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 ّك.ابها ن�3 وجهة ع� تع/� ال.ق��� في ال�اردة ال#�ض�عات. 
 
 8.أصل مــ� فق�ات ال&ع= &اخ.:ار الل>�ة ق/ل م� ال.:�ف ی 

  ذلC Dـل�.�اس ال.ق��� في ت�د ال.ي األخ�ار أو ال#قاالت &ع=
 .وم�ض�عه ال.ق��ـ� ح>8 مع

  
 ةHم� الغا ��#Jال#.�ج#ة ال#قاالت &ع= ال.ق��� ت .Kأو ابـّل 

���Kمف ���Mس�ائ�ل��� غ�Pالء ن�3 وجهة إب�از ه� وUا ه.Kابـّل 
  ئللقار ی.Vح م#ا إس�ائ�ل، لVWاسة ال#عارضة أو ال#�U�ة ســ�اء
  .ال#_.لفة ال��3 وجهات على اإل[الع ف�صة

  
  نالل>�ة ال#لVKة ل`Uو الق�س



  

 
٣

�.b#الc  
  االردن والق�س

 ٥  .. رسـالة الهاش#�ــ�� فـــي ال�فاع عــ� ال#ق�سات  
 ةHال�صا �fUان یgVك الالت�� والفات���i& C�:�.یه�ئ ب D٦  ال#ل  

  نشUو سVاسVة
 ة: ال_:اونةV��iWة الفلVJقة ل� ت�ع8 &األم� دو حل عادل للقi�#٧  نال  
 �:#ات مع ن��3ه الnم�اح �<H ةVوز�� ال_ارجoo  ٨  
 ال/�اق rإس�ائ�ل حف��ات في ساحة حائ s٨  األردن ی�ی� ت�ف�  
 "ةVةال_ارجV��iWم`ار�عه االس.ع#ار�ة ":  الفل sع االح.الل على ت�ف�<`H ال�ولي u#:ال

  ٩  ال.�سVvة
 رات�i.ف�� األردني على آخ� الWلع الiH ١٠  ال�ج�ب  

  اع.�اءات 
  ١٠  غ�ب األق:ىاالح.الل ی�اش� م`�وع ته��� ساحة ال/�اق وج��ب  
 ةVy�`قة الi�#ع ل>�ة إع#ار األق:ى م� إصالح ت`ققات في ال�#H ١٢  االح.الل  
 {إلى &اب األس�ا oدU١٣  ًج�افات االح.الل ته�م درجا ی  
 ق��b.ا للnع ثالJ_ع.قل مق�س��� و�H ًاالح.الل ُ ْ ّ  ١٤  
 8١٤  اع.قال ع�د م� ال#ق�س��� خالل دفاعه8 ع� أراض�ه  

  اع.�اءات/ تقار��
  ع.قلH ١٥  ٢٠٢٠ قاص�ا خالل العام ٥٥٠االح.الل  

  تقار��
 "#Hس�ف ال.�قعات : ن����رك تا =V�سف�� أم��gا في إس�ائ�ل ی.b�ث &ف�ح ع� ت_

  ١٦  الفلV��iWة وف�ض حقائ� دائ#ة على األرض
  

  فعالVات
 ف��bي ال_ارج في : أب� م���iWدور فل �bت#� جامع ل�U١٨  "ال#�3#ة"م  

8Kاخ.�نا ل  
  8ةمعالVا&ة: مق�سMال� oان.. وادiV.١٩  حي مق�سي ی�اجه ال.ه��� واالس  
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  آراء ع�VMة

 ��iWر واالنع.اق م� االح.الل.. فل�b.ال �bشاقة ن uة ال زال��W#ّال ّ  ٢٠  

  آراء ع/��ة م.�ج#ة
  oالي ال�ه�دVل�ن�Kم`�وعه ال sاني على ت�ف�iV.ي االسMا ی.�اف� الل�sgو[�د  ه

  ٢٢  لغ�VMةالفل�����iW م� الJفة ا

  خ�ار &االن>ل�"�ةأ
King congratulates new Latin Patriarch of Jerusalem 24 

Foreign Ministry: Israel has legal and human rights obligations towards 
Palestinian people 25  

Train stations, including Jerusalem, to close for infrastructure work 25  

Palestinian Family Forced to Demolish Section of Home in East Jerusalem 26  
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  االردن والق�س
  .. رسـالة الهاش#�ــ�� فـــي ال�فاع عــ� ال#ق�سات

 رأo ال�س.�ر
bHً#ل جاللة ال#لD ع/� هللا الnاني إرثا تار�_Vا وش��Vا في وصای.ه على ال#ق�سات اإلسالمVة    ً ً

ًوال#VbVWة في الق�س، م�افعا ع� رسالة ال�b ال.ي جاء بها ال�/ي الع�Mي الهاش#ي، فهsه األرض 
Wاومة عل�ها، وال رض�خ للJغ�[ات مه#ا ال#ق�سة ح� ال#Wل#�� وال#���bVW ف�ها تار�_ي أب�o، فال م

uة حاف� عل�ها  .علVة، م� ش��VbVW#ة والVل� األردن في ث�اب.ه ت>اه الق�س ومق�ساتها اإلسالمiو��
 ��iWقة في تار�خ فلVاب، في العه�ة الع#��ة ال.ي تع� أه8 وثi_فة ع#� ب� الVعه� ال_ل sل#� م�W#نال

ًلفارو ألهل الق�س أمانا ألنفWه8 وألم�اله8 ول�KائWه8 والق�س، تلD ال.ي أعiى ف�ها ال_لVفة ا ق
ِّوصل�انه8 وسق#ها و���Mها وسائ� مل.ها، وأنه ال ت�f �gWائWه8 وال ته�م، وال ی�ق� م�ها وال م� ح�"ها 

ّوال م� صل�/ه8 وال م� شيء م� أم�اله8، وال �KHه� على دی�ه8، وال JHار أح� م�ه8 واس.#� هsا  .نُ
ً ق�نا، إلى أن &اHع رؤساء �fائ� الق�س ال`��� ال��Wb ب� علي ١٤ال_لفاء م�s العه� [�لة عه� 

ًوصVا على مق�ساته8، ل.W.#� ال#�اHعة ل>اللة ال#لD ع/� هللا الnاني ق/ل س��ات م� رجال ال�ی� 
ً لل#ق�سات ومف�ضا للb�ی� &اس8   ًال#bVWي &�iائفه8 ال#_.لفة ول�V األرث�ذ�f فCWb، ب�صفه حامVا

bVWعة مV/ة دفاعا ع� الق�س &#آذنها وأج�اسها، م>�دی� الVافل ال�ولb#ق�ي ال#`� أمام اله��ات وال
قللهاش#��� fأوصVاء أم�اء على مق�ساته8، وأن م�bVWي ال`� &اق� في ال#`� الع�Mي وس.3ل  ن ق

���bVWل م� ی��� ال`� دو مKنالق�س ق/ل.ه8 ال�ح��ة، وهي رسالة ل جاللة لق� &قي األردن &�Vادة  .ق
ًال#لD مW.#�ا &b#اHة ال#ق�سات اإلسالمVة وال#VbVWة في الق�س، مbاف3ا على ال�ج�د ال#bVWي ف�ها  ً

ًوداع#ا ل�ج�د اإلخ�ة ال#���bVW في ال#�iقة، تع"�"ا ل�8V ورسالة ال�ئام وال�Vv ال#`.�ك ًوتأك��ا لهsا  .ً
Vفي ال�فاع ع� ال#ق�سات اإلسالم �bات على ج/هة ال�nأتي ح�ی� ال�ور والH ،ة في الق�سVbVW#ة وال

جاللة ال#لD ح�ل أه#Vة دور WV�fة الالت�� مع &اقي �fائ� الق�س في وح�ة ال#>.#ع ال#ق�سي، fأح� 
أه8 ع�اص� دH#�مة ال�Vv ال#`.�ك والbفا� على ال�ضع ال.ار�_ي والقان�ني القائ8 في ال#�ی�ة 

�iة ال�i�� ع/� ات:ال جالل.ه مه��ا Dا لالت�� ًال#ق�سة، وذلf���i& ا&ال، ب.�:��هW.ا ب.WVاتMك ب����
ال#لD وفي رسالة واضbة مفادها أن األردن س��قى ال�اع8 وال�W� لل�ج�د ال#bVWي في  .في الق�س

األراضي ال#ق�سة وال#�iقة، یfU� أه#Vة دور م>ل� �fائ� الق�س في ت�سVخ ثقافة ال�سViة وال�bار 
WسUائ� وم�Kات الKفا� على م#.لbةوالV#Vة وال.علV�هsا ه� ال#��y األردني الnابu،  .اتها ال�ق

نواألردن�� fله8 خلف قائ�ه8 في ش�ف ال�صاHة على ال#ق�سات اإلسالمVة وال#VbVWة في الق�س، 
وس��قى نفاخ� &b>8 ثقة واح.�ام األس�ة ال�ولVة &قائ�نا، وه� الos ت>#عه عالقات ع#Vقة مع ق�اسة 

gVان، ح�� H>�د س�� ال�الد إH#ان األردن &ال#�ادئ ال#`.�fة في دع8 ثقافة ال�ا&ا ف�ن�VW، &ا&ا الفات
  .الWالم واالع.�ال

  ٣ص/١١/١/٢٠٢١ال�س.�ر 
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 ال#لD یه�ئ ب.�:����i& Cك الالت�� والفاتgVان یfU� ال�صاHة
 رأی�ا 

ل ال#لKي مع ال����iك ال>�ی� لiائفة الالت�� في الق�س Hأتي ل�fU� ع#� العالقات ال.ي ال.�اص
cت�rM األردن &الWV�Kة الKاث�لVgVة في الفاتgVان ب�صفها اح�c ال�Kائ� ال#VbVWة الK/� في العال8 ال.ي 

وصاHة جالل.ه ی.�ع تقال��ها م�ات ال#الی�� م� ال�`� في م_.لف أنbاء العال8، ول�fU� في ال#قابل 
 uة في الق�س ال`���، وهي األمانة ال.ي ت�افقVbVW#ة والVة على ال#ق�سات اإلسالمV#الهاش
ال#�جVvات اإلسالمVة وال#VbVWة في فل��iW وع#�م أنbاء العال8 على إنا[.ها &>اللة ال#لD الbH osف� 

.ي تع./� أح� أك�n ملفات هsه األمانة و�عgف على صVان.ها لل#bاف3ة على ه��ة ال#�ی�ة ال#ق�سة ال
ًال:�اع في ال`� األوسr تعق��ا وحWاسVة  .ق

اللقاء الos عق�ه جاللة ال#لD ع/� تق�Vة االت:ال ال#�ئي ش�د على دور WV�fة الالت�� مع 
&اقي �fائ� الق�س في وح�ة ال#>.#ع ال#ق�سي fأح� أه8 ع�اص� دH#�مة ال�Vv ال#`.�ك والbفا� 

ن�ني القائ8 في ال#�ی�ة، وال سV#ا أن ال#bاف3ة على ال�ج�د ال#bVWي في على ال�ضع ال.ار�_ي والقا
نالق�س واألراضي ال#ق�سة ی.iلC ال.عاو وال.Jاف� م� ج#Vع ال�Kائ� ال.ي ت3bى ب�ع8 ملKي واسع م� 
خالل تع"�" دور م>ل� �fائ� الق�س ورعای.ه ل.�سVخ ثقافة ال�سViة وال�bار والbفا� على م#.لKات 

UسWاتها، وه� اله�ف الos ت#�f u�gائ� الق�س م� تV�bقه م� خالل ال�bص ال#لKي ال�Kائ� وم
على ال#.ا&عة وعلى االس.#اع لقJاHا أهل ال#�ی�ة وسgانها ومWان�ته8 في ص#�ده8 أمام ال�3وف 

 .الiاردة ال.ي WHعى االح.الل إلشاع.ها في ال#�ی�ة
�ور الK/�� في ت#��g األردن م� ان."اع اع.�اف وfان لعالقة ال#لD ال#.#�"ة ب�ولة الفاتgVان ال... 

cعال#ي &#�قع ال#غ�i ل#ا في ذلD م� رم"�ة f/� أمام مbاوالت اس.�bاذ اس�ائ�لVة على جانC م� 
، و�ع/� ع�  نتار�خ ال#�iقة وت>���ه لV_�م ال�ؤ�ة اإلس�ائ�لVة، وه� ال�ور الgH osلل س��ات م� ال.عاو

