل�
تVغ{ إدارته على إس�ائ4ل ل0ق1ل م�ادرة ال=الم 

  .>>...الع�_�ة
>> ...�� في ع%�ما ی�خل @ای�ن الj41 األب

ن، س�ف ت)� م=ألة إس�ائ4ل )ی%ای�(ن �ان� ال
اني ٢٠
. وفل=4U? في م�ت�ة م�0ن�ة للغاKة في قائ(ة أول��اته

ومع ذلF، س�ف ی0ع4? عل�ه في م�حلة ما ال0عامل مع 
�ة، ول� �ان ذلF فق{ @=I1 م��0�Hها في Vه القmه

نوس0)� مه(0ه األولى هي . قس�اسات ال�� األوس{
 الvm ت��ه سلفه، دونال� ت�امI، م�اجهة اإلرث ال=ام

ال�ئ�- األك
� تع"�ا إلس�ائ4ل في تار�خ ال�الKات 
ول9 ت)? ل�� ت�امI س�اسة خارج�ة م0(اسBة . ال(0/�ة

قت&اه ال�� األوس{ �Bل @ق�ر ما �انj ل�Kه سل=لة م? 
 �4
ال0/��ات ال(0ه�رة وغ4� ال�)روسة، وال0ي ان0هF ال(

  .م%ها م�ادئ ال��¥�ة ال�ول�ة
مع ذلF، ع%�ما تعل3 األم� @ال"�اع اإلس�ائ4لي و

في ان/�ازه -الفل=4U%ي، �ان ت�امI ثاب0ا وم0=اوقا ت(اما 
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كانj س�اس0ه الRارج�ة غ4� قابلة للH44)0 . إلس�ائ4ل
االع0�اف @=�ادة : ًتق���ا ع? أج%�ة ال�(4? اإلس�ائ4لي

إس�ائ4ل على م�تفعات ال&�الن ال=�ر�ة ال(/0لة؛ نقل 
األم4���ة م? تل أبI4 إلى الق�س؛ إلغاء ال=فارة 

الق%"ل�ة األم4���ة العامة في الق�س، وال0ي شBلj ق%اة 
�ة لل�الKات ال(0/�ة مع ال=لUة =�االت"ال ال�ئ
%4�ة؛ قUع ال0(��ل األم4��ي ع? و�الة األم9 U=الفل

 ?44%4U=4? الفلwعى الالج�وا(ال(0/�ة ال0ي ت�؛ )أون
ل/اس(ة للفل=4U%44?؛ س/I ال(=اع�ات األم4���ة ا

?U%ة في واش�%4U=الفل ���ة ال0/)b%م I0Bو�غالق م.  
 vm4? ال_H/لل �العاب IUاز ال(=0ق�ُث9 ت�ج االن/
ان0ه&ه ت�امI @إعالن خUة ل(=0ق1ل إس�ائ4ل واألراضي 
ال(/0لة، وهي الURة ال0ي روج لها @/(اسة و_"�ت 

وم? ح³4 ال&�ه�، ل9 . ”نصفقة الق�“ٍعال @اع�0ارها 
ت)? هmه خUة سالم على اإلPالق، و�ن(ا رخ"ة م&ان�ة 

?44%4U=ائ4ل على ح=اب الفل�ع إس�وق� دعj . ل�0س
 في ال(ائة م? م=احة ٣٠الURة إس�ائ4ل إلى ض9 ح�الي 

ًالVفة الغ�_�ة رس(�ا، @(ا في ذلF ال)0ل االس0�Uان�ة غ4� 
القان�ن�ة، ووادv األردن الB�K vmل سلة الغmاء لل=Bان 

4U=ة  .%44?الفلUال=ل jVًو�(ا �ان م�0قعا، رف
%4�ة الURة U=ح0ى م%اق�0ها–الفل jVوفي . بل ورف

