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 ّك-ابها ن�2 وجهة ع% تع.� ال-ق��� في ال�اردة ال'�ض�عات. 
 7-ع= ال'قاالت  أصل م% فق�ات ال$ع= $اخ-9ار الل>;ة ق.ل م% ال-�9ف ی$

Aذل Cاس;-Eمع ح>7 ال-ق��� وم�ض�عه أو األخ�ار ال-ي ت�د في ال-ق��� ل. 
 ةHم% الغا %E'Jاب -�ج'ةال' ال'قاالت $ع= ال-ق��� ت-Lأو ّل  %EEغ�� %��Lمف

س�اء ال'�P�ة أو ال'عارضة  EEّ% ه� إب�از وجهة ن�2 هPالء الL-ابOس�ائEلو
  .ف�صة اإل\الع على وجهات ال;�2 ال'Y-لفة ئ، م'ا ی-Tح للقارإس�ائEللTUاسة 

  مي $_^ل�Eو الق�س $إص�ار ه`ا ال-ق��� اإلخ�ار الP_ة لTLتق�م الل>;ة ال'لc ن
 ألف ٢٥٠ال'ع;EE% وال'ه-'EE% إضافة إلى ت�ز�عه على ن�e ورقي ی�زع على 
 .نYUة إلL-�ونTة

  ا'h ،ة مالح2ات أو اق-�حاتH9له ال-ق��� أH %'ع� الل>;ة أن ت-لقى مUو�
Cالل>;ة $إرسال ال-ق��� ل'% ی�غ Cت�ح. 

  ة على;E.'ال-�اصل مع الل>;ة على اله�اتف وال'�اقع ال %^'H ةHوله`ه الغا
  ��غالف ه`ا ال-ق�

  
  نالل>;ة ال'لTLة ل_Pو الق�س
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�-e'الk 

  االردن والق�س
 الیلةYة : ال�U;األق9ى ب �<U'في ال %E٥  % ١٠٠رفع عالوة العامل  

  نشPو سTاسTة
 ي على م�اصلة ال-_اور لـ;EoUم�9 ـ فل pت�افc"المUاء الT٥  "إح  
 ةTارجYة الفالT;EoUان مع ج�ی� ل-عامل ت�ع� لoT-أمام االس rHمعه ال�ولي ال-عا 

�Eلي وال-9عEاإلس�ائ �Eغ �.U'٦  قال  
 �EفUاب: م;�9ر الTu اءلةU'ة الTع القان�ن<_H لEان-هاكاتها في اإلمعان على إس�ائ 

pe$ ٧  شع.;ا  

  نشPو قان�نTة
  انيUناالع-قال اإلدار والقان� ال�ولي اإلن c"ةاالرت�ادات الTانUلفة اإلنL-ة والT٨  " قان�ن  

  اع-�اءات
 األق9ى �<U'ال �'e-قH �;\�-Uنم   ١٠  ن
 7e-أی�ب  حيق�ات االح-الل تق �x١١   ب  
 في الق�س %EE;EoUف ثالثة فلo-YH ليEاإلس�ائ rT١٢  ج  
 ة ل'�ا\% مق�سي م% بل�ة أم \��اTعا م% ال'اشToع�م قH ١٢  ًاالح-الل  

  تقار��
 اول اس-عادeH روا$| الق�"ة ن'�ذج االح-اللk "١٢  في الق�س  

  ب�نامج عE% على الق�س
 "على الق�س %Eة $الق�س"عTانoT-ر االسP.ال ~T�L-ات االح-الل لooY١٤   ی�ص� م  

  ال-`م� م% سTاسات اس�ائEل
  عل_H �ق %E;\�-U'رو م% أن ع;ف ال`eH ليEاإلس�ائ rT<نقادة سا$ق� في ال ن

  ١٦  ان-فاضة ج�ی�ة

  فعالTات
 اء ٌدع�ات شTة إلحT.7(عT2الف>� الع ( ع;�ان �eفي األق9ى ت)١٧  )ف>� ح�اس األق9ى  
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  آراء ع��Tة
 هاUث ع% نف�e-ل تE١٨  إس�ائ  
 ال-�ر�>ي %EoU٢٠  بلع فل  

  آراء ع.��ة م-�ج'ة
 "%E;\�-U'ع;ف ال"�oYلي للEع�ض اإلس�ائH   ٢١  
 ؟%E;\�-U'إرهاب ال �Eم غ�Eة الTفة الغ��J7 ال^eH %٢٣  م  

 الن>لE&�ةاخ�ار $ا

 Safadi meets US State Department officials in Washington 25  
 Israeli Army Abducts Three Palestinians In Jerusalem 26  
 IOA bulldozes swaths of Palestinian land in Issawiya 26  
 Palestine summons Dutch diplomat over ending funding to 

Palestinian CSO 26  
 Ex-Israel army commanders warn settler violence might ignite 

new intifada 27  
 ICHR Denounces Israeli Assault In Birzeit University 27  
 Popular committees are needed to confront illegal Israeli settlers 28  
 Israeli rights center brings to light the policy of collective 

punishment Israel implements in the West Bank 29  
 2021 breathed new life into anti-colonial struggle 30  
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  االردن والق�س
 % ١٠٠رفع عالوة العاملE% في ال'U>� األق9ى ب;�Uة : الYالیلة

 

خالل م;اق_ة الل>;ة ال'الTة ال;TابTة م�ازنة الYالیلة قال وز�� األوقاف ال�h-�ر دمحم ...  –ع'ان 
ع-E%  $ال'xة على دفk١٠٠ أنه ج� رفع عالوة العاملE% في ال'U>� األق9ى ال'�ارك ب;�Uة :وزارة االوقاف

 ٣٠٠ $ال'xة $ع� أن hان� ٤٠٠ $ال'xة العام الeالي، وم�لها العام ال'ق.ل ل�9Tح إج'الي العالوة ٥٠
  .ق$ال'xة، م_�Eا إلى إن_اء ص;�و ادخار للعاملE% في أوقاف الق�س

وأوضح أن اق-eامات ال'E;\�-U% ال'U-'�ة لل'U>� األق9ى ال'�ارك ت_^ل تH�eا أمام وزارة 
ُنe% نع'ل على م�ار الUاعة ح�E ت'�ر ال-قار�� لل>هات األردنTة « وقاف الق�س، وقال األوقاف ودائ�ة أ

%E��-و ال'غPة وشTارجYنذات العالقة وم;ها وزارة ال».  
وأك� الYالیلة أن األردن وم% خالل ال�صاHة الهاش'Tة على ال'ق�سات اإلسالمTة وال'TeTUة في 

نلى hل ال-فاصEل ال'-علقة $_Pو الق�س، م_�Eا الى أن الق�س ال_��~، Hق�م ب�ور �E.h في الeفا� ع
نوزارة األوقاف م% خالل م�ی��ة شPو ال'U>� األق9ى في م�h& ال�زارة ودائ�ة أوقاف الق�س، ت.`ل جه�ا 

  ....ك.�Eا
  ٧ص/١٢/١/٢٠٢٢ال�س-�ر 

*** 

  نشPو سTاسTة  
  "إحTاء الUالم"cت�افp م�9 ـ فلEoU;ي على م�اصلة ال-_اور لـ

  

cجـ�د الـ�ئ�T ال'ـ�9 ع.ـ� الف-ـاح الTUـUي، ونE2ـ�ه الفلـEoU;ي  – "قالـ_� األوسـ|": لـ_Tخش�م ا
kم�اصلة ال-_اور وال-;pEU ال'^�ف سـ�اء علـى ال'ـU-� ال�;ـائي أو "مe'�د ��اس، إعالن ت�افقه'ا على 

  ."kعلى ال'U-� ال�الثي $'_ارhة األردن م% أجل إعادة إحTاء ع'لTة الUالم
، الـ�ئ�T الفلـEoU;ي مe'ـ�د ��ـاس، وال�فـ� ال'�افـp لـه، فـي م�ی;ـة شـ�م واس-ق.ل الUTUي، أم�

وقــال ال'-eــ�ث . الــ_Tخ $>;ــ�ب ســE;اء، $eــ�Jر اللــ�اء ��ــاس hامــل، رئــ�T ال'Yــاب�ات العامــة ال'ــ��9ة
cش�د على ث�ات ال'��~ ال'ـ�9 الـ�اع7 للقـTJة الفلـT;EoUة "ال�س'ي $اس7 ال�ئاسة ال'��9ة إن الUTUي 

ادل وشــامل، وفـp م�ج Tـات الــ_��Tة ال�ولTـة، وhـ`لA حـ�ص مــ�9 علـى دعـ7 ال-eــ�ك وتـ��U-ها $ـ_^ل عـ
ًالفلـEoU;ي ال�بل�ماســي الeــالي، دولTــا وOقلT'Tــا، مــ% أجـل إH>ــاد مــUار سTاســي ی-ــTح اســ-x;اف مفاوضــات  ً

  ...."الUالم
cوجاء لقاء ال�ئEUT% $ع� أس.�عE% تق���ا م% اج-'اع اس-Jاف-ه القاه�ة، لـ�ز�� خارجTـة ور ئTـUي ً

نجهـاز مYــاب�ات مــ�9 واألردن ووز�ـ� الــ_Pو ال'�نTــة ورئـ�T جهــاز ال'Yــاب�ات ل�ولـة فلــEoU%، بهــ�ف  c
$eـ� سـ.ل تع&�ـ& العالقـات وال-oــ�رات ال'-علقـة $ع'لTـة الـUالم، وجهــ�د تـ��7T وحـ�ة الـ9ف الفلــEoU;ي، "

Tفـي ضـ�ء اسـ-'�ار اإلجـ�اءات الالشـ�� %EoUـة فـي دولـة فلـTان�E'7 األوضاع الTEة ال-ـي تقـ�ض فـ�ص وتق
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تeقpE الUالم العادل، في األراضي الفلT;EoUة ال'e-لة، $'ا فEها الق�س ال_��Tة، وت�.�E ال-ه�ئة ال_املة 
  ."وOعادة اإلع'ار في قoاع غ&ة

إH>ـاد أفـp سTاسـي ل-eقEـp الـUالم العـادل والـ_امل، "ك'ا ناقr مPUول� ال�ول ال�الث، فـي حE;ـه 
ــ`c) حــل الــ�ول-E%(علــى أســاس  ــة الفلــT;EoUة ال'ــU-قلة وعاصــ'-ها القــ�س الــ_��Tة ال ُ H>ــT� �Uــام ال�ول

 �Eال�ا$ع م% ی�ن ¡�oلة، على خ-e'ـة، وفـي ١٩٦٧) ح&��ان(الTالم الع��Uالقان� ال�ولي وم�ادرة ال pن وف
هــ`ا الــTUاق، جــ�ت دراســة عــ�د مــ% ال'ق-�حــات ال'ــU-ه�فة hــ�U ال>'ــ�د الــ`c تــ_ه�ه ع'لTــة الــUالم فــي 

  ."ال�ق� ال�اه%
  ٤ صفeة ١٢/١/٢٠٢٢قال_� األوس| 

***  
   ال�ولي ال-عاrH أمام االس-oTان مع ج�ی� ل-عامل ت�ع�  الفلT;EoUةالYارجTة

  قال'U.� غ�E اإلس�ائEلي وال-9عE� معه
 ض� ال'-9اع�ة ال'E;\�-U% ه>'ات ، الفلT;EoUةوال'غ-��E% الYارجTة وزارة أدان� – وفا – هللا رام
%E;\ال'�ا %EE;EoUاته7 وأرضه7 وق�اه7 و�ل�اته7 الفلLة ت-7 وال-ي ومق�ساته7، وم'-لHا'e$ االحـ-الل قـ�ات 
  .اإلس�ائEلي

 ال-ـار�Yي ال�اقـع تغEEـ� فـي رسـ'ي إسـ�ائEلي إمعان ذلA أن ال�الثاء، لها، بTان في ال�زارة واع-.�ت
ــائ7 والــ�H'غ�افي والقــان�ني ــة الــJفة فــي الق Tــة الغ�� ــا ال'e-ل ــ_��Tة القــ�س فEهــا $'  مــ% م&�ــ� وفــ�ض ،ال
 ال-عامـل على وال�ولTة واإلقلT'Tة الفلT;EoUة األ\�اف إلج�ار م;ها س Tا األرض على االس-oTانTة ال-غ�EEات

  .مU-ق.لTة سTاسTة ت�ت�Eات أHة في ت>اوزها H'^% وال بها، ُمUل7 كeقائp معها
 أن وهـي ی�مTا ت-�Lر -يال االس-ع'ار�ة االس-oTانTة اإلج�اءات له`ه واح�ة ال;-T>ة أن إلى وأشارت

 $ـالق�ة، واحـ� جانـC مـ% ال-فاوضـي ال;هـائي الeـل قـJاHا مـU-ق.ل ح7U في ال&م% ُتUابp االح-الل سلoات
  .ال��e الى ال;ه� م% ال''-�ة االس-ع'ار�ة م9الeها لYار\ة ًوفقا

 صـــل�ات وأداء واإلســالمTة ال�ی;Tــة ال'قامــات واق-eــام ال'ــE;\�-U% اع-ــ�اءات آخــ� عــ% وتeــ�ث�
  .kالق� م�اخل وOغالق ب�اخلها، تل'�دHة

 قـــ�ات ان-هاكــات عــ% وال'�اشــ�ة الLاملــة ال'ـــPUولTة اإلســ�ائEلي االحــ-الل ح^�مــة الــ�زارة وح'لــ�
 الالم�ـاالة فـي إمعـان انهـا إلـى مـ_�Eة ال'ـUلeة، ال'E;\�-U% م;2'ات فEها $'ا ال'Y-لفة وأذرعها االح-الل

 فـي العـ&ل، الفلـEE;EoU% ال'ـ�ا\;E% ضـ� االن-هاكـات تلـA ت>ـاه هـ�ت2 م�ا�~ أHة ت>اه ال�س'Tة اإلس�ائEلTة
 االرهابTـــة ال'ـــE;\�-U% ه>'ـــات لل>ـــ7 إســـ�ائEل علـــى ودولـــي إقلT'ـــي ضـــغ| حالـــة ألHـــة كامـــل Tuـــاب £ـــل

 cاالس-ع'ار م_�وعها حلقات ت;فE` الس-L'ال الLافي وال�ق� الف�صة االح-الل لUلoات ی�ف� ما وع���اته7،
  .م-Uارعة ب�ت�Eة فلEoU% دولة أرض في ال-�سعي االس-oTاني
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 تــJلEل ح'لـة مـع ت-�افــp ال-ـي اإلسـ�ائEلTة االســ-ع'ار�ة والـTUاسات اإلجـ�اءات نفــ� تLـ�ار "وقالـ�
 تف�ضـه مـا مـع دولTـة تعـاrH حالـة لYلـp مeاولـة فـي الeـاك7 اإلسـ�ائEلي االئ-الف أرhان H'ارسها م';ه>ة
  ".ع;ها القف& أو ت>اوزها H'^% ال كeقائp معها وال-عامل األرض على إس�ائEل

