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 ّك0ابها ن�5 وجهة ع% تع�1 ال0ق��� في ال�اردة �عاتال#�ض. 
 :0ع@ ال#قاالت  أصل م% فق�ات ال)ع@ )اخ0>ار الل?<ة ق1ل م% ال0>�ف ی(

Dذل F0<اسHمع ح?: ال0ق��� وم�ض�عه أو األخ�ار ال0ي ت�د في ال0ق��� ل. 
 ةKم% الغا %H#M0اب ال#�0ج#ة ال#قاالت )ع@ ال0ق��� تOأو ّل  %HHPغ� %��Oمف

س�اء ال#�S�ة أو ال#عارضة  ّائHلHH% ه� إب�از وجهة ن�5 هSالء ال0OابوRس�
  .ف�صة اإل_الع على وجهات ال<�5 ال#[0لفة ئل]Yاسة إس�ائHل، م#ا یY0ح للقار

  لab( مي�Hا ال0ق��� اإلخ�ار الcو الق�س )إص�ار هSbة لYOتق�م الل?<ة ال#لf ن
 ألف ٢٥٠عه على ن�h ورقي ی�زع على ال#ع<HH% وال#هHH#0% إضافة إلى ت�ز�

 .ن][ة إل�0OونYة
  ا#k ،ة مالح5ات أو اق�0حاتKله ال0ق��� أ<K %#و�]ع� الل?<ة أن ت0لقى م

Fالل?<ة )إرسال ال0ق��� ل#% ی�غ Fت�ح. 
  ة على>H1#ال�0اصل مع الل?<ة على اله�اتف وال#�اقع ال %a#K ةKه الغاcوله

  غالف هcا ال0ق���
  

  نالل?<ة ال#لYOة لSbو الق�س
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�0h#الn 
  نشSو سYاسYة

  

 ةYPة األوروYة: ال>�اقة األردنY>Hp[ة الفلYMال"خ: للق �HعK D٥  ُال#ل  
 "ا عاما"أوقاف الق�س"Hة حYs�bة )الق�س الYtع�10 األمالك ال�قK اpp]ی�ف@ م ً ً  ٦  
 ةY0اش :%Hp[ق�اراته: ذات ال>لة )فل cHال�1 ب0<فpة م�h0#األم% واألم: ال x٧  نم?ل  
 hت%HH>Hp[ة ل>الح الفلYk�Hات أمk�  ٨  
  Fhل�1 م% )ای�ن سpK �Haنن�اب أم��  م% ال#<5#ات ال0ي ت#�ل "اإلعفاء ال1��Mي"ن

  ٩  ال#]�0_<ات اإلس�ائHلYة
  

  اع0�اءات
  

 ال#]?� األق>ى١٣٤ �#h0قK ن م]�0_<ا وع<>�ا م% ق�ات االح0الل ً ً  ١٠  
 ا لق�ار ه�م : الق�سMخ ج�اح رفYbع0قل ًاع0>ام في حي الK ام% واالح0اللM0ي ت#Yخ

  ١٠   ش�ان٣
    

  اع0�اءات/ تقار�� 
  

 %0ه�ف )اب الع#�د وشارع صالح ال�ی[K f�ته�� ~p]١١  م  
  

 تقار�� 
 

 ليHمي اإلس�ائ�ahة لالئ0الف الPة )الق�س ض�Yk�Hة األمY١٣  ال�0جه إلعادة ف0ح الق<>ل  
 �H>Hp[س�: نالفل�kلله�ل� �Hا ال<هائKاhM١٥  نال  

  

  YPةآراء ع�
  

 نفعا f�?K %ة فق~ لYي على الق�ارات ال�ول>Hp[١٩  ال0ع��ل الفل  
 ي>Hp[الفل Fعbق� الh٢٠  قاألردن ودورة ال0ار�[ي وم]ان�ته ل  

    

  ع��1ة م�0ج#ةآراء 
  

  ة ال#قا_عةkح�"BDS "ا>Hعل fوج�د �p٢٢  خ  
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  اخ�ار )االن?لH"�ة
  

 King-Biden photos speak louder than words ٢٣  
 IOA displaces Jerusalemite family in Jabel Mukaber ٢٤  
 Human rights advocates call to close New York-based groups 

mobilizing settler- ethnic cleansing in Palestine ٢٥  
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  نشSو سYاسYة
  Yةُال#لK DعH� ال"خ: للقYMة الفل]Hp<: ال>�اقة األردنYة األوروYPة

 

ن األوروYPة ال�1ل#انYة ال<ائF خل�و –أك� رئxY ج#�Yة ال>�اقة األردنYة  -  ال�اf–ع#ان   
حH<ا، أه#Yة ال�صاKة الهاش#Yة على ال#ق�سات اإلسالمYة وال#]YhYة في الق�س ال���b، وال�ور ال#ه: 

  .الK fcق�ده األردن في ال#<pقة
األو�kانYة ل�n ال##لOة شP�Hات�Hك م�Hوسالفا، ی�م االث<H%، ال]ف�Hة وقال، خالل لقاء ال?#�Yة، 

إن جاللة ال#لD ع1�هللا ال�اني أعاد ال"خ: للقYMة الفل]Y>Hpة في ال#hافل ال�ولYة واإلقلY#Yة، وRن األردن 
Kًع�10ها ق0HMه ال#�k"�ة األولى، وال Kأل� جه�ا في تhق�H ال]الم العادل والbامل للbعF الفل]Hp<ي 

 ١٩٦٧وRقامة دول0ه ال#]0قلة على ت�ا)ه ال�_<ي على ح�ود ال�ا)ع م% ح"��ان وتhق�H االس0قالل، 
  .وعاص#0ه الق�س الYs�bة

 �hل ع#ل ال#لHوض�ورة ت]ه ،%HقK�<ال1ل�ی% ال %Hة بYة العالقات ال�<ائY#ا إلى أه>Hوأشار ح
لى أه#Yة إقامة ال�قافي في أو�kانYا ل#0ا)عة قMاKا م% شأنها ت�_H� العالقات بH% ال1ل�ی%، الف0ا إ

%H1ال?ان %Hة بk�0bاس�0#ارات م.  
خال� ال�]0<?ي �دمحم ال#hارمة وعلي ال�pاونة وع1� هللا أب� ز�� وزه�H ال]عH�ی% : وأك� ال<�اب

fوأح#� القpاونة ورائ� ال5ه�او وعلي الغ"او وعpا إب�اح ون>ار الYh>ة �دمحم ال�bحة �دمحم  f
، أه#Yة ال�صاKة الهاش#Yة عل fى ال#ق�سات في الق�س، داعH% إلى تع"�" ال�0ادل ال0?ار fالpb<او

ُوال�قافي وت�ادل ال[�1ات، خ>�صا وأن أو�kانYا تع� م% أه: م�اك" ال><اعات الغcائYة في أوروPا ً.  
ك#ا دع�ا إلى تع"�" العالقات بH% ال1ل�ی% ال>�KقH%، وخاصة في م?االت ال]Yاحة وال0?ارة 

  .وال�1ل#انYة
�Hوسالفا، م% جه0ها، ع#� العالقات بH% ال1ل�ی% ال>�KقH%، م�#<ة م�ا�s وأك�ت ال]ف�Hة م

وأوض�h أن ال�ئxY األو�kاني یkS� دع#ه ل#�ا�s األردن ال#[0لفة، و�Hb� .األردن ال#[0لفة ت?اه أو�kانYا
fب�وره ال#�hر في اس0ق�ار وأم% ال#<pقة، مYMفة أن )الدها ت<�5 إلى ع#ان D��bk رئxY في رس: 

  .��ات في kل ال#?االتاألول
ًوbPأن ال#��s األردني ال�اب� ح�ل القYMة الفل]Y>Hpة، أك�ت م�Hوسالفا أن أو�kانYا ت�ف ج<�ا 
قإلى ج<F مع م��s ال##لOة الfc ی0#�ل )hل ال�ولH0% لOي Kع: األم% وال]الم في م<pقة ال�b األوس~ 

Hدة على ض�ورة ز�ادة ال�0ادل ال0?ار وف�ص االس�0#ار ب�bمf%ال1ل�ی %.  
 f٢ص/٢٧/٧/٢٠٢١ال�أ  

*** 
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ً ی�ف@ م[ppا Kع�10 األمالك ال�قYtة )الق�س الYs�bة حH"ا عاما"أوقاف الق�س" ً  
 

 

نناش� م?لx األوقاف والSbو وال#ق�سات اإلسالمYة )الق�س ال���b جاللة ال#لD ع1� هللا 
]YhYة في م�ی<ة الق�س، )ال0�خل ال�اني صاحF ال�صاKة وال�عاKة على األماك% ال#ق�سة اإلسالمYة وال#

ال#�اش� ل#<ع وو�s م#ارسات االح0الل وت�خالته وم[ppاته ال#�ف�ضة في أمالك األوقاف اإلسالمYة 
 .وال#]YhYة وفي ع#�م ال#�ی<ة ال#ق�سة

نوقال في بYان اص�ره امx انه على م�ار أKام هcا االح0الل وم<c اك�� م% ن>ف ق� ع#�ت 
نYة وشSو ال#]?� األق>ى ال#�ارك على ت��H1 م5اه� الYhاة االصHلة في ع#�م دائ�ة األوقاف اإلسالم

م�ی<ة الق�س ل]aانها، ع�1 سل]لة م�0اصلة م% اسهاماتها ال#Sث�ة في kافة م<احي الYhاة العامة في 
 ًم�ی<ة الق�س ال#0hلة، وذلD للhفا� على _ا)عها الع�Pي وج�ه�ها وام0�ادها، اK#انا م<ها )#�n ال�0ا)~
fال�Hh بH% ال#<�5مات االج0#ا�Yة وق�رتها على الhفا� على اله��ة الMhار�ة وال�قا�Yة وال�ی<Yة في 
م�ی<ة الق�س ودرة تاجها ال#]?� األق>ى ال#�ارك، )اإلضافة الى kافة ال#ق�سات واالوقاف اإلسالمYة 

 .وال#]YhYة
وقاف اإلسالمYة )فMل واضاف انه رغ: kافة م[ppات االح0الل ال#0الحقة، ن?�h دائ�ة األ

ال#[ل>H% م% رجالها و�0PجHهات أصhاب ال�صاKة الهاش#Yة والقائ#H% علHها ج"اه: هللا ع<ا وع% 
ال#]ل#H% خ�H ال?"اء، ع#ل� على دع: وت��H1 وت�سYخ معادالت ال>#�د أمام م�جات ال0ه��� تارة 

، اال أن سلpات االح0الل وضع� نف]ها ال�Hم في  ص�اع م�اش� مع ت�اج�نا الع�Pي nوال0ه#�Y تارة أخ�
ًال#ق�سي ع�1 أح� أخ�p ال#[ppات وأك��ها ت�م�Hا واس0ه�افا الح� أه: ال#�اك" ال�قا�Yة والMhار�ة  ً
وال0?ار�ة في م�ی<ة الق�س ال#0#�ل )bارع ال]لpان ال<اص� صالح ال�ی% وع#�م ال#<pقة الb#الYة 

لY1pعي ل�0اج�نا الع�Pي واإلسالمي وال#]hYي في هcه ال#pYhة )ال1ل�ة الق�K#ة وال0ي تabل االم0�اد ا
ال#�ی<ة، وذلD ع�1 ما س#0ه )ال#[p~ الهaYلي ال#hلي ل#�k" م�ی<ة الق�س الYs�bة والfc ت: اع�اده م% 

 .٢٠٢٠خالل ما K]#ى )الل?<ة ال#�k"�ة للYp]0~ وال1<اء في شه� ت��b% األول م% العام 
ه مع ال?هات القان�نYة واله<�سYة والفعالYات وال#Sس]ات وHP% انه )ع� م<اقbة ال#[p~ وت�ارس

