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

Cذل Eوم�ض�عهمع ح=9 ال/ق��ـ� أو األخ�ار ال/ي ت�د في ال/ق��� ل�/�اسـ . 
 ةIم� الغا ��$Kال$/�ج$ة ال$قاالت 'ع< ال/ق��� ت /Lأو ابـّل  ���Nغ� ���Lمف

ســ�اء ال$�Q�ة أو ال$عارضة  ّوVس�ائ�ل��� ه� إب�از وجهة ن�4 هQالء الL/ـاب
  .ف�صة اإل_الع على وجهات ال��4 ال$\/لفة ئلXZاسة إس�ائ�ل، م$ا ی/Xح للقار

  و الق�سQaة لXLل نتق�م الل=�ة ال$لda' ا ال/ق��� اإلخ�ار ال��ميeإص�ار ه'g
 �hألف ٢٥٠ورقي ی�زع على ال$ع���� وال$ه/$��� إضافة إلى ت�ز�عه على ن 

 .نZ\ة إلL/�ونXة
  ا$k ،ة مالح4ات أو اق/�حاتIله ال/ق��� أ;I �$ع� الل=�ة أن ت/لقى مZو�

Eالل=�ة 'إرسال ال/ق��� ل$� ی�غ Eت�ح. 
  ال/�اصل مع �d$I ةIه الغاeالل=�ة على اله�اتف وال$�اقع ال$��0ة على وله

  غالف هeا ال/ق���
  

  نالل=�ة ال$لXLة لQaو الق�س
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�/h$الn  
  والق�ساألردن 

 #الفای :��oZه� األق� في ال�فاع ع� فل Cص�ت ال$لn.   
 ة��p$ة: م� أوراق الXNة الع�Kوع ال�ه�aوم ��oZة فلNع�و.   

  

  نشQو سXاسXة
 ه� ال$ق0لaت$�ا ع� الق�س الQة ت�94 مXابXال� ��oZفل.   

  

  اع/�اءات
 اماتh/ا... واع/قاالت... اقoX/اعفة اسKنوم.   
  او�ة واع/قالZXsر وال�oفى ال$قاص�٣م�اجهات في الa/Zش�ان م� أمام م .   

  

  اع/�اءات/ تقار��
  �hع/قل نI ي ٣٠٠٠االح/الل���oZي ن;فه9 م� فل��oZ٤٨ فل.   
 �0مة ص�dخ عXaالg :األق;ى دفاع ع� العق��ة �=Z$ٌال�فاع ع� ال.   
 9X/رهاب وتعVة الع�وان اإلس�ائ�لي .. ق$ع وXعلى األس�ثالثn.   

  

  تقار��
 الثاءxاد في األق;ى الa/دع�ة إلى ال�ف�� العام واالح.   
 yلة 'الق�س غ�ا: معار�$/hة ل$�اجهات مXًاس/ع�ادات إس�ائ�ل.   

  

9Lاخ/�نا ل  
 ةXة لـ .. 'اب الع$�د: معال9 مق�سXه�ف اله��ة اإلسالم/ZI اب الع$�د"االح/الل'."   
 ةXات مق�سX;\اس: شNساه�ة در.   

 

  آراء ع�XNة
 ل في انهاء االح/اللx$/ال$=/$ع ال�ولي مه$/ه ت.   
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  آراء ع��0ة م/�ج$ة
 ب�/� ب��ارت ..�����oZالفل ��pة دفاعا ع� ح{ الع�دة لالجIال=#ء . (ًأ_�وحة یه�د

   )الxال�
  

  اخ�ار 'االن=ل�#�ة 
 Palestinians see new Israeli govt as the same or worse than 

Netanyahu.  
 Israel's Bennett says his government will back settlement 

activity.  
 Saving Lifta: Palestinians rally against latest threat to 

depopulated Jerusalem village.  
 Israeli settlers attack Palestinian children with pepper spray in 

East Jerusalem.  
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  االردن والق�س
  nص�ت ال$لC ه� األق� في ال�فاع ع� فل��oZ: الفای#

  

أك� رئ�X م=ل� األ�Xان �X;ل الفای#، أن األردن '�Xادة جاللة ال$لC ع0�هللا  -  ب/�ا- ع$ان
ًالxاني، x$Iل ن$�ذجا في ال�Xs ال$a/�ك وال/آخي ب�� kافة ال$�dنات االج/$ا�Xة وال�ی�Xة والع��Xة ُ. 

ئه في مd/�ه ب�ار م=ل� األ�Xان، ی�م األح�، رئ�X م=ل� الZالم العال$ي وأشار خالل لقا
الXaخ قاس9 ب�ر، ی�افقه ع�د م� سف�اء الZالم في ال$=ل�، '�Khر ع�K ال$=ل� وسف�� الZالم 
األب ج��� س$��ات، إلى العالقات ال/ار�\Xة واألخ��ة وال$;�� ال�اح� ب�� الaع��0 األردني 

   .والفل��oZي
فای# أن جاللة ال$لC ع0�هللا الxاني ZIعى 'dل جه� م$�d إلى حل القXKة الفلX��oZة، وأك� ال

ّعلى أساس حل ال�ول/�� وVقامة ال�ولة الفلX��oZة ال$Z/قلة القابلة للXhاة على ح�ود ال�ا'ع م� ح#��ان 
   . وعاص$/ها الق�س١٩٦٧لعام 

nل$لC ع0�هللا الxاني ه� األق� في وقال إن األردن ه� األق�ب لفل��oZ وشع0ها، وص�ت جاللة ا
 .ال�فاع ع� القXKة الفلX��oZة وح{ شع0ها في االس/قالل والXhاة ال�hة ال��L$ة

ًلق� شdل اخ/الف�ا في األردن على ال�وام م;�ر ق�ة ل�ا، وخoاب�ا ل�dI 9 ی�ما إال خoا'ا "وأضاف  ً
ّجامعا، Iع94 الق�اس9 ال$k�/aة ب�� م\/لف األدIان الZ$او�ة ُ ّ، و�kا على ال�وام دعاة ن�a ثقافة ال$�hة ً

ٍوال�ئام، والع$ل على تع#�# ال�9X اإلنZانXة، ونe0 خoاب ال�Lا�Xة والع�ف، ف�Lا بeلC ع��انا إلخ�ة إنZانXة  ً ّ
   ."نفاخ� بها

 وذ�k الفای# أن ال�صاIة الهاش$Xة على ال$ق�سات اإلسالمXة وال$XhXZة في الق�س، ع$ل� 
ًوح$Xاتها وVع$ارها وم�ع ته���ها، مkQ�ا أن األردن 'قادة جالل/ه ل� Iق0ل ول� ZI$ح على الhفا� عل�ها 

ًب/غ��� ال�ضع القان�ني وال/ار�\ي في الق�س ال�aف، م��ها إلى اإلع$ار ال$/�اصل لل$ق�سات اإلسالمXة 
 .يوال$XhXZة في الق�س، الge أواله قادت�ا الهاش$���، و��اصله جاللة ال$لC ع0�هللا الxان

 �ZXالم ولZة للXارة ع� م�4$ة دول��ب�وره قال الXaخ قاس9 ب�ر، إن ال$=ل� الge ه� 
ًسXاسXة، ی�ع� إلى ال�hار والZالم وال$�hة في ال�a األوس�، الف/ا إلى أن م�ی�ة الق�س، هي م�ی�ة  ق

   .ًالZالم ول9 ت� الZالم ی�ما
 الxاني، في بeل ال=ه�د ال$X�Kة به�ف وأشار إلى أه$Xة دور األردن '�Xادة جاللة ال$لC ع0�هللا

قإحالل الZالم واالس/ق�ار في ال$�oقة، مkQ�ا أن األردن ه� القلE ال�ا'< لل�a واألمة الع�XNة، وأن�ا  ً
ًنأمل أن ی/hق{ الZالم على ی� جاللة ال$لC في ال$�oقة، م��0ا أن اس/ق�ار األردن وأم�ه م;لhة لألم/�� 

 .الع�XNة اإلسالمXة
 g١ص/١٤/٦/٢٠٢١ال�أ  

***** 
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 ع�وNة فل��oZ وم�aوع ال�هKة الع�XNة: م� أوراق ال$��pة
 

gاد�sدمحم ی�ن� ال 
م، ح�ل ال�ع�د ال/ي قoعها اإلن=ل�# ١٩٣٧م الo��0اني عام أثار نقاش في م=ل� الع$�

ٍللy��a ال��Zh ب� علي _�E هللا ث�اه، وع�وNة فل��oZ، ح�یxا ح�ل أه$Xة هeه ال�ثائ{ في وق�  ً
  .ٍ'اك�

nإذ ان�0 الع�ی� م� أعKاء ال�0ل$ان للh�ی� ع� اس/�xاء فل��oZ م� وع�د ب��oانXا للع�ب،  ّ
ار�\Xة، وهي ال�سائل ال$/�ادلة ب�� الy��a ال��Zh وال$ع/$� الo��0اني في وه� ما نف/ه ال�ثائ{ ال/

نم;� ه�� مd$اه� g.  
نوتKع�ا ع�ی� م� ال�ثائ{ في م�اخات تلC الف/�ة، في ال�;ف األول م� الق� ال$اضي، وتأك�� 

� ّم، على أن الy��a ال١٩٣٧�Zhال$لC ال$Qس� ع0�هللا األول اب� ال��Zh في األول م� آب عام 
فاوض اإلن=ل�# على دع9 اس/قالل ال�الد الع�XNة في ح�ودها ال$ع�وفة ض$� آسXا الع�XNة، وق� حاول 

  .نال��Z مd$اه� خالل تلC الف/�ة ال/�;ل م� هeا ال�ع� ما اس/�عى ال$لC ال$Qس� 'ال�د علXه
) ب.ن.د('h�ی� ل$��وب ش�kة الX��0ات األل$انXة ) األم�� آنeاك(إذ أدلى ال$لC ال$Qس� 

، القائل إن فل��oZ م�x/Zاه م� ال$�oقة ال/ي وع� االنLل�# للع�ب  نی�ح< �Xه ت;��ح ال��Z مd$اه�
  .'اس/قاللها ال/ام

نت�0دل� ب�� ال��Z مd$اه� «ًوق� ن�a ال$لC ال$Qس� 'اك�ا، 'ع< ال�ثائ{ ال/ار�\Xة ال/ي 
یلح الy��a : الم�� ع0� هللاوال$لC ح��Z وال/ي أذاع/ها ش�kة الX��0ات األل$انXة ع� لZان س$� ا

 على انLل/�ا 'اس/قالل ال�الد الع�XNة ض$� الh�ود اآلتي بXانها وهي م� م�س�� ١٩١٤ح��Z م�e س�ة 
 g�اله� �Xh$ا الى الIاذhج الع=9 ومXة الى ال�;�ة ع�� خلXالhة الXk�/ود ال�hًالى أض�ة، وم� ث9 إزاء ال

ال��h االح$� وش�ه ج#��ة س��اء وساحل ال��h األبX< الى والى ع�ن ف/�قي ع�ن انLل�#�ة وش$اال ح�اء 
  .«ناالس�d�ر

وت�اصل هeه ال�ثائ{ ال/ي ن�aتها ال;hافة األج�X0ة آنeاك على لZان ال$لC ال$Qس�، تف���ها 
hه ١٩١٥ آب س�ة ٣ب/ار�خ «ج اإلن=ل�#�ة، إذ إنه =للeی� ه�hل/�ا تع/�0 تLاه� أن ان$dنم أجاب م

 _لE الy��a ح��Z وN;�رة إنeار نهائي م;ادقة ١٩١٥ ایل�ل س�ة ٩ب/ار�خ .. هالh�ود سا'قا ألوان
  .«ب��oانXا على مoال�ه

: ًوت�aح هeه ال�ثائ{ ال$��aرة 'اك�ا ح�ود ال$فاوضات ال/ي ج�ت على ع�وNة ح�اض� ع�ة، مxل
ال�الد الge أg ق9Z م� ج0ل ل�0ان، وحف� 'h{ 'ال$oال�ة �X$ا Iعه� بهeا الق9Z م� (ب��وت ون�اح�ها 

���Zكان ق� خ;� للف�ن(.  
نم، E/k مd$اه� ١٩١٥ت���a الxاني س�ة ٢٤ب/ار�خ «األه9 في ما جاء في هeه ال�ثائ{، أنه 

أنه Iق0ل '$oالE الy��a حk ��Z$ا وع�ا م�س�� وأض�ة، وس�={ االس�d�رونة وNع< أج#اء س�ر�ا 
��h ح�ل هeه ال�قا  ال$�x/Zاه الى وق� الغ�XNة '$ا ف�ها ح$� وح$اه وق0ل الy��a ح��Z أن یQخ� ال
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 أك� ١٩١٧ ت���a األول س�ة ٨في » ك$ا إنه .«آخ� مع م;ادق/ه على ما ورد في ال/���h ال$�keر
ناالنLل�# والف�ن��Z في م�keة مk�/aة ح�ل مقاص�ه9 في ال�hب أن تعoى للع�ب ملء ال��hة في 

  ".ًال/�Xkة ال$�keرة آنفااخ/Xار شdل ال9dh ال$Z/قل ال\اص به9 ض$� ال�الIات 
انLل/�ا 'EZh ن�/ها ن�h الع�ب أن غای/ها م� ال�hب »  ص�ح�١٩١٨ ش�ا  س�ة ٨وN/ار�خ 
��ارة ت�x/Zى فل��oZ م� الh�ود الع�XNة ال/ي _ل0ها الy��a ح��Z «ول9 ی�د  .«االس/قالل الع�Nي

��ارة م$اثلة في مdات�E ل gا انه ال ی�ج� ا$k ل/�اLرن� ال/ي هي اآلن ب�� س$� االم�� وال/ي ق0ل/ها ان�
  .«ع0� هللا ال/ي ت��a الى اس/�xاء فل��oZ م� ال$$لLة الع�XNة ال$�ع�دة

ٍ �kد م��d على وجاءتم، ١٩٣٧هeه ال�ثائ{، ن�aت في ع�ی� ال;hف وال�kاالت العال$Xة، عام 
dات مh��;ع للع�ب، ووصف� ت�oاه م� ال�ع� ال$ق�x/Zم ��oZاه� أن فل$dاك نت;��ح مeن$اه� آن

 رN$ا kان� ه�اك ..ال: ًووجه ال$لC ال$Qس� إلXه _ل�ا ب��a ما I$لC م� وثائ{، 'ق�له» غامKة«'أنها 
  .« تع#ز ت;��hه وت�ح< مoال�E الع�ب في فل��oZوثائ{ م=ه�لة 

 ��Zhال y��aات ال/ي ورثها ع� ال��/Z$ه الeس� هQ$ال Cووضع ال$ل�hت;�ف العال9، ت 
 الع�XNة، ذلC أن ق�ار ال$aارkة في هeه 'فل��oZت�جXح kفة الع�ب لل$oال�ة 'hقه9 وذلC أله$�/ها في 

