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

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

  
 ةIم$ الغا $D"Kال".�ج"ة ال"قاالت &ع< ال.ق��� ت .Lأو ابـّل 

$��Lمف $DDNغ� $DDلDس�ائQالء ن�3 وجهة إب�از ه� وVه .Lابـّال 
  ئللقار ی.Wح م"ا إس�ائDل، لWXاسة ال"عارضة أو ال"�V�ة ســ�اء
  ..لفةال"` ال>�3 وجهات على اإل^الع ف�صة

  
  نالل=>ة ال"لWLة لVaو الق�س
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�.c"الd 
  االردن والق�س

 اه�W<.ات نc��:ة في ال/�ل"ان األردني ت�ی$ تWابW<ال $DeX٥  ل=>ة فل  

  نشVو سWاسWة
 انeW.االس hiاألم$ ال�ولي ی�ع� ل� j٥  م=ل  
 ة�c."ة على الف�ر: م�ع�ث األم8 الWانeW.ة االسeaع األنW"ج hiل وD٦  على إس�ائ  
 ةWlف.ح ق>�ات: م�ع�ثة أم�� �Dس.ع $e<واش$DeXة مع فلW٧   ات:ال دبل�ماس  
  نغ�س�Lال �Kي" ماك�ل�م " ع<DeXالفل Eعa٨  ت>�د &ان.هاكات االح.الل ض� ال  
 ةWة: م>3"ات دولWrاs tXWمعاق/.ه.. إدانة االح.الل ل E=I  ٨  
 Eال/�ل"ان في ال>ائ u�<إلى ب�ق�في أع.!: كاراب�ل�ت اله�ل Eجان $DD<DeXاله8 الفلK<١٠  ب  
 ب�ع� Eاس ی�ح�vاف ال"فاوضات<w.ة السWة ال�ولWvاN١٠  ة ال�  
 ةWةال`ارجW<DeXة:  الفلW"لXات ال�DX"ي للaال الع>:��ة  ق"ع االح.الل ال�حlع أشa&أ

  ١١  والفاشWة
 لة.c"اء الق�س الWت�ع� إلنقاذ أح jائ<Lو الVaة لW١١  نالل=>ة ال�ئاس  

  اع.�اءات
 ةIقامة ال:ل�ات ال.ل"�دQامات األق:ى وc.١٣  اس."�ار اق  
  �xاألق:ى األس/�ع ال"اضي٤٠٠أك �=X"ال �Xی�ن $^�.X١٣  ن م  
 $ف� ل"�ة شه��Xمة ص/� م$ ال�lخ عWaع ال<"I االح.اللu  ١٤  
 ة في الق�سWvأة ص>اa<"& اتW١٤  م:ادرة آل  
 ليDة االح.الل اإلس�ائ   ١٥  االع.�اء على ف.ى فلDeX>ي م$ ق/ل ش̂�

  اع.�اءات/ تقار�� 
 ل الق�س�cI ّاالح.الل   ١٥  الDه�دu" عD� الف:ح" ثL>ة ع��lXة عWaة إلى ُ
 ار�ع االح.الل ل.ه��� الق�س؟.. م$ خارج ال=�ار إلى داخل األس�ارaرات م�e١٦  ّما ت  
 اهللا ح>اeان ع�e"قة: ّال�/Xم �Dغ j"^ لة"c١٨  الق�س ت.ع�ض ل  
 ع.:"� م=�دا ض� ق�ارات اإلخالءI خ ج�احWaان الlًس   ١٨  ن

  
  



  

 
٤

  تقار��
 اه� اسW<.ن$D<^�.X"أص�ات ال EXL١٩  .`�م االن.`ا&ات في دعای.ه ل  
 8W3ل تل/ي ن�اء الف=� الع.c"ي ال�اخل الD<DeXوفل $DDال"ق�س �D٢٠  ج"اه  

  فعالWات
 اءWإح �sذd في ال`ال� األرض ی�م j٢٠  ت�ن  

8Lاخ.�نا ل  
  " ات.a٢١  "ق/ل ال  
 ةWات مق�سW:`ة: شWع/� ال�ح"$ ب$ دمحم ال"ق�س t<ة ب�D/٢٢  ح  

  راء ع�WNةآ
 ةW<DeXلي ی>ه� األرض الفلDاني اإلس�ائeW.٢٢  االس.ع"ار االس  

  آراء ع/��ة م.�ج"ة
 لي ^اوبDرخ اإلس�ائV"ك ال".عف>ة: ال�D^ل أسا"cأرض &ال "وتق�ل  إلى م.ى س.3ل ت

  ٢٤  ؟"شعE لaعE &ال أرض

  اخ�ار &االن=لD!�ة
 Aqsa Mosque defiled by over 400 settlers last week 29 

 New Aqsa-bound convoys leave for O. Jerusalem 29  

 Former minister, lawmaker among five Palestinians detained from 
West Bank 29  

 Foreign Ministry commends China's initiative to achieve stability in 
the Middle East 30  

 US Ambassador to UN announces resumption of aid to Palestine 30  

 Palestinian Teen Assaulted by Israeli Police, Prison Guards 31  

 Erdogan urges Kosovo to rethink opening of Jerusalem embassy 31  

 How Israel uses 'the law' to ethnically cleanse East Jerusalem 32  
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  والق�س االردن
  ل=>ة فلDeX$ ال>WابWة في ال/�ل"ان األردني ت�ی$ ت:��cات ن.>Wاه�

  

في ال/�ل"ان األردني ت:��cات رئjW ال�lcمـة  ل=>ة فلDeX$ ال>WابWة  أدانt–  ال>=اح–وsاالت 
  .اإلس�ائDلWة ب>WامD$ ن.>Wاه� ح�ل ع�م الX"اح &�Wام دولة فلW<DeXة sاملة الWXادة

، إلى أن ه�ه ال.:��cات تع� ت:عD�ا خ�Deا م$ ٢٦/٣/٢٠٢١ لها ی�م ال="عةفي بWان  وأشارت
  .شأنه االت=اه &ال">eقة إلى مX.��ات ال تc"� ع��اها

على وج�ب إ^الق جه� دولـي فاعـل لcـل القـWKة الفلـW<DeXة علـى أسـاس حـل الـ�ول.D$  وأك�ت
اره الـD/Xل ال�حDـ� ل.cقDـ� الـXالم &"ا Wi $"KIام ال�ولـة الفلـW<DeXة ال"ـX.قلة وعاصـ".ها القـ�س &اع.�ـ

  .ال�ائ8 في ال">eقة
tcع�ب  وأوضaمـ$ الـ Eلـe.ة وم�ف�ضـة، مـا یcسـة فاضـ�eـاه� تع/ـ� عـ$ غW<.ات نc��:أن ت

الع�WNة واإلسالمWة والغ�WNة الKغ� على ح�lماته8 ل�ع8 القWKة الفلW<DeXة، وفKح م"ارسـات االحـ.الل 
iافة ال"�اs لي واع.�اءاته، وأنDال�اع"ةاإلس�ائ h �حقـاق  ل�ولة االحـ.الل تعـQ8 الع�الـة وW"ة فـي صـNضـ�

  .ال�c، وته�د جه�د ال"=."ع ال�ولي الWXاسWة
  ٢٦/٣/٢٠٢١ال>=اح اإلخ�ار�ة 

***  

  نشVو سWاسWة
  م=لj األم$ ال�ولي ی�ع� ل�hi االس.eWان

 

قWKة ً اك.t/X جلXة م=لj األم$ ال�ولي ال.ي عق�ت مVخ�ا أه"Wة &الغة &ال>�Xة لل- ع"ان
 tانs ي<DeXالفل Eة مع ال=انWة إعادة ف.ح ق>�ات دبل�ماسWs�Dع/� إعالن اإلدارة األم Fة، وذلW<DeXالفل
 Eة ال=انIات أحاد�e`& امWوال�ع�ة &ع�م ال� ،Eاب� دونال� ت�امXي الs�Dاألم jWفي عه� ال�ئ tق� أغلق

  .�ائDلWة، &"ا في ذلF رف< سWاسة االس.eWان وال8K اإلس”حل ال�ول.D$“ته�د 
نورحE الفل�D<DeX &أه"Wة ال"�hi األمs�Dي األخ�D، ال�u ت8 ردفه &إعالن ال""xلة األمWs�Dة 

ن مل�D دوالر ل�ولة فلX"s $DeXاع�ات إنXانWة، ١٥في جلXة م=لj األم$ ال�ولي، دع8 &الدها &"/لغ 
  .وف� م>�وب فلDeX$ ل�d األم8 ال".c�ة، ر�اض م>:�ر

له أمj، أن ه�ه ال`�eة ال"ه"ة l"I$ ال/>اء علDها ل.ق�8I ال"!�� واع./� م>:�ر، في ت:��ح 
م$ ال"Xاع�ات، السW"ا Wr"ا ی.عل� &إعادة ال"Xاع�ات األمWs�Dة ل�sالة األم8 ال".c�ة إلغاثة وتaغDل 

 $DD<DeXالفل $Dwسا&قا” األون�وا“الالج tًال.ي ت�قف.  
حل “ &أIة خ�eات أحادIة ال=انE ته�د وش�د على أه"Wة دع�ة ال">�وNة األمWs�Dة &ع�م ال�Wام

$D.ان ” ال�ولeW.رف< االس Fة ذات ال:لة، &"ا في ذل�c."نعلى قاع�ة القان� ال�ولي وق�ارات األم8 ال
  .ّوال8K واالن.هاكات اإلس�ائDلWة ض� الaعE الفلDeX>ي
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س�ائDلي ون�ه إلى أن جلXة م=لj األم$ ن�دت، م$ خالل م�اخالت ال".c�ثD$، &ع�م االل.!ام اإل
  .ّ ال�اعي ل�hi االس.eWان، &اع.�اره غ�D قان�ني و�ق�ض ع"لWة الXالم٢٣٣٤ّب.>ف�D الق�ار األم"ي 

ًوأضاف م>:�ر أن ال"�اخالت رs!ت أKIا على تفعDل دور دول ال�NاWvة ال�ولWة ودع8 ال"ق.�ح  
�DKc.وزار به�ف ال �.Xة على مWة ال�ولWvاNی�ع� إلى اج."اع م�سع لل� uال�u d  �D/e.لف.ح أب�اب ل

  .م�ادرة ال�ئjW مc"�د �vاس ح�ل عق� ال"Vت"� ال�ولي للXالم
  ٢٨ص/٢٨/٣/٢٠٢١الغ� 

***  
  على إس�ائDل وhi ج"Wع األنeaة االس.eWانWة على الف�ر: م�ع�ث األم8 ال".c�ة

  

ــام "- القــ�س  Iالم فــي ": األXــة الــ Wــ�ة لع"لc."ال`ــاص لألمــ8 ال �Xالن�، ال">ــXأعــ�ب تــ�ر و�>ــ
�aة، خاصـة فـي الـWلDة اإلسـ�ائWانeW.ة االسـeaع األنـWأن اسـ."�ار ت�سـaق األوسـ�، عـ$ القلـ� ال�ـالغ &ـ

  .ًال">ا^� ال.ي ت.8X &الXcاسWة ال�الغة، داWvا إس�ائDل إلى وhi ج"Wع األنeaة االس.eWانWة على الف�ر
Lـ�س Iُ"إن ذلـF : ٢٣٣٤وقال في إحا^ة إلـى م=لـj األمـ$ الـ�ولي، أمـj، حـ�ل تD/eـ� القـ�ار 

ًاالح.الل اإلس�ائDلي و�ق�ض إمlانWة إنaاء دولة فلW<DeXة مX.قلة وم.:لة جغ�اWrا ّ."  
ــXالن� مــ$ أن  ــاق تcقDــ� حــل الــ�ول.D$"وحــ�ر و�> ، وقـــال "هــ�ه األنــeaة االســ.eWانWة تهــ�د آف

نال"X.�^>ات غ�D قان�نWة وت"xل ان.هاكا صارخا للقان� ال�ولي" ً ً."  
u، دعـا إسـ�ائDل إلـى ال�iـh الفـ�ر والLامـل ل="Wـع ٢٠١٦لعـام  ال:ادر في ا٢٣٣٤وsان الق�ار 

ــل  ــ�ام الLامـ ــا القـــ�س الـــWi�aة، واالح.ـ األنـــeaة االســـ.eWانWة فـــي األرض الفلـــW<DeXة ال"c.لـــة &"ـــا فDهـ
  .الل.!اماتها القان�نWة به�ا الaأن

لcادu ع�a إن ال>aا� االس.eWاني اس."� خالل الف.�ة ال.ي IغDeها ال.ق��� بD$ ا: وقال و�>Xالن�
  .نم$ sان� األول والxال� والع��a$ م$ آذار

 آذار، رفـــtK ال"lc"ـــة ال"�s!�ـــة اإلســـ�ائDلWة فـــي القـــ�س ٢ شـــ�ا� و١٥وأشـــار إلـــى أنـــه فـــي 
ً ش`ــ:ا، مـ$ م>ـازله8 فــي حـي الــWaخ جـ�اح فــي ٥٢ أسـ�ة فلــW<DeXة، نcـ� ١٣االسـ.w>افات ضـ� إخــالء 

uالق�س الWi�aة، الف.ا إلى أنه I=� اإلع�اد ل   .الس.w>اف على ه�ه الق�ارات إلى ال"lc"ة العلWا اإلس�ائDلWةً
ً فـ�دا، ٨٠ك"ـا أیـ�ت ال"cـاك8 اإلسـ�ائDلWة أوامـ� إخـالء ضـ� سـt عـائالت فلـW<DeXة، نcـ� : وقال

  .ت��W في حي سل�ان
 ١٩٠٠ وحـ�ة سـW<lة و^ـ�ح م>اقـ:ات ل/>ـاء ٨٠٠ولفt في هـ�ا الـ:�د إلـى خeـ� إنـaاء نcـ� 

 وح�ات في الق�س ٢١٠&الKفة الغ�WNة، &اإلضافة إلى " ج""�ج�دة في ال">eقة وح�ة في ال"X.�^>ات ال
  .م$ ه�ه ال�ح�ات ت�ج� في مX.�^>ات في ع"� الKفة الغ�WNة% ٤٠إن ن�c : وقال .الWi�aة

وأشار إلى ز�ـادة ع"لWـات هـ�م ومـ:ادرة ال">ـaآت ال""ل�sـة للفلـDD<DeX$، &"ـا فـي ذلـF مـaار�ع 
Dل على وhi ع"لWات ه�م ال"�اني وQجالء الlXان الفلDD<DeX$، &"ا ی.�اف� مع وح� إس�ائ. ًم"�لة دولWا

نال.!اماتها &"�جE القان� اإلنXاني ال�ولي، وال"�افقة علـى خeـ� تـX"ح لل"=."عـات الفلـW<DeXة &ال/>ـاء 
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 ع�م إن ع"لWات اله�م وال":ادرة تX.>� إلى: وقال و�>Xالن� .&laل قان�ني ومعال=ة اح.Wاجاتها ال.>"��ة
ًوج�د ت:ار�ح ب>اء صادرة م$ إس�ائDل، م�Daا إلى أن ح:�ل الفلDD<DeX$ على مxل ه�ه ال.:ار�ح ش�ه 

ــي IغDeهــا ال.ق��ـــ� هــ�مt أو صــ�درت  .مــDc.Xل  م>ـــaأة أو اضــ�e مــالك هـــ�ه ٣٢٥ُوخــالل الف.ـــ�ة ال.
̀ـ:ا �٤٦٥� وقـ� أدd ذلـF إلـى تـ�a. ال">aآت إلى ه�مها ل.=>E غ�امـات الهـ�م اإلسـ�ائDلWة ال�اه3ـة ً ش

  . نXاء١٠٥ً ^فال و٢٣٥م>ه8 
8Wــ�e.لــة ال"cــ� لDوال.>ف �Wــe`.ة للW<DeXمــة الفلــ�lcــة، أشــاد ال"�عــ�ث &=هــ�د الWمـ$ جهــة ثان.  

