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

  ذلD Eـل�/�اس ال/ق��� في ت�د ال/ي األخ�ار أو ال$قاالت 'ع<
 .وم�ض�عه ال/ق��ـ� ح=9 مع

  
 ةIم� الغا ��$Kال$/�ج$ة ال$قاالت 'ع< ال/ق��� ت /Lأو ابـّل 

���Lمف ���Nس�ائ�ل��� غ�Qالء ن�4 وجهة إب�از ه� وVه /Lابـّال 
  ئللقار ی/Wح م$ا إس�ائ�ل، سةلWXا ال$عارضة أو ال$�V�ة ســ�اء
  .ال$`/لفة ال��4 وجهات على اإل^الع ف�صة

  
  نالل=�ة ال$لWLة لVaو الق�س
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�/c$الd  
  نشVو سWاسWة

  

 "ان ال;ه��ني"األزه�WLات الgg`٥   ی�ی� م  
  

  نشVو قان�نWة
 ة وع� بلف�رWولVXلها م$cا و�Wانgي ی�ی� ب����gXاء الفلK٥  الق  

  اع/�اءات 
 رونا�i التWهX٧  ^ق�س اس/ف#از�ة في األق;ى: مع ب�ء ت  
 ع به�م : الق�س�aI ة٤االح/الل��XWmة في الW�nس o٩   شق  
 /٩  قاالت وم�اه$اتاع  
 ش$ال الق�س Dف� عقi ع/قل م�ا^�ا خالل م�اجهات فيI ١٠  االح/الل  
 د اع/قال مق�س��� لف/�ات م/فاوتة�$I ١٠  االح/الل  
 و الق�س ج$ال ع$�وVفي ش q/`$١٠  نم`اب�ات االح/الل ت�اه9 م�#ل ال  

  اص�ارات
 وني في الق�س�/Lوم�قع إل D/i عةN١١  إشهار أر  

  فعالWات
  ة لف/ح م;لى 'اب ال�ح$ةدع�اتWانrال �isإلع$ار األق;ى في الd  ١٢  
 األق;ى �=X$ي إلى ال��gXم� ال�اخل الفل ��g'ق�افل ال$�ا o١٣  اس/$�ار ت�ف  

  تقار��
  

 اWانgتقاضي ب�� ��gXاء ال$اضي.. فلgح أخc;ة م/أخ�ة ق� ت�g١٣  خ  
 م�4$/ان إس�ائ�ل�/ان :�gX9 'ال$�ارس الفلWة في الق�ست$��# رس$ي في ال/علIة وال�ه�دW�  ١٥  

  آراء ع�WNة
  

 إذا vا كانNل مق/�عة أوروc' ��/االع/�اف عل�ها ال�ول ��gX١٧  'فل  
 ل9 األم� یه�د االح/اللX١٩  العال$��� وال  
 و�gع$�ة ع/Xار الق�س أم مg٢٠  ما الع$ل؟: نم  
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  آراء ع��0ة م/�ج$ة
  

 ٢١  "األ'ارتهای�"قص��و  
 yال�ه�د z{٢٢  ال�  

  الن=ل�#�ةاخ�ار 'ا
  

 Al-Azhar Observatory condemns 'Zionist entity' plans to build 
settlements on Orthodox Church's land in Jerusalem 24 

 Settlers defile Al-Aqsa courtyards 24  

 IOA to raze house of chief Aqsa guard Fadi Elyan in Issawiya 25  

 Israeli police arrest Jerusalemite girl at the Aqsa Mosque 25  

 Israeli forces detain two brothers, ages 6 and 8, northeast of Jerusalem 25  

 Israel issues demolition notice against an apartment building near 
Jerusalem 26  

 Settlers cut down dozens of olive trees in Walaja village 26  
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  نشVو سWاسWة
   ی�ی� م`ggات الWLان ال;ه��ني"األزه�"

 

 آالف وحـــ�ة ٣أدان م�صــ� األزهـــ� ل$nافcـــة ال/gـــ�ف م`ggـــات الWLــان الـــ;ه��ني ل�0ـــاء نcـــ� 
ُ، وه� ما یهـ�د '$cاصـ�ة "ب�v صفافا"ٍاس/gWانWة على أراض ت`q الXW�Lة األرث�ذWXiة على ح�ود بل�ة 

  .م� ال=هة ال=��WNةم�ی�ة الق�س ال$c/لة وع#لها ع� مgWcها 
ُوشــ�د ال$�صــ� علــى أن هــsه ال$`ggــات االســ/gWانWة ال`r�0ــة ت$rــل تعــ�Iا صــارخا علــى العهــ�ة 
ًالع$��ة ال/ي ن;v على الcفا� على األراضي الفلW��gXة، وال�cص على ال�Lائ� ال$WcWXة، مiVـ�ا أن 

افي فــي القــ�س لــ;الح الWLــان الــ;ه��ني IــX/ه�ف iــل مــا هــ� فلــ��gXي 'غــ�ض ت#�Wــz ال�اقــع الــ�I$غ�
���^�/X$ال.  

و��ف< م�ص� األزه� سWاسة االح/الل ال;ه��ني ال/ي تW0/Xح ال$ق�سات الفلW��gXة، اإلسالمWة 
 ���^�/Xاولــة أحــ� ال$ــcــل فــي مr$/$ــادث اإلرهــابي الcــان آخ�هــا الi ة علــى حــ� ســ�اء، وال/ــيWcWXوال$ــ

ًس، مgال�ـا ال$=/$ـع الـ�ولي ال/ـ;�y للـWXاسات فـي القـ�" ال=r$انWة"ال$/�gف�� إض�ام ال���ان في XW�iة 
  .االس/gWانWة ال/ي ت/عارض مع الق�ان�� ال�ولWة، وت�ف�� الc$اIة لل$ق�سات الفلW��gXة

  ٢١/٢/٢٠٢١الهالل ال��م ال$;��ة 
***  

  نشVو قان�نWة
 

  القKاء الفل��gXي ی�ی� ب��gانWا و�c$لها مVXولWة وع� بلف�ر
 

'ا^ل الن/هاكه الق�اع� القWmgة » ت;��ح بلف�ر«ابل�، ان  أك�ت مnc$ة ب�اIة ن- نابل� 
 .نللقان� ال�ولي

dجاء ذلE خالل جلXة ال�og 'ال9nc، أم� األح�، في مnc$ة ب�اIة نابل�، في ال�ع� ال`اصة 
، واالن/هاكات ال/ي ارت0L/ها ب��gانWا ف/�ة »ت;��ح بلف�ر«'$قاضاة ب��gانWا 'aأن اآلثار ال�اج$ة ع� 

 .ان/�ابها لفل��gXاح/اللها و
dوق�م مcام� فل����gX دع� قKائWة في مnc$ة ب�اIة '$�ی�ة نابل� ال$c/لة، نWا'ة ع�  ن ن
قال/=$ع ال�^�ي لل$X/قل��، وال$VسXة ال�ولWة ل$/ا'عة حق� الaعD الفل��gXي، ونقا'ة ال;cف��� 

 .«ت;��ح بلف�ر«الفل�����gX، ض� ح�nمة ب��gانWا ال/ي cI$ل�نها مVXولWة 
dق�م ال�ع� على أساس الgع� ب�ع� بلف�ر وال$gال�ة 'إ'gاله وg'Qال iل ما ن/ج ع�ه، وت

ومgال�ة ب��gانWا 'االع/sار للaعD الفل��gXي وتc$�لها iامل ال$VXولWة ع� ال��Lة واح/الل أراضWه، 
��gXلفل �nXها الع$nاس0/ها على ج�ائ$ها خالل ف/�ة حcومy. 

نانه �i ب��gانWا ووز�� خارج�/ها آنsاك آرث� «y ج�ار وقالv ال$nc$ة ب�ئاسة القاضي م=�
ن، ال I$ل�L فل��gX وال I$ل�L حo تق��� »ت;��ح بلف�ر«جW$� بلف�ر، الsی� ص�ر ع�ه9 في ح��ه  ن
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م;�� شع0ها الys له الoc في تق���ه ^�قا لoc الaع�ب في تق��� م;��ها، ح�� ان ما قامv 'ه 
 اث�اء ان/�ابها لألراضي الفلW��gXة '$$ارس/ها - �ة ب��gانWاال$$لLة ال$/c- ال=هة ال$�عى عل�ها 

 ���aوت ��gXع ه=�ة ال�ه�د الى فلW=aاالن/�اب ل/;��ح بلف�ر وت qن ��$Kه االراضي وتsاالح/الل له
الnXان الفل�����gX االصل�� وته=��ه9 م� اراض�ه9 'ع� ارتLاب ال$=ازر 'cقه9 م� خالل الع;ا'ات 

 وغgاء م� ال�ncمة الg��0انWة، وح�مان شعi Dامل م� حقه في تق��� م;��ه، ال;ه��نWة، وX$Nاع�ة
I`الف ما iان ملقى على عاتقها م� مVXولWة '$�جD نq االن/�اب ال;ادر ع� ع;�ة االم9 

 .«ال$/c�ة
 ،vع االفعال «وأضافW$ة وان جW��gXاني ق� وقع على االراضي الفلg��0ان االن/�اب الi ل$ا

v0Lال ال$`الفة ارتWة اخ/;اصا اص$nc$ه الsعل له=I ؛ ما�����gXالفل ocNة وW��gXعلى االراضي الفل 
 ��gXبها؛ خاصة ان فل vولة ع� االفعال ال/ي قامVX$ة عل�ها الW��$ل ال=هة ال�$cوفي ت ،�cفي ال�

 .«اك/v0X دولة ';فة م�اقD '$�جD ق�ار ال=$Wmة العامة لألم9 ال$/c�ة
 vانه اس/�ادا لل�0«وتا'ع ��$Kة تق�ر ت$nc$ة ب��ة اخ� فإن الIة ال$ق�مة وال/ي ل9 ت�اق< ألWd

نب��gانWا ال$VXولWة القان�نWة وت�عاتها ال�اش�ة ع� ت;�فاتها ال$`الفة لق�اع� القان� ال�ولي والق�ان�� 
 ال$cلWة واالع�اف ال�ولWة وق�ارات ع;�ة االم9 ال$/c�ة واالم9 ال$/c�ة خالل ف/�ة اح/اللها االراضي
الفلW��gXة ^�ال ف/�ة االن/�اب الg��0اني، '$ا في ذلE ت�ف�sها ل�ع� بلف�ر ال;ادر في الrاني م� ن�ف�0$ 

، الys ادd الى ح�مان الaعD الفل��gXي م� حق�قه القان�نWة واالنXانWة والWXاسWة، وم�عه م� ١٩١٧
 'الaعD الفل��gXي حقه في تق��� م;��ه على ارضه الفلW��gXة، االم� الys ألoc ض�را جWX$ا

�Wة، وم� ض$�ه9 ال$�ع� ن/W=ة ال=�ائ9 واالج�اءات ال/ي ت$v على ش`�صه9 وم$/لLاته9  نوق�K/ه ال̂�
واخالل ال=هة ال$�عى عل�ها 'ال�اجD العام الi ysان ملقى على عاتقها خالل ف/�ة االن/�اب، وان هsه 

ُواع/�ار ص�ر وتلي 'اس9 الaعy Dاالض�ار هي اض�ار جWX$ة ال �n$I ت�ارiها، وهsا ح9n ح�Kر  y
 .«الع�Nي الفل��gXي

 9W4ا الق�ار العsال$;� ع� سعادته ل;�ور ه Dقل�� م��/X$ال/=$ع ال�^�ي لل �Wوع�0 رئy
 .«ال/ار�`ي»، واصافا إIاه بـ»ت;��ح بلف�ر«الI ysقKي ب�gالن قان�نWة 

 .«/ه، إلن;اف حo شع�0انكانv مcاك$ة عادلة ونc/�م القان� الفل��gXي وع�ال«yوقال ال$;� 
ان ما نaه�ه م� مع�iة قان�نWة یiV� ان شع�0ا «ب�ورها، قالv نائD مcاف� نابل� ع�ان األت��ة، 

 .«yل� ی�Xى ال4ل9 ال/ار�`ي، ول� نغف� لLل م� وضع�ا تvc هsا االح/الل االس/ع$ار
 ،vقلة، والق�س نق�ل للعال9 اج$ع ان�ا ^الب ح��ة ول� نق0ل اال 'االس/قالل، ودول«وأضاف/Xة م