ال(قابل، رحI ن%0�اه� @الURة، ل)%ه ل9 یmR0 أv إج�اء 
1�قها ألنه ل9 ی� أv فائ�ة في ال9V ال�س(ي ألجHاء U0َل

ٍوه� راض ع? ال�ضع ال�اه? الvm . م? الVفة الغ�_�ة
 في م�اصلة ض(ها الHاحف K(%ح إس�ائ4ل ح��ة ال0"�ف

%4�ة م? دو ال(غام�ة @اح0(ال تع�ضها U=نلألراضي الفل
  .لعق�_ات دول�ة

B)K? ال0%1* @أمان @أن @ای�ن س�ف ی%R�� في 
ًال/� م? األض�ار فق{ ب�ال م? االنقالب ال�امل على إرث 

فق� وع� ال�ئ�- ال(IR0% @اتRاذ خ�Uات . ت�امI ال=ام
ق0"ادKة واإلن=ان�ة ال0ي ف�ر�ة إلعادة ال(=اع�ات اال

?44%4U=وتعه� @إعادة ف0ح . ت(- ال/اجة إل4ها للفل
�ة، ل)%ه تعه� @ع�م l��ة في الق�س ال�الق%"ل�ة األم4��

I4ة إلى تل أب�وه� Kعارض . إعادة ال=فارة األم4��
ال�0سع االس0�Uاني وال9V اإلس�ائ4لي ال�س(ي ألv جHء 

 ر_{ ال(=اع�ات م? الVفة الغ�_�ة، ل)%ه ما یHال ی�ف�
قاألم4���ة @=&ل إس�ائ4ل في م&ال حق� اإلن=ان أو 

وه� مF=)0 @��ة . ن@(�� الH0امها @القان� ال�ولي
�اسة ما ق1ل ت�امI، ال(0(
لة في تف4Vل حل ال�ول40? =@

  .لل"�اع اإلس�ائ4لي الفل=4U%ي
 }Rع�د @ای�ن إلى الK جح أن�اخ0"ار، م? ال(@

 الK vmقVي ب0ق�9K ال�الKات ال0قلv�4 لل/Hب ال�K(ق�اPي،
ل(=اع�ة ” ال�س�{ ال%�Hه“ُال(0/�ة في دور ما ی�عى 

و_ال(عاني . الU�ف4? على ال�0صل إلى ت=��ة تفاوض�ة
ُالع(ل�ة، س�ف Kع%ي هmا إح�اء ما �ان UKل3 عل4ها اس9 

إلى أن أخ�جها ن%0�اه� ع? م=ارها –” ع(ل�ة ال=الم“
 أه�افه ، ع%�ما ت�قفj ع? خ�مة٢٠١٤في العام 

  .الRاصة
ًل)? ع(ل�ة ال=الم �انj دائ(ا م&�د ت(
4ل�ة 

�فة Rة“كلها -س�ّوهي ل9 تق�ب . ”سالم“وال ” ع(ل
ًالفل=4U%44? أب�ا م? ت/ق34 ه�فه9 ال(0(
ل في 
االس0قالل و�قامة ال�ولة في ال=%�ات ال=�ع والع���? 
�ة أوسل� األولى في ح�Kقة lع اتفا�lت� m%م jVال0ي انق

ب��، وال("ادقة عل4ها @("اف/ة م0�ددة ب4? الj41 األ
 9�رئ�- ال�زراء اإلس�ائ4لي آنmاك، إس/اق راب4?، وز¥

%4�ة Kاس� ع�فاتU=الفل ���ة ال0/)b%كان ما فعل0ه . م
ع(ل�ة ال=الم ه� إعUاء إس�ائ4ل الغUاء الvm اح0اج0ه 
vل(�اصلة ال=عي إلى إن&از م��وع اس0ع(ار ع�واني 

 �Vاألخ }Rال �ة ل(ا ق1ل العام ا -ع1�ل/�ود ال�ول
�ا، فعل�ه  .١٩٦٧���ًإذا �ان @ای�ن ی��� سالما دائ(ا وح ً ً

