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

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

  
 ةJم# الغا #D�Lال�.�ج�ة ال�قاالت &ع< ال.ق��� ت .Mأو ابـّل 

#��Mمف #DDOل غ�Dس�ائRو#DD الء ن�3 وجهة إب�از ه�Wه .Mابـّال 
  ئللقار ی.�ح م�ا إس�ائDل، ل�Xاسة ال�عارضة أو ال��W�ة ســ�اء
  .ال��.لفة ال>�3 وجهات على اإل^الع ف�صة

  
  نالل=>ة ال�ل�Mة ل`Wو الق�س
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�.bال�c  
  االردن والق�س

 ة�<DdXة الفل�Lوواضح م# الق e٥  م�قف>ا ثاب  
 او�ة�Xانات الJ�أت�اع ال #Dة بh�.`٥  الفای! ی�ع� ل.ع!�! الق�اس8 ال�  

  

  نشWو س�اس�ة
  

 #Djلالج #D^وال ت� #DD<DdXانات ل�ع8 الفلkل األمh س�M٧  ن  
 m�الم ال`: ال:فXال oDقb.ل �Dل ال�حD/Xال #D.٨  املحل ال�ول  
 �^ر م# م�اqbة ت�<DdXاألق:ى ال�ارج�ة الفل �=Xة ل�احات ال��bX٨  أع�ال االح.الل ال�  
 ة�<DdXاحة الفلXرات في ال�d.ي في الق�س على آخ� الh�.ال �DفXلع الdJ ٩  ال�ج�ب  
 ة العل�اء وال�عاةjDة اإلسالم�ة العل�ا وهjDال�ق�س  ب�ان صادر ع# اله eDب–#DdX٩   فل  

  اع.�اءات
 ة ال:��ةا�vح ه>�س�ة م`/�هة &األق:ى وXأع�ال م q١٠  الح.الل ی>ف  
 ا ش�ال الق�س<D<ح eDم�ا^>ا على ه�م م>!له في ب �/=J ١١  ًاالح.الل  
 اتها ش� الق�س��.bلي على م�.Xعة و��d8 مb.قJ ١٢  قاالح.الل  
 األق:ى �=Xاما اس.ف!از�ا لل�b.في ع:ا&ات ال�ع/� ی�أس اق mاد�vً ً  ١٢  
 �<^�.Xانم�yXفي بل�ة ت�م #D./hق� م��bJ ١٣  ن  
 ة في الق�سX�<h ١٣  اع.�اء على  

  اع.�اءات/ تقار�� 
 �ج Eق�� eان�ا في وقk8 األق:ى زمان�ا وم�Xل.ق �LbJ ًاالح.الل ً ّ   ١٤  ًاُ
 األق:ى �=Xه�ف ال�.Xل�ة تDات إس�ائddر م# م�qbJ ١٥  اله�اش  

  آراء ع��Oة
 لاDمة : س�ائ�kbا~�ة"ع# الqم"ال�kb١٦  "القادمة"ة وال  
 نا ن:�قها�h ل�ةD١٧  وع�د إس�ائ  

  
  
  



  

 
٤

  آراء ع/��ة م.�ج�ة
  س"ل�اذا��J "8وع>فه #D<^�.Xلي أمام ال�D١٨  ؟ال=�� اإلس�ائ  
 ل�ةDفة إس�ائ�bاألخالقي"ال=�� : ص"…  Eاء إلى م�اصلة نهOه�h �م# س�قة م�ل

  ١٩  األرض الفلDdX>�ة
  

  اص�ارات
 ل�رMي الفل<DdXالفل  "#Dق ب�Xل�ة اتالDات اإلس�ائJ�b٢١   "اله��ة ^�� وت  

  

  خ�ار &االن=لD!�ةأ
Safadi, UK’s Raab discuss regional developments, bilateral relations 22 

Israel imposes 'apartheid regime' on Palestinians: U.N. report 22  

EU Calls On Israel To Stop Construction Of Colonies In West Bank 23  

Turkey concerned over Israel's new settlements move 23  

Israel approves new 530 settler homes in East Jerusalem 24  

Islamic Waqf says Israel's 3D survey of Al-Aqsa Mosque reveals hidden 
intentions toward the holy site 24  
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  ق�ساألردن وال
  م�قف>ا ثابe وواضح م# الق�Lة الفلDdX>�ة

  

ب# ع/�هللا ال.قى جاللة ال�لF ع/�هللا ال�اني، &�Lbر س�� األم�D الDXb#  -  ال�أm- ع�ان
ی�م األرOعاء، ش�:�ات م# قdاعات م�.لفة، في إ^ار لقاءات جالل.ه ال�.�اصلة مع ال�اني، ولي العه�، 
 .أب>اء وO>ات ال�^#

mqرات على وت>اول اللقاء ال�d.لي، والbا ال`أن ال�JاLة، أب�ز ق�<DXbعق� في ق:� ال 
 .الXاح.D# اإلقل���ة وال�ول�ة

وعلى ال:عD�ی# اإلقل��ي والعال�ي، أك� جاللة ال�لF أن األردن ی�ت�� &عالقات م.D>ة وق��ة ع��Oا 
 .ودول�ا

Xة الفل�Lوال�اضح م# الق eاب�Dd>�ة، ودع�ه الMامل وأعاد جالل.ه ال.أكD� على م��v األردن ال
  .لألشقاء الفلDD<DdX# في نDل حق�قه8 العادلة وال�`�وعة

 m١ص/١٤/١/٢٠٢١ال�أ  
*** 

 الفای! ی�ع� ل.ع!�! الق�اس8 ال�`.�hة بD# أت�اع ال�Jانات ال�Xاو�ة
 . ع�ان 
دعا رئ�� م=ل� األ��ان ��:ل الفای! عل�اء األمة وساس.ها ومف��Mها ورجال ال�ی#، إلى  

لق�اس8 ال�`.�hة بD# ات�اع ال�Jانات ال�Xاو�ة، والع�ل على ن`� 8�v ال��bة وال.Xامح واالع.�ال تع!�! ا
بD# م�.لف م�kنات>ا االج.�ا��ة وال�ی>�ة، ل..�k# أم.>ا م# م�اجهة ال.J�bات وال�3وف ال:�yة ال.ي 

، واس.��ار م�ارسات إس�ائDل الع>: نت�� بها، خ:�صا في �ل الb�ی� ع# صفقة الق� ��ة وسعDها ً
  .ال���bم إلى ته��� الق�س وال�ق�سات اإلسالم�ة وال��b�Xة فDها

وقال الفای! خالل اس.��اله ام�، ب�ار م=ل� األ��ان، &���dك الق�س لالتd�� #Dة ال����dك 
بO�Dات�X.ا بX.Dا&ال وال�ف� ال��افo له، و�LbOر ال>ائE ال�اني ل�ئ�� م=ل� األ��ان العD# رجائي 

نXاع� رئ�� م=ل� األ��ان العD# عل�اء ب�ران، ورئ�� ل=>ة ال`Wو الع��Oة وال�ول�ة ال�ع`�، وم
، إن األردن &��ادة جاللة ال�لF ع/�هللا ال�اني، ل8 ی.�ل ی�ما ع# ن:�ة  mوال�غ.�DO# العD# ناص� الل�ز

 .قLاJا أم.>ا الع��Oة العادلة، وعلى رأسها الق�Lة الفلDdX>�ة
/qل جه�دا �D/hة وم.�اصلة ل�bاJة ال�ق�سات اإلسالم�ة وال��b�Xة وأضاف الفای! أن جالل.ه ی

في الق�س ال`��� وRع�ارها، انdالقا م# مWXول�اته ال�ی>�ة وال.ار���ة وال�صاJة الهاش��ة علDها، 
ًمhW�ا أن تلF ال�صاJة شkلe على ال�وام، ال�Lانة األكD�ة وال�حD�ة ل�bاJة مق�سات>ا م# الع/� 

 .وال.ه���
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 الفای! إلى أه��ة اإلع�ار الهاش�ي لل�ق�سات اإلسالم�ة وال��b�Xة في الق�س ل=هة وأشار
ًالbفا� علDها وم>ع ته���ها وص�ان.ها وRع�ارها وت�م��ها، والbفا� على ^ا&عها ال.ار��ي وال�ی>ي، م/D>ا 

ن.هاء م# أن جاللة ال�لF أم� ب.�م�X�<h 8ة ال��امة في الق�س على نفق.ه ال�اصة &ع� عامD# م# اال
 .ًت�م�8 الق/� ال�ق�س في X�<hة ال��امة، وعلى نفقة جالل.ه أLJا

 q<3ة، بل ه� تار�خ م�.� مbالل �Dوأوضح رئ�� م=ل� األ��ان أن اإلع�ار الهاش�ي ل�� ول
نب�اJات الق� ال�اضي، م>q عه� ال`��� الDXb# ب# علي وجاللة ال�لF ع/�هللا االول ^ED هللا ث�اه�ا، 

 .م.�اصل ومX.��، في عه� جاللة ال�لF ع/�هللا ال�انيوه� اع�ار 
ّولفe إلى أن ذلF االه.�ام Jع�k ال.!ام جالل.ه ال`�:ي ت=اه أم# ومX.ق/ل ال��ی>ة ال�ق�سة  ُ
&:ف.ه صاحE ال�صاJة الهاش��ة على مق�ساتها، ف=الل.ه وانdالقا م# مWXول�اته ال�ی>�ة وال.ار���ة 

ع ع# م�ی>ة الXالم، ف�bى ال�ق�سات اإلسالم�ة وال��b�Xة، ل.�قى واصل م�DXة الهاش�DD# في ال�فا
 .م>اب� شام�ة تع/� ع# ع�وO.>ا ودی>>ا وه��.>ا

وأك� الفای! أن>ا في األردن و��O.لف م�kنات>ا ال�ی>�ة واالج.�ا��ة، h>ا على ال�وام اخ�ة J=�ع>ا 
# وت�ا&ه الdه�ر، &��ادته الهاش��ة ال�3ف�ة، ال.ي &فLله ا ت�D!نا ب�ج�د فLاء واسع Jق/ل حE ال̂�

 #Dل�Xال� #Dل>ا ال:�غة االن��ذج في ال.آخي ب�cاالخ.الف بD# ال�qاهE وال�ؤ واالفMار وال.�ارات، ف�
نوال�DDb�X#، ف=��ع م�kنات>ا االج.�ا��ة وال�ی>�ة، ت��y ب�وح�ة ال.عاو وال�Xاحة واالن.�اء ال�^>ي، 

 .وال�الء لل��ادة الهاش��ة
ّإن>ا نف�� في األردن &أن م# هللا علD>ا &��ادة هاش��ة ح��kة، �hسe : ً قائالومLى الفای!

