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 عات�ض�اردة ال&�ّك.ابها ن3- وجهة ع" تع/- ال.ق-$- في ال. 
 
 8.أصل مــ" فق-ات ال ع?  اخ.;ار الل<=ة ق/ل 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<8 مع

  
 ةKم" الغا "E&Mال&.-ج&ة ال&قاالت  ع? ال.ق-$- ت .Nأو ابـّل 

"$-Nمف "EE�-غ "EEلEس-ائRو �الء ن3- وجهة إب-از هVه .Nابـّال 
  ئللقار ی.Wح م&ا إس-ائEل، لWXاسة ال&عارضة أو ال&V$�ة ســ�اء
  .ال&`.لفة ال=3- وجهات على اإل^الع ف-صة

  
  نالل<=ة ال&لWNة لVaو الق�س
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�.c&الd  
  نشVو سWاسWة

 fWgال �أب :%h-ر م�cة مW=EiXة الفلWMالقj ك في ال&-حلة ال&ق/لة-.a&٥  للع&ل الع-�ي ال  
 ةW.اش �ل ای-ل=�ا ی�عn/د ل�اغة جهW;ل op�لالع.-اف أورو�ي م "EiXة  فلKحل وح&ا 

"E.٥  ال�ول  
 ر�ابها: م=;Nإلى ز$ادة ارت dل على ج-ائ&ها أدEاس�ة إس-ائc٦   ال<-ائ8ع�م م  

  .�اءاتاع
 "Eعلى ال&;ل sEEM.قة  اب ال-ح&ة واس.&-ار الi=ة في مKد�س تل&�٧  ^ق  
 ة وWاء مق�سWاح.اللي لف;ل أح fi`ل١٤٠مEي مه�دو  ال.-ح=EiX٨  ن ألف فل  
  ة>c  ًاالح.الل یه�م م=%ال في الق�س"xW١١  "ع�م ال.-خ  
 ةاWaح�ه بWالق�س  ع� االع.�اء عل fع.قل شا ا وسK ١١  ًالح.الل  
 لةاالح.c&ر في الق�س ال�iع.قل ^فال م" الK ١١  .الل  

  ب-نامج عE" على الق�س
 "ـ" علـى القـ�سEرونا: "ع�h ة>c  ة&K�ة  ال/لـ�ة القW�-اق الع�األس sغلK ١١  االح.ـالل  

  اع.�اءات/ تقار$-
 فة ع/-$ةWcص :"EE=EiXل وم=3&اتها ض� الفلEج% إرهاب دولة إس-ائ�8 م{W١٣  إل  

  نشVو قان�نWة
 اله�اهW=.تف=� م%اع8 ن jازة: اc=م -Eقلة وغ.Xة مWة ال<=ائ&{c&١٤  ال  

  آراء ع/-$ة م.-ج&ة
 اك8 بـcK "تق-$- م sح "EE=EiXللفل"j١٦  "الها  
 "8لEX.لي"بEق ت&% الق=اع ع" وجه االب-تهای� اإلس-ائ ّ  ١٧  
 ليEإس-ائ -E/ة ح&اقات=ا: خ>W.ائي ال�ولي ض�نا نM١٨  الق-ار الق  
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  <لE%$ةأخ�ار  االن
 Safadi meets with EU ambassadors 

          FM reviews Kingdom’s efforts towards political, economic reforms 20 

 Arab League chief, UN Special Coordinator discuss Palestinian cause 20  

 PM Shtayyeh urges Ireland to recognize Palestine 21  

 Palestine's UN observer: Failure to hold Israel accountable thus far 
has greatly emboldened its crimes 21  

 Israeli municipality razes homes, displace family in J’lem 21  

 Army Invades Lands, Removes Fences, Near Jerusalem 22  

 Soldiers Abduct A Child In Jerusalem 23  

 Israeli authorities demolishes residential sheds in Jerusalem 23  

 Israeli forces raid Palestinian-owned land in east Jerusalem area, 
remove barbed-wire fence 23  

 127 settlers defile Aqsa Mosque 24  

 Israel court rules to expel six Palestinian families from East 
Jerusalem homes  24  
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  نشVو سWاسWة
fWgال �أب :%h-ر م�cة مW=EiXة الفلWMالقj  

  للع&ل الع-�ي ال&a.-ك في ال&-حلة ال&ق/لة
 

 ال&�عـ�ث الgـfW، أبـ� أح&ـ� الع-�Wـة الـ�ول ل<امعـة العـام األمE" أ^لع – ال<�ی�ة الWcاة – القاه-ة
 ُعقــ� الــjn العــادj غEــ- jالــ�زار االج.&ــاع م`-جــات علــى =ــXالن�،و$ تــ�ر الــXالم لع&لWــة ال<�یــ� األم&ــي
 ال&-حلـة فـي ال&a.-ك الع-�ي للع&ل ًم-h%$ا ًمc�را  اع.�ارها الفلW=EiXة للقWMة ال%خ8 أعاد والjn مVخ-ا،
 .ال&ق/لة

 ت=ــاول و$=ـXالن� مــع الهـاتفي االتــ;ال إن ال�الثـاء، یــ�م الgـfW أبــ� م}.ـF عــ" صـ�ر بWــان وقـال
�Eة وزراء اج.&اع على ال.أكWالع-ب ال`ارج -Eع=ه، ال;ادر والق-ار األخ jnل الع-�ي اإلج&اع ج�د وال�ح 

 .ال�ول.E" وحل الXل&Wة الع&لWة مc�دات

 مـXار علـى اتفـاق مـ" شه�ته وما  القاه-ة، األخE-ة الفلW=EiXة ال&cادثات أه&Wة الfWg أب� وأك�
 .االن.`ا ات

 الـــW�-aة ت<�یـــ� بهـــ�ف الع-�Wـــة ال<امعـــة مـــ" كامـــل ع8بـــ� 3cKـــى ال&ـــXار هـــnا أن إلـــى وأشـــار
 .ُمق/لة مفاوضات أKة في الفلEiX=ي ال&�op وتع%$% الفلW=EiXة

 االس.iWاني ال.�سع إدانة في ًمVخ-ا األم&ي ال&�ع�ث ع=ها ع/- ال.ي ال&�اop العام األمE" وث&"
 تفاوضWة ع&لWة إ^الق ی.-قF عال<&W أن ًمhV�ا ال�ول.E"، حل تcقsE ف-ص على KقMي الjn اإلس-ائEلي

 ال-ا ـع حـ�ود علـى ال&ـX.قلة الفلـW=EiXة ال�ولة وRقامة االح.الل إنهاء أجل م" زم=ي وأفs م;�اWpة ذات
  .١٩٦٧ ی�نE� /ح%$-ان م"

  ١٧/٢/٢٠٢١الWcاة ال<�ی�ة 
*** 

 

  أورو�ي م�op ل;Wاغة جه�د ل/nل ای-ل=�ا ی�ع� اش.Wة
  E"ال�ول. حل وح&اKة  فلEiX" لالع.-اف

 

ــ.Wة،  دعـــا –  وفـــا٢٠٢١- ٢- ١٦ هللا رام ـــ�زراء دمحم اشـ ـــ�W ال ـــ�ارئ ــة ای-ل= ـــ-اف ب�ولـ ــى االع.  إلـ
ــة ال<هــ�د لــ;Wاغة م�pــo أورو�ــي فاعــل وداعــ8 لالع.ــ-اف  فلــEiX" وح&اKــة حــل  فلــEiX"، و�ــnل hاف

"E.ال�ول. 

Fــة و^الــWة، وز$ــ- ال`ارجW.اشــ j�م ال�الثــاءاالی-ل=ــ�ــEي، خــالل لقائه&ــا ال=Eف�ــh �&Kع/ــ- ن ســا 
،  الMغf على إس-ائEل م" أجل الـX&اح ألهل=ـا فـي القـ�س  ال&ـaارhة فـي االن.`ا ـات، "الفE�ی�h�نف-ن�"

  . الع&لWة االن.`ابWةىس�اء hان ذلG ت-شcا أو ان.`ا ا، إضافة إلى إرسال م-اق/E" دولEE" لإلش-اف عل
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 ال�=ائWــة مــع ال�الKــات ، علــى تiــ�رات اســ.عادة العالقــاتاالی-ل=ــ�j رئــ�W الــ�زراء، الــ�ز$- وأ^لــع
ال&.c�ة، سW&ا علـى صـعE� إعـادة اف..ـاح ال�ع�ـات ال�بل�ماسـWة فـي واشـ=i" والقـ�س، إضـافة إلـى إعـادة 

  . ال&ق�م لفلEiX" واألون-وااألمh-Eيال�ع8 
،  &ــaارhة واســ.ع-ض ــة الــaه- ال<ــار Kال&%مــع عقــ�ه نها "Ecت&- ال&ــانVــات ال<ار$ــة ل&ــ�Eال.-ت j

فة إلـــى جهـــ�د الc}�مـــة فـــي م�اجهـــة ان.ـــaار فـــای-وس h�رونـــا، وجهـــ�د عقـــ� ال�الKـــات ال&.cـــ�ة، إضـــا
  .االن.`ا ات

̂ـ-اف لع&لWـة وناق�  رئ�W ال�زراء، س/ل تفعEل ال-�ا�Wة ال�ولWة، وت�فE- رعاKة دولWة م.ع�دة األ
  .نالXالم،  &-ج�Wة واضcة على أساس القان� ال�ولي وق-ارات األم8 ال&.c�ة

ع�اد ای-ل=ـ�ا ل.قـ�h 8Kافـة أشـ}ال ال&ـXاع�ة للc}�مـة الفلـW=EiXة مـ"  جان�ـه، أكـ� hـ�فE=ي اسـ.م"
  .أجل تXهEل سE- االن.`ا ات العامة، وRحWاء الع&لWة الWXاسWة

  ١٦/٢/٢٠٢١ وhالة األن�اء الفلW=EiXة وفا
***  

   ال<-ائ8ع�م مcاس�ة إس-ائEل على ج-ائ&ها أدd إلى ز$ادة ارتNابها: م=;�ر
 

 م=ـ;�ر، ر$ـاض الـ�ز$- ال&.cـ�ة األمـ8 ل�d فلEiX" ل�ولة ال�ائ8 =�وبال& قال – وفا – نE�$�رك
 ذلــG فــي  &ــا ال<ــ-ائ8، هــnه ارتNــاب علــى ج-أتهــا ز$ــادة إلــى أدd ج-ائ&هــا علــى إســ-ائEل مcاســ�ة عــ�م إن

 ال&c.لـة، فلـEiX" أنcـاء ج&Wـع فـي اإلسـ-ائEلEE" ال&ـ.X�E=^" ق/ـل مـ" واإلرهـاب وال.ـ�مE- الع=ـف أع&ال
�cة تKا ح&ا�لي االح.الل تقEاإلس-ائ. 

