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 ّك/ابها ن�4 وجهة ع$ تع�0 ال/ق��� في ال�اردة ال"�ض�عات. 
 
 9/أصل مــ$ فق�ات ال'ع? 'اخ/;ار الل<=ة ق0ل م$ ال/;�ف ی 

  ذلF GـلE/=اس ال/ق��� في ت�د ال/ي األخ�ار أو ال"قاالت 'ع?
 .وم�ض�عه ال/ق��ـ� ح<9 مع

  
 ةKت م$ الغا$E"M ال"/�ج"ة ال"قاالت 'ع? ال/ق��� /Nأو ابـّل 

$��Nمف $EEPغ� $EEلEس�ائSالء ن�4 وجهة إب�از ه� وWه /Nابـّال 
  ئللقار ی/Xح م"ا إس�ائEل، لXYاسة ال"عارضة أو ال"�W�ة ســ�اء
  .ال"`/لفة ال=�4 وجهات على اإل^الع ف�صة

  
  نالل<=ة ال"لXNة لWaو الق�س
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�/c"الd  
  االردن والق�س

  Gارال"ل�cة والXeخ ال�سXالق�س ل/�س gائ=h 9و ب�ع�"/Y٥  نم  

  نشWو سXاسXة
 $E/ل ال�ولcة لل�ص�ل لXلEة اإلس�ائX=EeYة م/�اصلة إلعادة ال"فاوضات الفلX٦  جه�د أردن  
 يYXYقة 'أس�ها: الe="م$ واقع وحال ال �Eة س/غX=EeYة الفلXMة الق��Y٧  ت  
 ال�ز gXيرئ=EeYل: راء الفلEاسي في إس�ائXس Gه=اك ش�� gX٨  ل  
 ة 'االن/`ا'اتhارa"الق�س 'ال' $EE=EeYاح للفل"Yل للEعلى إس�ائ qغMال' Fالeت $EeY٨  فل  
 ة أسفل األق;ىXلEف��ات اإلس�ائcرة ال�eر م$ خrcK ٩  مف/ي الق�س  
 "اXة العلXالل<=ة ال�ئاس"gائ=Nو الWوع ته�ن ل"/ا'عة ش�aر م$ مrcت u��  ١٠  
 ةX=EeYة الفلXMت<اه الق wم�قفها ال�اب �hW١٠  مالي ت  

  اع/�اءات 
  حف��ات في rة"األق;ى"االح/الل ی=فPاب ال"غارP١١   ته�د أساساته وته�د ال�0اق و  
 ة لألق;ىXz�aاحة الYة في الKة ب0=اء م�رسة تل"�دKیه�د Fالe١٣  م  
  لE0ات ق=^�/Y"ة ال";ادقة على الXع آل�YK اه�X=/ای�نّن' FE;=١٤  ت  
 ة ه�م في بل�ة ع=اتا: الق�سXع"ل r١٥  االح/الل ی=ف  
  ققات ق�بaع ^�اق9 األوقاف م$ إصالح ت="K ١٦  داخل األق;ى" 'اب ال�ح"ة"االح/الل  

  اع/�اءات/ تقار��
 �ال ته��"N/ی�ات م$ اسrc١٦   م�ی=ة الق�ست  

  تقار��
 ةXلEة اس�ائXzة ل"=4"ات حق�Xاب>K١٨  م�ادرة ا  
 نغ�س؟ل"اذا�Nام الc/لي ع=� اقEالعل9 اإلس�ائ F١٩   رفع أن;ار ت�ام  

  

  آراء ع�XPة
 F١٩  نصفعة الق� ل�ونال� ت�ام  

 ة روای/=اX`ال/ار� $Eات بK�cت Fو�r/ة وال<ه�د ال//a"٢٠  ال  
 ةاX"Xرات اإلقل�e/ة والXة األردنX٢٣  ل�بل�ماس  
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  آراء ع��0ة م/�ج"ة
  ی�rcلي"تEل": إس�ائ/`K ان اله<�ة!EةمKه�دEة الX0٢٤   وس=فق� األغل  
 فةXcاالح/الل: ص �Xة في ج���Y٢٦  ت;اع� رف? ال`�مة الع  

  خ�ار 'االن<لE!�ةأ
Quartet ministerial meeting concludes in Cairo, state solution-Reaffirming two  28 

Palestinians, Jordan accuse Israel of ‘Judaizing’ Western Wall Plaza 29  

Palestinians Prevent Soldiers From Uprooting Their Lands In Jerusalem 30  

Israeli Set To Approve 850 Units In Illegal West Bank Colonies 31  

Israeli Soldiers Abduct Sixteen Palestinians In West Bank 31  
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  االردن والق�س
 Gال"ل=h 9و ب�ع�"/Yارنم�cة والXeخ ال�سXالق�س ل/�س gائ  

  

'ارك جاللة ال"لG ع0�هللا ال�اني، ';ف/ه صاحF ال�صاKة الهاش"Xة على  -  ب/�ا- ع"ان
�، ت=;e�� FEة ال����eك بP�EاتYX/ا ب/Yا'ال، ��aة في الق�س الXcXY"ة والXال"ق�سات اإلسالم

ً'h���eا لالتE$ في الق�س، م/"=Xا له ال/�ف�E في مهامه ال<�ی ولفw جالل/ه، خالل لقاء عق� ع�0  .�ةً
 األح�، إلى أه"Xة دور YX=hة الالتE$ مع 'اقي h=ائg الق�س في وح�ة ی�متق=Xة االت;ال ال"�ئي، 

ال"</"ع ال"ق�سي، hأح� أه9 ع=اص� دK"�مة ال��X ال"a/�ك والcفا� على ال�ضع ال/ار�`ي والقان�ني 
G اس/"�ار دع"ه ل�ور م<لh g=ائg الق�س في ت�سXخ وأك� جاللة ال"ل .القائ9 في ال"�ی=ة ال"ق�سة

ثقافة ال�سXeة وال�cار والcفا� على م"/لNات الN=ائg ومWسYاتها ال�ق�Xة وال/علX"Xة، وح"اKة ال�ج�د 
  .ال"cXYي في األراضي ال"ق�سة وال"=eقة

رh/ه م$ جان�ه، ش�� ��eة ال����eك بP�EاتYX/ا ب/Yا'ال جاللة ال"لG على ف�صة اللقاء وم�ا
uوأشاد ��e/ه، ب�ور جاللة ال"لG ال"�cر في ح"اKة ال"ق�سات  .ت=;�Eه 'h���eا لالتE$ في الق�س

�، في �ل ال�صاKة الهاش"Xة على ال"ق�سات اإلسالمXة وال"XcXYة في ��aة في الق�س الXcXY"ال
  .لق�س 'ال�ولة األردنXةال"�ی=ة ال"ق�سة، مhW�ا أه"Xة العالقة ال/ار�`Xة ال/ي ت�Xh���e' qPة الالتE$ في ا

وه=أ ��e/ه، جاللة ال"لG 'ال"���ة ال�انXة لل�ولة األردنXة '�Xادتها الهاش"Xة، ال/ي أرسw دعائ9 
ال"�cة وال�سXeة وخ�مة ال"c/اجE$ ون;�ة الالج�E$ وح"اKة ال"ق�سات، وأوصلw ال""لNة إلى م�احل 

  .م/"E!ة م$ ال0=اء واالزدهار
 u٢ص/١١/١/٢٠٢١ال�أ 

 ةــــــــ�ــــــ=ــــــهـــــت
 

  
  
  
  
  
  
  

  نل"لXNة لWaو الق�سYKع� الل<=ة ا

 FE;=ة'"=اس�ة تe��  ك���eا'الال�Y/ا ب/YXاتP�Eفي الق�سب $Eا لالتh���e' ً  
 ان ت/ق�م الى ��e/ه '`ال� ال/هاني وال/G��0 م/"=E$ ل��e/ه ال/�ف�E في مهامه ال<�ی�ة

 وع"له مع 'اقي h=ائg الق�س على ح"اKة ال"ق�سات وال""/لNات ال"XcXYة في الق�س
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  نشWو سXاسXة
  

  جه�د أردنXة م/�اصلة         
$E/ل ال�ولcة لل�ص�ل لXلEة اإلس�ائX=EeYإلعادة ال"فاوضات الفل  

 ��Kف األردن جه�ده دبل�ماسXا؛ إلعادة ا^الق مفاوضات جادة وفاعلة، على –ع"ان  - زای� ال�خEل
ًالفلEeY=ي اإلس�ائEلي، اس/=ادا على حل ال�ول/E$، ووضع ح� نأساس القان� ال�ولي لcل ال;�اع 

لل`�eات اإلس�ائEلXة الالش��Xة، hاالس/eXان وض9 األراضي وه�م ال"=ازل ال/ي تق�ض حل 
  .ال�ول/E$، وhل ف�ص تcق�E الYالم العادل والaامل

ي ات<اه دفع ال�بل�ماسXة األردنXة، ت=qa على أك�� م$ مYار، في مYاعEها ال�E�cة وال<ادة ف
نال<انE0$ اإلس�ائEلي والفلEeY=ي للع�دة إلى ^اولة ال"فاوضات، على أساس القان� ال�ولي وق�ارات األم9 

في هrا ال=eاق، رأd  .ال"/c�ة ذات ال;لة، وال"�ج�Xات ال"/ف� علEها، '"ا فEها م�ادرة الYالم الع�XPة
 واج/"اعات وات;االت مع دول ع�XPة نم�اق�0 ان هrا ال/�cك ال�بل�ماسي Kأتي في ا^ار لقاءات

dوأوروXPة وق� دولXة، ل/ع!�! سعي ال""لNة في وص�ل ال�eفE$ الفلEeY=ي واالس�ائEلي الى ^اولة 
وهrه ال"Yاعي؛ YK=�ها ت=�EY وتaاور مع الYلeة الفلX=EeYة ل/cق�E م=اخ  .ال"فاوضات م$ ج�ی�

�Eإلى ^اولة ال"فاوضات، 'ع� ته $Eف�eع�د 'الK ،9Xفل تق�مها ودفعها لألمامسلNة ��وف ت.  
 $"Kأ $EP�/و ال"غWة وشXال�زراء وز�� ال`ارج gXرئ Fشارك األردن، م"�ال ب=ائ ،gنأم ً
uال;ف�u، في االج/"اع ال�زار ال�Pاعي ض"$ م<"�عة م�Eنخ، الur عق� في العاص"ة ال";��ة القاه�ة، 

  .'�Mcر وزراء خارجXة م;� وأل"انXا وف�نYا
 لN/YX"ل جه�د إ^الق مفاوضات جادة وفاعلة، لcل ال;�اع الفلEeY=ي اإلس�ائEلي االج/"اع جاء

) س0/"�0(على أساس حل ال�ول/E$، وس�0 لألردن أن اس/Mاف االج/"اع ال�ال� لل"<"�عة في أیل�ل 
 األردن ی=�Y“اس/اذ العل�م الXYاسXة في ال<امعة األردنXة ال�h/�ر خال� ش=�Xات، قال ان  .العام ال"اضي

 $EE=EeYالفل $Eة إ^الق مفاوضات بXة، اس/ع�ادا الح/"الXPوال�ول الع� $EE=EeYجه�ده مع الفل
  .”واإلس�ائEلEE$، لل/�صل الى حل ال�ول/E$، في �ل إدارة ال�ئgX االمh�Eي ال"=/`F ج� 'ای�ن

 و�/�قع ش=�Xات أن إدارة 'ای�ن ت/0=ى حل ال�ول/E$، في وقw تأتي �Xه جه�د األردن ال�E�cة
 ،Fة والی/ه دونال� ت�امXي ال"=/هh�Eاالم gXات إدارة ال�ئXاسXس w"ل، 'ع� أن أسهcا الrلل`ل�ص الى ه
ب/ق��? حل ال�ول/E$ وS^الق الع=ان لالس/eXان، ونقل الYفارة األمXh�Eة للق�س، وغ�Eها م$ اإلج�اءات 

  .ناألحادKة ال<انF، وح/ى اعالن صفقة الق�
ندنXة في م<"�عة م�Eنخ، تأتي 'ال/عاو مع األوروEEP$ وال�ول وأضاف ش=�Xات إن ال<ه�د االر

الع�XPة، 'اإلضافة للفلEE=EeY$، وق� س�قها ات;االت وز�ارات لل�ول ال"Wث�ة في ص=اعة الق�ار في العال9، 
$EE=EeYل والفلEإس�ائ $Eم$ ال"فاوضات ب wل ثاب�a' $األردن ال"عل �zوه� م� ،$E/حل ال�ول �Eل/أك.  
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العام ) ن�ف"�0(ة ال"لG ع0�هللا ال�اني، '�c في ال�ال� والع��a$ م$ ت��a$ ال�اني وhان جالل
 ال"ق0لة، '`اصة ال"لف ٤ال"اضي، مع 'ای�ن، الع�ی� م$ ال"لفات بE$ ال0ل�ی$ خالل األع�ام الـ

eلع الفلEeY=ي، في وقw قالX� wه ح"لة 'ای�ن خالل االن/`ا'ات االمXh�Eة، إنه في ح�ی�ه مع جالل/ه، ی/
وأك� ال�ز�� الYاب�  .الى الع"ل مع جاللة ال"لG، ل�ع9 ق�ار حل ال�ول/E$ '"ا ی/عل� 'القXMة الفلX=EeYة

� إس�ائEل إلج�اءاتها ال/ي تق�ض ف�ص zك األردني، ی/"�ل في ض�ورة و�c/ا، ان ه�ف الa��`9 الc>م
eYال�ولة الفل �Y>K urوال ،$E/الم العادل على أساس حل ال�ولYال �Eقcقلة وعاص"/ها ت/Y"ة الX=E

، ل/��X 'أم$ وسالم إلى جانF إس�ائEل، ١٩٦٧) ی�ن�E(الق�س ال"c/لة على خ��e ال�ا'ع م$ ح!��ان 
وش�د ال`��aا على أه"Xة جه�د ال""لNة في إعادة ا^الق  .نوف� القان� ال�ولي وم�ادرة الYالم الع�XPة

ح�Xقي ل/cق�E الYالم العادل، ألنه الYالم مفاوضات جادة وفاعلة تفMي الى هrا الcل، وKS<اد أف� 
االردن Kع�ل على ال�ور األوروPي واألمh�Eي ال"ه9 “واضاف أن  .ی=�ع م$ ض�ورة إقلX"Xة ودولXة لألردن

في ال�ص�ل للYالم الaامل، وال/�اف� مع ال�ؤ�ة ال"لXNة، ال/ي تق�ل إن القXMة الفلX=EeYة علEها أن 
"Xامل لهات�قى في مق�مة األج=�ة االقلaل العادل والcة لل/�صل للXة وال�ولX”.  اب�Yال �EفYال dورأ

اح"� مEMX0$، ان ملف احXاء ع"لXة الYالم بE$ الفلEE=EeY$ واالس�ائEلEE$، ی/;�ر ال<ه�د ال�بل�ماسXة 
 $E/ا، 'ال�فع 'ات<اه حل ال�ولXة العلX=^ها ال�cاتها على م;الh�cفي ت �=/Yة، ال/ي تXة األردنXاسXYوال
ووفقا لق�ارات الX��aة ال�ولXة وم�ادرة الYالم الع�XPة، وP"ا KفMي ل�Xام دولة فلX=EeYة مY/قلة، 

بE$ مEMX0$ ان م�اصله األردن   .عاص"/ها الق�س الXz�aة، ل/��X 'أم$ وسالم إلى جانF إس�ائEل
� ع�Pي ودولي، إلK<اد هrه األف�، Xz $"MKام ال�ولة الzة ات;االته وجه�ده ل0ل�رة م�X=EeYفل

� ال�اب/ة zال"�ادئ وال"�ا' GY"/ال ع$ الMة، فXPالم الع�Yة وم�ادرة الXقلة، وف� الق�ارات ال�ول/Y"ًال
     لألردن، إزاء القXMة الفلX=EeYة وال";الح ال�^=Xة األردنXة العلXا؟

  ٢ص/٢١/١/٢٠٢١الغ� 
*** 

 أس�هات��Yة القXMة الفلX=EeYة س/غ�E م$ واقع وحال ال"=eقة ': الYXYي
  

RT – �مـ$ واقـع  أك �Eة س/غX=EeYة الفلXMة الق��Yي أن تYXYال";� ع0� الف/اح ال gXال�ئu
م<"�عة "وأوضح الYXYي خالل لقاء وزراء خارجXة ال�Pا�Xة ال�ولXة  .وحال ال"=eقة 'أس�ها إلى األفMل

مـ$ خـالل فـ/ح  /غ�Eقال"ع=Xة ب�ع9 مYار ع"لXة الYالم في ال�a األوسq، أن حال ال"=eقة سE ،"م�EنXخ
إلـى أن هـrا ال/قـ�ی� ی=�ـع مـ$  وأشـار .نمYارات وآفـاق ج�یـ�ة لل/عـاو اإلقلX"ـي بـE$ ال��cمـات والـaع�ب

'ال"=eقـة 'اخ/Xـار مـYار الـYالم وم"ارسـ/ه فعلXـا علـى  ال�اقع الـur عاKـa/ه مـ;� خـالل ت<�P/هـا ال�ائـ�ة
ــى ال"/cــ�ث 'اســ9 ال�ئاســة ال"ــ;� وقــال .مــ�ار أك�ــ� مــ$ أرPعــة عقــ�د �uة إن الــ�ئgX ال"ــ;� أ^لــع عل

ضـ�ء  م<"�عة م�Eنخ ال�زار�ة إلعادة ت=qXa ال"Yار ال/فاوضي للقXMة الفلـX=EeYة فـي مY/<�ات جه�د
  .انعقاد اج/"اعها الcالي 'القاه�ة

  ١١/١/٢٠٢١روسXا ال�Eم 
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  لgX ه=اك ش��G سXاسي في إس�ائEل: رئgX ال�زراء الفلEeY=ي
 

 الفلـEE=EeY$ 'ـأن االث=ـE$، یـ�م اش/Xة، دمحم الفلEeY=ي ال�زراء gXرئ ص�ح –) أ ب د( – هللا رام
gXل�یه9 ل Gاسي ش��Xل، في سE�4ا ول9 إس�ائcK سالم التفاق 'ف�صة. 