#Vة ب�صفها ضام�ة ل�ضع ال#�ی�ة ال#ق�سة ول��bة ال�vادة في ج��اتها ق�اعة الفاتgVان &ال�صاHة الهاش
ً واالع.�اف رس#Vا ب�صای.ه على ١٩١٧م�s م�اHعة رؤساء �fائ� ال#�ی�ة لل#لD ع/� هللا األول عام 

 في ٢٠١٣، وت>�د ال/Vعة ل>اللة ال#لD ع/� هللا الnاني عام ١٩٢٤ال#ق�سات ال#VbVWة م�s العام 
أج#عu عل�ها ج#Vع ال�iائف ال#VbVWة في ال#�ی�ة وال.ي رأت في ال�صاHة الهاش#Vة اتفاVyة رس#Vة 

نام.�ادا أم��ا للعه�ة الع#��ة تbاف� على روحها وتقال��ها &ع� أرMعة ع`� ق�نا م� ال"م�، ل�gV األردن  ً ً ً
vقة ض#� م�ادئ ال�ئام والi�#ال في الVنا أص�gي مbVW#اف3ة على ال�ج�د الb#ًقائ�ا لل ً �V ال#`.�ك ً

  .ال.ي تع./� أح� أرfان ال8gb الهاش#ي وت>لVات ض#��ه الع�وMي وال�[�ي
 o١ص/١١/١/٢٠٢١ال�أ  

*** 
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  نشUو سVاسVة
  نال#�iقة ل� ت�ع8 &األم� دو حل عادل للقVJة الفلV��iWة: ال_:اونة

  

ه ب�ئاسة  في مg.� ل�c اس.��الهرئ�V ال�زراء &`� ال_:اونة قال – ب.�ا – ع#ان – زای� ال�خ�ل
ال�زراء، ام�، وز�� ال_ارجVة االiHالي ل��>ي دo مای� &�Jbر نائC رئ�V ال�زراء ووز�� ال_ارجVة 
نوشUو ال#غ.���M اH#� ال:ف�o، والWف�� االiHالي في االردن فاب�� fاسWVي، ان االردن &�Vادة جاللة 

  .التbاد االوروMيال#لD ع/�هللا الnاني یfU� دوما اه#Vة ال`�اكة ال.ي ت�iMه مع دول ا
نوش�د على اه#Vة هsه ال`�اكة وال#�ادرات ال#���Jة في ا[ارها ل"�ادة ال.عاو الVWاسي 
oواالق.:ادo وال.�#� ب�� ال>ان/��، وPسهامات اiHالVا ودورها ال/�اء في الع#ل على اH>اد حل لل�"اع 

  .الع�Mي االس�ائ�لي
لقاء الos ت8 خالله &�b العالقات ال�nائVة وأ[لع ال_:اونة، وز�� ال_ارجVة االiHالي خالل ال

 rقة ال`� االوسiرات االوضاع في م��iاالردن م� ت �yقة، على م�i�#رات األوضاع في ال�iقوت
 Cفل لل`عgH ةVJه القsاب حل عادل لهV� ة، م`�دا على أنه فيV��iWة الفلVJوفي مق�م.ها الق

#.ها الق�س ال`�Vyة فإن ال#�iقة &أس�ها ل� ت�ع8 الفل��iWي اقامة دول.ه ال#W.قلة ذات الVWادة وعاص
  .>>...&األم� واالس.ق�ار

ه�اك �Vا&ا لألف� الVWاسي لbل القVJة الفلV��iWة، وه�اك اج�اءات “وأشار إلى أن ... <<
، م/��ا أنه ت8 ال��b في ما �g#H ع#له م� أجل الع�دة ل#فاوضات فاعلة ”اس�ائ�لVة تق�ض حل ال�ول.��

سVاسي وت.ق�م لbل ال�ول.�� الW<H os� ال�ولة الفلV��iWة ال#W.قلة على ح�ود ال�ا&ع م� الH>اد أف� 
  . وعاص#.ها الق�س ال`�Vyة١٩٦٧) ی�ن��(ح"��ان 

  :ن نائC رئ�V ال�زراء وز�� ال_ارجVة وشUو ال#غ.���M اH#� ال:ف�oقال
ة وقادرة على إH>اد أف� كان ت��f"نا على ال.���W مع ش�fائ�ا م� أجل الع�دة ل#فاوضات فاعل"  

نسVاسي وال.ق�م ن�b حل ال�ول.�� على أساس القان� ال�ولي وم�ادرة الWالم الع�VMة وsfلD دع8 وfالة  ّ
 �����iWة لغ�ث وت`غ�ل الالج��� الفل�b.#اع�ة ) أون�وا(األم8 الWفي م ��bل.ق�م ب�ورها األساسي والo

 أجل س�اد الع>" ال#الي ال_��i لل�fالة لJ#ان ن، دا�Vا الى ال.عاو م�” مالی�� الجئ٥أك�n م� 
 .Vyامها ب�ورها وف� تKلVفها األم#ي إلى ح�� ال.�صل إلى حل شامل للقVJة

  ٢ ص١١/١/٢٠٢١الغ� 
***  
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oوز�� ال_ارجVة H>� م�احnات مع ن��3ه ال#:� o  

 

نشUو ال#غ.�c ��M أج� نائC رئ�V ال�زراء ووز�� ال_ارجVة و- )ب.�ا(ن fان� الnاني ١٠القاه�ة   
، ال��م األح�، اج.#اعا  �gقة سامح شV�`ة الVMة في ج#ه�ر�ة م:� الع�Vووز�� ال_ارج o�ال:ف �#Hًأ o
نت`اور�ا ع`Vة االج.#اع ال�زار الos سV>#عه#ا مع وز�� خارجVة ف�نWا ج� إ�H ل�در�ان ووز��  o ً

 سVاسي إلعادة إ[الق مفاوضات ًال_ارجVة األل#اني ها�gH ماس في القاه�ة غ�ا ل��b س/ل إH>اد أف�
  .جادة وفاعلة ل.bق�� الWالم العادل وال`امل على أساس حل ال�ول.��

وأك� ال�ز��ان أه#Vة االج.#اع ال�ا&ع ل#>#�عة م��نخ في &�b س/ل ت�VnK ال>ه�د ل.bق�� تق�م 
  .في الع#لVة الWل#Vة

ات ح�V�Vة على أساس oوش�د ال:ف�o وش�g على ض�ورة ال.�bك &`gل عاجل الس.��اف مفاوض
نالقان� ال�ولي وم�ادرة الWالم الع�VMة لل.�صل إلى حل ال�ول.�� الW<H os� ال�ولة الفلV��iWة ال#W.قلة 

وعاص#.ها الق�س ال`�Vyة ل.�Vv &أم� وسالم إلى ١٩٦٧ذات الVWادة على خ�i} ال�ا&ع م� ح"��ان 
ن�ائVة وز�ادة ال.عاو االق.:ادo في م_.لف ك#ا &�b ال�ز��ان س/ل ت���i العالقات الn. جانC إس�ائ�ل

ال#>االت وال سV#ا في م>االت الiاقة وال�قل وال.>ارة ال/��Vة، وتع#�� ال.`اور وال.���W ب��ه#ا إزاء 
 �Vه ف_امة ال�ئVاني وأخnع/�هللا ال Dا ل.�ج�هات جاللة ال#لsة ت�ف�V#Vات اإلقلH�b.ة والf�.`#ا الHاJالق

ك� ال�ز��ان اس.#�ار الع#ل مع &�Vة األشقاء م� أجل تع"�" الع#ل الع�Mي وأ. ع/� الف.اح الWVWي
ال#`.�ك وتع#�� ال.Jام� الع�Mي خ�مة للقJاHا وال#:الح الع�VMة وM#ا JH#� أم� ال�ول الع�VMة 

  .واس.ق�ارها و�b#ي م:الbها و�ع"ز االس.ق�ار اإلقلV#ي
  ١١/١/٢٠٢١وfالة االن�اء االردنVة 

***  
  ت�ف�s إس�ائ�ل حف��ات في ساحة حائr ال/�اقاألردن ی�ی� 

 

، Vyام الWلiات اإلس�ائ�لVة ب.�ف�s أع#ال ن وزارة ال_ارجVة وشUو ال#غ.���Mأدانu - ال�أo- ع#ان
  وحف��ات في ساحة حائr ال/�اق، الg`H osل ج"ءا ال ی.>"أ م� ال#W>� األق:ى ال#�ارك 

، )ب.�ا( الفای"، وفقا ل�fالة األن�اء األردنVة وأك� ال�ا[� ال�س#ي &اس8 ال�زارة الWف�� ض�V هللا
رف= األردن لKافة اإلج�اءات اإلس�ائ�لVة أحادHة ال>انC في الق�س ال`�Vyة ال#b.لة وفي ال/ل�ة الق�H#ة 

  .نوفي مrVb ال#W>� األق:ى ال.ي تع./� خ�قا للقان� ال�ولي
ًرا وال.ق�� &ال."اماتها fق�ة قائ#ة و[الC الفای"، الWلiات اإلس�ائ�لVة ب��y األع#ال ال>ار�ة ف�

ن&االح.الل في الق�س ال`�Vyة ال#b.لة &#�جC القان� ال�ولي، وال.��y ع� ال#Wاس به��ة ال/ل�ة 
  .الق�H#ة أو تغ��� [ا&عها

 o٣ص/١١/١/٢٠٢١ال�أ 



  

 
٩

  ال:#u ال�ولي H`>ع االح.الل ":  الفلV��iWةال_ارجVة"
  على ت�ف�s م`ار�عه االس.ع#ار�ة ال.�سVvة

 

 مـــ� الـــ`�ی� اســـ.غ�ابها عـــ� وال#غ.ـــ���M ال_ارجVـــة وزارة أع�Mـــu – وفـــا ٢٠٢١- ١- ١٠ هللا رام
u#:ة االن.هاكات ت>اه ال�ولي ال#VW<هـا ال.ـي الـ�ولي نللقـان� ال/Kت�تقـي وال.ـي االحـ.الل، ی�ت �.Wل#ـc 

 .اإلنWانVة ض� وج�ائ8 ح�ب ج�ائ8

،uــان فــي وأضـافVانــ االك.فـاء ان األحــ�، یــ�م لهــا، بV/ــة إدانــة اتبVاالحــ.الل، ل>ــ�ائ8 خ>�لــة دول 
 رادعـة عق�Mـات فـ�ض وعـ�م ،٢٣٣٤ الق�ار مق�م.ها وفي ال:لة ذات ال�ولVة ال`��Vة ق�ارات ت�ف�s وع�م
 .وان.هاكاته ج�ائ#ه م� ال#"�� الرتKاب االح.الل الس.#�ار غiاء g`Hل &ات االح.الل، دولة على

uــ�زارة وأدانــ ــارات &أشــ� ال �vــة تــ:ع�� ال  االســ.ع#ار�ة لع#لVاتهــا ال#_.لفــة وأذرعهــا االحــ.الل دول
 القـ�س فـي االحـ.الل بل�Hـة إقـ�ام &ـ`�ة أدانـu ك#ـا فلـ��iW، دولـة أرض حWاب على ال#_.لفة ال.�سVvة

 ال#�ی�ـة فـي ال#_.لفـة ومـ`ار�عها االسـ.iVانVة وأع#الها "ج�ل�"و "زئW& �V>ات" مW.�[�.ي ت�سVع على
ــة &ال/�Vــة ت.علــ� ال.ــي ال#ق�ســة V.b.ان، الiV.لالســ Dلsفــي واالخــالء ال#�ــازل بهــ�م ال#.علقــة القــ�ارات كــ 
ــى واالســ.Vالء القــ�س،  القــ�س مbــrV وفــي وســلف�u، وقلق�لVــة، لbــ8، ب�ــu مbاف3ــات فــي األراضــي عل
 غـ�ب حـWان وخلـة وجـال�د، بلـ�}، دیـ� فـي حاصـل ه� ك#ا األش>ار واق.الع األراضي وت>��� ال`�Vyة،
uسلف�. 