 ورئـ�W ال&.cـ�ة، لألمـ8 العـام األمـE" إلـى م=ـ;�ر، أرسـلها م.iا قـة، رسـائل ثـالث فـي ذلG جاء
ــaه- لهــnا األمــ" م<لــ�  تفـــاق8 حــ�ل ال&.cــ�ة، لألمــ8 العامــة ال<&�Wــة ورئـــ�W ،)ال&.cــ�ة ال&&لNــة( ال

 الـWXاسات تـ;اع�  ـWp F/Xة،الـa- القـ�س فEهـا  &ـا ال&c.لـة، الفلـW=EiXة األرض فـي الc-جـة األوضاع
 .الفلEiX=ي شع/=ا ض�  االح.الل، القائ&ة الق�ة إلس-ائEل، القان�نWة غE- وال&&ارسات

 ال<&ـاعي، والعقـاب والق&ـع القـان�نEE"، غEـ- والـ8M االسـ.iWان أنiaة ت;اع� إلى م=;�ر ون�ه
 م/=ى، ١٧٨ ع" Kقل ال ما ه�م� االح.الل ق�ات أن إلى مEa-ا ال&=ازل، ه�م ع&لWات اس.&-ار جانF إلى
n=ة مKما ،٢٠٢١ عام ب�ا dـ=ه8 ش`;ا، ٢٥٩ م" أك�- ن%وح إلى أدEإضـافة األقـل، علـى ً^فـال ١٤٠ ب 
 ٣٥ بEـ=ه8 مـ" ش`ـ;ا، ٦٠ وتـa-$� ته<Eـ- إلـى أدd مـا ح&ـ;ة، خ-�ة في م/=ى ٤٥ م" أك�- ه�م إلى

 ...ً^فال

 ال&�جهة ك�رونا فE-وس لقاحات م" ج-عة ٢٠٠٠ دخ�ل  االح.الل القائ&ة الق�ة م=ع إلى وأشار
"Eللعامل "EEc;في ال ��i`ة، الWفي  &ا األمام Gدی" ذل�ج�ـة وحـ�ات في ال&Kـ%ة الع=اh-&تعـالج ال.ـي ال 
 .ال-ا عة ج=oW اتفاWpة  &�جF إس-ائEل الل.%امات خEi- آخ- قخ- في الفE-وس، م-ضى
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 ال&�Eــاق فــي علWــه صال&=ــ;� ب�اج�ــه خــاص  ــa}ل األمــ" م<لــ� ت&ــGX ضــ-ورة م=ــ;�ر وأكــ�
 .ال&Xاءلة ت�ابE- ذلG في  &ا وقائWة، ت�ابE- ی.iلF الjn األم- ال�ولEE"، واألم" الXل8 لc&اKة

 الفلW=EiXة، القWMة  aأن ق-اراته وت=فnE نالقان� اح.-ام أجل م" إج-اءات  ات`اذ ال&<ل� وناش�
  .jف�ر  a}ل م3اه-ه  <&Wع اإلس-ائEلي االح.الل إنهاء على والع&ل

  ١٧/٢/٢٠٢١الWcاة ال<�ی�ة 
*** 

  اع.�اءات
"Eعلى ال&;ل sEEM.قة  اب ال-ح&ة واس.&-ار الi=ة في مKد�س تل&�ق^  

 

 اق.8c عa-ات ال&.X�E=^" الEه�د  احات ال&X<� األق;ى ال&�ارك، ص�اح - فلEiX" ال&c.لة 
  .أم� ال�الثاء،  c&اKة ق�ات االح.الل

 ^ال�ا یه�دKا ٢٤ً مX.�^=ا بE=ه8 ١٥١س ال&c.لة  أن وأفادت دائ-ة األوقاف اإلسالمWة  الق�
ًاق.c&�ا ال&X<� األق;ى خالل الف.-ة ال;�احWة، ون3&�ا ج�الت اس.ف%از$ة ب�اخله، وأدوا ^ق�سا تل&�دKة 

  .في م=iقة  اب ال-ح&ة
 .ًوأوض�c أن اث=E" م" م��في اآلثار اإلس-ائEلEE" اق.c&�ا أMKا ساحات األق;ى

Wت م;ادر مق�س-hا في  احات وذ�ل�ت< �Eة، حWعات م..ال�ام ج-ت على ش}ل م<&c.ات االقWة، أن ع&ل
ة» الهW}ل«ال&X<� األق;ى، h&ا تلق�ا ش-وحات ح�ل  -̂aة الKا&c  م�ال&%ع.    

ة االح.الل ال.sEEM على دخ�ل ال&;لE" لل&X<�، ودقق� في ه�$اته8  ك&ا واصل� ش̂-
  .جWةالW;`aة، واح.<%ت  عMها ع=� ال/�ا ات ال`ار

 ٢٧ عائالت فلW=EiXة، ت8M ٦إلى ذلG، أص�رت ال&c}&ة ال&-h%$ة في الق�س ق-ارا KقMي  i-د 
 عاما، وذلG م" ٧٠ش`;ا، م" بE�تها في الWaخ ج-اح في الق�س ال&c.لة، وال.ي تX}=ها م=n ق-ا ة 

واالس.iWان اإلس-ائEلWة ال&=اهMة لالح.الل » سالم اآلن«وقال� ح-hة . أجل إس}ان م.X�E=^" م}انها
 أKار ال&ق/ل ٢أم�، ال�الثاء، أن العائالت الفلW=EiXة ت/لغ�  ق-ار ال&c}&ة أم� األول، وأمهل�ا ح.ى 

  .كي K`-ج�ا م" بE�ته8
 جالWة ^-دج%ء م" ع&لWة م=3&ة غای.ها «إلى أن ق-ار ال&c}&ة ه� » سالم اآلن«وأشارت 

وم�ات الفلEE=EiX" في الWaخ ج-اح . ج-احفلW=EiXة م" بE�تها وRقامة مX.�^=ة م}انها في الWaخ 
dی�اجه� وضعا مaابها م" اإلج-اءات في ال&cاك8، وم�ات أخ- في  i" اله� في سل�ان d   .«ن

i-د أر�ع عائالت م" وhان� مc}&ة ال;لح في الق�س ق� أص�رت األس/�ع ال&اضي، ق-ارا  
i  تها في�Eان"ب�في سل �اله d . ة العامKب�ا n=ة ق-ارات في ، أص�رت ا٢٠٢٠ومWلEاك8 اإلس-ائc&١٤ل 

dدع� لi-د فلEE=EiX" م" بE�ته8، إث- دعاو ق�مها مX.�^=� ض� عائالت فلW=EiXة في  i" اله�  j dن
  .والWaخ ج-اح



  

 
٨

وق�م� ج&Wع .  ف-دا و�E=ه8 عa-ات األ^فال١٦٥ عائلة، ت8M ٣٦وش&ل� هnه الق-ارات ^-د 
احل م`.لفة م" م�اوالت ال&c}&ة ال&-h%$ة و�عMها أمام العائالت الفلW=EiXة اس.�=افات، ال ت%ال في م-

  .«سالم اآلن«ال&c}&ة العلWا اإلس-ائEلWة، وفقا ل&عWiات 
dوأضاف� الh-cة أن عa-ات العائالت الفلW=EiXة األخ- م�ج�دة في إج-اءات hهnه وق� ت;�ر 

dلع&لWة، ق� ن- إخالء م}�فا وRذا ل8 ت�op الc}�مة اإلس-ائEلWة هnه ا«. ض�ها ق-ارات  i-دها م" بE�تها
  .«للعائالت في األشه- الق-$�ة

وال&c}&ة هي أداة وحFX . الق;ة ه=ا ل�XW قMائWة وRن&ا سWاسWة«وأك�ت الh-cة على أن 
تX.`�مها جهات اس.iWانWة،  &Xاع�ة سلiات ال�ولة ع" F�h، م" أجل ت=فnE ج-$&ة سلF م<.&ع 

"E=^�.X&  ج� م.  }امله واس./�اله�االدعاء  أنه م" أجل وال ت  "E=^�.X&ل والEمة إس-ائ�ح} d�لة ل{a
 sEقcدة’ت�الع sته8، ١٩٤٨إلى عقارات م" ق/ل العام ’ ح�Eم" ب "EE=EiXاإلم}ان اق.الع آالف الفل  

نفي ال�ق� الjn ی�ع� �Wه  a�ة أن مالیE" اإلس-ائEلEE" الnی" XK}=� في أمالك فلEE=EiX" م" ق/ل  ن
  .«م}ان إخالئه8 ل�W  اإل١٩٤٨العام 

jوhان� بل�Kة االح.الل ق� أج/-ت مق�سEE" م=n مiلع الaه- ال<ار مق�سEE" على ه�م ... 
م=aآته8 الE{X=ة والEc�انWة في ع�ة بل�ات في ال&�ی=ة  أی�یه8، وحnرته8 في حال ع�م ت=فnE الق-ارات 

  )االتوh( .س.ق�م تق�مها بnلG، وعلى العائالت دفع غ-امات مالWة وأج-ة اله�م
  ١٦ص/١٧/٢/٢٠٢١ال�س.�ر 

*** 
  ن ألف فلEiX=ي مه�دو  ال.-حEل١٤٠م`fi اح.اللي لف;ل أحWاء مق�سWة و
 

 ألف م�ا^" فلEiX=ي ع" م�ی=ة ١٤٠ XKعى االح.الل اإلس-ائEلي لع%ل نc� –الق�س ال&c.لة 
، ع/- مaار$ع م`.لفة K<- ت=فnEها jالق�س ال&c.لة وRخ-اجه8 خارج ج�ار الف;ل الع=;- j في الق�س 

  .الWp-aة
نو$ncر مVXول� فلE=EiX� م" تقار$- إس-ائEلWة ت.c�ث ع" ع%ل ت<&عات س}=Wة  أك&لها  ن

 "Eها ما ب=iقK ،لة ع" ال&�ی=ة.c&$ة ١٤٠-١٢٥قش&ال وش- الق�س ال�ألف مق�سي م" ح&لة اله 
  .ال&ق�سWة

س�ة ب.<-�ة قوتقMي م`iiات االح.الل إلى ع%ل ت<&عات ج=�ب وش- الق�س ع" ال&�ی=ة، أ
dع%ل م`8W شعفا�  <�ار الف;ل الع=;- ال.ي ی- االح.الل فEها ن&�ذجا ناجcا إل عاد ال&ق�سEE" ع"  j

  .م�ی=.ه8
dك&ا ی.c�ث االح.الل في وسائل إعالمه ع" إخ-اج أحWاء وق- م�ل ال�XW�$ة خارج ج�ار الف;ل 

، وتc�$لها إلى ه�Eات مcلWة م=ف;لة ع" العاص&ة   .jالع=;-
-$cات مVXولE" إس-ائEلEE" فإن ن�Xة ال&ق�سEE" م" س}ان الق�س الWp-aة والغ-�Wة و�FXc ت;

  .فقf م" الX}ان % ١٢ إلى أن c�;K�ا أقل م" ٢٠٥٠، و$Xعى االح.الل في العام  %٣٨تa}ل 
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ة االح.الل في الق�س  -̂aل sابXاق ت;-$ح القائ� الWXا الnات ال;ادرة في هc$-;.وم" أب-ز ال
  .dدعا فEها ل.<-$� آالف ال&ق�سEE" م" حs اإلقامة وسلخ ت<&عات h/- ع" الق�سمW}ي لWفي ال.ي 

قوفي تعلWقه على تلG ال&`iiات، قال م�ی- م-h% الق�س للcق� االج.&ا�Wة واالق.;ادKة 
ة االح.الل ل�XW ج�ی�ة، واالح.الل Kع&ل ”وفا”j الق�س ز$اد الc&�ر لـ -̂aل sابXة القائ� ال�إن دع ،

