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

  ذلE Fـل��0اس ال0ق��� في ت�د ال0ي األخ�ار أو ال%قاالت )ع?
 .وم�ض�عه ال0ق��ـ� ح<: مع

  
 ةJم� الغا ��%L0 ال%�0ج%ة ال%قاالت )ع? ال0ق��� تMأو ابـّل 

���Mمف ���Oس�ائ�ل��� غ�Rالء ن�5 وجهة إب�از ه� وW0 هMابـّال 
  ئللقار یX0ح م%ا إس�ائ�ل، لXYاسة ال%عارضة أو ال%�W�ة ســ�اء
  .ال%0aلفة ال��5 وجهات على اإل_الع ف�صة

  
  ن%لXMة لWbو الق�سالل<�ة ال
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�0d%الe 
  نشWو سXاسXة

  

 المYة للX��<ال%�ادرة ال( ��bJ يM٤  ال%ال  
 عة�iة إلعادة العالقات ال%قXjة أم��X��iY٤  ات>االت فل  
 ياإلف0اء��iY0ان )الق�س الفلYرة ه�م حي ال��iر م� خkdJ   ٥  

  

  اع0�اءات
  

 mامات األق>ى مع ع�� الف>ح ال�ه�دd0اق nXoM٦  ت  
 د االح0الل�bJ ة ال1ل�ة في إج�اءاته%J�٧  )الق�س الق  
  �0_�ةYي في م��iYاع0قال فل):Xه أدومX٧  )معال  
 ة ل%�اس�ة ی�م األم في الق�سXع0قل س��ة وشا)ا و�ق%ع فعالJ ٨  االح0الل  

  

  اع0�اءات/ تقار�� 
  

  �<ان األح%�؟" إس�ائ�ل"ُل%اذا تa٨  م� ج�ی� على ه�م ال  
  

  آراء ع�XOة
  

 �dة ول<ان الX1عbلال%قاومة الd١٠  اسة ه%ا ال  
 ��iYرخ� ال�ه�د ع� فلW%ع�0ف بها الJ y١١  نحقائ  
 ١٢  هل وع� ب�ناب�ت ال�ه�د ب�ولة ق1ل بلف�ر؟  

  

  آراء ع��1ة م�0ج%ة
 إس�ائ�لي �b0Yلق} دو رجعة: قمiة انXة ال�ول%|d%١٤  ناتهامات ال  

  اخ�ار )االن<ل�$�ة
  

 Over 60 settlers defile Aqsa Mosque under police guard ١٦ 

 Fatwa Council: Demolition of al-Bustan neighborhood is dangerous step ١٦  

 Save Sheikh Jarrah The online campaign giving hope to Palestinian 
refugees in East Jerusalem ١٧  
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  نشWو سXاسXة
  ال%الMي �bJ� )ال%�ادرة ال>��Xة للYالم

  

�ـ� الaارجXـة وال%غ0ـ���O ر�ـاض ال%ـالMي )ال%�ـادرة الـ>��Xة للـYالم ال0ـي وز  أشاد– وفا – رام هللا
 اه0%ـام دولـة فلـ��iY )ال%�ـادرة واسـ0ع�ادها ًاقته�ف لd0ق�y األم� واالسـ0ق�ار فـي الـ�b األوسـ�، مjWـ�

  .إن<احهانلل0عاو مع ج%ه�ر�ة ال>�� على 
�� الــbعX1ة لــ�e دولــة یــ�م األحــ�، مــع ســف�� ج%ه�ر�ــة الــ>جــاء ذلــF خــالل اج0%ــاع ال%ــالMي، 

، في مق� ال�زارة )%�ی�ة رام هللا   .mفل��iY ق�اه و
وأشــار إلــى ت�ح�ــE دولــة فلــ��iY )ال%�ــادرة الــ>��Xة ال0ــي تهــ�ف لd0ق�ــy األمــ� واالســ0ق�ار فــي 
نالــ�b األوســ�، مjWــ�ا اه0%ــام دولــة فلــ��iY ال%�ــادرة واســ0ع�ادها لل0عــاو مــع ج%ه�ر�ــة الــ>�� علــى  ق

ء االح0الل اإلس�ائ�لي لألرض الفلX��iYة ال%0dلة وت<�Y� دولة فلـ��iY وعاصـ%0ها  به�ف إنهاإن<احها
  .١٩٦٧الق�س الX��bة على ح�ود عام 

واع10ـ� أن ال%�ـادرة الــ>��Xة هـي أحـ�ث م�ــادرة تقـ�م بهــا ج%ه�ر�ـة الـ>�� لــ>الح عـ�دة تفع�ــل 
قار في م�iقة ال�b األوس� ع�1 ال%فاوضات الفلX��iYة اإلس�ائ�لXة به�ف إحالل الYالم واألم� واالس0ق�

  .ت<�Y� دولة فل��iY ال%0Yقلة
 )ـالده فـي دعـ: فلـ��iY، وأن ال%�ـادرة ال0ـي _�ح0هـا )ـالده رةmم� جان�ه، أك� قـ�اه و اسـ0%�ا... 

لd0ق�y األم� واالس0ق�ار في ال%�iقـة، تـb|ل خiـة مM0املـة وتـ�ف� إ_ـارا فعـاال وواق�Xـا لل%<0%ـع الـ�ولي 
>لة، للــ�فع نdـ� تdق�ـy األمــ� واالسـ0ق�ار فـي jامـل ال%�iقــة، انiالقـا مـ� تdق�ــy وjـل األ_ـ�اف ذات الـ

الYالم العادل والbامل للقXLة الفلX��iYة، مXLفا أن ال%�ادرة تiـ�ح أفMـارا تفـ>�لXة حـ�ل الـ�فع )ع%لXـة 
  .قالYالم في ال�b األوس� واالل0$ام )dل ال�ول��0

  ٢٩/٣/٢٠٢١الXdاة ال<�ی�ة 
***  

iYعةات>االت فل�iة إلعادة العالقات ال%قXjة أم��X�� 
  

 ب�أت االت>االت ال<�Jة ب�� شX<aات فلX��iYة مع ال%WYول�� في –ع%ان  - نادJة سع� ال�ی�
اإلدارة األم��Xjة م� أجل إعادة العالقات األم��Xjة الفلX��iYة ال0ي انقiع} في عه� ال�ئ�X األم��jي 

  .دارة ال�ئ�X ج� )ای�ن ال���ة )إس��0افهاالYابy دونال� ت�امE، وذلF )ع�ما أب�ت إ
ًوص�رت مWخ�ا م�ا�n أم��Xjة وصف0ها الYلiة الفلX��iYة )اإلJ<ابXة، وال0ي J%|� ال�1اء عل�ها 
ًل<هة إحXاء العالقات ال�oائXة م<�دا، )إعالن إعادة تق�J: ال%Yاع�ات األم��Xjة لل<انE الفل��iYي، 

  .ح0الل اإلس�ائ�لي وال%ق�ضة لdل ال�ول��0وR_الق ت>��dات م��دة )ان0هاكات اال
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)ع? “وأوضح ع�L الل<�ة ال�0ف�Jkة ل%�5%ة ال���d0 الفلX��iYة، أح%� م<�الني، أن 
ٍاالت>االت ب�أت ب�� شX<aات فلX��iYة م0aلفة مع مWYول�� في اإلدارة األم��Xjة م� أجل إعادة 

  .”العالقات األم��Xjة الفلX��iYة
إعادة )ع? ال0%��ل إلى فل��iY م� ق1ل اإلدارة “�ح أم�، إن وقال م<�الني، في ت>�

َاألم��Xjة bJ|ل ت�ج%ة ل%ا ع�1ت ع�ه ح%لة ال�ئ�X )ای�ن لالنa0ا)ات ال�ئاسXة األم��Xjة، ح�� Jع� 
  .”خ�iة أولى في االت<اه ال>Xdح م� ال%%|� ال�1اء عل�ها

نالح�0ام ال%�0ادل و��bO أال ت�M ال%iل�ب ه� إعادة العالقات، ول�M على أساس ا“ولف} إلى أن 
ً، مع�1ا ع� أمله )أن ”م�ت�iة )ال<انE اإلس�ائ�لي تق�م إدارة ال�ئ�X )ای�ن ب�فع الق�ارات ال%<dفة ال0ي “ُ

  .”اتkaتها إدارة ت�امE في الYابy، س�اء )%ا �aJ م�5%ة ال���d0 الفلX��iYة أو مYألة ض: الق�س
ًای�ن تق�أ األوضاع )>�رة م0aلفة ارت�ا_ا )ال�0ازنات إدارة ال�ئ�X )“وش�د م<�الني على أن  ٍ

  .”ال%0aلفة ال%�ج�دة على الYاحة ال�ولXة
ٍال%�خل ال�ئ�X لل�ع�ة ل%Wت%� دولي للYالم ه� الل<�ة ال�Oا�Xة وما ه� “واع�10 م<�الني أن 