 األم� ل�YN" مY/ق0لXة سXاسXة ع"لXة أu في فاعل دور لعF إلى األوروPي االتcاد اش/Xة، ودعا
 الع"لXــة ل�ســا^ة األم���ــي واالح/Nــار االحــ/الل اتإجــ�اء 'ــF0Y الفلــX=EeYة القــXMة ت�Xــaه الــur ال�اقــع

 ".األ^�اف ج"Xع �Xه تaارك دولي مWت"� خالل م$ الYل"Xة،

 األوروPـي، ال�0ل"ـان فـي ال`ارجXـة نالـWaو ل<=ـة ،"كـ�نف�نg الفEـ�ی�" ع�0 لقائه خالل ذلG جاء
 .وال�ول األح!اب م`/لف نK"�ل� ًع�Mا ٨٠ ن�Mc' �cر

 ال�اقـع اإلسـ�ائEلي االحـ/الل إنهـاء علـى قائ"ـة نتNـ� أن X F>KاسXةس ع"لXة أu إن اش/Xة وقال
 دول دعــا ك"ــا .األم"Xــة والقــ�ارات الــ�ولي نالقــان� إلــى ال"ــY/=� الــ�ول/E$ حــل أســاس وعلــى أرضــ=ا علــى

 وس9 م$ االن/قال خالل م$ االح/الل كلفة رفع وrhلG الفلX=EeYة، 'ال�ولة االع/�اف إلى األوروPي االتcاد
 فهي إلس�ائEل م�Pح الcالي '�aله االح/الل أن إلى ًم�Eaا كامل، '�aل مقا^ع/ها إلى ل"Y/ع"�اتا 'Mائع
 .كلفة أu ندو م$ العاملة واألی�u وال"Xاه األرض ت;ادر

 سXاســي حــل مــ$ ال"ـY/فE�ی$ أك�ــ� هــ� االحـ/الل تcــw یــ�زح الــur شـع0=ا إن ًقــائال اشــ/Xة وتـا'ع
 ت�تقـي ف�صـة 'ـأu َنcـ¢ لـ9 ألن=ـا ف�صـة، أu أضـاعw الفلـX=EeYة ال�Xادة إن الق�ل ال"<cف وم$ عادل،
 لقــXMة عــادل وحــل لهــا عاصــ"ة القــ�س مــع ١٩٦٧ حــ�ود علــى ال"ــY/قلة دول/ــه 'إقامــة شــع0=ا قلcقــ�

،$Eا الالج�Xی�ج� ال ًوحال Gش�� u�الم جYل في للEإس�ائ....  
 أجــل مــ$ لفلــEeY=يا الــaعF ل=ــMال رئXــYي نم�ــ�" الفلــX=EeYة الــYلeة أن اشــ/Xة وأوضــح... 

،  وأن القـ�س، وعاصـ"/ها الXYادة ذات ال"Y/قلة ال�ولة إلى واالن/قال الaعF لc"اKة م�ج�دة وهي قحق�
 'ـM"ان االحـ/الل تcـw ال�اقـع الـaعeK FالـF أن ال وشـع0ها، فلEeY$ دولة أم$ تM"$ على إس�ائEل أن

  ".ال"c/ل أم$
  u١٢/١/٢٠٢١م;�او 

***  
  �ائEل للY"اح للفلEE=EeY$ فلEeY$ تeالF 'الMغq على إس

  'الق�س 'ال"aارhة 'االن/`ا'ات
 

$EeYأ ش أ( – فلـــ (– Fالـــ^ gXي الـــ�زراء رئـــ=EeYة، دمحم الفلـــX/ـــ�ة األمـــ9 اشـــc/"ـــا الPوأورو 
qغMل على 'الEاح إس�ائ"Yلل $EE=EeYة القـ�س م�ی=ـة في للفلhارaا ال"ق0لـة االن/`ا'ـات فـي 'ال"ـcXًت�شـ 
  .إس�ائEل مع ال"�قعة االتفاXzات في علXه وم=;�ص له9، ح� ذلG ألن ًوان/`ا'ا،

 ال"<لـg تeلـع ع$ الفلX=EeYة، األن�اء ل�hالة ًوفقا ال�زراء م<لg اج/"اع خالل اش/Xة، وأع�ب
 كـل م�اشـ�ة أجـل مـ$ االن/`ا'ـات، عقـ� م�عـ� ل/c�یـ� ًم�سـ�ما ��ـاس مc"�د الفلEeY=ي ال�ئgX إلص�ار

 ...�K"ق�ا^Xةال الع"لXة إلن<اح الالزمة ال/<هE!ات



  

 
٩

، ٍجهــة مــ$ dأخــ�  واالســ/eXان الــ9M م`eeــات مــع u'ــال/�از إنــه" الفلــEeY=ي الــ�زراء رئــgX قــال ُ
ــ� ع0ــ� إســ�ائEل تــa$ اإلســ�ائEلXة،  حEــ� مــ$ خeــ�رة تقــل ال مع�hــة واألذرع واأل^ــ� ال"=4"ــات مــ$ الع�ی

 حEــ� ،"ال�واKــة" مع�hــة هــي هــrه فلــEeY$، ت�Xــaه الــur والcــ;ار، والــ9M االســ/eXان وه<ــ�م ع�وانXــة
� تYعىX�!/ال/ار�خ ل $aة ح"الت وتXM��cا، ت=Eاآلثار وزورت عل wمع4"ها وس�ق." 

 ًجـ!ءا إال الفلـX=EeYة ال/علـ9X م=ـاهج ضـ� ال"/!ایـ�، وال/cـ��? ال"Y/"�ة، الc"لة لwYX" :وأضاف
 على ح�ب �هاج�ه في هي dاألس� ض� والc"لة الفلX=EeYة، وال�قافة وال/ار�خ ال`��eة، على ال"ع�hة م$

  "....االح/الل ض� الفلEeY=ي ال=Mال ش��Xة
  u١١/١/٢٠٢١م;�او 

*** 

 مف/ي الق�س rcKر م$ خ�eرة الcف��ات اإلس�ائEلXة أسفل األق;ى
  ب/�ا- رام هللا  

 $EYخ دمحم حXaاألق;ى ال"�ارك، ال �>Y"ال FEeة؛ خX=EeYار الفلK�ر ال"ف/ي العام للق�س والrح
ءات اإلغالق ال/ي تف�ضها سلeات االح/الل اإلس�ائEلي 'c<ة وPاء �hرونا م$ خ�eرة اس/غالل إج�ا

  .ل/=فrE حف��ات ج=�ب غ�ب ال"Y<� األق;ى ال"�ارك
وتق�م آلXات االح/الل اإلس�ائEلي 'أع"ال حف� في ساحة ال�0اق وق�ب 'اب ال"غارPة، ما یWدu إلى 

�>Y"خ حوقا. األق;ى ال"�ارك وه�مه إضعاف أساسات الXaان صادر ع=هل الXفي ب ،$EY $E=ی�م االث ،
�، لN=ها زادت في الف/�ة األخ�Eة ل/a"ل أماك$ م/ع�دة في آن واح�، z�/ة ول9 ت�"/Yف��ات مcه الrإن ه

  .وتأتي ض"$ مYاعي سلeات االح/الل الس/N"ال ته��� ج=�ب غ�ب ال"Y<� األق;ى
�ن/ه ألخr الeXcة والrcر وناش� الXaخ حEY$ ال"�ا^=E$ وح�اس ال"Y<� األق;ى ال"�ارك وس

وال/;�u ل"cاوالت ال"g 'ال"Y<� األق;ى ال"�ارك، م�Eaا إلى أن هrه الYلeات تع"ل على إشغال 
dال"�ا^=E$ 'أم�ر وقMاKا أخ� ت`� حXاته9 ال�EمXة ل/aغله9 ع$ م/ا'عة ما تق�م 'ه م$ اع/�اءات 

 ال�E0ت وه�مها، مeال�ا ال"=4"ات ندو رقFE أو حFEY، ض"$ خe/ها ل/ه��� ال"�ی=ة ال"ق�سة وم;ادرة
� هrه االع/�اءات ق0ل ف�ات األوانzث�ة ب�W"ة وال<هات الXلc"ة والXات ال�ولYسW"آخ�، . وال Fم$ جان

دان الXaخ حEY$ اق/cام ال"E=^�/Y$ لل"Y<� األق;ى ال"�ارك، وأدائه9 لeق�س دی=Xة في 'احاته 
  .ل"Yل"E$ م$ ال�خ�ل إلXه'c"اKة سلeات االح/الل، في مقابل م=ع ال";لE$ ا

  ٦ص/١٢/١/٢٠٢١ال�س/�ر 
*** 
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   في الق�س تrcر م$ م�aوع ته���uن ل"/ا'عة شWو الN=ائg"الل<=ة ال�ئاسXة العلXا"
 

ــاة – هللا رام Xcــ�ة ال ــا ال�ئاســXة الل<=ــة ّحــrرت – ال<�ی Xــة العل ــائg نشــWو ل"/ا'ع =Nــي ال ــة ف  دول
$EeYم`ــا^� مــ$ فلــ rــEوع ت=ف�aمــ u�ه� ته��ــ/YــKــة ال0لــ�ة ومالمــح وتــار�خ ه��ــة ف"K�م�ی=ــة فــي الق 
 .الXz�aة الق�س

wان في الل<=ة، وأضافXفي، بcها، عـ$ صـ�ر صYـXي القـ�مي قالـ;=�و عـام مـ�ی� رئ=EeYالفلـ 
، uرم!  القـ�س م�ی=ـة م�hـ! م`qe" مY"ى تwc جاء الur ال/ه���u االس/eXاني ال"�aوع هrا أن uخ�ر

 تغEEـ� ه�فـه القـ�س فـي "وال0=ـاء لل/=4ـ9X الل�ائXـة الل<=ـة" عـ$ الـ;ادر "٠٤٦٥٢٢٩- ١٠١ رق9 الXz�aة
 ال�ولXـة القـ�ارات لNافـة صـ��ح قخـ� فـي الق�K"ة، ال0ل�ة في وال"cXYي اإلسالمي الع�Pي ال/ار�`ي الeا'ع

 .ال�Eن��Y ق�ارات ذلG في '"ا ال"c/لة الق�س '"�ی=ة ال;لة ذات

 Kـ�aل الـur ال"ـ�aوع، هrا ورف? ال/�خل ال9الع وفي فلEeY$ في الN=ائg كافة الل<=ة وناش�ت
 علـى ع"لXـا و�ـWث� ل"عال"هـا، وتغ�EEا وش�ارعها ال/ار�`Xة وأس�اقها وأحXائها الق�س م�ی=ة لقلF اس/ه�افا

 .الXz�aة 'الق�س فلEeY=ي م�ا^$ ألف ٣٠٠

 علـى االع/�اضـات وتقـ�9K الـ;لة ذات الفلـX=EeYة ال"WسـYات تcـ�ك ضـ�ورة إلـى الل<=ة وأشارت
 الــur ال"`eـq هـrا ت=فEـr ل"=ـع ،٢٣/١/٢٠٢١فـي ت=/هـي ال/ــي ال"cـ�دة ال"ـ�ة نهاKـة ق0ـل ال"ـ�aوع rههـ

 ال/eهEـ� ع"لXـة مـ$ لل"!�� وسWEدu ال"ق�سة، ال"�نXة وأس�لة ال/ه��� وSج�اءات لXYاسات اس/N"اال Kأتي
 .١٩٦٧ عام لل"�ی=ة اح/اللها م=r اإلس�ائEلي االح/الل سلeات ت/�عه الur الع�قي

 ل"=ــع ع"لXــة خeــ�ات وات`ــاذ ال"ــaار�ع هــrه إلدانــة ومWســYاته الــ�ولي ال"</"ــع الل<=ــة ^ال0ــwو
 ج=Xـ� واتفاXzـة الـ�ولي نالقـان� وفـ� مc/لـة فلـX=EeYة م�ی=ـة الـXz�aة الق�س م�ی=ة أن 'اع/�ار ت=فrEها
 مـا أMKا وه� ال"c/لة، ال"=ا^� على تغ�EEات إج�اء 'االح/الل القائ"ة الق�ة أح�Xة ع�م على ت=� وال/ي
  .الق�K"ة بل�تها معال9 ل/غ�EE م"=ه<ة ح"لة تaه� ال/ي ال`لEل م�ی=ة في الغاش"ة الق�ة هrه إلXه تYعى

  ١٢/١/٢٠٢١الXcاة ال<�ی�ة 
*** 

  مالي تhW� م�قفها ال�ابw ت<اه القXMة الفلX=EeYة
 

� u،م�ال ز�=ي مالي ل<"ه�ر�ة ال�ولي نوال/عاو ال`ارجXة وز�� أك� – س"ا – 'اماك�zـالده م�' 
wوال�اع9 ال�اب ،$EeYاع/�ارها لفل' �zة م�اX`راس`ة تار�. 