جه�ها على ال�وام ل>`� ثقافة ال��y ال�`.�ك وال��bة وال�ئام وتع!�! ال��8 االنXان�ة، ون/q ثقافة ال�Mه 
اس واألع�اق والع>ف وال.�dف والغل�، وتع8�3 ال=�امع ال�`.�hة بD# ال�`� ل.=اوز االخ.الفات في االج>

 .واألدJان، م# أجل اس.ق�ار اإلنXان�ة، واح.�ام األدJان واألن/�اء وال�سل
م# جان�ه، أك� ��dة ال����dك أه��ة ال�صاJة الهاش��ة على ال�ق�سات اإلسالم�ة وال��b�Xة 

bاني وأدواره في ال�فا� على في الق�س، م��>ا ال=ه�د ال.ي ی/qلها األردن &��ادة جاللة ال�لF ع/�هللا ال
 .ال��ی>ة ومق�ساتها وال�فاع ع>ها في م�.لف ال�bافل وال�>اس�ات

ال.ي ل�Xها بD# ال`عE الفلDdX>ي عامة وأهالي الق�س خاصة » العالقة االس.�>ائ�ة«وأشار إلى 
ًمع ال��ادة الهاش��ة، حh �Dان ی� ص�را ل=اللة ال�لF في م>ازل زارها &الق�س، وال.عا�J ال�`.�ك  c ُ

 . األردنال=�Dل في
وأشار ��dة ال����dك إلى أن األردن &��ادة جاللة ال�لF و�kbOة جالل.ه ال�Xاس�ة وح>M.ه 

  .ووعي ش�yه اس.dاع الbفا� على أم>ه واس.ق�اره رغ8 ال.J�bات وال:�اعات ال�d�bة &ه
  ١٠ص/١٤/١/٢٠٢١ال�س.�ر 

*** 
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  نشWو س�اس�ة
  الجDj# ل�ع8 الفلDD<DdX# وال ت�^D# لاإلمkاناتن�Mس hل 

   ...-  ال�أm – ع�ان
 mال�زار ال/�ان على ال>�اب مالح3ات على ال�:اونة &`� ال�زراء رئ�� دولة رد خdاب في جاء

  :یلي ما الفلDdX>�ة الق�Lة ح�ل
 س�اسـة – هللا حف3ه – ال=اللة صاحE سm�D ��ق�د ال��h!�ة، قDL.>ا الفلDdX>�ة، الق�Lة.... 

 وخ�م.ها، ال�^>�ة م:الb>ا ح�اJة وتX.ه�ف ال�اس�ة ال�^>�ة ث�اب.>ا م# ت>dلo وفاعلة، م�ادرة خارج�ة
  .الفلDdX>�ة الق�Lة األولى، ال��h!�ة قDL.>ا مق�مها وفي واإلسالم�ة، الع��Oة القLاJا وخ�مة

 وتل/�ة ال`قoD، الفلDdX>ي ال`عE إلس>اد إمkاناتها ّكل ال��لMة ّت�Mس جالل.ه، ل.�جDهات ًوRنفاذا
 ال�ا&ع خ��d على ال�Xادة ذات ال�X.قلة وال�ولة ّال��bة في ّحقه :مق�م.ها وفي كاملة، ةال�`�وع حق�قه

ــى الــ`��vة، القــ�س وعاصــ�.ها  ١٩٦٧ ح!�ــ�ان مــ# ــ�ول.D#، حــل أســاس عل ــo ال ــ�ولي نالقــان� ووف  ال
  .وال`امل العادل الXالم ل.bقoD ًوحD�ا ًس/�ال الع��Oة، الXالم وم�ادرة ال�ول�ة، ال`���ة وق�ارات

 الفلـDdX>ي، الـ`عE قحقـ� ج��ـع تل/�ـة ندو مـ# إقل��DـD#، اسـ.ق�ار وال أمـ# وال ،دائ8 سالم فال
  .ال�ول�ة ال`���ة وق�ارات ال�ولي نالقان� أساس على ال>هائي، ال�ضع قLاJا ج��ع ومعال=ة

�hWمة وت�kbأن ه>ا، ال �vة م�Mة إزاء ال��ل�Lق #Djالالج e؛ ال وواضح، ثاب�Dه ی.غqة فه�Lق 
ــادرة الــ:لة ذات ال�ول�ــة الــ`���ة قــ�ارات وفــo تbــل ال>هــائي، ال�ضــع قــLاJا مــ# ــة، الــXالم وم� �Oالع� 

 حـXاب علـى حـل وال لالجjـD#، تـ�^D# فـال وال.عـ��<؛ العـ�دة ح�LJ o# و�Oا )١٩٤( الق�ار وخ:�صا
  .وال��ادئ ال��ابe في مXاومة وال وم:الbه، األردن

 فـي وال�ـ�b�Xة اإلسـالم�ة ال�ق�سات على ال�صي ال�اني، ع/�هللا ال�لF جاللة ل.�جDهات ًوت>فqDا
 اإلســـالم�ة الع��Oـــة وه��.هـــا ال�ق�ســـات هـــqه ل�bاJـــة إمkاناتهـــا كـــل تMـــ��� ال�kbمـــة ت�اصـــل القـــ�س،

  ....ل.غ�DDه مbاوالت ألm وال.:�m فDها القائ8 والقان�ني ال.ار��ي ال�ضع على والbفا� وال��b�Xة،
m٥ص/١٤/١/٢٠٢١ ال�أ  

***  
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m�الم ال`امل: ال:فXال oDقb.ل �Dل ال�حD/Xال #D.حل ال�ول 
  ماج�ة أب� ^�D- ع�ان 

نأك� نائE رئ�� ال�زراء وز�� ال�ارج�ة وشWو ال�غ.�DO# أ�J# ال:ف�m ووز�� خارج�ة ال��لMة  
��� ال=ه�د ل!�ادة ال.عاو بD# ال/ل�ی# تع!�!ا لل`�اكة االس.�ات�Mراب ام�، ت F�<ة دوم�b.ًال� =�ة ن

#D.Mال��ل �Oال.ار���ة ال.ي ت�. 
و�bO ال�ز��ان ال.�dرات اإلقل���ة وال=ه�د ال�/qولة لbل أزمات ال�>dقة وتع!�! األم# ... 

ورh! ال:ف�m وراب في م�اح�اته�ا على ال=ه�د ال�/qولة إلعادة إ^الق مفاوضات جادة  .واالس.ق�ار
ى أن س/Dله ال�حD� ه� حل ال�ول.D# على أساس ل.bقoD الXالم ال`امل وال�ائ8 الmq ش�د ال:ف�m عل

وأتفo ال:ف�m وراب على االل.قاء ق���ا ل��اصلة ال.>oDX وال.`اور ل��b س/ل تع!�!  .نالقان� ال�ولي
  .العالقات ال�>ائ�ة وت>oDX ال.h�bات لbل األزمات اإلقل���ة

  ٧ص/١٤/١/٢٠٢١ال�س.�ر 
*** 

  ال�ارج�ة الفلDdX>�ة تqbر م# م�ا^� 
  ل االح.الل ال��bXة ل�احات ال�X=� األق:ىأع�ا

 
وزارة ال�ارج�ــة وال�غ.ــ�DO# الفلــDdX>�ة، اع.ــ�اءات االحــ.الل اإلســ�ائDلي علــى  أدانــe –) أ ش أ(

ال�X=� األق:ى واالق.bامات ال�Dم�ة ومالحقة ومdاردة س�نة ال�X=�، وال.ـ�DLقات ال.ـي Jف�ضـها ی�م�ـا 
، م�Lفة إلى خ�dرة إق�ام مXاحD# تا&عD# ل/ل�Jة االح.الل في إل�هل�>ع ال�:لD# ال�Xل�D# م# ال�ص�ل 

 .الق�س &أع�ال مXح وأخ�v qاسات ل�احات ال�X=� األق:ى ال��ارك وم�افقه خاصة ل�>dقة �vة ال:��ة

 الع�وان�ــة األع�ــالأن هــqه  وhالــة األن�ــاء الفلــDdX>�ة  أوردتــه–وذhــ�ت ال�ارج�ــة فــي ب�ــان لهــا 
خDdــ�ا الســ.ه�اف ال�ــX=� األقــ:ى ال��ــارك بهــ�ف تقــ��Xه مkان�ــا &عــ� أن تــ8 االســ.ف!از�ة تعــ� تــ:عD�ا 

ن االح.اللي غ�D قـان�ني وغDـ� شـ�عي و�>.هـF القـان� اإلج�اءت���M تق��Xه زمان�ا، مhW�ة على أن هqا 
ال�ولي واالتفا�vات ال��قعة والق�ارات ال�ول�ة ذات ال:لة وفي مقـ�م.ها قـ�ارات ال�Dنـ�kX، وعـ�وان صـارخ 

ى صالح�ات األوقاف اإلسالم�ة في مbاولة لbX/ها وح�مانها م# ال��ام &�هامها ومـWXول�اتها &ـ`.ى عل
  .األسالED وال.�اب�D االح.الل�ة الق��yة

وش�دت ال�زارة، على أنها ت�اصل ت>oDX جه�دها ال�Xاس�ة وال�بل�ماس�ة والقان�ن�ة مـع ن�D3تهـا 
فـLح هـqا ال.ـ:عD� ال�Ddـ� لعـ�وان االحـ.الل ضـ� ال�ق�سـات نوزارة ال�ارج�ة وشWو ال�غ.�DO# األردن�ة ل

ــة لل�ــX=� واألقــ:ى ــ�ف�D ال�bاJــة ال�ول� ــي ال�bافــل hافــة ل. ــ�Xاسي وال�بل�ماســي ف ، ول.ع!�ــ! الbــ�اك ال
  .األق:ى ال��ارك وOاحاته م# خ�d ال.ه���

  ١٤/١/٢٠٢١ال�Dم الXا&ع 
***  



  

 
٩

 ات في الXاحة الفلDdX>�ةال�ج�ب dJلع الXف�D ال.�hي في الق�س على آخ� ال.�dر
 

 أ^لع أمD# س� الل=>ة ال��h!�ة لh�bة ف.ح الل�اء ج/��ل ال�جـ�ب، الـXف�D ال.�hـي -  معا- رام هللا
 .في الق�س أح�� رضا د�D�J على آخ� ال.�dرات على الXاحة الفلDdX>�ة

فـي صـ�رة یـ�م االرOعـاء فـي م�ی>ـة رام هللا،  اللقاء الmq عقـ� ووضع ال�ج�ب الXف�D د�D�J خالل
>ي وال.�DLbات ال.ي ت=� على قـ�م وسـاق لالن.�ا&ـات  mاخ� ال�X.=�ات ال�Xاس�ة ال�.علقة &ال�bار ال̂�

 .القادمة
ّك�ــا وضــع ال�جــ�ب الــXف�D ال.�hــي فــي صــ�رة االن.هاكــات ال.ــي ی.عــ�ض لهــا أب>ــاء شــع/>ا جــ�اء 

ــDdX>�ة ال�ــX.ق ــة الفل ــ!ام ال��ــادة م�ارســات االحــ.الل الهادفــة للقــLاء علــى مــ`�وع ال�ول لة، مhWــ�ا ال.
ً&ال��ابــe الفلــDdX>�ة &إقامــة ال�ولــة ال�ــX.قلة وعاصــ�.ها القــ�س، وحــل مــ`kلة الالجjــD#، وفقــا لقــ�ارات 

