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 ّ�عات ال�اردة في ال,ق��� تع�1 ع# وجهة ن.� -,ابهاال!�ض. 
 ی,@ ال,>�ف م# ق1ل الل<=ة %اخ,>ار %ع; الفق�ات مــ# أصل 

Aذل Cاسـ=,Eع; ال!قاالت أو األخ�ار ال,ي ت�د في ال,ق��� ل%  
 .مع ح<@ ال,ق��ـ� وم�ض�عه

 ـاب أو,Iال,ق��� %ع; ال!قاالت ال!,�ج!ة ل #E!Jة م# تKّالغا 
#EEMغ� #��Iـابمف,Iالء الPه� إب�از وجهة ن.� ه #EEلEس�ائUو ّ 

  ئســ�اء ال!�P�ة أو ال!عارضة لWYاسة إس�ائEل، م!ا ی,Wح للقار
  .ف�صة اإل^الع على وجهات ال=.� ال!],لفة

 و القـ�س %إصـ�ارPaة لـWIا نتق�م الل<=ة ال!لdخ�ـار األ,ق��ـ� ال  هـeـ�مي الE
إلـى ت�ز�عـه علـى نgـ� یـ�زع علـى ال!ع=EـE# وال!ه,!ـE# إضـافة %faل ورقـي 

  . ألف نY]ة إلI,�ونWة٢٥٠
  ة مالح.ـات أو اق,�احـات، -!ـاKله ال,ق��� أ<K #!ع� الل<=ة أن ت,لقى مYو�

Cالل<=ة %إرسال ال,ق��� ل!# ی�غ Cت�ح.  
  ة على=E1!ال,�اصل مع الل<=ة على اله�اتف وال!�اقع ال #f!K اتKه الغاdوله

  .غالف هdا ال,ق���
  

  
Paة لWIنو الق�سالل<=ة ال!ل  
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�,g!الl 
  االردن والق�س

 ة��m!ت!� الق�س %ع!ان : م# أوراق الP٥  ١٩٦٨ن�اء م  
  نشPو سWاسWة

 ه م# أح�: وز�� األوقافWr @ار-هaK وح�ه@ ال #E!لY!لل sخال t٦  ٌاألق>ى ح  
 ٧  األردن ی�ی# االن,هاكات في األق>ى  
 لEعلى إس�ائ xغJي للMاد األوروgة ت�ع� االتWMة إج�اء لع�م ع�قل ال<امعة الع�

  ٧  االن,]ا%ات الفلW=EyYة
 ي ماك!ان�سMال�1ل!ان األورو �Jل ح�مان  :عEاس�ة إس�ائgا م# مMأورو z{م�

  ٨  لفلEyY# م# الع�الة
  لي إلى ض!انEت�ع� االح,الل اإلس�ائ #y=اواة"واشY!ال "#EE=EyY٩  للفل  
 ات تلغي %ای�ن إدارةMا%قة اإلدارة ف�ض,ها عق�Yلىع ال #EولPYةال< "في مWة =ائW١٠  "ال�ول  
 ���g,١٠  نال ان,]ا%ات ب�و الق�س: م=.!ة ال  
 ة�g,!٢٦ه�م وم>ادرة : األم@ ال#Eا خالل أس�1عW=EyY١٢   م1=ى فل  
 ةW=EyYة الفلWاته: ال]ارجWولPYل م!g,ال!<,!ع ال�ولي ب Cالyت<اه ج��!ة ه�م  ن

  ١٣  إس�ائEل لل!=ازل وال!=aآت
 ي ی�ع� رسائل ح�ل ه�م ال!=ازلaلةخ��,g!في في الق�س الY١٤   واإلخالء ال,ع  
 ةyلYالعالقات مع ال z{اح,الل یه�د %!=ع االن,]ا%ات في الق�س وو x%١٥  ضا  

  اع,�اءات
 م ال]ام��Eاألق>ى... لل �!g,قK #E=^�,Y!ات الm١٥  نم  
  ة إلىKدP!ال �yال tغلK األق>ى"قاالح,الل "#Eح�-ة ال!>ل tE١٦  و�ع  
 فة�y,!ة في األق>ى خالل الف>ح الع�1 ج!اعات ال!ع1� الW=ها م# ال>الة العل=f!,فل ب,gتe  ١٦  
 ع,قل االح,اللK امه خالل ^فالg,ة اق��YWصا%ة شاب واع,قاله ال�U١٧  و  
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  اع,�اءات/ تقار�� 
  داه@ في �yان ال!ق1ل٢٨األق>ى أمام خJ١٧   رم  
 ه�د في اEة صالة الKل مه!,ها إلى ح!ا��gل ت!Iة تWن�Eة ال>ه �̂aاألق>ىال �>Y!١٨  ل  

  تقار��
 ه� ال!اضيaفي األق>ى.. قف ة في أع�اده@ ال #E=^�,Y!ه ^ق�س صالة الd١٩  ه  
 ة %هyWg!ال,<ارة في ال!,اج� ال xa=األق>ى وت �>Y!تع!� ال #Eة م# ال!>ل�E1- ٌأف�اج ٌ  ٢١  

  فعالWات
 ع# الق�س @W[!ة – ك@ ی�ع� الWال�قعة في ذ-� ی�م األرض فعال @W[م# مl  ٢٢  
  ت رع #EyYة للع�دة إلى فلW!لة العال!g٢٣   ش<�ة في الق�س١٠٠٠ال  

@Iاخ,�نا ل  
  ةW=EyYم�ن فل :�E^األسا l�g,٢٤  آثار ت  

  ٢٥  e فا^!ة دمحم علي ال�1ناو :ش]>Wات مق�سWة
  

  آراء ع�WMة
 ة ب�و الق�سWة ورئاسW���a٢٨  نال ان,]ا%ات ت  
 �ي ال>ام=EyYخ ج�اح الفلWa٢٩  حي ال  
 ,نيإج�اءات م�Eان ال>هWIوال #EE=EyYالفل #Eاو�ة بY  ٣١  

  آراء ع��1ة م,�ج!ة
  ى!Y!لة"ع�دة ل,g!٣٢  "األراضي ال  

  اخ�ار %االن<لE �ة
 Halawani warns of dangerous plans targeting Al-Aqsa Mosque in 

Ramadan ٣٣ 
 Over 560 settlers defile Aqsa Mosque under police guard ٣٤  
 Thousands of Muslim worshipers perform Friday prayer at Al-Aqsa ٣٤  
 Sheikh Bakirat: Aqsa gates will remain open in holy month of Ramada  ٣٤  
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  االردن والق�س
 ١٩٦٨ن�اء مPت!� الق�س %ع!ان : م# أوراق ال!��mة

  eدمحم ی�ن� ال��اد 
نم# بE# ال�ثائt األردنWة، ال,ي ت�ثt جان�ا م# م�}z األردن، وجه�ده في ص� الق�س، %ع�  ً

I=قة %ع=�ان ح�ب الWة، وثY»ت!� الPق�سن�اء م».  
P!قة، صادرة ع# الWه ال�ثdال!=عق� ب,ار�خ وه �E1Iع!ان، وض@ ١٩٦٨ ش�ا� س=ة ٢١ت!� ال% ّ

قادة الف�I والWYاسة وال�أe وم!�لي الهmEات ال�ی=Wة اإلسالمWة وال!WgWYة وم!�لي نقا%ات األ^�اء 
ّوال!gامE# وال!ه=�سE# والع!ال والهmEات ال=YائWة وال,<ار�ة وال>=ا�Wة ورئYWي م<ل� األ�Wان 

  .وش]>Wات رس!Wة
!Pت!�، f!K# اع,�اره رد الفعل األول، على سWاسات ال,ه��� ال,ي قام� بها الYلyات هdا ال

ًاإلس�ائEلWة، ووجه ن�اء عال!Wا ً.  
ً مألت ال�نWا ض<W<ا -اذ%ا في رغ1,ها %الYالم,يفي م,# ال=�اء، %أن إس�ائEل الوجاء  Wr!ا ... ً

 االنgYاب م# ال!=ا^t الع�WMة ت,aIف رغ1,ها في ال! �� م# ال,�سع ل�W فقx %إص�ارها على رف;
  .«ًال!g,لة ح�ی�ا وUن!ا Wr!ا �yKق�نه %ال=�Yة ل!�ی=ة الق�س الع�WMة م# سWاسة %الغة ال]�yرة

eون�ه ال=�اء إلى ق�ار ال�ورة الyارئة لل<!�Wة العامة لهmEة األم@ ال!,g�ة ال>ادر�# في شه� آب 
س�ائEل و�Mغ@ ق�ار م<ل� األم# اإلج!اعي م القاضEE# %ع�م ش��Wة ض@ الق�س الع�WMة إل١٩٦٨س=ة 

  .القاضي %االنgYاب و�Mغ@ م�Eاق األم@ ال!,g�ة %!=ع الJ@ واإللgاق
وحdر ال=�اء الed وجه للعال@، م# ت=فdE م]yyات ته��� م�ی=ة الق�س الع�WMة %اس,!الك 

-افة ال!PسYات الع�WMة األراضي وال!�اني الع�WMة، %اإلضافة إلى إسfان ع�aات آالف الEه�د وحل وUلغاء 
واإلسالمWة في الق�س والع�1 بها %ع� أن ألغ� ج!Wع ال!aار�ع ال!�نWة ال,ي -ان� قائ!ة ق1ل ال�gب 

ًواس,1�الها %أخ� خالفا لألع�اف واإلرادة ال�ولWة l.  
Kة واس,1�الها ب�وائ� یه�دW!ة ال�سWMع ال�وائ� الع�W!ة وجWMة الق�س الع�K�ة وان,ق� ال=�اء إلغاء بل

وه�م أحWاء %fاملها وع�aات ال!�اني خارج وداخل س�ر م�ی=ة الق�س الق�K!ة وت��a� مmات العائالت 
نال!ق�سWة ال,ي Kع�د تار�خ وج�دها في الق�س إلى أق�م الع>�ر ال,ار�]Wة، %اإلضافة إلى ع�م ص� 

  .ح�مة األماك# ال!ق�سة اإلسالمWة وال!WgWYة
) ج1ل الd)�E1اك %االس,Wالء على ال�gم الق�سي %g<ة أنه ك!ا حdر ال=�اء م# م]yyات قائ!ة آن

  .ق%ع� أن سt1 له@ ورفع�ا العل@ اإلس�ائEلي ف� }�ة ال>]�ة ال!�aفة
ال�E!J العال!ي الed ^ال!ا ه ته آالم ال���aة ومآسEها الed «ًوخ,@ ال=�اء %الق�ل م]ا^�ا 

انها وتق,Eل وت��a� األ^فال ان,ف; ض� ال=از�ة والفاشWة والed ی�ف; االح,الل واق,الع ا لaع�ب م# أ̂و
  .«وال=Yاء وال�Eaخ وتعdیC ال=ف� ال���aة
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lس�gان الed أس� : (وخا^C اإلنYان ال!Yل@ في العال@ اإلسالمي ال�E1I ال!Pم# %ق�له تعالى
� ال تa(وال!Pم# %ق�ل رس�ل هللا ) ً%ع1�ه لWال م# ال!Y<� ال�gام إلى ال!Y<� األق>ى الed %ار-=ا ح�له

lوالgK ed نه أن ی� ) ّال�حال إال إلى ثالثة مYاج�، ال!Y<� ال�gام ومe�>Y هdا وال!Y<� األق>ى
  .الق�س بل� اإلس�اء وال!Y<� األق>ى أولى الق1ل,E# في أی�e ال>های=ة األش�ار

ك!ا دعا العال@ ال!gWYي ال!Pم# ب�سالة الYالم وال!�gة ال!,<ه %عقE�ته ن�g مه� ال!WYح رس�ل 
  .م، إلى ال�ق�ف على األع!ال العW�1ة ال,ي ت!� ه��ة ال!�ی=ةالYال

نإن هdه ال�ثWقة واح�ة بE# مmات ت�و جه�د األردن %�Wادة مل�ك ب=ي هاش@، في ص� ه��ة  e
ًال!�ی=ة، ما -�س خyا%ا عال!Wا ما زال لل�Eم رافJا لل!Yاس %األق>ى ً ً.  

 e٤٠ص/٤/٤/٢٠٢١ال�أ  
*** 

  نشPو سWاسWة
 

 ٌألق>ى حt خالs لل!Yل!E# وح�ه@ ال aKار-ه@ Wrه م# أح�ا: وز�� األوقاف
  

ن دان وز�ـ� األوقـاف والـPaو وال!ق�سـات اإلسـالمWة الـ�-,�ر دمحم ال]الیلـة، االق,gامـات - ع!ان 
ال,ي نفdتها م<!�عات مـ# ال!ـE=^�,Y# وال!,yـ�فE# الEهـ�د لل!ـY<� األقـ>ى ال!�ـارك، علـى مـ�ار أرMعـة 

 ت]للها أداء الyق�س ال,ل!�دKة وال,<ـ�ل فـي سـاحات الgـ�م الق�سـي الـz��a أKام م,�الWة، وMأع�اد -�E1ة
  .بdر�عة األ�Wاد الEه�دKة

، مـ# اسـ,!�ار م�ـل هـdه االسـ,ف ازات ل!ـaاع� ال!ـYل!E#، أمـ�وحdر ال]الیلة فـي بWـان صـgفي 
نgـاء وال,ي ت,@ %g!اKة ورعاKة مـ# قـ�ات االحـ,الل، ضـارMة %عـ�ض الgـائx مـaاع� ال!ـYل!E# فـي -افـة أ

األرض وم,<اوزة ج!Wع االع�اف والق�انE# ال�ولWة واإلنـYانWة، مـ�Eaا إلـى أنهـا تـPجج الـ>�اعات ال�ی=Wـة 
  .وت]لt بmEة مY,ق�yة لل,�yف م# -افة األ^�اف

ً دون!ـا، إن!ـا هـ� ١٤٤وج�د وز�� األوقاف تأكE�ه، أن ال!Y<� األق>ى ال!�ارك %!Yاح,ه ال�الغة 
E!لY!لل sخال tارك مـ# أدنـى ٌ%أم� هللا حa,ة وال ال!Yقابل للق �Eه أح� وه� غWr @ار-هaK وح�ه@ ال #

ــه وم�ا%Wyــــه ومــــ>لWاته وســــاحاته  أرضــــه إلــــى أعلــــى ســــ!ائه ب�صــــاKة هاشــــ!Wة م�ار-ــــة ت�عــــى م���Wــ
  )ب,�ا...(وأش<اره

  ٣ صفgة ٢/٤/٢٠٢١ال�س,�ر 
***  
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  األردن ی�ی# االن,هاكات في األق>ى
  

 اإلســ�ائEلWة فــي االن,هاكــاتنل]ارجWــة وشــPو ال!غ,ــ�EM# اســ,!�ار دانــ� وزارة ا -   الــ�أe–ع!ــان 
ال�gم الق�سي الz��a وآخ�ها الY!اح %اق,gامات ال!,�yفE# لل!Y<� وMأع�اد / ال!Y<� األق>ى ال!�ارك 

ة اإلس�ائEلWة �̂aة الKح!ا �gة ت�E1ك.  
Wـان ال]!ـWهللا الفای ، في ب zWض �EفYال�س!ي %اس@ ال�زارة ال t^إن ١/٤/٢٠٢١ �وقال ال=ا ،

ــار�]ي  ًال,ــ>�فات اإلســ�ائEلWة %gــt ال!ــY<� م�ف�ضــة وم�انــة، وت!�ــل ان,هاكــا صــارخا لل�ضــع القــائ@ ال, ً
ًوالقان�ني وللقان� ال�ولي والل, امات إس�ائEل الق�ة القائ!ة %االح,الل في الق�س الW{�aة ال!g,لة، مP-�ا  ن

 دون!ا ه� مfان ��ـادة ١٤٤امل مYاح,ه ال�الغة ال�gم الق�سي الf% z��a/ أن ال!Y<� األق>ى ال!�ارك
نخالs لل!Yل!E#، وأن إدارة أوقاف الق�س وشPو ال!Y<� األق>ى ال!�ارك األردنWة هي ال<هـة صـاح�ة 
ناالخ,>اص الg>� %إدارة -افة شPو ال�gم وت=.W@ ال�خ�ل إلWه %!�جC القان� ال�ولي وال�ضع القائ@  ن e

  .ال,ار�]ي والقان�ني
  أن الـ�زارة وجهـ� الEـ�م مـd-�ة اح,<ـاج رسـ!Wة ع1ـ� الق=ـ�ات ال�سـ!Wة ^ال1ـ� فEهـا وأشار الفـای

إســ�ائEل -قــ�ة قائ!ــة %ــاالح,الل %ــالIف عــ# ان,هاكاتهــا واســ,ف ازاتها ال!�ف�ضــة وال!�انــة وMــاح,�ام ال�ضــع 
  .القائ@ ال,ار�]ي والقان�ني وMاح,�ام سلyة وصالحWات ادارة أوقاف الق�س

<,!ــع الــ�ولي ب,g!ــل مــPYولWاته للــJغx علــى إســ�ائEل ل�}ــz االن,هاكــات ك!ــا ^الــC الفــای  ال!
z��aم ال�gة لل�!,Y!ال.  

 eة ٢/٤/٢٠٢١ال�أg١ صف  
***  

  ال<امعة الع�WMة ت�ع� االتgاد األوروMي للJغx على إس�ائEل
  لع�م ع�قلة إج�اء االن,]ا%ات الفلW=EyYة

  

ــاه�ة  ــPaو فلـــEyY# واألراضــي الع�WMـــة  شــ�د األمــE# العـــام ال!ــYا-  الWgــاة ال<�یـــ�ة –الق نع� ل
ال!g,لـــة %<امعـــة الـــ�ول الع�WMـــة ســـعE� أبـــ� علـــي، علـــى أه!Wـــة ال!ـــaار-ة األوروWMـــة فـــي ال�قا%ـــة علـــى 

  .االن,]ا%ات ال,W���aة الفلW=EyYة ال!ق1لة
و^الC أب� علي خالل لقائه رئ�W وف� االتgاد األوروMي ل�l م>� الYفW,Y��- �Eان ب�ج�، فـي 

