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

Bذل Dاس<.Fمع ح=8 ال.ق��� وم�ض�عه أو األخ�ار ال.ي ت�د في ال.ق��� ل. 
 ةHم$ الغا $F"Jاب ال".�ج"ة ال"قاالت &ع< ال.ق��� ت.Lأو ّل �Lمف $FFMغ� $�

س�اء ال"�P�ة أو ال"عارضة  ّوUس�ائFلFF$ ه� إب�از وجهة ن�3 هPالء الL.اب
  .ف�صة اإل^الع على وجهات ال>�3 ال"].لفة ئلWYاسة إس�ائFل، م"ا ی.Wح للقار

  ل`a& مي�Fا ال.ق��� اإلخ�ار الbو الق�س &إص�ار هPaة لWLتق�م الل=>ة ال"لe ن
 $FF".وال"ه $FF<ورقي ی�زع على ال"ع �gألف ٢٥٠إضافة إلى ت�ز�عه على ن 

 .نY]ة إلL.�ونWة
  ا"i ،ة مالح3ات أو اق.�حاتHله ال.ق��� أ:H $"ع� الل=>ة أن ت.لقى مYو�

Dالل=>ة &إرسال ال.ق��� ل"$ ی�غ Dت�ح. 
  ة على<F/"ال.�اصل مع الل=>ة على اله�اتف وال"�اقع ال $`"H ةHه الغاbوله

  غالف هbا ال.ق���
  

  نPaو الق�سالل=>ة ال"لWLة ل
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�.g"الl 
  االردن والق�س

 على ال�ضع ال.ار�]ي والقان�ني القائ8 في الق�س: جالل.ه mفاg٥  .ال  
 ةW<FnYة وفلWات أردنW:[ع أمام ال.ه���: شW<ة س� مW"ة الهاشH٥  .ال�صا  

  

  نشPو سWاسWة
 $F.ل ال�ولgي لi�Fال�ع8 األم $"pی B٧  .ال"ل  
 Wع"ل B��gض�ورة إعادة ت �iPی Bالق ال"فاوضات على أساس جاللة ال"ل^Uالم وYة ال

$F.٨  .حل ال�ول  
 ع له".YH عW"=وال $FnYث &:�ت فل�g.ی B٩  .ال"ل  
 في األرض uFقg.اء ل=>ة الJأع $FعH انYحق� اإلن vم=ل vWة يقرئW<FnYالفل 

  ١٠  .ال"g.لة، &"ا فFها الق�س الWw�aة، وUس�ائFل
 "yF<Fاألق:ى" ب �=Y"ة على الW<ا دیMق�د ح�Hً.  ١١  

  

  اع.�اءات
 األق:ى �=Y"ال �"g.قH $F<^�.Y"١٢  .نم}ات ال  

 ة اإلسالW|س�Fلة تع�د ل�ائ�ة ال.ه���ممق/�ة ال.g"ة &الق�س الW.  ١٢  
 ة ج�ی�ة &األغ�ارWانnW.رة اسPع� &إقامة ب�aH $F<^�.Y١٣  .نم  
 ىgاألض �Fمق�سي في أول ع �Fل &عائلة أسFL<١٤  .ت  
 اب دمحمaة االح.الل تع.قل ال   ١٥  . إ�wال س"��$ م$ داخل ال"Y=� األق:ىش̂�

  

اع.�اءات/ تقار��   
  وع�aم"$��L.سف� ال " e�ة لألرض وال.�اث–ال.ه��g١٥  . س�قة وق  

  

   ل8Lنااخ.�
 ةWة: معال8 مق�سW|س�F١٧  .ال"ق/�ة ال  
 ةWات مق�سW:[ال^ة: ش& �Fتe.  ١٨  
 و الق�سPaة لWL١٩  .نم$ م`.�ة الل=>ة ال"ل  
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  آراء ع�WMة
 �=التYة الWة لع"لWيد ال�ؤ�ة األردنi�F٢٠  .م ب�ع8 أم  
 وف شع/>ا ال:��ة��  ٢٢  .عF� األضgى ال"�ارك و

  

  ع/��ة م.�ج"ةآراء 
 ةWMفة الغ�Jفي ال $FF<FnYان لق.ل الفلWلFاإلس�ائ e�<=وال $^�.Y"ا ی.عاو الb٢٣  .نك  

  

  اخ�ار &االن=لF!�ة
 King says optimistic in new direction towards hope for region’s 

peoples. ٢٥  
 King reaffirms centrality of US’ role in enhancing regional 

stability. ٢٦  
 U.S. to delay reopening of Jerusalem consulate to Palestinians at 

Israel's request. ٢٧  
 President of Human Rights Council appoints Members of 

Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, 
including East Jerusalem, and Israel. ٢٨  

 OCHA: West Bank Demolitions and Displacement for June 

2021. ٢٨  
 Mansour slams international inaction on Israel’s violations. ٢٩  
 Mainline US Church says Israel “apartheid state”. ٣٠  
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  االردن والق�س
  الgفاm على ال�ضع ال.ار�]ي والقان�ني القائ8 في الق�س: جالل.ه

  

 $n<في – ب.�ا –واش ،vاماال هار�i األم��`ي vWاني ونائ�ة ال�ئpع/�هللا ال Bجاللة ال"ل �g& 
 .نو بF$ ال/ل�ی$ في ال"=االت iافةواش>n$ الpالثاء ال"اضي، س/ل تع!�! ال�aاكة االس.�اتW=Wة وال.عا

lوت>اول اللقاء ال�ع8 األم��`ي لل""لLة، وال"aار�ع ال.>"��ة واألخ� ال".علقة &قnاع ال/F}ة 
ك"ا ت8 اس.ع�اض ال.�nرات في ال">nقة، ح�F أك�  .ومعال=ة ال.غ�F ال">اخي وأث�ه على ال"�ارد الW�W/nة

F� م=�دا في األراضي الفلW<FnYة، والع"ل مع ال"=."ع جاللة ال"لB أه"Wة تJاف� ال=ه�د ل">ع ال.:ع
$FFلFواإلس�ائ $FF<FnYالفل $Fالم بYة الWال�ولي على إعادة إ^الق ع"ل. 

وج�د جالل.ه ال.أكF� على أه"Wة الgفاm على ال�ضع ال.ار�]ي والقان�ني القائ8 في الق�س، 
"ا ی.علu &األ��اء ال.ي ی.g"لها و�W. ال�gم الق�سي ال���a/ خ:�صا في ال"Y=� األق:ى ال"�ارك

، ش�د جاللة ال"لB على أه"Wة أن ی.g"ل ١.٣األردن ج�اء اس.Jاف.ه ألك�p م$  e مل�F الجئ س�ر ن
ولفy جالل.ه إلى أن األردن iان في ^لWعة ال�ول ال.ي . ال"=."ع ال�ولي مPYولWاته بهbا ال]:�ص

 .لالج}F$ على أراضWه» ك�رونا«وف�ت اللقاحات ض� 
 جاللة ال"لB ع$ ش`�ه لإلدارة األم��`Wة على تق�H"ها ال"Yاع�ات الالزمة واللقاحات وأع�ب
نوح�J اللقاء نائD رئvW ال�زراء ووز�� ال]ارجWة وشPو ال"غ.�FM$، وم�ی� م`.D . ل"�اجهة ال�Mاء

$n<ة في واشLة ال""ل�Fوسف ،Bجاللة ال"ل. 
 ٦ ص٢٥/٧/٢٠٢١ال�س.�ر 

*****  

W<FnYة وفلWات أردنW:[ع أمام ال.ه���: ةشW<ة س� مW"ة الهاشHال�صا 
  

أك�ت ش]:Wات أردنWة وفلW<FnYة ان تyF/p ال�صاHة الهاش"Wة على  -   إH"ان ال>=ار- ع"ان 
   .االماك$ ال"ق�سة، ه� الY� ال">Wع ال�H ebف امام ته��� ال"�ی>ة ال"ق�سة

اش>n$ ع$ ال�صاHة واشادوا &g�ی� جاللة ال"لB ع/�هللا الpاني في العاص"ة االمWi�Fة و
  .الهاش"Wة على ال"ق�سات االسالمWة وال"WgWYة في الق�س

 yF/ي ج� &ای�ن في الi�Fاالم vWادثاته مع ال�ئgع/�هللا ش�د خالل م Bان جاللة ال"لiو
االبW<، على ض�ورة الgفاm على ال�ضع ال.ار�]ي والقان�ني القائ8 في الق�س، ال سW"ا في ال�gم 

���aالق�سي ال. yة ولفHفي ح"ا yابpة دوره ال.ار�]ي وال�ی>ي الHجالل.ه إلى م�اصلة األردن تأد 
ال"ق�سات اإلسالمWة وال"WgWYة في ال"�ی>ة ال"ق�سة، م$ م>nلu ال�صاHة الهاش"Wة على هbه 

  .ال"ق�سات
ب�وره أك� ال�ئvW االمi�Fي ج� &ای�ن خالل اللقاء اح.�امه ل�ور األردن ال]اص �iصي على 

  .سالمWة ال"ق�سة في الق�س، مFa�ا &الg"اHة الفعالة لل"�اقع ال�ی>Wة لعق�د م$ ال!م$األماك$ اإل



  

 
٦

ان الYعي ال�ائ8 "م�ی� دائ�ة ال]�ائ� في ج"�Wة ال�راسات الع�WMة في الق�س خلFل ال.فL=ي قال 
، هي وال�ؤوب م$ ق/ل جاللة ال"لB ع/�هللا الpاني على تyF/p ال�صاHة الهاش"Wة على االماك$ ال"ق�سة

الY� ال">Wع ال�H ebف امام ته��� الق�س، مa�دا على أنه م$ ال"ع�وف ان ال�صاHة الهاش"Wة هي ال.ي 
ان تأكF� ال�ئvW &ای�ن  "ال�أe"وأضاف في ح�یpه إلى  ."حافy3 على ال�ضع ال�ی>ي لل"�ی>ة ال"ق�سة

على االه."ام م$ ق/ل ال"لB على اح.�ام ال=انD االمi�Fي لل�صاHة الهاش"Wة على االماك$ ال"ق�سة، ی�ل 
$n<ض"$ اول��ات جالل.ه خالل ز�ارته ل�اش �L.ة وال�فع بها لHه ال�صاbنعلى ه.  

 uFقgلها، هي ال"انع م$ تFا ال"لف &`ل تفاصbات االردن في هi�gي الى ان ت=Lون�ه ال.ف
�FFلي ا^"اعه، ب.غFاالس�ائ $F"Wال &الp"لي مFاالس�ائ Dم ال=ان�gال�ضع القائ8 &ال���aالق�سي ال .  

م$ جه.ه بF$ وز�� االوقاف االس/u ال�i.�ر ع/�ال>اص� اب� ال�:ل ان الg�ی� في م�ض�ع 
ال"ق�سات وال"Y=� األق:ى خالل لقاء جاللة ال"لB ال�ئvW االمi�Fي، جاء لiPF� على دع8 اإلدارة 

 uا أنه وف"i ،ة وتق�ی�ها ل=ه�د االردن في إدارة ال"ق�سات ورعای.هاWi�Fع ح�ا األمJH اب� ال�:ل
لالن.هاكات ال".�Lرة م$ جانD الYلnة القائ"ة &االح.الل، األم� الeb &ات س/�ا لل.�ت� ول"JاHقة زوار 
ال"Y=� م$ ال":لF$ وال"ع.LفF$ و^الب حلقات الق�آن ال8��L إضافة للعاملF$ في األق:ى، i"ا Hقnع 

  .ق�سات"ني وال"`اني للالu��n على مgاوالت سلnة االح.الل م$ ف�ض ال.ق8WY ال!ما
ال"Y=� األق:ى حu «وأك� على مق�لة صاحD ال=اللة ال.ي أص�yg ع>�انا ثاب.ا وهي ان 

   .«Hق/ل ال.ق8WY وال ال.فاوض وال ال.aارك لل"Yل"F$ وح�ه8، ال
واع./� اب� ال�:ل ان الg�ی� ع$ الق�س في اللقاء یiP� أن ال�صاHة لالردن ثاب.ة له وح�ه 

�lاف أخ� مه"ا iانy، م/F>ا ان ح"ل ال"�ض�ع و^�حه على ^اولة اللقاء مع ال�ئvW ندو دخ�ل أHة أ^
�F/L ألهل>ا ال"�ا&Fn$ في الق�س وال"ق�سات و�iP� على وق�ف ال&ای�ن وال�Wادات األمWi�Fة، gH"ل ال�ع8 

$FnYفي األق:ى وفل $Fn&ادة جالل.ه مع ال"�اW�& االردن.   
ه، و�ع"ل على تgقuF رسال.ه لألمة، ول$ Hغ�F م$ ث�اب.ه ولفy الى ان االردن ثابy في م�اقف

ودعا الى أن تp.Y"� . نومع.ق�اته ال.ي ح"لها الهاش"�F األوائل وورث.ها ال�Wادة وتPدیها &اق.�ار وأمانة
األمة هbه الف�صة ال.ار�]Wة، وال.ي ت">ح األردن &�Wادة جاللة ال"لB ع/�هللا الpاني ق�ة فاعلة في 

�ورة ال.>uFY معه ل.gقuF م:لgة األمة في ملف ال�gم الق�سي وال"ق�سات ع"�ما، ال">nقة، مع ض
وال"gاف3ة علFها في وجه سلnات االح.الل وخnnه، وتyF/p وح�ة iل"ة األمة في هbا ال"لف م$ ناحWة 