عاص$/ها، وع�دة الالج���، و^�د هVالء ال$X/ع$��� م� ارض�ا، وس�X/$� في مع�iة ال�Kال وال$قاومة 
 .«'nل أشnالها
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 ، ت;��ح «yم� جه/ه، قال رئ�W اله��ة اإلسالمWة العلWا، خD�g ال$X=� األق;ى ع�nمة ص�0
gانWا س��ثها األحفاد الى أن ی/cقo حل9 'ا^ل، وهsه ال;�خة ال/ي أ^لقv م� أجل مcاك$ة ب��» بلف�ر

���c/ان: وتا'ع. الXق� االنc' ی/غ�ى ysح ج�ائ9 االح/الل الKة جاءت لفWة القان�ن�g`ه الsقه». 
ان « دمحم ب�iة، ٤٨م� جه/ه، قال رئ�W ل=�ة ال$/ا'عة العلWا لل=$اه�� الع�WNة في أراضي عام الـ

ه=�ه، وش�ده م� ارضه، ن/W=ة هsا ال/;��ح الys ما زل�ا الaعD الفل��gXي ل� ی�Xى م� اساء الWه، و
وأك� ب�iة ض�ورة . »نعاني م� آثاره، ون�فع الna' �$rل ی�مي م� ت��a�، واح/الل، ومالحقة، وق/ل

، وص�ال الى iل م�  yمcاس�ة iل م� ت�ا^أ مع ب��gانWا ل$ا قامv 'ه وال$Xاع�ة 'إنaاء ن4ام اس/ع$ار
 .اس�ائ�لیه�ول و�cاول ال/W0gع مع 

واشار إلى أن هsه ال`�gة تأتي في ا^ار ال/أك�� على ال/$EX 'الoc الفل��gXي، الys ال ی�Xى 
أو XIامح م� اساء الWه و�ل$ه، اضافة الى �iنها خ�gة ل$قاضاة ب��gانWا في ال$cاك9 الg��0انWة 

   )وiاالت.(وال�ولWة
  ٣٦ص/٢٢/٢/٢٠٢١ال�س/�ر 

*** 

  اع/�اءات
 

�i التWهXق�س اس/ف#از�ة في األق;ى: رونامع ب�ء ت^ 
  

 اق/9c ع�aات ال$X/�^���، ص�اح أم� األح�، ساحات ال$X=� األق;ى، - فل��gX ال$c/لة 
تvc ح$اIة ق�ات االح/الل اإلس�ائ�لي، وأدوا ^ق�سا اس/ف#از�ة وس� إخالء ال$;ل�� الفل�����gX م� 

�=X$ال. 
ل�ا في ساحات ال$X=� األق;ى 'c$اIة  مX/�^�ا اق/c$�ا وت=�٢٨وأفادت دائ�ة األوقاف أن 

ة االح/الل، ع�0 م=$�عات انgلقv م� 'اب ال$غارNة م�ورا 'ال$�gقة الW{�aة لل$X=� وص�ال إلى  ش̂�
 .'اب الXلXلة، ونفsوا ج�الت اس/ف#از�ة

وأوضvc ال$;ادر إلى أن ق�ات االح/الل أج�0ت م=$�عة م� ال$�Xات على االب/عاد م� مnان 
ت األق;ى، وذلE إلتاحة ال$=ال ل$X/�^� 'ال=ل�س م�ف�دا، ض$� ال/W�Kقات على جل�سه� في ساحا

�=X$في ال ��g'ال$�ا. 
 vوأت ،sرونا ص�اح أم� األح�، ح�# ال/�ف��i التWهXمع دخ�ل ت ���^�/X$امات الc/وتأتي اق

 .ناالق/cامات ض$� ج�الت دور�ة Iق�م� بها ته�ف ل/غ��� ال�اقع في الق�س واألق;ى
ل ال�ع�ات لع$�م الفل�����gX 'ال�اخل والق�س وم� Wg/XIع ال�ص�ل لألق;ى م� سnان وت/�اص

الKفة الغ�WNة، إلى تzWrL ش� ال�حال ن�c ال$X=� األق;ى وQع$اره 'ال$;ل��، إفaال ل$`ggات 
���^�/X$ال. 
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 ع� وتX/ه�ف ق�ات االح/الل ال$ق�س��� م� خالل االع/قاالت واإل'عاد والغ�امات، به�ف إ'عاده9
و�X/ه�ف االح/الل م��في وح�اس . ال$X=� األق;ى، وت�iه لق$ة سائغة أمام األ^$اع االس/gWانWة

 .األق;ى 'االع/قال واإل'عاد وال/o��K به�ف ث��ه9 ع� دوره9 في ح$اIة ال$X=� وتأم��ه
i dان� الrاني، ب�ع� الc� ٦وiانv سلgات االح/الل صادقv على ف�ض اإلغالق الaامل في  ن

 .aي ف��وس �iرونام� تف
dفي م�ض�ع آخ�، ع�0ت ه��ة شVو األس� وال$�cر��، أم� األح�، ع� قلقها م� ت;اع�  ن

dوت��ة االن/هاكات الW0gة ال/ي ت�/ه=ها إدارة س=� االح/الل 'oc األس� ال$�ضى وال=�حى  .ن
 نإدارة س=� االح/الل ت/ع$�«وص�ر ع� اله��ة، أم� األح�، بWانا صcا�Wا، أك�ت �Wه أن 

dاس/ه�اف األس� 'إه$ال أوضاعه9 ال;Wcة وع�م ال/عامل معها 'naل ج�i ،y$ا أنها تL/في 'إعgاء 
 .«ناألدو�ة ال$�nXة لآلالم دو تق�9I عالج ح�Wقي لcاالته9

، ع�دا م� الcاالت ال$�ضWة ال;�mة في مع/قالت االح/الل ًورص�ت ه��ة األس� d. 
، ارتق�ا شه�اء في س=�نهاوت�اصل سلgات االح/الل اإلس�ائ�لي، اح/=از  . dجrام�� س�عة أس�

أن�W دولة، م� : dوأوضح نادy األس��، في بWان، أم� األح�، أن أق�م هVالء األس� الaه�اء ه�
، ٢٠١٨، إضافة إلى ع#�# ع��Xات م� الق�س، الys اس/aه� عام ١٩٨٠قلق�لWة، وذلE م�s العام 

 sح م�IاXام الXN٢٠١٩عام وفارس 'ارود، ون;ار ^قا^قة، و sال أب� وع� م�$iالغ�ابلي، و y�وسع ،
 .العام ال$اضي

نأس��ا ارتق�ا في س=� االح/الل ) ٢٢٦(وأضاف نادy األس��، أن الaه�اء ال�Xعة، ه9 م� ب��  ً
d، وه�اك م�ات األس� الsی� ارتق�ا 'ع� اإلف�اج ع�ه9 'ف/�ات وج�#ة، ٢٠٢٠ ح/ى العام ١٩٦٧م�s العام 

 . ورث�ها ع�0 س��ات اع/قاله9ن/W=ة ألم�اض وQصا'ات
dو��N، أن م� ب�� الaه�اء األس�  'ع� إ^الق ال�ار ) ٧(أس��ا ارتق�ا ن/W=ة للق/ل الع$�، و) ٧٥(ّ

نوال/ي ت�فsها إدارة س=� ) الق/ل ال�gيء(ن/W=ة لWXاسة اإله$ال ال0gي ) ٧١(عل�ه9 م�اش�ة، و
ات اع/قاله9، وأب�زها ال$$ا^لة في تق�9I االح/الل، ع�0 ج$لة م� األدوات ال/��LلWة على م�ار س��

 .العالج، ت��cله إلى أداة ت��Lل
أس��ا، وشnلv سWاسة اإله$ال ال0gي ) ٢٩(نوخالل الع�a س��ات ال$اضWة، ارتقى في س=� االح/الل 

   )وiاالت.(d، س�0ا م�i#�ا في اس/aهاده9، م�ه9 أرNعة أس� اس/aه�وا العام ال$اضي)الق/ل ال�gيء(
  ١٨ص/٢٢/٢/٢٠٢١ال�س/�ر 

*** 
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   شقo سW�nة في ال��XWmة٤االح/الل �aIع به�م : الق�س
 

مــ�  ، بهــ�م ب�اIــة ســW�nةاالث�ــ��ســلgات االحــ/الل اإلســ�ائ�لي، ال�ــ�م  شــ�عv – وفــا – القــ�س
 .'الق�س ال$c/لة ^ا'ق�� ت9K أرNع شقo سW�nة تع�د لعائلة علWان ق�ب م�خل بل�ة ال��XWmة

أن أع�ادا ��0iة م� ج��د االح/الل ت�افقه9 ج�افة وصلv إلى م�Wc ال�0اIة وقالv م;ادر مcلWة، 
 .وش�عv به�مها

أبلغ/ه أمـ�  ، إن بل�Iة االح/الل 'الق�س ال$c/لة،"وفا"فادy علWان صاحD إح�d الaقo لـ  وقال
شـ�W�Wه  شقo سـW�nة، تعـ�د لـه و٤وت9K   م/�ا م�Nعا٣٧٠ّاألح� ب��/ها ال��م ه�م ب�اIة مXاح/ها ح�الي 

 . أع�ام١٠ ^فال، وم�a�ة م�s ١٢م�ه9   ف�دا١٧م�اد وأم=� ووال�ه9، و�ق�g ف�ها 

ـة الهnWلWـة ال$ـX$�ح 'ال�0ـاء ف�هـا 'الWmـ��Xة، وأضـاف، إال أن  رغـ9 أن ال�0اIـة تقـع ضـ$� ال`ا̂ر
 .االح/الل XIعى له�مها لل/o��K علي وم�عي م� الع$ل 'األق;ى

vانiة االح/الل اإلس�ائ�لي  و$ncـام� مـ� آبمrفـي ال vKمـ� العـام/ ق� رفـ �gXال$اضـي،  أغـ
و}ـz أy إمnانWـة ل$�اصـلة  ت=$�ـ� قـ�ار هـ�م م�ـ#ل عائلـة علWـان ب0لـ�ة الWmـ��Xة، 'عـ� أن صـادقv علـى

 .إج�اءات ال/�خqW م� ق0ل العائلة

�isعـ�ة مـ�ات، بـ�ع� ی �=Xان تع�ض لالع/قال واإل'عاد ع� ال$ـWأن حارس األق;ى علd  ـل�gتع
��� واالح/=اج على ت�ن�W ج��د االح/الل لل$;لWاتاق/cاما �̂/X$ت ال.  

  ٢٢/٢/٢٠٢١الWcاة ال=�ی�ة 
*** 

  اع/قاالت وم�اه$ات
 

قاع/قلv ق�ات االح/الل اإلس�ائ�لي، ی�م األح�، ^فل�� ش�Wق�� م� بل�ة ح#ما ش$ال ش� القـ�س 
ه$ا ق�ب م�#له$ا علـى أ^ـ�اف yغاز ن=�D، أث�اء وج�د)  أع�ام٦(، ¡دمحم ) أع�ام٨(أوس : ال$c/لة وه$ا

  .بل�ة ح#ما
ة االح/الل ال�X�ة ال$ق�سWة ، وسـل$/ها قـ�ارا ) عامـا٤٣( خ�I=ـة خـ��q  ال$�ا'gهواح/=#ت ش̂�

تgــ�ع "رئWــXة ج$Wmــة  'إ'عادهــا عــ� ال$ــX=� األقــ;ى مــ�ة اســ�0ع، ق0ــل ان تفــ�ج ع�هــا، �W$ــا تــ9 اع/قــال
  .لق�س ال$c/لةسل£Wا أب� ل�0، م� م�#لها في بل�ة شعفا¢ 'ا" لألمل

نوداه$v ق�ات االح/الل اإلس�ائ�لي، م�#ل ع�K م=ل� األوقاف اإلسالمWة والVaو وال$ق�سات 
  .ال�ی�Wة، حات9 ع0� القادر، في بل�ة ب�v ح���ا 'الق�س ال$c/لة

، ع$�ها Iف� ع�aة أع�ام، تقع ٧٠نوفي مcاف4ة ب�v ل9c، قgع مX/�^�� ال��م  ق ش=�ة ز�/� ن
  .y ج��ب ق��ة ال�ل=ة، تع�د لل$�ا^� ف�ز خلWفةقفي م�gقة ع�و زن��

  ٢١/٢/٢٠٢١وفا 
*** 



  

 
١٠

 االح/الل Iع/قل م�ا^�ا خالل م�اجهات في iف� عقD ش$ال الق�س
  

 اع/قلــv قــ�ات االحــ/الل اإلســ�ائ�لي، ف=ــ� ال�ــ�م االث�ــ��، الــaاب -  وفــا٢٠٢١- ٢- ٢٢القــ�س 
اد شـه�د �Wـان 'ـأن قـ�ات االحـ/الل وأفـ .ماه� م��g م� م�#له في حي iف� عقD شـ$ال القـ�س ال$c/لـة

اع/�ت على ال$�ا^��� خالل م�اجهات في الcي، وأ^لقv ق�ابل الغاز ت=اه ال$ـ�ا^��� مـا تـc' D0Xـاالت 
  .اخ/�اق ع�ل=v م��انWا

  ٢٢/٢/٢٠٢١وفا 
***  

  االح/الل I$�د اع/قال مق�س��� لف/�ات م/فاوتة
 

vة ّأجل$ncاك$ االح/الل في الق�س، ال��م األح�، مcال$ق�سي دمحم حـات9 أبـ� الهـ� مـ� حـي ةمd 

الLـ�Xاني، وخل�ـل  عـ�نان الهـ�رة، وعلـي: وم�دت اع/قاله ح/ـى ال`$ـ�W ال$ق0ـل، ومـ�دت اع/قـال ال�gر،
فـي الـWXاق،  .الـ�aان األرNعـة ق0ـل ثالثـة أIـام ًرNاIعة ح/ى ی�م 'ع� غ� الrالثاء، عل$ا أن االحـ/الل اع/قـل

ج0ــل  دمحم م�ســى ع�0ــ�ات، ومــاه� أســع� ع�0ــ�ات مــ� حــي: ســ���ّأجلــv مnc$ــة االحــ/الل مcاك$ــة ال$ق�
  .ال$�0n، وم�دت اع/قاله$ا ح/ى األرNعاء القادم

  ٢١/٢/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 
*** 

  نم`اب�ات االح/الل ت�اه9 م�#ل ال$`/q في شVو الق�س ج$ال ع$�و
 

�ی�ـــة القـــ�س فـــي ســـWاق اســـ/ه�افها ال$/�اصـــل للفعالWـــات الـــaعW0ة، والa`ـــ;Wات ال$ـــVث�ة فـــي م
 ال�اح� وال$`/q فـي الـaأن ال$ق�سـي،  م�#لال$c/لة، أق�مv م`اب�ات االح/الل اإلس�ائ�لي على اق/cام

، وس� الق�س ٍوأفـاد رضـ�ان ع$ـ�و، فـي م�ـ�aر لـه ع0ـ� وسـائل ال/�اصـل  .yج$ال ع$�و، في حي ال�rر
ًاالج/$اعي، أن ق�ة م� م�nنة م� ض�ا¢ مق� ال$`اب�ات اإلس�ائ�لWة، في  ً ًال$WN�nXة، وع�اصـ�ا مـ� قـ�ات ّ

ة ل�اء الق�س االح/اللWة ال`اصة، ق� داه$v م�#ل العائلة، ون�4ا ألن ج$ال ع$�و ل�nI 9 في  ًوح�ة ش̂� ّ
ًم�#لــه، فقــ� ســل$v م`ــاب�ات االحــ/الل عائلــة ع$ــ�و، اســ/�عاء عــاجال ل=$ــال ع$ــ�و، لل/cق�ــo معــه فــي  ً ّ

  .WN�nة، وس� الق�سفي مق� م`اب�ات االح/الل، في ال$X) ٤غ�ف رق9 (
ًوأشار رض�ان ع$�و إلى أن م�اه$ة م`اب�ات االح/الل ل$�#ل العائلة، 'rcا ع� وال�ه، جاء على  ّ

ّم/c�و ض� ال/W0gع(خل£Wة مaارi/ه في مVت$�   ش`;Wة ٥٠٠اإللL/�وني، الys تaارك �Wه أك�r م� ) ن
dاألحـ#اب والقـ� الع�WNـة ال�^�Wـة ع�WNة مـ� م`/لـف اله��ـات وال$VسـXات العاملـة للقـWKة الفلـW��gXة، و

  .والق�مWة، واإلسالمWة
  ٢١/٢/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 

***  

 



  

 
١١

  اص�ارات
 إشهار أرNعة D/i وم�قع إلL/�وني في الق�س

 

نv$4 اله��ة اإلسالمWة العلWا ونادy ال$��ف�� في الق�س  - ع#�# الع;ا-  الق�س –ال�س/�ر
ً'ال�ام، ب/�0ع 9��i م� رجل األع$ال 'Xام �iامة، حفال ، في قاعة اله�ل��y )م١٠/٢/٢٠٢١(األرNعاء 
 .ّ، ت9 بrه ع�0 تق�Wة ال#ووم»ّإلشهار أرNعة D/i وم�قع الL/�وني«¥وجا¤Wا 

، م��0ا ت�gر ف�Lة i/ا'ه . اف//ح الcفل س$احة الWaخ د ًّع�nمة ص�0 y»��gXً؛ ب�ءا »حق�ا في فل
صفcات فق�، ت/c�ث ع� حق�ق�ا في ) ٦(م، إذ iان ��ارة ع� مcاض�ة م� ح�الى ١٩٧٨م� عام 

ّف/��ه االح/الل لل$cاض�ة وت9 اس/�عاء الWaخ ع�nمة . فل��gX وع�م م�aو�Wة االح/الل ومX/ع$�اته
ًلل/cق�o ح�ل ال$cاض�ة، ث9 ق$v ب/�سWعها ح/ى أص�i vc/ا'ا، وه� اآلن ب�� أی�9nI في ^�ع/ه الrام�ة ُ .

 .dث9 اس/ع�ض س$اح/ه الD/L الrالثة األخ�
ًوتc�ث الع;ا دا�Wا إلى ض�ورة ال/�ث�o ل�ج�دنا ال/ار�`ي في ال$�ی�ة ال$ق�سة، '$ا cIف� 

�Wة؛ ألن ص�اع�ا مع االح/الل ص�اع ه��اتي وت�ثWقي ّه��/�ا ال̂�  :وأما 'ال��Xة للD/L ق�� ال�قاش، فهي. ّ
، ^�ع على نف. ، ل$Vلفه س$احة الWaخ د»حق�ا في فل��gX«ك/اب  ( - ١ ُع�nمة ص�0 y قص��و «قة

ناق¨ �Wه الWaخ ع�nمة الoc الع�Nي واإلسالمي في فلna' ��gXل عام . »ووق£Wة الق�س
. ًوالق�س على وجه ال`;�ص، م��0ا 'القgع م�d ارت�ا¢ ال$X=� األق;ى ال$�ارك 'عق��ة ال$Xل9

 .ك$ا اس/�� إلى ال$�اجع وال$;ادر ال/ار�`Wة ال$`/;ة 'ال/ار�خ الق�9I والc�ی�
، و�غgي أنgaة ال�ادy »س��ة وم��Xة، 'الLل$ة وال;�رة: نادy ال$��ف�� في الق�س«ك/اب  ( - ٢

 d�ل$ة وال;�رة على مLي »)٢٠٢٠- ١٩٥٥(ًعاما ) ٦٥('الXسV��0 م� مi ه ع�دW� شارك ،
ّال�ادy وأعKائه في الف/�ات ال$`/لفة، وiان ال$�ح�م ^اه� ال�$� ق� زود مع y اب/Lال y�

�cلة ع�ّوم�gل$ة مn' وم/ا'عة ّر�ه yة ال$�اش�ة في إدارة ال�ادWه الع$ل/N�=ه تW� oوث ،yال�اد ّ
 .شVونه

yع�nمة ص�0 '$��0 . ، ت/�ع �Wه ع#�# الع;ا عالقة الWaخ د»لغات) ١٠(أم�� ال$��0 بـ «ك/اب  ( - ٣
م=$ل ال$الحقات واإلج�اءات االح/اللWة : ، م�ها١٩٦٩ال$X=� األق;ى ال$�ارك م�s ح��قه عام 

) ٩(ث9 ت9 ت�ج$ة ما i/�ه الع;ا إلى . y الWaخ ص�0 وت;��cاته ال�افKة لالح/اللض� أنgaة
، ت9 ج$عها في هsا الL/اب   .dلغات أخ�

  
  
  
 



  

 
١٢

الys انعق� في » وقائع ال$Vت$� األكادI$ي ال`ام� لله��ة اإلسالمWة العلWا«ك/اب  ( - ٤
ُ، ^�ع على نفقة »ةقالcق� الW��aة والقان�نWة لألوقاف ال$ق�سW«: ، 'ع��ان٢٣/١١/٢٠١٩

قص��و ووق£Wة الق�س، 9KI ع�a أوراق عل$Wة ل`$Xة ع�a م� العل$اء وال�اح��r م� 
فل��gX والع�اق وال$غ�ب، غvg اآلثار ال�ی�Wة واالج/$ا�Wة واالق/;ادIة لألوقاف ال$ق�سWة، 

ح/الل قوحق� ال$�ق�ف عل�ه9 في األوقاف اإلسالمWة ال$ق�سWة واألوقاف ال$ق�سWة وم`الفات اال
 .القان�نWة

  جامعة الق�س معه� الق�س لل�راسات واال'cاث*
  ١٧ص/٢٢/٢/٢٠٢١ال�س/�ر 

*** 

  فعالWات
  dدع�ات إلع$ار األق;ى في ال�is الrانWة لف/ح م;لى 'اب ال�ح$ة

 

  ال$�i# الفل��gXي لإلعالم- الق�س ال$c/لة 
/�اج� وال;الة �Wه ت#ام�ـا نأ^لo نgaاء مق�س�� دع�ات إلع$ار ال$X=� األق;ى ی�م االث��� وال

وتــأتي دعــ�ات ال�ــgaاء مــع تــ;اع� اق/cامــات  .dمــع الــ�is الrانWــة الســ/�داد وفــ/ح مــ;لى 'ــاب ال�ح$ــة
 .ال$=$�عات االس/gWانWة لXاحات ال$X=� األق;ى وارتفاع وت��ة األع$ال ال/ه���Iة في ال$�ی�ة ال$ق�سـة

ُى شـعD القـ�س الع4ـ9W، ذلـE الـaعD الـys لـncI 9ـ9 إل: "وv0/i ال$�ا'gة ال$ق�سWة ه�ادy الcل�اني قائلة
Xل9 إلـى لـ�ی� هللا، أیهـا الـaعD الـys إذا قـال فعـل، غـ�ا هـ�  I 9ـع إال » وحـ�ه، ولـiًإال » وح�ه، ولـ9 ی� ُـ

9nـ��� ! ال ی�قى شـ�0 مـ� سـاحة ال�ح$ـة إال وعل�هـا قـائ9 وذاكـ� وسـاج�.. ی�م�ri ـ�ا ف�هـا، �ـهللا إنg'را
9Lق�رت �g�®I 9i9نغ��n9، ¡هللا معi�;9، واح$�ا نL9، واح$�ا عق��تnع$اره، فأدوا واج�Qعلى دخ�له و ."  