 م;ـع علـى Hkقـ� ال واقـع وه� الفلEoU;ي، شع.;ا قحق� یه�د ال'ل'�س ال�اقع ه`ا أن ال�زارة ورأت
 عـ% للYـ�وج مY-لفـة ب;'Toـة ال-فELـ� HـU-�عي مـا االسـ-oTاني، وال.;ـاء األراضـي علـى االس-Tالء م% م&��

 cاالسـ-ع'ار االسـ-oTاني االسـ-ق�اء حالـة و�ـ~ في همPUولTات تe'ل على ال�ولي ال'>-'ع إلج�ار ال'أل�ف
  .فلEoU% على

  ١١/١/٢٠٢٢ وhالة األن�اء الفلT;EoUة وفا
***  

�EفUاب: م;�9ر الTu اءلةU'ة الTع القان�ن<_H لEإس�ائ   
  شع.;ا $pe ان-هاكاتها في اإلمعان على

  

 م;ــ�9ر، ر�ــاض الـ�ز�� ال'-eــ�ة األمـ7 لــ�k فلــEoU% ل�ولـة الــ�ائ7 ال';ـ�وب $عــ� – وفـا – هللا رام
 ورئ�T ،)ال;�و�ج (ال_ه� له`ا األم% م>ل� ورئ�T ال'-e�ة، لألم7 العام األمE% إلى م-oا$قة رسائل ثالث

 القــ�ة إسـ�ائEل، ت�اصـل ال-ـي القان�نTـة غEـ� وال''ارســات الـTUاسات $ـ_أن ال'-eـ�ة، لألمـ7 العامـة ال>' Tـة
 ذراعEهـا خـالل مـ% ت�عاهـا ال-ـي اله>'ـات جانـC إلـى ي،الفلـEoU; الـ_عC ضـ� ارتLابها $االح-الل، القائ'ة

%Eاالحــ-الل $قــ�ات ال'-'�لــ ،%E;\�-Uوال-ــي وال'ــ C9عهــا تــT'قــ� ال'';ه>ــة االن-هاكــات خانــة فــي جeقل 
  .اإلنUان

 إسـ�ائEل Hـ_>ع زال وال شـ>ع ال�ولTـة القان�نTـة ال'ـUاءلة إلـى االف-قار أن رسائله في م;�9ر وأك�
  .الفلEoU;ي ال_عC م'-لLات وسلC الفلT;EoUة لألرض القان�ني غ�E ع'ارهااس- في ق�ما ال'Jي على

 غـ&ة علـى cالعـU^� العـ�وان م;ـ` فلـEoU% فـي دم��ـة األع�ام أك�� م% كان ٢٠٢١ العام إن: وقال
 الفلـــT;EoUة األرض أنeـــاء ج'Tـــع فـــي \فـــال، ٨٦ بEـــ;ه7 فلـــT;EoUا، ٣٢٤ اس-ـــ_ه� حEـــ� ،٢٠١٤ عـــام

 إلـى وصـل� وال-ـي ال';ـازل هـ�م سTاسـة إسـ�ائEل م�اصـلة إلـى إضـافة الـ_��Tة، القـ�س فEهـا $'ـا ال'e-لة،
 $'ـا الق�س، في ال'ق�سة األماك% واق-eام وال-��e= االس-ف&از م�اصلة جانC إلى مU.�قة، غ�E مU-��ات

 لل�ضـع صـارخ ان-هـاك فـي وال'ـE;\�-U%، االحـ-الل قـ�ات ق.ـل مـ% ال'�ی;ة وh;ائ� ال_��~ ال�eم ذلA في
  .األماك% ه`ه في القائ7 والقان�ني Yيال-ار�

 وOرهـاب الفلـT;EoUة، kوالقـ� ال'ـ�ن $اج-Tـاح م-Lـ�ر $_^ل ال'T� %E;\�-Uام إلى م;�9ر أشار ك'ا
%EEاق ال'�نeلOبه7، إصا$ات و �Eاته7 وت�مLاته7، م'-ل�hضـ�ام وم�Oإلـى م;ـازله7، فـي ال;ـار و Cـاد جانـHازد 
  .ناإلس�ائEل�E ن-�\;�ال'U ی�تL.ها ال-ي ال'-ع'� ال�ه� ه>'ات

�oز�� ل>امعة االح-الل ق�ات م�اه'ة إلى م;�9ر قوت�Eق.ل \الب أر�عة واع-قالها هللا، رام في ب 
  .ال>امعي ال�eم في آخ��% \ال.E% على الeي ال�صاص إ\الق
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 الفلـEE;EoU% عـ_�ات واح->ـاز $اع-قـال االح-الل ق�ات قام� ال>�ی�، العام مoلع م;` أنه إلى ون�ه
  .اإلس�ائEلTة نالU>� في قان�ني غ�E $_^ل مe->& فلEoU;ي ٥٠٠٠ م% Hق�ب ما إلى إضافة ،��%اآلخ

�h`-أخـ� مـ�ة م;�9ر واسk ٢٣٣٤ (األمـ% م>لـ� قـ�ار(، c`ـع "أدان الـT'ج �Eـة ال-ـ�ابTإلـى ال�ام 
 سالقــ� فEهــا $'ــا ،١٩٦٧ عــام م;ــ` ال'e-لــة الفلــT;EoUة األرض ووضــع و\ــا$ع الــ�H'غ�افي ال-Lــ��% تغEEــ�

 اإلســ�ائEلEE% ال'ــE;\�-U% ونقــل ال'ــU-�\;ات وت�ســTع كال.;ــاء أمــ�ر، ج'لــة خــالل مــ% ال'e-لــة، الــ_��Tة
 اإلنـUاني نللقـان� واضـح ان-هاك في الفلEE;EoU% ال'�نEE% وت_��� ال';ازل وه�م األراضي على واالس-Tالء

 االت>اهــات هــ`ه لع^ــ� ءاتإجــ�ا اتYــاذ إلــى ال'اســة الeاجــة علــى مــ_�دا ،"الــ9لة ذات والقــ�ارات الــ�ولي
  .ال�ولي نالقان� وت;فE` الUل.Tة

 لل�فـاء وج�Hـة $ـ�Uعة للع'ـل األمـ%، م>لـ� ذلـA فـي $'ـا ال�ولي، ال'>-'ع إلى عاجال ًن�اء ووجه
 اإلنـUاني نالقـان� ذلـA فـي $'ـا الـ�ولي، نالقـان� $'�جـC عـاتقه7 علـى تقـع ال-ي وال'PUولTات $االل-&امات

  .ال�EoY وال-ار�Yي cال'أساو ال2ل7 ه`ا نهاءإل اإلنUان، قحق� نوقان�
  ١٢/١/٢٠٢٢ وhالة األن�اء الفلT;EoUة وفا

***  

  نشPو قان�نTة
ناالع-قال اإلدار والقان� ال�ولي اإلنUاني  c  

 "االرت�ادات القان�نTة وال-Lلفة اإلنUانTة"
 

  ال�ولTةوOدارة األزمات ن$اح� $UلA ال�h-�راه في القان� ال�ولي -  ـ�ب$اســل رج:$قل7
نUHعى القان� ال�ولي اإلنUاني إلى الeفا� على ال`ات اإلنUانTة و�hام-ها أث;اء ال;&اعات ال'Uلeة 
واالح-الل ال��eي، إذ Hف�ض على دولة االح-الل م>'�عة م% االل-&امات ذات أ$عاد قان�نTة وأخال�Tة، ف'ـ% 

قج'لة أم�ر أخ� تل-&م دولة االح-الل $اح-�ام حق� األشYاص ال k اك'ـةeفـي م peوفي مق�م-ها ال %Eع-قل'
  .قعادلة ت-�ف� فEها ج'Tع الJ'انات القان�نTة وحق� ال�فاع

إال أن الـــTUاسة اإلســـ�ائEلTة ال-ـــي تقـــ�م علـــى الع;ـــ��9ة وOقـــ9اء اآلخـــ� ت;Lـــ�ت لE�Lـــ� مـــ% هـــ`ه 
cدار صـادر ، والـ`c یـ-7 ت;فEـ`ه $'�جـC أمـ� إ”c$االع-قـال اإلدار“الJ'انات القان�نTة في سTاق ما Hعـ�ف 

نع% سلoة ت;فH`Eة دو ت�جTه الئeة اتهام أو مالحقة قJائTة، ح�E قام� الUلoات اإلسـ�ائEلTة $''ارسـة 
، اع-قل� ١٩٩٢- c١٩٨٨االع-قال اإلدار $pe ال_عC الفلEoU;ي $_^ل م';هج وم-�اصل، ففي الU;�ات 

ٍفلـEoU;ي اع-قـاال إدار�ـا آلجـال م-فاوتـة، ح) ١٤٠٠٠(إسـ�ائEل أك�ـ� مـ%  ُ Eـ� ارتL;ـ� فـي ذلـA إلـى إلغائهـا ً
ئ، م% قان� ال�oار لعام )١١١(لل'ادة  ، ذلـA )١٩٤٥(ن T$ ،cة رفـع سـ¬ف األجـل ال&م;ـي لالع-قـال اإلدار

  .h ،cان� ق� أك�ت أن الe� األق9ى لالع-قال اإلدار ه� عام واح� فق|)١١١(أن ال'ادة 
�h، إذ قامــ� ب-ع��ــJها $ال'ــادة ، ســالفة الــ`)١١١(قامــ� إســ�ائEل $االل-فــاف علــى أح^ــام ال'ــادة 

ئقان� صالحTات ال�oار“، م% )١٢( ن، م% ذات القان� )أ/٢(، h'ا خ�ل� ال'ادة )١٩٧٩- ٥٧٣٩(رق7 ” ن
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c إصـ�ار أوامـ� االع-قـال اإلدار ل'ـ�ة ال ت->ـاوز سـ-ة - ض'% الeاالت االس-�;ائTة–ل�ز�� األم% اإلس�ائEلي 
cع بـ`لA الــU¬ف ال&م;ـي لالع-قـال اإلدار إلــى أجـل غEــ� نأشـه� ولLـ% دو تe�یــ� عـ�د مـ�ات ال->�یــ�، ل-�فـ

 .مe�د
ن، م% ذات القان� أك.ـ� ان-هـاك ل'�ـادئ ال'eاك'ـة العادلـة، مـ% )٦(في ذات الTUاق تJ';� ال'ادة

 ®Y_ـاب الــTu ــة ح-ـى فـي حالـة�&h�'ـة ال'^e'ال �Tـات ال'ق�مـة لـ�ئ;E.خـالل نـ9ها علـى جـ�از ق.ــ�ل ال
الpe في اال\الع علEهـا إذا مـا اق-;ـع القاضـي $ـأن إ\العه'ـا علEهـا مـ% نال'ع-قل أو دفاعه، دو م;eه'ا 

  .شأنه ال'Uاس $أم% ال�ولة وسالمة ال>'ه�ر
ال شA أن ه`ه ال �ارة فJفاضة $'ـا H^فـي ل'ـ;ح سـلoة تق�ی��ـة واسـعة لقـJاة االحـ-الل فـي إدراج 

�ع;ة العق��ات الـTUاسTة ضـ� أب;ـاء أHة بE;ات ت�e ه`ا اإل\ار، و�ال-الي ت_^ل ال'eاك7 اإلس�ائEلTة آداة ل_
  .ال_عC الفلEoU;ي وذراع مYاب�اتTة تpo;'$ 7^e الع;��9ة والع��Tة

، hـان أب�زهـا  ك`لA ع'ل� إس�ائEل علـى إصـ�ار عـ�د مـ% األوامـ� العـU^��ة $ـ_أن االع-قـال cاإلدار
ذ ن�9 ال'ادة ، إ″٢٠٠٩- ٥٧٧٠“، )١٦٥١(رق7 ) یه�دا والUام�ة(cاألم� العU^� $_أن تعلT'ات األم% 

$ع� ان-هاء ال'�ة القان�نTة – م;ه على حp ال'�عي العام اإلس�ائEلي في \لC و�~ اإلف�اج ع% ال'ع-قل ٤٢
  . $Tة اس-9�ار أم� اع-قال ج�ی� أو إلس-x;اف ق�ار اإلف�اج ع% ال'ع-قل- لالع-قال

قـة فـي مYالفـة ، ق� أجازت إجـ�اء ال'eاك'ـات $ـ��Uة و�ـأب�اب مغل)٢٨٠(أضف إلى ذلA أن ال'ادة 
  .واضeة ل'.�أ عل;Tة ال>لUات

cه^`ا تU-;� إس�ائEل في م'ارساتها الع;ـ��9ة علـى ت�سـانة قان�نTـة مـ9''ة علـى أسـاس ع;ـ�9 
نأ$ارتهایـ�c یـ�تL% إلـى قـان� القـ�ة ال قـ�ة القـان� وشـ�عE-ه، ف'ـ% خـالل هـ`ه القـ�انE% الالإنـUانTة مـ�دت  ن

، شـه� $ـ_^ل )١٤٣(� س;�ات $ـ_^ل م-�اصـل، وOلـى أك�ـ� مـ% cإس�ائEل م�د االع-قال اإلدار إلى ح�ود س
ــ_ة  T¯حــات7 ق �Eــا حــ�ث مــع األســ'h ، ــ� ال-ــ_��عي (kم-قoــع فــي حــاالت أخــ� ال;ائــC الــUابp فــي ال'>ل

  k، ف'ا هي اإلج�اءات ال-ي ی-Y`ها األس� إزاء ذلA؟)الفلEoU;ي
ــال اإلدار c $ــ_^ل واســع، وOزاء ت'�یــ� إزاء ال-ع;ــ� اإلســ�ائEلي وOزاء االســ-'�ار فــي م'ارســة االع-ق

االع-قال م% حE% آلخ� $pe ش��eة واسعة م% ال'ع-قلـE% اإلدار�ـE% الفلـEE;EoU%، وفـي £ـل Tuـاب م�عـ� 
ه اإلجــ�اءات الع;ــ��9ة $أمعــائه7  مeـ�د لإلفــ�اج عــ;ه7، ل>ــأ E�hـ� مــ% ال'ع-قلــE% اإلدار�ــE% إلــى م�اجهـة هـ̀ـ

��Uت %Eعام إلى حoع% ال �'-U'او�ة واإلض�اب الYة، وقـ� أث.-ـ� هـ`ه الTلEات اإلسـ�ائoلUة مق.�لـة مـع الـ
 في أنها ناجعة إلرغام سلoات االح-الل على ق.ـ�ل االتفـاق مـع األسـ�E ال'ـ�Jب - رغ7 صع��-ها–ال��oقة 