، األم� الH eb"`$ األردن    .ق�سات والgفاm علFها"ننWا&ة ع$ األمة في إدارة شPو الlأخ�
اش"FF$ ارت��nا تار�]Wا مع تلB ال"ق�سات، فgف�3ا لها م`ان.ها، وقام�ا على ی�ib ان اله

  .عام١٠٠رعای.ها، مY.>�ی$ إلى إرث دی>ي وتار�]ي ام.� م>b أك�p م$ 
 e٣ ص٢٥/٧/٢٠٢١ال�أ 

*****  
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  نشPو سWاسWة
$F.ل ال�ولgي لi�Fال�ع8 األم $"pی Bال"ل  

  

 $n<اني ف  - واشpع/�هللا ال Bعاء ال"اضي في ال.قى جاللة ال"لMخ، ی�م األر�Faال vي م=ل
  .eالعاص"ة األمWi�Fة، Wwادات ال"=لv ال.ي ت"pل الFM!g$ ال�H"ق�ا^ي وال="ه�ر

و�gM جاللة ال"لB، خالل اللقاء الeb ح�Jه س"� األم�F الFYg$ ب$ ع/�هللا الpاني، ولي العه�، 
  .>>...خ� ال.�nرات في ال">nقةس/ل ت���n ال�aاكة بF$ األردن وال�الHات ال".g�ة، فJال ع$ آ

قوفي مع�ض ح�یpه ع$ ال"Y.=�ات في ال�a األوس�، أشاد جالل.ه ب�ع8 ال�الHات ... <<
ال".g�ة لgل ال�ول.F$ س/Wال ل.gقuF الYالم بF$ الفلFF<FnY$ واإلس�ائFلFF$، وص�ال إلى Wwام ال�ولة 

nاة، على خWgادة والقابلة للWYقلة، ذات ال.Y"ة الW<FnY��١٩٦٧ ال�ا&ع م$ ح!��ان عام الفل ،
  .وعاص".ها الق�س الWw�aة

وحbر جاللة ال"لB م$ ن�aب الع>ف م=�دا في �Wاب ال.ق�م على األرض ت=اه إعادة إ^الق 
 $F{ل الالجFغaة إلغاثة وت�g."الة األم8 الiة ب�ع8 و�g."ات الHا ق�ار ال�ال<"pالم، مYة الWع"ل

 $FF<FnYاألون�وا(الفل.(  
ا، أشاد iل م$ ز�8W األغل/Wة ال�H"ق�ا^Wة تaاك ش�م�، وز�8W األقلWة ال="ه�ر�ة م$ جان/ه"

مF.� م`�نFل &ع"u وأه"Wة العالقات بF$ ال�الHات ال".g�ة واألردن، ودور ال""لLة في تع!�! األم$ 
 نوح�J اللقاء نائD رئvW ال�زراء ووز�� ال]ارجWة وشPو ال"غ.�FM$، وم�ی� .واالس.ق�ار في ال">nقة

  .$ ال"لB، وسف�Fة ال""لLة في واش>nم`.D جاللة
 &ع�د م$ أه8 ل=ان ،ال.قى جاللة ال"لB ع/�هللا الpاني، في واش>n$ ی�م األرMعاء ال"اضيو... <<

   .م=لv ال�Faخ األم��`ي
واج."ع جالل.ه، &a`ل م>ف:ل، مع ل=ان ال]�مات العY`��ة، والعالقات ال]ارجWة، وال"]::ات 

  .>>...&�Jgر س"� األم�F الFYg$ ب$ ع/�هللا الpاني، ولي العه�في م=لv ال�Faخ، 
وعلى صعF� ال"Y.=�ات اإلقلW"Wة، أك� جاللة ال"لB ض�ورة إعادة تB��g ع"لWة الYالم ... <<

وU^الق مفاوضات بF$ الفلFF<FnY$ واإلس�ائFلFF$ على أساس حل ال�ول.F$، &"ا HفJي إلى Wwام ال�ولة 
  . وعاص".ها الق�س الWw�aة١٩٦٧لى خ��n ال�ا&ع م$ ح!��ان عام الفلW<FnYة ال"Y.قلة ع

وت>اولy اللقاءات س/ل تyF/p و�w إ^الق ال>ار في غ!ة، وو�w اإلج�اءات اإلس�ائFلWة أحادHة 
  .>>...ال=انD في الق�س الWw�aة

>> ... D.`وم�ی� م ،$FM�.و ال"غPة وشWال�زراء ووز�� ال]ارج vWرئ Dاللقاءات نائ �Jنوح
  .لة ال"لB، وسف�Fة ال""لLة في واش>n$جال

 e٢ ص٢٥/٧/٢٠٢١ال�أ 
***** 



  

 
٨

  جاللة ال"لB یiP� ض�ورة إعادة تB��g ع"لWة الYالم وU^الق ال"فاوضات 
$F.على أساس حل ال�ول  

  

$n<عاء– ب.�ا – واشMی�م األر $n<اني، في واشpع/�هللا ال Bع�د م$  ال"اضي ال.قى جاللة ال"ل& ،
aال vخ األم��`يأه8 ل=ان م=ل�F.  

واج."ع جالل.ه، &a`ل م>ف:ل، مع ل=ان ال]�مات العY`��ة، والعالقات ال]ارجWة، وال"]::ات 
  .في م=لv ال�Faخ، &�Jgر س"� األم�F الFYg$ ب$ ع/�هللا الpاني، ولي العه�

ورi!ت اللقاءات على العالقات ال.ار�]Wة ال.ي ت��M األردن مع ال�الHات ال".g�ة، وس/ل ال/>اء 
  .نلFها ل.ع!�! ال�aاكة االس.�اتW=Wة بF>ه"ا وف.ح آفاق ج�ی�ة م$ ال.عاو في ش.ى ال"Wادی$ع

ك"ا ت�nقy اللقاءات إلى ال/�امج ال.ي ی>فbها األردن لل>ه�ض &ال�اقع االق.:ادe وتgفF! ال>"� 
  .وHU=اد ف�ص الع"ل

.g�ة ل.>فbF الع�ی� م$ وع/� جالل.ه ع$ تق�ی� األردن لل�ع8 ال".�اصل الeb تق�مه ال�الHات ال"
  ."ك�رونا"ال"aار�ع وال/�امج ال.>"��ة في ال""لLة، خاصة في �ل جائgة 

وعلى صعF� ال"Y.=�ات اإلقلW"Wة، أك� جاللة ال"لB ض�ورة إعادة تB��g ع"لWة الYالم وU^الق 
ة مفاوضات بF$ الفلFF<FnY$ واإلس�ائFلFF$ على أساس حل ال�ول.F$، &"ا HفJي إلى Wwام ال�ول

  . وعاص".ها الق�س الWw�aة١٩٦٧الفلW<FnYة ال"Y.قلة على خ��n ال�ا&ع م$ ح!��ان عام 
وت>اولy اللقاءات س/ل تyF/p و�w إ^الق ال>ار في غ!ة، وو�w اإلج�اءات اإلس�ائFلWة أحادHة 

  .ال=انD في الق�س الWw�aة
 سWاسWة لها، تعF� ك"ا ت"y م>اقaة األزمات ال.ي تaه�ها ال">nقة ومYاعي ال.�صل إلى حل�ل

  .األم$ واالس.ق�ار لaع�Mها، إضافة إلى جه�د مgارMة اإلرهاب وفu نهج ش"�لي
م$ جه.ه8، أك� أعJاء ل=ان &"=لv ال�Faخ دع"ه8 ل�ور األردن في تع!�! اس.ق�ار ال">nقة، 

  .مع�FM$ ع$ ثق.ه8 ال�F/Lة &=اللة ال"لB وال�ور الnJH ebلع &ه
 ال.عامل مع ال.H�gات في ال">nقة، مF<"p$ اإلصالحات ال.ي Hق�م ك"ا أشادوا &g`"ة جالل.ه في

  .بها األردن
نوح�J اللقاءات نائD رئvW ال�زراء ووز�� ال]ارجWة وشPو ال"غ.�FM$، وم�ی� م`.D جاللة 

$n<ة في واشLة ال""ل�Fوسف ،Bال"ل. 
  ١٠ ص٢٥/٧/٢٠٢١ال�س.�ر 

***** 
  
  
  



  

 
٩

  لهعع YHـ.ـ"="Wال"لB ی.g�ث &:�ت فلFnY$ وال
  

ب�أ جاللة ال"لB ع/� هللا الpاني وس"� ولي العه� االم�F الFYg$ ب$   -  م:nفى ال��االت
l&ع� ان اج� سلYلة لقاءات مع ع�د م$  ع/�هللا الpاني اج."اعات م`pفة في ال�Lن=�س االم��`ي،

دن الi ebان ًمPYولي اإلدارة األم��`Wة، مiP�ا على أه"Wة ال�فع &gل�ل سل"Wة ألزمات ال">nقة، فاألر
ُاألك�p ت�Jرا م$ ارت�ادات ما ج� في اإلقل8W م$ تقل�ات، وان ^اولة ال�gار وح�ها هي ال.ي تفJي إلى  l ً

 .سالم وأم$ شع�ب ودول ال">nقة
كDY األردن &فJل Wwادة جاللة ال"لB ع/� هللا الpاني، ال.ي iان ع>�انها ال�ض�ح وال�pات 

 . ، ثقة واح.�ام األس�ة ال�ولWةوال�gص على أم$ واس.ق�ار شع�ب ال">nقة
$n<ة إلى واشWLفي ال!�ارة ال"ل uاء ال�ف� اإلعالمي األردني ال"�افJوخالل اج."اع جالل.ه &أع   

عقD لقائه ال�ئvW األم��`ي ج� &ای�ن، تg�ث ع$ ن.ائج لقاء الق"ة األردنWة األم��`Wة واج."اعاته مع 
$FF`األم�� $FولPY"ك�ار ال. 

 إحا^ة م"pلي اإلعالم األردني &ال=�انD ال".علقة &أه�اف ز�ارته إلى ال�الHات وح�ص جالل.ه على
 vWه &ال�ئnMلة ال.ي ت���nال/ل�ی$، إضافة إلى ال:�اقة ال $Fالعالقة ب u"ا إلى ع�Faة، م�g."ال

 .>>...األم��`ي م>b ع"له في م=لv ال�Faخ
 القWJة الفلW<FnYة... <<

$FFة، قال جالل.ه إن ه>اك وفي رده على م�اخالت لإلعالمW<FnYة الفلWJح�ل الق $FFاألردن 
$F/ال=ان $Fعادة إ^الق ال"فاوضات بUو $F.ل ال�ولg& BY".ا ح�ل ض�ورة الi�.aتفاه"ا م. 

ك"ا أشار جالل.ه إلى ال]�nات اإلH=ابWة ال.ي ات]bتها اإلدارة األم��`Wة ت=اه الYلnة الفلW<FnYة 
 ).األون�وا(إلغاثة وتaغFل الالج}F$ الفلFF<FnY$ ول=هة دع8 وiالة األم8 ال".g�ة 

 الع�امل ال.ي تg`8 عالقة األردن مع إس�ائFل
وفي إجا&ة على سPال ع$ عالقة األردن مع إس�ائFل، أك� جالل.ه أن عالقة إس�ائFل مع 

مل ال.ي الفلFF<FnY$ وUج�اءاتها &ال>�Yة للق�س ال���a، إضافة إلى ال.!امها &gل ال�ول.F$ هي أه8 الع�ا
  .تg`8 نهج األردن في ال.عا^ي مع الg`�مة اإلس�ائFلWة

   .وأك� جاللة ال"لB أن الgفاm على م:الح األردن العلWا ه� دائ"ا الغاHة واله�ف
نوحbر جالل.ه م$ أن ال="Wع ی�فع الp"$ ع>�ما H`� ه>اك ع�وان على غ!ة، مWJفا أن األردن 

 .>>...ی.g�ث &:�ت فلFnY$ وال="Wع YH."ع إلWه
 ٨ ص٢٥/٧/٢٠٢١ال�س.�ر 

***** 
  
  



  

 
١٠

g.اء ل=>ة الJأع $FعH انYحق� اإلن vم=ل vWفي األرضقرئ uFة يقW<FnYالفل 
 ، وUس�ائFلال"g.لة، &"ا فFها الق�س الWw�aة

  

 تعFF$ نافي ، ال�Fم،)�W=ي( الYف�Fة ن!هة ش"8W خان ،قأعل>y رئYWة م=لv حق� اإلنYان
 eالWا(بWج>�ب إف��� (ثا�i ل�Fر نومe)�<اله ( وتي�Fس v��iو)اWاء ثالثة في ل=>ة ) أس.�الJأعi للع"ل

uFقg.ال .  
س.ع"ل الFY�ة بWالe .  وUس�ائFل، &"ا فFها الق�س الWw�aة،في األراضي الفلW<FnYة ال"g.لة
   .ك�ئYWة لل=>ة ال"`�نة م$ ثالثة أش]اص

 ال"ع."� في دورته ،٢٠٢١أHار /  مای�٢٧ م$ خالل ق�اره ال"Pرخ ،قق�ر م=لv حق� اإلنYان
ق HعF>ها رئvW م=لv حق� ،إنaاء ل=>ة تgقuF دولWة ومY.قلة على وجه ال�Yعة"االس.p>ائWة الnارئة، 

  .  ال"g.لةالفلW<FnYة اإلنYان، لل.gقuF في األراضي
ن&"ا في ذلB الق�س الWw�aة، وفي إس�ائFل ج"Wع االن.هاكات ال"!ع�مة للقان� اإلنYاني ال�ولي 

ق.هاكات وال.=اوزات ال"!ع�مة للقان� ال�ولي لgق� اإلنYان ح.ى وج"Wع االن  ٢٠٢١نYWان /  أب��ل١٣ن
$Fgال Bذل b<وم."  