لى ال�K&�غ-ا�Wا الفلW=EiXة في الق�س، وأن االح.الل ی��c ع" معادلة ج�ی�ة تق�م على  a}ل أساسي ع
م/�أ ال.`لي ع" الX}ان ال&ق�سEE" وتi-ح اق.-احات إدارة ال&ق�سEE" ل&<ال� ل�ائWة تا عة لل/ل�Kة أو 

  .تc�$ل إدارة الX}ان لإلدارة ال&�نWة  الMفة
 ألف EE١٤٠" الXاك=E" خارج ال<�ار وع�ده8 وأضاف أن hل هnه اإلج-اءات تX.ه�ف ال&ق�س

مق�سي، ح�E ی��c االح.الل ع" م`ارج قان�نWة لل.`لx م=ه8 به�وء، وات�قع أنه في أj وق� ق� 
، مEa-ا الى أن  jی.`nو خi�ة إلغاء اإلقامات ال�ائ&ة لل&ق�سEE" القا^=E" خارج ج�ار الف;ل الع=;- ن

ق الcق� االج.&ا�Wة واالق.;ادKة h&ا في داخل ال<�ار، نأغلF القا^=E" خارج ال<�ار ال cK;ل� على
؛ ما Kع-ض أمالكه8 ح.ى لل&;ادرة داخل  نوق� Kع./- االح.الل ال&�ا^=E" ال&ق�سEE" خارج ال<�ار غائ/�

  .ال&�ی=ة
=ة  �̂.Xعى لل/=اء في مXK وت“وأوضح أن االح.الل-iع ” "Eاء ما بaألف ٢٠ إلى ١٥وإلن 

=ة jوح�ة اس.iWانWة سW<- ر�iه �̂.X&  ت“ا�>WX  ” ،ة واح�ة=^�.Xة ل.;�ح م-E/الق-$�ة م" ال
- ك&ا أن االح.الل Kع&ل على معادلة اق.;ادKة ت�فع الX}ان للف-ار م" . قم.;لة  �a}ة أنفاق ̂و

الق�س ع/- الc&الت وال.sEEM على ال.<ار واس.غالل h�رونا م" أجل تc�$ل ال&ق�سEE" إلى فق-اء 
  .ودفعه8 ل.-ك الق�س

Xcات أص�رتها م=3&ة و�Wiمع F“8WلX.لع ” بiم n=ة، فإن االح.الل ه�م مWلEة اإلس-ائWp�قcال
ن م=%ال في الق�س الWp-aة، �W&ا ه�م ال&ق�سE�  أی�یه8 ١٠٩٧ ح.ى نهاKة العام ال&اضي ٢٠٠٤العام 
&لWات  م=%ال في نف� الف.-ة ل.<=F غ-امات  اه3ة ج�ا Kف-ضها االح.الل علEه8  ع� ت=فnE ع٢٣٥ق-ا ة 

  . م/=ى وم=aأة غE- س}=Wة في نف� الف.-ة٤٥٨اله�م  <-افاته، �W&ا ه�م االح.الل 
 ح.ى نهاKة العام ال&اضي ش-د ق-ا ة ٢٠٠٤وتEa- ذات ال&عWiات إلى أنه م=n مiلع العام 

  . مق�سWا  ع� ه�م م=ازله٣٥٧٩8
، إن ”وفا”فN<ي لـوفي هnا الWXاق، قال م�ی- ج&�Wة ال�راسات الع-�Wة في الق�س، خلEل ال.

jإخ-اج الX}ان الفلEE=EiX" خلف ال<�ار الع=;- تc�ث ع=ها ن.=Wاه� نفXه  a}ل واضح، ألن الE�م 
 fان الع-ب فق{Xع�د ال �{Wان ل{Xة على ال-iWXلل �عX$ة على األرض اك.&ل� وWلEة اإلس-ائ-iWXنال ن

  .في الق�س ال&c.لة % ١٢
إدارتهW� ،8&ا ی.8 الXعي ” اإلدارة ال&�نWة“ف�M  ألف فلEiX=ي رj٢٠٠وأضاف أنه K<- إخ-اج 

  .لع&ل إدارات مcلWة له8 ت�c الiWX-ة اإلس-ائEلWة
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، إن اس.ه�اف االح.الل لل�ع� ”وفا”إلى ذلG، قال نائF مcاف¦ الق�س ع/� هللا صWام، لـ
الق�س ال�K&غ-افي  الق�س مX.&- م=n ب�ء االح.الل الjn ب�أ  ال.ه<E- لcارتي الa-ف وال&غار�ة  

jالق�K&ة، وتi�رت ع&لWات االح.الل لi-د ال&ق�سEE" به�م م=ازله8 وRخ-اجه8 خارج ج�ار الف;ل الع=;- 
jوم=ع ل8 الa&ل وسFc اله�$ات، وأن ه=اك ق-ارات تأخn ^ا ع ال.-حEل ال<&اعي h&ا K<- اآلن في أحWاء 

، وص�ر  اه-   .i d" اله�
” ١إa“ j-وع في مiار الق�س وفي م=iقة وتc�ث صWام ع" مaار$ع االس.iWان وأخi-ها ال&

قش- الق�س ال&c.لة، وع" تE&X" ومMاعفة االس.iWان في االحWاء ال&ق�سWة الWp-aة به�ف م=ع 
ال/=اء الفلEiX=ي، وnhلG ته<E- ال.<&عات ال/�و$ة ال&iWcة  الق�س، وتف-$غ األرض واالس.Wالء علEها 

;ل الق�س أMKا ع"  اقي مcاف3ات ال�^"، وتق8WX لل.�سع االس.iWاني في ال&=iقة، وه� ما Kع=ي ف
"E.ة حل ال�ولWي و�ال.الي ق.ل إم}ان��ش&الي وج= "E&X^" إلى ق�ال  

مE�انWا، ه�م� بل�Kة االح.الل اإلس-ائEلي في الق�س ال&c.لة، ص�اح ام�، م=%ال في م=iقة 
  .في بل�ة سل�ان ج=�ب ال&X<� األق;ى ال&�ارك” راس X�hة“

ال�فاع ع" أراضي سل�ان خال� أب� تاKه، إن بل�Kة االح.الل داه&� مX}" وقال عM� ل<=ة 
"Xز  ال&ق�سي جهاد ح�رم �أقامه  ع� ه�م م=%له ق/ل أشه-، )  عاما٤٠(أب jnال "{X&و�اش-ت به�م ال

 . م.-ا م-�عا٩٠ أف-اد، بE=ه8 ^فالن، وت/لغ مXاح.ه ٤و$قi" ال&=%ل  .ندو تXل8W ذو$ه أم- ه�م
Kتا �ه�م في شه- آبوأشار أب ->cوال �م" ال�ا^ �ز ال&}�رم �نه إلى أن م=%ل أب ) أغ�iX(ن

وأضاف أن ^�اق8 االح.الل ه�م� م=aآت هي ��ارة ع" س�ر وقاع�ة وأساسات ب=اء في ذات  .ال&اضي
واع.قل� ق�ات االح.الل اإلس-ائEلي، ام�، فلW=EiXا م" ق-$ة ص�ر  اه-،  .dال&=iقة تع�د لعائلة أخ-

وأفادت م;ادر مcلWة،  أن ق�ات االح.الل اع.قل� إKاد أح&�  .بل�ة الi�ر  الق�س ال&c.لةوشا ا م" 
ندمحم عi�  ع� م�اه&ة م=%له في ق-$ة ص�ر  اه- وتف.aWه والع/�  ال&c.�$ات، h&ا اع.قل� الaاب آدم 

بل�ة ج/ل ك&ا، اق.c&� ق�ات االح.الل، أرضا في  م" م=%ل ذو$ه في الi�ر)  عاما١٨(dسامي اب� اله� 
وأفادت م;ادر مcلWة،  أن ق�ات  .ال&}/-  الق�س ال&c.لة، وأزال� األسالك الaائNة ال&iWcة بها

االح.الل وج-افاتها اق.c&� م=iقة دی- الX=ة م" ال/ل�ة، وأزال� أسالك شائNة تfWc  قiعة أرض تع�د 
Fال/=اء وا .لعائلة ^ل op�ارات بiواآلخ-، إلخ "Ecال "Eله�م، م" ق/ل االح.الل، وت.ع-ض ال&}/- ب

  .به�ف ال.sEEM على ال&ق�سEE" وته<E-ه8
 .وده&� ق�ات االح.الل، خ-�ة ح&;ة الف�قا  األغ�ار الa&الWة، أث=اء ت�اج� مVسXات دولWة في ال&}ان

  )وhاالت(
  ٢٧ص/١٧/٢/٢٠٢١الغ� 

*** 
  "ع�م ال.-خxW"ًاالح.الل یه�م م=%ال في الق�س  c<ة 
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 عــة ل/ل�Kـة االحـ.الل فــي القـ�س، تc-سـها قــ�ة عـX}-$ة معـ%زة، صــ�اح هـ�م� ج-افـات و^ـ�اق8 تا
 .ن c<ة ال/=اء دو ت-خxW ال&X<� األق;ى ج=�ب سل�ان ًالE�م ال�الثاء، م=%ال في حي راس العام�د ب/ل�ة

ًاالحـ.الل قـ� وزع مـVخ-ا دفعـات ج�یـ�ة مـ"  و$ع�د ال&=%ل لعائلة أب� رم�ز، وhان  الهـ�م إخiـاراتّ
  .ّال&�ا^=E" في ال&=iقة بnر$عة ال/=اء غE- ال&-خx م=ازللع�د E/h- م" 

  ١٦/٢/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 
*** 

  ًالح.الل Kع.قل شا ا وسf الق�س  ع� االع.�اء علWه ب�حWaةا
 

 فـي ال`لEـل  ـاب ع=ـ� الـaاو$� ی�سـف ال&ق�سي الaاب ال&اضWة، اللEلة االح.الل، ق�ات اع.قل�
 .ال&c.لة الق�س م" الق�K&ة ال/ل�ة

  الـــ�فع الـــaاو$� الـــaاب علـــى اع.ـــ�ت االحـــ.الل ع=اصـــ- أن �Wـــان شـــه�د عـــ" م-اســـل=ا ونقـــل
  .الق�K&ة  الق�س ال`لEل  اب في "القaلة" اع.قال م-h% إلى وتق.اده تع.قله أن ق/ل والM-ب،

  ١٦/٢/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 
*** 

  االح.الل Kع.قل ^فال م" الi�ر في الق�س ال&c.لة
 

ق�ات االحـ.الل اإلسـ-ائEلي، مـXاء یـ�م ال�الثـاء، ^فـال مـ" بلـ�ة الiـ�ر فـي  ل�اع.ق – م�ار نE�ز
 .الق�س ال&c.لة، وأبلغ� شا ا آخ- ب.Xل8W نفXه

م" أمام مc}&ه، ) ً عاما١٦(وقال� م;ادر مcلWة إن ق�ات االح.الل اع.قل� الiفل علي ع-ابي 
  .ق/لال& األح�ب.Xل8W نفXه ی�م )  عاما٢١(وأبلغ� الaاب رامي صالح 