 .”ًم%|� أن تق�م )ه الل<�ة ال�Oا�Xة م� خ�iات ت%ه��ا لعق� مWت%� دولي للYالم
ً اإلدارة األم��Xjة ق� أعل�} مWخ�ا ع� إعادة ف0ح الق��ات ال�بل�ماسXة مع ال<انE الفل��iYي وال0ي وjان}

حل “كان} ق� أغلق} في عه� ال�ئ�X ت�امE، وال�ع�ة )ع� ال�Xام )�iaات أحادJة ال<انE ته�د 
ن مل�� دوالر ١٥ً، )%ا في ذلF رف? سXاسة االسiX0ان والL: اإلس�ائ�لXة، فLال ع� تق�J: ”ال�ول��0

  .ل�ولة فلY%j ��iYاع�ات إنYانXة
  ٢٦ص/٢٩/٣/٢٠٢١الغ� 

*** 
  kdJر م� خ�iرة ه�م حي ال�0Yان )الق�س الفل��iYياإلف0اء

 كامل إب�ا�X: وال�jاالت  -  الق�س ال%0dلة  
حkر م<ل� اإلف0اء األعلى في فل��iY، م� ت�ا�Xات ق�ار سلiات االح0الل اإلس�ائ�لي، ه�م 

في بل�ة سل�ان ج��ب ال%Y<� األق>ى ال%�ارك )%�ی�ة الق�س ال%0dلة، وت��dله إلى ح�Jقة حي ال�0Yان 
  .ت�راتXة ل>الح مbار�ع ومiiaات ته���Jة، ما سXفLي إلى ته<�� ع�bات العائالت وت��b�ه:

وقال ال%<ل� خالل جلYة عق�ها، ام� ب�ئاسة ال%ف0ي العام للق�س وال�Jار الفلX��iYة، الXbخ 
�Yة سا)قةدمحم ح�iaه الkة ال%�رجة على ج�ول أع%اله، إن هXائل الفقهY%ة الbة في  �، ل%�اق��iخ

  .تار�خ الق�س، وO�اJة له�م أحXاء )أك%لها وت�ح�ل ج%اعي، به�ف تف��غها م� س|انها األصل���
وأضاف ان بل�ة سل�ان هي الdامXة ال<��XOة لألق>ى، و�dاول االح0الل اق0الع الY|ان م�ها م� 

  .ل االسX0الء على األراضي وال%�ازل أو ه�مها واس0ه�اف مقاب�هاخال
 عائلة )ال��b0� وال�0ح�ل ع� حي الXbخ ج�اح، وص�ور ق�ارات ٢٨واس�M�0 ال%<ل� ته�ی� 

�ال%ة )الa>�ص، م��ها إلى أن هkه االع0�اءات ت0$ام� مع ت>ع�� اإلج�اءات االس0ف$از�ة ال0ي Jق�م بها 
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ي األق>ى وOاحاته، ح�� إن الdف��ات أسفله زادت وت��تها في الف�0ة األخ��ة، ناالح0الل وال%�0Y_�� ف
قلb0%ل أماك� م0ع�دة في آن واح�، على _� اسM0%ال ته��� ج��ب غ�Oي ال%Y<� األق>ى، وس�قة  ٍ
األت�Oة الaارجة م� هkه الdف��ات، واس0%�ار االقd0امات ال��مXة لل%Y<�، ال0ي ت0: ع�1 م<%�عات 

Xة جJا%d(االح0الل �.  
، ل�0ف�k م$�� م� الdف��ات أسفل »ك�رونا«وحkر م� اس0غالل االح0الل لإلغالقات )E1Y جائdة 

ال%Y<�، ما س�Wدm إلى إضعاف أساساته وه�مه، مع�10ا أن هkا ال0>ع�� والع�وان ال>ارخ، aJ�م 
Xل اس0ف$ازا ح�|bة مف�وضة )ق�ة االح0الل وج�1وته، و�J�ار�ع اس0ع%ار�ة ته��bل%��، مY%اع� الb%ا لX�

  .mو_%� ال0ار�خ اإلسالمي، ض%� ع%لXة ال0ه��� ال0ي ت<� ألق�س مق�سات ال%Yل%��
في األغ�ار الb%الXة، ض%� م�ia تف��غ » ال%�0ة«ون�د ال%<ل� )ق�ار االح0الل ه�م خ�Oة 

غ�ار، ال%�iقة م� الفل�����iY، مjW�ا أن هkه ال%%ارسات وهkه الd%لة ال%Yع�رة على أهالي األ
لالسX0الء على األرض، وته<�� أصdابها، هي ج$ء ال ی0<$أ م� مYلYل االع0�اءات ال%%�ه<ة على 

  .األرض الفلX��iYة
وعلى صع�� االع0�اءات ال%�0اصلة على ال%Y<� اإلب�ا�X%ي في الaل�ل، ن�د ال%<ل� )%>ادقة 

 ق�ر م%|� م� مYاح0ه وم�افقه، االح0الل على ب�اء م>ع� لل%X¤ ���_�0Yه، به�ف االسX0الء على أك�1
  .١٩٩٤وتغ��� مالمdه ال0ار�Xaة، واسM0%ال مiiaات ته���ه ال%0Y%�ة م�k م<$رة ال�dم في ش�ا� 

ّو��O أن االح0الل YJعى إلف�اغ ال%Y<� اإلب�ا�X%ي م� ال%>ل��، م� خالل اإلج�اءات الق%�Xة 
�قلة ح�jة ال%�ا_��� على ال�dاج$ العY|��ة وال0عX¦Yة )yd ال%>ل��، وRغالق ال�1ا)ات اإلل�0MونXة، وع

و_الE ال%<0%ع ال�ولي وال%�5%ات األم%Xة الa0%>>ة ب�d0ك جاد وفاعل، . ال%WدJة إلXه واح0<ازه:
لL%ان ت�ف�k ق�ارات الX��bة ال�ولXة الaاصة )الق�س وال%Y<�ی� األق>ى ال%�ارك واإلب�ا�X%ي في 

  .الaل�ل، واألرض الفلX��iYة jافة
m٩ص/٢٩/٣/٢٠٢١ ال�أ  

*** 

 اع0�اءات
mامات األق>ى مع ع�� الف>ح ال�ه�دd0اق nXoMت 

 

 م�0Y_�ا، أم� األح�، ال%Y<� األق>ى ال%�ارك، وس� ٦٦ اقd0: ن�d - فل��iY ال%0dلة 
وذ�jت م>ادر مق�سXة، أن وت��ة االقd0امات ت0$ای� )ال0$ام� مع دخ�ل . ح%اJة ش�_ة االح0الل اإلس�ائ�لي

  . أJام�٧ه�دm، ال0YJ mk%� ع�� الف>ح ال
وخالل األJام ال%اضXة، حاول ال�ه�د ته��E الk)ائح إلى ال%Y<� األق>ى ال%�ارك، ل0ق�J%ها 

  .ًكق�اب�� للهX|ل ال%$ع�م، وفقا ل%ع0ق�ات تل%�دJة
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وتbه� م�ی�ة الق�س ال%0dلة، تع$�$ات عY|��ة م� ق1ل ج�X االح0الل اإلس�ائ�لي، خالل 
حe " EYاب0هاجا ب�jk ت�dره: م� الع�1دJة«و�0dفل ال�ه�د )ع�� الف>ح، . � الف>حاح0فاالت ال�ه�د )ع�

  .زع%ه:
  ١٣ص/٢٩/٣/٢٠٢١ال�س�0ر 

*** 
  )الق�س الق�J%ة ال1ل�ة في إج�اءاته bJ�د االح0الل

  

 شــ�دت القــ�ات اإلســ�ائ�لXة، ال�ــ�م اإلث�ــ��، مــ� إج�اءاتهــا - دوت jــ�م" القــ�س"ت�ج%ــة خاصــة بـــ
اتهــا فــي ال1لــ�ة الق�J%ــة وأزق0هــا )%�ی�ــة القــ�س ال%0dلــة، )d<ــة أداء م�اســ: مــا Jعــ�ف األم�Xــة وتع$�ــ$ ق�

  ".م�ارjة الMه�ة"بـ
، فإن هkه ال%�اس: س0<� هـkا العـام مـ�ت��، صـ�اح ال�ـ�م وغـ�ا، " واm ن}"وEYdO م�قع  ًالع�1 m m

ل%�اس: في م�iقة حائ� وذلE1Y( F انb0ار وOاء �jرونا والdاجة إلى ال�0اع� االج0%اعي أث�اء أداء هkه ا
  .ال�1اق

  .وأشارت إلى أنه ت: ح�5 دخ�ل الXYارات إلى ال1ل�ة الق�J%ة وأزق0ها ال%<اورة
  ٢٩/٣/٢٠٢١ الق�س ال%ق�سXة