ج"Wع األس�اب ال=bر�ة الLام>ة وراء "ُك"ا iلفy الل=>ة ال"`�نة م$ ثالثة أش]اص &ال.gقuF في 
والق"ع ال">ه=ي على أساس  &"ا في ذلB ال."FF! ،ال.�ت�ات ال".�Lرة وع�م االس.ق�ار وU^الة أم� ال>!اع

   ".اله��ة الق�مWة أو الع�Wwة أو ال�ی>Wة
تg�ی� ال�قائع وال�3وف "ً ع�Jا الل=>ة بـ ٤٧ iلفy الهF}ة ال"`�نة م$ ،وم$ خالل الق�ار نفYه

 حpF"ا ،تg�ی� ال"PYولF$"و " lال.ي ق� ت�قى إلى مY.� مpل هbه االن.هاكات وال.=اوزات وال=�ائ8 ال"�ت�Lة
  ". االن.هاكاتفي هbه ال=>اة ه8ه�ف ال.أك� م$  ب،أم`$

$Fم$ ال"ف�ض vال"=ل Dة،ك"ا ^لW:[aع"ل� &:ف.ه8 الWی$ سbی� أن"ا� االن.هاكات  "،ن ال�gت
&"�ور ال�قy م$ خالل تgلFل أوجه ال.aا&ه في ن.ائج وت�صWات ج"Wع &عpات تق:ي الgقائu ول=ان 

   ."&عة لألم8 ال".g�ة &aأن الgالةال.gقuF ال.ا
ً^لD م$ الل=>ة تق�8H تق��� س>� ع$ أنna.ها ال�ئWYWة إلى م=لv حق� اإلنYان اع.�ارا م$  ق e ُ

 �F٢٠٢٢ی�ن .  
 �Fفي ی�ن $FY"[ان في دورته الYحق� اإلن vقوم$ ال"ق�ر أن تق�م تق���ها األول إلى م=ل

٢٠٢٢.  
 ٢٢/٧/٢٠٢١ق حق� االنYان -  األم8 ال".g�ة

***** 
  
  



  

 
١١

"yF<Fا دی>"بMق�د ح�H ًاألق:ى �=Y"ة على الW  
  

 أك� الWaخ ناجح &`�Fات، نائD م�ی� دائ�ة األوقاف &الق�س ال"g.لة، أن رئvW - الق�س ال"g.لة 
ًال".�nف نف.الي بyF<F، وح`�م.ه ال".�nفة تق�د ح�Mا دی>Wة على ال"Y=� " اإلس�ائFلي"وزراء االح.الل 

 .أفaل م]nnات ال="اعات االس.nWانWةًاألق:ى ال"�ارك، الف.ا أن ت:�e ال"ق�سFF$ لالق.gامات 
نال"ق�س�F واجه�ا ق�ات إس�ائFلWة ": "ال"�i! الفلFnY>ي لإلعالم"وقال &`�Fات، في ح�ی� لـ

غاش"ة أع�ادها أك�p م$ أع�اد ال"F<^�.Y$ ال"ق.F"g$ لل"Y=� األق:ى ال"�ارك، وهbا فaل ذر�ع 
 ".لYلnات االح.الل وجaWه8 الeb ی��� اس.عادة هF/.ه

>F$ &ع� تFag� اس."� أك�p م$ شه�، ی�لل على فaل : "افوأض �̂.Y"ه األع�اد م$ الbوج�د ه
ً، مiP�ا أن االق.gامات االس.nWانWة ال ت"� إلى ال"Y=� األق:ى إال "آخ� لل="اعات االس.nWانWة

 .&ال=/�وت والق�ة وال3ل8 اإلس�ائFلي
 م$ م>�3ر ق:�F، لL>ه م$ lوش�د على ما ج� ال�Fم ه� ن=اح ج�ی� لالح.الل اإلس�ائFلي

م>�3ر إس.�اتW=ي وMعF� ال"�l فإنه ن=اح أك/� لل"ق�سFF$ وال"�ا&Fn$ وال"�ا&nات وأ^فال الق�س الbی$ 
 .ت:�وا للق�ات اإلس�ائFلWة ال"�ج=ة &الYالح

االح.الل اإلس�ائFلي ومY.�^>�ه، اس.nاع�ا أن agH�وا هbا الع�د، وه� ن=اح ل/yF<F في : "وقال
 ".ج�ی� م$ خالل ت/>ي ال�واHة ال.�راتWة وال�gب ال�ی>Wة ال.ي aH>ها على ال"Y=� األق:ىف�ض واقع 

ة اإلس�ائFلWة " ن=اح"ّوأشار إلى أن أداء ال"F<^�.Y$ صل�اته8 في ال"Y=� األق:ى ه�  �̂aلل
 .ال.ي ق"عy واضnه�ت iل م$ في ال"Y=� األق:ى

.g"وأك� أن ما ج� وما فعل.ه االح.الل في الق�س الl ّلة وأمام ب�ا&ات األق:ى ل8 ی�وض
 .ال"ق�سFF$ ولH 8">عه8 أن Hقاوم�ا االح.الل ومW<^�.Yه

&قاء الYاحة "ً، مa�دا على أن "هbه الق�ة الغاش"ة والLاذ&ة ت��� أن ت�م8 هF/.ها ال">!وعة: "وقال
Fي وان.:ار لل"ق�س<FnYاألق:ى ه� &قاء ل�ج�د الفل �=Y"ة تقاوم وت�افع ع$ الW<FnYوأهل الفل $F

ugفة، : "وأردف &الق�ل ".ال�n.ة مW<ا دیMق�د ح�H ي واإلسالمي أنهMة للعال8 الع�gأرسل رسالة واض yF<Fًب
 ".YH.غل فFها م!اع"ه في وج�د ¥W`ل م!ع�م لالح.الل سWقام م`ان ال"Y=� األق:ى

$F"لY"ات رسال.ه للع�ب وال�F`& س�رة : "ووجه �Lا م$ ت"لH ،$F"لY"اإلس�اءنأیها الع�ب وال .
ًأن.8 ال">.:�و على بyF<F وغ�Fه م$ قادة االح.الل، س�اء قاد ح�Mا دی>Wة أو غ�Fها، أیها الع�ب  ن

 ".وال"Yل"F$، ت�ح�وا في ق�ار8i ورؤ�.8L، وحاص�وا ال"g.ل وال�ولة ال.ي تg"ي الع>اص� اإلرهابWة
س.p"ار في الق�س وش�د ال"PYول ال"ق�سي على أه"Wة أن ی�ف� الع�ب الg"اHة لل"ق�سFF$ واال

وذ�i أن االح.الل مارس ع>=هF.ه ال�ائ"ة &ug ال"�ا&nات في ال"Y=�  .ًال"g.لة دفاعا ع$ الق/لة األولى
ًاألق:ى، مgاوال ف�ض عJالته، وهbه ه!�"ة ل=aWه ولvW ان.:ارا ً...<<. 

 ١٨/٧/٢٠٢١ ال"�i! الفلFnY>ي لإلعالم
***** 



  

 
١٢

  اع.�اءات
=Y"ال �"g.قH $F< �̂.Y"األق:ىنم}ات ال �  

  

اق.8g م}ات ال"F<^�.Y$، م>b ساعات ص�اح األح�، &احات ال"Y=� ... << - الق�س ال"g.لة 
 �iى ذ"YH اء ماWاألق:ى ال"�ارك إلحl"ل`Wادة "خ�اب الهW�Mدة م$ ق�ات االح.الل، و�aة مHح"ا ygت ،

 $Fف�n."ال"BWف�"و" ایه�دا غلWب$ ح." 
ل"Y=� األق:ى، في حF$ شه�ت أب�اب ال"Y=� نوردد مY.�^>� أغ>Wة دولة االح.الل في ا

�=Y"ام ال"}ات للg.ا ت!ام>ا مع اقW<ة علHق�سا تل"�د^ $F< �̂.Yًاألق:ى م"ارسة م ً ً. 
  ١٨/٧/٢٠٢١ ال"�i! الفلFnY>ي لإلعالم

***** 

 مق/�ة ال�Fس|Wة اإلسالمWة &الق�س ال"g.لة تع�د ل�ائ�ة ال.ه���
  

لnات االح.الل اإلس�ائFلي قWJة ته��� مق/�ة  م$ ج�ی� أعادت س– صفا – الق�س ال"g.لة
ال�Fس|Wة في الق�س ال"g.لة إلى ال�اجهة، &ع� م�افقة مg`"ة االح.الل على اس.}>اف أع"ال ال.=��� 

  .”ح�Hقة ت�راتWة“في أرض ال"ق/�ة، وت��gلها إلى 
اإلس�ائFلWة لnلD بل�Hة االح.الل في الق�س وما تY"ى ” ال:لح“واس.=اب قاضي مg`"ة 

  ....اس.}>اف أع"ال ال.=��� في أرض ال"ق/�ة” سلnة الW/nعة“
ئvW الهF}ة ال"ق�سWة ل">اهJة ال.ه��� ناص� اله�مي أك� إن قWJة ال.ه��� في الق�س ت"pل ر

ًم�aوعا اس.�اتW=Wا لالح.الل ال H"`$ أن ی.��w، إذ ی.8 س$ ق�انF$ لل�nWYة على األرض الفلW<FnYة  ً
  .اواألماك$ العامة فFه

�Fa إلى أن خnة االح.الل الaاملة ألجل ته��� ال"�ی>ة ال"ق�سة مY."�ة، &"ا فFها ته��� و�
>F$” ح�Hقة ت�راتWة“مق/�ة ال�Fس|Wة وت��gلها إلى  �̂.Y"لل.  

�WJة االح.الل اس.}>اف “: و�"`gف��ات وال.=��� في أرض ال"ق/�ة، أجازت مgال yع�ما أوقف&
  .ال"ق/�ة، واس.g�اث ق/�ر ج�ی�ة فFهاذلB، به�ف م>ع ال"ق�سFF$ م$ ال.�سع &

ًو�ع"ل االح.الل وفقا لله�مي م$ خالل ذلB على تغ�FF ال">nقة و^"v معال"ها وUحا^.ها 
�هارها iأنها Uامل، وi ل`a& ةWة اإلسالمWMص�رة الق�س وه��.ها الع� �FFتغ Bلbiة، وH�ار�ع ال.ه��a"ال&

ً"ا ما تg`8 ل:الح بل�Hة االح.الل، &عF�ا ع$ أe م�ی>ة ع/��ة، و��WJ أن ال"g`"ة اإلس�ائFلWة دائ ً
، �iنها تع./� أح� أذرع االح.الل ل.>فbF سWاسة ال.ه��� في الق�س ققان� أو حق� نو�>�ه إلى أن القان� . ن

ناإلس�ائFلي Hعnي م=اال ل/ل�Hة االح.الل ل�ضع ی�ها على أمالك فلW<FnYة &الق�س ق� ت�L عامة أو ش�ة  ً
  .عامة

ال شB أن مpل “: ًالي إلى خ�nرة ق�ار مg`"ة االح.الل &aأن مق/�ة ال�Fس|Wة، قائو�>�ه اله�م
ًهbه الق�ارات خ�Fnة ج�ا، ألن ته���ها وUقامة ح�Hقة ت�راتWة على أرضها م$ شأنه جلD أع�اد �F/iة م$ 



  

 
١٣

J.ة في ال"`ان، إضافة ل!�ادة الWانYة اإلنi�gها، وف.ح أب�اب الYWل!�ارتها وت�ن $F<^�.Y"على ال uFF
$FFال"ق�س”.  

 e�:.ا في الYWل ع>:�ا مه"ا ورئ`aH �Fأن ال�ع� ال="اه �iPاسات ال.ه���، یWًول"�اجهة س ً ً e
إلج�اءات االح.الل ومaار�عه ال.ه���Hة، وو�w اس.ه�افه ل"ق/�ة ال�Fس|Wة، ألن هbا ال�ع� آخ� ما ت�قى 

  .نل�l ال"ق�سFF$ الbی$ ی�اجه� سWاسات االح.الل وح�ه8
 أن ح`�مة االح.الل ت]�n وتع"ل على تyF.a ال"ق�سFF$ وUرهاقه8، واس.ه�اف م>ازله8 و��ضح

ًومق�ساته8 ومقاب�ه8، ع/� ف.ح ج/هات م.ع�دة في وقy واح�، دا�Wا في ال�قy نفYه، إلى ال.�خل 
  .العاجل ل��w االع.�اءات اإلس�ائFلWة على مقاب� ال"Yل"F$ في الق�س، &"ا فFها مق/�ة ال�Fس|Wة

ن ال"gامي ال"ق�سي ح"!ة قFn>ة أفاد &أن ق�ار مg`"ة االح.الل aH"ل biلB الY"اح ب.��gل وiا
  .قnعة األرض إلى ح�Hقة عامة م$ أجل ض"ان م>ع ال"Yل"F$ م$ اس.g�اث ق/�ر ج�ی�ة فFها