uذل ان وأضافD أتي كلهH rت:ع�� وس ��bاع.�اءات في مل ���]�.W#اته8 ال�Mوم�اصل.ه8 وع� 
 قـ�وم كفـ� فـي حاصـل هـ� ك#ـا الفلـV��iWة وال/لـ�ات cالقـ� علـى وه>#ـاته8 ال#ـ�ا[��� م��fات اس.ه�اف
 وته>�ـ� [ـ�د ع#لVـات مـ� ال#b.لة الفلV��iWة األغ�ار له ت.ع�ض وما نابل�، ش#ال ب�قة وفي &قلق�لVة،

 .ف�ها الفل��iWي ال�ج�د ل#ق�مات شامل وت�م�� األغ�ام ل�عاة ومiاردات ���لل#�ا[

uا أن ال�اضـح مـ� أنـه الـ�زارة وتا&عsاق حالـة إ[ـار فـي ی�ـ�رج ال.ـ:ع�� هـ�Wال.ـي الـ"م� مـع الـ 
 أك/ـ� ت�ف�ـs فـي والی.هـا ال#�.هVـة ت�مـC إلدارة ال#.�قي ال�قu الس.غالل إس�ائ�ل في الbاك8 الVvH ��#V`ها

 ف�صـة أHـة أمـام نهائVـا ال�اب إغالق به�ف ال.�سVvة، االس.ع#ار�ة وال#_iiات ال#`ار�ع م� م#�g ع�د
 .ال#b.لة ال`�Vyة الق�س &عاص#.ها جغ�ا¦Vا وم.:لة سVادة وذات للVbاة قابلة فلV��iWة دولة إلقامة

uة االح.الل دولة ال�زارة، وح#لVولUW#املة الKا ع� وال#�اش�ة الsاته،وت�ا� ال.:ع�� هV فةVJم 
 .لل:�اع ال.فاوضي الVWاسي والbل الWالم تbق�� ف�ص على ل�.ائ>ه &الغة &_�iرة ت��3 انها

ــة &اتــu كأحــ�اث ال.�ســVvة االســ.ع#ار�ة االحــ.الل مــ`ار�ع مــع ال.عامــل م§�ــة مــ� وحــsرت Hعاد 
ــا، ت.Kــ�ر ومأل�فــة Vات معهــا ال.عامــل أو ی�مVر ال.ــ�م�� ح>ــ8 ت_فــي وأرقــام كإحــ:ائ�Jــى اقــعال� والــ  عل
  .األرض

 ١٠/١/٢٠٢١وfالة األن�اء الفلV��iWة وفا 

***  

  



  

 
١٠

  ال�ج�ب iHلع الWف�� األردني على آخ� ال.�iرات
  

 أ[لع أم�� س� الل>�ة ال#�f"�ة لf�bة ف.ح الل�اء ج/��ل ال�ج�ب، سف�� ال##لKة -رام هللا
 .الWاحة الفلV��iWةاألردنVة الهاش#Vة ل�c دولة فل��iW دمحم أب� ون�o على آخ� ال.�iرات على 

ووضع ال�ج�ب الWف�� أب� ون�o، خالل اللقاء الos عق� ال��م األح� في م�ی�ة رام هللا، في 
ص�رة مW.>�ات ال�bار ال�[�ي ب�� ح�f.ي ف.ح وح#اس، وال�سالة ال.ي تلقاها ال�ئ�V مb#�د ��اس 

 على إج�اء االن._ا&ات م� رئ�V ال#C.g الVWاسي لb#اس اس#اع�ل ه�Vة وال.ي تu�#J م�افقة ح�f.ه
 .&ال.�الي وال.�ا&r وعلى أساس ال.#�nل ال�W/ي الKامل

وأك� ال�ج�ب أن ال�ئ�V مb#�د ��اس سV:�ر ال#�اس8V ال�ئاسVة ال_اصة &إج�اء االن._ا&ات 
ك#ا وضع ال�ج�ب الWف�� األردني في ص�رة االن.هاكات ال.ي ی.ع�ض لها  .خالل األHام القل�لة ال#ق/لة

ّ/�ا ج�اء م#ارسات االح.الل الهادفة للقJاء على م`�وع ال�ولة الفلV��iWة ال#W.قلة، مfU�ا أب�اء شع
ًال."ام ال�Vادة &ال�nابu الفلV��iWة &إقامة ال�ولة ال#W.قلة وعاص#.ها الق�س، وحل م`gلة الالج���، وفقا 

 .لق�ارات ال`��Vة ال�ولVة وم�ادرة الWالم الع�VMة
قء ال�ور األردني الnابu وال�اع8 للقVJة الفلV��iWة وحق� ال`عC وث#� ال�ج�ب خالل اللقا

الفل��iWي &إقامة دول.ه ال#W.قلة وعاص#.ها الق�س، إضافة ل�ع#ه م�s الل3bة األولى ل>ه�د اس.��اف 
ال�bار ب�� ح�f.ي ف.ح وح#اس، م�جها ال`�g ل>اللة ال#لD ع/� هللا الnاني ب� ال��Wb ولل�Vادة 

ب�وره، أك� الWف�� أب� ون�o م��y &الده ال�اع8 لل`عC الفل��iWي  .#ه8 ال#.�اصلاألردنVة على دع
ًوللbق� ال�[�Vة الفلV��iWة وال�b في تق��� ال#:�� وPنهاء االح.الل وفقا لل`��Vة ال�ولVة  .ق

ك#ا أك� على م�اصلة ال�ع8 األردني لل�bار ال�[�ي الفل��iWي ل��b ال�ص�ل إلى إج�اء 
 .[�Vة ال`املة على أس� دH#ق�ا[Vة ون"�هةاالن._ا&ات ال�

 ١٠/١/٢٠٢١وfالة األن�اء الفلV��iWة وفا 
***  

 

  اع.�اءات
 االح.الل ی�اش� م`�وع ته��� ساحة ال/�اق وج��ب غ�ب األق:ى

 

 قامu آلVات ثق�لة ت.�ع لWلiات االح.الل اإلس�ائ�لي، أم� األح�، &ع#لVات - فل��iW ال#b.لة 
وذ�fت دائ�ة  . ال/�اق ق�ب &اب ال#غارMة، في مrVb ال#W>� األق:ى ال#�اركت>��� وحف��ات في ساحة

أوقاف الق�س وال#W>� األق:ى، في بVان، أنها رص�ت أع#ال حف� في ساحة ال/�اق، ال#bاذHة ل�Wر 
، أن »األوقاف«وأوضub  .ال#W>� األق:ى ال#�ارك، ع�� ب�اHة ال>�W ال_`/ي ال#Uدo إلى &اب ال#غارMة

ولف.b . uف�، تأتي في سVاق م`�وع ته��� ساحة ال/�اق وج��ب غ�ب ال#W>� األق:ىأع#ال ال



  

 
١١

ال:ادرة بهsا » ال��ن�gW«نإلى أن إج�اءات االح.الل، ت.عارض مع القان� ال�ولي، وق�ارات » األوقاف«
 .ال_:�ص

 ال�Mا&ة oأع#ال ت>��� وت_��C أراضي حي وادوفي سVاق ذo صلة، واصلu ج�افات االح.الل، 
واق.8b ج��د االح.الل أراضي وادo . ، وسr ح�اسة ج�V االح.الل اإلس�ائ�لي)ج��ب ال#W>� األق:ى(

نوت:�c م�ا[�� . ال�Mا&ة، واع.�وا على ال#�ا[��� الsی� حاول�ا م�ع ال>�افات م� ال�خ�ل ألراض�ه8
، ل>�افات االح.الل، وم�ع�ها م� ت>��� أراض في حي وادo ال�Mا&ة م� بل�ة س ل�ان ج��ب نمق�س��

وقال ع�J ل>�ة ال�فاع ع� أراضي سل�ان خال� أب� . ال#W>� األق:ى ال#�ارك &#�ی�ة الق�س ال#b.لة
تاHه في بVان، ان ق�ات االح.الل اق.u#b حي وادo ال�Mا&ة ل.>��� أراضVه ال"را�Vة ل:الح االس.iVان، 

ت�فs أع#ال ال.>��� وال._��C في إال أن ال#ق�س��� ال#�ا&��i ه�اك ت:�وا لها &أجWاده8، وم�ع�ها م� 
 .ال#�iقة

وأشار إلى أن أراضي حي وادo ال�Mا&ة ت.ع�ض م�s ع�ة أشه� ألع#ال ت>��� وت_��C ت#ه��ا 
 .لالس.Vالء عل�ها وت�ف�s م`ار�ع ف�قها ل:الح ال#W.�[��� ال#.�iف�� ال�ه�د

م على األرض تub وأ»ه�ت مقا[ع م:�رة ان.`�ت على وسائل ال.�اصل االج.#اعي مق�سVا ی�ا
oة أرضه م� ال.>��� وال.ه��� في ال�ادHا#bأس�ة ج�افة االح.الل ل. 

، أم� األح�، ال#W>� األق:ى ال#�ارك م� جهة &اب ال#غارMة ��]�.W8 مb.وأفادت دائ�ة . نواق
 مW.�[�ا اق.b#�ا األق:ى، وأدوا [ق�سا تل#�دHة في ال>هة ١٤األوقاف اإلسالمVة في الق�س، &أن 

y�`ة م`�دة م� ش�[ة االح.الل الHح#ا ubقة &اب ال�ح#ة، تiی�ا في م��bوت ،�<W#ة م� الV
اق.bامات وان.هاكات م� ال#W.�[��� ) ع�ا ال>#عة والu/W(ًو�`ه� ال#W>� األق:ى ی�مVا . اإلس�ائ�لي

 ...وش�[ة االح.الل، وعلى ف.�ت�� ص�احVة ومWائVة
�ة fف� عقC، وت#�f"ت في مrVb م�"ل عائلة ، اق.u#b ق�ات االح.الل بلcم� جهه اخ�... >>

واق.u#b ق�ات االح.الل بل�ة ال�iر واع.قلu ال`اب ح#�دة أب� س/�.ان &ع� ده8 وتف.�V م�"له . ال�ج/ي
نوأ[ل� ش�ان فل����iW مف�قعات نار�ة ص�ب ج��د االح.الل في ق��ة ال��WVvة ش#ال ش�قي . في ال/ل�ة

  )وfاالت.(الق�س ال#b.لة
  ٢٠ص/١١/١/٢٠٢١ال�س.�ر 

*** 
 

  
  
  
  
  



  

 
١٢

  االح.الل H#�ع ل>�ة إع#ار األق:ى م� إصالح ت`ققات 
  في ال#�iقة ال`�Vyة

ًیـ�م األحـ� صـ�را ل.ـ`ققات واضـbة فـي مـ:�iة ن ن`� نـ`iاء مق�سـ�� –  غ"ة–فل��iW ال��م 
 .iقةغ�ب &اب ال�ح#ة في ال#W>� األق:ى رج�bا أنها &C/W الbف��ات اإلس�ائ�لVة ال#.�اصلة أسفل ال#�

ققات م�جـ�دة م�ـs ف.ـ�ة فـي [��ـ� &ـاب   وأوضح مـ�ی� ال#ـW>� األقـ:ى ع#ـ� الKـ�Wاني أن ال.̀ـ
  .األس�ا} ال#UدHة إلى &اب ال�ح#ة

  8Vاألق:ى م� إصالح وت�م �<W#ل>�ة اإلع#ار في ال uات االح.الل م�عiاني أن سل�WKوأك� ال
  .ال.`ققات

<H�ة خVة وال#عل#ة ال#ق�سi&ال#�ا uقـة م� جان/ها ن/هi�#ه�ف ال.WH ة خ��� إلى أن االح.الل
  .ال`�Vyة م� خالل تف��غها م� ال#:ل�� وم�ع ت�ف�s أo أع#ال ت�م8V ف�ها

  C/Wقــة &ــi�#فــي ال C]ال#ــ:ا c�ا مــ� ســق�} إحــJــHًوأشــارت خــ��� إلــى وجــ�د م_ــاوف أ
  .ال.`ققات واإله#ال

