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 اّك0ابه ن�5 وجهة ع� تع�1 ال0ق��� في ال�اردة ال%�ض�عات. 
 :0ع? ال%قاالت  أصل م� فق�ات ال)ع? )اخ0>ار الل<�ة ق1ل م� ال0>�ف ی(

Cذل Eمع ح<: ال0ق��� وم�ض�عه أو األخ�ار ال0ي ت�د في ال0ق��� ل��0اس. 
 ةIم� الغا ��%K0اب ال%�0ج%ة ال%قاالت )ع? ال0ق��� تMأو ّل  ���Nغ� ���Mمف

%�Q�ة أو ال%عارضة س�اء ال ّوVس�ائ�ل��� ه� إب�از وجهة ن�5 هQالء ال0Mاب
  .ف�صة اإل_الع على وجهات ال��5 ال%\0لفة ئلXZاسة إس�ائ�ل، م%ا یX0ح للقار

  لab( ا ال0ق��� اإلخ�ار ال��ميcو الق�س )إص�ار هQbة لXMتق�م الل<�ة ال%لf ن
 �hألف ٢٥٠ورقي ی�زع على ال%ع���� وال%ه0%��� إضافة إلى ت�ز�عه على ن 

 .نZ\ة إل�0MونXة
 ع� الل<�ةZا و�%k ،ة مالح5ات أو اق�0حاتIله ال0ق��� أ<I �%أن ت0لقى م 

Eالل<�ة )إرسال ال0ق��� ل%� ی�غ Eت�ح. 
  ال�0اصل مع الل<�ة على اله�اتف وال%�اقع ال%��1ة على �a%I ةIه الغاcوله

  غالف هcا ال0ق���
  

  نالل<�ة ال%لXMة لQbو الق�س
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�0h%الn 
  نشQو سXاسXة

 يKة: ال�و�%I�ج�ی�ة في ال1ل�ة الق pحقائ pادته على الق�س وخلXاول ف�ض سhI ٥  االح0الل  
  

  اع0�اءات
 ة اس0ف$از�ة في )احات األق>ىI٦  _ق�س تل%�د  
 ل�انZ( ع0قل شاب�� م� راس العام�دI ٦  االح0الل  
  ش%ال الق�س rة في شعفاX�aار به�م ع%ارة سsام ل�احات األق>ىواإخh0٧  ق  
 ة في الق�سX��sZارة فلXفي ح� س E1Z0ة تX٧  قق�ابل الغاز اإلس�ائ�ل  

  

  اع0�اءات/ تقار�� 
 "لaXت�ح� صف�فها ل0ف<�� األوضاع في الق�س"م�5%ات اله ّ 

        ٣٠٨  �%h0قI أم���� r�0_��� وض�اZفة.. "األق>ى"نمK٨  واع0قاالت )ال  
  

  تقار��
 �1مة ص�aخ عXbالfي��sZالفل Eعbافة أب�اء الk في األق>ى ی�م   ی�ع� rاNال� xXyM0ل

  ١٠   ذو الh<ة٨
 zXh(األق>ى: ز�اد ا �>Z%ل ع�اص� ال�دع في الق�س دفاعا ع� الk �Khًالب� م� أن ت ّ  ١١  

 

 فعالXات
 

  اء"ت%�ی� مع�ض%Z١١  "الق�س ب�ا)ة األرض إلى ال 
 

 آراء ع�XNة
 

 ة ب�ل��ا\Zة ون�Zh١٢  !الغائ��1 الكأم نقان� م� م 
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  اخ�ار )االن<ل�$�ة
 UN investigator: Israeli settlements in West Bank, East 

Jerusalem amount to war crime ١٥  
 Soldiers Seriously Injure A young man In Silwan ١٥  
 Commission of Detainees: Israel’s decision to deduct millions 

from PA tax revenues is a crime reeking of racism, piracy ١٦  
 Israeli settlers storm Al-Aqsa Mosque aided by police ١٦  
 'Palestinian affairs' Dept. welcomes resumption of US funding to 

UNRWA ١٦  
 “Palestine Scholars” warns of massive settler break-in at Aqsa 

Mosque ١٧  
 Protesters in UK demonstrate against sports-wash of Israeli 

apartheid ١٧  
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  نشQو سXاسXة
  االح0الل hIاول ف�ض سXادته على الق�س : ال�و�Kي

  وخلp حقائp ج�ی�ة في ال1ل�ة الق�I%ة
  

 أح%ــ� ال�و�ــKي، إن  الفلــX��sZةال%0Zــbار فــي دیــ�ان ال�ئاســة قــال –  الXhــاة ال<�یــ�ة–القــ�س 
ال1ل�ة الق�I%ة سلsات االح0الل اإلس�ائ�لي تhاول ف�ض سXادتها الMاملة )الق�س وخلp حقائp ج�ی�ة في 

  . تار�\Xاال%ع�وفةومsXhها ل0غ�� م� ال%bه� الع�Nي وص�رتها 
، على أن الق�س قXKة سXاسXة، ومـا I%ـارس ١١/٧/٢٠٢١ وش�د ال�و�Kي في بXان له، األح�

نمـ� ان0هاكــات وجـ�ائ: )hــp أهلهـا سXاســي ه�فــه قلـE الhقــائp ل%�ـع أf إمaانXــة لM0ـ� القــ�س عاصــ%ة 
ــ�ول��0 الــfc مــا زال هــ� الhــل الــXZاسي لفلــ��sZ وال0ــأث�� فــي  أf حــل سXاســي قــادم قــائ: علــى حــل ال

  .ال%�ع�م دولXا
ــة العاملــة فــي القــ�س أن نــ�bح لهــ: أه%Xــة : "وتــا)ع Xات ال�ولZســQ%نــا فــي اتــ>االت�ا مــع ال$kر

 الق�ة القائ%ة )االح0الل للx��0 ع� إس�ائ�لfم�قفه: م� ال0ه<�� الق�Z وضغ� دوله: ومQسZاته: على 
  ".ج�اءاتها ال0ي تعsل أf حل سXاسي قادم وتQث� ن0ائ<ه على دوله: م�اش�ةإ

ــ�أ : "وقــال ال�و�ــKي ــfc ی1 ســع��ا إلــى kــbف ح�Xقــة مــ� Iع%ــل علــى تhق�ــp هــcا ال%\sــ�، وال
 ع�>��ة تhاول أن إس�ائ�لXةf)ال0ه<�� الق�Z ألحXاء kاملة في م�Xh ال1ل�ة الق�I%ة ت�h ع��ان ق�ان�� 

