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 ّال$�ض�عات ال�اردة في ال-ق��� تع�2 ع� وجهة ن/� .-ابها. 
 2ة 'اخ-:ار 'ع@ الفق�ات مــ� أصلی-; ال-:�ف م� ق�Aل الل 

Bذل Dع@ ال$قاالت أو األخ�ار ال-ي ت�د في ال-ق��� ل�-�اسـ'  
 .مع حA; ال-ق��ـ� وم�ض�عه

 ـاب أو-Jال-ق��� 'ع@ ال$قاالت ال$-�ج$ة ل ��$Kة م� تLّالغا 
 ّمف���J غ����U وTس�ائ�ل��� ه� إب�از وجهة ن/� هOالء الJ-ـاب

  ئ$عارضة لXZاسة إس�ائ�ل، م$ا ی-Xح للقارســ�اء ال$�O�ة أو ال
  .ف�صة اإل_الع على وجهات ال�/� ال$\-لفة

 و القـ�س 'إصـ�ارObـة لــXJـة ال$ل�Aا النتقـ�م اللeخ�ـار األ-ق��ـ�  هــf ال�ــ�مي
یـ�زع علـى ال$ع��ـ�� وال$ه-$ـ�� إضـافة إلـى ت�ز�عـه علـى نhـ� 'gbل ورقـي 

  . ألف نZ\ة إلJ-�ونXة٢٥٠
 $ة أن ت-لقى م�Aع� اللZة مالح/ـات أو اق-�احـات، .$ـا و�Lله ال-ق��� أ:L �

Dة 'إرسال ال-ق��� ل$� ی�غ�Aالل Dت�ح.  
  ة على اله�اتف وال$�اقع ال$��2ة على�Aال-�اصل مع الل �g$L اتLه الغاeوله

  .غالف هeا ال-ق���
  

  
  نالل�Aة ال$لXJة لObو الق�س
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�-h$الm 
  االردن والق�س

 ٥  نالهاش$�� والـقـ�س  
 oXيال�ئ��pZالفل  :��pZع�ي الق�ة واألمان وال�ع; لفلL عX�$٨  األردن األبي ال  
  األق:ى ال$�ارك"نم:ل� في"��Zا أب� حL BL�٨   نف  

  

  نشOو سXاسXة
 اوز أزم-ها: األردنA-ه; بZL ٩  إعادة دع; األون�وا  
 oXيال�ئ��pZع$قها س��اصل:  الفل �.Oت ��pZقلة وفل-Z$ال�ولة ال ��ZA-فاح لJال 

  ١١  ّالع�Uي في vل ال-L�hات
 ةXة  ال\ارجX��pZالفلDت�ح w��:-ت$� بO$ب العام ال#hق�ا_��� ل$L�د ال�Aك��ا في ال 

  ١٢  فل��pZ ل:الح ق�ار على
 �2ان ض� شعZق� اإلنhا'قة ح�ل ت:ع�� االح-الل ان-هاكاته لp-١٢  اقم�:�ر ی�سل رسائل م  
 ةX��pZة الفلXاسXZق� الhإس�ائ�ل 'اح-�ام ال DالpL ١٣  قم�.# .ارت�  
 ةX��pZاول دفع إدارة 'ای�ن ل$�ع االن-\ا'ات الفلh١٤  إس�ائ�ل ت  
 ةXة ال�ولXائ�Aة ال$gh$١٤  نإس�ائ�ل تق�ر ع�م ال-عاو مع ال  

  اع-�اءات
 األق:ى ال$�ارك١٢٥ �AZ$ال �$h-قL ا�_�-Zن م ي بل�ة ال|ZXاو�ة ح$لة اع-قاالت فو ً

  ١٥  وس{ الق�س
 ع-قل االح-اللL ١٦  الق�س م� م�ا_��� ٤  
 خ ج�احXbة مع ال$ه�دة م�ازله; 'اإلخالء في حي الXام�Kع�قل وقفة تL ١٧  االح-الل  
 هX� ةXا_ات ر�اضbلة و�$�ع إقامة ن-h$ا في العاص$ة الLناد ;h-قL ١٧  االح-الل  
 ة وشابX-د اع-قال ثالثة ف�$L او�ةاالح-اللZX|١٧   م� ال  
 ة واألق:ى$L�ة م� ال�خ�ل إلى ال2ل�ة القXUفة الغ�Kات االح-الل ت$�ع أهالي الp١٨  سل  
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  تقار��
  wUا س�egّه ُ٣���_�-Z$عة أرض في سل�ان 'الق�س للpة وقX�gات سL١٩   ب�ا  
 ات في الق�س�A-Z$خالله على ال w2انا عقXال$ق�س ت:�ر ب wة في ب�Xة اإلسالم.�h٢١  ًال  

  فعالXات
 ان-Zعة في حي ال�$Aة إلقامة صالة الXة مق�سX2٢١  ٌدع�ات شع  

  آراء ع�XUة
 م� الق�س ..B٢٢  وفاء وتأی�� لل$ل  
 ل�ب.. ته��� الق�سp$٢٣  ..!!وال�د ال  
 ��2 ع$لي ل:فقة الق�.. نال ان-\ا'ات ب�و الق�سp٢٥  نواس-��اؤها ت  

  كي ال ن�Zى
 اس�� ٧٣L رة دی�#A٢٦  ًعاما على م  

  

  اخ�ار 'االنAل�#�ة
 Foreign ministry welcomes adoption of new resolution calling for an 

end to Israeli occupation ٢٧  
 Canadians for Justice and Peace applauds NDP for adopting bold 

sanctions on Israel ٢٨  
 Palestinian director wins British Academy Film Award for “The Present” ٢٨  
 President Abbas congratulates Jordan on the centenary of 

independence ٢٩  
 Occupation forces detain nine Palestiniansin West Bank, Jerusalem ٢٩  
 Dozens of Jewish settlers storm Al-Aqsa courtyards ٢٩  
 Thousands of Muslim worshipers perform Friday prayer at Al-Aqsa ٣٠  
 If it has committed no war crimes,Why does Israel refuse the ICC probe? ٣٠  
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  االردن والق�س
  نالهاش$�� والـقـ�س

  

ًارت�{ الهاش$�� تار�\Xا 'عق� ش�عي وأخالقي مع مgـة ال$�gمـة وال$ق�سـات اإلسـالمXة، فhف/ـ�ا  ن
لها مgان-ها، ونأوا بها ع� خ:�مات الXZاسة، و.ـeلB .ـان حـاله; مـع القـ�س الـ���b، أولـى الق2ل-ـ��، 

  .م� أجلها، وهي ح��ة الbع�ب والhفا� على .�امة األمةًم-الزما مع تأك�� ت��2ه; ل�سال-ه; ال-ي ناضل�ا 
ومع �Xام ال�ولة األردنXة، اس-J$لw في vل ال�الLة الهاش$Xة مـ��Zة الhفـا� علـى ال$ق�سـات فـي 

���bم�ی�ة الق�س ال.  
  عاLة ال$ق�سات في الق�س أول��ة هاش$Xة أردنXةر

 Bــ�د ��ــاس فــي  ال�ــاني والــ�ئع2ــ� هللافــي اتفــاق تــار�\ي وقعــه جاللــة ال$لــ$hي م��pZالفلــ oX
م، أع�� �Xه ال-أك�� علـى ال�صـاLة الهاشـ$Xة علـى األمـاك� ال$ق�سـة، ٢٠١٣مارس /ع$ان في شه� آذار

وأن جاللة ال$لـB هـ� صـاحD ال�صـاLة علـى األمـاك� ال$ق�سـة فـي القـ�س الـ���b، ولـه الhـ� فـي بـeل 
 ال$عـ�ف فـي االتفا�Xـة علـى أنـه .امـل ج$Xع الAه�د القان�نXة للhفا� عل�ها، خ:�صا ال$AZ� األقـ:ى،

���bم الق�سي ال�hال.  
ًوللقـ�س ع�ـ� الهاشـ$��� مgانــة .�2ـ�ة ارت�pـw 'اح-�ائهـا أهــ; ال$ق�سـات اإلسـالمXة وأجلهـا قــ�را ُّ َ .

ًفف�ها ال�hم الق�سي ال���b ال�hL fe مـAZ�ی� وأضـ�حة .��ـ�ة لألنX2ـاء واألولXـاء والـ:ال��h، وت�اثـا  f
ًمع$ار�ا إسالمXا   . م� ال$�ارس وال2Zل وال#واLا واألس�اق وال$g-�اتً

أما ال�.� اآلخ� مـ� أر.ـان الhـ�م الـ���b، فهـ� ال$ـAZ� األقـ:ى الـfe أسـo فـي أLـام ال\لXفـة 
ّال�اش�f ال�اني ع$ـ� بـ� ال\pـاب، وأ�X$ـw 'عـ� ذلـB ��ـة الـ:\�ة إلـى جان�ـه، وال-ـي أتـ; ب�اءهـا ال\لXفـة 

م، ف$�هـا عـ�ج ال�2ـي دمحم، صـلى هللا علXـه وسـل;، إلـى الـZ$اوات f٦٩١األم� ع2� ال$لB ب� م�وان س�ة 
  .العلى، وتع� أح� أب�ز معال; ال$عA#ة ال\ال�ة لل�س�ل في رحلة اإلس�اء وال$ع�اج

  :وت�الw اإلع$ارات الهاش$Xة لل$ق�سات اإلسالمXة ال$XhXZة في الق�س فJان  
   ...اإلع$ار الهاش$ي األول
   ...اإلع$ار الهاش$ي ال�اني
   ...اإلع$ار الهاش$ي ال�ال�
   ...االع$ار الهاش$ي ال�ا'ع

 Bال�اني والق�سع2� هللال$ل   
 Bة في م�ی�ة الق�س 'اه-$ام 'الغ في عه� جاللة ال$لXhXZ$ة والXال$ق�سات اإلسالم w�/ع2� ح

لــى  ال�ـاني، وأضـwh جــ#ءا ال ی-Aـ#أ مــ� بـ�امج ع$ـل ال�ghمــات فـي عهــ� جالل-ـه، فقـ� أشــار جالل-ـه إهللا
 wلgbمات ال-ي ت�ghامي للZال �XلJ-ال D-. ای-ها، في$h' �ة '$�افقها وال-عهLض�ورة االه-$ام بها والع�ا

  .ح-ى اآلن في عه� جالل-ه
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ّهــeا االه-$ــام ال�2Jــ� 'ال$ق�ســات اإلســالمXة فــي القــ�س مــ� ق2ــل جاللــة ال$لــB، شــgل اســ-$�ار�ة 
، وأخـeت تلــB ال�عاLـة إ_ــارا مOسـXZا ت$�ــل فــي للـ�هج الهاشــ$ي فـي رعاLــة هـeه ال$ق�ســات م�ـe أمــ� 'ع�ــ�

نإنـbاء الــ:��و الهاشـ$ي إلع$ــار ال$ــAZ� األقـ:ى و��ــة الـ:\�ة ال$ــ�bفة، '$�جــD قـان� صــ�ر عــام  ق
ق، و��bف على الـ:��و مAلـo ١٩٥٤ ل�Zة ٣٢ن 'ع� تع�یل قان� إع$ار ال$AZ� األق:ى رق; ٢٠٠٧

\bأم�اء ب�ئاسة س$� األم�� غاز ب� دمحم ال$�ع�ث الfBاللة ال$لAار ال\اص لb-Z$ي، ال:.  
نوق� أولw ل�Aة إع$ار ال$AZ� األق:ى ال$�ارك و��ة ال:\�ة ال$�bفة، ال$gbلة '$�جD القـان� 

ّم، جـل ع�ای-هـا 'ال$ـAZ� االقـ:ى ال$�ـارك، ومـا Lـb-$ل علXـه مـ� مـZاج� ١٩٥٤ لـ�Zة ٣٢األردني رق;  ُ
b' wار�ة، وقامKhوغ��ها م� ال$عال; ال Dار�hه و��اب ومeهـ ;Xانة وتـ�مX:ل م-�اصـل وع$ـل دؤوب 'ـg

ال$عال;، وأزالw آثار ال���h الfe جاوز أك�� م� ثل� مZاحة ال$AZ�، 'اإلضـافة إلـى إع$ـار مـAZ� ��ـة 
  .م٦٩١ال:\�ة ال$�bفة األول، الL feع�د تار�\ه إلى عام 

  ت�مX$ات للق�س
 فــي عهـ� جاللــة ال$لــB، وشـ$لw مــbار�ع اإلع$ـار لل$ق�ســات اإلسـالمXة وال$ــXhXZة فــي القـ�س،

، وت�.��ه في مgانه الX2pعـي فـي ال$ـAZ� »م��2 صالح ال�ی�«إعادة ب�اء م��2 ال$AZ� األق:ى ال$�ارك 
، وت�مX; الhائ{ الU��Aي وال�bقي لل$AZ� األق:ى، وأح� ع�b م�bوع ت�مX; ٢٠٠٦ی�ل��/ ت$�ز٢٥ی�م 

  .ال:\�ة ال$�bفةوصXانة ل$\-لف م�اف� وأقZام ال$AZ� األق:ى ال$�ارك و��ة 
ــارة  ، ت-علــ� ب-�.�ــD أن/$ــة ح�ی�ــة وم-pــ�رة لإلن mوأج��ــw ال�راســات ل-�ف�ــe ســ-ة مــbار�ع أخــ�
وال:�ت واألع$ـال ال$gXانXgXـة والـ:Xhة واالنـeار ال$�gـ� لل��hـ�، إضـافة إلـى مـ�bوع ال$�eنـة ال\امـZة 

  .ال م�2ى ال�اب الeه2يلل$AZ� األق:ى ال$�ارك على ال�Zر ال�bقي، 'AانD دار الh�ی� القائ$ة ش$
  إنقاذ م��2 صالح ال�ی�

، ح$ــل الهاشــ$�� أمانــة خاصــة، هــي أمانــة حفــ� ورعاLــة ال$�اقــع اإلســالمXة  ًعلــى مــ�m قــ�و ن ن
 ال�ـاني مـOZولXاته ال�سـ-�ر�ة، 'عـ� وفـاة ع2ـ� هللاّوع�ـ�ما تـZل; جاللـة ال$لـB . ال$ق�سة في م�ی�ة القـ�س

 _الل _�ـD هللا ثـ�اه، ح$ـل معهـا تhـ�Lا زاد ع$ـ�ه علـى ثالثـ�� وال�ه ال$غف�ر له جاللة ال$لB ال��Zh ب�
  :ًعاما

 لXأخـe مgانـه ثانXـة فـي ال$ـAZ� األقـ:ى ال$�ـارك ال�ی�،وه� .�g$L �X إعادة ب�اء م��2 صالح 
  .في الق�س

ًوال$��2، وه� درج م#خ�ف L:ع� علXه اإلمام ل�لقي م�ه خ2p-ه، و.ـان م�2ـ� صـالح الـ�ی� واحـ�ا 
نوفــي القـ� ال�ـاني عــ�b لل$ـXالد، .انــw . ل الف�Xـة للhـKارة اإلســالمXة فـي أوج مAـ�هامـ� أع/ـ; األع$ــا

إال أن ن�ر ال�ی� زنJي، اس-�عى أمه� ال�hف��� في ال�ولة ل�2اء . الق�س ما ت#ال تwh االح-الل ال:ل�2ي
، وTخالصها �، ًو.ان هeا ال$��2 رم#ا لع/$ة الKhارة اإلسالمXة. ّم��2 رائع أخاذ لل$AZ� األق:ى ال$�ارك

 m�ادة علــى ال$�ی�ـة، ال-ــي تــأتي فــي ال$�ت�ــة ال�ال�ـة بــ�� األمــاك� ال$ق�ســة لــXZلعهـا إلــى اســ-عادة الــpّوت
  .ال$Zل$��
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ًم، ع�ــ�ما أعــاد ال�اصــ� صــالح الــ�ی� األیــ�Uي فــ-ح ب�ــw ال$قــ�س م2-ــ�ئا عهــ� ١١٨٧وفــي عــام 
ّوقـ� vـل . ي ال$ـAZ� األقـ:ى ال$�ـاركال�ولة األی�XUة، أح�K م��2 ن�ر ال�ی� زنJـي مـ� حلـD ووضـعه فـ

  . عام٨٠٠ًقائ$ا ه�اك ح�الي 
، ألقى أحـ� ال$-pـ�ف�� الـ:های�ة ق�2لـة حارقـة داخـل ال$ـAZ� األقـ:ى ال$�ـارك، ١٩٦٩وفي عام 

ّفاش-علX� wه ال�ـار و.ـادت أن تـ�م� ال$�2ـى، و.ـان مـ� ن-ـائج ال��hـ� أن تhـ�ل م�2ـ� صـالح الـ�ی� إلـى  ّ
  .رماد

،��Aا ال-فeع� هUهللا ث�اه، 'إعادة ب�اء ال$��2 و D�_ هللا ��Zhال Bوه� ع$ـل –ّ تعه� جاللة ال$ل 
 w2ث ;X/اع$Xة�Lا م$ا ق�ر له في ال2�ا���. Dع� أنه أصع' ّ ً ُ -.  