***  
  )معالXه أدومX:(اع0قال فل��iYي في م�0Y_�ة 

  

kاول0ــه ت�ف�ــdا بــ$ع: مX��iYًاع0قلــ} قــ�ات االحــ0الل اإلســ�ائ�لي، ال�ــ�م األحــ�، م�ا_�ــا فلــ  ع%لXــة ً
  .قش� م�ی�ة الق�س ال%0dلة) معالXه أدومX:(ده� )الق�ب م� م�0Y_�ة 

ًوذ�jت وسائل إعالم ع��1ة، )أن سXارة فلـX��iYة قـ� حاولـ} دهـ� ج�ـ�د إسـ�ائ�ل��� فـي ح�Jقـة  ً ّ
قشــ� م�ی�ــة القـ�س ال%0dلــة، واصــi�م} )%��jــات ) معالXــه أدومـX:(فــي مdـ�X مــ�0Y_�ة ) عـ�� مــاب�ع(

  .م�0قفة
ّلى أنه ل: Jقع أm إصا)ات فـي صـف�ف قـ�ات االحـ0الل أو ال%ـX¤ ،���_�0Y%ـا تـ: ت��dـ� وأشارت إ

  .mالع%لXة، حEY اإلعالم الع�1
 mkي الـ��iYالفلـ yائYّوالحقا أعلـ� اإلعـالم الع1ـ� أن قـ�ات االحـ0الل اإلسـ�ائ�لي قـ� اع0قلـ} الـ m ً

eحاول ت�ف�k ع%لXة ال�ه�، دو اإلف>اح ع� أm معل�مات أخ� ح�له   .ن
  �٢٨/٣/٢٠٢١قع م�ی�ة الق�س م

***  
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  االح0الل Jع0قل س��ة وشا)ا و�ق%ع فعالXة ل%�اس�ة ی�م األم في الق�س
 

 )عـــ� وشـــا)ا ســـ��ة ،٢٨/٣/٢٠٢١ األحـــ� اإلســـ�ائ�لي، االحـــ0الل قـــ�ات اع0قلـــ} - وفـــا - القـــ�س
 .ال%0dلة )الق�س ال�iر بل�ة في األم ع�� ل%�اس�ة فعالXة وق%ع} عل�ه%ا، االع0�اء

 مع�ضـا اقd0%ـ} االحـ0الل قـ�ات إن ،"وفـا"لــ الفعالXـة علـى القائ%ات إح�e ال>Xاد صاب��� ال}وق
 وأج1ـ�ت ال1لـ�ة، مـ� mالoـ�ر ال�ئXـYي ملعـE فـي األم یـ�م ل%�اسـ�ة الiـ�ر بلـ�ة فـي mال�ـ�Y ال%�jـ$ أقامه

��jارb%الق�ة ال%|ان مغادرة على ال(. 

 والــbاب الـ>Xاد، إخـالص الiـ�ر فـي mال�ـ�Y ال%�jــ$ مـ�ی�ة اع0قلـ} االحـ0الل قـ�ات ان وأضـاف}
Fي مالOه االع0�اء )ع� ،)عاما ٢٦( ال%غ�Xب، عل�Lما )ال eب�ض�ض إصاب0ه إلى أد. 

�jkلع ق%ع} االح0الل ق�ات أن یiه� مbال ،  یـ�م" آذار مـ� الoام� ل%�اس�ة ن��Yة فعالXة mال<ار
 ال%ـbارjات، على واع0�ت س��ت�� اع0قل}و ال%0dلة، الق�س م�ی�ة قش� ال�iر بل�ة في ،"العال%ي ال%�أة

  .ال%ع�ض وم��0dات ت�اثXة، فلX��iYة مال)� على واس�0ل}
  ٢٩/٣/٢٠٢١الXdاة ال<�ی�ة 

*** 

  اع0�اءات/ تقار�� 
  م� ج�ی� على ه�م الaان األح%�؟" إس�ائ�ل"ُل%اذا ت>� 

  

 أm مق�0حـات تn��0 سلiات االحـ0الل اإلسـ�ائ�لي عـ� بلـ�رة ال –  خاص صفا- الق�س ال%0dلة 
ًج�ی�ة إلخالء ق��ة الaان األح%� ش�قي الق�س ال%0dلة، وته<�� سـ|انها قـ��Yا، ت%ه�ـ�ا إلقامـة مـ�bوع  ً

"�1Mالق�س الe."  
ًوق�م مWYول� إس�ائ�ل�� رس%Xا مق�0حا إلـى سـ|ان الaـان األح%ـ�، إلخـالء الق��ـة ونقلهـ: إلـى  ً ن ن

لdــالي، ل��قـ�ا فــي نفــ� ال%�iقــة بــ�� القــ�س م�iقـة أوســع علــى )عــ� )ــLع م�ـات األم0ــار مــ� مــ�قعه: ا
  .الع��1ة ص�اح االث���" ی�Jع�ت أح�ون�ت"وأر�dا، وفy ما bjف} صXdفة 

ّووفقــا للــ>Xdفة، فــإن ال%|ــان ال<�یــ� الــmk ســ��قل إلXــه أهــالي الق��ــة م<ــاور لل%�قــع الdــالي،  ً
ً، خاصــة وأنــه JــY%ح لهــ: و�فــ>ل ب��ه%ــا الــbارع الــ�ئ�X، م��Xــة أن االن0قــال هــ� الdــل األكoــ� فاعلXــة

  .ً)الdفا§ على نف� ن%� الXdاة ال0ي �bX�Jنها حالXا
ــ: االتفــاق علــى االق0ــ�اح فــ0�Y: نقلــه "ونقلــ} عــ� مــ>ادر مiلعــة علــى القــXLة أنــه  فــي حــال ت

ً، مـ��bة إلـى أنـه تـ: وضـع االق0ـ�اح وفـe" yلل%�0Y الXYاسي اإلس�ائ�لي م� أجل م�اقـ0bه ومـ� ثـ: إقـ�اره
  .، وت: تd�ی� ال%�ا_y لألس� ال%�X%ة ه�اك"ة ال%�نXةاإلدار"خ�ائ� 

ًو�b|ل م�قع الق��ة الdالي وصال في األراضي ب�� الق�س وأر�dا، وته<��ها Jع�ي القـLاء علـى  ّ
ّاح0%ال �Xام دولة فلX��iYة غ�� مقiعة األوصال في هkه ال%�iقة ّ.  
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ة إلخـالء )ـاقي ال0<%عــات نوdOـEY مـ�اق��1 فلـ�����iY، فـإن إخـالء الaــان األح%ـ� سـX|� مق�مـ
ــالغ عـــ�دها  ــ�س، وال�ـ ــ0الل ٢٦ال1�و�ـــة ال%iXdـــة )القـ ا، Jقاســـ� األمـــ��� جـــ�اء اع0ـــ�اءات االحـ ن ت<%ع ًـــ
  .ًوم%ارساته ال%%�ه<ة وال%0Y%�ة ی�مXا )dقه:

وعلى م�ار الـ��Yات ال%اضـXة، ل<ـأ الـY|ان إلـى مdـاك: االحـ0الل للdـ>�ل علـى أوامـ� اح�0از�ـة 
، وت%|��ا م� ال0أج�ل نX0<ة ال�dاك ٢٠١٨أJار / �ته مd|%ة االح0الل العلXا في مای�ل0أج�ل اله�م الmk أق

  .الbع1ي الفل��iYي والLغ� ال�ولي
ًل�M ق1ل عـام��، أصـ�رت ال%d|%ـة قـ�ارا آخـ� )إخالئهـا، وت�عـ� رئـ�X ح|�مـة االحـ0الل ب�Xـام�� 

iYا فل�Lإال أن الق�ار أثار غ ،Fذل kم� م�ة ب�0ف� �oاه� أكX�0ًن X��ًا وأوروXOا واسعاّ ً ً.  
الX��%Xــة " ر�غــا¤X:"ًوجـاء فــي الئdــة ج�ابXـة قــ�م0ها ح|�مــة االحـ0الل، ردا علــى ال0%ــاس ل<%�Xـة 

ُال�i0%فة أن اله�م س��فk، ل�Mها )dاجة إلى مهلـة عـ�ة أشـه� إضـا¤Xة، مjWـ�ة أنهـا مـا زالـ} تـ>� علـى 
  ".الل األشه� ال%ق1لةسd0اول ال�0صل إلى ت��Yة إلخالئها خ"إخالء الق��ة، ل�Mها 
ــاه� _ل�ــا ب0أج�ــل مــ�اوالت ٢٠٢٠ســ01%�1 /وفــي أیلــ�ل X�0قــ�م ن ،ً ــا"ّ Xــة العل%|d%فــي ال0%ــاس " ال