  .ع% الoعام ل�UL إض�ا$ه
وقــ� تــJ';� هــ`ه االتفاقــات حلــ�ل مY-لفــة hال-عهــ� $عــ�م ت>�یــ� االع-قــال أو تe�یــ� أجــل واضــح 

ألســ�E، وقــ� ســ�o فــي اآلونــة األخEــ�ة hــل مــ% مقــ�اد الق�اســ'ه وhایــ� الفــUف�س وهــ_ام أبــ� لإلفــ�اج عــ% ا
أضـ�ب هـ_ام أبـ� (ه�اش أس'ى معاني ال9.� والع&�'ة، ذلA أن إضـ�ابه7 عـ% الoعـام والـ`c ام-ـ� ألشـه� 
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 �e;عام لoی�م١٤٠ه�اش ع% ال (U;ة $الTة وم�ضeة على عق� اتفاقات واضTلEات اإلس�ائoلUة ، أرغ7 ال�
  .kلهPالء األس�

نف'ا م�k م_�و�Tة االع-قال اإلدار وفقا للقان� ال�ولي اإلنUاني؟ ً c  
Hc'^% الق�ل أنه ال ی�ج� أسـاس قـان�ني ل''ارسـة االع-قـال اإلدار مـ% لـ�ن الـUلoات اإلسـ�ائEلTة، 

سـ;� نوال ی�ج� h`لA أc ن® قان�ني �YHلها اح->از األشYاص به`ه ال��oقـة ولف-ـ�ات غEـ� مeـ�دة، ودو 
ــام ٤٢نــ�9 ال'ــادة (اتهــام  ــه١٩٤٩ مــ% اتفا�Tــة ج;Tــ~ ال�ا$عــة لع ــى أن ال H>ــ�ز األمــ� $اع-قــال “: ، عل

األشYاص ال'EE'e% أو ف�ض اإلقامة ال>.��ـة علـEه7 إال إذا اق-ـJى ذلـA $ـ�9رة مoلقـة أمـ% ال�ولـة ال-ـي 
  .)”نی�ج� األشYاص ال'�E'e ت�e سلo-ها

ققلE% م% س^ان األراضي ال'e-لة ال-'-ع $الeق� والJ'انات تLفل اتفا�Tة ج;T~ ال�ا$عة h`لA لل'ع-
الالزمــة للــ�فاع عــ% أنفــUه7، الســT'ا الeــp فــي إنا$ــة وEhــل قــان�ني عــ;ه7، وhــ`لA حقهــ7 فــي الــ�فاع عــ% 

 مـ% اتفا�Tـة ج;Tـ~ ٧٢ال'ـادة (قانفUهY'$ 7-لف ال�o والعل7 $األدلة وم;اق_-ها، وhـ`لA م;اقـ_ة الـ_ه�د 
UH--�ع ذلA حقه7 في مع�فة ال-ه'ة ال'�جهة إلـEه7 وأسـاس ت�جEههـا، ووجـ�د سـ;� ، )١٩٤٩ال�ا$عة لعام 

  .ناتهام رس'ي، h`لA الب� أن ت�L ال'e^'ة م_^لة $��oقة قان�نTة وت�ی� جلUاتها $_^ل عل;ي
c$اس-ق�اء واقع ال''ارسة اإلس�ائEلTة لالع-قال اإلدار ض� أب;اء ال_عC الفلEoU;ي ن>� أنـه YHـالف 

تــ�رج (نTJات القان�نTــة ســالفة الــ`�h، و�هــ`ا تLــ� إســ�ائEل ت�تLــC جــ�ائ7 حــ�ب $ــ_^ل مــU-'� ج'Tــع ال'ق-ــ
 مــ% ن2ــام رومــا األساســي لل'e^'ــة ال>;ائTـة ال�ولTــة ال'Yالفــات ال>ــTU'ة التفا�Tــات ج;Tــ~ لعــام ٨ال'ـادة 
'ــة ، إلــى ال'e^)حالــة(ً، و�ال-ــالي H>ــC ال�eــ� فلــT;EoUا عــ% ســ.ل إحالــة )، ضــ'% جــ�ائ7 الeــ�ب١٩٤٩

kال>;ائTة ال�ولTة لل;�2 في ال>�ائ7 ال'�ت�Lـة $eـp األسـ� الفلـEE;EoU% وغ�Eهـا مـ% ال>ـ�ائ7 اإلسـ�ائEلTة فـي 
 .األراضي الفلT;EoUة ال'e-لة

  ١٠/١/٢٠٢٢ج���ة الق�س 
***  

  اع-�اءات
نمH �;\�-Uق-e'� ال'U>� األق9ى   ن

  

ة م_�دة م% ش�\ة ال'U>� األق9ى، ال�الثاء، وس| ح'اH ناق-7e مU-�\;� -  هاج� ح�ب
 .االح-الل

ًاإللL-�ونTة، ال'-99Yة ب;قل ال_Pو ال'ق�سTة، أن ع�دا م% ع;اص� ” القoUل“ونقل� ش�^ة  ن
، وم% ث7 قام�ا $اق-eام ��ة إماراتيش�\ة االح-الل اق-e'�ا ال'U>� الق.لي م% أجل تأمE% دخ�ل وف� 

  .ال�Y9ة
 لع�ة ساعات، وس| إج�اءات م_�دة  ى اق-e'�ا ال'U>� األق9 ً مU-�\;ا٢٢٠وأشارت إلى أن 

  .م% ع;اص� ال_�\ة وال>rT اإلس�ائEلي ال'�جج $الUالح
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 م% بE;ه7 ال�ف� ٤١ً مU-�\;ا م% \الب ال'عاه� الEه�دHة، و٧٠ولف-� إلى أن م% بE% هPالء 
  .اإلماراتي

له7، ّك'ا ضTق� ش�\ة االح-الل ال'-'�h&ة ع;� أب�اب ال'U>� األق9ى على ال'9لE% أث;اء دخ�
  .ّواح->&ت ه��اته7 وف-_� حقائ.ه7

الYاضع ل�oTUة ” $اب ال'غار�ة“ٍوت-7 ه`ه االق-eامات $_^ل ی�مي ما ع�ا ال>'عة والU.�، م% 
وت-Yلل االق-eامات صل�ات و\ق�س تل'�دHة ع;� . ”$اب الUلUلة“ش�\ة االح-الل $_^ل hامل، وح-ى 

  .ال';oقة ال_��Tة ق�ب م9لى $اب ال�ح'ة
قTUاق، اق-e'� ق�ات م% جrT االح-الل ب�فقة ال_�\ة ال'eال ال->ار�ة، في س� وفي ذات ال

  .خان ال&�� $الق�س الق�H'ة
  ١٢/١/٢٠٢٢الق�س الع��ي 

*** 
7e-أی�ب  حيق�ات االح-الل تق �xب   

  

اق-e'� ق�ات االح-الل، مUاء ال�الثـاء، حـي بxـ� أیـ�ب فـي بلـ�ة سـل�ان، ج;ـ�ب ال'ـU>� األقـ9ى 
  .ت في ش�ارعه عقC إح�اق عام�د hام�Eات تا$ع لهاال'�ارك، وان-_�

َّوأفـاد شـه�د �Tـان $ــأن تـ�ت�ا شـه�ه حـي بxــ� أیـ�ب، عقـT� Cـام شــ�ان $إشـعال ال;Eـ�ان فـي عــام�د  ُ ً ّ
  .كام�Eات ال'�ا��ة ال-ا$عة لالح-الل وس| ال.ل�ة

  .ق ال_ارعَّو�E% ال_ه�د أن ق�ات االح-الل اس-;ف�ت ع;اص�ها وان-_�ت في ال'^ان، وقام� $إغال
و�U-ه�ف ش�اب بل�ة سل�ان hام�Eات م�ا��ة االح-الل ال'-�اج�ة في حي ب�x أیـ�ب، ج;ـ�ب ال.لـ�ة، 

  .وال-ي Y-UH�مها االح-الل ل'الحقة ال_�ان ال'ق�سEE% واع-قاله7
³وت;�لع م�اجهات مع االح-الل ی�مTا في ش�ارع سل�ان وأحTائها، عقC اق-eام ق�ات االح-الل لل.ل�ة، 

ن�k لها شـ�ان سـل�ان $إلقـاء الe>ـارة وال&جاجـات الeارقـة وال'ف�قعـات ال;ار�ـة، و�ـU-ه�ف� سـTارات إذ ی-9
  .االح-الل وال.Pر االس-oTانTة في ال.ل�ة

  ١١/١/٢٠٢٢م�قع م�ی;ة الق�س 
***  
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 جrT اإلس�ائEلي o-YHف ثالثة فلEE;EoU% في الق�س
  

Uثالثة فل ، %E;ل االثEف ج;�د االح-الل ، لo-لة الق�س اخ-e'العاص'ة ال$ p\م% ع�ة م;ا %EE;Eo
  .$الJفة الغ��Tة

وقال� م9ادر إعالمTة إن ال>;�د خoف�ا م�اهقE% ، ل7 یـ-7 ال-عـ�ف علـى ه��-ه'ـا وقـ� h-ا$ـة هـ`ا 
Cق�� pEقeت &hة $الق�س ، واق-ادوه'ا إلى م�'H�ال-ق��� ، $الق�ب م% $اب الع'�د $ال.ل�ة الق.  

�ا اJHا شا$ا اس'ه معـاذ ی�سـف شـ�Eخي مـ% م;&لـه ب.لـ�ة سـل�ان ج;ـ�ب واضاف�ا ان ال>;�د اخ-oف
  .ال'U>� االق9ى واق-e'�ا م;&ل عام� ز��اني الخ-oافه ولH 7^% م�ج�دا ه;اك

  ١١/١/٢٠٢٢قال'�h& اإلعالمي ال�ولي لل_� األوس|  ع% ت�ج'ة
***  

  ًاالح-الل Hع�م قToعا م% ال'اشTة ل'�ا\% مق�سي م% بل�ة أم \��ا
  

ل الeــ�ب ال-ــي Hــ_;ها االحــ-الل اإلســ�ائEلي علــى hافــة ج�انــC الTeــاة فــي القــ�س ال'e-لــة، ت-�اصــ
  .ًمU-ه�فا hافة القoاعات ال��Eeة فEها

قوفي ه`ا الTUاق، أفاد ال'ـ�ا\% ال'ق�سـي ج'ـال أبـ� \Eـ� مـ% بلـ�ة أم \��ـا، ج;ـ�ب شـ� القـ�س 
�'e-لي ق� اقEلة، ال�الثاء، $أن ق�ات االح-الل اإلس�ائ-e'ام، وق-ل� ّالHه، ٤٣ ال.ل�ة ق.ل أTرأسا م% م�اشـ ً

  .$e>ة ع�م تT o'ها
ًوقال أب� \�E إنه حاول ع.�ـا االع-ـ�اض علـى ق-ـل م�اشـTه، وقـال لهـ7 $أنـه Hقـ�م ب-o ـ7T م�اشـTه 
ّحCU األص�ل، إال أن ع;اص� االحـ-الل لـ7 ت;ـ�9 لـه وأخ�جـ� م�اشـTه وق-ل-هـا أمـام عE;ـي وح'ل-ـه علـى 

  .م��hة م9اح�ة
  ١١/١/٢٠٢٢م�ی;ة الق�س م�قع 

***  

  تقار��
  في الق�س" kروا$| الق�"االح-الل eHاول اس-عادة ن'�ذج 

  

Hِأل� االح-الل جه�ا في س.Eل ف�ض س�oTته علـى م�ی;ـة القـ�س وته��ـ�ها م;ـ`   ال– وفا – الق�س
لهـا، لإلخـالل اح-اللها عام س�عة وس-E%، ب�ءا $الع.� $>غ�اTµة ال'�ی;ة وزرع ال.Pر االس-oTانTة فEهـا وح�

%EEان األصل^Uاب الUاألغ�اب على ح %E;\�-U'غ�افي لها ل9الح ال'H�ان ال&E'ال$.  
 CــEــ�ت وت�هE.ــ� ال>'ــاعي وهــ�م الE<ات االحــ-الل مــ% إجــ�اءات ال-هoفــ� ســل�h ،Aل ذلــE.وفــي ســ

�ـ�ته7، ال'ق�سEE% لEه�م�ا ب�Eته7 $أی�یه7 ت�e سT~ االب-&از ال'ادc، وأ\لق� الع;ـان لل'ـE;\�-U% فـي ع�
ــي القــ�س ل-ــJع  ــات ف TLة ال'ل��Uوشــ�ع� $فــ�ض مــ_�وع تــ"%E.ــا$ع لهــا شــ��^ا " حــارس أمــالك الغــائ ًال-

لل'ق�سـEE% فـي أمالكهـ7 ال-ـي ت�ارث�هـا جـTال $عـ� جEـل، وشـ�ع� ب-ع&�ـ& ال.ـPر االسـ-oTانTة وال.;ـى ال-T-eــة 
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ألحTـــاء وال.لـــ�ات لل'ـــU-�\;ات علـــى حـــUاب األحTـــاء الفلـــT;EoUة فـــي م�ی;ـــة القـــ�س، وقoعـــ� أوصـــال ا
  .ال'ق�سTة

وفي إ\ـار ح��هـا الـ_املة وال�ج�دHـة علـى ال'ق�سـEE% ع.ـ� ت'&�ـp ال;ـTUج االج-'ـاعي ال'ق�سـي، 
، ع% ت_^Eل قائ'ة م% ال'Yـات�E "ال_ا$اك"ن، $ال-عاو مع جهاز ال'Yاب�ات اإلس�ائEليأعل;� بل�Hة االح-الل 

 7Jــاء وال.لـ�ات، تــTــل األحh فــي %EEــارا جــ٢٠ال'ق�سـ-Yاولــة  مeــاب�ات؛ فــي مY'ان-قــاؤه7 مـ% جهــاز ال �k
ل-ــ9�ره7 ال'ــ_ه� االج-'ــاعي ال'ق�ســي لT^�نــ�ا م�ج Tــة لل'ق�ســEE% ولTــUه'�ا فــي حــل ال'ــ_اكل العائلTــة 
ّون&اعات ملTLات األراضي h'�خل ل;ف�ذه7 وس�oTته7، وم% ث7 ج� ال'ق�سEE% إلى ال'_ارhة فـي مooYـات 

ال-ا$عـة لهــا، ف-'ـUي $ال-ـالي هـي ال'�ج Tـة الفعلTـة للTeــاة " ال-عـاrH"بل�Hـة االحـ-الل ومه�جاناتهـا و�ـ�امج 
�EاتY'ال Axة ع.� أولTة ال'ق�سTاالج-'ا�.  