ّف$ا ت�قى م� ال$��2 األصلي قل�ل ج�ا، ول; ت�J ه�اك رس�م وسAالت مف:لة لل$��2 ت��2 ع$لXة  ً
� علXــه هــ� قpــع خــX2bة م-فh$ــة، . �Xــه أو ¢gXلــه الــ�اخليب�ائــه، وأ'عــاده، وال$ــ�اد ال$ــZ-ع$لة  ِــومــا ع� ُ

ول�حــات ف�Xــة ق�L$ــة، وصــ�ر ف�ت�غ�ا�Xــة 'ــاألبX@ واألســ�د، غــ�ت األدلــة ال�ح�ــ�ة ال$-ــ�اف�ة لل�Aــة ال-ــي 
ّشgلw لإلش�اف على هeا الع$ل الAل�ل ًوU�ا أKLا و.أن ال$ع�فة ب-:$X; و�Uـاء أجـ#اء ال$�2ـ� ال��Xقـة قـ� . ُ

  .فق�ت
ً إعادة ب�اء ال$��2 س-�J أك�� م� م�Aد اخ-�ار لل$هارات، فهي س-:�ح جه�ا رئXZXا ع/X$ا إن ً ً ْ ُ ّ ن

fلh$اLة ال-�اث الف�J والف�ـي واإلبـ�اعي للعـال; اإلسـالمي، هـeا ال-ـ�اث ال$$�ـ# الـfe بـ�أت معال$ـه ت\-فـي 
  .'�Zعة

 Bع2� هللاوع��ما اع-لى جاللة ال$ل�$Zال Dي األم�� غاز ب�  ال�اني الع�ش، عاود وصاحJال$ل f
  .دمحم، الAه�د ل-�مX; ال�2�$

ُوU�ع; ملJـي هاشـ$ي، أسo مـbغل فـي م�ی�ـة الـZل{ ج$ـع �Xـه حـb� مـ� أفـKل ال$2ـ�ع�� فـي  ّـ ُ
نال�ق¦ على ال\Db مـ� سـائ� أرجـاء العـال; اإلسـالمي، إلت$ـام ال$�2ـ� الA�یـ�، '�hـ� gLـ� نـZ\ة _2ـ� 

 مـ� الhـ�ف��� ال$ـاه���، فـإن ب�ـاء �١٢جـ�د ف��ـ� LـK; وح-ـى ب. األصل ع� ال$��2 الfe دمـ�ه ال��hـ�
ُومـــا إن أنAـــ# 'ـــ:�رة نهائXـــة ونقـــل إلـــى القـــ�س فـــي . قال$�2ـــ� اســـ-غ� حـــ�الي أرUـــع ســـ��ات .املـــة ْ٢ 

  .نم، ح-ى اس-ق� في مgان ال$��2 األصلي ':�رة رائعة دو ز�ادة أو نق:ان٢٠٠٧ف�2ای� /ش�ا§
 ال�قافة والع$ارة اإلسالمXة في الق�س، ح�� .ان�ا نوق� قام الهاش$�� ب�ور مه; في الhفا� على

نعلى الـ�وام األم�ـاء علـى األمـاك� اإلسـالمXة ال$ق�سـة ف�هـا، ی�عـ� هـeه األمـاك� و�hـاف/� عل�هـا إن . ن
نإعـادة ب�ــاء م�2ــ� صـالح الــ�ی� لــoX إال أحــ� األع$ـال ال$ه$ــة الع�یــ�ة ال-ــي قـام بهــا ال$لــ�ك الهاشــ$��  ّ

�ســة وصــXان-ها علــى مــ�m العقــ�د األخ�ــ�ة، وقــ� وضــع هــeا األردن فــي م�.ــ# للhفــا� علــى األمــاك� ال$ق
  ....ال:�ارة في مAال ال��h العل$ي اإلسالمي، والhفا� على ال$عال; ال�قا�Xة في أLام�ا هeه

  ٦ صفhة ١١/٤/٢٠٢١مل�h ال\اص '$�اس�ة ال$���ة ال�س-�ر 
***  
  



  

 
٨

oXيال�ئ��pZع�ي الق�ة :  الفلL عX�$األردن األبي ال��pZواألمان وال�ع; لفل  
  

 ه�أ رئoX دولة فل��pZ مh$�د ��اس، العاهل األردني ال$لB ع2� -  وفا٢٠٢١- ٤- ١١رام هللا 
هللا ال�اني ب� ال��Zh والbعD األردني الbق��، ل$�اسـ�ة ال$���ـة األولـى ل-أسـoX ال�ولـة األردنXـة و�Uـاء 

  .مOسZاتها على أسo م-��ة راس\ة وح�ی�ة
، ل$�اســ�ة ال$���ــة ١١/٤/٢٠٢١ نل$ــة م-لفــ#ة ب�هــا ال-لف#�ــ� األردنــي، األحــ�وقــال ســXادته فــي .

ِاألولى ل-أسoX ال�ولة األردنXة، إن شع�2ا الفل��pZي �JL لألردن وشـ|�ه الـbق�� .ـل االح-ـ�ام وال-قـ�ی�،  ُ
��pZع�ي الق�ة واألمان وال�ع; لفلL عX�$فاألردن األبي الق� الع#�# ال$#ده� الf.  

 oXق��، والـ�ور الهـام ّوذ.� ال�ئX©bع��2 الـbال2لـ�ی� والـ }Uـة ال-ـي تـ�X\العالقة األخ��ـة وال-ار�'
الL feق�م 'ه األردن وش|�ه في مZان�ة الbعD الفل��pZي إلنهاء االح-الل اإلس�ائ�لي، ون�ل حق�قـه فـي 

هاشــ$Xة ال��hــة واالســ-قالل وال�ولــة 'عاصــ$-ها القــ�س الــX��bة و�Uــاء مOســZاتها ال�_�Xــة، وال�صــاLة ال
��pZال�ائ; مع دولة فل ��Z�-لل$ق�سات في م�ی�ة الق�س 'ال....  

  ١١/٤/٢٠٢١ و.الة األن�اء الفلX��pZة وفا
***  

  نف�L BLا أب� ح��Z"األق:ى ال$�ارك"نم:ل� في 
  

ــ�س ال$h-لـــة ــع – الق ــاني، هـــاتف�� '|�ــارات ال-أی�ـــ�  رف نمـــ:ل� صــ�ر جاللـــة ال$لــB ع2ـــ�هللا ال�
  . الق2لXة ال$pلة على ال$:لى الق2لي في ال$AZ� االق:ى ال$�ارك أمo الA$عةلAالل-ه، ع�� ال$�از��

، قائل��،    .m، و��ارات تأی�� أخ�»نف�L BLا أب� ح��Z.. 'ال�وح 'ال�م«نوه-ف ال$:ل�
و�ــأتي ذلــB 'عــ� أقــل مــ� أســ�2ع علــى إعــالن األجهــ#ة األم�Xــة عــ� رصــ�ها ت�h.ــات تهــ�ف إلــى 

  .وذلB 'قXKة ارت�Z' wp$� األم�� ح$#ة اب� ال��Zhاألردن، » زع#عة أم� واس-ق�ار«
 fأ D��Zـع أو تـXمة ص�2 على أن ب�gخ عXbاألق:ى ال �AZ$ال D�pأك� خ ،o2-ه أمpوفي خf

  .ُعقار لالح-الل أو لL ª\bعل; أنه سU�ZXه لالح-الل ج��$ة وخXانة لل�ی� وال�_�
-الل أو ح-ى لL ª\bعل; أنـه إن .ل م� یX2ع أرضه أو م�#له لالح«: fوقال الXbخ ع�gمة ص�2

ٍإنه ألم� مh# وم\# أن نZ$ع عـ� أنـاس «، مXKفا »ّسU�ZXه لالح-الل فه� م�Aم خائ� لل�_� وال�ی� ن
نال ض$�� له; �U�ZL عقارات لالح-الل ومX�_�-Zه م� أجل حف�ة م� ال$ال ی���h ع�ها ن ّ«.  

م، ١٩٣٥ل-ـي صـ�رت عـام وش�د على أن م� یX2ع أرضه لالح-الل ی��2p علXه الف-ى الـX��bة ا
  .نوأنه; L\�ن� ال�الد وال�_� ومقادی� ال|�اد

ق'ـائع األرض للA$اعـات ال�ه�دLـة أو ال$Z$ـ�Z لهـا هـ� مـار عـ� الـ�ی� «fولفw صـ�2 إلـى أن 
  .»تارك للA$اعة

ّو��U خD�p األق:ى، أن أرض فل��pZ م�ار.ة ومpه�ة وال �g$L أن تق2ل العار وال\�2، وأن .ل 
  ._لة ول� نق� ول� نع-�ف بها، وس-ع�د .ل أرض فل��pZ لل$Zل$��صفقة ت$w هي 'ا



  

 
٩

واســ-Xق� أهــالي بلــ�ة ســل�ان، أمــo األول ال\$ــoX، علــى ع$لXــة تــD��Z ثــالث ب�اLــات ســX�gة 
االسـ-pXانXة، فـي الhـارة ال�سـpى فـي ال2لـ�ة، ج�ـ�Uي » ع�pـ�ت .ـ�ه�X;«وقpعة أرض مق�سـXة، لX|$Aـة 

  .ال$AZ� األق:ى في الق�س ال$h-لة
لق�w ع$لXة ال-D��Z ردود فعل مق�سXة غاض�ة في بل�ة سـل�ان وم�ی�ـة القـ�س ال$h-لـة، أكـ�وا و

خاللها على 'bاعة ال��A$ة ودناءة م�ت�2Jها، و�Uاءة ال$�ی�ة ال$ق�سـة ولف/هـا ألم�ـال هـOالء ال$فـ�_��، 
  .وش�دوا على ال-$BZ 'أرضه; وتار�\ه;

  ١ صفhة ١٠/٤/٢٠٢١ال�س-�ر 
***  

  نشOو سXاسXة
  إعادة دع; األون�وا ZLه; ب-Aاوز أزم-ها: ردناأل

  

األردن والـZلpة الفلـX��pZة 'قـ�ار اإلدارة األم��.Xـة اسـ-��اف   رحـD– ع$ـان – نادLة سـع� الـ�ی�
 �����pZغ�ل الالج�ـ�� الفلـbـ�ة إلغاثـة وتـh-$الـ�ع; ال$ـالي ل�.الـة األمـ; ال ;L�ال-ـي ت�اجـه ) األونـ�وا(تقـ

ًعA#ا مالXا .��2ا ً ً.  
نائـD رئـoX الـ�زراء ووز�ـ� ال\ارجXـة وشـOو ال$غ-ـ���U أL$ـ� الـ:ف�f، أن الـ�ع; ال$ـالي وأك� ن

الfe أعل�-ه ال�الLات ال$-h�ة سZXاع� ال�.الة في تAاوز أزم-ها ال$الXة وسZXاع�ها على تق�L; خ�ماتها 
الجــئ ال���hــة ال-ــي تــb$ل ال-علــX; وال\ــ�مات الــ:Xhة وال$ــZاع�ات اإلغاثXــة ألك�ــ� مــ� خ$ــZة مالیــ�� 

o$\ي في م�ا_� ع$لها ال��pZفل.  
نوقال ال:ف�f، إن ال$$لJة ت�$� ق�ار ال�الLات ال$-h�ة وتع-�2ه خ�pة إALابXـة مه$ـة سـ�gX لهـا 
ًأث� .��2 على ق�رة ال�.الة ل-لX2ـة اح-Xاجـات الالج�ـ�� اإلنـZانXة وال-علX$Xـة والـ:Xhة، خـ:�صا فـي هـeا 

  .§ ال$الXة على ال�.الةال�قw الfe فاق$X� wه جائhة .�رونا الKغ�
وفــي حــ�� رفــwK ال�ghمــة اإلســ�ائ�لXة القــ�ار األم��.ــي، فقــ� أكــ�ت ال�ئاســة الفلــX��pZة أه$Xــة 

” األونـ�وا“ال$Zاع�ات االق-:ادLة وال-�$��ـة واإلنـZانXة األم��.Xـة ال$�جهـة للـbعD الفلـ��pZي، السـX$ا 
نا_��� الــeی� X|Lــ�b فــي ال$\X$ــات فــي '$ــا سXــZه; فــي تــ�ف�� ال-علــX; والــ:hة للpل�ــة، ومالیــ�� ال$ــ�

  .فل��pZ ودول ال�Aار
ــة  mوقالــw إن ال$ــZاع�ات األخــ� االق-ــ:ادLة وال-�$��ــة لقpــاع غــ#ة والــKفة الغ�XUــة ع2ــ� ال�.ال
األم��.Xة لل-�$Xة ال�ولXة س-Zاه; في دع; الX�2ة ال-X-hة وال\�مات األساسXة الالزمة ل$�اجهـة األوضـاع 

  .لbعD الفل��pZي ال�اقع تwh االح-الل اإلس�ائ�لي وج�اء جائhة .�روناال:|�ة ال-ي L$� بها ا
فــي غــ#ة، عــ�نان أبــ� حــ�Zة، 'ــأن القــ�ار ” األونــ�وا“وUال$�ــل؛ أكــ� ال$Z-ــbار اإلعالمــي ل�.الــة 

ًاألم��.ي 'اس-��اف ال$Zاع�ات Lع� ق�ارا مه$ا وس��خل ح�# ال-�ف�e خالل األسابXع ال$ق2لة ً.  
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 ،oالي “إنه وقال في ت:��ح أم�h' #Aالع �$-ZXن مل�ـ� ١٥٠رغ; اس-��اف ال�ع; األم��.ي س
 اإلدارة قـ�ار لJـ� م-�قـع األم��.ـي للقـ�ار اإلسـ�ائ�لي والـ�ف@ الـ�د 'ـأن ًم��2ـا ،″٢٠٢١دوالر في م�#انXـة 

  .بeلB ی-أث� ل� األم��.Xة
$�ل م�ف�د لألون�وا، و.انw ال�ghمة اإلس�ائ�لXة ق� رفwK ق�ار ال�الLات ال$-h�ة، ال-ي تع� أك�2 م

 ;L�ي ع2ـ� تقـ��pZالفل Dعbة للXانZة وال-�$��ة واإلنLاع�ات االق-:ادZ$ال ;L�ن مل�ـ� ٢٣٥'اس-��اف تق
ن مل�� دوالر م� ال$Zاع�ات اإلنZانXة لل�.الة، وف� وز�� ال\ارجXـة األم��.ـي أن-ـ�ني ١٥٠دوالر، م�ها 

�Jــا و�ـأتي اسـ-��اف ال-$��ـل األم��.ـي 'عـ� سـ��ات  .بل�ـ�$X� م�هـا األونـ�وا؛ wـة حـادة عانـXمــ� أزمـة مال
  .ًعلى ز�ادة ح�ة ال�ضع س�ءا” ك�رونا“ع$لw جائhة 

وقالw األون�وا إن ال-$��ل األم��.ي الA�ی� سZXه; في دع; م�ازنة ال�2امج الJلXة لألون�وا، وال-ي 
نعلى ن:ف مل�ـ� _فـل  م�رسة تق�م ب-علX; ما ی#�� ٧٠٠تع$ل غال�2-ها على ت$��ل الع$لXات ألك�� م� 

ً مل�� م��@ س���ا٨,٥ �Xادة صhة أولXة تق�م اس-bارات _X2ة ل$ا مA$�عه ١٥٠وما Lقارب م�    .ن
Kاف إلـى ذلـB نـ�اءات الpــ�ار ال-ـي تpلـ� اسـ-Aا'ة لل-hــ�Lات اإلنـZانXة الhـادة فـي ســ�ر�ة  ئو� ُـ

ع; لل$ع�نــة الغeائXــة والــKفة الغ�XUــة، '$ــا فــي ذلــB فــي القــ�س ال$h-لــة، وقpــاع غــ#ة، ح�ــ� ســXق�م الــ�
وال$Zاع�ة ال�ق�Lة الpارئـة والـ:hة الpارئـة والـ:hة ال�فـXZة واإلسـ�اد ال�فـZي االج-$ـاعي وال-علـX; فـي 