  ١٦/٢/٢٠٢١م�ار نE�ز 
*** 

  ب-نامج عE" على الق�س
 االح.ـالل Kغلs األس�اق الع-�Wة  ال/لـ�ة الق�K&ة  c<ة h�رونا: "عEـ" علـى القـ�س"

 

ن سلf ب-نامج عE" على الق�س الjn ب�ه ال.لف%$� األردني، أم� األول االث=E"، الM�ء على -ع&ان  
ق االس�اق الع-�Wة في ال/ل�ة الق�K&ة ومMاKقة زوارها  c<ة اس.&-ار ت&EE% سلiات االح.الل،  اغال

  .ك�رونا
وع-ض ال/-نامج في تق-$-ه االس/�عي ال&;�ر في الق�س، مaاه� لالس�اق الع-�Wة في ال/ل�ة 

  .الق�K&ة وق� �ه- قE/h 8X- م" مcالتها مغلقا
.ها  F/X و�اء وأشار ال.ق-$- الى انه رغ8 ق-ار سلiات االح.الل ت`¨oW القE�د ال.ي ف-ض

ك�رونا، اال انها اص-ت على اال قاء على ج%ء م" ال&.اج- مغلقا  c<ة ان ال/ل�ة الق�K&ة م}ان مXق�ف، 
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"EE=EiXة لالح.الل م" اجل تف-$غ الق�س م" الفلWاسWی-اه ت<ار ال/ل�ة اه�افا س jnاألم- ال. 
 لل&�ی=ة ال&ق�سة، �ه-ت قك&ا ع-ض ال.ق-$- مaاه� م" س� مc=ي یه�دا ال&Xق�ف في الsa الغ-�ي

ن�Wه ج&Wع اب�اب ال&cال ال.<ار$ة مف.�حة دو أj عائs، م&ا اثار ح¨3Wة ال.<ار ال&ق�سEE" الnی" 
ال&`الفات ال�اه3ة في حال ف.c�ا م.اج-ه8، اضافة الى ال&`الفات ال.ي ی.ع-ض  نKعان� م" االغالق او

، �W&ا قام� بل�Kة االح.الل  اس.غالل اال �Xنة ال&ع-وفة قلها زوار ال�االرن Fز$ع ض-ائ�غالق م" اجل ت
"EEعلى رقاب ال.<ار ال&ق�س oWXh مها�`.Xفات، وال.ي ت�قX&اس8 ض-$�ة ال .  

و�E" ال.ق-$- ان ه�ف االح.الل م" هnا ال.&EE% بE" االس�اق الع-�Wة والEه�دKة ه� تc�$ل الh-cة 
-$غها، وهnا ما cK;ل فعلWا ح.ى مع ال.<ار$ة م" الق�س الWp-aة الى الsa الغ-�ي م=ها به�ف تف

نال&ق�سEE" انفXه8، فهK 8<�و انفXه8 مiM-$" الى الnهاب الى االس�اق الEه�دKة لa-اء اح.Wاجاته8 
ة االح.الل، «الM-ور$ة الن  م" یnهF لألس�اق الع-�Wة ی.ع-ض لل&MاKقات وال&`الفات م" ق/ل ش̂-

-E/h ل{a  اق�اضافة الغالق االس«-E/في اح� ، على ح� تع �X.ان� تh ة دانا ع}ة ال.يWق ال&ق�س
  .االس�اق الEه�دKة

ة االح.الل م.&-h%ة في اس�اق ال/ل�ة الق�K&ة  ال.اج- ال&ق�سي Kعق�ب الWaخ قاس8، قال ان ش̂-
قك`ان ال%$� وس� العiار$"، مEa-ا الى ان ال.اج- ال&ق�سي أك�- ال&.أث-$"  اج-اءات االح.الل، م" 

 Fائ-Mد اعفاءاتخالل ز$ادة ال�وع�م وج.  
وال.قى ال/-نامج الK jnق�مه االعالمي ج-$- م-قة، ع/- ات;ال فE�ی�، ب-ئ�W غ-فة ت<ارة الق�س 

 مcال لل.cف ٤٢١ مcال ت<ار$ا وj١٣٧٢األس/s، ح<از ال-شs، الjn بE" ان في ال/ل�ة الق�K&ة 
أj « ق/ل جائcة h�رونا  مcال م" اج&الي ال&cالت٣٥٤الWp-aة، وان سلiات االح.الل قام�  اغالق 

  .«٢٠١٩لغاKة نهاKة العام 
ولف� ال-شs الى ان ال/ل�ة الق�K&ة م�ی=ة تار$`Wة واث-$ة ودی=Wة، تع.&�  a}ل أساسي على 
االف�اج الWXاحWة وال%وار وال&;لE" القادمE" م" hل ال&�ن وال&cاف3ات وم" ال�اخل الفلEiX=ي، و�ال.الي 

وان معاناته م�ج�دة ق/ل h�رونا وت%داد عاما  ع� عام، اال ان ق�وم جائcة فان ال.اج- Kع.&� على ال%وار، 
ك�رونا زاد م" معاناته  a}ل F/X  ،-E/h اس.غالل سلiات االح.الل لها ل.ه�$� ال&�ی=ة وض-ب الh-cة 

 ی�ما وم=ع ٤٢وأوضح ال-شs انه  ع� االغالق االخE- الjn اس.&- . ال.<ار$ة بها وتف-$غها م" س}انها
�ا^" م" ال`-وج م" بE.ه ل&Xافة ا ع� م" الف م.-، فانه ع=� فG االغالق في الXا ع م" الaه- ال&

، انiلs ال&�ا^=� الى ال/ل�ة الق�K&ة  FXc دع�ات ت8 ت�جEهها م" ق/ل ال&<.&ع ال&ق�سي  نال<ار j
.<ار م" لل.�جه الى ال/ل�ة م" اجل ش-اء اح.Wاجاته8 م" االس�اق الع-�Wة وال&Xاه&ة في معافاة ال

ال`Xائ- الفادحة ال.ي تN/�وها خالل االغالق، االم- الjn لK 8ع<F سلiات االح.الل ال.ي ارسل� 
 "E=^ا�ة، رغ8 ال.%ام ال&$�Eفة وح�قXم s^ة انها  &=ا>c  ،التc&م" ال -E/h ة الغالق ج%ء -̂aال

  .وال.<ار  ارت�اء الN&امات وال.�اع� وال.قE�  اج-اءات الXالمة العامة
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�ی�ه ع" مcاوالت ال.<ار لل.;�j لهnه ال&aاكل، أشار ال-شs الى ان  ع? ال.<ار ب�أوا وفي ح
 اس.`�ام وسائل ال.�اصل االج.&اعي لل.-و$ج ل�Mائعه8 وتق�8K الع-وض  االضافة ل`�مة ال.�صEل 

وه� مa-وع » دhاكE" الق�س«ق ب�أه ال;=�و الهاش&ي ت�c ع=�ان   لل&=ازل، مhV�ا ان هnا ال&a-وع
X.الWا وخارجWة ع/- االن.-ن�، داخلW=EiXائع الفلMال� s$�).ب.-ا(  

  ٨ص/١٧/٢/٢٠٢١ال�س.�ر 
*** 

  اع.�اءات/ تقار$-
  إلW}8 م�ج% إرهاب دولة إس-ائEل وم=3&اتها ض� الفلEE=EiX": صWcفة ع/-$ة

 

  )١٦/٢/٢٠٢١ هآرت� (مW`ائEل. ب : قل8
̀ـ;�م ج/ـE" علـى "هـاباإلر أنـ;ار" لقـF نKعلقـ� الW&ـE" ك.�ـة وأقـ-أ أس&ع ع=�ما  الـWXاسEE"، ال

 .س=E" م=n ال&-آة في ی=3-وا ل8 أنه8 أم أسWاده8  &ه&ة نKق�م� كان�ا إذا أتXاءل

 نشـVو فـي ضالعE" لXW�ا غE-ه8، على ال.ه&ة هnه نیلق� الnی" م=ه8، ًع�دا أن " �Eiة" أف.-ض
 واألك�ـ- األول ال&&لNـة ق.Eـل" �سـف،ی بـ" شـل�م�  أن ًم�ال ق=اعة على كان�ا ف-�&ا. الEه�دj اإلرهاب أKام

 علـى الـa�ارع مـ" ًجـ�ا ك/Eـ- عـ�د سـ&ي أن صـ�فة لـ�W إذ الc-$ة؛ أجل م" ًو�iال ًم=اضال كان ،"ًت�<Wال
 إرهـابي م<ـ-د كان أنه س&اع ع=� نسE.فاجأو و�ال.أكE�. نaا^ه م}ان في jتhnار ن;F وضع وت8 اس&ه،
-Eــ� ع&لــه كــان. صــغEح�ــ- أجــل مــ" ال$-c^" ت�ــة حافلــة هاج&ــةم الــ�Eمل "EEمــ". ی�و$ــة  ق=/لــة  ال&ــ�ن 
  .اإلرهاب نیV$�و ذh-اه نKع3&�

 ال.ـي الفW3عـة اإلرهابWـة األع&ـال  cـ- م" قi-ة إلW}8 اإلرهاب، ب�ع8 ال`iأ K}-روا ال أن أجل م"
  .الع-ب الX}ان ض� ولcWي االی.Xل ارتN/.ها
 ة. ١٤/١١/١٩٣٧Wلـ� ال.ـي األولى الع&ل&cل تXاالی.ـ .EولVXاؤها. ع=هـا هامـMا أعـ�ثالثـة ق.لـ 

 وأصـاب�ا حافلـة فـي ع-�ـي  قـ=x قـام�ا ذلـG و�عـ� ال=ار، إ^الق ^-$s ع" الق�س في الع-ب م"
  .ال-hاب م" ثالثة

 ل وضع.ها ق=/لة. ١٧/٤/١٩٣٨X.ل. ع-�ي مقهى في االیE.واح� ق.  
 عـاب- علـى ه<&ات. ٥/٧/١٩٣٨j لE/تـل فـي عـ-ب سـ FـEـالق ق=ابـل. والقـ�س و$افـا أب^Rنـار و 

  .ًع-�Wا ١١ ق.ل�ا. حافالت على
 ة. ٦/٧/١٩٣٨�في ناسفة ع/ �فا في قسWا ١٨ مق.ل. حW�-ًع.  
 ة. ١٦/٧/١٩٣٨�في ع/ �Xة قالW�-ق.لى ١٠. الق�س في الع.  
 في ق=/لة. ٢٦/٧/١٩٣٨ �فا في قسWا ٢٧ مق.ل. حW�-ًع.  
 ة. ٢٦/٨/١٩٣٨�في ع/ �افا في قسK .ا ٢٤ ق.لW�-ًع.  
 ل. ٩/٥/١٩٣٩X.ا تف<- االی&=Eق.لى ٥. الق�س في "ر$}�" س.  
 ٢٠/٦/١٩٣٩ .�Xفا في قالWا ٧٨. حW�-ا) وح&ار (ًع�ار كان. ق.ل&cًمف``ا ال.  
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 ات. ٤/١٢/١٩٤٧�ارة ٍمقاه، في ناسفة ع/Wة في مف``ة وسicالق وق=ابل  اصات، م^Rنـار و .
  .الق.لى عa-ات