إن وsـــاالت األمـــ8 ال".cـــ�ة، خاصـــة م>3"ـــة الـــ:cة العال"Wـــة وال�DنWـــXف واألونـــ�وا وشـــ�sاءها، : وقـــال
$D:c.اصل� دع8 جه�د ال�Dنس.  
DXWة تW"ا ع$ تقـ�ی�ه هـ�ا ال.عـاووش�د على أهNل اللقاحات، مع�Dل ت�صDن� إس�ائ وأكـ� ضـ�ورة . ً

تع!�! دع8 االس.=ا&ة الفلW<DeXة ل�Lرونا مـ$ أجـل ضـ"ان حـ:�ل الفلـDD<DeX$ &أنcـاء األرض ال"c.لـة 
  .على ن:ED عادل م$ اللقاح في وقt مالئ8

  ٢٦/٣/٢٠٢١األIام 
***  

 :ال دبل�ماسWة مع فلDeX$واش>e$ س.عD� ف.ح ق>�ات ات: م�ع�ثة أم��Wlة
 

غ��>فDل�، أمام م=لj األم$ أن -  أعل>t الXف�Dة األم��Wlة ل�d األم8 ال".c�ة، لD>�ا ت�ماس-ن���Dرك 
 Eفي �ل إدارة دونال� ت�ام tعeانق tانs $DeXة مع فلWف.ح ق>�ات ات:ال دبل�ماس �Dس�ف تع $e<واش

غ��>فDل� خالل مVت"� ل"=لj األم$ ح�ل - ماسال:W<Dة ت:��cات ت�» شD>`�ا«ونقلt وsالة  .الXا&قة
نم>� sان� ثاني، اس.�ش�ت مaارs.>ا ال�بل�ماسWة &اف.�اض أن «القWKة اإلس�ائDلWة الفلW<DeXة أنه 

$D/ة مع ال=انeaاورات نaإلى م �<.XI أن E=I المXال �cام ن�.X"ال"�ع�ثة أنه . »ال.ق�م ال tوأضاف
 خ�eات إلعادة ف.ح ق>�ات ات:ال دبل�ماسWة sانt ق� ت�قفt خالل تW�cقا له�ه الغاIة، س..`� إدارت>ا«

حa� ال�ع8 لcل سل"ي لل:�اع : مaارsات>ا sلها لها نفj اله�ف«، الف.ة إلى أن »عه� اإلدارة الXا&قة
رؤ�ة اإلس�ائDلDD$ «وأشارت ال"�ع�ثة إلى أن ال�الIات ال".c�ة ت�غE في  .«اإلس�ائDلي الفلDeX>ي

تWi tcادة ال�ئjW &ای�ن، «، مWKفة »نى ح� س�اء ی.`�و خ�eات ن�c حل ال�ول.D$والفلDD<DeX$ عل
أعادت ال�الIات ال".c�ة ال.!امها ب�ؤ�ة حل ال�ول.D$ ال".ف� علWه &laل م.�ادل، وال�u ت�Wr �Wه 

  .«إس�ائDل في سالم وأم$ إلى جانE دولة فلW<DeXة قابلة للWcاة
ي أفKل وسDلة لK"ان مX.ق/ل إس�ائDل s�ولة دI"ق�ا^Wة نع.ق� أن ه�ه ال�ؤ�ة ه«وتا&عt قائلة 

و�ه�دIة، مع الcفا¢ على ال.eلعات ال"�aوعة للaعE الفلDeX>ي ب�ولة خاصة &ه وال��l& �Wامة 
&ای�ن Iق�م &اس.عادة ب�امج ال"Xاع�ة األم��Wlة ال.ي ت�ع8 ال.>"Wة «وقالt غ��>فDل� إلى أن . »وأم$

  .«نWة للaعE الفلDeX>ياالق.:ادIة وال"Xاع�ات اإلنXا
  ١٥ص/٢٨/٣/٢٠٢١ال�س.�ر 

*** 
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 ت>�د &ان.هاكات االح.الل ض� الaعE الفلDeX>ي" ماك�ل�م " ع�K ال�Lنغ�س 
 

ن�دت ع�K ال�Lنغ�س األمs�Dي بD.ي ماك�ل�م، &االن.هاكات ال.ي ت�تL/ها سلeات ...  -ن���Dرك 
لق�س ال"c.لة، و�sلc& F"الت االع.قال االح.الل االس�ائDلي م$ ه�م ل">ازل ال"�ا^>D$ خاصة في ا

  .ال�DمWة ال.ي تa>ها ض� األ^فال
وع/�ت ال>ائE في الc!ب ال�I"ق�ا^ي ع$ والIة م�XW<Dتا ماك�ل�م، وال.ي تق�د جه�د ال�Lنغ�س 
قل"cاس�ة إس�ائDل على ان.هاكات حق� اإلنXان ض� شع/>ا، خالل لقاء اف.�اضي ن3".ه ال=الWة 

d في ت�شcها ل�ورة أخ� في ال�Lنغ�س، ع$ مXان�تها لs�cة مقا^عة إس�ائDل الفلW<DeXة، دع"ا لها
  .وسEc االس.x"ارات م>ها وف�ض العق�Nات علDها، ح.ى ت>هي اح.اللها لألراضي الفلW<DeXة

وأك�ت أنها س.ع"ل وزمالءها ال.ق�مDD$ في ال�Lنغ�س، تفعDل دور اإلدارة األمWs�Dة في دع8 
وش�دت . وhi ب>اء ال"X.�^>ات وع"لWة ال8K لألراضي الفلW<DeXة ال"c.لةقحق� شع/>ا الفلDeX>ي، و

، »ك�رونا«على أن اإلدارة األمWs�Dة ماضWة في تق�8I ال�ع8 للaعE الفلDeX>ي، ل"�اجهة ف�Dوس 
  .مWKفة ان ه�ا ال�ع8 سD!داد خالل الف.�ة ال"ق/لة

، »ك�رونا«في حال ان.هاء جائcة وأع�tN ع$ نD.ها ت>8W3 ز�ارة لألراضي الفلW<DeXة ال"c.لة، 
  .ل.أكD� دع"ها لLفاح شع/>ا ل>Dل حق�قه، وانفLاكه م$ االح.الل اإلس�ائDلي

 ت��aعا I">ع ال"Xاع�ات األمWs�Dة ٢٠١٩ی��s أن ع�K ال�Lنغ�س ماك�ل�م، ق�مt عام  
. ال�Lنغ�سإلس�ائDل م$ ال"Xاه"ة في اح.=از األ^فال الفلDD<DeX$، لL>ه لK`I 8ع لل">اقaة داخل 

أع.!م م�اصلة الع"ل &أق:ى ما أس.Weع لK"ان ع�م اس.`�ام أم�ال دافعي «: وقالt ماك�ل�م حD>ها
قال�KائE األمWs�Dة ال"ق�مة X"sاع�ات ع��lXة إلس�ائDل &أu ^��قة ت>.هF حق� أu فلDeX>ي، خاصة 

  )وsاالت.(»األ^فال
  ١٥ص/٢٨/٣/٢٠٢١ال�س.�ر 

*** 
  E=I معاق/.ه.. ل لs tXWاWrةإدانة االح.ال: م>3"ات دولWة

  

 م>3"ة دولWـة، نـ�اء لألمـ8 ال".cـ�ة داWvـة Wrـه إلـى تcقDـ� ٥٥٠ وجهt –األراضي الفلW<DeXة 
  .الع�الة للaعE الفلDeX>ي ووhi إنهاء إفالت إس�ائDل م$ العقاب

نمـــا یـــ!ال الفلـــI �D<DeXعـــان� مـــ$ ن�Lـــة مـــX."�ة، علـــى خل¦Wـــة “وقالـــt ال">3"ـــات فـــي بWـــان  ن
uر االسـ.eWاني ال".�اصـل والفـ:ل الع>ـ:� اإلسـ�ائDلي، ال"."xـل فـي الق"ـع ال"VسـXي وال.ه=Dـ� االس.ع"ا

  .”u١٩٤٨الق�X ون!ع ملWLة الaعE الفلDeX>ي ل"�ارده م>� ب�اIة ال>�Lة في العام 
tبل�ة “: وتا&ع tة، تع�ض�Dة األخX"`األشه� ال d�ة ” ُح":ة الف�قا“على مW<DeXوهي بل�ة فل
وفـي ال�قـt الcـالي، .  م�ات م$ سلeات االح.الل اإلس�ائDلي٦س.ه�اف واالق.cام واله�م في األغ�ار، لال

ال"�جـ�دة ضـ"$ مــا أعل>.ـه سـلeات االحــ.الل ” ُح"ـ:ة الف�قــا“ عائلـة فلـW<DeXة م�W"ــة فـي ١١ت`ـKع 
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cـ�م u ل>3ام ال.ـ:ار�ح وال.`eـ�W الع"�انـي ال."DDـ! اإلسـ�ائDلي، والـ�I u–”م>eقة إ^الق نار“اإلس�ائDلي 
ه�ه العائالت وغ�Dها مـ$ الcـ:�ل علـى تـ:ار�ح ب>ـاء ألغـ�اض الـlX$ وال.=ـارة فـي األرض الفلـW<DeXة 

  .”ال"c.لة، &"ا في ذلF الق�س الWi�aة
قودعــt إلــى إقــ�ار م=لــj حقــ� اإلنــXان &ــاألم8 ال".cــ�ة وت>�یــ�ه &الــWXاسات اإلســ�ائDلWة ضــ� 

؛ &اع.�ارهـا جـ�ائ8 حـ�ب لـXلeة االحــ.الل، ”ف�قـاُح"ـ:ة ال“الـaعE الفلـDeX>ي &أسـ�ه، &"ـا فـي ذلـF هـ�م 
uوان.هاكا ل�c الفلDD<DeX$ في تق��� ال":�D، فKال ع$ �sنها ج��"ة ف:ل ع>:� ً.  

قوش�دت ال"VسXات علـى ضـ�ورة تـDlaل م=لـj حقـ� اإلنـXان &عxـة مـX.قلة ل.قـ:ي الcقـائ� 
ول وال">3"ـات ال�ولWـة والـs�aات a&uأن ن3ام الف:ل الع>:� اإلس�ائDلي، وما ی�ت�� &ه مـ$ ال.!امـات للـ�

قال.=ار�ة، وم�اصلة مE.l ال"ف�ض الXامي لcق� اإلنXان، وlaNل شـفاف، تeـ��� قاعـ�ة بWانـات األمـ8 
  .ال".c�ة ح�ل الs�aات ال.=ار�ة الKالعة في م�aوع االس.eWان اإلس�ائDلي غ�D القان�ني

ل.cقDـ� الع�الـة وال"ـXاءلة ال�ولWـة وأك�ت أه"Wة اس.`�ام ال"=."ع ال�ولي sافة اآللWـات ال".احـة 
 Fــ uوال.ــ�خل الفــ�ر لفــ�ض عق�Nــات اق.ــ:ادIة علــى إســ�ائDل، وال"cاســ�ة ال=>ائWــة لأل^ــ�اف، &"ــا فــي ذل

، س�اء في الـ�ول ال.ـي ”ُح":ة الف�قا“نال=هات الفاعلة االع.�ار�ة ال.ي ق� ت�L ارتt/L ج�ائ8 ح�ب في 
  .اكان�ا م.�اج�ی$ في أراضDها أو ه8 م$ رعاIاه

 8I�ع ال�ول األ^�اف في ن3ام روما األساسي وال"=."ع ال�ولي ب.قـW"ة ال.!ام جW"وش�دت على أه
ا لالل.!امـــات  ـــالـــ�ع8 العل>ـــي وال.عـــاو الLامـــل مـــع مl.ـــE ال"ـــ�عي العـــام لل"lc"ـــة ال=>ائWـــة ال�ولWـــة وفق ً ن

s�.aة بــD$  ال"ــ١ مــ$ ن3ــام رومــا األساســي، &"ــا ی."اشــى مــع ال"ــادة ٨٦ال">ــ:�ص علDهــا فــي ال"ــادة 
 م$ اتفاWiة ج>hW ال�ا&عة، لK"ان اع.قال ونقل األش`اص ال�ی$ ت8 ١٤٦اتفاWiات ج>hW األرNع، وال"ادة 

 Eعaة ض� الWاب ج�ائ8 دولLوم>ع اس."�ار ارت ،uة إلى الهاWاب ج�ائ8 دولLارت& $D"معه8 وال".ه �Dقc.ال
  .الفلDeX>ي

ال"=."ـع الـ�ولي مeالـE ب.غDـ� آلWـات وأسـالED وفي الWXاق قالt وزارة ال`ارجWة وال"غ.�DN$، إن 
  .dتعامله مع دولة االح.الل ألنها ل8 ت�ت� إلى مX.� ج�ائ"ها وان.هاكاتها

 ت�اصــل ع"لWاتهــا وتــ�اب�Dها االســ.eWانWة واالســ.ع"ار�ة فــي االحــ.اللوأضــافt فــي بWــان أن دولــة 
$ ب>اء اس.eWاني في قلE م�ی>ة ع"�م األرض الفلW<DeXة ال"c.لة، وsان آخ�ها ما ح�ث أول م$ أمj م

ك>�اه ل"X.�^>ة ض`"ة، ق�ب بل�ة sف� ق�وم، ” uأور عاد“ال`لDل، وال�aوع ب/>اء بVر اس.eWانWة ج�ی�ة 
واالس.Wالء على األراضـي وهـ�م ال">ـازل وال.>DLـل &ـال"�ا^>D$، واسـ."�ار العـ�وان الغاشـ8 علـى شـع/>ا فـي 

ح.الل ال"ف.�حة على شع/>ا وحق�قه عامـة، وعلـى ال�جـ�د قeاع غ!ة وغ�Dها م$ أشlال وأسالED ح�ب اال
  .”ج“الفلDeX>ي في الق�س وج"Wع ال">ا^� ال":>فة 

وش�دت على أن ال.:عD� الcاصل في ارتLاب تلF ال=�ائ8، دلDل واضح على امعان دولة االح.الل 
ا واسـ.ه.ارها &ال"eال�ـات في رفKها للق�ارات األم"Wة ذات ال:لة واس.`فافها &االدانات ال�ولWة الن.هاكاتهـ

$D.الم على أساس حل ال�ولXال �Dقcة ال.ي تق�ض ف�ص تWانeW.اتها االسWع"ل hiة ل�Wال�ول.  
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وأكــ�ت ال`ارجWــة أن ال"=."ــع الــ�ولي مeالــE ب.��cــل الــ�ف< الــ�ولي لالحــ.الل واالســ.eWان إلــى 
ولWة على ^��� إنهاء االح.الل ضغ� ح�Wقي فاعل I=/� إس�ائDل sق�ة اح.الل االن:Wاع إلرادة الXالم ال�

  ....واالس.eWان، مeال�ة &ف�ض عق�Nات دولWة على دولة االح.الل ومXاءلة ومcاس�ة قادتها
  ١٤ صفcة ٢٦/٣/٢٠٢١الغ� 

***  
Eال/�ل"ان في ال>ائ u�<كاراب�ل�ت اله�ل :  

  ب>Kاله8 الفلDD<DeX$ جانE إلى ب�ق�في أع.!
  

 للcـ!ب ال�سـ"ي ال".cـ�ث اله�ل>ـ�u، ال/�ل"ان في ال>ائE أع�tN - وفا ٢٠٢١- ٣- ٢٦ أمX.�دام
 إلـى ب�ق�فهـا اع.!ازهـا عـ$ كـاراب�ل�ت، سـادیt اله�ل>ـ�u لل/�ل"ـان ال`ارجWة العالقات ل=>ة في االش.�اكي

Eجان Eعaي ال<DeXاله في الفلKل نD<وعة حق�قه ل�a"ال.  
ــ�d فلــDeX$ دولــة ســف�Dة لقائهــا خــالل كــاراب�ل�ت ال>ائــE وأكــ�ت  الDــ�م ســلW"ان، انرو ه�ل>ــ�ا ل

 م�اصلة ت:"W"ها اله�ل>�u، ال/�ل"ان في االش.�اكي الc!ب ع$ ك>ائ�ة ع"لها ف.�ة الن.هاء وذلF ال="عة،
 ال"�اiـh سـلW"ان الـXف�Dة اس.��sت ب�ورها، .العادلة وقDK.ه الفلDeX>ي، شع/>ا ع$ ال�فاع في م�DXتها
̀ـ�تها ال.ــي والــa=اعة ال"/�ئWـة  قوحقــ� الفلــW<DeXة القــWKة عـ$ الــ�فاع فــي كـاراب�ل�ت ع>هــا وع/ــ�ت ات

 &اسـ8 كـاراب�ل�ت لل>ائـE شـ�lها عـ$ وأع�Nـt .اله�ل>ـ�u ال/�ل"ـان �iـة تcـt الـXا&قة األع�ام خالل شع/>ا
Eعaي ال<DeXم$ ات`�ته وما جه�د م$ ق�م.ه ما على الفل hiعها تع/� م�اW"وم>اصـ�تها دع"ها ع$ ج 

ــX. وع�الــة حــ� كقــWKة الفلــW<DeXة، للقــWKة ــ� جهــ� كـــل �cت Dوتأی. tة وقــ�م�DفXــ  لل>ائـــE ســلW"ان ال
 لــ:�Iقة الفلــDeX>ي الــaعE مــ$ ت�sار�ــة فلــW<DeXة كه�Iــة الفلــDeX>ي، &ــال.�اث مeــ�ز ثــ�ب كــاراب�ل�ت

$DeXه�ل>�ا في فل.  
  ٢٦/٣/٢٠٢١ وsالة األن�اء الفلW<DeXة وفا

***  
  �vاس ی�حE ب�ع�ة ال�NاWvة ال�ولWة الس.w>اف ال"فاوضات

  

مc"�د �vاس، &ال�ع�ة ال.ي أ^لق.ها الل=>ـة  ال�ئjW الفلDeX>ي رحE – ال=�ی� الع�Nي – رام هللا
ال�الIات ال".c�ة األمWs�Dة، وروسWا، (ال�NاWvة ال�ولWة خالل اج."اعها االف.�اضي األخ�Kc& �Dر م"xلي 

الـ�u ی.�افـ� ، الس.w>اف مفاوضات هادفة علـى أسـاس حـل الـ�ول.D$ )واالتcاد األوروNي، واألم8 ال".c�ة
، مXاء الDـ�م "ف.ح" اج."اع الل=>ة ال"�s!�ة لs�cة ت�أسهوأك� �vاس، خالل  .مع ق�ارات الWv�aة ال�ولWة

ض�ورة ت�ج"ة ه�ه ال=ه�د ال"/�ولـة مـ$ ق/ـل ال�NاWvـة ال�ولWـة "ال="عة، &"ق� ال�ئاسة في م�ی>ة رام هللا، 
ا أحادIة ال=انE الهادفة لف�ض سWاسـة األمـ� م$ خالل الKغ� على ال�lcمة اإلس�ائDلWة ل�hi إج�اءاته

وأشـار الـ�ئjW  ".ال�اقع م$ خـالل اإلصـ�ار علـى سWاسـة االسـ.eWان واالسـ.Wالء علـى األرض الفلـW<DeXة
أه"Wة االس.فادة م$ ال!خ8 ال�ولي ال�اع8 لعق� مVت"� دولي للـXالم لcـل القـWKة الفلـW<DeXة "�vاس إلى 
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درة الــXالم الع�WNـة، &أســ�ع وقـt م"lــ$، وت�ج".ـه &"ــا IـK"$ تcقDــ� وفـ� قــ�ارات الـWv�aة ال�ولWــة وم�ـا
الXالم العادل وQنهاء االح.الل اإلس�ائDلي وQقامة ال�ولة الفلW<DeXة ال"X.قلة وعاصـ".ها القـ�س الـWi�aة 