ال#ق�سYة ذات العالقة خل� م?لx األوقاف إلى ح�Yقة هcا ال#[p~ ال0ه���f ال#غلف وال#<#� )h?ج 
 �HHوع تق�bل اال م�#K ال الhوأه�افه في واقع ال ~p]#ا الcان ج�ه� ه �Hح ،:Y5>0عادة الRو ���p0ال

 دون#ا ت#0لD دائ�ة األوقاف اإلسالمYة ال�H�O م% العقارات داخل 0٦٦٥ه آخ� لل1<اء على ما م]اح
ح�وده، وعلى ال�غ: م% ال[�pرة في م?#ل أه�اف هcا ال#[p~ اال ان م?لx األوقاف اإلسالمYة 
nوشSو ال#]?� األق>ى ال#�ارك ی� )أن ذروة هcه ال0?اوزات ت0#�ل ب<Yة اع�0ار )ع@ األمالك ال�قYtة  ن

ًحH"ا عاما  ً "kعلى دور م� ~p]#ا الcه �Hع% تأث DYت ع<ه او الق�1ل )ه، نا��a[ال %a#K ا ام� الcوه
ال#�ی<ة الK fcع� القلF ال<ا)@ )الYhاة م% ت?ارة وسYاحة وت���Y ور�ادة اع#ال وش�kات ومSس]ات 
ا fتعلY#Yة وع�د م% ال#Sس]ات العامة ال#0<�عة، k#ا انه ال#�k" ال�Hh ال�حH� الK fc[�م سaانه
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 ألف ن]#ة وسائ� ال#�ا_<H% م% kافة األراضي الفل]Y>Hpة وما ٤٠٠ال#ق�سHH% الcی% ی0?اوز ع�ده: 
 .Kِف� لها م% زوارها ال#]ل#H% وال#]HhY% م% kافة انhاء العال:

وعلYه وRزاء kل هcا االس0ه0ار وال0?اوزات وال#[ا_� ال0ي ت0O<ف م�ی<ة الق�س على أث� هcا 
ًقاف والSbو وال#ق�سات اإلسالمYة على رفMه ال#pل� شaال ومM#�نا kل ما ال#[p~ یkS� م?لx األو ً ن

 f�<0افة أب<اء م�ی<ة الق�س لالل0فاف ح�ل دائ�ته: وأمالكه: ومق�ساته: للk اY��0ه م% أه�اف، دا�hKً
 .قلهcا ال#[p~ وا)pاله والغائه )ال�p ال#�bوعة

�ني k#�ی<ة ت[Mع لق�ة قائ#ة )االح0الل ك#ا یkS� م?لx األوقاف أن م�ی<ة الق�س وضعها القان
ًال#1<ي على ع<?هYة الق�ة وال0ي ل% تعYpه ی�ما حقا في تغ�HH أf وضع قان�ني أو سYاسي أو 
دK#�غ�افي في ح�ود ال#<pقة ال#0hلة، وعلYه فإن هcه ال#[ppات وغ�Hها )ا_لة وت0عارض مع kل 

 . ال0عا_ي معها والع#ل إللغائها ووقفهاال#�ادئ والق�انH% واألع�اف ال�ولYة و�?F رفMها وع�م
َن�� غالF على أم�ه ولO% أك�� ال<اس ال Kعل#�"  َُّ َ َ َْ َ ِ َ َ ٌ ََ َّْ َ ََّ ِ ِِ ْ َُ ِ َ" ):Y5ص�ق هللا الع (  

  ١ص/٢٧/٧/٢٠٢١ال�س�0ر 
*** 

  نم?لx األم% واألم: الh0#�ة مpال�1 ب0<فcH ق�اراته: ذات ال>لة )فل]Hp%: اشY0ة
  

م% جه0ه قال رئxY ال�زراء الفل]Hp<ي دمحم ...  <<– مل إب�ا�Y: وال�kاالتكا – الق�س ال#0hلة
 ،%Hp[ق�اراته: ذات ال>لة )فل cHال�1 ب0<فpة، م�h0#األم% ال�ولي، واألم: ال xة، إن م?لY0ناش
وRخ�اجها إلى ال�اقع، )#ا Kعpي ال#Sس]ة م>�اYsة إضا�Yة ل#ا تق�م )ه )>ف0ها ال#ف�ضة ألجل ال]الم 

  .ل:في العا
 xی<اق� م?ل ،%Hp[تق�م� )ه دولة فل Fأنه ب<اء على _ل xل#0ه امk ة فيY0وأضاف اش
األم% ال�ولي غ�ا األرPعاء ان0هاكات االح0الل، واع0�اءات ال#]H>_�0% ال#�0اصلة في الMفة الغ�YPة )#ا 

ة ل#ا KعانYه فHها م�ی<ة الق�س ال#0hلة، واس0#�ار الh>ار اإلس�ائHلي على أهل<ا في قpاع غ"ة، إضاف
ناألس� في س?� االح0الل، وخاصة األ_فال، وال<]اء، وال#�ضى، وض�ورة الع#ل على س�عة اإلف�اج  n

  .>>...ع<ه:
 f٧ ص٢٧/٧/٢٠٢١ال�أ  

*** 
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%HH>Hp[ة ل>الح الفلYk�Hات أمk�hت  
  

 –أث#�ت جه�د اإلدارة األمYk�Hة ع% تHabل ل?<ة فل]Y>Hpة ... << - ع#ان - % نادKة سع� ال�ی
إس�ائHلYة مk�0bة به�ف تH[h% ال�ضع االق0>ادf لل]لpة الفل]Y>Hpة، ولO<ها أخفق� في ان0"اع ق�ار 
ّإس�ائHلي ل��s االسpY0ان أو ت?#H�ه، في �ل ح�aمة إس�ائHلYة Kق�دها أح� أب�ز م<اص� ال�0سع  fّ

  .االسpY0اني في الMفة الغ�YPة ال#0hلة
، أن ق�ار إعادة ”الغ�”لل�اء ال��0kر خال� م]#ار، لـو�ع�10 ع�M ال#?لx ال�_<ي الفل]Hp<ي، ا

ف0ح الق<>لYة األمYk�Hة للق�س ال#0hلة مSش� واضح على تغ�H ال]Yاسة األمYk�Hة ت?اه القYMة 
ًالفل]Y>Hpة، والfc ب�ا جلYا م<c ات>ال ال�ئxY )ای�ن )ال�ئxY مh#�د ��اس وتأكH�ه على أن إدارته 

  .xY األمk�Hي ال]اب� دونال� ت�امFت[0لف ع% سا)ق0ها ب�ئاسة ال�ئ
ً، أن ال�K#ق�ا_HH% مع�وفH% دائ#ا )ان0هاج الhل�ل ”الغ�” وأضاف الل�اء م]#ار، في ح�ی�ه لـ

ًال�س~ وRعالن ال0أیH� الOامل للYOان اإلس�ائHلي، غ�H أن ال�5وف حالYا ق� اخ0لف�، ح�H )ات لل?الYة 
Hادة األمYال� n�ة ص�تا م]#�عا لY>Hp[ًالفل   .�Ykة والh"ب ال�K#ق�ا_ي األمk�Hيً

 اإلس�ائHلYة إزاء ت>��� ع�د م% الHه�د –ًون�ه إلى أن ه<اك ب�ادر أMKا ل0غ�H العالقة األمYk�Hة 
في ال�الKات الh0#�ة ل>الح ال�ئxY )ای�ن ض� سلفه ت�امF، وس~ تغ�H في ال#��s الHه�دf األمk�Hي 

  .MاKا ال#0علقة )الbأن الفل]Hp<يت?اه الYOان اإلس�ائHلي حYال ال�H�O م% الق
ًوأوضح )أنه م% ال#�0قع أن ی0: تل#x ال0غ�H اK?ابYا على األرض، مYhال في ذلD إلى ع�دة  ً

ًعقF انقpاع _ال أم�ا _��ال في عه� ال�ئxY ت�امF” األون�وا“ال�ع: األمk�Hي ل�kالة الغ�ث ال�ولYة  ً.  
ف0ح الق<>لYة )الق�س واالع�0اف بها kعاص#ة ّغ�H أن الل�اء م]#ار K]�0ع� ال�P~ بH% خ�pتي 

نم]0ق1لYة للفل]HH>Hp%، م% دو أن یلغي ذلD أه#Yة م��s واش<p% م% تأكH� حل ال�ولH0%، )إقامة 
 .نال�ولة الفل]Y>Hpة ال#]0قلة، وال0ي س�O0 عاص#0ها الق�س في �ل اج#اع دولي مpل�

ًوق� ج� الh�ی� مSخ�ا ع% مpالF فل]Y>Hpة السª0<اف ا n ةY>Hp[ة، وال0ي ق� –ل#فاوضات الفلYلHاإلس�ائ 
ًتل�ح بها اإلدارة األمYk�Hة أمام سلpات االح0الل لY�h0قها سY1ال ل�فع ع#لYة ال]الم ق�ما ً.  

وت�ور ال#pالF الفل]Y>Hpة ح�ل اس0عادة ال�ضع الق�K: في ال#]?� األق>ى، وو�s سYاسة 
ن وR_الق س�اح أس� في س?� االح0الل، وو�s االح0الل في إخالء م<ازل الفل]HH>Hp% في الق�س، n

االسpY0ان، وRخالء الS1ر االسpY0انYة، وو�s اقh0امات ج�Y االح0الل ل#�ن الMفة، وRعادة أسلhة 
  .سل�1 م% األجه"ة الفل]Y>Hpة، وت?�ی� ع#لYة ل: الb#ل الفل]Hp<ي

]Yاسات ت�امF ال#<hازة ّوRذا kان ث#ة م% ف]� تk�hات إدارة )ای�ن األخ�Hة على أنها م�اجعة ل
 –ً)ال#pل� للYOان اإلس�ائHلي، إال أنها ال تع<ي تع�H1ا ع% م<�5ر أمk�Hي اس�0اتY?ي لhل ال>�اع الع�Pي 

  .اإلس�ائHلي وRن#ا إدارته فق~
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ّغ�H أن ال0غ�HH الfc ق>�ه الل�اء م]#ار في ال]Yاسة األمYk�Hة الhالYة ی0?]�، في أح� ص�ره،  ّ
  .ض#<ا

ن نائ�ا في ال�Oنغ�س األمk�Hي ی<0#� إلى ٧٣ت )ای�ن )ال0"ام% مع رسالة وجهها وتأتي تk�hا ً
الh"ب ال�K#ق�ا_ي، نهاKة الbه� ال#اضي، إلى ال�ئxY ج� )ای�ن pKال�1نه فHها )ال�0اجع ع% سYاسات 

  .ت�امF ال#�S�ة إلس�ائHل
ت[لي إدارة ت�امF “وح�� ال�سالة ال�ئxY )ای�ن على ات[اذ ع�د م% الk�h0ات لعxa ما K]#�نه 

 .)bأن العالقات اإلس�ائHلYة الفل]Y>Hpة” ع% سYاسة ال�الKات الh0#�ة _��لة األم� والYP"hة
نو_الF ال#�قع� ال�ئxY األمk�Hي )أن Kع�10 ال#]�0_<ات اإلس�ائHلYة غ�H ش��Yة والMفة الغ�YPة 

ه إلى ال0[لي ع% خpة ت�امF ًم0hلة، وه#ا أم�ان تعه�ت إدارة ت�امF )ع�م فعله#ا مpلقا، k#ا دع0
، مb�دة على ض�ورة الMغ~ على االح0الل ل��s م[p~ إخالء ”نصفقة الق�”لل]الم، ال#ع�وفة بـ