":X¤ع األول مـ� العـام "ر�غاOة ال�Jمـة )%�اجهـة ف�ـ�وس ٢٠٢١، ح0ى نها�|dغال الbرعا )انـkال%ق1ـل، م0ـ ً
  ".ك�رونا"

إن سلiات االح0الل ع�ض} " صفا"jالة mوقال رئ�X م<ل� ق�و الaان األح%� ع�� ال<هال�� ل�
 mقاوم� أXـ�ا أنهـ: سـjWال، مX<ها ج%لـة وتفـ�Lان رفـ|Yنعل��ا ع�ة مق�0حات إلخالء ال0<%ع، إال أن ال ً ً ً

  .ت>�رات أو خ�i ج�ی�ة ل0ه<��ه: م� ب��ته:
االح0الل ل: Jع�ض عل��ا أm مق�0حات ج�ی�ة بهـkا الـbأن، ومـا سـ%ع�اه فقـ� مـ� خـالل "وأضاف 

اإلعالم، ن�d ن�ـ�X فـي الaـان األح%ـ� م�ـk عـ�bات الـ���Y ق1ـل االحـ0الل، ولـ� نق1ـل )ـأm ن�Mـة وسائل 
  ".ج�ی�ة

القـ�س "وأوضح أن ح|�مة االح0الل وال<%�Xات الX��%Xة ال�i0%فـة تـYعى لd0ق�ـy حل%هـا )إقامـة 
ــ� 1Mالe ">ــة وته ــ�س ح0ـــى ال�dــ� ال%�ــ}، مـــ� خــالل إزالــة ال0<%عـــات ال1�و� �ـــ� علــى أراضـــي شــ�قي الق

  .الفل�����iY م� ال%�iقة
ّبـ�� القـ�س وأر�dـا ال%0dل0ـ��، وقـ�ب مـ�0Y_�0ي " ج"و�قع الaان األح%� فـي ال%�ـا_y ال%ـY%اة 

":Xه أدومXو" معال":Xاح0ه "كفار أدومYمـ� ٤٠، وت1لغ م �oأك :LJ ،ـام ٤٠ً دون%اXفـي خ �bـX�J ن عائلـة
  .التdاد األوروOيم�0قلة م%�لة م� ا" ك�فانات"eو��Oت م� ال>¦Xح، وأخ� في 

m، عقـE ال0ه<�ـ� القـ�Y ١٩٥٣و��d�ر س|انه م� ص�dاء ال�قE، س|��ا )ادJـة القـ�س فـي عـام 
  ".E١"ًم� أراض�ه:، وال ی$ال خ�i ال0ه<�� Jالحقه: لل��م، ت�ف�kا لل%�bوع االسiX0اني ال%Y%ى 

 عــ� وdOــEY ال<هــال��، فــإن ال%ــ�bوع اإلســ�ائ�لي ل0ه<�ــ� الــY|ان ســXع%ل علــى عــ$ل القــ�س
الــLفة الغ�XOــة وتقXiــع أوصــالها، وم�ــع أm ت�اصــل جغ�افــي ب��ه%ــا، وjــkلF فــ>ل شــ%الي الــLفة عــ� 

ول: یy10 إال ال�1ا)ة الX��bة ل%�ی�ة الق�س، )ع�ما حاص�تها سلiات االح0الل م� جهاتها الoالث  .ج��Oها
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ه<�ـــ� م%�ه<ـــة، وأكـــ� أن ســـلiات االحـــ0الل ت%ــارس م�ـــk ســـ��ات، ع%لXـــة ت .)االســiX0ان وال%ـــ�0Y_�ات
 y��Lاسـة ال0ـXـان األح%ـ�، وت�اصـل سaیـ�ا سـ|ان ال�dفـي القـ�س، وت �����iYالفل yd( اXه��ا ع��iًوت ً ً

  .على ال%�ا_��� واس0ه�افه: )0bى ال�سائل
لالحـــ0الل شـــ�ع} )ات�ـــاع سXاســـة ج�یـــ�ة ت<ـــاه هـــ�م ال%�ـــازل )الaـــان " اإلدارة ال%�نXـــة"وOـــ�� أن 

نقان� ومdاك: االح0الل، )��d ی0: ه�م أm م�$ل مLى على ب�ائه أقـل ناألح%�، وذلF دو ال�ج�ع إلى ال
  .ًم� شه���، مkdرا في ال�ق} نفYه م� خ�iرة هkا اإلج�اء

سـ��قى ه�ـا ولـ� : "ًوش�د ال<هال�� على ت%FY الY|ان )أرضـه: رغـ: jـل مـا dJـاك ضـ�ه:، قـائال
  ".eنY%ح ب0ه<��نا م�ة أخ�نغادر ال%|ان ح0ى ل� ه�م االح0الل ب��ت�ا، س�عاود ب�ائها، ول� 

ال�ضـ�خ للiaـة "، ح|�مـة االحـ0الل بــ"ر�غـا¤X:"ًوردا على مق�0ح اإلخـالء ال<�یـ�، اته%ـ} ج%�Xـة 
  ".االس�0اتX>Xة الفلX��iYة لaلy ت�اصل جغ�افي ب�� ب�} لd: وأر�dا ورام هللا

، وتـ�عي أنـه "لـةأراضـي دو"mوتع�10 سلiات االح0الل األراضي ال%قام عل�ها الaان األح%� ال1�و 
"�Xنب�ي دو ت�خ."  

  ٣ صفdة ٢٦/٣/٢٠٢١الق�س ال%ق�سXة 
***  

  آراء ع�XOة
 ال%قاومة الbعX1ة ول<ان ال�dاسة ه%ا الdل

  ح�ی� الق�س
ــ>اع� ی�مــا )عــ� اآلخــ� ضــ� شــع�1ا وأرضــه  ــان ال%ــ�0Y_��� ت0 ــ�اءات قــ�ات االحــ0الل وقiع ًاع0

ًدو حـE�Y أو رق�ـJ EـLع حـ�ا الن0هاكـات وجـ�ائ: وم%0لMاته ومق�ساته أمام م�أe ومY%ع العـال: أج%ـع  ن
  .االح0الل ال0ي )ات} ال تع� وال تd>ى

ًفأم� فق� هاج: ع�bات ال%�0Y_��� ال%�ا_��� في بل�ة jف� ال�FJ غـ�ب سـلف�} وأصـاب�ا شـا)ا 
ً)<�وح، وحi%�ا م��jة وخ��Oا غ�فة زرا�Xة )d%اJة م� ج�X االح0الل الmk ش<عه: على ذلF بـ�ال مـ� 

  .�دعه: أو J%�عه: م� ت�ف�k هkا االع0�اء اآلث:، بل سان�ه: في ذلFأن ی
ك%ــا اقd0%ــ} قــ�ات االحــ0الل ق��ــة ح%ــ>ة الف�قــا فــي االغــ�ار الــb%الXة و_ــاردوا م��jــة وهــ�دوا 
eصــاح1ها، الــى جانــE االع0ــ�اءات االخــ� فــي عــ�ة م�ــا_y )الــLفة الغ�XOــة والقــ�س ومiXdهــا وع%لXــات 

نل%�ا_�ــ� علــى الdــ�اج$ العـY|��ة ال%�0ــ�bة فــي ارجــاء الــLفة الغ�XOــة وحــ�ل االسـ0ف$از ال0ــي ی�اجههــا ا
  .الق�س

ان ج%Xع هkه االع0�اءات واالن0هاكات وال<�ائ: مـا jانـ} ل0ـ0: لـ�ال ت�ا_ـW ال%<0%ـع الـ�ولي وعـ�م 
ن�Xامه ب�اج�اته ت<اه شـع�1ا الـmk ال یـ$ال Jعـاني مـ� أكoـ� مـ� قـ� مـ� مoـل هـkه ال<ـ�ائ: سـ�اء مـ� ق1ـل 

  .ن0�اب الi��1اني أو الj�dة ال>ه��نXة وول��تها دولة االح0الل الغاش:اال
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ك%ــا ان دولــة االحــ0الل تــ�0Y� فــي اع0ــ�اءاتها وج�ائ%هــا علــى الــ�ع: الالمdــ�ود الــmk ت0لقــاه مــ� 
قال�الJات الd0%�ة االم��Xjة وم� ق1ـل الع�یـ� مـ� الـ�ول الغ�XOـة ال0ـي تـ�عي ال�J%ق�ا_Xـة وحقـ� االنـYان 

، في ح�� انها ت�ع: دولة م0dلـة، وتdـ�ل دو معاق01هـا وت�فع مoل ن هkه الbعارات لkر ال�ماد في الع�� ن
أو ح0ى ادان0ها في م<ل� االم� ال�ولي وت0Mفي )إص�ار بXانات الـ�ف? والـE>b ال0ـي أصـ�d} ال تغ�ـي 