یـ�م ال]!ـ�W، %ـ�Jورة الـJغx علـى إسـ�ائEل لعـ�م ع�قلـة ع!لWـة إجـ�اء  %العاص!ة القاه�ة، مق� ال<امعة
االن,]ا%ات في األرض الفلW=EyYة ال!g,لة، %!ا فEها الق�س، أو م=ع ^�اق@ الع!ل ال]اصة بها %!# فEه@ 

�Eنال!�اق�1 ال�ول   .ن
 zة وم�}ـW=EyYة الفلWJات الق�>,Yب�ج� على م �EفYـال وأ^لع أب� علي الWـة حWMال<امعـة الع�

ال,ـW���aة (م],لف ال!�ض�عات ذات ال>لة، خاصة االس,ع�ادات ال<ار�ة إلج�اء االن,]ا%ـات الفلـW=EyYة 



  

 ٨

وال,ي تع�f ح�ص وج�Kة شع1=ا في الdهاب إلى االن,]ا%ـات، وم!ارسـة حقـه الـ�K!ق�ا^ي فـي ) وال�ئاسWة
  .اخ,Wار م!�لWه

Mي في اس,m=اف ع!لWـة الـYالم، فـي ضـ�ء عـ��J,ه فـي وث!# ال<ه�د ال,ي یd1لها االتgاد األورو
  .الل<=ة ال�Mا�Wة، وMال�ع@ األوروMي لaع1=ا وحق�قه ال!�aوعة

، لالنـ>Wاع ل!�ـادئ )القـ�ة القائ!ـة %ـاالح,الل(ودعا لd1ل م �� م# ال<ه�د للـJغx علـى إسـ�ائEل 
 به�ف تgقtE الYالم العادل وال�ائ@ نالقان� ال�ولي وق�ارات الW��aة ال�ولWة، وق�1ل م�ادرة الYالم الع�WMة

والaامل في ال!=yقة ع�1 إنهـاء االحـ,الل، وUقامـة ال�ولـة الفلـW=EyYة ال!ـY,قلة ذات الـWYادة وعاصـ!,ها 
  .الق�س الW{�aة

وح� أب� علي على ض�ورة أن K!ارس االتgاد األوروMـي الـ�ور ال!ـأم�ل م=ـه فـي مyال�ـة الـ�ول 
 فلـEyY#، الت]ـاذ هـdه ال]yـ�ة فـي أقـ�ب وقـ� ح!اKـة لgـل الـ�ول,E# األعJاء ال,ي لـ@ تع,ـ�ف %عـ� ب�ولـة

الK ed!�ل الE1Yل ال�حE� ل,gقtE أم# وسالم واس,ق�ار ال!=yقة ع�1 ت<EY� حt شع1=ا في أرضه وو^=ه 
  .ع�1 إقامة دول,ه ال!Y,قلة ذات الWYادة وعاص!,ها الق�س الW{�aة

  ٢/٤/٢٠٢١الWgاة ال<�ی�ة 
***  

  :روMي ماك!ان�سع�J ال�1ل!ان األو 
  م�}z أوروMا م# مgاس�ة إس�ائEل ح�مان لفلEyY# م# الع�الة

  

 وصف ع�J ال�1ل!ان األوروMي ع# ح ب الEa# فE# -ـ��� ماك!ـان�س، م�}ـz -  وفا- رام هللا 
  .أوروMا م# مgاس�ة إس�ائEل، وم# ال!fg!ة ال<=ائWة، أنه م,أخ� وح�م فلEyY# م# الع�الة

ــ� ــه، فــي ذ- ــان ل Wــال فــي ب ، إن lوق ــ�دة ال1Iــ� ــع ســd,E-� األحــ�اث "l انyــالق مــ�EYات الع W!>ال
، اح,<اجـا علـى احـ,الله@ ٦١٠٣ فلW=EyYا، وأصCE ١٨٩ُ، ع=�ما ق,ل ٢٠١٨ال!�وعة في عام  ن آخ�و

  ".ال!Y,!� م# ق1ل إس�ائEل
ــ�ولي لل,ــ>�e "وأضــاف  فــي هــdا الــaه� فقــx، رأی=ــا ال]yــ�ات األولــى ال,ــي ی,]ــdها ال!<,!ــع ال

س�ائEلWة ال!,�Iرة ض� الaعC الفلEyY=ي، حEـ� فـ,ح ال!ـ�عي العـام لل!fg!ـة ال<=ائWـة ال�ولWـة للف.ائع اإل
تW�gقا رس!Wا في ج�ائ@ ح�ب في فلEyY#، وهdا ت�yر م�حC %ـه، %ـال=.� إلـى أن ال,gقEـt سـWغyي ف,ـ�ة 

  ". فلW=EyYا٢٢٥١ق,ل فEها ما م<!�عه 
%ـ>ف,ي "آللWـات العق�Mـات، مـWJفا " ,قـائيان"وأوضح ماك!ان�س أن االتgـاد األوروMـي ی,�ـع نهـج 

ع�Jا في ال�1ل!ان األوروMي، أت�قع م# -,لة االتgاد أن ت�افع ع# ال�ـW@ ال,ـي ت,gـ�ث ع=هـا، مـ# خـالل 
  ".قمعال<ة ان,هاكات إس�ائEل ال!=ه<Wة ال!Y,!�ة لgق� اإلنYان

قهاكـات حقــ� وأشـار إلـى أن االتgـاد األوروMـي فـ�ض عق�Mـات علـى الع�یـ� مـ# الـ�ول %ـC1Y ان,
اإلنYان ال!,>�رة، و��ضح ¡Wاب إس�ائEل ع# تلA القائ!ة ت!اما، وأن آلWة العق�Mات تY,]�م -faل مـ# 

  .أشfال ال=قا� الWYاسWة ض� األع�اء، ب�ال م# االه,!ام الW�gقي %الaع�ب ال!yJه�ة



  

 ٩

اءلة  علـى ال!ـ٢٠١٩Yقأنه في تـ>��� ل<=ـة حقـ� اإلنـYان ال,ا%عـة لألمـ@ ال!,gـ�ة عـام "وذ-� 
 ١٠ دول مـ# أصـل ٩نوالع�الة ل<!Wع ان,هاكات القان� ال�ولي في األرض الفلW=EyYة ال!g,لـة، لـ@ ت�Pـ� 

دول في الل<=ة ال=s، و-ان� إس�انWا هي ال�ولة ال�حE�ة ال�اع!ـة، الف,ـا إلـى أن ال!yلـ�ب نقـاش عاجـل 
  ". ت<اهل ال�اقعح�ل ما K!�له االتgاد األوروMي حقا، ع=�ما ی�غC ج ء -�E1 م# الI,لة في

واخ,,@ ماك!ان�س ح�ی�ه %ال,أكE� على وج�ب أن تY,]�م ال�fgمة اإلی�ل=�Kـة م�قعهـا ال<�یـ� فـي 
 Cعaــي، للــ�فاع عــ# حقــ� الــMة ال!<لــ� األورو��Jفــي عـ Aلdــ�ة و-ــg,!قم<لـ� األمــ# ال,ــا%ع لألمــ@ ال

eلفــ>ل الع=ــ>� فــي االحــ,الل وفــ�ض ن.ــام ا"الفلــEyY=ي فــي -فاحــه مــ# أجــل الع�الــة، مــa�دا علــى أن 
  ".فلEyY# ه� مه لة ت,<�د -ل ی�م، وم# مPYولE,=ا أن نلعC دورا في إنهاء هdا ال.ل@

  ٢/٤/٢٠٢١الWgاة ال<�ی�ة 
***  

 للفلEE=EyY#" ال!Yاواة"واش=y# ت�ع� االح,الل اإلس�ائEلي إلى ض!ان 
 

#EyYال<!عة في ات>ال هاتف - فل #I=Eي أن,�ني بلfة األم��Wه دعا وز�� ال]ارج�E.ي مع ن
، االح,الل االس�ائEلي إلى ض!ان  في ال!عاملة بE# الفلEE=EyY# " ال!Yاواة"eاإلس�ائEلي غابي أشf=از

 .واالس�ائEلEE#، ح�Y!ا أعل=� وزارة ال]ارجWة األم��Wfة
eوقال ال!,g�ث %اس@ ال]ارجWة األم��Wfة نE� ب�ا�K %ع� االت>ال الهاتفي بE# بلI=E# وأشf=از إن 

ش�د على ق=اعة اإلدارة %أن اإلس�ائEلEE# والفلC>K #EE=EyY أن ی,!,ع�ا ب�رجة "رجWة األم��fي وز�� ال]ا
 ."م,Yاو�ة م# ال��gة واألم# واالزدهار وال�K!�ق�ا^Wة

ال,ي اس,أنف,ها " ال!Yاع�ة اإلنYانWة للفلe"#EE=EyYوأضاف أن وز�� ال]ارجWة %�gا خ>�صا في 
  . %ع�ما علقها ال�ئ�W الYابt دونال� ت�مCإدارة ال�ئ�W ج� %ای�ن ال!Yاع�ات

 #I=Eل وأم=ها"وتا%ع أن بلEازم الس�ائgة ال�g,!ات الKع "، وال, امه "أك� م<�دا دع@ ال�الW!تع �  ج
ك!ا ع�1 ع# دع!ه لالتفاقات ال,ي أب�م,ها ال�ولة ". ج�انC ال�aاكة األم��Wfة مع االح,الل اإلس�ائEلي

 .l العالقات مع أرMع دول ع�WMة أخ�الع��1ة العام ال!اضي ل,W1yع
 ... ،Cلي في عه� ت�مEة لالح,الل االس�ائ��P!ة الWfاسة األم��WYع س=�ات م# الMع� أرMو

واع,�افه %الق�س عاص!ة إلس�ائEل م,�1Yا %انهWار ال�gار بE# واش=y# والفلEE=EyY#، اس,أنف� إدارة 
  .%ای�ن ج ئWا دبل�ماسWة أق�ب إلى اإلج!اع ال�ولي

ل@ ت,�اجع اإلدارة ال<�ی�ة ع# الق�ار ال!,علt %الق�س، اال أنها ت�ع� م<�دا %faل عل=ي إلى و
إس�ائEلWة وفلW=EyYة، وه� حل -ان� االدارة ال<!ه�ر�ة الYا%قة ت]ل� " دول,E#"ت1=ي حل على اساس 

aا� االس,yWاني وأن ال=" مg,لة"وقال ب�ا�K ال]!�W ان ادارة %ای�ن تع,�1 ان الJفة الغ�WMة أراض .ع=ه
  ."ی,عارض مع ال<ه�د ال�امWة إلى تع �  حل تفاوضي على اساس ال�ول,E#"و" Kفاق@ ال,�ت�ات"اإلس�ائEلي 

  ٤/٤/٢٠٢١رؤ�ا 
*** 



  

 ١٠

   الYا%قة اإلدارة ف�ض,ها عق�Mات تلغي %ای�ن إدارة
  "ال�ولWة ال<=ائWة "في مPYولE# لىع

  

#y=ــة وز�ــ� قــال - وفــا ٢٠٢١- ٤- ٢ واشــWال]ارج �Eأن,ــ�ني -ــياألم ،#I=ــEــ�م بلEإن ال<!عــة، ال 
 ال!fg!ـة فـي مـPYولE# علـى ت�مـC دونالـ� الـYابt الـ�ئ�W إدارة ف�ض,ها عق�Mات ألغ� ال!,g�ة ال�الKات
  .ال�ولWة ال<=ائWة

ــى ال!ف�وضــة العق�Mــات رفــع القــ�ار و�ــa!ل  فــات� ال�ولWــة ال<=ائWــة لل!fg!ــة العامــة ال!��Wــة عل
  .<=ائWةال ال!fg!ة م��في وMع; ب=�Yدا

   ٢/٤/٢٠٢١ و-الة األن�اء الفلW=EyYة وفا
***  

���g,نال ان,]ا%ات ب�و الق�س: م=.!ة ال 
 نادKة سع� ال�ی#

ناالن,]ا%ات ال,W���aة ل# ت<� ب�و م�ی=ة “ أك�ت م=.!ة ال,���g الفلW=EyYة %أن - ع!ان e
ج�اء االن,]ا%ات، خWaة تأجEل أو إلغاء إ“إلى ” ف,ح“، في وق� دعا Wrه }Wاد�g% e-ة ”الق�س ال!g,لة

ع�م ال,!f# م# إقام,ها في الق�س، وC1YM االنقYامات األخ�Eة ال,ي ^ال� ال�g-ة وق� تPدe إلى 
  .، %�Ygه”ه �!,ها

مaار-ة ال!ق�سEE# في “وأك� ع�J الل<=ة ال,=فKdEة ل!=.!ة ال,���g، أح!� م<�الني، أن 
  .”االن,]ا%ات، ل�YW قWJة ف=Wة بل هي قWJة سWاسWة

ًمaار-ة ال!ق�سEE# ت�شgWا وت>��,ا في الق�س “اف م<�الني، في ت>��ح له أم�، إن وأض ً
 AY!,الMلي، وEان اإلس�ائWIها لل!Jي ل=EyYة ت,!�ل %ال�ف; الفلWاسWة سWJة، بل هي قW=ة فWJق �YWل

#EyYي %اع,�ارها عاص!ة دولة فل=EyYالفل”.  
=EyYالفل Cعaب ال gاسي لWYال C,f!ال �Jش�د ع #Eالع�ض، على ع�م اج�اء في ح �Eي، ول

ًاالن,]ا%ات ب�و الق�س، دا�Wا إلى م�اصلة الJغx على ال!<,!ع ال�ولي الج�ار سلyات االح,الل ع�م  ن
  .”وضع الع�اقEل أمام إج�ائها في الق�س

ون�ه إلى أن االح,الل %امfانه تعEyلها ل�W فقx في الق�س، بل وفي الJفة الغ�WMة %fg@ واقع 
Iة االح,الل، لy[% ى!YK ا ل!اWا فعلdEت=ف �Y>K األم�، %!ا Aلdب @WلY,ه ی��� م=ع إج�ائها في الق�س وال=ً ً

  .األمW-�Eة” نصفقة الق�“
وأع�ب ع# خEa,ه م# ت ای� مPش�ات اس,�عاد مaار-ة الق�س م# الع!لWة االن,]ابWة %fافة 

ًم�احلها، ت>��,ا وت�شgWا ودعاKة ان,]ابWة ً.  
 لالس,=اد إلى األج�اء ال,�اف�Wة والdهاب ل,Efaل ال!<ل� ال,أسYWي و^الC %اع,!اد حل و^=ي

 ال]اص %االع,�اف ب�ولة ١٩/٦٧ل�ولة فلEyY# -�1ل!ان مPق� تY,=� إلى ق�ار األم@ ال!,g�ة رق@ 
  .”مع�-ة إقامة ال�ولة الفلEyY=ة“فلEyY#، %!ا سW<عل ال!ع�-ة 



  

 ١١

 م,Iاملة إلنهاء االنقYام الفلEyY=ي ك!ا دعا الع�ض إلى تEfaل ح�fمة وح�ة و^=Wة تJع خyة
  .وت�حE� -افة ال!PسYات ومعال<ة -افة ملفات وت�ا�Wات اإلنقYام

وفي األث=اء؛ أفاد ال!�ی� ال,=فedE لل<=ة االن,]ا%ات ال!�- �ة الفلW=EyYة، هaام -Egل، %أن ... 
 .”ثالثة أKامُالق�ائ@ االن,]ابWة س,=�a %أس!اء م,�شEgها وشعاراتها ی�م %ع� غ�، ول!�ة “

 ق�ائ@ ٦ قائ!ة، على أن تق�ر %ع�ها %aأن الـ٣٠وأشار -Egل، في ت>��ح أم�، إلى أن الل<=ة اع,!�ت 
ال!,��Wة، م�ضgا أن ال,اسع والع��a# م# الaه� الgالي Kع� ال�Eم األخ�E النgYاب أe قائ!ة، Wr!ا 

  . ساعة م# م�ع� االق,�اع٢٤س,1�أ ال�عاKة االن,]ابWة في ال�Eم ال,الي، على أن ت,�}z ق1ل 
وأضاف، أنه خالل هdه الف,�ة سE,@ تق�K@ االع,�اضات %tg أe م# األس!اء او الق�ائ@، على أن 

#Eاه�Mة على أدلة وW=1م �Iنت.  
وأوضح، أن ال�عاKة االن,]ابWة للق�ائ@ م�fgمة %ال�Jا%x والق�Eد ال,ي ی,�جC االل, ام بها م# 

  .ة، ح�E ت@ تع!W!ها على -ل الق�ائ@ للع!ل بهاجانC القائ!E# على دعاKة الg!ل
ُالل<=ة هي م# ت=.� في -ل ال!]الفات ومfg!ة االن,]ا%ات فقx مه!,ها ال=.� “وEg- #EMل أن 

  .”نفي الyع� ال!ق�مة على ق�ارات الل<=ة
ًو-ان� ل<=ة االن,]ا%ات ال!�- �ة ق� عق�ت، ی�م ال]!�W ال!اضي، اج,!اعا في ال!ق� العام 

lال�E1ة وع�1 تق=Wة ال�xM ال,لف ��ني مع أعJائها في م�ی=ة غ ة، ح�E ج� ال=.� في ^ل�ات %!�ی=ة 
قائ!ة ان,]ابWة ج�ی�ة، وdMلK A>�ح الع�د الIلي للق�ائ@ ) ١٧(ال,�شح ال!ق�مة، وت@ ق�1ل ^ل�ات ت�شح 

  . قائ!ة٣٠ - إلى اآلن–ال!ق�1لة 
W�eة الyل�ات وسW<� ال�1 فEها في األKام ی,@ دراسة %“ٍوأشارت الل<=ة، في بWان لها، إلى أنه 

وفي هdه ال!�حلة، %ع� ان,هاء ف,�ة ال,�شح، ال f!K# إج�اء أe تغ�EE أو “، مE1=ة أنه ”القلEلة ال!ق1لة
تع�یل على بWانات وأس!اء ال!,�شK �Eg% #Eg!=ع االنgYاب أو االس,1�ال أو االضافة داخل الق�ائ@ 

 م# نYWان الgالي انgYاب أe قائ!ة م,�شgة، وذلA وفt ٢٩,ى ال!,�شgة، وفي ذات ال�ق� f!K# وح
  .”إج�اءات الل<=ة ال!ع,!�ة

  ٢٦ص/٤/٤/٢٠٢١الغ� 
*** 
  
  
  
  
  
  
  



  

 ١٢

   م1=ى فلW=EyYا خالل أس�1عE#٢٦ه�م وم>ادرة : األم@ ال!,g�ة
 

 قال تق��� لألم@ ال!,g�ة، إن سلyات االح,الل اإلس�ائEلWة ه�م� أو صادرت - فلEyY# ال!g,لة 
٢٦#EEال!اض #Eة خالل األس�1عWMفة الغ�Jم1=ى في ال . 