  .العائالت الفل]Y>Hpة م% الق�س ال#0hلة
  ٢٦ ص٢٧/٧/٢٠٢١الغ� 

***  
 Fhل�1 م% )ای�ن سpK �Haنن�اب أم��    "اإلعفاء ال1��Mي"ن

  اإلس�ائHلYةم% ال#<5#ات ال0ي ت#�ل ال#]�0_<ات
  رائ� صالhة

%p>ــي “- واشــ Pــ�س الع� ــF )ع�ــ� ال<ائ�ــة ال0ق�مYـــة: ”الق Hة _ل�Hــى وز�ــ�ة ال["انـــة  رشــ رســالة إل
األم��Yaة، جان�H یلH%، تpلF فHها م% إدارة ال�ئxY ج� )ای�ن إنهـاء حالـة اإلعفـاء الـ1��Mي لل#<5#ـات 

 .وال#?#�عات ال0ي ت#�ل ال#]�0_<ات اإلس�ائHلYة غ�H القان�نYة
، مــارك - fالة ال<ـ�اب kــ�ر بـ�ش، ألOـ]ان�ر�ا اوkاســ�Hووقـع علـى ال�ســ ن kـ�رتH"، أن�ر�ــة kارسـ�

 .ب�kان، أKانا ب��]لي و0HPي ماك�ل�م
وأعــ�ب ال<ــ�اب فــي ال�ســالة عــ% قلقهــ: ال�ــالغ مــ% أن ال?#�Yــات ال[��Hــة األم��Yaــة ت#ــ�ل وتقــ�م 

 غHـ� ي االسـpY0ان اإلسـ�ائHلال�ع: ال#�اش� لل#<5#ات اإلس�ائHلYة، ال0ي تع#ل على ت�سYع وRدامة مـ�bوع
fالقان�ني في ان0هاك للقان� للـ�ولي، )#ـا فـي ذلـD دعـ: نـ"ع ال#لYOـة وال0ه?Hـ� القـ]� للفلـ]HH>Hp% مـ%  ن

  .الق�س الYs�bة
 ملHــ�د دوالر ٢٢٠ أن ج#�Yــات خ��Hــة أم��Yaــة أنفقــ� ٢٠١٥ووجــ� تhقHــ� صــhافي فــي عــام 

  .٢٠١٣ و٢٠٠٩ل0#��ل ال#]�0_<ات اإلس�ائHلYة بH% عامي 
ــ"  k�#یــ� )الــ><�و ال�h0ــى وجــه ال ــF، وهــي مــ% أصــل فلــ]Hp<ي، عل Hه�ت رســالة _لbواس0ــf ق

  .إلس�ائHل، وه� م]?ل k#<5#ة غ�H رYhPة في ن���Hرك
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نو�ق�م ال#]�0_<� اإلس�ائHلab( �Hل م]0#� في إح�اق الhق�ل الفل]Y>Hpة في الـMفة الغ�YPـة  ن
 فــي ذلــD ال#<ــازل الOائ<ــة فــي حــي الــYbخ جــ�اح فــي ال#0hلــة واالســY0الء علــى م<ــازل الفلــ]HH>Hp%، )#ــا

  .الق�س الع�YPة ال#0hلة
  ٢٦/٧/٢٠٢١الق�س الع�Pي 

***  

  اع0�اءات
ن م]�0_<ا وع<>�ا م% ق�ات االح0الل Kقh0#� ال#]?� األق>ى١٣٤ ً ً  

  

ّأفادت م>ادر في األوقاف اإلسالمYة في الق�س أن  ً م]�0_<ا إس�ائHلYا، و١١٤ٌ ً ع<>�ا أم<Yا ٢٠ً ً
ی�ل�H / ت#�ز٢٦ی�م االث<H%، ا ال#]?� األق>ى ال#�ارك، ص�اح  م[اب�ات وش�_ة االح0الل، ق� اقh0#�م%

٢٠٢١.  
ٍوانpلق� ع>ا)ات ال#]H>_�0% في اقh0اماتها م% )اب ال#غارPة، غ�ب ال#]?� األق>ى، )�hاسة 

  .م% ع<اص� ال�ح�ات ال[اصة في ش�_ة االح0الل
ّاقh0ــام ال#ـ]?� األقــ>ى، _ـ�ال أKــام " ال#ع1ـ�"#اعــات وت�اصـل عـ>ا)ات ال#ــ]H>_�0% ونـpbاء ج

األسـ�1ع )اسـ�0<اء یــ�مي ال?#عـة والـ]Y� ،�1#ــا ت�0اصـل الــ�ع�ات الـbعY1ة للـ�فاع عــ% ال#ـ]?� األقــ>ى 
  .ًوال�Pا® �Yه، إفbاال ل#[ppات ته��� وتق]Y: ال#]?� األق>ى ال#�ارك

  ٢٦/٧/٢٠٢١م�قع م�ی<ة الق�س 
***  

  Yًخ ج�اح رفMا لق�ار ه�م خY#0ي اع0>ام في حي الb: الق�س
   ش�ان٣تMام% واالح0الل Kع0قل 

  

، ": األKام "- الق�س  ناع0>: ناش�p ومM0ام<� ، فـي حـي الـYbخ جـ�اح ٢٦/٧/٢٠٢١االث<H% ن
ًال#ه�د )إخالء سaانه ق]�ا )الق�س ال#0hلة، رفMا لق�ار سلpات االح0الل اإلس�ائHلي ه�م خY#0ي تMام%  ً

  .وس~ الhي
لOـ�د أحــ� سـaان الhــي، إن األهـالي وال#0ــMام<H% ت�افـ�وا إلــى مaـان خYــام االع0ــ>ام وقـال نH1ــل ا

ً)عــ�ما وزعــ� ســلpات االحــ0الل إخpــارا بهــ�م خY#0ــH% نــ>01ا ل#ــ]ان�ة أهــالي الhــي فــي م�اجهــة مع�kــة 
  .fال0ه?�H الق]� )�h سaانه

مـ% الـ�b_ة، خY#ـة ، اقh0#� _�اق: بل�Kة االحـ0الل ب�فقـة أفـ�اد االث<H%وفي وق� ساب� م% ی�م 
 ســاعH0% أبلغــ� حــ�الي)h?ــة وضــعها علــى قارعــة ال��pــ�، وPعــ� " هــ�م"الــYbخ جــ�اح، وعلقــ� إخpــار 
  .ال�b_ة ال]aان بH#?0� الق�ار
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وأوضــح مــ�اد عYpــة مــ% ســaان حــي الــYbخ جــ�اح، أن _ــ�اق: ال1ل�Kــة وضــع� قــ�ار الهــ�م علــى 
، وح�دت م�ع� اله�م )عـ� الـ]اعة ال�احـ�ة "مملD عا"ال[Y#ة، )h?ة أنها مقامة على قارعة ال���p وهي 

  .االث<H%م% �ه� 
ن سـاعة، وأبلغـ� الـ]aان بH#?0ـ�ه دو )hـ�اليوأضاف عYpة إن ال�b_ة عادت )ع� تعل�H الق�ار 

Dا® ذل�Mة وأك� ال_�bی� م�ة، ث: عادت ق�ة م% ال�hت.  
 )ع� ت�اف� ال�bان م% ال�اضح أن سلpات االح0الل ت�اجع� ع% ق�ار اله�م وج#�ته،: "وقال عYpة

 �hاول فhات االح0الل تpسل ،%HHافh<ر ال�Mي، وحhارع ال#ق�سـي ال یـ"ال یل0ـف "إلى الbان الk إذا
  ".و��kc قYMة حي الYbخ ج�اح ق1ل م�ع� ال#ah#ة األس�1ع القادم

ــة Ypــ�مي لألهــالي مــ% جهــة : "َوأضــاف عHال %H>_�0[ــأتي مــع اســ0ف"ازات ال#ــK ــة K�إن قــ�ار ال1ل
  ".nال�b_ي في الhي م% جهة أخ�وال�0اج� 

  .ًم% جهة ثانYة، اع0قل� ق�ات االح0الل، شا)ا في حي الYbخ ج�اح
وقال� م>ادر مhلYة، إن ق�ات االح0الل اع0قلـ� الـbاب مh#ـ�د صـالح مـ% سـaان بلـ�ة سـل�ان، 
خـالل ت�اجـ�ه فـي حـي الـYbخ جـ�اح لل0ـMام% مـع سـaانه ضـ� قـ�ار االحـ0الل هـ�م خY#ـة ال0ـMام% داخــل 

  .hيال
  .، شابH% م% م<pقة )اب العام�داالث<H%ك#ا اع0قل� ق�ات االح0الل، م]اء 

وأفادت م>ادر مhلYة، )أن ق�ات االح0الل أوقف� شابH%، ل: تع�ف ه��0ه#ا )ع�، في م<pقة )اب 
  .العام�د وأخMع0ه#ا لالس0?�اب، ق1ل اع0قاله#ا

  ٢٧/٧/٢٠٢١األKام 
***  

  اع0�اءات/ تقار�� 
 �ف )اب الع#�د وشارع صالح ال�ی%م[p~ ته���K f]0ه

   

نرف@ م?لx األوقاف والSbو وال#ق�سات  -  كامل إب�ا�Y: وال�kاالت – الق�س ال#0hلة
  .اإلسالمYة )الق�س امx م[p~ االح0الل اإلس�ائHلي في شارع صالح ال�ی% )ال#�ی<ة ال#ق�سة ال#0hلة

)ع� م<اقbة ال#[p~ وت�ارسه مع ال?هات القان�نYة واله<�سYة والفعالYات «وقال ال#?لx أنه 
S#عادة والRو ���p0ج ال?h( �#>#ال#غلف وال f�ال0ه�� ~p]#ا الcقة هYة، خل><ا الى ح�Yس]ات ال#ق�س

 دون#ا، ٦٦٥الY5>0:، ح�H إن ج�ه�ه وأه�افه ال ت#�ل اال م�bوع تقHH� آخ� لل1<اء على ما م]اح0ه 
  .«ت#0لD دائ�ة األوقاف ال�H�O م% العقارات داخله

xرة ف«: واس0�رك ال#?ل�p]ه رغ: أن الcی� أن ذروة ه xإال ان ال#?ل ~p]#ي م?#ل الn
ال0?اوزات ت0#�ل ب<Yة اع�0ار )ع@ األمالك ال�قYtة حH"ا عاما، وهcا أم� ال a#K% ال]�aت ع<ه أو الق�1ل 
)ه، نا�DY ع% تأث�H هcا ال#[p~ على دور م�k" ال#�ی<ة الK fcع� القلF ال<ا)@ )الYhاة م% ت?ارة 
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ل وش�kات ومSس]ات تعلY#Yة وع�د م% ال#Sس]ات العامة ال#0<�عة، k#ا وسYاحة وت���Y ور�ادة اع#ا
 ألف ن]#ة وسائ� f٤٠٠انه ال#�k" ال�Hh ال�حH� الK fc[�م سaانها ال#ق�سHH% الcی% ی0?اوز ع�ده: 

ال#�ا_<H% م% kافة األراضي الفل]Y>Hpة، وم% Kف� لها م% زوارها ال#]ل#H% ال#]HHhY% م% kافة أنhاء 
  .«العال:

أن ال�ضع القان�ني ل#�ی<ة الق�س k#�ی<ة ت[Mع لق�ة قائ#ة )االح0الل «أك� م?لx األوقاف و
م1<ي على ع<?هYة الق�ة، وال0ي ل% تعYpه ی�ما حقا في تغ�HH أf وضع قان�ني أو سYاسي أو دK#غ�افي 