 أنـه على ش0لي، هادu فلEeY$ دولة سف�E االث=E$، ی�م اس/��اله ل�d مالي خارجXة وز�� وش�د
 ال��cمة على ف�ضw ال/ي الMغ�� رغ9 الYاب�، في القXMة هrه ع$ دافع�ا الrی$ بE$ م$ ش`;Xا كان

�، غ�EEت لغ�ض ال"الXةz�"ه في خاصة الrالح¢ ال/ي الف/�ة هK هاEع م�جات فX0e/اسـات الXاولـة وسcم 
 .ال<هات 'ع? ق0ل م$ الفلX=EeYة القXMة ت;�Xة
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 مـEa�ا فلـEeY$، فـي األوضـاع مـY/<�ات آخـ� علـى ال`ارجXـة وز�ـ� شـ0لي الـYف�E أ^لع ب�وره،
 واإلقلX"Xــة ال�ولXــة ال"cافــل كافــة فــي ةالعادلــ الفلــX=EeYة قــEM/=ا مــع ووق�فهــا ال"الXــة الــYلeات '<هــ�د

w��;/ار�ع كافة ل;الح والa"دولة ق�م/ها ال/ي ال $EeYخ�ا فلWة األم9 ل<ان في م�c/"ال...  
  ١١/١/٢٠٢١وhالة س"ا اإلخ�ار�ة 

*** 

  اع/�اءات
   ته�د أساساته وته�د ال�0اق وPاب ال"غارPة"األق;ى"االح/الل ی=فr حف��ات في 

 

 ت�ف الق�س ال"c/لة في م�مى مYاعي ال/ه��� اإلس�ائEلXة –"ان ع - نادKة سع� ال�ی$
ال"/�اصلة، ع�0 مaار�ع تY/ه�ف ه��/ها ومعال"ها وSرثها ال/ار�`ي؛ ح�E ت=فr سلeات االح/الل أع"ال 

، م"ا سWEدu إلى ”'اب ال"غارPة“حف��ات ج=�ب غ�ب ال"Y<� األق;ى ال"�ارك، في ساحة ال�0اق وق�ب 
Y"ى إضعاف أساسات ال"YK ما rEو�ه�د به�مه، ت!ام=ا مع ت=ف �>ً الYK ur/ه�ف ” م`qe م�h! الق�س“ُ

 �cث� على وج�د نWمعال9 ال"�ی=ة و� �EEة ب/�خل ٣٠٠تغX=EeYفل Fالeم qها، وسEألف مق�سي ف ّ
� ع�وان االح/الل ض� الق�س و�cP ال"ق�سات ال�ی=Xةzا على وقع  .ّال"</"ع ال�ولي ل�MKأ Gأتي ذلKً

ًل"E=^�/Y$ ال"/�eفE$ لل"Y<� األق;ى، أمg، وت=فrEه9 ج�الت اس/ف!از�ة و^ق�سا دی=Xة في اق/cام ا
'احاته، 'c"اKة ق�ات االح/الل، مقابل م=ع ال";لE$ ال"Yل"E$ م$ ال�خ�ل إلXه، وذلG 'ال/!ام$ مع ق�ار 

ه 'إدانة ُ وح�ة اس/eXانXة ج�ی�ة في الMفة الغ�XPة، والur ج�٨٠٠Pسلeات االح/الل إقامة زهاء 
  ....فلX=EeYة وع�XPة م$ ق0ل جامعة ال�ول الع�XPة

م$ جان0ها، ^الw0 وزارة ال`ارجXة وال"غ/�EP$ الفلX=EeYة م<لg األم$ ب/c"ل مWYولXاته ... 
� ج�ائ9 سلeات االح/الل '�c ال"Y<� األق;ى ال"�اركzة ل�Xzة واالخالXة والقان�نXاسXYال.  wوأدان

حف��ات االح/الل في ساحة ال�0اق، ال<�ار الغ�Pي لل"Y<� األق;ى، وق�ب 'اب “ال�زارة، في ت;��ح لها، 
ال"غارPة، ض"$ م`qe ته��� ال"=eقة، لaX"ل أ^"اعه في م=eقة سل�ان ال/ي ت/ع�ض الس/ه�اف 
�د ال"ق�سEE$، ع�0 ه�م ال"=ازل واالس/Xالء على األراضي وت<��فها، h"ا ح;ل  م/�اصل ل/ه<�E ̂و

uفي حي واد gا'ة'األمPها،  .” ال�eXcرة حف��ات االح/الل في ساحة ال�0اق وم�eإلى خ wون�ه
ًب�صفها ام/�ادا لل"`eeات اإلس�ائEلXة ال�امXة ل/ه��� األق;ى ومeXcه، وان/هاكا صارخا للق�ارات األم"Xة  ً ً

 جه/ها، م$ .”ال�Eن��Y“ذات ال;لة، وفي مق�م/ها ق�ارات م=4"ة األم9 ال"/c�ة لل/�XPة والعل9 وال�قافة 
ّت;عE� سلeات االح/الل لع�وانها ض� ال"ق�سات الفلX=EeYة، ح�E “أدانw جامعة ال�ول الع�XPة 

$Eف��aي ال"Xªالق�سي واإلب�ا $Eم�cلي للEخ�ا ح�ة االس/ه�اف اإلس�ائWال<امعة،  .”ًت;اع�ت م wوقال
�u ج�ی� م$ خالل ذلK Gأتي في إ^ار م`eeات االح/الل لف�ض أم� واقع قY“في بXان لها أمg، إن 

قاإلج�اءات واالن/هاكات ال<XY"ة ل�cمة وق�سXة ال"Y<�ی$ وح��ة ال��ادة، إلى جانF الXYادة والcق� 
  ....”الفلX=EeYة
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، ال"!ع�م، إلى ح��مة ”ج"اعات اله�Xل“ال"ق/�ح ال`�Ee ل"ا YK"ى “وحrرت م$ خ�eرة ... 
hل ال"!ع�م، و�Xة ال;`�ة إلقامة اله�z GXNف��ات في ساحة ال�0اق، ال<�ار االح/الل ل/فcافة أع"ال ال�

  .”الغ�Pي لل"Y<� األق;ى ال"�ارك، الس/N"ال ته��� ساحة ال�0اق
�X"ا حrر األمE$ العام ال"Yاع� ل<امعة ال�ول الع�XPة رئgX قeاع فلEeY$ واألراضي الع�XPة 

ل 'ارتNاب ج�ائ"ها '�c ال"c/لة، ال�h/�ر سعE� أب� علي، م$ الع�اقF ال�خX"ة إلمعان سلeات االح/ال
  .ال"ق�سات وال"Yاس '�cم/ها وت�نYXها ال/ي ت=rر 'إشعال ح�ب دی=Xة في ال"=eقة ب�م/ها

و^الF أب� علي، ال"</"ع ال�ولي 'ال/�خل العاجل ل/c"ل مWYولXاته وات`اذ االج�اءات الع"لXة 
� ان/هاكاتها ال<XY"ة '�c ال"ق�سات وتق��Mهاzات االح/الل ب�eإلل!ام سل Fة ال��ادة، إلى جان��cل 

نت�ف�E الc"اKة الالزمة لها إع"اال للقان� ال�ولي وق�ارات الX��aة ال�ولXة ذات ال;لة ال/ي تhW� على 
 .وض�Xة ال"ق�سات االسالمXة وال"XcXYة في فلEeY$، وأه"Xة الcفا� على م�ان/ها ال/ار�`Xة والقان�نXة

ال�ولXة وتق��? ق�اراتها، الس/�"ار األKام األخ�Eة لعه� ال�ئgX ّتع"� االح/الل ان/هاك ال"=�4مة “ون�ه إلى 
األمh�Eي ال"=/هXة والی/ه، دونال� ت�امF، لالس/"�ار في االس/eXان وت�سXع نeاق م;ادرة األراضي وس�قة 

ّب�ورها، حrرت الل<=ة ال�ئاسXة العلXا  .”اآلثار وال/ه��� وه�م ال"=ازل وت=فrE الcف��ات في م�ی=ة الق�س
نل"/ا'عة شWو الN=ائg في دولة فلEeY$ م$ م`ا^� ت=فrE م�aوع ته���YK u/ه�ف ه��ة وتار�خ 

  .ومالمح ال0ل�ة الق�K"ة في م�ی=ة الق�س ال"c/لة
، YK/ه�ف تغ�EE ”م`qe م�h! م�ی=ة الق�س“ُال"�aوع، الYK ur"ى “وأضافw الل<=ة، أن 

 الق�K"ة، وقلF م�ی=ة الق�س وأحXائها وأس�اقها الeا'ع ال/ار�`ي الع�Pي االسالمي وال"cXYي في ال0ل�ة
و��aل  .”ّ ألف م�ا^$ فلEeY=ي مق�سي٣٠٠ًال/ار�`Xة وش�ارعها وته��� معال"ها، h"ا یWث� ع"لXا على 

ال"�aوع اإلس�ائEلي، 'FYc الل<=ة، س/N"اال لXYاسة ال/ه��� وأس�لة ال"�نXة ال"ق�سة، '"ا یWدu لل"!�� 
، دا�Xة ال"</"ع ال�ولي لل/�خل ل"=ع ت=فrEه، 'اع/�ار الق�س م�ی=ة فلX=EeYة م$ ع"لXة ال/eه�E الع�قي

�، '"ا �aKل نفاذه خ�قا ص��cا للق�ارات ال�ولXةX=ة جXzلة وف� القان� ال�ولي واتفا/cًم ً   ....ن
ب�ورها؛ ^الw0 وزارة ال`ارجXة وال"غ/�EP$ الفلX=EeYة، ب/�E0e ق�ارات الX��aة ال�ولXة ذات ... 

، وXzام ال"�c"ة ال<=ائXة ال�ولXة 'ف/ح تcق�E رس"ي في ج�ائ9 ٢٣٣٤، وفي مق�م/ها الق�ار ال;لة
$EEلEب اإلس�ائ�cاك"ة م<�مي الcاس�ة ومc"ان، وص�ال لeX/االح/الل وفي مق�م/ها ج��"ة االس. 

 ع�0  وح�ة اس/eXانXة في الMفة الغ�XPة، ل/ع"�E االس/eXان٨٥٠وأدانw، ق�ار سلeات االح/الل إقامة 
=ات والW0ر الع�aائXة القائ"ة، وم;ادرة األراضي في مcاولة إلغالق ال�اب نهائXا أمام  �̂/Y"ع الXت�س

  .أKة ف�ص إلقامة دولة فلX=EeYة قابلة للXcاة وذات سXادة 'عاص"/ها الق�س ال"c/لة
ّ/لة تع� ج"Xع اج�اءات االح/الل في األراضي الفلX=EeYة ال"c“أن ” ال`ارجXة الفلX=EeYة“وأك�ت 

  .”غ�E ش��Xة وPا^لة
  ٢٧ص/١٢/١/٢٠٢١الغ� 

*** 
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  مeالF یه�دKة ب0=اء م�رسة تل"�دKة في الYاحة الXz�aة لألق;ى
 

. ن اق/9c م/�eف� یه�د، أمg اإلث=E$، ساحات ال"Y<� األق;ى ال"�ارك-فلEeY$ ال"c/لة 
ة "األق;ى"نوأدd ال"ق/c"� ^ق�سا تل"�دKة، داخل ساحات   .االح/الل ، وسq ح"اKة ش̂�

، ب�فقة م/�eفE$ م$ »نأرن� سX<ال«وشارك في االق/cام أح� زع"اء ع;ا'ات اله�Xل ال"!ع�م 
نومWخ�ا، نqa ال"/�eف� الEه�د في أداء صل�ات . »ج0ل اله�Xل ال/�راتXة«^الب ما YK"ى '"�رسة 

� ه=اك، 'c<ة االسz�/ار ال�Nاألق;ى، وت �>Y"ة للXz�aاحات الYة في الKاحةو^ق�س تل"�د�/. 
وتeالF ج"اعات م/�eفة، ب0=اء م�رسة تل"�دKة، في الYاحة الXz�aة لل"Y<� األق;ى؛ 

، به�ف ته���ه وSح�ام ال�eXYة الNاملة »ل/YهEل ع"لXات اق/cام األق;ى، وأداء الeق�س ال/ل"�دKة فEها«
 .علXه

لYلة  شه� س٢٠٢٠إن عام : ن م/`;� 'Waو الق�س ال"c/لة إلى ذلG، قال تق��� فلEeY=ي
نم$ األح�اث ال/ي ل9 تaه�ها الق�س م$ ق0ل، hان م$ أه"ها اإلعالن ع$ ما YK"ى ';فقة الق� أو 
خeة الYالم األم���Xة وف� رؤ�ة ال�ئgX األم���ي دونال� ت�مF وSدارته، واالنaغال ب/�ا�Xات ف�Eوس 

 .، وع�0ه ال�قEل على hافة م=احي الXcاة»ك�رونا«
�ة، في تق��� أص�ره أمg اإلث=E$، أن ان/هاكات االح/الل �لw وأوضح م�h! معل�مات وادu حل

وام/�ت . مY/"�ة '�c أهالي الق�س م$ ق/ل وض�ب واع/قال، 'اإلضافة إلى م;ادرة وت`��F م"/لNاته9
االع/�اء إلى األماك$ ال"ق�سة اإلسالمXة وال"XcXYة ح�E ت9 إغالقها واق/cامها وSح�اقها في 'ع? 

 .األحXان
dاد األس� وأهالEه9 وم;ادرة أم�اله9 وه�م م=ازله9 وم"/لNاته9، وف�ضw غ�امات ك"ا ت9 إ'ع 

 .علEه9، وواجهw مWسYاته9 وأنea/ه9 أع"ال ال"=ع واإلغالق وال/ه�ی�
واشار ال"�h! في تق��� ح�ل االع/�اءات اإلس�ائEلXة في الق�س ال"c/لة خالل العام ال"اضي، 

مcاوالت ت=فrE «ق/ل الفلEE=EeY$ في م�ی=ة الق�س، بrر�عة إلى أن سلeات االح/الل واصلw ع"لXات 
$Eازة س�Xات ^ع$ أو إ^الق نار، أو حXه� »ع"لa/اس �Eب�صاص ق�ات ٦، ح ،$EE=EeYفل $E=^م�ا 

 .االح/الل في الق�س ال"c/لة
 $Eات االح/الل ت�اصل اح/<از ج�امeأن سل !h�"في ال�الجات، ٣وأوضح ال $EEشه�اء مق�س 

، وج�"ان الaهE� فادu الق=�0 م=r ٢٠١٦الaهE� م;�اح أب� صX0ح م=r ت��a$ األول ج�"ان : وه9
 ....٢٠١٨، وشهE� الh�cة األس�Eة ع!�! ع��Yات م=r شه� أKار ٢٠١٧نشه� hان� ال�اني 

 سلeات االح/الل، واصلw اس/`�ام أسل�ب اإل'عاد ع$ م�ی=ة الق�س وPل�تها  وأك� ال/ق��� ان... 
 �>Y"ة وال"K�الق ،$EEة وال"ق�سX=^ة وال�X=ات ال�یX;`aات ال�aق�ارات اإل'عاد ع wش"ل �Eاألق;ى، ح

 . أشه�٦لف/�ات ت�اوحw بE$ ی�مE$ إلى 
ُوأوضح ال"�h! أن مع94 ق�ارات اإل'عاد تYل9 للفلEE=EeY$ وت�N لع�ة أKام ث9 ت<�د لع�ة أشه�،  ن

ة االح/الل ف«'ق�ارات صادرة ع$ ع�ة مWYولE$ م=ه9   .« الق�س أو قائ� ال<0هة ال�اخلXة  يقائ� ش̂�
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 ع$ ١٥ ع$ ال"Y<� األق;ى، ٣١٥:  ق�ار إ'عاد٣٧٥ورص� م�h! معل�مات وادu حل�ة ، 
 قاص�ا، ١٥ م=ع سف�، وم$ بE=ه9 ٨ ع$ الMفة الغ�XPة، ٤ ع$ ال0ل�ة الق�K"ة، ٣٣م�ی=ة الق�س، 

 . أن�ى٦٦و
Xة م$ ال�eاق9 اإلدار�ة وال�cاس واس/ه�فw سلeات االح/الل م��في دائ�ة األوقاف اإلسالم

 ٤٦لف/�ات م/فاوتة، ورص� ال"�h! » األق;ى«، 'االع/قال وال/ه�ی� واإل'عاد ع$ »والY�نة ول<ان اإلع"ار
 .«مع4"ه9 سل9 اإل'عاد ل"�ة أس�0ع ث9 ج�د لع�ة أشه�«ق�ار إ'عاد '�c م��في األوقاف اإلسالمXة 

 ١٢ أقل م$ – أ^فال ٨«: ة اع/قال، م$ بE=ها حال٩٧٩ورص� م�h! معل�مات وادu حل�ة ألفا و
 . قاص�ات٣ م$ اإلناث، بE=ه$ ١٠٠ ف/ى، و٣٦٤و» ًعاما

 م$ سXاسة ه�م ال"=ازل وال"=aآت  وأك� ال"�h! أن بل�Kة االح/الل في الق�س ال"c/لة، صع�ت
الة نال/<ار�ة وال!را�Xة واألساسات والYh�0ات في م�ی=ة الق�س، 'c<ة ال0=اء دو ت�خ�X رغ9 ح

، في وقw تف�ض ال0ل�Kة ال�aو� »ك�رونا«ئال�eار والcالة االق/;ادKة ال;��ة في ال"�ی=ة خالل جائcة 
ك"ا أج�0ت بل�Kة االح/الل . ال/ع<E!�ة وال"�الغ الeائلة إلج�اءات ال/�خ�X، وال/ي ت"/� لY=�ات ^��لة