في األراضي ) أوتaا(نوذ-� تق��� صادر ع# مC,f األم@ ال!,g�ة ل,=tEY الPaو اإلنYانWة 
 �E>ال1=اء، أدت إلى ته sة االف,قار إلى رخ>g% �!ات اله�م ال,ي تWة، أن ع!لW=EyYش]>ا، ٣٤الفل ً

 . آخ��#٤٠ً ^فال، وUلgاق األض�ار ب=�g ١٥بE=ه@ 
 آذار ال!اضي في أرMعة ت<!عات ١٧ً م1=ى ی�م ٢٢ورص� ال,ق��� أن سلyات االح,الل اس,ه�ف� 

. في الJفة الغ�WMة، %!ا فEها ث!اني خWام ص�درت في خ�Mة ^انا في نابل�) ج(في ال!=yقة ال!>=فة 
1Yعة م�ان، م!ا تMات االح,الل أرyقي م# م�ی=ة الق�س، ه�م� سل�aّوفي ال< ء ال �E>في ته C١٢ 

 .ًش]>ا
ع!لWات اله�م اإلس�ائEلWة ال!,�Iرة ل!=ازل في الJفة الغ�WMة  وسt1 أن أك�ت األم@ ال!,g�ة أن

#EE=EyYة وش�ی�ة ال�^أة على الفل!Wة وخWة واج,!ا�Kاق,>اد Cإلى ع�اق eدPوش�دت . قوش� الق�س ت
Yلyة القائ!ة %االح,الل تأمE# الg!اKة نال!=.!ة ال�ولWة على أن القان� ال�ولي اإلنYاني aK,�� على ال

 .قلfYان اإلقلW@ الed تg,له، وض!ان رفاهE,ه@ واح,�ام حق� اإلنYان ال�اج�ة له@
نوعادة ما ت�1ر سلyات االح,الل ع!لWات اله�م أو ال!>ادرة ل!�ان فلW=EyYة %أنها تقام م# دو 

 .,@ ل>الح ال,�سع االس,yWانينالg>�ل على ال,�خsW الالزم، Wr!ا Kق�ل الفل�E=EyY إن ذلA ی
 اس,aه� ب�صاص ق�ات االح,الل ٤٥ فلW=EyYا ی1لغ م# الع!�   واشار ال,ق��� إلى أن رجال

 ،AلdMدج# ق�ب م�ی=ة نابل�، و �Eة %الق�ب م# ق��ة بW��1االح,<اجات األس l�ة خالل إحWلEاإلس�ائ
 م=d ٣س�ائEلWة في الJفة الغ�WMة إلى ُی�تفع ع�د الفلEE=EyY# الdی# ق,ل�ا على ی� ق�ات االح,الل اإل

 ٦ أش]اص %<�وح في اح,<اجات، ال ت ال ت=�لع ق�ب ب�E دج# م=d ١٠َوأصCE . مyلع هdا العام
 .أشه�، على إقامة بPرة اس,yWانWة ج�ی�ة على األراضي ال,ي تع�د ملEI,ها للق��ة

الل اش,�اكات مع الق�ات  فلW=EyYا أص�E1Eا خالل هdه الف,�ة، %<�وح خ  ٥٣وذ-� ال,ق��� أن 
 ع!لWة %�g واع,قال ١٢٨ نفdت الق�ات اإلس�ائEلWة   اإلس�ائEلWة في م],لف أنgاء الJفة الغ�WMة، Wr!ا

ً فلW=EyYا في م],لف أنgاء الJفة الغ�WMة، وس<ل� مgاف.ة رام هللا أعلى ع�د م# هdه ١١٥واع,قل� 
 مع,قال، -!ا ١٨ مع,قال، وال]لEل بـ�I٢١م بـ  م# أب=ائها، تل,ها مgاف.,ا ^�ل٢٧الع!لWات %اع,قال 

نواع,�l مY,�^=� إس�ائEل�E . ً فلW=EyYا٢١اع,قل� ق�ات االح,الل م# بل�ة ب�E -احل في ال]لEل،  ن
ْعلى فلEE=EyY# ما أدl إلى وق�ع إصا%ات بE=ه@، وألgق�ا األض�ار %ع�ة مmات م# األش<ار ال,ي تع�د 

#EE=EyYو-االت.( .للفل(  
  ١٠ص/٤/٤/٢٠٢١ال�س,�ر 

*** 
  



  

 ١٣

  نyالC ال!<,!ع ال�ولي ب,g!ل مPYولWاته: ال]ارجWة الفلW=EyYة
  ت<اه ج��!ة ه�م إس�ائEل لل!=ازل وال!=aآت

  

^ال�1 وزارة ال]ارجWة الفلW=EyYة، ال!<,!ع ال�ولي ب,g!ل مPYولWاته ت<اه ج��!ـة هـ�م إسـ�ائEل 
  .ال!=ازل وال!=aآت الفلW=EyYة

تـ>عE� االحـ,الل اإلسـ�ائEلي ال!لgـ�» لع!لWـات "یـ�م ال<!عـة، بWـان لهـا، ال�زارة فـي  ودان� –وفا 
 t^ــا ــ�س ومyWgهــا، وال!= ــaآت الفلــW=EyYة فــي ع!ــ�م األرض ال!g,لــة، خاصــة %الق هــ�م ال!=ــازل وال!=

  ".ال,ي تfaل مYاحة غالW1ة الJفة الغ�WMة ال!g,لة" ج"ال!>=فة 
ودولWة رص�ت هـdا ال,ـ>عE� -ـان آخ�هـا ال,ق��ـ� تقار�� مgلWة وUس�ائEلWة "وأشارت ال�زارة إلى أن 

، الـed أكـ� أن سـلyات االحـ,الل )أوتـaا(نالed ص�ر ع# مC,f األم@ ال!,g�ة ل,=tEY الPaو اإلنYانWة 
 م1=ى فـي الـJفة الغ�WMـة ال!g,لـة خـالل األسـ�1عE# ال!اضـEE#، مـا أدl إلـى ٢٦ه�م� أو اس,�ل� على 

 �E>ه@ ٣٤ته=Eفال وت١٥ م�ا^=ا م# ب^  �gر ن�Jم�ا^=ا آخ��#٤٠ ."  
سلyات االح,الل ماضWة ب,=فEـd مـaار�عها االسـ,yWانWة االسـ,ع!ار�ة -!ـا gKـ�ث حالWـا "وأك�ت أن 

 t^ي فـي ال!=ــا=EyYـاردة ال�جـ�د الفلــyها فـي مالحقــة وم�Eــ@، وتـ>ع� مـ# إج�اءاتهــا وتـ�ابgـ� لEغـ�ب ب
ر الــYاعة، ل,ف��ــغ تلــA ال!=yقــة مــ# ، وت�اصــل هــ�م ال!=ــازل وال!=ــaآت وال]Wــام علــى مــ�ا"ج"ال!ــ>=فة 

  ".ال!�ا^=E# الفلEE=EyY# إلحالل ال!E=^�,Y# ال!Y,ع!��# مfانه@
دولة االح,الل وح�fم,ها ال!PYولWة الIاملة وال!�اشـ�ة عـ# ج��!ـة "وح!ل� ال]ارجWة الفلW=EyYة 

فقx، وم# ال,عاK¬ ال,عامل مع هdه ال<��!ة -أرقام في اإلح>ائWات "، مdgرة م# "ه�م ال!=ازل وال!=aآت
  ".معها ألنها ت,�Iر ی�مWا

ت,ــا%ع %اه,!ـام %ــالغ ع!لWـات هــ�م ال!=ـازل وال!=ــaآت الفلـW=EyYة مــع الــ�ول "وأكـ�ت الــ�زارة أنهـا 
وال<هــات ال�ولWــة -افــة %!ــا فEهــا األمــE# العــام لألمــ@ ال!,gــ�ة، ورئاســة م<لــ� األمــ#، ورئاســة ال<!�Wــة 

نYان، وال!fg!ة ال<=ائWة ال�ولWة، و^ال1,ها ب,g!ل مـPYولWاتها قالعامة لألم@ ال!,g�ة، وم<ل� حق� اإل
  ".القان�نWة واألخال}Wة ت<اه هdه ال<��!ة ال!,�اصلة، وفي مYاءلة ومgاس�ة م�تE1Iها وم# �Kف خلفه@

  ٢/٤/٢٠٢١روسWا ال�Eم 
***  
  
  
  
  
  
  



  

 ١٤

  خ��aي ی�ع� رسائل ح�ل ه�م ال!=ازل واإلخالء ال,عYفي في الق�س ال!g,لة
  

zــW=ــاة ال<�یــ�ة – جWgال  - zــW=ــ�ة فــي جg,!األمــ@ ال l�لــ #EyYالــ�ائ@ ل�ولــة فلــ Cعــ� ال!�اقــ% 
قرســائل لل!فــ�ض الــYامي لgقــ� االنــYان ولل!قــ�ر ال]ــاص ال!ع=ــي %gالــة حقــ� اإلنــYان فــي األرض  ق
الفلW=EyYة ال!g,لة، وال!ق�ر ال]اص ال!ع=ي %الtg %الfY# الالئt ح�ل ان,هاكات ق�ة االحـ,الل، خاصـة 

م ال!=ازل واإلخالء ال,عYفي وت��a� الfYان واالس,Wالء على ال�E1ت واالس,!�ار في ب=ـاء ال!ـY,�^=ات ه�
ــي اإلخـــالء القــ�Y وهــ�م ال!=ـــازل  .االســ,ع!ار�ة ــ� القان�نWـــة ال!,!�لــة ف Eل غEاســـات إســ�ائWوقــال إن سe

ــي القـــ�س الـــW{�aة ال!g,لـــة مـــY,!�ة، ــائالت الفلـــW=EyYة فـ ــات العـ ــل واســـ,ه�اف وتـــ��a� مmـ  -!ـــا ت�اصـ
ــازل الفلــEE=EyY# وال!yال�ــة  م<!�عــات ال!ــE=^�,Y# بــ�ع@ مــ# ال�fgمــة اإلســ�ائEلWة االســ,Wالء علــى م=

، ومـ# بـE# الع�یـ� مـ# ١٩٤٨ق1ـل عـام " ال!لWIـة الEه�دKـة"%!لWIة ال! �� م# العقارات الفلW=EyYة %g<ـة 
 ٧٠وأضــاف ان أك�ــ� مــ#  .احاألحWـاء الفلــW=EyYة فــي م�ی=ـة القــ�س ال,ــي ت�اجــه هـdا ال]yــ� الــWaخ جـ�

ــة ت]ــ�ض مع�-ــة  عائلــة فلــW=EyYة ت�ــW¬ فــي م=yقــة -ــ�م ال<ــاع�ني فــي الــWaخ جــ�اح %القــ�س ال!g,ل
=E# %االس,Wالء على م=ـازله@ �̂,Y!ح لل!YK edال �Yل القEال,�ح �yة ل!�اجهة خWقان�نe . هdـع مـ# هـMأر

ن>ا W�Kـ�a فـي سـ�عة م=ـازل، تلقـ�  ش]ـ٣٠، وال,ي تJ@ )سfافي، ال<اع�ني، ال�Iد، القاس@(العائالت  ً
م�Eaا إلى أنه في ش�ا� . مای� ال!ق1ل إلخالء م=ازلها/ %الفعل أوام� %اإلخالء وأمامها ح,ى ال�اني م# أKار

 �Jمفاجئ رف �Eغ �gا"ال!اضي وعلى نWة العل!fg!اف العائالت" ال=m,ة اسWلEاإلس�ائ.  
الWaخ جـ�اح تهـ�ف إلـى تف,Eـ� الgـي وخلـt وأوضح أن الWYاسات اإلس�ائEلWة غ�E القان�نWة في 

فعلـى . وال1لـ�ة الق�K!ـة) م�ـل شـعفا� وEMـ� ح=E=ـا(lانقyاع جغ�افي بE# أحWاء فلW=EyYة أخ� في القـ�س 
م�l العق�د ال!اضWة -ان الWaخ جـ�اح ضـWgة ل!]yyـات إسـ�ائEل االسـ,ع!ار�ة الـ���aة ال,ـي تهـ�ف إلـى 

ge,لة، %!ـا فـي ذلـA االسـ,yWان االسـ,ع!ار غEـ� القـان�ني فـي تغ�EE ^ا%ع وه��ة العاص!ة الفلW=EyYة ال!
ــا" ــ�ت دف= ــة ف=ــادق " شــ�1Eد"، وال!<!ــع االســ,yWاني ال<�یــ� فــي م1=ــى ف=ــ�ق"معل ال,ــار�]ي، وم<!ــع ثالث

وأكـ� ان إسـ�ائEل ان,هfـ� وعلـى مـ�l العقـ�د الـ�Yعة  ".م=.!ة ال!ـY,�^=ات اإلسـ�ائEلWة"إس�ائEلWة ومق�ا لـ
إســ�ائEل " ال,ــ ام" الــed یــd-� صــ�احة ٢٧٣ت األمــ@ ال!,gــ�ة، %!ــا فــي ذلــA قــ�ار رقــ@ ال!اضــWة ج!Wــع قــ�ارا

، والed شfل� األم@ ال!,g�ة %!�ج�ه ل<=ة ١٩٤٨دYK!�1 / ن، ال>ادر في -ان� األول١٩٤ب,=فdE الق�ار 
خ�yات الت]اذ "، )ال�الKات ال!,g�ة، وف�نYا، وت�-Wا(، ال!�fنة م# ثالث دول )PCC(ال,�فtE الفلW=EyYة 

  ".ل!Yاع�ة ال�fgمات والYلyات ال!ع=Wة ل,gقtE حل نهائي، وت��Yة ج!Wع ال!Yائل العالقة بE=ها
ــى ان  ــة، وأن " الــWaخ جــ�اح"وشــ�د عل ــEyY# ال!g,ل ــ�ة الق�K!ــة وســل�ان -لهــا جــ ء مــ# فل وال1ل

eالء القـ�Y اس�ائEل مل مة -ق�ة اح,الل %ال,>�ف وفقا التفا}Wة ج=zW ال�ا%عـة وو}ـz هـ�م ال!=ـازل واإلخـ
#EE=EyYلــة، ل�ضــع حــ� الن,هاكاتهــا .للفلــ,g!ل، القــ�ة الEوأكــ� أن علــى ال!<,!ــع الــ�ولي أن یــ�ع� إســ�ائ

ك!ا ح� ال!ق�ر ال]اص ال!ع=ي %الfY# الالئt على إدانة م�ل هdه ال<ـ�ائ@ واالن,هاكـات . نللقان� ال�ولي
  .eإلخالء الق�Y للفلEE=EyY#ال!�ثقة جE�ا، ودع�ة إس�ائEل إلى الIف ف�را ع# ه�م ال!=ازل وا

  ٢/٤/٢٠٢١الWgاة ال<�ی�ة 



  

 ١٥

  ضا%x اح,الل یه�د %!=ع االن,]ا%ات في الق�س وو}z العالقات مع الYلyة
 

هــ�د ضـا%E1- xــ� فـي جــW¬ االحـ,الل، مــYاء أمـ�، %!=ــع إجـ�اء االن,]ا%ــات :  و-ـاالت- القـ�س 
 .الفلW=EyYة في الق�س

EyYو الفلـPaر الـ�gة نفق� أفاد غال ب�غ�، مWلEـة ال1ـ� اإلسـ�ائmEة فـي هW="اء أمـ�، "كـانYمـ ،
%ــأن م=ــtY األع!ــال ال�fgمWــة فــي األراضــي الفلــW=EyYة -!Eــل أبــ� ر-ــ#، أوصــى %عــ�م الــY!اح للــYلyة 

 .الفلW=EyYة %إج�اء االن,]ا%ات في الق�س
�Eaـ�، مـE1- ـأyة خW=EyYة الفلyلYة في الW���a,هاب لالن,]ا%ات الdًا وأشار أب� ر-#، إلى أن ال

ًإلى أن ه=اك اح,!اال -�E1ا ج�ا %أن  ً  .س,ف�ز" ح!اس"ً
ــه ــات ال,ــW���aة فــz{�,Y " ح!ــاس"إذا فــازت : وذ-ــ� ب�غــ� نقــال عــ# أبــ� ر-ــ# ق�ل ــي االن,]ا% ف

  .إس�ائEل، العالقات مع الYلyة الفلW=EyYة %!ا في ذلA ال,=tEY األم=ي
  ٢/٤/٢٠٢١األKام 

*** 

  اع,�اءات
  ن=K #Eق,g!� األق>ىمmات ال!Y,�^... لل�Eم ال]ام�

  

، %احـات ال!ـY<� األقـ>ى فـي ١/٤/٢٠٢١  مY,�^=ا، ال]!ـ٩٢٧�W اق,g@ - فلEyY# ال!g,لة 
eهـ�دEـ� الفـ>ح الEلي، %ادعاء االح,فـال %عEة االح,الل اإلس�ائ   .ّالق�س ال!g,لة، %g!اKة مa�دة م# ش̂�

 ٥٣٥«لألن�ــاء، إن » وفــا«وقــال مــPYول العالقــات العامــة واإلعــالم فــي األقــ>ى، فــ�اس الــ�%� ل�-الــة 
مY,�^=ا اق,g!ـ�ا م=ـd سـاعات الـ>�اح %احـات األقـ>ى مـ# جهـة %ـاب ال!غارMـة، علـى شـfل م<!�عـات، 

  .»%ال, ام# مع ال�Eم ال]ام� م# اح,فاالت ال!E=^�,Y# في ما YK!ى عE� الف>ح
ة االح,الل، على ال!ق�سEE# في م=yقة %اب األس�ا� ون>�1 حاج ا فـ ي في الWYاق، ضWق� ش̂�

  .ال!fان
�Wلي ف<ــ� ال]!ــEامــات فــي ١/٤/٢٠٢١ وشــ=� قــ�ات االحــ,الل اإلســ�ائg,ح!لــة مــ�اه!ات واق ،

م=ا^t م],لفة %الJفة الغ�WMة والق�س ال!g,لـة، ت]للهـا اع,قـال عـ�د مـ# ال!ـ�ا^=E# الفلـWr ،#EE=EyY!ـا 
  ... ی�سفان�لع� م�اجهات في %ع; ال!=ا^t وتg�ی�ا في نابل� ت>�Kا الق,gام ال!E=^�,Y# لق�1

وفي الق�س، ان�لع� م�اجهات بـE# قـ�ات االحـ,الل والـ�aان فـي سـاعات م,ـأخ�ة مـ# اللEـل، ع=ـ� 
  )و-االت(..... حاج  شعفا�، أ^لt خاللها ج=�د االح,الل ال�صاص ال!yا^ي وق=ابل الغاز الYام

  ١٧ صفgة ٢/٤/٢٠٢١ال�س,�ر 
***  
  
  



  

 ١٦

  �-ة ال!>لE#و�عtE ح" األق>ى"قاالح,الل Kغلt ال�y ال!PدKة إلى 
  

قیـ�م ال<!عـة، الyـ� ال!PدKـة إلـى لق� ق�ات االح,الل اإلس�ائEلي،  أغ-  الWgاة ال<�ی�ة –الق�س 
  .%احات ال!Y<� األق>ى ال!�ارك، وأعاق� ت�g-ات ال!>لE# ال�اف�ی# إلى ال�gم

ق، %ـأن قـ�ات االحـ,الل أغلقـ� الyـ� عقـC نـ�aها حـ�اج  عـ��fYة م=ـd "وفـا"ـوأفاد شه�د �Wان ل
قات ال>�اح في ال�y ال!PدKة إلى األق>ى وال1ل�ة الق�K!ـة فـي القـ�س، ودققـ� ه��ـات الـ�aان، مـا ساع

  .تC1Y %اح,aاد ال�اف�ی# على األب�اب وUلى إعاقة وص�له@
  ٣/٤/٢٠٢١الWgاة ال<�ی�ة 

***  
  ج!اعات ال!ع1� ال!,�yفة 

  eتg,فل ب,!f=ها م# ال>الة العل=Wة في األق>ى خالل الف>ح الع�1
  

علـى صـفgاتها علـى م�قـع ال,�اصـل االج,!ـاعي %ـاالخ,�اق الE1Iـ� الـed  فل� ج!اعات ال!ع1ـ�اح,
   .األق>ى حقق,ه %أداء ال>ل�ات ال,�راتWة في

ٌون�a ع�د م# صفgات ج!اعات وم=.!ات ال!ع1� ع�1 حYا%اتها في م�اقع ال,�اصـل االج,!ـاعي 
ٍم=�aرات ت,J!# فE�ی�هات ل ٍ Kقـ�دو صـل�ات ج!ا�Wـة ألت�ـاعه@ فـي ج!اعـات ال!ع1ـ�، وهـ@) حاخامات(ٍ ن

xWgاألق>ى م �>Y!ال!�ارك ال.   
ــاف" ة وال األوق �̂aــ ــ@ Kعــ� أحــ� Kع,ــ�ض، ال ال ــA ال<!اعــات " ل بهــdه ال,علWقــات اح,فــل نــyaاء تل

   .ن%الفE�ی�هات ال,ي ن�aت لgاخاماته@ وه@ Kق�دو صل�ات عل=Wة ج!ا�Wة في األق>ى
ّل<!ه�رهـا %ـأن  ،٢٠٢١مـارس /  نWـYان ٢ال<!عـة، وM�أت صفgة اتgـاد م=.!ـات ال!ع1ـ� تـ�وج 

  ."..%ات� مY!�حة في ال!Y<� األق>ى، الEه�د صالة
  ٢/٤/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ١٧

  ال���YWة اق,gامه خالل ^فال Kع,قل االح,الل
 وUصا%ة شاب واع,قاله

 

، ^فال ٣/٤/٢٠٢١  اع,قل� ق�ات االح,الل اإلس�ائEلي، مYاء ال�1Y-  وفا٢٠٢١- ٤- ٣ الق�س
  .ل!g,لةخالل اق,gامها بل�ة ال���YWة %الق�س ا

 ١٤(، %ــأن قــ�ات االحــ,الل اع,قلــ� الyفــل رضــا دمحم �WــYى عE1ــ� "وفــا" مــ>ادر مgلWــة لـــوأفــادت
  .م# حي عE1� في بل�ة ال���YWة، وأ^لق� ق=ابل ال>�ت بE# أزق,ها) عاما

 مـ# بلـ�ة قy=ـة شـ!ال غـ�ب  مـ�ا^#ىأ^لق� ق�ات االح,الل اإلسـ�ائEلي، ال�صـاص الgـي علـك!ا 
  .الق�س، واع,قل,ه
%أن ق�ات االح,الل ال!,�اج�ی# ق�ب ب�ا%ة ال<�ار في خ�Mـة أم اللgـ@ " وفا" مgلWة لـدر م>اوأفادت

وأصــاب,ه %!=yقــة القــ�م، )  عامــا٢٠(%قy=ــة، أ^لقــ� ال�صــاص الgــي صــ�ب الــaاب Kعقــ�ب دمحم الف�Wــه 
  .وت�-,ه ی= ف للg.ات، ق1ل أن تع,قله

  ٣/٤/٢٠٢١ و-الة األن�اء الفلW=EyYة وفا
***  

  

  اع,�اءات/ تقار��
  رمJان ال!ق1ل٢٨األق>ى أمام خ�y داه@ في 

 

e ال!=.!ات ال�aابWة وال!�ارس ال�ی=Wة إلى مPت!� ت�EJg "الهfWل ال! ع�م"دع� ج!اعات 
"@W.=ة تW�W- ام "ل,�ارسg,ه�د في ی�م الق�س"ٍ اقEا "آلالف الdه tاف�Eس edال ، #E=٥- ١٠ی�م اإلث -

 .e %ال,ق��@ اله<�١٤٤٢ رمJان ٢٨ %ال,ق��@ ال!Wالدe و  ٢٠٢١
ال�اقع في » ج�EوزالW@ ج�ل�«eوسE=عق� هdا ال!Pت!� ال,�EJg وفt ال�ع�ة في قاعة ف=�ق 

 في شارع Kافا مقابل مygة ال�اصات ال!�- �ة غ�Mي الق�س، وذلA بE# الYاعة ٢٣٤ال!1=ى رق@ 
ً مYاء ال�Eم األح�، أe ق1ل االق,gام %]!Yة وثالثE# ی�ما، وهdه ال!�ة األولى ال,ي ال]امYة والYا%عة م#

 #Eف�y,!أن ال �-Pاألق>ى، وه� ما ی �>Y!ام الg,الق @>gا الdبه �EJgت!� تPها إلى مEی�عى فe ُ
 رمJان القادم عالمة فارقة في ع�وانه@ على ال!Y<� األق>ى ٢٨نال>های=ة YKع� إلى جعل ی�م 

 .كال!�ار
الgاخام ال!,�yف : كل م#» الهfWل ال! ع�م«وفt دع�ة اتgاد م=.!ات - وسg,E�ث في ال!Pت!� 

 �Wس� ورئPل مEmل أر�Eائ�YK»لfWماك�ف� »معه� اله @Wاخام م=احgاهانا، وال- �Eدرب مائ tEورف ،
�م والgاجة إلى ًوأح� أك�� الgاخامات اش,غاال %ال,ألzW ع# الهfWل ال! ع» معه� ال!ع1�»ال!�ی� الYابt لـ

eإحWائه في مfان ال!Y<� األق>ى ال!�ارك، وال�ز�� الYابt أور أر�Emل، ع�اب ال,قWY@ ال ماني 
ًواالق,gامات على ال!Y,� ال�fgمي، إذ -ان م!�ال ع��Jا ل,لA ال<!اعات في ال�fgمة ال>ه�EنWة على  ً l

وق� . ٢٠١٩- ٢٠١٣بE# عامي م�l س� س=�ات ت�لى خاللها حق1E,ي ال1=اء واالس,yWان ث@ ال راعة 
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 �fWت!� سP!ا الdعلى أن ه �Eال�ع�ة %ال,أك Aل ال! ع�م تلfWة مه!ة على «نخ,!� ج!اعات اله�yخ
وهdه ال�ع�ة تأتي في . »على ^��t ع�دة شعC إس�ائEل إلى ج1ل ال!ع1�»، و»^��t اس,عادة مق�س=ا

W@ ال ماني الed ی,yلع ال�Eم إلى %ال,قY: إ^ار تع�د مYارات الع�وان على ال!Y<� األق>ى ال!�ارك
ت]>sW ی�م ال�E- �1Yم مق�س Wr s<[Kه األق>ى للEه�د فقx، وال,قWY@ ال!fاني الYK ed,ه�ف 
ًاق,yاع م>لى %اب ال�ح!ة والYاحة الW{�aة م# األق>ى، ومgاولة تأس�W الهfWل مع=��ا %أداء -امل 

ك!ا . ً على ^��t تأس�W ال!ع1� ال! ع�م مادKاالyق�س وال��ادات الEه�دKة في األق>ى، %اع,�ارها خ�yة
تgاول ج!اعات ال!ع1� في هdه األKام االس,فادة م# ال خ@ ال1Y- ed,ه في االن,]ا%ات األخ�Eة %ف�ز س�عة 

 �gون ،�YW=Iفا %!قاع� في ال�y١٧ًم# أك�� قادتها ت#E!یها ال�ائ��Pم# م=اص��ها وم .  
  ١ص/٤/٤/٢٠٢١ال�س,�ر 

*** 
�Eة ال>ه �̂aاألق>ىال �>Y!ه�د في الEة صالة الKل مه!,ها إلى ح!ا��gل ت!Iة تWن  

  

ـــ�اخلي ال!,عـــا^فE# معهـــا  ــ# ال ــع وزراء األمـ ــاو مـ ــ� %ال,عـ ــd ســـ=�ات تgـــاول ج!اعـــات ال!ع1ـ نم=ـ
ة  �̂aـ�ل شـامل فـي مه!ـة الـgأوحانـا إن<ـاز ت �E!ة جلعاد أردان ث@ عWاسWYض!# -,ل,ها ال #EM�Yg!وال

ال!�ارك إلى رعای,ها وح!اKة م# یPدونهـا،  ال!Y<� األق>ى العل=Wة في �دالEه م# م=ع صالة: ال>ه�EنWة
eعEــ� الفــ>ح الع1ــ� خــالل األســ�1ع  اق,gامــات وتP-ــ� الــaهادات وال,ــW>Yالت أن هــdا ال,gــ�ل اك,!ــل فــي

  .الgالي
ة الــ>ه�EنWة ت,gــ�ل إلــى أج=ــ�ة م�- �ــة %عــ� ±�ــة %ــاب  �̂aــ� مه!ــة الــEEــ� تغgــ�ات نy[بــ�أت ال

، ثــ@ صــ�ح جلعــاد أردان ٢٠١٨- ٨- ٢٥االحــ,الل العلWــا فــي  مfg!ــة ، وقــ� ناقــa,ها٢٠١٧األســ�ا� فــي 
Cعق Aلdام بg,ى فـي  اقgصـ�ح %ـه٢٠١٩- ٨- ١٣األض Aلdـاه� ، و-ـW=,ـام نK١٠- ١٠وفـي . %عـ�ه %أ -

ة االحـ,الل حـ�اس٢٠١٩ ًمEـ�انWا %أنهـا س,,ـYامح مـ# اآلن مـع صـل�ات الEهـ�د فـي  األقـ>ى َ أبلغ� ش̂�
تق1ل اع,�اضاته@ على تلA ال>ل�ات، وتع ز ذلA ب�سالة وز�� األم# ال�اخلي في شه� األق>ى، وأنها ل# 

ة الـ>ه�EنWة ال,�}ـz عـ# مالحقـة ال!ـ>لE# الEهـ�د فـي ٢٠٢٠- ٨ �̂aهـا صـ�احة مـ# الـEف Cوال,ي ^ل 
  .ال!Y<� األق>ى وع�م تق�K@ أe ل�ائح اتهام %gقه@

، أول م�اس@ االق,gامات   اك,!ل� تلA ال!�EYة l٢٠٢١ال�1I للعام eال�Eم، وفي عE� الف>ح الع�1
ی=�gyان " الع�دة إلى ج1ل ال!ع1�"اث=ان م# م,�yفي ج!اعة : ك!ا ه� واضح في الفEل!E# الق>��E# أدناه

ــان مــا KــY!ى %الـــ KدPــي"علــى األرض و�!gاع " ســ<�د ال!ل!aــ@ یــ�ددان صــل�ات الــ lعلــى ثــ� األقــ>ى، ث
Aـ>الن مقابـل ذلـgWr ،ة %أعلى ص�ته!اWة إلـى خـارج األقـ>ى خ�فـا مـ# ال,�رات �̂aعلـى م�افقـة مـ# الـ ً

ٍتع�ضه!ا ألe رد فعل، بE=!ا ی�اصالن ال>الة %>�ت عال   . وه@ fK!الن ^��قه!ا إلى ال]ارجٍ
ة االحـ,الل وMاتـ� الEـ�م مـPYولة عـ# ح!اKـة  نب�ض�ح ودو م�ارMـة، لقـ� اك,!ـل تgـ�ل دور شـ̂�

وMـات ... ى خارج األق>ى %عـ� أداء الyقـ�س لg!ـای,ه@ال>ل�ات الEه�دKة وال!>لE# الEه�د، وم�افق,ه@ إل
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 #Eة له ل,أم �̂aعلى م�افقة ال Aل مقابل ذل<gK #Eف�y,!ة في األق>ى م# الKه�دEق�س الyال eدPم# ی
  .خ�وجه

الـK edف,ـ�ض أن تـ�ی�ه األوقـاف اإلسـالمWة تgـ� ال�الKـة " ال�ضع القائ@"ت�gالت -��Eة تg>ل في 
" ال�ضـع القـائ@"نال!PYولة عـ# الgفـا» علWـه %!�جـC القـان� الـ�ولي، لIـ# هـdا القان�نWة لل�ولة األردنWة 

ّ%ات ال�Eم ع<E=ة ^Wعة، KعE� ال!g,ل تEfaله -!ا aKاء ً.  
  ١/٤/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 

***  

  تقار��
 هdه ^ق�س صالة ال!E=^�,Y# في األق>ى.. قف ة في أع�اده@ الaه� ال!اضي

 

 سـاعات مـ# الـ>�اح ح,ـى ٦خـالل یـ�م واحـ� و�Mاقـع نgـ�  -  القـ�س ال!g,لـة- ج!ان أب� ع�فة 
 إس�ائEلWا، بE=!ـا بلـغ عـ�ده@ فـي  مY,�^=ا٩٢٧ال.ه�Eة، اق,g@ ال!Y<� األق>ى أم� ال]!�W أك�� م# 

 . مY,�^#، في قف ة ع�دKة -�E1ة ع# األشه� الYا%قة٣٥٠٠آذار ال!اضي أك�� م# /مارس
=E# داخــل ال!ــY<� األقــ>ى  �̂,Yبــل شــ!ل� تــ>�فات ال!ــ ،xــ# فــي األعــ�اد فقــIه القفــ ة لــ@ تdهــ

ة االح,الل ت<اهه@، إذ ت��1 ال!قا^ع ال!�ئWة ال,ي یل,ق�yنها %أ ننفYه@ و�,�اه� بها، أداءه@ وسل�ك ش̂�
ة ال,ـي ال تgـ�ك سـاك=ا، وتفـ�ض %ـالق�ة  �̂aمـ# الـ lعلى م�أ �>Y!ة داخل %احات الKة یه�دW=صل�ات دی

#E!g,ة ع# م<!�عات ال!ق�E1- افةYاالب,عاد م �>Y!على ح�اس ال. 
ي ّح!اKة وت!Ef# ش̂� ُ 

ن تgـاول %ال,عـاو مـع نKق�ل ال�اح� في شPو ال!Y<� األق>ى ز�اد ا%sWg إن ج!اعات الهfWـل
ة اإلس�ائEلWة، م# م=ع صالة  �̂aل شامل في مه!ة ال�gمعها، إن<از ت #Eوزراء األم# ال�اخلي ال!,عا^ف

وتP-ـ� الـaهادات وال,ـW>Yالت أن . الEه�د العل=Wة في ال!Y<� األقـ>ى إلـى رعای,هـا وح!اKـة مـ# یPدونهـا
 .آذار ال!اضي/ مارس٢٨�أ في eهdا ال,�gل اك,!ل في اق,gامات عE� الف>ح الع�1 الed ب

وفي ح�ی�ه لل< ��ة ن�، یPرخ ا%sWg ألصل األم� قائال إن ج!اعـات الهfWـل ع!لـ� علـى فـ�ض 
فهــي ال تقـ,g@ للـWYاحة إن!ـا إلK!انهـا %فIـ�ة اإلحــالل "، ٢٠٠٣أداء الyقـ�س م=ـd ب�اKـة االق,gامـات عـام 

 ." مYاح,هال�ی=ي، اإلK!ان %ال!ع1� ال! ع�م في مfان األق>ى وعلى -امل
ة اإلسـ�ائEلWة بـ�أت ت,gـ�ل إلـى أج=ـ�ة م�- �ـة %عـ�  �̂aمه!ة الـ �EEتغ �gات ن�y[أن ال zWJو�

ّ، ثـ@ صــ�ح بهـا وز�ــ� ٢٠١٨، وقـ� ناقــa,ها ال!fg!ـة العلWــا لالحـ,الل فــي ٢٠١٧±�ـة %ــاب األسـ�ا� فــي 
ئـ�W الـ�زراء ّ، و-ـdلA صـ�ح بهـا ر٢٠١٩األم# اإلس�ائEلي جلعـاد أردان عقـC اق,gـام عEـ� األضـgى فـي 

