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 ّال#�ض�عات ال�اردة في ال-ق��� تع�2 ع% وجهة ن/� .-ابها. 
 ال-<�ف م% ق2ل الل@?ة 'اخ-<ار 'ع= الفق�ات مــ% أصل B-ی 

Cذل Eاسـ?-Gع= ال#قاالت أو األخ�ار ال-ي ت�د في ال-ق��� ل'  
 .مع ح@B ال-ق��ـ� وم�ض�عه

 %G#Kة م% تLـاب أوالغا-Oال-ق��� 'ع= ال#قاالت ال#-�ج#ة ل ّ 
 ّمف��O% غ��GG% وUس�ائGلGG% ه� إب�از وجهة ن/� هPالء الO-ـاب
  ئســ�اء ال#�P�ة أو ال#عارضة لXZاسة إس�ائGل، م#ا ی-Xح للقار

  .ف�صة اإل_الع على وجهات ال?/� ال#\-لفة
 و القـ�س 'إصـ�ارPbـة لــXOا النتقـ�م الل@?ـة ال#لeر خ�ـااأل-ق��ـ�  هــf ــ�ميGال

یـ�زع علـى ال#ع?GـG% وال#ه-#ـG% إضـافة إلـى ت�ز�عـه علـى نhـ� 'gbل ورقـي 
  . ألف نZ\ة إلO-�ونXة٢٥٠

  ة مالح/ـات أو اق-�احـات، .#ـاLله ال-ق��� أ>L %#ع� الل@?ة أن ت-لقى مZو�
Eالل@?ة 'إرسال ال-ق��� ل#% ی�غ Eت�ح.  

 �#ال-�اصل مع الل@?ة على اله�اتف وال %g#L اتLه الغاeة على وله?G2#اقع ال
  .غالف هeا ال-ق���

  
  

  نالل@?ة ال#لXOة لPbو الق�س



  

 
٣

�-h#الm 
  االردن والق�س

 Cاومة على الق�س وال#ق�سات: ال#لZم f٥  ال نق2ل أ  
  

  نشPو سXاسXة
 في الق�س %Gة ض� ال#<لXلGی�ی?� األع#ال اإلس�ائ B٦  نزع#اء العال  
 ادhلة الق�س في شع2?ا ض� االح-الل ان-هاكات اس-#�ار ی�ی% الع��ي ال�2ل#اني االت-h#٧  ال  
 يgX@ا ل% ت-�ا_ىء في ب?اء الف<: ب�ل#اني بلgX@ل الع?<� ج��#ة ح�ب و�لf

%GrZة في فلXs�bال �Gات غ?_�-Z#٨  ال  
 ول�PZنم �Gو نأورو�eاء في ج�لة نی?فhة الق�س أنXt�b٨  ال  
 �GاسXق� الق�ل 'الفعل في ن<�ة الق�س ومق�ساتها: نسL Cادة ال#لXu' ٩  ناألردن  
 ة على االح-اللX>١١  الق�س ع  
 ة 'اب ا�w ام األق<ى في ان-<ارh-ل إال '<� اق#-gL ان٢٨ّلع#�د الKع�   رم-Zت feال

  ١٢  ال#-�rفة" م?/#ات ال#ع2�"له 
  

  نشPو قان�نXة
 "yووت z-مان رای�Gة": هXانZض� اإلن %G-#ل ج��Gاب إس�ائOع?اص� ارت  

  ١٣  fه#ا الف<ل الع?<� واالضrهاد ض� الفلGG?GrZ% ت@-#ع في األراضي ال#h-لة

  اع-�اءات
 ـل والقـ�ساع-قاGصا'ات '#�اجهات مـع االحـ-ـالل 'ال\ـلU١٧  الت و  
 Bفي 'اب العام�د وتع-قل ع�دا م?ه %GG١٨  ق�ات االح-الل تق#ع م}ات ال#ق�س  
 او�ةZX|ارات لله�م في الrة االح-الل ت�زع إخL�بل B١٨  ٍ_�اق  

  اع-�اءات/ تقار��
  ة العام٦٣٣االح-الل اع-قلLب�ا e?ا مX١٩  ً مق�س  

  تقار��
 ات االح-الل خالل اله�ات؟�Gام. �G?GrZالفل BrhL ٢٠  نل#اذا  
 ة ون<�ة الق�س واألق<ىXه#�مها ال�اخل %Gب Bh٢١  ّأم الف  
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  فعالXات
 األق<ى �@Z#مل-قى عل#ائي ن<�ة للق�س وال B/?ت %GrZة عل#اء فلr'٢٣  را  
 "ادhاب ات-O٢٣  الق�س في االح-الل إج�اءات ی�ی%" الع�ب ال  
 ةr'ا را-Oبّال %GGي األردنGhشع2?ا ص#�د ت B٢٣  االح-الل الع-�اءات وت<�یه  
  "ني على الق�س"ت@ارة ع#ان�G٢٤   ی?�د 'اع-�اءات االح-الل ال<ه  

  

  آراء ع��Xة
 %GZhا ب?<�ة للق�س"أب� ال�G٢٤  " ص�ته وح  
 ال�الد �Gاومة على الق�س وال#ق�سات.. خلف سZم f٢٦  ال نق2ل أ  
 ة هاXولPZة ال#ق�سات مLةرعاX\ة تار�X#٢٧  ش  
 ةXة وال غ��Xtة.. ال ش�X٢٨  الق�س ع��  
 ل#�حلة ج�ی�ة zX٢٩  االن-<ار ال#ق�سي وال-أس  

  