  ...".١٩٦٧على ح�ود ال�ا&ع م$ ح!��ان عام 
  ٢٧/٣/٢٠٢١الع�Nي ال=�ی� 

***  
  ل ال�حaي لل"�DXات الXل"Wةق"ع االح.ال:  الفلW<DeXةال`ارجWة

  أ&aع أشlال الع>:��ة والفاشWة
  

وزارة ال`ارجWـــة وال"غ.ـــ�DN$ إن ق"ـــع قـــ�ات االحـــ.الل ال�حـــaي ل"ـــ�DXات   قالـــt– وفـــا – رام هللا
ال"�ا^>D$ الفلDD<DeX$ الXل"Wة، Iعjl أكxـ� مـ$ غDـ�ه مـ$ أشـlال الق"ـع ال"`.لفـة ح=ـ8 سـ�eWة العقلWـة 

  .م تل أبED ومفاصل ال8lc في دولة االح.اللالفاشWة الع>:��ة على حlا
dیــ�م الــt/X، أن ذلــF لــjW فقــ� علــى مــX.� `ارجWــة فــي بWــان صــ�ر ع>هــا، مــXاء وأضــافt ال

الع>ف اله"=ي ال�u ت"ارسه قـ�ات االحـ.الل ضـ� مـ�ا^>D$ مـ�نDD$ عـ!ل &"ـ$ فـDه8 نـXاء وأ^فـال و�sـار 
>ي في رف< االحـ.الل واالسـ.eWان وسـ�قة نس$ aIار�s في تلF ال"�DXات لل.ع/�D ع$ م�قفهla& 8ل عل

$DD<DeXالفل $D<^رة ه�ا الق"ع في دالالته في ن�3ة االح.الل الع>:��ة لل"�ا�eخ $"Lأرضه8، بل ت.  
وأدانt ال`ارجWة &أش� ال��ارات ه"=Wـة االحـ.الل فـي ق"ـع ال"ـ�DXات الـXل"Wة، مع./ـ�ة إIـاه أ&ـaع 

ق وعلـى م�ـادئ حقـ� اإلنــXان، وهـ� حلقـة فـي سلــXلة أشـlال العـ�وان علـى ال��cـات األساســWة لإلنـXان
 وت�اب�D االح.الل الهادفـة إلـى ضـ8 الـKفة الغ�WNـة ال"c.لـة &"ـا فDهـا القـ�س الـWi�aة إج�اءات^��لة م$ 

واســ.L"ال ته��ــ�ها، ومcاولــة ت�Wsــع ال"ــ�ا^>D$ الفلــDD<DeX$ وت`ــ��فه8 والــ.8lc بــ�عDه8 وتفDLــ�ه8 ح.ــى 
  .ال"�ني الXل"يIdق.>ع�ا &ع�م ج�و االح.=اج 

tاءلXان وت.فـاخ� أنهـا " ال�زارة وتXص علـى م�ـادئ حقـ� اإلنـ�cقأی$ هي ال�ول ال.ي ت�عي ال
 Eعaه� ومـاذا تعـ�ض للـaا&ع م$ ه�ا ال"ـXال/>� ال Eea& Eالeال�ول ال.ي ت hiبها؟ ما ه� م� FX".ت

  ".الفلDeX>ي؟
  ٢٨/٣/٢٠٢١الWcاة ال=�ی�ة 

***  
jائ<Lو الVaة لWلةنالل=>ة ال�ئاس.c"اء الق�س الWت�ع� إلنقاذ أح   

  

ــاة ال=�یــ�ة–رام هللا  Wcال - ،$DeXفــي دولــة فلــ jــائ<Lو الVaــا لــ Wة العلWالل=>ــة ال�ئاســ tن دعــ
 uــ� الع�قـي وال.ه��ـ� الــ�Dهe.ـ� الeلـة مـ$ خ.c"العــال8 إلنقـاذ م�ی>ـة القــ�س ال jـائ<sال"=."ـع الـ�ولي و

  .d وeN$ اله� في م�ی>ة الق�ست.Xارع خ�eاته خاصة في أحWاء الWaخ ج�اح وال�X.ان
 ، uوأكــ�ت الل=>ــة فــي بWــان أصــ�ره رئWــXها مــ�ی� عــام الــ:>�و القــ�مي الفلــDeX>ي رمــ! خــ�ر u ق

، أن سلeات االح.الل اإلس�ائDلي ت"ع$ في ت>ف�D م`eeات ال.ه��ـ� &ـ�aاكة عل>Wـة ٢٦/٣/٢٠٢١ ال="عة



  

 
١٢

u"ق�سـs $DD"ـا I=ـ� اآلن فـي حـي مع مcـاك8 االحـ.الل ال.ـي تـ�aع$ االسـ.Wالء علـى م>ـازل وم".لLـات ال
 نــX"ة، ٢٥٠٠ً م>ــ!ال و�قe>هــا نcــ� ٧٠الــWaخ جــ�اح الــ�u ی.هــ�ده خeــ� إخــالء م>ازلــه ال�الغــة حــ�الي 

  .وQحالل ال"D<^�.X$ مlانه8
 بD.ـا فـي حـي ال�ـX.ان فـي سـل�ان وال.ـي ٧٠ك"ا أشارت الل=>ة إلى أن خ�e اله�م ی.ه�د حـ�الي 

I�dقة ت�راتWة مlانها، إلى جانE ال`�e ال"c�ق &cي &e$ اله�  نX"ة، إلنaاء حlXI١٠٠٠>ها ح�الي 
ُ م>!ال ات`�ت قـ�ارات قـKائWة &إخالئهـا، ٢٤ م>!ال العام ال"اضي م$ أصل ١٤في سل�ان، ح�D ت8 إخالء 

واله�ف ال"!�� م$ ال.�سع االس.eWاني &ادعاءات دی>Wة ال ت:"� أمام ال�c الفلDeX>ي ال".=�ر في هـ�ه 
  .أمام حقائ� ال.ار�خ لaع/>ا م>� آالف الD<X$ فDهااألرض وس.>هار 

وأضــافt الل=>ــة أن ال"`eeــات االســ.ع"ار�ة ال.ه���Iــة اإلســ�ائDلWة م.�اصــلة، حDــ� ه>ــاك خeــة 
الق.الع سlان ق��ة ال�ل=ة &lاملها م$ خالل مcاولة اس.:�ار ق�ار قKائي في نهاIة الaه� القادم له�م 

 آالف وح�ة اس.eWانWة في أراضي مeار م�ی>ة القـ�س ٩لي &إنaاء  م>!ال فDها، فKال ع$ ق�ار اح.ال٣٨
  .ال"c.لة

وأشارت إلى أن تلF ال"`eeات ت�DX ج>�ا الى ج>E مع مaار�ع ال8K وال.�سع فـي &ـاقي أنcـاء 
األراضــي الفلــW<DeXة ال"c.لــة، م.�افقــة مــع تــ:اع� االع.ــ�اءات واالن.هاكــات &cــ� ال"ق�ســات اإلســالمWة 

ی>ة الق�س، وم>ع ال":لD$ م$ ال�ص�ل إلDها وتXهDل وح"اIـة اق.cامـات ال"ـD<^�.X$ وال"WcWXة في م�
  .ال".�eفD$ لل"X=� األق:ى وان.هاك ح�م.ه

نوناش�ت الل=>ة s>ـائj العـال8 أج"ـع &ـإعالن م�قفهـا ال".فـ� مـع ق�اعـ� الع�الـة والcـ� والقـان� 
م$ شـع/>ا &ـlaل یـ�مي ن.W=ـة اسـ."�ار ال�ولي وح� الaع�ب في ال��cة واالنع.اق م$ ال3ل8 ال�I uعاني 

ّه�ا االح.الل ال�laI uل ته�ی�ا لألم$ والXل8 ال�ولDD$، و�ـVدu الـ�lXت العـال"ي عـ$ ج�ائ"ـه إلـى ز�ـادة 
  .الcKاIا م$ أب>اء شع/>ا، وانع�ام ف�ص الXالم واالس.ق�ار في ال">eقة

 فـي م�ی>ـة القـ�س واك�ت أن sل مـا تقـ�م &ـه سـلeات االحـ.الل فـي أرض دولـة فلـDeX$ وخاصـة
 FX".ة، وأن شع/>ا صام� وم:� على الWة ال�ولWv�aام القان� ال�ولي وق�ارات الlأح Eن&ا^ل والغ &"�ج
، وسD>.:� و�>ال اس.قالله فـي دول.ـه ذات الـWXادة  c&dقه &ال��cة ووفاء م>ه ل.WcKات الaه�اء واألس� ً

  .وعاص".ها م�ی>ة الق�س
  ٢٧/٣/٢٠٢١الWcاة ال=�ی�ة 

***  
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  اع.�اءات
  اس."�ار اق.cامات األق:ى وQقامة ال:ل�ات ال.ل"�دIة

  

 ال`"ــjW، &احــات ال"ــX=� األقــ:ى ال"�ــارك یــ�من اقــ.8c مــX.�^>� صــ�اح - فلــDeX$ ال"c.لــة 
ة االح.الل اإلس�ائDلي   .&"�ی>ة الق�س ال"c.لة، &c"اIة ش̂�

&احــات األقــ:ى مــ$  ^ال�ــا تل"�دIــا، اق.c"ــ�ا ١٥ مــX.�^>ا، و٣٤ّوأفــادت مــ:ادر مق�ســWة، أن 
  .جهة &اب ال"غارNة، ونف�وا ج�الت اس.ف!از�ة وأدوا ^ق�سا تل"�دIة

 ،jWلي، ف=ـ� ال`"ـDقـ�ات االحـ.الل اإلسـ�ائ tاع.قلـ ،Fدهـ8 ٢٥إلى ذلـ Eا، عقـW<DeXم�ا^>ـا فلـ 
  .م>ازله8 وتف.aWها والع/� &"c.��اتها في م>ا^� م.ف�قة &الKفة الغ�WNة ال"c.لة

بWان ل�سائل اإلعالم أن ج>�ده اع.قلـ�ا عـ�دا مـ$ الفلـDD<DeX$ &الـKفة وذ�s ج�W االح.الل في 
dالغ�WNة، ج� ت��cله8 لل.cق�D ل�d األجه!ة األم>Wة &c=ة ال"aارsة في أع"ال مقاومة شع/Wة ض� قـ�ات 

$D<^�.X"االح.الل وال.  
فــي » الع�اقDــE«فــي م�ضــ�ع آخــ�، هــ�مt ســلeات االحــ.الل اإلســ�ائDلي، أمــj ال`"ــjW، ق��ــة 

ــ )ج>�Nي فلDeX$ ال"c.لـة(ال>قE ال"c.ل   علـى ال.ـ�الي، ولل"ـ�ة الxانWـة م>ـ� ب�اIـة الـaه� ١٨٥، لل"ـ�ة ال
  .uال=ار

ة االح.الل ووح�ة  » ال>قEسلeة ت���e «ال.ا&عة ل"ا تX"ى » ی�آف«وأق�مt ق�ات �D/sة م$ ش̂�
ل"ــ�ا^>D$ الفلــDD<DeX$ وشــ�عt بهــ�م خWــام وم>ــازل ا» الع�اقDــE«ده"ــt ق��ــة ال�lcمWــة ت�افقهــا آلWــات و

  .ُفDها، رغ8 س�ء األح�ال ال=��ة وال��اح ال"c"لة &ال»�ار
  ١٦ صفcة ٢٦/٣/٢٠٢١ال�س.�ر 

***  
 �xاألق:ى األس/�ع ال"اضي٤٠٠أك �=X"ال �Xی�ن $^�.Xن م  

  

ًإس�ائDلي لـه، ت!ام>ـا  مX.�^$ ٤٠٠أك�x م$  اق.cام خالل األس/�ع الفائt ال"X=� األق:ى شه�
ًخ� إلدخال ال�&ائح ل">eقة الق:�ر األم��ة اس.ع�ادا لعD� الف:ح الDه�دuمع مcاوالت أ d.  

&c"اIـة مـ$ قـ�ات االحـ.الل ال.ـي  األقـ:ى ً مـX.�^>ا٤١١ُورص� خالل األسـ/�ع ال"اضـي اق.cـام 
$Dعلى ال":ل �DDKوت �W.ات تفWوم�افقه وقام�ا &ع"ل �=X"ات م$ ع>اص�ها &احات ال�a8 العc.اق.  

ــ.8c  الW<LـــtX وفــي یـــ�م ان.`ا&ـــات ً مـــX.�^>ا &احـــات األقـــ:ى وأدوا ^ق�ســـا ١٥٠اإلســـ�ائDلي اق ً
نفي ذات الWXاق ی�اصل ال"X.�^>� مcاوالته8 ال.ي ت�Lرت في األIام األخ�Dة وألك�x م$  .تل"�دIة داخله

 $Dقـ�ابs هـاc&األقـ:ى وذ �=Xـ�ا ل.ه��/هـا إلـى ال"ـDقـة القـ:�ر األم��ـة، ت"هe<م�ة إدخال ال�&ائح إلـى م
  .٢٨/٣/٢٠٢١ lWل ال"!ع�م، في عD� الف:ح الDه�دu ال�I u:ادف ی�م األح�لله

  ٢٧/٣/٢٠٢١م�قع م�ی>ة الق�س 
***  



  

 
١٤

  uاالح.الل I">ع الWaخ ع�lمة ص/� م$ الXف� ل"�ة شه��$
  

 ،jWـــ ـــ ـــ�ائDلي، ال`"ـ ـــ ــــ.الل اإلسـ ـــاب�ات االحـــ ــ ــل"t م`ــ ـــ ــــ٢٠٢١E آذار ٢٥ســ ــ ـــX=�  ، خDeـ ـــ ال"ـ
  .">عه م$ الXف� ل"�ة شه��$ًق�ارا IقKي & uع�lمة ص/� ال"�ارك األق:ى

ًوأفـادت مـ:ادر مق�سـWة أن م`ــاب�ات االحـ.الل قـ� ســل"t الـWaخ ع�lمـة صــ/� قـ�ارا &">عـه مــ$  u ّ ّ
، وال�الغ م$ الع"�  .الXف� ل"�ة شه��$، قابلة لل."�ی� ً عاما إلى ع�ة ع"لWـات u٨٤وتع�ض الWaخ ص/�

، s"ا تع�ض لق�اراتاع.قال م$ االح.الل اإلس�ائDلي sان آخ�ها في العاش� م$ ال ٍإ&عاٍد م.�Lر   auه� ال=ار
  .ع$ ال"X=� األق:ى ومeWcه

 �=Xال"ـــ tــي ^الــ ًیــ��s أن الــWaخ ع�lمــة صــ/� وiــh دومـــا ضــ� االع.ــ�اءات اإلســ�ائDلWة ال. u
  .األق:ى، و�ل ال:�ت ال�اعي إلى إنقاذه م$ ع"لWات ال.ه��� وال.ق8WX، ومcاوالت تغ�DD ال�ضع القائ8

EDeخ d�:ضـ�  األق:ى وت hـiلـة، وو.c"اج� القـ�س الXات ص�ت األذان في مlاوالت إسc"ل
$Dأمام ال":ل h��aالق�سي ال �=X"إغالق ساحات ال& �/X"ال �Dقالق�ار غ.  

و�laل اإل&عاد أح� أصعE الق�ارات ال.ي ی.`�ها االح.الل اإلس�ائDلي &�c ال"ق�سDD$، و�الح� sل 
  .:ى أو ال/ل�ة الق�I"ة أو ع$ ال"�ی>ةف�د مق�سي &ق�ارات اإل&عاد ال3ال"ة ع$ األق

$DDم!اجه ل.ف��غ ال"�ی>ة وقه� ال"ق�س EXقها ح�eI اسة عقابWXs م االح.الل اإل&عاد�`.Xو�.  
   ٢٥/٣/٢٠٢١م�قع م�ی>ة الق�س 

***  
  م:ادرة آلWات &">aأة ص>اWvة في الق�س

  

ل ت�افقها ^�اق8 بل�Iة م�ی>ة الق�س ال"c.لة، صادرت ق�ات االح.ال في ... – "األIام "–مcاف3ات 
  .االحــ.الل وســلeة الW/eعــة ج�افــات وجــ�ارات مــ$ مع"ــل ^ــ�ب فــي حــي وادu ال=ــ�ز فــي م�ی>ــة القــ�س

  .وأفادت م:ادر مcلWة &أن الق�ة اق.t"c ال"ع"ل وصادرت اآللWات &c=ة أن األرض I">ع الع"ل فDها
لWـات، علـى الـ�غ8 مـ$ وجـ�د وأوضح أصcاب ال"ع"ل أنها ال"�ة الxانWة ال.ي ت.8 فDهـا مـ:ادرة اآل

  ...مlc"ة &ال`:�ص الaه� القادم
  ٢٦/٣/٢٠٢١األIام 

***  
 
  
  
 
 
 



  

 
١٥

ة االح.الل اإلس�ائDلي   االع.�اء على ف.ى فلDeX>ي م$ ق/ل ش̂�
 

ة اإلس�ائDلWة وح�اس الX=$ أث>اء  م$ ق/ل وتع�ی�ه لالع.�اء علWه م�اه� فلDeX>يتع�ض �̂aال 
  . ، وما تاله م$ اس.=�اب وس=$٢٠٢٠ )دXI"/�(ناع.قاله في sان� األول 

dأفــادت هwDــة شــVو األســ� وال"cــ�ر�$ الفلــW<DeXة ، الDــ�م األرNعــاء ، عــ$ اع.قــال نــ�ر الــ�ی$  ن
 ، �D/ن:� عuان� األول ٢٣ عاما ، في ١٧s لة٢٠٢٠ن.c"ة الWi�aة &الق�س ال��XWقة ال�e<م$ م .  