  . واالس-Aا'ة لAائhة .�روناال:Xhةئحاالت ال�pار والh$اLة وت�ف�� ال$Xاه 
 'ـاالخ-�اق ال$هـ; ورحD ال$ف�ض العام لألون�وا، ف�ل�D الزار��ي، 'الق�ار األم��.ي، والfe وصـفه

َواألخ�ار ال�A�ة، مO.�ا إن ال�الLات ال$-h�ة ش��B ق� صاحD ال�.الة م�e إنbائها، ولعقـ�د مـ� الـ#م� f ً. 
ك$ا رحw2 ال©Xادة الفلX��pZة ب-ـ:��hات الـ�ئoX األم��.ـي، جـ� 'ـادی�، وال-#امـه 'hـل الـ�ول-�� .أسـاس 

ًل مـع األ_ـ�اف ال�ولXـة، وتh�یـ�ا الل�Aـة ال�Uا�Xـة لhل ال:�اع الع�Uي اإلس�ائ�لي، مO.ـ�ة اسـ-ع�ادها للع$ـ
ال�ولXة، وال-Aاوب مع اf جه�د دولXـة لل�صـ�ل إلـى حـل سXاسـي LـK$� األمـ� واالسـ-ق�ار فـي ال$�pقـة 

وفــي األث�ــاء؛ واصــلw قــ�ات االحــ-الل عــ�وانها ضــ�  .'إقامــة دولــة فلــX��pZة عاصــ$-ها القــ�س ال$h-لــة
' ،oأمــ ،wي، ح�ــ� قامــ��pZالفلــ Dعbة، لــ:الح الــXعــة أرض مق�ســpة وقX�gــات ســLــ:ادرة ثــالث ب�ا$

. االسـ-pXانXة، فـي بلـ�ة سـل�ان، ج�ـ�Uي ال$ـAZ� األقـ:ى فـي القـ�س ال$h-لـة” ع��pت .ـ�ه�X;“ج$|Xة 
 مh' �_�-Z$اLة قـ�ات االحـ-الل ١٠٠أك�� م� “وقال م�.# معل�مات وادf حل�ة في الق�س ال$h-لة إن 

ة ال�سpى في بل�ة سـل�ان، وقـام�ا '$ـ:ادرة ال$�ـbآت وقpعـة األرض وح�اس ال$Z-�_���، اق-h$�ا الhار
 m١٢وأفاد ال$�.# 'ـأن عـ�د ال2ـOر االسـ-pXانXة فـي حـي 'pـ� الهـ� فـي سـل�ان ارتفـع إلـى  .”الفلX��pZة

  .بOرة وقpعة أرض، ومع/$ها ب�اLات سX�gة س�wU لل$Z-�_��� خالل األع�ام ال$اضXة
ً دون$ــا مــ� أراضــي بلــ�ة ح#مــا شــ�قي م�ی�ــة �١٣لي، علــى ك$ــا اســ-�لw قــ�ات االحــ-الل اإلســ�ائ

  )ب-�ا(- . ال$Z-�_���الق�س ال$h-لة ل�b _��� ال-فافي اس-pXاني ل\�مة 
  ١ صفhة ٩/٤/٢٠٢١الغ� 

***  
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oXيال�ئ��pZقلة :  الفل-Z$ال�ولة ال ��ZA-فاح لJس��اصل ال  
  ّوفل��pZ تO.� ع$قها الع�Uي في vل ال-L�hات

  

رغــ; ال$عانــاة وال/لـ; والق$ــع جــ�اء االحــ-الل "ال الــ�ئoX مh$ــ�د ��ـاس، أمــo، قــ:  وفـا- رام هللا 
اإلس�ائ�لي ال$��� ألرض�ا ومق�سات�ا ال$XhXZة واإلسالمXة، إال أن�ا عق�نا العـ#م علـى االح-فـال ب�2ـw لhـ; 

لفـ#ة ب�هـا وأكـ� الـ�ئoX فـي .ل$ـة م- ".ًعاص$ة لل�قافة الع�XUة، ب�سالة م� الف�ح والـZالم إلـى '©Xـة العـال;
َم�اصـلة الJفـاح مـ� أجـل "نتلف#�� فل��pZ، ل$�اس�ة إ_الق فعالXات ب�ـw لhـ; عاصـ$ة لل�قافـة الع�XUـة، 

تhق�� الع�الة وال�Jامة وال��hة وت�ZA� ال�ولـة ال$ـZ-قلة لـbع�2ا الـ:ام�، لX|ـX¦ فـي سـالم علـى أرضـه 
ًواع-2ـ� الــ�ئoX أن اخ-Xـار ب�ـw لhــ; ل-Jـ� عاصــ$ة لل ".وأرض أجـ�اده ن Lــأتي لل-أك�ـ� علــى "�قافـة الع�XUـة َ

ّأصالة اله��ة ال�قا�Xة الفلX��pZة، وهـي رسـالة فلـ��pZ إلـى ع$قهـا الع�Uـي فـي vـل .ـل ال-hـ�Lات ال-ـي  ُ
ّسـ��قى صـام�ی� فـي القـ�س و�Uـw لhـ; و.ـل فلـ��pZ، إلـى أن ی�-هـي : وش�د ".تع:ف 'ال$�pقة الع�XUة

ّغ شـ$o ال�ولـة الفلـX��pZة ال$ـZ-قلة 'عاصـ$-ها األب�Lــة ُاالحـ-الل، وت-hقـ� ال��hـة واألمـل والـZالم وت2ـ# ّ ّ
وث$� ال�ئoX جه�د األم�� العام لAامعة ال�ول الع�XUـة أح$ـ� أبـ� الµـX{، وال$ـ�ی� العـام  .الق�س الX��bة

َ عـام إ_ـالق فعالXـات ٢٠٢١دمحم ولـ� اع$ـ�، الع-$ـاد " األلJـ�Z"لل$�/$ة الع�XUة لل-�XUة وال�قافـة والعلـ�م 
  .ّ، 'ع� أن تأجل لعام .امل 'D2Z ان-bار ال�Uاء٢٠٢٠اص$ة ال�قافة الع�XUة ب�w لh; ع

ّنh-فل هeا ال��م 'إ_الق فعالXات ب�w لh; عاص$ة ال�قافة الع�XUة، م�ی�ـة ال$�hـة والـZالم : وقال
َواإلخاء، وه� ما یe.�نا ب�سالة مXالد وم��Zة س��نا ال$XZح علXه الZالم في مـ�ی�-ي القـ�س و�Uـw لhـ;،  ّ

fٍال-ي هي م:�ر إلهام ثقافي وروحي، وTشعاع حKار '$�ادئ .�امة اإلنZان والع�الـة وال-ـZامح ٍ ٍ وعلـى . ٍ
fال�غ; م� ال$عاناة وال/ل; والق$ع ج�اء االح-الل الع�gZ اإلس�ائ�لي ال$��ـ� ألرضـ�ا ومق�سـات�ا ال$ـXhXZة 

 .مـ� الفـ�ح والـZالم إلـى '©Xـة العـال;ٍواإلسالمXة، إال أن�ـا عقـ�نا العـ#م علـى االح-فـال ب�2ـw لhـ;، ب�سـالة 
س��اصــل الJفــاح مــ� أجــل تhق�ــ� الع�الــة وال�Jامــة وال��hــة وتAــ�Z� ال�ولــة ال$ــZ-قلة لــbع�2ا : وأضــاف

مـ� ه�ـا، مـ� قلـD األمـة الع�XUـة، نpلـ� : وأضـاف .ٍال:ام�، لX|X¦ في سالم علـى أرضـه وأرض أجـ�اده
ّرسـالة اإلخـاء وال$�hـة وال$�ـاب�ة والـ:$�د فـي م�اجهـة رسالة فل��pZ ع�2 ثقاف-�ا الفلX��pZة والع�XUـة، 

االح-الل اإلس�ائ�لي وسXاساته ال�امXة إلى ع#ل فل��pZ ع� ع$قها الع�Uي وال�ولي، ورغ; .ل ال-L�hات، 
س�h-فل ب�قاف-�ا وه��-�ا الع�XUة في 'الدنا، أرض اآل'اء واألج�اد ح-ى ی�ف�ف عل; فلـ��pZ علـى ر�Uعهـا 

ّ ج�ه� ال�Aاح في هeه ال-/اه�ة ال�قا�Xة ی�تJ# إلى اإلرادة الفلX��pZة 'gل ما تh$لـه مـ� ّإن: وقال .ًعالXا ّ
ًمعـان خاصة، وgUـل مــا ت-ـK$�ه مــ� مفـ�دات إب�ا�Xــة وف��Jـة، تــZه; إسـهاما فــاعال فـي ال�قافــة الع�XUــة  ًٍ ٍ ٍ ّ ّ ــ ّ

نواإلنZانXة، وتhق� الف�ح ال$�-/� في ع�� أ_فال�ـا وأجXال�ـا القادمـة نصـام�و .. ن'ـاق� ه�ـا ":وأضـاف .ّ
ّفي الق�س وw�U لh; و.ل فل��pZ، إلى أن ی�-هي االح-الل، وت-hق� ال��hـة واألمـل والـZالم وت2ـ#غ " ه�ا

  .ّش$o ال�ولة الفلX��pZة ال$Z-قلة 'عاص$-ها األب�Lة الق�س الX��bة
  ١١/٤/٢٠٢١األLام 

***  
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  الA�د ق�ا_���ال�L$ لh#ب العام ال$Oت$� ب-:��w ت�حDالفلX��pZة  ال\ارجXة
  فل��pZ ل:الح ق�ار على ك��ا في

   

 رح2ـw وزارة ال\ارجXـة وال$غ-ـ���U ب-ـ:��w أعـKاء ال$ـOت$� العــام -  وفـا٢٠٢١- ٤- ١١ هللا رام
الع�الــة والــZالم إلســ�ائ�ل "لhــ#ب الــ�L$ق�ا_��� الAــ�د فــي .�ــ�ا 'األغلX2ــة الــZاحقة لــ:الح قــ�ار 'ع�ــ�ان 

��pZإنهاء االح-"وفل' DالpL feات إضـافة ، وال�_�-Zمـع ال$ـ fالل اإلس�ائ�لي، وم�ع ال-عامـل االق-ـ:اد
  .فل��pZيقإلى تA$�� تAارة الZالح ال��ائXة ب�� .��ا وTس�ائ�ل ل��h اح-�ام حق� الbعD ال

w�$وث w��:ان % ٨٠ ت$Lاإل ogعL feب ل:الح الق�ار، األم� ال#hت$� العام للO$اء الKم� أع
قلفلX��pZة وضـ�ورة انهـاء االحـ-الل اإلسـ�ائ�لي وو�ـ� ان-هاكـات حقـ� ال�ولي والbع2ي 'ع�الة القXKة ا

  .اإلنZان م� ق2ل دولة إس�ائ�ل
wUـة علـى وأع�L��Jاحة الZسـ��ات علـى الـ eها وت�$��ها جهـ�د .ـل مـ� ع$ـل م�ـ�gال�زارة ع� ش 

لـ��pZي إص�ار هeا الق�ار ال-ار�\ي م� أفـ�اد وج$|Xـات ال$A-$ـع ال$ـ�ني وح�.ـة ال-ـKام� مـع شـع�2ا الف
وال�قا'ـات والــXZاس���، وأعــKاء حــ#ب الــ�L$ق�ا_��� الAـ�د ال$ــOم��� 'ع�الــة القــXKة الفلــX��pZة، األمــ� 

ق لالســ-$�ار فـي الــ�فاع عــ� حقــ�  ًالـfe یOســo ل$�حلــة ج�یـ�ة علــى الــZاحة ال�ولXــة فـي ال$ــKي قــ�ما
-Zة واالسـ-قالل فـي دول-ـه ال$ـ��hي في ال��pZالفل Dعbرغـ; ح$ـالت  وعاصـ$-ها القـ�س قلةال ،���bالـ

fال-ه�ی� وال-�ه�D ال-ـي ت$ارسـها دولـة إسـ�ائ�ل واللـ�Uي ال$�اصـ� لهـا ضـ� م�اصـ� الhـ� الفلـ��pZي فـي 
  .ج$Xع أنhاء العال;

  ١١/٤/٢٠٢١ و.الة األن�اء الفلX��pZة وفا
***  

  م�:�ر ی�سل رسائل م-pا'قة ح�ل ت:ع�� االح-الل 
  قان-هاكاته لhق� اإلنZان ض� شع�2ا

  

 ال$��وب ال�ائ; ل�ولة فل��pZ ل�m األم; ال$-h�ة ر�اض م�:�ر، الA$عـة  'ع�– وفا –ك ن����ر
، ثالث رسائل م-pا'قة إلى .ل م� األم�� العام لألم; ال$-h�ة، ورئoX مAلo األم� للbه� ٩/٤/٢٠٢١

 ، ورئــoX الX|$Aــة العامــة لألمــ; ال$-hــ�ة، حــ�ل اســ-$�ار تــ�ه�ر األوضــاع فــي األرض)ف�-�ــام(fالAــار 
قالفلX��pZة ال$h-لة، ج�اء ت:ع�� سلpات االح-الل اإلس�ائ�لي ان-هاكاتها لhق� اإلنZان، وارتJاب ج�ائ; 

  .ح�ب ض� شع�2ا
وقــال م�ــ:�ر فــي رســائله، إن العــائالت الفلــX��pZة فــي ســل�ان والــXbخ جــ�اح 'القــ�س الــX��bة 

D الA$ــاعي 'ــD2Z سXاســات fال$h-لــة، ال تــ#ال مع�ضــة ل\pــ� وشــBX، ی-$�ــل فــي اإلخــالء القــ�Z والــZل
إس�ائ�ل غ�� القان�نXة واإلنZانXة، وT'عـاده; قـ�Zا عـ� م�ـازله; وأحXـائه;، واسـ-2�اله; 'ال$ـZ-�_���، فـي 

  .نان-هاك خ��p للقان� ال�ولي، وتhٍ� إلرادة ال$A-$ع ال�ولي، '$ا في ذلB ق�ارات مAلo األم�



  

 
١٣

 ی�ت�Jـه ج�ـ�د االحـ-الل اإلسـ�ائ�لي ضـ� وأشار إلى ازدLاد جـ�ائ; ال$ـAX-�. ���_�-Zـة _X|X2ـة ل$ـا
ال$�ا_��� الفل�����pZ، '$ا في ذلB ع$لXات اإلع�ام ال$��انXة، واالع-قاالت ال-عX·Zة والهA$ات ال$ف�_ة 
وال$$�-ة ض� ال$�ن��� الع#ل، الف-ا إلى الهA$ات ال-ي ی�فeها االح-الل ض� ال$��Zات الZل$Xة ال$�اهـKة 

  .ل��pZلل$Z-�_�ات في ج$Xع أنhاء ف
، ق2ـل یـ�م�� ) عامـا٧٣(وتh�ث في رسائله ع� اس-bهاد ال$�Zة الفلX��pZة شـ·Xقة أبـ� عق�ـل 

'عــ� دهــZها 'ــgbل م-ع$ــ� مــ� ق2ــل مــZ-�_�، .ــeلB إ_ــالق االحــ-الل ال�ــار علــى م�.�ــة ال$ــ�ا_� أســامة 
  ....م�:�ر والfe أسف� ع� اس-bهاده وTصا'ة زوج-ه

ها ســلpات االحــ-الل ل-ــ�م�� قابلXــة ال�قــاء وال-�اصــل m األدوات األخــ� ال-ــي تــZ-\�مإلــىقوتpــ� 
الفل��pZي، وال-ي تb$ل ح�مان ال$�ا_��� م� ح��ـة ال�h.ـة، .ـاإلج�اءات العقابXـة ال-ـي ات\ـeتها الـbه� 
ال$اضــي ضــ� وز�ــ� ال\ارجXــة الفلــ��pZي ر�ــاض ال$ــالJي، 'عــ� اج-$اعــه مــع ال$��Xــة العامــة لل$gh$ــة 

اه$ــة ف�ــ�ق فــي القــ�س الــX��bة ال$h-لــة ق2ــل أLــام، وم�ــع اج-$ــاع خــاص ال�AائXــة ال�ولXــة، و�Xامهــا '$�
  .'االن-\ا'ات الفلX��pZة، واع-قال ع�د م� ال$bار.��

ل-ع�pـل االن-\ا'ـات " القـ�ة القائ$ـة 'ـاالح-الل"وأوضح أن م�ل هeه اإلج�اءات ت�w2 ن�اLـا إسـ�ائ�ل 
��@ مbار.-ه; الXZاسXة، وف:له; عـ� ال$ق2لة، وت�X�J الKغ{ على ال$ق�س��� الفل�����pZ به�ف تق

  .'اقي أب�اء شع�2ا، .eلB ف:ل ال$�ی�ة ع� مpXhها الفل��pZي الX2pعي
واخ-ــ-; م�ــ:�ر رســائله 'ال-أك�ــ� علــى ضــ�ورة �Xــام ال$A-$ــع الــ�ولي، وال ســX$ا مAلــo األمــ�، 

ال-hــ�f الــZاف� 'ال-ــ:�f لAــ�ائ; إســ�ائ�ل وان-هاكاتهــا مــ� خــالل الع$ــل ال$-ــKاف� والفعــال ل$�اجهــة هــeا 
قلق�اع� القان� ال�ولي، وه� األم� الKL fe$� اح-�ام الhق� ال�_�Xة وحق� اإلنZان لbع�2ا، '$ا فـي  ق ن

  .ذلB ح� تق��� ال$:�� وال��hة، و�Oسo لZالم على م2�أ حل ال�ول-��
  ١٠/٤/٢٠٢١الXhاة الA�ی�ة 

***  
�pZة الفلXاسXZق� الhإس�ائ�ل 'اح-�ام ال DالpL ةقم�.# .ارت�X�  

  

َّم�.# .ارت� إس�ائ�ل 'اح-�ام حق� الفل�����pZ في األراضي ال$h-لة، '$ـا   _الD– وفا – أتالن-ا ق
  .ف�ها الق�س الX��bة، في ال$bار.ة في االن-\ا'ات ال$ق2لة

نZ\ة م�ه، على ض�ورة الZ$اح للفل�����pZ في القـ�س " وفا"وش�د م�.# .ارت� في بXان وصل 
ّ األساســXة لل-A$ــع وال-ع�2ــ�، إلــى جانــD الhــ� فــي االن-\ــاب، وال$ــbار.ة فــي الــX��bة '$$ارســة ال��hــات ّ

ّالObو ال$�نXة، وال-�شح في االن-\ا'ات ال$ق2لة   .ن
ــ�b_ة اإلســ�ائ�لXة انعقـــاد لقــاء ان-\ــابي خpـــ{ لــه ال$A-$ــع ال$ـــ�ني  وأوضــح ال$�.ــ# أن م�ـــع ال

ال-ـي ت�-ــاب الفلــ�����pZ مــ� إقــ�ام الفلـ��pZي فــي ف�ــ�ق االم�ــZادور 'القـ�س الــX��bة، یO.ــ� ال$\ــاوف 
ال�ghمـة اإلسـ�ائ�لXة علـى م�ـع الفلـ�����pZ فـي القـ�س الـX��bة مـ� ال$ـbار.ة 'ـgbل .امـل فـي الع$لXــة 

  .االن-\ابXة



  

 
١٤

fومــ� ال$قــ�ر أن تAــ� ان-\ا'ــات ال$Aلــo ال-ــ��bعي فــي  مــای� ال$ق2ــل، ولــ; تــDA-Z / ّ أLــار٢٢ّ
ــة ــات الـــZلpة ال�_�Xـ ــة الـــZلpات اإلســـ�ائ�لXة لpل�ـ ــ:�ص الh$ـــالت االن-\ابXـ ّ الفلـــX��pZة ال$-Jـــ�رة '\ـ

  .ّوال-:��w في الق�س الX��bة، واالم-�اع ع� ال-�خل في الع$لXة االن-\ابXة
  ٢ صفhة ١٠/٤/٢٠٢١الق�س ال$ق�سXة 

***  
  إس�ائ�ل تhاول دفع إدارة 'ای�ن ل$�ع االن-\ا'ات الفلX��pZة

  

ــة، أمــo الA$عــة، أن إســ�ائ�ل  ــار�� إخ�ار� ــ�و، دفــع إدارة الــ�ئoX ذ.ــ�ت تق ــا ی2 تhــاول، علــى م
أLــار ال$ق2ــل، /  مــای�٢٢األم��gــي، جــ� 'ایــ�ن، إلــى م�ــع إجــ�اء االن-\ا'ــات ال-ــX|��bة الفلــX��pZة، فــي 

ف�هـــا، �X$ـــا تhـــ�ثw وســـائل إعـــالم إســـ�ائ�لXة عـــ� أن آخـــ� » ح$ـــاس«ًتhـــ�Zا مـــ� اح-$ـــال فـــ�ز ح�.ـــة 
ghل ال�gbأن تــbــ�اولها 'ــ ــ-; ت ــ�ی��� ال الــ��Zار��هات ال-ــي ی �مــة هــ� أن یــ-; تــ�gbل ح�gمــة L$ــ�� وم-

نف-ـالي ب���ـw، أو یـ-; » L$��ـا«ی-�أسها ب�Xام�� ن-�Xاه� في ال�Zة األولى، على األقـل، وTن$ـا ز�ـX; حـ#ب 
ًتــ�gbل ح�gمــة ب�ئاســة رئــoX الX�JــL ،wZــار�� لXفــ�� علــى أن gLــ� ن-�Xــاه� أLــKا  رئــoX ال�ghمــة «ن

ــ�یل إلـــى » تgXفـــا ح�اشـــا«ن�ف إلـــى ضـــ; جـــ�ع� ســـاع� ز�ـــX; حـــ#ب ، و.ـــل هـــeه الـــ��Zار��هات تهـــ»ال2
   ....ال�ghمة

ـــZلpة  ـــات فـــي ال ــ�ة ال تعـــارض االن-\ا' ـــات ال$-hـ Lاز إن ال�ال�gألشـــ �Jـــال بل�ـــ� fمـــ� جان�ـــه، ق
، تhـ�ث�ا إلـى . الفلX��pZة نرغ; ذلB، ادعى مOZول� إس�ائ�ل�� ، أن إسـ�ائ�ل وال�الLـات ال$-hـ�ة »والـال«ن

وأشـار . ن$ا س-�Jنان سع��ت�� إذا 'ادر الفل����pZ أنفZه; إلى تأج�ل االن-\ا'اتل� ت�فeا خ�pات، ل�Jه
، ال-ي �AL ف�ها ال-�p » والال« قإلى أن هeه ال$�ة األولى، خالل مhادثات هات·Xة ب�� بل���J وأش�gاز f f

-\ا'ات نو�-�2Zh في إس�ائ�ل م� أن إدارة 'ای�ن تKع م�ض�ع االن. إلى م�ض�ع االن-\ا'ات الفلX��pZة
  )و.االت. (..» الJا�Xة'الL�Aة «الفلX��pZة في م�ت�ة م-�نXة ول� ت-عامل معها 

  ١٠/٤/٢٠٢١ال\لXج اإلماراتXة 
***  

  نإس�ائ�ل تق�ر ع�م ال-عاو مع ال$gh$ة ال�AائXة ال�ولXة
  

 fة  ق�رت –  رص�–ال�أXة ال�ولXائ�Aة ال$gh$ع�م ال-عاو مع ال ،oX$\ة، الXمة اإلس�ائ�ل�ghنال
  .ي ال-hق�� الfe قالw األخ��ة إنها س-pلقه 'bأن الhالة في فل��pZف

، إن رئـoX الــ�زراء )خاصــة" (یــ�Lع�ت أح�ونـ�ت"وقالـw وسـائل إعــالم إسـ�ائ�لXة، ب��هــا صـXhفة 
 ،wمانـ�ل2ل� fـاhXوال$ـ�عي العـام أ� ،o-اه� عق� اج-$اعا، ال��م، مع وز�� ال�فاع ب��ي غـانX�-ام�� نXًب�

د مــ� .�ــار ال$ــOZول�� فــي ال$OســZة األم�Xــة، فــي مــا ی-علــ� 'قــ�ار ال$gh$ــة ال�AائXــة 'اإلضــافة إلــى عــ�
�����pZق�� مع إس�ائ�ل في ج�ائ; ح�ب م#ع�مة ض� الفلh-ة للXال�ول.  
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ــ�ر أن ت�ضــح إســ�ائ�ل لل$��Xــة العامــة لل$gh$ــة : "وأضــافw الــ:Xhفة فــي نهاLــة االج-$ــاع، تق
 oXدا، أنـه لـ�Zة فات� ب�ـXة ال�ولXائ�Aق�ـ� ضـ� إسـ�ائ�ل، وأنهـا سـ-�ف@ ال-عـاو الhة فـ-ح تpنلـ�یها سـل

  ."بهeا الbأن
oX$\ة، الXة ال�ولXائ�Aة ال$gh$أن إلى الbا الeه رسالة بهXوأشارت إلى أنه س�-; ت�ج.  

وتلقــw إســ�ائ�ل، ق2ــل شــه�، رســالة مــ� ال$gh$ــة ال�AائXــة ال�ولXــة، ت�ضــح 'ال-فــ:�ل، نpــاق 
  .ن الhالة في فل��pZتX©hقها الfe ق�رت أن تpلقه 'bأ
  .ً ی�ما، لل�د على رسال-ها٣٠وأمهلw ال$gh$ة إس�ائ�ل 

  .، و_لw2 إلغائه"'b�ة"ّورحw2 الZلpة الفلX��pZة 'الق�ار، �X$ا أدان-ه إس�ائ�ل 
mوس-hق� ال$gh$ة '2bهة ارتJاب مـOZول�� إسـ�ائ�ل��� جـ�ائ; حـ�ب، وأخـ� ضـ� اإلنـZانXة، فـي 

  .األراضي الفلX��pZة ال$h-لة
: fوع�ضw رسالة ال$gh$ة ال�AائXة 'إALاز ال$Aـاالت ال�الثـة ال�ئXـXZة ال-ـي ت�ـ� تغ�p-هـا، وهـي

عـام (m، وسXاسة االس-pXان، واح-Aاجات مـ��Zة العـ�دة ال2Jـ� "ح$اس" ب�� إس�ائ�ل وح�.ة ٢٠١٤ح�ب 
  .في غ#ة) ٢٠١٨

الحXة لل$gh$ـة ًوأعل�w إس�ائ�ل، وهي لwZX دولة ع�K في ال$gh$ة، مـ�ارا إنهـا تعـارض أf صـ
��pZالة 'فلhق�� في الh-و.الة األناض�ل (.'ال(  

 fة ٩/٤/٢٠٢١ال�أh٧ صف  
***  

  اع-�اءات
ن مZ-�_�ا Lق-h$� ال$AZ� األق:ى ال$�ارك١٢٥ ً  

  ح$لة اع-قاالت في بل�ة ال|ZXاو�ة وس{ الق�سو
  

 األحـ�، ٌج�دت ع:ا'ات ال$Z-�_��� وأف�اد ج$اعات ال$ع2� اق-hامـاته; لل$ـAZ� األقـ:ى، صـ�اح
  .، 'ع� أن ت�قفw ال�ارحة 'D2Z العpلة األسX��2ة، ی�م ال٢٠٢١w2Zإب��ل /  نZXان ١١

واب-�أت مA$�عات ال$Z-�_��� اق-hامها لل$AZ� األق:ى م� جهة 'ـاب ال$غارUـة، وت�Aلـ�ا فـي  
، ق2ـل مـ� أن Lغـادروا ال$ـAZ� مـ� 'ـاب الZلـZلة، وتـ; fع�ة م�اقـع مـ� ال$ـAZ� األقـ:ى 'ـgbل اسـ-ف#از ٍ 

ٍاالق-hام '�hاسة مb�دة م� ق�ات االح-الل اإلس�ائ�لي ٍ.  
وhUـDZ مـ:�ر ت�ث�ـ� شــ�gة قـpZل اإلعالمXـة الفلـX��pZة، بلــغ عـ�د ال$ـZ-�_��� اإلســ�ائ�ل��� 

  .ً مZ-�_�ا١٢٥ال$ق-h$�� لل$AZ� األق:ى ال$�ارك، 
ت فـي م�ـا_� ش�w ق�ات االح-الل اإلس�ائ�لي، الل�لة ال$اضXة وف�A األح�، ح$لة دهـ; واع-قـاالو

  ...م-ف�قة 'الKفة الغ�XUة والق�س ال$h-لة
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في الق�س ال$h-لة، اع-قلw ق�ات االح-الل حL �Zاس� درو�¦ وأح$ـ� عـ:ام درو�ـ¦ وشـ©Xقه ف
  ...ماج�، م� م�ازله$ا وس{ م�اجهات مع جX¦ االح-الل الfe اق-h; بل�ة ال|ZXاو�ة 'ع� إغالق م�اخلها

ــالل اإلســ�ائك$ــا ســ ــZان �١١لي، مــZاء األحــ�، ل$w ســلpات االح-ـ Xــة ٢٠٢١إب��ــل /  نp'ال$�ا 
ًم�ل�� �ZXى م� بل�ة .ف� قاس; في ال�اخل ال$h-ل ق�ارا LقKي 'إ'عادها ع� ال$AZ� األق:ى، وذلB 'ع� 

  . أشه� فق{ م� ان-هاء آخ� إ'عاد لها٤
ل-hق��، ّوقالw ال$�ا'pة م�ل�� �ZXى إن م\اب�ات االح-الل في الق�س ق� اس-�ع-ها vه� ال��م ل

 �gXس Dی� على األغل�hة إلى أن ال��bی�، م�A-نوم� ث; سل$-ها ق�ارا 'اإل'عاد ل$�ة أس�2ع قابل لل ّ ً'عادا إً
  . أشه�٦ل

ّأن وج�دهـا ونـbا_ها فـي : "مفادهـا" ته$ـة"ّوأشارت �ZXى إلى أن م\اب�ات االح-الل وجهw لها 
ُال-ي ت�جه 'العادة لل$ـ�ا'��p وال$�ا'pـات  "ةال-ه$" وهي ذات "ًال$AZ� األق:ى gbLل خ�pا و���� ال$bاكل

  .في رحاب ال$AZ� األق:ى ال$�ارك
، ح�� عانw ٢٠١٩وش�د االح-الل م� ال-���K على م�ل�� 'ع� ان-:ار ¢�ة 'اب ال�ح$ة، عام 

D2ة دو سXاردة وال$الحقة واإل'عادات ال$--الp$نم� ال.  
ق-hـام وال-ف-ـX¦ واع-قالهـا ل$Aـ�د أf ول; تق-:� ال$KاLقات علـى اإل'عـاد ح�ـ� تعـ�ض ب�-هـا لال
  .نbا§ hL�ث في األق:ى، وU-ه$ة ال�ق�ف خلف الفعالXات ع� 'ع�

 ،�AZل على ش� ال�حـال إلـى ال$ـ-h$في ال�اخل ال �����pZع الفلXAbعى م�ل�� دائ$ا على تZوت
ن وUل�ات ، ال�bL feف على إدخال نقل ال$�ات م� الفل�����pZ في م�)ق�افل األق:ى(م� خالل م�bوع 

  .، لل:الة وال�Uا§ وال-�اج� في ال$AZ� األق:ى ال$�ارك١٩٤٨ال�اخل الفل��pZي ال$h-ل عام 
  ١١/٤/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 

***  
  الق�س م� م�ا_��� ٤ Lع-قل االح-الل

   

ــــ�س ـــة الق ــــw -  وفـــــا٢٠٢١- ٤- ١٢ ال$h-لــ ــ� اع-قل  قـــــ�ات االحـــــ-الل اإلســــ�ائ�لي الل�لـــــة وفAـــ
  .�ا_��� م� الق�س ال$h-لة 'ع� م�اه$ة بل�ة سل�ان وحي ال�pر أرUعة ماالث���،  ال��م

أح$ـ� خـ��ª، :  م:ادر مhلXة فـي الpـ�ر 'ـأن قـ�ات االحـ-الل اع-قلـw ثالثـة شـ�ان وهـ;وأفادت
  .¹دمحم ال:Xاد، وت�ف�� أب� س�2-ان وج$Xعه; في الع���bات م� الع$�

خ�ة مـ� الل�لـة ال$اضـXة بلـ�ة  سـاعة م-ـأفـي  مZ-ع���U تا'عـة لAـX¦ االحـ-اللوح�ة  اق-w$hك$ا
  .'ع� االع-�اء علXه 'ال�Kب ال$�2ح)  عاما١٨(سل�ان 'الق�س واع-قلw الbاب آدم ق�اع�� 

