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 ّك0ابها ن�5 وجهة ع% تع�1 ال0ق��� في ال�اردة ال#�ض�عات. 
 
 :0أصل مــ% فق�ات ال)ع@ )اخ0>ار الل?<ة ق1ل م% ال0>�ف ی 

  ذلG Hـل0F<اس ال0ق��� في ت�د ال0ي األخ�ار أو ال#قاالت )ع@
 .وم�ض�عه ال0ق��ـ� ح?: مع

  
 ةLم% الغا %F#N0 ال#�0ج#ة ال#قاالت )ع@ ال0ق��� تOأو ابـّل 

%��Oمف %FFQغ� %FFلFس�ائTالء ن�5 وجهة إب�از ه� وX0 هOابـّال 
  ئللقار یY0ح م#ا إس�ائFل، لYZاسة ال#عارضة أو ال#�X�ة ســ�اء
  .ال#0aلفة ال<�5 وجهات على اإل_الع ف�صة

  
  نالل?<ة ال#لYOة لXbو الق�س
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�0d#الe  
  نشXو سYاسYة

  

  بـ HZ#0ة على ال#ق�سات والY#ة الهاشLال�صا �Fتأك " %F0٤  "حل ال�ول  
 ةY>FjZة الفلjلZاع�ات للZ#ال kYي ی<في ال0ه�ی� ب0قلQاد األوروd٥  االت  
 لFإلس�ائ �mXل ال>�اع: إدارة )ای�ن تdل لF1ل سNه� أف %F0٥  حل ال�ول  

  

  اع0�اءات
 األ �#d0قL �>_�0Zنم   ٦  ق>ى واالح0الل dL?�ه ع% الفلFF>FjZ%ن
 ل0ه���ها %FF>FjZانها الفلpاسة تف��غ الق�س م% سYة ت�اصل سYلFمة اإلس�ائ�pd٧  ال  
  ر�j٨   ی�ما١٤االح0الل ی�ع� شا)ا ع% بل�ة ال  
 م% الق�س %F٨  ق�ات االح0الل تع0قل شاب  
 ٨  نج<�د یه�م� م0?��% ق�ب الق�س  

  اع0�اءات /تقار�� 
 ة ب<اء م�0اضعة في ال�ل?ةاالح0اللj٩   ی�ف@ خ  

  تقار��
 ة��ZYtان )الYعائلة عل ..u�Fm ق�ار( ���b١٠  ت  

  معال: مق�سYة
  ار الق�سj١١   م  

  آراء ع�YQة
 ة��w#ال xن�اب : وثائ yرد م?ل"%F0فNاب الع�ش"وح�ة الj١٣   على خ  
 %FFال#ق�س %FFل مع األردنF١٤  ما تفعله إس�ائ  
 على ساحة ال �?L ماذاu١٦  !�1اق؟  

  اخ�ار )االن?لF"�ة
  

 Soldiers Demolish A Residential Building In Jerusalem, Displacing 
17 Family Members 18 

 US pushes two-state solution in call with Israeli FM 19  

 Soldiers Demolish Two Stores Near Jerusalem 19  
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  نشXو سYاسYة
  "حل ال�ولY " %F0ة على ال#ق�سات والHZ#0 بـ تأكF� ال�صاLة الهاش#

ن)�d نائG رئyY ال�زراء ووز�� الaارجYة وشXو ال#غFQ�0% أL#% ال>ف�u، -  ال�أu -ال�وحة
خالل لقائه أمy االث<F% في ق�j، س#� الYbخ ت#Y: ب% ح#� آل ثاني أم�F دولة ق�j الY�bقة، 

 . حل أزمات ال#<jقة و��pس األم% واالس0ق�ارال�j0رات اإلقلY#Yة وس1ل ال0عامل معها )#ا ZLه: في
ّونقل ال>ف�u تYdات جاللة ال#لH ع1�هللا ال�اني إلى س#�ه وح�ص جالل0ه على ت���j العالقات 
ًال�<ائYة في م0aلف ال#?االت، )#ا ی<عyp إL?ا)ا على ال1ل�ی% الY�bقF% و�Zه: في تع"�" الع#ل الع�Qي 

 .ال#�0bك وخ�مة القNاLا الع�YQة
Qة ز�ادة ال0عاو وY#ا أه�mXع1�هللا ال�اني، م Hه جاللة ال#لYاته إلى أخYd0ب :Y#خ تYbنع� س#� ال

%FقY�bة لل1ل�ی% الm�0b#ال#>الح ال xقdL قه )#اY#وتع. 
ودعا ال�ز��ان إلى ت�Y�O ال?ه�د السw0<اف مفاوضات جادة وفاعلة لdل ال>�اع الع�Qي 

L ا#( %F0لي على أساس حل ال�ولFادة على اإلس�ائYZ0قلة ذات الZ#ة الY>FjZال�ولة الفل �FZ?ت %#N
 وعاص#0ها الق�س الY��bة، ل�Yt0 )أم% وسالم إلى جانG إس�ائFل، ١٩٦٧خ��j ال�ا)ع م% ح"��ان 

 .نوفقا للقان� ال�ولي وم�ادرة الZالم الع�YQة
دل والbامل، وأوضح ال>ف�u والYbخ دمحم أن ال ب�یل لdل ال�ولF0% سY1ال لd0قxF الZالم العا

وش�دا على ض�ورة اتaاذ ال#?0#ع ال�ولي إج�اءات فاعلة ل��� اإلج�اءات اإلس�ائFلYة الالش��Yة ال0ي 
 u�<0�0_<ات وت�سع0ها وم>ادرة األراضي وه�م ال#<ازل، وض�ورة الZ#تق�ضه، وخ>�صا ب<اء ال

dة في الق�س ومYdYZ#ة والYة على ال#ق�سات اإلسالمYلFال�ضع لالع0�اءات اإلس�ائ �FFاوالت تغ
 .ال0ار�aي والقان�ني القائ: فFها

وش�د الYbخ دمحم على أه#Yة ال�صاLة الهاش#Yة على ال#ق�سات اإلسالمYة وال#YdYZة في الق�س 
 .لd#ای0ها والdفا� على ه��0ها الع�YQة اإلسالمYة وال#YdYZة

ف الفلFjZ<ي، ودع: وFQ% ال�ز��ان أه#Yة تdقxF ال#>الdة ال�_<Yة الفلY>FjZة وت�حF� ال>
 .إج�اء االنa0ا)ات الفلY>FjZة ال0ي أعل<� الZلjة ال�_<Yة الفلY>FjZة ع<ها ه�ا العام

وش�p ال>ف�u األشقاء في ق�j على ال�ع: ال#الي ل�mالة األم: الd0#�ة إلغاثة وتbغFل 
 %FF>FjZالفل %Fwة وض#ان اس0#�) األن�ووا(الالجYاع�تها على ت?اوز أزم0ها ال#الZ#ل :L�ارها في تق

  .خ�ماتها ال��Fdة لالجFw% الفلFF>FjZ%، وفقا لO0لYفها األم#ي
 u٧ص/٢٣/٢/٢٠٢١ال�أ  

*** 
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 االتdاد األوروQي ی<في ال0ه�ی� ب0قلkY ال#Zاع�ات للZلjة الفلY>FjZة
 

ّاد األوروQي، أمy اإلث<F%، أن �pL ق� ه�د الZلjة الفلY>FjZة،  نفى االتd- ) فلFjZ%(رام هللا  ن
 .ب0قلkY ال#Zاع�ات ال#ق�مة لها، في حال ت�اجع� ع% إج�اء االنa0ا)ات

GN0في ت>��ح مق ،%FjZي، في فلQاد األوروdث )اس: االت�d0#ع�#ان، ال uوقال شاد :
أu بYان أو ت>��ح م% االتdاد األوروQي ل: pL% ه<اك (..) تفاجأنا م#ا ورد في )ع@ وسائل اإلعالم "

ال�س#Yة اإلس�ائFلYة، ق� قال� في وق� م0أخ� م% مZاء األح�، » كان«وmان� ق<اة  ."ح�ل ه�ا ال#�ض�ع
إذا «إن مXZولF% أوروFFQ% )ع��ا رسالة إلى رئyY الZلjة الفلY>FjZة مd#�د ��اس، مفادها، أنه 

 ٦٠٠، فإن دع: أوروQا للZلjة، ال#ق�ر ب<�d )أLار(ؤها في مای� ألغ�F االنa0ا)ات ال�1ل#انYة ال#ق�ر إج�ا
 ٣ووفx م�س�م رئاسي سابx، م% ال#ق�ر إج�اء االنa0ا)ات على . »نمل�F ی�رو، س�ف یN0اءل

 .u آب م% العام ال?ار٣١ ت#�ز، وال#?لy ال�_<ي ٣١ أLار، ورئاسYة ٢٢تYt��bة في : م�احل
 0٢.٨ها دول االتdاد األوروQي، للZلjة الفلY>FjZة، ن�d ، بلغ� ال#Zاع�ات ال0ي ق�م٢٠٠٨وم<� 

  )وmاالت.(ملYار ی�رو
  ١٦ص/٢٣/٢/٢٠٢١ال�س�0ر 

*** 
  حل ال�ولF0% ه� أفNل سF1ل لdل ال>�اع: إدارة )ای�ن تmX� إلس�ائFل 

 

أكــ�ت إدارة الــ�ئyY األمm�Fــي جــ� )ایــ�ن مــZاء أمــy، أن حــل الــ�ولF0% هــ� ": األLــام" – القــ�س
وقال الd0#�ث )اس: وزارة الaارجYة األمYm�Fة نF� ب�اyL  .الفلFjZ<ي- لdل ال>�اع اإلس�ائFليأفNل سF1ل 

