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 ّك1ابها ن�6 وجهة ع& تع�2 ال1ق��� في ال�اردة ال��ض�عات. 
 ;1اخ1=ار الل@?ة ق2ل م& ال1=�ف ی) Aال�قاالت  أصل م& فق�ات ال(ع Aع)

Eذل G1?اسIمع ح@; ال1ق��� وم�ض�عه أو األخ�ار ال1ي ت�د في ال1ق��� ل. 
 ةLم& الغا &I�Nال1ق��� ت A1اب ال��1ج�ة تال�قاال (عPأو ّل  &IIQغ� &��Pمف

س�اء ال��T�ة أو ال�عارضة  ّوYس�ائIلII& ه� إب�از وجهة ن�6 هTالء ال1Pاب
  .ف�صة اإل`الع على وجهات ال?�6 ال��1لفة ئل\�اسة إس�ائIل، م�ا ی�1ح للقار

  لbc) مي�Iا ال1ق��� اإلخ�ار الdو الق�س (إص�ار هTcة ل�Pتق�م الل@?ة ال�لg ن
 ألف ٢٥٠ على ال�ع?II& وال�هII�1& إضافة إلى ت�ز�عه على ن�i ورقي ی�زع

 .ن\�ة إل�1Pون�ة
  ا�k ،ة مالح6ات أو اق�1حاتLله ال1ق��� أ=L &و�\ع� الل@?ة أن ت1لقى م�

Gالل@?ة (إرسال ال1ق��� ل�& ی�غ Gت�ح. 
  ة على?I2ال�1اصل مع الل@?ة على اله�اتف وال��اقع ال� &b�L ةLه الغاdوله

  ال1ق���غالف هdا 
  

  نالل@?ة ال�ل�Pة لTcو الق�س
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�1iال�n 
  االردن والق�س

  " ة�?Ip\و الفلTcنال "Eادة ال�ل�q) االردن rsا��) �Ic٥  ت  
 ة لل�\@� األق=ىLا�iال �Iة ل�1ف�?Ip\٥  جه�د أردن�ة فل  

  

  نشTو س�اس�ة
  Eقة..  (ای�ن-لقاء ال�لp?ا ال�LاNر في ق�iدور أردني مg  ة أول��ة�?Ip\ة الفل�Nالق

  ٧  في الk�i1ات ال�ل�Pة
 از�iة ع�م االنkي أمام ح�Pان م\اءلة االح1الل : ال�ال�Nة لk�iجه�د ال �Iا ت�ح?Iعل

  ٩  على ج�ائ�ه ال�\��1ة ض� شع2?ا
  ل وزارة ال�ارج�ةIkة و�?Ip\ال�ة على آخ� ال�\1@�ات ال\�اس�ة الفلpLتها اإل�I6لع نpت

  ١٠  على ال\احة الفل\Ip?�ة
 �ع�ل�ات اله rsب� GالpL يQاد األوروiةاالت�?Ip\١١  م في األراضي الفل  
 &I1دع�هـا لل�صایـة الهاش��ة وحل ال�ول �kTنـان ت�I١٢  ال  

  

  اع1�اءات
  ة ٦٢االح1الل ه�مLب�ا d?١٣  ٢٠٢١ م2?ى (الق�س م  
 أة (ع?اتاc?فة واالح1الل یه�م م?$ال (ال�ل@ة ومNال) &I?`�1\١٣  اع1�اءات لل�  

  

اع1�اءات/ تقار��   
 و الفTcه� ح$��ان نتق��� دائ�ة الcة ل�?Ip\١٤  ٢٠٢١/ل  

  

  آراء ع��Qة
 ها؟: الق�سIف �@L قة ما�qما حg  ١٤  
 ة�Qفة الغ�Nال في الق�س والN?الت أن�ا| ال�iّت ّ  ١٦  
 الق�س: م& أوراق ال�{��ة �Iشه �kفـي ذn  ١٨  
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  آراء ع��2ة م�1ج�ة
  ت�Iا ه�م بbأم�� G@ل شIتق�أ إس�ائ rك�“&IQال��� ”&II?Ip\٢٠  ؟الفل  
 ل�ةIن�ة في ال@امعات اإلس�ائ�Iلي م& معاداة ال=هI٢١  قل� إس�ائ  

 

  اخ�ار (االن@لI$�ة
 Scores of Israelis storm Al-Aqsa complex in Jerusalem ٢٣  
 Army Demolishes A Barn Near Jerusalem ٢٣  
 New British Consul General submits copy of credentials to 

Palestine’s Foreign Minister ٢٣  
 Irish lawmakers call on Israel to end evictions, demolitions in the 

occupied Palestinian territories ٢٤  
 Israel demolishes Bedouin homes, seizes solar power units in the 

West Bank ٢٥  
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  االردن والق�س
   تIc� (��اrs االردن (�qادة ال�لE"نالTcو الفل\Ip?�ة " 

  

 .نأ`لق� دائ�ة الTcو الفل\Ip?�ة، األرQعاء، تق���ها لcه� ح$��ان ال�اضي - ال�س�1ر–ع�ان 
واوض�i ال�ائ�ة في ب�ان، ان ال1ق��� اشار الى م�rs األردن (�qادة جاللة ال�لE ع2� هللا 

 ومق�سات، (اع�1ارها الق�Nة األولى للع�ب ال�اني، ب��اته ال�`?ي والق�مي ت@اه فل\Ip&، ش��ا وأرضا
وال�\ل�I&، وت@�ی� دع�ه وم\ان�ته لألشقاء الفل\II?Ip& في نNاله; العادل وال��cوع ل?Iل حق�قه; 

 .ال�`?�ة
ك�ا اشار الى دع�ة جالل1ه ل�rs إ`الق ال?ار في قpاع غ$ة وYلى ه�نة م�1�ة ت�فع (ات@اه حل 

ق�قه; ال��cوعة ووrs ج��ع االع1�اءات واإلج�اءات اإلس�ائIل�ة س�اسي iLق� لألشقاء الفل\II?Ip& ح
 .غ�I القان�ن�ة في الق�س

وأك� م�اصلة األردن تأدLة دوره ال1ار��ي ح�ال ال�ق�سات اإلسالم�ة وال�\��iة، انpالقا م& 
 وال�\@� ال�صاLة الهاش��ة و�LYانا ب�سال1ه ال�`?�ة والق�م�ة واإلسالم�ة ال�ال�ة وال�اب1ة ت@اه الق�س

  ...�iة فIها، والg�=1 ل@��ع ال��ارسات االح1الل�ة�االق=ى وال�ق�سات االسالم�ة وال�\
  ١٥/٧/٢٠٢١ال�س�1ر 

***  

  االردن والق�س
 جه�د أردن�ة فل\Ip?�ة ل�1ف�I ال�iاLة لل�\@� األق=ى

 نادLة سع� ال�ی&
ُ فل\Ip?�ة مk�1cة تd2ل – ً قال� وزارة ال�ارج�ة وال�غIQ�1& الفل\Ip?�ة إن جه�دا أردن�ة- ع�ان

 ،Eلdة واإلسالم�ة وال�ول�ة ال�اصة ب�Qالق�ارات الع� dIة لل�\@� األق=ى ال��ارك، وت?فLا�iال �Iل�1ف
  .وحc� ضغ� دولي واسع ل@هة وrs ع�وان االح1الل اإلس�ائIلي ض� الق�س ال�1iلة ومق�ساتها ال�ی?�ة

ًردن�ة الفل\Ip?�ة م\��1ة لفNح، أNLا، نال1عاو وت?\�I ال@ه�د والk�i1ات األ“وأوض�i أن 
، وذلE على وقع اقi1ام ع�cات ”أ(عاد ما iLاك م& مTام�ة إس�ائIل�ة خ�I2ة ت\1ه�ف ال�\@� األق=ى

  .ال�\I?`�1& ال��p1فI&، أم�، لل�\@� (�iاLة ق�ات االح1الل، وت?فdI ج�الت اس1ف$از�ة داخل (احاته
م?�6ات ج2ل “�ع�ات ال1ي تpلقها ما ت\�ى وحdرت ال�زارة، في ت=��ح لها أم�، م& ال

، ال�$ع�م، لci� مcارkة واسعة م& األن=ار وال�\I?`�1& في اقi1ام ی1; ت?��6ه وال�1تGI له ”اله�bل
 .ال�$ع�م” nذ�k خ�اب اله�bل“ی�م األح� ال�ق2ل لل�\@� األق=ى، (i@ة ما L\�ى 

ن اإلس�ائIلي ال��p1فI& الdی& ی1�اع� ”الP?�\�“وقال� إن تلE ال�ع�ات م�ع�مة م& ع�د م& أعNاء 
لعق� اج�1اع ت�s �iة ال�2ل�ان اإلس�ائIلي ل1أكI� وYس?اد ال�ع�ات ال1ي تpلقها تلE ال�?�6ات ال��p1فة 



  

 ٦

ال��p1فة، ” لهافا“(cأن ت?فdI االقi1ام، وc�Qارkة رؤساء م?�6ات یه�دLة م�p1فة، م�ل رئ�� م?�6ة 
  .ب?1\ي ج�1cQای&

`الق الi��=1ات وال��اrs وع�ض ال��p وال�cار�ع اإلس�ائIل�ة ل1\��ع ون�ه� إلى خ�pرة إ
ع�ل�ة ف�ض ال\�ادة اإلس�ائIل�ة على ال�\@� األق=ى وQاحاته، (�ا Lع?�ه ذلE م& ه@�ة ش�سة 

 .وم�1اصلة ض� دائ�ة األوقاف اإلسالم�ة ومiاوالت سGi صالح�اتها وYزاح1ها ع& ال�cه�
Iوف� ال�زارة، ت=ع ،Eذل Gاع�1ارها ج$ءا م& و�=اح) ،&Iاالح1الل الق���ة ض� ال�=ل �Iإج�اءات وت�اب �ً ّ

 &II?Ip\الفل &I?`ة وتف��غها (ال1�رج م& ال��ا�L�ل�تها القQل�ة ال�ف�1حة ل1ه��� الق�س وIلة اإلس�ائ�iال
&Iف�p1ال� &I?   .ل=الح ال�\1̀�

  
ة ع& ت?فdI تلE االقi1امات ّوح�ل� ال�زارة ال�biمة اإلس�ائIل�ة ال�\Tول�ة الPاملة وال��اش�

ًوYص�ار ال�ع�ات ون1ائ@ها وت�ا��اتها، واع�21تها ع�وانا ض� الcعG الفل\Ip?ي ومق�ساته، وان1هاكا  ً
نصارخا لق�ارات األم; ال�i1�ة ذات ال=لة ی�تقي، (i\2ها، ل�\�1 ج���ة iLاسG علIها القان�  n ً

  .ال�ولي
� األق=ى، (�ا في ذلE االقi1امات ال�Iم�ة وأدان� االس1ه�اف اإلس�ائIلي ال��1اصل لل�\@

م�p1فI& وحاخامات وغالة ال�\I?`�1& ال��p1فI& ” ك?�\�“ال�1=اع�ة ال1ي cLارك بها أعNاء 
ًل���P1 ال1ق\�; ال$ماني لل�\@� ت�هI�ا ل1ق\��ه مbان�ا، ول1غ�II ال�اقع ال1ار��ي والقان�ني القائ; (�ا  ً

  .عل�ه�L�م ال\��pة اإلس�ائIل�ة الPاملة 
ع�ل�ات ه�م ال�?ازل وال�?cآت الفل\Ip?�ة ” ال�ارج�ة الفل\Ip?�ة“وفي ذات ال\�اق؛ دان� 

ال1ي ت�ت2Pها ق�ات االح1الل اإلس�ائIلي، أس�ة (�ا ح�ث أم� به�م أرQعة م?ازل وم?cآت وخ�; في ت@�ع 
قال2�و ق�ب ال�غ�I ش�ال ش� رام هللا (الNفة الغ��Qة” نالق�2“ g.  