  ١٢/٤/٢٠٢١ و.الة األن�اء الفلX��pZة وفا
***  
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  االح-الل Lع�قل وقفة تKام�Xة مع ال$ه�دة م�ازله; 'اإلخالء في حي الXbخ ج�اح
  

ــ�ة –القــ�س  ــاة الA�ی Xhــ-  ال ــ�ات االحــ-الل اإلســ�ائ�لي، ال\$ــoX ع�قل ، وقفــة ٨/٤/٢٠٢١ w ق
  .تKام�Xة مع األهالي ال$ه�دة م�ازله; 'اإلخالء في حي الXbخ ج�اح، 'الق�س ال$h-لة

ــ ، 'ـأن قـ�ات االحـ-الل حاولـw م�ـع عـ�bات ال$ـbار.�� مـ� ال-/ـاه� "وفـا"وأفادت م:ادر مhلXة ل
ح ج$|Xـات اسـ-pXانXة، و_ل2ـw مـ� ال$ـbار.�� مغـادرة أمام أح� ال$�ازل ال$ه�د أصـhابها 'ـاإلخالء لـ:ال

نودعا ال$bار.� خالل ال�قفة إلى دع; أهالي الXbخ ج�اح ومZان�ته;، رافع�� الالف-ـات ال$�ـ�دة  .ال$gان
  .'إخالء الhي، وTلى ح� ال$ق�س��� في إث�ات مل�J-ه; لألرض

ضــ� سXاســة االســ-pXان و��فــe األهــالي اع-ــ:اما أســX��2ا فــي حــي الــXbخ جــ�اح '$�ی�ــة القــ�س 
  .واالس-Xالء على ال$�ازل

  ٩/٤/٢٠٢١الXhاة الA�ی�ة 
***  

   في العاص$ة ال$h-لة و�$�ع إقامة نbا_ات ر�اضXة �Xهًاالح-الل Lق-h; نادLا
  

ـــ�س ــا– الق ــoX  م�عــــw–  وفـ ــ-الل اإلســــ�ائ�لي، ال\$ـ ـــ�ات االحـ ــة فعالXــــات ٨/٤/٢٠٢١ ق ، إقامـ
 حــارة الــZع�Lة 'القــ�س الق�L$ــة، 'Ahــة رعای-ــه مــ� ق2ــل ونــbا_ات ر�اضــXة فــي نــادf أب�ــاء القــ�س فــي

إن قـ�ات االحـ-الل " وفـا"وقـال م�ـ�Z ال$ـbار�ع فـي ال�ـادf مـ�اد األشـهD لــ .الZلpة ال�_�Xـة الفلـX��pZة
، و_ل2ـw إلغــاء "ت$ـ� ه�ـ�f"اق-h$ـw ال�ـادf وأبلغـ-ه; '$�ـع إقامـة أf نـbا_ات وفعالXــات ضـ$� مه�جـان 

  .الhفل
$قــ�ر إقامــة فعالXــات '$�اســ�ة إعــادة اف--ــاح ال�ــادf 'عــ� إغالقــه 'ــD2Z وأضــاف أنــه .ــان مــ� ال

  .جائhة .�رونا
  ٩/٤/٢٠٢١الXhاة الA�ی�ة 

***  
  االح-الل L$�د اع-قال ثالثة ف-Xة وشاب م� ال|ZXاو�ة

  

ـــة ــ�ة  الXhـــــاة– القـــــ�س ال$h-لــ ــاال– الA�یـــ ــان  دLـــ ـــ-الل،   مـــــ�دت– ج��hـــ ــة االحــ ـــ� مgh$ـــ األحــ
 ١٢/٤/٢٠٢١ -Xــة وشــاب مــ� بلــ�ة ال|XــZاو�ة ح-ــى نهــار یــ�م االث�ــ��، اع-قــال ثالثــة ف١١/٤/٢٠٢١

  .قلل�/� في قXKة ح� حافلة إس�ائ�لXة ل�لة أمo الw2Z في ال2ل�ة
، والف-ـى )ًعامـا١٦(، ماج� عـ:ام درو�ـ¦)ًعاما٢٠(الbاب أح$� ع:ام درو�¦ : وال$ع-قل�� ه;
  .)ً عاما ون:ف١٤(حL �Zاس� درو�¦ 

القـ�س Lاسـ� درو�ـ¦، 'ـأن شـ�_ة االحـ-الل داه$ـw م�#لـه  إقلـX; – وقال عX� �Kادة ح�.ـة فـ-ح
 نAله القاصـ� حـ�Z 'عـ� تف-ـX¦ ال$�ـ#ل 'الJامـل .$ـا هـ� الhـال فـي م�ـ#ل الـX©bق�� واع-قلw أمoل�لة 

  .ماج� وأح$� درو�¦ وTق-Xاده$ا لغ�ف ال-hق��
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 oاو�ة شه�ت ل�لة أمZX|ل 'عـ� حادثـة  لع�د .�2ـ� مـ� قـ�ات االحـ-الاس-�فارأضاف، 'أن بل�ة ال
 وم�اه$ـة م�ـازل ال$ـ�ا_���، اسـ-ف#از�ةقح� الhافلة ال-ا'عة لالح-الل واق-hامهـا ل2لـ�ة ال|Xـ��Zة 'ـ:�رة 

  .عل$ا أن نAله .ان �g$L داخل ال$�#ل ول; Lع�ف ما ح�ث ع�� م�خل ال2ل�ة
� وأوضح، 'أن بل�ة ال|ZXاو�ة مـZ-ه�فة مـ� ق2ـل قـ�ات االحـ-الل وUلـ�ی-ها م�ـe سـ��ات مـ� ت��hـ

نلل$\الفات ال$الXة ألصhاب ال$hالت إضافة ألوام� اله�م بeر�عة ال�2اء دو ت�خªX، وسXاسـة االع-قـال 
  .ال�bه ی�مXة '�h أب�اء ال2ل�

ق نAله رغ; صغ� س�ه لoX األول ألن االح-الل ال Lف� 'اخ-الف االع$ار وTن$ا اع-قالوذ.�، 'أن 
  .ت-�ع سXاس-ها الع�:��ة 'اع-قال القاص���

  ١٢/٤/٢٠٢١ة الA�ی�ة الXhا
***  

  سلpات االح-الل ت$�ع أهالي الKفة الغ�XUة م� ال�خ�ل إلى ال2ل�ة الق�L$ة واألق:ى
  

الــKفة  ت�اصـل سـلpات االحــ-الل اإلسـ�ائ�لي وضـع الق�ــ�د والع�اق�ـل علـى قــ�وم الفلـ�����pZ مـ�
  .ال$�ارك ال$AZ� األق:ى إلى الغ�XUة

صــل ج�ــ�د االحــ-الل فــ�ض إجــ�اءات وق�ــ�د مــb�دة ، وا٢٠٢١إب��ــل /  نXــZان ٩صــ�اح الA$عــة 
على دخ�ل ال$�ا_��� الفل�����pZ القادم�� م� مhاف/ات الKفة الغ�XUة إلى ال2لـ�ة الق�L$ـة فـي القـ�س 

  .ال$h-لة، وال-�جه إلى ال$AZ� األق:ى ال$�ارك لل:الة �Xه وال-ع2� في رحا'ه الpاه�ة
ــ�ات االحــ-الل قــ�  ّوhUــDZ مــ:ادر مق�ســXة فــإن ق ــ�اب ال2لــ�ة ٍ ــى أب ــار�o ح�ی�Lــة عل نــ:w2 م-

'ــاب العــام�د، وUـاب الــZاه�ة، وUــاب األســ�ا§، لل-ـ�ق�� ب�pاقــات ال$ــ�ا_���، واح-Aــاز : ًالق�L$ـة، وتh�یــ�ا
ال�اف�ی� م� الKفة الغ�XUة وم�عه; م� دخـ�ل القـ�س الق�L$ـة، والpلـD مـ�ه; العـ�دة الـى أمـاك� سـ�gه; 

  .تwh _ائلة ال-ه�ی� 'االع-قال
  ٩/٤/٢٠٢١م�ی�ة الق�س م�قع 

***  
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  تقار��
 wUا س�egّه ُ٣���_�-Z$عة أرض في سل�ان 'الق�س للpة وقX�gات سLب�ا   

  

أهـالي الhـارة ال�سـpى فـي بلـ�ة سـل�ان  اسـ-Xق� – ال$h-لـة القـ�س –الA#��ة  –ج$ان أب� ع�فة 
ّغـة الع��2ـة، ل�-2ـ�� قج��ب ال$AZ� األق:ى ف�A ال�ـ�م ال\$ـoX علـى أصـ�ات _ـ� ولhـام، وأحادیـ� 'الل

 wUار ال�ق�ل ح�ث ب�� ب��ته; ال$-الصقة، فق� سـ�X|ا م� ال���Zعـة أرض ٣ُله; أن تpة وقX�gـات سـLب�ا 
  .االس-pXانXة" ع��pت .�ه�X;"ل$A$�عة 

ّ_لعــw الــo$b ل-Jــbف عــ� إ_اللــة ال$�ــاني ال$ــU�Zة، ال-ــي تقــع فــي م�تفــع مpــل علــى ج�ــ�ب  ُ
 و��Uتهــا، وال-ــي رفعــw عل�هــا راLــات االحــ-الل ونــ:w2 .ــام��ات ال$ــAZ� األقــ:ى، وعلــى حــارات ســل�ان

  .ال$�ا��ة ف�قها ف�ر االس-Xالء عل�ها
اســ-غل االحــ-الل ســاعات الفAــ� وتh�یــ�ا ال�انXــة فAــ�ا، لAXلــD نhــ� م�ــة مــZ-�_� و�ــ�ف� لهــ; 

 م-ـ� ٤٠٠(الh$اLة ل-�w�2 غ�ف-�� س��g-�� ودرجا جاه#ا في قpعة األرض ال$U�Zة ال-ي ت2لـغ مـZاح-ها 
ث; ف-ح م�خل ج�ی� إلح�m ال�2اLات ال$U�Zة، عل$ا 'أن أLا م� ال�2اLات الX�gZة .انw غ�� مأه�لة ) م�Uع

  . شق� لJل م�ها٤ب�اقع 
وفي ح�ی� للA#�ـ�ة نـw مـع جـ�اد صـXام مـ�ی� م�.ـ# معل�مـات وادf حلـ�ة، الـfe وثـ� االسـ-Xالء 

ــة ــقات تعـــ�د لعائلـ ـــات ال$-الصـ Lــ� ال�2ا ــ�ل إنهـــا 'اع-هـــا ق2ـــل فAـــ�ا، أن اث�-ـــ�� مـ  أشـــه� ٤ مق�ســـXة تقـ
ْلفل�����pZ وال عل; لها ب-2��Zها، وأنها اش-�_w ض$� اتفا�Xة الX2ع م�اجعة العائلـة فـي أf ع$لXـة بXـع 

  .مZ-ق2لXة وع�م الX2ع لل$Z-�_���، وذات ال-���2 ق�مه مال�J قpعة األرض ال$U�Zة أKLا
�gL ;ة ال�ال�ة ف-ع�د إلى مق�سي لLالء، وتق�ل عائل-ه إنها ل; تل-� 'ه ّأما ال�2اX-ة االس/hف�ها ل 

و��XK صXام أن مhامXا فلـX��pZا .ـان ضـلXعا . ، م��bة إلى أنه مع�وف ':�-ه ال�Zئ٢٠٠٨م�e عام 
  .في ع$لXات ال-D��Z تلB، ول; ت�J ال$�ة األولى ال-ي ی-�ر§ بها في صفقات م�2bهة

:\bع الX$ف� 'أس$اء ج-hت wة ن��#Aأن ال �.eة، ولـ; یXKه القـeبه D��Z-ات ال$-�ر_ة في الX
D��Z-ل على رد م�ها ح�ل اتهامات ال�:hلها ال �Z-ی.  

ــي قــ�ائ; "ك$ــا أكــ� صــXام أن  ــB م�جــ�دة ف ــD��Z تل ــة ال- Xات ال$-�ر_ــة فــي ع$لX:ــ\bعــ@ ال'
  ".على ل�Aة االن-\ا'ات ال-أك� وفªh ال$�ش��h ب�قة"وأن " ان-\ابXة فلX��pZة حالXة

ء في هeه ال:فقة، سل�ان م�pقة مg-/ة .ال$\X;، ومـ� یـ�فع لـ�bاء ب��تهـا ال أح"وأضاف  f� ب�
 ألــف دوالر، ٢٩٠فــZع� األرض وصــل إلــى . ُم�ــالغ .�2ــ�ة ALــD أن LــBb فــي أمــ�ه، حــDZ اتفا�Xــة الX2ــع

 ألفـا، وال أع-قــ� أنهــا ال$�ـالغ الX©X©hــة، وعلــى الـ�غ; مــ� ذلــB فإنهـا تAــاوز �X$ــة ٤٥٠وال�2اLـة ال�احــ�ة 
  ".ار ال$ف-�ضةالعق
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 ،D��Zـة ال-ــXـاه ع$لAت DKوأهـل سـل�ان م�جـة مـ� الغـ �����pZار ال\2ـ�، سـادت الفلـbعـ� ان-ـ'
للX2ـع، الـfe اسـ-غ�ب بXـع أحـ�ه; _مـ¦_القـ�س#وغ�د نpbاء في م�اقع ال-�اصل االج-$اعي على وسـ; 

��U�Z$ات على الUع أش� العق�X��-ال��2 بpاألق:ى، م �AZ$ل على الpة تLل�2ا.  
إعالنـات بـ�اءة مـ� أب�ائهـا الـ�اردة أسـ$اؤه; ) األس$اء مhف�vـة( عائالت مق�سXة ٣ص�رت ك$ا أ

 wغ-ها ال-ي قالـXاإلعالنات في ص wابهbوت ،D��Z-انـات ال تقـ�م وال … "في صفقات الX2ال Bنعلـ; أن تلـ
وأن أf .. ءةتOخ� في م�ل هeه ال�Aائ;، ول�Jه ال$��� الfe ی�ج�ه عل��ا ال�ی� واالن-$اء م� إعالن لل�2ا

mتZاهل أو ت���2 في هeه ال$�ا�� Lع� ج��$ة أك�2 ألنه س�gX س�2ا في تXAbع تD��Z عقارات أخـ� .. ن
fون�فــع الغpــاء العــائلي والــ�bعي والعــbائ� عــ� ال$-ــ�ر_��، و�ــb$ل األمــ� ج$Xــع ال$-عــاون�� معهــ; أو 

  ".bLار.�نه; في األف�اح واألت�اح
�fة اإلسالمXة العلXا في الق�س الXbخ ع�gمة ص�2 فأك� أما خD�p ال$AZ� األق:ى ورئoX اله�

، مـ� عل$ـاء فلـ��pZ قا_�ـة، وأیـ�تها ال$�ج|Xـات ال�ی�Xـة فـي m١٩٣٥للA#��ة نw على ف-� ص�رت عام 
الـL feـ�Zب ب�-ـه أو ZL$ـ�Z علXـه "العال; اإلسالمي مـ� مـ:� والعـ�اق واله�ـ� وال$غـ�ب، تـ�ª علـى أن 

�فى ال LغZل وال gLف� وال L:لى علXه، وال ی�ف� في مقاب� ال$ـZل$��، ن�gL خارجا ع� ال$لة، وح��$ا ی-
  ".نوTن صلى وصام وزع; أنه مZل;، ودمه �gL مه�ورا و�DA مقا_ع-ه

fورغ; _الق-ه في الh�ی� لإلعالم، ارتAف ص�ت ع�K ل�Aة ال�فاع ع� أراضي سل�ان ف\� أب� 
ــ� ح�ی�ــه للA#�ــ�ة نــw عــ� ال-ــD��Z، قــائال إن الــZ$اس�ة LــZ-غل� حاجــة 'عــ@ ال$ق�ســ���  ندLــاب، ع�

مـا حـ�ث ال Lع2ـ� عـ� "وأضـاف أبـ� دLـاب  .ال$الXة، وأن ما ح�ث وص$ة عار ونقpـة سـ�داء رغـ; صـغ�ها
مـ� ال2ـOر االسـ-pXانXة فـي سـل�ان تـ; تـ2��Zها عـ� % ٤٠ ألف نـZ$ة، ٥٩ سل�ان ال�الغ تع�اده; أهالي