 .ال`���ة ال�ول�ة وم�ادرة الXالم الع��Oة
 Eة وحق� ال`ع�<DdXة الفل�Lوال�اع8 للق eاب�قوث�# ال�ج�ب خالل اللقاء على ال�ور ال.�hي ال

قامة دول.ه ال�X.قلة وعاص�.ها الق�س، إضافة ل�ع�ه م>q الل3bة األولـى ل=هـ�د اسـ.j>اف الفلDdX>ي &إ
 .ال�bار بD# ح�h.ي ف.ح وح�اس، م�جها ال`�k ل.��hا ش�yا و�vادة وح�kمة

قعلــى م�vــ� &ــالده الــ�اع8 للــ`عE الفلــDdX>ي وللbقــ�  بــ�وره، أكــ� الــXف�D أح�ــ� رضــا دD�Jــ�
ً��� ال�:�D وRنهاء االح.الل وفقا لل`���ة ال�ول�ة، مhW�ا على م�اصلة ال�^>�ة الفلDdX>�ة والob في تق

ال�ع8 ال.�hي لل�bار ال�^>ي الفلDdX>ي لDb# ال�ص�ل إلى إج�اء االن.�ا&ات ال�^>�ة ال`املة على أس� 
 .د�Jق�ا^�ة ون!�هة

  ١٣/١/٢٠٢١معا 
*** 

 ب�ان صادر ع# الهjDة اإلسالم�ة العل�ا وهjDة العل�اء وال�عاة

   فلDdX#–بeD ال�ق�س 
إن ما تق�م &ه سلdات االح.الل في هqه األJام م# مXح شامل ل�احات ال�X=� األق:ى ال��ارك، 

  .ندو عل8 أو م�افقة م# دائ�ة األوقاف اإلسالم�ة.... ٌه� اس.�احة لألق:ى وان.هاك وف�ض س�ادة عل�ه 
ًإن هqا ال�Xح الmq تق�م &ه سلdات االح.الل Jع� ت�هD�ا ل.> فqD م�ddات ره�Dة تX.ه�ف وضـع ُ

  .الD� على أج!اء م# ال�X=� األق:ى ال��ارك
  :إزاء ذلF فإن الهjDة اإلسالم�ة العل�ا وهjDة العل�اء وال�عاة في الق�س ت�ضbان ما Jأتي

ال�ـX=� األمـامي ومـ�v �=Xـة (إن ال�X=� األق:ى ال��ارك ه� hـل مـا دار عل�ـه الـ�Xر ��ـ`�ل  .١
 ال��واني وم:لى &اب ال�ح�ة وم:لى ال/�اق وحـائ� ال/ـ�اق واللـ�او�# ال:��ة ال�`�فة وال�:لى

oوال���ات وال=�ران واألب�اب ال�ارج�ة وسائ� ال��اف E^اXواألروقة وال�.(   
ِلقــ� ســ/o أن حــqرنا مــ�ارا مــ# هــqه ال��ddــات الع�وان�ــة، وأن االحــ.الل لــ�J 8ــف أ^�اعــه فــي  .٢ ُ ً

   . ذلF &اب ال�ح�ةال�>dقة ال`��vة م# ال�X=� األق:ى &�ا في



  

 
١٠

   .ن�bل سلdات االح.الل ال�WXول�ة الMاملة ع# أm م� &األق:ى .٣
٤.  #Dل�Xعلى ال�–#Dل�Xول�ة فاألق:ى أمانة في -  ج��ع ال�WXل�ا ال��b.ا أن یOماتٍ  وشع��kح ً

  .أع>اقه8
ًنـ�ف< الbف��ـات ال.ـي تقـ�م بهـا سـلdات االحـ.الل &ـXاحة ال/ـ�اق، فهـqه الbف��ـات ت��ـل اع.ــ�اء  .٥

ــي علــى ــار اإلســالم�ة و^�ــ� لل�جــه الbــLار اإلســالمي ف m ال�vــ� اإلســالمي وهــي تــ�م�D لآلث
 .ال�>dقة

  الله8 بلغe فالله8 فاشه�
  ٢١س�رة ی�سف اآلJة ) وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون(
  ٢٢٧ س�رة ال`ع�اء –)   وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(

Dة العل�اء وال�عاة بjDال�ق�سه e   
  ١٣/١/٢٠٢١:  وف١٤٤٢o/ج�ادc األولى/٢٩ی�م األرOعاء في 

***  

  اع.�اءات
  االح.الل ی>فq أع�ال مXح ه>�س�ة م`/�هة &األق:ى و�vة ال:��ة

 

ّ اس.>�Mت وزارة األوقاف وال`Wو ال�ی>�ة الفلDdX>�ة، ت>فqD مX–فلDdX# ال�b.لة  احD# ن
 .األق:ى وص�v #bة ال:��ةإس�ائDلDD# ألع�ال مXاحة و�vاسات في &احات 

وأك� وDhل ال�زارة حXام أب� ال�ب في ب�ان أم� أن هqه االن.هاكات ت`kل ع�وانا واضbا على 
ال�bم / وقال إن ما ی.ع�ض له ال�X=� األق:ى ال��ارك. ال��bات ال�ی>�ة لل�Xل�D#، وأماك# ��ادته8

اJة األماك# ال�ی>�ة م# مXاج� الق�سي ال`��� م# ان.هاكات م�>ه=ة ت.عارض وح��ة ال�yادة وح�
 .mوأمالك وق¨�ة، الف.ا إلى اس.ه�اف ال�ج�د اإلسالمي الLbار وال.ار��ي وال�قافي

Xان مhعاء، على إج�اء ّوOة االح.الل، ص�اح أم� األر ناح� إس�ائDل�D أق�م�ا &�bاJة ش̂� ن
حالة م# ال.�ت� اع�ال مXح وأخ�v qاسات في ساحات ال�X=� األق:ى وفي ص�v #bة ال:��ة، وس� 

 .ال`�ی�
وم>عe ق�ات االح.الل ال��ا^>D# م# ال�ص�ل إلى ال�X=� األق:ى &b=ة اإلغالق ال:bي 

 .ال�.علo &ان.`ار فای�وس �hرونا
Xدائ�ة األوقاف اإلسالم�ة أن ع�ة ف� م# ^�اق8 ال� ebّوأوض احD#، اق.��bا ساحات االق:ى ق

�غارOة، وان.`�وا في ساحاته، وش�ع�ا &أع�ال �vاس ��ه ع>� ح�الي الXاعة الXا&عة ص�احا، ع/� &اب ال
نXاحD# اق.��bا األق:ى دو آذن م>ها، ورف< ّوأضافe دائ�ة األوقاف أن ^�اق8 ال�. &ال�ع�ات ال�اصة

ة االح.الل إخ�اجه8 م# ال�kان  .ض�ا� ش̂�



  

 
١١

ال�X=� وت�>ع سلdات االح.الل أm م�ا^# م# خارج ال/ل�ة الق��Jة م# الق�س م# ال�خ�ل إلى 
 �=Xال�قائع على األرض في ال� �DDغل االغالق ال��ج�د م# أجل تغ.Xرونا، وت�h ة=b& األق:ى

 .األق:ى
Jّ`ار إلى أنها ال��ة األولى ال.ي J=� فDها م m هqل ه�نXاح� م# بل�Jة االح.الل في الق�س م
 .االع�ال في ساحات ال�X=� االق:ى وداخل �vة ال:��ة

 الع/��ة أم� األرOعاء، ع# م:ادقة ل=>ة مbل�ة تا&عة لXلdات إلى ذلF، أعل>e ق>اة hان
 .ق وح�ة اس.�dان�ة ش� م�ی>ة الق�س ال�b.لة٥٣٠االح.الل االس�ائDلي على ب>اء 

االس.�dاني ج>�ب غ�ب الق�س، » جDل�« وح�ة في حي ٤٠٠وأفادت الق>اة &أنه تق�ر ب>اء 
 �XJى بل=>ة ال.���d وال/>اء في بل�Jة وأوضeb أن ما. ش�اال» رمات شل�م�« في مX.�^>ة ١٣٠و

الق�س ال.ا&عة لXلdات االح.الل س.=.�ع غ�ا ال����، لل�:ادقة على ال�dة ال.ي ت8 دفعها &Lغ�� 
ی�hq أن رئ�� وزراء االح.الل االس�ائDلي ب>�امD# ن.>�اه� hان ق� أوع! م>q ی�مD# لل.�و�ج . س�اس�ة
 .والLفة الغ��Oةق وح�ة اس.�dان�ة في ش� الق�س ٨٠٠ل/>اء 

  ١٦ص/١٤/١/٢٠٢١ال�س.�ر 
***  

  ًاالح.الل J=/� م�ا^>ا على ه�م م>!له في بeD ح>D>ا ش�ال الق�س
 

، أن مـا تـ�Xى بل�Jـة ١٤/١/٢٠٢١م:ادر مbل�ة الDـ�م ال��ـ��  قالe –  غ!ة–فلDdX# ال�Dم 
�م م>!له في بeD ح>D>ا في الق�س ال�b.لة، أج/�ت ال��ا^# ف�از أب� ح�اد، على ه" اإلس�ائDلي"االح.الل 

 .نش�ال الق�س، بD�ه، &b=ة ال/>اء دو ت�خ�»

ووفـo مــا نــ`�ه م�hــ! معل�مــات وادm حلــ�ة، فقــ� أوضــح أبــ� ح�ــاد أنــه شــ�ع مــWخ�ا بهــ�م م>!لــه 
وRزالة ال�hام &ق�ار م# ال/ل�Jة، وسD.8 عق� جلXة ب.ار�خ الXا&ع والع`��# م# شه� شـ�ا� القـادم، لل>3ـ� 

 سـ>�ات، بــD# قــ�ار هــ�م وتأجDــل وت=�Dـ� القــ�ار لف.ــ�ات م..ال�ــة وفــ�ض �١٠.ــ�ة م>ــq &قـ�Lة ال�>ــ!ل، ال�
  .، وhانe آخ� ال=لXات شه� أیل�ل ال�اضي"م�الفة ه�م"غ�امات مال�ة 

وأوضــح أبــ� ح�ــاد أنــه قــام ب/>ــاء م>!لــه بDــ�ه ومــWخ�ا ه�مــه بDــ�ه، &عــ� مbــاوالت وســ>�ات حــاول 
 ألف ش�kل، الف.ا إلى أنه خالل ال=لXة األخ�Dة اق.�حe ٤٣ خاللها ت�خ�» ال�>!ل، ودفع م�الفات ب>اء

 أشه�، إال أنه ل8 ی�افo ٦ ألف ش�kل، مقابل تأجDل اله�م لـ٣٥ال/ل�Jة ف�ض م�الفة ج�ی�ة عل�ه ��v.ها 
  .نعلى ذلF، &ع� س>�ات م# دفع ال��الفات دو إمkان�ة ت�خ�» ال/>اء