جهـة االحـ.الل وم_iiاتـه وحsرت ال#�ا&iة ال#ق�سVة م� ال:#u وال_��ع وع�م القـ�رة علـى م�ا 
  .&�b ال#W>� األق:ى األم� الos سV`>عه الرتKاب م"�� م� االن.هاكات والbف��ات

oوخالل ال`ه� ال#اضي f`ف ال�اح� في شUو الق�س ف_� أب� دHاب عـ� حف��ـات ت>ـ� مـ�  o ن
ق:ى،  م.� م� ال�Wر ال`�قي لل#W>� األ١٥٠- ١٠٠&ات>اه &اب ال�ح#ة على &ع� " ع�� العsراء"م�iقة 

  .وهي ق���ة م� تلة ت�ابVة م�تفعة تف:ل ب�� الع�� وأساسات األق:ى وMاحاته
، وجـ�د حفـ� وتـ`ققات فـي  oولفu أب� دHاب إلى أن ما ی�لل على إج�اء تلD الbف��ات &`gل س�
ال>هة ال_ارجVة ل�اب ال�ح#ة، وMع= ال#ع�ات ال_اصـة &أع#ـال الbفـ�، ناVـD عـ� &قاHـا اآلثـار واألت�Mـة 

�c اس._�اجها م� أسفل ال#�iقة وت8 وضعها في أكVاس ل�قلها إلى أمgان م>ه�لة، &اإلضافة إلى ال.ي ج
  .ت`�ی� ال�bاسة األم�Vة &ال#�iقة

ناالس.iVانVة ی�اصل� الع#ل في تلD الbف��ات، " إلعاد"وأك� أب� دHاب، على أن ع#اال م� ج#Vvة  ُ
Mة وض_#ة م� األت���/f اتV#f ه�فة، والع#ل على وال.ي ی._للها اس._�اج.W#قة الi�#ة وال:_�ر م� ال

  .دف� fل هsه اآلثار ال.ار�_Vة تub الi#8 وال.�اب
وأضــاف أبــ� دHــاب أن االحــ.الل Hع#ــل علــى خلــ� مــWار ج�یــ� مــ� الbف��ــات ل�iMهــا &ال#�iقــة 

فـاق الغ�VMة ح.ى حي وادo حل�ة وMاب ال#غارMة وع�� سل�ان ج��Mي األق:ى وحـائr ال/ـ�اق، وMـ`�gة األن
  .في بل�ة سل�ان ووادo حل�ة

 ٢٦وMاإلضافة الى ال#�iقة ال`�Vyة ت�فs غال/Vة الbف��ات &ال>ه.�� ال>��VMة والغ�VMـة، إذ ی�جـ� 
نحف��ــة، وهـــsا مـــا ســـ�gV لـــه آثـــار ت�م���ــة علـــى ال.ـــار�خ والbـــJارة واإلرث اإلســـالمي وال#ـــbVWي فـــي 

  .ال#�iقة



  

 
١٣

VWات االح.الل للiعى سلWف.�ة [��لة، ت sاألقـ:ى، وم� �<Wة مـ� ال#ـVy�`قـة الـi�#ة علـى ال�i
ــ�م ع/ــ� الbف��ــات ال�صــ�ل إل�هــا  ــrV ســاح.ها، وتbــاول ال� ــاب ال�ح#ــة، وت#�ــع ت�مV#هــا وت/ل ًوتb�یــ�ا &

  وته���ها
وس/� أن نفsت سلiات االح.الل ال��م ع#لVات ت>��� وحف��ات م.ف�قة في ساحة ال/�اق ج��Mي 

  .غ�ب ال#W>� األق:ى ال#�ارك
ً م:ادر مق�سVة أن ج�افة وحفارا f/��ا واوأفادت الت ض_#ة ش�ه�ت ع�� ب�اHة ال>�W ال_`/ي ٓ◌ً

  .في ساحة ال/�اق ال`���
ورص� شه�د �Vان اه.ـ"ازت وصـلu إلـى مـWامع ال>�ـ�ان یـ�حي &ـWعة هـsه األع#ـال، وMاسـ.#�ار 

  .م`�وع اس.K#ال ته��� ساحة ال/�اق وم�iقة ج��ب غ�ب ال#W>� األق:ى ال#�ارك
 أعل�ـu بل�Hـة االحـ.الل عـ� ن�.هـا ت�سـعة سـاحة حـائr ال/ـ�اق، وذلـD بـ"ع8 ٢٠١٨ آب ٢٨وفـي 

نتل/Vة اح.Vاجات ال#:ل�� ال�ه�د الsی� ی.�اف�و إلVه لل:الة ¦Vه، وتل/Vة لألح"اب ال�ی�Vة ال#.�iفة وال.ي 
  .ت�ع�ا إلى الف:ل ب�� ال�Wاء وال�جال أث�اء ال:الة في حائr ال/�اق

  ١٠/١/٢٠٢١فل��iW ال��م 
***  

  ًج�افات االح.الل ته�م درجا یUدo إلى &اب األس�ا}
 

ه�مu ج�افات بل�Hة االح.الل في الق�س االس/�ع ال#اضي درجا Hقع &الق�ب م� ال#ق/�ة ال��س�Vة 
 .ال#UدHة إلى &اب األس�ا} في أح� أب�اب ال#W>� األق:ى

ل>�V االح.الل ه�مu ال�رج ج�افة تا&عة «وقال شه�د �Vان ل�fالة األن�اء الفلV��iWة، إن 
�Vة ال#الصقة ل#ق/�ة &اب األس�ا} ش#ال ش�قي ال#W>� األق:ى Vر�عة إدخال مع�ات إلى ال#ق/�ة ال��سsب

 .«ال#�ارك
ّمWاح�� تا&ع�� ل/ل�Hة االح.الل ش�ع�ا &#Wح أراضي ال#ق/�ة ه�اك وقام�ا «وأضاف�ا ال`ه�د أن 

 .«oال�رج أو ما H>� في م�iقة &اب األس�ا}ب�ضع عالمات في ال#gان ول8 تع�ف أه�اف ه�م 
» تل ف��D«وfانu سلiات االح.الل ق� أعل�u أنها س.Jع أع#�ة إس#�.Vة خاصة &#`�وع 

نال.ه���o الos ت�� إقام.ه ق�ب ال/ل�ة الق�H#ة وص�ال ل>/ل ال"�.� الiH osل على ال#W>� األق:ى o.  
  ١٧ص/١١/١/٢٠٢١ال�س.�ر 

*** 
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ًس��� و�_Jع ثالnا لل.bق��االح.الل Hع.قل مق� ُ ْ ّ  
 

/ ال�iر ی�م األح�، ال#ق�سي ح#�دة أب� س/�.ان، م� م�"له في حياع.قلu ق�ات االح.الل، ف>� 
ُج/ل ال"�.� ال#iل على الق�س الق�H#ة  .ن

 8nالف.ــى ســ#احة ه�ــ uلــة، واع.قلــ.b#شــ#ال القــ�س ال Cفــ� عقــf قــ�ات االحــ.الل حــي uوداه#ــ
 .ال�ج/ي م� م�"له

 سـل�ان ق، الـ`اب [ـار ال�vاسـي، مـ� سـgان بلـ�ةاألحـ�اق.ـاد ج�ـ�د االحـ.الل، صـ�اح  ذلـD، إلى

 م�fـ" تـا&ع لهـ8 فـي شـارع صـالح الـ�ی� �yالـة سـ�ر القـ�س مـ� جهـة &ـاب إلـىال#W>� األقـ:ى،  ج��ب
  .الWاه�ة، لل.bق�� معه

  ١٠/١/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 
*** 

  اع.قال ع�د م� ال#ق�س��� خالل دفاعه8 ع� أراض�ه8 
 

ًعـ�دا مـ� ال#ق�سـ���، خــالل دفـاعه8 عـ� أراضــ�ه8  یـ�م األحـ�،اع.قلـu قـ�ات االحـ.الل، صــ�اح 
ال#ـW>�  ج�ـ�ب سـل�ان ل>�افات االح.الل وج�ـ�ده فـي حـي وادo ال�Mا&ـة ب/لـ�ة وت:�یه8 &:�وره8 العار�ة

 .األق:ى

ــ�� ال#ع.قلــ�� �ف مــ� ب أح#ــ� ســ#���، ع#ــار عــ�ض، فــارس عــ�ض، ی�ســف عــ�ض، دمحم : ُــوع
 .ع�ض

uــ#b.ج�افــات و[ــ�اق8 االحــ.الل قــ� اق uانــfو  uقــة صــ�احا، وشــ�عi�#ًأراضــي ال#ــ�ا[��� فــي ال
 .كانu ب�أتها م�s األس/�ع ال#اضي ل:الح م`ار�ع ته���Hة &اس.K#ال أع#الها ف�ها، وال.ي

ال#�افقة ل�iاق8 وج�افات االح.الل، على ال#�ا[��� الsی�  في ال�قu نفWه، اع.�ت ق�ات االح.الل
ار�ع  ال>�افات ل#�عها م� الع#ل في أراض�ه8، وت_��/ها وش�وعها ب.أس�V ب�ى تV.bة :#�ا أماماع. ل#̀ـ

 .ال#�ارك اس.iVانVة ته���Hة في ال#�iقة الق���ة م� ال>�ار ال>��Mي لألق:ى

وقال م�اسل�ا في الق�س ان أجـ�اء شـ�ی�ة ال.ـ�ت� تـ�Wد الbـي فـي »ـل ت>#ـع عـ`�ات ال#ـ�ا[��� 
  . ال#�iقةإلى��gWة ووص�ل تع"�"ات ع

  ١٠/١/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 
***  
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  اع.�اءات/ تقار�� 
 ٢٠٢٠ قاص�ا خالل العام ٥٥٠االح.الل Hع.قل 

، ی�م  قال م�f–) األراضي الفلV��iWة(  ، إنه رص� اع.قال الcu/W" فل��iW ل�راسات األس�
  .ً عاما١٤اوز أع#اره8 ل8 ت.>) ٥٢(، ب��ه8 ٢٠٢٠ًقاص�ا خالل العام ) ٥٥٠(ق�ات االح.الل 

إن االح.الل واصل اس.ه�اف ” صفا“وقال م�ی� ال#�f" ر�اض األشق�، في ت:��ح وصل وfالة 
األ[فال القاص���، &االع.قال وال.��Kل واالح.>از في »�وف قاسVة وف�ض األحgام القاسVة والغ�امات 

  .&C/W خ�i جائbة �fروناال�اه3ة، رغ8 دع�ات ال#UسWات ال�ولVة &�Jورة إ[الق س�اح األ[فال 
ج#Vع األ[فال ال#ع.قل�� تع�ض�ا لل.عsیC وال.��Kل م�s الل3bة األولى لالع.قال “وذ�f أن 

  .”&اق.Vاده8 م� م�ازله8 في ساعات م.أخ�ة م� الل�ل، أو اخ.iافه8 م� ال`�ارع وعلى ال�bاج"
�Jب ال#/�ح، وت�جVه نی.ع�ض� ألشgال م.ع�دة م� ال.��Kل واإلهانة &#ا ف�ها ال“وأضاف أنه8 

  .”ال`.ائ8 واأللفا� ال/sی�ة، وته�ی�ه8 وت�ه�/ه8، واس._�ام الKالب ال/�لVWVة ال#.�ح`ة
 uع� إ[الق ال�ار عل�ه8 ٢٠٢٠ أ[فال خالل العام ١٠وأوضح األشق� أن ق�ات االح.الل اع.قل& 

  .وPصاب.ه8 &>�وح م_.لفة &عJها خ�iة، ونقله8 في »�وف ص�vة
�Vات، واب."ازه8 ب.ق�8H اع.�افات مقابل وذ�f أن األم� تع`.W#ق�� معه8 في الb.إلى ال Dذل c�

  .العالج وال�عاHة الV/iة
وأشار إلى أن االح.الل ع#ل العام ال#اضي على ت`��ع االن.هاكات &�b اال[فال، إذ أدخل 

 ١٢ ب�� ، به�ف رفع الb#اHة ع� األ[فال في الف�ة الع#��ةo١٦٥١تع�Hالت على األم� الع�gW رق8 
  .ً عاما، وMال.الي الW#اح ب�فع س�ف اع.قاله١٤8الى 

 على هsه الف�ة ق/ل ال.ع�یل ال ی.>اوز س.ة أشه� ه ال#ف�وض للعق�Mةولفu إلى أن الb� األق:ى
فعلVة أو مع و�y ال.�ف�s، وMع� ال.ع�یل، لH 8ع� ه�اك ح#اHة أو س�ف زم�ي للعق�Mة ال.ي ق� تف�ض على 