ًوقال إن هbا الق�ار جاء ت!ام>ا مع اله="ة ال�aسة على ال"ق�سات وال"ق�سFF$، م.=اهال وج�د  ّ ً
، وbiلB ح�مة ١٩٦٧لق/�ر في ال"ق/�ة &"ا في ذلB ص�ح الaه�اء األردنFF$ والع�ب في ن�Lة ع�aات ا

 .ال"قاب� ومaاع� ال"Yل"F$ ت=اه ته��� مقاب�ه8
 ٣٠ ص٢٥/٧/٢٠٢١الغ� 

*****  

نم�aH �<^�.Yع� &إقامة بPرة اس.nWانWة ج�ی�ة &األغ�ار  ن
  

 بPرة اس.nWانWة ج�ی�ة &الق�ب م$ نش�ع مY.�^>� &إقامة... << - وiاالت  -  فلFnY$ ال"g.لة
 .حاج! تWاس�F في األغ�ار

 $F<^�.Y"عائالت م$ ال v"ان في األغ�ار، إن خnW.ول ملف االسPYارات مa& !.وقال مع
قام�ا &إحJار ف�اشه8 وام.ع.ه8 وأقام�ا داخل معY`� لق�ات االح.الل اإلس�ائFلي iان ق� ت8 اخالؤه سا&قا 

 .ج�ی�ة في ال">nقةبه�ف إقامة بPرة اس.nWانWة 
واضاف &aارات أن ال"عل�مات األولWة ت�Fa أن ع�د م$ ال"F<^�.Y$ الbی$ ق�م�ا إلى ال">nقة 

 .ه8 أنفYه8 الbی$ ت8 ^�ده8 م$ بF.ا
ال/��nانWة ص�اح الy/Y، تقار�� تy<"J شهادات لع�aات ال=>�د » اإلن�ب>�ت«وت>اولy صWgفة 

ّا^ئ ق�ات األم$ اإلس�ائFلWة في ال.:عF� الgاد ض� الYا&قF$ في ج�W االح.الل، ت�Fa إلى ت�
ك�Y «وجاء في ال.ق��� الeb أص�رته ج"�Wة  .الفلFF<FnY$ م$ ق/ل ال"F<^�.Y$ في الJفة الغ�WMة

y":ل م.:اع� في » ال`a& اركaH ليFاإلس�ائ �W=أن ال ،$FMارg"8 ق�امى الJة، ال.ي تWلFّاإلس�ائ
 �Fة«ت�فHال» ��اءة ح"ا $F<^�.Y"ی$ للb»ةWع�وان �pأك �g�:Hن». 

&الع�WMة، إن ال=�W اإلس�ائFلي » بي بي سي«وقالy ال:Wgفة ال/��nانWة &DYg ما ت�ج".ه ق>اة 
ة هي ال=هاز ال"PYول ع$ ال.عامل مع الa`او ال"ق�مة م$ ق/ل  �̂aال"!اع8 ورد &أن ال Bنفى تلl ّ

 .الفلa& $FF<FnYان االس.]�ام غ�F ال�aعي ألراضFها
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 ٣٦، إن ال.ق��� ال=�ی� الeb ی.J"$ »إن�ب>�ت»W��eة في ال="�Wة أور جعفاتي قال لم�ی� ال.
ّلvW ه>اك أe ت�gك أو نWة م$ ق/ل الg`�مة أو ال=�W، ل�دع «شهادة ل=>�د سا&ق�FaH ،$F إلى أنه 

>� «ًواصفا األم� &=!ء م$ . »ال"F<^�.Y$ ع$ اله=�م �̂.Y"ة وضعها ال"`gة مW=Wة اس.�اتnنخ
وذ�iت، أن ال"عل�مات  .، وفu ما نقلy ال:Wgفة»ء على ال"!�� وال"!�� م$ األرض الفلW<FnYةلالس.Wال

، أشارت » ب.FYل8«ال.ي ج"ع.ها األم8 ال".g�ة م$ جهة وال">3"ة الgق�Wwة اإلس�ائFلWة  lم$ جهة أخ�
، مقارنة مع الY>�ات الYا&قة �<^�.Y"ها ال/Lنإلى ت:اع� أع"ال الع>ف ال.ي ی�ت. 

 إلى أن ال.ق��� تJ"$ شهادات ع$ أع"ال ع>ف ض� الفلFF<FnY$، ش"لy اإلح�اق وأشارت،
 .ّال".ع"� واالع.�اء ال=e�Y وU^الق ال>ار، وع$ حاالت تع�ض فFها ال=>�د لله=�م

ال ی�ج� ب�وت��iل «وأج�ت ال:Wgفة مقابلة مع نقDF سابu في ال=�W اإلس�ائFلي الeb قال إنه 
�Y=اس.]�ام الع>ف ال& uی.عل$F<^�.Y"ال �FFل.ق e« .  

ونقل اإلن�ب>�ت مaاه�اته في ق��ة ب�ر�$ في نابلv، ح�F إن ال"F<^�.Y$ ل8 یهاج"�ا 
 $FF<FnYة«الفلWaب�ح « �FامY"بل م>ع�ا ال=>�د م$ ال�ص�ل إلى ال"`ان ع/� وضع ال ،�iا ذ"i DYgف

�W=ات الWة في األرض إلعاقة آلWال"ع�ن. 
 ٢٠ص ٢٥/٧/٢٠٢١ال�س.�ر 

*****  

  ٌ>FLل &عائلة أس�F مق�سي في أول أHام عF� األضgىت
ة االح.الل �ه�   الpالثاء، أول أHام عF� األضgى، م>!ل عائلة األس�F ال"ق�سي ی�ماق.y"g ش̂�

ًع/� دو�ات في بل�ة ص�ر &اه�، ج>�ب الق�س ال"g.لة، وأج�ت �Wه تف.aWا دWwقا &ع� أن قامy ب.]���ه ً.   
ة االح.الل م/لغ ما ّ شW`ل، م.bرعة ب�ج�د معل�مات ت�Fa إلى أن ٢٥٠٠لي &�W"ة وصادرت ش̂� ً

   ".أم�ال دع8 لإلرهاب"العائلة تلقy م�الغ مالWة م$ الYلnة الفلW<FnYة، وال.ي تع./�ها سلnات االح.الل 
ًول8 تL.ف سلnات االح.الل اإلس�ائFلي بbلB، بل قامy ب.Yل8W وال�ة األس�F ق�ارا عـY`��ا، صـادر  ً ِ

 ـ دوالر إضافة لnH٢٠٠٠٠الD ب�فع م/لغ مالي iغ�امة &�W"ة " وز�� ال�gب ال:ه�Fني "ع$ ما YH"ى ب
ّوهـ�د ضـ�ا� االحـ.الل أم األسـ�F ع/ـ� دو�ـات &أنـه وفـي حـال عـ�م دفعهـا لل"/لـغ ال"ـ�ibر  . شW`ل٣٠٠٠

  .س�ف تع�ض م>!لها لل"�اه"ة ال"Y."�ة
ــغ مــ$ الع"ــ�  ــات ً عامــا، قــ٢٥ّو�ــ�ib &ــأن االســ�F ع/ــ�، والــeb ی/ل Mلة مــ$ العق�YلــYتعــ�ض ل �

" ٍتهـ8"ـ ً عاما، ب١٨ً، و�قJي ح`"ا &الY=$ ل"�ة ٢٠١٦ی>ای�  /ن iان� ثان٢٦، وه� مع.قل م>b القاسWة
وف�ضــy علWــه مg`"ــة االحــ.الل غ�امــة مالWــة &�W"ــة  ت.علــu &"قاومــة االحــ.الل اإلســ�ائFلي فــي القــ�س،

) نأرمــ� ه>.ــ�WY(ئFلي فــي مغ.ــ:�ة  شــW`ل &g=ــة إلقائــه ح=ــ� علــى ســWارة مــY.�^$ إســ�ا١٠٠٠٠٠
   .ال"غ.:�ة ألراضي بل�ة ج/ل ال"`/�

  ٢١/٧/٢٠٢١م�قع م�ی>ة الق�س 
*****  
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ة االح.الل تع.قل الaاب دمحم إ�wال س"��$ م$ داخل ال"Y=� األق:ى   ش̂�
  

ة االحــ.الل اإلســ�ائFلي عــ:� اع.قلــy قــ�ا ً، شــا&ا ٢٠٢١ی�لFــ�  / ت"ــ�ز٢٤یــ�م الــy/Y، ت شــ̂�
اخل &احات ال"Y=� األق:ى ال"�ارك، واق.ادته إلى أح� م�اك! ال.��Ww ال.ا&عة لالح.الل في ًفلW<FnYا م$ د
  .ال/ل�ة الق�H"ة

ّوDYgM ال:gفي ال"ق�سي دمحم س"��$ فإن الaاب ال"ع.قل ه� ش�Wقه دمحم إ�wال خ�FJ س"��$، 
  .قوه� م$ بل�ة ب�قة، ش� م�ی>ة رام هللا

ة االحــ.الل دمحم  ، خــالل ت�جهــه ٢٠٢١إب��ــل  / نWــYان٢٦إ�wــال، فــي وســ/u وأن اع.قلــy شــ̂�
  .لل�Mا� في ال"Y=� األق:ى، في بل�ة بyF ح>F>ا، ش"ال الق�س ال"g.لة

 uFقgت !iال س"��$ إلى م��wاب دمحم إaلي الFة االح.الل اإلس�ائ في ) القaلة(واق.اد ع>اص� ش̂�
  .ل3gاتال/ل�ة الق�H"ة للق�س، ول8 ی./F$ س/D اع.قال س"��$ لغاHة هbه ال

  ٢٤/٧/٢٠٢١م�قع م�ی>ة الق�س 
*****  

  اع.�اءات/ تقار��
  ٌوقgة لألرض وال.�اث ٌس�قة – ال.ه���e) سف� ال.��L$(م�aوع 

  

ّـ&ادHة الق�س ال"".�ة م$ ش� ال"�ی>ة ح.ى ال.الل ال"nلة على أر�gـا وال�gـ� ال"yF، وعلـى  في ق
e&ع� أم.ـار قلFلـة مـ$ ت="ـع أبـ� داهـ�ك ال/ـ�و ال"هـ�د &ـاإلخال ً ت="عـا بـ�و�ا آخـ� فـي ١٢ء مـع مـا Hقـ�ب ٍ ً

ال.]Fــ8W فــي "ال]ــان األح"ــ� شــ�قي القــ�س ال"g.لــة Hــ:ادف ال!ائــ� الف.ــة i.ــD علFهــا &اللغــة اإلن=لF!�ــة 
  ".ص�gاء إس�ائFل

&ع� ال�FY ل�قائu في الWYارة سF.فاجأ ال!ائ� &الف.ـة مـ�aوع اسـ.nWاني سـWاحي nHلـu علWـه اسـ8 
"$��L.سف� ال."   

ــي فــي ال">nقــة  ی.>قــل ال�ــ:� بــF$ م="�عــة مــ$ الغــ!الن ال/��ــة، وقnعــان األغ>ــام وال"ــاع!، ال.
االسـ.nWاني، ال"gـا� &ال/�ا&ـات الg�ی�Hـة ال.ـي ) أدومـ8W(ضـ"$ ت="ـع ) كفار أدومـ8W(تgاص�ها مY.�^>ة 

ُن:/ها االح.الل وث/.y خلفها ع�a خWام بJWاء، ال.ي تـ>¬ علFهـا األسـفار ال]"ـYة فـي i.ـاب ال.ـ�راة، 
  .على ال"`ان" ال.�راتWة"ٍ مgاولة ته���Hة لف�ض ع>اص� ال�واHة في

Hقـع فـي قلـD صـ�gاء یهـ�دا &ـالu��n إلــى "یـ�وج االح.ــالل لهـbا ال"ـ�aوع االسـ.nWاني علـى أنــه 
eال��g ال"yF، في م`ان س�g ی.Wح لل!وار ت=�Mة الWgاة i"ا iانy في الع:�ر ال.�راتWة؛ YH.ق/له8 خادم 

ن، م.=اهال اآلالف م$ ال/�و ال"ق�سFF$ الbی$ �aW�H في " خW".ه الWJافة األس�nر�ةإب�ا¥8W ل�M�=Wا في ً
ًهbه ال">nقة ال.ي ع�فy تار�]Wا &اس8 ب��ة أو &ادHة الق�س ُ.   
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ّإلـى أن مع3ـ8 ملWLـات أراضـي ) &الدنا فلـFnY$(ك"ا �FaH ال�اح� م:nفى م�اد ال�&اغ في i.ا&ه 
eو��ـ�W سـ`ان ال.="ـع ال/ـ�و  .ان، ج>ـ�ب ال"ـY=� األقـ:ى ال"�ـارك&ادHة الق�س تع�د ألهـالي بلـ�ة سـل�

نال"ه�دی$ &اإلخالء &أHة ل3gة، وه8 ی�و &أم أعFـ>ه8 ان.عـاش مـ�aوع اسـ.nWاني H=ـاوره8 فـي الـ:�gاء 
  .الفلW<FnYة ال.ي ت.Yع &ق�ة االح.ـالل

W.وع االسـ�aعـ� القـائ"� علـى ال"ـH ي<FnYقة ال.ـ�اث ال/ـ�و الفلـ�Yاولـة لـgنوفـي م e اني القهـ�ةn
نالع�WMة لYW.ق/ل�ا بها ال!وار، و�:>ع� له8 خ/ـ! الـ:اج، و�nهـ� الـ!رب، و�أخـbونه8 فـي جـ�الت علـى  ن
نال="ــال، و��W"ــ� لهــ8 االح.فــاالت فــي بFــ�ت الــaع�، ومــ>ه8 مــ$ �Hــ8W حفــل زفافــه فــي ال"`ــان، و�ــ�عي 

  ".ي ت�راتيت�اث إس�ائFل"ٍاالح.الل، وaM`ل وقح، أن هbه الnق�س والعادات واأل^ع"ة 
) Booking(وض"$ جه�د االح.الل والقائ"F$ على هbا ال"�aوع ال.ه���e ال]�Fn، ی�وج م�قع 

ً دوالرا للFلة ال�اح�ة، على غ�ار ما ٩٠الaه�F لهbا ال"�aوع االس.nWاني، و�.Wح ف�صة الW� !=gه &�W"ة 
ٍسا&قا م$ ت�و�ج ل/�Fت ال"Y.�^>ات ال"غ.:�ة أل) airbnb(قام &ه م�قع  ً$FF<FnYراضي الفل.   