  آراء ع��2ة م-�ج#ة
  ةXtان"ب�Zاك :  إلى 'ای�ن"قحق� إن?Gع �G#لي  ل#اذا عGفعله االح-الل اإلس�ائL ع#ا

  ٣٠  'الفلGG?GrZ%؟
 " %GGي الفاش#hة تXلG٣٢  في الق�سّش�_ة األب�تهای� اإلس�ائ  
 ان-هاء األم� في الق�س �  ٣٣  صعE ت<�ی

  اخ�ار 'االن@لG"�ة
 King reaffirms support for Jerusalemites, rejects any compromise 

over holy city ٣٦  
 Greek Orthodox Patriarch concerned over events in Jerusalem, calls 

for freedom of worship in the holy city ٣٧  
 Human Rights Watch accuses Israel of committing crimes of apartheid ٣٧  
 Presidency welcomes HRW report on Israeli “crimes of apartheid” 

against Palestinians ٣٩  
 Team Europe visits projects and meets local interlocutors in 

occupied East Jerusalem ٤٠  
 Jerusalem's Palestinians need a diplomatic solution not a security one ٤١  
 World Leaders Condemn Israeli Actions against Worshipers in 

Jerusalem ٤٢  
 Army Orders Demolition Of Palestinian Structures In Jerusalem ٤٣  
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  االردن والق�س
Cاومة على الق�س وال#ق�سات: ال#لZم fال نق2ل أ 

 

أك� جاللة ال#لC ع2�هللا ال�اني دع#ه ل<#�د ال#ق�سGG% وحفا�هB على اله��ة  – الغ� –ع#ان 
 %GG#دا على االس-#�ار ب?هج اآل'اء واألج�اد م% ال#ل�ك الهاش�bة لل#�ی?ة ال#ق�سة، مXة واإلسالمXالع��

  .سG2ل الhفا� على ال#ق�سات في الق�سالeی% ض�hا في 
 و.?ائz الق�س في ق<� الX?GZhة وش�د جاللة ال#لC، خالل لقائه م#�لG% ع% م@لZي أوقاف

ی�م ال�الثاء، '�Khر س#� األم�G الGZh% ب% ع2�هللا ال�اني ولي العه�، على االس-#�ار في تh#ل 
مXة وال#XhXZة في الق�س وال�فاع ع?ها، م% ال#PZولXة ال-ار�\Xة وال�ی?Xة في ح#اLة ال#ق�سات اإلسال

  .”ال نق2ل أf مZاومة على الق�س وال#ق�سات“م?rل� ال�صاLة الهاش#Xة علGها، مXKفا 
  .وأع�ب جالل-ه ع% تق�ی�ه لOل م% خ�م ال#ق�سات خالل م}��ة ال�ولة األولى

ات اإلسالمXة ب�ورهB، أع�ب ال�Khر ع% تق�ی�هB ل#�ا�t جاللة ال#لC في ال�فاع ع% ال#ق�س
وال#XhXZة في الق�س، وجه�ده في تع"�" BXt ال|yX ال#b-�ك، مP.�ی% ت#gZهB 'ال�صاLة الهاش#Xة، 

  .mومه?}G% الbعE األردني '#?اس�ة الe.� ال#}��ة ل-أسzX ال�ولة
ونقل رئzX م@لz أوقاف الق�س، س#احة الXbخ ع2�الع/BX سلهE إلى جاللة ال#لC، تXhات 

رعاLة جالل-BO لل#Z@� األق<ى ال#�ارك هي ص#ام األمان في “وقال، إن .  الق�سأب?ائه وUخ�انه في
 Eف إلى جانuة أن تXدی?ي ح#ل-#�ه .اب�ا ع% .اب�، وعلى األمة اإلسالم Eه، وه� واجXفا� علhال

  .”جالل-BO في ال�فاع ع?ه
\EGr ال” دمحم ع"ام“نوج�د م�ی� عام أوقاف الق�س وشPو ال#Z@� األق<ى، فGKلة الXbخ 

هي 'ال?�Zة ل?ا .#Zل#G% ومGGhXZ% خ� أح#�، ن-#CZ “: ال-أكG� على أه#Xة ال�صاLة الهاش#Xة، قائال
نZ-لهB م% جالل-BO الق�ة وال��ات في الhفا� على “، مXKفا أن?ا ”بها، ونع-" بها، وال ن�ضى ع?ها ب�Lال

  .”الق�س وال#ق�سات فGها
، تق�م 'أداء واج2ها ت@اه ال#<لG% في ال#Z@� ”و�?اء على ت�جGهاتBO“وأك� أن أوقاف الق�س 

  .األق<ى ال#�ارك على ال�غB م% .ل ال<ع��ات ال-ي ت�Xh 'ه
وقال ال#ف-ي العام للق�س وال�Lار الفلX?GrZة، وخEGr ال#Z@� األق<ى ال#�ارك، س#احة الXbخ 

?GrZالفل Eعbللق�س ومق�ساتها ولل �Gوال/ه �G>?وال �?Zإن األردن ال ،%GZفي �ل “ي، دمحم ح
  .”وصای-BO الهاش#Xة ال��O#ة ال-ي نهB-K 'أمانة الXuام بها .اب�ا ع% .اب� 'gل ج�ارة واق-�ار

أب?اء الbعE الفلGrZ?ي في الق�س وأك?افها والXuادة الفلX?GrZة وال�ئzX “وأضاف، إن 
fالفلGrZ?ي مh#�د �sاس ی�#?� دور جاللة ال#لC ال#�hر في ال�صاLة وال�عاLة لل#ق�س ن ات وال�ق�ف ّ