ن، ال0ي ال �a%I أن ت�M م�kـ$ا لh0ق�ـp اإلس�ائ�لXةي ا_ار قان�ني م�جع�0ه ال%hاك: تغلف قXKة الق�س ف
  ".الع�الة لل%ق�سي

ع%ل�ا على دع: االحX0اجات القان�نXة لألحXاء ال%هـ�دة )ـال0ه<��، مـ� خـالل تـ�ف�� مـا "وأضاف، 
ة وغ��هـا، ومـا  حـ�ل ال%لXMـاإلسـ�ائ�ليأم�a مـ� وثـائp تMـbف kـcب ادعـاء ال<هـاز القـان�ني والـXZاسي 

  ".0hIاجه ال%ق�سي اآلن ه� دع: أوسع الحX0اجاته ال%\0لفة )%ا Iع$ز ص%�ده ورNا_ه
رNاr أهـل القـ�س ووقفـ0ه: ال0ـي أوصـل� القـ�س إلـى االه0%ـام وال0فاعـل الـ�ولي "وث%� ال�و�Kي 

�Xقي k�ولة اب�تهای� ت%ـارس الع�ـ>��ة فـي اhف وجهها الbkلقـ�س، وفه: م%ارسات إس�ائ�ل الع�>��ة و
  ".م� خالل ت��bعات وسXاسات ت0Zه�ف ال�sد وال0ه<�� والp��K0 على kل م5اه� الXhاة

  ١٢/٧/٢٠٢١الXhاة ال<�ی�ة 
***  
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  اع0�اءات
 _ق�س تل%�دIة اس0ف$از�ة في )احات األق>ى

 

ن اقh0: م�0Z_�� م�s0ف� یه�د، أم� األح�، )احات ال%Z<� األق>ى - فل��sZ ال%0hلة  ن
 .�م الق�سي الx��b )%�ی�ة الق�س ال%0hلة الh- ال%�ارك 

نوقال� دائ�ة األوقاف اإلسالمXة العامة وشQو ال%Z<� األق>ى )الق�س، في بXان أم� األح�، 
 .إن االقh0امات نفcت )�hاسة مb�دة م� ش�_ة االح0الل اإلس�ائ�لي ال\اصة ال%�ج<ة )الZالح

>Z%ا ال�%h0�0_��� اقZ%ات ال�bل وأفادت ال�ائ�ة، أن عaة على شNاألق>ى ع�1 )اب ال%غار �
ًم<%�عات، ونفcوا ج�الت م�1bهة، وأدوا _ق�سا تل%�دIة اس0ف$از�ة في )احاته إلى أن غادروه وس� حالة 

 .م� الغEK والغلXان سادت ال%aان
وش�� ق�ات االح0الل اإلس�ائ�لي الل�لة ق1ل ال%اضXة وف<� أم� األح�، ح%لة م�اه%ات 

لفة )الKفة الغ�XNة والق�س ال%0hلX� ،��0%ا ت�اصل� فعالXات اإلرNاك الل�لي وتفbX0ات )%�ا_p م\0
 .لل%�0Z_��� في بل�تي ب�0ا وق>�ة قKاء نابل�، ت>�Iا لل�0سع االسsX0اني

وتbه� م�ا_p م0ف�قة )الKفة الغ�XNة والق�س ی�مXا اقh0امات ق�ات االح0الل، ی0\للها ده: 
V��0اتها، وhم E��\م�ازل وت �X0اء واأل_فالوتفZاالت.(.رهاب ساك��ها خاصة م� ال�kو(  

  ١٢ص/١٢/٧/٢٠٢١ال�س�0ر 
*** 

  االح0الل Iع0قل شاب�� م� رأس العام�د )Zل�ان
  

ــة  ــ�ات االحــ0الل الــ>ه��ني، ف<ــ� األحــ� اع0قلــ� –  وkــاالت–القــ�س ال%0hل ، ١١/٧/٢٠٢١ ق
  .�اركشاب�� مق�س��� خالل اقh0امها بل�ة سل�ان ج��Nي ال%Z<� األق>ى ال%

 $kحل�ة"وأفاد م� fة " معل�مات واد%IالZاب�� دمحم الـbفي سل�ان، )أن قـ�ات االحـ0الل اع0قلـ� الـ
  .�دمحم ت��0ي م� حي رأس العام�د

وأشار إلى أن م�اجهات ب�� ال�bان وق�ات االح0الل انـ�لع� مـZاء أمـ� الـ�1Z، فـي حـي )sـ� 
  .nاله� )ال1ل�ة، ت\للها اع0قال ف0ى

 )abل ش�ه ی�مي القh0امات واع0�اءات صه��نXة، ی0\للها م�اجهات وVلقاء وت0ع�ض بل�ة سل�ان
  .لق�ابل الغاز وال>�ت واألع��ة ال%sا_Xة، وس� مhاوالت إلخالء وه�م ع�bات ال%�ازل

ن أحXاء في ال1ل�ة خ�s ه�م م�ازله: )الMامل، ب�ع� ال�1اء دو تـ�خzX، أو )إخالئهـا ٦و�0ه�د  n
  .ت االسsX0انXةو_�د سaانها ل>الح ال<%�Xا

  ١١/٧/٢٠٢١ وkالة صفا
***  
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  واقh0ام ل�احات األق>ىإخsار به�م ع%ارة سX�aة في شعفاr ش%ال الق�س 
  

، به�م ع%ارة ٨/٧/٢٠٢١  أخ�sت سلsات االح0الل اإلس�ائ�لي، ال\%�X ...–فل��sZ ال%0hلة 
  .��ها أس�1ع�� لإلخالء _�ابp في بل�ة شعفاr )%�ی�ة الق�س ال%0hلة، وأمهل� قا_٤سX�aة م�aنة م� 

وقال األس�� ال%�hر ناص� أب� خ��K، إن م\اب�ات االح0الل أخ�sت به�م ع%ارته: الX�aZة في 
 عــائالت مق�ســXة، ١٠تعــ�د ألكyــ� مــ� و، ٢٠٠٣ال<هــة الغ�XNــة مــ� بلــ�ة شــعفاr، وال%ــ�b�ة م�ــc العــام 

 �hن :Kة ٥٥وتX%ة ال�سX��sZالة الفلkال� pوفا« ف�دا، وف«.  
، وسـلsات االحـ0الل ت0ـcرع »رامات شـل�م�« م�0 ع� م�0Z_�ة ٢٠٠لى أن الع%ارة ت�ع� وأشار إ