  .bاك#.ه8 أمام ال#bاك8 الع��gWة، وق� ت:ل إلى ال#MU�األ[فال الsی� ت.8 م
وفي الVWاق، أفاد األشق� &#�اصلة ال#bاك8 الع��gWة لالح.الل ف�ض غ�امات مالVة &اه3ة على 
cاألس� األ[فال، ض#� سVاسة م/�م>ة ومع.#�ة، ل.`�gل عCء على ذو�ه8 في »ل األوضاع االق.:ادHة 

  .ال#b.لةال#.�ه�رة في األراضي الفلV��iWة 
ن[فال في ثالثة س>� ) ١٧٠(ّو��M أن االح.الل مازال Hع.قل  ، إضافة )نم>�و، وع�ف�، وال�ام�(ً

إلى آخ��� في م�اك" ال.��Vy وال.bق��، وج"ء آخ� م� أ[فال الق�س في م�اك" اج.#ا�Vة خاصة ألن 
  .ً عاما١٤أع#اره8 تقل ع� 

  ٢٧ص/١١/١/٢٠٢١الغ� 
***  
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  تقار��
"#Hس�ف ال.�قعات س: ن����رك تا =V�  ف�� أم��gا في إس�ائ�ل ی.b�ث &ف�ح ع� ت_

  الفلV��iWة وف�ض حقائ� دائ#ة على األرض
  

، الWف�� األم��gي دHف�� ف���مان تق���ا ع� نهاHة ع#ل” ن����رك تاH#"“ ن`�ت صVbفة –ل��ن 
  .مbامي اإلفالسات الos ع��ه دونال� ت�امC سف��ا له في إس�ائ�ل

oف���مان قام وعلى م�c أرMعة أع�ام ب.غ��� جsر لل#��y وقال م�اسلها دHف�� هال�ف��غ� إن 
�����iWي م� إس�ائ�ل والفلgم�قفا أو “: وقال. األم�� s_ه.ه وم� اه.8 &األم� أو ات�f س�اء أح//.ه أم

آخ� م�ه إال أن الWف�� دHف�� ف���مان الos ی�هي ع#له هsا ال`ه� حف� اس#ه في ال.ار�خ �fاح� م� أه8 
gف�اء األم��Wث���الU#ال ���”.  

 عاما، fان ال`_� الos دفع إلعادة ت`�gل ال#�ا�y األم��Vgة م� ٦٢وقال إن ف���مان،   
 الفل��iWي م� خالل قائ#ة ال ت�.هي م� ال.�ازالت ال.ي م�bها ال�ئ�V دونال� ت�امC -ال:�اع اإلس�ائ�لي

  .ائ�لل�ئ�V ال�زراء اإلس�ائ�لي ب�Vام�� ن.�Vاه� وأن:اره م� الV#�� في إس�
&:�احة ل8 ”و” وضع سVاسة [#�حة“: وقال مW.`ار ال�ئ�V وصه�ه جارد �fش�� ع� ف���مان

��Kخارج ال.ف uانf اء ال.يVم� األش ��nKف�� فعل الWه ألن الsت�ف� �g#H ة ماHع� ل�ا في ال�هاH”.  
اب� “نوMال#قابل رف= ال�اق�و له مnل ال�ئ�V الفل��iWي مb#�د ��اس مقابل.ه ووصفه بـ 

CلKا اته#ه الل�/�ال�� ال�ه�د &ق.ل حل ال�ول.��” ال#V¦ن.  
  ”اب� الKلC”وصف ال�ئ�V الفل��iWي مb#�د ��اس الWف�� بـ

وقالu إدارة ت�امC إنها ت��� تbق�� الWالم وس..�ك ال/�u األبV= هsا ال`ه� والWالم أ&ع� ما 
�gHألة جعل. نW#ة اإلن:اف في ال.عامل مع ال�Kوت_لي اإلدارة ع� ف uاسات حاولVس sك ل.�ف��b.ها ت

 &اع.�اف ت�امC &الق�س fعاص#ة إلس�ائ�ل ونقل ٢٠١٧وfانu ال/�اHة في . اإلدارات الWا&قة ت>�/ها
  .نالWفارة األم��Vgة إل�ها ب�و الb:�ل على أHة ت�ازالت م� إس�ائ�ل
ال#W.�[�ات ال�ه�دHة في الJفة  وقلC ف���مان الVWاسة األم��Vgة ال.ي ت.عامل مع

Wالم وغ�� قان�نVة واع./�ها ج"ءا م� إس�ائ�ل وأك� لل#W.�[��� أنه ل� ی.8 إجالؤه8 ع�ها كع��ة لل الغ�VMة
  .نوأن ال�الHات ال#.b�ة ال ت��3 إل�هf 8ل:�ص VvH`� على أراض م�Wوقة

وfان م� ال#./�ع�� لل#W.�[�ات ق/ل دخ�له ال�بل�ماسVة وزارها &ع� ذلD وfان ال�افع وراء إلغاء 
لق� [�ع ال��nK م� “: و�ق�ل �fش��. م� وثائ� ال_ارجVة األم��Vgة ال#.علقة &االس.iVان” اح.الل “كل#ة

وأو�y ال/�u األبV= ال#Wاع�ات . ”الWل�ك وال��nK م� ال.:��bات ال.ي غ��ت الVWاسة األم��Vgة
ل� &عn.ه8 في الفلV��iWة إلى ال:ف� وحاول و�y وfالة دع8 الالج��� الفل�����iW وش>Vy Cادته8 وأغ

�iه إس�ائ�ل. واش�Vإل uدع �yة وم�iل نقf ة ال.ي أعل� ع�ها ق/ل عامVgالم األم��Wة الiخ u�/وت .
  .وfان عل�ها الق/�ل &Vgان فل��iWي أقل م� دولة وعلى الفل�����iW الق/�ل &gل شيء آخ�
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ة الVWاسVة وMال��3 لل��Wات األرMع ال.ي قJاها &ال#�:C ع/� ف���مان ع� اب.هاجه &ال��iق
  .وال#��y الos ال رجعة ¦Vه الos ت/�.ه اإلدارة وتغ���ها ل#Wار ال�"اع

: وتا&ع. ”نل� ت�K ه�اك رجعة ع� ال��nK الos ق#�ا &ه“: وفي مقابلة مع ال:Vbفة قال
وال أح� ی�اق� في . ”لق� غ��نا ال�Wد &��iقة درامVة“: وقال. ”&:�احة أنا م�م� وف�ح ج�ا &#ا ق#u &ه“

وال.ي تع� م� أش� ال�اق�ی� للWف�� ال#�.هي ع#له وت�ی� ) ال عالقة ب��ه#ا(ل�K الرا ف���مان هsا، 
 DVKی� ی���و تفsا&ق�� والWاما الMولي إدارة &اراك أوUWالم ت� أن &ع= مWلل rة ال`� األوسWسUنم cق

ي الJفة &ع= سVاسات ت�امC اق.�ح�ا على إدارة ج�ز�� &ای�ن ال.Wامح مع ال.�سع االس.iVاني ف
�Jء األخ�Jه الbة بل وح.ى م�VMالغ� .uل األس�اب ال.ي ت>عله ی.فاخ� “: وقالf ف�� ف���مانHد c�ل

  .>>...”ب�فWه
ولbH 8ق� ف���مان fل ما ی���، فه� ل8 ی�>ح &إق�اع ت�امC &ال#�افقة على ض8 أج"اء   ...<<

.�Vاه� وحلفائه أو ح�W#ا قال واسعة م� الJفة الغ�VMة بل وخاض في ال#فاوضات ب�� رئ�V ال�زراء ن
�Vة ال.ي ت�bلu ف�ها األم�ر ف/�ال م� ال8J ح:لu ” جsله“ول�Kه ع/� ع� . ”تلق�u ال�ع�ة“VKح�ل ال

و�ع.ق� أن إس�ائ�ل . إس�ائ�ل على اتفاVyات تV/iع مع ال�ول الع�VMة، وت8 تعل�� ال8J ال ال._لي ع�ه
“�bق� ساع�نا على ت �Kة نس.�اصل الع#ل ونأمل أن نV�& ة، وان�Vy�`ود ال�bل الgا وشVی� األم� داخل

، وع��ما س�ل إن fانu ه�اك ض�ورة لل.فاوض ح�ل الb�ود هsه قال إن هsا مs/b ل�K ل�V ”العال8
  .”�g#Hه8 ال.:�ف م� [�ف واح�”إل"امVا و

مع�ف.ه “وقالu ال:Vbفة إن ف���مان اب� الbاخام في ن�رث وودم�� ب�����رك ی�CW ن>احه لـ 
وفي ال�قu الos اس.قال ¦Vه ع�د . ”أنا ق��C م� ال�ئ�V“قوف� fل هsا فـ ” آرائه الق��ة”و” ع#Vقةال

م� ال#ق���M م� ت�امC/W& C أح�اث ال�Kنغ�س لH 8#�ح ف���مان أو C<`H أح�ا بل وأص�ر بVانا ی�م 
  .>>...”ال:#�د في وجه الJغ�} غ�� ال#W/�قة“ال>#عة تb�ث ¦Vه ع� 

ته الق���ة وح�یnه األس/�عي مع ال�ئ�V واللقاءات ال`ه��ة لل#Jي في وأدت عالقا... <<
وقال ف���مان إن اإلدارات الWا&قة . أج��ته ال.ي قامu على دفع الفل�����iW ل._�V= س�ف مiال/ه8

كافub م� أجل جلC الفل�����iW إلى [اولة ال#فاوضات وان.3ار م�افق.ه8 على ال#bادثات ق/ل ال.�bك 
  .على الع#لVة وتق�م�ا &#iالC غ�� م�V�iة” ف�.�“أعiاه8 أماما، م#ا 

ت_لي . تق8VW الق�س؟ ل� bH�ث أب�ا”و” ت�ف� لالج��� إلى إس�ائ�ل ل� bH�ث أب�ا“: وقال
وف� الbق�ة ال�Jور�ة “وقال إن ال/�u األبV= . ”إس�ائ�ل ع� أج"اء م� أرضها ال.�راتVة؟ ل� bH�ث أب�ا

iWة الفلVWة في ال�فVvة ح�ل ما ه� م.�ف� وغ�� م.�ف�م� ال�اقV��”.  
¦�CWb حWام زملr، ال#�ع�ث الفل��iWي في واش��i ح.ى . نل�K الفلH �����iW_.لف� معه

وM�ال م� ز�ادة ال.أث�� األم��gي على . إغالق ال�عnة، فإن ح�ی� ف���مان ع� إن>ازاته تع/�� ع� ال�ه8
كان الغ�غاء األم��gي في ”و. ول.��ال�"اع فق� خفJه إلى ال:ف� وقJى على fل آمال حل ال�

نف� ال#��i ”في إشارة له>�م الغ�غاء ال#�U�ی� ل.�امC ی�م األرMعاء على مق� ال�Kنغ�س و” عاص#.�ا
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 الفلV��iWة والع#لVة - والWل�ك، ومnل#ا فعل ال�Kنغ�س ¦C<V على إدارة &ای�ن ت��V3 العالقات األم��Vgة
  .”الWل#Vة &`gل fامل

ف���مان أن خiة الWالم ال.ي ق�مها ت�امC ال.ي وضعu م.iل�ات مالVة cوفي الV�bقة ی� 
cس.>عل م� مW.� حVاته8 أح�W “وال.ي ” ه�Hة لل`عC الفل��iWي“قوشفا¦Vة وحق� اإلنWان هي 

��ng&” . ةVMة مع ال�ول الع�Vالعالقات اإلس�ائ�ل �Wbوقال إن ت“ �g#H ل#ا �����iWال الفلVف.ح خVس
ن� إدارة ت�امC حاولu ال#Wاع�ة في إعادة ان._اب ن.�Vاه� م� خالل االع.�اف ونفى أن تK. ”تV�bقه

  .”رM#ا ب�ت بهsه ال��iقة ل��Kي أح.�م ال�H#ق�ا[Vة اإلس�ائ�لVة“: &VWادة إس�ائ�ل على م�تفعات ال>�الن
وMال��Wة . cوان.ق� ش�g اإلدارات األم��Vgة الWا&قة م� ال.�سع االس.iVاني في الJفة الغ�VMة  