وFM>"ا ت.�اصل ع"لWات ال.ه��� في م>nقة ال]ان األح"�، م$ ال">.�3 أن تعل$ ح`�مـة االحـ.الل 
  .ع$ م�قفها &aأن أم� إخالء ال.="ع خالل س.ة أسابWع
ً، ق�ارا نهائWا به�م وUخالء ٢٠١٨س/."/�  / أیل�ل٥وiانy مg`"ة االح.الل العلWا ق� أص�رت في  ً

̀ـ� ت="ع ال]ان األ ، &عـ� رفـJها ال."ـاس سـ`انه ضـ� إجالئهـ8 وته=Fـ�ه8 وهـ�م ال.="ـع ال" نح"� ال/ـ�و e
   .أغل�ه م$ خWام ومYاك$ م$ ال:|Wح

نإال أن ¥�ة فلW<FnYة شع/Wة، مع حالة تـJام$ دولـي، حالـy دو ت>فFـb قـ�ار اإلخـالء، إذ ت�اجـع  ّ ّ
yقPل م`a& $Lٍاالح.الل ع$ ق�اره ول.   

� ال/�و�ــة عــ�د مــ$ ال"ــY.�^>ات حFــ� Hقــع ضــ"$ األراضــي ال.ــي و�gــ�W ب.="عــات ال]ــان األح"ــ
   ).E1(تY.ه�فها سلnات االح.الل ل.>فbF م�aوعها االح.اللي ال"Y"ى 

إقامة آالف ال�ح�ات االس.nWانWة على مYاحات واسعة م$ ) E1(و�.J"$ ال"�aوع االس.nWاني 
>ة  �̂.Yم �Mة لغ�ض رW<FnY8"األراضي الفلWه أدومWسمع الق" معال�.   

مــ$ شــأن ت>فFــb ع"لWــة الهــ�م ال."هFــ� إلقامــة مــaار�ع اســ.nWانWة تعــ!ل القــ�س عــ$ مnWgهــا، و
$F"Yة إلى قWMفة الغ�J8 الYوتق.  

  ٢٤/٧/٢٠٢١م�قع م�ی>ة الق�س 
*****  
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  معال8 مق�سWة
  ال"ق/�ة ال�Fس|Wة

  

ٍ"ق�سة، تقع على ر�Mة م�تفعة تع./� مق/�ة ال�Fس|Wة إح�l أشه� ال"قاب� اإلسالمWة في ال"�ی>ة ال ٍ
  .ً م.�ا٤٠- ٣٥قت".� م$ ال!او�ة الa"الWة ل�اب األس�ا�، وم>ها إلى ناحWة ال�g& �aالي 

ً، والeb ی>g�ر ج>�Mا إلى أن ی.قا^ع مع )^��u أر�gا(وتل.قي ح�ودها مع الaارع العام ال"Y"ى 
ًوت�g ق/�را للعائالت الفلnY .الaارع ال:اع� إلى &اب األس�ا� e ی>ة الق�س، و�قع�"& �Wة ال.ي ت�W<F

  ."مق/�ة الaه�اء"، لbلB س"yF ١٩٦٧ش"ال ال"ق/�ة ص�ح الaه�اء ل=>�د أردنFF$ اس.aه�وا عام 
ً ق/�ا تع�د إلى ٢٠، م>ع االح.الل ال�ف$ في ج!ئها الa"الي وأق�م على إزالة ٢٠١٤وفي عام 

  .اء ون:D ال=>�e ال"=ه�ل �W"ا Hع�ف &"ق/�ة الaه�١٩٦٧ج>�د أردنFF$ اس.aه�وا عام 
وعلى م�ار س>�ات، تع�ضy وما ت!ال إلى ه="ة إس�ائFلWة م">ه=ة، وع"لWات حف� وت=���، 

  .وصلy إلى م�امBW أث��ة ق���ة م$ ع.�ة &اب األس�ا�
وش"لy اع.�اءات االح.الل علFها، ه�م س�ر ال"ق/�ة ال"الصu ل�اب األس�ا� وUزالة درجها 

، وUغالق ال�رج ال على مgاذاة ” قس� ال="عة“"Pدe إلFها، وحف� الaارع ال�اصل م$ ال�اب نe �gاألث�
  .ًال�Yر الa"الي وص�ال إلى ب�ج اللقلu م$ ال]ارج، &g=ة أع"ال الgف� وال:Wانة

ً، أص�رت مg`"ة االح.الل أم�ا اح.�از�ا یل!م بل�ی.ه ٢٠٢٠) دYH"/�( ت��a$ الpاني ٢٤وفي  ً
م ألرض مق/�ة ال�Fس|Wة وض��ح الaه�اء في &اب األس�ا�، إال أنها ب��w ج"Wع أع"ال اله�م واالق.gا

  .ال�Fم أعادت اس.L"ال تلB األع"ال فFها
 $Fgار العل"اء وال:ال�iو $FFه�اء ومق�سaعلى ق/�ر ل �.gإسالمي، وت �wال"ق/�ة وe

  ....وغ�Fه8
  ٣٠ ص٢٥/٧/٢٠٢١الغ� 

*****  

  
  
  
  
  
  
  

 ش]:Wات مق�سWة
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ّت�F &ال^ة ُ e  
  

، ولـــ�ت &"�ی>ـــة القـــ�س عـــام ال">اضـــلة و م ودرســـy &"�رســـة e١٩٦٦ال>اشـــnة االج."ا�Wـــة تFـــ�
جامعـة "م، &عـ�ها تا&عـy دراسـ.ها ال=ام�Wـة ب١٩٨٣ح.ـى أت"ـy دراسـ.ها الpان��ـة سـ>ة " را¥�ات ال�ردHة"

yز�ــ�Fشــهادة ال�`ــال�ر��س فــي علــ8 االج."ــاع ســ>ة " ب  yــ� نالــFــات ١٩٩٢حHــى ال�ال م، ثــ8 ســاف�ت إل
�Fة األم�g."ـة الg<ـ:�ل علـى مgمـ$ ال yة &ع� أن ت"`>ـWi"ت هـامف��Mـ�Fهe" "Hubert Humphrey "

ــي  ــا ل"ــ�ة عــام واحــ� حFــ� أك"لــy دراســ.ها ف Wتا"لل�راســات العل�YــW<Fــة م  University of""  جامع
Minnesota" .  

eتع./ــ� تFــ� مــ$ ال">اضــالت ال"pقفــات اللــ�اتي تع�ضــ$ لالع.قــاالت وال.عــbیD أكpــ� مــ$ مــ�ة فــي 
 �=Yسـ>.ي نال $Fام االن.فاضـة األولـى بـWw ة وخاصة أث>اءWلFفـ�ج ١٩٨٩- ١٩٨٧اإلس�ائH 8هـا لـ<Fم وح

  ". دانFFل ف�ان�Yا م�F.Fان"وعقFلة ال�ئvW الف�نYي " جW"ي iارت�"ع>ها إال &ع� ت�خل م$ ال�ئvW األمi�Fي 
ئف، فق� eفي ع"لها ت"F!ت ت�F ب.>�ع مYاه"اتها في ع�ة أنnaة إلى جانD ت>قلها بF$ ع�ة و�ا

قم�i! ال"عل�مات الفلـFnY>ي لgقـ� "في الق�س وفي " ج"�Wة ال�راسات الع�WMة"ع"لy &احpة مF�انWة في 
ــامج صـــWفي &القـــ�س ن3".ـــه ١٩٩١- ١٩٨٧بـــF$ ســـ>.ي " اإلنـــYان  –الل=>ـــة الع�WMـــة "م، وم>ـــYقة ل/�نـ

Yاع�ة مـPYولة فــي م`.ــD وiالـة الغــ�١٩٨٨ســ>ة " األمWi�Fـة للقــJاء علــى ال."FFـ! ث فــي القــ�س ُــم، وم
ال"�iـ! "م، ومـ�ی�ة ١٩٩٧- ١٩٩٥نم، وم>Yقة ب�نامج في ^اق8 شPو ال"�أة فـي رام هللا ١٩٩٥- ١٩٩١

م=لـv أم>ـاء "م، ورئWـYة ٢٠٠٠- ١٩٩٨في ال/ل�ة الق�H"ة في القـ�س " eال>"Yاو لل]�مات االج."ا�Wة
ِّم، وهــي أHــJا إحــ�l مPســYات ٢٠٠٠فــي القــ�س م>ــb عــام " م�iــ! ال�راســات ال>ــ��Yة �رســة وروضــة م"ً

الg"لــة الفلــW<FnYة لل��gــة "م، وم>ــYقة فــي ٢٠٠١فــي بلــ�ة أبــ� دHــv &القــ�س م>ـb عــام " ال=Fـل ال=�یــ�
م، ٢٠٠٤م، i"ا ع"لy في ل=ان اإلغاثة ال!را�Wة الفلـW<FnYة فـي رام هللا م>ـb عـام ٢٠٠٤عام " والYالم

  .إصالح جاد وسهام ال/�غ�ثي: هامع زمFل.F$ ل" دلFل ال"�أة االن.]ابي: "وم$ ال"aارiات في إع�اد i.اب
م، ٢٠٠٢ اإلسـ�ائFلي م>ـb عـام –شارyi في أع"ال وثائ�Wة خاصة عـ$ القـ�س والـ:�اع الع�Mـي 

قـ:ة مـ$ ال=انـD : الق�س"م، وفFل8 ٢٠٠٦" ال=�ار الg�ی�e: "وم$ أه"ها إن.اج فFل"F$ وثائقFF$ &ع>�ان
  ١.م٢٠٠٧" ال�aقي

  م$ م�س�عة نYاء مق�سWات
ن"لWLة لPaو لPaو الق�سإص�ار الل=>ة ال   ن

٢٥/٧/٢٠٢١  
***** 

  نم$ م`.�ة الل=>ة لPaو الق�س
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١٩

 mو الق�س على االح.فاPaة لWLالل=>ة ال"ل yة ال"عل�مات ال".علقة &الق�س فق� ح�صW"نأله
ئول�ضع القار في ص�رة &ع< هbه الD.L سF.8  .&أه8 ال"Pلفات ال.ي ت.علu &الق�س م$ ج�انD م].لفة

  .eالل ال.ق��� اإلخ�ار الeb ت:�ره الل=>ةال.ع��� بها م$ خ
  "ذ��iات م$ الق�س": و�W"ا یلي تع��� &`.اب

�Wاب م$ تأل.Lال : ،�F8 إدوارد سعH�ة دمحم ب�ادة؛ تقWY؛ ت�ج"ه ع$ الف�ن�Fي شه<FYgال $��Fس
   .٢٠٠٩قدار ال�aو لل>�a وال.�ز�ع، رام هللا، 

FYg>ي ال.ي iانy ت>."ي إلى أك/� أس� أ�Wان ی.>اول الL.اب ال�FYة الbاتWة لل"Pلفة س��F$ ال
اللbان iان له"ا " العل"ي"أو م$ جهة األم عائلة " الFYg>ي"م�ی>ة الق�س س�اء م$ جهة األب لعائلة 

ْدور �F/i في الWgاة الWYاسWة الفلW<FnYة م>b عه� ال�ولة العp"انWة إلى أن ¥W"$ اإلح.الل اإلس�ائFلي 
$FnYعلى فل.   

e&اس.ع�اض حWاتها م>b س>�ات ^ف�ل.ها األولى في الق�س واألح�اث ال.ي iانy ت=� ت/�أ ال"Pلفة 
م$ ح�لها والWgاة االج."ا�Wة وال�وا&� األس��ة Wgiاة ج"Fلة واصفة ال/�Fت، واألراض واالش=ار، 

قالF� وال"�ارس وال.=ارة والعالقات بF$ أف�اد ال"=."ع وال">اس�ات واأل�Wاد وما iان ی.]للها م$ عادات وت
  ...ومال&v و^>Wة خاصة

م$ خالل ذلB وصفy ل>ا س�Wi $��F ت�الy األح�اث الWYاسWة م>b اإلن.�اب ال/��nاني ونفي و
 .١٩٣٦وال�ها ج"ال الFYg>ي عام 

lون�Fa الى أن الL.اب ی.J"$ الع�ی� م$ ال:�ر &األبW< واألس�د ألس�تها ولW:[aات أخ� 
  . ف.�ة العW<��aاتم$ عائالت فلW<FnYة Hع�د ع�د م>ها إلى

وت]..8 الLات�ة i.ابها &الg�ی� ع$ ص�رة ت"pل أرMعة أجWال ت3ه� فFها مع وال�تها نع".ي العل"ي 
ّإن &ع< الbرات م$ حWات>ا ق�H"ا في فلFnY$ ت.�gل &ع� ع�ة "وج�تها ووال�ة ج�تها، ب.علH uFق�ل  ً

  ".ًس>�ات i>�زا ث"F>ة
٢٥/٧/٢٠٢١  

***** 

  
  
  
  
  

  آراء ع�WMة



  

 
٢٠

  ل�ؤ�ة األردنWة لع"لWة الYالم ب�ع8 أمi�Fيت=�د ا
  

 جهاد ال">Yي
 خالل ز�ارة جاللة ال"لB ع/� هللا الpاني ل�اش>n$، ح�Jت القWJة الفلW<FnYة &`ل - ع"ان

لL$ هbه ال"�ة وق� ت]ل:y م$ iل . تفاصFلها في ال/yF األبW<، وفي م/>ى م=لv ال>�اب وال�Faخ
ي انgازت فFها لل�nف اإلس�ائFلي على حYاب الفلW� $FF<FnY"ا أ��اء وته�ی�ات ال"�حلة الYا&قة ال.