، ح�ـ� أج1ـ�ت سـaانها علـى إغالقهــا )ـال�sب لعـ�ة سـ��ات، ب�ـ� أنـه فـي العــام ٢٠٠٥بهـ�مها م�ـc العـام 
  . عادوا إلى أماك� س�aاه:٢٠١٥

  ١٤ صفhة ٩/٧/٢٠٢١ال�س�0ر 
*** 

 ق سXارة فلX��sZة في الق�سق�ابل الغاز اإلس�ائ�لXة تE1Z0 في ح�
  

ناح�0قــ� ســXارة فلــX��sZة ، ال<%عــة ، ع�ــ�ما اقــh0: ج�ــ�د اســ�ائ�ل�� بلــ�ة الــ�ام ، شــ%ال شــ�قي 
  .العاص%ة الفلX��sZة ال%0hلة الق�س ، وهاج%�ا فل�����sZ اح0<�ا على الغ$و

ــل الغاز�ـــة والق�ابـــل االرت<اج Xـــة علـــى وقالـــ� مـــ>ادر مhلXـــة إن ال<�ـــ�د أ_لقـــ�ا عـــ�bات الق�ابـ
%hاصــ�ة ال%�ـازل وال%%0لMــات ، م%ـا تــE1Z فـي معانــاة عـ�د مــ� الفلـ�����sZ مــ� قـام�ا )ال%50ـاه��� ، و

  .ج�اء اسb�0اق الغاز ال%�Zل لل�م�ع
وأضــاف�ا أن ق�1لــة غاز�ــة عالXــة الــ�Zعة أصــاب� ســXارة فلــX��sZة أث�ــاء ســ��ها علــى مق�Nــة م%ــا 

�Z( �b0في اش0عال ال���ان ال0ي ب�أت ت� E1Zم�هات pائZقف$ الI ارة ق1ل أنXZعة في ال.  
  ١١/٧/٢٠٢١قال%�k$ اإلعالمي ال�ولي لل�b األوس� م�0ج: ع� 

***  
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  اع0�اءات/ تقار��
  

 ّ ت�ح� صف�فها ل0ف<�� األوضاع في الق�س"م�5%ات الهaXل"
٣٠٨  �%h0قI أم���� r�0_��� وض�اZفة.. "األق>ى"نمKواع0قاالت )ال 

 

» ت�اث ال%ع1�«وم�5%ة » _الب ألجل ال%ع1�«اح0فل� م�5%ة  - امل اب�ا�k :X-الق�س ال%0hلة 
في ساحة حائ� ال�1اق أم�، وأعل�� » ج1ل ال%ع1� في أی�ی�ا«ً)االن�ماج معا في ح�kة ج�ی�ة تh%ل اس: 

الX0ار الX%��ي «ال0ي ��hIها ات�اع » nذ�k خ�اب ال%ع1�«انها ت0Zع� مع م�5%ات ال%ع1� ال�s0%فة لـ 
fال>ه��ني ال�ی�Xة في ال0اسع م� آب الع�1 ح�� ت$ع: ال�واIة ال�0راتXة أن ت�م�� ال%ع1�  -رث�ذZkي األ

  .١٨/٧/٢٠٢١الyاني ال%$ع�م ت: ف�ها، وت�افp هcا العام ی�م األح� 
 �Xة نا)عة م� ن�اءات جX%Z0ه الcف ان ه�s0%ار الX0ا الcا ه� اح� اب�ز هX�I�وقال افي ص

  .«ج1ل ال%ع1� في أی�ی�ا «٦٧ی�م اح0الل الق�س » ال��1 - ج1ل الهaXل"االح0الل ع�� دخ�له
» _الب م� أجل ال%ع1�«وbkف ان صاحE ف�Mة هcا االن�ماج ال�s0%ف ت�مي نZXاني مQس� 

، وجاء )ع� ت�اجعات م00الXة ف�ض� على الX%�� ال>ه��ني »ت�اث ال%ع1�«وال%�ی� ال�0ف�fc ل%�5%ة 
  .حEZ زع%ه) ت���hها ج1ل ال��1( اجل تق��ة هcه الk�hة وتفع�ل و�%��ه ال�s0%ف في الق�س م�

خالل » ج1ل ال%ع1� في أی�ی�ا«ال�s0%ف ت�مي نZXاني ع�د األه�اف ال%عل�ة لل%�5%ة ال<�ی�ة 
األق>ى )abل kامل و_�د _الع%ل )aل االت<اهات لف�ض الXZادة ال�ه�دIة )ال%Z<� :االح0فال ام� وهي

وف0ح ج%Xع أب�اب ال%Z% . �>Z<� والع%ل على ت<%�� kل أع%الها داخل األق>ىاألوقاف االسالمXة م� ال
 �>Z%ة ال��ادة لل�ه�د داخل ال��h( اح%Zام، والIق��د على االوقات أو األ fناألق>ى لل�ه�د، ودو أ

ورفع عل: إس�ائ�ل داخل ال%Z<� األق>ى وفي مaان واضح وVلغاء kل سXاسات ال��K ال0ي . األق>ى
له: )ال0>�ف )��hة في ؟ل�b_ة االس�ائ�لXة على نsbاء ج%اعات ال%ع1� ال�s0%فة، والZ%احت%ارسها ا

�>Z%ال.  
وقاد ال�s0%ف ت�مي نZXاني اقh0امات ال%�0Z_��� أم� لل%Z<� األق>ى، )h%اIة ال�b_ة 

  .اإلس�ائ�لXة ال0ي ش�� ح%لة اع0قاالت في ال%Z<� وفي ال1ل�ة الق�I%ة ومsXhها
قاف اإلسالمXة في الق�س، )أن ع�bات ال%�0Z_��� ب��ه: م<%�عة نZاء م%ا وقال� دائ�ة األو

، اقh0%�ا ال%Z<� األق>ى، ونفcوا ج�الت اس0ف$از�ة في ساحاته، »نZاء ألجل الهaXل«تZ%ى م�5%ة 
ال%$ع�م، وNعKه: قام ب0أدIة شعائ� تل%�دIة ��الة ��ة ال>\�ة ق1ل مغادرة » الهaXل«وتلق�ا ش�وحات ع� 

  . م� )اب الZلZلةاالق>ى
ً م�0Z_�ا اقh0%�ا ال%Z<� األق>ى في الف�0ة ال>�احXة وت�h ب�� ١٢٢وأوض�h األوقاف ان 

 �>Z%ال :h0ل%�� اقZ%احة لغ�� الXZ٩٠ال���Nا مع5%ه: م� ال�ه�د الغ�hسائ ً.  