ة ح�اس األق>ى مE�انWا %أنها س,,ـYامح مـ#  .اإلس�ائEلي ب=WامE# ن,=Wاه� %ع�ه %أKام �̂aع�ها أبلغ� الMَو
اآلن مع صل�ات الEه�د في األق>ى، وأنها ل# تق1ل اع,�اضاته@ على تلـA الـ>ل�ات، وتعـ ز ذلـA ب�سـالة 
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ة ال,�}ــz عــ#٢٠٢٠أردان عــام  �̂aهــا صــ�احة مــ# الــEف Cــي ، وال,ــي ^لــ  مالحقــة ال!ــ>لE# الEهــ�د ف
 .ال!Y<� األق>ى، وع�م تق�K@ أe ل�ائح اتهام %gقه@

 فعــادة مــا تعــ�ل ج!اعــات - ٢٠٢١وهــي أول ال!�اســ@ ال,ه���Kــة فــي عــام - أمــا عــ# هــdه الف,ــ�ة 
ة علــى  �̂aة الــ�yWة ســMلــ>ع� Aة، وذلــgــة وال�اضــW=ــ�ة فــي الــ>ل�ات العلE1Iامــات الg,ــل علــى االقfWاله

 .د غyاء ع�دe وضغx مق,E!g#ال!,�yفE#، ل�ج�
 #Eـة وال!ـ>لKه�دEـة الـ>ل�ات الKولة عـ# ح!اPYم م�Eة االح,الل %ات� ال و�E1# ا%sWg أن ش̂�
الEه�د، وم�افق,ه@ إلى خارج األق>ى %ع� أداء الyق�س لg!ای,ه@، وMات م# یPدe الyق�س الEه�دKة في 

ة ل,أمE# خ�وج �̂aعلى م�افقة ال Aل مقابل ذل<gK @هاألق>ى م=ه. 
 ما صفة صالته@؟

=E# ب,��zW م�رسـة خاصـة تعـ�ف %اسـ@  �̂,Y!ـ�"تق�م ج!اعات الE1فات هارهWaـK" م�رسـة eأ ،
ج1ل ال�E1، وتIاد ت=g>� و�Wفة ^البها %اق,gام األق>ى ی�مWا وتأدKة صالة ال>�اح داخلـه، و�قـ�د هـdه 

 %ـ�aح فقـ�ات ال,ـ�راة ال]اصـة ال!�رسة الgاخام إلWاه� و��1 الed یPدe ال>الة ی�مWا في األق>ى، و�ق�م
 صل�ات ی�مWة، صالة ال>�اح وصالة ال!ـYاء وصـالة اللEـل، وت=فـd ج!اعـات الهfWـل ٣وللEه�د . %fل ی�م

 .ال>ل�ات األولى م=ها في األق>ى
وهــي ج!اعــة العــ�دة إلــى ج1ــل - " حــ�زر�@ لهــار"ك!ــا تقــ�م ج!اعــات الهfWــل م,!�لــة %!<!�عــة 

اسـ!ع Kـا إسـ�ائEل، إن هللا إله=ـا إلــه : "، وهـي فقـ�ة مـ# سـف� ال,�=Wـة"اعشـ!" ب,=فEـd تـالوة فقـ�ات - الهfWـل
، وع=�ما K>�خ بها ال!Y,�^# داخل األق>ى Kغyي وجهه أو JKع ی�ه على عW=Eـه، ولـ� لـ@ ی,فـ�ه "واح�

 .بها ب�ض�ح، فإنه %!<�د وضع ی�ه على وجهه فه� ی,ل� هdه الفق�ات
 CعقK"اع!aة الـ" الWو�=,هي %الق١٨األد� ، dـEـل ب,=فfWح، -!ـا تقـ�م ج!اعـات الهW1Y,أو ال ¬Kاد

Wr!ا Kع�ف %الY<�د ال!لg!ي أو الY<�د على ال�جه داخل األق>ى، في ان�yاح -امل على " ذروة ال>الة"
 .%CYg الفه@ ال,�راتي" روح ال�ب"، مgل حل�ل "ج1ل ال!ع1�"األرض وتالوة صالة الa!اع في

 ١٠ی�ضح ا%sWg أن مع.@ ال>ل�ات ال,�راتWة شف��ة، وتPدl %ق�اءتها العل=Wة في ج!اعـة مـ# 
 #E= �̂,Y!ت�اه# ج!اعات ال Aلdا ع# ال,أث� بها، ول�E1على األقل، مع االه, از أو ال,!ایل تع #Eذ-�ر %الغ

فEـل ب,!Efـ=ه@ على أن إ%عاد ح�اس األق>ى وال!>لE# ال!Yل!E# ع=ه@ %!Yافة ال KـY!ع م=هـا الـ>�ت، -
ة االح,الل تJ!=ه له@ تق���ا  .م# ال>الة، وهdا ما %ات� ش̂�

ّوMع� أن أدl ال!ـY,�^=� تلـA الـaعائ� داخـل األقـ>ى، %قـي لهـ@ شـعائ� مـا %عـ� الـ>ل�ات ال,ـي  ن
قت,yلC إدخال أدوات م�ئWة، م�ـل لفـائف ال,ـ�راة وال1ـ� والـa!ع�ان والقـ�ابE# ال=�اتWـة وال�EgانWـة وال!ـd%ح 

�>gالeه@ م# ال>الة=Ef!ه %ع� تWلع� لل�ص�ل إلy,ا ما یdن، وه. 
نك!ا وضع� ج!اعات الهfWل ن>C أعE=ها ال�Y,ان ال�aقي لألق>ى وMاب ال�ح!ة، لdلA ت�I -ل 
نصل�اته@ و^ق�سه@ في تلA ال!=yقة، وح,ى ذلA الEg# فإنه@ �fKف� وج�ده@ Wrـه، لIـ# ال f!Kـ# القـ�ل 

 .٢٠١٩ ال�ح!ة عام ّإن األم� ت@، خ>�صا %ع� ±�ة %اب
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%CYg العقEـ�ة الEه�دKـة، فـإن م=yقـة ال!ـY<� األقـ>ى -لهـا م=yقـة مق�سـة، وق�اسـ,ها مـY,!�ة 
م# م�ضع ق�س األق�اس وتاب�ت العه� الed ل@ ی,فt على م�قعه %الـx�J %عـ�، لـdلA فـإن هـdه الق�اسـة 

نال!=yقـة دو ال,yهـ� تع�ف %ق�اسة األم�ات، وهي ال,ـي تgـ�م علـى -ـل یهـ�دe ارتـ�E!% xـ� دخـ�ل هـdه 
 .ب�ماد ال�ق�ة الg!�اء العاش�ة ال,ي ل@ ت�ج� %ع�، ول@ K.ه� م# Wy,YKع ذ%gها أو ح�قها

lإال أن ج!اعات الهfWل رف�J ف,او الgاخامWة ال�1I بهdا الaأن، وأنaأت م<ل� ف,� خاصا  l l
نأص�ر له@ ف,� دی=Wة ت<E  اق,gام األق>ى وال>الة Wrه، دو ال>ع�د إلى صg# ا l لـ>]�ة، مع,1ـ��# أن

xقق�س األق�اس ف� ال>]�ة فق. 
ة االحــ,الل علــى تــأمE# اق,gــام ال!ــE=^�,Y# مــ# خــالل إفــ�اغ مــYاره@ مــ# أe مــ>ل  ٍتع!ــل شــ̂�
مYل@، ف,ع,قل وتف,¬ أe ش]K sق,�ب مـ# ال!ـYار، -!ـا حـ�ث أمـ� مـ# اع,قـال شـابE# قـ�ب ال!ـ>لى 

 القــ�آن قــ�ب مــ>لى %ــاب ال�ح!ــة %ــال, ام# مــع الق1لــي، وتف,ــW¬ آخــ��# ق1له!ــا، واع,قــال آخــ� -ــان Kقــ�أ
 . فلEE=EyY# الaه� ال!اضي١٠االق,gام، إضافة إلى ح!لة اإل%عادات ع# األق>ى ^ال� 

 ،�>Yة ال!ــWــة لق�ســfــال اســ,ف از�ة م=,ه ــ�م ال!ــY,�^=� %أع! ــ>الة العل=Wــة، Kق ــى جانــC ال نوUل
ّات م�وجـة للهfWـل علـى ج�رانـه، كالY!اح أل^فـاله@ %قـJاء حـاج,ه@ علـى تـ�اب ال!ـY<�، وتعلEـt ملـ>ق

قوال!aي ف� سـ�ره الـ�aقي، والـ�aب مـ# أسـ1ل,ه، واسـ,]�ام م1fـ�ات الـ>�ت أث=ـاء الـ�aح، وال�قـاء فـي 
 .ال!Y<� م�ة أ^�ل %ع� إغالق %اب ال!غارMة

  ٢/٤/٢٠٢١ ال< ��ة
*** 

ٌأف�اج -�E1ة م# ال!>لE# تع!� ال!Y<� األق>ى  ٌ  
  %هوت=xa ال,<ارة في ال!,اج� ال!yWgة 

 

ً، حــ�Jرا واســعا مــ# ٢٠٢١إب��ــل /  نWــYان ٣ال!�ــارك، یــ�م الــ�1Y،  ال!ــY<� األقــ>ى ه�شــ ً
#E=^عام  ال!�ا d=ل م,g!ي ال=EyYم# الق�س وال�اخل الفل #Eالقادم #EE=EyY١٩٤٨الفل. 

ًوشـه�ت م,ـاج� ال1لـ�ة الق�K!ــة فـي القـ�س ال!g,لــة، الق���ـة مـ# أبــ�اب ال!ـY<� األقـ>ى، ح�-ــة 
 ال!Y<� األق>ى ع�1 وضـع إلىدخ�ل ال!>لE#  وحاول� ق�ات االح,الل اإلس�ائEلي ع�قلة .ًت<ار�ة نyaة

 ل,ف,ــW¬ ال!ــ�ا^=E# وال,ــ�قtE ب�yاقــاته@ األقــ>ىالق�K!ــة وال!ــY<�  حــ�اج  وم,ــار�� علــى أبــ�اب ال1لــ�ة
ساعات ال>�اح إلـى القـ�س قادمـة مـ# ت<!عـات  و-ان� الع�aات م# الgافالت ق� وصل� م=d .الW<[aة

تg!ـل مmـات ال!ـ>لE# القـادمE# لل,ع1ـ� فـي رحـاب ال!ـY<� األقـ>ى  ,لفـة للـfYان %الـ�اخل الفلـEyY=يم]
  .ال!�ارك

  ٣/٤/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 
*** 
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  فعالWات
  lم# م]W@ ال�قعة في ذ-� ی�م األرض فعالWة – ك@ ی�ع� ال!]W@ ع# الق�س

  

lفي مY,� الفعالWـات الـaعW1ة ال�^=Wـة، فـي  ح�الي عام م# ال�-�د ال=1Yي  %ع� -  eك!ال ال<ع�1: إع�اد
l، ومع حل�ل الـd-� )ك�رونا(ال!]W!ات الفلW=EyYة داخل األردن، %فعل اإلغالقات ال!,�Iرة %C1Y جائgة 

كانـ�  .م]ـW@ ال�قعـة  ل�Eم األرض، عادت الفعالWات الaعW1ة لل!]W@ الفلEyY=ي األك1ـ� فـي األردن،٤٥الـ 
ٌوعــ�د مــ# ) كــ@ ت�عــ� القــ�س مــ# ه=ــا( اإلســالمWة فــي ال!]ــW@، وهــي ح!لــة أولهــا، فعالWــٌة ن.!,هــا ال�g-ــة

، وتــJ!=� الفعالWــة وضــع عــ�د مــ# ال!لــ>قات فــي ٢٠٢١ أKــار ٣١الفعالWــات الــaعW1ة، یــ�م األرMعــاء، 
 @Wوصـــ�ال للقـــ�س، و-ـــ@ ی�عـــ� ال!]ـــ @Wه أهـــالي ال!]ـــIلYـــWس edار الـــYإلـــى ال!ـــ �Eaتـــ ،@Wًشـــ�ارع ال!]ـــ

  .%الEIل�م,�ات ع# الق�س
  ّس=�قى نd-� أب=اءنا %الق�س ما حEE=ا

اله�ف م# هdه الفعالWة ): "ك@ ت�ع� الق�س م# ه=ا(Kق�ل علي العای�e، أح� القائ!E# على ح!لة 
ت�E-d أب=اء الaعC الفلEyY=ي في الa,ات، ونg# في و^==ا األردن الCE1g، لـ# ن=ـYى القـ�س، وسـ=�قى 

  ".ًنعل@ أب=اءنا ونd-�ه@ %الق�س أب�ا ما حEE=ا
e�ى : "وأضــاف العایــYفــي -ــل العــال@، لــ# ن=ــ �E=EyYــه الفلــWr ;ی=ــ,ف edــ نفــي یــ�م األرض ال

  ".أرض=ا، ول# ن=Yى قEJ,=ا، وس=!�ت %إذن هللا شه�اء على أب�اب الق�س
#EyYآمال=ا ال!,<�دة %الع�دة إلى فل �-d,Yفي ی�م األرض ن  

ي فــي ال�قعــة وعــE# %اشــا، فقــ� أمـا ع1ــ� هللا أبــ� الــ�aك، العــ�J فــي حــ ب ج1هـة الع!ــل اإلســالم
ًتg�ث ع# أن هdه الفعالWـة ت=yلـt مـ# أك1ـ� ت<!ـع للـa,ات الفلـEyY=ي فـي األردن، إحWـاء لEـ�م األرض،  ّ

تــأتي هــdه ال!=اســ�ة ل,ــd-�نا %آمال=ــا و^!�ح=ــا %ــالع�دة إلــى فلــEyY#، ول,.هــ� ت!ــfY=ا : "وقــال أبــ� شــ�ك
  ".م# ال=ه� إلى ال��gال�اضح ب,�اب فلEyY# الع �  %fل ذراته، %ق�سها، و

ًفلــEyY# قــWJة ع�WMــة إســالمWة، ون�جــه مــ# م]ــW@ ال�قعــة -ل!ــة : "وأضــاف ع1ــ� هللا أبــ� الــ�aك
نال�Iار K!�ت� وال>غار ی=�Y(للع�و ال>ه�Eني، ونق�ل ل!# قال  نخmY,@، فال�Iار K!�ت� وال>غار ل# ) ن

نی=�Yا، وال�Iار وال>غار م,!ـ�fY بهـdه األرض، وم,!ـ�fY بـ�^=ه@، و ال ت=ـازل عـ# ذرة تـ�اب مـ# هـdا ن
نالـ�^# الE1Iـ� فلـEyY#، وسـ=�قى ن�ضـع أب=اءنـا أحـالم العـ�دة، و�ـYأل�نA م,ـى هـ�؟ قـل عـYى أن fKــ� 

  .ًق���ا
 أقامــ� ٢٠٢١ نWــYان ١، وفــي یــ�م ال]!ــ�W، )القــ�س -ــ@ ت�عــ� مــ# ه=ــا(ٍوMعــ� یــ�م مــ# فعالWــة 

ًم=yقة مY<� الق�س، وسـx ال!]ـW@، فعالWـة ًم<!�عٌة م# ال=yaاء ال�aاب في م]W@ ال�قعة، وتg�ی�ا في 
ف=Wة، تق�م على رس@ ع�د مـ# ال<ـ�ار�ات علـى جـ�ران الE1ـ�ت فـي ال!=yقـة، وخـالل الفعالWـة ال,ـي شـارك 
ًفEها أهالي ال!=yقة، ت@ تaغEل أغاني ال��رة الفلW=EyYة، ال,ي عادة ما ت�I حاض�ة فـي -افـة الفعالWـات  نً

@W[!ة في الW1عaال.  



  

 ٢٣

Wًة ال,ـي اسـ,!�ت ل!ـ�ة ی�مWـا، ومـ# ال!,�قـع اسـ,!�ارها %ـfaل أسـ�1عي، ل,!لـئ مع.ـ@ ون.@ الفعال
         ).ائ,الف ش�اب الع�دة(و) ال�aاب األح�ار(ج�ران ال!]W@، م<!�ع,ان ش�ابE,ان ه!ا 

  %ال<�ار�ات ن=ع¬ الdاك�ة الفلW=EyYة
ح�ار في م]W@ ال�قعة Kق�ل الالجئ الفلEyY=ي، خال� م>الgة، وه� أح� ال!=YقE# في ال�aاب األ

ّاس,yع=ا م# خالل ال�س�مات، %ع� ف,�ة م# ال�-ـ�د مـ� بهـا ال!]ـW@ فـي �ـل : "وم# القائ!E# على الفعالWة
ّجائgة -�رونا، أن ن=ع¬ الdاك�ة الفلW=EyYة، وأن ن1ـ� روح األمـل %ال=ـ>� مـ# خـالل رسـ�مات و��ـارات  ّ

  ".تP-� على حt الع�دة وع�م ال,=ازل ع# األرض
 zWJةو�ـــgة : "مـــ>الWJـــل ال<�یـــ� عـــ# القـــE>ـــ>ال رســـالة للKال�ســـ�مات، إ Aالهـــ�ف مـــ# تلـــ

الفلW=EyYة على نyاق واسع، إذ تg!ل ال�س�مات األفIار لأل^فال وت�yعها في أذهانه@، وال,عE1ـ� %ال�سـ@ 
  ".^��قة سل!Wة را}Wة، -!ا أنها تعyي رسالة لل وار أن=ا ما زل=ا الجEm# ون�غC في الع�دة ل�Kارنا

هـ@ شـ�اب مـ# : "في م]W@ ال�قعة، قال مـ>الgة) ال�aاب األح�ار(�l سPال م>الgة ع# ف�Iة ول
ــى الع!ــل الــ�aاب األحــ�ار فــي م]ــW@ ال�قعــة  # وت�ا%ــه، والقــائ!� عل نالــa,ات الفلــEyY=ي Kعــaق� الــ̂� ن

نوائــ,الف العــ�دة، شــ�اب نفــ�Jا عــ# أفIــاره@ ر-ــام الWM gــة، و�ــYع� جاهــ�ی# ل,��Wــة األجWــال القادمــ ة، ٌ
  )م�قع ب�ا%ة الالجEm# الفلEE=EyY# (".ٍوت�E-dه@ %ق�اه@ وم�نه@ ال!g,لة، في -ل وق� وم=اس�ة

  ٣/٤/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 
***  

   ش<�ة في الق�س١٠٠٠الg!لة العال!Wة للع�دة إلى فلEyY# ت رع 
  

 #EyYـــ ـــى فل ـــة للعـــ�دة إل W!ـــة العال ـــ�ع@ ومـــaار-ة الg!ل Mــ�م األرض، و ـــاء یـ Wـــات إح Wــ!# فعال ضـ
 ٤٠ن شــ<�ة ز�,ــ� علــى مــYاحة ١٠٠٠وأعــJائها فــي العــال@، زرعــ� ال<!�Wــة الع�WMــة لg!اKــة الW1yعــة 

نالق�س، %ال,عـاو مـع ج!�Wـة ال=هـJة  ش!ال غ�ب ًدون!ا م# أراضي بل�ة ب�E س�ر�A ال!ع ولة %ال<�ار،
Aس�ر� �Eة بK�لMة وWال���.  