ن_��ــ� معـــ�ومي الـــK$��، أمـــا ال�©Xـــة فاســـ-�لى االحــ-الل عل�هـــا عـــ� _��ـــ� ال-#و�ـــ� أو قـــان� أمـــالك 
 mالعقارات ال$U�Zة أمwZ نقpة ض|ف في خاص�ة سل�ان ال$pلة على '�p الهـ� وحـي"وتا'ع  ".الغائ��2

نال�Z-ان، DAL أن ت�J ه�اك مOسZات أو أLاد بKXاء دی�Xة وو_�Xة ت�bف على ع$لXات الX2ع وال ت$� 
  ".إال م� خاللها، ل-�قe ال$�ا_��� م� مZ-�قع االب-#از، وت-ق:ى ع� _الD العقار

ســل�ان هــي الhامXــة الXU��Aــة لل$ــAZ� األقــ:ى ونــ�اة القــ�س األولــى، وخــ�ج م�هــا ال��Jــ� مــ� "
fهegا ی�افع ال�اش{ رمـ# ال|�اسـي عـ� مـZق{ رأسـه سـل�ان، مـZ-ه�Aا ع2ـ� ح�ی�ـه ".. لbه�اءmاألس� وا

للA#��ة نw هeه الهA$ة ال-ي ت�اجهها في vل ته�ی� حي ال�Z-ان ف�ها بهـ�م م�ـة ب�ـw مـ� ب��تـه، و_ـ�د 
سـ-pXان وحDZ خ��2 ال\�ائ{ واال .عائلة س$���، وم:ادرة وادf ال�Uا'ة، وتف��غ '�p اله�ا ووادf حل�ة

 عقــارا ســX�gا م$ل�.ــا لفلــ�����pZ فــي ســل�ان اســ-�لى علXــه االحــ-الل '��pقــة أو ٤٠خل�ــل تفAJــي فــإن 
، م�هــا _��قــة الــ�bاء ال$�اشــ� أو ال-ــD��Z، وت-�.ــ# أغل2هــا فــي م�pقــة وادf حلــ�ة ال-ــي Lع-�2هــا  m'ــأخ�

  ".ال�hض ال$ق�س"االح-الل ج#ءا م� 
  ٨/٤/٢٠٢١ الA#��ة

***  
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  ً في ب�w ال$ق�س ت:�ر بXانا عقw2 خالله على ال$A-Z�ات في الق�سال�h.ة اإلسالمXة
  

، ٢٠٢١إب��ــل /  نXــZان ٩ًفــي ب�ــw ال$قــ�س بXانــا، vهــ� الA$عــة،  ال�h.ــة اإلســالمXة أصــ�رت
  .ال$�ارك، خالل شه� رمKان ال$�ارك ال$AZ� األق:ى fت�اول ال�ع�ة ل-�X�J ال�Uا§ وال-�اج� ال��b في

في ب�w ال$ق�س لb� ال�حال واالع-Jاف في ال$AZ� األقـ:ى فـي شـه� ودعw ال�h.ة اإلسالمXة 
ُرمKان مع األخe 'إج�اءات ال�قاLة ال$عل� ع�ها، وأك�ت ال�h.ة في بXانهـا علـى ضـ�ورة ال�Uـا§ وال-�اجـ� 

  .٢٠٢١مای� / Lار أ ١٠ رمKان، والfe ی�اف� f٢٨ال��b ال��2J ی�م 
ق�سـ��� '$#�ـٍ� مـ� الXق/ـة والhـeر مـ� الX|$Aـات و_الw2 ال�h.ة اإلسالمXة في ب�w ال$ق�س ال$

ّاالس-pXانXة في الق�س، .$ا _الw2 الZلpة 'أخe دورهـا والـ�Kب ب�ـ� مـ� ح�یـ� علـى الـeی� سـ��Uا ب�ـ�ت 
  .الق�س ب�ال م� ح$ای-ه; أو ال-غاضي ع�ه;

�قـ�ف ن�ع� شع�2ا الفل��pZي وشع�ب أم-�ا الع�XUة واإلسـالمXة إلـى ال: "لw ال�h.ة في بXانهاوقا
  ".'AانD أصhاب ال��2ت ال$ه�مة ومZاع�ته; لل�قاء وال��ات في ب�w ال$ق�س

mو�أتي بXان ال�h.ـة اإلسـالمXة فـي ب�ـw ال$قـ�س، 'ـال-#ام� وثXقـة شـ�ف أصـ�رتها القـ� ال�_�Xـة 
سـل�ان، أعل�ـw خـالل ال-2ـ�ؤ مـ� .ـل مـ� سـ�ب العقـارات لل$h-لـ��  واإلسالمXة، والفعالXات الـbعX2ة، فـي

  .ل���، وه�ر دمهاإلس�ائ�
  ٩/٤/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 

***  

  فعالXات
  ٌدع�ات شعX2ة مق�سXة إلقامة صالة الA$عة في حي ال�Z-ان

  

سل�ان، ألداء صالة الA$عـة فـي حـي ال�ـZ-ان  دعw الفعالXات الbعX2ة في الق�س، وتA$ع أهالي
  .لق�س ال$h-لةال$�ارك في ا ال$AZ� األق:ى ال$ه�د 'اله�م وال$:ادرة، وال�اقع ج��Uي

سل�ان (س--; في خX$ة ال�Z-ان س-h$ل ع��ان  صالة الA$عة ّوأفاد م�.# معل�مات وادf حل�ة إن
  ).أرض وق·Xة ع�XUة فلX��pZة

وســ�لقي خ�pــة الA$عــة فــي ال\X$ــة خ�pــD ال$ــAZ� األقــ:ى، ورئــoX اله��ــة اإلســالمXة العلXــا، 
  .fع�gمة ص�2 أم�� ال$��2، الXbخ

ل اإلس�ائ�لي في الف-�ة ال$ق2لة، ارتJاب مA#رة '�h حي ال�Z-ان ال$الصـ� وتع-#م ح�gمة االح-ال
�AZ$ات للXع$ل eات ال$�ازل ه�م األق:ى، م� خالل ت�ف��bال عpم� شأنها أن ت.  

وتZعى بل�Lة االح-الل م�e س��ات له�م م�ات ال�ح�ات الـX�gZة فـي حـي ال�ـZ-ان، وت��hلـه إلـى 
ّلــ:الح مــbار�ع وم\ppــات ته���Lــة، ولJــ� ال$\pــ{ أجــل ) f ال$لــBواد(تــ�عى ح�Lقــة ) ح�Lقــة ت�راتXــة(

، و.eلB ال�hاك القان�ني   .fم�ات ع�ی�ة 'D2Z الKغ{ الbع2ي والA$اه��
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ًعامـا، وتh�یـ�ا فـي عـام ١٢ّتA�ر اإلشارة إلى أن ح�gمة االحـ-الل قـ� أصـ�رت ق2ـل مـا ی#�ـ� عـ�  ً
٢٠٠٥Lقة تل$�دL�ان، إلقامة ح-Zـة ال-ـي ً، ق�ارا 'إزالة حي ال�L�ة ال-ه��XانpX-ار�ع االسـb$ة وع�د م� ال

  ).م�ی�ة داوود(ـت\�م أس�pرة الهgXل ال$#ع�م وما Lع�ف ب
نومــع عــ�دة ته�یــ�ات االحــ-الل بهــ�م حــي ال�ــZ-ان أقــام ال$ق�ســ�� خX$ــة لالع-ــ:ام فــي الhــي 

$ي وشــع2ي ال$هـ�د، م�ــe ذلـB الhــ�� وح-ـى ی�م�ــا هـeا، وشــه�ت ال\X$ـة فعالXــات شـ�ه ی�مXــة وت�افـ� رســ
  .عل�ها

   ٩/٤/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 
***  

  آراء ع�XUة
  وفاء وتأی�� لل$لB.. م� الق�س

fف�� ع2�الهادXن  
ّنـاب عــ� لف/هـ; 'gــل لغــات الـ�نXا ومــا ت-ـK$�ه مــ� مفــ�دات وتعـاب�� حــD ووالء، مـا ح$لــ�ه مــ� 

ل��Zh، معل�ـ�� مـ� حـ�م ص�ر وما علw 'ه أص�اته; م� ه-افات تأی��ا لAاللة ال$لB ع2�هللا ال�اني ب� ا
ال$AZ� األق:ى ال$�ارك رسالة وفاء ج�یـ�ة مـ� ج$Xـع أهـل القـ�س والفلـ�����pZ، فJانـw أفـ:ح م-ـ�ج; 

Bاللة ال$لAوتأی�� ل Dي م� ح��pZّل$ا ب�اخل .ل مق�سي وفل.  
رسالة عالXة الـ:�ت والـ:�رة علـw مـ� فلـ��pZ ومـ� حـ�م ال$ـAZ� األقـ:ى تh�یـ�ا، تقـ�ل أن 

ّ ال�اني له في فل��pZ .ل حD، وUقاء على العه�، وتق�ی� لAهـ�ده ال-ـي جعلـw مـ� القـ�س ال$لB ع2�هللا ّ
والقــXKة الفلــX��pZة ثاب-ــة وحاضــ�ة ح-ــى اللh/ــة، وم�اقفــه م�عــw خppــا اســ�ائ�لXة مــ� ته��ــ� ال$�ی�ــة 

ّال$ق�سة و.انw س�ا م�Xعا ل$�ع ت��2p أf م� هeه ال$\ppات ّ.  
ع2ـ� ن في ح�م ال$AZ� األق:ى ال$�ارك ص�را لAاللة ال$لB أمo األول، ی�م الA$عة رفع م:ل�

ًی��ا له 'ع� صالة الA$عة، ح�� تA$ه� م�ات ال$:ل�� أمام ��ة ال:\�ة فـي القـ�س أ ال�اني، وه-ف�ا تهللا
نفــ�L BLـا أبــ� .. 'ــال�وح 'الـ�م«نالـ���b، رافعـ�� صــ�را لAالل-ـه، وهــ; یه-فـ� م�Oــ�ی� لAالل-ـه، 'قـ�له; 

��Zات لغـة .املـة ، وغ��ها م»حhلp:عـ� مـ wحالـة والء ووفـاء .�2ـ�ة الخ-ـ:ارها� اله-افات ال-ي نابـ 
  .لAالل-ه ع�� .ل فل��pZي ومق�سي

ــة مــ� القــXKة الفلــX��pZة  نعــ;، حــ�K جاللــة ال$لــB ع2ــ�هللا ال�ــاني فــي القــ�س '$�اقفــه ال�اب-
Xة وال$ـXhXZة، ف-hـ�ثw وح$ای-ه للق�س، واص�اره على ال�صاLة الهاشـ$Xة فـي ح$اLـة ال$ق�سـات اإلسـالم

قل�Uه; ق2ل أل�Z-ه; في فKاء الق�س لZX$ع�ا العال; 'أنه; مع ع2�هللا ال�اني، م�O�ی� وأو�Xـاء ومAـ�دی� 
  .ًی�ما» أب� ال��Zh«العه� ب�الء ح�وده الZ$اء، وفKاء الق�س الfe ل; تغD ع�ه م�ا�� 

Zل$�� األولى، إن$ا هـي حالـة ل; ت�J م�Aد ه-افات أو وقفة ل�فع ص�ر جاللة ال$لB في ق2لة ال$
نسXاسـXة وانـZانXة pLلقهـا ال$ق�سـ�� والفلـ����pZ 'ـأنه; مـع ع2ـ� هللا ال�ـاني، وUـه ی�اضـل� و�h$ـ�  ن ن ن
القــ�س الــ���b، واألقــ:ى، فهــ� الــ�Z� وصــاحD ال�صــاLة الهاشــ$Xة ال-ــي أ'قــw األقــ:ى ح-ــى اللh/ــة 
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اتـه معهـ; ومـZان�ته; لهـ;، فقـ� واجـه جالل-ـه ّفلX��pZا ع�XUا إسالمXا، م�اضال معهـ;، مـ-h$ال ن-ـائج وقف
  .ال���J ال���J ن-AXة لهeه ال$�ا��

نم�ح ال$ق�س�� والفل����pZ لAاللة ال$لB أمo األول وتh�یـ�ا 'عـ� أداء صـالة الA$عـة، شـ��ا  ن
مــ� حقــه الــfe زرع فــ�ه; ال$�hــة فhــ:�ها 'الــ�gb والــ�الء والع�فــان، إذ تAــاوزت رســال-ه; 'الغــة لغــات 

واضعة أمام .ل م� hLاول زرع الف-�ة في األردن، وأمام العال; 'gافة دوله، ح©Xقة واح�ة أنه; مـع ال�نXا، 
 Bة جاعل�� م�ها أك�� ع$قا وصال'ةع2� هللال$لX\ل عالقة تار�gش Dت�ت� Bلeع��وا بXال�اني، ل .  

ة عالقة جاللة ال$لـB 'فلـ��pZ والقـ�س Lـ:عD صـXاغ-ها '$فـ�دات، وUـأf قـ�ل مه$ـا علـw درجـ
 �AZال الــ�ع; لل$ــgافــة أشــ. ;L�عــ� تقــ Bــادة جاللــة ال$لــX©' ــة ی�مــاXمــة األردن�ghالغ-ــه، فلــ; ت-ــ�ان ال'
األق:ى و��ة ال:\�ة ف-عـ�دت ال$ـbار�ع ال$ـAZ�ة علـى أرض ال�اقـع، واألع$ـ� مـ� ذلـB م�ا�ـ� جالل-ـه 

واضـح معلــ� نال�اب-ـة بهـeا الـbأن، فJـان أن حـ�K ال$ق�سـ�� فــي ال$ـbه� األردنـي مX|-Zـ��K '$��ـ� 
وU:�ت م�تفع وم� أمام ال$AZ� األق:ى وفي ی�م ج$عة ت�2Z أولى ج$عة في رمـKان، عـ� أf إجـ�اء 

  .آخ� Lق-:� على زخ�ف الق�ل في وق�فه; إلى جانD الX©bقة األردن
ــا تAــ�ح ال�الغــة ال$ع�ــى، لJــ�ه; ال$ق�ســ�� ت$�gــ�ا مــ� اLــ:ال رســال-ه; 'gــل حــD ووالء  ّأحXان ّ ن

ل�الغة في ق�له; لAاللة ال$لـB، فقـ� خـا_�2ه مـ� قلـ�Uه;، ل-ـ:ل رسـال-ه; ب�ضـ�ح نووفاء، دو حاج-ه; 
نوشفا�Xة، فأصل�ا مع�ى مbاع�ه; وج�ه�ها 'الفعل، وU:�ت م�تفـع، وم��ـ� ال ر�ـX� Dـه، ی�قـ�b علـى  ّ

  .ّج�ار�ة العالقة مع األردن ل�حة ع�b ووالء أب�Lة، مق�م�� 'gل ما أوت�ا م� حD رسالة وفاء وتأی��
  ١١ صفhة ١١/٤/٢٠٢١-�ر ال�س

***  
  ..!!وال�د ال$pل�ب.. ته��� الق�س

�Zرش�� ح  
 oXــ ــي ح#�ـــ�ان أن ًســ�ال ــ�س م�ــe لh/ــة اح-اللهــا ف ــ� الق ــ�و الــ:ه��ني بــ�ء فــي ته��  ٦٧ الع

عـ� ضـ$ها الـى القـ�س » 'الX�JـwZ«ال$Obوم، وان هeه ال��A$ة ال:ه��نXة ب�أت ق2ل اعالن ما LـZ$ى 
  ..���A حي ال$غارUة ال$الص� ل�اب العام�دبه�م وت.. الغ�XUة ال$h-لة

وع$ل على ت��bع هeه ال�Aائ; 'اس-ـ:�ار .. الع�و ال:ه��ني ل; L\ف أه�افه في الK; وال-ه���
'الق�س الع�XUة » ت�امD«واع-�اف الق�صان .. ال-�امX2ة» نصفقة الق�«وجاءت .. »الwZX�J«ق�ان�� في 

م��غ$ـة، وم-�ائ$ـة ت$امـا ....ل�هـاإونقل الـZفارة االم��.Xـة . :ه��نيال$�ح�ة ال$h-لة، عاص$ة للXJان ال
  ..حل�X الق�صان» ن-�Xاه�«ي رهابومع م\ppات اإل..  واه�اف الع�وةاس-�اتXAXمع 