  .ًال�hب kان قائ$ا على م�hه9 ح��/هk 9املة، وسXادته9 على ح�اض�ه9 وأقoاره9
ًوهeه ال�ثائ{ ح/ى ال��م ب�� أی�g ال�اح��x، ت�و جان�ا م� س��ة ال�هKة، وeNل مل�ك ب�ي  g

 ،��oZة فلNهاش9 ألجل ع�و ��Zhاني اب� الxا ع0�هللا ال�dXة ح/ى ملXة راس\ة ما زال� ح��Zوهي م
  .ال�صي على ال$ق�سات اإلسالمXة وال$XhXZة

 g٢٠ص/١٤/٦/٢٠٢١ال�أ  
***** 

  نشQو سXاسXة
  فل��oZ ال�XابXة ت�94 مQت$�ا ع� الق�س الaه� ال$ق0ل

  

، ی�م األح�، ب�ئاس فل��oZ ال�XابXة في اج/$اعها، '�xh ل=�ة - ع$ان  gة ال�ائE دمحم ال4ه�او
نوح�Kر وز�� ال�ولة لQaو اإلعالم، ال�ا_{ ال�س$ي 'اس9 ال�dhمة، ص\� دودی�، وم�راء مQسZات 

 .اإلعالم ال�س$ي، دور اإلعالم ال�س$ي في ال�فاع ع� القXKة الفلX��oZة
g Eوأشاد ال4ه�او ب/عامل اإلعالم ال�_�ي مع االع/�اءات اإلس�ائ�لXة األخ��ة على الaع

الفل��oZي وال$ق�سات اإلسالمXة وال$XhXZة في الق�س، م�ضhا أن هeا اللقاء Iأتي ض$� سلZلة 
لقاءات تعق�ها الل=�ة مع وسائل اإلعالم ال$\/لفة، به�ف بل�رة رؤ�ة إعالمXة و_�Xة في م�اجهة 

��oZالفل Eعaوعة لل�a$ق� الhة على ال$ق�سات، ودع9 ال�$/Z$ة الXب�از قاالع/�اءات اإلس�ائ�لVي، و
م�ا�y األردن '�Xادة جاللة ال$لC ع0� هللا الxاني ت=اه القXKة الفلX��oZة وال�صاIة الهاش$Xة على 

 .ال$ق�سات



  

 
٨

gوakف ال4ه�او ع� ع#م ل=�ة فل��oZ ت�9X4 مQت$� ع� الق�س الaه� ال$ق0ل، k$ا دعا إلى 
ً على ج$ع مل�� ت��Xع، ت$ه��ا  دولة وشارف�٨٠، وال/ي انoلق� في "gحقي وق�ار"الع�دة "إن=اح ح$لة  ن

 .ل�فعها م� خالل م�k# الع�دة الفل��oZي إلى األم9 ال$/h�ة
ًوقال دودی� إن جاللة ال$لC ع0� هللا الxاني یkQ� دائ$ا أن القXKة الفلX��oZة هي قXKة األردن 

ّال$�k#�ة، ودرتها الق�س الy��a، مkQ�ا أه$Xة ال�صاIة الهاش$Xة ال/ار�\Xة في ال� ّ ّ فاع ع� ال$ق�سات ّ
ّاإلسالمXة وال$XhXZة في الق�س، ومa�دا على أن األردن '�Xادة جاللة ال$لC یe0ل kل جه� م$�d م�  ّ ً ّ
ّأجل إحقاق الh{ الفل��oZي، وفي مق�مة ذلC إقامة ال�ولة الفلX��oZة ال$Z/قلة ذات الXZادة، على  ّ ّ ّّ ّ

 .y��aم، وعاص$/ها الق�س ال١٩٦٧خ�o  ال�ا'ع م� ح#��ان عام 
وفي رده على مالح4ات أعKاء الل=�ة ومق/�حاته9، أوضح دودی� أن ال�dhمة ت��4 'إI=ابXة 
ًلل�ق� ال�0اء به�ف ت���o أداء ال$QسZات اإلعالمXة، وت$��dها م� إب�از القXKة الفلX��oZة، م�a�ا 

 .'ال$ق/�حات ال/ي ق�مها أعKاء الل=�ة
ّوأك� دودی� ح�ص ال$QسZات اإلعالمXة ال� ّ ًس$Xة على إب�از القXKة الفلX��oZة والق�س، م��aا ّ ّ

ّإلى أنها س/ع$ل على ت���o ب�ام=ها ون�aاتها اإلخ�ار�ة '$ا I\�م األشقاء الفل�����oZ، و�Zه9 في إب�از  ّ ّ
ّق�K/ه9 العادلة، 'اإلضافة إلى إب�از ال/الح9 ب�� الaع��0 األردني والفل��oZي، وال/��k# على ال$�اس�ات 

ّ وال/ار�\Xة ال$ه$ة في تار�خ الق�س وال$Z=� األق;ى ال$�اركّال�ی�Xة ّ. 
ًك$ا أك� وز�� ال�ولة لQaو اإلعالم أن ال\oاب اإلعالمي ال�س$ي یQش� دائ$ا على ال$$ارسات  ّ ن
�Xة �aّواالن/هاكات ال/ي ت$ارسها ق� االح/الل ب�صفها م$ارسات خارجة ع� القان� ال�ولي وق�ارات ال ن n

 .ال�ولXة
" ب/�ا"، ال#م�ل فای{ ح=از��، إلى تyXxL "ب/�ا"ه، أشار م�ی� عام وkالة األن�اء األردنXة م� جه/

لل$�اد ال;X¤hة ال$/علقة 'القXKة الفلX��oZة والق�س، وV£هار معاناة الفل�����oZ في الق�س وغ#ة، 
م��وNي ال�kالة في ن/X=ة الع�وان اإلس�ائ�لي األخ��، وVب�از ال$��y األردني ال�س$ي والaع0ي، م� خالل 

نرام هللا وغ#ة، إلى جانE ال/��Z{ مع وزارة األوقاف والQaو وال$ق�سات اإلسالمXة ل$�اك�ة أg ت�oر 
 .ًعلى األرض، فKال ع� تغXoة kل نaا  مhلي وخارجي ی/عل{ 'الق�س وال$ق�سات

، دمحم بلق�، أن ال$QسZة ت\;� ��xkا م � نوأوضح م�ی� عام مQسZة اإلذاعة وال/لف#��
ساعات ال�0 للقXKة الفلX��oZة ع�0 الع�ی� م� ال�0امج ال/ي تع�0 ع� ال$��y ال�س$ي لألردن، ودوره 

 .قفي ال�فاع ع� حق� الaعE الفل��oZي
ًوأشارت ال$�ی�ة ال/�ف�Ieة لق�اة ال$$لLة، دانة ال;Xاغ، إلى م�اك�ة الق�اة إعالمXا لألح�اث 

الXaخ ج�اح، إضافة إلى ال�0امج ال�ثائ�Xة، وال/غXoة ال��مXة األخ��ة، 'إ£هار معاناة أهالي الق�س وحي 
 .ل$ا تaه�ه الZاحة الفلX��oZة م� أح�اث وت�oرات

  ٣ ص١٤/٦/٢٠٢١ ال�س/�ر
***** 
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  اع/�اءات
 ومKاعفة اس/oXان... واع/قاالت... اق/hامات

  

ناق/9h مZ/�_�� م/�oف� یه�د أم� ساحات  ال$Z=� األ -  وkاالت - الق�س ال$h/لة  ق;ى ن
ونفeت االق/hامات '�hاسة مa�دة م� ش�_ة  . ال�hم الق�سي الy��a '$�ی�ة الق�س ال$h/لة- ال$�ارك

وأعل�� دائ�ة األوقاف اإلسالمXة 'الق�س ال$h/لة، ان . االح/الل اإلس�ائ�لي ال\اصة ال$�ج=ة 'الZالح
غارNة على شdل ً  مZ/�_�ا ح�� اق/h$�ه ع�0 'اب ال$٥٨ع�د ال$Z/�_��� ال$ق/h$�� وصل إلى 

  .م=$�عات ونفeوا ج�الت اس/ف#از�ة في 'احاته وس� ال/;�g له9 'ال�oد وه/افات ال/��0L االح/=اجXة
 ام�أة و ٤٢ فل��oZي م� ب��ه9 ٣١٠٠٠م� جانE آخ� اع/قل� سلoات االح/الل اإلس�ائ�لي 

4$ة حEZ تق��� ً _فال خالل اIار ال$اضي م� م\/لف ال$�ا_{ ض$� ح$الت اع/قال ع�aائXة وم�٤٧١
�����oZات األس� الفلZسQشه� صادر ع� مn g.  

، "شف�ت راح�ل" م\ooا ��0kا ل/�سعة مZ/�_�ة اإلس�ائ�لي سلoات االح/الل أع�تهeا وق� 
 ج��ب . ال$�ا_��� في جال�د وت�مXsZاأراضي وح�ة اس/oXانXة ج�ی�ة، على حZاب ٥٣٤ی/K$� إضافة 

 .م�ی�ة نابل� ش$ال الKفة الغ�XNة
، إن األح�ل مQZول ملف االس/oXان في ش$ال الKفة الغ�XNة غZان دغل� في بXان ال��م وقا

 عام أ�X$�اق�ار ال$\�o ال=�ی� سKXا�y االس/oXان الى ن�h خ$� م�ات في ال$Z/�_�ة ال/ي 
  .  جال�د وت�مXsZاأراضي، على ١٩٩١

 g١٠ص ١٤/٦/٢٠٢١ال�أ  
***** 
   ش�ان م� أمام مa/Zفى ال$قاص�٣م�اجهات في ال�oر والZXsاو�ة واع/قال 

  

 شــ�ان مق�ســ��� مــ� حــي ٣مــZاء أمــ� الــ�0Z، ) ال$ــZ/ع���N(اع/قلــ� قــ�ة خاصــة مــ� وحــ�ة 
  .ال�oر في م�ی�ة الق�س، �X$ا شه�ت بل�ة سل�ان م�اجهات مع ق�ات االح/الل

وتــ9 ت�ف�ــe ع$لXــة اع/قــال شــ�اب الoــ�ر قــ�ب مZ/ــaفى ال$قاصــ� فــي القــ�س ال$h/لــة، إذ هــاج9 
g عاما، ولQ ال�ZLاني، ال�ـالغ مـ� الع$ـ� ٢١رامي صالح ال�ی�، ال�الغ م� الع$� : ال�aان) Z/ع���Nال$( ً

  .ً عاما، وه�دوه9 'اس/\�ام الZالح، ق0ل اع/قاله٢٥9ال�الغ م� الع$�  ً عاما، وع0� هللا اله�رة،٢٢
ــ�aان ال ــل صـــ�ت٣Xواق/h$ــ� قـــ�ات االحــ/الل بلـــ�ة الoــ�ر عقـــE اع/قـــال ال ة ت=ـــاه ، وألقـــ� ق�اب

  .ال$�ا_��� 'ال0ل�ة، ما أدn الن�الع ال$�اجهات في م�Xh ال0ل�ة
'ال/#ام� مع ذلC ان�لع�، م�اجهات مع ق�ات االحـ/الل فـي حـي عـ�� اللـ�زة ج�ـ�ب بلـ�ة سـل�ان، 

ّوأفاد شه�د �Xان 'أن ج��د االح/الل قام�ا 'إ_الق ال�صاص ال$oا_ي والق�ابل  .ج��Nي ال$Z=� األق;ى
  .تXة ص�ب ال�aان وال$�ازل خالل تلC ال$�اجهاتالغاز�ة وال;�
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ًوشه�ت م�ی�ة الق�س ال$h/لـة فـي شـه� مـای� ال$اضـي، أحـ�اثا مـa/علة تـ�ح�ج� ل/ـa$ل مع4ـ9 
أحXاء ال$�ی�ة، ب�أت في ساحة 'اب العام�د وان/قل� إلى الXaخ ج�اح ث9 ت�hل� إلى ��ة لh$اIة األق;ى 

  .ال$Z/�_��� وVح�ا  اق/hامات
ً مق�سـXا لالع/قــال خـالل شــه� ٦٧٧�ه م�kـ# معل�مــات وادg حلـ�ة، فقـ� تعــ�ض وحـEZ مـا رصــ 

ً عامــا، ١٤- ١٣ حالــة اع/قــال أل_فــال ت/ــ�اوح أع$ــاره9 بــ�� ٢٠ً قاصــ�ا، مــ�ه9 حــ�الي ١١٦: أIــار ب�ــ�ه9
  . قاص�ات٨ب��ه�   م� اإلناث،٣٢ًإضافة إلى 

قـال، 'ـاب العـام�د وال$�ـا_{  حالـة اع/١١٧وت�زع� االع/قاالت ال$��انXة، بـ�� األقـ;ى وأب�ا'ـه 
 حالة اع/قـال، k$ـا سـ=ل� مpـات حـاالت االع/قـال ٧٩، وم� حي الXaخ ج�اح ب/Z=�ل ١٣٨الق���ة م�ه 

  .ال$\/لفة م� ال0ل�ات واألحXاء
  ١٣/٦/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 

***** 

  اع/�اءات/ تقار��
 �hع/قل نI ي ٣٠٠٠االح/الل���oZي ن;فه9 م� فل��oZ٤٨ فل  

  

كaف تق��� صادر ع� م=$�عة مـ� ال$QسـZات الhق��Xـة الفلـX��oZة : "الق�س الع�Nي"ـ رام هللا 
ــار Iــات الق$ــع واالع/ــ�اء٢٠٢١مــای�/ ّأن شــه� أ Xــي ع$ل ّات ال/ــي شــ�/ها قــ�ات ً، شــه� تــ;ع��ا خ�oــ�ا ف

ّس�ائ�لي 'h{ الaعE الفل��oZي وتh�ی�ا مع ش�ارة األح�اث ال/ـي بـ�أت فـي 'ـاب العـام�د فـاالح/الل اإل ي ّّ
  .٢٠٢١أب��ل  / نZXان١٣الق�س في 

nووفقا لل/ق��� ال;ادر ع� ه�pة شQو األس� وال$�hر��، ونادg األس�� الفل��oZي، ومQسZة  ن ً
ّالـK$�� ل�عاIـة األسـ�� وحقـ� اإلنـZان، وم�kـ# معل�مـات وادg حلـ�ة ـ القـ�س، فـإن سـلoات االحـ/الل  ق

ً_فال، م� م\/لف ال$�ا_{ ) ٤٧١(ال�Zاء وم� ) ٤٢(فل��oZي م� ب��ه9 ) ٣١٠٠(اإلس�ائ�لي اع/قل� 
، ح�� بلغ� ن�h ١٩٤٨ض$� ح$الت اع/قال ع�aائXة وم�4$ة، kان� أعالها في األراضي ال$h/لة عام 

  .ً_فال) ٢٩١(حالة اع/قال م� ب��ه9 ) ٢٠٠٠(
ُوحEZ ال/ق��� فق� س=ل الع�یـ� مـ� االن/هاكـات ال=ـXZ$ة ال/ـي رافقـ� ع$لXـات االع/قـال الXxLفـة 