دائ#ا في ال<ف األول دفاعا ع% ع�و�ة ال#�ی?ة ال#ق�سة وحKارتها وتار�\ها وUسالمG-ها، و.?-B وما 
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 �hی�جه ال�2صلة ن feها في مق�مة ال@ه� الع��ي واإلسالمي وال�ولي الOفي أدق ال/�وف وأحل B-زل
  .”الق�س

سة وسائ� أع#ال األردن وأع�ب ��rة ال����rك ث�GفGل�س ال�ال�، '���rك ال#�ی?ة ال#ق�
وفلGrZ% لل�وم األرث�ذو.z، ع% تق�ی�ه ل@اللة ال#لC صاحE ال�صاLة الهاش#Xة، وخال� ام-?انه 

  .ل@ه�د جالل-ه في الhفا� على اله��ة ال-ار�\Xة لل#�ی?ة ال#ق�سة وال�ج�د ال#hXZي األصGل فGها
�ال األصGل الfe ن|bXه في وقال، إن جاللة ال#لC ی�ث و�hاف� على العه�ة الع#��ة، وهي ال#

وهeا bL@ع?ا و��ع#?ا .��Gا، خاصة في وق� ی�اجه �Xه ال�ج�د ال#hXZي في األراضي “الق�س واألردن، 
  .”ال#ق�سة تL�hات ج�ی�ة وخ�Grة

وأشاد ��rة ال����rك ب��GاتZX-ا ب-Zا'ال، '���rك الالتG% في الق�س، 'ال�ور ال-ار�\ي 
�سات في الق�س، وح#اLة ه��ة ال#�ی?ة، وتع"�" ال|yX ال#b-�ك للهاش#GG% في ال�صاLة على ال#ق

fال�X.���rة الالتX?Gة في الق�س تع-�2 ص�ت جالل-BO الق� “وح��ة م#ارسة الbعائ� ال�ی?Xة، مXKفا أن 
� الع�ل والZالمGقh-دع�ة ل”.  

ن في نلق� ساهB انف-احBg ال#-#G" في إL@اد م@-#ع ی-bارك �Xه ال#�GhXZ وال#Zل#�“: وقال
me-hL وه� أن#�ذج ،�G>#ال#�ا_?ة وال”.  

  ٢٨/٤/٢٠٢١الغ� 
***  

  نشPو سXاسXة
 نزع#اء العالB ی�ی?� األع#ال اإلس�ائGلXة ض� ال#<لG% في الق�س

 

اس-?�O ع�د م% زع#اء العالB االع-�اء والق#ع اإلس�ائGلGG% علـى ال#ـ<لG% ال#ـZل#G% الفلـGG?GrZ% الـeی% 
  .�س الXt�bة ال#h-لةنی"ورو ال#Z@� األق<ى في الق

إن  :ی�م االث?G% ، الX2ان ال-الي ، 'EZh و.الـة األناضـ�ل وزارة ال\ارجXة ال�اكZ-انXة ، أص�رتو
�G>ـ� القابــل لل-ــ<�ف فـي تق��ــ� ال#ــGي غ?GrZالفلــ Eعbالــ �مـ% أجــل ســالم . 'اكـZ-ان تــ�عB ب��ــات حـ

 ، Bوفقـا لقـ�اوعادل ودائ %G-ه?اك حـل الـ�ول �gL ور أن�Kًم% ال ن f �#تPـ�ة وم?/#ـة ال#ـh-#ال Bرات األمـ
 ، والقـ�س عاصـ#ة ل�ولـة فلـX?GrZة قابلـة للXhـاة ١٩٦٧ ح�ود ما ق2ل عام علىاإلسالمي ذات ال<لة ، 

   .ومZ-قلة وم-<لة جغ�ا�Xا
ی�م االث?G% ، سـلrات االحـ-الل اإلسـ�ائGلي ح#اLـة ال#ـ�نGG% اش�ت وزارة ال\ارجXة ال-�.Xة ، ك#ا ن

اءات ال#ـــG?_�-Z% اإلســـ�ائGلGG% غGـــ� الـــ�bعGG% ، حـــ�Z#ا أفـــاد م�.ـــ" اإلعـــالم الفلـــGG?GrZ% مـــ% اع-ـــ�
   .الفلGrZ?ي

 الX2ـان  ال-�.Xـةو�bأن ت<�فات ال@yX اإلس�ائGلي وال#G?_�-Z% غ�G ال�bعGG% ، أص�رت الـ�زارة
إن األع#ـــال االســـ-ف"از�ة ال-ـــي تقـــ�م بهـــا ال@#اعـــات الع?ـــ<��ة ، ال-ـــي ت|ـــyX فـــي "الـــ<hفي ال-ـــالي ؛ 
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-Zــة مــ% مــ#L�لــة ، أمــام 'ــاب العــام�د فــي ال2لــ�ة الق-h#ة الX?GrZة فــي األراضــي الفلــXsــ� شــ�Gات غ?_�
   ."الق�س ، خ�Grة ومقلقة

ب�س ، االث?G% ، أن العاهل األردنـي ال#لـC ع2ـ� هللا ال�ـاني ع2ـ� ) الق�س(ذ.�ت صXhفة الق�س و
ل شه� رمKان ال#�ارك ، مP.�ا دع#ه في بXان ، ع% إدان-ه لالع-�اءات اإلس�ائGلXة على ال#ق�سGG% خال

  .ل<#�د الbعE الفلGrZ?ي
  ٢٨/٤/٢٠٢١قال#�." اإلعالمي ال�ولي لل�b األوس� 

***  
   االح-الل ان-هاكات اس-#�ار ی�ی% الع��ي ال�2ل#اني االتhاد

  ال#h-لة الق�س في شع2?ا ض�
   

ــ�اءات الع��ــي، ال�2ل#ــاني االتhــاد أدان -  وفــا ٢٠٢١- ٤- ٢٧ بGــ�وت  قــ�ات تــb?ها ل-ــيا االع-
 م\rrـات ت?فGـe واسـ-#�ار ال#h-لـة، الق�س م�ی?ة في شع2?ا أب?اء ض� نوال#Z-�_?� اإلس�ائGلي االح-الل
�Gهr-الع�قي، ال �G@وته %GGم% ال#ق�س Bم?ازله BائهXوأح.  