ــ�اث ٢٠٠٣وأغلقــv قــ�ات االحــ/الل عــام  d مــ;لى 'ــاب ال�ح$ــة بــ�ع� اســ/`�امه مــ� ل=�ــة ال/
 وضعv ق�ات ١٦/٢/٢٠١٩وN/ار�خ  .٢٠٠٩اإلسالمي ألنgaة سWاسWة، وNقي ال$X=� مغلقا ح/ى عام 

̀ـارجي األمـ� االح/الل م� 'ـاب إحnـ ام الـ�gWXة علـى مـ;لى 'ـاب ال�ح$ـة، أقفـاال علـى ال�ـاب الc�یـ�y ال
وNع� ی�م�� فقـ� مـ� وضـع األقفـال خلـع الـ�aاب ال$ق�سـي ال�ـاب 'إقفالـه،  .الys أثار ح£4Wة ال$ق�س���

ول$�اجهة م`ggات االح/الل،  .ل/��لع إث� ذلE م�اجهات مع ق�ات االح/الل ال/ي ق$عv ال$ق�س��� 'ع�ف
gلقـv دعــ�ات للcــa� وال/4ـاه� فــي یــ�م ال=$عـة الــys أعقــD هـsه األحــ�اث مــ� أجـل ال/ــ;�y أل^$ــاع ان

 'اف//ـاح ال$ـX=� وQعادتـه إلـى مـا iـان علWـه ق0ـل ٢٢/٢/٢٠١٩ناالح/الل، ح�� ن=ح ال$ق�س�� ب/ار�خ 
، وم�s م�ة ^��لة، تXعى سلgات االح/الل لل�gWXة علـى ال$�gقـة الـW{�aة مـ� ال$ـX=� األقـ;ى.٢٠٠٣

ــ�م ع0ــ� الcف��ــات ال�صــ�ل إل�هــا  ــ�W ســاح/ها، وتcــاول ال� ــاب ال�ح$ــة، وت$�ــع ت�مW$هــا وت0ل ًوتc�یــ�ا '
  .وته���ها

  ٢١/٢/٢٠٢١ال$�i# الفل��gXي لالعالم 



  

 
١٣

  اس/$�ار ت�فo ق�افل ال$�ا'��g م� ال�اخل الفل��gXي إلى ال$X=� األق;ى
 

یــ�م األحــ�، قافلــة ، �١٩٤٨ـs عــام لفلــ��gXي ال$c/ــل مانgلقـv مــ� م�ی�ــة ال�اصــ�ة فـي الــ�اخل ا
 .ال$�ارك إلع$اره 'ال$;ل�� وال�Nا¢ �Wه ال$X=� األق;ى ج�ی�ة تقل ع�aات م� أهالي ال�اخل إلى

  ح$ـالت ال$�اصـ�ة ل$�ی�ــة القـ�س ولل$ـX=�٤٨نوجـ�د الفلـ����gX فـي األراضـي ال$c/لــة عـام 

 .اخل ق0ل ع�ة أسابWعًم� خالل إعادة ت���X ق�افل األق;ى انgالقا م� م�ن ال� األق;ى

 .وتع/#م الق�افل االع/Lاف في أروقة األق;ى وخاصة في ی�م ال=$عة iأح� أشnال ال�فاء له

ش� ال�حال إلى ال$X=� األق;ى وال/�اج� �Wه وقgع  وأ^لo الع�ی� م� ال$ق�س��� دع�ات '�Kورة
  .نوال$X/�^��� الsی� cIاول� االس/ف�اد �Wه الo��g على االح/الل

  �٢١/٢/٢٠٢١ة الق�س م�قع م�ی
*** 

  تقار��
  خ�gة م/أخ�ة ق� ت;cح أخgاء ال$اضي.. فل��gX تقاضي ب��gانWا

  

وتc$�ل " وع� بلف�ر"مnc$ة فلW��gXة قvK ب�gالن   -  األناض�ل–  ل�ا'ة ذوقان- رام هللا
�����gXالفل oc' تsة ع� ال=�ائ9 ال/ي نفWولVX$ا الWانgب��.  

  .نأن �nI لها ص�d واقعي وقان�نيال`�gة رم#�ة أك�r م� : األشق�
 .نالق�ار الفل��gXي �n$I أن �nI نقgة انgالق ل/ق�9I ال$لف أمام القKاء الg��0اني: ّحgاب

، "وع� بلف�ر"ت�ای�v وجهات ال��4 ل�d الفل�����gX، عقD إص�ار مnc$ة فلW��gXة، ق�ارا ب�gالن 
 .ل�ه�د إقامة و^� ق�مي في فل��gX الق�ار الys أتاح ل١٩١٧وQدانة ب��gانWا إلص�ارها عام 

dالق�ار، األح�، في ح�� أك� القائ$� على ال�ع� ) ش$الي الKفة(وأص�رت مnc$ة ب�اIة نابل�  ن
نالقKائWة أنه9 س�/�جه� ف�را للقKاء الg��0اني ل$قاضاة ال�ncمة الg��0انWة، في مcاولة إلج�ارها 

 .على االع/sار للفل�����gX وتع��Kه9 ع$ا لoc به9

نال`�gة رم#�ة أك�r م� أن �nI لها "القاضي الفل��gXي الXابo، أح$� األشق�، أشار إلى أن 
 ."ص�d واقعي وقان�ني

نرN$ا ت�L ه�اك مnaلة في اخ/;اص ال$cاك9 الفلW��gXة في مقاضاة ال�ncمة : "وقال لألناض�ل
 ."g��0ًانWة اب/�اءdالg��0انWة، إضافة إلى أن ال�ع� iان D=I أن ی/9 رفعها أمام ال$cاك9 ال

ّ، م�V� حgاب، إلى )غ�� ح�nمWة(نم� ناح�/ه، أشار أس/اذ القان� في جامعة ال�=اح ال�^�Wة 
 .وج�د 'ع�ی� سWاسي وقان�ني للق�ار ال;ادر ع� ال$nc$ة الفلW��gXة

الق�ار �Wه دفعة قان�نWة وسWاسWة ل/;Wcح ما iان D=I م� م�ة، : "وأوضح في ح�یrه لألناض�ل
 ."ت/c$ل ب��gانWا ت�عات وع� بلف�ر، فهي أعvg ما ال ت$لE ل$� ال oc/XIوه� أن 
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 عام ل�gالD 'ع�دة ما iان، ١٠٠على أرض ال�اقع ال نWg/Xع إرجاع عقارب ال#م� لل`لف : "وقال
قل�L ه�اك شعD تأث�، وهsا الق�ار على ال$X/� ال$cلي یiV� الcق� وال$gال�ة 'ال/ع��Kات واالع/sار d". 

إذا أق� القKاء أن ه�اك م`الفة : � حgاب إمnانWة اع/sار ب��gانWا للفل�����gX، وقالولXI 9/�ع
ققان�نWة أو ان/هاك ألy حo م� حق� الaع�ب، وأن ب��gانWا هي م� تv00X 'ه، فX/;�ح ال�Wادة 

 ."الWXاسWة مل#مة بهsا الق�ار القKائي

ق ل/ق�9I ال$لف أمام القKاء نالق�ار الفل��gXي �n$I أن �nI نقgة انgال"ّورأd حgاب أن 
 ."الg��0اني

وأشار إلى إمnانWة االس/فادة م� قKاIا مaابهة ت9 ت�ج�هها للقKاء الg��0اني ون=ح أصcابها في 
 .ك0Xها

ه�اك قKاIا ل$�ا^��� ع�اق���، رفع�ا قKاIا ض� ال=W¨ الg��0اني، وال$nc$ة الg��0انWة : "وقال
نواع/�0ت األم� ض$� اخ/;اصها وصالح�/ها وDXi الع�اق�� تلE أن�Lت في ب�اIة األم�، ل�Lها عادت 

 ."القKاIا

القWKة �n$I أن تnaل ضغgا شعW0ا، فع�� ال/�جه للقKاء الg��0اني س�/Xاءل الaعD : "وأضاف
 ��X/ا ی�فع لsي، وه��gXالفل Dعaة '$عاناة الWولVX$ل� ال$c/ه9 'أنه9 ی�isث، وت�cاني ح�ل الg��0نال

 ."فKلالقWKة 'naل أ

 vانiي"و��gXالفل Dعaة ل$/ا'عة حق� الWة ال�ولXسV$ك لل/=$ع ال�^�ي " (قال�/aجه� م
ت���a األول /، ق� ق�مv في أك/��N")أهلWة"لل$X/قل��، ووزارة الع�ل الفلW��gXة، وجامعة الق�س 

 .dال$اضي، دع� قKائWة ض� ب��gانWا

، أنها تc$ل  ّوجاء في مK$� ال�ع� ُ d  ال$VXولWة القان�نWة وت�عاتها ال�اش�ة ع� ال$$لLة ال$/c�ة"ن
نسل�iها وت;�فاتها ال$`الفة للق�اع� واألخالق والقان� ال�ولي، وال=�ائ9 ال/ي ارت0L/ها خالل اح/اللها 

 ."فل��gX، '$ا ف�ها وع� بلف�ر

، ه� االس9 الaائع الgI ysلo على ال�سالة ال/ي 'عrها وز�� ال`ارجWة الg��0اني، "وع� بلف�ر"و
ل��ن�ل وول/� دy روت�aل�، ) ال�ه�دy(، إلى الل�رد ١٩١٧ت���a الrاني /رث� جW$� بلف�ر، في ن�ف$�0آ

��gXاء و^� ق�مي لل�ه�د في فلaة جه�ها إلنIل غاs0/م/ه س�nأشار ف�ها إلى أن ح. 

، 'ع� معارك دامWة مع جW¨ ال�ولة العr$انWة، وع$لv على ١٩١٧واح/لv ب��gانWا فل��gX عام 
 .١٩٤٨ه=�ة ال�ه�د إل�ها، وت$��nه9 على األرض، ت$ه��ا إلقامة دولة إس�ائ�ل في العام تXه�ل 

  ٢٢/٢/٢٠٢١ الق�س الع�Nي
*** 
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  ت$��# رس$ي في ال/عل9W 'ال$�ارس الفلW��gXة وال�ه�دIة في الق�س: م�4$/ان إس�ائ�ل�/ان
  

الع$الWة، ع� " معا"و" ع�� ع$ai "9Wف تق��� ج�ی� وم��r للقلo صادر ع� م�4$/ي - الق�س
قح=9 الف�ار في الغ�ف ال;£Wة واالزمة الa�ی�ة في تعل9W الgف�لة ال$��nة في الق�س الW{�aة وثغ�ات 
نك��0ة في ح=9 االس/r$ار في ال/عل9W ب�� ش�g ال$�ی�ة، ح�� I$�ع الفل����gX في ال=#ء ال�aقي م�  y

 .ب�ورها في هsه الع$لWةب�اء ال$�ارس، في ح�� ال تق�م ال0ل�Iة ودولة االح/الل 

٪ فق� م� األ^فال في الق�س الW{�aة ٢، فإن "ع�� ع$9W"وDXcN ال$عWgات ال/ي ن�aتها 
 ٢٨وفق� أرNعة مهاجع و.  س��ات مX=ل�� في أماك� خاضعة لإلش�اف٣ال$c/لة م� س� اإلن=اب ح/ى 

^فل في س� ما ق0ل  ألف ٤٠حKانة تع$ل في الق�س الW{�aة، وال/ي م� ال$ف/�ض أن ت`�م أك�r م� 
  .ال$�رسة

ً م�i#ا لل�عاIة ال�هار�ة وحKانة، وثغ�ات ��0iة ب�� ن4ام ٢٤٢وأك�ت ان ه�اك نق;ا في ح�الي 
  .تعل9W الgف�لة ال$��nة في الق�س الW{�aة مقارنة 'غ�ب ال$�ی�ة

ل، عل�ها ، سWاسة ال0ل�Iة وال$عارف ال�ncمWة اإلس�ائ�لWة i�ولة قائ$ة 'االح/ال"ع�� ع$9W"وان/ق�ت 
  .ت�ف�� ال/عل9W والX$اح للفل�����gX ب�0اء ال$�ارس والKcانات وم�اك# رعاIة األ^فال

وقال ال/ق��� ال;ادر ع� ال$VسXة االس�ائ�لWة، ان تلE الWXاسة غ�� ال$/Xاو�ة ب�� الق�س 
،9Wار في ال/عل$r/ة ال`�مات وح=9 االسWة وت4ه� م� خالل ن��cة واضWNة والغ�W{�aإذ ال  ال �n$I

قال$قارنة والف� شاسعا ب�� ما Iق�م للق�س الغ�WNة وال$X/�^�ات في الق�س الW{�aة ولل$�ا^��� 
  .الفل�����gX في هsه االخ��ة

واالع$ى Wg/XIع حال قام '=�لة 'gWXة في الق�س الW{�aة "قوأك�ت ان الف�ار واضcة وشاسعة 
وهsا ال ی/$اشى مع ق�ار ال�ncمة ":" ع�� ع$9W "وقالv". ال$c/لة ان ی�رك ذلE و�aع� 'ال4ل9 الXائ� ف�ها

قاإلس�ائ�لWة ل/قلqW الف�ار االج/$ا�Wة واالق/;ادIة وال/�$Wة االق/;ادIة في الق�س الW{�aة، واالس/=ا'ة 
، م��aة الى ان ال�ncمة وال0ل�Iة "ال/ي ق�م/ها الXلgات ل�قq ال�عاIة ال$��nة في أ^� تعل9W الgف�لة