ًأوال أن Kع0�ف @أن االلH0ام األم4��ي غ4� ال(��و� ت&اه 
إس�ائ4ل، والvm �ان ه� نف=ه على ارت�ا� وث34 @ه، ق� 



  

  
٣١٨ 

ًف�ل ت(اما في ت/ق34 اله�ف ال(عل? ال(0(
ل في ت/ق34 
   .?حل على أساس ال�ول40

لق� أص�ح م? ال(أل�ف ال�4م أن نق�ل إن حل 
فال/&9 الهائل لل(=P�0%ات ال0ي . ال�ول40? ق� مات

�(j في الVفة الغ�_�ة، وال0ي KقU%ها أك
� م? l٦٥٠أ 
%4�ة U=ام دولة فل��ألف یه�دK ،v=�0ع� أv إمBان�ة ل

و_ال0الي، أص�ح ه%اك دع9 . قابلة لل/�اة وم0"لة جغ�ا��ا
نI الفل=4U%ي، ول� أنه ل�- م? جانI مH0ای� م? ال&ا

�ة ال�اح�ة ب4? Pا�ق)Kة ال�ولة ال��ة، لف)�%4U=ة الفلUال=ل
قنه� األردن وال�/� األب�� ال(�0س{ مع حق� م0=او�ة 

ًل�- م? ال(�0قع مUلقا أن ی10%ى @ای�ن  .ل&(�ع م�اP%4ها
و�ذا ت(=F @الف)�ة الق�K(ة ل/ل . م
ل هmه الف)�ة ال(U0�فة

 فإن عل�ه على األقل أن Kأخm @ع4? االع�0ار ال�ول40?،
ال0غ44�ات ال0ي ح�ثj في إس�ائ4ل وال(%Uقة في العق�ی? أو 

كانj إس�ائ4ل ت0/�ك ب
�ات ن/� . ال
الثة عق�د ال(اض�ة
ِال�(4?، مع �ه�ر ت&ل�ات مقلقة وم%mرة للع%"��ة 

 vال4ه�د �ش�ة على الع%" �
 - ًوال��ف%4�ة، وتأك4ٍ� أك
نو�&عل قان� .  له��0ها-  %"� ال�K(ق�اPيًب�ال م? الع

 م? ٢٠١٨) ی�ل�4(ال�ولة الق�م�ة الvm ص�ر في ت(�ز 
vإس�ائ4ل دولة ف"ل ع%"� م? خالل ال0أك�4 على أن 

ًوح"��ا في تق��� ال("4� الق�مي ” ًف���ا“ًلل4ه�د حقا 
   .في ال(%Uقة ال�اقعة ت/j حB(ها

وهmBا، @اإلضافة إلى ت(H44 االت&اهات غ4� 
�ة في ال=�اسة اإلس�ائ4ل�ة اPا�ق)Kة لل�Vة وال(%اه�لل14�ال

واالع0�اف ب�ج�دها، س�ف K/0اج @ای�ن إلى ت��U� ح�ار 
 v4%44? م? خالل ال%أU=قي مع الفل��اس0�ات�&ي ح
 ?44%4U=اف @أن للفل�اسات سلفه، واالع0�ب%ف=ه ع? س
�ة م��وعة و_أنه9 ی0(0ع� في ذلF ب�ع9 %Pنحق�قا و ً

 .ي ج(�ع أن/اء العال9 الع�_ي واإلسالميشع1ي ساح3 ف
ًك(ا I&K أVKا م�اعاة ال0غ44�ات ال0ي ح�ثj في مH4ان 

  . �الق� اإلقل�(ي وأخmها في االع�0ار

و�ان ال0غ44� ال�ئ�=ي ه� أن دول الRل�ج 
الع�_�ة ل9 تع� ت%b� إلى إس�ائ4ل على أنها ع�و وته�ی�، 

 وث(ة .و�ن(ا �/ل�k اس0�ات�&ي في ص�اعها مع إی�ان
تغ44� ذو صلة ه� ال0�اجع ال(ل/�´ في الH0ام دول الRل�ج 