 'ع� ال/ه�ی� 'ف�ض غ�امات 'اه4ة، ،»اله�م الrاتي«ال"ق�سEE$ على ت=فrE أوام� وق�ارات اله�م 'أنفYه9، 
 ....إضافة إلى إج�اره9 على دفع أج�ة اله�م ل�eاق9 والXات ال0ل�Kة وق�ات االح/الل ال"�افقة لها

 م=aأة ه�مw ١٠٧ م=aأة في م�ی=ة الق�س، م=ها ١٩٣ورص� م�h! معل�مات وادu حل�ة ه�م 
 م=aأة ت<ار�ة، ٣٠ ب=اKات س�=Xة، و٤ ً م=!ال، و١١٤، وم$ بE$ ال"=aآت »ه�م ذاتي«'أی�u أصcابها 

 .إضافة الى غ�ف س�=Xة وYh�Pات لل"�اشي وم!ارع وأساسات ب=اء وت<��� أراض
 ... �cفإن ن ، dووفقا له�Eة شWو األس� ن أس�E م��? ��Kع� داخل س<� االح/الل، ٧٠٠ن ن

ان١٢ أس�E م;اب 'أم�اض م!م=ة، وأك�� م$ ٣٠٠بE=ه9  �̂Yعان� م$ م�ض الK ا�Eن أس  ب�رجات ً
 .م/فاوتة

  ١٦ص/١٢/١/٢٠٢١ال�س/�ر 
*** 

 ّن/=Xاه� �YKع آلXة ال";ادقة على ال"Y/�^=ات قE0ل ت=;FE 'ای�ن
  ال�أu- الق�س ال"c/لة  

 وح�ة اس/eXانXة 'الMفة الغ�XPة ال"c/لة، ٨٥٠تع/!م الYلeات اإلس�ائEلXة ال";ادقة على ب=اء 
 9Xام م$ م�اسKها ق0ل أE9 ال";ادقة عل/Eس �Eح wE0ج� 'ای�ن، إلى ال ،F`/="ي الh�Eاألم gXدخ�ل ال�ئ

?Xاألب.  Gاني، وذلeX/ا لل0=اء وال/�سع االس�E">ه� تaة 'ای�ن ق� تKة أن والXلEوت�جح ال/ق�ی�ات اإلس�ائ
 .على غ�ار والKة ال�ئgX األمh�Eي الYاب�، 'ارك أوPاما

رجح 'ال0=اء في ال"Y/�^=ات 'الق�ر و�/ع!ز االع/قاد اإلس�ائEلي أن إدارة 'ای�ن ل$ تY"ح على األ
الur س"wc 'ه إدارة ال�ئgX ال"=/هXة والی/ه دونال� ت�مF، وPال/الي تcاول ال��cمة اإلس�ائEلXة حالXا 

 .٢٠٢١ن hان� ال�اني ٢٠كFY ما ه� م"�$ وف�ض األم� ال�اقع ح/ى ت0�ل اإلدارة األمXh�Eة في 
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/=Xاه�، 'ع� �ه� امg، تعلX"اته لل<هات ال"`/;ة وأص�ر رئgX ال��cمة اإلس�ائEلXة، ب=XامE$ ن
 . وح�ة اس/eXانXة في الMفة الغ�XPة٨٠٠لل";ادقة على ب=اء 

YKع�ني أن أعل$ ال�Eم أنه ت9 «، قال فEها »��0YXك«وF/h ن/انXاه� تغ���ة على حYا'ه على 
ل  وح�ة س�=Xة ج�ی�ة في الMفة الغ�XPة، '"ا في ذلG في الW0رة االس/eXا٨٠٠ب=اء  نXة ن�في نX"cاه ̂و

 .«ن�اصل ب=اء أرض إس�ائEل. نc$ ه=ا ل=�قى. م=aXة، مY/�^=ة ال�احلة إس/�E ه�رغان
 ��Xة ال<�ی�ة سXانeX/ة، 'أن ال";ادقة على ال�ح�ات االسX"ة ال�سXلEنوأفادت اإلذاعة اإلس�ائ

�ة س�=Xة في  وح٥٠٠ال";ادقة على ب=اء : في األس�0ع ال"ق0ل، '�Ec س/�زع على ال=�c ال/الي
=ة » أورنwE«، و»نشفي ش�م�و«، و»بwE إیل«، و»إی/"ار«مY/�^=ة  �̂/Yوم»�Xجفعات زئ». 

 9K�9 تق/Eا س"=Eل نهائي الحقا، ٢٥٠ب�a' ة على أن ت;ادقXة لل";ادقة ال"0�ئXانeX/وح�ة اس 
 .«ن�في نX"cاه«ل/0=ى هrه ال�ح�ات في الW0رة االس/eXانXة 

ت�cك غ�E «"عارضة Kائ�E البE�، ان/قادات لهrا الق�ار، قائال إنه م$ جان�ه، وجه رئh gX/لة ال
وخالل . ل9 ت/�لى إدارة 'ای�ن الYلeة 'ع�، وتق�دنا ال��cمة إلى م�اجهة غ�E ض�ور�ة. مWYول

ح��مة عاقلة ال ت0�أ مع�hة غ�E ض�ور�ة مع رئgX . االن/`ا'ات F>K الcفا� على ال";لcة ال�^=Xة
� ع�0 ع=ه ح�hة ذات ال" .«إمh�Eي ج�ی�z�»الم اآلنYان لها إن »الXفي ب wنوز�� األم$ ب�و «، وقال

dح!ب، وP�و تف��? م$ ال<"ه�ر، وPال أu دع9، فaل م�ة أخ� في ال�فاع ع$ مY/ق0ل إس�ائEل،  ن
$E=^�/Y"ة م$ ال�Eة صغXانها  .«ورضخ إلى أقلXة في بh�cال wع�م «وأضاف gوع� 'األم g/غان

 وح�ة اس/eXانXة ٢٥٠ وP=اء " ن�في نX"cاه" نXة، وال�Eم K;ادق على ش�ع=ة ش�ع=ة أu بWر اس/eXا
بهrه الW0رة، فهrا إج�اء یه�ف إلى إرسال إشارة لإلدارة ال<�ی�ة في ال�الKات ال"/c�ة 'أن إس�ائEل ت��� 

  ."ال"�اجهة
 u١٠ص/١٢/١/٢٠٢١ال�أ  

*** 
  االح/الل ی=فr ع"لXة ه�م في بل�ة ع=اتا: الق�س

 

 .قفي بل�ة ع=اتا ش"ال ش� الق�س ال"c/لة ه�م ت االح/الل، ی�م االث=E$، ع"لXةنفrت ق�ا

وأفاد م;�ر فـي ال0لـ�ة 'ـأن ج�افـات االحـ/الل اق/c"ـw ال0لـ�ة ب�فقـة قـ�ة عـ���Yة، وهـ�مw سـ�را 
 .ق�ب م�خل ال0ل�ة ال�ئYXي

^$ نـ!ال وأشارت ال";ادر إلى أن ال�Yر ال"ه�وم cKـqX 'قeعـة أرض وzـ�، تعـ�د ملEN/هـا لل"ـ�ا
 .ال"<اور لل0ل�ة م`9X شعفا� دمحم علي، م$

  .واق/w"c ق�ات االح/الل في وقw ساب� م$ ال�Eم ضاحXة الYالم في بل�ة ع=اتا
 ١١/١/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 

*** 
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  داخل األق;ى" 'اب ال�ح"ة"االح/الل K"=ع ^�اق9 األوقاف م$ إصالح تaققات ق�ب 
 

 ٍصــ�ر مــ$ األحــ�، یــ�م نمق�ســ�E نــ�aه مــا مــع الج/"ــاعيا ال/�اصــل م�اقــع ع0ــ� نــeaاء تفاعــل
 ال"�ــارك، األقـ;ى ال"ـY<� داخـل الـXz�aة ال<هـة فـي "ال�ح"ـة 'ـاب" غـ�ب مـ;�eة فـي واضـcة ل/ـaققات

 .فEها تw00Y ال"=eقة أسفل االح/الل حف��ات 'أن ّرج�cا وال/ي

 ^��ـ� فـي ف/ـ�ة م=ـr م�جـ�دة ال/ـaققات أن الNـ�Yاني ع"ـ� الXaخ األق;ى ال"Y<� م�ی� وأوضح
 .ال�ح"ة 'اب إلى ال"WدKة األس�ا� 'اب

 وتـ�م9X إصـالح مـ$ األق;ى ال"Y<� في اإلع"ار ل<=ة م=عw االح/الل سلeات أن ال�YNاني وأك�
 .ال/aققات

wاء ولفeaن �Eه�ف االح/الل أن إلى نمق�س/YK قةe="ة الXz�aوتف��غهـا إخالئهـا خـالل مـ$ ال 
 .فEها ت�م9X أع"ال أu ت=فrE وم=ع ال";لE$ م$

r=عى ^��لة، ف/�ة ومYات تeة االح/الل سل�eXYقـة علـى للe="ة الXz�aمـ$ الـ �>Yاألقـ;ى، ال"ـ 
ــqX ت�مX"هــا وت"=ــع ال�ح"ــة، 'ــاب ًوتc�یــ�ا ــ� الEــ�م وتcــاول ســاح/ها، وت0ل  إلEهــا ال�صــ�ل الcف��ــات ع0
  .وته���ها

  ١١/١/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 
*** 

  اع/�اءات/ تقار�� 
  م�ی=ة الق�سس/N"ال ته���تrcی�ات م$ ا

  الق�س ال"c/لة- ج"ان أب� ع�فة 
 ال"غارPـة، لNـ$ ال<�یـ� هـ� إضـافة dم�ة أخـ� ج�افـات االحـ/الل فـي سـاحة ال0ـ�اق وحـ�ل تلـة 'ـاب

dآلXات أخ� للcف� في 'ا^$ األرض ال/ي ت`0ئ أسفلها ^�قات تار�`Xة ق�K"ة، في إ^ار م�aوع اس/N"ال 
 .ته��� الYاحة وج=�ب غ�Pي األق;ى

 Fیـ� الـ;ل�cأتي 'الK 9ة ثXقة ال;`��ة األصل�eف� ح/ى ی0لغ الcXوت�قع ال";�ر أن االح/الل س
 . ^�قات١٠اخل الcف�ة، م�aال أساسات م/E=ة ت;لح ل0=اء ^�قات ف�قها ت0لغ واإلس"=w و�;0ها د

Ku<� الc�ی� ه=ا ع$ ال"Yاحة ال"قابلة ل�Yر األق;ى الغ�Pي، الcK ur/ـ� علـى 'ـاب ال"غارPـة  u
، و��eXY علXه االح/الل مانعا الفلEE=EeY$ مـ$ ارتXـاده، م/cXـا ذلـG ل"<"�عـات ١٩٦٧ال"c/ل م=r عام 

=E$الXYاحة وال" �̂/Y . الي"aر فـي ج!ئـه الـ�Yى ال"YK ال0ـ�اق"ك"ا qحـائ" qـ�م سـاحة حـائEوتقابلـه ال ،
 .١٩٦٧ال�0اق ال"`;;ة 'الNامل لل;ل�ات الEه�دKة 'ع� ه�م حارة ال"غارPة ال/ي hانw م�انها عام 

ُوتــ;ل بــE$ ســاحة حــائq ال0ــ�اق وPــاب ال"غارPــة تلــة أث��ــة Kــ;ع� إلEهــا لــ�خ�ل األقــ;ى ع0ــ� مــا 
 وأقـام جـ�Yا خـX0aا بـ�عائ9 ح�ی�Kـة ٢٠٠٧، لN$ االحـ/الل هـ�م 'عـMها عـام "^��� 'اب ال"غارPة"YK"ى 
u، إلفYاح ال"<ال أمام ن;F أع"�ة سان�ة لل<�Y العل� في ^��� ٢٠٠٤'انهXار ج!ء م=ها عام "م/علال 

 ."=ع ت�مX"ها، والX�cقة أن ال/لة انهارت قلXال 'F0Y األمeار وحف��ات االح/الل الK ur"'اب ال"غارPة
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̂ـا ب=فـ�  �Pـا م�Kا یه�دYـX=h 0ي ب=ى االحـ/الل أسـفلهa`ال �Y>قامة الSع� ه�م ج!ء م$ ال/لة وPو
 .K;ل إلى ال"Y<� األق;ى، 'اإلضافة إلى م;لى لل=Yاء

ّ أزال وفG ع�دا م$ الc<ارة األث��ة ال/ي تع�د إلى الع;��$ األیـ�Pي وال""لـ�hي فـي ٢٠١٢وعام 
��eة لXال"aال<�ران ال �>Yاب م�cة أسفل مPة، وف�غ األت�Pل علي بـ$ صـالح الـ�ی$ "ّ� 'اب ال"غارMاألف

الK urع� األث� ال�حE� ال�اقي م$ ال"Y<� 'ع� ه�م حارة ال"غارPة، وال"ل/ـ;� 'ال�اجهـة الـa"الXة " األی�Pي
���eم$ ال. 

م$ ال<هة ، إذ وقع ح<� ٢٠١٨وت�اصلw االن/هاكات واألع"ال اإلس�ائEلXة في ال"�ان ح/ى عام 
ال<=�XPــة لــ�Yر األقــ;ى الغ�Pــي، ل0Eــ�أ االحــ/الل 'عــ� ذلــG ب=ــ;F ســقاالت علــى الــ�Yر، 'c<ــة ت�مX"ــه، 
تــY/"� ح/ــى الEــ�م، لN=هــا ت=ــ!اح رو�ــ�ا رو�ــ�ا نcــ� الــa"ال، األمــ� الــur یهــ�د 'ــاخ/�اق االحــ/الل لــ�Yر 

 .األق;ى وSح�اث ثغ�ات �Xه
ــار�خ القــ�س، إیهــاب ال<ــالد،و ــاب c�ّــrر ال�احــ� فــي ت ــة '  مــ$ اح/"ــال إك"ــال االحــ/الل هــ�م تل

ال"غارPة وSقامة ج�Y ثابw ع�ضا ع$ ال<�Y ال`0aي ال"Wقw، لE/"�$ الحقا م$ اسـ/Xعاب مـ�ور آلXـات 
 .ثقEلة ع�0ه ن�c ال"Y<� األق;ى

� ال<الد أن أع"ال االحـ/الل ال"/YلـYلة زمانXـا وم�انXـا بـ�ءا مـ$ ال!او�ـة ال<=�XPـة الغ�XPـة XMو�
 إلى تلة 'اب ال"غارPة ت"�ل خ�eا ح�X�Xا على ال/لة ال/ي إن أز�لw 'الNامل س/!ال معها آثار لل�Yر وص�ال

uب�Eت إسالمXة و^�قات م$ العه� األم� ح/ـى األیـ�Pي، h"ـا سN=Eـaف 'إزال/هـا الـ�Yر الغ�Pـي و�/`ل`ـل؛ 
 ."فال/لة تY=� ح<ارة ال�Yر م=r الق�م"

حEـ� ) 'ـاب 'ـارhلي(Nـaف عـ$ ف<ـ�ة 'ـاب ال0ـ�اق وع�ا عـ$ انNـaاف الـ�Yر، فـإن إزالـة ال/لـة س/
 وت/�ع ل";لى ال�0اق م$ ال=احXة الغ���ة و�=�مج جـ!ء م=هـا داخـل - نت! أ^=انا–ت�ج� ع/�ة 'اب ض`"ة 
 .ال/لة أسفل 'اب ال"غارPة

، وفـ/ح "ال"��ـى"و�ه�ف االح/الل 'cف��اته هrه أMKا إلى ت�سعة ساحة حائq ال�0اق الـK urـX"Yه
 .;لXات یه�دKة ج�ی�ة واس/Xعاب ع�د م;لE$ أك�0ال"<ال إلقامة م

وتعق�Eا على ذلG قال م�ی� ال"ـY<� األقـ;ى الـXaخ ع"ـ� الNـ�Yاني إنـه رأd اآللXـات اإلسـ�ائEلXة 
ت`�ج X"hات �E0hة م$ األت�Pة م$ ساحة ال�0اق، مhW�ا أن االح/الل K"=ع األوقـاف اإلسـالمXة مـ$ معای=ـة 

، مع/�Kا على حقها في ال/ �>K ماuا خال;اXنه وقفا إسالم�h 9 واإلش�اف على ال"�انXم�. 
وق�ارات ال�Eن��Y ال/ي ) الY/ات��X(ما cK�ث م`الف التفاق ال�ضع القائ9 "وأضاف ال�YNاني أن 