، ل.aه� ت=�ی�ا لل�ؤ�ة األردنWة الpا�wة وال".!نة ح�ل ش�و� إ^الق ع"لWة سالم ”نصفقة الق�”س"ي بـ
  .جادة وقابلة للWgاة

Bة للعال8، وه� جاللة ال"لWJل ملف الق"gH $"العادة فiو ،>Wاألب yF/اني اب$ هللا ع/� في الpال
قالFYg$، ی.�n ل="Wع تفاصFله اب.�اء م$ الق�س م�ورا &االس.nWان، وحل ال�ول.F$، و�.>اول تفاصFله 
الaائLة خالل لقائه مع ال�Wادات األمWi�Fة اب.�اء م$ ال�ئvW األمi�Fي ج� &ای�ن م�ورا ب�ؤساء م=لYي 

�Mي األول الYH eb.ق/ل في ال/yF في واش>n$، تg�ث ال"لB، الi ebان ال!�8W الع .ال>�اب وال�Faخ
األبW< في عه� ال�ئvW األمi�Fي ج� &ای�ن، فg"ل قJاHا ال">nقة وعلى رأسها القWJة الفلW<FnYة 

eالع�اقي وال�Yر والالج}F$ وجائgة �iرونا وغ�Fها م$ ملفات ذات صلة  :lم�ورا &ال"لفات االخ� iـ
$n<ع"ان وواش $Fالعالقة ب&.  Bأك� ال"ل $n<الق في واش^Uالم وYة الWع"ل B��gعلى ض�ورة إعادة ت

مفاوضات بF$ الفلFF<FnY$ واإلس�ائFلFF$ على أساس حل ال�ول.F$، وM"ا HفJي ل�Wام ال�ولة الفلW<FnYة 
، وعاص".ها ١٩٦٧ )ی�ن�F( ال"Y.قلة، ذات الWYادة والقابلة للWgاة، على خ��n ال�ا&ع م$ ح!��ان

�ع8 لل�ؤ�ة األردنWة في ملف مفاوضات الYالم، وaM`ل أك�p ات!انا الق�س الWw�aة، ما HعF� األلu وال
ورصانة &ع� س>�ات قلFلة شه�ت �Wه �Wاب األفu وال�ؤ�ة ال"PYولة وال>!�هة ل":الح الفلFF<FnY$ في 

   .”نصفقة الق�” �ل ما س"ي بـ
FnYغاب ال.�از ع$ ال"لف الفل Dدونال� ت�ام uابYي الi�Fاألم vWة ال�ئHت نف]الل وال�Mي و<

واش>n$ وق.ها أك�p مWال لل=انD اإلس�ائFلي على حYاب الW��aة ال�ولWة، لL$ م>b ذاك ع"ل ال"لB على 
م�اصلة الع"ل والg�ی� ح�ل ال">nقة في iل مgافل العال8 ال�ولWة، وال�Fم وMفعل الg`"ة ال.ي ی.".ع بها 

��gات م$ ل�ن ال"PYولF$ جاللة ال"لH Bع�د جالل.ه ل�اش>n$ مgف�فا ب�ع8 أمi�Fي واضح وت:
  .األمi�Fان ت�لل على ع"u العالقات بF$ ال�nفF$، وفu ال�ز�� األس/u حازم ق�aع

فالقWJة الفلW<FnYة ل8 تÉg ب�عYH 8ل� ال�Jء علFها عال"Wا، i"ا حyF3 ومازالy ب�ع8 ملLي 
W<Fnة &فJل جه�د وال�Fم عادت القWJة الفلY. اس.�Jgها في م>اب� األم8 ال".g�ة، واالتgاد األوروMي

ال"لB ل.Y"ع في ال/yF األبW< وفu رؤ�ة أردنWة ث/y ص�قها وت�ازنها، فال"لB أك� على ض�ورة الع"ل 
على إعادة &ع� مفاوضات جادة وفاعلة بF$ الفلFF<FnY$ واإلس�ائFلFF$، ل.gقuF الYالم الaامل على 

ئ8 في الق�س، ال سW"ا في ال�gم أساس حل ال�ول.F$، والgفاm على ال�ضع ال.ار�]ي والقان�ني القا
  .قالق�سي ال���a، وال.H�gات ال.ي ت�اجهها ال""لLة ل.ع!�! االس.ق�ار في ال�a األوس�



  

 
٢١

eال!�ارة aiفy م�l اح.�ام اإلدارة األمWi�Fة ال=�ی�ة لألردن، وال"لB، وال�ور األردني ال"�gر في 
خالل اس.��اله ال"لB في ال/yF األبW< قال�a األوس�، وه� ما ع/� ع>ه ال�ئvW األمi�Fي ج� &ای�ن 

eح�F ع/� ع$ دع"ه الق� لgل ال:�اع الفلFnY>ي اإلس�ائFلي على أساس حل ال�ول.i ،$F"ا تعه� 
قب.ع!�! ال.عاو الp>ائي بF$ ع"ان وواش>n$، وناقaا ف�ص تع!�! الYالم واالس.ق�ار في ال�a األوس�،  ن

ش`�ا ل8L على ال�ور “خا^�ه أمام ال:gفFF$ قائال له ، و”ُال:�یu الع!�! وال"]ل¬”واصفا جالل.ه بـ
قال�Fg الeb تلع/�نه في ال�a األوس� e .قة ص��ةn<في م �aWنأن.8 ت�”.  

نأه"Wة ال!�ارة وما ن.ج ع>ها Hع/� ع>ه الفل�F<FnY &ق�ة، فع�J ال"=لv ال�^>ي الفلFnY>ي 
�ارة ال"لB ل�اش>n$ مه"ة ج�ا في والLاتD وال"gلل الWYاسي ن/Fل ع"�و قال في ت:��gات سا&قة أن ز

 ebة، و�� أن االح.�ام الW<FnYة الفلWJاألوس� وخ:�صا الق �aه�ه الaH Dاسي معق� وصعWس yوقl ق
ی.".ع &ه جاللة ال"لB ع/� هللا الpاني ع>� أ^Wاف الWYاسة األمWi�Fة iافة، وال سW"ا الg!ب ال�H"ق�ا^ي 

=Hه8 إYH 8 م$ شأنه أن`gی.قل� زمام ال ebة على أول��ات اإلدارة الW<FnYة الفلWJا في وضع القWاب
األمWi�Fة الgالWة، م>�ها إلى االح.�ام والpقة ال.ي ی.".ع بها ال"لB م`$ ق/ل اإلدارة األمWi�Fة، هbا االح.�ام 
ًح�ص على ا�هاره &ای�ن ع>�ما قال إن مع�ف.ه &ال"لB تع�د إلى عق�د خلy، م�ibا &أنه نYج العالقة مع 

Lخال""ل�Faال vان س>ات�را في م=لi أن b<ًة م.  
ال.:��gات اإلH=ابWة ع$ أه"Wة اللقاء مع ال"لB ل8 تق.:� على ال�ئvW األمi�Fي فق�، ف�ئYWة 
ًم=لv ال>�اب األمi�Fي نانYي بFل�سي ع/�ت ع$ سعادتها ب�ج�د ال"لB م=�دا في م/>ى ال�Lنغ�س، 

م�F الFYg$ ب$ ع/� هللا الpاني ولي العه�، م�ib.Yة ال!�ارة ب�فق.ه جاللة ال"لLة رانWا الع/� هللا وس"� األ
، م�Faة إلى أن ال�gار مع ”ك�رونا“األخ�Fة ال.ي قامy بها على رأس وف� إلى ال""لLة ق/Fل جائgة 

قجاللة ال"لB ت"�gر ح�ل أم$ ال">nقة واس.ق�ارها، والYالم في ال�a األوس�، وأم�ر م�ت�nة &ال>"� 
ال�الHات ال".g�ة م".>ة “lوأشادت بFل�سي &"Y.� العالقات األردنWة األمWi�Fة قائلة  .االق.:ادe، وال">عة

لهbه العالقة، وش]:Wا أشع� &الف]� ألن>ي ع"لy مع ال"لB الFYg$، رح"ه هللا، وال"لB ع/�هللا الpاني، 
شات ال.ي ت�ور وأع�ف أنه i �WJH"ا �F/iا م$ ال"ع�فة، والibاء، وال.ف�FL اإلس.�اتW=ي، وال�8W لل>قا

نبF>>ا، نg$ ن.عل8 م>ه ال�FpL دائ"ا، ونg$ سعF�و ج�ا أنه مع>ا ال�Fم في الLابF.�ل ً”.  
ع"لWا، iانy ز�ارة ال"لB األفJل خالل س>�ات، وناجgة &`ل ال"قایvW، وفFها عادت القWJة 

 الى واجهة الفلW<nYة وحل ال�ول.F$ وال�صاHة الهاش"Wة على ال"ق�سات وم>اهJة االس.nWان وغ�Fها
eاالح�اث، وس.�L لقاءات اإلدارة األمWi�Fة ال.ي ی.�قع ان ت=� مع ال�Wادات اإلس�ائFلWة تg"ل ذات  ن
 Dالn"ع رأیها، وض"ان دع8 ال"YH $م $n<وس.=� ع"ان في واش Bالع>او�$ ال.ي ح"ل.ها ز�ارة ال"ل

 .�gم الق�سي ال���aب��w أe ت=اوز إس�ائFلي للW��aة ال�ولWة أو ال�Wام &اس.ف!ازات في ال
  ٨ ص٢٥/٧/٢٠٢١الغ� 
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٢٢

  عF� األضgى ال"�ارك و��وف شع/>ا ال:��ة
 ح�ی� الق�س

Hأتي عF� االضgى ال"�ارك هbا العام وشع/>ا الفلFnY>ي H"� في أصعD ال�3وف &D/Y االح.الل 
، &االضافة الى االنقYام ال"�م� والeb أض�  &قWJة شع/>ا، lالغاش8 م$ جهة، ووMاء �iرونا م$ جهة أخ�

   .وألug بها أف�ح ال]Yائ�
فعلى صعF� االح.الل، ح�ث وال ح�ج، ف�ولة االح.الل مع قnعان ال"F<^�.Y$ ی�اصالن اس.ه�اف 

فاق.gامات األق:ى . شع/>ا وأرضه وiافة م".لLاته ومق�ساته في وضح ال>هار وعلى س"ع وM:� العال8 أج"ع
ًل في تقWY"ه زمانWا، واالس.nWان في ت:اع� مY."� وعلى ق�م ًومgاوالت تقWY"ه م`انWا &ع� ن=اح االح.ال

وساق واع.�اءات ال"F<^�.Y$ وق�ات االح.الل ی�مWة وه�م ال">ازل وال.nه�F الع�قي ش�ه ی�مي خاصة في 
  .lالخ م$ ان.هاكات وج�ائ8 ت�تقي ل"Y.� ج�ائ8 ال�gب… م�ی>ة الق�س

العال8 تعاني م$ هbا الف�Fوس الeb أودWg& lاة وعلى صعF� ال�Mاء، فإن فلFnY$ مpلها مpل &�Wة 
  .األع!اء، وال ی!ال gH:� االرواح، &ع� �ه�ر ع�ة سالالت م>ه

أما على صعF� االنقYام فإن ال]الفات القائ"ة ت�Fa الى انه في ^��قه الى ال.�gل النف:ال ما ل8 
ل"]ا^� ال.ي ت�اجه قWJة شع/>ا، ی.8 ت�ارك األم� والع"ل على اس.}>اف مgاوالت إنهائه ل"�اجهة سلYلة ا

lوفي مق�م.ها مgاوالت ال.:|Wة، تyg س.ار اH=اد حل لل:�اع في ال">nقة في �ل اخ.الل م�از�$ الق� 
  .ل:الح دولة االح.الل ال"ع."�ة على غ�nسة الق�ة

واألوضاع االق.:ادHة وال"�WaWة لyYW &األحY$، فالفق� في ت!ای� خاصة في قnاع غ!ة الH ebعاني 
 ح�وب ع�وانWة ش>.ها دولة االح.الل على غ!ة هاش8 ٤ً عاما، وم$ ١٤$ ح:ار اح.اللي م>b اك�p م$ م