شاسعة وغ�0 فاح¨ ب�� ما Iق�م للق�س الغ�WNة وما ت/لقاه ال$�ارس في الق�س قتق�ان ب�ج�د ف�ار 
 Dف�ض عل�ه9 م� ض�ائI ل ماi ���0=ی�فع� م �����gXة م� ف/ات رغ9 ان ال$�ا^��� الفلW{�aنال

  .٪١٠٠ب��Xة ت;ل الى 
 v/9 "ولفW$ة في ح#��ان "ع�� عWمة اإلس�ائ�ل�ncم0لغ إضافي ق�٢٠١٨الى ق�ار ال qW;`ره  وت

 الس/L$ال تLالzW م;ادرة األراضي الالزمة ل�0اء ٢٠١٩- ٢٠٢٣ن مل�� شnWل على م�ار األع�ام ٥٠
'اإلضافة إلى ذلE، نq الق�ار على ز�ادة س�ف معای�� ب�اء دور الKcانة في الق�س . دور الKcانة

  .الW{�aة
�ncمة ومc�ودIة ، وج�د صع�Nات في ت�ف�s ق�ار ال"معان"وم�4$ة ع$ال " ع�� ع$9W"واك� تق��� 

ك$ا ��aI . قاس/=ا'ة الXلgات االس�ائ�لWة لل�قq الcاد في دور الKcانة والKcانات ش� ال$�ی�ة
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ال/ق��� إلى أنه ح/ى اآلن ل�nI 9 ه�اك أy ت�Xc في ال$ع�ل ال$�`ف< لأل^فال ح/ى في أحWاء ال$�ی�ة 
  .عWaة ق�ار ال�ncمة٪ فق� ٢ وه� مع�ل بلغ - الW{�aة ال$X=ل�� في أماك� خاضعة لإلش�اف 

ًووفقا لل/ق���، فانه اع/�ارا م� ت$�ز   ٣ ألف ^فل ت/�اوح أع$اره9 ب�� ٤٠ ، WmI¨ ح�الي ٢٠٢٠ً
d س��ات في ش� ال$�ی�ة ، ول�L ل�nI 9 ه�اك س� أرNعة م�اك# رعاIة نهار�ة عامة، 'إج$الي ٤و  ٢٤ق
 ١١٨ً�ج� في غ�ب ال$�ی�ة حالWا ولل$قارنة، ی.  حKانة مع/�ف بها فق�٢٨ م�اك# رعاIة و ً ی�ما٢٠- 

 ٤ً م�i#ا لل�عاIة ال�هار�ة، و�0لغ ع�د األ^فال م�s ال�الدة ح/ى ٤٤٠ًم�i#ا لل�عاIة ال�هار�ة العامة و
 Iف�� ال/ق��� ب�ج�د م�i# رعاIة - وم� ح�� ال/�قعات الف//اح دور الKcانة . ٧٢٠٠٠س��ات ح�الي 

i# رعاIة نهار�ة في أرNعة أحWاء في م�احل ت`�Wg  م�١٧نهار�ة م� ال$/�قع اف//احه في شعفا¢ و
  .م`/لفة

و�ع#و ال/ق��� االف/قار إلى أ^� الgف�لة ال$��nة والف=�ة م� الق�س الغ�WNة إلى نقq ال$�#انWة 
وDXcN ال$�4$/�� االس�ائ�ل�/��، فإن . واالف/قار إلى تc�ی� االح/Wاجات القائ$ة في الق�س الW{�aة

عل9W الgف�لة ال$��nة ال`اضعة لإلش�اف في الق�س الW{�aة mKIف ق�رة اآل'اء، ال�قq الcاد في أ^� ت
ك$ا ��aI ال/ق��� إلى . ًوخاصة األمهات، على الsهاب إلى الع$ل، وق� �KI أKIا ';cة الgفل ون$�ه

أنه خالل ف/�ة �iرونا، أدd االف/قار إلى أ^� تعل9W الgف�لة ال$��nة في الق�س الW{�aة إلى تفاق9 
  .;ع�Nات االق/;ادIة واألس��ة واالج/$ا�Wة للnXان الع�بال

وق�مv ال$�4$/ان في ال/ق���، سلXلة م� ال/�صWات لXلgات االح/الل '`;�ص ت��Xc أوضاع 
مgل�ب اس/r$ار م`;q في ال$�#انWة ی/�اسD مع : وم� ال/�صWات. الgف�لة ال$��nة في الق�س الW{�aة
 م�i#ا ٢٠ی�ج� حالWا أك�r م� : "ت ال0ل�Iة على ال/ق��� 'الق�لورد .ال�ضع الcاد في الق�س الW{�aة

 �cة تق�م ل�W{�aة ال�هار�ة في الق�س الIاء ش� ال$�ی�ة٥٠٠لل�عاcع أنW$ق ^فل م� ج".  
 ف;�ل في م�0ى ج�ی� ٤في األIام ال$ق0لة، س�/9 اف//اح حKانة ج�ی�ة م� : "وقالv ال0ل�Iة أKIا

  ".�احل م`/لفة م� ال/`�Wg وال�0اءd أخ� في مً ف;ال٢٠في شعفا¢، وما Iق�ب م� 
، رفعv ال0ل�Iة م�#انWة ��0iة ل$;ادرة األراضي، ٣٧٩٠ة إلى أنه 'ع� ق�ار ال�ncمة ت=�ر اإلشار

  .وال/ي س/X$ح ب�مج حKانات األ^فال في خ�g ال�0اء
  ١٥/٢/٢٠٢١ الق�س الع�Nي

***  
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  آراء ع�WNة
  'فل��gX االع/�اف عل�ها ال�ول/�� 'cل مق/�عة أوروNا كانv إذا

َّداود i/اب*  ُ  
مع اتKاح معال9 سWاسة الـ�ئ�W األم��nـي جـ� 'ایـ�ن ال`ارجWـة ی0ـ�و أن ال/ـEWna 'ـاالل/#ام 'cـل 

مــ� سـW$أل الفــ�اغ : yوتgــ�ح تلـE الــ�naك الـVXال الــ�Kور ال/ـالي. سـ�#داد يســ�ائ�لاإل – الـ;�اع الع�Nـي
  ال�بل�ماسي الys س//�iه ال�الIات ال$/c�ة؟

لل/أك��، فإن 'ای�ن ت�cك '�Xعة ل/;Wcح الWXاسات الفW4عة لـXلفه، ف`ـالل أسـ�0ع مـ� ت�ـ;��ه 
vـة العالقـات إعادة ن�/ها إدارته أعل�Wnـا األم��$i ،�����gXة والـ�ع9 لالج�ـ�� الفلـW��gXـادة الفلـWمـع ال� 

  .يس�ائ�لاإل – تعه�ت 'االل/#ام 'cل ال�ول/�� لل;�اع الفل��gXي
ي ب�Wـام�� سـ�ائ�لهsه االل/#امات �لv فات�ة وح/ى ان 'ای�ن ت�دد مـ� االتـ;ال بـ�ئ�W الـ�زراء اإل

 الـ�Kور��� للـ�فع نcـ� تcق�ـo سـالم دائـ9 علـى اإلخـالص أوdن/�Wاه� وه� ما ال Iع�n مX/� االه/$ـام 
  .أساس حل ال�ول/��

 �aلف ح�� الق�ب ال=غ�افي لل/`I يNوعـ�م ، وهـ� إقلـاألوس�قال�ضع األورو D9 فـي حالـة تقلـW
 وف�نـXا مـع ن���4ه$ـا أل$انWـاy ب�� وز�ـ� خارجWـة األم�يdلsلE ج� تقارب خالل مVت$� م��نWخ . اس/ق�ار

�����gXار مع الفل�c' ال$;� واألردني به�ف ال0�ءy . �����gXه تع$ل اآلن مع الفلsخ هWم=$�عة م��ن
  .على اس/��اف مcادثات الXالم

ي، فقـ� شـه�ت إسـ�ائ�ل��نWخ تعW{ �nادتها ل/�cك سل$ي فل��gXي مaارiة م;� في م=$�عة م
 وما ه� اإلقلW$Wةالعاص$ة ال$;��ة هsا الaه� اج/$اعا ^ارئا ل�زراء ال`ارجWة الع�ب ل$�اقaة ال/�gرات 

نال$aار�i أك�وا ان القWKة الفلW��gXة سـ/�قى م�iـ# اه/$ـام ج$Wـع ال$ـaار��i . ال$/�قع م� إدارة 'ای�ن
ك$ـا اس/ـKافv القـاه�ة . ي الفل��gXيس�ائ�لة وم=$�عة م��نWخ �W$ا ی/علo 'ال/�cك الXل$ي اإلفي القاه�
وضـع األسـ� لع$لWـة ان/`ا'ـات تـWm��aة  إلـى  جلXات ال�cار الفل��gXي وال/ـي تهـ�فاألس�0عفي نف� 

  . س�gWة ح$اس على قgاع غ#ةإنهاء إلى ورئاسWة ^ال ان/4ارها وال/ي ته�ف
 ان دور }Wــادات عال$Wــة مrــل ف�نــXا وأل$انWــا أساســي فــي تق��ــة إال اإلقلW$ــيورغــ9 أه$Wــة ال=هــ� 

وQذا أرادت . اتفـاق سـالم عـادل إلـى  'ات=ـاه ال/�صـلإسـ�ائ�لال$�}z ال/فاوضي الفل��gXي والKغ� علـى 
ن م�}ــW{ zــادy فعلــ�ه9 االع/ــ�اف بــ�و تــ�دد ب�ولــة إ�هــارف�نــXا وأل$انWــا واالتcــاد األوروNــي 'ــnaل عــام 

��gXفل.  
 أقـ�ت 'أغلW0ة سـاحقة لـ;الح االع/ـ�اف 'فلـ��gX وقـ� ٢٠١٥لق� ص�ت ال�0ل$ان األوروNي عام 

ولLـ� تلـE القـ�ارات غ�ـ� مل#مـة ورغـ9 أن عـ�دا مـ� .  نفـXهاألم� 'naل مX/قل األوروWNةب�ل$انات ال�ول 
ول األوروWNـة  ال/ي اع/�فv 'فلـ��gX إال أن غالW0ـة الـ�١٤٠أعKاء االتcاد األوروNي م� ب�� ال�ول الـ 

��gXة واالع/�اف ب�ولة فل�gا ال ت#ال ت�ف< ال/ق�م خXا وف�نWا ف�ها أل$ان$'.  
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 ان=Wال م��iل إن مrل هsه ال`�gة أحادIة ال=انD س/�ـXف ال/قـ�م نcـ� األل$انWةتق�ل ال$a/Xارة 
قـ�ارا  "نوsiلE قال ال�ئ�W الف�نXي اI$ان��ل مـاك�و إن. حل تفاوضي م�0ي على أساس م�aوع ال�ول/��

��gXاالع/�اف 'فلـ' Dال=ان yفقـ� ع�ـ�ما " أحاد ��gXع/�ف ب�ولـة فلـWفا انـه سـWKـ� ذا فائـ�ة مـnI ًلـ� ن
  ".مف��ة ل�0اء سالم على األرض"Iع/ق� أن تلE ال`�gة 

وال/ي تa$ل " رؤ�/ها للXالم" ت�امD وإدارة'ع� أرNع س��ات م� اله=�م على حل ال�ول/�� م� ق0ل 
فـي .  فإنه م� ال;عD أن نق0ل تلE الc=ج ';�رة جـادةس�ائ�للغ�WNة ال$c/لة إلض9 ثل� م�ا^o الKفة ا
مـ� الفلـ�����gX هـsا % ٥٨ أضـعفv ال/أی�ـ� لcـل الـ�ول/�� ح�ـ� Iعـارض األخ�ـ�ةالW�cقة فإن ال/�gرات 

  .قاالق/�اح وN�ال م� ذلE فه�اك ز�ادة في ال$gال�ة 'cق� م/Xاو�ة في دولة واح�ة
��� القـا^��� فـي ال$�gقـة بـ�� نهـ� األردن وال�cـ� ال$/�سـ� سـ�ائ�ل اإلومع ان`فاض ع�د ال�هـ�د

لLــ� . ًسWــ;�ح هــ�فا ع$لWــا أكrــ� للفلــ�����gX" ال�ولــة ال�احـ�ة"مقارنـة مــع الفلــ�����gX العــ�ب فــإن حــل 
 }Wام ال�ولة الفلW��gXة على ح�ود إس�ائ�ل��� ل� Iق0ل�ا هsا ال/�جه i$ا أن اس/$�ار رف< س�ائ�لمع94 اإل