 ."ت"=ع االح/الل م$ تغ�EE ال�اقع في حائq ال�0اق ال"c/ل، خ;�صا تلة 'اب ال"غارPة األث��ة
  ٢٠٢١- ١-١١ نw ال<!��ة  

*** 
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  ��تقار
 م�ادرة اK<ابXة ل"=4"ات حق�Xzة اس�ائEلXة

  ح�ی� الق�س
ًلق� أحw=Y ص=عا ال"=4"ات الcق�Xzة االس�ائEلXة ال`"g ال/ي ق�مw ال/"اسا الى ال"�c"ة العلXا  ً

d، 'عـ�م ت�eـ9X االسـ� الفلـEE=EeY$ " أمEـ� أوحانـا" االس�ائEلXة ض� ق�ار وز�ـ� االمـ$ الـ�اخلي االسـ�ائEلي 
Mع االسـ� فـي والع�ب بلقاح مX"9 جX�e/ة بXلEة االس�ائc;ات وزارة ال"Xرونا، خالفا ل/عل�h وس�Eاد لفd ً

�>Yفي ال $Eوالعامل $Eان>Y9 الX�eنم�ازاة ت.  
ان وز�� االم$ االس�ائEلي الur رف? االل/!ام ب/علX"ات وزارة الـ;cة االسـ�ائEلXة، وhـrلG م=4"ـة 

، خاصة وان ال4ـ�وف ال;cة العال"Xة، دلEل على ع=;��ة هrا ال�ز�� ا dلur ه�فه ال=Eل م$ حXاة االس�
نال/ي aX�Kها االس� في س<� االح/الل الق"�Xة، مWهلة الن/aار هrا ال�Pـاء ال`Eeـ� الـur أودXc' dـاة  d

  .ح�الي مل�Eني ش`� في ج"Xع أنcاء العال9
dفY<� االح/الل االس�ائEلي أو h"ا E"YKها أس� ال��cة األكXاس الc<��ة، هي أم�=ـة  الن/ـaار ن

نهــrا ال�Pــاء 'ــF0Y انهــا شــE0هة 'ــالNه�ف، و�=قــ;ها ال=4افــة، خاصــة وان ادارات الــY<� وP/=فEــr مــ$ 
� الالزمة لألس� hي Kق�م�ا ب/=X4ـ� غـ�فه9، ألن ال=4افـة هـي X4=/ة، ال تق�م م�اد الXاسXYات الeلYالd

  .ال�Pاء ال`�Eeاألساس في إ'عاد م`ا^� الف�Eوس، بل ان ال=4افة هي ال"قاوم االول لهrا 
ًوPالع�دة لل"=4"ات ال`"ـg، فهـي م�ـادرة خالقـة مـ$ ق0لهـا، رغـ9 ان=ـا ال نعـ�ل E�hـ�ا علـى قـ�ارات 
ًال"�c"ــة العلXــا االســ�ائEلXة، ألن القــMاء فــي دولــة االحــ/الل هــ� قــMاء مــgXY، ولــgX حXادKــا، بــل انــه 

̀ـr قـ�اره 'عـ�م ت�eـM`K 9Xع للYلeة الXYاسXة و�ـأت"� ب/علX"اتهـا، ومـا دام وز�ـ� االمـ$ االسـ �ائEلي قـ� ات
، فإن ق�ار العلXا االس�ائEلXة K"�$ ان FE>/YK ل�ز�� االمـ$ وهـ� االمـ� الـur ال نعـ�ل علXـه E�hـ�ا  ًاالس� d

  .ك"ا ذ�hنا
ًوهrا االم� ی/eلF م$ ال<انF الفلEeY=ي م"�ال 'ال�Xادة الفلX=EeYة وف;ائل الع"ل ال�^=ي hافـة 

ــ�ول وح��مــات وم=4"ــات العــال9 قوم=4"ــات حقــ� االنــYان وال"ع ن=Xــة 'ــWaو الh�cــة االســ�Eة ال/�جــه ل
  .dوP`اصة م=4"ة ال;cة العال"Xة م$ اجل ارغام دولة االح/الل على ت9X�e األس�

ــة  ��cأن أســ� الaــة 'ــ Xــاك9 ال�ولc"ــ�عاو لل ــF الفلــEeY=ي اKــMا م�اصــلة رفــع ال ــى ال<ان dوعل d ً
ًوج"ــاه�E شــع0=ا أKــMا مeال�ــة 'أوســع . جــ�ائ9 الcــ�بوحقــ�قه9 '"ــا فــي ذلــG م�c"ــة ال<=اKــات ال�ولXــة و

uع"لXة تMام$ مع أس� ال��cة ورف? ق�ار وز�� االم$ االس�ائEلي الع=;� d.  
  ٢٠٢١- ١-١١ج���ة الق�س 

***  
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 ل"اذا رفع أن;ار ت�امF العل9 اإلس�ائEلي ع=� اق/cام ال�Nنغ�س؟
 :"الق�س الع�Pي"- واش=e$ -  رائ� صالcة

نم����a' �Eل م/ع"� ص�رة ملف/ة لل=�4 في ال"aه� ال/ار�`ي األس�د، الur نت<اهل ال"cلل� األ
ــه دونالــ� ت�امــF م0=ــى أنــ;ار الــ�ئgX شــه� اق/cــام ، إذ �هــ� الع�یــ� مــ$ الNــابE/�ل هEــل ال"=/هXــة والی/

ولـ�K 9ـ$  .نال"/4اه��$ وهcK 9"ل� علـXh 9ـان االحـ/الل اإلسـ�ائEلي أمـام الNـ�نغ�س ق0ـل ع"لXـة االق/cـام
ى رفـع العلـ9 اإلسـ�ائEلي فـي أحـ�اث الـaغF، خـXaة مـ$ ب م$ ال/ع/ـ9X اإلعالمـي علـاه=اك م�عاة لالس/غ�

بـــ�د فعـــل ع=Xـــ� مـــ$ ال"ـــ�aعE$  ردود فعـــل ســـلX0ة علـــى هـــrه ال"ـــaارhة، 'عـــ� أن ق�Pلـــw هـــrه األحـــ�اث
$EEواألم���  FاتNال $Nل عام، ول�a' "gKفا FEلEه في م�قع "ف�aإلـى أن ” م�نـ�او�!”  أشار في مقال ن

ــE$ ال< ــى ال/cــالف ب ــاك یhWــ� عل ــ9 اإلســ�ائEلي ه= ــان رفــع العل XNــة وال ــة ال"/�eف Xــة األم���X=E"Xاعــات ال"
  .اإلس�ائEلي، القائ9 على الع=;��ة وال�E�N م$ األفNار ال"/�eفة

لل"/eـ�فE$ 'ـ�aل عـام، ” االضـ�eاب ال=فـYي“وahف فاgK في ال"قال ع$ ح�Xقة ^��فة تفMح 
وأوضـح أن هـrه  .Eلإس�ائ” تFc“وهي أن ال<"اعات األم���Xة الX=E"Xة ت�Nه الEه�د '�aل واضح ولN=ها 
، 'اإلضـافة إلـى أن ”قتفـ� ع�Xzـة“ًال<"اعات مع<�ة '�Xـان االحـ/الل اإلسـ�ائEلي 'اع/�ـاره ن"�ذجـا ل�ولـة 

  .إس�ائEل تaارhه9 اآلراء ض� اإلسالم وال"Yل"E$ ومعاداة الع�ب '�aل خاص
�eفـة ت�Wـ� وفي ال�اقع، أعل$ فاgK '�ل ص�احة أن ال�E�N م$ ال<"اعـات األم���Xـة الX=E"Xـة ال"/

وأشــار  .ًإسـ�ائEل ألنهـا '�ــل 'ـYا^ة ت��ـ� اح/ــ�اء الEهـ�د فـي Xhــانه9 ال"!عـ�م 'عEـ�ا عــ$ ال�الKـات ال"/cـ�ة
ــى أن رســائل ت�امــF الع=ــ;��ة عــ$ ال"ــYل"E$ وذو األصــ�ل األســ�انXة واألمــ���EE$ األفارقــة  uالNاتــF إل ّ

ــMة لل=ــ;� ّت/"اشــى مــع مع/قــ�ات هــ�الء اآلشــ`اص، ولN=ــه الحــ¢ أن هــrه الcــYا'ات  الــXYاسXة ال"��
ًوالح¢ فاgK، اMKا، أن رفع العل9 اإلس�ائEلي أث=اء ع"لXـة اق/cـام الNـ�نغ�س  .االن/`ابي ق� تw"ec اآلن

uلgX م$ قE0ل ال";ادفة، إذ تa/�ك إس�ائEل مع ه�الء الغ�غاء في م0�أ ال/ف� الع=;�    .ق
  ٢٠٢١- ١-١١الق�س الع�Pي 

*** 

  آراء ع�XPة
Fنصفعة الق� ل�ونال� ت�ام  

 uال";� رشE� م=FE :'قل9

 ت�امـF دونالـ� فEهـا قـاد الـYاح� علـى الـ�cY تقلـF مـwM ال"ـY"�مة الXYاسات م$ س=�ات أرPع
 واألخــالق الـ�ولي نالقـان� خاللهــا ان/هـG وPلe<ـة وف�ضــى 'اضـ�eاب والعـال9 األمXh�Eــة ال"/cـ�ة ال�الKـات

9Xة وال�XانYا'اته في راس`ا نه<ا ��ةالع=; ع�0ها ومارس، اإلنeـع، وخارجهـا أم���ـا داخـل وأفعالـه خPأر 
 'القـ�س واع/ـ�ف الـYفارة ف=قـل وتـ�م�Eها الفلX=EeYة القXMة ل/;�Xة ب�سعه ما كل خاللها حاول س=�ات
 ع"ـل وحـارب واشـ=e$ فـي الفلـX=EeYة ال/��cـ� م=4"ـة م�/ـF وأغلـ� اإلسـ�ائEلي االح/الل ل�ولة عاص"ة

 ووافـ� ال"ـWaوم بلفـ�ر ل/ـ;��ح اس/N"اال نالق� صفقة تY"ى ال/ي ال;فقة وأ^ل� E$لالج� الغ�ث وhالة



  

 
٢٠

ــur الق�مXــة نوقــان� الع=ــ;��ة ن/انXــاه� سXاســات مــع ت"اشــXا ع�XPــة أراض ضــ9 علــى  األخEــ� صــ=عه ال
 . ت�امF '"�ارhة

�Yدونال� خ Fة االن/`ا'ات ت�امXـ�أ، ب=/ائ<هـا االع/�اف ورف? األم���Pـارس و"K ـ�� ح"لـةcت? 
 الNابE/�ل م0=ى وت�cل، بها تغ=w لeال"ا ال/ي ال="�ذجXة ال�K"ق�ا^Xة ص�رتها أم���ا خ�Yت ح/ى واسعة

 'ـ;فcة الـXYاسXة مـ�EYته ت�امـF دونال� uل�eX ق0ل م$ ال"/c�ة ال�الKات تع�فها ل9 م�اجهات ساحة إلى
 والع=;��ة وال�NاXªة الcق� ت�امF دونال� فEها ب� س=�ات أرPع . رجعة ندو الXYاسXة حXاته أنهw س�داء

 فل��ـ� جـ�رج ق/ل حادثة ق0لها وم$ أمg شاه�ناها ال/ي ال;ادمة ال"4اه� ع=ها ن/ج وال/ع<�ف واإلرهاب
 ال=ـXYج ب=ـاء 'إعـادة 'ایـ�ن جـ� ال"=/`ـF الـ�ئgX علـى ال"ه"ـة Kـ;عF م"ـا . ذلـG ت�عـw ال/ـي واألحـ�اث

 . العال9 شع�ب dمY/� على األم���Xة �ةال"/c لل�الKات االح/�ام وSعادة األمh�Eي االج/"اعي

 بهـrه انهXارهـا علـى ال�هـان K"�ـ$ وال م�c"ـة م=4"�مـة ضـ"$ ت"ـMي ع4"ـى دولـة ت�قـى أم���ا
 العــال9 یــ�خل م"ــا ��وفهــا 'أصــعF ت"ــ� األم���Xــة ال"/cــ�ة ال�الKــات 'ــأن �Xــه شــG ال م"ــا ولNــ$ الــ�Yعة
ــال9 �ال�احــ القeــF ح�ـــ9 وان/هــاء dالقــ� صـــ�اع مــ$ ج�یــ�ة '"�حلــة  ل=ـــا 'ال=ــ�Yة . ال/ع�دKــة و�هـــ�ر للع

$EE=EeYا كفل=E9 أن علYcقل أم�نا ن/Yم '"ا 'ق�ارنا ون�`K ا=/cـة مـ;لX=^ـا ال�Xإخـ�اج علـى ونـ;"9 العل 
 وتE0eــ� اإلسـ�ائEلي االحـ/الل دولـة ل<ـ9 علــى قـادرة دولXـة رعاKـة إلـى األم���ــي ال/فـ�د مـ$ الـYالم ع"لXـة
 أب=اء على واالع/"اد االن/`ا'ات ملف وSن<از االنقYام إنهاء على ال/�Eh!و . ع=ه وال�فاع ال�ولي نالقان�
ــEه9 وال�هــان شــع0=ا ــا الن/ــ!اع واألخEــ� األول الــM"ان فهــ9 عل ــاء ال"ــ�aوعة حق�ق= =Pــة و  ال"ــY/قلة ال�ول

 و�hاهE/ه9 وانecا^ه9 وSرهابه9 ی/ه9 ع=;� في شيء كل في ون/انXاه� ت�امF تaا'ه . الق�س وعاص"/ها
 م4ـاه�ات ی�اجـه ون/انXـاه� 'أسـ�ه العـال9 اح/قـار ی�اجـه ت�امـF، الـXYاسXة ال=هاKـة فـي نی/ـaابه� 9ه وها

 ال ال"اضــXة األرPــع الــY=�ات خــالل ت�امــF دونالــ� تــا'ع مــ$ 'ــأن �Xــه شــG ال وم"ــا فــYاد وقــMاKا ی�مXــة
 ال"/cــ�ة تلل�الKــا الــrه0ي للعــ;� ال=هاKــة ب�اKــة نتNــ� قــ� ال/ــي ال=هاKــة هــrه مــ$ ی=ــ�ه� وال KــY/غ�ب
  .ال�eXYة ع$ األم�ر خ�جw حال األم���Xة

  ١١/١/٢٠٢١الق�س ال"ق�سXة 
*** 

 ال"a//ة وال<ه�د ال/rو�F تK�cات بE$ ال/ار�`Xة روای/=ا

  سالمه ف�از 'قل9

ــي والcــMارات األمــ9 هــي ك�Eــ�ة ــw ال/ ــى تعاق0 ــEeY$ تــار�خ عل ، نوال"�X"ــ� نالعــاب�و ف�Nــ�، فل
ــ�دت ــي وال"cــ$ األحــ�اث وتع ــار�خ خــالل ل4cــة تهــ�أ لــ9 ال/ ــw، والcــ�ی� القــ�9K ال/  ًح��Eــا ًمــ�Yحا فNان

 ال4ل9 ل�اقع روای/=ا تY/=� .وال"Y/ع"��$ الeامعE$ أن4ار مqc ذلG وجعلها، بها وتأث�ت أث�ت، للMcارات
urـ� الcبهـا ل r١٩١٧ بلفـ�ر وعـ� م=ـ urه بـ�أ والـrـEـاني االن/ـ�اب أ'ـان ت=فe��0سـ�ق/ه ال/ـي والف/ـ�ة ال ،

wانـNاقـ ف=/EM rـل مـع الـ;�اع ف<ــ� م=ـ/c"ومــا ال wــات وصـ�اع حـ�ب زالـKة فـال<ه�د، رواXن�Eالـ;ه rم=ــ 
 وخ�افاتـــه وأســـا^�Eه ال"c/ـــل ب�واKـــة واســـ/0�الها األصـــEلة الN=عانXـــة روای/=ـــا أوتـــاد خلـــع هـــ�فها ال0ـــ�اKات
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 وت!و��هـا 'e"ـYها والـrاك�ة الـ�عي حEـ! فـي بـل، فقـq ال<غ�ا�Xـا حEـ! في لgX ذلG على وتع"ل، ال/�راتXة
 كافة في ع"ل م=�4مات ب�اسeة الXcMة ل�واKة والcاض� ال"اضي على اع/�اءاته9 نو�"ارس�، وس�ق/ها