وأدت الى اس.aهاد وUصا&ة اآلالف وت�م�F ال">ازل وال">aآت وال":انع وال"�ارس وال"W|a.Yات وأماك$ 
مل حق�قه ال�^>Wة ومع iل ذلB فإن شع/>ا الeb حقu ال�FpL م$ ال">=!ات على ^��u إحقاق iا .ال��ادة

الpاب.ة في الع�دة وتق��� ال":�F وUقامة دول.ه ال"Y.قلة وعاص".ها الق�س ال���a، س�Fاصل هbا ال>Jال 
  .ح.ى بل�غ iافة أه�افه في ال��gة واالس.قالل ال>اج!�$

ًفال!م$ Hع"ل دائ"ا ل:الح الaع�ب الWgة وال.ي ال تع�ف ال"Fg.Yل، وشع/>ا الeb ضgى &الغالي 
W|<ص�اره على االن.:ار والUة وHإرادته الف�الذMل، وFg.Y"ع�ف الH ا الJHي، فه� أgJH ال ی!ال ebوال vً

 .سgWقu ال"ع=!ات ^ال ال!م$ أم ق:�، وسFه!م االح.الل و�gقu االن.:ار على ال3ل8 والع>:��ة ال�JWÌة
ة والع"ل على ت�حl �Fوال YHع>ا في هbه ال">اس�ة س� ال�ع�ة الس.>هاض اله"8 وم�اجهة تH�gات ال"�حل

الYاحة ال�^>Wة، وجعل ال":لgة ال�^>Wة هي العلWا، وهي األساس، ولvW ال":الح ال]اصة والWM!gة 
 yع�ب ال.ي ناضلaي االس.فادة م$ دروس ال<FnYل الفلLع، وعلى الW"=ف� ال $FnYة، ألن فلWقوالف:ائل

eالع>:� والق"عي، ولL>ه في نهاHة ال"nاف lونالy ح��.ها واس.قاللها، ول8 ی/u س� االح.الل اإلس�ائFلي 
 .وiل عام وأن.�F[& 8. الى زوال وه� ح."Wة نJالWة وتار�]Wة

  ٢٠/٧/٢٠٢١ج���ة الق�س 
***** 



  

 
٢٣

  آراء ع/��ة م.�ج"ة
$ وال=>�e اإلس�ائFلWان لق.ل الفلFF<FnY$ في الJفة الغ�WMة �̂.Y"ا ی.عاو الb`نه  

  

  )١٨/٧/٢٠٢١ هآرتv (هاج� شF!اف :&قل8
. lت�ثuF مF<^�.Y$ مYلFg$ مع ج>�د أث>ـاء م�اجهـات فـي قـ� فلـW<FnYة فـي الـJفة الغ�WMـةت8 

�هـ� مـY.�^$ وملـ8p وه"ـا ی�تـ�Hان سـ�او�ل عـY`��ة و�nلقـان ال>ـار  ،$F.ة فـي قـ���F:ی� ق�Fفي أفالم ف
  . ًعلى فلFF<FnY$، في حF$ و�w ال=>�د جان�ا وتg�ث�ا معه"ا

ُأHار، ق.ل فلW<FnYان لL$ م$ غFـ� ال�اضـح إذا أصـ�Fا ن.W=ـة  ١٤في الgادث.F$ الل.F$ ح�ث.ا في 
مgادثة "األفالم وتفاصFل الgادثة ن�aت لل"�ة األولى في م�قع . إ^الق ال"F<^�.Y$ لل>ار أو ب>ار ال=>�د

  ."مgلWة
، وهــ8 "ی.ــYهار" �هــ� ج>ــ�د فــي ق��ــة ع�ر�ــ�، قــ�ب مــY.�^>ة "ب.ــFYل8"فـي الفــFل8 الــeb نــ�aته 

، وق� iان ی.g�ث معه8، وMع� نHقف� &=انD ش]¬  �`Yال العn</ال e�و��ت ¬W"لح، ب�و قY8 ومpملe ن
  . ذلB أ^لu ال>ار على الفلJ& $FF<FnYع م�ات

$^�.Yأم م e�<8 ه� جpان ال"لi ال�اضح إذا �Fم$ . م$ غ vWه� ل ،�W=أق�ال ال DYح $Lول
  .ق�ات األم$ ال.ي وضعy في ال"`ان

 uFل8 في ش� الق��ة  ت8 ت�ثFـ�ت". ق�ب ال"�رسةقالفF/ا داخل الق��ـة وق���ـا مـ$ الbقـال "ًكان ه ،
 ٣٠ &أن الgادثة ب�أت ع>ـ�ما جـاء "هآرتv"وأضاف في مgادثة مع . نرئvW م=لv الق��ة، ماز شgادة

  . ن ج>�د، وM�أوا nHلق� ال>ار على الفلFF<FnY$٧ – ٦ًمY.�^>ا إلى الق��ة، وعق/ه8 
مـا الـeb سـ>فعله حـF$ ".  اسـ.ه�ف الـ�فاع عـ$ ال/Fـ�توحDY أقـ�ال شـgادة، فـإن رشـu الg=ـارة

نHأتي مY.�^>� مYل�g &ات=اه>ا؟ ، وأضاف &أن ال"ل8p الeb أ^لu ال>ار أخb الـYالح مـ$ أحـ� ال=>ـ�د "ن
  .واس.]�م ذخ�Fة الق�ة العY`��ة ع>�ما نف�ت ذخ�Fته

 e�ال ال:فJادثة، ق.ل نgه الbس>ة٢٦(في ه  ( DFادة إنهـ. ً ش]:ا١١وأصg8 أ^لقـ�ا وقـال شـ
ق/ـل &ـJعة أHـام، قـال، تـ8 .  م.� ع$ ال"`ان الeb ت8 ت:��� الفـFلW� 8ـه١٠٠علWه ال>ار م$ مYافة ت�ع� 

  . ناق.الع أش=ار ز�.� في الق��ة وت]��D ع�د م$ األل�اح الWY"aة
نفي iل م�ة ت�L حادثة فـي ال">nقـة Hـأت� إلـى الق��ـة مـ$ جهـة مـY.�^>ة ی.ـYهار، و��pgـ� " ن ن

  .  قال شgادة،"ع$ االن.قام
  . في ال:�ر ال.ي أخbت م$ ال"`ان ت8 ت�ثuF م�i! األم$ في مY.�^>ة ی.Yهار، إسug لWفي

في ال"Y.�^>ة قال�ا إن ح�ائ�Fpi uة اش.علy في ذاك ال�Fم، وقام . ولL$ ال 3Hه� وه� nHلu ال>ار
  .نبها الفل�F<FnY الbی$ في ال">nقة
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نلق/لWة في ال�Fم نفYه، إذ �ه� ملp"� وهH 8قف� lوت8 ت�ثuF في حادثة أخ� في ق��ة ع:�Fة ا ن
  . &=انD ال=>�د، و�ق�م أح�ه8 ب�شu الg=ارة على فلFnY>ي

$ غ�F مل8p وراء فلi $FF<FnYان�ا Hقف� ق�ب ب�Fت الق��ة، وأ^لu ال>ار علFه8 �̂.Yم >iنور .  
 ebة إ^الق ال>ار، ال=W.ق� على األرض نYH ام ع:ای�ة وه�Y3ه� حH ،Bح –&ع� ذلDY  أقـ�ال

  . ت>فbFه م$ ق/ل ج>�e إس�ائFلي  ت8– رئvW م=لv ع:�Fة، حافÉ صالح
l ن�a أنه في حادثة أخـ� فـي ق��ـة سـ`اكا تـ8 إ^ـالق ال>ـار علـى عـ�اد "مgادثة مgلWة"في م�قع 

في ال�Fم نفYه ق.ل فـي الـJفة الغ�WMـة تـYعة . ح�ب، &ع� دخ�ل مa.�ك لل=�W وال"F<^�.Y$ إلى الق��ة
  .  م�اجهات مع ق�ات األم$فلFF<FnY$ في

وث"ة فلW<FnYان iانـا . في إح�l ال�gادث أ^لقy ال>ار وق.ل إس"اعFل ^�Mاسي م$ ق��ة ال��Wgة
 إنه"ـا شـاه�ا ال"ـF<^�.Y$ وهـ8 "مgادثـة مgلWـة" وفـي م�قـع "أخ�ـار iـان"شاه�ی$ على الgادثـة قـاال فـي 

  . نgH"ل� الYالح وMلnة
وحـDY .  ال>ـار نفـYها لـH 8`ـ$ ه>ـاك أe شـه�د علFهـال3gـة إ^ـالق. وMع� ذلB س"ع إ^الق نـار

  . الaهادات، iانy على وجه ^�Mاسي خ�وش
نجاء الM�nاسي إلى ال">nقة ه� وفل�F<FnY آخـ�و إلخ"ـاد ال�gائـu ال.ـي انـ�لعy فـي ال"`ـان،  ن

�<^�.Y"ة إشعال قام &ه ال=W.ن ،$FF<FnYشهادات فل DYنح.  
�W=ان الYث بل�g."قال ال ،Bار ١٤في " :ًردا على ذلHة( أ�L<ـة )ی�م الWحـارس "، فـي ذروة ع"ل

 عــ�aات ال/ــPر الع>Wفــة ال.ــي خ�قــy ال>3ــام فــي أرجــاء یهــ�دا اإلســ�ائFلي، واجــه ج>ــ�د ال=ــ�W "األســ�ار
  . والYام�ة، مع أك�p م$ ع�a ع"لWات إل^الق ال>ار

اجهـy أرMـع  االسـ.nWاني قـ� و"نشـ�م�و" ال.ا&عـة لل.="ـع "ی.ـYهار"وiانy الق�ات ح�ل مY.�^>ة 
lبPر ع>Wفة ل]� ال>3ام، أمام رشu ح=ارة وح�ائu م$ الق� ال"=اورة في ع�د م$ هbه األح�اث، شع� . ق

  .ال=>�د &ال]�n الW�gقي على حWاته8
ًفــي ســاحة مــ$ ســاحات خــ� ال>3ــام فــي ق��ــة ع�ر�ــ�، دخــل شــ]¬ مــYلح ی�تــ�e ب>nــاال " ق

لـى الـYاحة وهـ� ملـ8p، و�/ـ�و أنـه أ^لـu ال>ـار ًعY`��ا، وه� لvW م$ الق�ات ال.ي ع"لy فـي ال">nقـة، إ
  . lج� تgقuF م$ ق/ل ال�Wادة ح�ل األم�. &Yالحه

ة العY`��ة تW�gقا عقD ادعاء &ق.ل فلFnY>ي أث>اء خ� ال>3ام �̂aال yg.ف ،Bضافة إلى ذلUقو ً.  
  ١٩/٧/٢٠٢١ الق�س الع�Mي

***** 

  
  
  



  

 
٢٥

  اخ�ار &االن=لF!�ة
King says optimistic in new direction towards hope  

for region’s peoples 
 

AMMAN — His Majesty King Abdullah expressed his optimism in the 

beginning of a new direction towards a future of progress and prosperity that 

inspires hope and trust in the peoples of the region. 

“There seems to be a new spirit of cooperation and coordination between 

many of my friends around the region and so I come here to Washington to see 

how we can really turn 2021 into a positive year,” King Abdullah said Thursday in 

remarks to the media ahead of his meeting with US House of Representatives 

Speaker Nancy Pelosi, which was attended by HRH Crown Prince Hussein. 

King Abdullah stressed that Jordan is in agreement with the United States 

on many of the regional issues and challenges, according to a Royal Court 

statement. 

His Majesty expressed appreciation of the warm welcome by Speaker Pelosi 

and her colleagues at the Capitol, noting it has been a long time since the last visit 

to Washington because of the COVID-19 pandemic. 

“We’re really glad to be back here, because one thing we have learned from 

this pandemic is that we haven’t been talking to each other in the same language of 

familiarity, which we should be. But I’m here in Washington to engage with the 

brotherly relationship we have with this country,” the King added. 

The speaker expressed gratitude to the King and the Jordanian people for 

hosting a large number of Syrian refugees. 

“America is grateful for this relationship. I take great pride in this because 

I’ve worked with His Majesty King Hussein and King Abdullah II while he was the 

Crown Prince. I know he brings a wealth of knowledge, intelligence, strategic 

thinking and values to these discussions. We always learn so much from him. I’m 

so happy that he’s with us in the Capitol today,” she said. 

His Majesty also met with the US House leadership, and discussed means of 

bolstering the historical friendship between Jordan and the US, as well as Jordan’s 

programmes to alleviate COVID’s economic ramifications. 

The meeting covered several regional issues, with the King reiterating the 

need to push the peace process forward and relaunch negotiations between the 

Palestinians and the Israelis, on the basis of the two-state solution, leading to the 

establishment of an independent, sovereign, and viable Palestinian state on the 

June 4, 1967 lines, with East Jerusalem as its capital. 

Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ayman Safadi, Director of the 

Office of His Majesty Jafar Hassan, and Jordan’s Ambassador in Washington, 

DC, Dina Kawar attended the meeting. 

Jordantimes 24-7-2021 
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King reaffirms centrality of US’ role in enhancing   

regional stability 
  

AMMAN — His Majesty King Abdullah reaffirmed the centrality of the 

United States’ role in enhancing regional stability, noting that Jordan will remain 

a partner in working towards realising peace and prosperity. 