ة اإلس�ائDلWة ع>� ال��< وذ�s مcامي الل=>ة أن الeفل تع�ض لالع.�اء ال=u�X م$ ق �̂aل ال/
uوصف ال:/ي أنه تـ8 جـ�ه إلـى ال=DـE العـ�lX وضـ�Nه ، م"ـا . علWه &أی�یه8 وأق�امه8 وأسلc.ه8 ال>ار�ة

  .تE/X في الع�ی� م$ الL�مات
ة القـ�س ً ی�مـا فـي م�sـ! ١٢ُاح.=ـ! ل"ـ�ة . ت8 تقDD� ی�Iه وق�مWه أث>اء اس.=�ا&ه فـي م�sـ! شـ̂�

  .نقله إلى س=$ أف�اح.=از ال"WN�lXة ق/ل 
ُوأث>اء اح.=ازه في س=$ أفـ� ، حـ�م الـ:/ي مـ$ حقـه فـي االتـ:ال &أسـ�ته ، وتعـ�ض لالع.ـ�اء 

  ال=u�X وال.ع�یE ع$ ^��� تقDD� ی�Iه على س���ه لف.�ات ^��لة
ــى  �م الeفــل مــ$ الeعــام وال"ــاء واســ.`�ام الc"ــام ، فــي مxــال صــارخ عل ــعــالوة علــى ذلــF ، ح ُ

iاألخال �Dةال"عاملة غWلDاإلس�ائ �=Xفي ال $DD<DeXة وال"�وعة للفلWن  
 8Xاب إلــى قــaــ ــي ســ=$ أفــ� ، نقلــt ســلeات االحــ.الل اإلســ�ائDلي ال ــام ف Iة أ�aاء عــKعــ� قــ&

ًاألح�اث في س=$ ال�ام� ح�D ال ی!ال مX=�نا ح.ى ال�Dم   .ن
  ٢٧/٣/٢٠٢١ق� األوس� a ال�ولي لليال"�s! اإلعالم

*** 

  اع.�اءات/ تقار��
cI ة إلىّ�ل الق�س ُاالح.اللWaة ع��lXة ع<Lالف:ح" ث �Dع "uه�دDال  

  

، ال�I u:ادف یـ�م األحـ�، و�ـX."� ل"ـ�ة أسـ/�ع، ح�لـt قـ�ات  ّت!ام>ا مع ب�ء عD� الف:ح الع/� u ً
االحــ.الل اإلســـ�ائDلي القــ�س ال"c.لـــة إلــى ثL>ـــة عـــ��lXة &فعــل االن.ـــaار ال�اســع لع>اصـــ�ها ودور�اتهـــا 

  .وح�اج!ها
ٍ ب�ضــع ســ�ات� ح�ی�Iــة ٢٧/٣/٢٠٢١الــt/X  االحــ.الل قــ� شـ�ع م>ــ� ّوcNـEX شــه�د Wvــان فــإن

ق�ب أب�اب ال/ل�ة الق�I"ة في الق�س ال"c.لة، وE:<N ال�cاج! الع��lXة على مـ�اخلها، ل.ـأمD$ الc"اIـة 
وال�cاسة لع:ا&ات ال"D<^�.X$ خالل دولها وخ�وجها م$ وQلى ال/ل�ة الق�I"ة &ات=اه &احـة حـائ� ال/ـ�اق 

  ).�Nي لل"X=� األق:ىال=�ار الغ(
 ال"ــa�دة، فــي األWvــاد الDه�دIــة، فــي حــD$ إج�اءاتهــاًوعــادة مــا تــKاhv ســلeات االحــ.الل مــ$ 

تX.غل ج"اعات ال"ع/� ه�ه ال">اس�ات في ال.��c< على ت>ف�D ال"!�� م$ االق.cامات لل"X=� األقـ:ى، 
  .وف�ض واقع ج�ی� Wrه



  

 
١٦

 &فعل ان.ـaار ال"wـات مـ$ أفـ�اد قـ�ات االحـ.الل وت.�cل الق�س وNل�تها الق�I"ة إلى ثL>ة ع��lXة
 $D<^�.Xالت علـى ت>قـل ال"ـWهXفـي مقابـل فـ�ض تـ ،$DDـات ال"ق�سـs�cـ�دا علـى تDًفي ال"�ی>ـة فارضـة ق ً

  .ال".�eفD$ واس.�اح.ه8 لل"X=� األق:ى
، شا&ا ق�ب &اب الc�ی�، أح� أب�اب ٢٧/٣/٢٠٢١ ع.قلt ق�ات االح.الل اإلس�ائDلي، الt/X ااك"

X"لةال.c"8 شعفا� في الق�س الW`فال م$ م^ tا اع.قل"s ،األق:ى ال"�ارك �=  
ق�ات االح.الل اع.قلt الaاب م�اد ال.�ه�ني أث>اء م�وره ع>� &اب الc�ی�،  ّفإن أفاد شه�د Wvانو

  .واع.�ت علWه &ال�Kب
خDـ�ة والaاب ال.�ه�ني أس�D م�cر اع.قل م�ات ع�ی�ة، واع.�u علWه خالل اع.قاله فـي ال"ـ�ة األ

  .نهاIة العام ال"اضي
حاج! م`8W شعفا� في الق�س  ًف.ى مق�سي م$ م�Wcٍوفي سWاق م.:ل، اع.قلt ق�ات االح.الل 

  .ال"c.لة
و�عاني م`8W شعفا� م$ عـ�ة مـaاكل وخاصـة الxLافـة الـlXانWة العالWـة، وضـ�ف ال/>Wـة ال.W.cـة 

قلــى إغــالق الeــ� وتعDeــل وع�قلــة u جــ�ار الفــ:ل الع>ــ:� الــ�u أدd إإلــىوال`ــ�مات األساســWة إضــافة 
  .أع"ال ال�DxL م$ الlXان

 �DDK.ه &االع.قال واإل&عاد والW¦ات وح�اس األق:ى وم��e&وال"�ا $De&ه�ف االح.الل ال"�ا.Xو�
  .به�ف ث>Dه8 ع$ دوره8 في ح"اIة ال"X=� وتأمD>ه

ا فــي اق.cامــات ال="اعــات الDه�دIــ ��cا مل�Dخ�ا تــ:عVاألقــ:ى مــ �=Xه� ال"ــaًــو�ــ ً ة ال".�eفــة ً
  .ألب�ا&ه وساحاته ومcاوالته8 أداء ^ق�سه8 ال.ل"�دIة داخل &احاته

  
  ٢٧/٣/٢٠٢١م�قع م�ی>ة الق�س 

***  
  ّما ت�eرات مaار�ع االح.الل ل.ه��� الق�س؟.. م$ خارج ال=�ار إلى داخل األس�ار

  

ــ�اءة درز  ــع م�ی>ـــة القــ�س- uب ــ� ال.ـــي ی.cــ�K اال -   م�ق ــ�ة مـــaار�ع ال.ه�� Dحـــ.الل ّال تهـــ�أ وت
uل.>ف�Dها في ال�ea ال�aقي م$ الق�س ال"c.لـة، s=ـ!ء مـ$ سWاسـة إحlـام الـ�eWXة علـى شـ�e ال"�ی>ـة  ّ ّ

ّفي مcاولة ل"�c ه��.ها الع�WNـة واإلسـالمWة و^"ـXها ح.ـى ت.�افـ� مـع م!اع"ـه حـ�ل ه��.هـا الDه�دIـة ّ .
Wـات ال.ه=Dـ� وال.ـ��a� فـي وفي ال�قt ال�XI uعى Wrـه االحـ.الل إلـى ت>فDـ� اث>.ـD$ مـ$ أك/ـ� وأخeـ� ع"ل

̀ـ�م  مD<^�.X$ ّحDي ال�X.ان والWaخ ج�اح إلحالل ّمcل العائالت ال"ق�سـWة وت>فDـ� مـaار�ع اسـ.eWانWة ت ّ ّ
̀ـان الـ�I uعلـ� أسـ�اق القـ�س الق�I"ـة  م:الcه8، أعل>t سلeات االح.الل ع$ مـ�aوع ل.ه��ـ� سـeح ال

ة شــ"ال القــ�س خــارج ال=ــ�ار العــازل وال�Wــام آلWــات االحــ.الل بلــ�ة sفــ� عقــE ال�اقعــ اق.cــام إضــافة إلــى
ال.ـي جـ�ت " الW<LـtX"وNـال.!ام$ مـع ان.`ا&ـات ". ت�فDهWـة"&أع"ال ت=��h وت`��E ب�ر�عة إنaاء مaار�ع 
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ّ، عــاد الcـ�ی� عــ$ م`eeـات م.علقــة &ال`ـان األح"ــ�، Wr"ـا أكــ� م�شـ�c ت"ــlXه8 ٢٣/٣/٢٠٢١٣ فـي ن ّ ّ
uبه�م ال.="ع ال/�و وته=�D أهله ّ ّ.   

قالل XIعى إلى ب� ال�واIة الDه�دIة ف� سeح ال`اناالح. ّ ّ   
ّ، عـ$ م`eـ� ل.ه��ـ� سـeح ال`ـان، الـ�u ١٧/٣/٢٠٢١ أعل>t بل�Iـة االحـ.الل فـي القـ�س، فـي

 Wاحي وح�Iقـة، فـي مـ�aوع قـ�8I ج�یـ�Iعلـ� أسـ�اق العeـار�$ واللcـامD$ والـ:اغة، ع/ـ� إقامـة مـXار سـ
عــ� معارضــ.ه مــ$ األوقـاف وال.=ــار فــي القــ�س الق�I"ــة، ت>فDــ�ه & تأجDـل اضـ�e االحــ.الل ق/ــل أعــ�ام إلــى

ّإضافة إلى ع�م وج�د ت"��ل sاف له، Wr"ا ی�ص� له ال�Dم ت/�ع ض`8 م$ رجل أع"ال c& u�<sـ�الي  ٍ١٧ 
ّو�ع� سeح ال`ان أح� أب�ز مeالت الق�س الق�I"ة، وه� م.>فj ألهل الق�س و�"ارس Wrه . نمل�D شWقل ّ

�Dاب واأل^فال ال"ق�س�aنال   .ّ ال>aا^ات واأللعاب ال��اضWة ال"`.لفةّ
ا لالن.قـال، مـWaا  Wح ال`ـان حالeسـ �<^�.X"ع"ل ال.XI ،ًووف� ال�اح� ال"ق�سي إیهاب ال=الد ًـ ن

 $Dةـ ما بWأو ع/� ال�راجات اله�ائ"uه�دDي الcة " الWانeW.رة االسV/اني والeW.ا"االسWXWال.ي أقامهـا " غال
ّمX.�^>� في الcي اإلسالمي عى االح.الل إلى ته��� سeح ال`ان إلحlام ال�eWXة علWـه وت��LـXه و�X. ن

$D<^�.X"ل`�مة ال.  
ّوال l"I$ ف:ل ه�ا ال"ـ�aوع عـ$ سـWاق ع"لWـات ال.ه��ـ� ال"ـX."�ة ال.ـي IـXعى االحـ.الل ع/�هـا 
ّإلى أن ت�L روای.ه هي ال"�eWXة في فKاءات الق�س sافة، على األرض وف�قهـا وتc.هـا؛ وهـي ^��قـة  ن

 ما Iقع في م=ال ال�ؤ�ـة ال�ـ:��ة و^"ـj ال�جـه الع�Nـي واإلسـالمي للقـ�س تcـt غeـاء مـaار�ع ل.ه���
  .ت`�م رواIة االح.الل

ّ، إنـه جـ!ء مـ$ حـ�ب ال.ه��ـ� ١٨/٣/٢٠٢١ ال"ـ�aوع، وقالـt فـي وش=/t ال`ارجWة الفلW<DeXة
ع لـjW ج��"ـة "ـ�aوّ وأشـارت ال`ارجWـة إلـى أن ال.ّال.ي aI>ها االحـ.الل علـى القـ�س وأهلهـا ومق�سـاتها

"&�Fل�s ه.Dبل ه� اس.ه!اء &ال"=."ع ال�ولي وش�ع EXالقان� ال�ولي وح Eّج   .ن
  في sف� عقE" ت�فDهWة"مaار�ع 

، اق.t"c ج�افات االح.الل بل�ة sف� عقE ش"ال الق�س ال"c.لة، ال.ـي ع!لهـا ١٦/٣/٢٠٢١ في
ــh ب�ر�عــة إقامــة ــ�ة، االحــ.الل خــارج ال=ــ�ار، وشــ�عt &أع"ــال ت`��ــE وت=�� ّ مــaار�ع ت�فDهWــة فــي ال/ل

hمع أع"ال ال.=��ـ tـة والق>ابـل  م�اجهـات وت�افقW^اeـ�ة مDاألع tفـة مـع قـ�ات االحـ.الل ال.ـي أ^لقـW<ع
  .ّال"DXلة لل�م�ع وأوقعt إصا&ات في صف�ف ال�aان ال�ی$ ت:�وا لها

قلـW ّوزع"t بل�Iة االح.الل في الق�س أن ه�ه ال`eـ�ة تـأتي ضـ"$ ب�نـامج ع"ـل یهـ�ف إلـى ت
الف=�ات القائ"ة في م=ال ال"�اني العامة وال">aآت ال��اضWة في ه�ا الcي؛ وقال رئـjW ال/ل�Iـة م�شـWه 
̀ـ:W ز�ـادة فـي مD!انWـة  ّلVDو إنه XIعى الس.x"ار ال"�ارد م$ أجل رفا®Wة سlان sفـ� عقـE، وزعـ8 ت ن

  .إلى جانE أع"ال ت���e ال"لعE وال">aآت ال��اضWة" ت���eه"ت>hW3 الcي و
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 إلـى ١٧/٣/٢٠٢١ ّوق� ع/ـ� شـ�اب sفـ� عقـE عـ$ رفـKه8 مـا e`Iـ� لـه االحـ.الل، فع"ـ�وا فـي
ت8Wec ال">aآت ال.ي أقام.ها ^�اق8 ال/ل�Iة، ما أج/� ق�ات االح.الل على االنcXاب، ث8 الع�دة م$ ج�ی� 

  .ّل.eل� الغاز ال"DXل لل�م�ع &xlافة وت.E/X ب�ق�ع الع�ی� م$ حاالت االخ.>اق
ّ.الل ال.غWeة &"ا IـW"Xه مـaار�ع ت�فDهWـة علـى سـ>�ات مـ$ إه"الـه ال/لـ�ة وح�مانهـا و�cاول االح

ّم$ ال`�مات ال.ي Iف�ض القان� ال�ولي على الXلeة القائ"ة &االح.الل ال�Wام بها، وق� أدd ه�ا اإله"ال  ن
ن ال/ل�ة ی�فع� ّإلى أزمات م.�اك"ة في ال/>Wة ال.W.cة وال`�مات ال"`.لفة على ال�غ8 م$ أن ال"ق�سDD$ في

   ....ال�KائE ل/ل�Iة االح.الل في الق�س
  ٢٥/٣/٢٠٢١م�قع م�ی>ة الق�س 

***  
  الق�س ت.ع�ض لc"لة ^"j غ�D مX/�قة: ّال"�eان عeاهللا ح>ا

 

قال ال"�eان عeـا هللا ح>ـا رئـjW أسـاقفة س�ـWeXة للـ�وم األرثـ�ذjs، إن م�ی>ـة القـ�س ت.عـ�ض 
 .Dل م$ ه��.ها، داWvا ال"�ج�Wات ال�وحWة واألم"Wة لل.�cكلc"لة غ�D مX/�قة لj"e معال"ها وال>

ولفt ال"�eان ح>ا إلى أن ه>اك أح�اثا م.Xارعة خاصة في أحWـاء الـWaخ جـ�اح وال�ـX.ان وeNـ$ 
ــازل وم".لLــات  ــى ال"> ــ�aع$ االســ.Wالء عل ، حDــ� ت"عــ$ ســلeات االحــ.الل ب.>فDــ� م`eeاتهــا وت dالهــ�

$DDال"ق�س. 
>� مlان الـlXان، Wr"ـا  م>!ال في حي٧٠وasف أن  �̂.Xل مcWخ ج�اح مه�دة &اإلخالء لWaن ال

 . م>!ال٧٠نأهالي حي ال�X.ان في سل�ان مه�دو &اف.�اش األرض وال.cاف الX"اء &E/X خ�e ه�م 
نالcـ� الفلـDeX>ي فـي م�ی>ـة القـ�س ال IـXق� &ال.قـادم والفلـ�D<DeX م."ـ�lX "وشـ�د علـى أن  ن

 ."اته8 وعاص".ه8 ال�وحWة وال�^>Wة&"�ی>.ه8 ال"ق�سة حاض>ة أه8 مق�س
ــى أن تعلــ$ م�قفهــا  ــال8 إل ــة واإلنــXانWة فــي الع Wiق�cات الXســV"ــة وال Wــات ال�وح Wودعــا ال"�ج�
ال">ادu &أن ت.cق� الع�الة، وم$ ح� الaعE الفلDeX>ي أن ��c& �W�Iـة وأن ت.cقـ� أم>Wاتـه وتeلعاتـه 

a& Eعaعاني م>ه ه�ا الI uة وأن ی!ول ال3ل8 ال�W<^اسات االح.اللال�Wة اس."�ار س=W.ل ی�مي نl. 
  ٢٨/٣/٢٠٢١رؤ�ا 

*** 
ًسlان الWaخ ج�اح Iع.:"� م=�دا ض� ق�ارات اإلخالء   ن

  

ــى قــ�ارات مcــاك8 إســ�ائDلWة ": األIــام "- القــ�س  جــ�د ســlان الــWaخ جــ�اح، أمــj، اح.=ــاجه8 عل
  .مD<^�.X$ إس�ائDلDD$&إخالء س�ع عائالت وال.ه�ی� &إخالء ال"!�� م$ العائالت ل">ازله8 ل:الح 

ال : "فلل="عـة الxانWــة علـى ال.ــ�الي، ن3ـ8 الــlXان وقفـة ســل"Wة ح"لـ�ا خاللهــا الف.ـات s.ــE علDهــا
  ".وhi االس.eWان في الق�س الWi�aة"و" ن�Lة ج�ی�ة في الWaخ ج�اح"و" لالح.الل
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$DDلDالم اإلس�ائXاء الea8 الى ال�قفة ع�د م$ نK8 ال�قفة على الـ�غ .وانW3<ـ�ل وت8 تe8 مـ$ ه
وsانt ال"lc"ة ال"�s!�ة اإلس�ائDلWة أعte،  .األمeار وال=� ال�ارد، ح�D شارك &ال�قفة أ^فال و�sار س$

ــار وآب  Iــي شــه� أ ــازله8 ف ــام، الــ�Kء األخــ�K إلخــالء ســ�ع عــائالت مــ$ م> uفــي وقــt ســاب� هــ�ا الع
$Dال"ق/لــ. <DeXــ�ه، الع�یــ� مــ$ العــائالت الفلــDة األخــ� عل"ــا أنــه تــ8 ق/ــل و�.هــ�د اإلخــالء، فــي حــال ت>فWd

نس>�ات إخالء عائالت ال�Lد والغاو وح>� م$ الcي u.  في م>ازلهـا &العـام tالعائالت أقام tانs١٩٥٦و 
وتـ!ع8 ج"اعـات اسـ.eWانWة ملDL.هـا لـألرض ال.ـي  ".األونـ�وا"&"�جE اتفاق مع ال�lcمة األردنWـة ووsالـة 

ــاء  .Wــه العــائالت وهــ� مــا ت>¦١٩٤٨أWi"ــt علDهــا ال">ــازل ق/ــل العــام  وت`eــ� ج"اعــات اســ.eWانWة ل/>
 8Kة ت<^�.Xة على ٢٥٠مWانeW.ةأنقاض وح�ة اسW<DeXال">ازل الفل .  