ه� &#nا&ة اإلشارة على ض�ورة م�ح الفل�����iW ش��ا “لل�الHات ال#.b�ة فال.أك�� على هsا ال#�ض�ع 
وقال إن ما تفعله .  اإلس�ائ�لي- ورM#ا أدc إلى اإلض�ار &ال.bالف األم��gي” أك�n، وهsا ال مع�ى له

ه م� ع�دة إدارة وع/� ف���مان ع� م_اوف. ”ق�ار داخلي“إس�ائ�ل في داخل وخارج ال#W.�[�ات ه� 
&ای�ن إلى ال#��y ال�ولي ال#ق/�ل &`أن ع�م ش��Vة ال#W.�[�ات، مVJفا أن ال#عارضة لVWاسات 

  .ت�امC ألنها م�ت�iة &ه
ل#اذا ”وزع8 أن خiة الWالم تق�م رؤ�ة واقVvة لbل ال�ول.�� ودع#ها ال�أo العام اإلس�ائ�لي و

ی�ای� والos /ن fان� الnاني�٢٠اقي في ه�ز�لVا في وقال إنه سV_�ج م� م�"ل الWف�� ال. ”ت��� رم�ها
ناش.�اه داع8 ت�امC ش�ل�و إدیل�W وس��زع وق.ه ب�� م�ازله في الق�س ون����رك وفل�ر��ا وقال إنه . ن

وسأ»ل أم��Vgا فقr ل#�ة أرMعة أع�ام “ال ri_H للb:�ل على ال>�VWة اإلس�ائ�لVة في ال�قu الbالي 
  .”ي الف�صة للع�دة إلى ال�gbمةأر�� م�ح نفW”و” على األقل

  ١٠/١/٢٠٢١الق�س الع�Mي 
*** 

  فعالVات
  "ال#�3#ة"مUت#� جامع ل��b دور فل���iWي ال_ارج في : أب� مbف��

 

نائC األم�� العام لل#Uت#� ال`ع/ي لفل���iWي ال_ارج،  أك� – الفل��iWي لإلعالم  ال#�f"–ّع#ان 
ً#�ة الق���ة القادمة، مUت#�ا جامعا ی.عل� ب.#�nل فل���iWي ه`ام أب� مbف��، أن ال#Uت#� سVعق� خالل ال ً

ال_ارج في م�3#ة ال.���b، وم�اجهة ال#`�وع ال:ه��ني، 8JH أعJاء اله��ة العامة، وم>#�عـة f/�ـ�ة 
نض�ورة أن �gH لفل���iWي ال_ارج دور واضح، ی.>اوز م�حلة "وش�د على  .م� ال`_:Vات الفلV��iWة

ــ��"وقــال  ".� اتفــاق أوســل�ال.ه#ــ�V واإلقــ:اء، &عــ ــ� مbف ــ"أب ــ�س"ٍ، فــي تــ:��ح خــاص لـ ــ�س ب إن ": ق
ــ:�رات الالزمــة " ــاء ال. �Mــة، وV�]ات�ا ال�VولUWا لل�قــ�ف ع�ــ� مــVائ�nجهــ�ا اســ Cلــi.ــة ت Vالbــة ال ًال#�حل ً

ه�  ـــ̀ـ ــي ال# ــــ���iWي ال_ــــارج فــ ـــي لفل ــــ�ور الV�bقـ ــ.عادة ال ـــWعى الســ ـــالي نـ ـــ�Hاتها، وMال.ـ ل#�اجهــــة تbـ
  "...الفل��iWي
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نإلـى ال>هـ� الـos بsلـه القـائ#� علـى مـUت#� فلـ���iWي ال_ـارج خـالل العـام " أب� مbف��"ار وأش
ال#�:�م، م� خالل ال.أش�� على ال_�i ال#b�ق &القVJة الفلV��iWة، وما م�ت &ه م� أزمـات ومـ`ار�ع 
قتـ:ف��ة، fانـu تـW.ه�ف &ال�رجـة األولـى تـ:�Vة حقــ� الـ`عC الفلـ��iWي &الKامـل، وعلـى رأسـها حــ� 

�����iWالع�دة لالج��� الفل....  
ال>هـ� الـos بsلـه مـUت#� فلـ���iWي ال_ـارج، مـ� خـالل "في ت:��bاته، " أب� مbف��"واس.ع�ض 

، "إ[القه ح#لة دولVة للbفا� على اله��ة ال�[�Vة، والb�ی� ع� معاناة الالج��� الفل�����iW في ال`.ات
ندو إغفال ل#عاناة األس� في س>� االح.الل، م� خال ، f#ـا "كل�ا معgـ8"و" لW.8 وح�8f"ل ت�8V3 ح#لة cن

كــ`ف عــ� م�افقــة مg.ــC ال>�اHــات ال�ولVــة علــى مــ�fsة تقــ�م بهــا ال#ــUت#� حــ�ل إجــ�اءات االحــ.الل فــي 
  ."األراضي الفلV��iWة

 آالف فلـ��iWي مـ� ٦ه� ت>#ع شارك في تأسVـWه نbـ� " ال#Uت#� ال`ع/ي لفل���iWي ال_ارج"و
  .± ب.�Vfا، و�._s م� ب��وت مق�ا له٢٠١٧ش�ا} / ع� إ[القه في ف/�ای�م_.لف دول العال8، وأعل�

  ١٠/١/٢٠٢١ ال#�f" الفل��iWي لإلعالم
*** 

 8Kاخ.�نا ل  
  معال8 مق�سVة

  حي مق�سي ی�اجه ال.ه��� واالس.iVان.. وادo ال�Mا&ة
 

 �<Wقـة سـل�ان الق���ـة مـ� ال#ـi�#ا&ة ه� ج"ء م� م�ی�ة الق�س وه� ام.�اد لMال� oاألقـ:ى واد
ــWاع  دون#ــات، ٢١٠ال#�ــارك، ومــWاح.ه نbــ�  ــ�أ &االت ّوســ#ي بهــsا االســ8 ألنــه ضــ�� مــ� األعلــى، و�/

  .ت�ر�>Vا &ات>اه األسفل، وه� م`ا&ه آللة ال�Mا&ة ال#�سV�Vة الع�VMة الق�H#ة
ُوهsه ال.V#Wة تع� ح�یnة مقارنة &ال.V#Wة الق�H#ة، ح�ـ� أ[لـ� علـى الـ�ادo فـي الف.ـ�ة ال�KعانVـة 

&اع.�ـاره " ال#�iقـة الbـ�ام"، أما �fار ال�W م� ال#ق�س��� ¦VـW#�نه "وادo جه�8"وتع�ي " جاo ه��م"8 اس
  .oال_r الفاصل ب�� ش�i ال#�ی�ة ال`�قي والغ�Mي

، و�#.ـ� "واد جهـ�8"ن م� ال�اد ال##.� م� جهة وادo ال>�ز و�ل.قي ب�اد قـ�رو  وادo ال�Mا&ة�#.�و
  . ال>/ل ال#/�ي علVه ال#W>� األق:ى ال#�اركفي جهة وادo ال�Mا&ة ال#rVb في

مiلـة علـى ألنهـا  م�iقة وادo ال�Mا&ة مق�سة مـ� ج#Vـع األدHـان ال.ـي مـ�ت علـى ال#�iقـة، وتع�
ً&اب ال�ح#ة ال.ي ات_sها ال#Wل#� f#ق/�ة، ومiلـة علـى مق/ـ�ة لل�ـ:ار وأHـJا مق/ـ�ة لل�هـ�د، &اإلضـافة  c ن

  ".آفي شال8V"ع�ني WH#�ها ال�ه�د إلى مق/�ة وث�Vة ق�H#ة ت�جع للعه� الف�
وحي وادo ال�Mا&ة، ه� ال#�iقة ال#.��Vة ألهالي سل�ان ل/�ـاء ال#�ـازل وال#ـ�ارس وع#ـل الbـ�ائ� 
ــاء أو  ال_اصــة، إال أن ســلiات االحــ.الل تــ�ف= إصــ�ار ال.ــ�اخ�V لــsلf ،D#ــا تالحــ� الــgWان ع�ــ� ال/�

   .ال.�سع أو ح.ى زراعة األرض و�Mاء الWالسل
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حـ.الل للـ�iVWة علــى وادo ال�Mا&ـة؛ ت�ف�ـsا ل#ـ`ار�ع وم_iiــات اسـ.iVانVة أب�زهـا فــي و�ـWعى اال
oالـos ی/ـ�أ مـ� حـي الnـ�ر مـ�ورا &bـي وادo ال�Mا&ـة وصـ�ال إلـى " ال>ـ�W ال#علـ�"اآلونة األخ��ة م`�وع 

، "مـWارات وحـ�ائ� ت�راتVـة"cم�iقة ال�/ي داود، إضافة إلـى أع#ـال أخـ� فـي أراضـي الbـي ل.��bلهـا إلـى 
  .cإضافة إلى زرع الق/�ر ال�ه#Vة في أج"اء أخ� م� الbي

c وأع#ال ال.>��� ال.ي ت>� في وادo ال�Mا&ـة اسـ.K#اال ل#ـا جـ� فـي  ال#.�iف�� اق.bاماتوتأتي cً
ً ب�.ـا أبلغهـ8 ٨٠ه�ـاك ًعل#ـا &ـأن م�iقة ال�ـW.ان فـي سـل�ان مـ� إخiـارات لهـ�م ب�ـ�ت وتف��ـغ ال#�iقـة، 

نع� أنها م/�Vـة علـى أراض غ�ـ� واضـbة ال#لVKـة أو أنهـا م/�Vـة دو الbـ:�ل االح.الل ب��.ه ه�مها ب� ٍ c
  .على ال.�خ�V ال#iل�ب في تلD ال#�iقة

الع�یــ� مــ� األراضــي فــي م�iقــة وادo ال�Mا&ــة مل�K.هــا غ�ــ� واضــbة، وPث�ــات ال#لVKــة لــf �V#ــا و
ال عـ�م إث�ـات ال#لVKـة أو  حـوفـيC<H، وMال.الي WH.ه�فها االحـ.الل &#iال�ـة أهـل الbـي إث�ـات ال#لVKـة، 

، وال.ـي بـ�ورها ت�bلهـا "أمالك الغـائ/��"ع�م تW>�لها رس#Vا س�Uدo إلى ت��bلها م� االح.الل إلى حالة 
  . لل>#Vvات االس.iVانVة لل/�اء االس.iVاني

ق لV_.ــ� األحVــاء ال#ق�ســVة و�ف..هــا ع/ــ� بــUر اســ.iVانVة  وادo ال�Mا&ــة االحــ.الل أن یــ�خلو���ــ�
ــvHــ�V ف�هــا  ــع ال>#ــع ال#ق�ســي مــ� ال.Kامــل ُغ ــة وم� ــى ال#�ی� الت ال#ــW.�[��� مــ� أجــل الــ�iVWة عل

r&وال.�ا.  
ــاء القــ�س، " إســ�ائ�ل "وقــ� بــ�أت Vا&ــة وغ��هــا مــ� أحMال� oال>ــ�ز وواد oاتهــا بــ�ادii_وهــيم 

ت#ارس fل الـJغ�} علـى سـgان سـل�ان، وتع#ـل علـى الهـ�م الK/�ـ� إلف�اغهـا مـ� أهلهـا ومـWح ال#�ـا[� 
القــ�س بهــ�ف اســ.b�اث [ــا&ع یهــ�دo ج�یــ� وPقامــة اد ال#ــW.�[�ات وPقامــة األحVــاء االســ.iVانVة وام.ــ�
ــائه8 سVاســات االحــ.الل ومــV�]�.Wه ال�امVــة لiــ�ده8 مــ� cالK/ــ� ن لKــ� ســgان وادo ال�Mا&ــة ی.bــ�و ب�ق

  .أراض�ه8
 8K١١/١/٢٠٢١اخ.�نا ل  

***  

  آراء ع�VMة
��iWفل ..�b.ال �bشاقة ن uة ال زال��W#ّال  ر واالنع.اق م� االح.اللّ

  مb#ـ� ال�ن.WVي- ال�س.�ر - رام هللا 
ًمع إ[اللة العام ال>�ی�، �gH ال`عC الفل��iWي، ق� قJى عاما آخ�، م� ع#� ق�J.ه  ن
نال�[�Vة، دو أن تل�ح في األف� حل�ل عادلة لها، تع�� للفل�����iW حق�قه8 ال#`�وعة، ل�V هsا 