  

 
٩

  م� _الب ال%عاه� وال<امعات اإلس�ائ�لXة في ال%<%�عة ال�ا)عة٢٠وأشارت األوقاف الى اقh0ام 
 م� ع�اص� ال%\اب�ات اإلس�ائ�لXة )abل م�ف�د وت\لل ذلC ت>��� وش�وحات على ٤م� االقh0امات و

  .جهاز مh%�ل
ً م�0Z_�ا ٤٩وأوض�h األوقاف ان الف�0ة الyانXة م� االقh0امات )ع� صالة ال5ه� شارك ف�ها 

  ).Xةض��ف ال�b_ة اإلس�ائ�ل(ـ  م%ا ZI%ى ب٥ً سائhا م� ال%�0Z_��� ال�s0%ف�� و١٨و
ورص�ت األوقاف اإلسالمXة في تق���ها ح�ل ان0هاكات االح0الل ومX�_�0Zه، لbه� ح$��ان 

 :h0األق>ى١٧٤١ال%اضي، ح�� اق �>Z%ة ش�_ة االح0الل الIا%h( �0_�اZم .  
وفي الق�س ال%0hلة، اع0قل� ق�ات االح0الل الbاب م�سى ه�y: م>sفى م� بل�ة ال���ZXة 

I�بل �Kاد عX� المZوع1� ال�Iام م�$له ف<� ال��م ب1ل�ة أب� دh0اق Eعق ،�Iة أب� د.  
م��انXا في الKفة الغ�XNة، اع0قل� ق�ات االح0الل م�$ل األس�� ال%�hر وال%�شح ع� قائ%ة 

ع%اد ر�hان، م� بل�ة تل قKاء نابل� )ع� ده: ق�ة ��1kة م� ج�X االح0الل م�$له » الق�س م�ع�نا«
�hان، م�c ت�شhه الن0\ا)ات ال%<ل� ال��b0عي، ض%� قائ%ة والحق� ق�ات االح0الل ر.ومhاص�ته

  .، �X%ا تع�ض� أس�ته لh%الت ت��Mل ومالحقة»الق�س م�ع�نا«
، واع0قل� األس�� ال%�hر راني دو�aات )ع� ده: وتف�X0 م�$له اواقh0%� ق�ات االح0الل بل�ة ب�0

  .في ال1ل�ة
 أن آلXات االح0الل واصل� ف<� ام� نوفي الXZاق أفاد م�ا_�� في بل�ة روج�E قKاء نابل�،

والل�لة ق1ل ال%اضXة أع%ال ت<��x في م�sقة راس سلX: العلي، وس� س%اع أص�ات الhفارات، إلى 
  .جانE ق�ابل ص�ت م0Z%�ة

وفي ب�� لh:، اقh0%� ق�ات االح0الل بل�ة ال\�K، واع0قل� الbاب ماج� أI%� م�سى، )ع� أن 
  .وال�ه وف�b0ه وع�y1ا )%��0hاتهقام ج��د االح0الل ل%�اه%ة م�$ل 

وم� ال\ل�ل، اع0قل� ق�ات االح0الل األس�� ال%�hر سع�� الق�اس%ي، )ع� ده: وتف�X0 م�$له في 
  .م�ی�ة ال\ل�ل

ون>�1 ق�ات االح0الل حاج$ا ع��aZا على )ع� أم0ار م� مق� أم�ي للZلsة الفلX��sZة ق�ب 
a%ة في الk�hفي ال\ل�ل، وم�ع� ال f���>انم>�ع ال.  

  .واع0قال واتهام الXbخ ال�از )ال��h0? على الع�ف ض� ال�b_ة
 f٨ ص١١/٧/٢٠٢١ال�أ  

*** 
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  تقار��
 

  fالXbخ ع�aمة ص�1 ی�ع� kافة أب�اء الbعE الفل��sZي
   ذو الh<ة٨لxXyM0 ال�Nاr في األق>ى ی�م 

  

�fمـة صـ�1 ، الـXbخ عaمXة العلXـا فـي القـ�سدعا خE�s ال%Z<� األق>ى، ورئ�X اله� ة اإلسـال
ج%Xع القادر�� م� أهل فل��sZ لل�Nاr في ال%Z<� األق>ى إلع%اره والhفا¡ علXه وم�ع ال%�0Z_��� م� 

  .ان0هاك ح�م0ه وح�مة األIام ال%�ارkة م� ذf الh<ة
fوأكـ� الــXbخ صــ�1 علــى أن عــ$م ال%ــ�0Z_��� اقh0ـام األقــ>ى )ــabل عــام هــ� ان0هــاك ل�hم0ــه، 

$�ادة في ان0هاك ح�مة األق>ى ال%�ارك ب0ه�ی� ال%�0Z_��� اقh0امه في أIام ًم�M�0Zا االع0�اء ال>ارخ وال
  .م�ارkة لل%Zل%�� ق1ل ی�م ع�فة الI fcع�10 م� األIام ال%�ت�sة )الhج وصXام ال%Zل%��

 fـام� مـ� ذyمـات وال%ق�سـات فـي ال�h�0_��� )ان0هاك الZ%خ ص�1 أن ته�ی�ات الXbّواع�10 ال f
 ��sة، ه� ان0هاك خ>hال f�ـام ال%ق�سـة لـIاألقـ>ى وآخـ� علـى األ �>Zه اع0ـ�اءان أحـ�ه%ا علـى ال%ـX�

  .ال%Zل%��
ّإن دالالت إصـــ�ار ال%ـــ�0Z_��� علـــى اقh0ـــام األقـــ>ى یkQـــ� أن : "fوقـــال الـــXbخ ع�aمـــة صـــ�1

 pـh( له: مع0�و وم<�م�Mا)قة، فZمة ال�ahفا ع� ال�sرة وت�sة ال<�ی�ة ال تقل خXمة اإلس�ائ�ل�ahنال ن
  ."ال%Zل%��

 ���_�0Zــة لل%ــIا%hــ�ة ألنهــا تــ�ف� ال fوح%ــل صــ�1 ال%ــQZولXة الMاملــة ل�ahمــة االحــ0الل ال<�ی ّ
  ".)�Kورة أخc الع�1 وال�روس م� مع�kة سxX الق�س الZا)قة"ال%قh0%��، مchرا إIاها 