%4�ة ال(=0قلةU=ة إقامة ال�ولة الفل�Vوفي ال%"ف . @ق
1�ع ٢٠٢٠ال
اني م? العام U0ة ب�، قامj أر_ع دول ع�_

9��ات إب�ا¨lار اتفاPائ4ل في إ�اإلمارات : عالقاتها مع إس
@ال%=�ة  .الع�_�ة ال(0/�ة، وال�/��?، وال=�دان وال(غ�ب

نإلس�ائ4ل، س�ف �BK إب�ام اتفاق سالم مع أv دولة 
نع�_�ة م�ضع ت�حI4، خاصة إذا �ان م? دو ت)لفة، 

�ات األر_عة األخ4�ةlل االتفا
  . م
1�ع مع ال((ل)ة U0س0)� ال �ة ال)1Hنل)? ال&ائ �

وعلى عB- دول الRل�ج األصغ�، فإن . الع�_�ة ال=ع�دKة
Kة ال=ع�د�ة ال)
4� لR0=�ه م? ال0%)� ل�� ال((ل)ة الع�_

?44%4U=یه�د @اس�0راج رد فعل . العل%ي للفل klإنه م�
ع%�k في ال�اخل وفي أجHاء م? العال9 اإلسالمي على 

  . ح0ى س�اء
وح0ى اآلن، قاومj ال((ل)ة الVغ�� األم4���ة 
نلإلعالن ع? تعاو اس�R0اراتي وأم%ي رس(ي مع 

ل=4U%44? وت&اه وهي تF=)0 @الH0امها ت&اه الف. إس�ائ4ل
 -  ٢٠٠٢ُم�ادرة ال=الم الع�_�ة ال0ي ق�مj في العام 

1�ع ال)امل4? مع U0ائ4ل ال=الم وال�على إس jض�وال0ي ع
ج(�ع ال�ول األعVاء في جامعة ال�ول الع�_�ة، وع�دها 

، �(Bافأة مقابل االن=/اب اإلس�ائ4لي م? ج(�ع ٢٢
�ام دl ة ال(/0لة، وال(�افقة على�ولة األراضي الع�_

%4�ة م=0قلة في الVفة الغ�_�ة وقUاع غHة، وال0ي U=فل
�ةl��ك(ا ت�ع� ال(�ادرة إلى . نت)� عاص(0ها الق�س ال

ل(�Bلة الالج4w? الفل=4U%44? على ” ت=��ة عادلة“
  .١٩٤أساس ق�ار األم9 ال(0/�ة رق9 

�ة���وق� تj%1 . نكانj هmه هي صفقة الق� ال/
%4�ة، ب�ئاسة Kاس� U=ة الفلUه ال(�ادرة ال=لmفات، ه�ع
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وفي ال(قابل، رفjV ال/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة . على الف�ر
، ال(�ادرة  نب�ئاسة رئ�- ال�زراء حm%4اك، أر�4ل شارو

وأعادت جامعة ال�ول . ”ل�=j ب�اKة“ووصف0ها @أنها 
vالع�_�ة تأی�4 م�ادرة ال=الم الع�_�ة في م*ت(� ق(0ها 

رفVها في ّل)? ن%0�اه� أعاد . ٢٠١٧ و٢٠٠٧للعام4? 
 �أساس ل(فاوضات م=0ق1ل�ة مع ٢٠١٨العام 

الفل=4U%44?، ول9 ت(ارس أv ح�Bمة أم4���ة أv ضغ{ 
  .على إس�ائ4ل لق�1لها

�قي، �نإذا �ان @ای�ن ی��� أن �BK له تأث4� ح
فإن أفVل رهان له ه� إح�اء م�ادرة ال=الم الع�_�ة 
%4�ة U=ة فل�واس�R0امها �أساس ل(فاوضات إس�ائ4ل