 ونقـل رhـام  ألـف شـ�kل، بـD# ع�ل�ـة الهـ�م٢٨ لغـeولفe أب� ح�اد إلى أن تMلفة الهـ�م الـqاتي ب
  .ال�>!ل، إضافة إلى أج/�ه على ت�¨�< ارتفاع ال�Xر ال���b &األرض

  ١٤/١/٢٠٢١ فلDdX# ال�Dم
***  
  



  

 
١٢

  قاالح.الل Jق.8b م�dعة و�X.�لي على مb.��اتها ش� الق�س
 

�عة ال�dا� عام� ق�ات االح.الل اإلس�ائDلي، ص�اح ی�م األرOعاء، مd اق.m – e�bال>=اح اإلخ�ار
واسـ.�لe علـى ال=ـ!ء  قال��� في بل�ة العD!ر�ة ش� الق�س ال�b.لة، وح�dـe جـ!ءا مـ# مb.��اتهـا، أب�

 .األخ�

وحdــ8 مb.��اتهــا  ، إن االحــ.الل داهــ8 م�dع.ـه،"وفــا"وقـال عــام� أبــ� الـ��� صــاحE ال��dعــة لــ
  .!ة ال�D/�Mت� ال�اصة بهاوأجه وخلف دمارا �D/hا فDها، ق/ل أن XJ.�لي على ماكD>ات ال�dاعة،

 m١٣/١/٢٠٢١ال>=اح اإلخ�ار 

***  
�vًادm في ع:ا&ات ال�ع/� ی�أس اق.bاما اس.ف!از�ا لل�X=� األق:ى ً  

 
ًاق.bاما ج�ی�ا " ال�اه� و�/�"ت�أس ال��ادm اإلرهابي &ع:ا&ات ال�ع/� ال�.�dفة، الbاخام ال�.�dف  ً

�=Xعال��ارك،  األق:ى ًواس.ف!از�ا لل�Oح�اسة مـ`�دة مـ# قـ�ات ی�م األر ebة، تOاء، م# جهة &اب ال�غار
 .االح.الل

تق�مه8 الbاخام ال�.�dف واألك�� اق.bاما  ال�X=� األق:ى  مX.�^>ا اق.��bا٢٤وقال م�اسل>ا إن 
 .، والmq ش�ح دور م�رسة ج/ل ال�ع/� خالل ف.�ة ال�3b"ال�اه� و�/�"لألق:ى 

ّ:ى وأدc ع�د مـ>ه8 ^ق�سـا تل��دJـة، &�bاJـة قـ�ات نونفq ال�X.�^>� ج�الت اس.ف!از�ة في األق
 .االح.الل

�ه علـى م�اقـع ال.�اصـل االج.�ـاعي" و�/�"وقال ال�.�dف  نأنهـJ 8ق.�bـ� : "في فDـ�ی� مـ:�ر ن̀ـ
خاصة م# ال �d.XJع الق�وم &ـE/X إجـ�اءات الb=ـ� الـ:bي، وأن الMه>ـة  الDه�د، األق:ى ن�ا&ة ع# hل

 ن�ا&ـة عـ# ن�Jّـ:ل  م�ات في العام، وأن الMه>ة hان�ا٣نDه�د hان�ا Jأت� اله�kل ^�ل الX>ة، وال كان�ا في
 ".ت�رات�ة ی�م�ة في األق:ى كل الDه�د، وه� ما تق�م &ه م�رسة ج/ل ال�ع/� م# صالة

 .&ال�عاء ل/>اء اله�kل ال�!ع�م مkان األق:ى" و�/�"وفي آخ� الفD�ی�، قام ال�.�dف 

�b.ات االح.الل اقdأن ^�اق8 سل �hqاح�ة یXـ�م وأجـ�ت ع�ل�ـات ه>�سـة مـDاألق:ى صـ�اح ال e
  .ل�احات األق:ى وص�v #bة ال:��ة

  ١٣/١/٢٠٢١م�قع م�ی>ة الق�س 
*** 

  
  
  
  



  

 
١٣

نم�bJ �<^�.Xق� م�D./h# في بل�ة ت�م�yXا   ن
 

ــ�–  وفـــا٢٠٢١- ١- ١٤رام هللا  ـــ�ة  ق أحـ ـــي بل ــ�D./h# ف ــ��، مـ ، ف=ـــ� الDـــ�م ال��ـ �<^�.Xنمـــ
 .قت�م�yXا ش� رام هللا

، إن مــD<^�.X# تـXلل�ا إلــى أ^ــ�اف ال/لــ�ة "وفــا"لـــ �� بل�Jــة ت�مـ�yXا، ودJــع أبــ� عــ�اد،وقـال رئــ
 .ثال�ة، في سه�ل ال/ل�ة ال`��vة واح�ق�ا م�D./h# وح��dا زجاج

 &ـ`kل hامـل، إح�اقهـاcع/� ال�=D� أب� ع�اد، وج�  وأضاف، أن ال���hات تع�د لل��ا^>D# ض�اء،
 cال�ة ال.ي ج� ت8�db زجاجهـا تعـ�د لل�ـ�ا^# ح=ـاز ع/ـ� القـادر أبـ�اب�ا~�8، وال� cواألخ� لل��ا^# ع�اد

 .ع�اد

ة االحــ.الل حــ�Lت   ال�>dقــة وصــادرت ال���hــات مــ# ال�>dقــة فــي إلــىوأكــ� أبــ� عــ�اد أن شــ̂�
  .مbاولة م>ها الخفاء ش�اه� ال=���ة

 ١٤/١/٢٠٢١وhالة األن�اء الفلDdX>�ة وفا 

***  
 اع.�اء على X�<hة في الق�س

ال س�ادة ال��dان عdـا هللا ح>ـا رئـ�� اسـاقفة س�ـ�dXة للـ�وم االرثـ�ذ�h الDـ�م &ـأن  ق–الق�س 
 #Lــ.bJ mqــ ــ�م امــ� وال ــ�س ی ــ� وh>�ــXة ســD�ة االوجــاع فــي الق ــه دی ــmq تعــ�ض ل ــ�اء الغاشــ8 ال االع.
mاش�اصــا ع=ــ!ة وفقــ�اء ومــ# ذو االح.�اجــات ال�اصــة و�hــار الــX# ان�ــا Jع./ــ� ع�ــال مــ`/�ها وخDdــ�ا 

  واس.ف!از�ا
ــة ال.ــي قامــe بهــqا الع�ــل ی/ــ�و انهــا ت�لــe عــ# اJــة ��vــة انــXان�ة او ا ن هــqه ال=هــة ال�=ه�ل

اخال�vة فهqا ال�ی� ��ه X�<hة و��ـه مل=ـأ لعـ�د مـ# الفقـ�اء والع=ـ!ة مـ# اب>ـاء القـ�س الـqی# یـ.8 ایـ�ائه8 
ة اخال�vـة واح.Lانهk& 8ـل م�bـة وال.عـ�m علـى هـqا الـ�ی� ومb.��اتـه ان�ـا هـ� ع�ـل ی.>ـافى مـع اJـة ��vـ

  وانXان�ة
نdالE &الM`ف عـ# الفعلـة ومـXاءل.ه8 ومbاسـ/.ه8 لMـي ال ت.Mـ�ر م�ـل هـqه االفعـال وال.ـ:�فات 
الالمWXولة ، وان م# اق�م�ا على هqا الفعل E=J ان ن:لي م# اجله8 النهـ8 فقـ�وا انـXانD.ه8 واخالقهـ8 

   �عاواب.ع�وا ع# االس.قامة وال��8 ال>/Dلة ال.ي E=J ان ن>ادm بها ج�
نن�ع� م# اجل ه�ای.ه8 وه�اJة hافة الLالD# الqی# Jف�Mو بهqه ال��dقة الالعقالن�ة والالنXان�ة 

  والالحLار�ة
نوOال�غ8 م# االل8 والb! الJ mqع.:� قل�O>ا على هqا الع�ل فإن>ا سـ>�قى اب>ـاء ال�جـاء وسـ>�قى 

 العـال8 وخاصـة م�ی>ـة القـ�س ال.ـي م�افعD# ع# ح�Lرنا وع# ا�Jان>ا وع# ان.�اءنا الق�س &قعة في هqا
�D�Mا ال`يء ال<Dة ال�X<تع>ي &ال .  
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انها م�ی>ة الXالم وال.ي XJعى &ع< العاب�D# الع>:��D# ل.��bلها الى م�ی>ـة لل�Mا~�ـة وال.dـ�ف 
  . والع>ف

نـ�ف< م�ـل هـqه ال.ـ:�فات ونـ`=/ها واع.قـ� &ـأن hـل انـXان عاقـل ع>ـ�ه vـ�8 انـXان�ة واخال�vــة 
  ی�ف< هqا ال.dاول الmq نال م# مWسXة م�b�Xة ت��م ش��bة م# م=.�ع>ا ال�ق�سيوو^>�ة E=J ان

. 
 ١٣/١/٢٠٢١مE.k ال��dان عdا هللا ح>ا 

***  

  اع.�اءات/ تقار��
ّاالح.الل �LbJ ل.ق8�X األق:ى  ًزمان�ا ومkان�ا في وقe ق��E ج�ُ   ًاً

 
 مـ# أمـ�Dk&cـ�ات مـا جـ� الـ`�خ نـاجح   فـي القـ�ساس.>�M نائE مـ�ی� عـام األوقـاف اإلسـالم�ة

ًال�ــX=� األقــ:ى، الف.ــا إلــى أن  لالحــ.الل، فــي ســاحات وأروقــة ت>فDــq مــ�Xحات ه>�ســ�ة لdــ�اق8 تا&عــة
�=Xونها &ال�Wعى إلى ف�ض واقع ج�ی�، وال.�خل في إدارة األوقاف وشXJ االح.الل. 

األق:ى،  8�Xًهqه األع�ال ال��>ه=ة تأتي ت�DLbا ل�`�وع تق: "وقال &�Dkات، في ت:��ح صbفي
ا أJـLا، مـا Jعdـى إشـارة ل�ـا Jقـ�م &ـه االحـ.الل مـ# ًل�� فق� زمان�ا وRن�ـا مkان� ًـ أسـفل ال�ـX=�،  حف��ـات ً

�=Xاسات لل��v qوأخ. 

ً جــ�ا، ًإن مــا حــ�ث Jـ`�D إلــى أن م�ضــ�ع فـ�ض ال.قــ8�X ال!مــاني وال�kـاني &ــات ق���ــا" :وأضـاف
Fرة ذل�dه م# خXنف eرا في ال�قqbًم." 