ال-ـي ) ل>;ـة ال'Yـات�E(هxEة الع'ل ال�\;ي واألهلي في الق�س ح`رت مـ% ال-عامـل مـع هـ`ه الل>;ـة 
ل لل;فـ�ذ اإلسـ�ائEلي $ال-غلغـل فـي ّعE;-ها بل�Hة االح-الل �hاجهة لها لل�oTUة على ال'>-'ع ال'ق�سي وم�خ

³ال'>-'ـع الفلــEoU;ي ال'ق�ســي، ودعــ� إلــى مقا\ع-هــا وعـ�م ال-عامــل معهــا، واع-.�تهــا خoــ�ا ح¬T¬Tــا علــى  ً
  .ال;TUج ال'>-'عي ال'ق�سي

أمـام هـ`ه اله>'ـة ال'ـUع�رة علـى القـ�س وأهلهـا $'ـا eHـاف¸ علـى ث�اب-;ـا : "وقال� الهxEة في بTان
kفإن;ا ن�ع� ال'PسUة الفلT;EoUة ال�س'Tة وhل الق� والفعالTات ال�\;Tة واألهلTة إلى وت'اس^;ا ال'>-'عي، 

cتT�L~ ت�اصلها وتع&�& جه�دها في ت_^Eل ل>ان اإلصالح الع_ائ� وال-�س| لeل ن&اعات ال'لTLات لe'اHة 
ي الUل7 األهلي وال'>-'عي في hل حي و�ل�ة مق�سـTة، مـ% شYـT9ات لهـا حـ�Jر و\;ـي وم>-'عـي وشـع.

، h'ا ن�ع� ال'PسUات والق� الع��Tة واإلسالمTة إلى دعـ7 م�ی;ـة القـ�س وأهلهـا، واالل-فـات إلـى  kوع_ائ� c
  ".kه`ا ال'oY| إلف_اله وOسقا\ه، h'ا سق�o روا$| الق� أمام اإلرادة ال_ع.Tة م% ق.ل

ــ اإلعالمTةنوقال مU-_ار مeاف2ة الق�س لل_Pو …  -الل م;ـ` احـ"، إنـه "وفـا" مع�وف ال�فـاعي، ل
فلEoU% وم�ی;ة الق�س، سع� ق�ات االح-الل إلى اخ-�اق ال'>-'ع الفلEoU;ي تارة $إن_اء ما Hع�ف ب�وا$| 
kالق� وتارة ب-عEE% رؤساء بل�Hات خاضعE% ل�oTUتها، وف_ل� في اخ-�اق ال'>-'ع الفلEoU;ي وفي ت'��ـ� 

نما Hع�ف ب�وا$| الق� في س�عT;Eات الق� ال'اضـي، واآلن تعـ�د إلحTـا k ،ء هـ`ا ال;'ـ�ذج فـي م�ی;ـة القـ�س
في مeاولة ج�ی�ة الخ-�اق ال'>-'ع ال'ق�سي $إن_اء ما Hع�ف بل>ان شع.Tة وج'اه��Eة م% خالل أجه&تها 

  ".األم;Tة وخاصة جهاز ال_ا$اك
ٍال'>-'ــع ال'ق�ســي واع لهــ`ه األســالCE، و��فــJها، h'ــا رفــ= مــ% ق.ــل ال-عامــل مــع مــا : "وأضــاف

��Eى ال'�اك& ال>'اه'UHأذرع االح-الل الخ-�اق ال'>-'ع k�ة $اع-�ارها إح."  
ل>;ــة "cورأk مــ�ی� م�hــ& القــ�س لل�راســات االق-ــ9ادHة واالج-'ا�Tــة ز�ــاد الe'ــ�ر أن تــ_^Eل … 

�EاتY'ة ج�یـ�ة، فقـ� حـاول االحـ-الل مـ% " الTJق �UTاع�ة االح-الل لل-�اصل مع ال'>-'ع ال'ق�سي لU'ل
ًل'>-'ع ال'ق�سي، مhP�ا أن ال'>-'ع ال'ق�سي یلف¸ هـ`ه ال2ـ�اه� ق.ل ت'��� مooYات وخلp ت�اصل مع ا

  .و��ف= ال-عامل معها ت�e أc £�ف
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̂ـل : "وقال أمE% س� ح�hة ف-ح في الق�س شادc م�oر $ %E^Uقى أب;ـاء ال'�ی;ـة ال'ق�سـة م-'ـ�Eس
ي ی;-ه>هــا الع;ــاو�% ال�\;Tــة ال�افــJة لالحــ-الل وال-عــاrH معــه والق.ــ�ل $ــه، وسTاســة العــ9ا وال>ــ&رة ال-ــ

االحـ-الل فـي ال'�ی;ـة ال'ق�ســة لـ% ت>ـ�c نفعـا ونeــ% ال نهـاب مـ% هـ`ا االحــ-الل ولـ% ن-;ـازل عـ% حق�ق;ــا 
  ".ال�\;Tة

ودعا م�oر الLل ال'ق�سي إلى رف= ه`ه الل>;ة وع�م ال-عامل معها وتT;9~ أعJائها $أنه7 … 
  ".نم-عاون� مع االح-الل"

  ١٢/١/٢٠٢٢الTeاة ال>�ی�ة 
***  

  E% على الق�سب�نامج ع-
   ی�ص� مooYات االح-الل ل-T�L~ ال.Pر االس-oTانTة $الق�س"عE% على الق�س"

 

ن رص� ب�نامج عE% على الق�س ال`c ع�ضه ال-لف&�� األردني، أم� األول االث;E%، -ع'ان 
اس-'�ار سلoات االح-الل $TUاس-ها االس-oTانTة في الق�س م% خالل م9ادق-ها على مooYات ج�ی�ة 

  . تT�L~ ال.Pر االس-oTانTة في الق�س ال_��Tة ومoTeهاتU-ه�ف
 |ToY-ة للTلe'ال.�نامج في الق�س، صادق� الل>;ة ال pأع�ه ف�� c`ال-ق��� االس.�عي ال CUeو�

 وح�ة اس-oTانTة في الق�س ومoTeها، ٣٥٥٧وال.;اء ال-ا$عة ل.ل�Hة االح-الل ق.ل ع�ة أHام، على ب;اء 
نا ع�دا سT^� في ج.ل ال'_ارف ال'oل على ال'�ی;ة ال'ق�سة و�';oقة ت-�زع على خ'� م;ا\p، أك.�ه ً

 �Eة هارح�ما ش'الي م�ی;ة ب;\�-Uصفافا ج;��ي الق�س وم �Eغفعات ه'ات�س ال'قامة على اراضي ب
  .ل7e، به�ف ف9ل الق�س ال_��Tة ع% الJفة الغ��Tة م% ال_'ال وال>;�ب

 وصف�ا ه`ا ال'oY| $أنه في م;-هى ال�oYرة، وأوضح ال-ق��� أن األهالي في م;oقة ب�E صفافا
 وح�ة ١٤٥٠ألنه في ال�ق� ال`c ی�ف= Tµه االح-الل إص�ار ت�اخT® ال.;اء له7، أق� ب.;اء أك�� م% 

ًاس-oTانTة على أراض ت7 م9ادرتها م% ال.ل�ة سا$قا، ما ی&�� ال-�سع االس-oTاني على أراضي ال.ل�ة على 
  .حUاب ال�ج�د الفلEoU;ي

 CUeصفافا مع و� �Eقة بo;7 الفي، فإن م��Lصفافا، ال'ه;�س ع.� ال �Eما أوضح أح� س^ان ب
ج&��ة ع��Tة إسالمTة تTe| بها ال'U-�\;ات اإلس�ائEلTة م% «إقامة ه`ه ال'U-�\;ة س-�9ح ��ارة ع% 

رة ق، وأن ال-أث�E ال'�اش� على أهالي ال';oقة سT^'% في أن \� ب�E صفافا س-�9ح ��ا»جهاتها األر�ع
  .نع% م'� لل'E;\�-U% ال`ی% سT'�و بها أك�� م% األهالي

kإن ج'Tع أراضي ب�E صفافا ان-ه� م% ناحTة ال.;اء األفقي، ول7 ی-.p م;ها س� ه`ه «وقال 
 p��oا ال;Eع علoل حاص�ت;ا في ه`ا األم� $'9ادرتها، ما قEس�ائOقة القابلة لل-�سع األفقي، وo;'ال

  .«$ة$ال-�سع م% أجل األزواج ال_ا



  

 
١٥

وأضاف ال-ق��� أنه $ات م% ال�اضح أن الe^�مة اإلس�ائEلTة ب-�Eh.-ها الeالTة ت�YU ج'Tع 
إم^انTاتها في تT�L~ االس-oTان في الق�س والJفة الغ��Tة، ل-�9ح ال'_ار�ع االس-oTانTة ح¬Tقة ماثلة 

ًعلى األرض، ما Hع-.�ه ال'ق�س�E أم�ا ی�خل في سTاق ال-oه�E الع�قي ال9ام� له 7 م% خالل ه�م ن
cب�Eته7 وته>�Eه7 $ال-�از مع م9ادقة سلoات االح-الل على ب;اء ال�ح�ات االس-oTانTة في الق�س ل9الح 

%E;\�-U'ال.  
ال;اش| ال'ق�سي زhي أب� \ه، قال إن الe^�مة اإلس�ائEلTة الeالTة تع'ل $9'�، ح�E انها أق�ت 

Eع ال-�اصل بoة به�ف قT;^ات ل.;اء وح�ات سooYة مU'ال�ج�د خ ~T�L-ة لT;EoUة الفلTاء الع��Tاالح %
  .اإلس�ائEلي والEه�دc في ال'�ی;ة ال'ق�سة

نوال-قى ال.�نامج ال`H cق�مه اإلعالمي ج��� م�قة ع.� ات9ال فE�ی� م% الق�س $ال�E.Y في شPو 
اتT<Tة االس-oTان في الق�س، ولE� صTام، ال`c أك� أنه م;` ب�اHة االح-الل، وضع� سلoاته سTاسة اس-�

، ١٩٦٧ت-'�ل $ع'لTة االح-الل وال-ف��غ وم% ث7 اإلحالل، وأن ه;اك ت9عE�ا في وت�Eة االس-oTان م;` عام 
  .وأن مع72 الe^�مات اإلس�ائEلTة تع-'� في $قائها داخل الe^7 على الE'T% ال'-�oف واالس-oTان

^�مات إس�ائEلTة داخل األدراج ل�k ع�ة ح«وأوضح أن ه;اك ع�ة مooYات اس-oTانTة م�ج�دة 
سا$قة $اإلضافة إلى الe^�مة الeالTة، وأن ال'ooYات ال>�ی�ة ل'�ی;ة الق�س ��ارة ع% ع'لTة ف9ل 
ل'�ی;ة الق�س ع% ال>;�ب ال'-'�ل $'�ی;ة ب�E ل7e والYلEل، وه� ح&ام أم;ي اس-oTاني للeفا� على 

وع�م ال-�اصل بE% ش'ال الJفة ال'U-�\;ات وع'لTة تف��غ ال'�ا\;E% ال'ق�سEE% داخل م�ی;ة الق�س، 
وج;��ها وع�م إقامة دولة فلT;EoUة مU-قلة، ما TJH~ الoا$ع ال�H'�غ�افي إلى ال'ع�hة على م�ی;ة 

c�ا$ع العقائoالق�س إضافة إلى ال».  
، وOن »نج�ال ع�E9«وقال صTام إن الYار\ة الهT^لTة ل'�ی;ة الق�س ت'-� م% م;oقة ال.�Eة ح-ى 

 تeاول أن ت>عل ع�د ال'E;\�-U% أك�� م% ال'ق�سEE% T١٩٦٧ة ال'--الTة م;` العام الe^�مات اإلس�ائEل
داخل ه`ه ال'�ی;ة م% خالل إقامة ع�ة مU-�\;ات $'9ادرة األراضي $e>ة إقامة ح�ائp ت�راتTة وم% ث7 

  .ب;اء وح�ات اس-oTانTة علEها
ة فق| م% ال'ق�سEE%، وأن  $ال'١٢xوأضاف أن اله�ف م% ه`ا ه� أن ی�قى في ال'�ی;ة ما نU.-ه 

 Aا إلى أن ما ه� أك.� م% ذل�E_وج�د ع��ي إسالمي ومق�سي داخل ال'�ی;ة، م cة م% أTت�قى الق�س خال
  .ه� ال'ع�hة على ال'U>� األق9ى ال'�ارك ل.;اء الهT^ل ال`c تق�م علTه دولة االح-الل

 الفلEoU;ي فإن االس-oTان وأك� صTام أنه في £ل ال9'� الع��ي واإلسالمي وال�ولي واالنقUام
 7-E7 م9ادرة ال'&�� م% األراضي وع;�ها س-Eأك��، وس �-'Tة«سT;EoUال-�ح7 على $اقي األرض الفل« ،

ًدا�Tا إلى إعoاء ال_�اب $عJا م% أراضي األوقاف اإلسالمTة وال'TeTUة لل.;اء علEها، h'ا دعا 
  .ق�سال'U-�'��% ل.;اء م_ار�ع إس^انTة لل_�اب داخل م�ی;ة ال

ًو�E% أن ال'oY| ال>�ی� لe^�مة ب�E;E وق.له ن-;Tاه� ه� إعoاء شيء $TU| ج�ا م% األراضي 
لل'ق�سEE% في ش'ال م�ی;ة الق�س في م;oقة ب�E ح;E;ا وشعفا¡ و��E صفافا وج.ل ال'^.� ل.;اء وح�ات 
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 ی-�جه إلEها ل_�اء ًس^;Tة، به�ف إ$عاد ال'ق�سEE% ع% الق�س وتe�ی�ا ال.ل�ة الق�H'ة، ألن ال'ق�سي hان
ً مeال ت>ار�ا لع�م وج�د رواد ألس�اق ال.ل�ة٧٥٠ًاح-Tاجاته، و�ال-الي إف�اغها، الف-ا إلى أنه ت7 إغالق  ً.  

وح�ل ص'�د ال'ق�سEE%، قال صTام إن ال'ق�سي ع;�ما ی-7 ه�م م;&له 7T¬H في خT'ة، وOن ه;اك 
ع-قاالت واإل$عاد وhل ما تفعله سلoات االح-الل نتLافال بE% ال'ق�سEE% وOنه7 $اق� رغ7 ه�م ال';ازل واال

  .ل&ع&عة ص'�ده7
نe% ه;ا في م�ی;ة الق�س نعاه� هللا واألمة الع��Tة واإلسالمTة $أن ن�قى « واخ--7 ح�ی�ه $الق�ل 

قأح�ارا ف� ت�اب الق�س ومق�ساتها، أو أن ن�قى شه�اء ت�e ت�ابها ومق�ساتها، ونe% ال نع�7h $ال;�9،  ً
h�نع %Lب-�ا«.»7 $ال9'�دول».  