ّك%ــا ح%ــل صــ�1 ال%ــQZولXة لل�ahمــات الع�XNــة واإلســالمXة ال0ــي تقــ>� )hــp األقــ>ى ال%�ــارك  f ّ
  .إلسالمXة، مsال�ا )�Kورة ال�h0ك ل��x اع0�اءات االح0الل وم�ع ت%ادIه ض� ال%ق�ساتوال%ق�سات ا

 fcـة والـ>hال fـام� مـ� ذyاألقـ>ى ال%�ـارك فـي ال �>Zـام واسـع لل%ـh0�0_�� القZ0ع� ال%ـZنو�
  .نك%ا ی$ع: ال%n "��_�0Zذ�k خ�اب الهaXل"ی0$ام� مع ما ZI%ى 

  ١١/٧/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 
***  
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zXh(ل ع�اص� ال�دع في الق�س : ز�اد اk �Khّالب� م� أن ت  
  ًدفاعا ع� ال%Z<� األق>ى

  

ّقال ال�اح� ال%\z0 في شـQو القـ�س، ز�ـاد ا)hـzX، أن األهـ�اف ال%عل�ـة للعـ>ا)ة ال�ه�دIـة  ن
ًتM%� أوال )الع%ل في kل االت<اهات لف�ض الXZادة ال�ه�دIة على ال%" ج1ل ال%ع1� في أی�ی�ا"ال<�ی�ة  ُ �>Z

ــل أع%الهــا داخــل  k �والع%ــل علــى ت<%�ــ �>Zة مــ� ال%ــXامــل، و_ــ�د األوقــاف اإلســالمk لabاألقــ>ى )ــ
  .األق>ى

تهـ�ف " ج1ـل ال%ع1ـ� فـي أیـ�ی�ا"ّ الـ�1Z، )ـأن عـ>ا)ة یـ�مٍوأضاف ا)hـzX، فـي تـ>��ح صـhفي 
نأIــKا إلــى فــ0ح ج%Xــع أبــ�اب األقــ>ى لل�هــ�د، ودو أf ق�ــ�د علــى األوقــات أو األIــام، والــZ%ا ح )��hــة ً

  .ال��ادة له:، ورفع عل: االح0الل داخل ال%Z<� وفي مaان واضح
والهــ�ف الyالــ�، k%ــا أشــار ز�ــاد ا)hــaI ،zX%ــ� فــي إلغــاء kــل سXاســات الــ��K ال0ــي ت%ارســها 

  .ال�s0%فة، والZ%اح له: )ال0>�ف )��hة في ال%Z<�" ج%اعات ال%ع1�"ش�_ة االح0الل على نsbاء 
ــbل�ا �Xــه )اقh0ــام یــ�م ّوأوضــح ا)hــzX أن الs0%ــ�ف� ــ>های�ة ss\Iــ� ل0عــ��? مــا ف ن� ال ُ٢٨ 

رمــKان، وذلــC مــ� خــالل اقh0ــام األقــ>ى )أعــ�اد �1kــ�ة، وأداء الsقــ�س ال<%ا�Xــة العل�Xــة، واســ0ع�اض 
  ".سXادته: علXه ب�فع األعالم وأداء ال��b� اإلس�ائ�لي �Xه

Mـام وال0فh0ه االقcإلى ض�ورة االس0ع�اد ل%�اجهة ه zXh(دا ودعا ا�bاله، مـbـارات إفـXً�ـ� فـي خ
  .على أن الN�>0ة أث�01 أن االعM0اف ه� ال��sقة األن<ع في م�اجهة االقh0امات وVفbالها

zXh(ـاف ل�لـة األحـ� : "وقال ز�اد اM0ـ� اعaI ـ� فـي أن�Mنالبـ� مـ� ال0ف  ذf الh<ـة أحـ� أبـ�ز ٨ّ
  ".ل%Z<� األق>ىًال\Xارات ال%%�aة، وأن تk �Khل ع�اص� ال�دع في الق�س دفاعا ع� ا

  ١١/٧/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 
***  

  فعالXات
  "الق�س ب�ا)ة األرض إلى الZ%اء"ت%�ی� مع�ض 

  

nق�رت إدارة جال�� رؤ  - ق ش�و الع>ف�ر- ع%ان  fالق�س ب�ا)ة األرض « ت%�ی� مع�ض ٣٢
، kي ی�Z0ى ألك�1 قsاع م� ال<%ه�ر ز�ارته٢٩إلى » إلى الZ%اء   .f ت%�ز ال<ار

 )ال% ة م� مX1عاته ل�ع: الbعE الفل��sZي، ٢٠ل%ع�ض الfc تق�ر ت\>zX و�bارك في ا
ًأرNعة ع�b ف�انا ت�abلXا ه: ، ح�Zي أب� ��k:، دالXا علي، : ً fإب�ا�X: ال\E�s، آIة أب�غ$الة، جهاد العام�

، fرائ� ق�sاني، رف�p اللhام، سالم �kعان، ع1� الhي مZل:، ع%اد أب� اشX0ة، غاز ان�X:، مh%�د صادق
Cهاني ح�راني و�اس� دو�.  
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ُ ل�حة ت�abلXة رس%� على مhsZاتها م�ی�ة الق�س ال0ي ت0hل م�$لة ٤٣و�K0%� ال%ع�ض 
ًك��1ة في ال�ج�ان الع�Nي واإلسالمي ب�صفها رم$ا ق�مXا ودی�Xا وVنZانXا ً ً ً.  