ئ هcه ال#[ppات وغ�Hها )ا_لة وت0عارض مع kل ال#�اد«، وعلYه فإن »في ح�ود ال#<pقة ال#0hلة
  .«والق�انH% واألع�اف ال�ولYة و�?F رفMها وع�م ال0عا_ي معها والع#ل على إلغائها ووقفها

وقال إن سلpات االح0الل وضع� نف]ها ال�Hم في ص�اع م�اش� مع ت�اج�نا الع�Pي ال#ق�سي 
�ة في ع�1 أح� أخ�p ال#[ppات وأك��ها ت�م�Hا واس0ه�افا الح� أه: ال#�اك" ال�قا�Yة والMhار�ة وال0?ار

م�ی<ة الق�س، وال#0#�ل )bارع ال]لpان ال<اص� صالح ال�ی% وع#�م ال#<pقة الb#الYة ال#pYhة )ال1ل�ة 
الق�K#ة، وال0ي تabل االم0�اد الY1pعي ل�0اج�نا الع�Pي واإلسالمي وال#]hYي في هcه ال#�ی<ة، ع�1 ما 

إع�اده م% خالل الل?<ة ال#�k"�ة س#0ه ال#[p~ الهaYلي ال#hلي ل#�k" م�ی<ة الق�س الYs�bة والfc ت: 
  .«للYp]0~ وال1<اء في شه� ت��b% األول ال#اضي

ًوkان� سلpات االح0الل رفع� الH#?0� على اإلج�اءات ال#0علقة )ال#[p~، وح�دت م�ع�ا نهائYا  ً
  .f م% الbه� ال?ار٢٩لالع�0اض ح0ى 

��kا ع�دة ان ال#[p~ قوقال رئxY االئ0الف األهلي لل�فاع ع% حق� الفل]HH>Hp% )الق�س ز
ما ) ال#<pقة ال><ا�Yة(واضاف أن ال#[p~ م�ت�~ )#[p~ وادf ال?�ز .  دون:K٧٠٠#0� على م]احة 

، الfc یه�ف إلى إزالة ال#<pقة ال><ا�Yة م% وادf ال?�ز واس10�الها )#<pقة »نب�ادf ال]HلK»�O]#ى 
  .مهYأة ل1<اء ف<ادق ومaاتF وم�اك" خاصة

ق سY#ا مSس]ات حق� االن]ان ال#[0لفة، ع% قلقها الb�ی� ج�اء ّوع�1ت جهات ع�ی�ة، ال
نال#[p~ ال#�kcر، الfc یه�ف إلى ت?#H� ال�ضع الع#�اني القائ: في م�k" ال#�ی<ة )abل �hKل دو 
ّت�pرها وتق�مها ل]<�ات _��لة، ال سY#ا وأنه Kع�ف أب<Yة وم]احات شاسعة م% ض#% ال#[k ~p#<ا_�  ّ

   .أث��ة للhف²
عH� م0>ل، ش<� ق�ات االح0الل اإلس�ائHلي، امx ح#لة اع0قاالت وم�اه#ات واسعة وعلى ص

  . فل]Y>Hpا١٦نفcتها في م<ا_� م0ف�قة )الMفة الغ�YPة وم�ی<ة الق�س ال#0hلة _ال� 
ال�hم  – ك#ا اقh0: ع�bات ال#]H>_�0% ال�p0#فH% الHه�د )احات ال#]?� األق>ى ال#�ارك

ونفcوا ج�الت م�1bهة وأدوا _ق�سا اس0ف"از�ة في ،  ال#0hلةالق�سي ال���b )#�ی<ة الق�س
  .>>...)احاته
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 f٧ ص٢٧/٧/٢٠٢١ال�أ 
*** 

  تقار��
 ال�0جه إلعادة ف0ح الق<>لYة األمYk�Hة )الق�س ض�Pة لالئ0الف ال�ahمي اإلس�ائHلي

  

ّ یه�د ال�0جه االمk�Hي )إعادة ف0ح الق<>لYة األمYk�Hة ف- ع#ان - % نادKة سع� ال�ی ي الق�س ُ
ّال#0hلة، اس0ق�ار االئ0الف ال�ahمي اإلس�ائHلي اله� م<c تأسY]ه، م�ل#ا ی"�� م% ع#� ّ  %Hال�0ت� ب

ال�pفH% ع<� رف@ االح0الل ل#pالF واش<p% ت?اه الفل]HH>Hp%، وال0ي ق� یF1[0 تل0H1ها في ض�ف 
#Y� ،�H<ال]اب� لع#�ها ال"م<ي الق DOر ال0فcة ح� نYلHمة اإلس�ائ�ahُال نا ی� م0ا)ع� للbأن الفل]Hp<ي ّ n

االس�ائHلي )أن ف0ح الق<>لYة Kع�10 ض�Pة لق�ارات ال�ئxY االمk�Hي دونال� ت�امF وانO0اسة س�0اجه 
  .ال�ahمة االس�ائHلYة والH#Y% ال�p0#ف )ع� رف@ ادارة ال�ئxY )ای�ن لق�ارات سلفه
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، ال?ه�د ال�H�hة ل�n ” ب�H>Hنف0الي“وتc1ل ال�ahمة اإلس�ائHلYة، ب�ئاسة الH#Y<ي ال�p0#ف 
ً، ت?<�ا ألf ت�عات ٢٠١٩ُاإلدارة األمYk�Hة ل0أجHل خ�pة إعادة ف0ح الق<>لYة )الق�س، وال#غلقة م<c العام 

ًق� تل�H<#( �hها إزاء وج�د أعMاء داخل أإلئ0الف أك�� غل�ا وشppا ی�ف�M تق�K: ما Kع�10ونه ت<ازال  ن ً ً
  .مه#ا kان وزنه ال]Yاسي وال�بل�ماسيللفل]HH>Hp% أو تY�hقه: ألf ن>� 

ًو�Sدf ال�0جه األمk�Hي إلعادة ف0ح الق<>لYة )الق�س، وال0ي ق� تSسx الحقا لالع�0اف )ال#�ی<ة  ّ
عاص#ة ال�ولة الفل]Y>Hpة ال#]0قلة أس�ة )اإلج#اع ال�ولي، إلى إK?اد ردود فعل م�p0فة م% الع<اص� 

 ق� تق�د إلى حله، في �ل ت��O<ه م% أح"اب م<ق]#ة الY>H#Yة في االئ0الف ال�ahمي اإلس�ائHلي
  .أی�ی�ل�جYا قابلة لل0فDO في أf ل5hة

نو�bي ذلD ع% تقا_ع إس�ائHلي حاد مع ال#��s األمk�Hي الfc ی<�5 إلYه الفل]�p]k �H>Hpة  ّ
سYاسYة ودبل�ماسYة مه#ة ن�h ث�H1 ع�دة العالقات الفل]Y>Hpة األمYk�Hة، م�ل#ا تh#ل في _Yاتها 

  .رسائل سYاسYة وازنة ت�م" إلى خ�Mع قYMة الق�س لpاولة ال#فاوضات
و�ع<ي ذلD رف@ اإلدارة األمYk�Hة لق�ار ال�ئxY األمk�Hي ال]اب� دونال� ت�امF اع�0ار الق�س 
)��pbها ال�bقي والغ�Pي عاص#ة للYOان اإلس�ائHلي، م#ا ق� ی��H م�ا_% خالف ج�ی�ة بH% ال�الKات 

  .الس�0اتY?ي ال0قلf�H في ال#<pقةالh0#�ة وحلYفها ا
وم% ه<ا جاء ال#pلF اإلس�ائHلي م% واش<p% ل0أجHل إعادة ف0ح الق<>لYة األمYk�Hة في الق�س، 
ح0ى نهاKة ال>�Y الhالي، ح0ى ال تF1[0 في صع�Pات سYاسYة لل�ahمة ال?�ی�ة في ال�ق� الhاض�، 

وال0ف��� على ز�Y: ال#عارضة اإلس�ائHلYة وPه�ف ال]#اح لها ب�0ف�H االس0ق�ار ال]Yاسي ال#pل�ب، 
  .ُالhالYة، رئxY ال�زراء ال]اب� ب<YامH% نY>0اه�، ال�ah( �P�0#مة ب�H>H إلسقا_ها

ف<Y>0اه� K]0[�م قYMة الق<>لYة ألغ�اضه ال]YاسYة، وإل�هار ض�ف ال�ahمة اإلس�ائHلYة 
إلى اس0#الة صف�ف الHH>H#Y% ال�p0#فH% ال?�ی�ة وع�م ق�رتها على م�اجهة اإلدارة األمYk�Hة، وه� K]عى 

وال#]H>_�0% داخل االئ0الف اإلس�ائHلي، م% أجل Ysادة ح#لة ل#<ع إعادة ف0ح الق<>لYة األمYk�Hة في 
ًالق�س، خ�فا م% أن ت?لF تلD ال[�pة اع�0افا أمYk�Hا )ال#�ی<ة kعاص#ة لل�ولة الفل]Y>Hpة، وPال0الي  ً ً

  .تق]Y#ها في م<�5ر االح0الل
1ً�و أن اإلدارة األمYk�Hة ماضYة ق�ما في ت<فcH وع� ال�ئxY ج� )ای�ن )إعادة ف0ح الق<>لYة و�

ًاألمYk�Hة )الق�س، ولO<ها ق� ت]FH?0 مSق0ا لل#pلF اإلس�ائHلي )إرجاء فh0ها قلYال لل#]اع�ة في الhفا�  ً
س بها، السY#ا وأن ع�م على اس0ق�ار ال�ahمة اإلس�ائHلYة ال?�ی�ة وع�م ت<فcH خ�pات م% شأنها ال#]ا

ت#��� ال#H"انYة یSدf إلى إسقا® ال�ahمة، لO% في حال ت#���ها فإن ال�ahمة ق� ت>#� ح0ى نهاKة 
  .n، ما ل: ت0ع�ض ألزمات أخ�٢٠٢٢

 Fالpم F1[( ،ة العامةYان"H#ع� إق�ار ال( Dh#مة االح0الل ق� ت?� نف]ها على ال�aأن ح �Hّغ
Hp[أن الفلbای�ن في ال( xYال#�0قعة ال�ئ Fالp#إن )ع@ ال �Hة، حYان"H#ي وال0ي أرجأها ل#ا )ع� الH>

  .لإلدارة األمYk�Hة ق� تSدf إلى حل ال�ahمة اإلس�ائHلYة
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في حH% ق� تل?أ ح�aمة االح0الل إلنقاذ م>�Hها م% اإلنهYار إلى االق0>ار في اس0?اب0ها لإلدارة 
مh�دة تع#ل على تH[h% ال�ضع االق0>ادf األمYk�Hة على ال�b االق0>ادf ل?هة ات[اذ اج�اءات 

لل]لpة الفل]Y>Hpة، )#ا سYع#ل على إ)قاء حالة ال?#�د في ال#لف ال]Yاسي الفل]Hp<ي، وس~ رف@ 
fغة ال]الم االق0>ادY<ي ل>Hp[فل...،<<  

  ٢٦ ص٢٧/٧/٢٠٢١الغ� 
***  

�H>Hp[س�: نالفل�kلله�ل� �Hا ال<هائKاhMنال 
 

 ٢٣/٧/٢٠٢١) قp% ح�ل ال�b األوس~تق��� واش< (–* أالن ب�اونفHل�
 عالء ال�ی% أب� ز�<ة: ت�ج#ة

ًع<�ما ن<اق� ال#?"رة ال0ي ارت1Oها ه0ل� في ح� س0ة مالیH% یه�دf أوروPي، فإن<ا غال�ا ما  ِ