 اء. ٣٠/١٢/١٩٤٧Mل أعX.ا االی�ـاءم فـي العـ-ب الع&ـال مـ" ًع�دا هاج&=E ،فـاWا ح�سـ.ة وق.لـ 
 ال/ل&ـاخ رجـال اقـ.8c یـ�م و�عـ�. ًیه�دKـا ًعـامال ٣٩ العـ-ب ق.ـل ال.ـالي الEـ�م فـي (أر�عE" وأصاب�ا
"E.$-ا ق�ات وق.ل-aان ع{Xه&ا الEف.(  

 ارة. ٤/١/١٩٤٨Wافا في مف``ة سK .ا ٧٠ ق.لW�-ًع.  
 ة. ٧/١/١٩٤٨�افا شارع في ناسفة ع/K ا ٢٤ ق.ل. الق�س فيW�-ًع.  
 ة. ١٨/٢/١٩٤٨�في ناسفة ع/ �ال ٣٧. ال-ملة في قسW.ًق.  
 ل. ٩/٤/١٩٤٨X.ي االیcWدی- في ول "EاسK .ةc nـام سـ.ة  عـ�. مKاأل^�ـاء قافلـة عـ-ب هـاج8 أ 

  .مc nة. ال&aارف ج/ل إلى ال&.�جهة
 أب-$ـاء، مـ�ا^=E" ضـ� اإلرهـاب أع&ـال مـ" cKـ;ى ال عـ�د بـE" مـ" صغE-ة أم�لة  Mعة فقf هnه

 صـهE�ني  عـ� مـا. إلرهـابه8 وهـ8 إلرهاب=ـا نcـ". اإلرهـاب نV$ـ� وج&Wع=ـا نإرهـابE� ًج&Wعا ألن=ا. وم=ه8 م=ا
-Eالح¦ ل" حقK را�الهائل قالف- ًف "Eع-�ي إرهابي ب ،-Eوع/- ح-$ة، ومقاتل حقj لi .  

 فـي ی��Eـل م=ـn إسـ-ائEل ح}�مـة تـaغله الـjn الcقEـ- اإلرهـابي ال&<&ـع عـ" اآلن ح.ـى ن.cـ�ث ل8
  .لإلرهاب نمV$�و ه8 مV$�یها ف<&Wع. غ%ة غE.� وح�ل c.لةال& الMفة أرجاء

ــة اب.ــXام أو اآلن ال&ــh-.aة القائ&ــة یــ.ه8 مــ" إن  جاهــل هــ� "اإلرهــاب أنــ;ار" مــ"  ــأنه8 م-اع=
sاذب، وم=افhم<-د أو و x`ی" م" شnالـ �عXـKات مـ" عـ�د جعـل إلـى ن-aـcها ال.ـي حـالل، ال=Mاح.ـ 
  .ًمVخ-ا الفاس� ز�W&ه8

  ١٧/٢/٢٠٢١ الق�س الع-�ي
***  

  نشVو قان�نWة
 ال&c}&ة ال<=ائWة مX.قلة وغE- م=cازة: الهاj تف=� م%اع8 ن.=Wاه�

 

 j، - الها�اهW=.ن "EامW=ة، بWلEمة اإلس-ائ�{cال �Wم%اع8 رئ jة في الهاWة ال�ولWة ال<=ائ&{c&ف=�ت ال 
في أعقاب ق-ار قMاة وأنها م=cازة سWاسWا، وذلG » معادKة للXامWة« أن مc}&ة الهاj تh-cها دوافع 

 sc  اب ج-ائ8 ح-بNل  ارتEفي اتهامات إلس-ائ sEقc.ها  الEة لل&�عي فWد صالح�ج�ة ب&{c&ال
  .الفلEE=EiX" في قiاع غ%ة والMفة الغ-�Wة  &ا aK&ل الق�س الWp-aة

 -hا ذ&�Xل ق-ارها، ح�ة ح��ل أس�لة وأج&aقة تWة، أم� األول، وثWة ال�ول&{c&وأص�رت ال
ال&c}&ة هي مVسXة قMائWة مX.قلة وغE- «وأك�ت فEها أن . أم� ال�الثاء» ع�ت أح-ون�تی�K«م�قع 

  .«نم=cازة، وهnا أم-  الغ األه&Wة لM&ان ال&VXولWة ع" ج-ائ8 خEi-ة للغاKة  &�جF القان� ال�ولي
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 ال&c}&ة تع&ل في اإل^ار القان�ني وال;الحWة القMائWة ال.ي م=c.ها إKاها«وأضاف� ال�ثWقة أن 
-Eال غ fة . معاه�ة روما فقiها وم/�أ سلM$�قل، وفقا ل.ف.X&ام  ع&لها الW¬ة ال&{c&اصل ال�وس.

  .«نالقان�
وتi-ق� ال�ثWقة إلى ق-ار قMاة ال&c}&ة  aأن ال.cقsE  اتهامات إلس-ائEل  ارتNاب ج-ائ8 ح-ب، 

W¬cقا أولWا ح�ل ال�ضع في أعقاب ال&��Wة العامة، فات� ب=X�دا، ال.ي أج-ت ت«وقال� إن الق-ار جاء 
في فلEiX" وت�صل� إلى اس.=.اج أنه  &�جF معاه�ة روما ی�ج� أساس الش.�اه  ارتNاب ج-ائ8 ح-ب 

  .«في الMفة الغ-�Wة وقiاع غ%ة
قوأوض�c ال&c}&ة أن ق-ار القMاة ال ی.i- إلى فلh "EiX�ولة، ألنها ل�XW م`�لة  ات`اذ 

وأضاف� أنه  اإلم}ان . »ة اإلقلW&Wة إلج-اء تcقsE فقf ال غE-الق-ار ی.علs  ال;الحW«ق-ار hهnا، وأن 
  .االس.�=اف على الق-ار

الق-ار ح�ل «وح�ل ما إذا سVEدj الق-ار  الM-ورة إلى إج-اء تcقsE، قال� ال&c}&ة ال�ولWة إن 
ما إذا hان سE.8 ف.ح أو ع�م ف.ح تcقsE ح�ل ال�ضع في فلEiX" ه� ض&" صالحWة ال&�عي في 

أن ال&��Wة مل%مة،  a}ل م/�ئي، ) القMاة الjn أص�روا الق-ار( وذh-ت ه�Eة ما ق/ل ال&c}&ة .ال&c}&ة
و$�رس .  ال&�ادرة إلى تcقsE إذا hان� مق.=عة ب.�ف- ال&عایE- ذات العالقة ال.ي ح�دتها معاه�ة روما

غE- ال&=cاز م}.F ال&��Wة الق-ار حالWا وسWق-ر  aأن خi�اته ال&ق/لة ب�اسiة ال.ف�$? ال&X.قل و
  .«واالل.%ام ت<اه معاه�ة روما

 ،sEقcة أنه في حال ف.ح ت&{c&مة «وتا ع� ال�ع ال<-ائ8 ال&%عW&في ج sEقc.ة مل%مة  الW��&ال
، وس�اء ب�اسiة ق�ات األم" اإلس-ائEلWة،  نفي وضع مc�د، ول�W مه&ا إلى أj جانF لل;-اع ی=.&�

EiXة، ح&اس والف;ائل الفلWلEات اإلس-ائiلXةالcلX&ة الW=».  
ك&ا أن ال�ول .  إم}ان ال&c}&ة ال.cقsE ومcاك&ة أش`اص، ول�W دول«وأضاف� ال�ثWقة أن 

  .«غE- األعMاء في معاه�ة روما ل�W ل�یها أj ال.%ام ت<اه ال&c}&ة
، زاع&ا أن ٥ّوhان ن.=Wاه� ق� علs على ق-ار قMاة ال&c}&ة، في  ّ ش�ا� ال<ار j» ةWال<=ائ

Eة أث/.� الWةّال�ولWائMة قXسVم �XWاسي ولW8 سXأنها ج ، ّ�م، م-ة أخ- ّ d ال&c}&ة ت.<اهل ج-ائ8 ... ّ
، وتق�س ح}8  ّالc-ب الW¬W¬cة، و��ال م" ذلG تالحs دولة إس-ائEل، دولة ذات ن3ام ح}8 دK&ق-ا^ي ق� j ّ

ّوان.`/� ال&c}&ة ال<=ائWة ال�ولWة في الهاj، ی�م ال<&عة ال&اضي، القاضي ال/-$iا .«نالقان� ّ 8$-h ،ني
ّخان، م��Wا عاما ج�ی�ا للX=�ات ال.Xع ال&ق/لة، خلفا لل&��Wة العامة الcالWة، فات� ب=X�دا ًّ ً   )وhاالت. (ً

  ٣٢ص/١٧/٢/٢٠٢١ال�س.�ر 
*** 

  آراء ع/-$ة م.-ج&ة
 "الهاj"للفلEE=EiX" حs تق-$- م" cKاك8 بـ

 ع&E-ه هاس:  قل8 - هآرت�
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هVالء . ه8 ومه=E.ه8 ت�ج� في hل انعiافة شارع ;&ات اصا عه8 ت�ج� على hل س8 م-�ع، خ/-ت
نال&`ii� وال&ه=�س� ال&ع&ار$� وال&قاول� الnی" aK}ل� الMفة الغ-�Wة م�ل م=iقة إس-ائEلWة  ن ن ن  –ن

، م%رعة رعاة ا قار على ن&f الغ-ب : یه�دKة �Eر، حي سف�ب-ج وس ، ن�Wال في رمات هaارو ن
X$�سي وأس¬ف س-Eج�Eن f&اء على نWح�، اح�د. -$ةال&.�هEال fفق Fعلى أراض . أسعار فاخ-ة ت=اس

"EE=EiXق/ل الفل.Xر وم�i.ار والW.اب ح-$ة االخXة وعلى حW=EiXفل.  
نال&`ii� وال&قاول� اإلس-ائEلE� ه8 ال-ا c� األوائل م" س-قة األراضي وس-قة ال&Wاه ال.ي  ن ن ن

: ن;cW.ي للفلEE=EiX". قMاةنت=فnها سلiات إس-ائEلWة م`.لفة، وال.ي Kق�م ب./MWEها رجال قان� و
  .رh%وا علEه8، ق�م�ا ل&c}&ة ال<=اKات ال�ولWة اس&اءه8 ال;-$cة وقائ&ة ج-ائ&ه8

 ،�Eر  ع�{Kإلى د "EE=EiXام ال-عاة الفلWل الق- وخ�ال=3- ح �Eلي  عEاإلس-ائ fWi`.الd
 واسالك شائNة ال&�ن الفلW=EiXة ت8 اخفاؤها خلف أس�ار وح�اج%. اس.a-اقي، داخل فMاء إس-ائEلي

: ه=ا وه=اك ت/-ز أمام عE" ال&Xاف- الEه�دj في الaارع االل.فافي أج%اء عال&ها ال�ال�. والف.ات تncی-
اس&=� رمادj، م�اني ص=ا�Wة داخل االحWاء الW={Xة، بE�ت س}=Wة في م=iقة ص=ا�Wة، ف�ضى 

ي تNاد تالم�  عMها أب-اج م" الaقs ال`اصة ال.. ه=�سWة م}.3ة وخالWة م" ال&=ا^s ال`M-اء
  .وخ%انات مWاه على األسiح

فلEiX" الXفلى، ال&;=�عة م" ع�ة رقع م�ع�-ة وم=ف;لة . إس-ائEل العلWا في الفMاء ال&.ه�د
قش�}ة ^- م-$cة وت.�سع على أراضي ت&� س-ق.ها م" الفلEE=EiX"، مغلقة أمام . ع"  عMها ال�ع?