�dأن خ #DOو#�Mل�ة تDل�`�وع إقامة  رة اإلج�اءات اإلس�ائ �DLb.ـل"في الkـان " اله�kال�!عـ�م م
kل األق:ى، وتغEDD دائ�ة  ًاألوقاف ع# ال�`ه�، وفي تغ�DD ال�ضع ال.ـار��ي الـ�اه#، مع./ـ�ا أن ذلـJ F̀ـ

  .ًإمعانا في ز�ادة االق.bامات وت�س�ع رقع.ها
 مـXح أع�ـال االحـ.الل إجـ�اء م�ـا^� مـ# يالMـ�Xان ع�� ال`�خ األق:ى ال�X=� م�ی� حqرك�ا 

 .ًوخ�Ddا ًاس.ف!از�ا ع�ال ح�ث ما ًمع./�ا ال��ارك، األق:ى ال�X=� وم�افo ساحات في ه>�سي

 cج� ما لM# س�اح�ة، ل`�hة تا&ع ال�Dم األق:ى اق.8b الmq الdاق8 أن ّی�عي االح.الل إن": قالو
  ".الXالح وOق�ة االح.الل ع>اص� &�bاJة ت8

 اإلسـ�ائDل�ة ولإلجـ�اءات وح�م.ـه، &ال�ـX=� ال�ـXاس قـا^ع &ـ`kل اإلسـالم�ة األوقـاف رف< وأك�
 .علDها الفعل ردات وع# االن.هاكات، هqه ع# ال�WXول�ة كامل االح.الل ح�kمة ًم�bال ض�ه، ال�.�اصلة

 وال/لــ�ة القـ�س علـى ال�فـ�وض الbـ:ار تـX.غل االحـ.الل سـلdات أن علـى األقـ:ى مـ�ی� وشـ�د
ــq ،"ك�رونــا" مــ# الbــ� &b=ــة ال�ق�ســDD#، ســkانها علــى وال.ــoDDL ،الق��Jــة Dفــي اســ.ف!از�ة أع�ــال ل.>ف 
�=Xاألق:ى، ال� oDقb.اته ولddة م�J�ال.ه��. 
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 فـي ال�ـXل�D# ل�ـ`اع� ًاسـ.ف!ازا تـ`kل األق:ى &ob وان.هاكاته االح.الل إج�اءات كل أن واع./�
 .ال�ع��رة أنbاء كافة

 الع�Oـي ال�اقـع ^/�عة م# Jغ�D ول# األق:ى، ال�X=� في الob ح.اللاال Jعdي ال ذلF كل" :وقال
  ".ال�ob& �=X ان.هاكاته وواصل الق�س، معال8 و^�� تغ�DD وحاول فعل مه�ا ��ه، اإلسالمي

 
  ١٣/١/٢٠٢١م�قع م�ی>ة الق�س 

*** 

  اله�اش qbJر م# م�ddات إس�ائDل�ة تX.ه�ف ال�X=� األق:ى
 

 نLاة فلــDdX#، مX.ــ`ار الــ�ئ�� للــ`Wو ال�ی>�ــة والعالقــاتقاضــي قــ  حــqر– وفــا – هللا رام

&bـo الbــ�م الق�ســي   تــXعى ل.>فDـqها دولــة االحـ.اللإج�ام�ــةاإلسـالم�ة م�bــ�د اله�ـاش، مــ# م�ddـات 
#DاحXاألق:ى م# ق/ل مـ �=Xام ال�b.ّال`���، في أعقاب اق  qاحة وأخـXوال��ـام &أع�ـال ال�ـ #DـDاح.الل

 .م�v �=Xة ال:��ة ال�`�فة في م��bال��اسات داخل &احات ال�bم و

ت>ـqر &ـال��d  ی�م األرOعاء، ان م�ـل هـqه اإلجـ�اءات م=ه�لـة األهـ�افاله�اش في ب�ان،  وأضاف
مhWـ�ا أن ال��ـD# ال�.dـ�ف الـmq  الـmq تk�bـه مWسـXات دولـة االحـ.الل ضـ� ال�ـX=� األقـ:ى ال��ـارك ،

.ع�ار�ة علـى الbـ�م الق�سـي الـ`��� ونـ!ع سـ��dته االسـ Jق�د ح�kمة االح.الل XJعى &kل الـX/ل لفـ�ض
علـى  األوقاف اإلسالم�ة، م# خالل ال.�خل في إدارته ومbاولة ف�ض أم� واقع ج�یـ�  الb:��ة م#إدارته

ال�ـXاحة االح.الل�ـة ل�احـات  cال�kان س�اء &b=ة جائbة �hرونا أو م# خـالل مـا جـ� مـ# اق.bـام ^ـ�اق8
 .ال�bم

لأن هqه ال�bاوالت ال�ام�ة  وأك� الـqر�ع أمـام  لل�d�Xة على ال�bم الق�سـي الـ`��� سـ./�ء &الف̀ـ
 األوقاف جانE إلىنال��ارك والqی# Jقف�  ص��د وث�ات أب>اء شع/>ا ال��ا&Dd# في &احات ال�X=� األق:ى

الق�سي الـ`��� &kافـة م�افقـه، دا��ـا أب>ـاء شـع/>ا القـادر�# علـى  ًاإلسالم�ة في الق�س دفاعا ع# ال�bم
�bا� ��هإلىالق�سي ال`���  مال�ص�ل للOوال� �=Xال.�اج� داخل &احات ال� ���Mت .  

  ١٤/١/٢٠٢١ال�bاة ال=�ی�ة 
*** 
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  آراء ع��Oة
 "القادمة"وال�kbمة "الqا~�ة"ع# ال�kbمة : س�ائDلا

 اسع� ع/� ال�ح�#. د 
. م>q ثالث س>�ات وال�ولة ال:ه�Dن�ة ت�حل أزماتها م# عام آلخ� وعلى رأسها األزمة ال�Xاس�ة

ولق� ت�اكE ع�م اس.ق�ار ال8kb مع ث�ات ال>هج وال�dح ال��D>ي ال�.�dف في س�اق ال.�جه إلى ان.�ا&ات 
و�.فo ع�ی� ال�bللD# ال�XاسDD# . نهي ال�ا&عة في غ�L أقل م# عامeX�<M (#Dال(لل/�ل�ان 

��D م# ال�غائ/�ة ال�اسعة، على أن االخ.الف بD# االن.�ا&ات h مع ،mالعات ال�أd.واس #DDلDاإلس�ائ
ورئ�� ال�kbمة » الل��kد«ال�!مع إقام.ها في آذار ال�ق/ل وال=�الت ال�الث الXا&قة أن ز��8 ح!ب 

  .)ق/ل خ�Xة أJام» �معار�«وآخ�ها اس.dالع (cم�ة أخ� ل# J:ل إلى ال8kb ) امD# ن.ان�اه�ب>�(
اس.��ت في تع�oD االح.الل وح:ارها لقdاع غ!ة، وواصلe، ب>ه8، ب>اء » الqا~�ة«ال�kbمة 

ض�>ها م# ، و١٩٦٧ في األراضي ال�b.لة عام »ل�X.�^>اتا«/ آالف ال�ح�ات الkX>�ة في ال�X.ع��ات
 وصلe ذروته &االع.�اف  ح�Dفي هqا االت=اه) دونال� ت�مE(ال=�الن، وح:لe على دع8 إدارة ه�Lة 

م# % ٣٠ال.ي ت�Xغ ل8L » نصفقة الق�«&الق�س عاص�ة إلس�ائDل ونقل الXفارة األم�h�Dة إلDها، و
>ات وغ�ر األردن، مع م# حة الLفة الغ��Oة إلى إس�ائDل، مXا �̂.Xعلى إقامة دولة » ن»«ض�>ها ال�

  .نفلDdX>�ة م>ق�صة ومقdعة األوصال، وه� األم� الmq أج�ع الفل�D<DdX على رفLه
نال.>اف� في االن.�ا&ات القادمة س��k بD# أ^�اف ال��D# على خل¨�ة وحD�ة هي معارضة 

 ووفقا ل:�رة الeX�<M ال�ق/لة ال.ي ت�س�ها .ال�X.��ة م>q أك�� م# عق�) ن.ان�اه�(اس.��ار �vادة 
اإلن�Lام لل�kbمات » ال8J���b«نس.�M أك�� D�J>�ة، مع تفDLل » القادمة«االس.dالعات، فإن ال�kbمة 

للb:�ل على مD!ان�ات ل�WسXاته8 م# ال�!�>ة العامة، ونقل ناخ/ي أح!اب ال��D# ت:��.ه8 إلى أح!اب 
#Dال�� �kXا ه�. داخل معqال، وهLت!ای� ق�ة ف ،�dد«&ع� ان`قاقه ع# ) نج�ع� ساع�( األخ�kالل�« ،

إس�ائDل «وح!ب ) � ل/JD�Dائ(سة ب�ئا» ی�� ع.D�«وح��3ه ال�D/Mة في ت`Dkل ائ.الف XJ.>� إلى ح!Oي 
  .)ن.ان�اه�(اللqان ی�فLان االن�Lام إلى ح�kمة ب�ئاسة ) أ��غ�ور لD/�مان(ب�ئاسة » بD.ا

أm أن ال��D# وال��D# ال�.�dف ) ن.ان�اه�( أك�� م# ح�kمات نح�kمة hهqه، س.D�J �M>�ة
ء . س�8kb ال�ولة ال:ه�Dن�ة في ال�X.ق/ل ال�>�3ر ): نج�ع� ل�في(mوEXbO ال:bفي اإلس�ائDلي ال=�

إس�ائDل D�J>�ة وق�م�ة م.�dفة، مع أی�ی�ل�ج�ا : ما hانe ت�ارات ع��قة خ¨�ة ت�bلe الى واقع مk`�ف«
أنهe أس�أ ح�kمات إس�ائDل «): ناح�م ب�ن�اع( ال�Xاق، Jق�ل ال:bفي ال�Xاسي وفي. »واح�ة م�d�Xة

ص�bح أن م!��ا م# . ك�ا أنه ال آمال �D/hة في ال�kbمة ال.ال�ة. ال ف�ح في هqه ال=>ازة. ح�اتها
نفه8 ی.�D# . �kXن ال XJ.�ض�b ألنفXه8 ما ه� ال��ناإلس�ائDلJ #DDع�ف� أنفXهD��h 8# ولM>ه8

بeD<D وqhا ساع�، JفLالن الb�ی� ع# خdاJا ن.ان�اه� . ال.=ار�ة، &اإلس8 ول�� &األی�ی�ل�ج�ا&العالمة 
وفي س�اق م.�XJ ،8.�ل» . »او ع# حل�له�ا ل�Mرونا ول�� ع# حل�له�ا ل�Xألة &الد إس�ائDل

. شDb# &ال��dقة وOال�.�ةهqه االن.�ا&ات تع.�� على ع�م ثقة مdلق«): تXفي ب�ئDل(ال:bفي اإلس�ائDلي 
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نال��ار الmq س�ع�ض على ال=�ه�ر س��k بD# الDjDX# واألقل س�ءا، بD# م# E=J معاق/.ه8 &`�ة 
هqه االن.�ا&ات هي ان.�ا&ات ش�:�ة، ال ت�ج� فDها أی�ی�ل�ج�ا . أك�� وم# E=J معاق/.ه8 &`�ة أقل

  .«وهي خال�ة م# األحادی� الفارغة ع# أفMار سام�ة
 m٤٠ص/١٤/١/٢٠٢١ال�أ  

*** 
 د إس�ائDل�ة h�نا ن:�قهاوع�

 ع�دة ع�دة 
��Dة h�نا ن:�قها٢٠٢١ونb# نلج العام ال=�ی� h ل�ةDوع�دا إس�ائ �hq.ق/ل س>�ات أعل# في .. ً ن