  ٧ص/١٢/١/٢٠٢٢ال�س-�ر 
*** 

  ال-`م� م% سTاسات اس�ائEل
نقادة سا$ق� في ال>rT اإلس�ائEلي eH`رو    ن

 م% أن ع;ف ال'E;\�-U% ق� H_عل ان-فاضة ج�ی�ة       
  

أم� أن ثالثة قادة سـا$قE% فـي ال>ـrT اإلسـ�ائEلي حـ`روا مـ% أن الع;ـف " هآرت�"أفادت صTeفة 
  ..ل ال'E;\�-U% في الJفة الغ��Tة ال'e-لة ق� H_عل ان-فاضة ثال�ةال'-&ای� م% ق

ول7 ت`�h الTe9فة أس'اء القادة ، لL;ها قال� إنه7 أعJاء فـي ح�hـة قـادة ألمـ% إسـ�ائEل ، وال-ـي 
  .ت7J مPUولE% م-قاع�ی% م% ال>rT اإلس�ائEلي ، ال_ا$اك وال'�ساد وال_�\ة اإلس�ائEلTة

ــالة مـــ% أن  رت ال�سـ ــ"وحــ̀ـ ـــ�J| لل'ـــE;\�-U% ال'-oـــ�فH %Eقـــ�ض ردع ال>ـــrT الع;ـ ــ� ال'; ف غEـ
  ".اإلس�ائEلي

نوقال مPUول� في ال>rT إن ال'Y-UH %E;\�-U�م�  نالع;ف ال>'ـاعي ال'ـ;72 و�-eـ�و سـTادة "ن
  ".نوقان� ال�ولة

وأثـار ان-قـادات حـادة " نقoة ح�جـة"في ال�ق� نفUه ، أشاروا إلى أن ع;ف ال'E;\�-U% وصل إلى 
 ال'عارضـE% ، ولLـ% مـ% األصـ�قاء ، $'ـا فـي ذلـA اإلدارة والLـ�نغ�س فـي واشـ;o% ، وhـ`لA ل�T فق| مـ%"

  . "ال>الTة الEه�دHة في ال�الHات ال'-e�ة
حالــة الف�ضـى والع;ــف فـي الـJفة الغ��Tــة قـ� ت�Eــ� رد فعـل مــ% "نوحـ`ر القـادة ال'-قاعــ�و مـ% أن 

  ".القادة الع�ب ال�دودی% في م�9 واألردن ودول الYلTج
، حــ`ر القــادة مــ% أن ع;ــف ال'ــE;\�-U% سTــ�J $>هــ�د ال-T.oــع مــع " هــآرت�"eــCU صــTeفة و�

 Cلــه ع�اقــ �^Tة وســTــة واإلســالمTــأس ". مــ�م�ة"نالــ�ول الع��Tعلــى الــ_ع�ر $ال %EE;EoUــ� الفلــ.<H �ك'ــا قــ
  .نل�رجة أنهH 7_^ل� م>'�عات لل�فاع ع% أنفUه7 ، م'ا ق� یPدc إلى ان-فاضة ثال�ة
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، ودع�ا ال¬Tادة الTUاسTة واألم;Tـة " k ال'E;\�-U% م�ف�ض على ال'U-� األخالقيع;ف"وقال�ا إن 
  ".cو�~ ه`ه ال2اه�ة $_^ل ف�ر وحاس7"في إس�ائEل إلى 

نفي ن�ف'.� ، قال خ.�اء حق� اإلنUان ال-ا$ع� لألم7 ال'-e�ة ًلق� hان ع;ف ال'E;\�-U% دائ'ا : "ق
 نــ_ه� أعلــى مــU-��ات الع;ــف ٢٠٢١لLــ% فــي عــام : "اف�اوأضــ". ســ'ة مقلقــة للغاHــة لالحــ-الل اإلســ�ائEلي

  ".ال'U>لة في الU;�ات األخ�Eة وح�ادث أك�� خ�oرة
kالe^�مـــة اإلســـ�ائEلTة وجTـــ_ها لـــH 7فعلـــ�ا ســـ� القلEـــل للeـــ� مـــ% هـــ`ا الع;ـــف وح'اHـــة : "وتـــا$ع�ا

  ".الفلEE;EoU% ال'eاص��%
  ١١/١/٢٠٢٢ قل_� األوس|م�ص� ات�ج'ة ع% 

***  

  فعالTات     
)ف>� ح�اس األق9ى(في األق9ى ت�e ع;�ان ) الف>� الع7T2(ٌدع�ات شع.Tة إلحTاء         

  

دع� ح�اكات ش�ابTة وفعالTات شع.Tة أب;اء ال_عC الفلEoU;ي في الJفة الغ��Tة والقـ�س والـ�اخل 
فــي ال'ــU>� األقــ9ى، ) الف>ــ� الع2ــ7T( ح'لــة  فــي، إلــى ال'ــ_ارhة ال�اســعة١٩٤٨الفلـEoU;ي ال'e-ــل عــام

  .ی;ای�، القادم/ن hان� ال�اني١٤>'عة ال'ق.لة، في ال
ًدع'ا وOس;ادا ل�eاس األق9ى في ): " ال�eاك ال_�ابي ال'ق�سي(وجاء في ال�ع�ة ال-ي جاءت $اس7  ً

  )".ح�اس األق9ى ف>�(م�اجهة إج�اءات االح-الل، شار�hا في 
الـJفة الغ��Tـة قـ� أدوا وhان آالف ال'9لE% القادمE% م% مY-لف م;ا\p الق�س والـ�اخل ال'e-ـل و

، فـي ال'ـU>� األقـ9ى ال'�ـارك، تل.Tـة لـ�ع�ات ال��ـا¡ ٢٠٢٢صالة ف>� ال>'عة ال'اضTة، األولى في عام 
 %Eo$األقـ9ى ال'�ـارك، وح�اسـه، وال'ـ�ا �<U'ة على الTلEوش� ال�حال، $ال-&ام% مع ت9اع� اله>'ة اإلس�ائ

  .Tµه
  ١١/١/٢٠٢٢م�قع م�ی;ة الق�س 

***  
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  ��Tةآراء ع
 إس�ائEل ت-e�ث ع% نفUها

   األHام الفلT;EoUة-  \الل ع�hل
العام األول لe^�مة ال�أسE% االس-oTانTة ال'-�oفة، شه� ذروة غ�E مU.�قة في ال-غ�ل على 

،%EE;EoUة الفلTات زرا�Lات، وم'-لUسPة والق�س، $_�ا وأرضا وم;ازل ومTفة الغ��Jخ�9صا في ال ً ً ً
 .وغ�E زرا�Tة

ه� عام ت9عE� مل��e م% ق.ل ال'E;\�-U% ال'�ج>E% $األسلeة، م�eوسE%، وم�ع�مE% م% ق.ل 
  .ال>rT اإلس�ائEلي، واألجه&ة األم;Tة ل�ولة االح-الل

ًالق�س ش^ل� ه�فا م�h&ا ح�E ت-ع� ض لe'الت اس-oTانTة م^�فة، hان آخ�ها م9ادقة بل�Hة ًّ
>Tة له�م ب�Eت الفلEE;EoU% ب`رائع cاس-oTانTة، $ال-�از مع ح'لة م;ه وح�ة ٣٥٥٧االح-الل على ب;اء 

ًمY-لفة األك�� م;ها ب`ر�عة ع�م وج�د ت�اخT® لل.;اء، وhأن ل�k ال.ل�Hة اس-ع�ادا ل';ح ت�اخT® ب;اء 
%EE;EoUللفل.  

ً، أع�ت تق���ا في نهاHة العام، ی�ص� االن-هاكات "ب-EUل7"ق� اإلنUان اإلس�ائEلTة م;2'ة حق
اإلس�ائEلTة $pe األرض الفلT;EoUة تJ'% حقائp م���ة وشهادات م�ثقة، ما جعل ال';2'ة تع-.� أن 

إلس�ائEلي إذا hان ال¬Tاس UH-;� إلى ن-ائج الع�وان ا. ٢٠١٤ً ه� العام األك�� ف-Lا م;` العام ٢٠٢١العام 
 األك�� ٢٠٢١على قoاع غ&ة في ذلA العام، م% ح�E ع�د ال_ه�اء وال>�حى، وال�مار، فإن اع-�ار العام 

ًف-Lا، فإنه UH-;� إلى معToات أساسها ما تع�ض� له الJفة الغ��Tة و�J';ها الق�س، وانoالقا م% ال�ور  ً
%E;\�-U'تق�م $ه ج'اعات ال c`ال.  

ً فلT;EoUا $J';ه7 س�عة ع_� قاص�ا، ٨٣-الل ق-ل� في الJفة Hق�ل ال-ق��� إن ق�ات االح ً
 %E;\�-Uأو ج;�د رافق�ا م %E;\�-Uا على ی� مT;EoUاء، وفي ی�م واح� اس-_ه� ثالثة ع_� فلUًوخ'� ن

  .kخالل اق-eامه7 ألراضي ق� فلT;EoUة
 ت�ف= قال حاجة ل'>ل� حق� اإلنUان األم'ي ألن Hق�م ب-eقpE ع'لTاتي في إس�ائEل، ال-ي

نال-عاو مع أc ل>ان تeقpE، إذ H^في االس-;اد إلى الeقائp ال-ي ت;_�ها م;2'ات حق��Tة إس�ائEلTة، 
  .وت;_�ها الe9افة وال ت>� م% الUلoات ال�س'Tة، ما ی;في وق�ع تلA االن-هاكات

علp ی-e�ث ب-فاصEل وأرقام، ح�ل دور ال'E;\�-U%، واألجه&ة االح-اللTة، Tµ'ا ی-" ب-EUل7"تق��� 
 %E;\ت ال-ي تع�ض� لله�م، وأع�اد ال'�ا�E.ة القاتلة، وع�د الTانoT-ة، واله>'ات االسTان�E'اإلع�امات ال$

%Uار ال�hاء وU;ال`ی% اس-_ه�وا م% القاص��% وال %EEال'�ن.  
ن ه>�ما ش;ه مU-�\;� في العام ٣٣٦حقق� في " ب-EUل7"  خالل العام ٢٥١، مقارنة بـ ٢٠٢١ً
٢٠٢٠Tع^� سH ة م;هاسة، ماT'ل�ا رأس ال�مح في  رس^_H ة، ألنTال9الح %E;\�-U'ي للoة، تعT<

%EE;EoUال�9اع ض� الفل.  
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ن$إم^ان وز�� الYارجTة اإلس�ائEلTة Hائ�E البE�، أن ی-ه7 الفلEE;EoU% $أنهH 7_;� ح'لة دولTة، 
ب�ض�ح " ب-EUل7"�� ح�E_H %E تق�. نل�صف إس�ائEل $ال�ولة الع;��9ة، ولL% سT^� علTه أن ی.-لع لUانه

ًاإلس�ائEلي ه� م% H';ع الفلEE;EoU% م;عا ش�ه تام م% ال.;اء في م;ا\p واسعة " األب�تهای�"أن ن2ام "إلى 
  .م% الJفة $'ا فEها الق�س ال_��Tة

نه^`ا ت�L إس�ائEل هي م% ت-e�ث ع% نفUها $القان� و�ال''ارسة، على أنها دولة اح-الل،  ن
kقل االتهام إلى مU-� الT¬eقة ال�اق Tة، ال-ي ال H'^% دحJها فق| $ال-e��9ات ، $'ا ی;"أب�تهای�"ودولة 

 Cونائ �UT;Lال �Jغ�الن ع �EائH عل<H ،انيoT-ه ال'>'ع االس�Lی�ت c`الع;ف ال �-Uاوف، مY'ّوال k
ل�UTا م% ب;ي "$أنه7 " ح�م9H ،"rTف ال'E;\�-U% في مU-�\;ة "م�Eت�"وز�� االق-9اد ع% ح&ب 

  ".ال�_�
، حE% تhP� أن ال>rT اإلس�ائEلي دم� مxات ال�ون'ات " هآرت�"�م صTeفة تق kشهادة أخ�

ال'&روعة $الق'ح، م% أجل ت;فE` م;اورات وت�ر��ات عU^��ة في م;oقة األغ�ار، وس'7 الeق�ل ال&را�Tة 
  .في قoاع غ&ة

 ~TJو�9ادر"هآرت�"وت %EE;EoUام الفلTو��م� خ rT<أتي الH عTعة أسابJ$ لh إنه ، 
  .ال-�اك-�رات والTUارات، و��م� األل�اح ال_'TUة وخ&انات ال'Tاه في م;oقة األغ�ار

 %Eح ، cعلى األرجح أن البE� ل�Hه معل�مات ح�ل ما ت�اجهه إس�ائEل خالل العام ال>�ی� ال>ار
" األب�تهای�"kی-�قع أن ت-ع�ض إس�ائEل على ال'U-� ال�ولي، التهامات $أن دول-ه ت-.;ى وت'ارس سTاسة 

  .الق.eTة
البE� على مع�فة $األزمة ال�بل�ماسTة ال-ي ن_.� في وزارته بE% نائ.-ه، رئUTة ال�ائ�ة األورو�Tة 
، ووف� دبل�ماسي أورو�ي H'�ل س� ع_�ة دولة، $C.U اح->اجه7 على ع;ف  نفي ال�زارة عالE&ا ب% ن�

%EE;EoUض� الفل %E;\�-U'ال.  
C.U$ ، �.h االج-'اع انف>� وان-هى $أزمةk ة وال-يTلEولة اإلس�ائPU'بها ال �'Uة ال-ي ات�eال 

%Eاالح->اج ووصف-ه $ال'ه �Jرف.  
واضح أن دولة االح-الل في س�اق مع ال&م% لف�ض سTاساتها ال-�س Tة في الJفة والق�س، 

%E-ق�م على أساس رؤ�ة ال�ولH سالم pEقe-ة لTل إم^انh فUوال-ي تق�م على ن.  
األمTh�Eة ال'eلل ال�ارز " واش;o% ب�س�"مام ما أشار إلTه ب�ض�ح في ًإس�ائEل ق���ا س->� نفUها أ

مای�اف زونU&�%، م% أنه س�EتC على إس�ائEل أن تY-ار بE% االنeUاب م% األراضي ال'e-لة، أو م;ح 
  .قالفلEE;EoU% الYاضعE% ل�oTUتها حق� م�ا\;ة hاملة