�اد�  .ة ال�الKات ال(0/�ة@
وس�ف ی0�تI على ذلF ف�ض عق�_ات على 

، . إس�ائ4ل في حال اس0(�ار تع%0ها �وم? ناح�ة أخ�
ِّس�ف ت(B? م
ل هmه ال=�اسة ال((ل)ة الع�_�ة ال=ع�دKة 

وس�ف . وت�&عها على ال"ع�د إلى م0? قUار ال=الم
�ادة أم4���ة ج��wة على هmا ال%/� ب�ع9 دولي l ت0(0ع

ا في ذلF م? العال9 الع�_ي، والعال9 اإلسالمي، واسع، @(
  .واالت/اد األورو_ي ومع9b أعVاء األم9 ال(0/�ة

ًوأخ4�ا ول�- آخ�ا، س�ف ت0(0ع م
ل هmه  ً
ال=�اسة ب�ع9 ال&%اح ال0ق�مي لل/Hب ال�K(ق�اPي وأغل1�ة 

، وال��اب . ال4ه�د األم4��44? نو��ع� ال4ه�د األم4���4
R@ ،ص�"Rائ4ل م%ه9 على وجه ال��4ة أمل م? إس

ق@=I1 اس0ع(ارها وان0هاكاتها ال(%ه&�ة ل/ق� اإلن=ان 
  . نالفل=4U%ي وت&الها ال(0)�ر للقان� ال�ولي

وما تHال أقل�ة فق{ م? ال4ه�د األم4��44? ت*�� 
نال=�اسة ال0قلK�4ة، م(
لة في ل&%ة ال�*و العامة 

 .ىًاألم4���ة اإلس�ائ4ل�ة، وال0ي تق�م إلس�ائ4ل دع(ا أع(
إذا اخ0ار @ای�ن أن ی�ت�v ¥�اءة صانع ال=الم، ف=04ع4? 
ًعل�ه أوال ت/��� ال=�اسة الRارج�ة األم4���ة م? ال��Vة 
ال(04ة لل/�Bمة اإلس�ائ4ل�ة وأع�انها في ال�الKات ال(0/�ة، 

وأن ی0/لى @ال�&اعة ال=�اس�ة الالزمة ل(0ا@عة اق0�اح 
@ق�1ل جعل ال(=اع�ة األم4���ة م��وPة : غ�ل�مان

وم
ل أv س�اسي آخ�، لل�ئ�- . ن"�/ة ال�الKات ال(0/�ة
ل)? اخ0�ار . ال(IR0% ال/��ة في ت)�ار أخUاء ال(اضي

  .ًذلF ل�- إلHام�ا
* Avi Shlaim : ة�vأس0اذ فR� في العالقات ال�ول

: ال&�ار ال/�ی�v“@&امعة أك=ف�رد، وم*لف �0اب 
  .”إس�ائ4ل والعال9 الع�_ي

  :j ع%�انن�� هmا ال(قال ت/ *
If Biden Wants Israeli-Palestinian Peace, 

He Must Break With the Past 
  ١٠ ص٢٨/١٢/٢٠٢٠الغ� 
* * * * * 

ی90 إخالؤنا : نفل=4U%�4 @��قي الق�س
 الع�0ارات غ���ة

  

 هآرت-
 ٣٠/١٢/٢٠٢٠نن4� ح=� : @قل9

 9��سBان ش�قي الق�س ق�م�ا ال0(اسا ض� ال
�1ا م%ه ��ه االع0�اف @/ق�قه9 العام في وزارة الع�ل وPل

نك=اك%4? في امالك ت�ار م? ق1له9، وأال ی0عاو مع 
هmا االل0(اس . م%b(ات لل(=P�0%4? م? وراء �ه�ره9

 F%4ل�س0غ(ان وت(�4 بل v�4ان ع�الvm ق�مه ال(/ام
�9 العام ب%�� اج�اءات �UKالI ال(/B(ة العل�ا @إلHام ال