$�ه=ة فـي م\/لـف ال0لـ�ات، ولـ9 ت/��ـy ع�ـ� ل4hـة االع/قـال 'hـ{ ال$ع/قلـ�� وعـائالته9، بـل 'ق�ـ� وال$
 �xوال/ه�ی�، ح�� وجه� أك Eات ال/�ه�Xاسات الحقا، '$ا ف�ها ع$لXZلة م� األدوات والZة ع�0 سل�$/Zم

  . 'h{ ال$ع/قل��اتهامالئhة ) ١٧٠(م� 
حالـة اع/قـال ) ١١٠٠(XNة '$ا ف�ها الق�س نhـ� و_ال� ح$الت االع/قال ال�اسعة في الKفة الغ�

) ٦٧٧(مــ� ال�ــZاء والف/Xــات، وkانــ� أعالهــا فــي القــ�س وصــل� إلــى ) ٤٢(ة، و/ً _فــال١٨٠مـ� ب�ــ�ه9 
  .حالة اع/قال
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ــ�س  ــاالت فــي الق ــال مــ� ال$�ی�ــة، مــ� ب��هــا ) ٦٧٧(وNلغــ� حــ;�لة االع/ق ــة اع/ق ) ١٢٤(حال
م� ) ٣٢(ً عاما، إضافة إلى ١٤- ١٣ل ت/�اوح أع$اره9 ب��  حالة اع/قال أل_فا٢٠ ح�الية م�ه9 /قاص�ا

قاص�ات، ح�� أف�ج ع� مع4$ه�a' 9و  أب�زها اإل'عاد ع� مdان االع/قـال، الhـ�� ) ٨(ال�Zاء، ب��ه� 
 أIام ح/ى أسـ�0ع�� ودفـع kفالـة نق�Iـة، �X$ـا قـ�م� لعـ�د مـ�ه9 لـ�ائح اتهـام، ٣ال$�#لي لف/�ة ت/�اوح ب�� 

  .زناز�� ال/hق�{وما زال 'عKه9 داخل 
أمـ� اع/قـال ) ١١٦(gأمـ� اع/قـال إدار ب��هـا ) ٢٠٠(gّوNلغ ع�د أوام� االع/قـال اإلدار الـ;ادرة 

nوت��a مQسZات األس� وحق� اإلنZان إلى أن ع�د األس� وال$ع/قل�� الفلـ�����oZ فـي ، gّإدار ج�ی�ا nق
أس��ة، �X$ا بلغ ) ٤٠(، ب��ه9 ة/أس��) ٥٣٠٠( ن�h ٢٠٢١مای� / نس=� االح/الل بلغ ح/ى نهاIة أIار

 �hم�  _فال) ٨١(كان م� ب��ه9  _فال) ٢٥٠(نع�د ال$ع/قل�� األ_فال والقاص��� في س=� االح/الل ن
  .ًمع/قال) ٥٢٠( ما زال�ا مع/قل��، وNلغ ع�د ال$ع/قل�� اإلدار��� ن�h ١٩٤٨األراضي ال$h/لة عام 

) ً عاما٢٨(األس�� الغ�Kف� أب� ع�oان nو�\�ض خ$Zة أس� إض�ا'ا مف/�حا ع� الoعام وم�ه9 
، واألسـ�� الـXaخ خـ�K ) ٤٠(ال\ل�ل ال�KI geب ع� الoعام م�e / م� دورا gّی�ما رفKا الع/قالـه اإلدار
، وهــ� ) ١٥(مــ� ج�ــ��، وهــ� مــ�Kب عــ� الoعــام م�ــe )  عامــا٤٣(عــ�نان  gّی�مــا رفــKا الع/قالــه اإلدار ً

مــ� م\ــ9X ج�ــ��، مــ�Kب عــ� )  عامــا١٨(�و الــaامي  واألســ�� ع$ــ"ال=ل$ــة"مh/=ــ# فــي زنــاز�� مع/قــل 
 eعام م�oـع فـي زنـاز�� سـ=� ) ١٤(ال��I ،  واألسـ�� ی�سـف العـام� "م=ـ�و"gّی�مـا، رفـKا الع/قـال اإلدار

، ��Iـع فـي زنـاز�� ) ١٤(مـ� م\ـ9X ج�ـ��، مـ�Kب عـ� الoعـام )  عامـا٢٨( gّی�مـا رفـKا الع/قالـه اإلدار
  . "م=�و"س=� 

علــى ال/ــ�الي رفــKا ) ١١(رام هللا، ی�اصــل إضــ�ا'ه عــ� الoعــام لل�ــ�م والــXaخ ج$ــال ال��oــل مــ� 
  .nالس/$�ار اع/قال اب�/ه ال;hا�Xة '�a ال��oل إدار�ا

  ٧ ص١٤/٦/٢٠٢١الق�س الع�Nي 
***** 

  ٌال�فاع ع� ال$Z=� األق;ى دفاع ع� العق��ة: gالXaخ ع�dمة ص�0
  

 علـى gصـ�0 ع�dمة الXaخ العلXا، مXةاإلسال اله�pة ورئ�X ال$�ارك، األق;ى ال$Z=� خE�o ّأك�
  .ًعقائ�Iا ًدی�Xا ًواج�ا یQدX� gه ی�ا'� م� ّوأن العق��ة، ع� ٌدفاع ه� األق;ى ع� ال�فاع ّأن

 ل/ه��ـ� خاللهـا مـ� و�ـZعى Iق�دهـا ال/ـي االحـ/الل م\ooات ّأن إلى gص�0 ع�dمة الXaخ وأشار
 ت�hص العائالت لLل وال/ق�ی� ال�da ووجه ،فاشلة م\ooات هي ال$=االت كافة وفي _اقاته 'dل ال$�ی�ة

   .األق;ى في ال$�ا'��o ص$�د ل/ع#�# أف�ادها 'dل كامل 'daل ال�Nا  على
ــة نــ�وة خــالل gصــ�0 وأشــار Xون�/Lــ�م إل  ان/هاكــات ّأن إلــى ٢٠٢١ ی�ن�ــ�/ح#�ــ�ان ١٣ األحــ�، ی

  .واإل'عادات والhف��ات االق/hامات ب�� ما م/�saة األق;ى 'h{ االح/الل
 لـ�X األقـ;ى أن علـى یـ�ل وهـeا مـa�دة ح�اسـة خـالل مـ� نdIـ� االق/hـام" :gص�0 الXaخ الوق

 ،"األقـ;ى تف��ـغ بهـ�ف ال$ق�سـ��� إ'عـاد hIـاول �X$ـا له9، مdاسE ل/hق�{ االق/hامات نxdIف� بل له9،
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 لقـ�ان��ا مـع ت/عـارض بل الKhار�ة، وغ�� اإلنZانXة وغ�� القان�نXة غ�� ال�ا_لة الXZاسة" بـ ذلC واصفا
  ".ال�ولXة

 ارض ملXLـة إث�ات  م�ت/$�d ل9 ال$/�oفة ال=$اعات ّأن ّب��، ج�اح، الXaخ حي ع� ح�یxه وفي
 ادعـاءات كلهـا أنهـا علـى یـ�ل مـا أهلهـا، ّل�حلـ�ا ت$�dـ�ا ول�" :وأردف ،١٩٧٢ عام م�e ج�اح الXaخ حي

 'ال/فـــاوض Iق0لـــ�ا ولـــ� نوثـــاب/� نم/$ـــ�dZ الhـــي فـــي ال$ـــ�ا'��o ال$ق�ســـ��� أن علـــى وشـــ�د ".'ا_لـــة
ا والـ;فقات،  لhـ;ار إسـ$�/Xة م�sdـات ب�ضـع الhـي سـdان علـى وتـKغ� ت$ا_ـل االحـ/الل اك9ُحـ أن ًـالف/

  .ال$ق�سة ال$�ی�ة 'اقي ع� وف;له الhي
 خ�oـ� اح/اللـي م\oـ� ضـ$� و�Kعه ج�اح الXaخ حي م� ی/$�d ل� أنه ی�رك االح/الل" :وتا'ع

 ل$hاصــ�ة ج��Nــا 'ــZل�ان nالهــ� 'oــ� وحــي وال�ــZ/ان شــ$اال، حجــ�ا الــXaخ علــى الــ�oXZة نی��ــ�و وهــ9
  ".له االن/�اه E=I خ��o م\�o وهeا األق;ى

�oخ قوتXaص�0 الg اعي إلىZاتـه االحـ/الل مoo\ـات أن وأوضـح ال�ح$ـة، 'ـاب فـي ومoo\م 
 ىاألقـ; مـ� ی/=ـ#أ ال جـ#ء هـ� الـge ال�ح$ـة 'ـاب حـ�ل ت�kـ#ت ٢٠١٩ 'عـ� قادهـا ال/ي الفاشلة االح/الل
  .العل$Xة ت��Khاته9 إلن=از والعل$اء لالئ$ة وغ�فا قاعات و�a$ل ال$�ارك

 عــ� الــ�فاع فــي ك�0ــ� دور لهــا ال$ــ�أة إن" :وقــال ت/#ایــ�، ال$ــ�ا'��o أعــ�اد أن إلــى gصــ�0 ولفــ� 
 أةال$ــ� دور مx$�ـا ،"فلـ��oZ وأنhـاء وغـ#ة القـ�س فــي كxـ� خ�ـZاوات فـ�ه� فلـ��oZ نـZاء ألن ،اإلسـالم

   .شه�اء أب�ائها وتق�9I ودفاعها رNا_ها يف الفلX��oZة
 ال�ــ;� أن مــ� ی/أكــ� اإلســ�اء ســ�رة Iقــ�أ مــ�" :م�اخل/ــه نهاIــة فــي gصــ�0 ع�dمــة الــXaخ وقــال 

 مـع Iـأس وال ك�xـ�ة فال�ـaائ� س��ه<، أن�ا إال األوقات م� وق� في ان/�ZLا ل� وح/ى لل$Zل$��، والغل�ة
  ".الع$ل مع ق��  وال األمل

  ١٣/٦/٢٠٢١س م�قع م�ی�ة الق�
***** 

9X/رهاب وتعVة الع�وان اإلس�ائ�لي على األس�.. ق$ع وXثالثn  
 

 أعاد ن�a مقoع ف��ی� م�Zب ی�ث{ اق/hام وح�ات الق$ع اإلس�ائ�لXة لZ=� ال�قE –غ#ة  
nال;�hاو واع/�ائه9 ب�حXaة على األس� الفل�����oZ تZل�X ال�Kء على الق$ع وال/��Lل واإلرهاب  g

قاألس� في س=� االح/الل، ناسفا kل ال$#اع9 اإلس�ائ�لXة ال/ي ت�وج الح/�ام حق� الI geقاسXه  ن n
  .nاإلنZان واالل/#ام 'ال$�اث�{ ال�ولXة ال$/علقة 'األس�

و��ث{ مقoع الف��ی�، الge ن�a ی�م ال\$�X ال$اضي، ع$لXة اق/hام ع�اص� م� وح�ات الق$ع 
 9Zخالل األح�اث، واع/�ائه٤9لق Eعلى األس� ب�اخله، ح��  في س=� ال�ق yXي ع�aل وحda' n

، ث9 ج�ه9 على األرض،  ّش�ع� 'إ_الق X$kات ��0kة م� ق�ابل الغاز ال$�Zل لل�م�ع على األس� n
ّواالع/�اء عل�ه9 'ال�Kب ال$�0ح 'اله�اوات والع;ي الxق�لة وه9 م0dلي األی�g خلف £ه�ره9، إضافة إلى 

da' >ه9 ال�عKل غ�� آدميقإلقائه9 على األرض ف� 'ع.  



  

 
١٣

 #kت�ث�{ م� EZhNإعالم األس�“وn ” 4ه� ج#ءا فق� م$ا تع�ضI ب�Z$ع الف��ی� الoّفإن مق ّ
n لع$لXة ق$ع وحXaة خالل ع$لXة نقل أس� ٢٠١٩) مارس(nاألس� في ال�ا'ع والع���a م� شه� آذار

  .g في س=� ال�قE ال;�hاو٣ إلى ق9Z ٤م� ق9Z ” ح$اس“
ّو�kQ� ال$�k# على أن ال$aه� ّ ال$�Zب Iع� أح�ث دل�ل على م�n الع�ف وح=9 ال��o وال/��Lل ّ ّ

نض� األس� الفل�����oZ في س=�نها، في £ل ¬Xاب س=� االح/الل ع� ” إس�ائ�ل“الge ت$ارسه  n
  .ّال�قا'ة وال/ف/�X م� ق0ل ال=هات ال�ولXة ال$\/;ة

ّوEZhN رئ�X ال$�ص� األوروم/�سoي لhق� اإلنZان رامي ع0�ه فإن سلoات  االح/الل ق
�=Zاألس� في ال }h' ة على ج�ائ$هاXo9 وال/غX/ناإلس�ائ�لي تع$� إلى ال/ع n.  

ّت�و��ة تK$�� مقoع الف��ی� ال$�Zب الge ی�ث{ ” ت��/�“ون�a ع0�ه، ع�0 حZا'ه '$�قع  ّ ّ
 9Zة على األس� في قXي ل�ح�ات الق$ع اإلس�ائ�لaاالع/�اء ال�حnا ع� ٤Nمع� ،Eال�ق �=Z' ً“ص�م/ه ”

a$لل �dّاه� ال$�ثقة، قائال إنها تع nاع/�اءات م/�Lرة ل=��د االح/الل ض� األس� الفل�����oZ داخل “ً
  .”نالZ=� اإلس�ائ�لXة

nوأشار رئ�X ال$�ص� الhق�قي إلى أن هeه اإلج�اءات الق$Xsة 'h{ األس� في س=� ال�قE ل9  ّ
ّت األس� في تلC الف/�ة، وش� ّت�ف ع�� هeا الh�، بل ت9 ال/غXoة على ال=��$ة م� خالل م�ع ز�ارا n

  .nح$الت مxdفة م� أجل قoع ال/�اصل ب�� األس� وذو�ه9، وح/ى م�عه9 م� ال/�اصل مع ال$hام��
n أس��ا شdاو إلى ش�_ة االح/الل مoال��0 'إج�اء تhق�{، ١٣ّوعقE هeا االع/�اء ال�حaي، ق�م 

ّ ال$لف ب�ع� أنها ل9 تo/Zع أغلق�” ماح�“ول�L دائ�ة ال/hق�{ في م\الفات ش�_ة االح/الل  n
�=Zام الZة داخل أق�a/�$ام��ات ال$�ا��ة الd' }ّال�ص�ل إلى ال$ع/�ی�، ب�غ9 أن االع/�اء م�ث ّ.  