،  تd�ث وز�� الaارجYة أن�0ني بلO>F%، أمy، مع ن�F5ه اإلس�ائFلي": "األLام "في بYان وصل uغابي أشp<از
 ".القNاLانال0عاو في معال?ة ه�ه  وناق� ال�ز��ان تL�dات األم% اإلقلY#ي وأه#Yة اس0#�ار

ًت<ـاول الـ�ز�� الـ<هج األمm�Fـي ت?ـاه مـ0Zق1ل أك�ـ� سـالما وأمانـا: "وأضـاف ً  %FFلFًوازدهـارا لإلسـ�ائ
علـى اع0قـاد إدارة )ایـ�ن )ـأن حـل الـ�ولF0% هـ�  قوالفلـFF>FjZ% والـ�b األوسـ� الF1Oـ�، m#ـا شـ�د الـ�ز��

 الم إلى جانG دولة فلـY>FjZةإس�ائFل m�ولة یه�دLة ودL#ق�ا_Yة تZ( �Yt أفNل _��قة لN#ان م0Zق1ل

اإلجـ�اءات  وأشـار الـ�ز�� إلـى اسـ0#�ار ال0ـ"ام ال�الLـات الd0#ـ�ة )#عارضـة: "وتا)ع "دL#ق�ا_Yة قابلة للYdاة
 ".غ�F العادلة والFd0#"ة ض� إس�ائFل في الZاحة م0ع�دة األ_�اف

aة بــF% ال�الLــات ال�اســ uأقــ� وز�ــ� الaارجYــة أشــp<از والــ�ز�� بلFــ<O% )الــ�bاكة"وأشــار إلــى أنــه 
xFل وثpb( ع#النYل، وأن ال1ل�ی% سFس�ائTة و�d0#ات ال#ق1لة الL�d0ًمعا ل#�اجهة ال." 

ال�ئyY األمm�Fي  ال0ي _�حها" نصفقة الق�"و�أتي تأكF� بلO>F% على حل ال�ولF0% في ت�dل ع% 
  .الZابx دونال� ت�امG وال0ي ق�Qل� ب�ف@ فلFjZ<ي وع�Qي

  ٢٣/٢/٢٠٢١األLام 
*** 
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  ع0�اءاتا
%FF>FjZه ع% الفل�?dL األق>ى واالح0الل �#d0قL �>_�0Zنم  ن

 

 اقd0: ع�bات ال#F>_�0Z%، أمy االث<F%، )احات ال#Z?� األق>ى ال#�ارك، - فلFjZ% ال#0dلة 
في الف�0ة ال>�احYة م% االقd0امات ال�FمYة ال0ي ت<ف�ها ال?#اعات االسjY0انYة ت�d ح#اLة ق�ات 

ش�_ة االح0الل إج�اءات مb�دة على دخ�ل الفلFF>FjZ% لل#Z?� وال�0اج� في االح0الل، �Y#ا ف�ض� 
 .ساحات ال�dم

 م�0Z_<ا اقd0#�ا ساحات ال#Z?� األق>ى، ع�1 ٨٩وأفاد دائ�ة األوقاف اإلسالمYة أن 
وذ�mت أن ال#F>_�0Z% ب�أوا اقd0ام األق>ى ص�اح أمy . م?#�عات ووس� إج�اءات أم<Yة مb�دة

 .حا م% )اب ال#غارQة، وت?�ل�ا في ساحات ال#Z?� وأدوا _ق�سا تل#�دLة في ال#pان ص�ا٧.٣٠الZاعة 
 ،%FF>FjZم% الفل �?Z#ة م% الY��bقة الj>#امات إخالء ق�ات االح0الل الd0ه� ف�0ة االقbوت

%F>_�0Z#ام الd0ل اقFهZ0ل Hق�م� بها، ته�ف . وذلL ض#% ج�الت دور�ة %F>_�0Z#امات الd0نوتأتي اق
 �FFاألق>ىل0غ �?Z#ال�اقع في ال#�ی<ة ال#ق�سة وال. 

وت�0اصل ال�ع�ات لع#�م الفلFF>FjZ% في ال�اخل وأهالي الق�س وم% Yj0ZLع ال�ص�ل لألق>ى 
م% سpان الNفة الغ�YQة، إلى ت�Y�O ش� ال�حال ن�d الق�س واألق>ى، وTع#اره ال#Z?�، وTفbال 

%F>_�0Z#ات الjja#ل. 
لق�س ص�اح أمy اإلث<F%، إلى ال#Z?� األق>ى، وذلH اس0?ا)ة نوت�اف� م�ا_<� م% ال�اخل وا

 �mه ت"ام<ا مع ال�Y� األق>ى، وال�0اج� وال>الة �?Z#إلع#ار ال �Fاء مق�سjbلل�ع�ات ال0ي أ_لقها نe ن
 .ال�انYة الس�0داد وف0ح م>لى )اب ال�ح#ة

ل#Z?� األق>ى، وتأتي دع�ات ال<jbاء مع ت>اع� اقd0امات ال#?#�عات االسjY0انYة لZاحات ا
 .وارتفاع وت�Fة األع#ال ال0ه���Lة في ال#�ی<ة ال#ق�سة

ول#�اجهة مjjaات االح0الل انjلق� دع�ات للbd� وال50اه� في ی�م ال?#عة ال�u أعقG ه�ه 
 )اف00اح ٢٢/٢/٢٠١٩ناألح�اث وم% أجل الu�<0 أل_#اع االح0الل، ح�F ن?ح ال#ق�س�F ب0ار�خ 

 .٢٠٠٣علYه ق1ل ال#Z?� وTعادته إلى ما mان 
واس0ه�ف� ق�ات االح0الل ال#ق�سFF% م% خالل االع0قاالت واإل)عاد والغ�امات، به�ف إ)عاده: ع% 

و�0Zه�ف االح0الل م�¡في وح�اس . ال#Z?� األق>ى، وت�mه لق#ة سائغة أمام األ_#اع االسjY0انYة
 .#Z?� وتأمF<هاألق>ى )االع0قال واإل)عاد والxFFN0 به�ف ث<Fه: ع% دوره: في ح#اLة ال

ع% ) ً عاما٦٥(إلى ذلH، أ)ع�ت سلjات االح0الل ال�اح� ال#ق�سي ال��0mر ج#ال ع#�و 
وقال رض�ان ع#�و ن?ل .  أLام، قابلة لل0#�ی� )ع� اح0?ازه ل�e مaاب�ات ال#YQ�pZة١٠ال#Z?� األق>ى 

لق�س واالسjY0ان، ال��0mر ج#ال إن الd0قxF مع وال�ه ت�d( "m?ة ال��d0@ في االعالم ح�ل قNاLا ا
 .وخاصة )اب ال�ح#ة
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 ... x_امات )#<اd0ح#لة م�اه#ات واق ،%F>اإلث yلي ف?� أمFوش<� ق�ات االح0الل اإلس�ائ
م0aلفة )الNفة الغ�YQة والق�س ال#0dلF0%، تaللها اع0قال ع�د م% ال#�ا_<F% الفلFF>FjZ% بF<ه: �Yادات 

، m#ا _ال� االع0قاالت ال نم% ح#اس وأس� م�dرو eار>bفى الj<اض� في جامعة ال<?اح مd#. 
وأفاد نادu األس�F )#�اه#ة االح0الل م<ا_x م0aلفة )الNفة واقd0ام الع�ی� م% ال#<ازل ال0ي 

e م�ا_<ا ج� ت��dله: e٢٠أخNعها قا_<Fها للd0قxF ق1ل الع��0d#( �1ات م<ازله:، �Y#ا ج� اع0قال 
  )وmاالت. (أع#ال مقاومة شعY1ةللd0قxF ل�e األجه"ة األم<Yة )d?ة ال#bارmة في 

  ١٦ص/٢٣/٢/٢٠٢١ال�س�0ر 
*** 

 ال�pdمة اإلس�ائFلYة ت�اصل سYاسة تف��غ الق�س م% سpانها الفلFF>FjZ% ل0ه���ها
 نادLة سع� ال�ی%

 ت�اصل ال�pdمة اإلس�ائFلYة سYاسة تف��غ الق�س ال#0dلة م% سpانها الفلFF>FjZ% - ع#ان
:؛ به�ف ته���ها، وذلH ع�1 ه�م ق�ات االح0الل، أمy، لع�د م% وTحالل ال#F>_�0Z% الFه�د مpانه

%FFابها ال#ق�سdأص �F?ة في ال#�ی<ة وتهY>FjZة وال0?ار�ة الفلY>pZآت الb>#ال.  
 عاما ون�Y في ق��ة ٥٠فق� ه�م� ج�افات االح0الل مdلF% ت?ار�F% مFb�ی% م<� أك�� م% 

ن م�0ا م�Qعا، دو إخjار أصdابه#ا م�Zقا ٦٠#ا قص�ر )اه�، ج<�ب ش� الق�س ال#0dلة، ت1لغ مZاح0ه
ب�لH، م#ا تG1Z في ضYاع م>�ر دخل وحF� له#ا، )ع�ما ه�م� سا)قا الjابx ال�اني م% ال#dالت 

kYة ال1<اء دو ت�خ?d( ،نال0?ار�ة له#ا.  
واسO0#ل� ق�ات االح0الل ع�وانها في م�ی<ة الق�س به�م آلYاتها ل1<اLة سY>pة مFb�ة م<� ع�bة 

ام م% _ا)قF% تN: أرQع شقx سY>pة تع�د لعائلة فلY>FjZة ق�ب م�خل بل�ة ال��ZYtة في الق�س أع�
e _فال فلY>FjZا، )ات�ا ال�Fم ب�و مأو١٢ ف�دا، م<ه: ١٧ال#0dلة، و�قj<ها   .ن

وأفادت األن�اء الفلY>FjZة أن ق�ة �F1mة م% ج�Y االح0الل ت�افقها ج�افات ع��pZة وصل� إلى ال1ل�ة، 
 _�قا أم<Yا وع��pZا على ال#pان، وش�ع� به�م ال1<اLة ال0ي تع�د مل0FOها لعائلة مXZول ح�اس وف�ض�

  .ال#Z?� األق>ى ال#�ارك، فادu علي علYان
 Y�١٦٠#ا واصل� ق�ات االح0الل سYاس0ها به�م م<"ل فلFjZ<ي قF� االنbاء، ت1لغ مZاح0ه ... 