 "EE=EiXا م–الفلW�W/^ اصال�د ت�هEلل sوت`ل -/Nع عاص&.ه8 الd . أن "&Mة مغلقة تK�ا ات ح�ی�ب
 FEج "Eافة بX&فا أك�- فأك�-–الW`معق�ا وم �{Wها س=Eة واخ- س.%داد واالن.قال بW=EiXقة فلi=ن م d.  

 الNلWات اإلس-ائEلWة لله=�سة يف اإلس-ائEلEE" الEه�د، م" خ-$<آال. هnا ال cK�ث ع/�ا
ع=�ما تع� مc}&ة ال<=اKات ال�ولWة قائ&ة م.ه&Eها . االب-تهای�ال&ع&ار$ة، ش-hاء ب�رجة م�هaة في هnا 

ال&ف;لة في ” ال&%ع�مة“والnی" س.cقs معهF>K ،8 ع�م نWXان ال&Xاه&ة الف-$�ة في ت=فnE ال<-ائ8 
ج-ائ8  (٨ في ال&ادة ٨وال/=� ب) ج-ائ8 ض� االنXانWة( في ال&ادة الXا عة ١٠ وح.ى ٤ب=�د ف-�Wة م" 

قهnه ال/=�د الف-�Wة ت.i- الى االب-تهای� و^-د الX}ان ال�اقعE" ت�c االح.الل م" االماك" ال.ي ). ح-ب
.ي ت8 اح.اللها،  ;�رة م�اش-ة وغE- نكان�ا aW�K� فEها ونقل س}ان ال�ولة ال&c.لة الى ال&=ا^s ال

  .dال<-ائ8 ال�الث، ال.ه<E- وال.�^E" واالب-تهای�، تغjn وت&}" وتcاف¦ ال�اح�ة م=ها على االخ-. م�اش-ة
مفه�مة هي الcاجة الWXاسWة والعا^¨Wة والق�مWة للفلh "EE=EiXي Kق�م�ا لل&cاك&ة أمام 

 وما  ع�ه، س}ان قiاع غ%ة n٢٠١٤ی" هاج&�ا في العام ال&cاك8 ال�ولWة الWXاسEE" وال�Mا� وال<=�د ال
ولN" ال شG أن ال&cامE" ال�ارعE" . وق.ل�ا وش�ه�ا آالف األ^فال، ش�اب غE- مXلEc"، نXاء وشE�خ

نالnی" س.X.`�مه8 إس-ائEل م" أجل ال�فاع ع=ه8، سW<�و عa-ات الEcل م" اجل ع�م ahف ه�$ة 
�=Xل �.&K ل$�^ o$�Xت sی"، وخلnات ح&اس ال&=فiة ض� سلWة ان.قام&cة الى ملWه الع&لnل ه�c$ات و

  .في غ%ة
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F>Kd اخ.Wار ال<-ائ8 وم" ت�جه ال�ع� ض�ه8 في أماك" ال K&}" فEها ت�جWه اص�ع االتهام 
"EE=EiXللفل . fد فق�هEا ب/=اء حي لل�ل&اذا قام �ألXWع=�ما س �وال&قاول �ii`&ال FE>Wنماذا س ن ن

ن؟ هل سWق�ل� إنه8 نفnوا أوام-؟ حXا اته8 ال/=WNة س.�/� أنه8 نفnوا ج-ائ8 على اراضي ق-$ة فلW=EiXة
  .اب-تهای� مقابل ال<aع

إن ت-Eh% فلEiX=ي على م" خii�ا مa-وع االس.iWان وم" قام�ا ب/=ائه سWق�م لل&cاك&ة مقار�ة 
، وسa{Wف تعاو م�ا^=ي ناس.&-ت عa-ات الE=X"، وت-تN% على م/�أ ال.i�$- غE- ال&.Xاو j لEإس-ائ 

نأن.8 ورجال القان� : نه}nا K&}" أن ن`oW م`Eii" ومقاولE" ج�د  K �Ec;غ� لل.ncی-. في خلقها
 "E&ال&.ه ،"E��لi&8 في قائ&ة ال{Xه ال<-ائ8 س.<�و انفnقة وه$-iه الnع=ة ه-a  ا�ی" قامnنال

jة الها&{cفي م "Eوال&�ان.  
  ٢٦ص/١٧/٢/٢٠٢١الغ� 

*** 
ق ت&% الق=اع ع""ب.EXل8"   وجه االب-تهای� اإلس-ائEليّ

  "هآرت�/ "jدE&K.- ش�مX}ي
: قن3ام تف� یه�دj م" ال�c- إلى ال=ه-«على نa- ال�ثWقة ال<�ی�ة » ب.EXلF>K»8 علE=ا ته=�ة 

  .هnا اب-تهای�
 s^في م=ا -{Xان  أنه خالفا ل=3ام االح.الل الع&Kح.ى اآلن ^ال&ا اس.&- اإلjوفي ١٩٦٧ ،

ي ح�ود ال`f األخXK ،-M�د ن3ام دK&ق-ا^ي، فإنه hان K&}" أن نف-ح  ال&قال دولة إس-ائEل ال.ي تقع ف
، والjn ٢/٦/٢٠١٠في » هآرت�«ًال&aه�ر الh jn.�ه ال&.�فى م�شWه آرن�، ق/ل عق� تق-$�ا، في 
  .اق.-ح أن تعiى للفلEE=EiX" في الMفة الغ-�Wة ال<=WXة اإلس-ائEلWة

ًودا ح&اسWة في أوسا� ع�د م" أعMاء الXWار ال&V$�ی" ًنع8، أذh- جE�ا أن هnا ال&قال أثار رد
  .إلقامة دولة دK&ق-ا^Wة واح�ة بE" ال�c- وال=ه-

ق ;�رة مل&�سة F>K علE=ا ال.ق�ی-  أن ال&&ارسة الع=;-$ة ال�اضcة للcفا® على ال.ف� 
{X8 ع{cع=ها  ف-ض ج�ی� ل -E/8 ال.ع.Eاح�ة، س�را في ال�ولة ال�ف s/i.ال.ي س ،jد�هEعلى ًال -j

jال&�ا^=E" الفلEE=EiX" ال<�د،  &ا �aKه سا قة الc}8 العX}- في إس-ائEل ال�K&ق-ا^Wة في األع�ام 
 . الفلEE=EiX" في ال�ولة–، والjn خMع له في حE=ه مع83 الع-ب ١٩٦٦ – ١٩٤٨

قل.ف� نفي حE" أنه في إقامة ال�ولة ال�اح�ة بE" ال=ه- وال�c- سW}� ن�ع م" اس.&-ار$ة تع&sE ن3ام ا
 إلى ١٩٦٧ فلEiX"، فإن إقامة دولة فلW=EiXة قابلة للWcاة في ح�ود –الEه�دj في فMاء إس-ائEل 

jجانF إس-ائEل، مع إخالء hامل لل&X.�^=ات ال.ي ت&=ع ال.�اصل ال<غ-افي الM-ور ل�ج�دها، س.a}ل 
  .ال;�ع ال&ه8 األول في س�ر ¯W&=ة الEه�د على الفMاء
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 الع=;-$ة ال&a�هة، ال.ي  Xc/ها –ً&ة ج�ا لل-ؤ$ا الق�مWة ال&.i-فة ننع8، هnه س.N� ض-�ة مVل
ن الفلEiX=ي، الEه�د، c.XKق� تق-$- –نفقf م<&�عة واح�ة م" بE" م" aW�K� في الفMاء اإلس-ائEلي 

  .ال&;E- الق�مي
 "EE=EiXم" الفل -E�Nائ� في أوسا� الXال jه ال�ولة–ًخالفا لل-أnفإن إقامة ه ،"EEلEال  اإلس-ائ 

قتع=ي ت-ك األقلWة الفلW=EiXة في إس-ائEل ت�c رح&ة ال.ف� الEه�دj، بل هي ال`i�ة األولى الW¬W¬cة 
  .ق/ل تأس�W مXاواة ح¬W¬Wة بE" الEه�د والفلEE=EiX" في hل الفMاء،  &ا في ذلG داخل إس-ائEل

ل&iل��ة ل8 ت&.=ع فقf ع" اإلشارة  ;�رة ص-$cة إلى الs$-i الWXاسWة ا» ب.EXل8«وثWقة 
قل&}افcة ال.ف� الEه�دj، بل هي أMKا ال تh -hn&ا ی/�و ال�سائل ال&ل&�سة ال.ي F>K اس.`�امها م" 

ولN" الW¬cقة هي أنه K}في ل&<-د ^-حها وت-سW`ها ل&فه�م . ًأجل ال�فع ق�ما بهnا ال=Mال  ;�رة فعالة
ل أن ت-م%  ;�رة واضcة إلى ال�سائل االب-تهای� �W&ا ی.علs  ال=3ام اإلس-ائEلي بE" ال=ه- وال�c- م" أج

ألنه ت.8 م}افcة االب-تهای� h&ا ه� مع-وف ب�سائل دولWة، تa&ل ال&قا^عة . ال.ي ی�ور الc�ی� ع=ها
نع8، م" أجل أن ن-فع ع" وجه إس-ائEل عار االب-تهای�، وRعادة تE{aل ن3امها  .والعق��ات االق.;ادKة

ه-تXل، ال.ي ل8 ی.8 تW/iقها في أj ی�م ه=ا، F>K أن XK.`�م ب-وح م�ادئ ال&Xاواة والع�الة ل;هE�نWة 
 �&Wpات ال.ي أ=^�.X&إج�ارها على إخالء ال �ه، له�ف واضح وهW� ادة�دولي شامل ال ه fها ضغEعل

  .نخالفا للقان� ال�ولي، وال&�افقة على إقامة دولة فلW=EiXة قابلة للWcاة
ًع االس.iWان، ال.ي ص�رت، مVخ-ا، م" مc}&ة رغ8 ال&;ادقة ال&�ارhة على ع�م قان�نWة مa-و

jة في الهاWات ال�ولKر. ال<=ا�أتي في ال%م" ال&=3K قع أن�ا ال ی.nهh اiو$/�و أن ضغ. 
في أوسا� ال&<.&ع ال�ولي » هnا أب-تهای�«مع ذلG، االف.-اض ه� أنه hل&ا نa-ت أك�- م�ادئ وثWقة 

  .ًوتX-�� إلى وعEه8، فإن هnا الMغf سW;�ح واق�Wا
  ١٣ص/١٧/٢/٢٠٢١ال�س.�ر 

*** 
 الق-ار القMائي ال�ولي ض�نا ن.W<ة ح&اقات=ا: خ/E- إس-ائEلي

  ع�نان أب� عام-- ٢١ع-�ي
ق-ار مc}&ة ال<=اKات ال�ولWة في الهـاj، الـjn م=cهـا صـالحWة ال.cقEـs "قال hاتF إس-ائEلي إن 