نج���ة ح�ب، وج���ة ض� اإلن\ان�ة وفقا للقان� ال�ولي واتفا�sات “ة أن هdه واع�21ت ال�زار ً
r�?ج”.  

gوأك�ت أن ج���ة ه�م ال�?ازل ت?�رج في إ`ار م��p إس�ائIلي اس1ع�ار إحاللي، یه�ف إلى 
، (�ا فIها األغ�ار، وتف��غها م& ”ج“اس�P1ال م�cوع ته��� الق�س واألرض الفل\Ip?�ة ال�=?فة 

  .فل\II?Ip&، وت�=�=ها kع�� اس�1ات�@ي لل�1سع االسp�1انيسbانها ال
ًورأت ال�زارة أن ح�bمة االح1الل ت\�1ف (ال�pال�ات ال�ول�ة واألم��ة ب�rs ه�م ال�?ازل ف�را، 
gوال ت�1Pث (ال1قار�� ال=ادرة ع& ال�?�6ات ال�ول�ة واألم��ة ذات ال�=�ا�sة ل�cح ح@; الII�1$ الع?=� 

  .الgd ی1ع�ض له الcعG الفل\Ip?ي، ج�اء اس��1ار االح1الل واالسp�1انواالضpهاد والق�ع 
Lأتي ذلE على وقع اقi1ام ع�cات ال�\I?`�1& ال��p1فI& ل�احات ال�\@� األق=ى ال��ارك، 

  .، (�iاLة ق�ات االح1الل”(اب ال�غارQة“أم�، م& جهة 
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?I& اق��i1ا ال�\@� على شbل وأفادت دائ�ة األوقاف اإلسالم�ة في الق�س ال�1iلة، (أن ال�\�1`
 r��P1فة ل�p1وس� دع�ات م Eوا ج�الت اس1ف$از�ة، وذلdة، وت@�ل�ا في (احاته ونف�I2k م@��عات

، ال�$ع�م، ع�cة عI� ”خ�اب اله�bل“nاالقi1امات لل�\@� خالل األLام القادمة، في ذ�k ما L\�ى 
  .األضiى ال��ارك

، دع� ل1?فdI اقi1امات ی�م�ة واسعة ”�$ع�ماله�bل ال“وkان� ج�اعات وم?�6ات ما L\�ى 
 �kى ذ�\L فها ی�م األح� ال�ق2ل (�?اس�ة ما��Pالي والقادم، وتiلألق=ى خالل األس�2ع الn“ خ�اب

  .ال�$ع�م” اله�bل
ًال�$ع�م مع\�bا ته���Lا في ” الع�دة إلى اله�bل“وت?6; ما L\�ى ج�اعة  ” ح�Lقة االس1قالل“ً

خ�اب “nل�cان وح�ه; على اقi1ام األق=ى وال�cارkة في ذ�k ما L\�ى لci� وت@��ع ال�\I?`�1& ا
  .ال�$ع�م” اله�bل

لل�INi1 ل1?فdI اقi1امات واسعة لألق=ى ی�م األح� ” الP?�\�“ًك�ا عق� أول أم� مTت��ا في 
ال�$ع�م، وم\TولI& ع& ما L\�ى ” ج�اعات اله�bل“وحاخامات ” ك?�\�“ال�ق2ل، (�cارkة أعNاء 

  .ال�$ع�م، ح�I أك�وا خالله ض�ورة اقi1ام ال�\@� ی�م األح� ال�ق2ل” له�bلج�اعات ا“
وتpالG تلE ال@�اعات ال��p1فة (أداء ال=ل�ات العل?�ة وال�qام (ال@�الت في ساحات ال�\@� 

  .ال�$ع�م” nذ�k خ�اب اله�bل“وعلى أب�ا(ه م& ال@هة ال�ارج�ة، إلح�اء ما L\�ى 
  

  ٢٦ص/١٥/٧/٢٠٢١الغ� 
****  

  ن س�اس�ةشTو
 Eقة..  (ای�ن-لقاء ال�لp?ا ال�LاNر في ق�iدور أردني مg 

  الق�Nة الفل\Ip?�ة أول��ة في الk�i1ات ال�ل�Pة
 

  �cي ج� (ای�ن في ال1اسع عk�Iع2�هللا ال�اني مع ال�ئ�� االم Eأن لقاء جاللة ال�ل) �Iس�اس �kTنی
ًم& الcه� الiالي س��b لقاء م�1لفا في ال�6ف وال�ق� واال ه��ة وال?1ائج، اللقاء س�bcل مف=ال في ن

 �Iوخاصة على صع Aاالب� �I2ة (ع� دخ�ل (ای�ن الى ال�k�Iات ال1ي `�أت على ال\�اسة االم�IIدفع ال1غ
  .الق�Nة الفل\Ip?�ة ال1ي تcه� ت�pرات ع��قة (ع� الع�وان ال=ه�Iني على غ$ة

الفل\Ip?�ة ع& س�اسة سلفه ال�ئ�� االمk�Iي ق�م مقارQة م�1لفة kل�ا ���ا ��L الق�Nة 
)G(ق�ة ض�ها) دونال� ت�م &Ip\االردن وفل rsل� صفقة الق� ال1ي وbنال1ي ش.  

لقاء ال�لE مع (ای�ن G\1bL اه��ة اس�1ات�@�ة، ذلE النه اول لقاء Lعق�ه ال�ئ�� االمk�Iي مع 
�ث1ه م& ت�pرات ز��; دولة ع��Qة، وه� اNLا Lأتي عقG الع�وان االس�ائIلي على قpاع غ$ة، وما اح

على ال\احة ال�ول�ة واالم�k�Iة على وجه ال�=�ص، اضافة الى ان اللقاء Lأتي في �ل ال1غ�IIات داخل 



  

 ٨

) ال\I?ات�ر ب�Iني سان�رز(الi$ب ال��Lق�ا`ي االمk�Iي ت@اه الق�Nة الفل\Ip?�ة وخاصة صع�د ت�ار 
�Iال�ع; االم rsب� GالpL gdوالهان ع��، ال�1ار ال GIة `ل�Iل واعادة ورشIود الى اس�ائ�iي الالمk

  .اح�اء حل ال�ولI2\k &I1ل وحI� النهاء ال=�اع الع�Qي االس�ائIلي
لقاء ال�لE له دالالت س�اس�ة مه�ة اولها، «gوح\G رئ�� ال�زراء االس�2 `اه� ال�=� فان 

ًان ه?اك تأكI�ا ان االردن له اه��ة وثقل في ال�?pقة على ال�غ; م& ض�ف ال��ارد واالمbانات، وثانIها 
م& االدارة االم�k�Iة ال@�ی�ة ان االردن ال ی$ال ی1�1ع (�=�ا�sة وله اه��ة س�اس�ة اس�1ات�@�ة بل ه� 
gم�ضع ثقة م& دول العال;، لdل�k Eا ی1ا(ع ال�=� انه G@L ان ی�قى م\1ق�ا وق��ا وهdا (ال�فا �; 

  .«ن ان ج��ع ال�ول ت\عى الن تdk �PلEال\�اس�ة وال�بل�ماس�ة ومعای�I ال�ول الع�6ى مه�ة ج�ا بل
عالقات االردن مع ال�الLات ال�i1�ة دائ�ا مI1?ة ونادرا ما م�ت (ازمات ح�q�qة «gوقال ال�=� 

ء ب�فA صفقة الق�  نلP?ها مع ال�ئ�� ت�مG م�ت (ازمة ش�ی�ة ووrs ال�لE م�rs ش@اع وج� g
  .اسات?ا ودبل�ماس1I?اواث12?ا ان ال��ض�ع الفل\Ip?ي والق�س ه�ا اساس�ان في س�

حل (ال$�ارة سkT1� ض�ورة االس�اع في حل الق�Nة الفل\Ip?�ة ب?اء على «واضاف ان 
&I1ال�ول( &II?Ip\العالقة مع الفل) الى تع$�$ ال��ارات ال@�ی�ة الدارة (ای�ن ���ا ی1عل� gدT1ا س�k ،

  .«ورفA االسp�1ان
ردن�ة هي ال1ي س�ف ت\اه; في دفع gو��Ic ال�=� الى ان ال��rs االردني وال\�اسة اال

  .الق�Nة الفل\Ip?�ة الى االمام
ال�اللة ال\�اس�ة واه��ة «اما نائG رئ�� ال�زراء االس�2 ال��1kر م��وح ال��ادg، فi1�ث ع& 

ًان ال�لE ه� اول رئ�� ع�Qي واسالمي ی$ور امk�Iا و�ل1قي مع (ای�ن الgd ق�م ب�نام@ا ان�1اب�ا م1علقا 
 &I1ل ال�ولi) &ا ع�Iقة والعال; (عp?اكل ال�cاد حل�ل س�اس�ة ل�@Lوع�م االع�1اف (ال�\�1`?ات وا

Gس�اسة ال1ه�ی� ال1ي ان1ه@ها ت�م».  
ال�لE سI�فع (ات@اه ان ت21?ى االدارة االم�k�Iة م�اrs م�1لفة ع& ادارة ت�مn» Gو�� ال��ادg ان 

  .«���ا ��L م\ار حل ال�ولI1& ووrs ب?اء ال�\�1`?ات
 �Icالى و� gدع�ا مال�ا لالردن خاصة «ال��اد Gلp1ة االردن�ة وال1ي ت�k�Iالعالقات ال�?ائ�ة االم

  .«في �ل االوضاع االق1=ادLة ال1ي ��L بها االردن (\�k G2رونا وال�p1رات في ال�?pقة
ال\�I (االصالحات ال\�اس�ة وتع$�$ م?�6مة الcفا��ة اضافة الى «nو�� ال��ادg اه��ة 

  .«ق1=ادLةاالصالحات اال
لقاء ال�لE مع (ای�ن س1I?اول الع�ی� م& ال�لفات اب�زها الق�Nة الفل\Ip?�ة والعالقات ال�?ائ�ة 

م& ازمات » ك�رونا«بI& ال2ل�ی& وعلى رأسها االوضاع االق1=ادLة في االردن وما س122ه جائiة 
�ة خاصة في ض�ء اعالن اق1=ادLة، �kا ل& تغGI قNاLا ال�?pقة ع& اللقاء س�اء الع��Qة او االقل��

  .االدارة االم�k�Iة (انها س1?1هج الiل�ل ال\�اس�ة في ال1عامل مع االزمات في ال�?pقة والعال;
 g٣ص/١٥/٧/٢٠٢١ال�أ  



  

 ٩

علI?ا ت�حI� جه�د الk�iة ل�Nان م\اءلة االح1الل : ال�الPي أمام ح�kة ع�م االن�iاز
 على ج�ائ�ه ال�\��1ة ض� شع2?ا

  

 قــال وز�ــ� ال�ارج�ــة وال�غ1ــ�IQ& ر�ــاض ال�ــالPي، إن علI?ــا ت�حIــ� - وفــا ٢٠٢١- ٧- ١٤رام هللا 
 .جه�د ح�kة ع�م االن�iاز ل�Nان م\اءلة االح1الل اإلس�ائIلي على ج�ائ�ه ال�\��1ة ض� أب?اء شع2?ا

g، فـي ال�ـTت�� الـ�زار ال?ـ=في "الفIـ�ی� kـ�نف�ن�"یـ�م األرQعـاء، ع2ـ� جاء ذلE خالل مـcار1kه، 
�iة ع�م االنk�iع?�ان ل �iال@هـ�د ال�1عـ�دة األ`ـ�اف فـي االسـ1@ا(ة "از ت Gاز في قلـ�iة ع�م االنkح�
  .٢٠٢١ ت��ز ١٤ و١٣الgd عق� خالل " للL�i1ات العال��ة

وأشار ال�الPي، في kل�ة دولة فل\�Ni) &Ipر الع�ی� مـ& وزراء ح�kـة عـ�م االن�iـاز، إلـى أنـه 
Iـ� الiـل مع1ـ�ف (ـه دول�ـا وم1فـ� عل�ـه م�ـل قـ�Nة ال ی�ج� وضع آخ� مcا(ه في هdا العال; الiـ�ی� ح"

نفلــ\Ip&، ومــع ذلــE فقــ� فــcل ال�@�1ــع الــ�ولي فــي ت�iــل مــ\Tول�اته وضــ�ان ام�1ــال إســ�ائIل للقــان� 
 ."اإلن\اني ال�ولي

وأضــاف ان اع�1ــار دولــة االحــ1الل اســ�1?اء لــ�� فقــ� یــ�م� آفــاق العــ�ل والــ\الم، بــل إنــه یــ�م� 
�sي أن الهـ�ف مــ& الــ\�اسات . ة ال�?�6مـة ال�1عــ�دة األ`ــ�افنأسـ� القــان� الـ�ولي ومــ=�اPوأكـ� ال�ــال