  .ً ل�W م$�nا١٩٦٧م عا
 ح�nمـة أy دل�ـل ان أyن�� ل;�ادیo االن/`ا'ـات الـaه� القـادم ولLـ� ال ی�جـ� س�ائ�لس�/�جه اإل

فLـل الـXاع�� ل$�ـ;D .  اه/$ـام 'ـالع�دة ل$فاوضـات سـالمأWyة س//ـnaل 'عـ� االن/`ا'ـات سـ/y�0 إس�ائ�ل
 �Kالــ�زراء ی�فـ �WةإقامــةنرئـW��gXذا اســ/$� مـاك�و وم��.  دولــة فلـQــ�ف�� نوgــل فــي ان/4ـار ال/ــ#ام الi

ك$ا ل� تWg/Xع اوروNا ت��0ـ� . ب�ولة فلW��gXة فان ان/4اره$ا س�/=اوز وج�ده$ا في م�اقعه$ا الWXاسWة
�����gXاع�ات إســ�ائ�ل. م�اقفهــا فقــ� مــ� خــالل الــ�ع9 ال$ــالي للفلــXــاول ال$ــcال ت/ــ�دد فــي تــ�م�� مــا ت 

 م�ـaأة فلـW��gXة W٧٠ة ب/�م�� أكrـ� مـ� س�ائ�ل�ات اإلففي شه� ت���a الrاني ال$اضي قامv الق. ب�اءه
هsا األمـ� Iـnaل أك0ـ� ع$لWـة إج�ـار الفلـ�����gX علـى تغ��ـ� مـXاك�ه9 فـي األراضـي . في الKفة الغ�WNة

  .ال$c/لة م�s أرNع س��ات
  .Wة ل9 ی�/ج ع�ها أك�r م� رد لف4ي م� أوروNاس�ائ�ل اإلاألع$ال

هــsا Iع�ــي أن .  ات=ــاه الــXالم عل�هــا أن ت0ــ�y جــ�أة وق�اعــةإذا أرادت اورونــا فعــال ان تــ��X فــي
d وNـsلE تـXاع� فـي تغ��ـ� م�ـ#ان القـ� ١٩٦٧عل�ها االع/�اف ب�ولة فل��gX على ح�ود ما ق0ل ح#�ـ�ان 

 ق� تc/ج ولi �L$ا شاه�نا �W$ا q`I ال��X� فإن العالقات إس�ائ�ل. في ال$فاوضات وتKع إ^ارا للXالم
وح/ى ل� تأث�ت فإن ذلE سD0 ضzWm . ال$�d ال�ع�� ع��ما تع/�ف ال�ول 'فل��gXالW��0ة ل� ت/أث� على 

  .ل/�م�� آمال سالم ح�Wقي ودائ9 ل=��ان أوروNا األك�r ق�Nا
 *�/Xافة سا'قا في جامعة ب�نc;نأس/اذ في ال.  

  ٢١/٢/٢٠٢١الق�س ال$ق�سWة 
*** 

  
  



  

 
١٩

  العال$��� والXل9 األم� یه�د االح/الل
  ح�ی� الق�س

 ال$c/لـة عـام األراضـي دولـة فلـW��gXة علـى إقامـةولة االح/الل ال#م� في مcاولة ل$�ع تXابo د
اني، األرض وعاصــ$/ها القــ�س الــz��a، مــ� خــالل مــا ت�فــsه علــى ١٩٦٧  مــ� ت�ســع اســ/gWاني ســ̂�

d وشo ^� اس/gWانWة وعـ#ل ال$ـ�ن والقـ� وال0لـ�ات الفلـW��gXة 'عـKها عـ� اآلخـ�، األراضيوم;ادرة  ق
 – ء ال=هــ�د الs0$ولــة مــ� ق0ــل الع�یــ� مــ� دول العــال9 مــ� اجــل حــل الــ;�اع الفلــ��gXيخاصــة فــي ضــ�

 دولـة االحـ/الل وهـي مقامـة م�ـs عـام األولـى دول/ـ�� لـaع��0 إقامـةًوفقـا لل�ؤ�ـة ال�ولWـة وهـي  يس�ائ�لاإل
 مـ�ه9 األك0ـ� وال$�ا^��� الفل�����gX الsی� ش�دوا م� دIاره9 وال ی#ال ال=ـ#ء األرض على حXاب ١٩٤٨

WmI¨ داخل م`W$ات س�اء في الKفة أو القgاع أو في بل�ان الـa/ات الع�Nـي والعـال$ي، والrانWـة ال�ولـة 
ي الغاشـ9 علـى سـ�ائ�لالفلW��gXة ال/ي Iع/�ف بها العالi 9�ولـة م�اقـD تcـv االحـ/الل و�ع$ـل االحـ/الل اإل

Wة انـه تـ9 ق0ـل أIـام سـ�ائ�لاآلن اإلفق0ـل یـ�م�� ذiـ�ت ح�iـة الـXالم  .ً مـ� خـالل مـا ذiـ� آنفـاإقام/هـام�ـع 
 الل/فـافي dأخـ� الع�#ر�ـة وم�اقـ;ة – م�اق;ة لoa نفo أسفل حاج# قل��Iا وت$��ل لaارع الـ#�9W إعالن

 إلـى  ت�اصـل جغ�افـي بـ�� شـ$ال وج�ـ�ب الـKفة الغ�WNـة،إI=ـادح�ارة، وان اله�ف م� iـل ذلـE هـ� عـ�م 
ق والفـ;ل بـ�� ال$ـX/�^�ات وال$ـ�ن وال0لـ�ات جانD ع#ل 'عKها ع� اآلخ� م� خالل سلـXلة مـ� الgـ�

Eا ته�ف دولة االح/الل م� ذل$i ،ةW��gXوالق� الفلd ـة  إلىWNفة الغ�Kفي الـ ���^�/X$اعفة ع�د الKم
ــى ال$c/لــة ــه هــ� إل ــ� الهــ�ف م� ــ� مــX/�^� لفــ�ض أمــ� واقــع ج�ی ــ�I$غ�افي  إلــى نمل� جانــD العامــل ال

ًاته9 علــى ال$ــ�ا^��� ال/ــي ت/ــ;اع� ی�مــا 'عــ� آخــ� فــي ال$ــX/ق0لي هــ� م�اصــلة هــVالء القgعــان اع/ــ�اء
 أرضـهمcاولة 'ائXة م� ق0ل دولة االح/الل ورعاع ال$X/�^��� الKغ� على شع�0ا م� اجل ال�ح�ل عـ� 

غ�ـ� ان  .ل�/�Xى له9 زرعها 'ال$#�� م� ال$X/�^�ات االسـ/ع$ار�ة وضـ9 مـا n$Iـ� ضـ$ه ل�ولـة االحـ/الل
ق صام�ا ف� االح/الل واه9 ألن شع�0ا س��قى  ول� ت�¤�ه iل ال$$ارسات واالن/هاكـات وال=ـ�ائ9 ال/ـي أرضهً

ــى الــ;$�د إصــ�ارًصــ�ارا علــى إ وiافــة م$/لLاتــه ومق�ســاته، بــل ســ/#��ه أرضــهتــX/ه�فه وتــX/ه�ف   عل
  .وم�اجهة iل ذلE 'إرادة صل�ة ال تل��

 ع$لWة ضـ� دولـة تإج�اءا ال$/c�ة وم=ل� األم� ات`اذ األم9'قي على دول العال9 وفي مق�م/ها 
 والق�ارات ال�ولWة ذات العالقة واألع�افقاالح/الل وع�م م�اصلة ال/عامل معها على انها دولة ف� الق�ان�� 

�����gXعـــ�دة الالج�ـــ�� الفلـــ oة وفـــي مقـــ�م/ها حــW��gXة الفلـــWKـــاره9 ال/ـــي شـــ�دوا م�هـــا  إلــى 'القــIد
  .ال$X/قلة وعاص$/ها الق�س الz��a ال�ولة وQقامةوتع��Kه9 ع� س��ات ال/�aد وتق��� ال$;�� 

نانه ب�و ذلE فإن ال;�اع س�/�اصل و�ه�د األم� والXل9 ال�ول��� 'D0X ال/ع�v االح/اللي وع�م 
 العال$Wـان سـ���Wان فـي خgـ� مـا لـ9 یـ/9 واألم�فالXل9 . مcاس�ة دولة االح/الل على ج�ائ$ها وان/هاكاتها

  .وضع ح� لالح/الل الغاش9
  ٢٢/٢/٢٠٢١ الق�س ال$ق�سWة

*** 



  

 
٢٠

  ما الع$ل؟: نمgار الق�س أم مX/ع$�ة ع�gو
  

  *ول�� سال9. د: 'قل9
، وNع� ح�ب ١٩٢٢أنaئ مgار الق�س م� ق0ل سلgات االن/�اب الg��0اني في م�gقة قل��Iا عام 

 ان/قل ال$gار إلى ال�الIة القKائWة ال�ncمة االردنWة وذلE وفo ق�ار م�4$ة ال��gان ال�ولي ١٩٤٨
وعلWه فإن أy إج�اءات . ، وهي إح�d ال$�4$ات الr0�$قة ع� األم9 ال$/c�ة)اnIاو(ى قلل�a األدن

 وح/ى ال��م هي إج�اءات غ�� ش��Wة م� وجهة ن�4 ١٩٦٧إس�ائ�لWة ت/9 على ارض ال$gار م�s عام 
نالقان� ال�ولي وiل ق�ارات الW��aة ال�ولWة ال`اصة 'فلi ،��gX$ا أنه ی/�اق< 'naل م�اش� مع ق�ار 

 .�4$ة إnIاو ال$�isرم

انaأت الi�cة ال;ه��نWة مX/ع$�ة صغ��ة ١٩١٠في نهاIات العه� العr$اني، وNال/c�ی� في عام 
في 'ع< ال$�احل، وأص�vc هsه ال$X/ع$�ة ق�ب ” ال$�شاف ال#راعي”على أراضي قل��Iا ات`sت شnل 

دة هللا تار�خ الLفاح و��Xد الLاتD الفل��gXي خال� ع�. ١٩٢٢ال$gار 'ع� انaائه '=ان0ها عام 
ئاإللL/�وني ال�n$I ys للقار الع�دة ” 'اب ال�اد”الفل��gXي ض� هsه ال$X/ع$�ة 'naل مف;ل في م�قع 

 . إلWه

، ث9 عاد االح/الل اإلس�ائ�لي إلنaائها g�$iقة ص�ا�Wة 'ع� ١٩٤٨وق� ان/هv هsه ال$X/ع$�ة عام 
ت إس�ائ�ل تaغ�له ل�حالت دولWة، ول�L ع�م أما ال$gار ال$=اور لها فق� أراد .١٩٦٧اح/الل عام 

االع/�اف ال�ولي 'W��aة س�gWتها علWه ورف< الi�aات ال�ولWة لل��gان ت�9W4 رحالت ج��ة م�ه وQلWه، 
أدIا إلى ح;� اس/ع$االت ال$gار للXف��ات االس�ائ�لWة ال�اخلWة على غ�ار ت�9W4 رحالت ب�� الق�س 

 'ع� ان�الع االن/فاضة الrانWة، وم�s ذلE ال��c ب�أت ٢٠٠١الت عام وIQالت وهsnا، وق� ت�قفv هsه ال�ح
yسلgات االح/الل تف�L '$ا تفعله 'ال$gار سW$ا 'ع� أن أقامv ح�له ج�ار الف;ل الع�;� لف;ل الق�س 

وخالل ال��Xات ال/الWة ت9 ال/ف��L إس�ائ�لWا ل/��cل ال$gار إلى م�gقة . ع� الKفة م� ال=هة الa$الWة
X/ع$�ة ع�gوت م� خالل إنaاء تXعة آالف وح�ة سW�nة ف�ها ت#داد إلى أح� ع�a ألف وح�ة ت�سع ل$

ن، وق� ت9 االف;اح ع� هsه ال`gة 'ع� أن تv�$K صفقة الق� االم��Wnة ٢٠٣٠سW�nة مع عام 
 .م�aوعا آخ� لل$gار