ة العل�Xـة، وال تY%� م� ج�ع، وت0عا�J معها دولة االح0الل ل%ع�ف0ها )أنها غ�� ج�Jة، وهي فقـ� لل0غXiـ
  .ًول�Mها في ال�Y تق�م ال�ع: الMامل ل�ولة االح0الل وح0ى أLJا في وضح ال�هار

ًو�d0%ل ال<انE الفل��iYي أLJا ج$ءا م� هkا ال0>ع�� الع�واني ل�Mنه ال Jع%ل )<�Jة على دع:  ً
Yقــ�م مــJ �0_�ات االسـ0ع%ار�ة وال0ــيYاســة فــي القـ� وال1لــ�ات ال%<ــاورة لل%ــ�dع ل<ــان الXوت�سـe �0_��ها

  .بهkه االع0�اءات اآلث%ة
ان ت>ع�� ال%قاومة الbعX1ة وت�سـXع ل<ـان ال�dاسـة الل�لXـة وح0ـى ال�هار�ـة هـي ال��iـy ال�ح�ـ� 
 m�<�0_��� ع�ــ�ما ی�اجهــ� ب0ــYعــان ال%ــiه االن0هاكــات وال<ــ�ائ:، ألن قkــ� مــ� هــdJ ــه أن�|%J mkنالــ

ن والـ�bان الـ�اع%��، سdXـ�1Y ألـف حـYاب ال%�ا_��� له: م� خالل ال%قاومـة الـbعX1ة ول<ـان ال�dاسـة
  .ق1ل ت�ف�k أm ع�وان له: على ال%�ا_��� وأراض�ه: وم�ازله: ومق�ساته:

  ٢٩/٣/٢٠٢١ج���ة الق�س 
***  

��iYرخ� ال�ه�د ع� فلW%ع�0ف بها الJ yنحقائ  
  كاتE فل��iYي -  فای$ أب� ش%الة. د

� تـار�خ فلـj ،��iY%ـا وردت فـي نسأعاود ن�b )ع? ال%عل�مات ال0ي ذ�jها ال%Wرخ� ال�ه�د ع
EاتMفة هآرت�، للXdام في صJق1ل أ �bـه مقال نX¤ ـ$ائ�  شاؤول ارئ�لي، ی�ردaمعل�مـات مـأخ�ذة مـ� ال

قاإلس�ائ�لXة والi��1انXة، وف�ها تأك�ـ� لل�واJـة الفلـX��iYة عـ� حقـ� تـ: اغ0ـ>ابها )ال0ـآم� مـ�ة، وOالفعـل 
  .eاإلرهابي ال>ه��ني الi��1اني م�ة أخ�

عل�مات مه%ة للXYاس���، و_الب ال<امعات، وتف�� ال�اح��o، وف�ها ردود م�ض��Xة على jـل ال%
��iYعلى أرض فل �Xال�ه�د في ال� yd( م� اع�0ف ب�ولة إس�ائ�ل، وم� ی�عي.  

 ٧٠٠ت: إح>اء ح�الي  ، ١٩٢٢نفي ال0ع�اد الmk أج�اه الi��1ان�� ع�� ب�اJة االن0�اب س�ة  ـ١
  .فل��iYي. ألف ع�Oي
 نـY%ة لMـل �jلـ�م�0 م�Oـع، ٢٧ـ أرض فل��iY ل: ت�M فارغة، فقـ� بلغـ} نـ�Yة االك50ـا§ ف�هـا ٢

، في ال�ق} الmk ت1لغ ن�Yة اك50ا§ الY|ان في �jـ�ا واسـ�0الXا ول�X1ـا وم�غ�لXـا فـي ١٩٢٢كان ذلF س�ة 
  . نY%ة لMل �jل� م�0 م�Oع٤هkه األJام أقل م� 

، ذلـــF حـــEY ١٩٤٧ن� وثالث%ائـــة ألـــف ســـ�ة بلـــغ عـــ�د الـــY|ان العـــ�ب فـــي فلــ��iY مل�ـــ ـــ ٣
اإلحــ>اء الــmk أجــ�اه ال%ــWYول عــ� ال%|0ــE الع�Oــي فــي م�5%ــة اله<انــاة ال�ه�دJــة، وOلــغ عــ�د الــY|ان 

  .١٩٤٥نالع�ب مل�� وأك�o م� م�ة ألف حEY إح>اء الل<�ة األن<ل� أم��|Xة س�ة 



  

 
١٢

 فقـ� 0jـE إسـ�ائ�ل ز��غف�ـل  فل��iY ل: ت�M خالXة م� الY|ان )اع�0اف قادة ال�هـ�د أنفـYه:، ـ٤
، أرض ١٩١٨نأرض فلـــj ��iYانـــ} مأه�لـــة )الـــY|ان، و0jـــE دJف�ـــ� بـــ� غ�ر�ـــ� ســـ�ة : ١٩٠٥ســـ�ة 

  .نفل��iY ل: ت�M خالXة م� الY|ان، �X�J غ�ب ال�ه� ثالثة أرOاع مل�� ع�Oي
، وهـي ال0ـي مـ�ت ١٨٦٩ال��iـy بـ�� Jافـا والقـ�س سـ�ة  ـ الYلiات العo%انXة هـي ال0ـي شـق}٥

  .١٨٩٢�ی� س�ة س|ة ح
ــى ٦ ــ: Jــ>ل مــ�ه: إل ــا، ولMــ� ل Oــ�� ال�هــ�د مــ� أورو ــة األولــى، هــاج� مالی X%ــ�ب العالdــ )عــ� ال ـ

mس� م�ة ألف یه�د ��iYفلe.  
ًش|ل ال%هـاج�و ال�هـ�د ع�1ـا اق0ـ>ادJا علـى أرض فلـ��iY، ولـ�ال ال%ـ�ح وال%ـYاع�ات مـ�  ـ ٧ ً ن

، وال0ــي أســه%} فــي إقامــة ين0ــ�اب الi��1ــانالــ>�ادیy ال%الXــة ال�ه�دJــة، ولــ�ال القــ�وض مــ� ح|�مــة اال
��iYفي فل �Xال%>انع، ل%ا ت%|� ال�ه�د م� ال�.  

، _الـE ب��iانXـا ب0ـb|�ل ح|�مـة ١٩٢٠ـ ال%Wت%� الفل��iYي الoال� الmk عق� فـي حXفـا سـ�ة ٨
نم� س|ان ال�الد الع�ب، وه: مYل%� وم��dXY و�ه�د   .ن

ال%ـ>�� )ـb|ل م0ع%ـ�، رغـ: أنـه jـان ی0%0ـع حـ�م الـbعE الع�Oـي فـي فلـ��iY مـ� حـy تق��ـ�  ـ٩
  . في ال%�ة م� أراض�ها الaاصة٩٠ في ال%�ة م� س|ان ال�الد، و�%لF ٩٠)أغلX1ة ت1لغ 
إن م1�أ تق��ـ� ال%ـ>�� لـ: 1iJـy علـى فلـ��iY  :ـ جاء في وثXقة تقXY: فل��iY ال�1� ال0الي١٠

  .)E1Y الi0لع إلى ت%|�� ال�ه�د م� إقامة و_�ه: الق�مي
ــ�ائ: فــي jامــE دJف�ــ� ـــ فــ١١ ، وافقــ} ٢٠٠١ وفــي _ا)ــا ٢٠٠٠ي ال%فاوضــات حــ�ل االتفــاق ال

ال�Xادة الفلX��iYة على ن$ع سالح دول0ه:، وعلى ت�ت��ات أم�Xة واسعة، وعلى عـ�م ت�1iـy حـy العـ�دة، 
ن فــي ال%�ــة دو ت�ــادل ١٣ – ٨ومـع ذلــF، رفــ? )ـاراك م��ــn الفلــ�����iY، و_لـE )ــأن JــL: إلسـ�ائ�ل 

  . وأن ی�قي تd} سXادة إس�ائ�ل ش�قي الق�س، وال�dم الق�سياألراضي،
  ٢٧/٣/٢٠٢١رأm ال��م 

***  
  هل وع� ب�ناب�ت ال�ه�د ب�ولة ق1ل بلف�ر؟

 m�أح%� الق�ی  
نال0ار�Xaة الف�نـXYة ألذهـان ق�ائهـا هـkه األJـام قـ>ة وعـ� نـابل�� ) ه�0Yر�ا(ح��%ا أعادت م<لة 

{jاء دول0ه:، أدرbق�مه لل�ه�د )إن mkال mال�أ �bdا لOة في أوروXات اإلس�ائ�لXOة الل�iه� خ E1Yأن ال 
m مـارس ال<ـار فـي الفـ�ز )أغلX1ـة م��dـة، ألن آلـة ٢٣العام وراء اللX|�د، الـmk لـ: یـ�<ح فـي انa0ا)ـات 

ال�عاJة اإلس�ائ�لXة في أوروOا ال ت��o أJة قXLة ج$افا، بل دائ%ا لd0ق�y أه�افها، ونفه: إذن ل%اذا أعادت 
 هـ� mیjW� ن��5ة jان قـ� درسـها مـWرخ ن%ـYاو مـ� أصـل یهـ�د�d( "m"الف�نXYة ن�b ) ه�0Yر�ا (م<لة

إلـى ال�هـ�د، وذلـF فـي عـ�د سـ01%�1 ) ب�نـاب�ت(ع�ـ�ما نـ�b مـا ق�مـه �jسـالة مـ� ال<�ـ�ال ) ف�ان$ jـ�Oل�(
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نال�ه�دJــة الــ>ادرة فــي ل�ــ�ن حــ�� jــان یهــ�د العــال: آنــkاك Jــ0Yع�و ) ذm ن�ــ� ج�ــ�Jا( مـ� م<لــة ١٩٤٠
��iYالء على فلX0لالس.!  