Eـاد و_الhـان فـي االتXـة ال#?/#ـات "ال�الثـاء، یـ�م رئاسـ-ه، عـ% صـ�ر بXـة الفاعلـة ال�ولX?وال#ع 
 إســ�ائGل، علــى الـKغ�  '##ارســة ال�ولXـة، ال�2ل#انXــة واالتhـادات ال�_?Xــة وال�2ل#انـات نــZان،اإل ق'hقـ�

 تــ�ف�G علــى وUج�ــارهB العقــاب، مــ% ومــX?_�-Zه االحــ-الل إفــالت وعــ�م القان�نXــة، ال#ــZاءلة م2ــ�أ وتفعGــل
 ال-ـي سـ-ع#ار�ة،اال ال#\rrـات ل@#Xـع fالفـ�ر ال��t ع% ناCXw الفلGG?GrZ%، لل#�نGG% الالزمة الh#اLة

 اإلســـالمXة الفلـــX?GrZة الع��Xـــة وه��-هـــا القـــ�س، ل#�ی?ـــة والقـــان�ني ال-ـــار�\ي ال�ضـــع تغGGـــ� تـــZ-ه�ف
) ٢٣٣٤ (القـ�ار سX#ا ال ال�ولي، األم% م@لz وق�ارات ال�ا'عة ج?�X اتفاXtة علXه ْن<� ك#ا وال#XhXZة

  ".٢٠١٨ عامل ٢٣.L/١٠- ES ال#-h�ة لألمB العامة ال@#|Xة وق�ار ،٢٠١٦ لعام
ــ�ولي ال#@-#ــع الع��ــي، ال�2ل#ــاني االتhــاد ودعــا ــ"ام "العــالB، أحــ�ار وج#Xــع األمــ% وم@لــz ال  إلل

� اإلس�ائGلXة، االح-الل سلrاتG2r-ة ق�ارات بXs�bة، الXوردع ال�ول %G?_�-Z#ال %Gف�r-#ال Bوعـ<ا'اته 
ــي ال#-�rفــــة، اإلرهابXــــة ـــات ت?فــــe ال-ــ ــZانXة ال##ارسـ ــاتهGG B%الفلــــh' ?GrZــــ� الالإنــ ــالمXة ومق�ســ  اإلســ

  ".ال#h-لة الفلX?GrZة األراضي ح�ود ع?� له2Gها uLف ل% دی?Xة ح�ب إشعال م¦�ة م% مehرا وال#XhXZة،
 fال@ـeر الhـل "أن مP.ـ�ا شع2?ا، مع والOامل ال#rل� وتKام?ه وال�اب� ال�اسخ م�قفه ع% وأع�ب

 الفلGrZ?ي الbعE 'اس-عادة إال ن�gL ال م�Xال، ال���bة تار�خ لها bLه� لB ال-ي اإلنZانXة، ال#أساة لهeه
ه 'إقامـة الhـ� رأسـها وعلـى لل-ـ<�ف، القابلـة غGـ� حق�قـه لOامل  حـ�ود علـى ال#ـZ-قلة الفلـX?GrZة ِـدول-
  ".الXt�bة الق�س وعاص#-ها ،١٩٦٧ ح"��ان م% ال�ا'ع

  ٢٧/٤/٢٠٢١ و.الة األن�اء الفلX?GrZة وفا
***  

 
 



  

 
٨

�f ج��#ة ح�ب و�ل@gXا ل% ت-�ا_ىء في ب?اء ال#Z-�_?ات الف<ل الع?<: ب�ل#اني بل@gXي
%GrZة في فلXs�bال �Gغ 

 قـــال عـــ�K ل@?ـــة العالقـــات ال\ارجXـــة فـــي ال�2ل#ـــان الفGـــ�رالي -  وفـــا٢٠٢١- ٤- ٢٧ب�و.ــZل  
نإن الف<ل الع?<� ه� ج��#ة حـ�ب مhـ�دة فـي القـان� الـ�ولي مـ% : نال2ل@gXي، ال?ائE سX#� م�تOان f

 .m#ع ال#?ه@ي وال�rXZة ل#@#�عة ع�Xtة واح�ة على أf م@#�عة ع�Xtة أخ�خالل ن/ام مPسZي للق
سأس-@�ب ال�Gم وز��ة ال\ارجXـة ال2ل@XgXـة صـ�في و�ل#ـz "م�تOان، في بXان،  وأضاف ال?اب...