م# ال!,�yعE# م# أهالي ووسx ح�Jر إعالمي؛ شارك ع�د ) كل األرض فلEyY#(وت�g شعار 
تyل على ق��,ي القyYل ودی�  نب�E س�ر�A في زراعة ال �,� في أرض ال! ارع الE,Y=ي أب� صالح ال,ي

  .K١٩٤٨اسE# ال!g,ل,E# م=d عام 
ّوص�ح� ال<!�Wة الع�WMة لg!اKة الW1yعة، في إحـ�l م=ـ�aرات صـفg,ها ع1ـ� م�قـع ال�Wـ�1Yك، 

 ٤٥االسـ,�=ائWة ال,ــي سـ<لها الــaعC الفلـEyY=ي فــي یـ�م األرض ق1ــل ّإن ال�yـ�الت وال,ــWgJات "  :ًقائلـة
ّعاما تdga ه!!=ا، وتg,@ علE=ا م�اصلة الع!ل ال<اد م# أجل الgفا» على األرض ً."  

ّس1ل ح!اKة األرض ال,ي ت�وت ب�ماء الaه�اء م,=�عة، وم# أه!ها زراع,ها "  :وأضاف� الع�WMة 
  ".�د أمام االع,�اءات اإلس�ائEلWة ومgاوالت االس,Wالء علEها%األش<ار ال!�!�ة، ودع@ أصgابها لل>!

ب�ورها أح�E الg!لة العال!Wة للع�دة إلى فلEyY# ی�م األرض %فعالWات وأنyaة م],لفة وم,=�عـة 
إسـ�انWا وف�نـYا وMاكـY,ان : ، وذلـA فـي عـ�ٍد مـ# دول العـال@، مـ# بE=هـا)كـل األرض فلـEyY#(ت�g شعار



  

 ٢٤

ِّن� واله=� وال��Y� وUی�ان، وت�ج� هdه الفعالWات ب راعة وy��MانWا وال< ائ� وت�  ش<�ة في الق�س ١٠٠٠ُ
  .ال!g,لة

أه!Wة دع@ القyاع ال راعي في فلEyY# : "ّوأك�ت الg!لة العال!Wة ع�1 صفg,ها على �1YWrك أن
Yالفلـ #Eـ� ال!ـ ارعE1الء وت�W,ة األرض م# ال!ـ>ادرة واالسـKا!gا لWفي -�نه عامال أساس s[ًت,ل ً #EE=Ey

و-ان� الg!لة العال!Wة للعـ�دة إلـى فلـEyY#  ".في أراضEه@ في م�اجهة ال>ع�Mات ال,ي Kف�ضها االح,الل
tEY=,ق� أ^لق� ح!لة  %ال)#EyYـال,�1ع مـ# أجـل زراعـة ) ًمعا ن رع فل% #E1ل ی�م األرض لـ�ع�ة الـ�اغE1ق

W1yة الKا!gة لWMة الع�W�!>مع ال tEY=,ال% Aعةاألش<ار في الق�س، وذل.  
  ٣/٤/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 

***  

@Iاخ,�نا ل  
  ن لPaو الق�سم# مf,�ة الل<=ة

نأله!Wة ال!عل�مات ال!,علقة %الق�س فق� ح�ص� الل<=ة ال!لWIة لPaو الق�س على االح,فا» %أه@ 
  .ال!Pلفات ال,ي ت,علt %الق�س م# ج�انC م],لفة

eم# خالل ال,ق��� اإلخ�ار الed ت>�ره ئول�ضع القار في ص�رة %ع; هdه الC,I سE,@ ال,ع��z بها 
  الل<=ة

  : )آثار ت,l�g األسا^�E: م�ن فلW=EyYة (وWr!ا یلي تع��f% z,اب 
  

zWاب م# تأل,Iا الdه �E[ل ال<Wr e .– ة E>ـي، :  الMص٢٠٣ – م ٢٠٠١م�-ـ  اإلعـالم الع� . 
  )٦ك,اب الق�س؛ (–

ــة و W[ـــاب ع�ضـــا مـــ�ع!ا %األدلـــة لل!عـــال@ ال,ار�,Iقــ�م الKً الgـــJار�ة ألهـــ@ ســـ�ع مـــ�ن فلـــW=EyYة ً
Kافــا ال,ــي ال تــ ال ت�gــ� عــ# ع�وM,هــا، وال=اصــ�ة : اغ,ــ>1ها الــ>های=ة وحــاول�ا ت �Wــz تار�]هــا، وهــي

ال!=,فــJة، و}WــYار�ة عاصــ!ة فلــEyY# ومــ�^# العل!ــاء، وم<ــ�و ال,ــي gKــاول الEهــ�د نــYج الE�Iــ� مــ# 
ًاألسا^�E ال,ي أه!ها أن م<�و أو ه�م<�و س,�I م�Yحا ن l ل!ع�-ة هائلة بE# ق� ال]Eـ� وقـ� الـ�a، ن l

نوأن ال=>� س�fW فEها حلWفا للEه�د،  ث@ ه=الA م�ی=ة بYWان ال,ي ب=اها الفلـ�E=EyY م=ـd سـ�عة آالف  ًن
، و�قـ�م الI,ـاب م�ی=ــة حاصـ�ر -!�ـال صـارخ لل, �Wـz ال,ـ�راتي ل,ــار�خ ١٩٤٨سـ=ة وهـ�مها الEهـ�د عـام 

ًوأخEــ�ا و�1ـE# الIاتـC أن الEهــ�د قـ� ع!لـ�ا علــى . ,ــي صـ=ع� ال,ـار�خفلـEyY#، ثـ@ م�ی=ــة ال�ملـة ال�ـائ�ة ال
^!ــ� الE�Iــ� مــ# معــال@ تلــA ال!ــ�ن وأنفقــ�ا مالیــE# الــ�والرات مــ# أجــل ذلــA وgM<ــة ال�gــ� عــ# اآلثــار 

  .الEه�دKة -!ا ت>�رها له@ أسا^�Eه@
  

 @I٤/٤/٢٠٢١اخ,�نا ل  
***  
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 ش]>Wة مق�سWة م# -,اب
  "م# الق�س وألجل الق�س: �سWات م�س�عة ت�اج@ ال=Yاء ال!ق"* 

  eفا^!ة دمحم علي ال�1ناو 
م فــي م�ی=ـة القـ�س لعائلــة ت=gـ�ر مــ# أصـ�ل ن��E>Wــة، إذ ١٩٣٩ال!=اضـلة فا^!ـة، ولــ�ت سـ=ة 

نجاء وال�ها دمحم علي ال�1ناو م# ن��E>Wا إلى فلEyY# في عـW=��aات القـ� ال!اضـي %عـ� أدائـه ف��ـJة  e
ً=ة الق�س وات]d سf=ا ع=� %اب ال!<ل� اإلسـالمي فـي جـ�ار ال!ـY<� واس,ق� %ه ال!yاف في م�ی(الgج، 

 �>Y!ا لل�فاع ع# ال�y%ی# راdاألفارقة ال #Eع�y,!ال #Eة الق�س، و-ان م# بK�ع!ل في بل �Eاألق>ى، ح
 �Eهaال Cي وحارب %<ان=EYgال #Eخ أمWaإم�ة ال �gة ف=اضل تWن�Eاألق>ى أمام ع�وان الع>ا%ات ال>ه

ًم دفاعا عـ# فلـEyY# ١٩٤٨، أما ش�Wقها ال!=اضل علي فق� شارك وال�ه في ح�ب )EYg=يع1� القادر ال
ــJا م!ــ# شــارك وأصــCE %<ــ�وح فــي مع�-ــة ال�Iامــة(وال!ق�ســات،  Kة ســارة مـــ# )ًو-ــان أ�EYوأمهــا الــ ،

 . ال!=اضلة إحYان، واألس�Eة إنعام: ال=اشyات واألس�Eات، أما ش�Wق,Eها ه!ا
 ال ی,<اوز ال�ام=ة ع�a وMع� أن ت@ ت�ر�1ها على أع!ـال ال�عاKـة  وع!�ها آنdاك١٩٥٧وفي س=ة 

ــdاك ســاف�ت ضــ!# %ع�ــة مــ#  ال,!��ــWJة، ول!ــYاع�ة أســ�تها ال,ــي -انــ� ت!ــ� %.ــ�وف مادKــة صــ��ة آن
شـ�-ة ال1,ـ�ول الـYع�دKة (الف,Wات إلى ال!!لIة الع�WMة الYع�دKة للع!ل -!!�ضـة فـي إحـ�l مY,ـW�aاتها 

"�fع� م�ور س")أرامMة ، وWلEق� %!�ی=ة قلقg,وال #EyYة عادت إلى فلKع�دYان,هاء عق� ع!لها %الMو #E,=
 #Emفى تا%ع ل�-الة غ�ث الالجa,Y!% األن�وا"للع!ل."  

م -انـ� أول ف,ـاة ضـ!ها الـ�ئ�W ١٩٦٥ انJ!� فا^!ة إلى ال��ار ل!قاومة االح,الل، ففي سـ=ة 
-ة ف,ح وأص��g بdلA م# أوائل الفلـW=EyYات الفلEyY=ي ال�احل Kاس� ع�فات إلى ال<=اح ال!Yلح في ح�

وU%ـان حـ�ب . ال!=اضالت الل�اتي خJ# الع!ل الف�ائي وتـ@ أسـ�ه# تgـ� �ـل م=.!ـة ال,��gـ� الفلـW=EyYة
م ق�رت فا^!ة ال�ج�ع إلي الق�س ل]�ض مقاومة االح,الل، وفـي شـه� أك,ـ��M مـ# نفـ� ١٩٦٧ح ��ان 

وذلـA " الـYابt ذ-�هـا"�ائWـة %االشـ,�اك مـع أخ,هـا إحـYان الY=ة وMأم� م# }Wادة ف,ح، نفdت أول ع!لWة ف
%الق�س الغ�WMة وه�وMه!ا م�اش�ة م# ال!�قع، غ�E أنه س�عان ما " نصه�E"ب رع ع�1ة ناسفة في سE=!ا 

اك,ـaف أمــ� الع1ـ�ة مــ# ^ــ�ف ج=ـ�د االحــ,الل الـdی# قــام�ا ب,ف<�Eهــا خـارج الــEY=!ا، وعقـC هــdه الع!لWــة 
# اله�وب إلى األردن بE=!ا ت@ اع,قال -ل م# أخ,ها إنعام ووال�یها اللـdان �ـال الف�ائWة  ت!f=� إحYان م

ره# ال,gقtE %الY<# ألك�� م# شه�، أما فا^!ة فلـ@ تـ,!f# سـلyات االحـ,الل مـ# إلقـاء ال�ـ�; علEهـا 
ُِّإال %ع� م�ور ی�مE# م# ذلA الg�ث، وق�م� لل!gاك!ـة وحfـ@ علEهـا %الـY<# ال!MPـ� بـ,ه@ حWـازة أسـلgة 
 �fYش�عي، وتـ@ إیـ�اعها فـي سـ<# ال�ملـه العـ �Eغ @W.=,ة واالن,!اء ل��E>لة تفE!ع dEوع في ت=ف�aوالe
ـــى  ــ� مـــ�aفة عل ــة اســـ,yاع� أن تIـ ــ,قالت، وaM]ـــ>E,ها الق��ـ نال!]ـــ>s لل=ـــYاء الفلـــW=EyYات ال!عـ

ّالE>Y=ات و-ان� له# ال!�جه العام ^Eلة ف,�ة س<=ها ُ.  
ًأن�ر الYادات للق�س، وت!هE�ا إلب�ام معاه�ة الYالم ال!>��ة eوقE1ل ز�ارة ال�ئ�W ال!>� ال�احل 

الed نs أح� ب=�دها على إ^الق س�اح ع�د مـ# الـY<=اء الفلـEE=EyY# %ـ��a " كامC دKفE�"اإلس�ائEلWة 



  

 ٢٦

إ%عــاده@ إلــى خــارج الــ�^#، وضــ!# خyــ�ات إث�ــات حــY# ال=Wــة مــ# ق1ــل ال!g,ــل اإلســ�ائEلي، تــ@ ب,ــار�خ 
l ع# ع�د م# األسـ� -انـ� مـ# بEـ=ه@ فا^!ـة وذلـA %عـ� قJائهاعـ�a سـ=�ات م اإلف�اج١٩٧٧/ ١١/١١

فــي األســ�، وم�اشــ�ة  تــ@ ت�حEلهــا إلــى األردن ثــ@ ان,قلــ� إلــى ل1=ــان ل!,ا%عــة نــJالها الــ�^=ي وال!ــ�ني، 
ــاح  W,ار-ة فــي مقاومــة االجaة  لل!ــW=EyYقها ال!=اضــل علــي إلــى صــف�ف ال�ــ�رة الفلــWمــع شــ� �!Jفانــ

فـي " مY,ـaفى الـaهE� -!ـال عـ�وان"م، فعادت إلـى مه=ـة ال,!ـ��; بــ 1١٩٨٢=ان عام اإلس�ائEلي على ل
eال�قــاع الل1=ــاني، -!ــا -لفــ� فــي نفــ� ال�قــ� وMــأوام� مــ# ال!<لــ� ال�ــ�ر ل�g-ــة فــ,ح %!هــام ت=.W!Wــة  ُ

ي وMأدوار م],لفة في ال!قاومة، وMال�غ@ م# نJالها ض� االح,الل اإلس�ائEلي ومaاه�تها لل<�ائ@ ال�aعة ف
lواقعة م< رة ص�1ا وشاتWال، فق� ال, م� فا^!ـة %!عاملـة أسـ� ال<=ـ�د اإلسـ�ائEلEE# معاملـة إنـYانWة وM!ـا 

الed " إیلي ب�ح��1"تق,WJه علEها أخالقها اإلسالمWة، -!�ال على ذلW{ Aامها ب�عاKة ال<=�e اإلس�ائEلي 
إن ب�ح��1 م�f فـي رعـای,ي : " ع=هًوقع أس�Eا في ی� ال!قاومة %ع� إصاب,ه ب�صاصة في -,فه الed قال�

، وMال�غ@ ...، ق!� %!�اواته و^!أن,ه وال,g�ث إلWه %الع��1ة، وه=أته %عE� مWالده الع��a#...ثالثة شه�ر 
ًم# إصا%ة ش�Wقي ال1لWغة أث=اء الق>ف اإلس�ائEلي ل@ أت�دد في تق�K@ العالج لألس�E انyالقـا مـ# أخالق=ـا 

نكـان األسـ� KـY,!ع� م=ـا إلـى شـ�وحات "، وأضـاف� "ف�اج ع# أس�اناًوح�صا على م# سYWاع�نا في اإل l
نواWrة ح�ل ع�الة قWJة نJال=ا، وMع� صـ�1ا وشـاتWال -ـان�ا یP-ـ�و أنهـ@ لWـ�Yا مـ# الEهـ�د الـdی# ی=,!ـي 

، و-ان    ". Kق�ل إنه ل�ال تعلقه ب�ال�ته لفJل ال�قاء مع الفلEE=EyY#" ب�ح��1"نإلEه@ أرئEل شارو
م وM=ــاء علـى ^لــC مــ# رئــ�W م=.!ـة فــ,ح Kاســ� ع�فـات ســاف�ت إلــى ال< ائــ� ١٩٨٥وفـي ســ=ة 

 edفـ�ز ن!ـ� الـ tر وال!=اضل الع���g!ال �Eمع أف�اد ح�-ة ف,ح وه=اك تع�ف� على األس Cللع!ل وال,�ر�e
  .م١٩٨٥ًكان Kع!ل مع م=.!ة ف,ح ح�E ارت�yا معا في شه� ف�1ای� س=ة 

eة مــ# خــالل عــ��J,ها فــي -ــل مــ# ال!<لــ� ال�ــ�ر قامــ� فا^!ــة %ــأدوار ومهــام ت=.W!Wــة م],لفــ
eل�g-ة ف,ح، وال!<ل� الع�fY األعلى لل��رة الفلW=EyYة، وMال!<ل� ال�^=ي الفلEyY=ي، واالتgاد العـام 

نعادت إلى فلEyY# ل,�I م# الفلW=EyYات األوائل الل�اتي " سل�واتفا}Wة أ"لل!�أة الفلW=EyYة، وMع� ت�}Wع 
ــة الفلـــW=EyYة عـــام شـــار-# فـــي إرســـاء ق�اعـــ�  ـــa<اعة ١٩٩٤الـــYلyة ال�^=Wـ ــا %ال ــ�ام هللا، ول,!E هـ م بـ

 �Wا مه!ــة تأســW!اســ� ع�فــات رســK ي ال�احــل=EyYالفلــ �Wهــا الــ�ئEال فقــ� أو-ــل إلJخالصــها فــي ال=ــUًو
ــ�، فع!لــ� علــى تــ�ر�C الف,Wــات  Eعهــا إلــى رت�ــة عقWrــ� تــ@ ت�Eة حW=EyYة الفلــWائYة ال=ــ �̂aــادة الــ W{و