، الcی% ان0"ع� )الده: م<ه: �H>Hp[ا؛ الفلMKا آخ�و أKاhان له ضk س��kقة أن اله�ل�Yُن<]ى ح� ن . ًن
، وkان وkان�ا ضhاKا أب��اء ع f<�ما سعى العال: إلى ت�ف�H مaان للHه�د الcی% ش�ده: االس10�اد ال<از

نال"ع#اء الغ��HP ی�غ�1 في فعل ذل��p( Dقة ال تM0#% دع�ة الجHª% یه�د إلى بل�انه:   .ن
وقام ب0أسY]ها، k#ا �HbK ج�Y هال�1 في . كان� ال>ه�HنYة في ال1�اKة ح�kة أقلYة بH% الHه�د

یه�د ل�یه: القلHل م% ال#ع�فة “… ، ”إنهاء اس0ع#ار إس�ائHل، ت���h فل]Hp%“ه: ك0ا)ه ال?�ی� ال#
 ٢.٠٠٠)ع� ¶Yاب ق�مي لف�0ة … )فل]Hp% وناسها، الcی% أ_لق�ا ح�kة لع�دة الHه�د إلى و_% أج�اده:

كان� فل]k ،%Hp#ا وصف0ها ال��ارة …. وفي ن�5ه:، kان ع�ب فل]Hp% م?�د خلYtة لل>�رة. …س<ة
Yن�Hة، ال>ه�Hهbة ال“Fان� مأه�لة . ”أرض )ال شعk أن األرض �HPنوق� ع�ف ال>های<ة األورو

n)ال]aان، )Y1pعة الhال، لO% الع�ب )ال<]�ة له:، ل: �aKن�ا ی�تق� إلى م]�0    .”شعF“ن
الل?<ة اإلس�ائHلYة ض� “وهال�1 عال: أن��و�Pل�جYا یه�دf أمk�Hي هاج� إلى إس�ائHل، وه� ی�أس 

ًجcب� ال>ه�HنYة ج"ءا صغ�Hا م% یه�د العال: في س<�ات “ وم<c ال1�اKة، k#ا �HbK، .”ه�م ال#<ازل ً
 ١٨٨٢ في ال#ائة فق~ م% مل�Hني یه�دf غادروا أوروPا الYs�bة بH% العامH% ٣وذهF . ت��O<ها

  .”n إلى فل]Hp%، الcی% هاج� ال�H�O م<ه: )ع� ذلD إلى بل�ان أخ�١٩١٤و
Hوأوائل الق� م% ال#فارقات أن األص�ات ال �bة في أواخ� الق� ال0اسع عY[Yة ال�ئKنه�د ن

نالع��b% رف�M ال>ه�HنYة، بH<#ا ت1<اها ال#عادو لل]امYة �kسHلة إلخ�اج الHه�د غ�H ال#�غ�ب فHه: 
ً، ت<اق�M ف�Oة ال>ه�HنYة ت#اما تق���ا مع إK#انه: بHه�دKة ”الHه�د اإلصالحHH%”وPال<]�ة لـ. م% بل�انه: ً
نوألغى 0kاب ال>الة لإلصالح األول اإلشارات إلى أن الHه�د ی�ج�و في ال#<فى وRلى ف�Oة . Yةن��1ة عال#

وألغى 0kاب . ال#]Yح الfc سYعH� الHه�د )أع?�Pة م% ج#Yع أنhاء العال: إلى أرض إس�ائHل ال0ار�[Yة
�Hع ال>ل�ات م% أجل الع�دة إلى صهY#نال>الة ج .K fcال �?Yاخام أب�اهام جh5ى )اح�0ام وجادل الh

%HHاء الع�1انY1ر�ة ب�أت ب�حي هللا لألن�pة تYرت م% خالل ع#ل�pة تKه�دHأن ال( �H1ا ال�حي . كcان هkو
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وkان ج�ه� الHه�دKة ه� العقH�ة ال�0حK�Hة . ًتق�مYا؛ ح�H أص��h ح�Yقة ج�ی�ة م0احة لOل جHل
  .األخالYsة

ًق�ارا ی�ف@ أf مhاولة إلقامة ” f%HHk�Hال#Sت#� ال#�k" للhاخامات األم“، ت1<ى ١٨٩٧في العام 
َّصهk �Hان� ملYOة ث#H<ة م% ال#اضي“وأعل% الق�ار أن . دولة یه�دKة ُ nوهي )ال0الي ذ�k مق�سة، … ن

  .”إن أمk�Hا هي صه�Hن<ا. لO<ها لY]� أمل<ا في ال#]0ق1ل
 ب�0H وF0k. وHP<#ا عارض مع5: الHه�د ال>ه�HنYة، اع0<قها الع�ی� م% ال#عادی% لل]امYة

فعل )ع@ قادة العال: الcی% “: الp��1انYة” الغاردKان“، في صYhفة ”تYارات یه�دKة“بH<ارت، ال#�hر في 
ق1ل أن Kعل%، �kز�� . نروج�ا )h#اس لل�ولة الHه�دKة ذلD ألنه: ل: �aKن�ا ی���و وج�د یه�د في بل�انه:

bاء و_% ق�مي للbعF الHه�دf في ب��pانYا ت<�5 )عH% العpف إلى إن‘، أن ١٩١٧لل[ارجYة في العام 
%Hp[للعام ’فل Fة إلى ١٩٠٥ن، أی� آرث� بلف�ر قان� األجانKه�دHدا على اله?�ة ال�Hف�ض ق fcال ،ً

وPع� س<H0% م% إعالنه الbه�H، قال بلف�ر إن ال>ه�HنYة س�ف ت[tف م% الS1س … ال##لOة الh0#�ة
ًفي وسpها، واع�10ته لف�0ة _��لة غ���ا ) الHه�د(الfc _ال أم�ه الfc خلقه للMhارة الغ�YPة وج�د ج]: 

  .” لO<ها ل: تO% قادرة على _�ده أو اسY0عا)ه- ًوح0ى معادKا- 
وأص� ع�M یه�دf في ح�aمة ل��� ج�رج، . في إن?ل�0ا، عارض مع5: القادة الHه�د وع� بلف�ر

ُوز�� ال�ولة لSbو اله<�، إدو�% م�ن0اغ�، على أن Kعامل الHه�د k#?0#ع دی واس0[�م م>pلح . <ين
 ١٩١٧) أغ]xp( آب ٢٣وkان� ال�ثYقة ال0ي أص�رها في . ُل�صف رعاة وع� بلف�ر” معاداة ال]امYة“

  .”معاداة ال]امYة في ال�ahمة الhالYة“)ع<�ان 
 %Hhوواض %Hh0ان القادة ال>های<ة م<فk ،%Hp[في فل fه�دHان الpY0ة األولى لالسKال1�ا c>م

، أعل% م�شYه ١٩١٤م<c العام . ن��و إزالة ال]aان األصلHH% في ال�الدًت#اما في ت�ضYح أنه: ی�
ًشار��، الfc سY>�ح رئY]ا ل�زراء إس�ائHل الحقا لق� ن]H<ا أن<ا ل: نأت إلى أرض فارغة ل<�ثها، لO<<ا “: ً

� إذا k<ا ن]عى إلى ال<5. …جª<ا لغ"و بل� وان0"اعه م% شعa[K F<ه و�ah#ه )ah: لغ0ه وثقاف0ه اله#?Yة
س�ف تفق� -إلى أرض<ا، أرض إس�ائHل، على أنها أرض<ا وح�نا وس#h<ا لD��b ب�خ�ل م#0لOات<ا 

  .”nمSس]0<ا kل ال#�0h وال#ع<ى
ل?<ة “، أنbأ ١٩٣٧في العام . للفل]f ”%HH>Hpال�0حHل اإلج�ار“نودعا دافH� ب% غ�ر�� إلى 

، )ال�pع، ه� تع�H1 ملpف ع% الp0ه�H الع�قي، ”ال�0حHل”و. ”ال�kالة الHه�دKة“داخل ” ت�حHل ال]aان
وF0k أح� م�تY1Oه، . n١٩٦٧ وم�ة أخ� في العام n١٩٤٨وت: ت<فcHه على م]�0 ج#اعي في العام 

fه�دHقی�سف و�0"، م�ی� دائ�ة ت]��ة األراضي في ال><�و الق�مي ال : ”K ا أنه الhواض �aK أن F?ً ن
%H1عbال الOان في ال1ل� لaل )ال ع�ب… مHه� أرض إس�ائ �Hل ال�حhالع�ب م% … ال �H?ل إال تهH1ال س

  .”…ه<ا
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نجعل الع�ب K[0ف� aK#% في قلF الhل: “و��Hb ال#Sرخ اإلس�ائHلي ت�م س�Y¹Y إلى أن 
ًال>ه�Hني، وkان أMKا ش�_ا ض�ور�ا لY�h0قه ً ِت قلHلة، ل: ی<ازع أf م% ال>های<ة ومع اس�0<اءا… ً

  .”أو أخالق0Hه- fال�¶�ة في ال�0حHل الق]� 
، kان� ال>ه�HنYة ق� اجc0ب� ١٩٤٥)hل�ل العام “: وF0k مSرخ إس�ائHلي آخ�، إKالن )ابYه

ل: ت0: اسb0ارة ال]aان … نأك�� م% ن>ف مل�H م]�0_% إلى بل� kان ع�د سaانه ح�الي مل�Hني ن]#ة
%HHلh#ةول:… الKإلى دولة یه�د %Hp[ل فل��hوع ت�bا ه� . … ی0: االل0فات إلى اع�0اضه: على م#kو

 �p>#اكل ه� الb#ه الcان ال�د على هk ،ة ال]ا)قةYانpY0ات االس0ع#ار�ة االسk�hع الY#ال مع جhال
على كان� ال��pقة ال�حH�ة ل�0سYع ال#]H>_�0% س�pYته: . ال#"دوج لإل)ادة وت?��� ال<اس م% اإلن]انYة

 في ال#ائة، وض#ان أغلY1ة دK#�غ�ا�Yة ح>��ة، هي إخ�اج ال]aان األصلHH% م% ٧األرض إلى ما )ع� الـ
ما ت"ال إس�ائHل … fوهcaا، فإن ال>ه�HنYة هي م�bوع اسpY0اني اس0ع#ار ل: 0aK#ل )ع�. و_<ه:

… ي و_<ه:وت?�د الفل]HH>Hp% م% م#0لOاته:، وت<�O على ال#�ا_<H% األصلHH% حقه: ف… ت]0ع#�
 �Hهpان� ج��#ة تk ،لHمة إس�ائ�aح �hة، ال0ي أص�Yن�Hة ال>هk�hادة الYs 01هاOال?��#ة ال0ي ارت

  .”ع�قي
نال]F1 في أن )ال�سع ال<�5 إلى الفل]HH>Hp% على أنه: الhMاKا ال<هائ�H لله�ل��kس� ه� أن 

ً� عارض�ا ال>ه�HنYة سا)قا، إلى ت"ای� معاداة ال]امYة في أوروPا دفع الع�ی� م% الHه�د، الcی% kان�ا ق
. نال<�5 )إK?ابYة إلى ف�Oة إنbاء دولة یه�دKة في فل]k %Hp#ل?أ ألولDª الcی% ی0ع�ض� لالضpهاد

ًوP�أت ال#<5#ات الHه�دKة في ال�الKات الh0#�ة، ال0ي kان� ق� عارض� ال>ه�HنYة دائ#ا في ال]اب�، في 
�، ل: aK% ه<اك دع: �H1k م% الHه�د في ال�الKات الh0#�ة نم% دو ه0ل. إK?ابYة ال<�5 إلHها )abل أك��

نوم% دو اله�ل��kس�، ل: aK% ل�n األم: الh0#�ة سF1 وجYه . أو أوروPا الغ�YPة إلنbاء دولة یه�دKة
  .إلنbاء دولة إس�ائHل