نـ�b ) كـ�Oل�(�ی� الغ�ا)ـة، فـال%Wرخ وت1�و م>�ا�Xة هـkه ال�سـالة هـbة مهـ$وزة، بـل إن أم�هـا شـ
زاع%ـا انـه ) فـ�ج$(ال�سالة )اللغة اإلن<ل�$�ة م�0ج%ـة مـ� األل%انXـة، سـل%ها لـه صـ�Jقه ال%ـWرخ األل%ـاني 

mال<ـ�X األل%ـاني ال�ـاز عoـ� "أن أصـل ال�سـالة مفقـ�د ألن ) كـ�Oل�(وادعى . ت�ج%ها م� أصلها الف�نYي
، وOـkلF لـ: ی1ـy أm أثـ� ل�سـالة "نصادرها ال�از�� ثـ: أح�ق�هـاو) ف�ج$(عل�ها في وثائy مd<�زة J%لMها 

وال J%|� الd0ق�y في صـ0dها وال فـي نـ01Yها لل<�ـ�ال ب�نـاب�ت، و�فـ0ح ال�ـاب علـى مـ>�ا�Xه ) ب�ناب�ت(
لل0ــألnX والMــkب وصــ�اعة أحــ�اث خXالXــة تaــ�م ال%ــ>الح اإلســ�ائ�لXة وحــ�ها، j%ــا jانــ} تaــ�م مــ>لdة 

m، ح��%ا اشـ0� الق%ـع ال�ـاز ضـ� ال�هـ�د وضـ� الغ<ـ� ١٩٤٠%انXا وjل أوروOا عام ال<الXة ال�ه�دJة في أل
یه�ف إلى تع�1ة ال�أm العـام األوروOـي إلـى جانـE ال�هـ�د فـي ) ك�Oل�(فق� jان . وjل الbع�ب غ�� اآلر�ة

م<0%عاته:، ول�M أLJا إضـفاء شـ��Xة تار�Xaـة أوروXOـة علـى مـ�bوع احـ0الل فلـ��iY مـ� ق1ـل ال�هـ�د 
bنــRمــع القــ�ار و yقــdت mkــة إســ�ائ�ل، الــ  ٢٩قــ�ار ( القاضــي ب0قــXY: فلــ��iY إلــى دول0ــ�� ١٨١اء دول

  .)١٩٤٧ن�ف�1%
نوم� ال�اضـح أن االدعـاء )ـأن ب�نـاب�ت وعـ� ال�هـ�د ب�ولـة، والـmk اشـ0غل علXـه مWرخـ� یهـ�د، 

 jـان�ا إلـى جانـE ْی�مي إلى إشعار األورو���O ب�ی� في رقـابه: علـ�ه: أن JـY�دوه لل�هـ�د، )%ـا أن ال�هـ�د
ب�ناب�ت في ح%ل0ه على م>� والbام، أm ض� الع�ب وال%Yل%�� وان ان0%اءه: إلى مـا JـY%�نه الdـLارة 

ه� ان0%اء ع��y وقـ�J: وأصـ�ل، ونـأتي إلـى نـ� ال�سـالة ) أm الغ�XOة )%فه�م ال��م(ال%XdXYة ال�ه�دJة 
ن الa0%>>� في تـار�خ ب�نـاب�ت، ألنهـا نال%$�فة ونق�ؤها، فهي ت1�أ بله<ة ح%اسXة ل: Jألفها ال%Wرخ�

  !.ال ت�0اسE مع م$اج أو شX<aة ب�ناب�ت
  :وهkه هي ال�سالة

م� ب�ناب�ت القائ� األعلى لقـ�ات ال<%ه�ر�ـة الف�نـXYة فـي أف���Xـا وآسـXا إلـى ال�رثـة الـ�bع��� (
قـي اسـ%ها خالـ�ا، لفلJ ،��iYا أب�اء إس�ائ�ل تلF األمة الف���ة ال0ي اغ0ـ>E م�هـا الغـ$اة أرضـها ولMـ� )

نلق� E0j على ش��|: أن Jع�د إلى صه�� في غ%�ة الYعادة ُ(.  
وRلــى آخــ� ال�ســالة Jــ0Y%� هــkا الــ�ف� الــ>ه��ني الd%اســي ال%�ــ�Yب إلــى ب�نــاب�ت، والــmk لــ: 
 Eه�ـ� لـ�رن� صـاح �b0ـY%ال �O�Yأنـي سـأل} زم�لـي )<امعـة الـ Fرخ أم��، مـ� ذلـWم mقه أ�<Jm ق ن

عـ� رأJـه فـي صـdة هـkه ال�سـالة، وذلـF الـ$ع: فأجـاب ) ن علـى مـ>� والـbامأسـ�اب ح%لـة نـابل��(ك0اب 
ن)ـdL|ة ع��ـLة ال غ�ــ� وOـال�iع ف%ـ� الــ>عE تـ>�ر صـ�ور نــ�اء jهـkا عـ� نــابل�� )|ل%ـات هـي مــ� 
نص%X: ال�عاJات ال�ه�دJـة فـي أرض فلـ��iY، واألصـح أن نـابل�� jانـ} لـه عالقـات ع�ائXـة مـع ال�هـ�د 

فــي اضــiهاد ال�هــ�د حــ�Y%ا تــ�ل وثــائy اشــ0غل عل�هــا ) أدولــف ه0لــ�(y1 نولعــل األصــ�ق أن نــابل�� ســ
َمWرخ� یه�د أنفYه:، فاإلم�1ا_�ر ب�ناب�ت jان ج�ا أی�ی�ل�جXا له0ل� ال لل�رد بلف�ر فقـ� عامـل ال�هـ�د  ن
نمعاملـة ع�ــ>��ة قاســXة إرضــاء م�ــه ل%�جــة عــ�اء أوروXOـة لل�هــ�د إلــى درجــة أن نــابل�� اصــ�ر ق�اراتــه 
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مـ� واج�1ـا أن : ( مای�، وال0ي ت%�ـ$ ب�ـ�ه: وOـ�� )�Xـة األعـ�اق وجـاء نـ>ها jـاآلتي٣٠)ق�ارات ال%ع�وفة 
ننـ�ع� الــbع�ر األخالقـي وال%ــ�ني لـ�e مــ� یــ�ی�� )ال�Jانـة ال�ه�دJــة، ح�ـ� الح�5ــا أن عـ�دا مــ� یهــ�د 

الoـ�وات ف�نYا وأوروOا فق�وا هkا الbع�ر تd} عامل الYق�� في حـXL? ال%ـادة ف%ارسـ�ا ال�Oـا وج%عـ�ا 
  .)غ�� الX��bة على �ه�ر الفالح�� والفق�اء

هــkا مــا وقــع علXــه اإلم�1ا_ــ�ر، وهــ� لــ�X مــ� )ــاب مقاومــة الoــ�اء ال0ــي شــاع} )عــ� �Xــام ثــ�رة 
ن الف�نXYة ل�M م� )اب ال0%��$ الع�قي ض� ال�ه�د إذ ه� Jق� ال�oاء )ال�Oـا، و�قـ� ال�Oـا )ـال�ه�د ١٧٨٩ ن

ّ ال�از�ة اله0ل��ة ل: تفعل س� هkا وهـ� مـا ت�فـع ع�ـه العـ�ب فـي jـل ندو غ��ه: م� األع�اق، ون�jk أن e
م�احل تار�aه: مع ال�ه�د، وما Jفعله ال�ه�د ال��م ض� شعE فل��iY وأص�ح م� أن5ار مd|%ة ال<�اJات 

  .٢٠٢١ال�ولXة في الهاm م�k ف�1ای� 
  ٢٦/٣/٢٠٢١ قال�b الق��iة

***  

  آراء ع��1ة م�0ج%ة
 نمات ال%d|%ة ال�ولXة انiلق} دو رجعةاتها: قم�b0Y إس�ائ�لي

  