  ٢٧/٣/٢٠٢١األIام 
***  

  تقار��
$D<^�.X"أص�ات ال EXLاه� اس.`�م االن.`ا&ات في دعای.ه لW<.ن 

 

ن.`ا&ات الtXW<L  لل.أكD� م=�دا على EXs تأیD� ال"D<^�.X$ في مع�sة ا- فلDeX$ ال"c.لة 
 $DD<DeXلة &":ادرة أراضي الفلx"."اس.ه الWال.ي ج�ت االس/�ع ال"اضي وعلى س ، $��aال�ا&ع والع
وتX��Lها ل:الح ال.�سع االس.eWاني، وضع رئjW ال�زراء اإلس�ائDلي ب>WامD$ ن.>Wاه�، ح=� األساس 

مقامة على أراضي الفلDD<DeX$ » ر�فافا«لcي اس.eWاني ج�ی� داخل بVرة اس.eWانWة صغ�Dة تع�ف &اس8 
في م>eقة دی� اس.Wا ق�ب سلفtD، وق� جاءت ز�ارته له�ه ال/Vرة االس.eWانWة ق/ل ی�م واح� م$ 
االن.`ا&ات، وNع� ت�ت� �D/s مع Wiادة ال"D<^�.X$ ال�ی$ ح�Kوا حفل وضع ح=� األساس للcي 

أحWعاد إی.>=� ال�u ق.ل في ه=�م ق�ب ن�Xة إلى الcاخام » نW¦Wة أحWاد«االس.eWاني، ال�cI u"ل اس8 
$Dل ق/ل عامDة أرئ<^�.Xم . hWxL.ب $D<^�.X"اه� قادة الW<.ا وع� نWاغ�ج"I�ف وال�e.وفي أج�اء م$ ال

  .ًب>اء ال/Vر االس.eWانWة وتل/Wة مeال/ه8 ال.ي ع/�وا ع>ها مVخ�ا أمام مl.�ه في الق�س ال"c.لة
8ً ن.>Wاه� ب.ار�`ه في تع!�! االس.eWان م>� sان شا&ا وفي sل".ه أمام ال"D<^�.X$ وقادته8 ذ�sه

في الxام>ة ع�aة م$ ع"�ه، وش�د في مع�ض ال."ل� لل"D<^�.X$ لEXL تأیD�ه8 في ح"ل.ه االن.`ابWة 
، واك.Xاب الق�ة ل.c"ل sل الKغ�� »أرض إس�ائDل«على ض�ورة تع!�! ال�eWXة على ما أس"اها 

  .وال.I�cات م$ أجل الcفا¢ علDها
نشار إلى أنه ووزراء ح!ب الل�lWد ج"Wعه8 ی�V�و ت��Xة أوضاع وش�ع>ة ال/Vر االس.eWانWة وأ

ً&الLامل، وقeع لل"D<^�.X$ وع�ا &أنه في حال شlل ح�lمة W<D"Iة تWi tcادته س�Dاصل ال/>اء في 
� ز�ارة ًال"X.�^>ات، داWvا ال�Kcر لإل�iال على ص>ادی� االق.�اع وان.`ا&ه، وق� جاءت ز�ارته ه�ه &ع

>D$ ولل.أكD� أن  �̂.X"اس."الة أص�ات ال �cة ن�eا في خWة س�س<^�.X"ا لKIكان ق� قام بها أ
 ح�D اق.8c ن.>Wاه� ق��ة س�سWا األث��ة في مXاف� eIا ج>�ب  االس.eWان ه� عقD�ة ثاب.ة له ولN!cه،
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ى أراضي الفلu $DD<DeXال`لDل &c=ة ال"aارsة في اف..اح م�قع أث� م!ع�م ی.�ع لل"X.�^>ة ال=اث"ة عل
$D<^�.X"م$ ال �D/s ب�فقة ع�د...  

  ١٥ص/٢٨/٣/٢٠٢١ال�س.�ر 
*** 

 

8W3ل تل/ي ن�اء الف=� الع.c"ي ال�اخل الD<DeXوفل $DDال"ق�س �Dج"اه  
  

 م، ف=ــ� ال="عــة١٩٤٨ل/ــى حــ�aد مــ$ ال"ــ:لD$ ال"ق�ســDD$ وفلــD<DeXي الــ�اخل ال"c.ــل عــام 
  .ال"�ارك =� األق:ىال"X ، ن�اء الف=� الع8W3 في٢٧/٣/٢٠٢١

ألداء الــ:الة  األقــ:ى نومــع ســاعات الف=ــ� األولــى، اح.ــa� ال"�ا^>ــ� وعــائالته8 علــى ب�ا&ــات
  .&"aارsة واسعة

ولل.W=aع على ال:الة في األق:ى، نف� األهالي م$ ال�اخل ال"c.ـل فـي مcـ�W ال"ـX=� األقـ:ى 
  ".ِصل الف=� &األق:ى وف�eرك علD>ا"نaا^ا &ع>�ان 

Nل عام وشه�ت م�ن و.c"ي ال<DeXإلـى &احـات ١٩٤٨ل�ات ال�اخل الفل $DD<DeXم ش� رحال الفل
  .األق:ى

 $DD<DeXالفلــ $Dــ�ا علــى ال.ــ�ا&� ال�وحــي بــDاألقــ:ى تأك �=X8 فــي ال"ــWو�ــأتي نــ�اء الف=ــ� الع3ــ
8Kات ال.ه��� والee`ال رسالة لالح.الل ب�ف< م:Iم الق�سي وإل�cوال.  

سابWع ال"اضـWة دعـ�ات الف=ـ� الع3ـ8W، للـ:الة وال�Nـا� فـي وsان ع�د م$ ال>eaاء أ^لق�ا في األ
  .ال"X=� األق:ى مع ت:اع� اس.ه�اف االح.الل ل"�ی>ة الق�س، وال"X=� األق:ى ال"�ارك

  ٢٧/٣/٢٠٢١م�قع م�ی>ة الق�س 
***  

  فعالWات
  ت�نj في ال`ال� األرض ی�م dذ�s إحWاء

   

jاع� لال-   وفــا٢٠٢١- ٣- ٢٧ تــ�نXالعــام ال"ــ $Dأكــ� األمــ  �D"غل ســaي للــXــاد العــام ال.�نــcت
 قـDK.ها فcـEX، بـل نcـ$ جـ!ء مـ>ه8 فـي ال.ـ:�u ةالaفي إن>ـا ال ن.ـKام$ مـع فلـDeX$ وشـع/ها وع�الـ

$DeXة على فلeلX"ة ج�ا الWلل"�جة العال.  
 الaفي في sل"ة له خالل إحWاء الـl�aة ال.�نـWXة ل"قاومـة ال.W/eـع یـ�م األرض الفلـDeX>ي وقال

ن=ــ�د العهــ� مــع " فلــDeX$ ب.ــ�نj، ة ال"=."ــع ال"ــ�ني، &cــ�Kر وفــ� عــ$ ســفاروم="�عــة مــ$ م>3"ــات
نقــDK.>ا وهــي قــWKة احــ.الل قــام بهــا الــ:های>ة، و��اصــل� ه=ــ�مه8 &ــ�aاسة ضــ� sــل مــ$ ی�فــع صــ�ته 
م>اص�ا له�ه القWKة م$ أجل إدخال الWأس ل�d شع�N>ا وعلى رأسه8 الaعE الفلDeX>ي، وQضفاء ش�Wvة 

  ".على حXاب األرض وال.ار�خ وال=غ�اWrاعلى وج�د االح.الل 
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 ع$ أرضه ه� الل/>ة األولـى فـي ه!�"ـة ه أن ص"�د الaعE الفلDeX>ي وXNال.ه في دفاعوأضاف
  .م�aوع االح.الل

ن ال".c�ث� في ال"ه�جان على أه"Wة ات`اذ خ�eات ع"لWـة وت�ج"ـة األقـ�ال إلـى أفعـال فـي وش�د
 ت.cــ�ك &اتــt الــXاحة ال.�نــWXة ع/ــ� أدوات االســ.ع"ار ال.ــي مقاومــة sــل ال"cــاوالت اإلســ�ائDلWة الخ.ــ�اق

ــlaل IــXه8 فــي دفــع مــXان�ة ع�الــة القـــWKة  ــع، وضــ�ورة ت�ج"ــة إج�اءاتهــا & W/e.ــة فــي ات=ــاه ال��c&
ــDeX$ وشــع/ها وحDــ�و فــي مقــاوم.هs 8ــل إجــ�اءات الق"ــع وال""ارســات  نالفلــW<DeXة، ح.ــى ال تLــ� فل ن

  .الالإنXانWة وال.ه���Iة
.:ل، أقامt بل�Iـة الLـ�م فـي الـKاحWة الـa"الWة ل.ـ�نj العاصـ"ة اح.فـاال ل">اسـ�ة  سWاق موفي

 ساحة الق�س ال.ي أقام.ها ال/ل�Iة في وسeها ت��L"ا ل>Kال شعE فلDeX$ وتD/x.ا يی�م األرض، وذلF ف
  .ل:"�ده الف�، وتأكD�ا على أه"Wة ت:عD� وسائل ال"Xان�ة وال�ع8 للaعE الفلDeX>ي

  ٢٧/٣/٢٠٢١ لفلW<DeXة وفاوsالة األن�اء ا
***  

8Lاخ.�نا ل  
  ن لVaو الق�سم$ مl.�ة الل=>ة

نأله"Wة ال"عل�مات ال".علقة &الق�س فق� ح�صt الل=>ة ال"لWLة لVaو الق�س على االح.فا¢ &أه8 
  .ال"Vلفات ال.ي ت.عل� &الق�س م$ ج�انE م`.لفة

uول�ضع القار في ص�رة &ع< ه�ه الE.L سD.8 ال.ع��h بها م$ خالل ال.ق��� اإلخ�ار ال�u ت:�ره  ئ
  الل=>ة

الL.اب  ١٩٤٨- ١٨٧٦ال.ار�خ ال":�ر للaعE الفلDeX>ي  : "ق/ل الa.ات  " (وWr"ا یلي تع��l& h.اب 
  .ص٣٥١ – . ١٩٨٧مVسXة ال�راسات الفلW<DeXة، :  ب�Dوت –. تألhW ولD� ال`ال�u م$ 

ــار�خ فلــDeX$ مــ$ عــام  ــا &ال.XلــXل ال!م>ــي األحــ�اث وال.eــ�رات ١٨٧٦ی.>ــاول ال"Vلــف ت <D/م ً
ــW<DeXة  ــى الxــ�رة الفل ــ� اإلحــ.الل ال/��eــاني إل ــWXاسWة  م> ــال�xرة الفلــW<DeXة ١٩٣٥- ١٩١٨ال ــارا & ً، م

١٩٣٩- ١٩٣٦ $DeX8 فلـWXـة األمـ8 ب.قـwDة هWت"� ل>�ن إلى ت�صV١٩٤٧- ١٩٣٩ً، ث8 مع�جا على م، 
ــDeX>ي  نـــ�ف"/� / تـــ��a$ الxــاني(ًم.""ــا &الcـــ�ی� عــ$ الcـــ�ب ال�اخلWــة ومcاولـــة تecــ8W ال"=."ـــع الفل

، وق� دع8 ال"Vلف sل ذلF &"="�عة �D/sة مـ$ الـ:�ر الف�ت�غ�اWrـة ألبـ�ز )١٩٤٨مای� /  أIار- ١٩٤٧
ر ال/��eـاني األح�اث ال.ار�`Wة وألشه� الW:`aات الفلW<DeXة ال.ـي sـان لهـا دور فـي م�اجهـة اإلسـ.ع"ا

  .واإلح.الل ال:ه�Dني
8L٢٨/٣/٢٠٢١ اخ.�نا ل  

***  
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  ش`:Wات م`.ارة م$ s.اب
  )هـ٧٣٣-...: (ح/�Dة ب>t ع/� ال�ح"$ ب$ دمحم ال"ق�سWة

  

ع/ـــ� الـــ�ح"$ بـــ$ دمحم بـــ$ دمحم بـــ$ إبـــ�ا®8W ) ز�ـــ$ الـــ�ی$ أبـــ� &lـــ�(ال"c�ثـــة ح/�Dـــة ب>ـــt اإلمـــام 
uاش.ه�ت عائل.ها &عل�م الc�ی� ال>/ـ� الـh��a، فأمهـا هـي ال"ق�سي، تL>ى أم أح"� أو أم ع/� ال�ح"$، 

، تلقـt )هــ٧٠٢ت(وز�>ـE ) هــ٧٠٢ت(نال"c�ثة خات� ب>t ع/� هللا، وهي أخs tل.ـا ال"cـ�ث.D$ خ�I=ـة 
ع/ـ� الـ�ح"$ ابـ$ أبـي الفهـ8 الDلـ�اني ) تقـي الـ�ی$(دروس الفقه على یـ� �sـار عل"ـاء عـ:�ها sال"cـ�ث 

وســ"عt مــ$ الcــاف± ال"ــX>� إبــ�ا®8W بــ$ خلDــل .  الــ�u روت ع>ــه)هـــ٦٥٦ت(وخDeــE مــ�دا ) هـــ٦٥٥ت(
و�قـال حـEX ال�واIـات أنـه أجـاز  ).هـ٦٦٨ت(، وأح"� اب$ ع/� ال�ائ8 ال"ع�وف &"X>� الaام )هـ٦٥٨ت(

وعلـي ) هــ٦٥٦ت(uلها الع�ی� م$ الفقهاء م$ زائ� &الد الaام، ف"$ &غ�اد إبـ�ا®8W ابـ$ أبـي &lـ� ال!ع/ـي 
، ومـ$ الـ�Iار ال"ـ:��ة سـ�� الـXلفي )هــ٦٥٦ت(ل`W"ـي، وفـKل هللا ابـ$ ال=Dلـي ب$ ع/ـ� اللWeـh ابـ$ ا

uوغDـ�ه، ومـ$ الـaام ال�lـ� وغDـ�ه، ومــ$ مlـة ال"�lمـة ال"�سـي، ومـ$ ال"�ی>ـة ال>/��ـة ال"لــF ) هــ٦٥١ت(
 uـاف±  الـ�ه/ي الـ�cـ>ه8 الDـ�ها، مـ$ بDـ� مـ$ تالمDxLوأجـازت ل tى، وحـ�ثXWv 83ال>اص� داود اب$ ال"ع

ِّســ"عt م>هــا وســ"ع علDهــا مــ$ أمــالي الL>ــاني«: قــال ع>هــا ُِ ً، وأIــKا الcــاف± الــl�Xي الــ�u ذ�sهــا فــي »َُ
َّ، وس"ع علDها دمحم ال�اني ج!ء اب$ ع�فة، »أجازت ل>ا في س>ة ث"ان وع��a$ وس�ع مائة«: مع="ه، فقال َ

ِوس"ع م>ها ال/�زالي  َت�فtD في ال`امj م$ شه� ش��ان، وصلي علDها مـ$ ).هـ٧٣٩ت(َ ّ  الغـ� &ال=ـامع ُ
�Dفح ج/ل قاسX& $خ م�ف� ال�یWaة الN�.ب t<ودف ، نال"3ف� u.  