ال0ي ل�Kه في ش�قي م%b(ة إلدارة و_�ع وتأج4� العقارات 
قالق�س وأن تأخm هmه االج�اءات @ع4? االع�0ار حق� 

?44%4U=ا ی�سف . ال=اك%4? الفل�قاضي ال(/B(ة العل
نال�و قال إن ال�ولة I&K أن تق�م ال�د على االل0(اس 

  .)ف1�ای�(ح0ى نهاKة شه� ش�ا� 
%4�ة ش�قي الق�س ٦٠٠ح�الي U=عائلة فل 

��9 العامت=B? في م�ان ت�ار م? ق1ل ال . Iعلى االغل
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. ١٩٤٨هي ت��; في م�ان �انj تع�د لل4ه�د ق1ل العام 
نح=I القان� فان االمالك ال0ي �انj @(ل)�ة ال4ه�د 
وت��j اث%اء ح�ب االس0قالل @قj4 في أی�v اص/ابها 
�9 العام، اذا لBK 9? صاح1ها �ال4ه�د أو في أی�v ال

�ة في ال(قابل، االمالك ال0ي �انj @(ل). مع�وفا
 ت9 نقلها @�Bل تلقائي الى ١٩٤٨الفل=4U%44? ق1ل العام 

و_(�جI هmا . نأی�v ال�ولة اس0%ادا لقان� امالك الغائ41?
%4�ة @(=اع�ة )K ات)b%ة م�نالقان� تع(ل في العق�د االخ4
%4�ة م? ب�4تها U=9 العام م? اجل اخالء عائالت فل��ال

 في ل"الح اقامة م=P�0%ات في قلI االح�اء الع�_�ة
هmBا ت9 اخالء عائالت �
4�ة م? ب�4تها، م%ها . الق�س

  .عائالت في ال��خ ج�اح وسل�ان
ق1ل س%40? تق���ا ��فj ال"/�فة أن ملفات 
�9 العام ت9 نقلها الى الق=9 �ش�قي الق�س ل�� ال
االق0"ادv الvm ی0�أسه ال%اش{ ال�(4%ي ح4w4%%ل 

لvm غ�رف%)ال، الvm �ان ع�Vا في الj41 ال4ه�دv وا
م%m نقل ملفات . أس- ج(��ة تع(ل على ته��� الق�س

نش�قي الق�س ال�ه ازداد ال0عاو مع ال(=P�0%4? وت9 
ت=��ع Pل�ات االخالء ال0ي وصلj الى عائالت 

%4�ةU=فل.  
   ملفا١٤ ملفات إخالء في ال=%ة إلى ٣م? 

اآلن الj=)0 لل(/B(ة العل�ا ج(��ة أس=ها 
، س��ة مع ج(��ة نسBان حي أم هارو في ال��خ ج�اح

“9��9 العام” ع4� عام�في االل0(اس ت9 االدعاء . ض� ال
، ق1ل تع44? غ�رف%)ال، ٢٠١٦ – ٢٠١٢أنه ب4? االع�ام 
�9 العام �وفي .  ملفات لالخالء في ال=%ة٣ – ١ف0ح ال

 ملف لالخالء وفي العام ١١ ت9 ف0ح ٢٠١٧العام 
  . ملف لالخالء١٤ ت9 ف0ح ٢٠١٨

 فإن ال=اك%4? ح=I ادعاء ال(ل0(=4?
�9 العام Kعان� م? ال0%)4ل �نالفل=4U%44? ل�� ال

�9 العام . وال0ع=ف�وح=I اق�اله9، ال ی�ج� ل�� ال

اج�اءات م�0B_ة وواض/ة ت%9b العالقة ب4%ه و_4? 
م
ال، ال)
4� م? ال=اك%4? الفل=4U%44? ال . ال=اك%4? ل�Kه

K }9 العام، بل ه9 فق��نع�ف� نKع�ف� أب�ا العامل4? ل�� ال
نم(
لي ج(��ات ال(=P�0%4? الmی? ی�ع� ض�ه9 أو 

في حاالت �
4�ة االمالك ت9 . نالmی? Kأت� الى ب�4ته9
نتRل�"ها وت=ل�(ها لل(=P�0%4? دو أن ی1لغ�ا ال=اك4%? 
��� ه%اك م%m ع��ات ال=4%?�K ?یm4%44? الU=نالفل .