ُ./� األس�أ في تار�خ القVJة الفلV��iWة، فلH 8ق.:� األم� على فCWb، بل إن العام الos مJى، اع
، ومbاوالت ت:�Vة القVJة ب�م.ها، وال ح.ى  ووMاء �fرونا الH osعاني م�ه » نجائbة الق�«نصفقة الق�

o شه� تWارعا مb#�ما في م:ادرة األرض الفلV��iWة، وال.�سع االس.ع#ار ٢٠٢٠العال8 &أس�ه، بل إن  ً ً
 . على ته��� الق�س ال#b.لة، ومbاوالت ته���ها و[#� ه��.ها الع�VMة وال�ی�Vةعل�ها، عالوة
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JHُاف إلى fل ما ذك�، اس.#�ار الb:ار على قiاع غ"ة للعام ال�ا&ع ع`�، وال.���J الVWاسي 
ّوالb:ار االق.:ادo على ال`عC الفل��iWي وVyادته، ب��#ا في ال/�u ال�اخلي، WH.#� االنقWام ال#�م�،  َ ُ

 .cلos ی�رك أصغ� [فل فل��iWي، أنه ال H_�م س� االح.الل وأع�انهوا
 ... Cوغ��ه، ورغ8 اس.#�ار معاناة ال`ع Dل ذلf 8رغ �Kه، لVى غ�� مأس�ف علJعام م

 c�ات ل�nش�ات األمل والق�ة والUة، ت�قى مVانWة واإلنVاسVWي وح�مانه م� حق�قه ال��iWالفل
ل�[�ي، وتbق�� أه�افه8 ال�[�Vة ال#`�وعة، م� خالل ص#�ده8 الفلV#.b& �����iWة ان.:ار نJاله8 ا

، في م�اجهة ج�ائ8 االح.الل ومW.ع#��ه، وال.#b& DWق�قه8 ال�اس_ة، رغf 8ل الJغ�}  oاألس�iر
 .وال.ه�ی�ات

أما خارج ح�ود ال�[� الفل��iWي، فق� رحل ال�ئ�V األم��fي دونال� ت�امC، &ع� ه"�#.ه ال#�و�ة 
ًاسة االم��Vfة، وهي ه"�#ة لuWV ل`_:ه وغ�iس.ه فقr، بل ل�ه>ه الVWاسي أJHا، في ان._ا&ات ال�ئ

 .وتiاوله على أم8 وشع�ب األرض، &#ا في ذلD ال`عC الفل��iWي
وها ه� حلVفه اإلس.�اتV>ي ب�Vام�� ن.�Vاه�، في ب�اHة رحلة الWق�} ن�b الهاو�ة، وسr ما 

 وح"ب حلVفه "الل�gVد"ئ�لVة، وان`قاقات داخل ح"Mه ن`ه�ه م� ه"ة ق��ة في الWاحة الVWاسVة اإلس�ا
"=Vام دولة االح.الل"قأزر أبVy sة م�Vة االس�ائ�لVاسVWاحة الWل8 ت`ه�ه ال r�_ت rوس .  

، و��قى ال`عC الفل��iWي، صام�ا م�اضال، مbاف3ا على ه��.ه ال�[�Vة  ، و��حل� �iقWH 8ًه ًً ن ن
 .ًق�ة، ماضVا في م��Wته ال`اقة ن�b ال��bة واالس.قاللًوحق�قه ال#`�وعة، رافJا ال_�Jع ل>/�وت ال

نورغf 8ل ال�3وف وfل الق��د ال.ي رافقu العام ال>�ی�، H:� الفل����iW على ت�جVه رسالة  ّ
م�bة لKل شع�ب األرض، ولKل مb/ي الع�ل وال��bة في العال8، مUم��� ب�سال.ه8 الJbار�ة، 

f ة ج#عاء في م�اجهةVانWه8 اإلن.fار`#Mق�قه8 وb& م���Uسة، وم�iل م3اه� ال3ل8 واالس.ع#ار والغ
نال.ي fفل.ها fل الق�ان�� واألع�اف وال#�اث�� ال�ولVة، &ع�g أع�ائه8 الsی� ی�.#� إلى عال8 مJى، عال8 
، وه8J حق� ال`ع�ب، ونهC ث�واتها، ولهsا فالفل��iWي ی.ف� في  قاالح.الالت وال.#��" الع�:� ق o

 .مiJه�Hه ال#b.ل�� وحلفائه8إنWان�.ه وحJارته على 
ّ صفb.ه األخ��ة، و�ه�م خVامه على ع>ل، وgMل خ>ل، &ع� أن ص�ف.ه �iHo٢٠٢٠ العام 

 على رح�ل ضbاHا ال�bوب، وجائbة �fرونا، وح.ى مع سق�} آخ� األوراق م� rعام الb"ن"ال�`��ة 
ّروزنام.ه القات#ة، H:� على تع#�� األح"ان، ¦Vغ�C الع�ی� م� القادة و  .ّص�اع الق�ارّ

 وهي ال�Wة ال�ا&عة ع`�ة في تار�خ االنقWام "ت��fs وما ت�عاد" ٢٠٢٠ما أن دخلu س�ة 
ًالفل��iWي األس�د، ح.ى ح#لu ب�� ث�اHاها، جائbة �fرونا، ال.ي أل"مu الفل�����iW م�ازله8 ق�Wا، 

VWات على ال`أن الMه ال:ع�sه �gة، ل.�عVة واالج.#ا�Hاته8 االق.:ادVح uادة ّوشلVال� uاسي، فعان
ّالفلV��iWة م� ضغ�[ات خارجVة ��nfة، وض�� ال_�اق والb:ار ال#الي على ال�gbمة الفلV��iWة، ال.ي  ُ

 .ّعانu األم��� ق/ل أن ت.#�g م� دفع رواتC م�»ف�ها
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، ب�أ &إعالن ال�ئ�V األم��gي ال#ه"وم، خi.ه للWالم ٢٠٢٠ل�V هsا fل ما في األم�، بل إن 
ً وال.ي رفJها الفلVy ����iWادة وش�vا، وعلى إث�ها قiعu الWلiة "نصفقة الق�"ل#ع�وفة بـال#"ع�م، وا ن

 Cعة في العالقات مع ال>انViق Dلsf ة، في م�حلة شه�تVfة عالقاتها مع اإلدارة األم��V��iWالفل
  .اإلس�ائ�لي، ووf �yل أشgال العالقة مع االح.الل، &#ا في ذلD ال.���W األم�ي

iادتها على وزاد الVاولة ف�ض سb8، ومJمة االح.الل ع� م`�وع ال�gبلة، &إعالن ح ��ّ
ال#W.�[�ات االس.ع#ار�ة ال#قامة ع��ة على ام.�اد أراضي الJفة الغ�VMة، عالوة على غ�ر األردن 
وش#الي ال��b ال#�u، ناDV ع� االس.iVان ال#W.ع�، وع#لVات ال.ه��� و[#� ال#عال8 الفلV��iWة، 

 .ي م�ی�ة الق�س ال#b.لة، ل.Wه�ل ع#لVة اب.العها &الKاملًخ:�صا ف
غ�� أن الWلiة الفلV��iWة عادت في ت`��� الnاني الس.��اف العالقات مع دولة االح.الل، &#ا 
ف�ها ال.���W األم�ي، &ع� إعالن إس�ائ�ل، اس.ع�ادها لالل."ام &االتفاVyات ال#�قعة في وقu ساب� ب�� 

Wال uا ق/ل#f ،ف���iالCائ�Jل8 أم�ال الWة تiل. 
  ١٧ص/١١/١/٢٠٢١ال�س.�ر

*** 

  آراء ع/��ة م.�ج#ة
 oالي ال�ه�دVل�ن�Kم`�وعه ال sاني على ت�ف�iV.ي االسMا ی.�اف� الل�sgه  

  و[�د الفل�����iW م� الJفة الغ�VMة
  

  ١٠/١/٢٠٢١ هآرت� -  ع#��ة هاس  :&قل8
 ال/�اء غ�� ال#�خ� في الJفة ف.ub اإلدارة ال#�نVة م�f" ات:االت ل.لقي ال#عل�مات ع�

ًع#Vال صغ��ا[ "ك�خاف Hعق�ب"الغ�VMة، و�ع./�ه م�قع مW.�[�ة  ال�شاHة : ً، وال ی.�ك م>اال لل.Kه�"ً
�����iWه�ف الفل.Wت . "f�#ة ع� الVة، األس/�ع ال#اضي، إعالنا لإلدارة ال#�ن�]�.W#ًلق� ن`� م�قع ال

هل شاه�ت8 أع#ال ب�اء لفل�����iW ب�ت ل8K ":  ه�، وال.ف��W"غ�فة الع#لVات ج"ال>�ی� ال#W#ى 
 �K؟ اآلن ت#ل نم`/�هة وغ�� م:ادق عل�ها؟ هل شاه�ت8 م�gهة صVbة لفلWH �����iW._ف� &القان� ن ن

8g& ال صغ��ا خاصاV#ًع ً cت�جه�ا في fل ساعات ال��م وgMل ال�i ال##�gة وق�م�ا ش�g &`أنه8. ً في . ق
 ونع�ض ما ت8 فb:ه وما ت#u م:ادرته في حالة وج�د سل�ك cكل ی�م نق�م ب�ضع إج#الي لل`gاو

 ."ن.#�ى ل8K ال�>اح. oغ�� س�
 به�ف معل� ی.#nل في ت��f" وز�ادة ن>اعة أع#ال إنفاذ "ج"أ8Vy م�f" االت:االت لغ�فة ع#لVات 

 وحCW رد ال#.b�ثة بلWان وح�ة م��W أع#ال ال�gbمة في ال#�ا[�. نالقان� م� ق/ل اإلدارة ال#�نVة
 ول8 ی�`� ٢٠٢٠، فق� أن`�u غ�فة الع#لVات في ت`��� الnاني "هآرت�"على ) ال.ي ت.�ع لها اإلدارة(

/Vان &`أن إقامة غ�فة الع#لVات ن`� على ض�ا} اإلدارة [. ً&ع� م�ض�ع وج�دها رس#Vا على نiاق واسع



  

 
٢٣

ع#لVة ت`غ�ل إن`اء ال#�نVة والعامل�� ف�ها، وsfلD على ع�د قل�ل م� ال>هات، هsا f#�حلة أولى في 
  .، C.f في ال�د لل:Vbفة"هsه الغ�فة

 إلى ن`� واح� ووح��، ال#�ج�د في "غ�غل" ع/� "غ�فة ع#لVات ج"Hق�دنا ال��b في fل#ات 
، ال.ي وصل إل�ها ال/Vان، أنه غ�� م_:� . "ك�خاف Hعق�ب"م�قع  cوفه#u ال>هات ال#>ه�لة األخ�
ات:لu األس/�ع ال#اضي &األرقام الnالثة . ً نفWه فاعالفي ال#قابل، أص�ح م�f" االت:االت. لل�`�

فأجابu م� ب�ت لي H��<fة شا&ة على أح� هsه االت:االت، وال.ي أك�ت أن هsه . ال#�ج�دة في اإلعالن
ً، وأنه C<H أن ن�سل له8 إح�اثVات وص�را وش�حا ع� ن�ع ال/�اء الos ی.8 "ج"هي غ�فة الع#لVات  ً

 أو ب�ق8 الهاتف ال#b#�ل ال#�ج�د في اإلعالن، قالu &:�ت "ال�اتWاب"� �g#H ذلD ع/. اإل&الغ ع�ه
  .ودود

هي م"ودة .  �fاشgV/�� م�s أك�n م� عق�"رغ�8V"ك8 م� ال�اش�� نb.اج؟ تع#ل ال>#Vvة الV��#Vة 
ن&#�وحVات ت.>�W على ال.>#عات الفلV��iWة ومbام�� Hق�م� اس.��افات م.�اكVة على ع�م ه�م 