 الـ�ولي العـام الـ�أu ل/هEـئ 'اسـ/"�ار تع"ـل ضـ`"ة ودعائXـة إعالمXة ماك=ات واألسالFE،فه=اك االت<اهات
 )ال"Xعـاد أرض( األرض هـrه أن مق�لـة اع/�ار على ال;ه�EنXة الh�cة له ت�وج ما على و�/عا^ف لE/أقل9
 . ال;ه�EنXة ال�واKة ل;الح ال/ار�خ ك/ا'ة إلعادة ج�ارة جه�د نو�Y/�"�و، لها م�/FY ح� وهي

ــا ــX? هــــي روای/=ــ ــا الــــ;ه�EنXة لل�0وPاغانــــ�ا ًت"امــــا ال=�ــ ــMادة وروای/هــ  ال/ــــار�خ ل"<��ــــات ال"ــ
 ان للعK Fa"�$ ال ال/ي ال�رXzة وhال`�ائq كاذب، ح"ل على َج=E$ اس9 إ^الق ك"cاولة فهي وس�Eورته،

w0=ها، یEاألزهار فhـ$ ال ال/ـي ال"�سـ�مة و�"K ـل ت`ـ�ع أنc=ه، الrـ$، ق=اعات=ـا هـNـاج ول/cجهـ�د إلـى ت 
�، و�/;�ف Kفعل وما، Kق�ل ما ون�رك نع�ف أن علE=ا cK/9 والur اآلخ� مع ال;�اع ل"�اجهة ك�E0ةXhو 
 م�روث=ـا علـى ١٩٤٨ عـام م=ـr م�رسـw روای/=ـا علـى c/ـلال" ف"ع�hـة، م�اجه/ـه م$ ل=/"�$، إلE=ا ی=�4

 ال"�/�ـات ونه0ـw وم`�e^ات=ـا وثائق=ـا مـ$ اآلالف م�ـات ال;ه�EنXة الع;ا'ات وال/ار�`ي،ف�Yقw ال�قافي
، الع��0ـة ال<امعـة وم�/�ـة ،اإلسـ�ائEلXة ال�^=Xـة ال"�/�ـة أروقـة فـي وحف4هـا إخفائها وت9 والعامة ال`اصة
�Xاالح/الل دولة وأرش، �Xواألرش ��Yالعu ،قة وام/�ت�Yال Fوال=هـ gل"�روث=ـا ال""ـ=هج األسـل�ب بـ=ف 
 ومقEـ�ة مغلقـة زالـw مـا األرشـXفات هrه hل، هrا ی�م=ا إلى ١٩٦٧ عام ال=YNة م=r ومWسYات=ا وم�/�ات=ا
̀ـaى، األن4ـار عـ$ 'عE�ة وح�قw أتلفw ال/ي لألرشXفات 'اإلضافة، ال"a�دة لل�قا'ة وت`Mع  االحـ/الل و�

 .ل�وای/=ا وأساس وأصEل هام ج!ء ألنها ع=ها لaNفا

 ل";ادر ث"E=ة ًوث�وة، وذاك�تها تار�`ها �aKل دولة ألu وال�ثائقي ال�قافي ال/ار�`ي نال"`!و ان
 والـY=�، وش`�صـه وم�انـه ب!مانـه ال/ـار�`ي الcـ�ث تفاصـEل ی=قل الur ال�Xان شاه� وتع/�0، ال"عل�مات
 في uالف�N واإلن/اج وال"cف��ات ال�ثائ� أله"Xة ًون�4ا، القادمة األجXال ةوودKع، قالcق� إلث�ات القان�ني

 الق�ار ل;=اع معل�مات وم;ادر، مع��Xة ًك=�زا وP"�ا'ة، األو^ان ذاك�ة ت�aل ك�نها وال�ول الaع�ب حXاة
$Eــاح� ــ� فقــ�، وال"ــWرخE$ والN/ــاب وال� ــام ت!ای ــ�ول ق0ــل مــ$ والــ�عي االه/" ــة ال X"عهــا ألهX">وحف4هــا ت 
 الcفـا� على تع"ل و^=Xة وه�Eات م�اك! العال9 دول فأنaات، م=ها االس/فادة وتYهEل وت�مX"ها وت=X4"ها

ــى ــة م�روثاتهــا عل X`ال/ار� ،wcــاعال ًعــامال وأصــ� ــYانXة والcــMارة األو^ــان خ�مــة فــي ًف  ًومــ=هال، اإلن
 . لل�ول سXادKة وم=ارات وال"WرخE$، وال"ف��N$ وال�اح�E$ لل"Y/فE�ی$

$EeYـ$ لـ9 فلـNـ�ة تEا عــ$ 'عrـة الـ�عي هـX"ال�ثـائ� 'أه �Xـ� واإلن/ـاج واألرشــNالفu ،�تــ!ام$ فقـ 
 �Xــه َوحفــ¢ َج"ــع ،الفلــX=EeYة ال/��cــ� م=4"ــة تــE�aل مــع بEــ�وت فــي الفلــEeY=ي األ'cــاث م�hــ! إنــaاء
، ح�E$وال�ــا ّللN/ـاب ًم/=فـYا وأصـ�ح )وال"�/�Pــة ال"X�cـة( الـaف��ة لل�واKـة ت�ثEــ� وم�hـ!، تار�`Xـة وثـائ�
 .١٩٨٢ عام وال=هF وال�Yقة 'الق;ف فاس/ه�فه ع"له، خ�eرة ال"c/ل وأدرك

 األ'cاث م�h !hان، ال�واKة 'اس/ه�اف ال"c/ل وح�ب ال;�اع لX0eعة ال/���c م=4"ة إلدراك ًون�4ا
 ال"WسـYات ب=ـاء وم�حلـة ال�^=Xـة الـYلeة قـ�وم ومـع، الcـE$ ذلـG في dاألس� ت�ادل صفقة ب=�د أه9 م$

، الفلــEeY=ي ال/ــار�خ مــ�EYة فـي ج�یــ�ة م�حلــة ت�ثEـ� 'ــ�Mورة ال�Xــادة مـ$ واإلدراك االه/"ــام هــrا اسـ/"�
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� مWسYة ف=aأتXي الـ�^=ي األرشـ=EeYـى لـ9 األسـف مـع وأنهـا إال الفلـeواإلدار القـان�ني االه/"ـام ُتعu 
 مــ$ 'ـه /هانKـY ال ًشـ�^ا قeعـw أنهــا بـ�غ9 ال"ه=ـي دورهـا ل/"ـارس الــYا'قة ال��cمـات ق0ـل مـ$ وال"ـالي
 وتـw/a، وال"ـWYولXات ال"هـام ب=فg العاملة ال"WسYات علXه،وتع�دت ال0=اء K"�$ ومWYولXاتها مهامها
 لألســـ�اب ه=ـــا قأتeـــ� ان أر�ـــ� وال، وال"ـــWYولXات 'ال"هـــام ال/NاملXـــة وعـــ�م واالزدواجXـــة وال<هـــ� الع"ـــل

 ال�ضع،وشــ�لw ل/ــ;��F �صــXاتوال/ وال"ق/�حــات الcلــ�ل ب/قــ�9K الــ�ائ9 ح�صــ=ا وPقــي، لــrلG وال"ــ�0Yات
̀ـ�ج لـ9 األسـف ومـع لNـ$ بـrلG خاصـة ع�ی�ة وزار�ة ل<ان  علـى الcفـا� مفهـ�م dل"ـY/� تـ;ل 'cلـ�ل ت

 .وال/ار�`Xة اإلدار�ة وذاك�ت=ا م�روث=ا

 أسـ�لة علـى 'اإلجا'ـة الEـ�م نمل!مـ� فـ=c$، ال�ولة مWسYات ب=اء م$ نق� رPع ع$ ی!�� ما وPع�
$Eال�ــاح� $Eــ وال"ه/"ــNوال"ف$�� Fــة وال=`ــXال=ــا ال<امعــات و^ــالب ال�قا�Xاضــ�ة وأجcة الXق0ل/Yعــ$ وال"ــ 

 . ال"`/لفة ومMامE=ه 'أش�اله وال/ار�`ي ال�قافي م�روث=ا لcف¢ ال�^=Xة اإلس/�اتX>Xة �Xاب أس�اب

 فـي وأه"E/ـه، م�روث=ـا ل�X"ـة وSدراك=ـا ال"ه=ـي وفه"=ـا ومـWYولXات=ا ال�^=Xـة ال"ـ;لcة 'ـاب وم$
wت/عا�9 وق Xـة روای/=ـا تهـ�د ال/ـي ال"`ـا^� ه�X`الدنـا،وال/ي وشـهادة ه��/=ـا ت"�ـل وال/ـي ال/ار�Xم qقYتـ 

 م"ـا Kق4ـة أك�ـ� ننNـ� أن ًأKـMا ال�اقـع علE=ـا و�cـ/9 وال"ـ!ورة، ال�ا^لة اإلس�ائEلXة االدعاءات كل أمامها،
�>Ku ة على ال;�اع ح�ب فيKال�وا ،urارا أك�� 'ات والa/لغـ ال�ق"ـي الع;� في ًانPلـ�ب، ع�یـ�ة اتوeم 
 واضـcة رؤ�ـة نcـ� ًومه=Xـا ًدار�ـاإ ال"WسـYات فـي ال<هـ�د كـل تـ;��F مMى ٍوقw أu م$ أك�� ال�Eم م=ا

ــا وحفــ¢ ل<"ــع  ال"عل�مــات تN=�ل�جXــا أن حEــ�، االحــ/الل وهــ�اجg م0ــ�رات عــ$ ً'عEــ�ا وم�روث=ــا روای/=
 .ال"عل�مات ألم$ ًم=اس�ا ًم=اخا وف�ت الc�ی�ة

 ل`eـة ال��cمـة ت�جـه، الهـام ال"�ض�ع لهrا ح��م/=ا أن4ار ل/�جXه حف!ني ما ان، الق�ل خالصة
 ال��cمXـة ال"WسـYات 'h�c"ـة ال`ـاص الـ�زراء م<لـg ق�ار خالل م$ وال"ه=ي وال"الي uاإلدار اإلصالح
 واح/ـ�ام 'اه/"ـام ح4ـي والur، ال=فقات وت�شE� االزدواجXة وم=ع واإللغاء وال�مج الXY' 9Mاسات ورؤ�/ها
 .شع0=ا أب=اء وارتXاح

� م<ـال فـي العاملـة ال"WسـYات كافـة وضـع دراسـة الـ;�اب م$ dأر لrاXـ� األرشـEوحفـ¢ وال/�ث 
 ال=فقــات وت�شـE� الع"ـل فـي االزدواجXـة وم=ـع والهـ�ف وال�ؤ�ـة ال<هـ�د ل/�حEـ�، وال"ع�فـي uالفNـ� اإلن/ـاج

 ال�ثائ�Xة ال"�اد ت<"Xع م$ ةواالس/فاد وال"�رب ال"/`;� العامل uال��a الNادر م$ االس/فادة واس/�"ار
 ال"�جـ�دة اإلم�انXـات أن وأؤhـ�، واأله�اف ال"عال9 واضcة إس/�اتX>Xة وP=اء، ال"`/لفة وأن�اعها 'أش�الها

 شـع0=ا، ال"�جـ�ة وال"هـام األهـ�اف كافـة تل0ـي مه=Xـة مWسـYة ب=ـاء علـى قـادرة ال"قـ;�دة ال"WسYات في
�c/YK ع انMن $Eه بK�ل ًم=4"ا ًم�روثا ی�a' ل�جي مه=ي�=Nار وتMحu ح�;Xال=ا بها نع/! م�آة لXألج 

  .الaع�ب ب�اقي أس�ة العام وال�أu وال"</"عات
  ١٠/١/٢٠٢١الق�س ال"ق�سXة 

*** 
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 ل�بل�ماسXة األردنXة وال/�eرات اإلقلX"Xةا
 uف�از الc"�ر. م

Kuالح¢ ال=aا� ال"��ف لل�بل�ماسXة األردنXة ال/ي hان أح�ثها اللقاء مع وز�� ال`ارجXة ال";� 
نووز�� ال`ارجXة وال/عاو ال�ولي وال/ي ی/9 ال/�e خاللها إلى ال/عاو ال�=ائي وال/�eرات اإلقلX"Xة  ق ن

زمات اإلقلX"Xة وال0Yل الNفEلة ل/cق�E الYالم الaامل وال�ائ9 في ال"=eقة وال<ه�د ال"r0ولة لcل األ
 .والعال9

 ���eوت �EY=/اور والa/اس/"�ار في ال' qa=ه�د لها 'اله�وء واالت!ان تa"ة الXة األردنXال�بل�ماس
;�صXة العالقات مع ال�ول في إ^ار الع"ل م/ع�د األ^�اف وال/�صل إلى االتفاق ال"0=ي على اح/�ام خ

 .ال�ول وعلى ال�cص ال/ام ل/cق�E ال�خاء واالس/ق�ار للaع�ب
القXMة : ت/;�ر الع�ی� م$ القMاKا ذات األه"Xة في نaا� ال�بل�ماسXة األردنXة م$ خالل

، أم$ م;� ال"ائي، حل األزمة اللX0Eة، أم$ واس/ق�ار الع�اق، والع�ی� م$  uالفلX=EeYة، ال"لف ال�Yر
 .قلX"Xة ال�اه=ةالقMاKا وال/�eرات اإل

حل ال�ول/E$ ه� الE0Yل ل/cق�E الYالم الaامل والعادل للقXMة الفلX=EeYة وه� خXار اس/�اتX<ي 
 �z�"ا الrة ال"/احة 'ق�ة وث�ات ووض�ح و�لقى هXی�افع ع$ األردن '�افة ال�سائل واالش�ال ال�بل�ماس

نإلى مفاوضات ح�X�Xة على أساس القان� اح/�اما وتق�ی�ا وتفه"ا ل�d الع�ی� م$ ال�ول وال�ع�ة للع�دة 
ال�ولي وم�ادرة الYالم الع�XPة لل/�صل إلى حل ال�ول/E$ الY>K ur� ال�ولة الفلX=EeYة ال"Y/قلة ذات 

 وعاص"/ها الق�س الXz�aة وفي ال�قw نفYه ال/rcی� م$ ١٩٦٧الXYادة على خ��e ال�ا'ع م$ ح!��ان 
/eXان وض9 األراضي وه�م ال"=ازل ال/ي تق�ض حل ال�ول/E$ ال`�eات اإلس�ائEلXة الالش��Xة م�ل االس
 .وhل ف�ص تcق�E الYالم العادل والaامل

YKd<ل لل�بل�ماسXة االع/�ال وال/�از وال�و�ة والعقالنXة على ال"Y/� الع�Pي وال�ولي ...  ن
�ار وث�ات و�Y<ل لها ذلG على م�d س=�ات تأسgX ال�ولة األردنXة وال/ي ت�خل ال"���ة ال�انXة 'اق/

  .نوس��X لل�بل�ماسXة والXYاسة وقفة مY/قلة
 u١١ص/١٢/١/٢٠٢١ال�أ  

*** 
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  آراء ع��0ة م/�ج"ة
  مE!ان اله<�ة K`/ل وس=فق� األغلX0ة الEه�دKة": إس�ائEلي"تrcی� 

 FاتNال:�=E�Y�Eل $E"كال  
   عام� أب� ع�نان -٢١ع�Pي: ت�ج"ة

 م$ ثل�ه9 أن ت4ه� ،٢٠٢٠ عام في الEه�دKة اله<�ة ان'"E! ال`اصة الX0انات إن إس�ائEلي كاتF قال
 الEه�د غ�E م$ الهائل الع�د ض�ء في إس�ائEل، في الEه�دKة األغلX0ة ت/قل� عام كل وفي فقq، الEه�د
  .نYK/ق�م� الrی$

ــار��، 'ـــ;Xcفة مقالـــه فـــي ل�EـــE�Y=� كـــال"E$ وأضـــاف  ال`الفـــات" أن "٢١ع�Pـــي" وت�ج"/ـــه معـ
 ضـــ� نال�أســـ"ال�E الXـــYار، مقابـــل الX"ـــE$ :القـــMاKا مـــ$ الع�یـــ� حـــ�ل ت/�zـــ� 9لـــ ال�اخلXـــة اإلســـ�ائEلXة

،$EEاف�4 االش/�اكc"أمام نال ،$EE�0الEالل $Nًدائ"ا وح�نا واح�ا م�ض�عا ل $cن $EEلEض�ورة وه� اإلس�ائ 
  ".وتYاؤل تGX�a م�ضع 'ات أم� وه� إس�ائEل، في الEه�دKة األغلX0ة على الcفا�

 انقـMاء" أن سXاسـXة، بـ�امج ومقـ�م الـ;Xcفة، فـي uدور ع"ـ�د صـاحF �وهـ ل�EـE�Y=�، وأوضح
 الX0انـات مـ$ سلـYلة اإلسـ�ائEلي لإلحـ;اء uال"�h! ال"�/F ی=�a ألن م=اس�ة ش�ل ٢٠٢٠ األخ�Eة الY=ة
 قالف� FYcK الur ال�ولي اله<�ة مE!ان وم=ها اإلس�ائEلEE$، على ال"اضXة ١٢الـ األشه� في ح�ثw ال/ي
$Eی$ ش`اصاأل ع�د بrل نی�خل� الEف و�غادرونها، إس�ائaل و��Eلcه تrانات هX0مه/!ة ص�رة ع$ ال."  