EoU;ي اإلس�ائEلي في م>'�عة الLاتC األمh�Eي مع�وف، $أنه مY-® في م�ض�ع ال�9اع الفل
  .األزمات ال�ولTة
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في ال�اقع فإن دولة االح-الل ت->ه $�Uعة �TاسTة، ن�e خلp ال'&�� م% ال�قائع على األرض، 
قل-T¯9ة الeق� ال�\;Tة الفلT;EoUة، وت-�eل إلى م>-'ع م�جج $الUالح، ف� ما ه� مع�وف ع%  ّق

  .c رس'ي، ی;ف` سTاسة ت'EE& ع;�9إس�ائEل h�ولة جrT وأجه&ة أم;Tة، ودولة إرهاب
$اإلضافة إلى ما H'لLه ال>rT واألجه&ة األم;Tة، م% إم^انTات تUلTeTة ضY'ة ون��Tة، فإن 

في العام . ال-Uلح ال'>-'عي ال ی-��~ على ال>'اعات االس-oTانTة، وOن'ا H_'ل ال'>-'ع في إس�ائEل
 -   ما Hع;ي٢٠٢٠ في العام ٨٨١٤ة بـ  إس�ائEلTا \ل�ات ت�خT® سالح، مقارن١٩٣٧٥ال';�9م ق�م 

، ال`ر�عة هي ل'�اجهة %١٢٠ز�ادة ب;�Uة  - حCU الe9افة اإلس�ائEلTة ومعToات وزارة األم% ال�اخلي 
  .االح->اجات في ال'>-'ع الع��ي في ال'�ن ال'Y-لoة أث;اء الع�وان على غ&ة والق�س في أHار ال';�9م

T'اوف ال�سY'قة هي ت;امي الT¬eأن ال �Eة، ال-ي س-2ه� خالل غTة م% ت9�عات ال>.هة ال�اخل
  .أc م�اجهات قادمة

  ١٢/١/٢٠٢٢ - ٢١ع��ي
***  

 بلع فلEoU% ال-�ر�>ي
 ح'ادة ف�اع;ة

-U'7 ال-�ر�>ي، وال-�سع وال-ه���، $_^ل م-�اك7 كل إج�اءات الJال �eن �EUاساتها تTع'�ة وس
م-ع�د ال'�احل، وفي £ل اح->اجات فلT;EoUة $اه-ة غ�E مPث�ة، غ�E قادرة على الفعل، بل $الع^� 
تU-ع'ل ال'U-ع'�ة الJ ف الفلEoU;ي، hغoاء ل-'��� ب�ام>ها ال-�س Tة شاملة الق�س والJفة 

  .د الفعل الLفاحTة مق-�9ة على م�ادرات ف�دHة ش>اعةالفلT;EoUة، وردو
 %EE;EoUوف الفل�£ %EUeة، ب�ض�ح ال ت&�� على ت�e-'ات الHع'�ة $االتفاق مع ال�ال-U'ب�نامج ال
ال' T_Tة، مقابل ت�ف�E األم% لل'U-ع'�ة، لالح-الل، لل-�سع واالس-oTان، ع.� ال-;pEU األم;ي بE% رام هللا 

  .األم;Tة بE% غ&ة وتل أبCEوتل أبCE، وال-ه�ئة 
في اللقاء بE% ال�ئ�T الفلEoU;ي مع مU-_ار األم% الق�مي األمh�Eي جAT س�لTفان ی�م 

 س'ع ال�ئ�T ��اس ان�oاعات س�لTفان ع% لقائه مع نف-الي ب�E;E رئ�T ح^�مة ٢٢/١٢/٢٠٢١
Uالفل �Tفان لل�ئTي، قال س�لh�Eي األم;EoUاللقاء الفل p.س c`ع'�ة، ال-U'يال;Eo : �ض �E;Eحل - ١ب 

 ،%E-٢ال�ول - ،%EE;EoUه، س�اء في -٣ ض� ال'فاوضات مع الفلTµ ان وال-�سعoT-مع اس-'�ار االس 
 الق�س ال'�ح�ة عاص'ة لل'U-ع'�ة وال م>ال لل'Uاومة أو ال;Eل - ٤الق�س أو سائ� الJفة الفلT;EoUة، 

% خار\ة ال'U-ع'�ة وال.;اء فEها ی-7  الJفة الفلT;EoUة یه�دا والUام�ة وهي ج&ء م- ٥م% م^ان-ها، 
اس-'�ار اق-eام اإلس�ائEلEE% وت�فقه7 - ٦ال إنف9ال أو ت�اجع ع;ها، » ال�ولة«$اع-�ارها ام-�اد ألرض 

  .ال�Eمي إلى ح�مات ال'U>� األق9ى
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ال ی�ج� أوضح م% ه`ا ال�ض�ح، وغ�E ذلA تJلEل وه�وب م% تe'ل ال'PUولTة، وOنLفاء ع% 
ً، وان-2ار ما سTأتي وه� ل% Hأتي، وال`c ی-7 ت�ر�>Tا ه� ف�ض ال�قائع اإلس�ائEلTة م-oل�ات ال'�اجهة

  .$االس-oTان وال-�سع والع.�نة وال-ه���
أدوات ال'U-ع'�ة وأجه&تها تع'ل على خ;p الفلEE;EoU% في معازل ضTقة، ووضع ال->'عات 

 p\ة، وم;اT;EoUال->'عات الفل %Eالفاصل ب �L-ة لTلEة إلى ثالثة ع;او�% ا٦٧ناإلس�ائ'Uآلن مق :
الق�س، الJفة، القoاع، ولLل ع;�ان ب�نامج وأدوات وتT.oقات، ه�م ال.�Eت في الق�س، وف�ض ت>'عات 
ع.��ة على أنقاضها، م;ع ال.;اء في الغ�ر، وفي م;ا\p ال��~ ال'U'اه م;ا\p ج، وجعل ال->'عات في 

نامج م;72 ت�ر�>ي م-ع�د ال'�احل �EUH ن�e إ\ار ال'�ن الفلT;EoUة لUTهل ت��oقها، أc ل�یه7 ب�
اس-L'ال اس-ع'اره7 لفلEoU% و\Tان الع.�نة واألس�لة وال-ه��� لLامل خار\ة فلEoU% $اس-�;اء قoاع غ&ة 

  .ال'eاص� وجعله بPرة فق� وت�ت� و\ارد ألهله
، م% ن\�فا ال'عادلة الفلT;EoUة، Hع�ف� أك�� م;ا، ع% ب�نامج ال'U-ع'�ة وأه�افها، ولL;ه ن�eH 7ف� ُ

  .أجل ال�قاء واالس-�xار hل م;ه'ا $'ا ت-�ف� ل�Hه م% م^اسC ذاتTة و£T¯Tة
نإنهE<H 7�و االس-�xار وام-الك الUلoة، وم�اجهة $عJه'ا ح-ى ول� hان ذلA على حUاب 
ال�\%، وعلى حUاب فلh ،%EoUل م;ه'ا ل�Hه مف�داته، وادعاءاته، وش^ل ت'��له ب�اسoة االح-الل ورضاه 

ال�£Tفة : �k هيوال�JYع ال;هائي له، وOذا hان االق-9اد مقابل األم% $ق.�ل غ&ة ورام هللا، فال'عادلة األخ
  .وال�اتC مقابل ال9'� واله�وء واالس-Lانة

  ١٦ص/١٢/١/٢٠٢٢ال�س-�ر 
*** 

  آراء ع.��ة م-�ج'ة
"%E;\�-U'ع;ف ال"�oYلي للEع�ض اإلس�ائH   

 

  ننU-Eان أل� وافي م&راحي وجادc ش';ي: $قل7 - هآرت� 
  

ًح2ي ع;ف ال'E;\�-U% ال'-�oفE% في یه�دا والUام�ة، مPخ�ا، $اه-'ام �E.h عقC تe��9ات  َ
ًمY-لفة ل&ع'اء إس�ائEلEE%، ولL;ه ن�قr أJHا في مeادثات ال'U-_ار األم��^ي لألم% الق�مي جاك 

¯TJ-Uان مع م�Eسال%EEلEه اإلس�ائT . ةT^ة األم��TارجYع� أن \�ح� نائ�ة وز��ة ال$ ،pوفي وق� ساب
~Tر�ا ن�الن� ه`ا ال'�ض�ع في لقائها مع وز�� األم% ال�اخلي ع'� $ارل�-^Tµ.  

ًمازال اإلرهاب الفلEoU;ي في یه�دا والUام�ة H_^ل ته�ی�ا مل'�سا نh %eقادة لل';oقة في . ً
، ض� ”ال_ا$اك”ا\ات حازمة ألذرع األم% وعلى رأسها ال>rT اإلس�ائEلي والUابh ،p;ا م_ارEh% في ن_

ولL% ع;ف جهات فلT;EoUة ال H'^;ه أن H_^ل . ه`ه ال-ه�ی�ات، وه� ن_ا¡ UH-'� و�-عا£7 ح-ى ال�Eم
cه�دEال Cع% القان� في ال>ان %EارجYال %E.اسي أو ع'لي لل'_اغTنت.���ا ل->اهل س ًمPخ�ا، ت�جه� . ً
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 م% �hار خ��>ي أجه&ة األم%، ونe% م% ٣٠٠هxEة ت7J أك�� م% (” ة م% أجل أم% إس�ائEلقاد“ح�hة 
  :وزراء وأعJاء �UT;h، وح`رته7 م% أر�عة مYا\� H^-;فها ع;ف ال'E;\�-U% ال'-�oفE%) بE;ه7

k$اع-�ارنا ال>هة األق� ال-ي ت�oTU على األرض، علE;ا ال-أك� م% أنه ی-k : 7على ال'U-� األم;ي
Y-ام�ةاسUق�رة . ن�ام م;�2مة حازمة وناجعة إلنفاذ القان� في یه�دا وال$ �'H cه�دEالع;ف ال_ع.ي ال

ال>هات األم;Tة لل¬Tام ب�ورها األساسي، أال وه� م^افeة اإلرهاب الفلEoU;ي وم;ع ت��eل ه`ه ال';oقة إلى 
$الق�ة ال�ادعة لل>rT ًإن ع;فا غ�E م�oTU علTه م% جانC مE;\�-U% م-�oفk . �'H %Eج.هة ق-ال أخ�

اإلس�ائEلي، وت�.� ق�ات �E.hة لل¬Tام $'هام ش�\Tة على حUاب مهامه7، وتJع ال>;�د وقادته7 في أوضاع 
  .ل�UT له7

ی�.� ع;ف ال'-�oفE% اإلس�ائEلEE% لل'>-'ع الفلEoU;ي أنه ال ی�ج� سk : �Eعلى ال'U-� األم;ي
Uة الفلoلUقة ی�افع ع;ها، و�ع�ض الo;'في ه`ه ال p\7 في ال';ا^eقادرة على ال �Eأداة فارغة غh ةT;Eo

ال�اقعة ت�e مPUولE-ها، h'ا أنه CeUH ال�Uا¡ م% ت�e ق�رتها على ت.��� ال-;pEU األم;ي بE% أجه&تها 
%EEلEاإلس�ائ %E;\وق�ات;ا، وه� أم� ض�ور ل�قائها م�ل'ا ه� ض�ور ألم% ال'�اc c . في pEU;-أسه7 ه`ا ال

ًاإلرهابTة وOنقاذ حTاة أشYاص م�ل'ا ث.� مPخ�ا، ع;�ما أنق`ت أجه&ة األم% الفلT;EoUة م;ع مxات الع'لTات 
  .م�ا\;E% إس�ائEلEE% وج�ا نفEUه'ا في وس| ج'ه�ر هائج في رام هللا

إن ع;ف الEه�د ض� الفلEE;EoU%، وض� ن_oاء إنUانEE% :  االج-'اعي–kعلى ال'U-� ال¬T'ي 
ك�ولة . ;oقة ت�e س�oTت;ا، Hعارض �7T الEه�دHة وال'>-'ع اإلس�ائEليإس�ائEلEE%، وض� ق�ات األم% في م

، م% واج.;ا ال-أك� م% أن ال'�ا\;E% اإلس�ائEلEE% ال Hع'ل� خالفا للقان� و��9رة ت'� $األم%  نقان� ن ًن
نال'_اغ.� Hع'ل� $ع;ف ج'اعي م;72، و�-e�و سTادة ال�ولة وق�انE;ها، . kو�'9الح و\;Tة أخ� ن ّن ٍ

وه`ه ال�ی;امT^Tة ال تع-�ف . ل>rT اإلس�ائEلي، و�_^ل خاص اح-Lار ال�ولة الس-Y�ام الق�ةوم^انة ا
$ال�oY¡ ال�JYاء أو $ال>�ران الفاصلة، وس-;&لp في ال;هاHة وتق�ض أساس ال;2ام االج-'اعي في 

  .إس�ائEل
، و�-Hُ 7الح¸ أن االه-'ام ال�ولي به`ا ال'�ض�ع وصل إلى نقoة حاس'ة: على ال9عE� الTUاسي

ًالع;ف جلC نق�ا الذعا ل�T فق| م% أع�ائها، بل أJHا . اخ-�ار إس�ائEل $ق�رتها على م�اجهة ه`ه ال2اه�ة ً ً
. م% أص�قاء $ارز�% لها، م% بE;ه7 اإلدارة األم��^Tة وال�Lنغ�س في واش;o% وال>الTة الEه�دHة األم��^Tة

. أص�قاء م% م�9 واألردن وح-ى الYلTج، $ال�دًیل&م زع'اء ع��ا ” ال';ا\p“كل حالة ف�ض��ة وع;Tفة في 
  .وه`ا س�JT ب-�جه ال-T.oع مع ال�ول الع��Tة، وh`لA مع دول إسالمTة خارج ال';oقة

ك'ا أن . نإذا ل7 تعالج ه`ه ال2اه�ة ال'�م�ة $�9رة ف�ر�ة و��و تUاهل، ف�Y-Uج ع% ال�oTUة
$ال-;pEU األم;ي؛ وسTع&ز جهات م-�oفة وعلى اس-'�ار ه`ا ال-�جه ق� یPدc إلى ن-ائج خ�Eoة م;ها ال'� 

وه� . رأسها ح'اس؛ و�Pدc إلى ت�ه�ر الفلEE;EoU% ن�e الTأس إلى درجة ان-2امه7 $ال�فاع ع% ال;ف�
ٍت�oر ق� ی-�ه�ر إلى ان-فاضة ثال�ة؛ وOلى تع.�Eات ع% ت'اه في أوسا¡ م�ا\;ي إس�ائEل الع�ب، مع 
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cن�ماج ال>'اه�E ال'-&ای�؛ وسPEدc في نهاHة األم� إلى ز�ادة ت�ا�Tات على م>االت ال;2ام العام واال
  .ة/ة وم¬7T/أع'ال الع;ف في hال جان.ي الY| األخ�J، مع ال'� الT¬eقي $األم% ال_9Yي لLل م�ا\%

 ،p\األخالقي، و�ق�ض االس-ق�ار في ال';ا �Eل على ال9ع'-eم �Eغ %Eف�o-'ال %E;\�-U'ع;ف ال
  .Eها، و��J $ال'9الح االس-�اتT<Tة في ال';oقة وخارجهاو�'� $أم% إس�ائEل وم�ا\;

ًاب-�اء م% رئ�T الe^�مة وم�ورا $ال�زراء، وح-ى ال'U-��ات :  األم;ي–kعلى ال'U-� الTUاسي  ً
، وحازم، وال ه�ادة Tµه له`ه ال2اه�ة cال-;فH`Eة ال'PUولة ع% ال'�ض�ع، C<H ال->;� الح-�اء ف�ر وق� c ّ.  