ما اقd0#� ال#<jقة وأغلق0ها امام ح�mة ال#�ا_<F%، قم�0ا م�Qعا، في بل�ة تق�ع ج<�ب ش� ب�F لd:، )ع�
وذلH في إ_ار ت>عF� اإلج�اءات الع��pZة اإلس�ائFلYة ال#0#�لة )إغالق م�اخل ال1ل�ة )ال�1ا)ات الd�ی�Lة 

  .واالقd0امات ال#�0ات�ة، واالع0�اءات ال�O0#رة على ال#�ا_<F% واع0قال ع�د م% ال�bان والفY0ة
لف�0ة األخ�Fة، م% ع#لYات ه�م ال#<bآت ال"را�Yة الفلY>FjZة في أراضي ك#ا صع� االح0الل في ا

  .بل�ة ال�Na ال#0Zه�فة )االسjY0ان
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وت"ام% ذلH مع �Yام ق�ات االح0الل )b% ح#لة واسعة م% االع0قاالت في أنdاء م0aلفة م% 
FF>FjZالفل %F>_0لة، وال0ي _ال� ع�دا م% ال#�اd#ا الق�س ال#Yة، السYQفة الغ�Nان في الLادY� :ه>Fب ،%

  .، وذلH عقG م�اه#ة م<ازله: وتفbY0ها وتG��a م��0dاتها”ح#اس“ح�mة 
فق� ده#� ق�ات االح0الل ب�F أس�F م�dر وأس0اذ أكادL#ي في جامعة ال<?اح ب<ابلy، واع0قل0ه 

YQعا )ع� تف�Y0 م<"له والع��0d#( �1اته، m#ا اع0قل� أس�Fا م�dرا آخ� وشا)ا ل: ی0?اوز تZعة ع�b ر
  .م% ع#�ه )ع� م�اه#ة م<"له

  ٢٧ص/٢٣/٢/٢٠٢١الغ� 
*** 

   ی�ما١٤االح0الل ی�ع� شا)ا ع% بل�ة ال�jر 
 

 بلــ�ة عــ% شــا)ا االث<ــF%، یــ�م اإلســ�ائFلي، االحــ0الل ســلjات أ)عــ�ت – ال?�یــ�ة الYdــاة – القــ�س
ــ مdلYـة، مــ>ادر وقالـ� .أسـ�1عF% ل#ـ�ة ال#0dلـة )القـ�س الjـ�ر  اســ0�ع� حـ0اللاال مaـاب�ات إن ،"وفـا"ل
 قـ�ارا وسـل#0ه القـ�س، غ�ب ال#YQ�pZة م�m" في معه للd0قxF ،)عاما ٢٠( ن>�ة أب� زه�F دانYال الbاب
  .ی�مF% ل#�ة م<"لYا لZ�dة إضافة ی�ما، ١٤ ل#�ة "نال"��0 ج1ل" ال�jر ب1ل�ة سp<ه مpان ع% )األ)عاد

  ٢٣/٢/٢٠٢١الYdاة ال?�ی�ة 
*** 

  الق�سق�ات االح0الل تع0قل شابF% م%

  

ــ�ات االحــ0الل اإلســ�ائFلي، یــ�م ال�الثــاء، شــابF% مــ%  اع0قلــ� –  وفــا٢٠٢١- ٢- ٢٣القــ�س  ق
ناالحــ0الل اع0قلــ� الــbابF% مـأم� ف�حــان مــ% مaــY:  ، )ــأن قـ�ات"وفــا"وأفــادت مــ>ادر مdلYـة لـــ .القـ�س

  .Ybةبل�ة ح"ما، )ع� م�اه#ة م<"لي ذو�ه#ا وتفbY0ه#ا )��jقة وح شعفا�، ¦دمحم سعادة سعF� م%
  ٢٣/٢/٢٠٢١وmالة األن�اء الفلY>FjZة وفا 

*** 

  نج<�د یه�م� م0?��% ق�ب الق�س
ــي ق��ـــة صـــ�ر )ـــاه� ج<ـــ�ب شـــ�قي العاصـــ#ة هــ�م ج<ـــ�د االحـــ0الل ،  یـــ�م االث<ـــF% ، م0?ـــ��% ف

ندمحم ال�jشـان صـاحG ال#aـاز ال#ه�ومـة mـان فـي نفـy ال#1<ـى الـ�u ت1لـغ  .الفلY>FjZة ال#0dلة القـ�س
نا م�Qعا ، وأضاف أن ال0ـ�م�F تـ: دو سـابx إنـ�ارً م٦٠�0مZاح0ه  نوذmـ� _ارشـان أن ال#aـاز شـF�تها  .ً

 هـ�م ج<ـ�د االحـ0الل ٢٠٢٠أك0ـ��Q /  تـ��b% أول ٢٨فـي  .ً عامـا علـى أرضـها٥٠األس�ة م<� أك�ـ� مـ% 
وفــي أن�ــاء  .نالjــابx ال�ــاني مــ% ال#1<ــى )d?ــة تــFFb�ه دو تــ>��ح مــ% م?لــy م�ی<ــة القــ�س ال#0dلــة

ق هــ�م ج<ــ�د االحــ0الل ، م<ــ"ال قFــ� اإلنــbاء فــي بلــ�ة تقــ�ع ج<ــ�ب شــ� م�ی<ــة بFــ� لdــ: ج<ــ�ب م0ــ>لة ، ً
  .الق�س ال#0dلة )الNفة الغ�YQة

  ٢٣/٢/٢٠٢١قال#�m" اإلعالمي ال�ولي لل�b األوس� 
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  اع0�اءات/ تقار�� 
 االح0الل ی�ف@ خjة ب<اء م�0اضعة في ال�ل?ة

 

0ا)عة لZلjات االح0الل في الق�س خار_ة §pYلYة ل���j0 رف�N الل?<ة الل�ائYة لل�Yja0 وال1<اء ال
وت�سYع ق��ة ال�ل?ة، ب"ع: الdفا� على ال#bه� الY1jعي وال"راعة ال0قلL�Fة في الق��ة، وذلH في ال�ق� 
ال�u صادق� �Yه الل?<ة نفZها على مjjaات ب<اء �F1mة في ال#�0Z_<ات في ال#<jقة نفZها، وفقا ما 

 ب0Fا في ٣٨وفي أعقاب رف@ خjة ال���j0، ی0ه�د اله�م . ال�Fم، اإلث<F%» هآرتy«أفادت صYdفة 
eال�ل?ة، ت: إص�ار أوام� ه�م ض�ها، إلى جانG ع�bات ال�F1ت األخ� ال0ي ت�اجه خ�j اله�م في 

 .الق��ة
ُو�#<ع سpان ال�ل?ة م% ب<اء ب�Fت له: )ادعاء ع�م وج�د خار_ة §pYلYة للق��ة، ال0ي أخNع� سلjات 

نلO% الpZان في ش#الي ال�ل?ة ال dL>ل� على . ل قZ#ها الb#الي ل#<jقة نف�ذ بل�Lة الق�ساالح0ال
 .نأu خ�مات م% بل�Lة الق�س، وTن#ا dL>ل� على الa�مات م% الZلjة الفلY>FjZة

ن، إلى ب<اء ع�bات ال�F1ت م% دو ت>ار�ح ب<اء، وفي ١٩٦٧واض�j سpان الق��ة، م<� اح0اللها عام 
Fات األخ�>Zة، في أعقاب س% ال�»y0>F#Ym ت في ال1ل�ات »نقان��F1ه�م ال �Fیه�ف إلى ت>ع uال� ،

 .ب�Fت في الق��ة الع�YQة، ب�أت م�جة ه�م
 ب0Fا آخ� ص�ر )dقها أوام� ب0<ف�F ٣٨وه�م� سلjات االح0الل ق�ا)ة ع��b% ب0Fا في ال�ل?ة، وه<اك 

 عاما، )#Zاع�ة ١٥ خار_ة §pYلYة، م<� وQه�ف م<ع اله�م، سعى سpان الق��ة إلى وضع. ه�مها ف�را
إال أن الل?<ة الل�ائYة رف�N ال<�5 في ه�ه الaار_ة _�ال . »)#�pم«ال#<5#ة الdق��Yة اإلس�ائFلYة 

%F>ة. سYلpYار_ة الهaان، الل?<ة )ال<�5 في الpZا، )ع� ال0#اس ق�مه الYة العل#pd#وأل"م� ال. 
ل�ل?ة إلى الZ#اح )اس0>�ار ت>ار�ح ب<اء ل�F1ت ت: وته�ف الaار_ة الهpYلYة ال0ي وضعها سpان ا

 .eب<اؤها وش#ل� إمpانYة ل1<اء ب�Fت أخ�
وأشارت ال>Ydفة إلى أن ال�ز�� الZابx، بF<ي بYغ%، ع�1 ع% تأیF�ه للaار_ة الهpYلYة خالل م�اوالت 

إال أن . لd�ائxلالح0الل و�mلH سلjة الY1jعة وا» اإلدارة ال#�نYة«ج�ت في ت#�ز ال#اضي، m#ا أی�تها 
ق�ار الل?<ة الل�ائYة رف@ الj��aة )ال#jلx، وف�ض� ق�Fدا على إمpانYة ال#>ادقة على خ�ائ� مbابهة 

 .ی0: تق�L#ها في ال#0Zق1ل
ُوأم�ت الل?<ة الل�ائYة ب�0سY: م<jقة في الق��ة m#0<"ه بل�u في خ�ائ� §pYلYة ت�jح في ال#0Zق1ل، 