ها وق� رس: kل ف�ان م�ی�ة الق�س وفp رؤ�0ه وتق��0ه وم��cه الف�ي، وم�ه: م� رس: ودIان
وهKابها وج�الها ومعال%ها األث��ة وحاراتها وتMاIاها العX0قة ومآذنها و��ابها وأب�اج �kائZها، وم�ه: م� 

  .رص� م5اه� الXhاة ف�ها
 f١٥ ص١٢/٧/٢٠٢١ال�أ  

*** 

  آراء ع�XNة
  !الغائ��1 أمالك نقان� م� م�Zhة ونZ\ة ب�ل��ا

  ش��ان إب�ا�X: ال%hامي:)قل:
 األمــالك Iعــالج نقــان� مــ�bوع ال�1ل�ــ�f ال0ــ��bعي ال%<لــ� إلــى تقــ�م أســ�1ع��، مــ� أقــل ق1ــل

ــا حازهــا أو اســ0%لMها أو عل�هــا ســ�sX وال0ــي ب�ل�ــ�ا، فــي ال�ه�دIــة Xــ�ب أث�ــاء ال�از�ــة أل%انhــة الX%العال 
  . وق0ها ال��bعي ال�5ام سق� ح�� ١٩٨٩ عام ولغاIة )ع�ها الX���bة اإلدارة أو الyانXة،

 و�Nل�ـ�ا، إس�ائ�ل م� كل ب�� ال�yائXة والعالقات إس�ائ�ل في ض<ة نالقان� م�bوع تق�I: أثار وق�
:Kرال وان�Mاء )ع? ال>ه��ني للKن<�س م� أع�Mي الaوع ووصف. األم���bنالقان� م fcی�خل ل: ال 

 ال<%Xع ونZي لل%bاع�، وم��y والأخالقي الق�ان�� ج��1 في عار وص%ة )أنه )ع�، الع�ی� م� ال�0ف�c ح�$
 نIقـار )الMـاد والـfc الفلـ�����sZ، علـى الـKارة الـZلX1ة وآثـاره الق%ـيء اإلس�ائ�لي الغائ��1 أمالك نقان�
  . معه

 نIـabل� ال�1ل�ـ�ی�� ال�هـ�د كـان الفل��sZي الbعE على زؤام ح�ام للغ�� زالل حالل ه� ما وkأن
  . ال��ادة ودور >انعوال% وال%hالت ال%�ازل ت%لC ث��ة _ائفة وkان� أوروNا، في یه�دIة _ائفة أك�1

 ال�از�ـة األل%انXـة القـ�ات جhافل دخل� دان$��غ م��اء ع�1 الyانXة العال%Xة ال�hب )اش0عال انه إال
 ال�ه�د ت<اه ال%sاردة ح%لة ب�أت وح��%ا. كامال أوروNا قش� على لالسX0الء تق�مة ب�ل��ا على وس�sXت

 اســ0%�ت الyانXــة العال%Xــة الhــ�ب ان0هــاء وNعــ�. ه:وثــ�وات )ــأمالكه: نال�1ل�ــ�ی� ال�هــ�د ل�حــp أل%انXــا فــي
 ســق�r )عـ� ١٩٨٩ عــام فـي ت�قفـ� أن إلــى ب�ل�ـ�ا فــي ال�ه�دIـة األمـالك علــى الـX���bة، اإلدارة سـ�sXة

  .ك�5ام الX���bة
ــا عـــ���b مــ� أكyــ� ــ��sZي بـــ�� ف�هــا ت%�ـــ$ ّســ��، إســـ�ائ�لXا قان�ن  ال�هـــ�دf وNــ�� الع�Nـــي الفل
 علـى لالسـX0الء العام لل�X: مه� الfc الغائ��1، أمالك ن)قان� ZI%ى ما وأس�أها أب�زها وkان اإلس�ائ�لي،

�yدون: مالی�� ثالثة م� أك ،�����sZها للفلKمـ� )عـ E<ـة، األراضـي أخـXألـف وسـ�ع�� وخ%ـ� ال$را� 
، I%لMها ب�اIة ����sZم�ها نالفل �yة م� أك�bل آالف عhت<ار مf .  

�Mمة ل�ahة الXمة على �ضوتع0 ت<ادل اإلس�ائ�ل�ahة الI�ع نقان� س� في وحقها ال�1ل�KI ح�ا 
 الغـائ��1 أمـالك نقـان� ت<ـاه سـاك�ا تhـ�ك وال ال�1ل��ی�� ال�ه�د ق1ل م� ال�1ل��Iة ال�ahمة ل%قاضاة زم�Xا
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 تـ�0Zلي بـل وأم�الـه أمالكه اس�0داد م� الفل��sZي على وت�5h الغ�XNة الKفة إلى تX1sقه نsاق ت%� بل
  .عل�ها

 وغ�ــ� ال�ســ%Xة ال<هــات علــى ال�ه�دIــة nالــ�عاو إقامــة ت5hــ� لــ: ال�1ل��Iــة ال�ahمــة خــ�آ )aــالم
 ال%قاضـة فhـp. الـ$م� مـ�ور )ـE1Z ال0العـE ع%لXـة تـ��K ح0ى زم�ي )ق�� ب0ق���ها رغ�1 بل ال�س%Xة،

. وره�ا اواس0 <ار واس10�اال واس�0دادا تع��Kا ال�1ل��Iة ال%hاك: أمام م0اح ورث0ه أو ال�1ل��f ال�ه�دf م�
 أو العـ�اق أو سـ�ر�ا أو مـ>� أو األردن قشـ� إلـى ال%ـZلhة القـ�ة و_ـأة تhـ� نـ$ح الfc الفل��sZي أما

�%Xة أو الIع�دZق��ة إلى ق��0ه م� ح0ى أو ال ،  س�sXة ت�h غ�ت ال%�ق�لة وغ�� ال%�ق�لة فأمالكه nأخ�
:X�  .الالغواس0 وتأج��ا بXعا ف�ها ال0>�ف حp له الfc العام ال

K%الCh يa�%ـة ال�ولـة أن الI�0ة ال%عXـل ال وال0ـي اإلسـ�ائ�لy%لـ: ألنهـا ی�مـا ال�1ل�ـ�ی�� ال�هـ�د ت 
 وغ�ــ� م�ق�لـة یه�دIـة أمـ�ال حـ�ل ال�1ل��Iـة ال�ahمـة مــع شـ�عي غ�ـ� ن$اعـا ت�yـ� وق0ـcاك، م�جـ�دة تMـ�

 هـcا فـي یـ� أf ال�1ل��Iـة لل�ahمـة دخـل ال ،وأكyـ� عقـ�د ث%انXـة ق1ـل الـ�Kر م� ما ل��ع تع�ض� م�ق�لة
  . ال�1ل��Iة األرض على أفعالها ع� األل%انXة ال�از�ة اإلدارة ع� مQZولة غ�� أKIا وهي ال�Kر،

 أن لMـ� وصـhXhا، صـائ�ا األمـ� هـcا لMـان نالقـان� هـcا مـ�bوع ضـ� ال�1ل�ـ�ی�� ال�ه�د اح0ج ل�
 أن أكyـ� مق�1ال وkان Iع©، الsXbان نIق�ل� وk%ا. مق�1ل غ�� أم� فهcا مع��Iة دولة م� االح0<اج Iأتي
 علــى ح��ـ>ة كانـ� إن تX1sقـه وت5hـ� وتلXªـه نالقـان� هـcا فـي ال�5ـ� اإلسـ�ائ�لXة ال%عI�0ـة ال�ولـة تع�ـ�
  .ال��b قحق�

ــp ق�ــ� وجاهــة ورغــ: �1s0ــاب فــ0ح ورغــ: ال$مــاني، ال ــ� واســعا ال�  لل%قاضــاة الــX���bة ســق�r )ع
 اإلسـ�ائ�لXة ال�ahمـة ان إال وال�ahمXـة ل�Iـةال1 ال<هـات مـ� ال0ع��ـKات و_لـE ال�سـ%Xة، وغ�� ال�ahمXة

 عــ� أســف� م%ــا ال1لــ�ی�، بــ�� العالقــات وتــ�ت�ت ال1لــ�ی�، بــ�� دبل�ماســي نــ$اع وحــ�ث تــ�خل0ا واألم��Xaــة
  .ل��م�ا ماثال أث�ه زال ما ال<ان��1، ب�� ال�بل�ماسXة العالقات في اه0$از

 زم�Xــا ق�ـ�ا تـKع أن ع�ـ�ها، ل�سـ�0ر�ةا ال%ah%ـة لahــ: اسـ0<ا)ة أرادت أنهـا ب�ل�ـ�ا فعل0ـه مـا كـل
Eلsة ب�� ی�0اوح ال%قاضاة ل�bلقا ال%قاضاة م�ض�ع ی�قى ال وأن س�ة، وثالث�� س��� عsم� ومف�0حا م 
 الــZلsة أفعــال عــ� تعــ��? )ــأf االل0ــ$ام ةIــال�1ل�� ال�ahمــة رئــ�X رفــ? بــل مق�ــ�ات، نوNــ�و ق�ــ� غ�ــ�

 اإلســ�ائ�لي الh0ــ�ك فــي ورأn. "واحــ� دوالر أو واحــ� رویــ� أو واحــ� ب$لــ�" لــ� ح0ــى الــX���bة أو ال�از�ــة
 مـ� أكyـ� ��عـ� _ـال، الـfc الغـائ��1 أمـالك نقـان� فـي حاصـل هـ� مـا لMـ�. له ی�ضخ ول� اب0$از�ا سل�kا
  .واألوضاع ال�5وف تغ�� رغ: »ال%ا ق�اق�شXا قان�نا تp1s ال%عI�0ة ال�ولة زال� ما زم�Xة عق�د س�عة

 فــي )ــالع�1ر اإلســ�ائ�لXة للsــائ�ات تــZ%ح والــZع�دIة معهــا، صــلح �ةمعاهــ عقــ�تا واألردن ف%ــ>�
  .fالع�>� ال0%��$ على القائ: fالع�>� الغائ��1 أمالك نقان� )%�جE ع�وة دوال تع�10 زال� وما. ��ابها

 ك%ا ال0ع��Kات، م� م$�� في _%عا ال�1ل��Iة ال�ahمة مالحقة ت�د اإلس�ائ�لXة ال�ahمة ان و�1�و
 العال%Xـة الhـ�ب فـي nجـ� ع%ـا ل0ع��ـKها والs��1انXـة، والف�نـXZة وال��Zـ��Zة األل%انXـة مـةال�ah الحق�
 الغ�XNة ال�ول ذات هي وها. معها ت�ا_أت بل ع�ها ال�ول تلC وس�aت أل%انXة ناز�ة م%ارسات م� الyانXة



  

 
١٤

 ت%��ــ$ا ت�ــX: ال0ــي ةالق%� ــ اإلســ�ائ�لXة القــ�ان�� مــ� واحــ�ا إســ�ائ�لXا قان�نــا ت��ــx أن تــs0Zع لــ: ال%�افقــة
 نقـان� أو ١٩٤٥ املعـ ئالsـ�ار أن5%ـة أو الغـائ��1 أمـالك نقـان� مyـل الفلـ�����sZ ض� فاضhا ع�>��ا

  .دور�ا ال%0<�د الb%ل ل: م�ع
 ع%�ه تقادم م�ض�ع في ال�1ل��Iة األرض على ال�س%ي غ�� واألم��aي اإلس�ائ�لي ال0�خل هcا لعل

ــةللع درس ال$مــان، مــ� نالقــ� Iقــارب مــا Xــة قلXNــة ولألن5%ــة الع�XNة وم�هــا الع�X��sZــ ــى الفل ــة عل X%أه 
 العـbائ��ة الhلـ�ل وتـ�ك الah0ـp��_ ،:X ع� كان ل� ح0ى ال%�ازعات وت��Zة ال%<0%ع في ودوره نالقان�

  .وال\sا)ات وال�ع�ات والف$عات والغ�X1ة
 تsالـE أن ق1ـل سـ�ائ�لXةاإل ال%عI�0ـة ال�ولـة فعلـى نX5فـة، )أIـاٍد ی0قـ�م أن علXـه للع�الـة ی0ق�م م�

 اإلنـZان قحقـ� وفـp ق�ان��ها وتفzh ت�ادر أن ال$مان، م� نق� ق1ل ف�ها ال�ه�د ق)hق� nاألخ� ال�ول
�ZXاب وتhق� أصhال ل��لها الع�ب قالVكان� و :M01الsو خاو�ة م�Nق� هـي فهـا. قـان�ني س�� نوZفـي تـ 
  .الع�قي والs0ه�� fالع�>� لل0%��$ ع0%�ةم م0عZفة دام� ما غ��ه في وسZ0ق� الb%ل ل: نقان� امh0ان

  ٩/٧/٢٠٢١ الق�س ال%ق�سXة
***  
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  اخ�ار )االن<ل�$�ة
UN investigator: Israeli settlements in West Bank, East Jerusalem 

amount to war crime 
 

A UN human rights investigator announced Friday that Israeli settlements in the 

West Bank and in East Jerusalem meet the definition of a war crime. 

Special rapporteur Michael Lynk addressed a meeting of the Human Rights 

Council, in which he gave a report about whether the settlements violated the 1998 Rome 

Statute of the International Criminal Court (ICC). Three elements must be satisfied to 

meet the definition for the war crime of transferring a civilian population into an 

occupied territory. The material elements are the transfer of the population into the 

territory, and that the transfer took place arising from an international armed conflict. 