وال��ارســات اإلســ�ائIل�ة واضــح، ف�ولــة االحــ1الل مــ\��1ة فــي س�اســة ســلG ونهــG ال��1لPــات وال1ه@Iــ� 
 .gالق\� للcعG الفل\Ip?ي، وت�س�خ االس1ع�ار

g ته@Iـ� قـ\� ج�ـاعي وت?اول ما ی1ع�ض له سbان م�ی?ة القـ�س الـ�s�cة ال�1iلـة (الi1�یـ� مـ&
ك�ـــا أشـــار إلـــى أن الع�ـــل الـــ\�اسي والقـــان�ني . وهـــ�م لل�?ـــازل ل�iـــ� ال�جـــ�د الفلـــ\Ip?ي فـــي ال��ی?ـــة

وال�بل�ماسـي الفعـال هـ� ال�حIـ� الـL gdـ�N& ال�ـ\اءلة و��لـ� ضـغ�`ا ل�sـr هـdه االن1هاكـات وال@ـ�ائ; 
ـــع ــع الiـــالي Lعpـــي ف�صـــة لل�@�1 ــع2?ا، فال�ضـ ـــ\��1ة ضـــ� شـ  الـــ�ولي ل1ع$�ـــ$ جهـــ�ده اإلســـ�ائIل�ة ال�

gم�اجهــة االحــ1الل االســ1ع�ار اإلســ�ائIلي غIــ� الــ�cعي (bــل ال�ســائل ال�ــ�cوعة : ال�بل�ماسـ�ة مــ& أجــل
س�اس�ا ودبل�ماسـ�ا وقان�ن�ـا، وتفعIـل مـ\ار ال�ـ\اءلة عـ& جـ�ائ; إسـ�ائIل، (�ـا فـي ذلـE مـ& خـالل دعـ; 

 �iات فعالة ن�pة ال@?ائ�ة ال�ول�ة، وات�اذ خ�biال� �Iقiحل س�اسي عادل وم\1�امت �Iقiت. 
وأك� ال�الPي أه��ة الE\�1 (��ادئ و�s; الk�iة (اع�1ارهـا ال��pـ� ال�حIـ� للiفـا£ علـى مbان1هـا 
وفعال1Iها، وأه�ها ال�2�أ الgd انc{� (ـ\�2ه، وهـ� مiارQـة االسـ1ع�ار وتفb�Pـه (�ـا فIهـا إنهـاء االحـ1الل 

 .األج?2ي واح�1ام س�ادة ال�ول
نول{E الdی& ت; إغ�اؤه; م& ال�ول ب1ه��¤ ق�Nة فل\��L &Ipن� أس� وم�ادئ وأشار إلى أن أ

ح�1k?ا وال�=الح `��لة األجل لcع�Q?ا، وأن دولة فل\Ip& س�1قى مل1$مة (الع�ل مع ج��ع أعNاء ح�kة 
nعـ�م االن�iـاز والـ�ول الـ=�Lقة األخـ� ل�iاLـة ال?6ـام القـائ; علـى الق�اعـ� وم?ـع أg تقIIـ� لهـdا ال?6ـام، 

س?�اصـل ســعI?ا لل?هـ�ض (��q?ــا وأهـ�اف?ا ال�ــk�1cة، (�ـا فــي ذلـE الiــ� غIـ� القابــل لل1ـ=�ف ل@��ــع "و
�I=ع�ب، دو اس�1?اء، وه� ح� تق��� ال�cنال". 



  

 ١٠

وق� ت2?� ال�ول األعNاء في ح�kة ع�م االن�iاز إعالنا س�اس�ا یkT� أه��ة اح�1ام م�Iـاق األمـ; 
iها م& ال��ادئ األساس�ة لل�Iة وغ�i1ت�� (ان�ونغ ال�Tة وأه�ها م�ادئ مk�١٩٥٥. 

و���ا ��L الق�Nة الفل\Ip?�ة، أدان اإلعالن ما تق�م (ه إسـ�ائIل، الـ\لpة القائ�ـة (ـاالح1الل، 
ــازل  gفــي األرض الفلــ\Ip?�ة ال�1iلــة وQالi1�یــ� فــي م�ی?ــة القــ�س، مــ& ته@Iــ� قــ\� للــ\bان وهــ�م م?

p\الفل Gعcة للLا�iال �Iان، وأك� أه��ة ت�فb\ي اس1?ادا للقان� ال�وليال?Iن. 
وأدان اإلعــالن، أLــNا، ال?ــcا| االســp�1اني وس�اســات الــN;، ودعــا دولــة االحــ1الل إلــى ضــ�ورة 

 .اح�1ام ح�مة األماك& ال�ق�سة في م�ی?ة الق�س وال�ضع ال1ار��ي والقان�ني لل�\@� األق=ى
 أول��ـات الk�iـة إلـى وش�د على أه��ـة الiـل الـ\ل�ي للقـ�Nة الفلـ\Ip?�ة، وأن ت�قـى علـى سـل;

 .حI& ال�ص�ل إلى الiل ال?هائي ال�\1?� إلى ق�ارات األم; ال�i1�ة ذات ال=لة
  

  ١٤/٧/٢٠٢١وفا 
***  

  تpلع ن�I6تها اإلpLال�ة الفل\Ip?�ة وIkل وزارة ال�ارج�ة 
 على آخ� ال�\1@�ات ال\�اس�ة على ال\احة الفل\Ip?�ة

  

ة ال�ارج�ــة وال�غ1ــ�IQ& أمــل جــادو، نائــG وز�ــ� وIkــل وزار  أ`لعــ�-  وفــا٢٠٢١- ٧- ١٤رام هللا 
ال�ارج�ة اإلpLالي مار�?ا س��I?ي، على آخ� ال�\1@�ات ال\�اس�ة على الـ\احة الفلـ\Ip?�ة، وان1هاكـات 
ق�ات االح1الل اإلس�ائIلي وال�\�i) &I?`�1 شـع2?ا، خاصـة فـي القـ�س وم?هـا حـي الـ�cخ جـ�اح، وQلـ�ة 

 ."ال�قاصة"�NائG الفل\Ip?�ة سل�ان، وق�ص?ة إس�ائIل لعائ�ات ال
وث�?� جادو، ل�n اس�q1الها س��I?ي وال�ف� ال��افـ� لهـا، (�قـ� الـ�زارة فـي م�ی?ـة رام هللا، الIـ�م 
ناألرQعاء، م�rs إpLال�ا ال�ل1$م (القان� ال�ولي وق�ارات ال���cة ال�ول�ـة، وال�?ـ\@; مـع م�sـr االتiـاد 

 .األوروQي
م بهـا ح�bمــة االحـ1الل ی�م�ــا، لفـ�ض حقــائ� علــى األرض وت�pقـ� الــى س�اسـة الــN; ال1ـي تقــ�

 .ت@عل م& تiق�I إقامة دولة فل\Ip?�ة أم�ا م\�i1ال
وقال� إن س�اسة االسp�1ان واالس�1الء على األرض، وت�س�ع ال�\�1`?ات القائ�ة وز�ادة أع�اد 

ف الى تق��A رkائ$ g ألف ما هي اال نهج اس1ع�ار یه�٧٠٠ال�\I?`�1& (الNفة الغ��Qة الى ما Lقارب 
ال�ولة الفل\Ip?�ة القادمة، وال1ي kان آخ�ها االس�1الء علـى ج2ـل صـ�2ح ال�1ـاخ; لق��ـة ب1Iـا و��1ـ� علـى 

nاراضـي قـ� فلـ\Ip?�ة اخـ� فـي االغـ�ار وال�?ــا`� ال�ـ=?فة  n"ي "ج?Ip\اضـافة الـى انعـ�ام األمـ& للفلــ ،
\G2 اسـ��1ار اع1ــ�اءات ال�ـ\I?`�1& علــى علـى أرضـه خاللــه ت?قلـه بـI& ال�ــ�ن وال2لـ�ات الفلــ\Ip?�ة، (ـ

 .ال���kات



  

 ١١

نو`ال2ــ� جــادو الــ�ول األورو�Qــة وpLYال�ــا (ات�ــاذ تــ�اب�I وYجــ�اءات تiفــ¦ القــان� الــ�ولي وتعــ$ز 
اح�1امه، وت�N& ال�iاLـة لـcع2?ا الفلـ\Ip?ي، مkTـ�ة ان الiـل ال�حIـ� الـNام& للـ\الم فـي ال�?pقـة هـ� 

 .م�ارسة شع2?ا ل�i تق��� ال�=�Iإقامة ال�ولة الفل\Ip?�ة ال�\1قلة و
واس1ع�ض� اسـ�اب قـ�ار الـ�ئـ�� والـ�qادة الفل\Ip?�ة تأجـIل االنـ�1ابــات، (ـ\G2 رفــA ســلpات 

ـــ�n االحــ1الل إلجــ�اء االحــ1الل إج�اءهــا فــي القــ�س ال�1iلــة، مــc�دة علــى ضــ�ورة ــ ـــــي ل ــ1�خـــــل الـــ�ول  الـ
ـــ�1ابــــــات وفــــــقا لـالتـفاقـــ ــح والـ�عـایــــة واالنــــ�1اب فــــي االن ـــ\�اح لـل�ق�ســــII& بـالـ�1شــ ـ�ات ال��قعـــة، واـل

 .عـاصـ�ة دولـة فل\Ip& الق�س ال�s�cة
م& جان2ها، أك�ت س��I?ي، م�rs (الدها ال�اب� م& الق�Nة الفل\Ip?�ة وفقا لل��ج��ات ال�ول�ة 

 .ال�@االتال�1ف� علIها، م�Icة الى اس��1ار اpLال�ا ب�ع; فل\Ip& في kافة 
نوأك� ال@ان�ان اه�1امه�ا ب1ع$�$ ال1عاو في ال�@االت ال��1لفـة، خاصـة فـي م@ـال ت�bـI& ال�ـ�أة 

 .وتI\i& ال�6وف االق1=ادLة لل�cاب الفل\Ip?ي
وفي نهاLة اللقاء اتف� ال@ان�ان على ت��Pـr ال$�ـارات والiـ�ار الـ\�اسي بـI& فلـ\Ip& واpLال�ـا، 

?Ip\ة الفلk�1cال�ةوعق� الل@?ة ال�pLة اإل�. 
  ١٤/٧/٢٠٢١وفا 

*** 
  االتiاد األوروQي pLالG ب�rs ع�ل�ات اله�م في األراضي الفل\Ip?�ة

  

`الG االتiاد األوروQي ب�rs ج��ع ع�ل�ات اله�م ال1ي ... << -  وkاالت- فل\Ip& ال�1iلة
 .ت?فdها سلpات االح1الل في األراضي الفل\Ip?�ة ال�1iلة

Qي في الق�س، في تغ���ة ن�cتها (اللغI1& الع��Qة واإلن@لI$�ة على وقال� (ع�ة االتiاد األورو
 ٥٩٥ّ ش�دت إس�ائIل ٢٠٢١م& ال�ف@ع أنه في عام «م?=اتها ال�س��ة في م�اقع ال�1اصل االج�1اعي، 

 Eا، (�ا في ذل�?Ip\ل ز�ادة ب?\�ة ٣٢٠ًفل��L 1لة، وه� ماiة ال��?Ip\فال في األرض الفل` ّ ً٥٠ %
 .«ال�اضيمقارنة (العام 

، ت; ت��c� ٧في ) األغ�ار ال�cال�ة(في آخ� ع�ل�ة ه�م في ح�=ة «: وأضاف� g ت��ز ال@ار
٤٢ Eفال وه; اآلن في حاجة ماسة لل�\اع�ات اإلن\ان�ة٢٤ً ش�=ا (�ا في ذل` ً». 