 . أو ال�F1ت )ق�Qها١٩٦٧ُ ل#�ان شF�ت ق1ل العام واع�10ت أن ت>ار�ح ب<اء س0>�ر فق�
ُوقال� ال>Ydفة إن سpان الق��ة وال<اشFj% ال�ی% ی�افق�نه: ده�bا م% ق�ار الل?<ة الل�ائYة، وقال�ا إنه: 

 على حZاب الف دون: تق���ا م% أراضي "ح�Lقة و_<Yة"ی<N: إلى ق�ار سابx لZلjات االح0الل إلقامة 
 .الق��ة
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H، ورغ: أن الaار_ة الهpYلYة ال0ي أع�ها سpان ال�ل?ة م�0اضعة ج�ا، ت�فع الل?<ة الل�ائYة وفي م�ازاة ذل
، m#ا وصف0ها ال>Ydفة، في ج#Yع ال0الل ال#jYdة "ع#القة"واإلدارة ال#�نYة مjjaات ب<اء إسjY0اني 

eفإلى ال�b ج� ت�سYع �0Zm_<ة . )الق��ة �0_<ة u، وTلى الb#ال L?� الع#ل على ب<اء م�ZغFل�"ق
 . )ال�غ: م% األض�ار الهائلة ال0ي س0لxd )الwF1ة ه<اك م% ج�اء ال1<اء االسjY0اني"ر�ya الفان"

 �jaة"وتY�0_<ة "اإلدارة ال#�نZاحة مZاعفة مNلي مFاإلس�ائ �Y?ل�" ال0ا)عة للFال#الصقة "هار غ 
إلى ال�Nر الwF1ي ولف�0 ال>Ydفة إلى ه�ه األض�ار تNاف . eلل�ل?ة وعلى حZاب م<ا_x خ�Nاء أخ�

  "٤٨ع�ب "   .uالهائل ال�u تG1Z )ه ب<اء ج�ار الف>ل الع<>� ال��YdL u )ال�ل?ة م% ثالث جهات
  ١٥ص/٢٣/٢/٢٠٢١ال�س�0ر 

*** 

  تقار��
  ت��b� )ق�ار u�Fm.. عائلة علYان )ال��ZYtة

 

 �ة،شـ�0 صـ�Yع م�جـة ث#ـة ال#0dلـة، )القـ�س الغ�Qـي الYtـ��Zة بلـ�ة مـ�خل ق�ب – وفا – الق�س
َتdلـx وال<�Zة األ_فال م% )عNه: ..علYان علي ال#ق�سي ب<اLة ق�ب نی�ت?ف� شa>ا ١٧و  م�قـ� حـ�ل َ

 ومقاعـ�، كه�QائYـة، وأجهـ"ة ِوأسـ�ة، مال)ـy، ومقY>0ـات أم0عـة م% ب<ای0ه: ب0ف�غ نآخ�و انbغل �Y#ا نار،
 .وغ�Fها م�رسYة، وحقائG و�mار�y حائ�، ول�حات

 وهــ: االج0#ــاعي، ال�0اصــل م�اقــع علــى وفFــ�ی�هات صــ�ر مــ% ةالYtــ��Z مــ% شــ�ان ب�ــه مــا هــ�ا
 ون�اف�، وأثاث أم0عة م% الY>pZة شققه: إف�اغ في م�0اصلة ساعات ١٠ م% ألك�� علYان عائلة نZLان�و

ــان فــادu اإلســ�ائFلي االحــ0الل مaــاب�ات أبلغــ� أن )عــ� Yعل uــ� ــي الــ>�احYة لل�dاســة ًمــ�wZال Lع#ــل ال  ف
�?Z#ة به�م ال#�ارك، األق>ى الLة عائل0ه ب<اdY1م ص�Fال0الي ال. 

 العــ��pZة وال?�Fــات )ال?�افــات ال#Xللــة االحــ0الل قــ�ات حاصــ�ت صــ�احا، ال�ام<ــة الــZاعة علــى
 .)األرض أنقاضها uوت�Z به�مها ت1�أ أن ق1ل الY>pZة ال1<اLة

 �)ـات غـادرة، ل5dـة وفـي سـY>pة، شـقx أرQـع فـي نLقj<ـ� كـان�ا م#ـ% علYـان عائلـة مـ% ف�دا ١٧
 .الع�اء في م�bدی%

�dلح ال0ي واله�اوات ال1<ادق و_أة تZاألشـقاء و�ـ� االحـ0الل وشـ�_ة ج<ـ�د بهـا ت uومـ�اد فـاد 
 .الFdلة ومع�ومي األی�u م1pلي )عاما ٧٤( علي ووال�ه: وأم?�

 صــ�خات تjلــx كانــ� والع��ــل ال�pــاء فــي غ�قــ� ال0ــي )عامــا ٦٤( علYــان ســ#dYة ال#pل�مــة األم
؟ العال: أی% �Yt؟س< أی% :مZ0ائلة �Fلe ة"بـ واحفادها )أب<ائها حل ما واصفة�O>ال." 

 فFهـا عـاش وال0ـي )>#� الY>pZة ب<اLاته: ه�م راقG ال�u )عاما ٧٤( علYان علي ال#Z% ال�ال�
 :قـال ال<هـائي، الهـ�م قـ�ار صـ�ر ح0ـى ت�خY>ها خاللها وحاول س<�ات ١٠ م�ار على وأحفاده أب<ائه مع

 ".ع"�#0<ا یه�م ل: لO<ه أع�ام، ١٠ ق1ل ب<F<اه ال�u حل#<ا االح0الل ه�م رQ#ا"
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 فـادu اب<ـه ألن وFmـ�u، سYاسـي قـ�ار الـY>pZة ب<ـای0ه: ه�م ق�ار أن ،"وفا" مع ح�ی� في وأضاف
 .وال�احات لل#>لYات ال�FمYة ال#F>_�0Z% القd0امات و�e�<0 األق>ى ال#Z?� في Lع#ل

 بهـ�م أبلغـ0ه: ال0ـي ال?هـة هـي اإلسـ�ائFلي االحـ0الل مaـاب�ات )ـأن تفاجـأت العائلـة إن إلى وأشار
 ال?هـة هـي ال0ـي )القـ�س االحـ0الل بل�Lة م% ت�خل ندو ال1<اLة، سابx وق� في ص�رتها أن )ع� ال1<اLة،
 .ال�0خkY ع�م )d?ة اله�م ع#لYات ع% ال#XZولة األولى

 ضـ#% ال#ـ0Zه�فة <اLـةال1 وجـ�د ورغـ: ت?#Fـ�ه رغـ: )الهـ�م رسـ#Yا ابلغـ�ا إنه: علYان، فادu وقال
 .ال��ZYtة ل1ل�ة ال?�ی�ة الهpYلYة الaار_ة

 القــ�س فــي االحـ0الل بل�Lــة أن مــ% درو�ـ�، Lاســ� الY#Y5>0ـة الYtــ��Zة م<jقــة سـ� أمــF% وحـ�ر
 ُـه�م�، ال0ـي علYـان ب<اLـة )#dـاذاة الYtـ��Zة ب1لـ�ة الف�نـYZة ال0لـة" م<jقـة ی��Q شارع إنbاء على تع#ل

:Y5>ة خار_ة وتYلpY§ �0: لل1ل�ة، ی�ةجFات ه�م )#�ج1ها س�bة عY>قة في األبj>#ال. 

 العــام ب�اLــة م<ــ� بهــ�مها )الYtــ��Zة م<ــ"ال ٥٠ Lقــارب مــا أخjــ�ت االحــ0الل ســلjات أن وأوضــح،
،  �Y#ـة ت0عـ�e وال0ـي الالزمـة، ال0ـ�اخkY علـى ال#�ـاني حـ>�ل وعـ�م ب<ـاء مaالفـات وج�د )d?ة uال?ار
 .شYقل نال#ل�F )عNها مaالفة

ZdQوG ـاتYjل: م<5#ـة أصـ�رتها معFZ0ـFـة بYق��dة، الYلFلـع م<ـ� هـ�م االحـ0الل فـإن اإلسـ�ائjم 
 ذاتYــا نال#ق�سـ�F هـ�م �Y#ــا الـY��bة، القـ�س فــي م<ـ"ال ١٠٩٧ ال#اضـي العــام نهاLـة ح0ـى ٢٠٠٤ العـام
 ت<ف�F )ع� علFه: االح0الل Lف�ضها ج�ا )اه5ة غ�امات لG>?0 الف�0ة نفy في م<"ال ٢٣٥ ق�ا)ة

Yا )?�افاته، اله�م اتع#ل#Y� أة م1<ى ٤٥٨ االح0الل ه�مb>وم �Fة غY>pفي س yالف�0ة نف. 