  ع�نان أب� عام�- ٢١ع�Oي
الــbا)اك، )ــi( EdYاقــة الabــ>Xة - قــ�ار جهــاز األمــ� العــام اإلســ�ائ�لي"قــال jاتــE إســ�ائ�لي إن 

 م� وز�� الaارجXة الفلـ��iYي ر�ـاض ال%ـالMي، إن%ـا هـ� تع�1ـ� عـ� ضـ�ف إسـ�ائ�لي، VIPال%ه%ة ج�ا 
X��iYة الفلX<abـة، ال0ـي یـ$ع: ب$ع: أنه الXـة ال�ولXـة ال<�ائ%|d%ار إسـ�ائ�ل للLة ال�ائـ�ة فـي ح%لـة إحـ

 ���_�0Yــال��� وال%ــdا)ق�� والYا� الــ�Lــار الــ �jالــ�زراء والــ�زراء و �Xناإلســ�ائ�ل�� أنهــا قــ� ت<عــل رئــ
 ".أنفYه: مiل���O لالس0<�اب وال%dاك%ة

 مقاله )>Xdفة معار�n، نوأضاف جاكي خ�جي م�dر الWbو الع�XOة في اإلذاعة العY|��ة، في
في حال إدانة ال%WYول�� وال�Lا� اإلس�ائ�ل���، ف�50�0Yه: أوامـ� اع0قـال فـي "، أنه "٢١ع�Oي"وت�ج%0ه 

مiارات العال:، وjأن إس�ائ�ل )ق�ارها ض� ال%الMي، تaا_E الYلiة الفلX��iYة أنها إن أرادت تق��� ح�jـة 
هkا اإلج�اء ه�ف إلح�اج ال�ز�� الفل��iYي، j%ا jان ك�ار ض�ا_ها، ف�Yف تق�� ح�jة مWYول�ها، ولعل 

 ".سXفعل إلس�ائ�ل خالل ال%dاك%ة
اإلج�اءات اإلس�ائ�لXة س0Y0%�، وق� تiال مd%�د ��اس نفـYه، و�%|ـ� إلسـ�ائ�ل "وأشار إلى أن 

لـF، ال%�iXYة على مع�1 الل�1ي، ب�ا)ة الYلiة الفلX��iYة للعال: األوسع، أن ت%�ع ض��فها، وأس�أ مـ� ذ
ل�X الع0قاله:، بل ل�0ف�k ع%ل رادع، ل�M م� ال%b|�ك ¤Xه أن ت0%|� بهkه ال%�حلة م� مYاع�ة ال�فاع 
اإلس�ائ�لي، فق� غادر القiار ال%idة، وX�Oة اإلج�اءات ب�� ال�Xا)ة العامة في الهـاm، ال0ـي حـ>ل} علـى 

  ".إذن م� القLاة لف0ح الX�d0قات
�هي ال%��Xة الق��ة ب��0 والی0ها )b|ل أساسـي، و�dـل نفي غ�L ثالثة أشه�، س0"وأوضح أنه 

ــان ال1ــ�یل ســX|� علـــى ذات  j عــ�ف مـــا إذاJ ة، والXLــ�ك وراء القــd%لهــا مــ�ع عــام آخــ�، فهـــي الdنم ُ
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ًال��iقة، وح0ى ل� ح�ث ذلF، فل�X م� الYهل على ال%�ع�� العام�� أن یd0%ل�ا ضغ�_ا ش�ی�ة م� تل 
  ". b0|Jف ما إذا jان الd0ق�y ض� إس�ائ�ل على وشF االف00اح )الفعلأب�E، ولkلF فق� انiلy ال%الMي jي

تـل أب�ــE تـ$ع: أن مdاك%هـا مـ0Yقلة، وأن )إم|انهــا سـ%اع اتهامـات الفلــ�����iY "وأشـار إلـى أن 
 :J�ـة تقـXـا أنهـا قـ�م} ادعـاء آخـ� حـ�ل عـ�م قان�ن%j ،mاب ج�ائ: ح�ب م� ال�ـ�ع ال%قـ�م إلـى الهـاMارت(ً

قى معاه�ة روما لل%d|%ـة ال<�ائXـة ال�ولXـة، وهـي الـYلiة الفلـX��iYة، وقـ� تـ0Yغ� دولة غ�� م�قعة عل
نم�اقbة هات�� ال%Yأل��0 وق0ا _ـ��ال، وRذا تـ: فـ0ح تdق�ـy، فـXY|� لـ�e إسـ�ائ�ل م<%�عـة م��0عـة مـ�  ً ً

  ".االدعاءات لل�فاع ع� ال0ه: نفYها
ًال م%ــj�Yة بــ�� یــ�m الM%اشــة، ًرغــ: jــل هــkا، فقــ� ت<ــ� إســ�ائ�ل نفــYها عــاجال أم آجــ"وأكــ� أنــه 

ًفال<�X اإلس�ائ�لي ه� الق�ة ال%�iXYة في الLفة الغ�XOة، و�ف�ض ح>ارا علـى قiـاع غـ$ة، ومغـادرة jـل 
فل��iYي للaارج تi0لـE م�افق0ـه، و�ـ0: شـ�d ج%Xـع ال�ـLائع ال%ـ�0Yردة )الـ�Lء األخـ�L، وه�ـاك ث%ـ� 

، و��<dـ� ب0<��ـ� م�Wـ�ی� ل�ضـعه: نE>J دفعه لل�iXYة على الفل�����iY، لMـ�ه: Jـ>�خ� و�ـ ن>�خ� ن
  ".في ج%Xع أنdاء العال:

 ه� العام الـmk سـ�0اجه ¤Xـه إسـ�ائ�ل ٢٠٢١نل�X ه�اك ما LJ%� أن J|� عام "وأشار إلى أنه 
مdاك%ـة ج�ائXـة فـي مd|%ـة العـ�ل ال�ولXـة، لMـ� الق�1لـة م�iوحـة )الفعـل علـى الiاولـة، قـ� ت�تـاح ه�ــاك 

 ش�a ما و��ibها، وال أح� LJ%� أن مع5: ع�اص: العـال: سـ0�افع إلـى eل�Lع س��ات أخ� ح0ى Jأتي
Eغ�� تل أب�Lادة ناع%ة في رام هللا مع�ضة لX� ه�اك �M0ناألب� ع� إس�ائ�ل، وأنه س."  

Jً%|� إج�اء هkه ال%dاك%ة أLJا م� جانE واح� رغ: أنف تل أب�E، ال0ي تع�ف "وخ0: )الق�ل إنه 
�Mًها ت%�ل أحXانا إلى فق�ان ه�وئها تd} هkا ال��ع م� الLغ�، وهـkا مـا كnX ت�ی� ح%الت دبل�ماسXة، ل

  ".ح�ث لها هkا األس�1ع مع ال�ز�� الفل��iYي ر�اض ال%الMي
  ٢٨/٣/٢٠٢١ ٢١ع�Oي 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
١٦

  اخ�ار )االن<ل�$�ة
Over 60 settlers defile Aqsa Mosque under police guard 

 

Dozens of Jewish settlers escorted by police forces desecrated the Aqsa Mosque in Occupied 
Jerusalem on Sunday morning. 

According to the Islamic Awqaf Administration, 66 settlers toured the Mosque’s courtyard 
under police protection. 

Some of the settlers reportedly performed Jewish prayers in the eastern area of the Mosque. 
Meanwhile, extremist temple groups have incited its followers to march en masse to the 

Mosque to mark the Jewish Passover occasion. 
The Aqsa Mosque is exposed to daily desecration by Jewish settlers and police forces in the 

morning and the afternoon except on Fridays and Saturdays. 

The Israeli police close al-Maghariba Gate, which is used by Jews to enter the Mosque, at 

10:30 am after the settlers complete their morning tours at the holy site. Later in the afternoon, 

the same gate is reopened for evening tours by settlers.. 
During the presence of settlers inside the Mosque compound, entry restrictions are imposed on 

Muslim worshipers at the entrances leading to the Mosque and their IDs are seized until they 
leave the holy place. 

2021-3-28Palestinian Information Center   
*** 

Fatwa Council: Demolition of al-Bustan neighborhood is dangerous step 
 
The Palestinian Supreme Fatwa Council warned of the implications of the Israeli decision to 

demolish the al-Bustan neighborhood in Silwan town, south of the Al-Aqsa Mosque, in 
Occupied Jerusalem.  

This means the demolition of dozens of homes to build a biblical garden for the Judaization 
projects and will lead to the displacement of dozens of Palestinian families, it added. 

The council said during a session held on Sunday headed by the Grand Mufti of Jerusalem and 
the Chairman of the Supreme Fatwa Council, Muhammad Hussein, that this step is a dangerous 

precedent in the history of Jerusalem.  

It added that this step is the beginning of the demolition of entire neighborhoods and mass 

deportations which aim to empty the town from its original inhabitants. 