  ٢٨/٣/٢٠٢١ناص�ارات الل=>ة ال"لWLة لVaو الق�س / م�س�عة ت�اج8 ال>Xاء ال"ق�سWات 
***  

 آراء ع�WNة
  االس.ع"ار االس.eWاني اإلس�ائDلي ی>ه� األرض الفلW<DeXة

  uس� الق�وة
 �Dفي ت>ف �".Xمة االح.الل ت�lـ� حDة وتع"ـل علـى ت>فW<DeX8 ألراضـي ال�ولـة الفلـKات الee`م

نم�aوع ال8K اإلس�ائDلي وNال.الي هـي تLـ� مع>Wـة فـي تـ�م�D الـXلeة الفلـW<DeXة وQنهـاء فـ�ص الـXالم 
وأu حلـــ�ل تفاوضـــWة لW/eعـــة الـــ:�اع و�ـــX.ع� الW"ـــD$ االســـ�ائDلي ال".eـــ�ف لـــ�ع8 مـــaار�ع االســـ.eWان 

ــ� واالســ."�ار فــي ضــ8 األراضــي ال ــة ضــ"$ م`eــ� الــ8K واأل&ارتای ــ:�(فلــW<DeXة ال"c.ل ) uالفــ:ل الع>
نوس�lW ب�لF ت8 القـKاء علـى أu اح."ـاالت ل.�صـل للـXالم العـادل والـaامل &ال">eقـة و�=ـE أن lIـ�  ن

  .اح.اللاالح.الل مX.ع�ا ل.c"ل مVXولWاته sافة Xsلeة 
"Wع أشlاله وع"لWات ال.eه�D االس.ع"ار االس.eWاني ال.�سعي في األرض الفلW<DeXة ی.�اصل &=

uالع�قي وال.ه=�D الق�X لل"�ا^>D$ الفلDD<DeX$ ل$ ت.�s hi"ا cI�ث في الق�س ال"c.لة واألغ�ار، و�ع� 
ــة  WNفة الغ�K8 ال.ــ�ر�=ي ألجــ!اء واســعة مــ$ الــKــ ــا م.�اصــال فــي ت>فDــ� ع"لWــات ال ــF امعان ــةذل  .ال"c.ل
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ــDeX>ي فــي االســ.ع"ار االســ.eWاني االســ�ائDلي یــ>ه� االرض الف ــW<DeXة و�eــارد مق�مــات ال�جــ�د الفل ل
ع/� ه�م ال">ازل وت�م�D وت`��E آ&ار وخ��e ال"Wاه، s"ا ح�ث مVخ�ا في بل�ة » ج«ال">ا^� ال":>فة 

قب>ي ن�8W ش� م�ی>ة ال`لDل، وح�مـان ال">ـا^� الفلـW<DeXة ال"ـX.ه�فة مـ$ الLه�Nـاء، وت=��ـh اراضـي 
̂ـ�د ه8 م>هـا s"ـا cIـ�ث فـي م>ـا^� مـXاف� eIـا واألغـ�ار، والـ�eWXة ال"�ا^>D$ وح�مانه8 م$ مـ�اعDه8 و

علــى ی>ــابWع ال"Wــاه وأســ�ل.ها s"ــا حــ�ث فــي عــD$ الcلــ�ة فــي االغــ�ار الــa"الWة، مــا یــVدu إلــى ح�مــان 
  .ال"�ا^>D$ وم�اشDه8 م$ ه�ا ال":�ر الهام لل"Wاه

ل�ا&عـة &ال"ـ:ادقة علـى رئjW ال�زراء اإلس�ائDلي ب>WامD$ ن.>Wاه� أوع! وه� I`�ض االن.`ا&ات ا
ب>ــاء ال�حــ�ات االســ.eWانWة ال=�یــ�ة القائ"ــة علــى االراضــي الفلــW<DeXة فــي ســ�اق مــع الــ!م$ و�ــ�aع$ 
ع"لWات االس.eWان وم:ادرة االراضي وفقا للق�انD$ االس�ائDلWة ضارDN$ &ع�ض الcائ� sل ال=ه�د ال�ولWة 

ــع ان ی.`ــ� الW"ــD$ ال"ــXاعي ــة ومــ$ ال".�ق ــXالم &ال">eق ــ8K  ال ــ� مــaار�ع ال Dــ�ف قــ�ارا و�"ــ�ر ت>فe."ل
االس�ائDلWة ألراضي الKفة الغ�WNة على أن ی>عق� ال"=لj اإلس�ائDلي األعلى لل.`eـ�W وال/>ـاء خـالل أIـام 
̀ـالف  إلق�ار ال`eة واإلش�اف على ت>ف�D م`eeات ال8K، و�ع� االس.eWان اإلس�ائDلي أح� أبـ�ز ملفـات ال

اســ."�ار الــ:"t الــ�ولي ال"��ــE علــى   .٢٠١٤م بــD$ م>ــ� العــام وتــE/X ب.�iــh أخــ� مفاوضــات للــXال
dان.هاكات وج�ائ8 االح.الل وال"D<^�.X$ ی�تقي ل"X.� ال.�ا^V مع تلF ال=�ائ8 وال.غWeة علDهـا وت"���هـا 
ندو اIة ردود فعل او م�اhi ت.>اسE مـع ح=ـ8 تلـF ال=ـ�ائ8، وأن قـ�ار ال"�Wvـة العامـة لل=>ائWـة ال�ولWـة 

 �Dقcة ال"�اشـ�ة ف.ح تWcKي الـ<DeXالفلـ Eعaل &ارقـة أمـل للـlaـI $D<^�.Xرس"ي ل=�ائ8 االح.الل وال"ـ
أن اإلص�ار على ش�ع>ة ال.�سع االس.eWاني وال8K هـ� مcاولـة مفـ�Kحة ل.ـ�م�D  .اإلس�ائDليلالس.ع"ار 

ــة م>ــ� العــام   و�>ــاق< &ــlaل صــارخ ١٩٦٧اu ف�صــة إلقامــة ال�ولــة الفلــW<DeXة علــى األراضــي ال"c.ل
 8Kان والeW.االس& $D.ار ال�ولWخ �Dالي ت�م uدVس�ف ی uال>هج ال� jنالقان� ال�ولي واالس."�ار في نف
قوالقف! ف� القWKة الفلW<DeXة سVDدu فق� إلى ت�سWع دائ�ة الع>ف والف�ضى وال.�eف وQراقة ال�ماء في 

 �aة ال .األوس�قالW<DeXاني في األراضي الفلeW.ال ال.�سع االسlل أشs لة م>� العام أن.c"ل$ ١٩٦٧ 
ی>aئ حقا ول$ I`ل� ال.!امـا، وعلـى ال"=."ـع الـ�ولي االسـ."�ار الـKغ� علـى ح�lمـة االحـ.الل وضـ�ورة 

ــة Wة ال�ولWv�aــ�ارات الـــ ــام &"ــXائلة ومcاســـ�ة قــادة االرهـــاب االســ�ائDلي الــ�ی$ I`ـــالف� ق Wـــادة  .نال�Wال�
ي لل."ـFX &الـWv�aة ال�ولWـة واإلعـ�اد لل"ـVت"� الفلW<DeXة ت�اصل الع"ل م$ أجـل ب>ـاء أك/ـ� ائـ.الف دولـ

الــ�ولي للــXالم وتأكDــ� أن ال��eــ� إلــى الــXالم واالزدهــار فــي ال">eقــة ال Iقــ�م إال علــى إنهــاء االحــ.الل 
 Eعaــ� الــc& ه االرهــابيaــWات ووضــع حــ� لإلرهــاب وع>ــ:��ة االحــ.الل وم"ارســات ج<^�.Xال"ــ FــWLوتف

  .الفلDeX>ي
  ١٤ صفcة ٢٧/٣/٢٠٢١ال�س.�ر 

***  
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  إلى م.ى س.3ل تc"ل أسا^�Dك ال".عف>ة: ال"Vرخ اإلس�ائDلي ^اوب
  ؟"أرض &ال شعE لaعE &ال أرض"وتق�ل 

  )٢٦/٣/٢٠٢١ هآرتj (ارئDلي شاؤول: &قل8
 كان ه�ا ح�ل ماوت>�،" ("هآرتj" صفcات على ماوت>� م>ي مع ^اوب غادu ی�ی�ه ال�u ال>قاش

E=I أن �lIال>قاش ن"، "jا ی.عل8 ل8 أنه على ی�ل ،)١٩/٣ ،"هآرتwDولـ8 ًش j<ا یـwD̀ـ� م>ـ� ًشـ  الـ�u ال
 هـ�): ٦/٧/٢٠١٨ "هـآرتj" ("ب>ـا – ی.علـ� شـيء – كـل أسـ�eرة" &ع>ـ�ان نـ�aه الـ�u ال"قـال فـي ^�حه
 إسـ�ائDل بـD$ ال>ـ!اع اسـ."�ار عـ$ ال"ـVXولWة ی.c"ـل مـ$ م>اقـaة فـي "را&cـة أوراق" كــ لـه �ه� ما XI.ل

$DD<DeXه�ه. والفل tXWس ل�d �D^لي ال=غ�افي ال.ار�خ م$ أساDاإلس�ائ uت ال��Dال>ـ!اع، عـ$ ك.اب.ه أع 
. ح==ـه ^ـاوب علDها ی/>ي ال.ي ال�قائع أسj على ش�ی�ة &3الل وتلقي ال>قاش dمX.� على تxقل وهي

نلDل� ال�Lب داخل الW�cقة ^اوب ی>Xج أس�eرة، كل في ومxل"ا  Iقـ�ل. واألبـW< &األسـ�د ال"عقـ� ال�اقـع ّ
 ت=>D� على تXاع� ال"قارNة وه�ه ،"االح.الل وج�د اس."�ار ع$ ال"VXولWة ی.c"ل الفلDD<DeX$ <رف" إن

 الc=ــج مــ$ لعــ�د قســأت�e. ال.ــار�خ Iعــ�ف ال الــ�u ال="هــ�ر أوســا� فــي واالحــ.الل ال>ــ!اع ت`لDــ� تأیDــ�
  .ال�ارزة

 فـي كـان�ا الـ�ی$ العـ�ب مـ$ ًك/Dـ�ا ًعـ�دا &ـأن ال.ـ�l"I �Dsـ$" أنـه ^اوب ی�عي. وخالWة قف�اء أرض
ــي إســ�ائDل أرض ــى هــاج�وا ١٩٤٨ ف ــا إل ــ�u ال.eــ��� زخــ8 أعقــاب فــي ه> ــ� جل�ــه ال Dالئعeهــ�د نالDال 

 أرض إلـى أرض &ـال شـعE": ز�>غفDـل إلسـ�ائDل ال">ـN�Xة ال"ع�وفـة وNالLل"ات. معه8 ال/��eاني واالن.�اب
 مـا إلـى" &أنـه ٢٠١٧ أیلـ�ل فـي مـVت"� فـي قـال الـ�u ن.>Wـاه� ب>WامD$ إلى ^اوب ی>8K به�ا. "شعE &ال
 الcاخام تل"�D افD>ار، شل�م� الcاخام إلى و�>8K. "م.�وsة قف�اء ال�الد ه�ه كانt ك�Dxة، غ�D س>�ات ق/ل

 م>ـ� جـاءوا جـ�د" هـ8 &"ع3"هـ8 الفلـDD<DeX$ &ـأن ٢٠٠٩ الxاني نكان� في ك.E ال�u ك�ك، یه�دا تXفي
  ."االس.قالل ح�ب م$ ًق���ا ق���ة، ف.�ة

 فـي تـ8 ١٩٢٢ فـي االن.ـ�اب ب�اIـة ع>ـ� نال/��eـان�D أج�اه ال�u ال.ع�اد في: لألرقام &ال>�Xة ًأوال
 فDهـا كـان بـل فارغـة، تL$ ل8 االن.�ابWة إس�ائDل أرض – فلDeX$. ع�Nي ألف ٧٠٠ ح�الي إح:اء ال�الد

 الع�WNــة الـ�ول بــD$ مـ$ ال"l.3ـة الــ�الد مـ$ كانـt وقــ�. م�Nـع كDلــ�م.� لLـل نـX"ة ٢٧ إلــى Iـ:ل اك.3ـا¢
tانsة وWانxة &ع� اآلن،. ل/>ان &ع� الwان أن ورغ8 س>ة، مlعة ع�ده8 ازداد العال8 سXأن إال أضـعاف، ب.ـ 
 كDل�م.� لLل أش`اص أرNعة م$ أقل وم>غ�لWا، ولW/Dا وآXIل>�ا وأس.�الWا ك>�ا مxل دول في الlXان اك.3ا¢
  .الaع�ب م$ فارغة ال�ول ه�ه إن Iق�ل أح� وال م�Nع،

 ن�aه ما حEX ش`، نمل�D ١,٣ إلى ووصل الع�ب الlXان ع�د زاد لالن.�اب س>ة ٢٥ ـال في
 ٢٠ – ١٥ و الهاغاناة، م>3"ة في الع�Nي ال"E.l ع$ ال"VXول كان ال�u ش"ع�ني، Iعق�ب ١٩٤٧ في
. شـ` ألـف ١٠٠ – ٧٠ بـD$. اله=ـ�ة مـ:�رها كـان العـ�ب الlXان ع�د في ال!�ادة م$ فق� ال"wة في

EXــة الل=>ــة تق��ــ� وحــWlان عــ�د ازداد ،١٩٤٥ عــام األن=ل�أم��lXالــ $D"لX١٩٢٢ األعــ�ام فــي ال"ــ – 
 ال!�ـادة أسـاس ن�ع. اله=�ة إلى نX/�ا ال"wة في ٤ فق� م>ه8 ،١,١٦٠,٠٠٠ إلى ًألفا ٥٨٩ م$ ١٩٤٥
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، أم�ر ض"$ العال8، في األعلى ال>EX م$ كانt ال.ي الW/eعي، ال.Lاث� م$  فـي ك/�D ارتفاع &d E/Xأخ�
  .الWcاة مع�ل

) ١٩٤٨ – ١٨٨١ (ال:ه�DنWة اله=�ات ف.�ات في الع�ب الlXان ع�د زاد. ال�W"ي ال=انE ًثانWا،
، الع�WNة ال�ول في ال".�س� م$ أقل ن�Xة وهي. ال"wة في ١٧٠  &E/X كانt ال!�ادة ه�ه وأغل/Wة dاألخ�

 مــ$ كانــt األغل/Wــة ال"wــة، فــي ٣,٠٩٠ الف.ــ�ة نفــj فــي الDهــ�د الــlXان عــ�د وازداد. الW/eعــي ال.Lــاث�
  م�ف�ضة؟ الع�ب ه=�ة اع./�ت Wr"ا إس�ائDل أرض إلى اله=�ة للDه�د ًمX"�حا كان ل"اذا. اله=�ة

 إســ�ائDل أرض": ١٩٠٥ فــي ز�>غفDــل إســ�ائDل وs.ــE. هــ� ك"ــا ال�اقــع الــ:ه�DنWة زع"ــاء عــ�ف
 …الـlXان مـ$ خالWـة ًاأرضـ لWـtX إسـ�ائDل أرض": ١٩١٨ في نغ�ر�� ب$ دافD� وE.s. "مأه�لة نفXها
�Wـ�I ـاع ثالثــة ًتق���ـا األردن غـ�ب فـيNـ� أرDنمل" .Eـ.s8 ی�سـف وW١٩١٩ فـي ب�نـ� حــای :"Eـ=I علــى 
  .إس�ائDل أرض ع$ الW�cقة اآلن Iع�ف�ا أن العال8 أرجاء في ش�اب>ا

 Wrه تفعل أن l"I$ مlان كل في آخ��$ ق/ل م$ م�lXنة فق�Dة، ال�الد ه�ه أن Iع�ف�ا أن ال"eل�ب
 ل>قــل": ١٩٢١ فــي ك.ــI Eافــا، فــي الــXفاردIة الeائفــة رؤســاء أحــ� ابــ$ شــال�ش، الWــاه� ی�ســف. "wDًاشــ

. "فDهـا أحـ� �Iـ�W وال قاحلـة، صـ�cاء &أنهـا ال�الد وصفt ال:ه�DنWة ال�عاIة …وال"��vة ال"�ة الW�cقة
E.sه وWان م�شIا لق�": ١٩٦٩ في د<wال.ي ال�الد ه�ه إلى ه>ا، إلى ج tنة كان�lX8 الع�ب،& مWه>ا ون� 
  ."سا&قة ع�WNة ق��ة laIل كان م"ا ًب�ال Iق8 ل8 واح� مlان ی�ج� ال. یه�دIة ع/��ة دولة

 أرض ع�فـt ت=ار�ـة، ناحWـة ومـ$ إنـه غ�وسـ"ان دافDـ� ال=غ�افـي العال8 قال. ال.ق�م جل/�ا الDه�د
 عــ�د فــي دراماتWlWــة �ــادةل! ك>.W=ــة األولــى اله=ــ�ة ســ�قt ال.ــي ســ>ة الxالثــD$ فــي ً&ــارزا ًتeــ�را إســ�ائDل

 فــ�ع. الــj��X ق>ــاة وفــ.ح) ١٩٥٦ – ١٩٥٣ (القــ�م حــ�ب ان.هــاء &عــ� االتفاقــات أعقــاب فــي الc=ــاج،
 وز�ادة وال"�اصالت قال�e ل.DXc$ العx"انWة الXلeات على ًضغeا وخل� ال�الد في األم�ال ضخ الc=اج
 والقـ�س Iافـا بـD$ ال��eـ� شـ� تـ8 ذلـF، &فـKل. الa`:ي &األم$ وااله."ام ال/�Dوق�ا^Wة األجه!ة ن=اعة