 9��ناضافة الى ذلF، ال(لK �=)0ق�ل� إن اسل�ب ال ن
K ض9 العام ال m%ت م�في ال/=�ان ال=%�ات ال0ي م mأخ

�قة �ش�قي الق�س، أو حق�قه9 �=اك%4? م/(44? أو ح
  .أنه9 اصل/�ا ووسع�ا ب�4ته9 وما شا@ه

في حالة م? ال/االت ال(ف"لة في االل0(اس قام 
�9 العام ب0أج4� ساحة بj4 في ال��خ ج�اح ل&(��ة �ال

%4�ة م�ت�Uة ب%ائI رئ�- ال1ل�Kة، آر�ه �4%غ)K ن، دو أن
في نهاKة . ت=(ح لل=اك%4? @اسw0&ار ال=احة @أنف=ه9

ال(Uاف ت9 الغاء ال0أج4�، ل)? ل�- ق1ل أن ت9 قUع 
م? ال�اضح أن هmه الع(ل�ة ت(j “. االش&ار في ال=احة

، ”نالع�0ارات غ���ة م? اجل جعل ال=اكRK ?4%ل� العقار
  .”ع4� عام�9“نقالj ال(/ام�ة اوش�ات م�(� في 

 9���Pقا “: العام جاء ردا على ذلFم? ال
�9 العام ملHم @إدارة االمالك �ل0عل�(ات القVاء فان ال
ال(�ارة م? ق1له في ش�قي الق�س م
ل(ا ی�ی� امالك 

، ل"الح اص/ابها االصل44? و�Pقا لmلF، . �م0�و�ة اخ�
�9 العام ال0ي ت=� على ج(�ع �vفان تعل�(ات واج�اءات ال

VKا على هmه االمالك، vاالمالك ال0ي ی�ی�ها، ت=� ا
س�اء في �ل ما ی0علU@ 3��قة االدارة أو في �ل ما ی0عل3 

في اPار واج�ه . @اعادة العقار الى اص/ا@ه القان�ن44?
�9 العام �@ادارة العقار ل"الح صاح�ه، مUل�ب م? ال
نتق�P 9Kل�ات اخالء م? ح4? آلخ� ض� م? VKع� ال�4 

�0ج4هات هw4ة على العقار @"�رة غ4� قان�ن�ة، �Pقا ل
�9 العام، ق1ل تق�P 9Kل�ات اخالء لل(/B(ة، ی�0جه �ال
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�9 العام الى م? VKع� ای�یه9 على العقار به�ف �نال
هmBا، في ال=%�ات االخ4�ة . ال�0صل معه9 الى ت=��ة

�9 العام الى اتفاق مع عائالت �
4�ة، انUالقا �ت�صل ال
م? األخm في االع�0ار وضعها و�mلF ال/فا´ على 

�9 م�"الح اص/اب العقار، الmی? ل"ال/هK 9ع(ل ال
نPل�ات االخالء تق�م فق{ ع%�ما ال �BK اس0ع�اد . العام

ل(? VKع ی�Kه على العقار @"�رة غ4� قان�ن�ة لل�0صل 
�9 العام ق1ل تق�9K ال�ع��وم
ل(ا . �الى ت=��ة مع ال

ت�4� ال(ل0(=ة في االل0(اس فان ادعاءاتها @ال%=�ة 
�vني الK vm=� على هmه االمالك هي م? لالتفاق القان

�9 العام�  .اخ0"اص ال(��ع ول�- م? اخ0"اص ال
  ٢٢ص/٣١/١٢/٢٠٢٠الغ� 

* * * * * 