The council also denounced the threat of displacement and deportation of 28 families from the 

Sheikh Jarrah neighborhood. 

The council warned that these attacks coincide with the escalation of the provocative measures 

taken by the Israeli occupation and settlers in Al-Aqsa and its courtyards, as the excavations 

under it have increased recently. 

It stressed that the occupation is exploiting the closures of the corona pandemic to carry out 

more excavations under the Mosque which would weaken its foundations and threaten its 

collapse. 
The council also condemned the occupation's decision to demolish the Khirbet al-Maita in the 

northern Jordan Valley, as part of the plans to empty the area from Palestinians. 
Regarding the continuous attacks on the Ibrahimi Mosque in al-Khalil, the council condemned 

the occupation’s approval of building an elevator for settlers inside it.  
“This aims to seize the biggest possible part of its area, change its historical features and 

complete the Judaization plans that has been ongoing since the massacre of the (Ibrahimi) 
Mosque in February 1994”, the statement underlined. 

It pointed out that the occupation seeks to empty the Ibrahimi Mosque from Muslim 
worshipers, through oppressive measures, such as closing electronic gates which obstruct the 

access of citizens to it and detaining them. 
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The council called on the international community and the specialized international 

organizations to take serious and effective action to ensure the implementation of the 

international legitimacy decisions regarding Jerusalem, the Al-Aqsa Mosque, the Ibrahimi 

Mosque and the entire Palestinian lands.  

2021-3-28 Palestinian Information Center  

*** 

Save Sheikh Jarrah The online campaign giving hope to Palestinian refugees 
in East Jerusalem 

 

Residents of Karm al-Jaouni live under the threat of forcible eviction that would see them 

replaced by Israeli settlers 

By Aseel Jundi in Sheikh Jarrah 

Published date: 22 March 2021  

At first glance, everything looked seemingly normal in Karm al-Jaouni in the Sheikh Jarrah 

district, but the clamour of gathering news outlets and legal institutions last week told another 

story of a neighbourhood in turmoil. 

The Sheikh Jarrah district is inhabited by refugees who were expelled from their towns and 

villages by Zionist militia during the Palestinian Nakba (Catastrophe) in 1948. But due to 

Israel’s push to populate the area with Israeli settlers, Palestinian residents are now, once again, 

facing the spectre of expulsion. 
In an effort to garner international support, activists launched an online campaign, 

#SaveSheikhJarrah, in Karm al-Jaouni on Monday to help save the residents, who have lived in 
the neighbourhood for decades, from forcible removable, which many of their neighbours have 

already endured.  
Nabil al-Kurd, a 70-year-old Jerusalemite and resident of Karm al-Jaouni, sees the campaign as 

a glimmer of hope that could help him retain his current home, and avoid reliving the 
experience of having been forced out of his family house in Haifa in 1948. 

“We want to relay our voices to Jordan, the Palestinian Authority, the United Nations and 

international law organisations because all these parties are involved in our issue, which has 

certainly reached the level of war crime,” he said. 

In 1956, the Jordanian government, together with the UN agency for Palestinian refugees, 

reached an agreement to settle these families in Jerusalem in return for their UNRWA 

documents. 

Some 28 families were selected and provided with housing units, built by the Jordanian 

government, for three years, after which the ownership of the property will be automatically 

theirs. The lease contracts expired in 1959 and the residents became the owners of the property. 

However, after the occupation of Jerusalem in 1967, with the eastern part of the city coming 

under Israeli control, the inhabitants of Sheikh Jarrah district were taken by surprise when two 

Jewish committees registered their ownership of the 18-dunums of land at the Land Department 

in 1972. 
Thereafter, dozens of judicial cases were raised in Israeli courts, as the 28 nuclear Palestinian 

families expanded and the number of residents facing eviction in favour of settlers rose to 
around 600 Palestinians. 

In 2019, lawyer Sami Ershied told MEE that Sheikh Jarrah eviction cases are discriminatory 
because the legal procedures do not take into account that East Jerusalem is an occupied 

territory. 
Under international law, an occupying state cannot forcibly transfer residents of occupied 

territories because it has an obligation to preserve the demographic composition of the 

inhabitants. 

Another point of contention has been claims made by religious Israelis that a sacred shrine 

belonging to Shimeon al-Siddiq (founder of the Israelite Tribe of Simeon) is located in the 
heart of the Karm al-Jaouni district. 



  

 
١٨

Palestinian residents refute this claim, asserting that the shrine is Islamic, and known as the 

saint Saad al-Din Hijazi, who was buried there 400 years ago, and that “Ottoman maps” prove 

their narrative. 

Relentless harassment 

Al-Kurd’s experience with the Israeli occupation is a flagrant example of Palestinians suffering 

at the hands of settlers. 
In 2001, he built a house adjacent to the one he already had, only for Israeli occupation 

authorities to confiscate the keys to the new house, just four days before he was planning to 
move in. In 2009, settlers came and occupied the house, turning Kurd’s life into hell.  

At the time, al-Kurd erected a tent at the entrance of the house where Palestinian, European and 
Jewish activists came to demonstrate their support. Settlers harassed the activists by spraying 

them with spoiled milk, hitting them with rotten fruits, vegetables, and waste and setting 
rodents on them while they slept. 

Five years later, the settlers set fire to the tent and burned it down, but the harassment of the 

family did not stop, even after the sit-in ended. 

“Settlers would take their clothes off and stand at the windows overlooking our home. I had to 

hang a fabric barrier to protect my wife and daughters,” Nabil said.  

“Their dogs attack us, their trash floods the entrance, they have killed the trees and turned the 

house into ruins.” 

Since his retirement several years ago, this elderly Jerusalemite has divided his time between 

keeping an eye on settlers, lest they suddenly attack his family, and countering the Israeli 

judicial system. 

The Israeli district court has recently issued a verdict giving al-Kurd a grace period to vacate 

his house before May. 

Al-Kurd said that although the settlers lack any proof of ownership of the land, they are 

adamant to evacuate its residents in accordance with the Judaisation policies in occupied East 
Jerusalem. 

Residents of the neighbourhood, he said, have had no means of defending themselves except 
resorting to the law, but that avenue has been marred with challenges as the judicial system has 

repeatedly shown bias toward the settlers. 
‘I did not surrender’ 

The online campaign, which has been trending in both Jordan and Palestine, has given hope to 
Fawziah al-Kurd, who was forcibly removed from Karm al-Jaouni in 2008, that an international 

campaign would stop Israel from expelling these refugees for a second time, and allow her to 

return to her neighbourhood. 

Fawziah, who is better known as Um Kamel al-Kurd, said that although it has been 13 years 

since she was forced to leave, she still visits the place three times a week.  

A 2008 photo shows the tent that Fawziah al-Kurd lived in for a year after she was expelled 

from her home in Sheikh Jarrah (provided) 

She said she passes by her house, which is currently occupied by settlers, as a show of 

resilience and to reiterate her refusal to abandon it.  

“I lived in the house for 40 years, the last five of which were the hardest because Israelis took 

half of my house by force before practically throwing me out on the street along with my ailing 

husband,” Fawziah told MEE.  

“Despite all of this, I did not surrender and I lived in a tent adjacent to my house for a whole 

year.” 
Save Sheikh Jarrah 

One of the coordinators of #SaveSheikhJarrah, Karmel al-Qasim, who lives in the area, said 
that his family was given until early May to vacate their house in which they have been living 

since 1956. 
He pointed out that the goal behind the campaign is to convey the voice and the suffering of 

Karm al-Jaouni residents to the whole world and generate international political pressure to 
stop the displacement and dispersion of its inhabitants, once again. 
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“Our one and only demand is to let us live peacefully in our homes just like any normal family 

anywhere in the world, without the threat of eviction and displacement,” Qasim said.  

“Through the #SaveSheikhJarrah campaign, we call upon UNRWA and Jordan to assume their 

legal and moral responsibilities toward us because we have been living here in compliance with 

an agreement that both parties reached in the 1950s.”  

Karmel said he will not abandon his right to resist the policy of eviction and will continue to 
follow in the footsteps of his late mother Amal al-Qasim, a refugee who was expelled from 

Jaffa in 1948.  
He, along with his brothers and sisters, intend to stand fast in their neighbourhood, which is 

strategically located near the Old City of Jerusalem. 
Aref Hammad, a member of Sheikh Jarrah Refugees Housing Units Committee, told MEE that 

the Skafi, Qasim, al-Kurd, al-Jaouni, Hammad, al-Daoudi and al-Dijani families are in the 
process of filing an appeal to the Israeli Supreme Court, in a last push in the legal recourse 

against the eviction verdicts recently issued by the district court.  

Hammad said that 169 residents of the neighbourhood have received orders to vacate their 

homes, including 46 children from 12 different families.  

 2021-3-22Middleeasteye   
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