ــة Xالالخال� Dــالق�ان�� .. العــ�و اســ-\�م .افــة ال�ســائل واالســال� الفاشــXة ضــارUا عــ�ض الhــائ{ '
ي ت�ª على ع�م اج�اء اf تغ��� جغ�افي او دL$غ�افـي فـي ومعاه�ة ج��X ال�ا'عة ال-.. وال�bائع ال�ولXة
'Ahـة عـ�م تـ�خªX ..  م�ـ#لألـف» ١١« مـ� أك�ـ�فقـام بهـ�م .. وذلB ل-ه��� الق�س.. ال$�ا_� ال$h-لة
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ــازل ــي ی-Aـــاوز ع$ــ� اغل2هــا عــ�bات الـــ���Z.. هــeه ال$� عاصــ�ت االســ-ع$ار الp��2ــاني والghـــ; .. وال-
  ..ال-�.ي

  .األرضة ر�اح وته��A اصhابها الى ارUع
ك$ا قام '$�ع اص�ار ت�اخªX 'ال�2اء الA�ی� م\الفا الق�ان�� ال�ولXة ال-ي تـZ$ح للـgZان 'ال�2ـاء 

لـoX لهـال م�ـXال فـي .. ع�ـ:��ة..  فـي سـا'قة ه$XAـة–واج�2 م� ب�ى ب�-ا به�مه.. وال-�سع في ارضه;
ارج القــ�س، 'Ahــة مقاومــة خــ.. وع$ــ� الــى نفــي م�ــات االالف مــ� اهل�ــا ال$ق�ســ���. تــار�خ االســ-ع$ار

وف:ل ال-A$عات الgZانXة ال��2Jة وخاصة االحXاء الع�XUة وال$\X$ات ع� ال$�ی�ة ال$ق�سة فـي . االح-الل
  ..مhاولة جه�$Xة ل-قل�ل ع�د الgZان الع�ب، واضفاء الpا'ع ال�ه�دf على ال$�ی�ة ال$ق�سة

  :وفي هeا ال:�د ال ب� م� االشارة الى ح©Xق-�� خ��pت�� وه$ا
ــ� الX|$Aــات ال�ه�دLــة االســ-pXانXة إ_ــالق: االولــى لالســ-Xالء علــى .. »كX|$Aــة العــاد« العــ�و ی

. الخ..ال$�ازل والbق� وال$A$عات الع�XUة في الق�س وال�Kاحي الق���ة م�ها وخاصة سل�ان وس�ر 'اه�
 فــي أســه; مــا .الــeی� ب�عــ�ا فــي ت#و�ــ� ال�ثــائ� ومــZ-��ات ال$لXJــة. ال$-ــ:ه���� ..'الــZ$اس�ةمــZ-ع��ا 

  .اس-Xالء هeه الX|$Aات على 'ع@ الbق� وال$�ازل الع�XUة
 فــي م/ــاه�ة قادهــا خ�pــD االقــ:ى فــي 'ــاألمo تAلــw  .$ــا..الــZ$اس�ةردود شــع�2ا علــى هــOالء 

وتhــ��; الــ:الة علــ�ه;، وعــ�م دفــ�ه; فــي ق2ــ�ر  ..بهــ�ر دمهــ;«�fان الــXbخ ع�gمــة صــ�2 وقــ� اف-ــى ســل
  ..»ال$Zل$�� وع�م ق�2ل ت�U-ه;

والhـ� مـ� ال�صـ�ل .. ، واغـالق االقـ:ى»ك�رونـا«اس-غل العـ�و انـbغال شـع�2ا 'Aائhـة : ال�انXة
م�#ال خالل الف-�ة م� اذار وح-ى » ٣٨٩«اذ قام به�م .. ب�فع وت��ة م:ادرة ال$�ازل وه�مها الى الق�س،

  .اإلنZانXةنك$ا اشار مD-g االم; ال$-h�ة للObو .. ٢٠٢٠اب 
  ..'اخ-:ار

اومــة 'gــل اشــgالها هــي الــ�2Zل ال�ح�ــ� للAــ; العــ�وان علــى القــ�س واالقــ:ى، ولAــ; تف�Aــ� ال$ق
ال$�pعـ��، وقpـع یـ� الـZ$اس�ة، وتعلـXقه; علـى ال$ـbان�، ل�gXنــ�ا ع2ـ�ة لJـل مـ� تـ�Zل لـه نفـZه الع2ــ� 

  .'الق�س واالق:ى وال-D�ph في ح�ال ال$Oام�ة ال:ه��نXة القeرة
  ١٦ صفhة ١١/٤/٢٠٢١ال�س-�ر 

***  
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  نواس-��اؤها ت��2p ع$لي ل:فقة الق�.. ن ان-\ا'ات ب�و الق�سال
  fس� الق�وة

ت-�اصـــل جهـــ�د ل�Aـــة االن-\ا'ـــات الفلـــX��pZة ال$�.#�ـــة لإلعـــالن عـــ� الJـــbف األولـــي للقـــ�ائ; 
 قائ$ة ان-\ابXة، وذلB 'ـال-#ام� مـع فـ-ح 'ـاب ٣٦، وال�الغ ع�دها ٢٠٢١ال$�شhة لالن-\ا'ات ال-X|��bة 

نf قائ$ة أو م�شح وeUلB ت�J ل�Aة االن-\ا'ـات الفلـX��pZة ق2لـw ت�شـح ج$Xـع القـ�ائ; االع-�اض على أ
 قائ$ـة مـZ-قلة، �X$ـا بلـغ عــ�د ٢٩م�هـا سـ�ع قـ�ائ; ح#XUـة و: ٣٦ال-ـي تقـ�مp' wل�ـات لل-�شـح وعـ�دها 

مـ� ال$A$ـ�ع الJلـي % ٢٩نZاء ب��Zة ) ٤٠٥(ًم�شhا م� ب��ه; ) ١٣٨٩(ال$�ش��h في ج$Xع الق�ائ; 
مـــ� إج$ـــالي ال$�شـــ��h % ٣٨.٥نLـــgbل� ) ٤٠- ٢٨(��h وأن ال$�شـــ��h مـــ� الف�ـــة الع$��ـــة لل$�شـــ

ن عامــا Lــgbل� ٥٠، وال$�شــ��h الـeی� ت#�ــ� أع$ــاره; عـ� %٢٢.٢ب�ــ�Zة ) ً عامـا٥٠- ٤١(و ً٣٩.٣ %
 ��hم� إج$الي ع�د ال$�ش.  

 �gاع-ــ�اض أو شــ ;L�أو قائ$ــة أو م�شــح تقـ Dـل ناخــJــ� لhL ي��pZووفقـا للقــان� الفلــm حــ�ل ن
َم\الفة أf م� الق�ائ; أو ال$�شـ��h لـ�bو§ ال-�شـح، علـى أن ی�فـ� االع-ـ�اض '$ـا ی�Oـ� و��2ـw صـh-ه 

  .االلJ-�ونيو�-; تق�L; _ل�ات االع-�اض في مgاتD ل�Aة االن-\ا'ات أو م� خالل م�قعها 
 .hـ� mوU�ورها تق�م ل�Aة االن-\ا'ات ب�ارسـة االع-�اضـات والـgbاو ال-ـي ت�دهـا خـالل ثالثـة أLـام

َأق:ى، وت:�ر ق�ارا 'bأنها و��A ت2لXغ ال$ع-�ض وال$ع-�ض علXه .$ا �g$L ل$� ی�غD الpع� في ق�ار  ِ f ً
 أLـام مـ� تـار�خ ت2لXغـه 'ـالق�ار عل$ـا 'ـأن ال$gh$ـة تـ:�ر ٣الل�Aة أمام مgh$ة قـKاLا االن-\ا'ـات خـالل 

 �Kع� ال$ق�مة إل�ها في غpنق�ارها 'ال   .لالس-��افا نهائXا وغ�� قابل ن أLام .h� أق:ى و��g ق�اره٧ن
وم� خالل اس-ع�اض�ا للق�ائ; االن-\ابXة نـZ-�-ج 'ـان ال#�ـادة ال�2Jـ�ة فـي اعـ�اد ال$�شـ��h ی�جـع 
الــى الhاجــة الفلــX��pZة والــ�Kورة إلجــ�اء ان-\ا'ــات ن/امXــة الخ-Xــار مــ� ســX$�ل الــbعD فــي ال�2ل$ــان 

 وتعقـ� ٢٠٠٦ ی�ـای� ٢٥ال-X|��bة قـ� ت$ـw فـي نال-��bعي الفل��pZي .� اخ� ع$لXة ان-\ابXة للZلpة 
هeه االن-\ا'ات 'ع� ان شـه�ت الـZاحة الفلـX��pZة مـا یـ-; تـZ$�-ه االنقـZام بـ�� الـKفة الغ�XUـة وقpـاع 
غ#ة ولeلB ی-pلع اب�اء الbعD الفل��pZي الى ض�ورة ت�ZA� ال�ح�ة ال�_�Xة وTنهاء هeه ال:Xغة القائ$ة 

وعقــ�ت مــ� ال$ــbه� الــXZاسي القــائ; وســاه$w فــي اتاحــة الف�صــة ال-ــي اث2-ــw االحــ�اث عــ�م صــh-ها 
لالحـ-الل لالســ-ف�اد فــي الــKفة الغ�XUــة ال$h-لــة واالســ-$�ار فــي سXاســ-ه االســ-pXانXة وعــ#زت مــ� وجــ�د 
 ;L�اع غ#ة ب�و تقpة علي ق�pXZه�ل م$ا ع#ز االدارة ال$�ف�دة واس-$�ار الA$ق2ل ال-Z$ة علي ال�$Xناله

hم� مق�مات ال fـع اX$Aاسي و�أمـل الXZالـة وانعـ�ام االفـ� الـpار الفقـ� وال�b-ان وساه; في انgZاة للX
 ةاســ-�اتXAX'ـان تAــ� هــeه االن-\ا'ــات الف�صــة ل-Aــ�Z� ال�حــ�ة وال\ــ�وج فــي ب�نــامج و_�ــي شــامل و�Uــاء 

  .كفاحXة تع�� لفل��pZ مgان-ها وتA� ال���p ل-�ZA� و�Uاء مOسZات ال�ولة الفلX��pZة 
ن القادمــة تpلــD مــ� الJــل الــ�_�ي الفلــ��pZي م#�ــ�ا مــ� ال-Jــاتف وال-عــاو واالتhــاد ان ال$�حلــة

 مع الAهات ال�ولXة لK$ان اج�اء االن-\ا'ات في الق�س وانه الZعيإلنAاح الع�س ال�L$ق�ا_ي وض�ورة 
نال ان-\ا'ات ب�و الق�س واس-��اؤها Lع� ت��2p ع$لي لـ:فقة القـ� و�AـD ال-ـ:�f لالحـ-الل واالتفـاق  ن
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fو_�Xا وسXاسXا على ض�ورة أن ال ی-; اج�اء ان-\ا'ات ب�و الق�س والع$ل 'gbل وح�و م� اجل ت�ف��  ن
الف�ص والـbفا�Xة وضـ$ان ن#اهـة االن-\ا'ـات لل\ـ�وج ب�-ـائج اALابXـة والع$ـل علـى تAـ�Z� ال�حـ�ة ودعـ; 

$OسZات ال�_�Xة مق�مات ال:$�د ألب�اء الbعD الفل��pZي ورفع الh:ار ع� قpاع غ#ة وTعادة دمج ال
و�Uــاء االق-ــ:اد الــ�_�ي الفلــ��pZي القــادر علــى ال�هــ�ض ال$A-$عــي وح$اLــة ال$ــ�ا_� وتــ�ف�� الع�الــة 

  .نواح-�ام القان� ووضع ح� لJل اشgال االنقZام ال-ي .انw سائ�ة في الZاب�
  ١٠ صفhة ١٠/٤/٢٠٢١ال�س-�ر 

***  

  كي ال ن�Zى
  ًعاما على مA#رة دی� Lاس�� ٧٣

 ل$Aــ#رة دیــ� Lاســ��، ال-ــي نفــeتها الA$اع-ــان m٧٣-اســع مــ� نXــZان، الــe.� الـــ یــ�م ال Lــ:ادف
 . فلX��pZا٣٦٠ إلى ٢٥٠، وأسف�ت ع� اس-bهاد ١٩٤٨عام " نش-��"و" نأرج�"ال:ه��ن�-ان 

في ذلB ال�قـw، ووفـ� شـهادات ال�ـاج��، فـإن الهAـ�م االرهـابي علـى ق��ـة دیـ� Lاسـ��، ال�اقعـة 
بــ�أ ق�ا'ــة الــZاعة ال�ال�ــة فAــ�ا، لJــ� الــ:های�ة فــي ح��ــه تفاجــأوا ب��ــ�ان غــ�ب م�ی�ــة القــ�س ال$h-لــة، 

 . ج��hا٣٢ ق-لى، وما ال Lقل ع� ٤األهالي ال-ي ل; ت�J في ال�Zhان، وسق{ م� ال�ه�د 
ّفـي القـ�س وجـاءت ال-ع#�ـ#ات، وت$�gـ�ا " الهاجاناه"'ع� ذلB _لw2 الع:ا'ات ال$Zاع�ة م� �Xادة 

  .ناألع��ة ال�ار�ة على األهالي دو ت$��# ب�� رجل أو _فل أو ام�أةم� اس-عادة ج�حاه; وف-ح 
فـي أحـ� ال$عـ�gZات 'ـالق�ب مـ� القـ�س، ح�ـ� " ال�ال$اخ"نوق� اس-عان اإلرهاب�� ب�ع; م� ق�ات 

  .نقامw م� جان2ها 'ق:ف دی� Lاس�� '$�افع الهاو ل-Zه�ل مه$ة الع:ا'ات ال$هاج$ة
Xة ح-ى ساعات ال/ه�، وق2ل االنhZاب م� الق��ة ج$ـع وق� اس-$�ت ال$A#رة ال�حXbة ال:ه��ن

ناإلرهاب�� ال�ه�د .ل م� 'قي حXا م� ال$�ا_��� الع�ب داخل الق��ة وأ_لق�ا عل�ه; ال���ان إلع�امه; أمام 
  .الA�ران

وم�عw الA$اعات ال�ه�دLة، في ذلB ال�قw، ال$OسZات ال�ولXة، '$ـا ف�هـا الـ:ل�D األح$ـ�، مـ� 
  .ال��A$ة لل�ق�ف على ما ح�ث على أرض ال�اقعال�ص�ل إلى م�قع 

، وUع� تأسoX دولة االح-الل أصـ�ح رئXـZا للـ�زراء، "الهاجاناه"م�احX; بXغ�، .ان رئZXا لع:ا'ة 
كــان لهـeه الع$لXـة ن-ــائج .�2ـ�ة غ�ـ� م-�قعــة، فقـ� أصــ�D : "وقـ� تفـاخ� بهــeه ال$h'eـة فـي .-ــاب لـه فقـال

 ألــف ع�Uــي .ــان�ا ٨٠٠ف$ــ� أصــل .. نفأخــeوا Lفــ�و مــeع�ر��fالعـ�ب 'عــ� أخ�ــار دیــ� Lاســ�� بهلــع قــ� 
  ". ألفاm١٦٥ ل; ی-�2 س� ١٩٤٨ فل��pZ ال$h-لة عام –الhالXة " إس�ائ�ل"ن�bX|L على أرض 
وU�KUة واح�ة، غ��نا ال�ضع . mلق� خلق�ا ال�عD ب�� الع�ب وج$Xع الق� في ال�Aار: "وتا'ع قائال

  ".االس-�اتAXي
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mعـامال مـOث�ا فـي الهAـ�ة الفلـX��pZة إلـى م�ـا_� أخـ� مـ� فلـ��pZ أو كانw مA#رة دی� Lاس��  ُ ً ً
َّال2ل�ان الع�XUة ال$Aاورة، ل$ا س22-ه م� حالة رعD ع�� ال$�ن���، ولعلها الbع�ة ال-ي ق:$v wه� ال�ع��  ّ

  .١٩٤٨في إشعال ال�hب الع�XUة اإلس�ائ�لXة في عام 
ل$هاج��� ال�ه�د ق�ب ق��ة دیـ� Lاسـ��، ، اس-�_�w م�ات العائالت م� ا١٩٤٩وفي ص�X عام 

الق�L$ـة ال-ـي " جفعـات شـاؤول"تX$�ـا '$ـZ-ع$�ة " جفعات شاؤول بw"وأ_ل� على ال$Z-ع$�ة الA�ی�ة اس; 
ُ، وال ت#ال الق��ة إلـى ی�م�ـا هـeا قائ$ـة فـي مع/$هـا، وضـ$w إلـى مZ-ـbفى األمـ�اض ١٩٠٦أنw�b عام 

 'ع@ ال$�ـازل ال-ـي تقـع خـارج حـ�ود أراضـي ال$Z-ـbفى، العقلXة الfe أنbئ في م�قع الق��ة، وتZ-ع$ل
ألغ�اض سX�gة أو تAار�ة، وث$ة خارج الXZاج أشAار ال\�وب والل�ز، أما مق�2ة الق��ة الق�L$ة، ال�اقعـة 
ّشــ� ال$�قــع، فقــ� اك-ــhZ-ها أنقــاض ال��pــ� ال�ائ��ــة ال-ــي شقw حــ�ل الق��ــة، ومــا زالــw شــ�Aة ســ�و  ــ ُ ق

  .$ق�2ة ح-ى ال��م'اسقة وح��ة قائ$ة وس{ ال
***  

  اخ�ار 'االنAل�#�ة
Foreign ministry welcomes adoption of new resolution calling for an end to 

Israeli occupation 
 
RAMALLAH, Sunday, April 11, 2021 (WAFA) - The Ministry of Foreign Affairs and 

Expatriates welcomed the overwhelming majority voting of the members of the General 
Conference of the New Democrats Party in Canada in favor of a resolution entitled "Justice and 

Peace for Israel and Palestine", which calls for an end to the Israeli occupation and the 
prevention of economic exchange with settlements, in addition to the freezing of bilateral arms 

trade between Canada and Israel until the rights of the Palestinian people are respected. 