�Fbــات ذات وتــYjــى ال#ع ــ� أنــه إل ــع م<  ق�ا)ــة شــ�د ال#اضــي العــام نهاLــة ح0ــى ٢٠٠٤ عــام مjل
  .م<ازله: ه�م )ع� مق�سYا ٣٥٧٩

  ٢٣/٢/٢٠٢١الYdاة ال?�ی�ة 
*** 

  معال: مق�سYة
  مjار الق�س 

  ولF� سال:. د:)قل:
، وQعــ� ١٩٢٢أنــbئ مjــار القــ�س مــ% ق1ــل ســلjات االن0ــ�اب الj��1ــاني فــي م<jقــة قل<ــ�Lا عــام 

ل�pdمة االردنYة وذلH وفx ق�ار م<5#ة ال�Fjان الـ�ولي لقل ال#jار إلى ال�الLة القNائYة  ان١٩٤٨0ح�ب 
أu إجـ�اءات وعلYـه فـإن . ، وهي إحـ�e ال#<5#ـات ال#<�1قـة عـ% االمـ: الd0#ـ�ة ) اpLاو ( قلل�b االدنى 

 وح0ى ال�Fم هي إج�اءات غFـ� شـ��Yة مـ% وجهـة ن5ـ� ١٩٦٧إس�ائFلYة ت0: على ارض ال#jار م<� عام 
نالقان� ال�ولي وmل ق�ارات الY��bة ال�ولYة الaاصة )فلm ، %FjZ#ا أنه ی0<اق@ )ـpbل م�اشـ� مـع قـ�ار 

  .م<5#ة إpLاو ال#��mر
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انbأت الm�dة ال>ه�FنYة م0Zع#�ة صغ�Fة ١٩١٠في نهاLات العه� الع�#اني ، وQالd0�ی� في عام 
في )ع@ ال#�احل ، وأص��d ه�ه ال#0Zع#�ة قـ�ب " ال#�شاف ال"راعي " على أراضي قل<�Lا ات�aت شpل 

و�ـــ�Zد الOاتـــG الفلـــFjZ<ي خالـــ� عـــ�دة هللا تـــار�خ الOفـــاح . ١٩٢٢ال#jـــار )عـــ� انـــbائه )?ان1هـــا عـــام 
ئاالل�0Oوني ال�p#L u% للقار الع�دة " )اب ال�اد " م�قع الفلFjZ<ي ض� ه�ه ال#0Zع#�ة )pbل مف>ل في 

، ثـ: عـاد االحـ0الل اإلسـ�ائFلي إلنـbائها j>#mقـة صـ<ا�Yة ١٩٤٨وق� ان0هـ� هـ�ه ال#ـ0Zع#�ة عـام . إلYه 
أما ال#jار ال#?اور لها فق� ارادت اس�ائFل تـbغFله لـ�حالت دولYـة ، ولOـ% عـ�م . ١٩٦٧)ع� اح0الل عام 

b( ه ، االع�0اف ال�وليYلTرحالت ج��ة م<ه و :Y5>ان ت�Fjة للYات ال�ولm�bه ورف@ الYتها عل�jYة سY��
أدLا إلـى حـ>� اسـ0ع#االت ال#jـار للـZف��ات االسـ�ائFلYة ال�اخلYـة علـى غـ�ار ت<5ـY: رحـالت بـF% القـ�س 

F%  )عـ� انـ�الع االن0فاضـة ال�انYـة ، وم<ـ� ذلـH الdـ٢٠٠١واLالت وه�pا ، وقـ� ت�قفـ� هـ�ه الـ�حالت عـام 
uب�أت سلjات االح0الل تف�O )#ا تفعله )ال#jار سY#ا )عـ� أن أقامـ� ح�لـه جـ�ار الفـ>ل الع<ـ>� لفـ>ل 

وخالل الZ<�ات ال0الYة تـ: ال0فFOـ� اسـ�ائFلYا ل��d0ـل ال#jـار إلـى . الق�س ع% الNفة م% ال?هة الb#الYة
داد إلى أح� ع�b ألف م<jقة ت�سع ل#0Zع#�ة ع�jوت م% خالل إنbاء تZعة آالف وح�ة سY>pة فFها ت"

ن، وق� ت: االف>اح ع% هـ�ه الjaـة )عـ� أن تـN#<� صـفقة القـ� االم��Ypـة ٢٠٣٠وح�ة سY>pة مع عام 
  .م�bوعا آخ� لل#jار

ن mــان� ٢٠االم��Ypــة ال0ــي اعل<ــ� فــي ) نصــفقة القــ� ( نـ>� خjــة الــZالم مــ% أجــل االزدهــار 
<jقـة مjـار القـ�س تـb#ل إنـbاء ف<ـادق  على إنbاء م<jقـة سـYاحYة فلـY>FjZة فـي م٢٠٢٠ال�اني عام 

ومjاع: ومdالت ت?ار�ة سYاحYة ، على أن ی0: جلG الd?اج ال#ـZل#F% وال#ـFFdYZ% مـ% الـ�ول الع�YQـة 
واإلســالمYة إلFهــا )ال0<ــxFZ مــع األردن، ونقلهــ: م<هــا ب�اصــات ســYاحYة ح�ی�ــة ل"�ــارة األمــاك% ال#ق�ســة 

لق�س وح�الFهـا ، ثـ: العـ�دة إلـى م<jقـة ال#jـار الـYZاحYة لل#Zل#F% وال#FFdYZ% في ال1ل�ة الق�L#ة م% ا
  .للZف� م<ها عائ�ی% إلى )الده:

ن� أعل<� ال�pdمة االس�ائFلYة خ0jها إلقامة تZعة آالف ق1ل أن L?ف ال�1d ع% خjة صفقة الق
 ٢٠٢١ ومjلع عـام ٢٠٢٠ومع نهاLة عام . وح�ة سY>pة على أرض ال#jار ل�0سYع م0Zع#�ة ع�jوت 

كانـ� ع#لYــة الja0ــ�Y لهــ�ه ال�حــ�ات قــ� اك0#لــ� ، و_ـ�ح مــ�bوع الja0ــ�Y لالع�0اضــات علYــه مــ% ق1ــل 
ن" القــ�س للــXbو العامــة االســ�ائFلي الF#Y<ــي أن ال1<ــاء فــي ال#0ــ�Nر�% ، وQ<ــاء علــى ذلــH ی�0قــع م�mــ

 أشــه� إلــى عــام مــ% أجــل إفــbال ١٠وهــ�ا Lع<ــي تــ�ف� ف�صــة مــ% . ٢٠٢٢ال#<jقــة لــ% ی1ــ�أ ق1ــل عــام 
ال#�bوع وم<ع ت<ف�Fه ، ح�F ی<�5 إلYه م% وجهة ال<�5 االس�ائFلYه m#ا _ـ�ح ال#�mـ" ال#ـ��mر علـى أنـه 

�Oي ل"�ادة ال?Yوع اس�0ات�bم Hـ�لmـا وY>ـ>% ال#�ی<ـة أمdL ـة فـي شـ#ال القـ�س م#ـاLه�دFة الYانpZًافة الـ
uفي م�اجهـة ال<#ـ� الـ�L#�غ�افي الفلـFjZ<ي ل#�ی<ـة رام هللا ومـا ح�الFهـا وعلـى غـ�ار هـ�ا ال#ـ�bوع L?ـ� 
أNLا إنbاء م0Zع#�ة ج�ی�ة ج<�ب الق�س )اس: م0Zع#�ة جفعات ه#�0س ال0ـي سـ0ع"ز ال�Oافـة الـpZانYة 

  . وتd>� ال0#�د الع#�اني والpZاني الفلFjZ<ي في مdاف5ة ب�F لd: وما ح�الFها اNLاالFه�دLة
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خـالل الــZ<ة الY��0#ـة ح0ــى بـ�ء ع#ــل ال#ـ�bوع p#Lــ% ع#ـل الF�Oــ� ومـ% ذلــH أن تقـ�م ال�pdمــة 
 الفلY>FjZة )الع#ل )pل ال�سائل ال�بل�ماسYة والقان�نYة الالزمة إلفbال ال#�bوع ، و�mلH مjال�ة الY�bقة
االردن صاح�ة ال�الLة القـNائYة علـى ال#jـار ل�فـع قـYNة مـm�0bة مـع فلـFjZ% فـي القـNاء الـ�ولي مـ% 

 ١٩٢٢أجل إنقاذ ال#jار وم<ع ب<اء م0Zع#�ة ع�jوت ، ومjال�ة ب��jانYا �mنهـا ال#XسـZة لل#jـار عـام 
 إ_ـالق ح#لـة قوفـ� mـل مـا سـx1. لل�ق�ف )>�امة وع#ل mل ما یل"م إلفbال ال#�ja االس�ائFلي )ـbأنه 

eمقاومة م�نYة على غ�ار ما ج� في الaان األح#� ت?لG الZف�اء والق<اصل ال�ولFF% وال#<5#ات ال�ولYـة 
  .مع شع1<ا على االرض ل#<ع ت<ف�F ه�ا ال#�bوع واالخ� ال#bا)ه �Y#ا ZL#ى )?فعات ه#�0س 

  ٢٢/٢/٢٠٢١ج���ة الق�س 
***  

  آراء ع�YQة
  على خjاب الع�ش"�ة الNفF0%وح"رد م?لy ن�اب : وثائx ال#��wة

 uاد�tال yدمحم ی�ن 
�_<ي، Lع�1 ع% مالمح ّإن ق�اءة ال�ثائx ال�_<Yة، وما تd#له م% دالالت م�ص�لة في تار�a<ا ال

وم% بF% ال�ثائx ال#ع�1ة، أول رد ل#?لy ال<�اب على  .ّدول0<ا وخjابها، ب�غ: ما م�ت )ه م% ¡�وف
  .نخjاب الع�ش الZامي، وه� رد مليء ب0عاب�F ال�ح�ة ال0ي ت#� مjلع خ#FZ<ات الق� ال#اضي

Oة، الغ�YQة والY��bة، إن<ا نd% ن�اب األمة ال##�لF% لNف0ي ال##ل«إذ Lق�ل ال<�اب في رده: 
ال#?0#عF% ألول م�ة في م?لy واح� ت�d تاج واح� ق� اس0#ع<ا )pل ف�a واع0"از لjaاب الع�ش 
الZامي، وTنه �bLف<ا أن ن�فع ل?اللة ملpY<ا ال#ف�e خالk ال�pb وعY5: االم0<ان على ال0ه<wة ال#لYOة 

  .«?لy االمة ال?�ی�الZامYة ب�قة الbعG فF<ا وال�0حGF ال#لOي ال��O: ب<ا في م
إن م?لZ<ا لف�aر : وق� ع�1 ال#?لy في رده ع% اع0"ازه )ال�ح�ة األردنYة الفلY>FjZة، )ق�له

ن)أن �pL له ش�ف أب�ام أول ق�ار ل�0حF� ق��j% ش�YقF% تY� �dادة جاللO0:، آملF% أن ت�O ه�ه  ن
�Fادرة خQة، وYQاة األمة الع�Yة عه� ج�ی� في حdة فاتmة ال#�ار�jaها في ال�ح�ة الFأه�افها وأمان xFقd0ل 

  .والYZادة واالس0قالل
إنه ل#% : ّالالف� في ال�د ال<Yابي، تأكF�ه على ال�قة به�ه ال�ح�ة، وما س0فNي إلYه )الق�ل

 %FjZق� الع�ب في فلd( اسZم uله أ �pL دو أن �Fان وال�قة أن ی0: ه�ا ال�0ح>w#_قدواعي اال ن ّن
Z0أث� على ال u0ها)أك#لها أو أFNة لقYة ال<هائ��.  