 عائالت فل\Ip?�ة في الق�س ال�s�cة، (�ا في ذلE ٣ُفي ال�IمI& ال�اضII&، أج�2ت «: وتا(ع�
ًهdه األنpcة ل�\� قاس�ة فG\i، بل غ�I قان�ن�ة أNLا (��جG .  ه�م م?ازلها ب?ف\هاسل�ان، على

rs�1أن ت G@نالقان� ال�ولي و�». 
 م2?ى في م�ی?ة الق�س ال�1iلة م?d ب�اLة ٦٢وه�م� سلpات االح1الل اإلس�ائIلي، ما ی$�� ع& 

، (G\i ما أفاد وز�� شTو الق�س، فادg اله�مي نالعام ال@ار g .اإلخالء وش�د ا �pله�مي على أن خ
، وأن خ�p اإلخالء ی1ه�د »ما زال قائ�ا«gالق\� للعائالت الفل\Ip?�ة م& م?ازلها في حي ال�cخ ج�اح 

، ���ا ی1ه�د اله�م ٨٦  م?$ل في حي ال�\1ان في سل�ان (الق�س n١٠٠ عائلة في حي (p& اله�



  

 ١٢

ال�?ازل الفل\Ip?�ة وم�ppات إخالء وأشار اله�مي، إلى ال1=اع� ال��Ip في ع�ل�ات ه�م . ال�1iلة
ك�ا أشار إلى خ�pرة . nم?ازل أخ� واالع1قاالت ومiاولة ف�ض حقائ� ج�ی�ة على األرض (ال��ی?ة

 &Iامات أو أوام� اإل(عاد لل�=لi1ل�ة (ال�\@� األق=ى س�اء م& خالل االقIت=اع� االن1هاكات اإلس�ائ
قابل اس��1ار الiف��ات اإلس�ائIل�ة وف1ح األنفاق في وح�اس ال�\@� وع�قلة أع�ال ال�1م�; (ال�\@�، م

 .مp�iه
وحdر ال�\Tول الفل\Ip?ي م& ت=اع� ع�ل�ات ال2?اء االسp�1اني (ال�\�1`?ات ال�قامة على 

 م?$ل في حي ال�\1ان ب2ل�ة سل�ان ب�اعي ال2?اء ١٠٠وتع1$م ال\لpات اإلس�ائIل�ة ه�م . أراضي ال��ی?ة
. n عائلة م& م?ازلها في حي (p& اله� ال�@اور ل=الح م\I?`�1&٨٦ء ندو ت�خ��، إلى جانG إخال

 عائلة فل\Ip?�ة خ�p اإلخالء م& ال�?ازل ال1ي ت�q; فIها (iي ال�cخ ج�اح م?d عام ٢٨ك�ا ت�اجه 
١٩٥٦...<<.  

  ١٦ص/١٥/٧/٢٠٢١ال�س�1ر 
***  

&I1دع�هـا لل�صایـة الهاش��ة وحل ال�ول �kTنـان ت�Iال 
 

ن�ة ال=�اقة ال�2ل�ان�ة األردن�ة األور�Qة، ب�ئاسة ال?ائG خل�و حI?ا، ام�  (��i ج��- ع�ان 
األرQعاء، مع ال\ف�Iة ال�Iنان�ة ل�n ال��لPة، ال�ف���ا جاال ت�اناكى، العالقات ال�?ائ�ة بI& ال2ل�ی& وس2ل 

 .تع$�$ها
قة، وه?اك وقال حI?ا خالل لقائه ال\ف�Iة إن ال2ل�ی& ال=�LقI& ت�pQه�ا عالقات م�1�ة وع��

ًتcا(ه في ال�I�P م& ال��اrs ت@اه (عA القNاLا، دا��ا إلى تع$�$ هdه العالقات واس��1ارها في ش1ى 
 .ال�@االت، الس��ا ال�2ل�ان�ة واالق1=ادLة م?ها

وأشار إلى الق�ة ال�الث�ة، ال1ي ج�ع� جاللة ال�لE ع2�هللا ال�اني ورئ�� ال�زراء ال�Iناني 
، لل2?اء على م��جاتها في تع$�$ ال�cاكة وز�ادة ف�ص وجdب االس��1ارات ٢٠١٩وال�ئ�� الق�2صي عام 

 وز�ادة ونقل ال�ع�فة م& خالل ال�1ادل  وال\�احةإلى ال��لPة في م@االت الpاقة وال$راعة وال1@ارة
 .ال�قافي

ب�وره;، ث�& أعNاء الل@?ة دور ال�Iنان في دع; ال�صاLة الهاش��ة على ال�ق�سات اإلسالم�ة 
 .ال�\��iة في الق�س الr��c، وال�iاف6ة على ال�ضع ال1ار��ي ل��ی?ة الق�س وع�م تغ�II معال�هاو

 .«ال�`I�ة»م& جان2ها، أك�ت ال\ف�Iة ال�Iنان�ة ع�� العالقة بI& ال2ل�ی&، واصفة إLاها بـ
ًوأشارت إلى ال�cاكة في ال�?n�1 ال�c أوسpي، فNال ع& وج�د م�ادرات للع�ل في م@ال  ق

 .ة وال\�احةالpاق
وأضاف� أن (الدها ت�ع; ال�صاLة الهاش��ة على ال�ق�سات في الق�س ال�k ،r��cا ت�ع; حل 

  )ب�1ا.(ال�ولI1& ���ا ی1عل� (ال=�اع الفل\Ip?ي اإلس�ائIلي، ت�qiقا لألم& واالس1ق�ار (ال�?pقة
  ١ص/١٥/٧/٢٠٢١ال�س�1ر 
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 اع1�اءات
 ٢٠٢١ م2?ى (الق�س م?d ب�اLة ٦٢االح1الل ه�م 

  

 م\�1`?ا یه�دLا م�p1فا ص�اح أم� االرQعاء، (احات ٢٣٠ اقi1; -   وkاالت-  فل\Ip& ال�1iلة
 . ال�iم الق�سي الr��c (��ی?ة الق�س ال�1iلة- ال�\@� األق=ى ال��ارك 

نوقال� دائ�ة االوقاف االسالم�ة وشTو ال�\@� االق=ى (الق�س في ب�ان، ان االقi1امات نفdت 
ة   .وق�ات االح1الل اإلس�ائIلي ال�اصة ال��ج@ة (ال\الح(�iاسة مc�دة م& ش̀�

 �iل م@��عة نk ل م@��عات ض��bا االق=ى على ش��i1اق &I?`�1\٢٠وأضاف� ان ال� 
م\�1`?ا اق��i1ا األق=ى، وت@�ل�ا في (احاته ونفdوا ج�الت اس1ف$از�ة وس� الg�=1 له; (ال�pد 

 .>>...�ا(Ip& وح�اس ال�\@� االق=ى ال��اركوه1افات ال�I2P1 االح1@اج�ة م& ق2ل ال�=لI& وال�
  ١٦ص/١٥/٧/٢٠٢١ال�س�1ر 

**** 
 اع1�اءات لل�\I?`�1& (الNفة واالح1الل یه�م م?$ال (ال�ل@ة وم?cأة (ع?اتا

  

هــ�م� ســلpات االحــ1الل اإلســ�ائIلي، م?ــ$ال قIــ� االنــcاء وأصــاب� عــ�دا مــ& الــ�cان (ال�صــاص 
ت ال1ي أعق�2 ع�ل�ة اله�م في ق��ـة ال�ل@ـة قـNاء بIـ� لiـ;، ال�ع�ني ال�غلف (ال�pا|، خالل ال��اجها

 .���ا قام� م@��عة م& ال�\I?`�1& (االع1�اء على رعاة أغ?ام
نو�d1رع االحـ1الل (ـbcل دائـ; بـ�ع� ال2?ـاء دو تـ�خ��، لهـ�م اآلالف مـ& الI2ـ�ت وال�?ـc{ات،  n

nدو م�اعاة لقا`?Iهـا الـdی& ی1ـ�cدو و�2P1ـ�و مـ�ة أخـ� مـ=ار�r ب?ـا ن ن ء م?ـ$ل ج�یـ� یـTو�ه; مـ& حـ� ن
 .ال=�r و�Qد ال1cاء

 E�\قـة خلـة الـp?ـ� م�i1األع�ج، (أن ق�ات االح1الل اق �Nوأفاد رئ�� م@ل� ق�و ال�ل@ة خg
 rـ�p1ـه لل�ـ�ا`& دمحم ع2ـ� اللIPاء، تعـ�د ملcاإلن �Iق &Iنا م& `ا(ق�bش�ال غ�ب الق��ة، وه�م� م?$ال م

 .ج�Iسي
�2Iان أصـ�cاالخ1?ـاق (الغـاز، وأضاف، أن ع�دا م& الـQـا|، وpا (ال�صـاص ال�عـ�ني ال�غلـف (ال�

 .خالل ال��اجهات ال1ي أعق�2 ع�ل�ة اله�م، واع1قال الف1ى نI2ل علي
  ١٥/٧/٢٠٢١ ٤٨ع�ب 

***  
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  اع1�اءات/ تقار��
  ٢٠٢١/نتق��� دائ�ة الTcو الفل\Ip?�ة لcه� ح$��ان 

  

 اإلس�ائIلي ال�عه�دة خالل شه� ح$��ان وع�ض ال1ق���، ان1هاكات االح1الل ... ال�س�1ر - ع�ان
 .ال�اضي م& ع�ل�ات ق1ل واع1قال وا(عاد ل�ق�سII& ع& ال�\@� االق=ى ال��ارك

 ٣٤٥ فل\Ip?�ا اسc1ه�وا خالل ح$��ان ال�اضي، (اإلضافة إلى ج�ح وYصا(ة ١١ولف� الى ان 
 . فل\Ip?�ا في الNفة وغ$ة٥٧١فل\Ip?�ا، واع1قال 

 أوام� إ(عاد ض� مق�سII& ع& ال�\@� األق=ى، أو ع& �٧ان ال�اضي واص�ر االح1الل في ح$�
 .أماك& سb?ه; في الق�س لف�1ات زم?�ة م�1لفة

 dفة وغ$ة، ٣٧٢وأوضح ال1ق���، ان االح1الل نفNة في ال�?Ip\ة فل�?bاما ل1@�عات سi1اق 
 م& ٢١٧لى  حاج$ا مفاج{ا ل1عIpل ح�kة ال��ا`?I& في ع��م الNفة، وأ`ل� ال?ار ع٣٥٠واقام 

&II?Ip\الفل &I?`ال��ا. 
ة االح1الل، وأح�انا (��افقة ١٧٤١واقi1; ال�\@� االق=ى خالل ح$��ان   م\�1`?ا (�iاLة ش̀�

�Iف إی�1ار ب& غف�p1ال� �\�?Pال �Nوع ،Eف یه�دا غل��p1اخام ال�iال. 
سp�1ان�ا  نcا`ا ا١٢ ب1Iا وم?cأة في الNفة والق�س، �kا ت; رص� ٢٠وه�م� سلpات االح1الل 

 .خالل ح$��ان
وت?اول ال1ق��� ع�دا م& الi1ل�الت ألب�ز القNاLا ال��pوحة على ال\احة اإلس�ائIل�ة، م& 

أص�رها ال��k$ الفل\Ip?ي لل�راسات االس�ائIل�ة ) إن جي أو م�ن�1Iر( ض�?ها دراسة صادرة ع& م?�6ة 
� ال�ج�د الفل\Ip?ي على جان2ي ال�� ، (اإلضافة الى مقالة ح�ل أح� أب�ز الق�انI& الع?=��ة ض)م�ار(

  .ن�cتها ص�iفة هآرت�) ل; ال�cل(ناألخ�N، وه� قان� 
  ١٥/٧/٢٠٢١ال�س�1ر 

*** 

  آراء ع��Qة
 gما ح�qقة ما L@� فIها؟: الق�س

 اسع� ع2� ال�ح�&. د 
م�حلة خ�Ipة وحاس�ة في تار�خ الق�Nة الفل\Ip?�ة ت��cها ال�Iم م�ی?ة الق�س �k�ی?ة ع��Qة 

ففي الق�س ال�1iلة . ف�ا iL�ث ال�Iم في أرجائها ن�Pة ج�ی�ة م& ن�Pات الcعG الفل\Ip?ي. فل\Ip?�ة
نی�افع� . ه; أمام أش�س ح�الت الp1ه�I الع�قي في الع=� الi�ی�نال�Iم، ی�افع ال�ق�س�I ع& أنف\

أمالك «ع& ح�اته; أمام ناز�ة ج�ی�ة ت��i ع& أرض خال�ة م& ال\bان األصلII& مع�1�ة على قان�ني 
&I2١٩٧٠األم�ر القان�ن�ة واإلدار�ة لعام "و» الغائ« Eة ب?اء على ج?\�ة ال�ال�$IIقة ت���p) قه�ا�pوت ،

nأح�اء ال��ی?ة ال�ق�سة م& سل�ان وpQ& اله� وال�\1ان الى  ا ه� ما iL�ث ح�qقة فيهd. أو أصله
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وهي مcاه� ل?�Pة فل\Ip?�ة م& ج�ی�، . ال�cخ ج�اح ووادg ال@�ز وفي ال2ل�ة الق��Lة أNLا وغ�Iها
 �I@ه على األرض م& م@ازر وته?IامNافة مb) الع�قي �Iهp1ان ف�1ج��ا الbنی���و الق�س (ال س