وأن .. Dلي لل.��Xع في حل ال:�اع الفلDdX>ي اإلس�ائDليتل أبED ع# لقاء فلDdX>ي أمh�Dي إس�ائ
ن&�Lورة ال.عاو مع واش>d# في ال.ق�م » ت�صل إلى ق>اعة«ن.ان�اه� رئ�� ال�زراء اإلس�ائDلي نفXه 

 &ال�jة م# الLفة ٩٠على انbXاب اس�ائDل م# » ًم/�ئ�ا«ن�b ت��Xة سل��ة دائ�ة وافo فDها ن.ان�اه� 
  .. إس�ائDلي م>ها &`�� ت�ف�D ال�Lانات ألف٥٠الغ��Oة، واجالء 
ففي الق>اة .. ال�اكD>ة اإلعالم�ة االس�ائDل�ة ع# ذراعها ل.�و�ج qhب.ها ال�لهاة ال=�ی�ة وش��ت

.. أن أك�� م# م:�ر یhW� هqه الqM&ة ال�لهاة«: نالعاش�ة لل.لف!�� اإلس�ائDلي قال ال�علo ال�Xاسي فDها
h�Dه والع�ی� م# ال!ع�اء الع�ب والعال8وأن ن.ان�اه� أبلغ ال�ئ�� األمXاما نفOع�  و..«ي &اراك أوOام ١٠Jأ 

�Dل�� غ..  
ًنفى مE.k ن.ان�اه� ال�/� ج�لة وتف:�ال أm انbXاب لل=�� اإلس�ائDلي م# الLفة الغ��Oة، 

  ..وqhلF اجالء ال��ا^>D# اإلس�ائDلDD# م# األراضي الفلDdX>�ة ال�b.لة
  !..خ/� hاذب آخ�
ًادر إس�ائDل�ة ع# إن اإلدارة األم�h�Dة وضعe ب�نام=ا م.Mامال النهاء ال:�اع فق� h`فe م: ً

لل.��Xة ال�ائ�ة وخالل س>ة واح�ة ت>.هي » اتفا�vة إ^ار«الفلDdX>ي اإلس�ائDلي JقLي &ال.�صل إلى 
 #DD<DdXالفل #Dل ت�ر�=ي م# خالل مفاوضات بk`& ا االتفاقqب>�د ه oD/dة، وت�<DdXإقامة دولة فل&

 �Lفي غ #DDلDل.`=�ع ١٠نواإلس�ائ #kل جه� م�h لqاما ی>� بOاك أوqس>�ات، وأن ال�ئ�� آن m
  ..اإلس�ائDلي على هqا ال.�جه-ال�dفD# الفلDdX>ي 

 أوOاما نفXه ع# ع=!ه في إج�ار االس�ائDلDD# على وقفه8 ال�ئ��&ع� هqا ال�/�، أعل# 
��ة ق:�Dة، على ال�غ8 م# ال�غ��ات ال�ادJة وال�ع>��ة لالس.�dان الJ mq=.اح وOق�ة الLفة الغ��Oة ول� ل

��Dة ال.ي وضعها أوOاما امام Mو..�ئ�� ن.>�اه�الال Fالة  ..قف� ذلhو e<فق� أعل»�kل�Dkلألخ�ار» و� :
ًأن ه>اك اتفاقا س��ا أم�h�Dا اس�ائDل�ا ق��Jا ج�ی�ا یhW� على ع�م �vام دولة فلDdX>�ة في الLفة الغ��Oة  ً ً ً ً ً

  !.. غ!ةوقdاع
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 �bن q<ات ١٠٠م�vع� اتفاOعام و »�kJو» سا ، !Dاالن=لm»�kي » ب�X8 و^>>ا ١٩١٦الف�نXق 
  ..الع�Oي إلى شdائ� d`hائ� الل8b سهلة ال�Lغ وال/لع

  ..آخ� الMالم
  !ما أخq &ال��X، &الJ ��Xع�د

 m٩ص/١٤/١/٢٠٢١ال�أ  
*** 

  آراء ع/��ة م.�ج�ة
  ؟ال�D<^�.X# وع>فه8ال=�� اإلس�ائDلي أمام " ��Jس"ل�اذا 

 
  )١٣/١/٢٠٢١هآرت�  (تXفي ب�ئDل :&قل8

ال=�� اإلس�ائDلي ج8X دقEbJ ،oD األرقام وال/�انات، ال سـ��ا ال�الـة علـى ال>�اJـا، ال.ـي بـ�ورها 
ًهqkا هي أLJا ال/�انات ال.ي قـ�مها . ، وم# هqه ال.�جهات ن`.o اس.>.اجات للع�ل"ت�جهات"ت.�dر إلى 

 حالـة ع>ـف ٣٧٠ تـ8 إحـ:اء ٢٠٢٠فـي العـام . # مـ� ال�ـD<^�.X# &قـ�ات األمـ#ال=�� اإلس�ائDلي ع
ة وال=>ـ�د مقابـل ٤٢إلس�ائDلDD# في الLفة، م>ها   حالـة فـي العـام ٢٩ حالة hانـe م�جهـة ل�جـال الـ`̂�

 ).١١/١، "هآرت�" (٢٠١٩

 E/Xـ� إلــى جان�ـه، &ـD/h Fوثـار شــ ،m�Dــ`ف عـ# ت�جــه تـ:عMال=ـ�أة"ف=ـأة، تـ8 ال �.Xمــc" فــي 
cوسا� ن`dاء ال��D#، وE/XO ص�J eع.� ال�X.� ال�Xاسي إزاء ازدJاد ع>ـف الDهـ�دأ m . mqـ# مـا الـMول

Jّع./ــ� أذc وم.ــى Jعــ� األذc ع�ل�ــة؟ ع>ــ�ما یــ�ور الbــ�ی� عــ# فلــDdX>ي kJ¨�ــه أن �Jــ�ج مــ# ســ�ارته 
DXفي أن تkع./� إرهاب�ا، و�J وعلى الف�ر qj<Dب>ار ال=>�د، ح EDأص mqقه الJ�اع�ة صXـة ًل��Oف.ـاة ع� �

نح.ى رشo الb=ارة الmq ح3ي &قان� خاص، وRن لJ 8ق.< ن�ـة . ًوهي ت�bل مق:ا، ح.ى تع./� إرهاب�ة
  .األم� &��X وسهل… ًلإلیqاء، م# فإنه Jع./� ع�ل�ة إرهاب�ة أLJا

ًولMــ# القــ:ة لــ�c الDهــ�د أك�ــ� تعقDــ�ا، خــ:�صا إذا تعلــo األمــ� &�ــD<^�.X# یــWذو ج>ــ�دا أو  ً نً
ة م.ى hان الb=� الmq ألقـاه یهـ�دm علـى ج>ـ�m .  هل ال�:o ع�ل�ة ت���/�ة، أم ه� أمdار.رجال ش̂�

ًمـ# رمـى ح=ـ�ا أو أm جـ8X آخـ� علـى "أ، ال.ي تـ>» علـى أن ٢٧٥&�>!لة ع�ل�ة ت���/�ة حEX ال�ادة 
ي وه� یWدm مه�.ه &:�رة قان�ن�ـة أو تع��قـه، ف�kbـه  ة به�ف إزعاج ش̂� ي أو على س�ارة لل`̂� ش̂�

#=X؟" ل��� س>�اتال  
ًوماذا إذا تعلo األم� &`�» قام &�Lب مق�م في ال=��؟ نع8، إذا hان هqا ال`�» ع��Oا فل# 

ً ل# �kJ قادرا على ال�ق�ف- في ^�فة ع�J -#Dف في ال��kbة، بل  ًولM# إذا hان یه�دJا؟ هل س�ع.قل . ن
حـEX . "ال=ـ�أة"لـo ب.ع��ـ� ب.ه�ة ال.E/X &ال�Lر أم ه� ش=ار بD# أص�قاء؟ والـWXال ال��.ـع أك�ـ� ی.ع
  سل8 ال=�� اإلس�ائDلي، ���J ش=اعة ال�D<^�.X#، وم.ى ی/�أ هqا ال��اس؟



  

 
١٩

ــة  ــ��Xه8 إلــــى م=��عــــات ف���ــ ــل تقــ ، ح.ــــى ق/ــ �<^�.Xر (نال�ــــWان ال/ــــkــ.الل، وســــ شــــ/�Dة الــ
قام�ا &اإلیqاء وال.���E وال�:o ورشo الb=ارة ) ناالس.�dان�ة، ومX.�^>� ش�اب، وسارق� أراض ق�امى

مــ# ی.ــ�hq . "مــ`�وع االســ.�dان"ورمــي الbفاضــات القــqرة مــ# الل3bــة ال.ــي وضــع فDهــا ح=ــ� ال!او�ــة لـــ 
؟ أو "كـــ�وم�8"الـــ:فعة ال.ار���ـــة ال.ـــي وجه.هـــا زوجـــة الbاخـــام لف>غـــ� ألحـــ� الـــ�Lا�؟ أو الل�Mـــات فـــي 

علDهـا بـ.فه8 ؟ hـل هـqه تـ8 الـ�د "ی.ـXهار"؟ أو ت���E س�ارات ال=�� في "ع��نة"ال��اجهات الع>�فة في 
  .وO�رجة م>اس�ة م# ال`فقة

 ن�ــe "أحـ�اث م�ضـ�yة"ج��عهــا . "ًتـ:عD�ا" أو "ًت�جهـا" فــي القـام�س، ولـ8 تMــ# "ال=ـ�أة"لـ8 تMـ# 
. على ال/>�ة ال.b.�ة للعف# ال�:E الmq ش�ع# م� الDه�د &=>ـ�د ال=ـ�� م>ـq سـ>�ات االحـ.الل األولـى

Xل &ــDمــات إســ�ائ�kلي وحDلقــ� ت/>ــى ال=ــ�� اإلســ�ائ #Dــ! بــDD�.ان، ووافقــ�ا علــى الd�.ور قــام�س االســ�
إذا هـ�ج8 ج>ـ�m ��ع./ـ� هـqا . ، و�v #DOادة الbاخام�ة وال!عـ�ان فـي ال�Dـ�ان"ش/�Dة ال.الل"ال�D<^�.X# و

ًأم�ا اسـ.�>ائ�ا ح.ـى لـ� عق/.ـه عـ`�ات األضـ�ار ت�سـ�e هـqه ال��اجهـات فـي الـ�عي h=ـ!ء ت>��3ـي فـي . ً
<^�.Xال=�� وال� #Dب �Jال�ه�ـةال.عا Eه� اس.�عاب صاح ،#D . ـ� أحـ� فـيMفJ 8ال=ـ�أة"لـ �Dوال . "تـ:ع

ت/�و ل�c ال=�� ن�ة ل.غ�DD الق�اع�، و��افo على ت/>ي دور الفلDdX>ي ال��Lوب، الmq ح�Lره ذر�عـة 
  .كا��ة لل�� &ه