King Abdullah made these remarks at meetings held on Thursday at the 

Capitol Hill in Washington, DC, with members of the Foreign Affairs Committee 

and the State, Foreign Operations, and Related Programmes Subcommittee at the 

House of Representatives, attended by HRH Crown Prince Hussein. 

At the meetings, His Majesty discussed regional developments, and the role 

of the United States, in partnership with countries in the region, in working 

towards stability, according to a Royal Court statement. 

The King reiterated his calls for stepping up efforts towards pushing the 

peace process forward and relaunching negotiations between the Palestinians and 

the Israelis, on the basis of the two-state solution, leading to the establishment of 

an independent, sovereign, and viable Palestinian state on the June 4, 1967 lines, 

with East Jerusalem as its capital. 

His Majesty also stressed the importance of regional and international 

support for Iraq’s effort to enhance its security and stability, pointing to the 

trilateral cooperation mechanism among Jordan, Egypt, and Iraq as a means 

towards enhancing regional stability. 

On the situation in Syria, the King warned of the severe consequences of the 

absence of unified and serious international efforts towards reaching a political 

solution that safeguards the territorial integrity of Syria and the unity of its people. 

Addressing the historical relations between Jordan and the United States, 

His Majesty recalled his visits to the Congress accompanying His Majesty the late 

King Hussein, indicating a deeply rooted partnership between the two countries. 

For their part, members of the US House of Representatives underlined 

Jordan’s pivotal role in the region, under the leadership of His Majesty, 

reaffirming the Kingdom as one of the United States’ strongest allies, regardless of 

political and partisan lines. 

They added that all Republican and Democrat members of the Congress 

agree on the importance of enhancing partnership with Jordan, commending the 

King’s strategic vision on regional developments and stressing that Jordan has to 

be an integral part of any regional cooperation efforts. 

They commended His Majesty as a voice of moderation and reason, noting 

his efforts to promote interfaith dialogue, in addition to Jordan’s role in the fight 

against terrorism and extremism, and in hosting refugees despite the limited 

resources. 

Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ayman Safadi, Director of the 

Office of His Majesty Jafar Hassan, and Jordan’s Ambassador in Washington, 

DC, Dina Kawar attended the meeting. 

Jordantimes 24-7-2021 
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U.S. to delay reopening of Jerusalem consulate to Palestinians  

at Israel's request 
 

Biden's administration to wait until a state budget is passed; high-ranking 

source says Prime Minister Bennett opposes reopening mission, arguing it 

contradicts Washington's recognition of city as Jewish state's capital. 

At Israel's request, U.S. President Joe Biden's administration will delay 

reopening the American consulate in Jerusalem as a de facto mission to the 

Palestinians until the government passes a budget, according to the Walla website. 

The U.S. decision follows requests from the Prime Minister's Office and the 

Foreign Ministry. 

The news site also quotes an anonymous high-ranking Israeli source who 

claimed that Prime Minister Naftali Bennett is opposed to the reopening of the 

consulate, arguing that this contradicts the U.S. recognition of Jerusalem in 2017 

as the capital of Israel.  

The official clarified that the decision is not supposed to take a position on 

the borders of Jerusalem, the eastern part of which is claimed by the Palestinians.  

Likud MK Nir Barkat earlier this month submitted a bill that would 

prevent the U.S. from reopening its Jerusalem consulate to the Palestinians. 

"We are talking about the unification of Jerusalem," Barkat, former mayor 

of the city, told Channel 12, arguing that his bill was necessary to prevent the de 

facto division of the city. 

In 2019, the Trump administration merged the 175-year-old consulate in 

Jerusalem — which historically served as a de facto mission to the Palestinians — 

and the new U.S. embassy in the city after it had moved from Tel Aviv. 

Ynet News 22-7-2021 

***** 
President of Human Rights Council appoints Members of Commission 

of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East 

Jerusalem, and Israel 
 

The President of the Human Rights Council, Ambassador Nazhat Shameem 

Khan (Fiji), today announced the appointment of Navi Pillay (South Africa), 

Miloon Kothari (India) and Chris Sidoti (Australia) to serve as the three members 

of the Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including 

East Jerusalem, and Israel.  Ms Pillay will serve as Chair of the three-person 

Commission. 

Through its resolution of 27 May 2021, adopted at its emergency special 

session, the Human Rights Council decided “to urgently establish an ongoing 

independent, international commission of inquiry, to be appointed by the President 

of the Human Rights Council, to investigate in the Occupied Palestinian Territory, 

including East Jerusalem, and in Israel all alleged violations of international 

humanitarian law and all alleged violations and abuses of international human 

rights law leading up to and since 13 April 2021”.  

The three-person Commission was also tasked with investigating “all 

underlying root causes of recurrent tensions, instability and protraction of conflict, 

including systematic discrimination and repression based on national, ethnic, 

racial or religious identity”. 
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Through the same resolution, the 47-member body mandated the 

Commission to "establish the facts and circumstances that may amount to such 

violations and abuses and of crimes perpetrated" and "identify, where possible, 

those responsible, with a view to ensuring that perpetrators of violations are held 

accountable". 

The Commissioners, who will serve in their personal capacities, were also 

requested by the Council to “identify patterns of violations over time by analysing 

the similarities in the findings and recommendations of all United Nations fact-

finding missions and commissions of inquiry on the situation". 

The Commission was requested to report on its main activities on an annual 

basis to the Human Rights Council as from June 2022.  It is scheduled to present 

its first report to the Human Rights Council at its 50th session in June 2022. 

United Nations -  Human Rights 22-7-2021 

***** 
OCHA: West Bank Demolitions and Displacement for June 2021 

 

Sevenfold increase in demolished and seized Palestinian-owned structures, 

compared with May. 

113 % increase in the targeting of donor-funded structures in the first six 

months of 2021, compared with equivalent period in 2020. 

Sharp increase in demolished Palestinian-owned structures in East Jerusalem. 

57 % of all structures targeted in Area C, have been seized without, or with 

very short, prior notice, preventing affected people from objecting in advance. 

Overview 

In June, the Israeli authorities demolished, forced people to demolish, or seized 

91 Palestinian-owned structures across the West Bank, including East Jerusalem. This 

resulted in the displacement of 108 people, including 62 children, and otherwise 

affected the livelihoods, or access to services, of nearly 2,700 others. All the structures 

were located in Area C or East Jerusalem, and were targeted for lacking building 

permits, which are nearly impossible for Palestinians to obtain. 

The number of structures demolished or seized in June is the highest this year, 

surpassed only by February (153), with a sevenfold increase, or 600 %, compared 

with May (13). 

Twenty of the structures demolished or seized had been provided as 

humanitarian aid. In addition, an EU-funded school in Um Qussa (Hebron), at a value 

of over 14,000 euros, received a stop-work order, while another three donor-funded 

residential structures received a notice to submit an objection to previously issued 

demolition orders. 

Thirty-two of the structures demolished or seized in June, or 35 per cent, were 

seized without, or with very short, prior notice. On 7 June, in Al Mu’arrajat Bedouin 

community (Ramallah) the Israeli authorities seized 13 structures, including five 

donor-funded, for lacking Israeli-issued building permits, leaving 24 people, including 

16 children displaced. Another five structures, including one donor-funded, were 

seized in Dar Fazaa (Ramallah), displacing 16 people, including nine children. 

So far in 2021, 212 structures, or 57 per cent of all structures targeted in Area 

C, have been seized without, or with very short, prior notice, preventing affected 

people from objecting in advance. 

On two separate occasions in the Massafer Yatta area (South Hebron Hills), the 

Israeli authorities demolished three main roads connecting the surrounding villages, 

in addition to a water network supplying water to multiple communities. The 
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incidents affected some 2,300 people, including 1,140 children and left the 

communities without water for three and seven days, respectively. 

Also, in Area C, in Halhul (Hebron) and Jinsafut (Qalqiliya), the Israeli 

authorities demolished a home and a livelihood structure on the basis of Military 

Order 1797, which provides only a 96-hour notice and very limited grounds for legally 

challenging a demolition. The incidents left 14 people, including seven children 

displaced. 

In East Jerusalem, the Israeli authorities demolished or forced people to 

demolish 20 structures. The month of June saw an increase in structures demolished 

in East Jerusalem by 44 per cent, compared with the previous five months, to a total 

of 65 structures since the beginning of 2021. Eleven of the structures, or 55 per cent, 

were demolished by the owners following the issuance of a demolition order. In Jabal 

al Mukkabir, owners were forced to demolish seven structures following the issuance 

of such orders, displacing five people, including three children, and affecting the 

livelihoods of another 27 people, including 17 children. 

So far in 2021, the proportion of structures demolished by their owners in East 

Jerusalem, following the issuance of demolition orders, reached 45 per cent, up from 

an average of 27 per cent in the previous five years. This is attributed to new Israeli 

legislation, which limits the authority of Israeli courts to intervene and enables the 

Jerusalem Municipality to exert pressure on families to demolish their properties 

themselves. 

In late February 2021, the Jerusalem Municipality reactivated demolition 

orders against 68 Palestinian structures, mainly residential, in the Al Bustan area, in 

the Silwan neighbourhood of East Jerusalem, which would lead to the displacement of 

up to 1,500 Palestinians. The Local Affairs Court ruled for a six-month deferral for 52 

of these structures, until 15 August. Out of the 16 structures subject to impending 

demolitions, on 29 June, a livelihood structure was demolished. During the incident, 

Israeli forces blocked all entrances to the area. In confrontations that followed, more 

than 13 Palestinians were injured and at least four were arrested, including the owner 

of the demolished livelihood structure. 

International Middle East Media Center 23-7-2021 

*****  
Mansour slams international inaction on Israel’s violations 

 

Palestinian ambassador to the UN Riyad Mansour has said that the failure 

to hold Israel, “the occupying power,” accountable for its grave violations of the 

international law, has made it defy the UN Security Council and the will of the 

international community without facing any consequences. 

This came in identical letters sent recently to the UN Secretary-General and 

the chairmen of the Security Council and the General Assembly about the 

deteriorating situation resulting from Israel’s violations in the occupied 

Palestinian territories, including Jerusalem. 

Ambassador Mansour highlighted the importance of ensuring 

accountability for all Israeli violations and utilizing all available diplomatic, 

political and legal means and mechanisms to confirm the international law as a 

source of jurisdiction over the Palestinian question. 

The ambassador stressed the need for translating international statements 

and positions into actions, expressing his dismay and regret that “decades of 

international inaction has given Israel a license to do whatever it likes with 

impunity — even committing crimes without consequences.” 
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He pointed out that “the recent period has seen a noticeable escalation in 

settler violence, house demolition, forced displacement, detention and killing of 

Palestinian civilians, including children.” 

He accused Israel of exploiting the international community’s preoccupation 

with the efforts to fight the COVID-19 pandemic to further consolidate its illegal 

occupation, describing the unjust reality imposed by the so-called sole democracy 

in the occupied Palestinian territories as “apartheid.” 

Palestinian Information Center 24-7-2021 

***** 
Mainline US Church says Israel “apartheid state” 

 

The leadership of the American “United Church of Christ” (UCC) recently 

adopted a resolution at its General Synod denouncing Israel, calling it an apartheid 

state and accusing it of using “imperialistic theology” as justification of its suppressive 

policies towards the Palestinians. 

“We reject Israel’s apartheid system of laws and legal procedures," the Church 

of Christ stated in a resolution approved by 83 percent of members during the 

meeting. 

Mondoweiss website, which provides news and opinion about Palestine, 

described the UCC as “the first major US denomination to call Israel an apartheid 

state,” expressing its belief that the UCC resolution is likely to be only the first blow 

among many from other mainline denominations, including the Presbyterians, 

Methodists, Lutherans, Episcopalians, Unitarians, Quakers and others who will follow 

the UCC lead in denouncing Israel’s “continued oppression of the Palestinian people” 

and call on the US government to support full equal rights for Palestinians. 

According to Mondoweiss, the UCC slammed all of the injuries done to the 

Palestinians over the decades, with the unstinting support of Washington and 

affirmed its support for “the right of return to Palestine — or to compensation for 

property losses — of the 5.6 million Palestinian refugees registered with the UN Relief 

and Works Agency (UNRWA), invoking UN Resolution 194 (1948). 

The UCC rejected recent efforts to drastically narrow the refugee definition 

and demanded full US funding for UNRWA. 

The UCC also announced multiple relevant positions, calling on the US 

administration and its institutions to protect the constitutional right of Americans to 

protest Israel’s actions through BDS. 

In this regard, it expressed its rejection of “the idea that any criticism of 

policies of the State of Israel is inherently anti-Semitic” and its opposition of any 

federal or state legislation to limit free speech on campuses or to constrain or punish 

BDS. 

Furthermore, it called upon the US administration and its institutions to halt 

US military aid to Israel until Palestinian rights are “fully realized and protected,” 

and highlighted its rejection of any theology or ideology, particularly Christian 

Zionism, that “would privilege or exclude any nation, race, culture, or religion.” 

The Church condemned “Jewish-only settlements throughout the West Bank,” 

the 2018 Nation-State basic law, and the “provocative actions under the Trump 

administration, including moving the US embassy to Jerusalem,” and supporting 

Israel’s proposed illegal annexation of West Bank territory. 

Palestinian Information Center 24-7-2021 
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  لم تستثن من اعتداءات االحتالل... حتى المقابر

  المقبرة اليوسفية في دائرة التهويد
  

  

  

  

  