Iاني«/ � واس1ع�اروت�مp�1إحاللي» اس.  
معل�م لل@��ع، أن ال�� االس�1ات�@ي األساسي (ال?\�ة ل$ه�ة ال��ائ& م& ق2ل ال�ولة ال=ه�Iن�ة 

غ�I قابلة لل1ق\�;، ورفA أg نcا| ال ی?\@; مع ال\�ادة » اس�ائIل«ه� إ(قاء الق�س kاملة عاص�ة 
 الق�س ه� ح�ب مف�1حة ض� ال�ق�سII& ه�فها لdلE، ع�ل�ا، ما iL�ث في. ال�pلقة لها على ال��ی?ة

، الgd (ات ی?�c1 على ن�i م�عG في kافة »ال�\�1`&«/ اإلخالل (ال�I$ان ال\bاني ل=الح ال�\1ع��
 �Iهp1ة ج�ا، ق�امها ال�Ipع?ا أمام ج�لة م& ال�عاني وال�الالت ال�NL ي، ما?Ip\اء ال@\; الفلiأن

�Iة : الع�قي وال�1ان\ف�Iقة ال�ح�qiفي اس��1ار ال Eن�ة وذل�Iوب لل�ولة ال=ه�iل قاع�ة الbcال1ي ت
  . وال��1اصل ح1ى ی�م?ا١٩٤٨واضح ل?هج ال�?�6ات اإلرهاب�ة ال=ه�Iن�ة ما ق2ل 

ق��ة وأف�غ� ) ٥٣٠(ف�Pة الp1ه�I الع�قي ول�ت مع ن�cء ال=ه�Iن�ة ال1ي دم�ت أك�� م& 
�pة ت�2p في الق�س ال�1iلة، ح�I نcه� ال/ وها هي ال�Iم ذات الف�Pة. م�ی?ة م& سbانها) ١١(

ال��ppات اإلس�ائIل�ة ال�ام�ة الى أس�لة وته��� الق�س ل���P1 ت@$ئة االه�1ام ال�ولي (الق�Nة 
ة م=الح االح1الل ال1ي تk�1$ ال�Iم على الع�دة إلى  الفل\Ip?�ة، والbi1; (�\اراته، وفقا ل�ا̀ر

ف�د (ال��ی?ة ال�ق�سة الس�P1ال حلقات ته��� ال��ی?ة ، ل1\1)ب?�امI& ن1?�اه�(ال�فاوضات (ع� رحIل 
ف��p ال�ولة ال=ه�Iن�ة ال1ه���Lة للق�س (عI�ة ال��n، وت�مي إلى . وف=لها ع& مp�iها الفل\Ip?ي

  .إعادة تIbcل kل م�bنات األماك& ال�ی?�ة وال1ار���ة في ال��ی?ة ل11ف� مع ال�واLة اإلس�ائIل�ة ال�1رات�ة
pص�رة وواقع أح�اء ال��ی?ة ال�ق�سة، خاصة بل�ة لألسف، ت?@ح ال�� �IIل�ة ب1غIات اإلس�ائp

سل�ان وحي ال�cخ ج�اح، وQاب الع��د، نا �E ع& ال���p االس�ائIلي إلقامة ج\� اسp�1اني على 
ن م�1ا، ی��Q بI& ج2ل ال$��1 ح1ى ال\�ر ال�cقي لل�\@� األق=ى ال��ارك، ومق�2ة (اب ٣٥٠ارتفاع 

ف=�رة الق�س ل�n الIه�دLة ال=ه�Iن�ة م1ع�دة األرkان . ال�1iلة، وغ�Iها ال�I�Pال�ح�ة (الق�س 
والع?اص� ی1�اخل فIها ال1ار��ي (ال�ی?ي، والقان�ني (ال\�اسي (��pقة تcPف ع& ت$و�� ال1ار�خ وت��pعه 

 ترتکز النظرةو. خ�مة ل�pوحات ال=ه�Iن�ة وأسا`�Iها ال�1رات�ة وم$اع�ها وادعاءاتها القان�ن�ة
البعد الدیني الذي یستند هو اآلخر على نظریة ، منها، اإلسرائیلیة للقدس على عدة أسس ومبادئ

وجهة فG\i . بالعودة إلى «أرض المیعاد»له; ونظریة الوعد اإللهي ،  اإللهي للیهوداالصpفاء
الذي ال ، البعد السیاسي، (اإلضافة إلى بدون القدسللIه�د ء وال أرض میعاد االصpفاءفال ه;، نظر

  .ال�ی?يیحید هو اآلخر عن 
 ن�اه& على إرادة أهل?ا – (ع� هللا –ن?�61 مع@$ة لإلنقاذ في زم& ان1هاء ال�ع@$ات؟ kال، لP??ا 

nال�ق�سII& ال1ي بلغ� ح� ال�ع@$ة، م�ل�ا ن�اه& على (اقي ق� الcعG الفل\Ip?ي في ال�اخل وال�ارج، 
  .لr��cاإلسالمي، وال�ولي ال�i ا/ وdkلE في العال�I& الع�Qي

 g٣٢ص/١٥/٧/٢٠٢١ال�أ  
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ّت�iالت أن�ا| ال?Nال في الق�س والNفة الغ��Qة ّ 
 gسار ع�ابي

� ال6ــاه�ة ال1?���6ــة فــي أقــ=ى حاالتهــا فعــال وع?ف�انــا؛ فــي الــNفة ّت@ل ــ ّ الغ��Qــة فــي ان1فاضــة ّ
ــال�غ; مــ& االخــ1الف )االن1فاضــة ال�ان�ــة(األقــ=ى  ) ، ــاف� ــ; تPــ& ال1?افــ\�ة ال?ــNال�ة ذات `ــا(ع ت? gّ، ول

ّالpف�لي في (عA الiاالت على ت2?ي (عـA الع�ل�ـات، وهـ� األمـ� الـgd ت@اوزتـه ال�قاومـة فـي نـ\�1ها 
 .ّاألك�� ن�Nجا في قpاع غ$ة اآلن
ــة ان1فاضــة األ Q�@هــا كانــ� تp�?ــى اإلث�ــان، ول ــ\; (القــ�رة العال�ــة عل ّقــ=ى مل��iــة م�bفــة، ت1 ّ

ّالع\�b ال�ال� فق� أض�i ن���2ة إلى ح� (عI�، (ال�غ; م& ق�رتها على ال1?�6; واالس1قpاب واس��1ار  ّ gّ
gإال أن الci� ال@�اه�I في هdا ال?�� م& الع�ل س�ق1=� غال�ا على ال�cارkة فـي . ال�اغI2& في الق1ال ّ

زات تــ�Icع الــcه�اء الــ��Nة، (عــ�ما بــ�أت االن1فاضــة ج�اه��Iــة، (االصــp�ام (ــاالح1الل علــى نقــا| ج?ــا
ال�1ــاس، إال أن إLغــال االحــ1الل فــي ق1ــل ال�ــ�نII&، وانعــ�ام األفــ� ســاع1ها للــ?�� ال�ــ\1�عى مــ& زمــ& 

Pـاك ال�ـ?غ�� ّاالن1فاضة األولى ل�ج�د سلpة مiل�ة، وت�ل�� االح1الل نف\ه، (اتفاق أوسل�، مـ& االح1
g(الفل\II?Ip&، ان1هى إلى ض�ورة ال�i1ل إلى الع�ل الع\�b ال�ال� ّ.  

في ) أ(ّان1ه� ان1فاضة األق=ى إلى اس�P1ال االح1الل ان\iا(ه م& قpاع غ$ة، واج�1احه ل�?ا`� 
ّالNفة الغ��Qة في ع�ل�ة ال\�ر الـ�اقي، ل�1P1ـل الـ=�رة بـ�اقعI& م�1لفـI&، بـI& الـNفة وغـ$ة، (عـ� فـ�ز  ّ ّ

g، ثـ;، (�ـا سـ�1ه الk�iـة الiـ\; العـ\�b عـا٢٠٠٦ح�اس (االن�1ا(ات ال����c1ة عـام  ، الـgd ٢٠٠٧م ّ
ّوف� لها ول��qة ف=ائل ال�قاومة ف�صة إلدارة ب?اء ت?��6ات م\لiة، ت\I�ت ال�ـcه� ال?ـNالي م?ـd العـام  ّ ّ

  .ّ، في حI& قابل1ها س�اسات معاك\ة إلدارة الNفة الغ��Qة٢٠٠٧
اس���1ت ال\لpة االنق\ام، الgd ات�d ص�رة ال=�اع مع ح�ـاس، ف�صـة لفـ�ض س�اسـات تIIiـ� 

ّ& الع�ل العام، واح1اج ذلE إلى تفE�P ف=ائل ال�قاومة، وت@��r الk�iة ال�`?�ـة، ومـ=ادرة ال@�اه�I ع
وال . ّم?ــاب� الع�ــل العــام، والع�ــل علــى إعــادة ه?�ســة ال�@�1ــع (ــ\�اساتها االق1ــ=ادLة واألم?�ــة وال�قا��ــة

ــ� تفbPــ� ال1?��6ــات مــ& ال? ــ& ل��Iــ� ب�ع�Lــه؛ ال1?��6ــي، فق bL ;ــ ــE ل ــة ال��I?2ــة، b�Lّــ& القــ�ل إن ذل اح�
ّوالcع2ي، حk �Iان ال ب� م& س�اسات اله?�سة والIIi1� أن ت?1ج �kا و�kفا ّ.  

ّ�ل الiال على ذلE س�ع س?�ات، فق� أخdت الiالة فـي ال1غIـ� فـي الـNفة، وYن بـ��ء م?ـd العـام  ّ ّ
ّفق� س�ق� ال�iب على غ$ة سل\لة أح�اث في الNفة، أب�زها أس� م@��عة تا(عة ل�iاس ث. ٢٠١٤ َالثة ّ

ّان1قل� األح�اث إلـى غـ$ة، فـي . ّم\I?`�1& صهای?ة في ال�لIل، ث;  �ة الpفل دمحم أب� خ�IN في الق�س
ف�ـ�رة الـ\bاكI& ال1ـي اتـ\�� (الف�دLـة والــال . ّحـ�ب أعـادت صـ�اغة الـ�عي مـ& ج�یـ� فـي الــNفة الغ��Qـة

  .ةّ في غ$٢٠١٤ّت?���6ة، م�ل� اس1@ا(ة لiالة ال�عي ال1ي رفع1ها ح�ب العام 
ّ`ال� ث�رة ال\bاكI& أك�� م& ثالث س?�ات، وما ت$ال آثارها جار�ة ح1ى الل6iة، وفي حـI& أنهـا  ّ
كــcف� عــ& ع@ــ$ ال1?��6ــات عــ& إعــادة ب?ــاء نفــ\ها، وت@ــاوز الع�qــات ال��ضــ���ة الهائلــة فــي ســاحة 

ّالــNفة، فإنهــا مــ& جهــة لــ; تPــ& م?فPــة عــ& ال1ــأث�Iات ال1?���6ــة ّ ّلــE اله�ــة بــ�أت ّه?ــا b�Lــ& القــ�ل إن ت. ّ
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ّ(ع�ل�ة ع\��bة نفdتها م@��عة تا(عة لk�iة ح�اس ق�ب بلـ�ة بIـ� ف�ر�ـE قـ�ب نـابل�، ضـ� مـ\�1`?ي 
ّ، �kا أن مف@� اله�ة ال��اش� في "إی�1ار"م\�1`?ة  ، م?فd ع�ل�ة الpع& ٢٠١٥أك�Q�1 /  ت��c& األول٣ّ

  .ال@هاد اإلسالميفي الق�س الcهI� مه?� الiل2ي، له ت@�Qة ت?���6ة ت�جع إلى ح�kة 
ن`�ال  �ة ال\bاكI& ب�زت ع�ل�ات qLف خلفها م?��1 لف=ائل، ال س��ا ح�اس، أو له; ت@�Qـة  ّ

، عـ�دة (عـA ال�ـcاه� الق��Lـة، ٢٠١٥ّوق� ت�لل� تلE الiالـة الPفاح�ـة م?ـd العـام . ت?���6ة مع ف=ائل
ل�جـ\�1ة راك�هـا االحـ1الل مـ& (عـ� ك6اه�ة ال�pاردی& ال1ي ال ت�pل أث?اء هdه الiالة، الخ1الفات أم?�ـة و