 ثاني ن iان�٢٠األم��Wnة ال/ي أعل�v في ) نصفقة الق�(ن;v خgة الXالم م� أجل االزدهار 
 على إنaاء م�gقة سWاحWة فلW��gXة في م�gقة مgار الق�س تa$ل إنaاء ف�ادق ومgاع9 ٢٠٢٠عام 

ومcالت ت=ار�ة سWاحWة، على أن ی/9 جلD الc=اج ال$Xل$�� وال$���cWX م� ال�ول الع�WNة واإلسالمWة 
ال$ق�سة لل$Xل$�� إل�ها 'ال/�o�X مع األردن، ونقله9 م�ها ب�اصات سWاحWة ح�یrة ل#�ارة األماك� 

وال$���cWX في ال0ل�ة الق�I$ة م� الق�س وح�ال�ها، ث9 الع�دة إلى م�gقة ال$gار الWXاحWة للXف� م�ها 
 .عائ�ی� إلى 'الده9

نق0ل أن I=ف ال�0c ع� خgة صفقة الق� أعل�v ال�ncمة االس�ائ�لWة خg/ها إلقامة تXعة آالف 
 ٢٠٢١ ومgلع عام ٢٠٢٠ومع نهاIة عام . ع�gوتوح�ة سW�nة على أرض ال$gار ل/�سWع مX/ع$�ة 



  

 
٢١

�ح م�aوع ال/`�Wg لالع/�اضات علWه م� ق0ل  كانv ع$لWة ال/`�Wg لهsه ال�ح�ات ق� اك/$لv، ̂و
نال$/�Kر��، و�Nاءا على ذلE ی/�قع م�i# الق�س للVaو العامة االس�ائ�لي الW$��ي أن ال�0اء في  ً

 أشه� إلى عام م� أجل إفaال ١٠ت�ف� ف�صة م� وهsا Iع�ي . ٢٠٢٢ال$�gقة ل� ی0�أ ق0ل عام 
ال$�aوع وم�ع ت�ف�sه، ح�� ی��4 إلWه م� وجهة ال��4 اإلس�ائ�لWة i$ا ^�ح ال$�i# ال$�isر على أنه 
 Eلsiا وWال$�ی�ة أم� �;cI ة في ش$ال الق�س م$اIة ال�ه�دWانnXافة الrLي ل#�ادة ال=Wوع اس/�ات�aًم

yوعلى غ�ار هsا ال$�aوع I=�  لفل��gXي ل$�ی�ة رام هللا وما ح�ال�هافي م�اجهة ال�$� ال�I$�غ�افي ا
أKIا إنaاء مX/ع$�ة ج�ی�ة ج��ب الق�س 'اس9 مX/ع$�ة جفعات ه$/�س ال/ي س/ع#ز الrLافة الnXانWة 

 .ال�ه�دIة وتc;� ال/$�د الع$�اني والnXاني الفل��gXي في مcاف4ة ب�v ل9c وما ح�ال�ها أKIا

Wة ح/ى ب�ء ع$ل ال$�aوع �n$I ع$ل ال��rL وم� ذلE أن تق�م ال�ncمة خالل ال�Xة ال$/��
الفلW��gXة 'الع$ل 'nل ال�سائل ال�بل�ماسWة والقان�نWة الالزمة إلفaال ال$�aوع، وsiلE مgال�ة الW�aقة 

��gXة مع فلi�/aة مWKار ل�فع قg$ة على الWائKة القIاء ال�ولي م�  األردن صاح�ة ال�الKفي الق
 ١٩٢٢اذ ال$gار وم�ع ب�اء مX/ع$�ة ع�gوت، ومgال�ة ب��gانWا �iنها ال$VسXة لل$gار عام أجل إنق

قوف� iل ما سo0 إ^الق ح$لة . لل�ق�ف ';�امة وع$ل iل ما یل#م إلفaال ال$`�g االس�ائ�لي 'aأنه
ال�ولWة dمقاومة م�نWة على غ�ار ما ج� في ال`ان األح$� ت=لD الXف�اء والق�اصل ال�ول��� وال$�4$ات 

  . مع شع�0ا على االرض ل$�ع ت�ف�s هsا ال$�aوع واالخ� ال$aا'ه �W$ا XI$ى '=فعات ه$/�س
 أكادI$ي فل��gXي* 

  ٢٢/٢/٢٠٢١ الق�س الع�Nي
*** 

  آراء ع��0ة م/�ج$ة
 "األ'ارتهای�"قص��و

 "هآرت� "-نج�ع� لWفي
قب�سا^ة ال;��و أراضي الKفة الغ�WNة » انقsوا«: ٢٠٢١ّتع�ف�ا على ال;ه��نWة في س�ة 

ًفي ال=ل�ل أKIا، iي ال تقع األراضي ال$ق�سة » انقsوا أراضي«، )نك��� v$W�i ل�XWائ�ل(ال�ائ9 إلس�ائ�ل 
َإذا iان ه�اك م� ل�Iه شE في الgا'ع الق�مي . ًفي أی�y اإلس�ائ�ل��� ال�=��X الsی� ه9 ل�XWا یه�دا

، لل;ه��نWة في ردائها ال$عاص� ، نع9 الع�;� yالع�;� y �Wجاء رئ ،»v$W�i ��Lإب�اهام »نال ،
 .دوف�وفاني، وأزال آخ� ال�naك

، أKIا ال$قابلة األخ��ة ال/ي أج�اها معه iال$ان لWف���nX م�  ًمrل ن;�ص صه��نWة ��riة أخ� d ُ
نع��ما �nI ال�q 'الع��0ة و�/علo . ، هsا األس�0ع، D=I ت�ج$/ها إلى لغة أوروWNة»١١كان «ق�اة 

Iق�ل » yساع�وني، جار ی��� أن یW0ع األرض ل�ه�دy«. ً ال I;�م أح�ا في إس�ائ�ل'الع�ب ی0�و أنه
Iق�ل ال;ه��ني ال�قي » yساع�وني، جار ی��� أن یW0ع األرض لع�Nي«. ُال$عادy للXامWة الcق��

 .هsه هي ال;ه��نWة i$ا قال ل�ا أح� زع$ائها. األخالقي



  

 
٢٢

ًلv إلى ق�ة ع4$ى، ل�L ش��ا ل9 ی/غ�� ، ال�ولة قامv وت١٩٢١�c ول�W س�ة ٢٠٢١هsه س�ة 
 - » إنقاذ األرض«ًل�Kع جان�ا االس/`�ام الs/0$ل ل$;gلح . yفي ال=aع العقار لهsه الi�cة ال$��cفة

 ��cال Eذل sل دماغ�ا ب�أ م��Xوغ ، قك�0نا على هsا الaعار مN�/nا على ال;��و األزر ق َ وال نXأل م� - ً
ل�n$I zWi �L ل$$rل مVسXة صه��نWة ال/c�ث ع� ش�اء أراض . َالys ن�قs األرض م�ه ول$;لcة م�

 ال�ه�دy، في دولة م� ال$ف/�ض أنها دI$ق�ا^Wة، م� أجل إنقاذها iي ال - في ال=ل�ل اإلس�ائ�لي، الع�Nي 
 .تقع في أی�y م�ا^��� ع�ب

َدوف�وفاني، ال=ل�ل ل�W ملLا لE، ه� ملE لnXانه الsی� ل�Xc ال�c ل�gI 9دوا iله9 على ُ ً y�ی 
ما . ، لsلE 'ق�v ال$�gقة األخ��ة م� ال0ل� ال/ي ی�ج� ف�ها أك��rة ع�WNة١٩٤٨آ'اء ال;ه��نWة في س�ة 

ًهsه أرضه9، ت$اما i$ا هي أرضE، وأك�r م�E قلWال، ألنه9 'عi EXnان�ا . ال�Xئ في ذلE؟ هsا ج�� فق� ً
 .م� سnان هsه األرض م�s أجWال

وح�Wقة أن ح#ب الع$ل .  �n$I أن ن9a رائc/ه م� 'ع��قالفXاد في ال;��و ال�ائ9 إلس�ائ�ل
وح�iة م��ت� ش��nان في هsا ال$�aوع ال�^�ي ال�/� ه� دل�ل قا^ع على ما آل إلWه الXWار 

ُ، مع94 أراض�ها هي أراض نهv0 م� أصcابها في ال��Lة »ش�iة م� أجل ال$�فعة العامة«. ال;ه��ني
��d م�ات الق� الع�WNة، فق� iي ت$�c وج�دها م� األرض ًول9 تع� إل�ه9 أب�ا؛ ش�iة غvg على ت�م

 ٢٠٠٩وتلغي إمnان ع�دتها إلى أصcابها؛ ش�iة 'اعv ^�ال س��ات أراضي لل�ه�د فق�، وم�s س�ة 
 �Kة إل�ها ال ی�ج� اح/الل وال ی�ج� خ� أخ�Xفي ق�ار رس$ي؛ 'ال� Eذل v`بل دولة واح�ة م� -ّرس 

/aI وف�ها ،�cها نه� األردن إلى ال�/iارaا مW$ا رسKIأ vواح� فق�؛ واآلن، أعل� Dاألرض أب�اء شع �ً ً d
 .في ج��$ة ح�ب تX$ى ال$X/�^�ات، 'ع� أن فعلv ذلE ^�ال س��ات م� خالل ش�iات وه$Wة

أم ال، ی/ع�� عل�ه9 أن ی/ع�ف�ا على » األ'ارتهای�«إلى أول�E الsی� ال ت#ال ل�یه9 ش�nك، هل هsا 
في اإلدارة وفي » م��ت�«ًمع أعKاء م� الW$�� وم� الXWار، وأKIا م� . قال;��و ال�ائ9 إلس�ائ�ل

  .، رم# اإلج$اع اإلس�ائ�لي»األ'ارتهای�«ق تع�ف�ا على ال;��و ال�ائ9 لـ- األع$ال 
  ١٧ص/٢٢/٢/٢٠٢١ال�س/�ر 

*** 
 yال�ه�د z{ال� 

  نه��ش� ه�nه� -إس�ائ�ل ه��م
 

�ائ�ل ل$�اصلة اع$اله '�aاء االراضي في iل قی��غي ال/�ح�D 'ق�ار ادارة ال;��و الق�مي الس
ال ی�ج� اy ج�ی� في ال$Xعى الys ی/�اصل م�s مائة س�ة ل�aاء االرض في م=االت یه�دا . 'الد اس�ائ�ل

في مXا�Wه في هsه ال$�ا^o 'ع� العام ” نالv$W�i ��L“قلق� وا�D ال;��و الق�مي . والXام�ة اKIا
  . اKIا١٩٤٨

، ح4ي 'اس�اد iامل الق�ار الys ات`s مع دخ ق�ل اب�اهام دوف�فاني الى م�;D رئ�W ال;��و
�gداني ع ،oابXال �Wة، '$� ف�ه9 . م� ال�ئgaة نWة صه��ن�gل خLان ال�د الف�ر لل$عارض�� لiوy
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م� حاخام�� اصالح��� في ال�الIات ال$/c�ة ووiالء م�ل اوسل� االس�ائ�ل���، 'ال�Xعة ال/ي ج��وا ف�ها 
ول�L رد وز�� ال�فاع، الys سارع الى ا^الق رسالة تcف� . �v االبW<، ل�nI 9 مفاج�ارد الفعل م� ال0

، D=I ان ی��r ال/Xاؤل ل�W واضcا zWi ت�ه�ر ب��ي غان/� الى نقgة . قرس$Wة الى رئ�W ال;��و
  .درك اسفل ج�ی�ة في ان�cافه ع� الo��g ال/قل��y ل#ع$اء ح#ب الع$ل

ق وال/ي ^ل0ها رئ�W ال;��و الق�مي الXابo –ن� ی�سف ال� dفي ف/� قان�نWة للقاضي ال$/قاع
و��N . قداني ع�g جاء تأی�� iامل ل$�اصلة ع$ل ال;��و الق�مي في یه�دا والXام�ة والق�س اKIا

، اق/�vX اق�ال رئ�W ال�زراء لWفي اش�nل   .dال$ق�مات ال/ي اس/��ت ال�ها الف/�
ق الق�مي Iعق�ب ت�Xر، ت�g اش�nل  الى رئ�W ال;��و١٩٦٨في i/اب ^��ل م� ح#��ان  ق