Moreover, the ministry appreciated the voting of 80% of the party's general conference 

members in favor of the resolution, which reflects the international and popular belief in the 

justice of the Palestinian cause, and the need to end the Israeli occupation and stop human 

rights violations by the State of Israel. said the ministry in a statement. 

The Ministry extended its appreciation and gratitude to the efforts of those who have worked 

for years on the Canadian arena to issue this historic decision, including civil society 

individuals and associations, the solidarity movement with the Palestinian people, trade unions, 

politicians, and members of the New Democrats Party who believe in the justice of the 

Palestinian cause, which establishes a new phase on the international scene in moving forward 

towards defending the rights of the Palestinian people, their right to enjoy freedom and 

independence in their independent state with East Jerusalem as its capital, despite the threats 

and intimidation campaigns practiced by the State of Israel and the lobby against the supporters 
of the Palestinian rights around the world, said the statement. 
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Canadians for Justice and Peace applauds NDP for adopting bold sanctions 

on Israel 

 
MONTREAL, Sunday, April 11, 2021 (WAFA) — Canadians for Justice and Peace in the 

Middle East (CJPME) has applauded the New Democratic Party of Canada (NDP) for adopting 

a bold new policy in support of sanctions against Israel. 

NDP party members passed yesterday a popular, grassroots resolution in support of a ban on 
trade with illegal Israeli settlements and an arms embargo on Israel. This vote was a major win 

for party activists, including Palestinian and Jewish members, who have organized for years to 
get the NDP take action to support Palestinian human rights. 

“For the first time, the NDP has endorsed concrete and proactive measures that the Canadian 
government can take to force Israel’s compliance with international law,” said Michael 

Bueckert, CJPME vice president. “This is a major step forward for the NDP, and an 
encouraging development for all Canadians who want to see our political leaders respond to the 

call for action coming from Palestinian civil society,” added Bueckert. 
CJPME noted that the Green Party of Canada adopted a motion with similar measures in 2016, 

including a ban on importing settlement goods and the termination of military cooperation with 

Israel. 

According to the NDP’s new Israel sanctions policy, New Democrats believe in “ending all 

trade and economic cooperation with illegal settlements in Israel-Palestine,” and “suspending 

the bilateral trade of all arms and related materials with the State of Israel until Palestinian 

rights are upheld.” 

The resolution was endorsed by thirty-three riding associations, the party’s young wing, and 

several NDP lawmakers. There was a similar grassroots initiative to adopt a ban on settlement 
goods at the previous NDP convention in 2018, but it was blocked from coming to the floor for 

a vote. 

2021-4-11Wafa   
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Palestinian director wins British Academy Film Award for “The Present” 
 

RAMALLAH, Sunday, April 11, 2021 (WAFA) –  Palestinian British director and 
filmmaker Farah Nablusi is now a winner of the British Academy Film Awards (BAFTA) after 

her short film “The Present” won the award for Best British Short Film on Saturday. 

Nablusi took it to Twitter to express her excitement after winning the award for the film, 

commenting: “Absolutely blown away!!! A BAFTA!!!” 

The film, which is Nablusi’s first effort as a director, is about a Palestinian girl and a father 

who both go to buy the girls’ mother a present, a typically simple task proven difficult due to 

the checkpoints the girl and her father have to go through. 

“For anyone who has seen this film… You would know why I dedicate this award to the people 

of Palestine,” she said in her acceptance speech. 

Farah Nabulsi is a Palestinian British Oscar-nominated and BAFTA-nominated filmmaker and 

human rights advocate. 

She began her career as an institutional equity stockbroker. She ended up with a CFA 

designation at JP Morgan Chase before moving on to build a children-focused business that she 

ran for 10 years. 
In 2015, Nabulsi started working in the film industry. 

She founded a production company through which she writes, produces and directs fiction 
films, exploring topics that matter to her and she created digital resources to deconstruct the 

Israeli military occupation of Palestine in a way never done before. 
2021-4-11Wafa   
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President Abbas congratulates Jordan on the centenary of independence 
 

RAMALLAH, Sunday, April 11, 2021 (WAFA) – President Mahmoud Abbas congratulated 

today King Abdullah II and the entire brotherly people of Jordan on the centenary of the 

independence of the Hashemite Kingdom of Jordan. 

In a televised statement celebrating the anniversary, President Abbas said “a proud, strong, 

prosperous and uncompromising Jordan means strength, safety and support for Palestine.” 

President Abbas recalled the historical relationship that binds the two brotherly countries and 

peoples of Jordan and Palestine, and the important role that Jordan and its people have played 

in supporting the Palestinian people to end the Israeli occupation, gain their rights to freedom, 

independence and an independent Palestinian state with East Jerusalem as its capital. 

He also praised the Jordanian guardianship of the Muslim and Christian holy sites in Jerusalem, 

which he said has always been coordinated with Palestine.“Once again, we renew our heartfelt 
congratulations and our sincere brotherly wishes to my brother His Majesty King Abdullah II, 

the Crown Prince, the Hashemite Family and the brotherly Jordanian people. We ask Allah 
Almighty to shower His Majesty with continued health, happiness and success.” 

2021-4-11Wafa   
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Occupation forces detain nine Palestinians 

in West Bank, Jerusalem 
 

RAMALLAH, Sunday, April 11, 2021 (WAFA) – At least nine Palestinians were detained by 

the Israeli occupation forces early today morning and last night, during raids in the occupied 

West Bank districts of Bethlehem and Jenin, and in occupied East Jerusalem, according to local 
and Palestinian security sources. 

In Jenin district, north of the West Bank, the Israeli occupation army broke into the town of 

Qabatiya and detained three Palestinian civilians, all in the twenties of age, after raiding and 

searching their families’ homes.In Bethlehem district, south of the West Bank, the occupation 

army raided the village of Harmala and detained three Palestinian young men, also in the 

twenties of age, after raiding and searching their homes.In occupied Jerusalem, Israeli police 

stormed the neighborhood of al-Isawiya, where they detained three Palestinians, including two 

brothers who were identified as Ahmad and Majed Darwish.Clashes reportedly broke out in the 

neighborhood between Israeli police and teenagers during the raid. Almost on a daily basis, 

Israeli occupation forces carry out raids targeting populated Palestinian communities for arrests 

or searches. The practice, mostly carried out at nighttime, has become a routine under Israeli 

military regime. 

2021-4-11Wafa   
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Dozens of Jewish settlers storm Al-Aqsa courtyards 
 

Jewish settlers resumed their daily intrusions into the courtyards of the Al-Aqsa Mosque on 

Sunday morning and performed Talmudic rituals there under Israeli police protection. 

Jerusalemite sources reported that 65 settlers stormed the Al-Aqsa courtyards, in groups from 

the Maghareba Gate and left from the al-Silsila Gate. 

The sources pointed out that settlers performed provocative Talmudic rituals, amid the 
deployment of the occupation police.The frequency of these incursions increases during the 

period of Jewish festivals. The so-called Temple Groups had called for mass desecration of the 
Al-Aqsa Mosque through their websites and social platforms.Meanwhile, calls continue for all 

Muslims in 1948 Occupied Palestine and the inhabitants of Jerusalem to intensify their 
presence at Al-Aqsa Mosque to confront the Jewish settlers’ incursions. 

2021-4-11Palestinian Information Center   
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Thousands of Muslim worshipers perform Friday 

prayer at Al-Aqsa 
 

Thousands of Muslim worshipers gathered since the morning hours at the gates of Al-Aqsa and 
performed Friday prayer in the holy Al-Aqsa Mosque. 

The Israeli occupation police prevented the worshipers from reaching the Al-Aqsa Mosque and 
restricted their access to the Old City and the Mosque. 

During the Friday Khutba (sermon), the preacher called on Muslims and Arabs to support the 

worshipers in the Al-Aqsa Mosque, stop normalization and freeze relations with the Israeli 

occupation. 

He pointed to the need to stay in the Al-Aqsa Mosque during the month of Ramadan and to 

take care of the families of the martyrs and prisoners during the holy month. 

The preacher, meanwhile, affirmed that those who sold Jerusalemite property to the occupation 

will not be buried in Muslim cemeteries.  

He praised the position of families and clans who disavowed those who sold real estate to 

occupation institutions. 

The preacher also called for earmarking Jerusalemite real estate as endowed property in order 

to block selling it to the occupation. 

2021-4-9Palestinian Information Center   

*** 

If it has committed no war crimes, 
Why does Israel refuse the ICC probe? 

By Kamel Hawwash 

On 5 February, Palestinians saw a long tunnel open and a light flicker in the distance for 

justice. The International Criminal Court (ICC) Pre-Trial Chamber I "decided, by majority, that 

the Court's territorial jurisdiction in the Situation in Palestine, a State party to the ICC Rome 

Statute, extends to the territories occupied by Israel since 1967." The ICC now has jurisdiction 

to investigate crimes the Palestinians say were perpetrated by Israel in the West Bank, East 

Jerusalem and Gaza. Court prosecutor Fatou Bensouda had previously called for investigations, 

saying there was "a reasonable basis to believe" war crimes had happened. 

Reactions in both Palestine and Israel were as predicted. The Palestinians welcomed the 

decision. Palestinian Justice Minister Mohammed Al-Shalaldeh welcomed the ICC decision 
and considered it "historic". 

"The International Criminal Court decision is historic and means immediate commencement in 
investigating the grave violations on the Palestinian occupied territory," Al-Shalaldeh said. He 

added that three files are prioritized for the court, the Israeli war on Gaza in 2014, the Israeli 
settlements, and the Palestinian detainees in Israeli jails. 

Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu denounced the decision in a written statement. 
"Today, the International Criminal Court has proven once more that it is a political body and 

not a judicial institution," Netanyahu said. "In this ruling, the tribunal violated the right of 

democracies to defend themselves against terrorism, and played into the hands of those who 

undermine efforts to expand the circle of peace," he added. 

Anyone expecting a change of American position from the new Biden Administration was 

quickly disappointed. In a call with Netanyahu, American Vice President Kamala Harris told 

him that the US opposes ICC investigation into possible war crimes in the Palestinian 

territories, the White House said. 

This followed an announcement by US Secretary of State Antony Blinken in which he said that 

Washington "firmly opposes and is deeply disappointed" by the ICC decision. He emphasized 

that "Israel is not a party to the ICC and has not consented to the Court's jurisdiction, and we 

have serious concerns about the ICC's attempts to exercise its jurisdiction over Israeli 

personnel," Blinken said in a statement. 
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Israel would have been a little confused but certainly disappointed that the same administration 

recently lifted the sanctions on ICC personnel imposed by Biden's predecessor, Trump in 

December 2020. Blinken's team said: "These decisions reflect our assessment that the measures 

adopted were inappropriate and ineffective." The administration continues "to disagree strongly 

with the ICC's actions relating to the Afghanistan and Palestinian situations" and to object to 

ICC "efforts to assert jurisdiction over personnel of non-States Parties such as the United States 
and Israel." 

The US made this decision despite the investigations that may target US military personnel for 
crimes committed in Afghanistan. One might have expected Israel to follow suit and accept that 

the ICC is an independent court and that the chief prosecutor has painstakingly consulted 
before it was ruled that the court had jurisdiction over the Occupied Palestinian Territory and 

that it would investigate crimes committed by any party, including Palestinian parties going 
back to 2014. However, those familiar with Israel's attitude to necessary external scrutiny won't 

have been surprised with its formal rejection of the ICC decision to investigate its leaders' 

crimes. 

Israel is clearly worried about the ICC decision. Following a meeting of its top brass it decided 

to send a letter to the court to convey its refusal to cooperate. At the meeting were the prime 

minister, foreign minister, defense minister, strategic affairs minister, education minister, water 

minister, attorney-general, National Security Council head, and army Chief Military Advocate, 

among others. 

Israel will not cooperate with the International Criminal Court's investigation for alleged war 

crimes and will argue that the court has no jurisdiction to open the probe, consistent with 

Israel's longstanding position. At the meeting, Netanyahu argued that "While IDF soldiers fight 

with supreme morality against terrorists that commit war crimes daily, the court in The Hague 

decided to denounce Israel". "There is no other word for this than hypocrisy. A body 

established to fight for human rights turned into a hostile body that defends those who trample 
human rights." 

In the letter to be sent to the ICC, Israel will argue that it has its own 'independent judiciary' 
capable of trying soldiers who commit war crimes. 

Palestinians would beg to differ as investigations by Israel of its own crimes have yielded no 
justice. Take the example of the investigation of the 2018 killing of 21-year-old Palestinian 

paramedic Razan Al-Najjar near the fence in Gaza. An Israeli investigation stated that "during 
an initial examination of the incident that took place on June 1st, 2018, in which a 22-year-old 

Palestinian woman was killed, it was found that a small number of bullets were fired during the 

incident, and that no shots were deliberately or directly aimed towards her". Commenting on 

the investigation Al-Haq Human Rights organization stated: "The hastily concluded 

preliminary examination highlights Israel's inability to conduct an independent, effective and 

impartial investigation into alleged war crimes." It further stated: 

The Israeli military effectively operates with impunity. Between 2005 and 2009, out of 800 

submitted complaints of war crimes, only 49 investigations led to indictments. 

Israel therefore cannot be trusted to conduct its own investigations impartially and that is the 

reason why external investigation is needed. Furthermore, it has a history of denying impartial 

international investigating teams' access to investigate potential war crimes going back 

decades. 

In 2002, the Amnesty International team to investigate potential crimes committed by Israeli 

troops in the Jenin refugee camp were denied access to the camp. Professor Derrick Pounder, 
who was part of the three-person team sent to investigate human rights abuses, said: "The 

refusal to allow us to conduct or even to assist in enabling others to conduct such investigations 
is very serious and gives rise to questions about the authorities' motives." 

In 2009 the team led by Judge Goldstone to investigate possible crimes committed during the 
2008/9 war on Gaza was denied visas by Israel and had to enter Gaza through Egypt. His report 

eventually found Israel and Palestinian armed groups were guilty of war crimes. The report also 
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referenced that Amnesty International, Human Rights Watch and B'Tselem had been denied 

entry to carry out their investigations in Gaza. 

In 2014, Israel again denied entry to teams that were tasked with investigating potential human 

rights abuses. The UNHRC investigating team found that both Israel and Palestinian armed 

groups had committed war crimes. 

Israel has also denied entry to UN Rapporteurs Richard Falk and Michael Link, UN special 
rapporteur on the Palestinian territories. 

Does Israel have anything to hide? Yes, of course it does. Its human rights abuses fill page 
upon page of any notebook. Whether it is about its war crimes during repeated wars against the 

helpless, entrapped Palestinian population in Gaza or its illegal settlement enterprise, or 
moving its population into illegally occupied areas, moving Palestinian prisoners into its own 

territory from occupied territory. What about house demolitions, family evictions? 
With that torrid track record, justice requires that Israeli violations are examined, and it faces 

accountability for them. Its leaders should answer for their alleged war crimes in person and 

must have their day in court at The Hague. Otherwise, its leaders will continue to commit 

crimes, safe in the knowledge that they will not have to answer for them. The wheels of justice 

need to move more quickly, and then Israeli war criminals won't be able to sleep soundly every 

night thinking they can just get up in the morning and commit more crimes with impunity. 

2021-4-11Palestinian Information Center   
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