 ح�اس ١٠اإلس�ائ�لXة فإن ال$قoع ال$�Zب ی�ث{ �Xام ما ال Iقل ع� ” هآرت�“ووف{ صXhفة 
 �N�=/ق�{ اسh/وح�ة ال �Lاء، ل�=Zق�{  م�ه9 فق�٤'االع/�اء على الh/ق0ل أن تق�ر إغالق ال ،

ّ، زاع$ة أنها ل9 ت�=ح 'الع�xر على ج$Xع الZ=ان�� الge شار�kا ”م=�م م=ه�ل“ّوتق���ه ت�h مZ$ى 
  .في االع/�اء

” أح� األح�اث األك�x ع�فا“ونقل� ال;Xhفة ع� أح� ض�ا  الZ=� اع/�افه 'أن االع/�اء Iع/�0 
nفي س=� االح/الل، وج� نقل ق�ا'ة    .، ب��ه9 اث�ان في حالة خ��oة”س�روkا“ا إلى مa/Zفى  أس��١٥ن

gو�oالE رئ�X ه�pة شQو األس� ق�ر أب� '�d ال$=/$ع ال�ولي ال\�وج ع� ص$/ه، وال/�hك  n ن
ّالف�ر ل�ضح ح� ل=��$ة االع/قاالت ال$ gي��oZالفل Eعaأب�اء ال }h' ة�$/Z.  

  
  
  
  



  

 
١٤

نمa�دا على ض�ورة أن �dI لل$=/$ع ال�ولي م��y أمام  ً االح/الل الge ی�وس kل ی�م “هeا ّ
  .”ناالتفا�Xات وال$�اث�{ ال�ولXة، ال/ي وج�ت ل;� �kامة اإلنZان، وح$اIة حق�قه

aIّار إلى أن ه�pة شQو األس� وال$�hر�� أفادت 'أن ع�د حاالت االع/قال في صف�ف  ّn ن
 ��١٧ها أك�x م� ن بلغ ن�h مل�� حالة اع/قال، ب١٩٦٧الفل�����oZ م�e ال\ام� م� ح#��ان العام 

  . ألفا م� األ_فال٥٠ألف حالة اع/قال م� الف/Xات وال�Zاء واألمهات، وما ی#�� على 
على - ّوأوض�h اله�pة أن ج$Xع م� م�وا ب/=�Nة االع/قال م� الفلk ،�����oZان�ا ق� تع�ض�ا 

نقاسXة في س=� g إلى شdل م� أشdال ال/عeیE ال=g�Z أو ال�فZي واإلیeاء ال$ع�� وال$عاملة ال- األقل
   ..االح/الل اإلس�ائ�لي

nوEZhN معXoات ن�aتها مQسZات م\/;ة 'Qaو األس� في نZXان ّال$اضي فإن ) أب��ل( ن
 س��ة، ٤١ س=�ا وم�k# ت��yX وتhق�{، ب��ه9 ٢٣ فل��oZي في ٤٥٠٠سلoات االح/الل تع/قل 

  ).ندو مhاك$ة(إدار�ا   مع/قال٤٤٠ قاص�ا، و١٤٠و
  ٣٠ص/١٤/٦/٢٠٢١الغ� 

***** 

  تقار��
 دع�ة إلى ال�ف�� العام واالح/aاد في األق;ى الxالثاء

  

 دع� م�4$ات وف;ائل فلX��oZة إلى ال�ف�� العام واالح/aاد في -   وkاالت-  فل��oZ ال$h/لة 
 .ساحات ال$Z=� األق;ى وش�ارع ال0ل�ة الق�I$ة '$�ی�ة الق�س ال$h/لة، الxالثاء ال$ق0ل

�ا_{ 'اس9 الk�hة ع� م�ی�ة الق�س دمحم ح$ادة، ت#ام�ا مع م�ع� جاء ذلC في بXان صادر ع� ال
 .نال/ي Iع/#م مZ/�_�� ت�X4$ها في الق�س، ب�ف� ال��م» األعالم«م��Zة 

ن�ع� أهالي وش�اب الق�س الxائ� لل�ف�� العام واالح/aاد في ساحات ال$Z=� «: وقال ح$ادة
oة ل/ف��� الف�صة على ق$I�ق�{ م0/غاه9األق;ى وش�ارع ال0ل�ة القh/الة بKال ���_�/Z$عان ال«.  

ل�dX ی�م الxالثاء القادم ی�م نف�� ورNا  ن�h ال$Z=� األق;ى، و��م غEK وتh� «: وأضاف
 .»لل$h/ل

أهل�ا ال;ام�ی� ال$�ا'��o في ب�� ال$ق�س وأك�اف ب�� ال$ق�س أله$�ا شع�ب األرض «: وأردف
  .» م� ف�ض إرادته وتغ��� معال9 الق�س ه��ة وشdالنك�dI yX الع�اد وال�xات وال/;�g لل$h/ل ل$�عه

gاالح/الل ال�oI >Xل{ الع�ان م� ج�ی� لقoعانه الKالة ل/�ن�X أزقة وح�ار الق�س «: وتا'ع
 .»الع/Xقة، ورفع أعالم Xkانه9 ال#ائل، في خ�oة ال ت��ع م� أg ثقة وق�ة، وما دافعه ف�ها إال فaله

  
  



  

 
١٥

ن ال$��Zة س/�oل{ م� الق�س الغ�XNة، م�ورا ب�اب العام�د ث9 ولف/� ه�pة ال�0 اإلس�ائ�لXة، أ
 ).ساحة ال�0اق(» حائ� ال$�dى«إلى 'اب ال\ل�ل إح�n ب�ا'ات ال0ل�ة الق�I$ة، وص�ال إلى 

ُوkان م� ال$ق�ر، أن ت�94 ال$��Zة ال\$�X ال$اضي، ول�L ال�a_ة اإلس�ائ�لXة رف�K أك�x م� 
 .ن تQدg إلى م�اجهات مع الفل�����oZم�ة الZ$اح بها 'E0Z ال$\اوف م� أ

، الge ت;ادف  gوت�94 ال$��Zة عادة في ذ�k اح/الل الق�س الX��aة، وف{ ال/ق��9 الع�0 n ُ
 .>>...nأIار ال$اضي، ول�L ج� تأج�لها ل/#ام�ها مع ال�hب اإلس�ائ�لXة على قoاع غ#ة /م�/;ف مای�

  ١٥ ص١٤/٦/٢٠٢١ال�س/�ر 
***** 

yلة 'الق�س غ�ااس/ع�ادات إس�: معار�$/hة ل$�اجهات مXًائ�ل  
  

 ذ�kت صXhفة معار�y الع��0ة، ال�ـ�م االث�ـ��، أن الـ�a_ة – دوت �kم "الق�س"ت�ج$ة خاصة بـ 
ًاإلس�ائ�لXة س/#�� م� ق�اتها في م�oقة ال0ل�ة الق�I$ة وNاب العـام�د تh�یـ�ا یـ�م غـ� الxالثـاء، ت#ام�ـا مـع  ً

ًل$ق�ر أن ت=� غ�ام��Zة األعالم االس/ف#از�ة ال/ي م� ا g.  
 Eل أك0ـ�، إلـى جانـdaقـة 'ـاب العـام�د 'ـoق�اتهـا فـي م� �aة س/�ـ_�aفة، فإن الXh;ال EZhNو

�����oZوالفل ���_�/Z$فة ب�� الXم�اجهات ع� gاولة م�ع أh$ع�اص� س��ة بل�اس م�ني ل �aن.  
س فــي £ــل ًوت/\ــ�ف الــ�a_ة اإلســ�ائ�لXة مــ� اشــ/عال األوضــاع م=ــ�دا وانــ�الع م�اجهــات 'القــ�

  .إص�ار ال=هات ال$�aفة على ال$��Zة 'أن ت$� م� م�oقة 'اب العام�د
وعق� اج/$اع ل/ق�9X األوضـاع تـ9 خاللـه فhـ� مـZار ال$ـ��Zة 'ع�اIـة وال$عل�مـات االسـ/\�اراتXة 

  .الالزمة، ق�0ل تh�ی� _��قة ن�a ق�ات ال�a_ة لK$ان ت�ف�� اس/=ا'ة ف�ر�ة ألg أح�اث م/�قعة
ق�رت تأج�ـل ال$ـ��Zة مـ� ال\$ـ�X ال$اضـي إلـى یـ�م غـ� الxالثـاء، وسـ$�h لهـا وkان� إس�ائ�ل 

�����oZاولة اس/ف#از�ة للفلhقة 'اب العام�د في مoال$�ور م� م�'.  
ًوه�دت ف;ائل فلX��oZة مـ� اق/ـ�اب ال$ـ��Zة مـ� ال0لـ�ة الق�I$ـة أو سـاحة 'ـاب العـام�د، دا�Xـة 

لل/;�g الع/�اءات ال$Z/�_���، ب��$ا ت\aى إس�ائ�ل إلى االح/aاد في الق�س وم�Xh ال$Z=� األق;ى 
  .م� إ_الق ص�ار�خ م� غ#ة

  ١٤/٦/٢٠٢١الق�س ال$ق�سXة 
***** 

  
  
  
  



  

 
١٦

9Lاخ/�نا ل  
  معال9 مق�سXة

  'اب الع$�د
  *"'اب الع$�د"االح/الل ZI/ه�ف اله��ة اإلسالمXة لـ 

  

. أبـ�اب م�ی�ـة القـ�س 'اب الع$�د أو 'اب دمa{ و�قال له أKIا 'اب نابل� وه� م� أهـ9 وأج$ـل
و�EZ/d األه$Xة �kنه ال$�خل ال�ئZXي للـ$Z=� األقـ;ى وX�kـZة ال�Xامـة وحـائ� ال0ـ�اق، وم�ـه نلـج إلـى 
قسـ� ت=ـار IـZ$ى سـ� 'ـاب خـان ال#�ـ� وم�ـه ن/فـ�ع إلـى أسـ�اق عـ�ة م�هـا سـ� العoـار�� وسـ�  ق ق gق

قاللhــام�� وســ� القoــان�� وســ� الــ;اغة وســ� الhــ;� و�$dــ� ع0ــ�ه ال�صــ�ل ق  إلــى الhــي ال$ــhXZي ق
ــى الXــZار واألمــام ومــ� بــ�� األســ�اق . nوال$ــZ$ى حــارة ال�ــ;ار مــ� ال=هــة الX$�ــى والhــي اإلســالمي إل

قال$�keرة Iع/�0 س� 'اب خان ال#�� الaارع ال�ئZXي الI geقoع ال0ل�ة الق�I$ة وم� وسـoها تق���ـا مـ� 
  .على ال$�ا_{ الa$الXة م� ال$�ی�ةgالa$ال و�/=ه ن�h ال=��ب، وNه نaا  ت=ار م#ده� ��0k و�ف/ح 

و�ع/�0 'ـاب الع$ـ�د مـ� أشـه� وأج$ـل أبـ�اب م�ی�ـة القـ�س، واألكxـ� ف\امـة مـ� ناحXـة ال#خـارف 
 �=Zلل$ــ �Xنــه ال$ــ�خل الــ�ئ�k �0ــ�ةk ــة ورم#�ــةX$أه EZــ/dI ،ــة أم/ــارXــ� ث$انhــ;ل ل�I geواالرتفــاع الــ

  .ار�\Xة 'ال0ل�ة الق�I$ةاألق;ى وZX�kة ال�Xامة وحائ� ال�0اق، وVلى األس�اق ال/
 geالــ gــ�ار الــ�ادhــة انIــة، ع�ــ� ب�ا$I�ال0لــ�ة الق' �Xــh$ر ال�Zة مــ� الــXال$aو�قــع فــي ال=هــة الــ

  .Iًقoع ال0ل�ة الق�I$ة م� الa$ال إلى ال=��ب، والI geع�ف حالXا ع�� أهل الق�س 'اس9 _��{ ال�اد
اع مـع االحـ/الل اإلسـ�ائ�لي، 'ـات Nع�ما غ�ا رم#ا وأIق�نة لل�Kال وال;$�د الفل��oZي فـي الـ;�و

 9Zـhاولـة لhفـي م ،yال ی/��ـ geا لالسـ/ه�اف اإلسـ�ائ�لي الـZXلة ع��انا رئ/h$اب الع$�د في الق�س ال'
gا'ع یه�دo' ة وص�غهاXة الهادفة ل/غ��� ه��/ه اإلسالمXه األساس/kمع�.  

قـ�س ت�ف�ـe مـ�aوع ، تع/ـ#م بل�Iـة االحـ/الل فـي ال"ال/oـ��� وتhـ��Z حXـاة الـdZان"وت�h غoـاء 
  .gته���g ض\9 ل/غ��� معال9 م�oقة 'اب الع$�د وحي الXaخ ج�اح، وت��hلها إلى م�k# ت�ف�هي وت=ار

ووضع� بل�Iة االح/الل kافة ال/�ت��ات واألم�ر الل�جX/Zة واله��سـXة ألجـل ت�ف�ـe م\oـ� ت��hـل 
، ع�0 إجـ�اء ت hgـ�ی� مع$ـار شـامل لل$�oقـة، gم�oقة 'اب الع$�د والXaخ ج�اح إلى م�k# ت�ف�هي وت=ار

gك$ا Iق�ل ال�اح� في شQو الق�س ف\� أب� دIاب ل�kالة    ."صفا"ن
و�$/� ال$�aوع ال/ه���g م� ساحة 'اب الع$�د ح/ى حي ال$;�ارة وص�ال ل�اب الZاه�ة وشارعي 

  .وف{ أب� دIاب. الZلoان سلX$ان وصالح ال�ی�، وN�اIة حي الXaخ ج�اح
ن مل�� شdXل ل/�ف�e ال$ـ�aوع، ٧٠�Iة االح/الل رص�ت م�#انXة '�X$ة و���a أب� دIاب إلى أن بل
  .ن'ال/عاو مع أجه#ة االح/الل األم�Xة



  

 
١٧

وسaX$ل ال$ـ�aوع فـي م�حل/ـه األولـى، تـ�م9X وتhـ�ی� م=$ـع شـ�kة الLه�Nـاء فـي شـارع صـالح 
�Iقـة وغـ�س ال�ی� ق�ب م�0ى شـ�kة kه�Nـاء القـ�س، وتغ��ـ� الX�0ـة ال/X/hـة وواجهـات ال$�ـاني وVنـaاء ح

  .لألش=ار، وVقامة م�اك# ت�ف�هXة وت=ار�ة
ووفقــا لل$\oــ�، فــإن ال$�حلــة الxانXــة س/ــa$ل تoــ��� مhــ�ر شــارع الــZلoان ســلX$ان واألنX0ــاء 

geان م� األش=ار في ال$�قع، والKاء شارع م4لل 'ه صفان ع���Nل على األس�ار، وo$ـ#  الkم� �Nس��
  .األع$ال 'أب�اب ال$�ی�ة الق�I$ة

 أب� دIاب أن ال$�aوع سـ�/\لله أIـKا إقامـة م�اكـ# أم�Xـة لل$�ا��ـة والـ�oXZة األم�Xـة فـي و��ضح
  .ال$�oقة، 'اإلضافة إلى ت�E�k ن4ام إضاءة م\;� إلضاءة أس�ار الق�س وNاب الع$�د

gو�yXK أن ال$�aوع رغ9 أن £اه�ه سXاحي ت=ار k$ا تـ�عي بل�Iـة االحـ/الل، إال أن فـي 'ا_�ـه  ُ
g ال$�oقة وه��/ها و_ا'عها ال$ع$ار ال/ار�\ي واألث�خ�oرة ��0kة على g.  