ة ال=ـYائWة وMإرسـاله# الفلW=EyYات وال� �̂aا ل!!ارسة مه=ة الWrا ومع�W!Yه# ج,mEاه# وته�,Yًفع م# م ً
في %ع�ات  لل!aار-ة في دورات م,]>>ة خارج ال�^#، ث@ اس,ق�ت %!!ارسة ع!لها م# م�ی=ة غـ ة إلـى 
ًجانــC زوجهــا فــ�ز ن!ــ� الــed -ــان Kع!ــل مY,ــaارا للــ�ئ�W الفلــEyY=ي فــي ل<=ــة ال,�اصــل مــع الــ�اخل  e

  . EyY=يالفل
م أحEلـ� علـى ال,قاعـ� %عـ� خـ�م,ها فـي الـYلyة الفلـW=EyYة لgـ�الي أحـ� عـ�a ٢٠٠٥وفي عام 

 #EyYفلـ #Eـات لإلغاثـة م,=قلـة بـW�!عـة فـي عـ�ة ج�y,ف�اصـل� ع!لهـا م zاؤها ل@ ی,�}ـyع #Iًعاما، ل
  .م في غ ة ح�E -ان� ت�W@ معه٢٠١٣واألردن ول1=ان، وت�في زوجها س=ة 



  

 ٢٧

ُ�اء في الYلyة ال�^=Wة الفلW=EyYة و-�م� في الع�ی� م# ال�الد الع�WMة م�ل  نال� فا^!ة درجة ل
حــ ب ال,<!ــع الــ�^=ي ال,قــ�مي "م مــ# ^ــ�ف ٢٠١٥تــ�ن� وال< ائــ� ومــ>�، -ــان آخ�هــا ت��I!هــا ســ=ة 

lالed ح�Jته ق� سWاسWة وش]>Wات و^=Wـة مـ>��ة حEـ� قالـ� Wrـه أنهـا شـار-� فـي الع�یـ� " eال!>�
ال,ــي اع,قلــ� " نســE=!ا صــهW"�Eة وأن مــ�EYتها ال=ــJالWة لــ@ تق,ــ>� علــى ع!لWــة مــ# الع!لWــات ال=ــJال

عـام " ٢٣صاعقة "%11Yها، وقال� أنها وMال=�Yة ل!>� فق� شار-� في مgاولة إلنقاذ ج=�د م>��E# م# 
م، -!ا أنها شار-� مع ال!=اضل,E# رس!Wة ع�دة وعاaKة ع�دة في ت]yـxW وت=فEـd ع!لWـة هـ�وب ١٩٦٧

Yلــل %ال=<ــاح لــ�ال ل��ر�ــات فلــI,إلــى خارجــه و-ــاد الهــ�وب ی #>Yمــ# داخــل الــ tفــ� نفــg% Aات وذلــW=Ey
  .وشاKة م# إح�l الE>Y=ات الEه�دKات

ت�ـW¬ فا^!ـة اآلن بـE# غــ ة وع!ـان حEـ� تــY,ق1ل زوارهـا ومE1gهـا، وتل,قــي بـE# الgـE# واآلخــ� 
ت ال=ــJال ع1ــ� ســ�د بــ�ع; الــ>gفEE# إلجــ�اء مقــا%الت معهــا فــي مgاولــة الســ,�جاع %عــ; مــ# ذ-��ــا

الgقائt ال,ار�]Wة وMاإلجا%ة ع# اس,فYارات ح�ل م<��ات األح�اث ال!اضWة ال,ي عاش,ها إ%ان ال!قاومة 
    ١.وال=Jال

  ٤/٤/٢٠٢١ش]>Wات مق�سWة 
***  

 
  
  
  
  
  
 

  
  

 آراء ع�WMة
 نال ان,]ا%ات تW���aة ورئاسWة ب�و الق�س

 علي اب� ح1لة

                                                

  نة ل,+و الق�س الل*(ة ال)ل&�-م$س$عة ت اج� ن�اء مق�س�ات  م� الق�س وألجل الق�س   *
: ، الروابط٦دار السبيل للنشر والتوزيع، ج: موسوعة أعالم فلسطين، الجزائر). ٢٠١٠( حمادة، دمحم عمر، ١

 :م من الرابط٢٠١٥لقاءات مع فاطمة برناوي في 

www.wafa.ps,  www.youtube.com /http://emtiazalnahhal.blogspot.com, 

www.alwasatnews.com, http://masreiat.com/faces 
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الق�س ج ء ال ی,< أ م# دولة فلEyY# وال f!K# ت<اوز الق�س ت�شgWا وان,]ا%ا وعلى ال!<,!ع 
ال�ولي تg!ل مPYولE,ه ، إذ ال f!K# ألe م�mYل فلEyY=ي اKا -ان م�قعه ت<اوز الق�س وع�م 

,Eةش!�لWة وال�ئاسW���a,ة   على اع,�ار أنها ج ء ال ی,< أ  ها %االن,]ا%ات الW=^ادة ال�WYم# ال 
الفلW=EyYة وهي ارض مg,لة وت<اوز الق�س إق�ار %ال,=ازل ع=ها ول# Kغف� ال,ار�خ ل!# ی,<اوز حق=ا في 

Cل م# ق1ل ت�امEه األ» اع,�اف %ال�اقع « الق�س ، وجاء االع,�اف %الق�س عاص!ة إلس�ائJرف edم� ال
نالفل�E=EyY و��ف�J اإلق�ار بهdا ال�اقع وجاء ال�ق� لل,ع�E1 ع# هdا ال�ف;   على ش!�ل واإلص�ارن

 االن,]ا%ات %الق�س %إج�اء %االن,]ا%ات ت�شgWا وان,]ا%ا وعلى ارض الق�س ، وال,!AY ال!aار-ةالق�س 
�Wة العامة لألم@ ال!,g�ة ال,ي ت>ف Kاتي انY<اما مع الق�ارات ال>ادرة ع# م<ل� األم# ال�ولي وال<!

l، -!ا یلg¶ أنه ج� الع!ل ل�l ال!=.!ة ال�ولWة على »أرض مg,لة«ال�ضع في الق�س الW{�aة أنها 
 �E1لة«أنه، -ل!ا ورد تع,g!ة الWMاف غال�ا %ع�ها » األراضي الع�JK الق�ارات Aها الق�س «ًفي تلEا ف!%

 .لي على هdا ال,�صzW القان�ني، م!ا یP-� اس,!�ار ال!�}z ال�و»الW{�aة
نم# ق1ل إس�ائEل faKل خ�قا للقان� ال�ولي وال یPث� على تtE1y » نالقان� األساس«إن ت��aع  ً

#EEة ال!�نKا!g% ال]اصة zW=ة جW{اتفا .. d=لة م,g!ة األخ� الWMة واألراضي الع�W=EyYفي األراضي الفلl
 . %!ا فEها الق�س١٩٦٧ی�ن�E العام 

W!ة القائ!ة %االح,الل، و�ق�ر أن جyلYل، الEتها إس�ائd[ة واإلدار�ة ال,ي اتW���a,ع اإلج�اءات ال
ح�ل » نالقان� األساس«ّوال,ي غ�Eت أو تع, م تغ�EE وصف ووضع م�ی=ة الق�س ال!ق�سة، ال سW!ا 

وهdا االلغاء ی,!�ل في االص�ار على ال!�}z الفلEyY=ي على ان . الق�س، هي %ا^لة و�<C إلغاؤها
aت �YWة ول�g,!ة العامة لألم@ الW�!>على ق�ارات ال Aی# في ذل�=,Yل االن,]ا%ات م�ی=ة الق�س ، م!

ففي اح� الق�ارات قال� ال<!�Wة العامة إنها تع�1 ع# . أقل ش�ة وص�امة م# ق�ارات م<ل� األم# ال�ولي
� جاء ق�ار مfg!ة قلقها الع!tE على ال�ضع في األراضي الفلW=EyYة ال!g,لة، %!ا فEها الق�س ، وق

وم# م<!�ع ال!Yائل . e رأیها االس,aار في قWJة ال<�ار٢٠٠٤ ت!�ز ٩ الed ص�ر في  الع�ل ال�ولWة
األراضي «والقJاKا ال,ي حY!� فEها ال!fg!ة ال�ولWة، %اإلضافة لع�م م�aو�Wة ال<�ار، وتg�ی� 

 م>�Eه، ان الق�س الW{�aة هي ، وUدانة إقامة ال!Y,�^=ات، وحt الaعC الفلEyY=ي في تق���»ال!g,لة
 :ح�E قال�» ٍأراض مg,لة«

والg�ود الW{�aة ...  األراضي ال�اقعة بE# ال]x األخ١٩٦٧�Jوق� اح,ل� إس�ائEل في العام 
نالYا%قة لفلEyY# زم# االن,�اب خالل ال>�اع ال!Yلح بE# إس�ائEل واألردن، وM!�جC القان� ال�ولي 

على ذلA أراضي مg,لة و-ان إلس�ائEل فEها وضع الYلyة القائ!ة الع�في، -ان� هdه األراضي ب=اء 
ما زال� أراضي مg,لة وما زال� إس�ائEل لها ) %!ا فEها الق�س الW{�aة(وج!Wع هdه األراضي ... %االح,الل

 .وضع الYلyة القائ!ة %االح,الل
ًإن أه!Wة هdا ال�أe االس,aار انه K>�ر ـ أوال ـ ع# أعلى هmEة قJائWة في  e العال@ وأك��

ًالهmEات القJائWة م�ض��Wة، وانه ص�ر ـ ثانWا ـ %أغلW1ة أرMعة ع�a ص�تا ض� ص�ت واح� م!ا KعWyه  ً
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و�Mغ@ أنه ص�ر -�أe . م>�ا}Wة أوسع، ذلA أنه Kع�1 ع# -ل ال!�ارس الفقهWة في العال@ ال!عاص�
eاس,aار م!ا ی=�y على ع�م إل امE,ه، إال أنه ل@ fK# لW>�ر %]الف م e �y=ا ص�ر %ه ل� -ان األم� یe

وفي أعقاب ص�وره، ت1=� ال<!�Wة العامة . على م=ازعة قJائWة بE# ^�فE# م,=ازعE# أمام ال!fg!ة
وMأغلW1ة مائة وخ!EY# ص�تا ض� س,ة  ES-10/15  ق�ارا ب�ق@٢٠/٧/٢٠٠٤لألم@ ال!,g�ة ب,ار�خ 

 . ال,قE� %!ا ورد Wrهeأص�ات ت>ادق Wrه على هdا ال�أe االس,aار وتyلC م# إس�ائEل
 واعالن رفJها اج�اء االن,]ا%ات   هdا اإلص�ار اإلس�ائEلي على ع�م اع,�ار الق�س أراضي مg,لة

قفي الق�س Kع,�1 خ� لالتفاقات ال!�قعه مع م=.!ة ال,���g ح�E ج�ت االن,]ا%ات في الق�س س=ة 
=ات ب�اخلها  ، ورفJها هdا Kع�1 ع# مgاولة م=ها لل�Wام %اس,ع!ار٢٠٠٦وعام ١٩٩٦ �̂,Yم tها وخل

 edاني الYالقان� ال�ولي اإلن Cاتها ـ م]لة %ال, اماتها %!�جdـ في اع,�ارها ل �Iنوح�لها م# دو أن ت ن ن
K!=ع سلyة االح,الل م# تغ�EE ال�ضع القان�ني لألراضي ال!g,لة أو الع�1 في ق�انE=ها أو تغ�EE وضع 

ة على عائالته@ وأع�اضه@ وم=gه@ حt ال,�yر وال=!� الfYان فEها أو ال!Yاس %!!,لIاته@ وال!gاف.
أن سWاسات إس�ائEل في هdا ال!<ال م,عارضة ت!اما . وحt تق��� ال!>�E وال!aار-ة %اخ,Wار م!�لEه@ 

بل f!K# الق�ل إن إس�ائEل ل@ ت,�ك مع>Wة . نمع م�ادئ القان� ال�ولي -!ا ع�1ت ع=ه ال!fg!ة ال�ولWة
 الق�س الW{�aة، فJال ع# األراضي الع�WMة ال!g,لة، وهdا ما ی�1ر وصفها %أنها قان�نWة إال وارت1I,ها في

نت,>�ف و-أنها ف� القان� ال�ولي واألع�اف ال,ي اس,ق�ت علEها األم@» مارقة«دولة    .ق
  ٩ص/٤/٤/٢٠٢١ال�س,�ر 

*** 
  حي الWaخ ج�اح الفلEyY=ي ال>ام�

  eس� الق�وة
 لل�ـــ�رة واالن,فاضـــة والـــ>!�د ً�س ســـ�Eقى ع=�انـــاالـــaعC الفلـــEyY=ي الـــ>ام� ال!ـــ�ا%x فـــي القـــ

وال!قاومـة مــ# اجــل العـ�دة وال,��gــ� وال f!Kــ# لIـل مــaار�ع تــ>�Wة القـWJة الفلــW=EyYة وته��ــ� القــ�س 
Wة وال!WgWYة ان ت!� وسl�<,E لIـل ال!ـaار�ع االسـ,yWانWة االسـ,ع!ار�ة فـي القـ�س سالموال!ق�سات اإل

لWـات اق,gـام ال!ـY<� االقـ>ى لفـ�ض سWاسـة ال,ه��ـ� حEـ� اقـ,g@ وم=yقة الـWaخ جـ�اح الفلـW=EyYة وع!
 �fYة االحـ,الل العـ eع�aات ال!E=^�,Y# %احات ال!Y<� األق>ى ال!�ـارك تgـ� ح!اKـة مـa�دة مـ# شـ̂�

 مـ# ال!ـE=^�,Y# علـي اق,gـام %احـات األقـ>ى مـ# جهـة %ـاب ال!غارMـة ٣٠٩اإلس�ائEلي وأقـ�م مـا Kقـارب 
eمغـادرته@ مـ# %ــاب الYلـYلة وتـأتي هـdه ال!!ارسـات ل]لـt واقـع اســ,ع!ار ونفـdوا جـ�الت اسـ,ف از�ة ق1ـل 

اس,yWاني ج�یـ� وخاصـة فـي �ـل ت�اصـل ن�Iـة الـWaخ جـ�اح واسـ,]�ام ح�fمـة االحـ,الل للقـ�انE# ال ائفـة 
  .ًل,yه�E الق�س ع�}Wا

ل  رئــ�W الــ�زراء اإلســ�ائEلي ب=WــامE# ن,=Wــاه� وتI,لــه الE!W=ــي ال!,yــ�ف فــي أیلــ�أعلــ#وم=ــd ان 
، عـ# نE,ـه ضـ@ مـا Kقـ�ب مـ# ثلـ� الــJفة الغ�WMـة الفلـW=EyYة ال!g,لـة %ـfaل غEـ� قـان�ني بــ�أت ٢٠١٩

 الفلــW=EyYة وســ�ق,ها ت!هEــ�ا ل,=فEــd اك1ــ� ع!لWــات ســ�قة لألراضــي رضال]yــ�ات الع!لWــة نgــ� ته��ــ� األ
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eوتع!ل ح�fمة االح,الل علـى ت=فEـd م]yyاتهـا مـ# خـالل فـ� خاصـة حEـ� ت<ـ�  .الفلW=EyYة ع!لWـات ق
 ¬Wوج�افـات ال<ـ �EلEلـة و�قـ�م ال<=ـ�د اإلسـ�ائ,g!ـة الWMفة الغ�Jلـة والـ,g!نض@ االراضـي فـي القـ�س ال
 ���aة وتـW=EyYـة إلجـالء العـائالت الفلـWمهـام ی�م dEب,=ف #EEع�aال �Eغ �gلY!ه�د الEال �= �̂,Y!نوال ن

  .قال! ارعE# وح� ال�YاتE# وه�م ال!=ازل وم>ادرة األراضي
E�Iوت<� الe ـةW±ـة ال�اWـج القان�ن>gه الdاق هـWة فـي سـW{�aات اإلخالء في الق�س الـWم# ع!ل �

نوالغ�E قان�نWة م# خالل اس,]�ام ما YK!ى قان� أمالك الغائE1# وقان� أن.!ة القJاء واإلدارة وال]yة  ن
ات ت!ـ�ا ع!لWـأن وMـdلA تIـ� عـ>ا%ات ال!ـE=^�,Y# وح�fمـة االحـ,الل قـ� ٢٠٠٠الهfWلWة ال�ئWYWة للعام 

الــ�Yقة فــي حــ�ود اال%عــاد ال]Eyــ�ة ل!]yyــات االســ,ع!ار االســ,yWاني فــي القــ�س الــW{�aة وذلــA خ�مــة 
  .لWYاسة الJ@ واالس,Wالء على االحWاء الع�WMة وخاصة حي الWaخ ج�اح %الق�س

lحي الWaخ ج�اح الفلEyY=ي وم=ا^t سل�ان وأج اء أخ� مـ# القـ�س تـfaل ال�واKـة الفلـW=EyYة 
ال��yلة وال!ع�-ة ال!g,�مة بE# االح,الل والaعC الفلEyY=ي وهي اعادة ت�ج!ـة لل,ـار�خ وق>ة ال>!�د و

نوUحWاء لd-� ال=�Iة -� aKه� الفلـEyY=ي م<ـ�دا م]yـx ته��ـ�  eـة ونفـ� أرضـW[ه وسـ�قة حق�قـه ال,ار�
ــي K!ارســها االحــ,الل  ــ>!� الــ�ولي علــى هــdه ال<ــ�ائ@ ال]Eyــ�ة ال, ــي �ــل اســ,!�ار ال ــ�ر ف I,ه� یaال!ــ

فــي الW�gقــة ال f!Kــ# ان تفعــل العــائالت الفلــW=EyYة  .ق%ات ال!ــE=^�,Y# ضــ� الgقــ� الفلــW=EyYةا>وعــ
lالm��1ــة ال,ــي ت�اجــه خyــ� اإلخــالء القــ�Y علــى م!,لIاتهــا ســ� أن تعEــ� ذ-��ــات -ــ�اب�W ال=�Iــة ال,ــي  e