   ٢٥ص/١٢/١/٢٠٢٢الغ� 
***  

  م% eH^7 الJفة الغ��Tة ال�Eم غ�E إرهاب ال'E;\�-U%؟
  

  ١١/١/٢٠٢٢هآرت�  - هاج� شE&اف و�ه�شع ب�ای;�: $قل7
 ،%EE;EoUع� اح->از فلTo-UH ،rT<9ل� على ت�ر�.ه7 م% الeH ،الحUال %Eنی->�ل� حامل ن ن

، و�'ع;ى ما، ه7  م;Tة العلTا في ال'eلي والUلoة األ” الeاك7“ئوم% صالحE-ه7 إرسال ح�E2ة \�ار
cوفي ال�اقع، م% ال'PUول ع% مPUولي األم% ال>ار العE��^U% في . ال'U-�\;ات ال'Y-لفة وما ح�لها

نالJفة الغ��Tة، وم% H_�ف علEه7؟ أسxلة ال ت�oح فق| م% ق.ل فلEE;EoU% ون_oاء الUTار ال`ی% H>�و 
ًخلال في سل�hه7، بل أJHا م% ق.ل ال'PUولE% ع% األم% أنفUه7 ً. 

على ال�غ7 م% أن هPالء غ�E م_غلE% م% ق.ل وزارة ال�فاع بل م% ق.ل م>ال� ال'U-�\;ات، 
ًفإنه7 خاضع� مه;Tا لل>rT في مع72 أج&اء الJفة ول�eس الe�ود في م;oقة غالف الق�س ه`ا . ن

نل�T واضeا أی% H^� الع;�ان ع;�ما ی��ر. ًال�ضع خلp، حCU رأیه7، ع�دا ال $أس $ه م% ال-Uاؤالت ً 
في ت_��% ثاني؛ حx;Èٍ أ\لp ” عانات�ت“ًه`ا ما ح9ل م�ال في ح9ة إ\الق ال;ار في . خالف ما

إ\الق . ال'PUول ع% األم% ال'eلي م% سالحه $ع� أن اق-�ب راعي أغ;ام فلEoU;ي م% ج�ار ال'U-�\;ة
$�9رة غ�E مPUول األم% اته7 ب-;فE` إ\الق نار . ال;ار، قال الفلEoU;ي، أدk إلى ق-ل أح� أغ;امه

في ال.�اHة نفى أنه أ\لp ال;ار، $ع� ذلA قال إنه أ\لp ال;ار في (وعلى ال�غ7 م% تف�EUاته . قان�نTة
ق�رت ال_�\ة م9ادرة سالحه وHOقافه ) اله�اء، وح-ى أنه ادعى $أن ال.�و حاول�ا ال¬Tام ب-C��Y في ال>�ار

pEقe-ال ال'L-مة ح-ى اس�Yادث ی.�ز اإلش^ال“. ع% الeاته`ا ال;\�-U'ع% أم% ال %EولPU'ة في الT ”
ٍم% جانC، ه7 ل�UTا ج;�دا أو رجال ش�\ة، وم% جانC آخ� هH .“ 7ق�ل م9�ر أم;ي في ال';oقة ً

ئمPUول� ع% األم% في ال'U-�\;ات، و�e'ل� الUالح و�_غل� وح�ات \�ار ن ن ًه`ا H>� أحTانا م�ل'ا . ن c
  .”eH�ث في الغ�ب ال';فل� العقال

Hق�ل مeام م% ق.ل م;2'ة . ً>C، ح-ى ل� hان ال-علpE م.�را، ف'Uألة الUلoة ت.�زث7 إنه، و�ا للع
إذا اع-.�ت ال_�\ة نفUها هي ال>هة ال'PUولة، علEه7 ان JHع�ا “: ، و�TJ~”ح�نان� عEh c�E�ار“

ًإج�اء م;2'ا ً” . �Tقة أنه لT¬eه`ا اس-غالل ل %Lة اس-'اع، ولUنقاش وجل Aان ه;الLا، لT\ان ش�h ًل�
ًلق� أرسل Eh�ار \ل�ا إلى ش�\ة الe�ود م��Tا أن ال-علpE غ�E قان�ني على وجه ال-e�ی� . ا وال ه;اكه; ً
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 c`قف� خلف الق�ار الH ود�eان� األول، أبلغ $أن ح�س الh ةHال'عق�، في نها ~T£�-ل ال^T¾ C.U$ن ن
  .أوصى $ه قائ� ح�س الe�ود في غالف الق�س

، في الغالC م% . oU�ًاًاس-Y�اما م” معق�“ر�'ا ت.�و hل'ة  نمPUول� األم% ه7 فعلTا م�ا\;� ً
نHأت� إلى ه`ه ال�£Tفة ع% \��p . نس^ان ال'U-�\;ات ال`ی% Hع'ل� فEها PU'hولE% ع% األم%

إن اال\الع . نعoاءات، وت�فع روات.ه7 ال'U-�\;ات م% ال'�ازنات ال-ي 9eHل� علEها م% وزارة ال�فاع
C2ه� ال-�ر�H اءاتoالع Aفةعلى تلT£ل�ب له`ه ال�o'از .  الT-اج %EE;األم %EولPU'ح أن على الJ-ی

%EEم% ال-ع %E-;خالل س Aام ب`لT¬ه7 الEعل %Lول ،rT<ى للoقة ال�سo;'ادة الT� و�'^% . دورة في
Cت�ر� cا ل'�ة أك�� م% عام دو أT;وال أمPUم �^H ن��2ا أن ®Y_نلل ًن Tµ'ا $ع�، علEه7 اج-Tاز . ًً

ًخالفا ل'PUولي األم% داخل . وال>rT ی�ف� له7 الUالح وسTارة أم;Tة. إ\ار ال>rTت�ر��ات دور�ة في 
cخاضع� ألم� عU^� ] الJفة الغ��Tة[” ال';ا\p“ح�ود الY| األخ�J، فإن أولAx ال'�ج�دی% في  ن

 �Eاء ال-ي ت�Tا ض�| األشJHه، وأ_T-واع-قاله وتف ®Yة اح->از شTات أوسع ت_'ل إم^انTه7 صالحe;'Hً
  . ال_Aل�یه7

ن وسع� صالحTات ال'PUولE% األم;EE% في الJفة، وم;` ذلA الTo-UH %Eeع� الع'ل ٢٠٠٩في 
ًال'e�د ح�لها، وال`H c_'ل غال�ا بPرا اس-oTانTة” فJاء ال�eاسة“ًأJHا خارج ح�ود ال'U-�\;ات، في  ًُ .

ًه`ا ال;_ا¡ خارج ال'U-�\;ات ق� H^� م9�را لالح-Lاكات h'ا ح�ث في ق��ة ال>ا نTة، ال�اقعة في م;oقة ن
ض� مPUول أم% ” یrT دی%“k ق�م أح� س^ان الق��ة ش^� لل_�\ة، ب�اسoة ج' Tة ٢٠١٩في . ”ب“

حCU ادعاء الفلEoU;ي، فإن ه`ا ال'PUول دخل إلى الق��ة . ”Hعق�ف اله�ار”، و”نتEل'�“مU-�\;ة 
نعى أنه دخل إلى صال� حالقة hان ّإلى جانC ذلA، اد. ًوأ\لp ال;ار في اله�اء، وأJHا $ات>اه م�ا\% آخ�

وحCU ادعاء ق��C الفلEoU;ي، . Tµه الفلEoU;ي وس�eه إلى الYارج، واع-قله م% أجل تUلT'ه لل>;�د
  .فع;�ما سأل ع% س.C اع-قاله وجه ال'PUول األم;ي سالحه له

ملف ه`ه القTJة . $ع� أن \لC م;ه ه��-ه، أم� ال'PUول ع% األم% $أن oHلp ال>;�د س�احه
، واآلن م�ج�د في م�حلة ”یrT دی%“ًأغلp النع�ام مYالفة ج;ائTة، ولL;ه ف-ح ثانTة عقC ال-'اس ق�م-ه 

pEقe-ال ال'L-ه. اسTى، ل7 ی-7 ال�د علoقة ال�سo;'أرسل-ه ال';2'ة لقائ� ال c`ال Cلoال . Cًوردا على \ل
لل�اء، وال`c وج� في نهای-ه kج� تeقpE م% ق.ل قائ� ا“، وردنا م% ال'-e�ث $اس7 ال>rT أنه ”هآرت�“

إلى جانC ذلA، وج� $أن أخoاء مY-لفة وقع� . أن ن_ا¡ ال'PUول األم;ي جاء ل�Jورة ع'لTاتTة واضeة
  .”في سل�hه الع'لي، وله`ا فق� ت7 ت��YTه م% ق.ل قائ� الل�اء

  ١٢/١/٢٠٢٢الق�س الع��ي 
*** 

  
  



  

 
٢٥

  اخ�ار $االن>لE&�ة
fficials in WashingtonSafadi meets US State Department o 

 

AMMAN — Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ayman Safadi on Tuesday met 

with a number of officials in the US State Department to discuss Jordanian-American 

relations and the two countries’ partnership in various fields. 

The meetings focused on the new memorandum of understanding for the strategic 

partnership between the two countries, which frames the US aid for the Kingdom, 

replacing the current memorandum, which expires by the end of September 2022, 

according to a Foreign Ministry statement. 

Safadi met with Acting Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs Yael Lambert, 

Director of the Office of Foreign Aid at the US State Department Dafna Rand, Deputy 

Assistant Secretary of State for Assistance Coordination Chris Hodges, State Department’s 

Global Energy Security Senior Adviser Amos Hochstein, and Senior Bureau Official for 

the Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM) Nancy Jackson. 

During the meetings, Safadi and US officials stressed the centrality of the Jordanian-

American partnership, emphasising the necessity of deepening it in the service of common 

interests. 

Safadi valued the support provided by the US to the Kingdom, highlighting its importance 

in helping Jordan in pursuing its development journey and confronting economic 

challenges, including those resulting from regional conditions, hosting refugees and the 

spread of the coronavirus pandemic. 

According to the current memorandum of understanding, the US provided Jordan with 

annual support over the past four years, which amounted to about $1.65 billion in 2021. 

The talks also dealt with regional developments, foremost of which are efforts to achieve 

just and lasting peace based on the two-state solution, maintaining a state of comprehensive 

calm in the occupied Palestinian territories, supporting the UN Relief and Works Agency 

for Palestine Refugees (UNRWA), reaching a political solution to the Syrian crisis and 

supporting Iraq. 

Safadi expressed thanks to the US for announcing additional financial support for 

UNRWA, amounting to $99 million, last month, in addition to the $318 million it provided 

last year. 

The meetings also touched upon joint efforts in combating terrorism and a number of 

regional and international issues of common interest. 

Safadi and the US officials also discussed increasing cooperation in regard to 

environmental protection, confronting climate change and providing clean energy, 

including the two projects to supply Lebanon with Egyptian gas and Jordanian electricity. 

The two sides affirmed the continuation of coordination and cooperation in order to resolve 

regional crises, create economic opportunities and achieve security and stability. 

In addition, Safadi also met with a number of leaders of  American Jewish organisations in 

Washington. 

Safadi began his visit to the US on Monday. He is scheduled to meet with US Secretary of 

State Antony Blinken, a number of senior US administration officials from the State 

Department and the National Security Council, members of the House of Representatives 

and the Senate, as well as research centres and media outlets. 

2022-1-11Jordantimes   

***  
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Israeli Army Abducts Three Palestinians In Jerusalem 

 
Israeli soldiers abducted, on Monday at night, three Palestinians from several parts of the 

occupied capital, Jerusalem, in the West Bank. 

Media sources said the soldiers abducted two teenage boys, who remained unidentified at 

the time of this report, near Bab al-Amoud, in the Old City of Jerusalem, and took them to 

a nearby interrogation facility. 

They added that the soldiers also abducted a young man, identified as Moath Yousef 

Shiokhy, from his home in Silwan town, south of the Al-Aqsa Mosque, and stormed the 

home of Amer Zidani to abduct him, but he was not there. 

International Middle East Media Center 11-1-2022  

*** 

IOA bulldozes swaths of Palestinian land in Issawiya 
 

The Israeli occupation authority (IOA) on Monday morning bulldozed Palestinian-owned 

plots of land in the east Jerusalem district of Issawiya. 

According to local sources, Israeli bulldozers escorted by police forces leveled swaths of 

land in Hamayel al-Arab area in Issawiya district. 

Israeli bulldozers also bulldozed anew a swath of land belonging to the family of Fadi 

Elyan, the Aqsa Mosque guard whose home was demolished last March. This piece of land 

is the site of the demolished house. 

A week ago, police forces stormed a neighborhood in Issawiya and delivered a notice 

ordering a halt to the construction of a Mosque. 

The IOA also displaced 21 Jerusalemite citizens after demolishing their building in 

Issawiya two weeks ago. 

The IOA systematically carries out demolitions in Palestinian areas in east Jerusalem and 

the West Bank and makes it almost impossible for Palestinians to get building permits. 

At the same time, the Israeli government regularly plans and expands settlements across 

the occupied Palestinian territories. 

2022-1-10Palestinian Information Center   

*** 

Palestine summons Dutch diplomat over ending funding to Palestinian CSO 
 

RAMALLAH, Monday, January 10, 2022 (WAFA) – Palestine today summoned a Dutch 

diplomat over Netherlands’ decision to pull funding from a Palestinian civil society 

organization. 

Undersecretary of the Foreign Ministry Amal Jadou summoned head of Netherlands 

Representative Office to Palestine Kees van Baar to convey an official letter of protest over 

the Dutch government’s recent decision to end funding to the Ramallah-based Union of 

Agricultural Work Committees (UAWC). 

UAWC is one of the six major Palestinian civil society organizations that Israel banned as 

‘terrorist groups’ last October. It provides hands-on aid to Palestinians, including by 

rehabilitating land at risk of confiscation by Israel. It helps tens of thousands of farmers in 

Area C – the more than 60 percent of the occupied West Bank under direct Israeli military 

control, and where most illegal Israeli settlements and their infrastructure are located. 