 قــ�رة تcــDX$ علــى ع"ــل ١٨٦٩ فــي الــj��X ق>ــاة وفــ.ح. ١٨٩٢ فــي ح�یــ� ســlة مــ� وتــ8 ،١٨٦٩ فــي
  .األولى اله=�ة س/� ال�u العق� في الWK"cات ل!راعة ك/�Dة دفعة وأعeى ًأKIا، ال.:�ی�

. ال`¦Wفـة والـ:>اعة ال/�ائWـة ةلل!راعـ ًم=اال ال�الد &قtD األولى، العال"Wة ال�cب ان.هاء حD$ إلى
 شـ` ألـف ١٠٠ نcـ� وصـل أوروNـا أرجـاء م$ خ�ج�ا ال�ی$ الDه�د ل"الیD$ ك/�Dة ه=�ة م�جة بD$ م$
 ه>اك ی�ج� كان ال"`.لeة، ال"�ن في مع3"ه8 سl$ وق�). فDها ی�ق�ا ل8 مع3"ه8 (إس�ائDل أرض إلى فق�
 تW.cـة ب>Wـة مـaار�ع ب�اسـeة ال.ـaغDل مع3ـ8 نWـة،ال/��eا الـXلeات وفـ�ت االن.ـ�اب ف.�ة في. للDه�د ع"ل
 قال�ا ال�ی$ ال�الد ع�ب م$ ًش�ی�ا ًان.قادا ال"aار�ع ه�ه اس.�عt. ال�cب &ع� ونف�ت خtee ك/�Dة، عامة

  ."الDه�دIة ال�eالة ل"laلة حل إI=اد" على ُت/�د ض�ائ/ه8 أم�ال إن
 ًعـامال ولـjW الـ�الد اق.ـ:اد لـىع العـEء نIـlaل� ك"ـ$ &األسـاس الDه�د اع./� ال"�حلة ه�ه في

 فـي العـال"ي االق.ـ:ادu ال�sـ�د أعقـاب ففـي ًكDxـ�ا، ًم`.لفـا ال�اقـع lIـ$ لـ8 ال.الWـة الـX>�ات وفي. إلشفائه
 ت=>ـــ�ت ،١٩٢٩ العـــام فـــي الD/Lـــ�ة األزمـــة ق/ـــل أزمـــة م�جـــة مـــ$ ًن�عـــا كـــان والـــ�u العـــW<��aات ب�اIـــة
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 الــ:>ادی� أمــ�ال وN"ــXاع�ة: ال.ـaغDل زمــةأل ع"لــي حـل إI=ــاد أجــل مـ$ ١٩٢٧ صــhW فــي الهـX.�روت
 علــى م`.لفــة أع"ــال عــ�ض وتــ8 ج�یــ�ة، مــ:انع عــ�ة فــ.ح تــ8 االن.ــ�اب ح�lمــة مــ$ والقــ�وض ال�^>Wــة
$Dوه�. العا^ل $Xcـه ًتق���ـا، سـ>ة &عـ� &ـه شع�وا ت<Lلل3ـ�اه� ًعالجـا �ـل ل jWح.ـى أو ثـ�رة، ولـ jWلـ 

  .ًانقال&ا
 وتeــ��� ،)١٩٣٩ – ١٩٣٠ (ال`امـXة اله=ـ�ة م=ـيء ع>ـ� فقــ� بـ�أ uالع/ـ� الWـ�aف إسـهام إن
) م�c ^اوب ال>قeة ه�ه في (االق.:اد ت���e في اإلسهام أساس لL$ وغ�Dها، أبED تل ومD>اء ال:>اعة

  .ال/��eانWة ال�cب ماكD>ة م>c.ه
 إذا) الــD<X$ مwـات (ه>ــا سـl$ شــعE أu" &ال·Wـة &ــ:�رة ^ـاوب IــXأل. فلـDeX>ي شــعE ی�جـ� ال

tةال اله��ة كانW<^� ةW<DeXة؟ علـى ًردا فق� ول�ت ق� الفلWن�Dـ�ا. "الـ:هl8 هـ� هKـ� غ�لـ�ا إلـى ی>ـDwم 
 ب.ـXلDwل إلـى و�>ـ8K ،"فلـDeX>ي شـعE ه>ـاك lIـ$ لـ8 الـ�الد إلـى هـاج�ت ع>ـ�ما": ١٩٦٩ في قالt ال.ي

 یهـ�دا وQلـى. "نقeـة الفلـDeX>ي، الـaعE اسـ"ه شـيء ی�جـ� ال" &أنـه ٢٠١٥ فـي صـ�ح الـ�u س"�ت��.�
  ."فلDeX>ي شعE ی�ج� ال: أق�ل" س>ة &ع� ك.E ال�u ه�ئDل

 الفلــDD<DeX$ إســ�ائDل لعــ�ب ال�^>Wــة اله��ــة أن علــى بــ�رات،) شــ�sه (یه�شــع قال"X.ــ�a وأكــ�
 الD<X$؟ مwات ه>ا �W�I كان شعE أu: سVال ع$ واضح ج�اب ث"ة ولL$. بلف�ر وع� على ًردا ت�eرت

 هlـ�ا. ه>ـا �Iـ�W الع�Nـي الـaعE كـان الـXا&ع، نالقـ� في ال�الد اح.الل م>� األخ�Dة، س>ة ١٣٠٠ الـ في
tــ� اإلشــارة ت"ــcNفــي و uالــ�أ uق�مــه الــ� �.Xل نل�نــaتــ�a١٩٢١ آذار فــي للــ�الد ز�ارتــه أث>ــاء فــي ت :

 اللغة سWادة مع) والعx"انWة ال:لW/Dة الف.�ة &اس.x>اء (ال8lc في وت�اصل ٦٣٤ العام م$ تار�`ي ت�اصل"
  ."dأخ� لxقافات ذ�s نب�و) الع�WNة (والxقافة

 – الـWXاسي وزنـه فـي Iعـادل الـ�u ١٩١٥ عـام علي، ب$ حDX$ الc=از، ل"لF ب��eانWا وع� إن
 ان.هـاء &عـ� العx"انWـة لالم/�ا^�ر�ـة الع�WNـة ال">ـا^� فـي للعـ�ب م"لLـة سـ.ق�م &ـأن بلفـ�ر، وعـ� القان�ني
 &ع� والف�نWXة ال/��eانWة ال":الح EحX ودول ان.�ا&ات إلى الع�Nي الفKاء تق8WX ت8. ی.cق� ل8 ال�cب،
 مxل &ال��K االن.�ابWة، إس�ائDل أرض – فلDeX$ األولى لل"�ة أt"Wi ه�lا. األولى العال"Wة ال�cب ان.هاء

 مDwـ� لغ�لـ�ا) الـ:Wcح (االدعـاء إك"ـال ال"ـ�ء علـى E=Wr ك�لF األم� كان وQذا. dاألخ� ال">eقة دول كل
 أو أردنـي مـ�ا^$ أI uعـ�ف كـان إذا ^ـاوب وسـVال بلفـ�ر، وعـ� .ـىح فلـDeX>ي شـعE ه>ـاك lI$ ل8 &أنه

، أو ت�نــXي أو ع�اقــي أو ل/>ــاني  الcــ�ب ان.هــاء ق/ــل ك/Dــ�ة ب�رجــة ًم>فــ:ال ًو^>Wــا ًوWvــا ^ــ�ر قــ� uج!ائــ�
، ال.ق8WX على ال�د إلى اض�eوا هVالء ج"Wع ألن. األولى العال"Wة  هـ�ه حD3ـt حـD$ فـي لu $Lاالس.ع"ار

 ی.".ـع كـان أنـه رغـ8 م.ع"ـ�، &ـlaل فلـDeX$ فـي الع�Nـي الـaعE م>ـه حـ�م فق� ال":�D، ب.ق��� "الaع�ب"
 تق��ــ� فــي. ال`اصــة أراضــDها مــ$ ال"wــة فــي ٩٠ و�"لــF الــ�الد، ســlان مــ$ ال"wــة فــي ٩٠ ت/لــغ &أغل/Wــة
8WXال.ق E.ة &:�رة كcتق��� م/�أ" أن واض �D:"ل8 ال �/eI على ،$DeXفي فل tال�قـ uـه فـ�ض الـ�Wr 
  ."الDه�دu الق�مي ال�^$ إقامة م$ ال."Dl$ إلى ال.eلع &E/X ،١٩٢٢ في باالن.�ا
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ــ� الـــ�u الxالـــ� الفلـــDeX>ي ال"ــVت"� ــان� فـــي حWفـــا فـــي عق  eIالـــE ًقـــ�ارا ات`ـــ� ١٩٢٠ األول نك
̀ـDc& Eـ� ت"Dxلـي، م=لـj أمـام مVXولة نت�L ال�الد أب>اء م$ ح�lمة تDlaل" بـ ال/��eانWة ال�lcمة  ی>.
Eعaال uث ال��c.ة اللغة یWNالع� uوال� �W�I في $DeXـة ح.ى فلIـ�ب، ب�اcاء الKأعـ ،jل"ـا ال"=لـxم 
 كاب$ dی� ال�u الغ�WNة، ال"�نWة الق�مWات أساس على م:�D تق��� أu،. "األردن وش�قي الع�اق في ح�ث
 الـaعE" أن علـى ال.أكDـ� ال"هـ8 مـ$. تc�یـ�ها تـ8 حـ�ودها دولـة فـي قان�نWـة &ـ:�رة IـlX$ مـ$ كل لألمة

  .dأخ� و^�ائف ًو�ه�دا ومDDcWX$ مXل"8KI $D كان "الع�WNة ی.c�ث �uال
 رؤ�ـة م>اقaة ًأKIا l"I$" أنه ^اوب ك.E. رف�Kا ًدائ"ا نوالفل�D<DeX شيء، كل أعte إس�ائDل

 ١٩٣٧ فـي ^�حـt ال.ي ال.ق8WX اق.�احات على وافقt ال:ه�DنWة أن ت.=اهل ال.ي لآلخ�، ك>في الق�مWة
 الW�cقــة نــ�اة إلــى ^ــاوب أشــار ًأIــKا ه>ــا. "ت�امــE وخeــة ١٩٩٣ العــام بــD$ م.قeــع وNــlaل ،١٩٤٧و

 أن شـأنه مـ$ lIـ$ لـ8 الـ�u (١٩٣٧ فـي بDـل ل=>ـة اق.ـ�اح رفـ�Kا نالفلـ�D<DeX: األس�eرة في ال"�ج�دة
uدVة دولة إقامة إلى یW<DeXقلة، فل.X8 ضـ8 إلـى بـل مـXـي القـNالع� �a8 وقـ�ار ،)األردن قلـWXمـ$ ال.قـ 
 سـ>>ع�. ت�امـE دونالـ� وم�ـادرة أوسل� ع"لWة الفلDeX>ي لل�ف< hWKI واح�ة &"�ة ولL$ .١٩٤٧ العام

 تقام أن على ی> ال�u ١٨١ ال.ق8WX &ق�ار األولى لل"�ة ف.ت.م اع.�فt ١٩٨٨ في. ال.ار�`Wة ال�اك�ة
 $،حـDX ال"لـF فـF أن &عـ� الفلـW<DeXة، لل�ولـة ی�قـي الـ�u ٢٤٢ وقـ�ار إسـ�ائDل، أرض فـي یه�دIـة دولة
Fفة مع االرت�ا� األردن، ملKة الWNة في ٢٢ فق� ،١٩٨٨ ت"�ز في الغ�w"احة مـ$ الXل أرض مـDإسـ�ائ 

 الفلـDD<DeX$، م�hi في حD>ه في ح�ثt ال.ي ال�راماتWlWة االنعeافة نی.=اهل� وأمxاله ^اوب. االن.�ابWة
  .والعال8 ال">eقة في ج�DسWاسWة تغ�DDات خل¦Wة على

�D<DeXات" ال�ی$ نالفل�lX �<اب بلف�ر وع� مe`ال& uقـ�م الـ�I ة قحقـ� علـىWإنـه وقـال�ا أساسـ 
 إلى قاده8 ال�ولي، ال"=."ع على ال"ق/�ل غ�D ال"�hi، ه�ا أن أدر�sا ال":�D، تق��� في حقه8 سلE ت8

 والقـ�ارات الـWv�aة علـى Iقـ�م خeـاب إلـى االن.قال إلى أنفه8 رغ8 اض�eوا فق�. م.�اصل ل=�ء وQلى ن�Lة
Wل"ا. ةال�ولxـ�د قال م"cـاس م�v) ـة" ق>ـاة مـع مقابلـة فـيWNف�صـة نفـ�ت أن ن��ـ� ال"): ٢٠٠٨ فـي "الع� 
 مـ$ ال"wـة فـي ٢٢ مـ$ أكxـ� Iـa"ل ال الـ�u ،١٩٦٧و ١٩٤٨ تقـ8WX على وافق>ا ذلF، على ب>اء. dأخ�

 &ـأن) ١٩٩٣ (الفلـDeX>ي واإلعـالن ال".�ـادل االع.ـ�اف إلـى أدd ال"�iـh ه�ا. "ال.ار�`Wة فلDeX$ أرض
  ."٣٣٨و ٢٤٢ األم$ م=لj &ق�ارات وتع.�ف وأم$، &Xالم ال�ج�د في إس�ائDل &�c تع.�ف ف.ت.م"

 أنهـ8، علـى یـ�ل "ال.ار�`Wـة فلـDeX$" مفهـ�م واسـ.`�ام. م�دخـاu م�cـة مـ$ ی>�ـع ل8 ال.غ�DD ه�ا
EXة دولة مقابل ال�^$ ع$ ت>ازل�ا ق� رأیه8، حW<DeXاحة على فلXة في ٢٢ مw"ل>!اهـةا. و^>ه8 م$ ال 

 ل.قـ8WX إسـ�ائDل ودولـة الـ:ه�DنWة الs�cـة واسـ.ع�اد عـ�وض أن إلـى ذلF، مع &اإلشارة، تل!م>ا ال.ار�`Wة
 تــX"ح لــ$ وال>هــ� ال�cــ� بــD$ الع�WNــة األغل/Wــة &ــأن اإلدراك مــ$ بــل إســ"اعDل، م�cــة مــ$ ت>�ــع لــ8 الــ�الد
  .ال:ه�Dني الcل8 حEX ودI"ق�ا^Wة یه�دIة دولة ب�ج�د

 ٢٠٠٠ دIفDـ� كامـE فـي &ـاراك، إیهـ�د كـان الـ�ائ8 االتفـاق حـ�ل مفاوضـات dأج� م$ أول ًفعلWا،
 ت�ت�Dــات وعلــى دولـ.ه8 ســالح نــ!ع علـى وافقــ�ا الفلـDD<DeX$ أن رغــ8 ال"ــVت"��$، فـي. ٢٠٠١ ^ا&ــا وفـي
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 ٨ إلسـ�ائDل 8KI &أن و^لE الفلDD<DeX$ م�hi &اراك رف< الع�دة، ح� ت�D/e ع�م وعلى واسعة أم>Wة
  .ال�cم وح.ى الق�س، ش�قي إس�ائDل سWادة تtc ی�قي وأن األراضي، ت�ادل ندو "wةال في ١٣ –

ــاب�لjW، مــVت"� فــي ،٢٠٠٨ فــي ــاس قلــ أن �v یهــ�دQه"ــا الف=ــ�ات، أول"ــ�ت و<Lــ8 ل ــا ل  Iق�م
 عــاد ،"شــ��F ی�جــ� ال" ادعــاء صــF الــ�u ل�ــاراك ًخالفــا. االســ.قالة إلــى أول"ــ�ت اضــ�e أن إلــى &إغالقهــا
  ."وقt أu في اق.�احاتي ی�ف�Kا ل8 الفلDD<DeX$" أن على ٢٠١٢ في مقابلة في وأك� أول"�ت

 تع��ـh إعادة ل"cاولة مه!لة Iّع� ٢٠٢٠ الxاني نكان� في ^�حه ال�u للXالم ت�امE دونال� حل8
 اإلس�ائDلي، الD"W$ رواIة واضcة &:�رة ت/>ى الXاب� األم��lي ال�ئjW. وفلDeX$ إس�ائDل ال�ول.D$، لcل

 ًم`.لفـا ًتف�DXا وأعeى والالجDw$، وال"X.�^>ات والق�س األم$ مXائل في إس�ائDل ل"�اK hiلWةأف وم>ح
 إن=ـازه تـ8 مـا وت=اهـل ال".cـ�ة، لألمd 8أخ� ق�ارات مع ت>اق< في ،٢٤٢ األم$ م=لj لق�ار ال�ارج ع$
 مــ$ ل"wــةا فــي ٩٣ ت�امــE دونالــ� م�ــادرة ت�قــى ال"xــال، ســ/Dل علــى. ال"فاوضــات مــ$ ســا&قة جــ�الت فــي

ــF فــي &"ــا إســ�ائDل، ســWادة تcــt ال"�حــ�ة القــ�س ــاء مــ$ ٢٠ ذل Wــة األحWNــ�م الع�cــع والW"األمــاك$ وج 
،. ال"ق�سة �D<DeXنالفل EXه، ح.eخ �"W�Wـات فـي عاصـ".ه8 نسـ"W`م $Dـwالقـ� فـي أو الالجd الثxالـ 

  ."الق�س" &أنها ع>ها اإلعالن م>ه8 وسeWلE بل األم$، ج�ار خارج إخ�اجها ت8 ال.ي
 م>cـي أجـل م$ الLفاIة Wrه &"ا اس.�cاذu غ�D &االح.الل انaغالي": Iعل$ ع>�ما م�c ^اوب إن