ًاآلن، أص�ح �k الفل]HH>Hp% ضYhة مفه�ما على نpاق أوسع قووصف� kل م% م<5#ة حق� . ن
معاملة إس�ائHل للفل]HH>Hp% )أنها ” ه�Hم% رایx0 ووت�“، وم<5#ة ”بH[0ل:“س�ائHلYة اإلن]ان اإل

  .”fف>ل ع<>�“
 %HH>Hp[لي وس�ء معاملة الفلHة ال#0>اع�ة لالح0الل اإلس�ائYت0: مقارنة م�جة ال#عارضة ال�ول

  . fعلى نpاق واسع )الk�hة ال0ي نbأت ل#عارضة الف>ل الع<>� في ج<�ب إف���Yا
 �Hbهال�1 إلى أن و� �Yال0ي حقق0ها “ج Dة م]او�ة ل0لY#ة اك0]�1 شه�ة عالY>Hp[ة الفلYMالق

ًوق� أص�ح الفل]�H>Hp رم"ا للbع�ب ال#pMه�ة في kل مaان. fالk�hة ال#<اهMة للف>ل الع<>� إن . ن
ادرة إس�ائHل هي دولة اسpY0انYة راس[ة وق��ة م�ل#ا kان� ج<�ب إف���Yا، ومع ذلD ل: تO% أf م<ه#ا ق

واآلن، حق� ال<Mال الفل]Hp<ي . ”نعلى ه"�#ة أو ته#�Y سaان أصلHH% یp0لع� إلى إقامة دولة ق�مYة
fم]�0 أه#Yة ال<Mال ض� الف>ل الع<>� في العال: n.  
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نوث#ة ال#"�� وال#"�� م% اإلس�ائHلHH% القلقb( %Hأن معاملة )الده: للفل]K ،%HH>Hpأسف� على 
نk ،%h#ا ن"ع:، “:  و�F0a ال�1و�Y]�ر دKفH� ش�ل#ان م% ال?امعة الع��1ة.اب0عادها ع% ال�Y: الHه�دKة

، k<ا عH1�ا في م>�. أب<اء األنY1اء ونh% نع�ف kل ما a#K% مع�ف0ه ع% . نوذات م�ة، k#ا Kق�ل�
وأج� أنه م% ال#�ه� أن<ا، م% بk %Hل . الع�1دKة، وال#عاناة، والHh0"، والغ�0H، وال�Oا�Yة، وال�pد، وال<في

  .”fلbع�ب، أع�نا اخ�0اع الف>ل الع<>� في الMفة الغ�YPةا
بH<#ا ت�Y: صلة م�اش�ة بH% اله�ل��kس� ومعاناة الفل]�10k ،%HH>Hp جH% ه�Hش#ان، ال0ي ف�ت 

أنا “: أوت- في م�قع ت�وث) ی�ن�H( ح"��ان ١٤عائل0ها م% أل#انYا في وق� اله�ل��kس�، ما یلي في 
%HHk�Hل األول م% األمH?س� .م% ال�kان� ف5ائع اله�ل�k ا#>Hا بYان م% أل#انKه�دHال fوق� ف� وال�ا 

وP#?�د ان0هاء ال�hب، ق�م� أل#انYا ألبي … وت�kا وراءه#ا عائلة مات� في ال#ع]�aات. تbO0ف
ّورح�1 ال�ahمة األل#انYة ب�ال�f، وأخ�1ته#ا . تع��Mات ع% خ]ارة ع#له وckلD ع% ج��#ة االضpهاد

 ٧٥٠.٠٠٠وأت]اءل ل#اذا ال �hK للفل]HH>Hp% الـ… عادة ج�ازات سف�ه#ا وج<]0Hه#ا)أن )إمaانه#ا اس0
 ع<�ما تأس]� إس�ائHل تلقي ال#عاملة نف]ها ١٩٤٨الcی% أج�1وا على ت�ك م<ازله: وأراضHه: في العام 
  .”ال0ي تلق0ها عائل0ي )ع� ان0هاء ال�hب العال#Yة ال�انYة

ًب�ال م% ذلD، ت�اصل . ً ض� الفل]HH>Hp% ل: ت<0ه أب�الO% ال�hب“: وت[ل� ه�Hش#ان إلى الق�ل
وأنا أسأل نف]ي a#K �Yk% لhMاKا … إس�ائHل ح0ى ی�م<ا هcا سYاس0ها القائ#ة على الp0ه�H الع�قي

اله�ل��kس� وذر�0ه: أن K?عل�ا م% شعF آخ� ضYhة و�عامل�ه: ب�حYbة على أسx ع�Ysة؟ أسأل 
ُلhق� نف]ها في ال0ع��Mات والع�دة ال0ي م<�h لعائل0ي )ع� أن ننف]ي ل#اذا ال ی0#0ع الفل]�H>Hp )ا ق

نأال �h0[K الفل]�H>Hp ال0ع��Mات وح� الع�دة؟ أال . ق1ل� أل#انYا االع�0اف )ال#]SولYة ع% ج�ائ#ها
نی<�غي أن �aK له: ال�h نف]ه في تق��� ال#>�H الfc تpالF )ه إس�ائHل ل<ف]ها؟ إن<ي أشع� )ال[?ل 

ُی% ألن هcه األع#ال ت�تFO )اس: الbعF الHه�دf، وألن ح�aم0ي ت�ف� ال#ال وال]الح والغFM الb�ی�
  .”ل�ع: هcه ال?�ائ: اإلس�ائHلYة

ل% ی�O0ر هcا “نو�<�غي أن �aK إعالن . ما ی"ال اله�ل��kس� یلقي )5له ال��pل على األشYاء
nأب�ا م�ة أخ� ًواح�ا F?K علH<ا ج#Yعا أن ن0عامل معه )?�Kة” ً  F?K أن ی<�1p فق~ على اله?#ات وال. ً

نوال�Hم، إنه: الفل]�H>Hp ه: . ُال0ي تb% على الHه�د فF[h، وRن#ا على أf م?#�عة دی<Yة أو ع�Ysة
إنه:، لألسف، آخ� . نالcی% ی0ع�ض� ل0ه�ی� اس0#�ار الp0ه�H الع�قي ض�ه: نY0?ة لله�ل��kس� نف]ه

  .ضhاKاه
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*Allan C. Brownfeld: ارbع#�د م Fارك ل#?لة كاتbر م�hك وم“�Hل% ر�ف�O>وهي ”ل ،
؛ ال#?لة الف>لYة ال0ي K>�رها ”قMاKا“، وم�hر ”معه� ل�O>Hل% لل��hث وال0علY:“م?لة ی<�bها 

  .”ال#?لx األمk�Hي للHه�دKة“
 Palestinians: The Final Victims of the :ن�b هcا ال#قال ت�h ع<�ان*

Holocaust 
  

  ٩ص/٢٧/٧/٢٠٢١الغ� 
*** 

  ء ع�YPةآرا
 ال0ع��ل الفل]Hp<ي على الق�ارات ال�ولYة فق~ ل% f�?K نفعا

 

 ح�ی� الق�س
ال0ع��ــل الفلــ]Hp<ي فقــ~ علــى قــ�ارات األمــ: الh0#ــ�ة وم?لــx االمــ% وال#?0#ــع الــ�ولي فــي حــل 
القYMة الفل]Y>Hpة ل: Kعـ� K?ـ�f نفعـا، ألن ج#Yـع القـ�ارات ال�ولYـة ال[اصـة )القـYMة الفلـ]Y>Hpة ان لـ: 

nلقــ�ة ال0ــي تــ]<�ها، فلــ% aKــ� مــ>�Hها ســ� فــي أدراج وخــ"ائ% الــ�ول وال#Sســ]ات ال�ولYــة وفــي ت?ــ� ا ن
  .مق�م0ها األم: الh0#�ة

فــال#?0#ع الــ�ولي الــ0aK fcفــي )اصــ�ار بYانــات الــF?b واالســO>0ار وفــي مع5ــ: األحYــان ت�جYــه 
>Yاع للق�ارات ال�ولYة، ألن ال�ول االن0قاد ال<اع: ل�ولة االح0الل ال a#K<ه ان ی�غ: دولة االح0الل على االن

الع5#ــى او )ــاالدق مع5ــ: هــcه الــ�ول هــي ال0ــي أوجــ�ت دولــة االحــ0الل علــى االرض الفلــ]Y>Hpة وعلــى 
 cـHه الـ�ول علـى دولـة االحـ0الل ل0<فcغ~ هـMا فانه م% ال#ـ]�0ع� ان تـc0ه العادلة، ولHMح]اب شع1<ا وق

ق رغـ: ان هـcه القـ�ارات ال تل1ـي الhـ� األدنـى مـ% حقــ� القـ�ارات ال[اصـة وال#0علقـة )القـYMة الفلـ]Y>Hpة،
  .شع1<ا ال�_<Yة

ك#ا ان دولة االح0الل تع�ف ذلD جH�ا ولcا ن�اها ت�Mب )ع�ض الhائ~ بهcه الق�ارات، بل ت0عامـل 
، وت�اصــل م[ppاتهــا فــي االســpY0ان  ــcر ال�مــاد فــي العHــ� نمعهــا وkأنهــا غHــ� م�جــ�دة، او انهــا فقــ~ ل

fل�0سع وال0ه��� واالس�لة وال0ه?�H الق]� والق0ل واالع0قال واص�ار الق�ارات والق�انH% ال]�_اني والM: وا
  .الع<>��ة ال0ي ت]0ه�ف شع1<ا وارضه وم#0لOاته ومق�ساته

ولcا فان االن50ار م% ال#?0#ع ال�ولي وفي مق�م0ه األم: الh0#�ة لhل قYMة شع1<ا علـى أسـاس 
ة م<ه، بل على العxa م% ذلK Dعpي دولـة االحـ0الل الف�صـة والـ"م% الق�ارات ال�ولYة، ه� ان50ار ال فائ�

وال�ق� ل0<فcH م[ppاتها وسYاساتها في االراضـي الفلـ]Y>Hpة ال#0hلـة فـي ا_ـار مhاوالتهـا ت<فHـc ال�ؤ�ـة 
  .ال>ه�HنYة )أن دولة االح0الل هي م% ال<Hل الى الف�ات
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Oقة، ال تع0ـ�ف فال#?0#ع ال�ولي خاصة ال�ول ال0ي ساه#� في زراعة الp>#لي في الHان االس�ائY
نس� )الق�ة، وع<�ما ن�O نh% الفل]HH>Hp% وckلD األمـة الع�YPـة واالسـالمYة أق��ـاء، فـإن العـال: حH<هـا  n

%Hp[اصة )فل]الق�ارات ال cHغ~ على دولة االح0الل ل0<فMYس.  
ــ�ة ت1ـــ�أ مـــ% ع<ـــ�نا، ومــ% اول��اتهـــا الع#ـــل )?ـــ� علــى ت�حHـــ� الـــ]احة الفلـــ] Y>Hpة سYاســـYا والق

وجغ�ا�Yا، واالتفاق على ب�نامج ع#ل واس�0اتY?Yة م�حلYة وPعH�ة ال#�n، وع<�ها سH<�5 الH<ا العال: ن�5ة 
م[0لفــة و�1ــ�أ )إعــادة صــYاغة سYاســاته ت?اه<ــا وت?ــاه قــYMة شــع1<ا، امــا اذا )قH<ــا علــى هــcا الhــال مــ% 

ر م% ال#?0#ـع الـ�ولي حـل قـYMة شـع1<ا، انق]ام ی0ع#� شªHا فªHbا وع�م وح�ة ال>ف ال�_<ي، واالن50ا
  .nفان<ا س<[]� ال�H�O، ول% ن?<ي شªHا س� الفbل