، "معادLـة للـZامXة"مZألة ال#gh#ة ال@?ائXة ال�ولXـة ال-ـي وصـفها رئـzX الـ�زراء اإلسـ�ائGلي 'أنهـا : ح�ل
� سXاسـة ال-فاضـل، وح�ل أوضاع حG2rة، وتX?GrZاألراضي الفل �G-خ ج�اح ال#ه�د 'اإلخالء، تفXbي ال

  .وتh�ی� قاع�ة بXانات ال�b.ات العاملة في ال#Z-�_?ات اإلس�ائGلXة
نوأك�ـ� مـ% ذلـC، س?ـZ-أنف ق���ـا م�ـادرة ب�ل#انXـة ح-ـى ال تOـ� بل@gXـا م-�ا_}ـة : "وتا'ع م�تOان ً

f-�_?ات غ�G الXs�bة في فلGrZ% وسXاسة الف<ل الع?<� ال-ي ت�افقها في ب?اء ال#��r'm Zقة أو 'أخ�
  ".وال-ي تB ت?/X#ها على م�m عق�د

  ٢٧/٤/٢٠٢١وفا 
***  

  الXt�bة الق�س أنhاء في ج�لة نی?فeو نأورو��G نمPZول�
   

ــي -  وفــا٢٠٢١- ٤- ٢٧ القــ�س ــ�ول األعــKاء ف ن ال-قــى رؤســاء ال-عــاو لالتhــاد األورو�ــي وال
ن عائالت فلX?GrZة ت�اجه ع#لXات إخالء وه�م في الق�س الXt�bة، و_الب وم�رس� فـي الق�س ورام هللا

  .م�ارس في ال2ل�ة الق�L#ة، وأصhاب مbار�ع صغ�Gة تZ-فG� م% دعB االتhاد األورو�ي
ــ�س الــXt�bة، ا_لعـــ�ا خاللهــا علـــى ال�ضــع القـــائB ج�لــة ذلــC خـــالل جــاء ــاء فـــي الق Xلعـــ�ة أح 

  .وال-�rرات األخ�Gة
تP.ـ� االل-ـ"ام "یـ�م ال�الثـاء، فـإن ال"�ـارة % مg-ـE م#�ـل االتhـاد األورو�ـي،  لX2ان صادر عـاووفق

fالق� ألعKاء ف��� أورو�ا ت@اه الفلGG?GrZ% في الق�س الXt�bة، وت�جه رسـالة أمـل ودعـB وسـ� واقـع 
Bفي م�ی?-ه %GG?GrZم-"ای� ال-�ت� للفل."  

ورو�ي في الق�س ورام هللا الف�صـة ل-قGـBX ال#ـbار�ع نأتاح� ز�ارة رؤساء ال-عاو لالتhاد األ "ك#ا
�Gة .�فhا في �ل جائ#Xة، ال سXالhات الL�h-ی% وال-ع�ف على ال�Gف-Z#وآخ� ١٩- القائ#ة واالج-#اع 'ال 

  ".ال-�rرات الXZاسXة
ــ�ا وشــgXا بهــ�م ال#?ــ"ل وال-قــى ــارة 'عائلــة فلــX?GrZة فــي ال|Xــ��Zة ت�اجــه ته�ی  ال�فــ� خــالل ال"�

، .#ــا زار م�رسـ-G% فـي ال2لــ�ة الق�L#ـة، حGــ� نـاقy ال�ضــع "_لــE اإلقامـة"عائلـة 'ــE2Z رفـ= وتف��ـ� ال
وا_لع ال�ف� علـى األع#ـال ال@ار�ـة فـي ت@�یـ� م�ـاني ال#ـ�ارس . ال�اه% لقrاع ال-علBX في الق�س الXt�bة

ة إلــى 'اإلضــاف. الق�L#ـة، م�ــل م�رسـة ال�فــاق، بهــ�ف تع"�ـ" قــ�رة مــ�ارس القـ�س الــXt�bة علــى الـ<#�د
وال-قى ال�ف� .  وتأث�Gها على ال-علBX الbامل�نذلC، ناقy رؤساء ال-عاو مع ال\�2اء تL�hات ال-علB ع% 'ع
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أKLا '#�ی� م�ی��ة ال-��Xة وال-علـBX فـي القـ�س الـXt�bة، وا_لعـ�ا مـ% خاللـه علـى ال-hـ�Lات ال-ـي ت�اجـه 
  .ال#�ی��ة م% ق2ل سلrات االح-اللن/ام ال-علBX والعاملG% في م@ال ال-علBX، ال سX#ا 'ع� إغالق 

 ىعلـ" ١٩- ك�فGـ�" ال-قى ال�ف� ف��� مPسZة فلGrZ% لل-?#Xة ح�G ا_لع علـى تـأث�G جائhـة ك#ا
  .ال#bار�ع ال<غ�Gة وم-?اXwة ال<غ� وال#-�سrة والقrاع ال\اص في الق�س الXt�bة

  ٢٧/٤/٢٠٢١ و.الة األن�اء الفلX?GrZة وفا
***  

�GاسXادة ال: نسXu' ق� الق�ل 'الفعل في ن<�ة الق�س ومق�ساتهااألردنL Cن#ل  
  نXفG% ع2�الهادf: ك-�2

 %GG?GrZوالفل %GGص#�د ال#ق�س Bع2�هللا ال�اني دائ#ا على دع Cادة جاللة ال#لXu' األردن �.Pّی
ن'gbل ع#لي، و�ق� الق�ل 'الفعل '#�ا�t واضhة وعل?Xة تP.� وق�فه إلى جانE الق�س ومق�ساتها 

Zة الفلXKوالق %GGص#�د ال#ق�س Bوأساسي في دع �G2. لgb' BاهZة، 'أدوات مل#�سة ساه#� وتX?Gr
%GG?GrZوالفل.  