وMادرت وزارة . ًولل#W.�[��� دائ#ا خr م�اش� مع اإلدارة ال#�نVة. cت وق� الفل�����iWال#"�� م� ب��
�اقل م� أم�ال ض�ائ/�ا fي H`.� ال#W.�[�� م�وحVات  نشUو االس.iVان إلى ت_:�V مالی�� ا̀ل oن

�����iWالفل Cو��سل�ا ال#"�� م� األش_اص ل.عق �W<ة . تVمعا م� ال�اح Dل ذلf ع#لH �Vf �Kًول
أن`�u &ع� ع#ل واسع لع�ة جهات داخل "��وق�ا[Vة؟ قال م:�ر أم�ي لل:Vbفة &أن غ�فة الع#لVات ج ال/

أo أنه ت8 ال.ف��K &غ�فة الع#لVات ق/ل وقu . "اإلدارة ال#�نVة، ال.ي هي غ�� م�ت�iة بهsا ال�`� أو ذاك
��W م�f" ات:االت نهل س�gV ل�شاة ال#�اف. ن[��ل م� م�ادرة ال#�اف��W في وزارة شUو االس.iVان

  .cآخ� ه�اك؟ هل س�.`اج�ان ال#�f"ان؟ س��Vv ون�
نرس#Vا، غ�فة الع#لVات ج س._�م م� ی/لغ� ع� ال/�اء اإلس�ائ�لي غ�� القان�ني ً ." s_.ع��ما ی

ق�ار ب�`� ن`ا[ات م�f" االت:االت &:�رة م�ادر بها، س��`� اإلعالن س�اء &اللغة الع/��ة أو &اللغة 
 ال.ي ت#nل ال#"ارع�� "حقل"نهsgا، في ب�اHة fان� األول، ت8 ت�جVه مbامي م�3#ة . لي، ق�ل "الع�VMة

 ��W�.م� ق/ل وح�ة ال "f�#ا الsو على أراض�ه8، إلى ه�iVWو� ��]�.W#ال �iVی� سsال �����iWنالفل ن
ت ج ع� ب�اء وم�s ذلD ال��b ق�م�ا ثالث م�ات تقار�� لغ�فة الع#لVا. واالرت�ا} ال.ا&عة لإلدارة ال#�نVة

 على أراضي مWاف� iHا، وفي "نحفات مع�" و"آفي غ�ل"غ�� قان�ني ج�ی� في بUرتي اس.iVان في
وfلها بUر اس.iVانVة غ�� قان�نVة وغ�� م�خ:ة، .  ال�اقعة على أراضي جال�د"ا�f �Hد�H"مW.�[�ة 

خالء ال.ي ص�رت ت3bى &ع#لVة ت/�V= فعلVة وقان�نVة، وهي آخsة في ال.�سع رغ8 أوام� اله�م واإل
ًرس#Vا ض� ال#�اني ورغ8 الع�ف الos ام.� ل��Wات [��لة والos مارسه سgانها ض� فل�����iW وض� 

ًوأرسل م#nل� وح�ة ال.���W واالرت�ا} ش_:ا لف�b ما bH�ث، ق�ل لـ . معارضي اح.الل إس�ائ�ل���
  ."|حقل"

نf" االت:االت م� Hفه#� أعل��ا أن نف�ح؟ ل� نWقr في ش�ك ال.�ا»�، ح.ى ل� وضع في م�
نالع�VMة، فل�V ه�اك إمgانVة لل#قارنة ب�� ب�اء ب�و ت�خ�V لفل�����iW في الJفة الغ�VMة، و�Mاء غ�� 
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ی.8 دفع الفل�����iW لل/�اء وف� إج�اءات ت�iقها إس�ائ�ل به�ف . نقان�ني وM�و ت�خ�V لل�ه�د
 غ�� قان�نVة ت.#nل في ت�سVع م`�وع إخفائه8، في ح�� ت�سل ال�ولة ال�ه�د لل#`ارfة في ع#لVة

oة ال�ه�دVالVل�ن�Kال.  
ومع . اإلدارة ال#�نVة هي إح�c ال>هات الق�H#ة وال#�رMة في ت�ف�s سVاسة ال�Kل�نVالVة ال�ه�دHة

 س�ة األخ��ة خاضعة له>�م م�f" م� ل�Mي ال#W.�[���، وعلى رأسه ج#Vvة الV#�� ١٢ذلD، في الـ 
"8V�وتub هsا اله>�م .  &#ا ¦Vه الKفاHة ل�iد الفل�����iW وال�iVWة على أراض�ه8، وfأنها ال تع#ل"رغ

Cة ال�هVع ع#ل��W.ل ل�bإلى اخ.�اع ال#"�� م� ال ���gWة ورجال قان� عVاإلدارة ال#�ن uنسارع أما . ن
عل�ه8 أن 3Hه�وا : في نهاHة ال#iاف م�»ف� ال�gbمة وال�Jا} هc .�`& 8ال�اشي فه� وس�لة أخ�

ن��WbH أداءه8 ح.ى ی�ض�ا أسVاده8 ال#W.�[��� والف�ز في ال#�افWة على م� له الفJل، والos &أنه8 
�����iWو[�د أك/� ع�د م� الفل ،�nاه أكVم Cة وأناب�VW#ى ل#� صادر أل�احا شiعHً.  

  ١٠/١/٢٠٢١الق�س الع�Mي 
*** 

  اخ�ار &االن>ل�"�ة
  

King congratulates new Latin Patriarch of Jerusalem 
 

His Majesty King Abdullah speaks with Archbishop Pierbattista Pizzaballa during a 

teleconference meeting on Sunday (Photo courtesy of Royal Court) 

AMMAN — His Majesty King Abdullah, the Hashemite Custodian of Islamic and Christian 
holy sites in Jerusalem, on Sunday congratulated Archbishop Pierbattista Pizzaballa on his 

appointment as the Latin Patriarch of Jerusalem, wishing him success. 
During a teleconference meeting, King Abdullah highlighted the important role of the Latin 

Patriarchate and other churches in Jerusalem in bolstering the unity of Jerusalemites, which is 

key to maintaining interfaith harmony and preserving the historical and legal status quo in the 

Holy City, according to a Royal Court statement. 

His Majesty reaffirmed his continued support to the role of the Council of Churches in 

Jerusalem in promoting moderation, preserving church properties, endowments and 

institutions, as well as safeguarding the Christian presence in the Holy City and the region. 

The King lauded the deep-rooted ties with Pope Francis and the Vatican, noting mutual 

principles in support of peace and moderation, rejection of violence, and reaffirming the global 

responsibility in support of refugees and host communities around the world. 

For his part, Latin Patriarch of Jerusalem Archbishop Pizzaballa thanked His Majesty for the 

meeting and for congratulating him on his appointment. 

The Patriarch commended the King’s pivotal role in safeguarding Christian holy sites in 

Jerusalem, in line with the Hashemite Custodianship of Islamic and Christian holy sites in the 
city, stressing the strong ties between the Latin Patriarchate of Jerusalem and Jordan. 

Archbishop Pizzaballa congratulated His Majesty on the occasion of the state’s centennial, 
saying that under Hashemite leadership, Jordan’s history has been rooted in the principles of 

moderation, serving those in need, supporting refugees, and safeguarding holy sites. 
2021-1-11Jordan Times   
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Foreign Ministry: Israel has legal and human rights obligations towards 

Palestinian people 
 
RAMALLAH, Sunday, January 10, 2021 (WAFA) - The Ministry of Foreign Affairs and 
Expatriates reaffirmed that Israel, as an occupying Power, has clear legal and human rights 

obligations towards the Palestinian people, including vis-à-vis providing vaccinations for 
COVID-19.  

"As the illegal occupant of the State of Palestine, Israel has absolute and full control over all 

the crossings and borders as well as airspace of the State of Palestine. It controls the entry and 

exit of all persons and goods, including medical supplies, entering the State of Palestine. Israel 

also obstructs and curtails the functioning of the Palestinian government in so-called Area C as 

well as in the occupied capital, Jerusalem," said the ministry in a statement. 

In this connection, and without abdicating in any way the responsibilities of the State of 

Palestine towards the Palestinian people, including providing healthcare and COVID 

vaccinations, the Ministry of Foreign Affairs and Expatriate affirms that Israel still bears clear 

legal obligations towards the welfare of the Palestinian population under its illegal occupation, 

added the statement. 

"Such obligations are clearly spelled out under international law, including international 

humanitarian and human rights law. The derogation of these responsibilities in no way 

diminishes from their standing and relevance." 
Furthermore, Israel, the occupying power, has clearly employed racially-motivated 

discriminatory actions against Palestinians under their full control. This includes the directives 
of the Israeli Minister of Interior to the Israel Prison Authority barring the inoculation of 

Palestinians imprisoned unlawfully inside Israel despite the fact that dozens of Palestinian 
prisoners have contracted COVID-19 while in Israeli custody due to inexcusable negligence, 

including one who died from COVID complications, added the ministry. 
The statement stressed that since the onset of the pandemic, the occupying power has escalated 

its illegal actions against the Palestinian people, including record-breaking home demolitions 

and evictions, as well as the continued policy of arbitrary mass incarcerations. Rather than 

respect its legal obligations towards the Palestinian people, Israel has taken clear actions to 

make their lives more unbearable and to increase the health risk vulnerable communities face.   

"Ending Israel's illegal and prolonged occupation is the shortest and most expedient way to 

alleviate the suffering of the Palestinian people, including those borne out of the pandemic. In 

the meantime, the international community must not absolve Israel from its international 

responsibilities and obligations. 

2021-1-10Wafa   

*** 

Train stations, including Jerusalem, to close for infrastructure work 
 

The Transportation Ministry is looking to use the intensified lockdown to speed up certain 

infrastructure projects. Israel Railways said Sunday that some train stations, including the 

Jerusalem station, will be closed from Tuesday for construction work.  

From January 12 through February 3, All stations south of the Tel Aviv Haganah station will be 

temporarily closed for service. In addition, no trains will be operated on the Herzliya - 

Jerusalem Yitzhak Navon line, and on the Rosh HaAyin North - RishonLeZion Moshe Dayan - 
Beer Sheva line, Israel Railways said. 

The following stations will be temporarily closed for service: Rosh HaAyin North, Petah Tikva, 
Petah TikvaKiryatArie, BneiBrak, Lod, LodGanei Aviv, KfarChabad, Modi'inMerkaz, 

PatiModi'in, Jerusalem Yitzhak Navon, Holon Junction, Holon Wolfson, Bat Yam Yoseftal, 
Bat Yam Komemiyot, Ramla, BeitShemesh, Beer Yaakov, RishonLeZionRishonim, 

RishonLeZion Moshe Dayan, Rehovot, Yavne East, Yavne West, Ashdod, Ashkelon, Sderot, 
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Netivot, Ofakim, MazkeretBatya, Kiryat Malachi Yoav, Kiryat Gat, LehavimRahat, Beer 

Sheva North - University, Beer Sheva Center, and Dimona.  

In addition, the reopening of the Kfar Saba - Nordau, HodHasharon - Sokolov, Raanana South 

and Raanana West stations planned for January 17 will be postponed to  February 3.  

Bus service for corresponding routes will be increased during this time period, Israel Railways 

said. 
2021-1-10The Jerusalem Post   

*** 

Palestinian Family Forced to Demolish Section of Home in East Jerusalem 
 

A Palestinian family was forced to destroy a section of their home in Silwan town, on Friday, 

after the Israeli occupation authorities threatened to demolish the entire house, the Palestinian 

Information Center reported. 

Hatem al-Salaymeh, the homeowner, has been living in the home in the Ras al-Amud 

neighborhood in occupied East Jerusalem, with his wife and three children for 20 years. 

Al-Salaymeh stated that he has been paying a 70,000 shekel fine every year for 20 years, due to 

the lack of an Israeli issued building permit. 

He added that the occupation officials threatened the family that if they did not demolish the 

portion of the home, the authorities would raze the entire home, costing the family an excessive 

fine. 
According to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 

between December 22, 2020 and January 4, 2021; the Israeli occupation authorities demolished 
or seized thirty-four Palestinian-owned structures due to the purported lack of Israeli-issued 

building permits, displacing 22 people and otherwise affecting over 170. All but two of the 
targeted structures and all displacements were recorded in Area C, affecting 12 Palestinian 

communities. Two structures were demolished by their owners in East Jerusalem to avoid 
higher expenses and fines. 

2021-1-10Center International Middle East Media   
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