ًو���m ال�د )أن ه�ه ال�ح�ة ت?يء مع"زة لل�فاع ع% ع�الة ق0FNها وحاف"ا ل#Nاعفة ال?ه�د م% 
  .نأجل ال�ص�ل الى ت��Zة عادلة تdف¯ الxd وال�Oامة )ال0عاو مع ال�ول الع�YQة الY�bقة

ل0ZY� :O0ع?ل ه�ه  أن ی0فNل جال-  نd% ن�اب االمة–إنه ل�ZYنا و�1ه?<ا : و�#Nي ال�د )الق�ل
ال�°�ة ال0ي هي أم<Yة mل أردني و�أم� في ه�ه ال�ورة )اتaاذ االج�اءات ال�Nور�ة ل0أل�Y ل?<ة خاصة 
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 %FZ#0وأوفاها، مل yالت ال�س�0ر�ة على أح�ث األسL�وع ال0ع�bل�ضع م %FFق�قd�1اء وأكفاء الaم% ال
نأن �pL ل#?لy االمة م#�ل� في ه�ه الل?<ة   .ن

إن<ا على ال�غ: «ً، وعلى علل ال�5وف وال<�Oة ح#ل آماال )أن تdقx ال�ح�ة م�امFها ال�د ال<Yابي
م#ا م� ب<ا في فلFjZ% م% �mارث، وفي و_<<ا الع�Qي م% ن�Oات ونZOات، ل: نYأس م% إمpان )ع� ه�ه 

  .. )اق�0اس. (»ًاألمة )ع�ا ج�ی�ا
ى معال?ة ت�عات ال<�Oة ألجل ًوق� جاء مع�1ا ع% روح ال�قة )ال�Yادة الهاش#Yة ومق�رتها عل

» :O0ادة جاللY� �dق�ما ت �FZع له على ال?bواك�1 م :p�tbل %w#jأس واله"�#ة مYًإن0فاء روح ال
إن<ا ل<�<ي ال�<اء العا_� على جاللO0: «؛ مYNفا »الYpd#ة لd0قxF األه�اف ال�_<Yة واآلمال الق�مYة

ا ه: �Yه م% Lأس وض<H في ال�Yt وضxF في uلعjفO: األب� على الالجFw% والع#ل على إنقاذه: م#
  .«الYdاة

ٍه�ه ال�ثYقة هي إح�e وج�ه م��wة دولة سع� ب�قة ألجل ت�ج#ة خjابها الع�وQي، م�رmة دالالت  ٍ
نال?غ�ا�Yا وال0ار�خ، وهي م% بF% مwات ال�ثائx ال0ي تع�1 ع#ا ت: وما أن?" األردن�F ال�اثق� )�Yادته:  ن ّ

  .الهاش#Yة وخjابها
u١٦ص/٢٣/٢/٢٠٢١ ال�أ  

*** 
%FFال#ق�س %FFل مع األردنFما تفعله إس�ائ 

�F_ ماه� أب� 
ه�ا ملف خ�Fj، ال ب� ان ی0<�ه له األردن، على mل ال#��0Zات، فه� ملف یXث� في األردن، 

%FFال#ق�س %FFاة االالف م% األردنYح y#ی�ا في ملف الق�س، و��dوت ،%FjZوفل.  
FFال#ق�س %FFل ال اع�ف ع�د األردن#dL ل اردنيm ر ال>ف�اء، وه: ه<ا�Z?اقات الj( م% ح#لة %

رق#ا و_<Yا، و�ع� م�ا_<ا في األردن، وفي ال�ق� ذاته ل�Lه )jاقة ج�Zر صف�اء، او إقامة )الق�س، 
 �YtL :0هF1اغل %Oصالته: )الق�س، ل �F1�0ول ،%F>_نه: م�ا�m ،غةY<الء سهل� له: األردن ه�ه الXوه

ن� ف�0ات الى الق�س، و�?#ع� بF% م�ا_<0ه: األردنYة ومق�س0Fه:، )�a م�0از ه<ا في األردن، و��ه1 ن
  .الع�0ارات �F�mة ج�ا

إس�ائFل ت�¡ف وQاء �mرونا لغاLات سYاسYة، اقلها اغالق ال#Z?� األق>ى ألسابYع م�0اصلة، 
ل?�Zر، الى م�ال، وه�ا م?�د مbه�، لO% ال#bه� األخ�j ی�ت�� )#<ع دخ�ل األردنFF% ال#ق�سFF% ع�1 ا

  .الق�س
)عNه: ان0ه� إقامة الق�س ل�Lه، وال ب� ان ZLاف� الى الق�س م% اجل ت?�ی�ها، واال سYفق� 
اقام0ه، وه�ا Lع<ي ان إس�ائFل ع�1 م<ع األردنFF% ال#ق�سFF% م% الع�دة الى الق�س، ت�ja للa0لk م% 

ة ب�ر�عة إج�اءات �mرونا، واغالق ك���F%، حF% ت<0هي اقاماته: وه: خارج الق�س، وال تZ#ح له: )الع�د
  .ال?�Zر ب�جه هXالء
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)ال#قابل فإن األردن ال�L uع"ز وضع األردنFF% ال#ق�سL ،%FF?� نفZه امام وضع آخ�، فOل 
اردني مق�سي، Lفق� ه��0ه ال#ق�سYة، )G1Z ع�م ق�رته على الZف� ع�1 ال?�Zر، سYق�م األردن الحقا 

د اردنYا، الن ث<ائYة األردني ال#ق�سي ال�dL u#ل )jاقة ج�Zر )GdZ رق#ه ال�_<ي، وQال0الي ل% Lع�
صف�اء قائ#ة وم0Z#�ة على أساس ان dLاف¯ على اقام0ه ال#ق�سYة، وحF% تغلx إس�ائFل ال?�Zر ب�جه 
نهXالء، سYفق�و اقاماته:، وسYق�م األردن )ال0الي )GdZ ال�ق: ال�_<ي، �mنه ل: Lع� حامال إلقامة 

Lق�ل ان ع�م سGd ال�ق: ال�_<ي ق� Lع<ي الF_�0%، ع�1 دفع إس�ائFل ه�ه ال0Oلة الق�س، وت�d ع<�ان 
%Fان ی�فع ال�#% م�تZه<ا امام ان %dة، ونYاألردن، )ع� سل1ها ه��0ها ال#ق�س �dن.  

 G1Z( ،ةYفق�و ه��0ه: ال#ق�سL ة، س�فYاسYه��ة س uال أ( �d�<Yالء سXع<ي ان هL نه�ا ن
ن�Zر، وم<ع دخ�ل اهل الق�س، )ق�ار إس�ائFلي، وس�ف Lفق�و أNLا ع�م ال0?�ی�، ج�اء اغالق ال?

  .)ال0الي ه��0ه: او م�ا_<0ه: األردنYة، وال<Y0?ة ان<ا امام وضع mارثي
ت: ف0ح ال?�Zر، ق1ل ی�مF%، وت: اإلعالن ع% الZ#اح )ال�خ�ل وال�aوج، ل#wات ی�مYا، م% 

ه�ه الm�dة، و�Qغ: ان ع�د ال#Zاف��% سpان الNفة الغ�YQة فق�، مع اس�0<اء اهل الق�س، م% 
)االت?اهF% مd�ود، وم�ت�� ب�0ت�Fات �F�mة، اال انه ت: اس�0<اء األردنFF% ال#ق�سFF% م% ح#لة ال�jاقات 

  .ًال>ف�اء، أu األردني ال�u ل�Lه إقامة مق�سYة، واالس�0<اء mان إس�ائFلYا، ولyY م<عا اردنYا
نفي األردن، م#% ی���و الع�دة الى الق�س ل0?�ی� ه<اك ال#wات م% العالقF% ه�ه األLام 

ناقاماته:، ف0#<عه: إس�ائFل، وس�ف Lفق�و اقاماته: الحقا، )#ا Lع<ي انه: سYفق�و م�ا_<0ه: األردنYة  ن
الحقا، م% )اب رد الفعل، وه�ا ام� مXسف أNLا، الن فق�ان اله��ة ال#ق�سYة، ل: pL% ق�ارا للkab، بل 

  .�mرونا، وم<ع ال�خ�لق�ار إس�ائFلي ب�ر�عة 
ه�ا ملف سYاسي، ی�جG على ال�ولة على اعلى ال#��0Zات ال�d0ك، ملف یXث� في حYاة اع�اد 
ك�F1ة م% األردنFF%، م% ح#لة )jاقات ال?�Zر ال>ف�اء، وال ب� م% ال0�خل م% اجل الZ#اح لهXالء 

Fل للZ#اح لألردنFF% )الZف�، وع�م ف0ح ال?�Zر فق�، ألهل الNفة الغ�YQة، والNغ� على إس�ائ
ال#ق�سFF% م% ح#لة ال�jاقات ال>ف�اء )الZف� وال�خ�ل الى الق�س، خ>�صا، م% اجل ت?�ی� اقامات 