وع� سE0 اخ/Xار بل�Iة االح/الل ل�اب الع$�د تh�ی�ا، ی�جع أب� دIاب ذلC إلى أه$Xة هeا ال$عل9 
gال/ار�\ي، 'اع/�اره أشه� أب�اب الق�س وأج$ل ال$�ـا_{ ال/ار�\Xـة 'ال$�ی�ـة، والـge ی/$/ـع 'oـ�از مع$ـار 

  .ى االح/الل إلى تغ��� هeا ال�oاز وت��0x س�oXته الLاملة على ال$�oقةجeاب وساح�، لeلZI Cع
و��ضح أن االح/الل ZI/ه�ف م�ارا وت�Lارا م�oقة 'اب الع$�د والXaخ ج�اح أله$�/ها وت$�#ها في 

  .ال�Kال وال;�اع مع هeا ال$h/ل
ع$ــ�د و_ا'عهــا ه��ــة 'ــاب ال  تغ��ــ�– ألبــ� دIــاب وفقــا – وNهــeا ال$ــ�aوع، ت��ــ� بل�Iــة االحــ/الل

اإلســالمي، 'عــ�ما أضــ�h ال$�oقــة رمــ#ا لل�ــKال الفلــ��oZي والhــ�اك ال$ق�ســي فــي م�اجهــة اإلجــ�اءات 
  .وال$$ارسات اإلس�ائ�لXة ال$$�ه=ة

وhNــ�Zه، فــإن ســلoات االحــ/الل تع$ــل علــى إعــادة ب�ــاء هــeه ال$�oقــة وته�p/هــا للــ�oXZة علــى 
ًل�جــه الhــKار لل$�ی�ــة ال$ق�ســة، وتh�یــ�ا ســاحة 'ــاب  اإلســالمXة، وتغ��ــ� ااآلثــاراألرض وال$#�ــ� مــ�  g

  .الع$�د، وNال/الي ح�مان ال�اس م� هeه األIق�نة
 ، نو�/ا'ع أن ال$�aوع مـ� شـأنه تقل�ـل عـ�د ال$hـالت ال/=ار�ـة وال$�اقـع ال/ـي ی�تادهـا ال$ق�سـ��

  .��وVغالق أج#اء م� ال$�oقة ال$Z/ه�فة، وف�ض م#�� م� ال$�ا��ة األم�Xة على ال$ق�س�
و�0ـ�� أن بل�Iــة االحـ/الل بهــeا ال$ــ�aوع، سـ/ع$ل علــى رNـ� ال$�oقــة 'ــال=#ء الغ�Nـي مــ� القــ�س 

  .'$Zارات آم�ة ل/Zه�ل وص�ل ال$Z/�_��� وت�ف�e اس/ف#ازاته9
 g�وع 'أنــه ته��ــ�aــ;ف ال$ــX� ،ة ال/ه��ــ� ناصــ� الهــ�ميKة ل$�اهــXــة ال$ق�ســpاله� �Xوأمــا رئــ

لقـ�س مـ� االسـ/فادة فـي ال�0ـاء، واالسـ/Xالء علـى أك0ـ� قـ�ر مـ� 'ام/Xاز، یه�ف إلـى م�ـع سـdان شـ�قي ا
  .ال$�اني الفلX��oZة العامة، وت��hلها إلى س�oXة بل�Iة االح/الل

g أن االح/الل Iق�م ال$�aوع 'ـdaل تoـ��� تhـ�یxي، لLـ� فـي ح�Xقـة األمـ� "صفا"و��ضح ل�kالة  ُ
ــار�خ والhــKارة 'القــ9Z الــ�aقي مــ� ال$�ی�ــة، و�hــ�ل  ُاألراضــي الفارغــة ل$�oقــة عامــة I$�ــع oI$ــ� ال/

و�ــ��a إلـى أن االحــ/الل _ــ�ح ال$ــ�aوع عـ�ة مــ�ات، وkــان ال$ف/ـ�ض ال0ــ�ء ب/�ف�ــeه فــي  .االسـ/فادة م�هــا
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، ل�L ت9 ت=$��ه، ح/ى ی/9 دراس/ه م=�دا، وم� ال$/�قع في £ل ال�dhمـة ٢٠٢٠) دZI$�0( نكان� األول
  .لع$ل على ت�ف�eهnاإلس�ائ�لXة القادمة إعادة _�حه م�ة أخ� وا

وNاســ/$�ار IــZ/ه�ف االحــ/الل 'ــاب الع$ــ�د، �kنــه اك/ــX� EZ$ــة ومdانــة خاصــة، وأصــ�ح أIق�نــة 
و_�Xة واج/$ا�Xة ل�n ال$ق�س��� خاصة، والفل�����oZ عامة، 'ZI ��h/\�م�نه في اح/فاالته9 ال�ی�Xة 

  .��ه9ووقفاته9 ال/Kام�Xة واح/=اجاته9 على سXاسات االح/الل، وال/�اع� �X$ا ب
مohــة رئXــZة للــ;�اع بهــ�ف تغ��ــ� واقعــه   وجعلــه– الهــ�مي Iقــ�ل –وهــeا مــا أزعــج االحــ/الل 

   .وص�رته الKhار�ة وال/ار�\Xة
 م�aوع ت���o مـ�aوع م�kـ# األع$ـال الـ�ئ�X "إن: نوkان رئ�X بل�Iة االح/الل م�شXه ل�� قال

حXاة ال/=ارة وال/�£yX في ال$�oقة به�ف nال�aقي ه� ر�k#ة أخ� لXZاسة ال0ل�Iة ل/���o الX�0ة ال/X/hة و
  . وف{ زع$ه"نت��Zh حXاة الdZان الeی� �aXsI ف�ها، وتع#�# العالقات معه9

  .، و�I��0�dا٣٠ صفhة ١٤/٦/٢٠٢١الغ� * 
*****  

  ش\;Xات مق�سXة
  ساه�ة درNاس

  

جـ� م 'Xhفا، درس� في م�ارسـها ثـ9 ت\�١٩٦٤ال$\�جة ال��Z$ائXة والLات�ة ساه�ة، ول�ت س�ة 
في حXفا ب/\;� فـي اله��سـة الX$XLائXـة ال/X�X0oـة، وهـي م/#وجـة " نال/\���"م م� معه� ١٩٨٧عام 

 .ًم� صhفي إoIالي  وه$ا X�I$ان و�ع$الن معا في م�ی�ة الق�س
م ان/قلـ� سـاه�ة لإلقامـة فـي القـ�س الغ�XNـة ال$h/لـة، وع$لـ� k$�/=ـة وم/�ج$ـة ١٩٩٢في عام 

وغ��ها، ) ال0ي بي سي(نXة أج�X0ة م�ها اإلoIالXة واله�ل��Iة والo��0انXة  س�ة مع ق��ات تلف#��١٢ول$�ة 
اك/�0Z م� خاللها خ�0ة في م=ال ع$لها الaيء الge جعلها ت/�hل إلى اإلن/اج الـ��Z$ائي خاصـة 'عـ� 

  .أح�اث االن/فاضة الxانXة
ًح�� ق�رت ت�ث�ـ{ ال/ـار�خ الـaف� لفلـ��oZ بـ�ءا مـ� ن�Lـة  gمقـا'الت م مـ� خـالل إجـ�اء١٩٤٨ 

م�اشــ�ة مــع �kــار الــ�Z الــeی� عاشــ�ا وعاصــ�وا األحــ�اث وال��Lــات ال/ــي ت�الــ� علــى فلــ��oZ وت�ثXقهــا 
ْوال/ــZ=�ل 'الــ;�ت والــ;�رة وN$ــaاه� ســ��$ائXة ت/=ــاوز ال�واIــة ال$hلXــة الــaف��ة، kــeلC اســ/عان� فــي  ِ َ َ ِ

�ور األرشyX ال$\/لفة م� أجل ت�ثXقها لألح�اث 'اال_الع على ال�ثائ{ وال/X=Zالت ال/ي £ل� مhف�£ة ب
 Eعaة فـي حــ{ الــX0/هــا العــ;ا'ات الــ;ه��نLع جــ�ائ9 ارتa9 خ�ــ� شــهادة عــ� أ'ـI�ــان تقـX0ي وت��oZالفلــ

  .حق�قه ال$ه�Kمة
ومـ� ه�ـاك ع$لـ� علـى إن/ـاج وVخـ�اج عـ�ة أفـالم وثائ�Xـة عـ� القـXKة الفلـX��oZة 'ـ;فة عامـة 

م والــge ٢٠٠٧الــge أخ�ج/ــه عــام " �ــة فــي ب�/ــيغ��"وم�ی�ــة القــ�س 'ــ;فة خاصــة، فLــان أول أفالمهــا 
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ُی�ث{ ل=�ل ال��Lة الge هاج� م�ازله األصلXة في الق�س الغ�XNة وس�d فـي القـ�س الـX��aة وتdhـي �Xـه 
  .ع� مأساة ال$ق�سXات الل�اتي حاول� ز�ارة ب��ته� في أحXاء الق�س الغ�XNة

، الــge ی/�ــاول " ال��LــZ/الع�ــE"م أخ�جــ� فــ�ل9 ٢٠٠٩م، وفــي ٢٠٠٨ســ�ة " حف�ــة تــ�اب"وفــ�ل9 
ال/ـي تأسـ�Z عـام "  الع�XNـةال=$Xsـة األرث�ذkـXZة"تار�خ الk�hة ال�ZائXة فـي فلـ��oZ مـع ال/��kـ# علـى 

  .م١٩٢٦
ً ج��ها فلX��oZا١٣٨كان في جع0/ي "وف�ل9  gم الge ی�و قـ;ة للعoـاء الالمhـ�ود ٢٠٠٩س�ة " ً

للع�اIة 'األ_فال األی/ـام ال�ـاج�� مـ� ) اآلتي ذ�kها (الge ق�م/ه ال$�أة الفلX��oZة ال$ع�وفة ه�� ال��Zhي
  ."دار الoفل الع�Nي الفل��oZي"مh'eة دی� Iاس�� والge ت=Z� في إنaاء مQسZة خ���ة ع�ف� 'اس9 

م الge ی/�اول حXـاة العـائالت ال$ق�سـXة داخـل أسـ�ار ال0لـ�ة ٢٠١٠عام " ع�وسة الق�س"ث9 ف�ل9 
  .م٢٠١٢" ق��ة ومh'eة دی� Iاس��" ح$ل اس9 الق�I$ة م� الق�س، ث9 ف�ل9 وثائقي

ــ�ل9 "صــ$�د"م، ثــ9 فــ�ل9 ٢٠١٥عــام " بــ�� الــZ$اء واألرض"وفــ�ل9  ــا "، وف _ــ�د الع�ــف مــ� تار�\�
م تZعة أفالم وثائ�Xة ت9 ع�ضها في الع�ی� ٢٠١٧م إلى ٢٠٠٧ن، وeNلC ت�L ق� أخ�ج� ما ب�� "وحXات�ا

ً� الق� ج$Xعها تق�ی�ا وVع=ا'ا '=ه�دهام� ال$ه�جانات ال��Z$ائXة وال$hافل ال�ولXة ح� ً.  
واإلشادة '$ا تقـ�م 'ـه مـ� ت�ث�ـ{ للقـXKة الفلـX��oZة وتـ;���ها لإلنـZان الفلـ��oZي وال$ق�سـي 
ًك$هاج� والجئ س�اء داخل بل�ه أو خارجها، إضافة إلى ذلC، فقـ� ع$لـ� أIـKا فـي م=ـال ال/ـ�ر�E ح�ـ�  ً

 Eة على ف� ١٥ت�ل� ساه�ة ب/�ر�X��oZان م�  س��ة فلk ��oZقي ال\اص 'فلXائي ال/�ث$��Zاإلخ�اج ال
   .gب��ها إن/اج وVخ�اج أرNعة أفالم ع� ال/ار�خ الaف� ال�Zائي في الق�س

اه/$� ساه�ة إلى جانE ع$لها الف�ي ال��Z$ائي  ب/ألyX ون�a 'ع< ال�راسات مـ� ب��هـا ثالثـة 
n ف�هـا تـار�خ ثـالث قـ� فلـX��oZة ال/ـي وثقـ�" و_� عـ;ي علـى ال�ـXZان: "مQلفات ض$� سلZلة 'ع��ان

  . ال/ي دم�تها أی�g االح/الل ال;ه��ني" _��ة حXفا، وال�0وة، وسل$ة " هي
جــائ#ة مه�جـان ال=#�ــ�ة الــ�ولي : "ه$هـافـازت '=ــ�ائ# فـي مه�جانــات أفـالم ع�XNــة ودولXـة، مــ� أو

غ���ـة "مـ� إسـ�انXا عـ� فـ�ل9 " جائ#ة مه�جان آمال"الge أ�9X في ال�وحة، و " الZادس لألفالم ال/Z=�لXة
  ١.م٢٠٠٩عام " في ب�/ي

  ١٣/٦/٢٠٢١ش\;Xات مق�سXة 
  نإص�ارات الل=�ة ال$لXLة لQaو الق�س/ م� م�س�عة نZاء مق�سXات

*****  
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  آراء ع�XNة
 =/$ع ال�ولي مه$/ه ت/$xل في انهاء االح/اللال$

  

 gس� الق�وة
قالhق� الفلX��oZة ل� ول9 تZق� 'ال/قادم والaعE الفل��oZي الI ge\�ض ال�Kال وأب�ع ع�0 

Lة ال��Zق�{ ما ی��� مه$ا مhة وتق��� ال$;�� ال ب� م� ن�ل ان/;اره وت��hفاح ال�_�ي م� اجل ن�ل ال
 �a/ع;ا'ات االح/الل س n�وال�از�ة ال=�ی�ة ل �oال�0 ق� ال�Lات ال=الد ومه$ا تhXقتعال� ص n
ش$� ال��hة وس�ف ی�ع9 ا_فال فل��oZ ب�ول/ه9 وهeه هي حق�قه9 ال�اج�ة وال$�aوعة دولXا وNات� 
القXKة الفلX��oZة ت/;�ر ال$aه� ال�ولي في أعقاب اس/$�ار سXاسة االح/الل الهادفة الي ته��� 
الق�س وم;ادرة االراضي الفلX��oZة وته���ها وانoالق االن/فاضة ال/ي وح�ت الaعE الفل��oZي 'أس�ه 

ائ�لي دفاعا ع� g'$\/لف أ_Xافه وdNل أماك� ت�اج�ه في م�اجهة شاملة مع االح/الل االس/ع$ار اإلس�
قاالرض الفلX��oZة وال$Z=� االق;ى ال$�ارك وم� اجل الhفا� على الhق� الفلX��oZة وتق��� ال$;�� 

 . ودعX� 9ام ال�ولة الفلX��oZة
أث0/� ال$�اجهات الaاملة مع االح/الل أنه رغ9 أك�x م� س�عة عق�د م� ال/oه�� الع�قي 

 فإن الaعE الفل��oZي 'قي صام�ا على أرضه م/$dZا g عاما م� االح/الل االس/ع$ار٥٤ال$/�اصل و
'hق�قه وث�اب/ه وقادرا على إفaال ج$Xع ال$\ooات ال/;ف��ة لق�K/ه وآخ�ها مhاولة ف�ض م�aوع 