Jadou expressed Palestine’s shock and dismay over the decision, which will have direct 

adverse consequences on the lives of tens of thousands of vulnerable families making a 

living from agro-based income generating activities besides to thousands of donums of 

farmland in Area C, while pointing that the outcomes of the external investigation 

launched by the Dutch Ministry for Foreign Trade and Development Cooperation were in 

favor of UAWC, particularly that the investigation found no evidence that UAWC has any 

organizational links with PFLP, and thus do not substantiate Israeli allegations against 

UAWC. 
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She added that the Dutch government’s decision pulling fund from UAWC fall in line with 

Israeli systematic and malicious campaign of incitement against UAWC, in particular, and 

the Palestinian civil society, in general, with such campaigns aimed to defame Palestinian 

CSOs, especially those providing services to Palestinian farmers and communities in Area 

C. 

The Palestinian diplomat urged Netherlands to immediately reverse this unjust decision, 

which sets a dangerous precedent with regard to undermining the work of Palestinian 

CSOs, which play a key role in reinforcing the steadfastness of Palestinians in their lands in 

the face of Israeli settler-colonialism and settler violence. 

2022-1-10 WAFA   

*** 

Ex-Israel army commanders warn settler violence might ignite new intifada 

 
Three former Israeli army commanders have warned that the increasing settler violence in 

the occupied West Bank might ignite a Third Intifada, Haaretz reported yesterday. 

The newspaper did not name the commanders, but said they are members of the movement 

Commanders for Israel's Security, which includes retired officials from the Israeli army, 

Shin Bet, Mossad and Israel Police. 

"Uncontrolled violence of extremist settlers undermines the deterrence of the Israeli 

army," the letter warned. 

Settlers, the army officials said, use "organised collective violence and defy sovereignty and 

law of the state."At the same time, they noted that the settlers' violence reached a "critical 

point" and aroused sharp criticism "not only from opponents, but from friends, including 

the administration and Congress in Washington, as well as the Jewish community in the 

US."The retired commanders warned that the "chaotic and violent situation in the West 

Bank might arouse a response from the friendly Arab leaders – in Egypt, Jordan and the 

Gulf States."According to Haaretz, the commanders warned that the settler violence would 

harm normalisation efforts with Arab and Muslim countries, and would have 

"destructive" consequences. It may also force Palestinians to feel desperate to the degree 

that they form groups to defend themselves, which could lead to a Third Intifada. 

"Settlers' violence is unacceptable at the moral level," they said, calling for the political 

and security leadership in Israel "to immediately, forcibly and decisively stop this 

phenomenon."In November, UN human rights experts said: "Settler violence has always 

been an extremely disturbing feature of the Israeli occupation." They added: "But in 2021, 

we are witnessing the highest recorded levels of violence in recent years and more severe 

incidents." 

"The Israeli Government and its military have done far too little to curb this violence and 

to protect the Palestinians under siege," they continued. 

Middle East Monitor 11-1-2022  

*** 

ICHR Denounces Israeli Assault In Birzeit University 

 
The Independent Commission For Human Rights (ICHR) issued a statement, Monday, 

denouncing the serious Israeli violation against Birzeit University near Ramallah, in the 

central part of the occupied West Bank, which resulted in injuries and abductions of 

students.The ICHR described the invasion, which also included undercover units, as a 

serious crime against civilians and their educational facilities, and strongly denounced the 

army’s use of live fire.It said the soldiers fired many live rounds at random inside the 

college campus, causing many injuries among the students. 

 “This is a blatant and a serious violation targeting educational facilities, and is part of 

Israel’s onslaught on Palestinian cultural, educational and civil society institutions,” the 

ICHR said, “This is not a random assault, but is part of the constant and seriously 
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escalating Israeli crimes and violations, against the civilian population, including the 

students and their educational facilities.” 

The ICHR held Israel responsible for the lives of the abducted and injured students and 

called for their release. 

It also called on the various United Nations Institutions, especially The United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to perform their duties by 

ending the Israeli violations, and by providing the needed protection to the Palestinians 

and their educational facilities. 

International Middle East Media Center 11-1-2022  

*** 

Popular committees are needed to confront illegal Israeli settlers  

 
The issue of settlers' crimes has escalated in the occupied West Bank and Jerusalem. Such 

attacks include using vehicles to run over Palestinians, arson, gunfire, the seizure of 

property, the destruction of crops, raiding homes, blocking roads and beatings. All take 

place in a difficult and painful environment in which the Palestinians find themselves 

alone, without any protection. Resistance activists are unable to reach all areas due to the 

security conditions and the failure of the Palestinian Authority and its security forces to 

provide the necessary protection for our people and to confront the settlers and their 

crimes. 

There is thus an urgent need for "national popular resistance committees" to coordinate 

volunteers in the defence of villages, towns and neighbourhoods that are subjected to 

barbaric attacks by settlers, and to respond to attacks carried out by the gangs and 

extremist groups that plague the West Bank and Jerusalem with their corruption, 

devastation and threats. Such committees are a national necessity due to the reality on the 

ground if we are to stop this wave of aggression and make the criminal settlers pay dearly 

for their crimes. It will also reassure our people that there is a body working to defend 

them and confront the settler-terrorists, which will strengthen Palestinian steadfastness 

and raise morale, knowing that there is someone protecting them and standing behind 

them. This is important, given that the PA has basically abandoned the people and their 

safety, along with its other national responsibilities. 

There are some specific steps to be taken to implement this idea. For start, a general 

mobilisation must be announced to create popular committees to confront settlers on all 

platforms, provided that the necessary clarifications and details are provided to the masses. 

These committees must include youth from all areas of the West Bank based on a system of 

cells that are not connected to each other in order to make it more difficult for the enemy to 

disrupt them. All areas, neighbourhoods, villages, towns and cities must have the right to 

call on their residents to form separate committees spread across all areas. This work must 

be of a popular nature, not factional, in order to include all groups of our people without 

any consideration of political and ideological differences or affiliations. These committees 

must issue direct warnings to the settlers that all attacks are unacceptable and will carry an 

unprecedented price. 

I believe that this idea can cover the areas occupied in 1948 as well as the occupied West 

Bank and Jerusalem in order to achieve the largest number of "gains" to which the 

Palestinian people aspire. This will include the thwarting of the enemy's plans; acting as a 

deterrent to attacks by settlers; strengthening our domestic front and securing our people 

from any possible attacks; and protecting legitimate resistance. The latter might include 

harbouring individuals wanted by the occupation authorities, protecting individuals 

carrying out operations, confronting armed infiltration by occupation security forces, 

thwarting arrest missions, disabling surveillance cameras and attacking illegal settlements 

and disturbing settlers. The objective must be to make the task of the soldiers and settlers 

as difficult as possible. 
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This will create great challenges for the occupation. Instead of concentrating its efforts 

against specific elements and some resistance cells, it will find itself facing an army of 

popular committees in all areas, and it will not be able to direct accusations at any 

particular party or faction, because the whole Palestinian nation will be involved. This will 

be seen as a very dangerous development and it will hinder its ability to carry out its 

missions in a difficult and complex environment that could expose its soldiers and settlers 

to open confrontations with dozens or hundreds of people who stand against them in every 

neighbourhood, alley and street whenever any attack is launched by the army or settlers. 

None of this will be without serious challenges for the Palestinians. The occupation will try 

to abort these efforts through repeated arrests and targeting of individuals, hopefully 

without success. Moreover, the PA will view these formations as new resistance cells that 

threaten its existence and warn of a full-scale confrontation with the West Bank. This will 

prompt it to take a number of repressive measures to prevent the formation of these 

committees and undermine their activities. Its efforts will fail, and it will be condemned for 

trying, leading to resentment from the masses as they seek to achieve their desired 

objective. 

The Palestinians in the West Bank, Jerusalem and the territories occupied in 1948 must 

realise that without the initiative to form these popular resistance committees, our people 

will remain subject to threats from the settlers, who will feel free to commit even more 

crimes without any deterrent. We will continue to see horrific crimes committed every hour 

of every day, something that no free, patriotic individual who values their people and land 

will accept. Hence, everyone must take action in every area and take whatever initiative 

they can. They must be careful at all times, though, and keep out of the enemy's sight. 

Middle East Monitor 11-1-2022  

*** 

hment Israeli rights center brings to light the policy of collective punis

Israel implements in the West Bank 
 

JERUSALEM, Tuesday, January 11, 2022 (WAFA) – A number of tweets by the Israeli 

human rights center B'Tselem brought to light the policy of collective punishment Israel 

implements against Palestinians in the occupied territories. This is what B'Tselem wrote 

about the situation of the village of Deir Nizam, near Ramallah: 

For more than a month now, the village of Deir Nizam, home to over 1,000 people, has been 

on lockdown. On 1 December 2021, the Israeli military blocked off the four entrances to 

the village: two were locked by iron gates the military had erected several years ago, a 

third was raked by military bulldozers to prevent vehicle passage, and at a fourth, the main 

entrance to the village, the military set up a checkpoint with soldiers slowly checking each 

of the passers-by and disrupting the lives of anyone trying to enter or leave the village. The 

village has been closed ever since. No official reason was given to the residents, except for 

casual statements by soldiers stating that the closure was due to stone-throwing at nearby 

Route 465. 

In a testimony he gave B'Tselem field researcher Iyad Hadad, Bilal Tamimi, 32, head of the 

local council, recounted: 

"Once again, we found ourselves under a strict lockdown. And once again, the residents' 

lives were disrupted. 

"The lockdown has implications for village life at different levels: the economy, commerce, 

health, education, social life, agriculture, and even on the residents' moods and the general 

atmosphere in the village. It's no secret that due to the repeated lockdowns and harassment 

we're exposed to – military incursions, house raids, arrests and confiscation of property – 

many residents are thinking of leaving the village and moving closer to their jobs, just to 

get rid of all these disruptions. In practice, migration has already taken place over the past 

few years. Nearly 35 families, numbering more than 100 people, have left the village. It 
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happened to me, too. I had to leave the village, and today, I'm cut off from the community I 

was connected to, from where I was born and raised." 

"If you ask me why the military is taking these steps, my answer would be, 'I don't know.' 

They don't explain anything to us or present us with any official decision – not even 

through the Palestinian DCO. All the information I have came to me unofficially or by 

chance. 

"For example, on Friday, 3 December 2021, I was on my way to visit my family in the 

village, and soldiers detained me at the checkpoint. There were two vehicles in front of me 

that the soldiers forbade to pass – probably because they weren't from the village. 

"When I asked the soldiers, 'why are you putting the village under lockdown?' One of 

them answered me explicitly, 'Because kids are throwing stones at the road.' And when I 

asked him, 'Does this justify punishing the whole village?' He didn't answer me." 

2022-1-11 Wafa   

*** 

 

2021 breathed new life into anti-colonial struggle 
 

Ameer Makhoul 

In times of crisis, we must place our hopes in the small battles - and in the collective spirit 

of the Palestinian people 

Any achievements in the Palestinian arena have accumulated so slowly and erratically that 

it has become exceedingly difficult to assess what the future holds, particularly in the 

context of an Israeli government that could be one of the most dangerous in the country’s 

recent history, threatening the very foundations of the Palestinian national liberation 

movement. 

The ruling coalition regards any issue relating to the Palestinian question - such as ending 

the occupation or determining a two-state solution - as politically contentious, keeping it off 

the official government agenda. The current government has pushed ahead with its drive to 

bolster the ideological goal of colonisation, facing scarcely any opposition, beyond that of 

the United Arab List. 

Still, 2021 has been a tumultuous and eventful year. Palestinian popular mobilisation inside 

Israel has reverberated across Israeli centres of power, laying bare their policies 

towards organised crime and weapons sales among Palestinians with Israeli citizenship. 

Such policies serve as a means of controlling and fragmenting the Palestinian struggle. 

At the same time, the monumental battle of the residents of the Jerusalem neighbourhood 

of Sheikh Jarrah, and the uprising last May across all of historic Palestine, have fuelled a 

collective political consciousness bolstered by the will of the people. 

The Palestinian prison break from Gilboa, alongside popular mobilisations around 

prisoners’ rights and settler encroachment, are testament to how the Palestinian people still 

manage to forge hope and create possibilities, wherever they are. 

But Palestinians are paying for this hope with their lives. And their political leaders have 

failed to exploit the openings created by public mobilisation in order to advance the 

national liberation struggle. Palestinian political culture has become a black hole, 

swallowing up any achievements won by the people, with nothing delivered in return. 

Any possibility for internal change comes up against the reality of collective inertia. The 

killing of prominent Palestinian activist Nizar Banat last year underscored the lack of 

democratic options that could deliver real change for Palestinians. 

At any rate, real change cannot come about through the mere replacement of individuals in 

positions of leadership. The entire Palestinian political, civil and factional arena must come 

to terms with its profound crisis, which is the product of the prevailing political culture and 

balance of power. 

Holding on to hope has become a much more costly affair for Palestinians, as the 

occupation creeps ever further outwards, undeterred by Palestinian opposition and 
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resistance. Palestinian popular resistance has largely become confined to specific, isolated 

locales, fragmented by Israel’s system of bypass roads and the separation wall. 

Further complicating the path towards resistance is the reliance of many Palestinians on 

the Israeli economy for employment, with virtually no rights for Palestinian workers, and 

the fierce competition over permits to work in Israel, deepening the web of dependency. 

There is no panacea to effect radical change within the Palestinian arena, but the continued 

support of Palestinians for any act of struggle is vital - whether it be in Jerusalem, Gaza, 

Lydd, Haifa, Ramallah or the Naqab (currently threatened with ethnic cleansing). Such 

mobilisations, along with protests in support of prisoners and other issues, must be 

supported. 

In times of crisis, we must place our hopes in the small battles - which, if won by those who 

wage them, can create an opportunity for a wider and more expansive moment of 

upheaval. The frenzied events of 2021 have shown that no matter how deep our crisis, 

Palestinian popular initiatives can still breathe new life into the struggle. 

The voice of the people clamours to be heard, and we are now experiencing a moment of 

collective consciousness - especially among the youth - that recognises the colonial reality in 

Palestine and the historic mission of decolonisation. 

This comes hand-in-hand with the realisation that the Palestinian people must shoulder 

their burdens wherever they are, which can be done in tandem with the Palestine 

international solidarity movement. 

Israeli intelligence circles repeat a common phrase that has become almost axiomatic: if we 

no longer see any signs of a popular intifada, then their very absence points to its 

imminence. Indeed, the people do not simply rise up in response to the occupation; their 

movement is generated through the spirit of the people. It is upon this spirit that we must 

place our hopes. 

2022-1-7Middleeasteye   

*** 
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