�Kى “: الى ال$=االت ال/ي خلف ال`� األخa`ل$ا في ال$اضي، 'اس/ع�ادنا اال نrم/علقا م �nWس ��rLنال
هsه . ال$هام ال;�mة وNق�رت�ا على ت�ف�s ال$�aوع االس/gWاني الgلWعي ب#خ9 في ال$�ا^o ال�ع��ة ل�الدنا

ق��و الق�مي م�s ال0�اIة في تcق�o هsه األه�اف م� خالل ت��cل ال$هام س/�فs فق�، اذا ما ان`�¢ ال;
انgالقا م� ال�الء له�فه األساس : ال$�ا^o ال$ه=�رة ال/ي ت�N< عل�ها لع�ة األجWال، الى ارض حWة

  .”الys ه� إI=اد أرض الس/gWان ال�الد
لcاجة ال���cة قفي رد رئ�W ال;��و الق�مي دوف�فاني ل�ز�� ال�فاع غان/� انaLفv م� ج�ی� ا

نلcف� ال;��و الق�مي V$iسXة مX/قلة خارج ال�ولة، دو ت�Wmة لWXاسة ح�nمة إس�ائ�ل على هsا . ق
ن��ال��Xة لل$/���0 الن4$ة القان� واإلدارة . 'الI ��K$�ل الى ال/EWna خ�0اء ال9nc واإلدارة العامة

^Wة فان اس/$�ار وج�د ونaا¢ الXلW$ة، '$� ف�ه9 مcافل م/;�رة في ال$عه� اإلس�ائ�لي لل�I$ق�ا
Iقلقه9 انه 'ع� . مVسXات م�از�ة ال ت/�ع ح�nمة إس�ائ�ل، هي ح$ل مVسXاتي زائ� I`لo ت�ت�ات إشnالWة

�Wة م�از�ة خارج م��4مة ال9nc ال�س$Wة  ع�aات ال���X م� }Wام ال�ولة ما ت#ال ت�ج� ف�ها مVسXات ̂و
ق�نWة، ال;��و ال/أسXWي وال;��و الق�مي إلس�ائ�ل '$ا ف�ها ال�iالة ال�ه�دIة، الهX/�روت ال;ه�–   .ق

نان تcف� غان/� م� ق�ار ال;��و الق�مي ی�ل م�ة أخ� i 9iان صcWcا ق�ار ب� غ�ر��  dق
اإل'قاء على حالها هsه ال$VسXات ال�^�Wة في االIام ال/ي س�قW{ vام ال�ولة، والX$اح ل$�اصلة ع$لها 

yال�ه�د Dعaة ل�ولة إس�ائ�ل، .'اس9 ال$;الح ال`ال�ة للW$ان اس/$�ار ع$لها 'ال/�از مع االع$ال ال�س y  
 ،yال�ه�د Dعaس�لة إلنقاذ ال�i دولة إس�ائ�ل ��Nل م�ا^��ها، وLولة قان� ل�i نب�� إس�ائ�ل

واالع/�اف بهsا ال/�ت� . ال$ل/#مة '=$ع ال$�افي ووراثة ال�الد، ی�ج� م�s أIامه األولى ت�ت� ال حل له
وNفKل اح/=اج ال$عارض��، نaأت الف�صة . نgالق لفه9 اله��ة ال`اصة ل�ولة إس�ائ�لyض�ور �iقgة ا

قللع�دة الى نقgة ال0�اIة، وال/عه� م� ج�ی� لغاIة ال;��و الق�مي إلس�ائ�ل، الys أ}9W '$�ادرة ه�تXل، 
  .م� اجل ش�اء األرض ألغ�اض الaعD ال�ه�دy في 'الد إس�ائ�ل، الغاIة خال�ة وال$ه$ة مق�سة

  ٢٦ص/٢٢/٢/٢٠٢١الغ� 
*** 
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  اخ�ار 'االن=ل�#�ة
 

Al-Azhar Observatory condemns 'Zionist entity' plans to build settlements 
on Orthodox Church's land in Jerusalem 

'The Zionist entity' is targeting everything Palestinian with the aim of falsifying the 

demographic reality in Jerusalem for the benefit of the settlers, the observatory says. 

Egypt's Al-Azhar Observatory for Combating Terrorism condemned on Sunday the plans of the 
"Zionist entity" to build 3,000 illegal settlement units on lands belonging to the Orthodox 

Church on the borders of Beit Safafa town in Jerusalem. 
These construction plans threaten to besiege the occupied Palestinian city of Jerusalem and 

isolate it from its surroundings on the southern end, the observatory said in a statement. 

"These malicious settlement plans represent a flagrant violation of the early Islamic-era 'Omar's 

Assurance' that guaranteed the preservation of Palestinian lands and the safeguarding of 

Christian churches," the observatory said. 

Omar's Assurance (Al-Uhda Al-Umariya in Arabic) is a book of assurance written by the 

Islamic second Caliph Umar Ibn Al-Khattab (636 AD) to the people of Aelia, the Late Roman 

name for Jerusalem, assuring them the safety of their churches and their properties under 

Islamic rule. 

The observatory of Al-Azhar - the world’s highest seat of Sunni Islamic learning - stressed in 

the statement that the "Zionist entity" is targeting everything Palestinian in order to alter 

demographic realities in Jerusalem for the benefit of the settlers. 

It also rejected the "Zionist occupation's" policy of transgression against Palestinian holy sites, 

Islamic and Christian alike, the last act of which was a terrorist act involving the arson of the 
Church of the Garden of Gethsemane in Jerusalem by a settler. 

Al-Azhar has repeatedly denounced all Israeli transgressions against Palestinians in the 
occupied territories, including attacks on Islamic holy sites in Jerusalem. 

In December, after an Israeli settler poured flammable liquid inside the Church of All Nations 
before setting it ablaze, Al-Azhar issued a statement condemning "in the strongest terms the 

cowardly terrorist attack." 
The observatory called in its Sunday statement on the international community to address these 

Israeli settlement policies that violate international laws, and to provide protection for 

Palestinian holy sites. 

2021-2-21Ahram Online   

*** 

 

Settlers defile Al-Aqsa courtyards 
 

Dozens of settlers defiled on Sunday morning the holy Al-Aqsa Mosque and performed 

provocative rituals amid the forced evacuation of Muslim worshipers by Israeli police. 

Jerusalemite sources reported that 28 settlers entered the courtyards of the Al-Aqsa Mosque. 

The tour was carried out in groups from the Maghareba Gate to the al-Silsila Gate, during 

which provocative rituals were performed. 

The occupation police forced a group of elderly women to move away from the courtyards of 

Al-Aqsa to allow a settler to sit alone, as part of the restrictions imposed on Muslims stationed 

in the Mosque. 

The settler incursions are part of periodic tours aiming to change the fait accompli in the Holy 

City and Al-Aqsa Mosque. 

Meanwhile, a new convoy carrying dozens of Arab residents of the 1948 occupied lands, from 

Nazareth city, departed to the Al-Aqsa Mosque. 
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The idea of the Al-Aqsa convoys is traced back to several years when the Islamic movement in 

particular and the people of the 1948 occupied Palestine in general have been organizing those 

convoys to strengthen the Arab and Islamic presence in Jerusalem and prevent the Israeli  

2021-2-21Information Center Palestinian   

*** 

IOA to raze house of chief Aqsa guard Fadi Elyan in Issawiya 
 

The Israeli occupation authority (IOA) in Jerusalem on Sunday notified chief guard of the Aqsa 

Mosque Fadi Elyan of its intent to demolish the two-story house of his family in Issawiya 

district on Monday. 

According to Elyan, the IOA intends to demolish the house which accommodates 17 

individuals of his family, including 12 children. 

He affirmed that the house was built in a zoned area of Issawiya where construction is 
permitted by the Israeli authorities, expressing his belief that such measure is aimed at 

punishing him for his job and preventing him from working at the Aqsa Mosque. 
An Israeli court last August rejected a request asking for freezing a demolition order against the 

house of Elyan in Issawiya after it had prohibited the family from continuing its efforts to 
obtain a permit for the house. 

Chief guard of the Aqsa Mosque Fadi Elyan had been arrested and banished from the Islamic 
holy site several times after he prevented attempts by Jewish settlers and police officers to 

desecrate the Mosque’s prayer buildings. 

2021-2-21Palestinian Information Center   

*** 

 

Israeli police arrest Jerusalemite girl at the Aqsa Mosque 
 

Israeli police arrested on Sunday evening a Jerusalemite girl from inside the al-Rahma Gate 

chapel in the Al-Aqsa Mosque. 

Jerusalemite sources reported that the occupation police stormed the al-Rahma Gate before 

arresting the girl. 

Two years ago, the Israeli occupation authority (IOA) sought to close the al-Rahma prayer hall 

and impose a temporal and spatial division to impose complete control over the al-Rahma Gate. 

However, Jerusalemites and the Palestinians in 1948 Occupied Palestine responded to that 

scheme and revolted against it forcing the IOA to reopen it after few days. 

2021-2-21Palestinian Information Center   

*** 

Israeli forces detain two brothers, ages 6 and 8, northeast of Jerusalem 
 

JERUSALEM, Sunday, February 21, 2021 (WAFA) – Israeli forces detained today evening 

two Palestinian minor brother, ages six and eight, in the town of Hizma, northeast of occupied 

Jerusalem, according to Hizma media center. 

Israeli forces detained two brothers who were identified as Aws, 8, and Mohammed, 6, Ghazi 

Najeeb, while they were present near their home in the town of Hizma. 

Israel has the dubious distinction of being the only country in the world that automatically and 

systematically detains and prosecutes children in military courts that lack fundamental fair trial 
rights and protections. Israel detains and prosecutes between 500 and 700 Palestinian children 

in military courts each year. Nearly three out of four Palestinian children detained by Israeli 
forces experiences some form of physical violence, according to documentation collected by 

Defense for Children International Palestine (DCI-Palestine). 
Defense for Children International - Palestine has called on Israeli authorities to take immediate 

action to release all Palestinian child detainees in Israeli prisons due to the rapid global spread 
of the COVID-19 virus. 
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 “Israeli authorities must take immediate action to release all Palestinian child detainees in 

Israeli prisons and detention centers due to the increasing vulnerability created due to the rapid 

global spread of the COVID-19 virus and to safeguard their right to life, survival, development, 

and health in accordance with international law,” said DCI-Palestine. 

While international law demands that children only be detained as a measure of last resort, 

custodial pre-trial detention is the norm for Palestinian children detained by Israeli forces from 
the occupied West Bank. 

 2021-2-21Wafa   
*** 

Israel issues demolition notice against an apartment building near Jerusalem 
  

JERUSALEM, Sunday, February 21, 2021 (WAFA) – Israeli authorities issued today a 

demolition notice against a two-story apartment building belonging o a Palestinian family near 
the al-Issawiya neighborhood in the occupied city of Jerusalem, according to one of the 

owners. 
Fadi Elayyan, one of al-Aqsa mosque guards and one of the owners, told WAFA that the Israeli 

West Jerusalem municipality informed him of its intention to demolish his family's 370-square-
meter apartment building tomorrow. The building was built 10 years ago and consists of four 

residential apartments. 
It is inhabited by 17 people, including 12 children, and belongs to Elyyan, his two brothers, and 

their father. 

He added that although the building falls within the outline plan in which construction is 

permitted in al-Issawiya, the Israeli authorities seek to demolish it as a means to clamp down 

on him and prevent him from working in Al-Aqsa mosque. 

Last year, an Israeli court rejected an appeal to freeze the decision to demolish the building, 

after it suspended any possibility to continue licensing procedures by the family. 

It is noteworthy that Elayyan was arrested several times and banned from entering the mosque, 

under the pretext of disrupting settlers' incursions and protesting against the Israeli soldiers' 

desecration of the prayer halls. 

2021-2-21Wafa   

*** 

Settlers cut down dozens of olive trees in Walaja village 
 

Jewish settlers cut down dozens of olive trees in Walaja village, northwest of Bethlehem, on 

Sunday. 

Ibrahim Awadallah, an activist, said that the village resident Fawzi Khalifa was surprised when 

he entered his land and saw that 70 olive trees were cut down with a saw. The trees are over ten 

years old and are located in the Aruq Zunaid area, south of the village, he added. 

He said that the village has been under attack by the Israeli occupation forces and settlers for a 

while, adding that the attacks include the demolition of houses and stop work orders against 
new constructions in addition to bulldozing lands and uprooting trees. 

2021-2-21Palestinian Information Center   

**** 
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