ــD مــ% أجــل م�اصــلة نه1هــا لــألرض  ــة االحــ0الل تــ]0غل ذل وPــ]F1 أوضــاع<ا الhالYــة، فــإن دول
والp0هHــ� الع�قــي وته��ــ� القــ�س، فهــل KغلــF قادت<ــا ال#ــ>لhة ال�_<Yــة علــى ال#ــ>الح الYP"hــة والف��ªــة 

، ل��s حالة ال0�ه�ر ال0ي bY�Kها شع1<ا في ال�اخل وال[ارج على kافة ال#]��0ات ال]YاسYة والY<]bة
واالج0#ا�Yـة واالق0ــ>ادKة، ام س<�اصـل سYاســة ال[الفـات ال0ــي ن�اهــا تh0ـ�ل الــى صـ�اعات علــى ال#�اكــ" 

حــ� وال ان ال0ـار�خ ال یــ�ح: وان قـYMة شــع1<ا هـي األســاس، وهـي ال0ــي K?ـF ان ت� .وال#�ج�Yـات وغ�Hهــا
 .قتف�

  ٢٥/٧/٢٠٢١ج���ة الق�س 
*** 

 قاألردن ودورة ال0ار�[ي وم]ان�ته لhق� الbعF الفل]Hp<ي
 fس� الق�وة

 ال�اب0ة في الع�دة وRقامة ال�ولة الفل]Y>Hpة الbعF الع�Pي الفل]Hp<ي مh( D[#0ق�قه ال�_<Yة
 و��ف@ وabPل مpل� وواضح ألf ١٩٦٧ال#]0قلة وعاص#0ها الق�س على kامل األرض ال#0hلة العام 

 و�10ل�ر f١٩٦٧ت�اج� إس�ائHلي م�ني أو ع]�a على أf ج"ء م% األرض الفل]Y>Hpة ال#0hلة عام 
ًقة ال ت<]?: مع ال#�ج�Yات ال�ولYة وفقا ل#�ادرة ال]الم االج#اع الع�Pي في ع�م الق�1ل )أf خpة أو صف

الع�YPة وق�ارات الY��bة ال�ولYة وم1�أ االرض مقابل ال]الم وckلD ع�م الق�1ل )أf صفقة ال ت[�م 
قتhق�H ال]الم ال�ائ: والbامل في ال�b األوس~ وال تل1ي حق� الbعF الفل]Hp<ي ال#�bوعة  .ق

الل ال�H[>0 ال#]0#� بH% الOل الع�Pي حk �Hان ال#��s االردني وق� ت1ل�رت تلD ال#�ا�s م% خ
قالH#0#" واإلج#اع على دع: الhق� ال0ار�[Yة للbعF الفل]Hp<ي وح�ص جالله ال#لD ع1�هللا ال�اني 
وخالل ز�ارته ال0ار�[Yة لل�الKات الh0#�ة االم��Yaة على بل�رة ال#�ا�s ال#ل0"مة وال�اع#ة لل<Mال ال�_<ي 

Hp[افة االصع�ة الفلk ة على"H#0#ة الY>Hp[ة الفلYا نا)ع م% خالل العالقات األخ��ة األردنcي وه>
نوت?]H�ا لل�ع: األردني ال#]0#� للhق� ال0ار�[Yة الفل]Y>Hpة ل�O0 القYMة الفل]Y>Hpة حاض�ة في  ق

 .ج�ه�ها ض#% ال#�اح�ات ال�<ائYة االردنYة االم��Yaة
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قلbاملة ت?اه دع: الhق� ال0ار�[Yة وت]0#� ب�ع: الbعF وتh#ل االردن رسال0ها ال]YاسYة ا
الفل]Hp<ي في kافة ال#?االت م% خالل ت?]H� العالقات ال#>��Hة ال#k�0bة بH% الbعH1% األردني 
نوالفل]Hp<ي �k ان ه#ه: واح� وه� ال0[ل� م% االح0الل لألرض الفل]Y>Hpة وRقامة ال�ولة الفل]Y>Hpة 

 %Hªة ال0ي ال#]0قلة وع�دة الالج�H1Oال?ه�د ال Dع<ا إال وان ن�#% تل[K ا ال#?ال الcاره: وفي هKإلى د
تc1لها االردن وخاصة ما Kق�م )ه جاللة ال#لD ع1�هللا ال�اني في ح#اKة ال#ق�سات اإلسالمYة وعلى رأسها 
ال#]?� األق>ى و�sة ال>[�ة وال�ق�ف مع اب<اء الbعF الفل]Hp<ي في الق�س ودع#ه: به�ف تع"�" 

 .#�ده: وث�اته: في األرض ال#ق�سةص
fوتabل تلD ال##ارسات االس�ائHلYة وع�وان دولة االح0الل الع<>� لh0#ل خ�pرة )الغة )ع� ان 
 Fعbان والف>ل الع<>� وح�مان الpY0ع<ة االس�bالع<>��ة ل %Hالق�ان Dتل cHت: اع0#اد م#ارسة وت<فf

% الع#ل على ال0أكH� الع�Pي على دع: ص#�د الفل]Hp<ي م% حق�قه ونهF أرضه وفي �ل ذلD ال ب� م
اب<اء ال#�ی<ة ال#ق�سة وال0"ام ال�ول الع�YPة ب�ع: م�ازنة دوله فل]Hp% وت<فcH ق�ارات الق#: ال]ا)قة 
ًب0فعHل ش�aة أمان مالYة دع#ا ل�ولة فل]Hp% ل#�اجهة الMغ�® ال]YاسYة وال#الYة ال0ي ت0ع�ض لها م% 

 .ق1ل ح�aمة االح0الل الع<>��ة
وم% اجل م�اجهة الع�وان االس�ائHلي ال ب� م% اه#Yة الع#ل على ال>عH� الع�Pي وPل�رة 
اس�0ات?Yة سYاسYة م�ح�ة والع#ل على ات[اذ اإلج�اءات لh#اKة م�ی<ة الق�س الYs�bة ال#0hلة والhفا� 

المYة وت�ج#ة على ه��0ها الع�YPة ومaان0ها القان�نYة وال0ار�[Yة )#ا bK#ل مق�ساتها ال#]YhYة واإلس
ال<0ائج ال#ه#ة لل"�ارة ال#ه#ة وال0ار�[Yة ل?اللة ال#لD ع1�هللا ال�اني لab0ل انpالقة م0?�دة ل1<اء ال�قة 
وR_الق قpار ال]الم ال#1<ي على م<ح الbعF الع�Pي الفل]Hp<ي حق�قه ووk �sل اشaال االسpY0ان 

 .س�ائHلYةوس�قة االراضي الفل]Y>Hpة القائ#ة على سYاسYة ال0ه��� اال
رسالة االردن ال]YاسYة وما ی10ل�ر على ال>عH� الع�Pي م% م�ا�s تh#ل ال0أكH� وال�ع: ال#pل� 
للقYMة الفل]Y>Hpة �kنها تع�10 رسائل مه#ة ج�ا للعال: )أس�ه وخاصة تأكH� جالله ال#لD ع1�هللا ال�اني 

ساس حل ال�ولH0% وانه خYار على ان تhق�H ال]الم العادل والbامل ال a#K% ان یh0ق� اال على أ
اس�0اتY?ي وP#ا Ys %#MKام ال�ولة الفل]Y>Hpة ال#]0قلة ذات ال]Yادة والقابلة للYhاة على خ�p® ال�ا)ع 

  . وعاص#0ها الق�س١٩٦٧م% ح"��ان عام 
  ١٥ص/٢٧/٧/٢٠٢١ال�س�0ر 

*** 
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  آراء ع��1ة م�0ج#ة
 خ�p وج�دf علH<ا" BDS"ح�kة ال#قا_عة 

 

 أودf لYفHــل األســ0اذ )aلYــة اإلعــالم، ورئــxY م�kــ" االتــ>ال الــ�ولي  اإلســ�ائHلي ال�1و�Yــ]�رقــال
ح�kـة ال#قا_عــة العال#Yــة "أن " ٢١ع�Pــي"، ت�ج#0ـه إسـ�ائHل الHــ�م )?امعـة )ــار إKـالن، فــي مقـال )ــ>Yhفة

، تع10ـ� معارضـة ل�جـ�د إسـ�ائHل، وفـي أf حـ�ود جغ�ا�Yـة، بـل إنهـا تلـ�ح BDSإلس�ائHل ال#ع�وفة )اسـ: 
 واألهـ: مـ% ذلـD خلـ� )ال�م�ز ال<از�ة، والh�ی� ع% ن�b ال#Sام�ات الHه�دKة، والh0ـ��@ علـى إسـ�ائHل،

ال ی�جـ� شـيء أك�ـ� أه#Yـة مـ% تع��ـ� "أنـه  و".ال�عF ال#ـادf والY�hقـي فـي حـ�م ال?امعـات حـ�ل العـال:
 ح�kة إرهابYة، ح0ى إن ال]YاسHH% والقادة اإلس�ائHلHH% ل: BDSال�ئxY اإلس�ائHلي یh[0اق ه�ت]�غ )أن 

  ".ءمة لهcه الk�hةKفعل�ا ذلD )ع�، ولcلD فق� ال ی�ج� تع��� أك�� دقة ومال
هcا ال0ع��� م% ق1ل ه�ت]�غ Kع�10 خ�pة YsادKـة مـ% ال�رجـة األولـى، علـى أمـل أن "وأوضح أن 

نت�h0ل إلـى سYاسـة مH�انYـة، ولـcلD ت�قـى مpل�ـا مـ]0#�ا وجـادا وم�0اصـال، وال K?ـF أن aKـ� أf هـ�ادة 
: ح�kـة ال#قا_عـة، مـ% أجـل وضـع �Yه، ض� ال�ول األوروYPة وال�الKات الh0#�ة واألم: الh0#ـ�ة ال0ـي تـ�ع

  ".ح� لها، والع#ل على ت><Yفها في ال#<�5مة العال#Yة ت�h ب<� ال#<5#ات اإلرهابYة
مقا_عـــة شـــ�kة اآلKـــk xـــ��: مـــSخ�ا جـــاءت تـــ�Hkcا لإلســـ�ائHلHH% ب�جـــ�د ح�kـــة "وأشـــار إلـــى أن 

م��Yaة ع<� االح0فـال )ـbه� ال#قا_عة، وفعال0Hها، و�aفي دخ�ل أح� ال?امعات األوروYPة أو الK�>Oة أو األ
 fهـ�دHk ـا أن ت1ـ�زPم�غ� xYومفادها أنـه لـ ،%Hها العªp]قة ال تYف ع% ح�bO0: الHل ، ًالف>ل الع<>� f

، بل ع% سل�ك واقعي فعال fفي ذلD ال�ق�، وأنا ال أتh�ث على ال#]�0 ال�م" n."  
#لــه الــ]اب� تع��ــ� ه�تــ]�غ لk�hــة ال#قا_عــة بــcلD ال�0صــK �Yــأتي انpالقــا مــ% ع"وأوضــح أن 

ال#�وعة ه<ا في إسـ�ائHل، لOـ% ال#�Hـ� " اإلرهاب"ًرئY]ا لل�kالة الHه�دKة، و�ه�ف إلى خل� ال�عي )5اه�ة 
ًلل�هــbة أن مSســ]ات ال�ولــة ال ت]0ــ�YM _ال)ــا إســ�ائHلHH% أو یهــ�دا فــي ال[ــارج، وفــي األســ�0دی�هات  ً

  ".ق� اف0قارا تاما لل�عي بهااإلعالمYة ل0[�1ه: ع% خ�pرة ال1ي دf أس، ما abKل مع م�ور ال�
ال#pلـــ�ب مـــ% إســـ�ائHل فـــي هـــcه ال#�حلـــة إرســـال رســـالة لل�ahمـــة األل#انYـــة )عـــ�م "وأضـــاف أن 

ــ ـــ ـــ�اف ب ــ�د BDSاالع0ـ ــ� الHهــ ــــة ضــ Y�Yــة ح� ــ ـــYفها )أنهــــا أداة ع<Yف ــــ]امYة، وت�صـ ــة لل ــ Kعاد#k ـــة  الk�hـ
ل[ـارج تـabل أوضـح دلHـل علـى واإلس�ائHلHH%، وأن>اره: في أل#انYـا، مـع العلـ: أن ت?�Pـة ال?امعـات فـي ا

 xف0ي هــآرتYhح فــي مقاالتهــا ال#�ســلة إلــى صــMــا ی0ــ#k ،ــا)ع األیــ�ی�ل�جيpال fــة ذk�hه الcــاب هــpخ
"#Kرك تا���Hاته#ا" ون�H5أو ن.  