»�0Lإس�ائ�ل الn « Eم لالح/الل الغاص�$h$ة وأن س��ات _��لة م� ال=ه� الX\ال/ار� ��oZعلى أرض فل
�Xة الفلX��oZة وخل{ �Xادات م� أجل ته$�X القXKة الفلX��oZة م�aاولة القف# ع� الhخالل م �

ب�یلة ل/$xل الaعE الفل��oZي فaل� في ال��ل م� ح�Xقة أن قXKة فل��oZ هي ج�ه� ال;�اع الع�Nي 
قاإلس�ائ�لي وأن ال سالم وال اس/ق�ار في ال$�oقة أو في العال9 دو حلها حال عادال یQم� الhق� ال�_�Xة  ًن ّ

�Xة ال�ولXةغ�� القابلة لل�aا ح�دتها ق�ارات ال$k ع�0اaف ل�;/ . 
شdل� ان/فاضة الق�س معاني مه$ة ل/���L االب�اع ال�Kالي وال$قاومة الaعX0ة في وجه 
االح/الل وحاف�4 على اه$Xة ت=�Z� ال�ح�ة ال�_�Xة الفلX��oZة وال/ي ت=ل� في ال$��ان ب�� ج$Xع 

 �kQی geة األم� الXة واإلسالمX�_الق� ال�n ��Z=ض�ورة ات\اذ اج�اءات شاملة م� اجل االس/$�ار في ت
 . ال�ح�ة ال�_�Xة في إ_ار م�4$ة ال/���h الفلX��oZة ال$$xل ال�aعي ال�ح�� للaعE الفل��oZي

وفي £ل ذلC ال ب� م� ال/أك�� على ان ال�0Zل األن=ع إلحالل الZالم واالس/ق�ار في ال$�oقة 
 عاما وت;Xhح ال4ل9 ال/ار�\ي الge لh{ 'الaعE ٥٤$Z/$� م�e ی/$xل في معال=ة آثار االح/الل ال

 وه� ما ی/oلE إنهاء االح/الل وت$��d دولة فل��oZ م� م$ارسة ١٩٤٨الفل��oZي م�e ن�Lة عام 
اس/قاللها وسXادتها الLاملة على أرضها '$ا ف�ها العاص$ة الق�س و�Nاء وت�ح�� ال$QسZات الفلX��oZة 

�ولة الفلX��oZة وVنهاء االنقZام ووضع ح� لLل اشdاله وال$Zاه$ة في ت�سXخ القادرة على ال�ه�ض 'ال
 . قثقافة ال�ح�ة kأسل�ب اساسي ل$�جه ال$h/ل الغاصE للhق� الفلX��oZة
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وال ب� م� ات\اذ االج�اءات ال$�اس�ة م� ق0ل ال$=/$ع ال�ولي وض�ورة تفع�ل آلXات الع�الة 
ل�hب ال/ي ارت0Lها وص�ال إلى إنهائه 'اع/�اره واج�ا دولXا ملhا ال�ولXة ل$Zاءلة االح/الل على ج�ائ9 ا

والhل األمxل واألق;� ل/hق�{ سالم عادل ودائ9 وأه$Xة اس/$�ار kل ال=ه�د ال/ي بeل� م� أجل وضع 
gح� للع�وان ال�حaي على قoاع غ#ة مkQ�ی� على اه$Xة ال�ور ال$;� واألردني في ت�ح�� ال=ه� 

الق ال�ار وو�y االس/ف#ازات اإلس�ائ�لXة ال$/�اصلة ض� الaعE الفل��oZي في ال�ولي ل/��0x و�y إ_
gالق�س ال$h/لة وو�y ع$لXات ال/ه=�� الق�Z وال/oه�� الع�قي ال=ار�ة في الXaخ ج�اح وسل�ان وج�ائ9 
اس/�احة ال$Z=� األق;ى وX�Nة أرض دولة فل��oZ إضافة إلى فC الh;ار ال4ال9 ال$ف�وض على قoاع 

 . م$ا �d$I م� تع=�ل إعادة األع$ارغ#ة 
 ١٣ ص١٤/٦/٢٠٢١ال�س/�ر 

***** 

   الع�دة أ_�وحة یه�دIة دفاعا ع� ح{.. ب�/� ب��ارت
 �����oZالفل ��pال�(لالجxال=#ء ال( 

  

 عالء ال�ی� أب� ز��ة: ت�ج$ة
  ١٨/٥/٢٠٢١) الغاردIان (–ب�/� ب��ارت 

 ل�X ل�یها أg ال/#ام قان�ني أو تار�\ي نل�X األم� على أن إس�ائ�ل وحلفاءها I;�و على أنه
ً'إعادة الفل�����oZ أو تع��Kه9 فEZh؛ إنه9 ی#ع$� أKIا أن ال�Xام بeلC م�h/Zل وت��a را'oة . ن

ًإلى مxل هeه ال�ولة ال;غ��ة ل�ZX خXارا قا'ال ” الع�دة“مdافhة ال/aه�� إلى أن إس�ائ�ل تع/ق� أن  ً
  . ”لل/�0o{ والXhاة

gسة ال\ارجXة ال=$ه�ر ال$\�Kم، إل��ت أب�ام#، تع��< ج$Xع الالج��p ووصف مQZول الXZا
ُلق� م� وق� _��ل، ودم�ت م�ازل فلX��oZة ��xkة، وه�اك ال��xL م� . ”خXال“الفل�����oZ 'أنه 

��pشفاء ال$اضي. الالج �d$$م� ال �Xوال$فارقة هي أنه ع��ما ی/عل{ األم� 'ال/ع��< ع� ال=�ائ9 . ل
وع��ما ی/عل{ . ه�ت ال$�4$ات ال�ه�دIة م�n إمdانXة ال/غلE على هeه الع��ات الل�جX/Zةال/ار�\Xة، أ£

ًاألم� 'إعادة ت�_�� أع�اد ��0kة م� ال�اس فعلXا وNفاعلXة في وق� ق;�� وفي مZاحة صغ��ة، kان� 
  .إس�ائ�ل ت/;�ر العال9

لى اتفا�Xة دفع� ً عاما على اله�ل��kس�، تفاوض� ال$�4$ات ال�ه�دIة ع٥٠'ع� أك�x م� 
'$�ج0ها ال��0ك ال��Z��Zة أك�x م� ملXار دوالر ل/ع��< ال�ه�د الeی� ص�درت حZا'اته9 خالل ال�hب 

'ال/��aع األم��kي ” م�4$ة ال/ع��< ال�ه�دIة العال$Xة“، رح�0 ٢٠١٨وفي العام . العال$Xة الxانXة
  . م$/لLاته9 في ب�ل��اال=�ی� ل$Zاع�ة ال�اج�� م� اله�ل��kس� وأحفاده9 على اس/عادة 
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َو��N$ا شه�ت ال$�hقة، على ع�d ال��Lة، مق/ل ال$الی��، ل9 تoلE ال=$اعات ال�ه�دIة في هeه 
وVذا kان ال�ه�د الeی� . كان� تZعى للh;�ل على تع��< ع� ال�Zقة. الhاالت تع��Kات ع� الق/ل

ن ال$kQ� أن الفلh/ZI �����oZق� نتع�ض�ا لل�Zقة ال=$ا�Xة في األرNع��Xات h/ZIق� ال/ع��Kات، ف$�
  .ًذلC أKIا

ًع��ما تع� ال$�4$ات ال�ه�دIة ذلC ض�ور�ا م� ال�احXة األخال�Xة، فإنها ت=� _�قا ل/h�ی� �X$ة  ً
وekلC األم� 'ال��Zة لل�dhمة اإلس�ائ�لXة، ال/ي ق�رت �X$ة ال$$/لLات ال/ي فق�ها . ال$$/لLات ال$فق�دة

و�$�d إج�اء مxل هeه الZhا'ات . س0hه9 م� قoاع غ#ة ل/ع��Kه9 ع�هانال$Z/�_�� ال�ه�د الeی� ت9 
ًل/ق�ی� �X$ة ال$$/لLات ال/ي فق�ت في ال��Lة أKIا ِ ، الge أعل� أنه ١٩٤وkان ق�ار األم9 ال$/h�ة رق9 . ُ
ل=�ة “، ق� أنaأ ”ع� خZارة ال$$/لLات أو إتالفها“hI{ لالج��p الفل�����oZ الh;�ل على تع��< 

  . لZhاب �X$ة ال\Zائ� (UNCCP) ”ال/ا'عة لألم9 ال$/h�ة وال\اصة 'فل��oZال/�ف�{ 
nوNاس/\�ام س=الت األراضي، وس=الت ال�KائE وال�ثائ{ األخ� م� االن/�اب الo��0اني، ج$ع� 

، ١٩٦٤ و١٩٥٣ب�� العام�� ” ل=�ة ال/�ف�{“ ن ما وصفه ماdIل ��aXاخ، مQرخ kلXة ران�ولف ماك�
ًم=$�عات الZ=الت اك/$اال، ال/ي ت�ث{ حXازة األراضي ألg م=$�عة م� الالج��p واح� م� أك�x “'أنه 

وفي العق�د األخ��ة، ت9 ت��hل هeه الZ=الت إلى قاع�ة بXانات قابلة لل��h ومقارن/ها . ”٢٠نفي الق� الـ
 وeNلC، فإن العائ{ األساسي أمام تع��<. g'ال$عل�مات ال$Z/\�جة م� الZ=ل العقار اإلس�ائ�لي

  .إنها اإلرادة الXZاسXة. الالج��p الفل�����oZ ل�X ال;ع�Nة ال/ق�Xة
في £اه�ها، ت0�و . و��0o{ األم� نفZه على الZ$اح لالج��p الفل�����oZ 'الع�دة إلى دIاره9

. ُف�Lة ع�دة مpات اآلالف، أو ح/ى ال$الی�� م� الفل�����oZ، إلى ما Iع�ف اآلن 'إس�ائ�ل، ف�Lة غ���ة
 ١٩٤٨ال/ي kان� ت9K في العام  - ل��Zات األرNع األولى م� وج�دها، اس/�ع�0 إس�ائ�ل ول�L، في ا

  .  ألف مهاج�٧٠٠ ما Iق�ب م� -  ألف م�ا_�٨٠٠أك�x م� 
وفي ذروة اله=�ة الX��ZاتXة في أوائل ال/Zع��Xات، ع��ما بلغ ع�د سdان ال�ولة ال�ه�دIة ما 

�� م� الفل�����oZ غ�� ال$�ا_��� في الKفة الغ�XNة  مالی�� م�ا_�، إلى جانE ع�ة مالیI٥ق�ب م� 
  .  ألف مهاج� آخ��� على م�n أرNع س��ات٥٠٠وغ#ة، اس/ق0ل� إس�ائ�ل 

�dI أو أنه ق� ال ،Cم� ذل ��xd' العائ�ی� أعلى �����oZالفل ��pع�د الالج �dI �نوق م� . ن
Q0�/ل ال�h/Z$ا الق�ر واضح ت$اما. الeه �Lًل َ ی�� م� یه�د الa/ات ف=أة ه=�ة ج�ی�ة إذا أ_ل{ ال$ال: ْ

  .واسعة ال�oاق إلى إس�ائ�ل، فل� Iق�ل القادة ال�ه�د أن إس�ائ�ل تف/ق� إلى الق�رة على اس/Xعابه9
 ��pعاب الالجX/ا السNل�oم �dI �في ت\�ل ما ق ����oZو الفل�Lوال$ف �xًب�أ ال�اح ن ن ن ن

nال\Xارات ه� ال�0اء ح�� kان� الق� الفلX��oZة نوق� �dI أح� . نالفل�����oZ الeی� ی�غ�0 في الع�دة
 في ال$ائة م� تلC ال/ي ت9 ته=�� سdانها وت�م��ها في العام ٧٠الZا'قة قائ$ة، '$ا أن ما Iق�ب م� 

قال$�k# الفل��oZي ل$;ادر حق�  - ب�یل “ ما ت#ال شاغ�ة، k$ا تق�ل ل�0ى ال�aملي، م� ١٩٤٨
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��pی�افع ع� ح”ال$�ا_�ة والالج geال ،�����oZالفل ��pقق� الالج . �hاالت، أص�hم� ال ��xk وفي
  . nاألراضي ال��¤Xة ال/ي kان� هeه الق� تق�م عل�ها اآلن مX$hات _XsX0ة أو م�ا_{ ع��dZة

 �Xي سل$ان أب� س/ة، تأس��oZة“و�/\�ل ال=غ�افي الفلX��oZة لألراضي الفلoأن ”سل �d$I ،
و�/;�ر . ن'قة على عائالت أولCp الeی� kان�ا �aXsI ه�اكnت/�لى ت�ز�ع قoع األراضي في الق� الZا

نZI/أنف� مه�/ه9 ال/قل��Iة في ال#راعة، مع م#�� م� االس/x$ار “أب� س/ة الع�ی� م� العائ�ی� وه9 
نح/ى إنه ن94 مZا'قات Iق�م ف�ها _الب اله��سة ال$ع$ار�ة الفل����oZ ب�0اء . ”وال/��Lل�جXا ال$/ق�مة ّ

Z$ن$اذج للق� الnعادة/.  
على ال��X< م� ذلC، أخ�0ني ال$Qرخ الفل��oZي رش�� ال\ال�g أنه Iع/ق� 'أن م� غ�� 

 ��pم� الالج ��xLع�د الI ل أن$/h$مع4$ه9 اآلن في ال$�ن أو 'الق�ب م�ها - ال �XsI ی�eإلى -  ال 
/$�� وNال��Zة للفل�����oZ غ�� ال$ه. ف�N$ا IفKل مع4$ه9 ال�Xs في ال$�ا_{ ال��Khة. ال#راعة

) ذاك�ات(” زوخ�وت“في ش�اكة مع م�4$ة ” ب�یل“n'إعادة ب�اء الق� ال��¤Xة ال$�م�ة، دخل� م�4$ة 
اإلس�ائ�لXة ال/ي تع$ل على ز�ادة ال�عي 'ال��Lة، الق/�اح خXار�� آخ���، kل�ه$ا �aIه إلى ح� ما 

Xع��Z/ات في الX��Zة ال/ي ات�ع/ها إس�ائ�ل ل/�_�� ال$هاج��� الX=Xاتاإلس/�ات .  
ًوفي تلC الhالة، م��h ال�dhمة ال�اف�ی� ال=�د أم�اال لالس/p=ار ب��$ا تق�م أKIا إعانات  ً

” زوخ�وت”و” ب�یل“واآلن، تق/�ح . لل$�oر�� العقار��� لXق�م�ا ب�0اء م�ازل 'أسعار معق�لة و�ZNعة
ًمZارا س��عا“ًأKIا  ً ”k�/ة وم0لغا م� ال$ال ث9 یXZ�=ال �pه الالجX� ح�$Iُ ًُ ن� إلI=اد س�d ألنفZه9 ن

ًأو مZارا أ'oأ ی/oلE م� الالج��p االن/4ار ب��$ا ت�aف ال�dhمة على ب�اء ال$Zاك� والX�0ة  - '$ف�ده9 
  .nال/X/hة األخ� ال$\;;ة له9 'الق�ب م� ال$�ا_{ ال��Khة، مع تaغ�له9 في ال�£ائف ال$/احة