  .م% ان0ه� اقاماته:، او على وشH ان ت<0هي
مع mل ه�ا تأتي ال#bاكل الف<Yة ال0ي ی0عامل معها هXالء في ق>ة ادخال أب<ائه: وQ<اته: الى 

ق>ة معق�ة ثانYة، ت0ع<� فFها إس�ائFل، وال ب� ان Lعال?ها األردن داخلYا )��jقة ه��اته: ال#ق�سYة، وهي 
نال تXدu الى رد الفعل، )#ا y#L حYاة هXالء، �m ال#<ع س�1ه ال?انG اإلس�ائFلي ولyY ته�Qا م% 

  .العائالت، او لع�م رغ01ها بF?Z0ل األب<اء وال1<ات على االقامات ال#ق�سYة
Xاس ج�ا، یZت امامه ه�ا ملف ح�pZز ال�?L والق�س، وال<اس، وال ،%FjZاألردن، وفل uذ

  .نمه#ا قFل �Yه م% ت���1ات، وال L?�ز أNLا ال0هاو في mلف0ه، او ن0ائ?ه الق���ة
  ٣٢ص/٢٣/٢/٢٠٢١الغ� 

*** 
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 !uماذا L?� على ساحة ال�1اق؟
  ال#dامي إب�ا§Y: ش�tان: )قل:

نتقjع س�p اللFل تع�1 ش�ارع الق�س العY0قة، ت�d ج<ح ال5الم، ه�ی� ج<از�� ج�افات وحفارات 
ت0ل�هــا شــاح<ات ثقFلــة ع<ــ� . م0?هــة لــZاحة ال1ــ�اق ألع#ــال إنــbائYة ضــa#ة حفــ�ا وQ<ــاء وصــG إســ#<� 

قم<0ـ>ف اللFـل تaـ� الهـ�وء والـFpZ<ة، وت0?ـه نdـ� )ـاب ال#غارQـة، ل�0a0قـه م�0جهـة نdـ� سـاحة حــائ� 
#�ان وآثارا إسالمYة أو رومانYة )عF�ا ع% الdائ� دون#ـا رقFـG ال�1اق، ل0<قل وتd#ل ح?ارة وأت�Qة وQقاLا ع

ــان إعالمــي Yة أو بYأو شــفا� GFZة . أو حــYلFى عال#ــة اآلثــار اإلســ�ائ#Zأن مــ% تــ %Fمــازارات " فــي حــ "
الY>F#Yة ال#0ع>�ة مـألت الـ�نYا ضـ?Y?ا وحـ�ی� فارغـا، حF<#ـا تـ: إعـ�اد ال#ـZ?� ال#�وانـي وت�اكـ� علـى 

ل#ف�� فFها م% ق1ل الع�ب ح0ى أنهـا أقامـ� صـ<�وقا خاصـا ل0#��ـل ال�dـ� وال0<قFـG فـي اآلثار ال#<�ث�ة وا
تق�م إس�ائFل وأجه"تها وجامعاتها )ال0<قGF ع#ا ZL#ى الهpYل ال#"ع�م ألك�� م% ! ( ه�ه اآلثار ال#ه�ورة 

eخ#ـFZ% عامـا دون#ـا دلFـل مdــ�Zس، وسـx1 ل#XسـZات أج<Y1ـة ذلـH، دو جــ�و ولـ: L?ـ�وا سـ� آثــارا e  ن
  .)رومانYة وTسالمYة

uالغ��G والع?GF وال#d" وال#Xل:، أن ه�ه األع#ال الaN#ة الF1Oـ�ة ال#اثلـة للYtـان وال0ـي ت?ـ�  ن
ت�d سjح األرض والZاحة وف�قها م% _�ابx ع�ة ، م% ه�م وحف� وQ<اء وصG خ�سانة، وتغ�FF معال: 

نالZاحة ب�م0ها، ت?� في ¡ل#ة اللFل وQ�و رد فعل ع�Qي أو إسالمي uي>FjZأو فل  . �pL نوح0ى ن<>ف
بYان ه<ا وYQـان ه<ـاك، دون#ـا . ال�د إن جاء م��pا أو م0أخ�ا ��ارة ع% ألفا� ال ت?�u وال تZ#% م% ج�ع

نجع?عة ب�و _d% وQع�ها ن<ـام علـى صـ�ت الjـاح�. أu إج�اء ع#لي eح0ـى شـ�p إلـى ال�Fنـ�pZ أو . ن
ســل#<ا )ــال�اقع ال#��ــ� الــ�u نYdــاه )#�ی<ــة القــ�س وmأن<ــا . إلــى األمــ: الd0#ــ�ة ، مــا عــ�نا قــادر�% علFهــا

  .الع�YQة إلى األب� ال#0dلة مXق0ا
نما L?� على ساحة ال�1اق م% أع#ال ه�م وTنbاء وQ<اء هـ� أمـ� مaـالف للقـان� الـ�ولي العـام  u

�pZن�Fاق ال�F#ة واآلثار ولYأن ال#عال: ال�قا�b( uات الهاYالف التفا�aأمـ� واقـع م<ـاق@ . وم xوه� خلـ
وهـي غFـ� قـادرة . لO% األم� بل الOارثة أن ه�ه الY��bة لyY لها مaالG. للY��bة ال�ولYة )pل ج"ئYاتها

قعلـى الd0ـ�ك فــي م�اجهـة الjaــ�ات اإلسـ�ائFلYة غFــ� القان�نYـة وغFـ� الــY��bة بـل ال#عL�0ــة علـى حقــ� 
%F#لZ#وال %FF>FjZالفل.  

 القـ�س الع�YQـة )pـل حاراتهـا وأزق0هـا uاألنOى واألمـ� أن مـا L?ـ� فـي سـاحة ال1ـ�اق ی<ـGdZ علـى
أنفاق ت�d ال1ل�ة الق�L#ة . وق�اها وaQاصة في ما أ_لق�ا �Yه تY#Zة ال�dض ال#ق�س، فهي ج"ء م% mل

نوال#Z?� األق>ى وفي سل�ان وت�d حائ� ال�1اق وحف� وQ<اء ب�و ت�خkY في mل مpان، وQل�Lة الق�س 
لعقار�ة، ول� ت#ـ� مـ% ق1ـل فلـFjZ<ي ل�0جـه لـه أك�ـ� تغ@ ال�jف وتغ#@ العF% ع% mل ه�ه األع#ال ا

  .uم% مف�0 عقار ل#aالف0ه وت�جYه ته: إلحال0ه ل#pd#ة بل�Lة وق�ارات )اإلزالة والغ�امة معا
ذ�mت<ي أع#ـال الdفـ� وال1<ـاء اإلسـ�ائFلF0FF% فـي سـاحة ال1ـ�اق )قـYNة ع?�Fـة غ���ـة م01�عـة أال 

ال0ي اق�0حها الفFل�Zف القاتل، إیه�د ب�اك أث<اء مdادثـات mامـG وهي الYZادة الY0d0ة والYZادة الف��Yة، 
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و�Qات ". ج1ل الهpYل " ندLفF� أLام ال#�ح�م أب� ع#ار في م�ض�ع ال#Z?� األق>ى وما jLلق� علYه زورا 
نال�1a اإلس�ائFلي ق� ج� في م�ض�عة ال#فاوضات، فه: Lق�ل� الbيء وNY�>Qه في ال"م% ذاتـه، أولـ:  e

 ولــ: L?ــف )عــ� مــ�اد أوســل�، وأغلقــ�ا ١٩٩٦ ب�ل#انYــا ضــ� أوســل� فــي القــ�س اu فــي عــام LــZ<�ا قان�نــا
ألـ: Lع�Fـ�ا فـي األرض . ن)#�ج�ه مXسZات الق�س الفلY>FjZة، أو ال0ي لها تعاو مع الZلjة الفلY>FjZة

�ائFل الفلY>FjZة تغ�FFا وض#ا اث<اء ال#�حلة اإلن0قالYـة ال0ـي Lف0ـ�ض أن Lـ�Zدها حـZ% ال<Yـة، وت#0<ـع إسـ
  .ع% اتaاذ إج�اءات أحادLة وم% _�ف واح�

، ١٩٦٧و�1�و أن اإلس�ائFلFF% ل: 0pLف�ا به�م حـارة ال#غارQـة عـ% )pـ�ة أبFهـا وتـ��b� أهلهـا عـام 
 �?Zاحة ال#ـZمـ% ال�صـ�ل لـ %FF>FjZاألقـ>ى، وم<ـع الفلـ �?Zة لل#ـQالء على مف0اح )اب ال#غارY0واإلس

 م<عه: وح�ه: ¡ل#ا وع�وانا وسـل1ه: حقهـ: الY1jعـي فـي ع1ـ�ر و�mلH. األق>ى عx��_ �1 )اب ال#غارQة
ساحة ال�1اق س�اء م% _��x ال�اد أو )اب الZلZلة أو م% )اب ال#غارQة ذاتـه وت?<ـG ال#ـbقة )اإلل0فـاف 
نح�لــه وaQاصــة ل�Oــار الــZ% وال#�ضــى، بF<#ــا الع1ــ�ر م0ــاح لaلــx هللا ج#Yعــا دو اســ�0<اء فــي ع<ــ>��ة 

ل?ـ�Z ال#�صـل لل#ـZ?� األقـ>ى مـ% سـاحة ال1ـ�اق ، فـي مdاولـة ل0غFFـ� معـال: و�mلH ت: هـ�م ا. )NY³ة
  .الق�m :Lله، وخلx معال: ج�ی�ة ت<Zي ال<ا¡� ال>�رة الق�L#ة

نوmأن اإلس�ائFلFF% ال Lق�أو ال0ار�خ الق��G بل ی0?اهل�نه فغ�وره: ق0له: وضـtف غFـ�ه: جعلهـ: 
 وق0اله بل هي أح�اث م0>لة )dـائ� ال1ـ�اق ١٩٢٩اث أل: ZL#ع�ا )أح�. أك�� جZارة على الع�وان وال5ل:

هـل L?ـG علـي أن أذmـ�m: )الل?<ـة ال�ولYـة ال0ـي )�dـ� . ذاته ال�u یه�روه ی�مYا )d?ة تFZd<ه وت?#Fلـه
 xألحـ� حـ yYإسـالمي خـاص ولـ Hائ� ملـdأن حائ� ال�1اق )ع� أح�اثه ال�م��ة وق�رت )اإلج#اع أن الb(

بل . نخ"انة أو س0ارة �Yه G?L أن �pL )إذن الفلFF>FjZ% ال#Zل#F%قوح0ى نفخ ال�1 ووضع . عF<ي �Yه
ذه�1 الل?<ة إلى أن ال>الة الFه�دLة ت0: ب�خ>ة إسالمYة نY0?ة ال0ـZامح اإلسـالمي ولـyY حقـا یه�دLـا 

ودع�ني اسأل ل#اذا ق�رآن�اك الpdـ: اإلن0ـ�اب الj��1ـاني ال#0ـ>هF% ت1<ـي قـ�ارات الل?<ـة األم#Yـة . خال>ا
نول#اذا )قـي هـ�ا القـان� . ن وTص�ارها ض#% قان� مل"م للFه�د ق1ل الع�ب ال#Zل#F% وال#�d(%FFdYZف0Fها

نوماذا ح>ل له�ا القان� )ع� ذلH . ١٩٤٨مع#�ال )ه ت?اه ال?#Yع ح0ى خ�وج ب��jانYا م% فلFjZ% عام 
Fـع القـ�انY#?m قـ�Xـ� مFقـه بـل هـ� غY1j0ـة لY>ـه ف0ـ�ة زمY� �mل: ی� uع وال�Y#?بـل ل#ـاذا لـ: . %ال#ل"م لل

نوQاu حx ی�قـى قـان� الـ�فاع . نZL% ال�ZY>O اإلس�ائFلYة قان�نا ج�ی�ا Lق�ر �Yه إلغاء القان� الj��1اني
ء ال>ادرة )#ق0ـNاه لعـام  u سـار�ة إلـى ی�م<ـا هـ�ا وال Lـ�Z )ال#قابـل e١٩٤٥ع% فلFjZ% وأن5#ة ال�jار

فع )ــه مــ% ق1ــل مdــامي الــ�اخل أمــام أمــام أال Lــxd0Z هــ�ا األمــ� إثــارة والــ�. ١٩٣٢نقــان� ال1ــ�اق لعــام 
الهwFــات القــNائYة ال#0dــ>ة ولــ� علــى ســF1ل الــpbل فقــ� وQــpbل م�pــف وQاســ0#�ار؟؟ أال L?ــ�ر ب<ــ�اب 
الــ�اخل إثــارة ال#�ضــ�ع أمــام ال?هــات ال�ســ#Yة وغFــ� ال�ســ#Yة؟ أال ی�جــG األمــ� تm�dــا مــ% ق1ــل الهwFــة 

؟اإلسالمYة العلYا وTثارته أمام الZلH الYZاسي  نY0?ة النع�ام األث� الFه�دu في الق�س m#ا  eوجهات أخ�
ــ�م ال?هــات ال�ســ#Yة  ــار یهــ�د )ــارز�% ، ونY0?ــة للــtNف الع�Qــي والفلــFjZ<ي القــائ:، تق قــ�ر عل#ــاء آث
ــ�Zاق مـــع الــ"م% واســ0غالله لO0ـــ��y ال#ق�لــة الFه�دLــة وال0ـــار�خ  ــة ال�ســ#Yة وغFـــ� ال�ســ#Yة )ال Lه�دFال
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صYdح أن األم�  .�1 ه�م ه<ا وه<اك وQ<اء ه<ا وه<اك وخلx أم� واقع ج�ی�الFه�دu ال#�pر ال##?�ج، ع
ال�اقع ال aLلx ش��Yة وال aLلx حق�قا، ولO<ـه aLلـx مـpbالت ع#لYـة تعقـ� أu حـل أو انفـ�اج، وaQاصـة 
فــي ¡ــل عــال: م<قــZ:، وaQاصــة )ــbان العهــ� القــ�L: وال0ــ�راة وال#��ــ� ال#"�ــ� م<هــا، ول<ــا فــي م��ــ� 

الق�س م�ی<ة م0dلة، وال ث#ـار للعـ�وان واإلحـ0الل سـ�اء _ـال  . ال�الLات الd0#�ة خ�F م�الاألن?لpYان في
وج#Yـع إجـ�اءات . أم ق>� وال سYادة لل#0dل وTن )�j وقه� واس�0لى على األرض )ق�ة الـZالح والغـ"و

ل�ولي وق�ارات اإلح0الل ال°Yة وQا_لة وال �Y#ة قان�نYة لها ع�1 ما ق�رته ال?#Ytة العامة وم?لy األم% ا
لOــ% قjــ�ات ال#ــاء القلFلــة وح�ــات ال�مــل الــFwNلة تــ><ع األ�Yــان�س . نال�Fنــ�pZ وق�اعــ� القــان� الــ�ولي

  !ال?�ار والYا)Zة ال�م�ة
  ١٩/٢/٢٠٢١ج���ة الق�س 

***  

  اخ�ار )االن?لF"�ة
Soldiers Demolish A Residential Building In Jerusalem, Displacing 17 

Family Members 
Dozens of Israeli soldiers and police officers, accompanied by bulldozers, invaded the al-
‘Isawiya town, in occupied Jerusalem and demolished a Palestinian building, housing 

seventeen members of Oleyyan family. 
Resident Fadi Oleyyan, who works as a guard of the Al-Aqsa Mosque, said his family’s 

building did not violate the zoning laws, and is included in the Structural Map of the town. 
Oleyyan added the family constructed the building ten years ago, and said the destruction is 

part of Israel’s illegal policies targeting the indigenous Palestinians in occupied Jerusalem to 
replace them with colonialist settlers. The army said the building was constructed without a 

permit from the City Council, in occupied Jerusalem. The family filed numerous applications 
and paid large sums to the City Council to obtain all needed permits, but the appeals were all 

denied.“The attack is politically motivated, especially since Israel froze the destruction of 

homes to allow the advancement of the structure zoning of the town,” he said, “However, 

Israel’s laws regarding Palestinian constructions in occupied Jerusalem, are unjust and only aim 

at removing the Palestinians to replace them with illegal colonialist settlers.” 

“I have received lately many threatening calls by Israeli security officers who clearly said that 

they would demolish my home if I don’t stop working as a guard in Al-Aqsa Mosque, 

especially since my colleagues, and I frequently intercept and try to stop the colonists from 

invading and desecrating the holy site,” he said. 

It is worth mentioning that Oleyyan spent more than a year in Israeli prisons, in addition to 

being repeatedly detained and interrogated, in addition to receiving many orders barring him 

from entering Al-Aqsa and its surrounding areas for various periods of time, although he works 
as a guard at the holy site. His father stood in front of the soldiers who surrounded the building 

before demolishing it, and said that the ongoing destruction and displacement are the “fruits of 
the poisonous tree of the extreme Israeli right-wing occupation government.” “They want us 

out of our lands,” he added, “We have no other place to go to anyway, and here we will 
stay.”The demolished building contains four flats, housing seventeen family members, who 

were all rendered homeless.It is worth mentioning that the family was only informed of the 
final decision to demolish the building, on Sunday, and had to rush to remove their furniture 

and belongings before the soldiers started the destruction. 
2021-2-22International Middle East Media Center   

*** 



  

 
١٩

US pushes two-state solution in call with Israeli FM 

 
Antony Blinken stresses Biden administration's belief that 'two-state solution is the best way to 

ensure Israel’s future' 
US Secretary of State Antony Blinken stressed the importance of a two-state solution for 

Israeli-Palestinian peace during a phone call Monday with his Israeli counterpart.  
During his call with Foreign Minister Gabi Ashkenazi, Blinken "addressed the US approach 

towards a more peaceful, secure, and prosperous future for Israelis, Palestinians, and the greater 

Middle East," the State Department said."The Secretary also emphasized the Biden 

Administration's belief that the two-state solution is the best way to ensure Israel’s future as a 

Jewish and democratic state, living in peace alongside a viable and democratic Palestinian 

state," spokesman Ned Price said in a statement. The call is the second between the top 

diplomats since Blinken assumed office last month early on in the Biden administration.During 

former US President Donald Trump's four-year term, Israeli Prime Minister Benjamin 

Netanyahu worked at upending long-held pillars of the two-state solution to achieve peace with 

the Palestinians in tandem with Trump, who moved the US embassy from Tel Aviv to 

Jerusalem and declared the disputed city Israel's capital. 

Trump also issued an Israel-Palestinian peace plan that heavily favored Israel's demands, 

carved up much of the West Bank, and left little territory for a future Palestinian state while 

maintaining all of Israel's settlements, which are illegal under international law. 
2021-2-23Anadolu Agency   

*** 
 

Soldiers Demolish Two Stores Near Jerusalem 
 

Israeli soldiers demolished, Monday, two stores in Sur Baher village, southeast of the occupied 

Palestinian capital, Jerusalem. Mohammad Tarshan, the owner of the demolished stores were in 
the same sixty square/meter building and added that the destruction was carried out without 

prior notice. Tarshan stated that the stores were built by the family more than 50 years ago on 
their own land.On October 28, 2020, the soldiers demolished the second floor of the building 

under the pretext of being constructed without a permit from the City Council in occupied 
Jerusalem. In related news, the Israeli soldiers demolished an under-construction home in 

Teqoua’ town, southeast of Bethlehem, south of occupied Jerusalem in the West Bank. 
2021-2-23International Middle East Media Center   

*** 
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