ال#�Hــ� لل�هــbة أنــه ال ی�جــ� شــيء فـي ح�kــة ال#قا_عــة یــ0: فــي ال5ــالم، بــل إنهــا "ولفـ� إلــى أن 
<5ـ� عـ% الhـ�ود ال?غ�ا�Yـة؛ ودأب دائ#ـا علـى ال0لـ��ح )الالف0ـات ح�kة معارضة ل�جـ�د إسـ�ائHل، )غـ@ ال

ال0ي تh#ل ال�م�ز ال<از�ة؛ وRشاعة ال#Sام�ات اإلس�ائHلYة على kـل قـYMة م�pوحـة، بـل لـ�م إسـ�ائHل فـي 
  ". س01#�1 إلى وPاء �kرونا ح�ل العال:١١ًكل ح�ث، ب�ءا م% تف?�Hات 
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ة، وهcا ه� ه�فها فعال، خل� حالة م% الMغ~ فـي األه: م% ذلD أن ح�kة ال#قا_ع"ون�ه إلى أن 
ال�hم ال?امعي ض� أf مhاض� ال ی<]?: مع رؤ�0ها، و�ق�م ت>�را م�0ازنا فـي مـا ی0علـ� )ـال<"اع الع�Pـي 
ًاإلس�ائHلي، وفي هcه الhالة فل% ت�O ت�ق0Hه األكادY#Kة في خ�p فF[h، بل أMKا رفاه0Hه وق�رته على  ن

  ".SHدf في ال<هاKة إلى إقال0هإلقاء ن�وة في سالم، ما س
  ٢٥/٧/٢٠٢١ -  ٢١ع�Pي 

***  

  اخ�ار )االن?لH"�ة
 

King-Biden photos speak louder than words 
  

Shehab Al Makahleh  

His Majesty King Abdullah’s visit to Washington and his meetings with senior 

American officials are deemed “victorious” and very “fruitful” as some American 

politicians and officials said, paving the way for a bigger role for the Kingdom in the near 

future. The historic visit of King Abdullah, Her Majesty Queen Rania and His Royal 

Highness Crown Prince Hussein to Washington has important and symbolic connotations 

and denotations. American President Joe Biden has reiterated the very special 

relationship between Jordan and the US and between His Majesty and the White House, 

describing the King as a very loyal friend.   

“I want to welcome back to the White House a good, loyal and decent friend, His 

Majesty. And we’ve been hanging out together for a long time. I met him back when he 

was in the situation his son is, when his father was alive and I was a young senator. And 

it’s good to have him back in the White House. I want to thank you, Your Majesty, for 

your enduring and strategic relationship with the United States. You’ve always been 

there, and we will always be there for Jordan”, said Biden in a welcome statement.  

The American president voiced his gratitude to the King for his vital leadership in 

the Middle East, expressing America’s appreciation for all Jordanian efforts to overcome 

the pressing challenges in the region, stressing that both the US and Jordan will “continue 

to strengthen their bilateral cooperation”.Another important meeting was when King 

Abdullah met with Speaker of the House Nancy Pelosi who expressed her pride in US ties 

with the King and Jordan. Pelosi said: “[I am] honoured to welcome His Majesty King 

Abdullah of Jordan back to the US Capitol and welcome Her Majesty Queen Rania and 

His Royal Highness Crown Prince Hussein Bin Abdullah II before a bipartisan meeting. 

As House Speaker, I take pride in America's relationship with His Majesty”.She said that 

King Abdullah “brings a wealth of knowledge, intelligence, strategic thinking and values 

to these discussions. We always learn so much from him. We're so happy that he's with us 

in the Capitol today”. The incumbent and famous American writer David Ignatius 

commented on King Abdullah and the Crown Prince’s photo with American president as 

“delightful picture” telling the whole story. Ignatius said “a jaunty, beaming Jordanian 

King Abdullah II, followed by his son and heir, the Crown Prince Hussein, accompanied 

by a smiling President Biden, a delightful photo that will trigger a lot of regional 

jealousy”. 

Ignatius confirmed in his op-ed that the king’s visit is “a reaffirmation of the 

uniquely close relationship between the White House and Jordan. King Abdullah is the 

first Arab leader to visit the Biden White House”. Albeit, one of the most significant key 

words by both leaders was "partnership" that will help both Washington and Amman 

rebuild the region through the concepts of integration and incorporation in terms of 

militarily and security matters. Therefore, his majesty’s meeting with Biden has been a 
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strategic summit which empowered Jordan to have a very constructive role in the 

promising Middle East.Iraq, Syria and JerusalemThe King urged president Biden to 

back Iraqi Prime Minister Mustafa Al Kadhimi during his mission to unite Iraq and 

stabilise the country. King Abdullah also urged Biden to join a task force to help stabilise 

Syria, following its cataclysmic ten-year conflict as this will help reach a road map to 

restore Syria and unite its lands. 

The King also warned of “serious consequences” for the absence of unified and 

serious international efforts towards reaching a political solution that preserves the unity 

of Syria’s land and people, stressing the pivotal role of the United States in promoting 

stability in the region and helping achieve peace and prosperity. 

On the Palestinian issue, the Jordanian monarch reaffirmed "the need to intensify 

efforts towards moving the peace process forward and launching negotiations between 

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

establishment of an independent, sovereign Palestinian state on the June 1967 borders, 

with East Jerusalem as its capital". 

Jordan’s adjacency to the Palestinian National Authority is very significant as the 

Kingdom is working hard these days to clarify its stances in regards to the holy sites in 

East Jerusalem under the Hashemite Custodianship and to resolve  the status quo of the 

Palestinian-Israeli conflict to avoid any future military conflicts.Political experts believe 

that during the past four years, Jordan’s foreign policy shifted from being competitor to 

being guarantor of its national interests because the whole Middle East region has been 

moving with a quick dynamism to cope with global changes. The king has conveyed this 

message to the American officials: Amman is doing its utmost to preserve its survival at a 

critical time and under very hard and challenging circumstances.American testament of 

Jordan and its contributions to stability of the Middle East is conducive to secure the 

kingdom a future role in forming a peaceful stable Middle East based on co-existence, 

cooperation and partnership.  

2021-7-26Jordantimes   

*** 

 

IOA displaces Jerusalemite family in Jabel Mukaber 
 

The Israeli occupation authority (IOA) on Sunday morning displaced a Palestinian family 

after forcing it to demolish its own house in Jabel Mukaber, southeast of Jerusalem, at 

the pretext of unlicensed construction.A few days ago, an Israeli municipal crew handed 

the homeowner, Khalil Shekirat, a demolition notice before a police officer phoned him 

today and asked him to carry out the measure with his own hands or else the municipality 

would raze the house and make him pay a lot of money.Shekirat started in the morning to 

empty the house as a prelude to demolishing it. 

Meanwhile, another house is also threatened with demolition in the same 

neighborhood after its owner recently received a notice in this regard from the Israeli 

municipalityAccording to the family of Matar, a municipal crew came to their house 

(built in 2011) on the second day of the Eid al-Adha holiday and ordered them to 

demolish it within 21 days.The family was able to have the demolition order frozen over 

the past years and paid fines of 30,000 shekels, but the Israeli municipality decided a few 

days ago to issue a final demolition order against the house.   

The majority of Jerusalemite citizens had to comply with such Israeli orders to 

avoid paying exorbitant money to the IOA. 

The Jerusalemites have no choice but to build without licenses because there are 

no structural maps that respond to the natural increase in their numbers, and for that 

reason, they are denied house permits. 

The IOA also imposes building restrictions on the Palestinian natives in Jerusalem 

and makes it hard for them to obtain construction licenses. 
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Israel’s systematic demolition of Palestinian homes in Occupied Jerusalem is 

believed to be aimed at psychologically destroying the Jerusalemite families in an attempt 

to force them to move from the holy city. 

2021-7-25Palestinian Information Center   

*** 

Human rights advocates call to close New York-based groups 

mobilizing settler- ethnic cleansing in Palestine 
 

NEW YORK, Monday, July 26, 2021 (WAFA) - On Tuesday, July 27 at 4:30 pm, 

Al-Awda New York: The Palestine Right to Return Coalition with the NY4Palestine 

Coalition, which includes American Muslims for Palestine - New Jersey Chapter, 

Existence Is Resistance, Within Our Lifetime: United for Palestine, Samidoun Palestinian 

Prisoner Solidarity Network and Jews for Palestinian Right of Return, and allied groups 

such as Jewish Voice for Peace - New York City, will protest outside the Brooklyn office 

of New York Attorney General Letitia James to draw attention to New York-based 

Zionist nonprofits helping Israeli settlers - like Long Island-born Justin "Yaacov" Fauci - 

to participate in the ethnic cleansing and genocide of Palestinians. 

Fauci moved from New York to invade and steal Palestinian lands including the 

Al-Kurd family home in Sheikh Jarrah neighborhood of occupied East Jerusalem and 

became notorious for publicly admitting his crime when he stated, "If I don't steal it, 

someone else is gonna" as he invaded the Palestinian home. 

The advocates will urge New York Attorney General Letitia James to shut down 

and revoke the non-profit, tax-exempt status of groups which are funding war crimes and 

crimes against humanity in Palestine. The groups are also demanding an end to New 

York-based Zionist extremism and calling on New York communities and government 

officials to stop aiding and normalizing war criminals operating in the state. 

"The U.N. Human Rights Commission Rapporteur recently decried settlements as 

war crimes, and New York private and government actors are actively abetting war 

crimes, violence and genocide in Palestine with wholesale impunity. This must end if 

Palestine and the region can ever see peace," said attorney Audrey Bomse, a member of 

Al-Awda New York and the National Lawyers Guild. 

"It is a violation of US federal law for Americans to engage in war crimes and 

genocide, it is shocking that there is impunity for such open acts of violence, and it is 

outrageous that New York State actively shelters, promotes and celebrates such violence, 

which is itself also a crime," said attorney Lamis Deek."Our government should be 

working to keep our communities safe and not exhorting them to export violence or to 

break US laws and codify anti-Palestinian racism into law. This has to end, and these 

actors and organizations must be held accountable," said Suzanne Adely, president-elect 

of the National Lawyers Guild."It's appalling that government officials like DeBlasio are 

denouncing an ice cream company for partially withdrawing from Israeli-invaded lands 

while sheltering war criminal organizations right here in New York," added Daniel 

Teehan, a member of Al-Awda New York.Deek closed by saying, "This will be the first of 

many actions to demand the closure and prosecution of Israeli apartheid and war crime 

perpetrators. New Yorkers want our taxes to be used to support our communities here 

instead of being used to destroy communities and commit high crimes in Palestine." 

2021-7-26Wafa   

*** 
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