 ع�د أن أu ًألفا، ٢٤,٣٤٤ إس�ائEل إلى اإلK<ابي اله<�ة رصE� بلغ ،٢٠٢٠ في" أنه إلى وأشار
 ٨,٢٢٤( فقـq ثلـ�ه9 أن �Kـaف الف�cصـات مـ$ م!�ـ� إجـ�اء لNـ$ غادروهـا، م"ـ$ أك�0 إلEها انM"�ا م$
 إجـ�اءات مـ$ ك<!ء انM"�ا الrی$ الفلEE=EeY$، م$ ٢٥٠٦ فه=اك اآلخ�ان، ال�ل�ان أما الEه�د، م$ )ألفا
ــ9 ــأنه9 نKع�فـــ� ١٣,٦١٤و األســ�ة، شــ"ل ل ' ،  تـــ9 ومــ$ العــ�ب، غEـــ� مــ$ نال"ــ�EcXY ومـــ=ه9 نآخــ�و

  ".دی$ نب�و أنه9 ال�Yان س<ل في ت;=Xفه9
ــان� '"�جــF الEهــ�د Eــ�غ مــ$ إلســ�ائEل ال"هــاج��$ تــa"ل ال"<"�عــة هــrه" أن وأكــ� ــ�دة، نق  الع

 واضـح ات<ـاه فـي ن/cـ�ك أن=ـا Kع=ـي ،٢٠٢٠ فـي %٧٤ م$ ألقل ان`فwM فEها الEه�د ن�Yة أن وح�Xقة
 لXـ�Yا أنهـ9 ورغـ9 روسـXا، مـ$ هـاج�وا مـ$ وم=ها ك��Eة، ذلG على ال="اذج أن ال"ه"ة وال"الح4ة للغاKة،
 أحـ� مـ$ زواجهـا 'عـ� الغ�XPة الMفة ش"ال ج=E$ م�ی=ة م$ جاءت م$ وه=اك كrلG، أج�اده9 فإن یه�دا،
  ".إس�ائEل ش"ال الف9c أم م�ی=ة س�ان

 تفEــ� ال/ــي الYلــYلة هــrه فــي dأخــ� نقeــة شــ�ل بــل ًاســ/�=ائXا، �Kــ$ لــ9 ٢٠٢٠ عــام" أن وأوضــح
ــى ال"هــاج��$ مــ$ الEهــ�د نــ�Yة ان`فــwM ٢٠١٧ عــام م=ــr ألنــه إلســ�ائEل، الEهــ�دu الeــا'ع ب/�اجــع  إل

 هـrه أن مـع ،%٣٣ إلى ن0Y/ه9 ان`فwM ٢٠١٠ وفي ،%٤٠ إلى ال=�Yة وصلw ٢٠١٩ وفي ،%٥٢
 مY/�ی�ة ومائ�ة للwYX=N، خاص مWت"� عق� إلى تWدu أن F>K كان یه�دKة دولة في ال<ار�ة ال/�اجعات

  ".cK;ل ل9 ذلG لN$ ال�ئgX، مع
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 ال"/ــYللE$ تمعـ�ال ز�ـادة إلــى أسـ�ا'ه 'عـ? فـي Kعــ�د إسـ�ائEل فـي الEهــ�د نـ�Yة ت�اجـع" أن وأكـ�
 نKغEـ�و رسـ"Xة ه<ـ�ات في الeائ�ات ع�0 نKأت� م"$ وس�اه9 وهWالء األف���Xة، القارة م$ خاصة إلEها،
 ب�ا'ـة ع0ـ� یـ/9 ذلـG أن والغ��ـF عـام، 'ع� عاما إس�ائEل في الEه�د ن�Yة نو�`ف�M ،ال�K"غ�افي نال/�از

  ".نفYها هي دع�تها على وP=اء ال�ئXYXة، دخ�لها
 الEهـ�د لل"هـاج��$ اإلعـالم وسـائل فـي واآلخـ� الcـE$ بـE$ تـ�اولها یـ/9 ال/ـي �رال;" أن وأضاف

، بـ$ '"eـار نیه�eـ� الrی$  أن ت4هـ� الcقـائ� ألن وهـd ،9سـ� لXـwY لN=هـا م�حـة، صـ�ر هـي نغ�ر�ـ�
 و�/<اهلهـا، الـ;ادرة، الX0انـات إلـى ی=4ـ� أن م=ـا ألK u"�$ لrلG أقلXة، ه9 ال"هاج��$ هWالء بE$ الEه�د
  ".ًفادحا خeأ س�EتFN فإنه صغ�Eة، ن�Yة ال"هاج��$، هWالء بE$ الEه�د غ�E ن�Yة أن عيی� وم$

 فـي الEهـ�د غEـ� مـ$ ال"هـاج��$ مـ$ ألفـا ٢٠ - ١٥ أمـام ألن=ا واضح، الYل0ي االت<اه" أن وزع9
 ال��cمــة مــ$ ال"r0ولــة ال<هــ�د كانــw وSذا تــ�ر�<ي، 'ــ�aل إســ�ائEل إلــى تــأتي كE0ــ�ة ك/لــة وهــrه عــام، كـل
ــة اله<ــ�ات ل/ــX>aع ســ�ائEلXةاإل Kه�دEلألســف ت=/هــي فإنهــا ال`ــارج، مــ$ ال Fــ� مــ$ ال"هــاج��$ '<لــEغ 

�، �c/YK خ�Ee أم� وهrا الEه�د،z�/ال الWا وس=Yه=اك كان إذا ما ع$ أنف uفي االس/"�ار م$ فائ�ة أ 
  ".اله<�ات هrه تX>aع

 عــ$ ال`0ــ�اء، فــEه9 '"ــ$ �ات،ســ= م=ــr ناإلســ�ائEل�E علXــه اع/ــاد الــur الــYائ� الــ�ق9" أن وأوضــح
 كـل ألـY=ة علـى س=�ات م=r ال"/�اول ال�ق9 وهrا ال�ولة، في ال"�ج�دی$ الEه�د غ�E م$ ألف ٣٠٠ وج�د

،$EE=أنه ال"عhو �Eقابل غ ،�EEا لل/غ"Pه ال=�4 إلعادة األوان آن رX�."  
 عــ�د ازداد �X"ــا ،%١.٦ إلـى إســ�ائEل فـي الEهــ�د عـ�د ت!ایــ� ٢٠١٩ عـام فــي" إنـه قــائال وشـ�ح

 ،%٥.٧ ب=ـ�Yة ن"ـw العـ�ب وغEـ� الEهـ�د غ�E م$ ع=ها ن/c�ث ال/ي وال"<"�عة ،%٢.٢ ب=�Yة الع�ب
 سـE/<اوز عـامE$، أو عـام نغ�M وفي إس�ائEل، في uس=� ن"� مع�ل أعلى ل�یها ال/ي ال=�Yة هي وهrه
  ".نY"ة نمل�E ال=;ف حاج! الEه�د وغ�E الع�ب غ�E م$ ال";=فE$ أول�G ع�د

 غEــ� مهــاج� ألــف ٢٠٠ مــ$ أك�ــ� فه=ــاك أعــاله، ال"ــ�hrر�$ ًألفــا ٤٦٥الـــ إلــى إضــافة" أنــه وأكــ�
uیه�د �aX�Kل، في نEالع"ال م$ ن;فه9 إس�ائ Fاألجان ،$EEع�aم$ اآلخ� ون;فه9 ال �Eغ ،$EEع�aالـ 
 ناإلسـ�ائEل�E ی=4ـ� أن K<ـF ه�rا إس�ائEل، س�ان م$ %٨ ن�aKل� ًألفا، ٧٠٠ م$ Kق/�ب أج"الي وPع�د

 ك<ـ!ء إلE=ـا نKـأت� الـrی$ الفلـEE=EeY$ م$ آخ� ك�E0ا ع�دا ه=اك ألن العام، نهاKة في الNاملة ال;�رة إلى
  ".األس�ة ش"ل ل9 ح"الت م$

 الX0انـات لNـ$ ،٢٠٠٣ م=ـr اإلس�ائEلXة ال��cمة أوقف/ها الفلX=EeYة الa"ل ل9 ق�ارات" أن وأوضح
 ق0ـ�ل وتـ9 الفلـEE=EeY$، مـ$ األسـ�ة شـ"ل للـ9 ^لـF ألف ٢٢ تق�9K ت9 ال"Wقw، األم� ذلG م=r أنه ت4ه�
 مـــ$ األســـ�ة شـــ"ل لـــ9 ^لـــF م/�ســـq فـــإن واله<ـــ�ة، الـــ�Yان ســـلeة لX0انـــات ًووفقـــا نـــ;فه9، مـــ$ أك�ـــ�

$EE=EeYالفل �/cKu ا أش`اص، ٤ علىrألن قابل الع�د وه �  ".ی/Mا�
 أحـ� �ت��/�سـ" بE/ـYل�Eل ق�مـه نقـان� مـ�aوع الX=NـwY رفـ? أشـه�، ع�ة ق0ل" أنه إلى وأشار

 Kعـ�دوا لـ9 األحفـاد ألن الcفEـ�، ب=ـ� ل"عال<ة 'الEه�د، ال`اص الع�دة نقان� ل/ع�یل الEه�دu الwE0 زع"اء
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 مـ$ نالقـان� Kفـ�غ ًوع"لXـا الEهـ�دu، الـaعF مـع العالقـات قeعـ�ا مـ$ ق0ـل مـ$ ًاسـ/غالال K`لـ� مـا ًیه�دا،
 وتعـ�د وم/ف<ـ�ة، حـYاسة مـYألة هـrه /ات،الـa یهـ�د أمـام إسـ�ائEل أبـ�اب لف/ح ًأساسا ه�ف ألنه مc/�اه

  ".الEه�دKة ال�ولة ه��ة 'eاقة جrور إلى
 ال<"هـ�ر وم�افقـة وتفENـ� م=اقـaة خـالل مـ$ فEهـا الcـK 9Y<ـF ال"ـYألة هـrه" إن 'الق�ل وخ/9

 ه<�ة دولة إس�ائEل أص�wc أن 'ع� األرقام، ع$ أعE==ا إغ"اض ال""�$ م$ Kع� ل9 ألنه العام، اإلس�ائEلي
�Eة،ی غKا أب�ابها نی�خل� م$ ومع94 ه�د�YXة ًیه�دا، لX0ة واألغلKه�دEل في الEاءل إس�ائM/عام كل ت."  

  ١١/١/٢٠٢١ – ٢١ع�Pي 
*** 

 

  ت;اع� رف? ال`�مة الع���Yة في ج�X االح/الل: صXcفة
  اور ah/ي: 'قل9

 الـــ�aاب وهـــ�وب رفـــ? تـــ;اع� عـــ$ إســـ�ائEلXة، صـــXcفة كـــaفw – صـــق� أح"ـــ� – ٢١ع�Pـــي
Eة ال`�مة م$ لياإلس�ائ���Yالع �X>' لي االحـ/اللEـ�ت.اإلسـ�ائhفة وذXcصـ "gمقـال فـي الع��0ـة "هـآرت 
FاتــNي، أور لل/aــ�" أن كــcا ٦٠ نXلEــل إســ�ائ  أنهــ9 فEهــا أعل=ــ�ا ع��ــMة علــى وقعــ�ا ال/<=Eــ�، ســ$ ق0

�Mف�Eفي ال`�مة نس �X>ال F0Y' االح/الل."  
wابهة رف? ل�سائل خالفا" :وأضافaات في م�=Yة،ال الXاب فإن "اض�aل نی=/ق�و ال�a' م�اش� 

 إســ�ائEل ورواKــة اإلســ�ائEلي، لل<ــ�X ال/<=ــ� تــX>aع م�ــل؛ ی�0زهــا ال/ــي ال"�اضــXع 'ــF0Y ال/علــ9X جهــاز
 اإلنYان قحق� قوخ� ١٩٤٨ عام الع�ب ^�د م�ل؛ ی/<اهلها ال/ي األم�ر 'F0Y وأMKا وال/�راة، لل/ار�خ

  ".وغ!ة الMفة في
 :هــWالء ك/ــF األرhــان ورئــgX ال/علــ9X ووز�ــ� الcــ�ب لــ�ز�� ال�الثــاء wأرســل ال/ــي ال�ســالة وفــي

 غEـ� ال<ـ�X نـaا^ات فعلXـا ولNـ$ وج�دهـا، ل/ـأمE$ ی0ـ�و ك"ـا ال"عـ� لل<ـ�X، ال/<=ـ� م=ـا تeلـF إسـ�ائEل"
 ی�جـ� أنـه أu مـ�نEE$، س�ان على ال�eXYة أجل م$ بل الع�و، ج�Eش م$ ع=ها لل�فاع 'األساس م�جهة
  ".ت�ا�Xاتو عالقة ل/<=E�نا

FYcPال/<=� رف? فإن ق�له9، و �X>لل gXة" ل�eل بل انف;ال، خ"cة تXولWYأفعال=ـا عـ$ ال"ـ 
ــ�ا�Xاتها ــ�؛ سXاســة" الــ�aاب هــWالء رســالة ت=اولــw ك"ــا ،"وت ــي األب�تهای  ن4ــامE$ وجــ�د فــي تــ=ع�g ال/

$Eم`/لف ،  بE$ م$ ی=ع�g الur ل،واالح/ال ال=�Nة وت�اث لإلس�ائEلEE$، وال�اني للفلEE=EeY$ األول نللقان�
، أمـــ�ر ـــ;��ة فــــي dأخــــ� ــع ع= ــاب ،)اإلســــ�ائEلي( ال"</"ــ ة وع=ــــف ال/��cــــMي الـــXYاسي ال`eــ �̂aالــــ 

 ".اإلس�ائEلXة

 وهـ9 صـغ�Eة سـ$ م=ـr" :أبEـF تـل مـ$ فلـ�u دانEEـل اإلس�ائEلي الع��Mة، على ال"�قعE$ أح� وقال
 ل=4ـام ال�احـ� االت<ـاه صـاحF ال"ـYار �اك�Eـ KغEـ� ال ال"ـ�نXات تعلـ9 ال<ـ�X، فـي ج=ـ�دا ننNـ� كي ی��Pن=ا
9Xال/عل urة في ذروته ت;ل الKلل/<=� االس/ع�اد مع ال�ان��ة ال"�حلة نها �X>ال'.  
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ــي ال`�مــة رفــ? Kع/0ــ� ل"ــاذا" :وتــYاءل ــaا� لNــ$ سXاســXا؟ أمــ�ا اإلســ�ائEلي ال<ــ�X ف  فــي ال=
 هـ�Mة وفـي )ال"c/لـة( لقـ�سا فـي 'ال=!هـات ی0ـ�أ هـrا ضـ"=ا، مفهـ�م أمـ� هـ� ال/<=Eـ� ل/ـX>aع ال"�ارس
 ی�جـ� ال"عـارك، تـ�اث علE=ـا نKق;� فقq بل سXاسي، سXاق أu في مع=ا ع=ها نی/c�ث� ال ال/ي ال<�الن،

  ".ع=ه ی/c�ث أح� ال الغ�فة، في فEل
، نم�ش�و حrرنا ال<=�ب، في فEها شارك ال/ي ال=!هات إح�d في أنه فل�u، ون�ه �EلEم$ نإس�ائ 