These elements were met when Israel captured East Jerusalem, the West Bank, and Gaza 

in 1967 as part of an international armed conflict. 

The third element is mental, and it requires that the perpetrator has both the 

intent and knowledge of the crime. The report noted that the Israeli government has a 

long history of supporting the growth of the settlements and that the government “has 

been fully aware of the clear direction from the international community” that its policy 

is in direct violation of international law. 

Lynk concluded that Israeli behavior meets the definition of a war crime and 

therefore falls under the jurisdiction of the ICC. He accused Israel of not being “serious 

about peace” because of its ongoing defiance of the Rome Statute. 

Lynk also said that the international community “cannot be serious about its own 

laws” if it does not hold violators accountable. He included a list of recommended actions 

for the international community to take, including a review of trade, cultural, and 

investment agreements with Israel, and a ban on arms sales to Israel. His 

recommendations also included holding accountable Israeli political, military, and 

administrative officials responsible for the violations of international law. 

Israel, which does not recognize the special rapporteur’s mandate nor cooperate 

with him in any way, was not present at the meeting. 

Jurist  11-7-2021  

*** 

Soldiers Seriously Injure A young man In Silwan  
 

Israeli soldiers shot and seriously injured, on Friday at night, a young Palestinian 

man in Silwan town, in the occupied Palestinian capital, Jerusalem. 

Media sources said several army jeeps invaded the town, before stopping and 

harassing many Palestinians while inspecting their ID cards, leading to protests. 

They added that the soldiers fired many live rounds, rubber-coated steel bullets, 

gas bombs, and concussion grenades at the Palestinians and several homes. 

Medical sources said a young man was shot with a live round and suffered life-

threatening wounds before he was rushed to the al-Makassed Hospital. 

The soldiers also invaded the hospital, and searched it looking for the young man, 

but could not locate him. 

International Middle East Media Center 10-7-2021  
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Commission of Detainees: Israel’s decision to deduct millions 

from PA tax revenues is a crime reeking of racism, piracy 
 

 

Chairman of the Detainees and Ex-Detainees Affairs Commission Qadri Abu 

Baker slammed Israel’s decision to deduct and freeze millions of dollars from the PA tax 

revenues; a sum equal to the amount paid by the PA to the families of Palestinian 

prisoners and those killed by Israeli forces, a crime that reeked of racism and piracy. 

He stressed that such racist measures and the policy of robbing a portion of the PA 

tax revenues, estimated at millions of shekels, will only increase the Palestinian leadership 

and people's determination to serve those who struggled to protect their land from the 

ugly occupation that practices all forms of racism against the Palestinian people and their 

land. 

The Israeli cabinet approved a decision to deduct $597 million Shekels from the 

PA tax revenues; the sum equivalent to the amount paid by the PA in the year 2020 to 

prisoners detained in Israel and their families. 

WAFA 11-7-2021  

*** 

Israeli settlers storm Al-Aqsa Mosque aided by police  

 
Israeli settlers Sunday stormed the Al-Aqsa Mosque / Al-Haram Al-Sharif in 

occupied Jerusalem, said the religious affairs trust in Jerusalem. 

The Administration of Awqaf and Islamic Affairs stated the Israeli "extremist" 

settlers stormed the Mosque under the protection of the Israeli police, who were heavily 

armed. 

The settlers performed "provocative" religious rituals before leaving. 

Jordan News Agency 11-7-2021  

*** 

'Palestinian affairs' Dept. welcomes resumption  

 of US funding to UNRWA  

 
Director General of the Palestinian Affairs Department Rafiq Khirfan lauded a US 

administration decision to resume funding to the United Nations Relief and Works 

Agency for Palestine Refugees (UNRWA), which was interrupted under the 

administration of former President Donald Trump. 

Khirfan made the remark during a meeting on Sunday with Deputy Assistant 

Secretary at the Bureau of Population, Refugees, and Migration Richard Albright. 

The meeting tackled a number of issues relating to UNRWA's operations, most 

notably the financial deficit that the agency suffers from, and the need to find radical 

solutions to address it, as well as the agency's plans to modernize its operations in its five 

areas of operation. 

The Palestinian Affairs Department is governmental department that provides 

services that meet the needs of Palestinian refugees. 

Jordan News Agency 11-7-2021  
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in at Aqsa Mosque-“Palestine Scholars” warns of massive settler break 
  

 

The Palestine Scholars Association has warned of Jewish settlers’ intents to desecrate the 

Aqsa Mosque en masse on July 18 to mark the anniversary of the alleged temple 

destruction. 

“The Zionist extremists plan, on the anniversary which their Torah calls the 

temple destruction anniversary when the second temple was demolished according to 

their claims, to make up for what they failed to do on Ramadan 28 when they announced 

their intents to break into the Aqsa Mosque, publically perform rituals inside it, and 

demonstrate their sovereignty claims over the holy site through raising Zionist flags and 

playing the Zionist anthem,” head of the association Naseem Yassin said in a press release 

on Saturday. 

Yassin stressed the need for the Palestinians to get prepared to confront and foil 

the intended mass settler break-in at the Aqsa Mosque, affirming that the intensive 

presence of Muslim worshipers at the Mosque was always the best option to defend it. 

He urged the Muslim worshipers to stay in large numbers at the Mosque on the 

night of the 8th of Dhul Hijjah to protect it against Jewish settlers. 

2021-7-11Palestinian Information Center   

*** 

 

wash of Israeli apartheid-Protesters in UK demonstrate against sports 
 

LONDON, Sunday, July 11, 2021 (WAFA) – Several demonstrations were held 

across the United Kingdom yesterday against Puma, a multinational corporation that 

designs and manufactures athletic and casual footwear, to demand the sports brand end 

its sponsorship of the Israeli Football Association. 

The protests, called for by the Palestine Solidarity Campaign (PSC), saw 

demonstrators gathering in front of Puma stores in London, Brighton, Liverpool, Chester 

and other parts of the UK, chanting slogans that condemned Israeli apartheid in occupied 

Palestine. 

The brand has been facing a growing boycott movement over its deal with the IFA, 

which includes six illegal Israeli settlement teams. 

Campaigners have accused Puma of complicity in Israel’s apartheid regime by 

allowing its brand to "sport-wash" Israeli crimes. 

Over 200 Palestinian sports teams recently wrote to Spanish football clubs FC 

Barcelona, Atlético de Madrid and Inter Milan to cancel their upcoming "friendly" 

matches in apartheid Israel. 

 2021-7-11Wafa   
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