ن ی/;�رو على األرجح نZ\ة مع�لة ع��ما ی/\�ل ال�ه�د ع�دة الالج��p الفل�����oZ، فإنه9 ال
نو�غلE أنه9 ی/\�ل� الفل�����oZ وه�oI 9دو ال�ه�د م� . م� اس/Xعاب إس�ائ�ل لل�ه�د الX��Zات ن

الفل��oZي 'ال=ان��0، - وNال��4 إلى ال/ار�خ ال�ه�دg، وال;�مة ال/ي ألhقها ال;�اع اإلس�ائ�لي. م�ازله9
  . قل�ل م� األدلة على أنها تع�d ال�اقعل�L ه�اك ال. فإن هeه ال$\اوف ت4ل مفه�مة

ك0�اIة، ال �XsI ال��xL م� ال�ه�د اإلس�ائ�ل��� في م�ازل فلX��oZة سا'قة، ألنه ل9 ی0{ م�ها، 
واأله9 م� ذلC أن ال$xقف�� وال�اش��o الفل�����oZ الeی� . nلألسف، س� 'Kعة آالف على حالها

ًی/;�رو الع�دة I;�و ع$�ما على أن ال�oد ال ن ًق�Z لل�ه�د م� ال$�ازل ل�X ض�ور�ا وال م�غ�Nا ن ً g
  . �Xه

. ”نم� ال$$�d ت�ف�e ع�دة الالج��p م� دو ت��0k ���a لZاك�ي م�ازله9“: و�ق�ل أب� س/ة
ً ع� ال�ه�د الeی� �aXsI في م�ازل فلX��oZة سا'قا، قال ٢٠٠٠ُوع��ما سpل إدوارد سع�� في العام  ن

E=I إI=اد حل إنZاني ومع/�ل ح�� ت/9 معال=ة “وVنه ” ص ل$�ازله9ی�ف� م� ف�Lة مغادرة األش\ا“إنه 
  .”ًمoالE الhاض� ومoالE ال$اضي معا
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إذا kان� . ”ّالhل اإلنZاني وال$ع/�ل“ًم\ooا ل$ا ق� ی0�و علXه ” زوخ�وت”و” ب�یل“وضع� 
ً$�#ل، أوال ًعائلة یه�دIة ت�Xs في م�#ل kان I$/لLه فل��oZي سا'قا، ف�Z/9 ع�ض ال�X$ة ال�ق�Iة لل

  . ث9 ال$الC ال�ه�دg الhالي لل��0، مقابل ال/�ازل ع� مoال0/ه) أو ورث/ه(على ال$الC الفل��oZي األصلي 
، ن�ا لXفي وVی/ان ب�ونa/ای� أ'ار���Z، ”زوخ�وت“وVذا لI 9ق0ل أg م�ه$ا 'ال�ق�د، اق/�ح ناشoا 

� األصل���، ل�L الaاغل�� ال�ه�د س�ف تع�د ملXLة العقار إلى ال$ال��L الفلn :����oZت��Zة أخ�
نوسhX;ل ال$الك الفل����oZ على تع��< إلى أن ی�/قل سdانه ال�ه�د . نسZX/$�و في ال�Xs ه�اك

، وع��ها ZI/ع��و حXازته نأو I$�ت�   . ن
على - وفي الhاالت ال/ي ت�ج� ف�ها مQسZات یه�دIة ح�� kان� ال$�ازل الفلX��oZة قائ$ة 

 اق/�ح� -  أب�E، ال/ي ت9 ب�اؤها في م�قع ق��ة الXaخ مQن� ال$�م�ةس�0ل ال$xال، جامعة تل 
  .ًأن ی�فع شاغل�ها ال�ه�د لل$ال��L الZا'ق�� أج�را مقابل اس/\�ام األرض” زوخ�وت“

Cلek ا ی0�و شاقا، فألنهeل هk انk ال=ه�د . ًإذا �Lاء العال9، إذ نادرا ما تhع أنX$نفي ج ً
�\Xة وت;hXhها 'oXZة أو س��عة أو خالXة م� ال�#اع أو م/Z$ة الe0$ولة ل$�اجهة األخoاء ال/ار

، akف� ح�dمة ج��ب إف���Xا في آذار . 'الL$ال g'ع� ما Iق�ب م� ثالثة عق�د م� ان/هاء الف;ل الع�;�
ال�قاب ع� تأس�X مdh$ة خاصة ل/��Zع إعادة ت�ز�ع األراضي ال$�Zوقة م� ال�Zد في ج��ب ) مارس(

وفي �k�ا، ح�� . ل$#ارع�� الX0< 'القل{ م� أن ذلC ق� یه�د م;�ر رزقه9إف���Xا؛ و�aع� 'ع< ا
أص�ح االع/�اف 'أراضي الdZان األصل��� م$ارسة مع/ادة في األح�اث العامة، '$ا في ذلC ألعاب 

  . اله�kي، Iقاوم 'ع< الXZاس��� ال$hاف��4 هeا االت=اه
ن ی#ع$� أن هeه ال$$ارسة أص��h 'ال وekلC الhال 'ال��Zة ل�ع< قادة الdZان األصل��� الeی�

، الge یه�ف إلى جعل ″١٦١٩ن����رك تاI$# “وتZ/\�م آالف ال$�ارس األم��Xkة اآلن م�هج . مع�ى
وفي . الع�0دIة وال/ف��Xة الKX0اء أساس��� في ال��oقة ال/ي ی/9 بها ت�ر�� تار�خ ال�الIات ال$/h�ة

  . هeا ال$�هاجاألث�اء، hIاول 'ع< ال$�aع�� ال=$ه�ر��� ح�4
نول�L، 'ق�ر ما �d$I أن ت�L ال=ه�د الe0$ولة ل/hق�{ الع�الة ال/ار�\Xة م�haنة وغ�� kاملة، 

ن�هZX/ي �kت� ی�هي مقال/ه -ث$ة سI E0=عل تا. ف$� ال=�ی� ال/فX� ��L$ا hI�ث ع��ما ال تh�ث
لى إفالس الع�ی� م� gالaه��ة ح�ل ال/ع��Kات لل�Zد ع� الع�0دIة 'أزمة ال�ه� العقار ال/ي أدت إ

” ال$��اث“ناألم�����k ال�Zد في العق� األول م� الق� الhادg والع���a، وه�اك سE0 ألن ی�هي م/hف 
، أال'اما  ناألك�x شه�ة إلحXاء ذ�k م$ارسة اإلع�ام خارج نoاق القان� - gفي م�ن/غ$� n  - مع�ضه 

ن�ائ9 ال$اضي م� دو معال=ة، فإنها ال ُع��ما ت/�ك ج. ال�ئZXي 'ع�ض أزمة االع/قال ال=$اعي الhالXة
EZhت�قى في ال$اضي ف.  

ل9 ت/��y إس�ائ�ل ع� _�د الفل�����oZ ع��ما ان/ه� ح�Nها . ًوهeا صXhح 'ال��Zة لل��Lة أKIا
 ألف فل��oZي آخ��� ع��ما اح/ل� الKفة الغ�XNة ٤٠٠ّلق� ه=�ت ما Iق�ب م� . م� أجل االس/قالل

الeی� عاش ح�الي رNعه9 فق� في الKفة الغ�XNة أو غ#ة ألن عائالته9  – ١٩٦٧وقoاع غ#ة في العام 



  

 
٢٥

ّ، خل;� إس�ائ�ل ١٩٩٤ و١٩٦٧و��N العام�� . ١٩٤٨كان� ق� ف�ت إلى ه�اك kالجpة في العام 
 ألف فل��oZي آخ��� م� خالل ان/هاج سXاسة ألغ� إقامات الفل�����oZ في الKفة ٢٥٠نفZها م� 

  . ال$�ا_{ لف/�ة _��لة م� ال#م�الغ�XNة وغ#ة الeی� غادروا 
 فل��oZي في الKفة ١٠.٠٠٠، شاه� ما Iق�ب م� ”ب�یل“ً، وفقا ل$�k# ٢٠٠٦وم�e العام 

  . الغ�XNة والق�س الX��aة ال�dhمة اإلس�ائ�لXة وهي ته�م م�ازله9
ِ عائلة فلX��oZة kان� ق� أج�0ت على ٢٨نوفي ال\$X��Zات م� الق� ال$اضي، أع�� إسdان  ُ

وNع� ح$لة اس/$�ت .  في حي الXaخ ج�اح في الق�س الX��aة١٩٤٨ح م� Iافا وحXفا في العام ال�#و
نعق�دا خاضها ال$Z/�_�� ال�ه�د، ق�K مdh$ة الق�س ال$�k#�ة في أIار  ال$اضي ب�ج�ب ) مای�(ً

  . إخالء س/ة م�ها
في الa/ات وم� خالل رف< االع/�اف 'ال��Lة، مه�ت ال�dhمة اإلس�ائ�لXة وحلفاؤها ال�ه�د 

وNع< ال�ه�د  - نوم� خالل رفKه9 نXZان ال��Lة، أع� الفل����oZ . األرضXة الس/$�ار ال��Lة
  .فلdk ��oZل -   األرضXة لل$قاومة ال/ي ته# اآلن الق�س، وVس�ائ�ل- اإلس�ائ�ل��� ال$عارض��

َ ال\�ف، نك$ا �dI الhال مع ف�د Iعاني. ن�h ما ن/�keه“: ك/E الhاخام ال�احل ج�ناثان ساك�
َإن فق�ان الeاك�ة k �0/\Iفق�ان لله��ة: كeلC ه� األم� مع الxقافة dkل 'ال��Zة لألش\اص ع�I$ي . ”ُ

ولهeا الE0Z _لE . نال=�XZة والeی� ل�ZX له9 دولة، ت�L الeاك�ة ال=$ا�Xة هي مف/اح ال�قاء ال�_�ي
ُیه�د الa/ات لع�ة ق�و أن ی�ف��ا مع ت�اب م=ل�ب م� أرض إس�ائ�ل    .ن

ُولهeا الI E0Z=$ع الفل����oZ ال/�اب م� الق� ال/ي _�د م�ها آ'اؤه9 أو أج�اده9 n أن Iق�ل . ن
ونع�ف ن�h ال�ه�د، في الع94 . ال�ه�د للفل�����oZ أن الZالم ی/oلE م�ه9 نXZان ال��Lة ه� أم� 'aع
  .النق�اضإنC تق/�ح ا. ّم�ا، أنC ع��ما تoلE م� شعE أن ی�Zى ماضXه فأن� ال تق/�ح الZالم

في . وعلى ال��X< م� ذل�d$I ،C أن ت�ف� م�اجهة ال$اضي ';�ق األساس ل$;الhة ح�X�Xة
، ساف� _الE ال�راسات العلXا الفل��oZي األم��kي، ج�رج 'aارات، إلى حي الoالX0ة ١٩٧٧العام 

ق'الق�س الغ�XNة و_� 'اب ال$�#ل الge ب�اه ج�ه وس� م�ه  ف/�h ال�اب وأخ�0ته ال$�أة ال$�Zة ال/ي. ُق
… اإلذالل الge ع�اه ال/�سل ل�خ�ل م�#ل عائل/ي“: ًوa' E/kارات الحقا. ًأن عائل/ه ل9 تع� ه�اك أب�ا

، عاد مع عائل/ه٢٠٠٠وفي العام . ”كان aI/عل في داخلي ن، ع��ما أص�ح أس/اذا للقان� و��N$ا kان� . ً
aف/ح رجل م� ن����رك ال�اب وأخ�0ه 'ال ،   .هeا ل�X م�#ل عائل/ه: يء نفZهنزوج/ه وأ_فاله ی��4و

َّول�L، 'ع� أن س=ل 'aارات ت=ارNه، تلقى دع�ة م� ج��g ساب{ عاش في ال$�#ل لف/�ة وج�#ة 
أنا آسف، ��k “: وع��ما ال/�Xا قال ال�جل. ١٩٤٨'ع� أن اس/�ل� علXه الق�ات اإلس�ائ�لXة في العام 

  . ”C 'إI=ار ثالثة أشه�أنا م�ی� لعائل/“: ، ث9 أضاف”ما فعل�اه kان خoأ. أع$ى
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ًخ#انا غ�� مZ/غل م� الaهامة الفلX��oZة وح�Z “وفي تلC الل4hة، k$ا a' E/kارات، شه� 
  .”ال�Xة، وال�d$I ge أن Iغ�� العالقات ب�� الaع��0 و�=عل األم�ر غ�� ال$$�dة ال��م م$�dة

ً/�ج9 ع$�ما ُ، وال/ي تteshuvah : ه�اك kل$ة ع��0ة ل�صف سل�ك ذلC ال=��g الZاب{
في ال/قال�� ال�ه�دIة، ال E=I . ”الع�دة“وم� ال$فارقات أن تع��فها ال�hفي في الع��0ة ه� . ”ال/�Nة”بـ

ًأن ت�L الع�دة جI�Zة؛ إنها �d$I أن ت�L أخال�Xة وروحXة أKIا ً ن وه� ما Iع�ي أن ع�دة الالج��p . ن
 �����oZا - الفلIا یه�دX¤ل#م ن/Zع��ا ع� أن ت'Ã ً ً - �d$I  ا، ع�دةKIأ �hن�عا م� الع�دة ل�ا ن �Lًأن ت ً ً ن

  . إلى تقال�� الeاك�ة والع�الة ال/ي أخل/ها ال��Lة م� الXhاة ال�ه�دIة ال$�4$ة
ه� م�في في داخلي وأنا . كالنا نعاني ال$�فى -ال$h/ل وأنا “: ذات م�ة، قال مh$�د درو��

وم� خالل م�اجه/ه 'daل . ألخالقي ال�ه�دgوkل$ا _ال أم� ال��Lة، تع${ هeا ال$�فى ا. ”ضXhة م�فاه
  .م�اش� وN�ء ع$لXة إصالح، �d$I لل�ه�د والفل�o' ،�����oZائ{ م\/لفة، ال0�ء في الع�دة إلى ال�Iار

*Peter Beinart ) : �ي)١٩٧١م� م�ال�kاسي أم��Xفي، ومعل{ سhص ،Eاتk  . }ر ساب�hم
” ذا ن��ر��ك ر�ف�� أوف ب��k”و” ����رك تاI$#ال�”، و”ال/ا9I“ك/E في . ”ذا ن�� ر��ابلCX“ل;Xhفة 

وه� أس/اذ ال;hافة والعل�م الXZاسXة في kلXة ��kغ . م� ب�� الع�ی� م� ال;hف وال$�اقع وال�ور�ات
تXارات “ًن��مارك لل�راسات العلXا لل;hافة في جامعة م�ی�ة ن����رك، وه� حالXا م�hر م/=�ل ل$�قع 

، وزم�ل في ”إن. إن. سي“، ومعل{ سXاسي لd�aة ”تالن/CXذg أ“، ومZاه9 في صXhفة ”یه�دIة
  .وله ثالثة E/k .قمQسZة الZالم في ال�a األوس�

، رف< ب��ارت حل ال�ول/�� ل;الح حل ال�ولة ال�اح�ة، ٢٠٢٠ُفي مقال له ن�a في العام 
 . ”تXارات یه�دIة“ًم�ضhا وجهات ن�4ه 'ال/ف;�ل في مقال م�oل في م�قع 

eع��انوأت�ع ب��ارت ه' #$Iفة ن����رك تاXh;أق;� ل gعة رأoأنا ل9 أع� أؤم� ” :ا ال$قال 'ق
 . ”'ال�ولة ال�ه�دIة

وجادل في ال$قال�� 'أن ن$�ذج ال�ول/�� أص�ح غ�� مق�0ل وغ�� قابل للXhاة، وأن س�oXة 
hف/ق�و إلى الI ی�eال �����oZنإس�ائ�ل ال�ائ$ة على مالی�� الفل�aإلى ن gدQ/ة سXب قق� األساس

ًوE/k ب��ارت أنه ی��غي على إس�ائ�ل وفل��oZ الع$ل ب�ال م� ذلC . ، ورN$ا ح/ى إلى تoه�� ع�قيح�ب
ًفي ات=اه إنaاء دولة ث�ائXة الق�مXة دI$ق�ا_Xة 'الLامل وت$xل اله��/�� ال�ه�دIة والفلX��oZة معا على 

 .غ�ار بل=dXا أو أی�ل��ا الa$الXة 'ع� اتفا�Xة ال=$عة العX4$ة
ال/ي عفا ” ع�سة ال$�hقة“ل 'أن ال��xL م� ال$=/$ع ال�ه�دg ی��4 إلى العال9 م� خالل وجاد

عل�ها ال#م�، وال/ي تع#ز ف�Lة وج�د دولة یه�دIة ذات سXادة ل$�ع وق�ع م�hقة ثانXة ، ل�L هeا ال$��4ر 
  .ًی/E0Z ح/$ا في معاناة kل م� اإلس�ائ�ل��� والفل�����oZ على ح� س�اء

  ١١ص/١٠/٦/٢٠٢١الغ� 
***** 
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  خ�ار 'االن=ل�#�ةاأل
Palestinians see new Israeli govt as the same or worse 

 than Netanyahu 
 

Israeli governments united on policy of killing Palestinians, stealing their 
rights, says Hamas spokesman. 

Palestinian resistance group Hamas said Sunday that it does not foresee any 
positive changes from Israel’s post-Netanyahu government, with other leaders 
saying they expect the new government to be even worse. 

"We aren’t counting on any change in the occupation governments, since 
they are united on the policy of killing and confiscating Palestinian rights," Hamas 
spokesman Sami Abu Zuhri wrote on Twitter. 

Abu Zuhri attributed former Prime Minister Benjamin Netanyahu’s failure 
to form a government to “the successive repercussions of the victory of the 
resistance” in 11 days of fighting between Hamas and Israel this May. 

Under the new coalition agreement between eight Israeli parties, Prime 
Minister Naftali Bennett is to lead the Israeli government for two years followed 
by centrist Yair Lapid for two more years. The new government means the end of 
Netanyahu’s 12-year reign.  ‘Not a change government’ 

The Palestinian Foreign Ministry, for its part, said that "it is inaccurate to 
call the new Israeli government a change government ... because its policies will 
not change from the previous government, if we do not see worse policies than it." 

In a statement, the ministry posed a host of questions on the government led 
by Bennett, including: “What is the position of the new government regarding the 
Palestinian people’s right to self-determination and the establishment of their 
independent state with East Jerusalem as its capital?” 

"What is its position of the settlement and annexation processes? What is its 
position on Jerusalem and respect for the historical and legal situation there? Its 
position on the signed agreements? Its position on the resolutions of international 
legitimacy? Its position on the two-state solution and negotiations on the basis of 
the principle of land for peace?" 

Mustafa Barghouti, secretary-general of the Palestinian National Initiative 
movement, warned that Bennett’s government will push for illegal settlements and 
racial discrimination and will be more extreme than the previous government. 

"This new government is no different from the Netanyahu government, as it 
is a government of occupation, colonial settlement, and racial discrimination like 
the previous government and even worse," Barghouti told Anadolu Agency, 
stressing that Bennett is "more extremist than Netanyahu." 

As evidence, he cited Bennett’s statements on Sunday about expanding 
settlements to area C of the West Bank. 

Under the 1995 Oslo Accords between Israel and the Palestinian Authority, 
the West Bank, including East Jerusalem, was divided into three portions – Area 
A, B, and C – with area C under administrative and security control of Israel until 
a final status agreement is reached with the Palestinians. 

Barghouti called on Palestinians and the world to confront the “racist 
government” through popular resistance, boycotts, and sanctions. 

2021-6-13Anadolu Agency   

***** 
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Israel's Bennett says his government will back  
settlement activity 

 

Presumptive leader Bennett vows to work for return of missing Israeli 
soldiers, block Iran from developing nuclear weapons. 

Naftali Bennett, expected to become Israel’s new prime minister later 
Sunday, said his government will back settlement construction in all areas of the 
occupied West Bank, including the areas classified as C areas. 

Under the 1995 Oslo Accords between Israel and the Palestinian Authority, 
the West Bank, including East Jerusalem, was divided into three portions – Area 
A, B, and C – with area C under administrative and security control of Israel until 
a final status agreement is reached with the Palestinians. 

Bennett made the statement in a speech at a special session of the Knesset 
(Israel's parliament) to hold a vote of confidence for his coalition government, 
which is expected to oust Benjamin Netanyahu from power. 

Bennett also vowed not to allow Iran to acquire nuclear weapons, adding 
that Israel will boost both its defense and offense capabilities. 

He also said he will maintain a cease-fire with Gaza but threatened Hamas 
with attacks if it chooses to escalate, and pledged to work for the return of Israeli 
soldiers in Hamas captivity. 

Israeli official channel KAN said a number of lawmakers from the far-right 
Religious Zionist party were taken from the Knesset when they tried to block 
Bennett's speech. 

Bennett's eight-party coalition is expected to take power later Sunday, with 
Bennet and centrist Yair Lapid alternating in the premier’s seat for two years, 
starting with Bennett. 

2021-6-13Anadolu Agency   
*** 

Saving Lifta: Palestinians rally against latest threat  
to depopulated Jerusalem village 

 

Residents of the village were forcibly displaced during Nakba. Today, the 
fight continues to preserve what's left of Lifta from Israeli demolition. 

Small clusters of homes dot the hillside near Jerusalem, their sandy bricks 
standing out amid overgrown vegetation. While their former owners and their 
descendants continue to live close by, the buildings have remained uninhabited for 
decades - and now risk disappearing altogether. Located northwest of Jerusalem, 
the village of Lifta has been a victim of expansion policies since the Nakba - or 
catastrophe - coinciding with the establishment of the state of Israel in 1948. 

Although the area was declared a nature reserve by Israel in 2017, the 
Israeli Land Authority (ILA) announced on 9 May its intention to stage an open 
auction in July for private companies to bid on tenders for the construction of a 
new settlement on Lifta lands. The project is being advertised as planning for 250 
housing units, hotels and commercial centres, all with beautiful hillside views only 
10 kilometres away from Jerusalem. But the slick modern project would entail the 
demolition of the remaining homes and landmarks of Lifta, effectively seeking to 
erase all traces of Palestinian identity and history in a site that was listed as 
endangered heritage in 2018 by the World Monuments Fund. 

Zakaria Odeh, coordinator for the Civil Coalition for Palestinian Rights in 
Jerusalem, told Middle East Eye that the international community needed to 
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intervene and pressure the Israeli government to end its policies of erasure of all 
reminders of the Palestinians who were forcibly expelled from their homes since 
1948.  “We ask Unesco to intervene and to put a halt to the annihilation of the 
heritage and history of the village,” he said. The latest Israeli plan once again 
highlights the long history of Lifta and the struggle of its former inhabitants, now 
refugees or internally displaced, to preserve its memory no matter what. 

Decades of attempted erasure 
Lifta was among the first of 38 villages in the district of Jerusalem to be 

forcibly depopulated in 1948, and dates back to the Canaanite era, when it was 
known by the name of Nephtoah. The village extends over an area of around 8,743 
dunams (2,160 acres), part of which was occupied in 1948, with the remainder 
seized by Israel during the 1967 war. 

Prior to the Nakba, some 3,000 people lived in 600 homes in Lifta. 
According to displaced residents of Lifta, only 73 houses still stand today - 56 of 
them quasi-intact, and 17 in ruins.  Among the landmarks still standing include a 
centuries-old mosque, the village cemetery, a water spring, and a primary school 
built in 1929, which today hosts Jewish-Israeli students. Over the years, a number 
of Israeli housing units and government buildings - including the Knesset, Israel’s 
parliament - and part of Hebrew University’s campus have been built on Lifta’s 
former farmlands. Zakaria Odeh told MEE that the latest project by the ILA was 
nothing new, pointing out that the Israeli government had approved in 2006 a plan 
known as Plan No. 6036 for the establishment of a settlement known as Mei 
Neftoah on Lifta’s lands. The initial plans of the project were reportedly drawn up 
in the mid- to late 1990s, when the late Ariel Sharon was minister of 
infrastructure. 

In 2009, the ILA put up Lifta lands for auction, in a plan that had set for all 
but 50 of the village’s buildings to be demolished. However, former residents and 
descendants from Lifta submitted an objection in court in 2011 expressing their 
rejection of the plan. 

By early 2012, the Israeli Court for Administrative Affairs issued a ruling 
cancelling the planned auction of Lifta lands. Now, a similar plan is being 
attempted once again by the ILA. 

The curator of memories  
Yaqoub Odeh, who was born in Lifta in 1940 and is now the head of the 

Lifta Cultural Heritage Protection Commission, is one of the most knowledgeable 
sources on the history of the village. In his house in the Jerusalem neighbourhood 
of Shufat,  Yaqoub Odeh told MEE of his childhood memories in the then-bustling 
village. 

“When I left Lifta I was in second grade,” he said. “I still remember how I 
used to jump from one rock to another on my way home from school. I also 
remember how I used to fool around with the other children near the main water 
spring in the village.” More than 70 years later, Yaqoub still remembers vividly 
the circumstances of his forced departure from Lifta. Zionist militias at the time 
had stationed themselves at the main entrances connecting Lifta to neighbouring 
villages and Jerusalem - prompting Palestinians to seek to transfer women and 
children out of the village to nearby caves, and then onward to the relative safety 
of neighbouring villages. 
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On that particular day in early March 1948, Yaqoub said his father had 
carried his little sister on his shoulders and held the hand of his brother, asking 
Yaqoub and his other sister to walk behind him until they reached the road 
connecting Jerusalem to Jaffa, where Zionist militia fighters fired a bullet that 
brushed his father’s traditional thobe tunic, before planting itself between his feet. 

 “A vehicle with children from four families was waiting for us,” Yaqoub 
said. “We stepped into the vehicle and became children of the fifth family.   
“Within an hour we went from being homeowners in our own village to seekers of 
refuge, shelter and assistance in other people's houses. We left our houses with 
nothing except whatever garments we had on our backs, thinking that we would go 
back the following day. It has been 73 years since that day”. 

Yaqoub is one of the former residents of Lifta lucky enough to be able to 
return to the village because of his East Jerusalem ID. While a number of villagers 
and their relatives live on the outskirts of Lifta, in neighbourhoods such as Wadi 
Joz and French Hill, others reside in the occupied West Bank - restricted from 
accessing Jerusalem - or emigrated abroad. 

“I am keen to visit it on a regular basis in company with the women, 
children, men and elderly residents of the village, in an endeavour to preserve our 
narrative and our rights there,” he added. “Nothing equals the days when we visit 
our village, except the day of our actual return.” 

When asked about the latest plan to build over what remains of Lifta, 
Yaqoub replied: “Memory and history are life itself, and I will allow no one under 
the sun to take away my memories, nor my heritage and that of my ancestors.” 

 “The tombs of our forefathers in the village stand as proof and witness to 
our historical Palestinian presence. We care about our cemetery and we clean it 
every time we visit the village,” he added. 

Fawzia Obaidi, who was born in Lifta 79 years ago, immediately bursts into 
tears when the village is brought up.  

 “Lifta is my soulmate because it's my birthplace and the mother that failed 
to hug me,” she tells MEE from her home in East Jerusalem’s Ras al-Amoud 
neighbourhood. “I don’t miss any opportunity to visit Lifta and bring back with 
me some of its wild plants so I can plant them in the flowerpots I keep on my 
terrace - although they never smell as good as the original.” 

Her eldest son Ibrahim goes to Lifta during the harvest season in order to 
bring his mother prickly figs, plums and almonds, hoping that the taste of these 
fruits may alleviate her nostalgia. 

Despite the latest Israeli plans for Lifta, Obaidi remains adamant in her 
commitment to the village. 

 “We totally refuse the demolition of our houses and our heritage sites for 
the sake of building colonial settler units,” she said. 

“They, meaning Israelis, deal with the village as if it were absentee property, 
but we are resilient and can’t wait to go back. 

 “The nostalgia of going back never leaves me.” 
Middle East Eye 13-6-2021 

***** 
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Israeli settlers attack Palestinian children with pepper  
spray in East Jerusalem 

 

Israeli settlers attacked two Palestinian children with pepper spray near 
Jaffa Gate in occupied Jerusalem. Two Palestinian children on Saturday were 
subject to an assault Israeli settlers, who attacked them with pepper spray near 
Jaffa Gate in occupied East Jerusalem. 

The children were attacked while they were seated inside their father's car, 
witnessed said. The Jewish settlers immediately ran away after the attack and the 
children were hospitalised. 

The Israeli army has occupied the West Bank, a Palestinian territory, since 
the 1967 Arab-Israeli war. Nearly 500,000 Israeli settlers live in more than 200 
illegal settlements and dozens of unauthorised outposts scattered across the 
Palestinian territories. Israeli forces and settlers carry out regular attacks on 
Palestinian civilians and their property, throwing stones, destroying olive and fruit 
trees, and even attacking children. 

Often, Israel forces turn a bling eye, doing nothing to prevent Jewish attacks 
on local Palestinians and further enabling such assaults to continue. In April, the 
United Nations warned that violence, including assaults and property destruction, 
by Israeli settlers against Palestinian civilians in the West Bank has recently 
increased substantially. 

During the first three months of 2021, more than 210 incidents of violence 
by settlers were recorded, including the death of one Palestinian, it said. 

The violence has been mainly motivated by ideology and intended to 
"intimidate and terrorise Palestinians", and prevent them from accessing their 
land while pushing others to move. 

The New Arab 13-6-2021 

***** 
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  " ابتسم وافقد عدوك حالوة النصر"

 !شعار الشباب الفلسطيني أمام العدو اإلسرائيلي
  

  
  

  
  

  رغم اعتقالهم تعسفًا من قبل قوات االحتالل
  االبتسامة هي سالح الفلسطينيين الذي ال يمكن ان يتم مصادرته منهمإال أن 

   من االحتالل، وهي تعبير عن سخريتهم حرمانهم منهأو
  