وفي هeا ال�ق�، إذ تh-اج �Xه الق�س دع#ا واضhا ل<#�دها 'أهلها ومق�ساتها، ال-قى جاللة 
 �Gر س#� األم�Kh' ،ةX?GZhالق�س في ق<� ال zي أوقاف و.?ائZع% م@ل %Gم#�ل zأم Cال#ل

 %GZhا ال�.Pة "ب% ع2�هللا ال�اني ولي العه�، مXعلى اله��ة الع�� Bوحفا�ه %GGدع#ه ل<#�د ال#ق�س
واإلسالمXة لل#�ی?ة ال#ق�سة، مb�دا على االس-#�ار ب?هج اآل'اء واألج�اد م% ال#ل�ك الهاش#GG% الeی% 

  ."ض�hا في سG2ل الhفا� على ال#ق�سات في الق�س
�GاسXه س' mرأ feة، ش�د وفي ذات اللقاء الX#ة في األهLأتي في وق� غاL ن أنه تار�\ي .�نه

على االس-#�ار في تh#ل ال#PZولXة ال-ار�\Xة وال�ی?Xة في ح#اLة ال#ق�سات اإلسالمXة "جالل-ه 
ال نق2ل أf مZاومة "وال#XhXZة في الق�س وال�فاع ع?ها، م% م?rل� ال�صاLة الهاش#Xة علGها، مXKفا 

هeه ال��اب� األردنXة ال-ي bL�د علGها جالل-ه، ال ول% ی-\لى ع?ها ت�h ، نعB ف"على الق�س وال#ق�سات
نأf ��ف، لXأخeها ال#ق�س�G على مh#ل ال-ق�ی� واإلح-�ام، وال-�#G% .�نها وضع� قGK-هB في مgان 

� بها م% االه-#ام وال�عاLةGیل.  
األق<ى ال#�ارك، ّوفي ت�2ع م% جاللة ال#لC ب-@�ی� ف�ش ال#Z@� الق2لي وال<\�ة ال#�bفة في 

على نفق-ه ال\اصة، لKXاف إلى ما Lق�مه جالل-ه م% دعB لل#Z@� األق<ى مhاف/ا على ال�صاLة 
الهاش#Xة، ومع"زا لل��اب� األردنXة 'h#اLة ال#ق�سات اإلسالمXة وال#XhXZة في الق�س ال���b، ل-Kاف 

ى '@#Xع م<لXاته ومZاج�ه، إلى Xtام جالل-ه، وعلى نفق-ه ال\اصة، 'ف�ش الZ@اد في ال#Z@� األق<
 %G٢٠١٥ و ٢٠١١في العام.  

 �GاسXللق�س، ی� بها س Cق�مها جاللة ال#لL ها-G#اء في أه#Zال �نمgارم ملXOة ورعاLة تعان m ّ
  .'أنها عالمات فارقة في م�GZة ال?Kال ال#ق�سي لh#اLة الق�س ومق�ساتها" ال�س-�ر"تh�ث�ا لـ
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قال، ان لقاء جاللة ال#لC أمz وت�2عه ب-@�ی� س@اد ال�ز�� األس2� ال�.-�ر دمحم ال#�م?ي 
األق<ى Lأتي في ا_ار دعB الهاش#GG% للق�س ب-@�ی� ف�ش ال#Z@� الق2لي وال<\�ة ال#�bفة في 
ّاألق<ى ال#�ارك، على نفق-ه ال\اصة واص�ح ج"ءا اساسXا م% م?/�مة ع#ل ال�ولة االردنXة أن Lق�م 

 وهeا اخالص لإلرث الهاش#ي في الhفا� على الق�س وانZ@اما fال#لC ال�عB ال#ع?� وال#ادf للق�س،
%GGص#�د ال#ق�س Bاالردن ال�اب� ل�ع �tمع م�.  

 %GGال#ق�س Bل�ع BهGاعZفي م Bلعاتهrوت %GGاألردن zع�2 ع% ه�اج Cّوأشار إلى أن جاللة ال#ل
 ح��ة العالB الع��ي والeود ع% ال#ق�سات االسالمXة وال#XhXZة، وه� ما نف\� 'ه في االردن ان?ا رأس

� الZالمGقhواالسالمي في جه�د ت.  
ال�ز��ة األس2� Lاس�ة غ�شة قال� ان لقاء جاللة ال#لC وم�gم-ه ب-@�ی� ف�ش ال#Z@� الق2لي 
mوال<\�ة ال#�bفة في األق<ى ال#�ارك، على نفق-ه ال\اصة م�gمة ج�ی�ة وحلقة أخ� م% سلZلة 

، مP.�ة أن م�ا�t جاللة ال#لC ع2� هللا ال�اني ال�اب-ة والhاس#ة ال#gارم ال-ي ق�مها جالل-ه ل�عB الق�س
ت@اه الق�س، KLاف لها ال-#CZ 'ال�صاLة الهاش#Xة .�اجE و_?ي وع�و�ي ل�KXب جeوره في رعاLة 

  .الق�س
نكأردنXة ومق�سXة أشع� 'الr#أنG?ة .� م�ا�t جالل-ه ص#ام االمان في الhفا� على "وأضاف� 

Bّ ی2� م% ی�افع ع?ه إال قلة م% القا'GK% على ال@#�، ونh% ال�Gم ن�gb جاللة قحق� الع�ب في زم% ل ّ
  .ال#لC على ما ق�مه و�ق�مه، وت�Oاره ال�ائB 'أن الق�س خ� أح#�

 %GGمع ال#ق�س �tة في اللقاء وLب�ا Cح�اد أن جاللة ال#ل Cمال �ّم% جان�ه، أك� ال�ز�� األس2
ها على �لB االح-الل، و.ان ردة فعل م% جالل-ه ل�عB ص#�دهgb' Bل ع#لي في ان-فاض-هB ال-ي ثاروا ب