 ولL>ـه. "كهـ�ه اسـ.قامة شـهادة إلـى حاجـة لـي لWـtX هlـ�ا،. ال".>ـ�ر ال"عـ�lX ق/ـل مـ$ اسـ.قامة شهادة
 :�قالـ عـ�م Iع.ـ�ره الـ�u اإلسـ�ائDلي ال`eـاب D"Iـ! الـ�u والـceXي، اآلنـي لالسـ./�اد &`�Kعه م`eئ

 ًب�قـا &�lنـه ی.فـاخ� وs"ـ$. الفلـDeX>ي – اإلسـ�ائDلي ال>ـ!اع فـي وال"�اiـh الع"لWات فc ع>� ال.ار�`ي
 ع>ــ:� علـى ولـjW األسـا^�D فــي الW�cقـة نـ�اة علـى أكxــ� ح==ـه ت�سـWخ &ـه I=ــ�ر كـان للW"ـD$، ًثقاWrـا
  .فDها ال`Wال

 ث�رة cI�ث أن l"I$" صادق، `يتار� تcلDل &إج�اء مل!م ال.�نXي، ^ال/ي دمحم ی��s ك"ا ال"Vرخ،
 تـDlaل إعـادة l"I>>ـا وع>ـ�ها …ال>"� ت">ع ال.ي والق/cWة ال=افة األغ:ان قeع مxل ألنه …عقلD.>ا في

 أمـ�ر ت/>ـي l"I>>ـا حال.>ـا، فـي. "ماضـD>ا عـ$ أنفـX>ا فـ:ل ندو ح��D.هـا وز�ـادة الcاضـ� فـي ش`:D.>ا
، &ـــار) مـــ�ر�ال (م�دخـــاu ال"ـــVرخ عقـــ�ی$ ق/ـــل ك./هـــا  &إمlـــان الDـــ�م". األIـــام هـــ�ه فـــي تـــ�في الـــ�u نأو

،$DDلDل�ب بل اإلس�ائeققـ�ا أن به8 وج�ی� ومcI ا فـيIاKق�مـ�ا وأن قـI امـل، &قـ:هاLه ندو &ال��aأو تـ 
 و�"lـ$ …uضـ�ور أمـ� األول، ال=Dـل ق/ـل مـ$ ال"=>ـ� ال=غ�افي لل.ار�خ ال�واIات إصالح. نفي أو إخفاء
  ."الع�ب مع إس�ائDل ل�ولة ال>!اع ج�ه� أك�x صcWcة &:�رة Iفه8 أن م$ ال=�ی� ال=Dل

  ٢٧/٣/٢٠٢١ الق�س الع�Nي
***  
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  اخ�ار &االن=لD!�ة
Aqsa Mosque defiled by over 400 settlers last week 

 

Over 400 Jewish settlers desecrated the Aqsa Mosque under police protection last week, 
according to the Islamic Awqaf Administration in Occupied Jerusalem. 

The Awqaf Administration said that the Israeli occupation police allowed 411 settlers to storm 
the Aqsa Mosque and tour its courtyards last week, amid entry and movement restrictions on 

Muslim worshipers at the holy site. 
150 of those settlers defiled the Mosque on the Knesset election day, March 23, 2021. 

Meanwhile, a group of settlers tried more than once in recent days to bring lambs to the 
Umayyad Palaces areas as a prelude to sneak them into the Aqsa Mosque and slaughter them as 

sacrifices during the Jewish Passover holiday. 
2021-3-27Palestinian Information Center   

*** 

New Aqsa-bound convoys leave for O. Jerusalem 
 
Dozens of Palestinians on Saturday morning left in new bus convoys for the Aqsa Mosque in 
Occupied Jerusalem, coming from Arab cities and villages in the Negev, the Triangle and the 
Galilee. 

According to organizers of the Aqsa convoys, the participants intend to stay at the Aqsa 
Mosque for worship and support the Jerusalemite merchants in the holy city through buying 

things from them. 
The Aqsa-bound convoys, which were launched for the first time in 2001, are aimed at 

motivating the Palestinian citizens in the 1948 occupied lands (Israel) to visit the Aqsa Mosque 
and consolidating the Muslim ties with it. 

The participants in such convoys also contribute to supporting the Jerusalemite economy and 
the steadfastness of the merchants in the holy city. 

2021-3-27Palestinian Information Center   
*** 

Former minister, lawmaker among five Palestinians detained from West 
Bank 

 
HEBRON, Friday, March 26, 2021 (WAFA) – Israeli forces today detained five Palestinians 
from the West Bank districts of Hebron and Jerusalem, according to security sources. 
They confirmed that Israeli forces rounded former Minister of Local Government, Issa Jabari, 

55, after storming and ransacking his house in the city of Hebron. 
The soldiers also detained former member of the Palestinian Legislative Council (PLC), Hatem 

Qafisha, 58, besides to another Palestinian after storming and searching their houses in the city. 
Meanwhile, Israeli police rounded up two brothers in a raid in the East Jerusalem neighborhood 
of Wadi al-Joz. 
While inside the house, police officer assaulted the detainees’ brother and applied electric 
shocks to his body, which necessitated rushing him to hospital. 
Israeli forces frequently raid Palestinian houses almost on a daily basis across the West Bank 
on the pretext of searching for “wanted” Palestinians, triggering clashes with residents. 

These raids, which take place also in areas under the full control of the Palestinian Authority, 
are conducted with no need for a search warrant, whenever and wherever the military chooses 

in keeping with its sweeping arbitrary powers. 
Under Israeli military law army commanders have full executive, legislative and judicial 

authority over 3 million Palestinians living in the West Bank. Palestinians have no say in how 
this authority is exercised. 

2021-3-26Wafa   
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Foreign Ministry commends China's initiative to achieve stability in the 
Middle East 

 

RAMALLAH, Thursday, March 25, 2021 (WAFA) – The Ministry of Foreign Affairs and 
Expatriates expressed today its appreciation of the Chinese initiative aimed 

at achieving security and stability in the Middle East. 
Early today, China's Foreign Minister Wang Yi said his country supports international efforts 

to hold a conference on peace in the Middle East, and said the international community should 
seize the current momentum to stay the course on a two-State solution. 
The Palestinian Foreign Ministry said in a press statement it was interested in this initiative, 
and that it was eager to cooperate with China to make the initiative a success, with a view 
to bring the Israeli occupation to an end and create an independent State of Palestine with East 
Jerusalem as its capital, based on the pre-1967 borders. 
The Foreign Ministry said this Chinese initiative is the latest initiative made by China in the 
way to reviving Palestinian-Israeli negotiations with the aim of achieving peace, security and 
stability in the Middle East by embodying the principle of an independent State of Palestine. 

2021-3-26Wafa  

***  
US Ambassador to UN announces resumption of 

aid to Palestine 
 

NEW YORK, Thursday, March 25, 2021 (WAFA) – US Representative to the United Nations 
Linda Thomas-Greenfield announced today that her country was resuming assistance programs 

to the Palestinian people, starting with a $15 million grant allocated to the most vulnerable 
communities in the West Bank and the Gaza Strip. 

Greenfield also announced that the Biden administration will be taking "steps to reopen 
diplomatic channels of communication that were halted during the last administration." 

"Our engagements all have the same aim: to build support for a peaceful solution to the Israeli-
Palestinian conflict," she remarked. "Since January, our diplomatic engagement has been 

guided by the premise that sustainable progress toward peace must be based on active 
consultations with both sides." 
With this latest US assistance, Greenfield said the US Agency for International Development 
(USAID) was supporting Catholic Relief Services' COVID-19 response efforts in health care 
facilities and for vulnerable families in the West Bank and Gaza. In addition, this assistance 
will support emergency food assistance programming to communities facing food insecurity, 
which has been exacerbated by the COVID-19 pandemic. 
"This urgent, necessary aid is one piece of our renewed commitment to the Palestinian people. 
The aid will help Palestinians in dire need, which will bring more stability and security to both 
Israelis and Palestinians alike," said Greenfield. "That's consistent with our interests and our 
values, and it aligns with our efforts to stamp out the pandemic and food insecurity 
worldwide." 

She said her administration was committed to advance freedom, security, and prosperity for 
Palestinians and Israelis in tangible ways in the immediate term. "That's important in its own 

right. But these gains will also advance the prospects of a negotiated two-state solution, 
consistent with international law and in line with relevant UN resolutions. It is essential that 

both sides take concrete steps to advance the two-state solution." 
She continued, "Under President Biden's leadership, the United States has recommitted to the 

vision of a mutually agreed two-state solution, one in which Israel lives in peace and security 
alongside a viable Palestinian state. We believe this vision is the best way to ensure Israel's 

future as a democratic and Jewish state, while upholding the Palestinian people's legitimate 
aspirations for a state of their own and to live with dignity and security." 
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Greenfield urged the Israeli government and the Palestinian Authority "to refrain from all 
unilateral actions that make a two-state solution more difficult to achieve, whether settlement 
activity, home demolitions, and incitement to violence." She also called for "an end to all acts 
of violence, including acts of terrorism, as well as incitement to violence and acts of 
provocation and destruction." 

2021-3-26Wafa   
*** 

Palestinian Teen Assaulted by Israeli Police, Prison Guards 
 

A Palestinian teen has implicated Israeli police and prison guards in assaulting and torturing 
him during his arrest in December of 2020, and subsequent interrogation and imprisonment. 
The Palestinian Commission of Detainees’ and Ex-Detainees’ Affairs reported on Wednesday, 
that Nour al-Din Nasri Ubaid, 17, was detained on December 23, 2020 from al-‘Isawiya in 
occupied East Jerusalem. 
The lawyer for the Commission stated that the child was physically assaulted by Israeli police 
upon his arrest with their hands, feet and firearms. The boy described being dragged into the 
military jeep and beaten, causing many bruises. 
The teen’s hands and feet were bound, while he was interrogated at a Jerusalem police station. 
He was incarcerated for 12 days at the Moskobiya detention center before being transferred to 

Ofek prison. 
While the boy was held at Ofek prison, the boy was denied the right to contact his family, and 

was physically attacked and tortured by means of restraining his hands to his bed for long 
periods of time. 

Furthermore, the child was denied food, water, and the use of the bathroom, in a blatant 
example of the unethical and appalling treatment of Palestinians in Israeli prisons. 

After spending ten days in Ofek prison, Israeli authorities transferred the teen to the juvenile 
section of Damon jail where he is still imprisoned today. 

2021-3-27International Middle East Media Center   
*** 

Erdogan urges Kosovo to rethink opening of Jerusalem embassy 
 

Turkish President urges Kosovan Prime Minister to reconsider the country's decision to open 

an embassy in Jerusalem. 
Turkish President Recep Tayyip Erdogan has urged Kosovan Prime Minister Albin Kurti to 
reconsider the country's decision to open an embassy in Jerusalem, i24NEWS reported on 
Friday. 
The message was delivered as part of a letter congratulating Kurti on his victory in the 
country’s election on Monday. Kurti's office published the letter from Erdogan on Thursday, 
according to i24NEWS. Kosovo recently formally opened its embassy to Israel in Jerusalem, 
after the establishment of diplomatic ties with Israel on February 1. 
This past September, it was announced that Serbia would be relocating its embassy in Israel to 
Jerusalem by July 2021 and that Kosovo would recognize Israel. 
These moves were included in an agreement on economic normalization between Serbia and 
Kosovo which was signed at a meeting with then-US President Donald Trump in the White 

House. Kosovo President Hashim Thaçi said at the time that "mutual recognition between 
Kosovo and Israel is a historic achievement." 

Kosovo’s move was condemned by the Jordanian government, which called it "a blatant 
violation of international law and international decisions." 

The Palestinian Authority, which wants Jerusalem to be the capital of a future Palestinian state, 
similarly condemned Kosovo for opening the embassy in Jerusalem. 

2021-3-26) 7(Arutz Sheva  
*** 
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How Israel uses 'the law' to ethnically 
cleanse East Jerusalem 

 

By Ramzy Baroud 
A Palestinian man, Atef Yousef Hanaysha, was killed by Israeli occupation forces on 19 March 

during a weekly protest against illegal Israeli settlement expansion in Beit Dajan, near Nablus, 
in the northern West Bank. Although tragic, this news reads like a routine item from occupied 

Palestine, where the shooting and killing of unarmed protesters is part of the daily reality. That 
reality, though, is part of a wider, more sinister development. 
Since right-wing Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, announced in September 2019 
his intention to formally and illegally annex nearly a third of the occupied Palestinian West 
Bank, tensions have remained high. The killing of Hanaysha is only the tip of the iceberg. In 
occupied East Jerusalem and the West Bank, a massive battle is already underway. On one 
side, Israeli soldiers, army bulldozers, and illegal armed Jewish settlers are carrying out daily 
missions to evict Palestinian families, displace farmers, burn orchards, demolish homes and 
confiscate land. On the other side, Palestinian civilians, often unorganized, unprotected and 
leaderless, are fighting back. 
The territorial boundaries of this battle are largely located in occupied East Jerusalem and in 
so-called "Area C" of the West Bank — which covers nearly 60 per cent of the total area of the 

occupied territory — which is under complete and direct Israeli military control. No other place 
represents the perfect microcosm of this uneven war than the neighborhood of Sheikh Jarrah in 

occupied East Jerusalem. 
On 10 March, fourteen Palestinian and Arab organizations issued a "joint urgent appeal to the 

United Nations Special Procedures on forced evictions in East Jerusalem" to stop the Israeli 
evictions in the area. Successive decisions by Israeli courts have paved the way for the Israeli 

army and police to evict fifteen Palestinian families — 37 households of around 195 people — 
in the Karm Al-Ja'ouni area in Sheikh Jarrah as well as Batn Al-Hawa neighborhood in the 

town of Silwan. 
These imminent evictions are not the first, nor will they be the last. Israel occupied Palestinian 
East Jerusalem in June 1967 and formally, though illegally, annexed it in 1980. Since then, the 
Israeli government has vehemently rejected international criticism of the occupation, declaring 
instead that Jerusalem is the "eternal and undivided capital of Israel". 
To ensure that its annexation of the city is irreversible, the Israeli government approved the 
Master Plan 2000, a massive scheme that was undertaken to rearrange the boundaries of the 
city in such a way that it would ensure the permanent demographic majority of Israeli Jews at 
the expense of the city's indigenous inhabitants. The Master Plan was no more than a blueprint 
for state-sponsored ethnic cleansing, which saw the destruction of thousands of Palestinian 
homes and the subsequent eviction of numerous families. 
While news headlines occasionally present the habitual evictions of Palestinian families in 

Sheikh Jarrah, Silwan, and other parts of East Jerusalem as if it is simply a matter of 
counterclaims between Palestinian residents and Jewish settlers, the story is, in fact, a wider 

representation of Palestine's modern history. Indeed, the innocent families which are now 
facing "the imminent risk of forced eviction" are re-living their ancestral nightmare of the 

Nakba, the very deliberate ethnic cleansing of historic Palestine in 1948. 
Two years after the native inhabitants of historic Palestine were dispossessed of their homes 

and lands and ethnically cleansed, Israel enacted the so-called Absentees' Property Law of 
1950. The law, which has no legal or moral validity, simply granted to the State the properties 

of Palestinians who were driven out or fled from the war, to do with it as it pleases. Since those 
"absentee" Palestinians have never been allowed to exercise their legitimate right of return, as 
enshrined in international law, the Israeli law was state-sanctioned theft on a grand scale. It 
aimed ultimately to achieve two objectives: to ensure that Palestinian refugees do not return or 
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attempt to claim their stolen properties in Palestine; and to give Israel a legal fig leaf for 
permanently confiscating Palestinian land and homes. 
The Israeli military occupation of the remainder of historic Palestine in 1967 necessitated, from 
an Israeli colonial perspective, the creation of fresh laws that would allow the State and the 
illegal settlement enterprise to claim yet more Palestinian properties. This took place in 1970 in 

the form of the Legal and Administrative Matters Law. According to the new legal framework, 
only Israeli Jews were allowed to claim lost land and property in Palestinian areas. 

Many of the evictions in East Jerusalem take place within the context of these three 
interconnected and strange legal arguments: the Absentees' Property Law, the Legal and 

Administrative Matters Law, and the Master Plan 2000. Understood together, we can easily 
decipher the nature of the Israeli colonial scheme in East Jerusalem, where Israeli Jewish 

individuals, in coordination with settler organizations, work together to fulfil the vision of the 
State. 

In their joint appeal, Palestinian human rights organizations describe how the flow of eviction 
orders issued by Israeli courts culminate in the construction of illegal Jewish settlements. 
Confiscated Palestinian properties are usually transferred to a branch within the Israeli Ministry 
of Justice called the Israeli Custodian General. The latter holds on to these properties until they 
are claimed by Israeli Jews, in accordance with the 1970 Legal and Administrative Matters 
Law. Once Israeli courts honor Jewish individuals' legal claims to the confiscated Palestinian 
lands, these individuals often transfer their ownership rights or management to settler 
organizations. In no time, the latter utilize the newly-acquired property to expand existing 
settlements or to start new ones. All settlements are, of course, illegal under international law. 
While the Israeli State claims to play an impartial role in this scheme, it is actually the 
facilitator of the entire process. The final outcome manifests in the ever-predictable scene, 
where an Israeli flag is triumphantly hoisted over a Palestinian home and a Palestinian family is 

assigned a tent from the UN and a few blankets. 
While the above picture can thus be dismissed by some as another routine, common 

occurrence, the situation in the occupied West Bank and East Jerusalem has become extremely 
volatile. Palestinians feel that they have nothing more to lose and Netanyahu's government is 

more emboldened than ever. The killing of Atef Hanaysha, and others like him, is only the 
beginning of an imminent and widespread confrontation. 
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