ّان1فاضة األق=ى، ث; ات=ل� هdه الiالة (\لـ\لة  �ـات مق�سـ�ة ناجiـة، kه�ـة (ـاب األسـ�ا|  ّ)٢٠١٧( ،
  ).٢٠١٩(و �ة (اب ال�ح�ة 

ّأخ�Iا شـه�ت الـNفة الغ��Qـة والقـ�س وغـ$ة والـ�اخل ال�1iـل عـام  ، سلـ\لة مـ& الiـ�ادث، ١٩٤٨ّ
 م?1ـ=� شـل2ي، وهـ� مـ�ا`& فلـ\Ip?ي مـ& ق��ـة ت�مـ\��ا قـ�ب رام هللا مـای� ب1?فIـd/ ب�أت في مpلع أLار

ق�ات االح1الل ه�م� ب1Iه ق2ل أLام في (و��iل ال@?\�ة األم���bة، ع�ل�ة على حاج$ زع�1ة ق�ب نابل�، 
 �ة (اب الع��د، وأحـ�اث الـ�cخ : ت1ا(ع� ال�iادث في الق�س"(ع� ع�ل�ة م?1=� ). ّإج�اء عقابي مأل�ف

  .ّفي غ$ة" س�r الق�س" رمNان في ال�\@� األق=ى ال��ارك، ث; ح�ب ٢٨اث لIلة ج�اح، وأح�
� ت��ـل  ّـی1�اخل ال1?��6ي (ال@�اه�I في kل هdه األح�اث، فiالة ال�قاومة ال�?�6ة في غـ$ة �ل ّ ّ g
ّحالة إلهام ورفع مع?� م\��1 للفل\II?Ip& في (�qة فل\Ip&، وال@�اه�I ال1ي ه2ـ� فـي القـ�س ه1فـ�  ّ g

ّمة في غ$ة، واس1�ع1ها، واس1�ع� رم�زها (االس;، وال�قاومة ال1ي اس1@اب� لdلE عادت ل�1فع مـ& لل�قاو
ّالiالة الPفاح�ة في kل فل\Ip&، (�ا في ذلE ال�اخل ال�1iل عام    .، في مcه�Lة kفاح�ة ج�ی�ة١٩٤٨ّ

ــNال بلــ�ة  ــ=ل بــdلE ن ــأدوات ت?اســـG القــ�Nة ال��ضــ��ة " ب1Iـــا"ی1 ــ�ب نــابل�، ( ة ̀ــ�د ال2ـــTر(ق
ّهdه األدوات م1?�عة، ما بـI& ��فـي أمل1ـه الiاجـة ال��ضـ��ة، ومـ\1�عى ). االسp�1ان�ة م& ج2ل ص�2ح

ّ، ح1ــى "اإلرQــاك اللIلــي"ّمــ& االن1فاضــة األولــى، ومــ\1�عى مــ& أدوات ال�قاومــة الــcع�2ة فــي غــ$ة، kفPــ�ة 
اتـ\�� . & ج2ـل صـ�2حأن@$ت تفE�P ال2ـTرة، مـع اسـ��1ار ال?ـNال السـ�P1ال إجـالء ال�جـ�د االح1اللـي مـ

ّ(أنها  �ة ق��ة kاملة، (bل عائالتها، وف=ائلها، وش�ائiها الع���ة واالج�1ا��ة" ب1Iا"ت@�Qة  ّ ّ.  
ّوعلى ن�i ی�مي، وفـي kـل لIلـة، ت6ـل م�ی?ـة ج?ـI& تiـ�Lا مف�1حـا لالحـ1الل، الـgd ت�اجـه ق�اتـه  ّ ّ ّ

n ال ب� وأنهـا م?�6ـة، سـ�اء علـى مـ\�1 هdه االش�1اكات. ّإ`الق ال?ار مع kل اقi1ام لل��ی?ة أو م���ها ّ ّ
  .م@��عات صغ�Iة، أو (ان1\اب تلE ال�@��عات لف=ائل أك�2

ال b�L& الi�ی� إذن عـ& ان1هـاء زمـ& الع�ـل ال1?��6ـي فـي الPفـاح الفلـ\Ip?ي، فال1ـ�اخل مـا زال 
ّم�جــ�دا، (�ــ\���1ه ال�ع?ــ� وال�ــادg ال��اشــ�، بIــ� أنــه b�Lــ& الiــ�ی� عــ& وجــ�د تiــ�الت فــي ّ g الNال?ــ 

هــdا . ١٩٤٨ّالفلــ\Ip?ي فــي ســاح1ي الــNفة والقــ�س، و��bــ& أن LــNاف لهــا اآلن الــ�اخل ال�1iــل عــام 
ال?Nال ی1\; (ال�ح�ة الcع�2ة، وت@اوز األ`� األی�ی�ل�ج�ـة وال�Q$iـة الـ�Nقة، أو ب1عI2ـ� آخـ�، الفـ=ائل 

  .ب�ورها هي ج$ء م& هdه الiالة ال�ح�و�ة
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@اجي على مق1ل ال?اش� ال\�اسي ن$ار ب?ات، أث?اء اع1قاله مـ& ّت@لى هdا أNLا في ال�iاك االح1
ّفال�جل ل; bL& م?��1ا لف=Iل فل\Ip?ي، وQال1أكI� ق�م نق�ا س�اسـ�ا للع�یـ� مـ& . ق�ات ال\لpة الفل\Ip?�ة ّ

، ال لل\لpة الفل\Ip?�ة وح$Qها  بI� . ّفق�، �kا `�ح مق�الت ف��Pة ت=ادم مق�الت اإلسالمII&" ف1ح"nالق�
ّال@��ع، (اس�1?اء ف1ح (�2pعة الiال، kان مع ساعة ت�iله إلى ضـ�iة رأg، قـ� تـ�ك خلـف �هـ�ه أg ّأن 

، لالن��ا| في ح�kة اح1@اج�ـة ال ع?ـاو�& ح$�Qـة لهـا، وYن kـان م?1ـ\�2 األحـ$اب  �Pخالف س�اسي أو فgّ ّ
  .مcارIk& فIها

لح اســ1{?اف الع�ــل ّمــا b�Lــ& اس�1الصــه مــ& ذلــk Eلــه، ت�اجــع س�اســات اله?�ســة والIIi1ــ� لــ=ا
ّو��b& ه?ا ال1أكI� علـى أثـ� مقاومـة غـ$ة فـي ذلـE، وفـNل اله�ـات ال�11ال�ـة فـي . ال?Nالي (=�غ م1ع�دة ّ

ــ�س، ومiـــاوالت (عـــA الفــ=ائل اســـ1{?اف ال�قاومـــة فــي الـــNفة الغ��Qـــة وال�هــ; أLـــNا م�ـــا b�Lـــ& . ّالق
ى فــي هــdه ال?ــNا الت، هــ� االل1قــاء علــى أرضــ�ة ّــاس�1الصــه مــ& هــdا، أن ال�حــ�ة واإلج�ــاع، الــgd ی1@ل

 G=ــة واألی�ی�ل�ج�ــة، وهــي ف�صــة ت�ــ�Q$iــ�د، دو ال?6ــ� فــي الع?ــاو�& الkّال��اجهــة، وت@ــاوز حالــة ال� ُ ن
ال��ال ل�& أراد اس1عادة ح�Nره ال?Nالي في هdه الiالة ال�ف�1حـة (الع�یـ� مـ& األفPـار ل1@ـاوز الع�qـات 

  .ال��ض���ة ال��Nة
  ١٥/٧/٢٠٢١ ٢١ع�Qي 

*** 
 nفـي ذ�k شهI� الق�س: أوراق ال�{��ةم& 

 gدمحم ی�ن� ال��اد 
ف الع��c& م& ت��ز kل nت�� علI?ا هdه األLام، ذ�k اسc1هاد ال�لE ال�Tس�، وال1ي ت=اد

  .عام
 ;biي آم& (��ادئ الQهللا ث�اه، م@اه� ع�و GI` ،&I\iس� ع2�هللا األول اب& الTال� Eوال�ل

ً�ق?ا أنه ی���ه ب�اLة ل��cوع ع�وQي أك�2 ت\�� ��ه م@ه�دات األمة 1الع�Qي وYرثه، وأس� هdا ال�iى م
  .ل2?اء ص�ح قادر على ال�INi1 ل�n ب?�ه

kی�ر �Iس�، له معان هامة، نواالردنTال� Eهاد ال�لc11فل� (ال�{��ة االولى، أن اسiL ;ن� وه ن
فهي شهادة جاءت في سI2ل الق�س وال�ق�سات االسالم�ة وال�\��iة، ال��ی?ة ال�ق�سة ال1ي أف?ى ع��ه 

 ًو��ا لها، ح�I تcPف ل?ا ال�ثائ�، أنه kان م& أش� األع�اء للk�iة ال=ه�Iن�ة، وkان) `GI هللا ث�اه(
قی�ع� الى وrs ال1عامل مع الIه�د وع�م ب�ع عقار أو ره& أLة أرض له;، وشbل ص?�و األمة 
الفل\Ip?ي لهdة الغاLة، ول�ع; الفل\II?p& م& خالله وقاوم (bل ما �Lلk Eل دع�ات ال1ق\�; وال1ي kان� 

م لل�فاع ع& ١٩٤٨ت�pح م?d ب�اLة اال`�اع ال=ه�Iن�ة في فل\Ip&، وقاد ال@�¤ الع�Qي االردني عام 
  .فل\Ip& والق�س (اذال على أس�ارها م�اrs الc@اعة وال�\الة
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وdQل� االرواح رخ�=ة في سI2لها، ف\@ل ال1ار�خ م�اrs ما زال� الى ال�Iم األبهى واألس�ى 
، وأضاف »إن?ي ال أر�� أن أ��¤ إن دن\� األماك& ال�ق�سة«واألنقى، وقال الcهk �Iل�1ه ال�cه�رة 

  .، وقاد معارك ال@�¤ الع�Qي ب?ف\ه»ى ه?اك وأم�ت على أس�ار الق�سسأذهG ال«: (i$م
نو��و رفقاؤه في ال\الح، (أنه kان حاق�ا على ال�Nا| االن@لI$ النه; ال �I\Lو (ال�ع�kة  ً g

  .ح\G ما ی���، فالق�س م�ل� في خpاب مل�ك ب?ي هاش; رم$�ة تd2ل ألجلها ال��اrs واألرواح
نلي، `GI هللا ث�اه، على ما L=فه مTرخ ع�Qي في ب�اLة الق� وkان م�rs الr��c ح\I& ب& ع

 &Iب Gوما ی�1ع الق�س (أنه األصل $Iة الق�س م& خالل مفاوض1ه مع االن@لQل ع�وI2ال�اضي في س
ال\اسة على االرض، وkان� ثق1ه ب?ف\ه أك�� م& ثقة االن@لI$ (أنف\ه; وم& (عA األم�اء الع�ب في 

�ق?ا أن 1اه� س�فه في سI2ل ع�وQة األرض الع��Qة ووح�تها، إذ kان مذلE الIi&، وق� ��Lت وه� ش
  .الق�س ت�اق لها ال�ماء

وQق�I الق�س في k?ف الI\i& ب& `الل، ال��ی?ة ال1ي تع�� وتd2ل ل�qابها وأق=اها ال�هج 
I\i& ث; ل1?1قل إلى k?ف ال�لE ع2� هللا ال�اني اب& ال... واألرواح وفعل kل ما b�L& أن Lفعل ألجلها

ًالgd أص�ح رم$ا ع��Qا وYسالم�ا وم\��iا وYن\ان�ا في دفاعه ع& ق�اس1ها ومق�ساتها في kل ال�iافل  ً ً ً ً
  .الع��Qة واالسالم�ة وال�ول�ة

فالق�س ارت��p (�ل�ك ب?ي هاش; وس�1قى راس�ة في وج�انه; حاض�ة في kل م�rs له; إذ ال 
نل��ی?ة ال�ق�سة ال1ي شاءت ارادة هللا ان �bL حاض�ة في س�Iة اهI� الق�س زال� الى ال�Iم س�Iة ش

شهI�ها األب�ز، والgd أوصى رح�ه هللا (أن ی�ف& في (احات ال�\@� االق=ى الى ج�ار شهI�ها األول 
لق� أوص�I أهلي ب�ج�ب دف?ي في الق�س الى «: وال�ه الr��c الI\i& ب& علي، وق� جاء في وص1Iه