  في الق�س، وم�اجهة االع-�اءات اإلس�ائGلXة على حق�قهB الXs�bة 
  

� الفلGrZ?يhعلى ال �Gلل<#�د وتأك Bة، في اقامة ال<الة، ففي اللقاء دعX?ة، وال�یXانZواإلن. 
 �@Z#اد لل@Zمة جالل-ه ب-@�ی� ال�gأن ّوأضاف ح�اد وفي م �.Pة وهامة ج�ا، وت�G_ األق<ى 'ادرة

 CZ#-في الق�س، وال %GG#على دور الهاش �Gة جالل-ه، وتأكLة ب�صاXhXZ#ة والXال#ق�سات االسالم
  .ب�اج2?ا ت@اه الق�س ال-ي _ال#ا .ان� ع"�"ة على .ل االردنGG%، وال�Gم ال ب� م% ن<�ة الق�س

  ٣ص/٢٨/٤/٢٠٢١ال�س-�ر 
*** 
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   االح-اللالق�س ع<Xة على
  

نفي ال�ق� الـfe .ـان ال#ـZل#� LـZ-ق2ل� شـه� رمـKان ال#�ـارك لهـeا العـام  فـ�حG% " ـهـ١٤٤٢"ن
م��b�-Z%، فإن سلrات االح-الل ق� ع#ـ�ت علـى تعGrـل م2gـ�ات الـ<�ت، 'قrـع أسـالك الOه��ـاء ع?هـا 

عـ�bات اآلالف و�اق-hام ال#آذن، أث?اء صالة العbاء وال-ـ�او�ح فـي ال#ـZ@� األقـ<ى ال#�ـارك، حGـ� .ـان 
ــ<ى  ــي األقــ ــ% ال#ــــ<لG% مh-ــــb�ی% فــ ــي "مــ ــ�م االث?ــــG% فــ ــZاء یــ ــة ال�الثــــاء فــــي - ١٢/٤وذلــــC مــ لGلــ

� على ال#<لG% ال#Zل#G% ". م١٣/٤/٢٠٢١GGK-ات االح-الل ق� ش�ع� في الrش� على أن سلPا مeوه
ء خـ�وجهB م?e ب�اLة شه� رمKان ال#�ارك، 'اإلضافة إلى ت�hشـات زعـ�ان ال#ـG?_�-Z% 'ال#ق�سـGG% أث?ـا

هـeا وقـ� اسـ-#� . 'ع� صالة ال-�او�ح م% ال#Z@� األق<ى ال#�ارك في شارع ال�اد و�اب الع#�د في الق�س
ًال-�ت� وال<�امات في ال2ل�ة الق�L#ة، وفي م?rقة 'اب الع#�د و�اب ال"اهـ�ة أLـKا ح-ـى لGلـة األر�عـاء فـي 

� ال#ق�سGG% مـ% ق2ـل فOان الق#ع ال�حbي غ�G اإل. م٢٢/٤/٢٠٢١لGلة ال\#zX في - ٢١/٤h' انيZن
نفأ�ه� ال#ق�س�G ال@�أة والb@اعة والع"ة وال�Oامة . ق�ات االح-الل ال#-ع�دة وال#�ج@ة 'األسلhة وال\Xالة

ــ�اءات قــ�ات االحــ-الل وال@#اعــات الGه�دLــة  ــ�فاع عــ% أنفــZهB، وعــ�م ال\ــ�Kع واالس-ــZالم الع- فــي ال
إصـا'ة، وأن عـ�د ال#ع-قلـG% " ١٠٠"سـGG% قـ� زاد عـ% ال#-�rفة، رغB أن ع�د اإلصا'ات في صف�ف ال#ق�

ــغ  ــ-قال" ٥٠"قــ� بل وال بــ� مــ% ال-أكGــ� إلــى أن ان-فاضــة ال#ق�ســGG% قــ� جــاءت ن-X@ــة ال#ــKاLقات   . ًمع
ــ�فاع عــ%  والــKغ�_ات وال-�hشــات ال-ــي مارســها االحــ-الل ضــ�هB ف@ــاءت ردة الفعــل 'ــ<�رة عف��ــة لل

 فGها، م#ا أدm إلى أن تقـ�م سـلrات االحـ-الل 'إزالـة الhـ�اج" نأنفZهB وم�ی?-هB ال#ق�سة؛ فهB م-@eرو
ــاب الع#ــ�د 'القــ�س ــى ال#ــ<لG% فــي   . ال#ع�نXــة مــ% ســاحة ' � علGKات االحــ-الل تــrا والتــ"ال ســلeهــ

غ�G م�اXsة لbع�ر " أح� أب�اب ال#Z@� األق<ى ال#�ارك"ال#Z@� األق<ى و�\اصة في م?rقة 'اب حrة 
ونhــ% فــي الهG}ــة اإلســالمXة   . Lــة الــ<الة فــي ال#ــZ@� األقــ<ى ال#�ــاركالــ<ائ#G% ال��hــ<G% علــى تأد

نالعلXا وهG}ة العل#اء وال�عاة ل?P.� على ح� .ل مـZلB أن یـPد�s fاداتـه 'gـل ح��ـة دو مـKاLقة ودو  ن
ت�خل مـ% سـلrات االحـ-الل، ونh#ـل سـلrات االحـ-الل مـPZولXة ال-ـ�ت�ات ال-ـي حـ<ل� مـ% ب�اLـة شـه� 

   . ى هeه األLام، وع% فل-ان األم% م% ق2ل قrعان ال#G?_�-Z%رمKان ال#�ارك وح-
نوس�Gقى ال#ق�س�G م�ا'Gr% م�افعG% ع% أنفZهB وع% األق<ى ال#�ـارك وعـ% مـ�ی?-هB ال#�ار.ـة 
� ال#Z@� األق<ى ال#�ارك، وسـ-�قى م�ی?ـة القـ�س h' �rخ fع�ی% ل#�اجهة أ-Zن�ا م�gL ال#ق�سة، وأن