مـان وال!fـان فـي عاaKها االج�اد م# خالل اك�1 ع!لWات ال�Yقة ال,ي ع�فها ال,ار�خ وال,yه�E الع�قي لل 
 وسـ�قة lال1Iـ�e و-ان� سلyات االح,الل الع�fY االس�ائEلي وMع� عامE# م# ال=�Iـة ١٩٤٨فلEyY# عام 

eال!=ازل وال!!,لIات الفلW=EyYة وUت�اع سWاسة ال,yه�E الع�قي والع=>� وال,ه��� اق�ت تtE1y مـا Kعـ�ف 
  .ه ع!لWات س�قة االراضي الفلW=EyYة وال,ي ت,@ ال�Eم م# خالل١٩٥٠ن%قان� أمالك الغائE1# للعام 
EyYادة الفلWال� �Eوتأك #EyYة ان الق�س هي ج ء م# فلW=ان ی,@ أ #f!K االن,]ا%ـات إجـ�اءنه ال 

نفي فلEyY# ب�و الق�س هي خ�yة مه!ة وMاالت<اه ال>Wgح وال ب� م# االل, ام ال�^=ي الفلEyY=ي بهdا 
ــaعC ال ــK ed!ــ=ح ال ــه الــWYاسWة و�gــاف¶ علــى مf,ــ�Yاته ال�ســ,�ر وال!ــ=هج ال=ــJالي ال ــEyY=ي حق�ق فل

ــA ال!ــaار�ع ال,ــ>ف��ة ال,ــي ت!ارســها  ال=ــJالWة و�عــ ز صــ!�د اب=ــاءه وخاصــة فــي القــ�س وم�اجهــة تل
  .الفلW=EyYة رضجل ته��� ما ت�قى م# األأ االح,الل م# ع>ا%ات

  ١١ صفgة ٣/٤/٢٠٢١ال�س,�ر 
***  

 ل>ه�Eنيإج�اءات م,Yاو�ة بE# الفلEE=EyY# والWIان ا
 %Yام اب� ال=>�

  edاب ال,ق�م الYعلى ح #EE=EyYة الفلgة إلى ال�راء ل!>ل�yة خWfت�اجع� اإلدارة األم��
امC، -ان ذلA خالل ال!fال!ة الهات�Wة بE# وز�� ال]ارجWة األم��fي ت�ني بلI=E# أح�زته في عه� إدارة ت�

eووز�� ال]ارجWة ال>ه�Eني جابي إشf=از ال<!عة ال!اضي، ح�E بE# ال!,g�ث %اس@ وزارة ال]ارجWة 
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األم��fي أن ال�ز���# ق� ناقaا ال,K�gات األم=Wة وض�ورة مYاع�ة الaعC الفلEyY=ي م# خالل ض�ورة 
Kني، وق� إ�Eان ال>هWIة والWMال�ول الع� #Eع بW1y,ات الW{ه اتفاWة، وما ال� إلWانYاع�ات اإلنY!ال ال<

ر-  وز�� ال]ارجWة األم��fي بلI=E# على ض�ورة ت!,ع الفلEE=EyY# واإلس�ائEلEE# على ذات اإلج�اءات 
 .م# ال��gة واالزدهار وال�K!�ق�ا^Wة واألم#

ق� أك� على ال, ام ال�الKات ال!,g�ة %أم# الWIان ال>ه�Eني وKU<اد ومع أن ال�ز�� األم��fي    
كافة ال�سائل ل,dلEل أe صعاب ت�gل بE# ال�ول,E#، إال أن الWYاسة األم��Wfة ق� ت�اجع� ع# -��E م# 
نال!�Y,fات ال,ي حققها الع�و ال>ه�Eني Wr!ا ی,علt %ال�ع@ األم��fي ورM!ا صارت صفقة الق� وض@ 

 شmEا م# ال!اضي ول@ Kع� ه=اك أe ح�ی� ع# حل ال�ولة الed ت1=اه -�ش=�E مa,Yار أراضي ج�ی�ة
وصه� ال�ئ�W األم��fي الYابt، ورM!ا تع!ل اإلدارة األم��Wfة الgالWة على اس,�عاء زع!اء ال!=yقة 

ل ل!=اقaة ع�دة ال!فاوضات بE# الفلEE=EyY# واإلس�ائEلEE# على أساس حل ال�ول,E# الed ت1=,ه ال�و
الع�WMة في ق!ة ب�Eوت وأ^لق� م# خالله ال!�ادرة الع�WMة وو}z االس,yWان وUعادة ال<!Wع إلى ^اولة 

 . أKار ال!ق1ل٢٦ال!فاوضات %ع� انقaاع جائgة -�رونا واالن,]ا%ات ال,W���aة الفلW=EyYة في 
ل�yفE# إن ال,�gك ال�بل�ماسي األم��fي Kعyي ال�Jء األخ�J ل!فاوضات م,Yاو�ة بE# ا     

 #EE=EyYاألشقاء الفل Cف إلى جان�K يMي ع�>Wاس,�ات t!االس,=اد إلى ع #EE=EyYم# الفل Cج�,Yو�
نخاصة %ع� ع!لWات تW1yع مع الWIان ال>ه�Eني KقلC الyاولة على ال>های=ة الdی# gKاول� االس,فادة 

=Wة وتأس�W ال�ولة م# هdا ال,W1yع ل!>لg,ه@، وال!yل�ب االن ال,zWI حCY مق,WJات ال!>لgة ال�^
الفلW=EyYة وعاص!,ها الق�س الW{�aة، مع إ%قاء ال�صاKة ال�ی=Wة للهاش!EE# على ال!ق�سات اإلسالمWة 

 .وال!WgWYة
    @fgني خالل ال�Eها الع�و ال>هEات ال,ي ح>ل عل�Y,f!ي أن یلغي الMإن على ال!فاوض الع�

 ال�ولة الEه�دKة ال,ي yKالC بها ن,=Wاه� ال<ائ� Wr!ا s[K اع,�ار الق�س عاص!ة إلس�ائEل وق�مWة
وح ب الل�fWد واألح اب ال,ي ت�ور في فلIه، وعلى األح اب الع�WMة ان ت,�ارس أم� مaار-,ها %�fgمة 
صه�EنWة م�aو^ة %ع�م ق�مWة ال�ولة ال,ي تy!ح في تف��غ ال�ولة ال>ه�EنWة م# الع�ب -ق�مWة م=افYة 

Yاني والfYة في ال�ع�ی# الWاسيوم,=امW. 
إن ال!>لgة الغ�WMة س�اء -ان� أم��Wfة أو أوروWMة تI!# في إرضاء الع�ب -!>�ر رئYWي     

لل=فx الfaK edل ع>C في ال>=اعة الغ�WMة واألس��Eة، وهdا gK,@ وق�ف االتgاد األوروMي والWا%ان 
ت ال!,g�ة إلى وال>E#، ووق�ف اس,�اتW<ي ل�وسWا في ال<انC الع�Mي والJغx على إس�ائEل وال�الKا

@Jق eة دو أW=EyYة على -امل األرض الفلWMء ال�ولة الع��aن #!JK قةy=!سالم عادل في ال tEقgنت   
 .م١٩٦٧لألراضي الفلW=EyYة ال,ي أح,ل� %ع� ال�ا%ع م# ح ��ان م# عام 

lلق� %ات م# ال!g,@ على الع�ب أن ی,�جه�ا م�ة أخ� ل�ول ع�م االنWgاز والعال@ اإلسالمي     
لل�ق�ف في وجه الغ�yسة ال>ه�EنWة وال,ي ت<اوزت -ل الق�انE# وال,��aعات ال�ولWة والع�دة إلى ق�ارات 
 Cلyها، والYاة وال�فاع ع# نفWgولة قابلة لل�- #EyYة ال,ي تع,�ف مع.@ بل�انها %فل�g,!م=.!ة األم@ ال
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ات م,Yاو�ة وم,�ازنة وKU<اد م# الWIان الغاصC ع�م ال,�خل في الaأن ال�اخلي الفلEyY=ي مقابل عالق
 .الWات ل�ع@ فلEyY# -�ولة مY,قلة في ال!=yقة

ُوعلE=ا أن نY,�!� ال,�جه األم��fي ال<�ی� الK edعE� هdه ال�ولة الع.!ى -A��a في الgل    
ًول�W ^�فا �Kف إلى جانC الWIان ال>ه�Eني، ونY,�!� أJKا ع!t االخ,الف في ال!<,!ع ال>ه�Eني  ً

  .Y,eاو بE# ^�فE# م,�اخلE# في األی�ی�ل�جWا وال,�جه الWYاسيال�K edف %ال
  ٩ص/٤/٤/٢٠٢١ال�س,�ر 

*** 

  آراء ع��1ة م,�ج!ة
  "األراضي ال!g,لة"ع�دة ل!Y!ى 

  )معار�z(نحایW@ اس�وEM,� وج�ع� -�ت� : %قل@
 في هل تyلt اإلدارة ال!�نWة ال<�ی�ة لل�ئ�W ج� %ای�ن اإلشارة إلس�ائEل %أنه ی�ج� مPYول ج�ی�

  .نواش=y#؟ وفقا ل,ق��� ج�ی� ن�a في ال�الKات ال!,g�ة، gK,!ل أن �fK ال<�اب إK<ابWا
قتق��� وزارة ال]ارجWة األمW-�Eة ع�م ال!� %gقـ� اإلنـYان فـي أرجـاء العـال@ تعـا^ى مـع هـ�Jة 

  . ع�دة الى الWYاسة ال,ي -ان� م,�عة ق1ل إدارة ت�امC– "أراض مg,لة"ال<�الن وش�قي الق�س -ـ 
فـي "الف>ل ع# إس�ائEل في ال,ق��� ال<�ی�، والed ن�a أول أم�، �EaK إلى أنه Kع=ى %إسـ�ائEل 

، م�ل!ا أJKا ألراضي ه�Jة ال<�الن وشـ�قي القـ�س ال,ـي اح,لـ� أث=ـاء ١٩٤٩نyاق اتفاق اله�نة للعام 
  ." ووسع� إس�ائEل إلEها الحقا قان�نها، نyاق القJاء واإلدارة١٩٦٧ح�ب ح ��ان 
�� ال�الثة الYا%قة ال,ي ن�aت ت�g اإلدارة الYا%قة ام,=ع� ع# ال,عا^ي مـع شـ�قي القـ�س ال,قار

وذلــA %ــC1Y اع,ــ�اف الــ�ئ�W الــYابt دونالــ� ت�امــC %القــ�س عاصــ!ة . وهــ�Jة ال<ــ�الن -ــأراض مg,لــة
  . وWYMادة إس�ائEل على ه�Jة ال<�الن %ع� ن�g س=,E#٢٠١٧إلس�ائEل في العام 

، الed ن�a %ع� وق� ٢٠١٦ف,ق��� . إلس�ائEلي تغ�E ت�g ادارة ال<!ه�ر�ةك!ا أن ع=�ان القY@ ا
قــ>�E مــ# دخــ�ل ت�امــC الــى الE1ــ� األبــW;، ولI=ــه أع�تــه وزارة ال]ارجWــة فــي عهــ� إدارة الــ�ئ�W بــ�اك 

إســ�ائEل، "أمـا ال,ق��ــ�ان ال,الWــان فIانـا تgــ� ع=ــ�ان . "إسـ�ائEل واألراضــي ال!g,لــة"اوMامـا، تــJ!# ع=ــ�ان 
ولI# في الY=ة ال!اضWة أز�ل� ه�Jة ال<�الن ع# الع=�ان %C1Y . "ال<�الن، الJفة الغ�WMة وغ ةه�Jة 

  .األم�E-ياالع,�اف 
 �E1والع�دة الى اس,]�ام تع �!J!في ال �EEلة"نرغ@ ال,غ,g!فإن ع=�ان الف>ل فـي "األراضي ال ،

ولهـdا الـC1Y شـ�د . �� العام ال!اضي، م�ل!ا في تق�"اس�ائEل، الJفة الغ�WMة وغ ة"تق��� هdه الY=ة %قي 
اللغة في هdا ال,ق��� ل@ تأت لع�ض م�}z في أe مYألة م# مYائل الgل "رجال وزارة ال]ارجWة على أن 

ال�ائ@، ال,ي Kف,�ض أن ت�yح في ال!فاوضات بE# ال�yفE# ال!,علقE# %ال= اع، %!ا في ذلA الg�ود ال�ائ!ة 
  ."g�ود بE# إس�ائEل وأe دولة فلW=EyYة مY,ق1لWةللWYادة اإلس�ائEلWة في الق�س او ال
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قوأج� مYاع� وز�� ال]ارجWة األم�E-ي لgق� االنYان اس�fت %اس1ي اس,ع�اضا لل!�اسـلE# فـي  l
zا ال!�}ـdغ� و-�ر هـ=Eة ت�م سلWاع� وز�� ال]ارجYه م�E.ا مع نMال مـ# . أوروPوردا علـى سـ"zمعـار�" 

ة الغ�WMة وغ ة غ�Eت األس!اء وفقا للـWYاسة العامـة الصـyالحات في تقار��نا ع# اس�ائEل، الJف"قال إنه 
t^ـــة . الـــ�ول ال!],لفـــة وال!=ـــا>W,ن �fWســـ edمـــ# م<ـــ�د ال!�ضـــ�ع، والـــ zیـــ� م�}ـــ�g,ـــة لWنال ت�جـــ� ن

  .وعلى ح� ق�له، ی=�غي ق�اءة ال>Wغة بهdه ال�وح. "ال!فاوضات على ال!fانة ال=هائWة
ات شـ<C إســ�ائEل علـى سWاسـ,ها فــي ال!=ـا^t وال,ــي قك!ـا تyـ� ال!ــPYول األم�E-ـي اKـJا لقــ�ار

قات]dت في جلYة م<ل� حق� اإلنYان لألم@ ال!,g�ة فـي ج=Wـz، والـed اعل=ـ� ال�الKـات ال!,gـ�ة عـ# 
  .الع�دة لالنJ!ام الWه

نgـ# ": واضـاف. "قم<ل� حق� اإلنYان أب�l م�قفا ت!EE �ـا ت<ـاه إسـ�ائEل" إن "معار�z"وقال لـ 
  .م�E-ي في ال!<ل� خف; ع�د الق�ارات ال!=اهJة إلس�ائEل وع�د ال]yا%ات ض�هانف,]� %ان ال�ور األ

  ."eح�Jرنا Kقلل ال=aا� ض� إس�ائEل وMال,�از سYW!ح %الع!ل ض� ال!عاملة ال,!EE �ة ض�ها
ٍفي االتgاد األوروMي، الed ی,!AY ب,ع��z ش�قي الق�س وال<�الن -أراض اسـ,yWانWة إلسـ�ائEل، 

ن الــ�ولي KــY,ق1ل %ال,�حــاب %ــال�yع -ــل صــWغة م,<ــ�دة فــي هــdا االت<ــاه مــ# جانــC ت,عــارض مــع القــان�
  .ال�الKات ال!,g�ة

  ١٣ صفgة ٢/٤/٢٠٢١الغ� 
***  

  اخ�ار %االن<لE �ة
  

Aqsa Mosque in Ramadan-Halawani warns of dangerous plans targeting Al 
 

y warned of dangerous plans targeting The Jerusalemite activist Hanadi Halawani on Saturda

calling for confronting those plans , Aqsa Mosque in the coming month of Ramadan-the holy Al

.before it is too late 

called -Aqsa is in imminent danger after the calls of the so-Halawani pointed out that Al

.th of Ramadan28s to defile the Mosque on “Jerusalem Day” on the “Temple” group 

She said that this call comes within the temporal and spatial division policy that the occupation 

.Aqsa Mosque by designating Saturday for the Jews only-is trying to impose on the Al 

Rahma Gate chapel and the eastern courtyard from -Israel aims to cut off the al, moreFurther

".Temple"establishing the alleged , Hence. Aqsa and perform Jewish rituals in it-Al 

s to called “Temple” groups called on youth organizations and Jewish religious school-The so

attend a preparatory conference “to study how to organize the storming” on the Day of 
 .10/5/2021Jerusalem which will fall on Monday  

and this is the first time that a , in western Jerusalem, This conference will be held on Sunday
Aqsa -e of this size has been called for to discuss breaking into the Alpreparatory conferenc

.Mosque 
Palestinian Information Center 3-4-2021 

*** 
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Over 560 settlers defile Aqsa Mosque under 

police guard 
 

Hundreds of Jewish settlers escorted by police forces desecrated the Aqsa Mosque in Occupied 
Jerusalem on Thursday morning. 

564 settlers, including families, rabbis and leaders of illegal settlements, entered the Mosque 
through al-Maghariba Gate in groups and toured its courtyards under tight police protection, 

according to local sources. 

Many of those settlers performed Jewish prayers during their tours at the Islamic holy site. 

2021-4-1Palestinian Information Center   

*** 

Thousands of Muslim worshipers perform Friday 
prayer at Al-Aqsa 

 

The Islamic Endowments Department in Occupied Jerusalem said that thousands of Muslim 

worshipers performed Friday prayer in the holy Al-Aqsa Mosque courtyards. 

The Department stated that the Israeli police set up checkpoints in the al-Amoud Gate area to 

restrict the entry of the worshipers to the Al-Aqsa Mosque. 

Jerusalemite sources reported that the occupation police closed most of the roads leading to the 

Mosque and checked the ID cards of the Palestinian youths. This caused a crowd at the Gates 

and impeded the arrival of the Muslim worshipers. 

2021-4-2Palestinian Information Center   

*** 

Aqsa gates will remain open: Sheikh Bakirat 

in holy month of Ramadan 
 

Aqsa -deputy director of the Islamic Awqaf in Jerusalem and head of al, Sheikh Najeh Bakirat

t the Islamic Awqaf Administration will has affirmed tha, Academy for Science and Heritage

not close the Aqsa Mosque’s gates during the holy month of Ramadan despite the occupation 

.and its policies 

“Any Palestinian who will arrive at the Mosque’s gates has the right to enter and pray inside 

denouncing the Israeli attempts to impose its control over the Islamic , kirat said” Sheikh Ba,it

.holy site 

He warned of repeated attempts by the Israeli government to forcibly control the administration 

.of the Mosque’s affairs 

 persistence in interfering in the Mosque’s affairs to The Awqaf official attributed the Israeli

some Arab countries’ connivance and the US support for the Israeli government that helps the 

.Jewish temple groups and facilitates their activities 

the numbers of Muslim worshipers He accused the Israeli government of trying to limit 
arriving at the Mosque through imposing security cordons on the West Bank and the Old City 

.of Jerusalem 
Palestinian Information Center 3-4-2021 

*** 
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