ني أر�� الق�س معي وأنا على قI� ال�iاة وار�� أن أ(قى مع ج�ار ق�2 أبي في ساحة ال�iم الr��c، أ
  .، رح; هللا ال�لE الcهI� ال�Tس�»الق�س (ع� ال��ت

  .نف�غ12ه هdه ال زال� ت�1ج; بd2ل مل�ك ب?ي هاش; ألجل الق�س، ورعای1ها، وص� ه��1ها
 g١٦ص/١٥/٧/٢٠٢١ال�أ  

*** 
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  آراء ع��2ة م�1ج�ة
bأم�� G@ل شIتق�أ إس�ائ rت ك��Iا ه�م ب“&IQ؟” ال���&II?Ip\الفل 

  

  ی�Lع�ت  - نال�cع ب& ���k :(قل;
إن ب�ـان الــG@c األم��bــي الـgd صــ�ر األســ�2ع ال�اضـي (�ــ=�ص هــ�م م?ـ$ل ال��ــ�ب م?1ــ=� 
ًالcل2ي، الgd ق1ل یه�دا غ�اتا رح�ه هللا، ل; L\1ه�ف آذانا فل\Ip?�ة، �kا أنه ل; L@� نفعا في إلغاء أم�  ً

1ًه�ف آذانا إس�ائIل�ة، بل آذانا إس�ائIل�ة اله�م، إن�ا اس والiـ�ی� یـ�ور عـ& ب�ـان هـ� إشـارة .  ع\��bة–ً
nتiــdی� مقلقــة م�جهــة لل�ــ\�1 ال�ه?ــي فــي �sــادة ال�?pقــة ال�ســpى، وه�فــه ال1ــأث�I علــى ع�ل�ــة ات�ــاذ 

 اإلرهـاب الق�ارات وتل��?ها (اع�1ارات س�اس�ة ول�\� أم?�ة فق�، وه� أمـ� قـ� Lفـ�غ إحـ�n أدوات مbافiـة
 .م& م�1iاها

نـTم& (ـأن “. ، 1kـG فـي ب�ـان وزارة ال�ارج�ـة األم���bـة”ن1ا(ع ال1قـار�� الـ�اردة عـ& هـ�م الI2ـ�“
 gــ� أIقiــ�ات ذات `ــ�ف واحــ�، وت�فــع ال1ــ�ت�، وتقــ�ض جهــ�د تpــل األ`ــ�اف أن ت�1?ــع عــ& خk علــى

?ـا مـ�ات ع�یـ�ة، ال b�Lـ& ك�ـا أعل. مفاوضات لiل ال�ولI1&، وهـdا Lـ�cل هـ�م بIـ�ت الفلـ\k &II?Ipعقـاب
�Iوح ��cد على ع�ل ل�k املةk عائلة �Iـ& . ه�م بPلـه جان�ـا، لk ًن�ع م�ض�ع ال�فاوضات الـ\�اس�ة

ناألم��IIb& ی1?اول� في ب�انه; إحـ�n األدوات األهـ; ال1ـي لـ�n ال@ـ�¤ اإلسـ�ائIلي فـي الـ\?�ات األخIـ�ة، 
 .�م ب�Iت ال���IQ&ه: وال1ي L\�1�مها k@$ء م& معال@ة اإلرهاب الفل\Ip?ي

bLًاد �bL في kل حالة م��ب ی?فd ع�ل�ة و�=�ر (iقه أم� ه�م، ی�فع تiف6ا م& أب?اء العائلة،  ن
ــ�ة فـــي م�biــة العـــ�ل العل�ــا أLـــNا Iـــ� (عIــان غ . وتp1ــ�ر الi@ـــج مــ& ال�1ـــاس إلــى ال�1ـــاس. ًوفــي أح�

نوح1ــى ق2ــل إصــ�ار األمــ� العــ\bL �bــ� ت?ــا. وال��اجهــة القــNائ�ة ل�ــ\� ســهلة gالــة نفــ\هاiهــل . ول لل
الفل\Ip?ي الgd نفd الع�ل�ـة مTهـل ألن Lقـ�م إلـى ال�iاك�ـة أم ال، م�ل�ـا فـي حالـة ال��ـ�ب ع2ـ� الـ�ح�& 

 – ٢٠١٨ب?ي فNل الgd ق1ل ع�ی{Iل �kل�ان رح�ه هللا فـي ع�ل�ـة (ال2لـ�ة الق��Lـة فـي القـ�س فـي آذار 
ى ذلـE، ث�ـة انـcغال (�ـ\ألة أg قـ\; مـ& إضـافة إلـ. وع?�ها تقـ�ر عـ�م هـ�م ب1Iـه ألنـه غIـ� سـل; العقـل

وهbـdا هـ�م� أجــ$اء مiـ�دة فقـ� مـ& بIـ�ت (عــA . الI2ـ� سـIه�م، ومـا هـي صـلة ال��ــ�ب (ـأج$اء الI2ـ�
ال����k &IQا ح�ث في حالة ال���ب ن�6ي أب� (bـ�، الـgd ق1ـل مقاتـل غـ�الني، ع�Iـ� بـ& Lغ{ـال رح�ـه 

وق1ـل فIهـا ” ب�قـان“ال�ة، الgd نفd الع�ل�ة فـي ، أو في حالة ب�I ال���ب أش�ف نع٢٠٢٠هللا، في أLار 
إضافة إلى ذلE، تف�i ال�ـ\ألة مـا . ٢٠١٨نز�r ح@2ي وIk& ل2?غ�ون�، رح�ه�ا هللا، في kان� األول 

�I2رو ه; أنف\ه; م& ه�م ال�N1Iق�ر س gأQاه أم ال، وLع�ف� ن�اL ان أب?اء العائلةk نإذا   .ن
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ًوkل ال�الح6ات ت�فA، وفي م�biة الع�ل العل�ـا أLـNا . ً(bcل جارف ج�ا، kل أوام� اله�م تق2ل
قم?�6ـات حقـ� –غIـ� أن قـ�رة ال�ل�1ـ\I& . ل; ت\@ل أعـ�اد عال�ـة مـ& االن1ـ=ارات للعـائالت ول��Tـ�یه;

 على ت���p وتأكI� ح@@ه; تلقى اآلن ر�ح –ل�iاLة الف�د، (bcل عام ” ه��Ik�“اإلن\ان الفل\Ip?�ة و 
وفـي الل6iـة ال1ـي ی�iـ� فIهـا أمـ� هـ�م فـي ال�ـ\1ق2ل، .  االع�1ـار الـ\�اسيإس?اد م& األمـ��IIb& (ـbcل

ًول1I?ا ال ن�pN إل�ه، س?�i1ك مIل��1ا م& ال�لعG األم?ي إلى ال�لعـG الـ\�اسي، وس�ـ�Nف الPفـاح ضـ� 
  .اإلرهاب

  ١٤/٧/٢٠٢١الق�س الع�Qي 
***  

 قل� إس�ائIلي م& معاداة ال=ه�Iن�ة في ال@امعات اإلس�ائIل�ة
 أب� عام�ع�نان 

ال�Tس\ات األكاد��Lة اإلس�ائIل�ة (ات� ت�وس على kل رمـ$ قـ�مي "قال kاتI�L G?ي إس�ائIلي إن 
یه�دg، ح1ى (ات ذلـE مـ\ألة روتI?�ـة، وع?ـ�ما یـ1; الـ��Q بـI& الiـاالت ال�1?ـاث�ة، ن1Pـcف ح�لـة خIpـ�ة 

 علـى ع?اصـ� م?اهـNة gه�فها واح�، وه� اقـ1الع الفPـ�ة الـ=ه�Iن�ة مـ& جـdورها، وQاتـ� ت1iـ� بـ�اخلها
  ".BDSلل=ه�Iن�ة ت�ع; ح�kة ال�قا`عة العال��ة إلس�ائIل 

" ٢١ع�Qـي"، ت�ج�1ـه م�قـع م�ـ�ا ال��I?�ـة فـي مقالـه علـى" إن شـ{1;"ونقل ماتان بIل�ـغ ز�ـ�; ح�kـة 
ال�2و��\�ر آساف م�الخ، الL gdع�21 ح@� ال$او�ة للف�P ال�?اهA لل=ه�Iن�ة، و�G1b ص�احة فـي "ع& 

  . أن إس�ائIل هي اإلنPار ال?هائي ل@�ه� الIه�دLة، وم=�Iها في ال�?فىمعاداتها
ن�6ة عامة علـى األوسـا| األكاد��Lـة فـي إسـ�ائIل ت6هـ� أن لـ�یها رسـالة واضـiة "وأشار إلى أن 

، أg ٨٨٠ً مiاضـ�ا مـ& أصـل ٨٠- ٥٠(�iمان ال�@�1ع اإلس�ائIلي م& دع�ه ل�ج�ده ذاته، حIـ� ی�جـ� 
، الــdی& لــ�یه; م�ــل هــdا ال%1 ١٠ ن�جــه، (�ــ& فــIه; مiاضــ�و ال@امعــة ال�ــ\ار�� ال��p1فــ� " نی�ه2ــ�"ن

ـــة  Lـــة ال�عادLــ�ات أداة خادمـــة لل�عا ـــG، وأصـــ��i م?ـــ=ة ال�iاضـ Iــة تـــل أب الpـــالب، خاصـــة فـــي جامعـ
   ".إلس�ائIل

نواح�ا م& kل ع�cة مiاض��& إس�ائIلII&، ل�یه; آراء معادLة لل=ه�Iن�ة، و��وج� لها "وأك� أن 
ــ� فــي الiــ�م ال ــ\�ر أم? ــ�; الــ\اب� فــي ال�2و�� ــة وال1عل �Q�1ــ� ال ن@ــامعي (��pقــة ت�ضــ��iة، وkــان وز�

ــ�ا معادLــا  ــة تــل أبIــG ب�صــفها م?2 ــ�ما أشــار ل@امع ــ� صــ�احة ع? ــ�ت�، أك� Iحــ$ب م �N1ای&، عــcــ ?Qرو
نإلس�ائIل، وdkلE ال�2و��\�ر أم?� س�ف�I (@امعة ح�فا، حI& وصـف هـdه ال6ـاه�ة (أنهـا نـcا| خI2ـ�، 

  ".ج�اعة معادLة إلس�ائIلتق�م (ه 
  

األم�ال ال1ي تأتي (bcل أساسي مـ& مTسـ\ات إسـ�ائIل�ة وأورو�Qـة م�1لفـة م�ت�pـة (ال�ـ\ار "وأوضح أن 
، الgd یـ�ی�ه الفـ�ع ال1?فIـgd ل�Tسـ\ة إسـ�ائIل "ب�نامج زمالة إی�2ت للع�الة االج�1ا��ة"ال��p1ف، وم?ها 

ــI& ال1ــ�ر�G، ودورة ن��6ــة تقــ�م ًللpــالب مــ\ار" شــاتIل"ال@�یــ�ة، �kــا Lقــ�م ب�نــامج   ســاعات ٤ا L@�ــع ب
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ه��Ikـ�، " ش�bل، إذا ت�pع�ا (إح�n ال�?�6ـات ال�ـ\ار�ة ال��p1فـة ٩٠٠٠مع�1�ة، وم?iة دراس�ة (��qة 
ق(��bم، ج���ة الiق� ال��ن�ة، kاف الوفI�، ش�م� م�cات، حاخامات م& أجل حق� اإلن\ان    ".gق

نة أورانـ�; وجامعـة بــ& غ�ر�ـ� وkل�ـة سـاب�I وkل�ــة اإلدارة یـ1; تـ\��� ال�2نــامج (bل�ـ"وأشـار أنـه 
قوجامعة تل أبGI وال@امعة الع��2ة، و�ع�ل ب�نامج م�اثل آخ� (bل�ة الiق� في ال@امعة الع��2ـة و�ـ\�ى 

، وهـــdه ل�ـــ\� ال2ـــ�امج ال�حIـــ�ة ال1ـــي تـــ�ف� حاضـــ?ة م?اهـــNة "(��kـــ$ م�I?Iفـــا" قزمـــالء حقـــ� اإلنـــ\ان"
  ".ن& ال�?اهIN& لل=ه�Iن�ة (عI�و ع& االك1فاء (ال�1و�ج ألفPاره;لل=ه�Iن�ة، ألن ال�iاض��

نال ی�جـ� عـام ال یi1ـ� ��ـه أعـNاء هI{ـة ال1ـ�ر�� وال�ـاح�� واألكـاد�I�L فـي �ـل "وأوضح أنه  ن
االل�1اســات ال�ول�ــة ال1ــي تpالــG (�قا`عــة إســ�ائIل، وتــ�ع� لــNغ�| دول�ــة علIهــا، واســP?1ارها ل��1لــف 

نوروIQـ� أg تعـاو معهـا، وفـي ی�نIـ� ال�cار�ع، حL �Iقـا`ع األ ا إسـ�ائIل�ا ٢٤٠، وقـع ٢٠١٩ن ��Lأكاد ً ًـ
نو�ه�دLا على رسالة ت�ع� ال�biمة األل�ان�ة لالن\iاب م& م�cوع قان� ی?� على أن ح�kة ال�قا`عة  ً

BDSة لل\ام�ةLمعاد ."  
ا ال�2ل�ــان ١٢٧، خا`ــG ٢٠١٩فــي دLــ\��2 "وأضــاف أنــه  Lل�ا و�ه�دIا إســ�ائ ��Lًــ أكاد ً الف�نــ\ي، ًــ

ًبه�ف م?ع ات�اذ ق�ار Lع�21 ال?ـcا| ال�iلـي ال�?ـاهA للـ=ه�Iن�ة معادLـا للـ\ام�ة، وkـdلE سـ& مـ�cوع 
 ٢٠٢١نقان� �6iL أg ت@ارة بI& الk�cات األی�ل?�Lة واإلس�ائIل�ة العاملة في الNفة الغ��Qة، وفي ی?ای� 

ً مiاضــ�ا إســ�ائIل�ا علــى ع��ــNة ل�@لــ� الـ�Icخ ال1ــا(ع لأل١٣٥وقـع  كاد��Lــة الp��2ان�ــة، kــي ال تع21ــ� ً
  ".أنpcة ال�قا`عة أنpcة معادLة لل\ام�ة

ن فــي ال�ائــة مــ& `ــالب ال��ــI& اإلســ�ائIلي ی1ــ�ددو فــي إبــ�اء الــ�أg فــي ٩ ،٥١"وأشــار إلــى أن 
قــ�Nة س�اســ�ة أمــام ال�iاضــ� خ�فــا مــ& أن ت1ــ�Nر درجــاته; العل��ــة، مــع اســ�1عاد الــ=ه�Iن�ة والفPــ�ة 

   ".هج، وخل� أج�اء معادLة لل=ه�Iن�ة في قاعات ال�راسة وأروقة ال�iم ال@امعيال�`?�ة م& ال�?ا
 لــ=الح م@لــة ٢٠١٩ك�ــا أنــه لفــ� إلــى أن اســ1العا `الب�ــا أجــ�اه شــ��ئIل مــ�ن1I$ فــي ن�ــ\ان 

nفي ال@امعة الع��2ة، ckف ع& اخ1فاء م�1i م�T� إلس�ائIل م& ال�?اهج ال�راس�ة، " نبي هات�"الpالب 
 الـ6L gdهـ� ��ــه أث?ـاء ع�ضــها، وkـل ذلــE (غـ�ض خلـ� جIــل ج�یـ� مــ& ال�عل�ـI& وال�iــامI& أو االزدراء

واألكادII�L& واإلس�ائIلII& الdی& ه; على ق?اعة (أن إس�ائIل ل�� لها ح� في ال�ج�د، م�ـا Lـbcل خpـ�ا 
  ".على م\1ق2لها

  ١٥/٧/٢٠٢١-  ٢١ع�Qي 
***  
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  اخ�ار (االن@لI$�ة
 

Scores of Israelis storm Al-Aqsa complex in Jerusalem  
174 settlers break into flashpoint site under police protection, says Palestinian 

agency. 

Scores of Israeli settlers on Wednesday forced their way into the Al-Aqsa Mosque 

compound in occupied East Jerusalem, according to a Palestinian agency. 

The Islamic Endowment Department in Jerusalem said in a statement that 174 

settlers under Israeli police protection broke into the flashpoint site. 

Usually, Israeli settlers storm the complex every day in the morning and afternoon 

through its Al-Mughrabi Gate, southwest of the mosque.Israeli police began allowing the 

settler incursions in 2003, despite repeated condemnations from the Islamic Endowment 

Department.Al-Aqsa Mosque is the world's third-holiest site for Muslims. Jews call the 

area the Temple Mount, claiming it was the site of two Jewish temples in ancient times. 

Israel occupied East Jerusalem, where Al-Aqsa is located, during the 1967 Arab-

Israeli War. It annexed the entire city in 1980, a move never recognized by the 

international community. 

Anadolu Agency 14-7-2021  

*** 

 

Army Demolishes A Barn Near Jerusalem  

 
Israeli soldiers demolished, Wednesday, a barn and handed demolition orders 

targeting two, in Nabi Samuel village, northwest of occupied Jerusalem, in the West 

Bank.Resident Ibrahim Obeid said dozens of soldiers and police officers invaded the 

village, before surrounding and isolating the area around the barn, and demolished it. 

He added that the barn was thirty-six meters and was used by a local shepherd for 

his sheep, his only source of livelihood.The soldiers also handed demolition orders 

targeting two barns owned by Mohammad Ayyad and Za’al Abu Dahouk. 

International Middle East Media Center 14-7-2021  

***  
New British Consul General submits copy of credentials to 

Palestine’s Foreign Minister 
 

RAMALLAH, Wednesday, July 14, 2021 (WAFA) - Minister of Foreign Affairs 

and Emigrants Riyad Malki today received at the ministry's headquarters in Ramallah 

the new British Consul General in Jerusalem Diane Corner who presented him a copy of 

her credentials.“Delighted to present a copy of my letter of introduction to His Excellency 

Foreign Minister Malki today. I stressed UK’s commitment to a Two State Solution and 

to further strengthening relations between our two peoples,” said Corner in a tweet. 

Malki said he is looking forward to develop and strengthen bilateral relations 

between Britain and Palestine in various fields, expressing hope for British support for 

the legitimate rights of the Palestinian people and support in international forums.He 

wished Consul General Corner success in her new duties, noting that his ministry is fully 

prepared to cooperate with her to facilitate her tasks in a manner that serves the 

development and strengthening of bilateral relations between their two countries.In her 

turn, Consul General Corner said she was delighted with the new tasks entrusted to her, 

stressing her country's firm and supportive position for the Palestinian people and their 

institutions.She said she would work to strengthen and develop British-Palestinian 

relations at all political, economic, social and cultural levels. 
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Corner started on Monday work as Consul General at the British Consulate 

General in Jerusalem, making her the first woman in this role. 

“I’m looking forward to working with the team @UKinJerusalem to further 

advance UK-Palestinian relations and get to know Palestinians and their culture,” he 

tweeted. 

  

2021-7-14Wafa   

*** 

 

Irish lawmakers call on Israel to end evictions, demolitions in the 

occupied Palestinian territories 
DUBLIN, Wednesday, July 14, 2021 (WAFA) - The Joint Committee on Foreign 

Affairs and Defense of the Irish parliament yesterday published its report - Displacement 

and Demolitions in the occupied Palestinian territory - in which it called on Israel to end 

evictions of Palestinians, transfer of settlers, and demolitions, among others.The 104-page 

report follows a series of meetings held by the Committee into reports of displacements 

and demolitions in the occupied Palestinian territory, said the Committee. 

As part of the review, the Committee invited written submissions on the issue and 

held a series of engagements in May with stakeholders including the Ambassador of 

Israel to Ireland, Ophir Kariv, and Ambassador Head of Mission of Palestine to Ireland, 

Jilan Abdalmajid.Committee chair of the upper house of the Irish legislature, Charlie 

Flanagan, said: “Ireland has a proud history and long-standing role in addressing the 

needs of others beyond our own borders. 

“Following a reported increase in demolitions, including buildings that had been 

constructed and refurbished with funding provided by the Irish taxpayer the Joint 

Committee on Foreign Affairs and Defense agreed to undertake a review of the situation 

in respect of the demolition of public and private buildings and the displacement of 

people in the occupied Palestinian territory.” 

The report calls for an end to further evictions, transfer of settlers, demolitions, 

land appropriations, and pillage of natural resources in the occupied Palestinian 

territory.  And to enable meaningful negotiation, the Committee recommends Israeli 

authorities take concrete steps to dismantle illegal settlements and disengage from the 

occupied Palestinian territory.It further calls on the Israeli authorities to cease the 

targeting of humanitarian aid in the West Bank through demolition and confiscation. The 

Committee expresses particular concern, in the report, at the reported 108% increase in 

demolitions of donor-funded structures including schools and medical centers, many of 

which are funded by the EU and EU Member States. 

Other conclusions made by the Committee in the report include: 

That the increase in demolitions and displacements in 2020 and 2021 has caused 

hardship for the people in the occupied Palestinian territory and has greatly contributed 

to increased tensions in the region.Continuing Israeli actions, in the occupied Palestinian 

territory, are making the goal of peace and a contiguous Palestinian state harder to 

achieve.As the Occupying Power in the West Bank, Israel has obligations under the 

Fourth Geneva Convention which dictates that the forcible transfer of members of the 

occupied population is prohibited. The Fourth Geneva Convention also prohibits the 

transfer by the Occupying Power of parts of its own civilian population into the territory 

it occupies.The pattern of evictions, demolition orders and displacements are not random 

but appear to be strategically focused on altering the demography of East Jerusalem by 

targeting areas such as Sheikh Jarrah.As repeated statements of condemnation are not 

achieving any change there is a need for individual countries, the European Union and 

the United Nation to ensure that there are meaningful consequences. 

Further recommendations made by the Committee in the report include: 
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That Ireland, following on from its recent recognition that de facto annexation has 

taken place in the occupied Palestinian territory, now takes steps towards realizing its 

responsibility to not render aid or assistance to Israel which would facilitate the 

maintenance of an internationally wrongful act of annexation. 

That Ireland supports an International Court of Justice Opinion on the illegality 

of the prolonged occupation and de facto annexation of the occupied Palestinian territory. 

That Ireland supports the call by Palestinian victims for an International Criminal 

Court investigation into evictions in Sheikh Jarrah amongst others. 

That Ireland uses its seat and forthcoming Presidency of the UN Security Council 

to address the root causes of the prolonged occupation of Palestine territory, the poverty, 

inequality and injustices, and to progress means to bring de facto annexation to an end in 

the interests of maintaining international peace and security.That Ireland demands 

directly, and through international bodies, reparation from the Israeli Government, for 

the destruction of projects where Irish and EU funding was utilized.Deputy Flanagan 

thanked all witnesses who participated in meetings and contributed significantly to 

constructive and informative discussions and individuals and organizations who 

contributed written submissions. 

  

2021-7-14Wafa   
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Israel demolishes Bedouin homes, seizes solar power units in the 

West Bank 

 
Israeli forces demolished 11 Palestinian-owned homes this morning in the Bedouin 

village of Al-Qabbun, to the northeast of Ramallah in the occupied West Bank, reported 

Wafa news agency. 

The locals said large Israeli military forces raided the village with lorries and 

bulldozers. 

Local activist, Fares Ka'abneh, told Wafa that the Israeli occupation forces also 

seized tractors, water tankers and solar power units. 

Dismantling Palestinian homes and shelters is part of a larger Israeli campaign 

aimed at emptying all of the Bedouin communities in the area in favour of the Israeli 

colonial settlement enterprise. 

According to Palestinian sources, Israeli authorities demolished more than 500 

Palestinian homes and businesses in occupied East Jerusalem and the West Bank in the 

past year alone. 

On Monday Michael Lynk, UN special rapporteur on human rights in the 

occupied Palestinian territories, condemned the "unlawful and heartless" actions of 

Israeli authorities in repeatedly demolishing homes belonging to the Palestinian Bedouin 

communities in the occupied West Bank. 

He called on the occupying state to "immediately halt its property demolitions", 

return to full compliance with international humanitarian and human rights obligations, 

and "provide protection for, rather than displacement of, the protected population." 

"As the occupying power, Israel is strictly forbidden from destroying Palestinian 

property unless it is absolutely required by military necessity during active armed 

operations." 

Moreover, he urged the international community "to take meaningful 

accountability measures to ensure that Israel complies with its legal obligations." 

Middle East Monitor 14-7-2021  

*** 
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