االف.ـــ�اض األساســـي الـــD�J mqـــ! بـــD# إیـــqاء ال�ـــD<^�.X# للفلـــDD<DdX# وOـــD# إیـــqاءه8 لل=ـــ�� 
Dللاإلس�ائLاذب ومh لي ه� اف.�اض . #Dـ!و بـD�J #D<^�.Xقـ�ل إن ال�ـJ ـ`=ع اف.�اضـاJ ا االف.�اضqنه ً

ة ومهاج�ـة ج>ـ�د "ت���ع ال��#"ه=�ات  ، وOـD# رشـo الb=ـارة علـى رجـال الـ`̂� ن واق.الع أش=ار ال!�.�
ف تعل8 ال.=�Oة أن hل م# ی!عج ال�D<^�.X# علـى م�.لـف أنـ�اعه8 فـي ت>فDـq و��فـ.ه8 هـ� هـ�. ال=��

هqا ن3ام مـ# . ج�أة ال�D<^�.X# ل�eX هي ال.ي E=J على ال=�� �vاسها، بل ضعفه أمامها. لل�� &ه
  .األواني ال��d.Xقة وال��Ddة، الmq س�Dاصل إضعاف وRنهاك ق�ة ال=�� اإلس�ائDلي على أداء مه�اته

  ١٤/١/٢٠٢١الق�س الع�Oي 
*** 

  …"األخالقي"ال=�� : ص�bفة إس�ائDل�ة
 hه�Oاء إلى م�اصلة نهE األرض الفلDdX>�ةم# س�قة م�ل� 

  )١٣/١/٢٠٢١معار�� (الع�D� اح.�ا� راحDل دولف  :&قل8* 
 o^ل تعه�ت &ع�م ض8 م>اDدفع التفاقات إب�ا~�8، &أن إس�ائ mqان ال�قابل ال�Xاول نbJ #م �hqن

ًع�ل�ا، ف.�اصل أما . نم# یه�دا والXام�ة دو م�افقة أم���kة، وهqkا شe/d ال��ض�ع ع# ج�ول األع�ال
الM>�ـeX وال�kbمــة الع�ــل &kــل نــ`ا� ل�ــ�X الــ8L ال!احـف علــى یهــ�دا والــXام�ة مــ# خــالل شــ�ع>ة بــWر 

#D.ان�ة حل ال�ولkإم ��bJ لk`& ،قان�ن�ة �Dان�ة غd�.ة . اس��Xل��اصـلة تـ eX�<Mاوالت في الbت=� مc
. أراضـي الفلـDD<DdX# ال�اصـةاألراضي، وه� اس8 مغ�Xل لع�ل�ة م�اصلة ال�d�Xة علـى أراضـي ال�ولـة و

ًوDO>�ا Jع� مX.ق/ل یه�دا والXام�ة م�ض�عا س�اس�ا . نوذلF رغ8 إلغاء م�kbة الع�ل العل�ا لقان� ال.��Xة ً
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 Eـل ملعـh ـ� خـارجkJ لي، ال�لـ!م &ـأنDه� ال=�� اإلس�ائ o^ء اح.=از ال�>اEل ع�b.نص�فا، فإن م# ی ً
 .س�اسي

 hه�Oــائي JــX.��م لغــ�ض ب>ــاء فلــDdX>ي غDــ� قــان�ني، ًمــWخ�ا، فــي أث>ــاء مbاولــة مــ:ادرة م�لــ�
ًأ^لo ال�صـاص علـى أحـ� الفلـDD<DdX# فأصـابe رق/.ـه وOقـي مـ`ل�ال وسـ�اء مـ# ناح�ـة مdلـo ال>ـار أم . ُ

أنـا واثقـة مـ# أن . نال�:اب، فـإن ح�اته�ـا الـXا&قة ان.هـe، ولـ# تMـ� مـ`ابهة ل�ـا hانـe عل�ـه مـ# ق/ـل
ة الع��kXة س.bقo &الbادثة & =qر�ة، ولهـqا فلـ# أت>ـاول الbادثـة م�ضـع الbـ�ی�، ال.ـي لـ8 ت.ـLح ال`̂�

̂ـ�ف ال=/ـل ال=لDـ�m. &ع� مال&Xاتها ك�ـ� Jـ:ل : والـWXال الـmq ی>�غـي أن dJـ�ح هـ�. ولMـ# هـqا م=ـ�د 
 #DD<DdXم� مـع الفلـ�d:ـ� قـان�ني ��ـDلي إلى مهـام هـ�م م�ـان وانـ`غال ب/>ـاء غDنج>�د ال=�� اإلس�ائ

  على م�ل� hه�Oاء؟
، وصاحE ال�Xادة في ال�>dقة الع��kXة ال�b.لة ه� �١٩٦٧دا والXام�ة أرض مb.لة م>q إن یه
�kXالقائـ� العــm . هاXقــ�ة االحــ.الل أن تــ�افع عــ# نفــ Eاني، فــإن مـ# واجــXالقــان� الــ�ولي اإلنــ EXنوحــ

وOـال�فه�م الـoDL، فـإن . وت�bص على ال>3ـام واألمـ# فـي صـالح مـ�ا^>ي القـ�ة ال.ـي تع�ضـe لالحـ.الل
، إذ إن عل�ـه أن bJـ�ص علــى إخـ �kXمـع و��فـة القائــ� العـ �.XـJ #DD<DdXـ� قـان�ني للفلــDالء ب>ـاء غm m

لM# &ـال�ع>ى ال�اسـع، . أوجه ال�bاة وال>3ام العام، وأال kXJ# أح� في أراضي ال�ولة وال ی/>ي &ال ت�خ�»
mلقائ� الع�kX أن Jع�ـل فإن األراضي في یه�دا والXام�ة ل�eX أراضي دولة إس�ائDل، وOال.الي فإن على ا

 في ٩٩,٧٦ًع�ل�ا، وحEX ح�hة ح��ة ال�عل�مات، فإن . في صالح م�ا^>ي الق�ة ال.ي تع�ضe لالح.الل
 فـــي ال�jـــة فقـــ� خ:ـــ:e ٠,٢٤ال�jـــة مـــ# أراضـــي ال�ولـــة فـــي یهـــ�دا والـــXام�ة خ:ـــ:e للDهـــ�د، و

#DD<DdXات في حاالت ع�ی�ة. للفل<^�.Xإقامة م Eه تأتي عقqال.ا. وح.ى هOلي، فإن فـي مقـ�ر األرض و
، الـJ mqف.ـ�ض &ـه أن Jع�ـل لـ:الح سـkان  �kXـ�ف مـ# ق/ـل القائـ� العـd.ل مk`& !DDج� اس.��ام ت�m m c

  .األرض ال�b.لة
في خ�dة غ�D مX/�قة ب�أت وزارة االسـ.�dان الDهـ�دm، ب�ئاسـة الـ�ز�� تـXاحي ه>غ/ـي، ت>ـ`غل 

ــ�ف� لل�ـــD<^�.X# ح ــل وتـ ــ� القـــان�ني &االســـ.�dان فـــي یهـــ�دا والـــXام�ة، بـ �امـــات ل.ـــ`��» ال/>ـــاء غDـ
#DD<DdXمقابــل . للفلـ Eالث قـ� ب�و�ــة فــي ال>قــ�cومــWخ�ا bJــاول الــ�ز�� ه>غ/ـي ح.ــى أن Jقــ� اســ.�dانا لــ ً ً

ًإن ت�خال م# هqا الق/Dل م# ق/ل الـ�ز�� فـي . ت��Xة ال/Wر االس.�dان�ة غ�D القان�ن�ة في یه�دا والXام�ة
والWXال الـmq ی>�غـي أن Jقـ< مـLاجع قـادة . دولة إس�ائDل لل��dاالس.�dان في یه�دا والXام�ة Jع�ض 

هل J=�ر &=>�د ال=�� اإلسـ�ائDلي فـي ال��مـة اإلل!ام�ـة، مـ# ال>اح�ـة األخال�vـة : ال=�� اإلس�ائDلي ه�
والقان�ن�ة والع�ل�ات�ة، أن ی>`غل�ا &إخالء الفلDD<DdX# و�Oهام ل�eX أم>�ة؟ ی�ـ�ر ال.�ـ�ف فـي أن ج>ـ�د 

نس�ائDلي ال ی>`غل� &�هـام عـ��kXة صـ�فة تـX.� مـع القـان�ال=�� اإل وأسـاس القلـo هـ� الbـ:انة . mن
�Dـ� عـ# الـ�Lر الـ`�ی� &قـ�رات ال=ـ�� اإلسـ�ائDلي الع�ل�ات�ـة، . الع�ل�ات�ة واألخال�vـةMال Eـ.h أن o/وسـ

o^ــ�ل ل�ــ:�ح جــ�� فــ�ض ال>3ــام فــي ال�>ــاbت mqالــ . �dLــأتي ل��ــ�م دول.ــه و�ــ J m�ألة ج>ــXن مــRو
) ول�� على خل¨�ة أع�ال اإلرهاب(ش.�اك مع الفلDD<DdX# على م�ل� hه�Oاء و�`ارك في ه�م ال/�Dت لال
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فل�فMـ� رئـ�� األرhـان ووز�ـ� الـ�فاع إلـى أیـ# نـ�DX . ًم# شأنها أن ت�لo تbف3ا ل�c الع�ی� م# الـ`�ان
Eفـي. &=�� ال`ع #DD<DdXقـ:اء الفلـRو mهـ�دDان الd�.ام�ة أفال ی�ج� في مهام تع!�! االسـXیهـ�دا والـ 

  م� &b:انة ال=�� اإلس�ائDلي وأخالقD.ه؟
  ”قادة م# أجل أم# إس�ائDل“ًال�ق�Dة الع��kXة ال�ئ�Xة الXا&قة، وحال�ا ع�L في ح�hة * 

  ١٤/١/٢٠٢١الق�س ال�ق�س�ة 
***  

  اص�ارات
   الفلMل�ر الفلDdX>ي

  " وتJ�bات ^�� اله��ة بD# ال�Xقات اإلس�ائDل�ة"
  للMات�ة هالة فWاد

ــا ٢٠٢١- ١-  ١٣ القـــاه�ة ــWخ�ا صـــ�ر – وفـ ـــة مـ ـــة ال�ـــ:��ة للMات� ـــاب ،فـــWاد هال ـــ�ر" ك.  الفلMل
ــD# الفلــDdX>ي ــmq ،"اله��ــة ^�ــ� وتbــ�Jات اإلســ�ائDل�ة الــ�Xقات ب  االحــ.الل مbــاوالت عــ# kJــ`ف وال
 .وال�Xقة &ال��d الفلDdX>ي ال`ع/ي ال.�اث ته��� في ال�X.��ة اإلس�ائDلي

e::ات�ة وخMي ال.ـ�اث عـ# مفـ:ل ك.ع��ـ� �لفـ: ث�ان�ة ال<DdXافـة الفلـk& الهkوأن�اعـه، أشـ 
eقة حـاالت مـ# الع�یـ� وع�ضـ�Xفـا� أه��ـة علـى مـ`�دة وال.ه��ـ�، الـbا علـى الqـ! هـ<Mال mqقــ�ر ال الـJ 

،#�� اع./�تـه الـmq الفلـDdX>ي كـال��ب ال=ـqور وأصـل ه��ـة بـل األج�ـال ت.>اقله م�Dاث م=�د ل�� وه� ب
 ال.ــي الــ`ع/�ة األغــاني إلــى ت�dقــe ك�ــا وح�ای.ــه، عل�ــه الbفــا� و�=ــE ال�قاومــة وســائل أهــ8 مــ# واحــ�ا
�kاة تع�bة ال�y�.=في ال� #DdXة ق/ل فل�M<وق.>ا وح.ى ال. 