ــ�عاو ال&.علقــة  الــ;-اع اإلســ-ائEلي الفلــEiX=ي، ی�Eــ- م<&�عــة  م.=�عــة مــ" ال&ــaاع- واألفNــار dفــي ال
ال&.Mار�ة، و$/-ز ال.فEN-  &=ع ال�Mا� اإلسـ-ائEلEE" مـ" مغـادرة إسـ-ائEل، أو سـ<=ه8 وح�ـXه8، م`ـاوف 
نح¬W¬Wــة، لN=ــي فــي ال�قــ� ذاتــه أخــaى  ــa�ة أن یــ�فع العــX}-$� فــي ال&اضــي والcاضــ- ث&ــ" غi-ســة 

  ."dال&X.� الWXاسي، وWp&ه ال&a�هة و°�ائه
، فــي مقالــه "جــي ســ.-$�"مE-، الــ-ئ�W ال.=فEــjn ل&<&�عــة الــMغf اإلســ-ائEلWة وأضــاف نــ�اف تــا

، فقـ� ١٩٨٢ ;ف.ي شار�h في حـ-ب ل/=ـان األولـى ": "٢١ع-�ي"، وت-ج&.ه "ی�Kع�ت أح-ون�ت" ;Wcفة 
  ."تhn-ت الc&اقة ال&أساو$ة الج.Wاح ل/=ان، واإلقامة الi�$لة وغE- الM-ور$ة في القiاع األم=ي ه=اك
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E-، عــM� م<لــ� إدارة معهــ� مE.ــا�8W لل�راســات اإلقلW&Wــة، والل<=ــة ال.�جEهWــة ل&�ــادرة وأكــ� تــام
�$-Eب �لي ش&عEاإلس-ائ �Wلل-ئ sار سابa.Xم �وه ،oW=م الغفـ-ان : "نج�أن حـ-ب یـ oWh اMKأ -hnًأت

، لــ� تــXل8 ١٩٧٣ �EلEها اإلســ-ائ/=>.Eــان ســh ــ" ضــ-ور$ة، بــل مأســاو$ة، وح<ــ8 ال&عانــاة ال.ــيNن، لــ8 ت
  ."jدته8 الE� ال&&�ودة لل-ئ�W ال&;- أن�ر الXادات ق/ل الc-ب، h&ا اس.ق/لها م=اح8W بWغ" في نهای.هاقا

مـ" ال&هــ8 تع%$ـ% ال=3ــ-ة ال<ـادة فــي قـ-ار مc}&ــة الهـاj، ألن=ــا لـX=ا أمــام اتهامــات "وأوضـح أنــه 
لقـ-ار القــMائي jهـE.X-$ة حـ�ل مــا تـX&ى الــ�وافع ال&عادKـة للــXامWة ال.ـي تــ8 إلقاؤهـا علــى مـ;�ر ذلــG ا

نال�ولي، ألن إس-ائEل مل�Eة  الق/�ر غE- الM-ور$ة، واألرواح ال&a�هة الnی" اع.ق�وا  أنهh 8ـان�ا cK&ـ� 
إس-ائEل لN=ه8 أرسل�ا في مهام عX}-$ة ل8 تXاه8 في ح&ای.ها، وفـي E�hـ- مـ" الcـاالت hـان الع}ـ� هـ� 

  ."ال;Wcح
ار ج=-االت ال<�W اإلس-ائEلي و�hـار قـادة ل�W م" ال&X.غ-ب أن K;�ح مع�h 83"وأشار إلى أنه 

ال&�ساد وجهاز األم" العام مV$ـ�ی" السـ.`�ام األدوات ال�بل�ماسـWة  عـ� تقاعـ�ه8 مـ" ال`�مـة العـX}-$ة، 
  ."نو�ات�ا Kفه&� األض-ار ال.ي تX//ها الWXاسة الcالWة إلس-ائEل

�نWـة ال�ولWــة األخEـ-ة ال.ــي لهــnا الـF/X فــإن=ي أتiلـع إلــى ال.iـ�رات القــMائWة والقان"وأوضـح أنـه 
ًتa}ل ج-س إنnار إلس-ائEل،  M-ورة إنهاء الق&ع الjn ت<� نفXها �Wه، ولـnلG فقـ� صـ�م� مـ-ارا وتNـ-ارا  ً ُ
 ـF/X الم�ـاالة ال<&هـ�ر اإلســ-ائEلي ب�اقـع االحـ.الل للفلـEE=EiX"، ســ�اء مـ" ال=احWـة األخالWpـة، أو مــ" 

  ."هE�نWةح�E ت�ا�Wاته االس.-اتW>Wة على مX.ق/ل ال;
في اآلونة األخE-ة، ساء ال�ضع على األرض  ـF/X رد الفعـل الع=Wـo مـ" إدارة الـ-ئ�W "وأك� أنه 

 �Wـل إدارة الـ-ئ&Nعلـى األرض ق/ـل أن ت sقـائcاول.ه فـ-ض الcم F/Xو� ،Fدونال� ت-ام sابXاألم-$}ي ال
  ."ال<�ی� ج�  ای�ن م-حلة ال.عEE"، وت�خل في الع&ل ب�وام hامل

ــال ــة وفــي إن=ــا: "وق ــ�ت- ال&=iق ــام األخEــ-ة مــ" عهــ� ت-امــF ارتفاعــا مقلقــا فــي ت Kــي األ  عــa=ا ف
اإلج-اءات ال&;&&ة ل&=ع إم}انWة ال.�صل إلى تX�$ة مع الفلEE=EiX"، وnhلG ع=ف ال&.X�E=^" ضـ�ه8 
ًت�c إش-اف ع=اص- عX}-$ة إس-ائEلWة، ونادرا ما ی.8 نقل هnه األحـ�اث فـي وسـائل اإلعـالم اإلسـ-ائEلWة، 

dإســ-ائEل cKــs لهــا أن ت`ــaى ن<ــاح دعــ� فــي "وأوضــح أن ."وال تهــ8 غال/Wــة ال<&هــ�ر اإلســ-ائEلي ذاتــه
ال&c}&ة ال<=ائWة ال�ولWة إلى ات`اذ خi�ات مل&�سة ض� ض�ا^ها وج=�دها، على أمل أن تVدj م�ل هnه 

X&ة الWلEمة اإلس-ائ�{cلي والEر اإلس-ائ�ال<&ه sقل -Eق3=ا، وت��رات إلى أن ت�i.االت<اه ال -EEة ل.غWق/ل.
ق/ل ف�ات األوان، مع أنـي أفـMل أن Kـأتي ذhـ- الW/iعـة اإلشـ}الWة األخالWpـة واالسـ.-اتW>Wة لالحـ.الل مـ" 

ًن3ـ-ا لهـnا ال�ضـع ال<�یـ�، ف&ـ" "وأكـ� أنـه  ."ساحة أقل إش}الWة،  غ? ال=3ـ- عـ" قـ-ار ال&c}&ـة ال�ولWـة
نائWة ال�ولWة، دو أj دعـ�ة ل&قا^ع.هـا، ونـ�ع� ال<ـ�W ال&ه8 تع%$% ال=3-ة ال<ادة في ق-ار ال&c}&ة ال<=

اإلس-ائEلي لل.cقsE في أj انc-اف ل&&ارسات ج=�ده ض� الفلEE=EiX"  ـa}ل hامـل وشـفاف، وال.أكـ� مـ" 
ًعــ�م وقــ�ع أع&ــال م-وعــة تcــ� رعای.ــه علــى األراضــي الفلــW=EiXة h&ــا حــ�ث مــVخ-ا، وأهــ8 شــيء إثــارة 

  ."jل.غEE- جnر في مX.�انا الWXاسي ت<اه الفلEE=EiX"ًال&�ض�ع عل=ا، ومcاولة ال.-و$ج 
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ًال&ـa-وع الـ;هE�ني �هـ- سـاذجا فـي ب�اKـة مـXاره، وه=ـاك حاجـة إلـى سـnاجة "وخ.8  الق�ل إن 
ــه ^-$ـــs مـــX�ود ل&ـــX.ق/ل  ــي االت<ـــاه الcـــالي، ألنـ ـــه فـ ــي Wpادت ــ.&-ار فـ ـــه مـــ" االسـ حازمـــة ل&=ـــع قادت

"EEلEاإلس-ائ". 
  ٢٥/٢/٢٠٢١ ٢١ع-�ي 

***  

    االن<لE%$ةاخ�ار
Safadi meets with EU ambassadors 

FM reviews Kingdom’s efforts towards political, economic reforms 
 
AMMAN — Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ayman Safadi on Tuesday met with 

EU ambassadors to Jordan, according to a Foreign Ministry statement. 
Safadi, during the meeting, stressed the importance of Jordanian-European partnership, 

highlighting the cooperation shown in various fields, as well as the consultation and 
coordination over regional challenges. 

The top diplomat acquainted the ambassadors with the Kingdom’s efforts towards political and 
economic reforms, a national necessity of high priority for His Majesty King Abdullah, who 

has stressed its centrality in the Kingdom’s efforts against the challenges and to create 

opportunities to serve Jordan and its people. 

Talks also went over the government’s current programmes and progress on programmes to 

ensure the momentum of economic reform.  Discussions stressed the importance of maintaining 

the achieved positive results in this arena. 

Safadi also reviewed the Kingdom’s efforts, in coordination with Arab states, to develop 

“effective action” to resolve regional crises, the foremost of which is the Palestinian cause. 

He also voiced keenness to continue coordination and consultation with European partners over 

efforts to find “real prospects” to overcome regional challenges and achieve security and 

stability. The minister also said that Jordan looks forward to working with the new US 

administration towards achieving progress in this arena. 
 2021-2-16rdantimes  Jo 

*** 
 

Arab League chief, UN Special Coordinator discuss Palestinian cause 
 

CAIRO, Tuesday, February 16, 2021 (WAFA) - Arab League Secretary-General Ahmed Aboul 
Gheit and the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Tor 

Wennesland, discussed today evening the latest political developments in the Palestinian cause. 
In a telephone conversation, Aboul Gheit briefed the UN coordinator on the outcomes of the 

recent extraordinary Arab foreign ministers meeting, which restored momentum to the 

Palestinian cause as a central issue for upcoming joint Arabs action, according to a statement 

from Aboul Gheit's office. 

The Arab League chief affirmed that the Arab foreign ministers' meeting has renewed Arab 

consensus on the determinants of the peace process and the two-state solution. 

Aboul Gheit highlighted the importance of the recent Palestinian reconciliation talks in Cairo, 

and the agreement to hold elections, pointing out that this path is fully supported by the Arab 

League. 

He asserted that such moves are important to renew Palestinian legitimacy and will strengthen 

the Palestinian position in any future negotiations. 
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The Secretary-General praised Wennesland's condemnations of the Israeli settlement expansion 

that destroys the chances of achieving a two-state solution, affirming that everyone is expecting 

the launch of a credible negotiation process that would lead to ending the Israeli occupation and 

establishing an independent Palestinian state on the borders of June 4, 1967. 

2021-2-16Wafa   

*** 

PM Shtayyeh urges Ireland to recognize Palestine 
  

RAMALLAH, Tuesday, February 16, 2021 (WAFA) – Prime Minister Mohammed Shtayyeh 

today called on Ireland to recognize the state of Palestine and to make all efforts to formulate 

an active and supportive European position to recognize Palestine and protect the two-state 

solution. 