 ال�سـ"ي ال/علـ9X ب�نـامج" أن إلـى الف/ـا ،"و�أخrها سXأتي ما أح�ا فإن األرض، حة'فال نق9 ل9 حال في" أنه
 هـrا تـ�ر�g عـ�م نKفـMل� ك�Eـ�ة مـ�ارس فـي ولNـ$ الفلـEE=EeY$، الالج�E$ م�aلة ی/=اول ال/ار�خ، ل"ادة

  ".ال"�ض�ع
� ال=�Nة، ع$ ال;ف�ف في ن/Nل9 ال أن=ا ^ال"ا" :وأضافXhمع4ـ9 أن ح�ث و $EE=EeYی$الـ الفلـr 

 س/�اصــل كــ9 نفهــ9 فلــ$ الفلــEE=EeY$، م"/لNــات نهــF وعــ$ دKــاره9، مــ$ ^ــ�ده9 تــ9 ه=ــا نX�Kــ�a كــان�ا
 نcKـاول� الـur مـا :الـWYال ثار ف�را ذلG، فه9 في ب�أت وع=�ما لل/ار�خ، إخفاء هrا حXات=ا، في ح�Mرها

  ".؟م�ارس=ا في ل=ا بXعه
 ی�مـا 56 شـ"لw أشـه� 'ـMعة اسـ/"� لنـMا 'ع�" :فقالw ،"دوف هار" م=eقة م$ رابE$ هEلل أما

، س<$ في ��Yعu wة ألس�اب ال`�مة م$ إعفاء على ح;ل��E"ض."  
wنـ�رس" :وقال qـة فقـKة، ال�واXلEات ال/ـار�خ دروس وفـي اإلسـ�ائXلقـ� وال"ـ�ن`Kال"<"ـ�ع ل��ـة ن 

 قحقـ� تلقـائي 'ـ�aل ی=فـي حـ�ة 'ـ;�رة ال�ـ�X فـي الEهـ�د حـ� أن ه� وال"�0ر ال�c فEها ال/ي uال;ف�
  ".اآلخ��$ ال�Yان

 أu إلـى إدراك" مـ$ ن�4هـا فـي ت=�ـع العـ���Yة، لل`�مـة ال<�یـ�ة ال�افـEM$ رسـالة أن رابd ،$Eوت�
  ".وعE=ا تE�aل على ال"�ارس تWث� درجة

  ٧/١/٢٠٢١ – ٢١ع�Pي
*** 
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  اخ�ار 'االن<لE!�ة
  

cludes in CairoQuartet ministerial meeting con, state solution-Reaffirming two 
 

 Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ayman Safadi on Monday attended —AMMAN 
which witnessed the participation of Egyptian Foreign Minister , the Quartet ministerial meeting

Yves Le Drian and - JeanFrench Minister of Europe and Foreign Affairs, Sameh Shoukry
.according to a Foreign Ministry statement, German Foreign Minister Heiko Maas 

held meeting focused on pushing forward cooperation and coordination efforts -The Cairo
spect to launching “serious and towards the peace process in the region and creating a political a

in , lasting and comprehensive peace, Israeli negotiations to achieve a fair-effective” Palestinian
.state solution-accordance with the two 

nian and discussed their recent contacts with the Palesti, during their meeting, The ministers
.reviewing the points of view of each party, Israeli foreign ministers 

were acquainted with the letter sent by the , during the meeting, Le Drian and Maas, Safadi
.according to the statement, Palestinian Foreign Minister to Shoukry 

describing it as an , vealed that the four ministers welcomed the meetingThe statement re
as well as to create a conducive , opportunity to push forward the Middle East’s peace process

.environment for the resumption of dialogue between the Palestinian and Israeli sides 
,  gathering also called on the two parties to strengthen mutual cooperation and coordinationThe

the , In this regard. notably amid the coronavirus pandemic, on the basis of mutual obligations
operation based on ministers welcomed the Palestinian Authority’s decision to resume co

.Israel’s commitment to the previous bilateral agreements 
, issued after their meeting in Amman, 2020, 24Recalling their joint statement from September 

on , acecomprehensive and lasting pe, the ministers reiterated “full’ commitment towards just
, relevant United Nations resolutions and agreed parameters, the basis of international law

.including the Arab Peace Initiative 
is an , state solution-on the basis of the two, Israeli conflict-The settlement of the Palestinian

stressing , they said, ent for a comprehensive peace in the regionindispensable requirem
state solution that ensures the emergence of an independent and viable -commitment to a two

living side by side with a secure and ,  lines1967, 4Palestinian state on the basis of June 
.sed Israelrecogni 

French and German foreign ministers also highlighted the role of the , Egyptian, The Jordanian
expressing readiness to involve in the efforts easing negotiations that lead to a , US in this arena

.comprehensive and lasting peace, just 
rs also urged the Palestinian and Israeli sides to stop any unilateral measures that The ministe

renewing calls on both parties to , undermines the just and lasting solution of the conflict
 halt to all and demanding immediate and complete, implement UN Security Council resolutions

.including those in East Jerusalem, settlement activities 
They also agreed that Israel’s establishment of settlements and confiscation of Palestinian 

 a property constitute a violation under international law and a major obstacle to the vision of
.state solution-two 

They also highlighted the need of compliance with the international humanitarian law in the 
.including East Jerusalem, 1967territories occupied by Israel since  

oric status quo of the The meeting also stressed the importance of upholding the legal and hist
.highlighting the role of the Hashemite Custodianship in this arena, holy sites in Jerusalem 

, The ministers also highlighted that peace agreements between the Arab states and Israel
on the , Israeli conflict-olving the Palestinianshould contribute to res, including the recent ones

.state solution to achieve a comprehensive and lasting peace-basis of a two 
to exert collective , including the Quartet and its potential partners, They also urged all parties

steps to launch and sponsor credible negotiations on all final efforts towards taking practical 
.status issues of the Middle East peace process 
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They also welcomed the recent developments related to the efforts towards achieving 
rity’s readiness to hold the next Palestinian reconciliation and welcomed the Palestinian Autho

The ministers also pledged to support Egypt’s efforts towards ending the division . elections
.between the Palestinians 

The gathering also expressed appreciation of UNRWA’s role in providing assistance for 
calling on the international community to provide support for the refugee , eesPalestinian refug

.agency to bridge its deficit 
the ministers agreed on sharing their common vision on moving , At the end of the meeting

.towards peace 
 .agreed on holding the next meeting in Francethe ministers , Expressing thanks for Egypt 
, Safadi said that “as we are convening today, In joint press remarks following the meeting

 new settlements in the occupied 800Israeli government has announced building about 
adding a step that undermines all peace , ion of international lawin violat, Palestinian territories

.opportunities” 
Safadi also highlighted the need for a just and comprehensive peace to maintain regional 

.security and stability 
, he said, comprehensive peacestate solution is “the sole way” towards lasting and -The two

calling for “clear stances” against settlements activities and violations against holy sites in Al 
.Al Haram/Aqsa Mosque 

, “Sovereignty over Jerusalem is Palestinian: Safadi said, In response to a question
while protecting Jerusalem , lamic and Christian holy sites is Hashemitecustodianship over Is

. international responsibility”-Arab-Egyptian-Jordanian-and its holy shrines is a Palestinian 
Safadi also said that work is in progress within the Stockholm group in partnership with 

to discuss financial and political support to , to hold a meeting at the end of next month, wedenS
.UNRWA with international partners 

“We met with Egyptian President Abdel Fattah El Sisi who emphasised the centrality of the 
.” he said,t it’s a priority for CairoPalestinian cause and stressed tha 

in accordance with , Shoukry reiterated that his country’s stance on the Palestinian cause is firm
.state solution-the two 

ace the French foreign minister said that the p, Pointing out that Paris will host the next meeting
noting that , of these meetings shows the group’s determination to take the lead in this key issue

Arab group is supporting the path to resume dialogue among the -the priority of this EU
.including the US, Palestinian and Israeli sides and major partners 

rebuilding to pave -The German diplomat said that the group focuses on measures of confidence
stressing that the group will talk to both parties to conflict as , the way to resume negotiations

.nthe UN and the next US administratio, well as partners in the EU 
, thirds of its voluntary contributions to UNRWA’s budget-Germany on Monday paid two

.he noted,  million euros13which constitutes  
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Palestinians, Jordan accuse Israel of ‘Judaizing’ Western Wall Plaza 
 

The PA Foreign Ministry called on the United Nations Security Council to “halt the crimes of 
the Israeli occupation forces against the al-Aqsa Mosque.” 
The Palestinians and Jordan have accused Israel of seeking to “Judaize” the Western Wall 
Plaza because of renovation work that is being carried out there. 
Referring to the renovations as “excavations,” the Palestinians and Jordan called for an 
immediate cessation of the work at the site. 
The Jordanian-controlled Wakf Department in east Jerusalem, which oversees Muslim holy 
sites, said that the “excavations” were “part of the [Israeli] project to complete the Judaization 
of the al-Buraq Plaza, southwest of the al-Aqsa Mosque.” 
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The Wakf Department claimed that the renovations contradicted international humanitarian law 
and decisions on this matter by the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO). 
Al-Buraq is the name Muslims use to refer to the Western Wall. They believe it is the site 
where prophet Mohammed ties his winged steed, al-Buraq, on his journey to Jerusalem before 
ascending to paradise. 
The Palestinian Authority Ministry of Foreign Affairs called on the United Nations Security 
Council to “halt the crimes of the Israeli occupation forces against the al-Aqsa Mosque.” 
The ministry condemned Israeli “excavations” at the Western Wall, referring to it as the 
“western wall of the al-Aqsa Mosque.” 
The ministry further accused Israel of working to “Judaize” the entire site, as well as the al-
Aqsa Mosque and the nearby neighborhood of Silwan. 
Sheikh Omar Kiswani, director of al-Aqsa Mosque, claimed that Israel was seeking to expand 
the Western Wall Plaza “so that it could receive the largest number of Jewish settlers who 
would storm the al-Aqsa Mosque.” 
Kiswani said that the work was part of an Israeli scheme to turn the Western Wall plaza into an 
exclusively Jewish area. 
Sheikh Ikrima Sabri, Chairman of the Supreme Islamic Council and former PA mufti of 
Jerusalem, denounced the renovations as an “assault on Muslims with the aim of changing the 
identity of Jerusalem and tampering with Islamic heritage and antiquities.” 
Sabri said that what was happening at the Western Wall Plaza was in the context of Israel’s 
attempt to “create a false Jewish identity.” 
“This is an unacceptable change of the reality,” he added. “It contradicts international laws.” 
Jordan, meanwhile, called on Israel to immediately stop the “ongoing excavations and abide by 
its obligations as an occupying power in occupied East Jerusalem, and to stop violating or 
changing the identity of the Old City.” 
The Jordanian Foreign Ministry said it condemns the Israeli “excavations at the al-Buraq Plaza, 
which is an integral part of the al-Aqsa Mosque.” 
A spokesman for the ministry reiterated Jordan’s “rejection and denouncement of all unilateral 
Israeli measures,” saying they were in violation of international law. 
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Palestinians Prevent Soldiers From Uprooting Their Lands In Jerusalem 
 

Israeli soldiers invaded large areas of Palestinian lands, and attempted to uproot them in Wadi 
ar-Rababa area in Silwan town, south of the Al-Aqsa Mosque in occupied Jerusalem before the 
locals managed to intercept and stop them. 
Khaled Abu Tayeh, a member of the Silwan Land Defense Committee, stated that the soldiers 
and the police invaded the area, accompanied by bulldozers, and tried to bulldoze and uproot 
large swaths of privately-owned Palestinian agricultural lands. 
Abu Tayeh added that the locals stood in front of the bulldozers, some even lying down in from 
of them, to protect their lands, their only source of livelihood. 
The soldiers assaulted the Palestinians and tried to drag them away, causing injuries, and 
abducted five young men, identified as Ahmad Semren, Fares Awad, Yousef Awad, 
Mohammad Awad and Ammar Awad. 
The attack against the Palestinian lands is part of a larger Israeli colonialist plan aiming at 
building colonies and parks for the illegal Israeli colonists. 
In related news, the soldiers abducted two children, identified as Adham Resheq, 16, and 
Yazan al-Karaki, 16, from Anata town, northeast of Jerusalem. 

2021-1-11International Middle East Media Center   
*** 

 

 



  

 
٣١

Israeli Set To Approve 850 Units In Illegal West Bank Colonies 
 

The Israeli government, headed by Prime Minister Benjamin Netanyahu, is set to approve 850 
new units in illegal colonies, built on stolen Palestinian lands in the occupied West Bank, this 
week. 
According to Israeli Channel Seven, the Netanyahu-led government intends to approve 500 
units in Itamar, Shave Shomron, Oranit, Beit El, and Givat Ze’ev colonies. 
250 units will also be approved in Nofei Nehemia colony, in addition to additional 100 units 
that are pending a final approval. 
Netanyahu and his right-wing coalition partners are trying to speed up the approval of new 
colonies before the outgoing U.S. President, D. Trump leaves office, especially before the 
inauguration of President-elect Joe Biden. 
Israel’s colonies in the occupied Palestinian territories, including in and around the occupied 
capital, Jerusalem, are illegal under International Law, the Fourth Geneva Convention, in 
addition to various United Nations and Security Council resolutions. 
UN Security Council and UN General Assembly resolutions have condemned Israeli policies in 
all its forms, in the occupied Palestinian territories, whether it be the seizure of Palestinian land 
for various military purposes, the construction of Israeli colonies, the creation of bypass roads, 
or other examples. 
Article 49 of the Fourth Geneva Convention states that the occupying power [Israel] is 
forbidden from transferring any part of its civilian population onto the land on which it 
occupies [Palestine]. 
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Israeli Soldiers Abduct Sixteen Palestinians In West Bank 
 

Israeli soldiers abducted, on Monday at dawn, at least sixteen Palestinians from their homes in 
several parts of the occupied West Bank, including occupied Jerusalem, during violent 
invasions of dozens of homes across the occupied territory. 
In occupied Jerusalem, the soldiers invaded and searched many homes in the al-‘Isawiya town, 
before abducting five teenage boys, identified as Abdul-Rahman Dirbas, Qussai Darwish, 
Adam Darwish, Mohammad Mustafa, and Akram Obeid. 
The soldiers also released six Palestinians, who were abducted Sunday, after ordering them 
under house arrest. 
They were among many Palestinians who were assaulted and detained by the soldiers, after the 
army invaded large areas of Palestinian lands, and attempted to uproot them in Wadi ar-Rababa 
area in Silwan town, south of the Al-Aqsa Mosque in occupied Jerusalem before the locals 
managed to intercept and stop them. 
Furthermore, several army jeeps invaded Sebastia town, northwest of the northern West Bank 
city of Nablus, searched homes, and abducted Abdul-Nasser Kayed, in addition to his son, 
Nayef, Mohammad Nimir Ghazal, and Ayham Aqel. 
The soldiers also invaded Qabatia town, south of the northern West Bank city of Jenin, 
searched several homes, and abducted Ahmad Talal Kamil, Majdi Hamza Saba’na, Ahmad 
Hasan Nazzal, and Montaser Faisal Khozeimiyya. 
The soldiers also fired live rounds, rubber-coated steel bullets, and gas bombs at locals who 
protested the invasion, and hurled stones at the army jeeps.\ 
In Ramallah, in central West Bank, the soldiers invaded the al-Jalazoun refugee camp, north of 
the city, searched and ransacked many homes, and abducted Ala’ Qassem, Mohammad Eyad 
Safi, and Mohammad al-Jobeidi. 
In Bethlehem, south of occupied Jerusalem, the soldiers invaded Nahhalin town, west of the 
city, searches homes, and abducted Khaldoun Mahmoud Fannoun, 28. 
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The soldiers also invaded the al-Khader town, south of Bethlehem, searched homes, and 
summoned Qussai Ali Issa, 39, for interrogation in Etzion military base and security center, 
south of the city. 
On Sunday evening, the soldiers chased Tamer Rami Hammad, 16, and abducted him from a 
shop in ‘Aida refugee camp, north of Bethlehem, in addition to firing many live rounds at 
Palestinians who protested the attack. 
Earlier Sunday, the soldiers abducted twelve Palestinians from several parts of the West Bank, 
including occupied Jerusalem. 
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