 م��dهـا، فـي الفلـDdX>�ة ال�ـ�أة عـ�تهاأ ال.ـي الـ`ع/�ة األكـالت سـ�قات عـ# شـ�اه� ع�ضـe ك�ا
 مـ# تـXل8 لـ8 ال.ي ال`ع/�ة األطفال لعابأ ح.ى اللاالح. قه� تقاوم ال.ي الفلDdX>�ة ال`ع/�ة ال�&kة وع#

 .وال.ه��� ال�Xقة مbاوالت

 اإلصـ�ارات مـ# الع�یـ� ولهـا الDـ�م، أخ�ـار ج���ة في ساعة آخ� م=لة ت���b م�ی� فWاد، والMات�ة
 فــي الع�Oــي صــ�رة ال�Mا~�ــة وحــ:اد ســ�dر، سلــXلة عــ# ال�bــ�م، الــ!واجوRســ�ائDل�ات  نمــ:��� :م>هــا

 وh.ـاب الDـ�م،أخ�ـار  دار عـ# الع��Oـة ال�واJـة فـي الـ`�ارع وh.ـاب ال�عارف، دار ع# �ائDل�ةاإلس األدب�ات
  .ال�عارف دار ع# حائ�ة قل�ب

  ١٣/١/٢٠٢١وhالة األن�اء الفلDdX>�ة وفا 
*** 
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  اخ�ار &االن=لD!�ة
Safadi, UK’s Raab discuss regional developments, bilateral relations 

 

AMMAN — Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ayman Safadi on Wednesday 
discussed the latest regional developments and bilateral relations with British Secretary of State 

for Foreign, Commonwealth and Development Affairs Dominic Raab. 
During a phone call, Safadi voiced appreciation for the UK’s support to Jordan’s economic 

growth, underlining the importance of cooperation between the two countries to curb the spread 
of the coronavirus, according to a Foreign Ministry statement. 

The two ministers also discussed efforts to enhance regional security and stability, underlying 
the need to re-launch “serious and effective” Palestinian-Israeli peace negotiations to 

materialise the two-state solution in accordance with the international law. 

Safadi also voiced gratitude for the UK’s aid to the United Nations Relief and Works Agency 

for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).   
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Israel imposes 'apartheid regime' on Palestinians: U.N. report 
 
BEIRUT/UNITED NATIONS (Reuters) - A U.N. agency published a report on Wednesday 

accusing Israel of imposing an “apartheid regime” of racial discrimination on the Palestinian 
people, and said it was the first time a U.N. body had clearly made the charge. 

U.N. Under-Secretary General and ESCWA Executive Secretary Rima Khalaf speaks during a 
news conference in Beirut, Lebanon March 15, 2017. REUTERS/Mohamed Azakir 

Israel’s Foreign Ministry spokesman likened the report, which was published by the U.N. 
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), to Der Sturmer - a Nazi 

propaganda publication that was strongly anti-Semitic. 
The report concluded "Israel has established an apartheid regime that dominates the Palestinian 

people as a whole." The accusation - often directed at Israel by its critics - is fiercely rejected 
by Israel. (bit.ly/2mJh0eN) 

U.N. Under-Secretary General and ESCWA Executive Secretary Rima Khalaf said the report 

was the “first of its type” from a U.N. body that “clearly and frankly concludes that Israel is a 

racist state that has established an apartheid system that persecutes the Palestinian people”. 

ESCWA comprises 18 Arab states in Western Asia and aims to support economic and social 

development in member states, according to its website. The report was prepared at the request 

of member states, Khalaf said. 

U.N. spokesman Stephane Dujarric told reporters in New York that the report was published 

without any prior consultation with the U.N. secretariat. 

ADVERTISEMENT 

“The report as it stands does not reflect the views of the secretary-general (Antonio Guterres),” 

said Dujarric, adding that the report itself notes that it reflects the views of the authors. 
The United States, an ally of Israel, said it was outraged by the report. 

“The United Nations secretariat was right to distance itself from this report, but it must go 
further and withdraw the report altogether,” the U.S. ambassador to the United Nations, Nikki 

Haley, said in a statement. 
The Israeli ministry spokesman, Emmanuel Nahshon , commenting on Twitter, also noted the 

report had not been endorsed by the U.N. secretary-general. 
“The attempt to smear and falsely label the only true democracy in the Middle East by creating 

a false analogy is despicable and constitutes a blatant lie,” Israel’s U.N. Ambassador Danny 
Danon said in a statement. Slideshow ( 2 images ) 

The report said it had established on the “basis of scholarly inquiry and overwhelming 

evidence, that Israel is guilty of the crime of apartheid.” 
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“However, only a ruling by an international tribunal in that sense would make such an 

assessment truly authoritative,” it added. 

The report said the “strategic fragmentation of the Palestinian people” was the main method 

through which Israel imposes apartheid, with Palestinians divided into four groups oppressed 

through “distinct laws, policies and practices.” 

It identified the four sets of Palestinians as: Palestinian citizens of Israel; Palestinians in East 
Jerusalem; Palestinians in the West Bank and Gaza Strip; and Palestinians living as refugees or 

in exile. 
ESCWA hoped the report would inform further deliberations on the root causes of the problem 

in the United Nations, among member states, and in society, Khalaf said at an event to launch 
the report at ESCWA’s Beirut headquarters. 

ADVERTISEMENT 
It was authored by Richard Falk, a former U.N. human rights investigator for the Palestinian 

territories, and Virginia Tilley, professor of political science at Southern Illinois University. 

Before leaving his post as U.N. special rapporteur on human rights in the Palestinian territories 

in 2014, Falk said Israeli policies bore unacceptable characteristics of colonialism, apartheid 

and ethnic cleansing. The United States accused him of being biased against Israel. 
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EU Calls On Israel To Stop Construction Of Colonies In West Bank 
 

Peter Stano, the lead spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy at the European 
Union, has called on Israel to stop the construction of its colonies in the occupied West Bank, 

and affirmed that “settlements” are illegal and violate International Law. 
His statements came after Israel announced, Monday, the approval of plans to build and expand 

its illegal colonies in the occupied West Bank, including the occupied capital Jerusalem. 
“Our stance remains the same; settlements are illegal under International Law, and constitute a 

serious obstacle to the efforts to resume the peace process,” he said, “They are an obstacle to 
the two-state solution, the establishment of an independent Palestinian state, and the efforts to 

rebuild trust between Israel and the Palestinians.” 
Israel’s colonies in the occupied Palestinian territories, including the occupied capital 

Jerusalem, are illegal under International Law, various United Nations and Security Council 

resolutions, and the Fourth Geneva Convention to which Israel is a signatory and a constant 

violator. 

 2021-1-13International Middle East Media Center   
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Turkey concerned over Israel's new settlements move 
 

Turkey on Tuesday expressed concern over Israel's plans to build new illegal settlements in 

Palestine's occupied West Bank. 

"The move is the latest example of the illegitimate practices of Israel that it accelerated before 

the new administration takes office in the US," the Turkish Foreign Ministry said in a written 

statement. "It is obvious that Israel is trying to prevent the establishment of an independent and 

sovereign Palestinian state with geographical integrity and to eliminate the possibility of a two-

state solution with these settlement activities," the ministry said. 

It urged the international community to show the "necessary pressure" on Israel to end such 

acts, which disregard international law, especially the UN resolutions. 

It also called on the community to oppose Israel's aggressive actions against Palestinians. 

On Monday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu approved the construction of 800 new 
settlement units in the occupied West Bank. 

"We are happy to announce today that 800 new apartments have been built in Judea and 
Samaria," Netanyahu tweeted, using the biblical name for the West Bank. "We are here to stay 

[so that] we continue to build the Land of Israel." 
Monday's decision came prior to the inauguration of US President-elect Joe Biden on Jan. 20. 
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Outgoing US President Donald Trump has supported the Israeli settlement activity in the West 

Bank, while Biden has voiced opposition to the activity during his electoral campaign. 

The West Bank, including East Jerusalem, is regarded as "occupied territory" under 

international law, making all Jewish settlements there illegal. 
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Israel approves new 530 settler homes in East Jerusalem 
 

The Israeli authorities approved the construction of 530 new settlement units in occupied East 

Jerusalem, according to the Israeli Public Broadcasting Corporation on Wednesday. 
The new homes include the construction of 400 units in Gilo settlement and 130 in Ramat 

Shlomo settlement. 

The Israeli broadcaster said the building of the new settler homes come “before the 

inauguration of US President-elect Joe Biden, who in the past played a role in freezing 

settlement construction in Jerusalem”. On Monday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu 

announced that he has instructed to build 800 settlement units in the West Bank. 

Israel has stepped up settlement activities in the occupied West Bank under outgoing US 

President Donald Trump. 
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Islamic Waqf says Israel's 3D survey of Al-Aqsa Mosque reveals hidden 

intentions toward the holy site 

 
The Dome of the Rock at Al-Aqsa Mosque Compound in Jerusalem's old city. 

JERUSALEM, Wednesday, January 13, 2021 (WAFA) – The Islamic Waqf department in 

Jerusalem, which is in charge of Muslim holy places, warned today that the 3D survey of Al-

Aqsa Mosque compound carried out today by an unidentified group but believed to be Israelis, 

has with it hidden intentions toward one of Islam's holiest sites. 

The Waqf said in a statement that the Israeli occupation authorities gave permission today to an 

unidentified group that claimed to belong to a foreign company to carry out a three-

dimensional survey and imaging of the yards of Al-Aqsa Mosque using advanced scanning and 

imaging equipment which reveals the occupation's hidden intentions toward Al-Aqsa. 

It said Jewish fanatic groups described the surveying as the first step in the construction work 

for the alleged Jewish temple, which they want to build after destroying the Islamic mosques in 
the holy compound. 

The Waqf said that the Israeli occupation authorities are working day and night in the vicinity 
of Al-Aqsa Mosque, especially in the Umayyad palaces, and carrying out excavations under the 

Mosque in an effort to turn it into a Jewish site. 
It called on the occupation authorities to refrain from provoking crises and concoct incidents at 

Al-Aqsa Mosque that encourage the Jewish settlers to violate its sanctity. 
It emphasized that all of the walled-in Al-Aqsa Mosque Compound with its yards, mosques and 

paths, whether they are above or below the ground, are Islamic and will not be divided or 

shared with any other party. 
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