During a videoconference meeting, Shtayyeh called on the Irish Foreign Minister Simon 
Coveney, to pressure Israel to allow the Palestinian people in Jerusalem to participate in the 

upcoming elections, whether as candidates or voters, in addition to sending international 
observers to oversee the electoral process. 

The Prime Minister briefed the Irish minister on the developments in restoring bilateral 
relations with the United States, especially with regard to the reopening of diplomatic missions 

in Washington and Jerusalem, in addition to the resumption of US aid to Palestine and the 
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). 

He reviewed the ongoing arrangements for the donors 'conference to be held at the end of this 

month, with the participation of the United States, in addition to the government's efforts to 

confront the spread of coronavirus pandemic and the efforts to hold elections. 

The Prime Minister discussed ways to activate the international quartet and provide multilateral 

international sponsorship for the peace process, with clear reference on the basis of 

international law and United Nations resolutions. 

For his part, Coveney affirmed Ireland's readiness to provide all forms of assistance to the 

Palestinian government in order to facilitate the holding of general elections and revive the 

political process. 

  

2021-2-16Wafa   

*** 

 

Palestine's UN observer: Failure to hold Israel accountable thus far has 
greatly emboldened its crimes 

 

NEW YORK, Tuesday, February 16, 2021 (WAFA) - Riyad Mansour, Permanent Observer of 

the State of Palestine to the UN said failure to hold Israel accountable thus far has greatly 
emboldened its crimes, including acts of violence, destruction, and terror by Israeli settlers 

across Occupied Palestine. 
Mansour sent three identical letters to the UN Secretary-General, President of the UN Security 

Council, and President of the UN General Assembly, briefing them on the critical situation in 
the occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem due to the escalating illegal 

policies and practices of Israel, the occupying Power, against the Palestinian people. 
“Although the international community has explicitly called for the cessation of home 

demolitions, forced evictions, land confiscation and all settlement activities, as reflected in 

relevant UN resolutions, and while governments, parliamentarians, human rights groups, and 

other international organizations have equally called for an end to these illegal actions, Israel 

continues to violate international law with absolute impunity. The consequences for the 

Palestinian people have been dire and the prospects for a just peace have been suffocated,” he 

said. 
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Turning to the situation in the Gaza Strip, we again sound the alarm about the deplorable 

humanitarian and socio-economic conditions there due to the illegal Israeli blockade that has 

caused such severe deprivation, hunger, and misery on its two million inhabitants, the majority 

of Palestine refugees, who continue to bear the hardships of the original dispossession and 

displacement inflicted on them by Israel. Today, in yet another act of inhumanity, the 

occupying Power blocked the entry to Gaza of 2,000 doses of coronavirus vaccines intended 
for frontline health workers, including personnel in ICU units treating patients with the virus. 

This constitutes yet another grave breach of Israel’s obligations under the 4th Geneva 
Convention, said the letter. 

2021-2-16Wafa   
*** 

Israeli municipality razes homes, displace family in J’lem 
 
The Israeli occupation authority (IOA) on Tuesday morning displaced Palestinian citizens from 
the same family after demolishing their makeshift homes in the east Jerusalem district of 

Silwan. 
According to local sources, bulldozers from the Israeli municipality knocked down houses 

belonging to the family of Abu Rumouz in Ras al-Amud neighborhood of Silwan, rendering 
their residents, including children, homeless. 

The IOA claimed the homes had been built with no permits. 
The Jerusalemites have no choice but to build without licenses because there are no structural 

maps that respond to the natural increase in their numbers, and for that reason, they are denied 

house permits. 

The IOA also imposes building restrictions on the Palestinian natives in Jerusalem and makes it 

hard for them to obtain construction licenses. 

Israel’s systematic demolition of Palestinian homes in Occupied Jerusalem is believed to be 

aimed at psychologically destroying the Jerusalemite families in an attempt to force them to 

move out of the holy city. 

2120-2-16Palestinian Information Center   

*** 

 

Army Invades Lands, Removes Fences, Near Jerusalem 

 
Israeli soldiers invaded, Tuesday, a privately-owned Palestinian land in Jabal al-Mokabber 
town, in occupied East Jerusalem in the West Bank, and removed the barbed-wire fences 

surrounding it. 
Local sources said Israeli bulldozers, and army jeeps, invaded Deir as-Sunna area in the town, 

before removing fences surrounding a land, privately owned by Talab family. 

The family was surprised by the invasion and the violation, especially since they did not 

receive a prior warning or a “justification” by the occupation authorities. 

Jabal al-Mokabber is one of the Palestinian areas in Jerusalem subject to frequent Israeli 
violations, especially amidst Israel ongoing attempts to illegally annex the lands, in addition to 

construction and expansion of the illegal colonies. 
2021-2-16International Middle East Media Center  

*** 

 

 
Soldiers Abduct A Child In Jerusalem 

 
Israeli soldiers abducted, on Tuesday evening, a Palestinian child in the at-Tour town, in the 

occupied Palestinian capital, Jerusalem, and summoned a young man for interrogation. 
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Eyewitnesses said the soldiers invaded the town, and abducted Ali Orabi, 16, while walking in 

front of the court building. 

They added that the soldiers also summoned Rami Salah, 21, for interrogation at a police 

station this coming Sunday. 

On Tuesday at dawn, the soldiers abducted eighteen Palestinians from their homes in several 

parts of the occupied West Bank. 
2021-2-17International Middle East Media Center   

*** 

Israeli authorities demolishes residential sheds in Jerusalem 
 

JERUSALEM,  Tuesday, February 16, 2021 (WAFA) –The Israeli occupation authorities today 

demolished several residential sheds sheltering Palestinian families in the occupied East 

Jerusalem neighborhood of Silwan, according to local sources. 
They told WAFA that Israeli police escorted bulldozers into Ras Kabseh area in the 

neighborhood, where the heavy machineries tore down the sheds belonging to a member of the 
Abu Rumoz family, displacing his entire family. 

Using the pretext of illegal building, Israel demolishes houses on a regular basis to restrict 
Palestinian expansion in occupied Jerusalem.At the same time, the municipality and 

government build tens of thousands of housing units in illegal settlements in East Jerusalem for 
Jewish settlers with a goal to offset the demographic balance in favor of the Jewish population 

in the occupied city.Although Palestinians in East Jerusalem, a part of the internationally 

recognized Palestinian Territory, have been subject to Israeli occupation since 1967, they are 

denied their citizenship rights and are instead classified only as "residents" whose permits can 

be revoked if they move away from the city for more than a few years. 

2021-2-16Wafa   

*** 

 

Israeli forces raid Palestinian-owned land in east Jerusalem area, remove 

barbed-wire fence 
 

JERUSALEM, Tuesday, February 16, 2021 (WAFA) – Israeli occupation forces stormed a 

Palestinian-owned land in the East Jerusalem neighborhood of Jabal al-Mukaber and removed 

the barbed wire fence surrounding it, according to local sources. 

Sources said Israeli forces, accompanied by bulldozers, raided an area in Jabal al-Mukaber 

neighborhood and removed the barbed-wire fence surrounding it. The land belongs to Talab 

family.Palestinian residents in Jabal al Mukaber neighborhood are often subjected to 

harassment from the Israeli police, who regularly raid the neighborhood and hand demolition 

and stop-construction notices against Palestinian residents’ homes and structures, with the aim 
of forcing them to leave the area.East Jerusalem’s 300,000 Palestinians are discriminated 

against in all aspects of life including housing, employment, and services, and are also 
considered residents that could be stripped of their right to live in the city at any time and for 

any reason.According to a report by the Israeli human rights group B’Tselem, the Israeli courts 
could be liable for war crimes for their policies that led to the dispossession of Palestinians. 

The report, Fake Justice, shows that the court’s support of Israeli planning policy is tantamount 
to support for dispossession and forcible transfer of Palestinians, a war crime under 

international law. 
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127 settlers defile Aqsa Mosque 
 

Dozens of Jewish settlers escorted by police forces desecrated the Aqsa Mosque in Occupied 
Jerusalem on Tuesday morning. 
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According to local sources, 127 settlers entered the Mosque through al-Maghariba Gate and 

toured its courtyards in groups under police guard. 

The Aqsa Mosque is exposed to daily desecration by Jewish settlers and police forces in the 

morning and the afternoon except on Fridays and Saturdays. 

The Israeli police close al-Maghariba Gate, which is used by Jews to enter the Mosque, at 

10:30 am after the settlers complete their morning tours at the holy site. Later in the afternoon, 
the same gate is reopened for evening tours by settlers. 

During the presence of settlers inside the Mosque compound, entry restrictions are imposed on 
Muslim worshipers at the entrances leading to the Mosque and their IDs are seized until they 

leave the holy place. 
2021-2-16Palestinian Information Center   

*** 

Israel court rules to expel six Palestinian families from East Jerusalem 

homes 
The eviction affects 27 people, in a decision NGO Peace Now says is aimed at dispossessing 

the Palestinian community of Sheikh Jarrah in favour of settlers 

A Jerusalem district court has issued a decision to evict six families from their homes in the 

Sheikh Jarrah neighbourhood of occupied East Jerusalem, where they have lived for almost 70 

years, to make way for Israeli settlers. 

Israeli NGO Peace Now said in a statement on Tuesday that the Palestinian families, comprised 
of 27 people living in four houses, were notified of the decision on Monday, and were given 

until 2 May to vacate their homes. 
The organisation said that the decision was “part of an organised move designed to dispossess a 

Palestinian community of its home and establish a settlement in Sheikh Jarrah in its place”. 
Hundreds of Palestinians living in Sheikh Jarrah are facing similar court proceedings, along 

with hundreds more in the neighbourhood of Batan al-Hawa in East Jerusalem's Silwan. 
The Jerusalem magistrate’s court last week issued a ruling ordering the expulsion of four 

families from their home in Batan al-Hawa. 

From the beginning of 2020 until today, the court has ordered the eviction of 36 Palestinian 

families, composed of 165 people, including dozens of children. In 14 eviction claims, the 

court has targeted 107 people from 20 families in Batan al-Hawa and 58 people from 13 

families in Sheikh Jarrah, Peace Now reported. 

All the families have filed appeals and are in various stages of hearings in both the district court 

and the supreme court.  

Meanwhile, dozens of other families are in proceedings and may receive eviction verdicts soon, 

with Peace Now warning of mass expulsions in the coming months.  

A political story 

“The story here is not legal but political,” said the organisation. 

“The court is only the tool by which settlers use with the close assistance of state authorities to 

commit the crime of displacing an entire community and replacing it with a settlement.” 
In October last year, a company called Nahalat Shimon, representing settlers looking to build a 

large settlement in Sheikh Jarrah, filed eviction lawsuits against 27 people from the Skafi, 
Jauni, Abu Hasna and al-Kurd families. 

Nahalat Shimon is owned by a foreign company registered in the United States. 
The settlers, according to Peace Now, had purchased the land in the Palestinian 

neighbourhood from two Jewish associations, the Sephardi Community Committee and the 
Knesset Israel Committee, claiming ownership over the land since the end of the 19th century. 

Sheikh Jarrah resident Abdulfattah Skafi told MEE in November that Israeli settlers who lived 

next door to him, in a house evicted of its Palestinian occupants, routinely harassed them by 

throwing loud parties late at night and calling the police on them for no reason. 

“Whenever our children pass by them, they trigger problems and call the police who definitely 
are on their side,” he said. 
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