   . ى االح-اللصام�ة وع<Xة عل- ج�ه�ة ال#�ن–
َنوسXعلB الeی% �ل#�ا أf م?قلE ی?قل�2* ُ َ ْ َِ َ ٍ َْ ْ ََّ ََ َُ َُ َ ِ َّ ُ َ     ٢٢٧اآلLة- س�رة الbع�اء* َ

  فلGrZ%/ ال#ق�س ب�G –هG}ة العل#اء وال�عاة 
   الق�س– الهG}ة اإلسالمXة العلXا      

ــي              ـــ ـــ ـــ ـــاء فـ ـــ ـــ ــ ــKان /١٥ال�الثـ ـــ ـــ ـــ رمـ
ـــ�                هـ ١٤٤٢/ال#�ارك ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ : وفــ

   م ٢٧/٤/٢٠٢١
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   رمKان٢٨ّان-<ار �wة 'اب الع#�د ال gL-#ل إال '<� اق-hام األق<ى في  
  ال#-�rفة" م?/#ات ال#ع2�"الfe تZ-ع� له 

  

ٍأج�2 الفل�G?GrZ في الق�س ال#h-لة ق�ات االح-الل اإلس�ائGلي على ال-�اجع ع% خ�rات .انـ�  ِ ّ ّ ِ ن َ
ِتZعى إلى تZ��Oها أم�ا واقعا في ساحة 'اب الع#�د، ً ً  أح� أهB أب�اب ال2ل�ة الق�L#ـة فـي القـ�س؛ إذ .انـ� ِ

ة تغGـ� شـgل الـZاحة ووجهـة اسـ-\�امها '#ـا  L�ـ� حـ�اج" ح�یG2هـا، وت�Gي ف?GrZت@#ع فل fِت?� م?ع أ َ ّّ ّـ ّ ٍ ّ f
Lِ@عل الG� ال�rلى لالح-الل في ال�rXZة علGها، وقBِK ال#"�� م% الGhـ" ال@غ�افـي فـي القـ�س فـي سـXاق  ِ ّ ّ ِ ِ َ

ّإجهاض أf تhـ� ِ%GGمـ% أمـاك% ت@#عـات ال#ق�سـ �ّك شـع2ي قـ� ی?rلـ ّ ِ ّ نوقـ� أزال ال#ق�سـ�G األ'rـال هـeه . ٍ َ
ّال�hاج" الh�ی�Lة، وف�ض�ا على االح-الل ه��ة ساحة 'اب الع#�د ع��Xة فلX?GrZة، وتلقى االح-الل بهeا  ِ ِ ّ َ

ِصفعة ث2-� في ذه?G-ه أن أهل الق�س ال�2اسل عـ<اة علـى الOـ�Z واإلخـKاع، ًِ ٌ ِ َ ّ ِ ّ ن وأنهـB مـا زالـ�ا L#-لOـ� ّْ ّ
ِالق�رة على ال#�ادرة وم�اغ-ة االح-الل وUج�اره على ال-�اجع رغB أنفه ِ ِ ِ َ.  

ْإن?ا 'ع� هـeا االن-ـ<ار نuـف أمـام مـbه�ی% ُ ِ ِاألول مـbه� ال?ـ<� ال?اصـع فـي �wـة 'ـاب الع#ـ�د، : ّ
�bــhL feــ� الــG2Oــام الh-األقــ<ى فــي االق �@Zی-هــ�د ال#ــ feــ� الــr\ه� الbوال�ــاني مــ �?_�-Zن لــه ال#ــ

ِ رمKان، وUزاء هeی% ال#bه�ی% تP.� مPسZة الق�س ال�ولXة اآلتي٢٨ االث?G%نال#-�rف� في ی�م  ُ ْ:  
  : ًأوال

ّن�فع أس#ى تXhات ال-ق�ی� واإلجـالل أل'rـال القـ�س، ومـ% آزرهـB مـ% الفلـGG?GrZ% فـي األراضـي  ّ َُ ِ ِ ِ
ث2ــ� أ'rالــه أن ب�صــل-هB ال تGhــ� عــ% ، والــKفة الغ��Xــة، وفــي قrــاع غــ"ة الــfe أ١٩٤٨ال#h-لــة عــام 

الق�س، و.ل الbعE الفلGrZ?ي خارج فلGrZ%، وش�فاء األمة الع��Xة واإلسالمXة، الeی% ت�h.�ا وتفاعل�ا 
%GGًب�سائل م\-لفة ن<�ة للق�س وال#ق�س.  

نوUن ال?<� الfe تhقـ� 'عـ� هللا مـع مـا صـاح�ه مـ% تفاعـل ومـbار.ة داخـل فلـGrZ% وخارجهـا 
ًلى أن االح-الل ما زال عاج"ا ع% حBZ ال#ع�.ة فـي القـ�س رغـB .ـل االنXhـاز األم��gـي، وأن ٌله� دلGل ع

الفلGG?GrZ% ومعهB أح�ار األمة والعـالB مـا زالـ�ا قـادر�% علـى قلـE الrاولـة علـى رأس االحـ-الل، وUفـbال 
  .م\rrاته

  : ًثانXا
ـــي ـــ<� اله@#ـــة الـــ�bسة ال- ــل إال ' ــ�د ال gL-#ـ ـــاب الع#ـ ــة ' ـــ� ال#ـــZ-�_?� إن ان-ـــ<ار �wـ ن ی? f

، ع�2 اق-hامات واسعة في ذ.� ما ZL#ى ٢٨نال#-�rف� ت?فeGها على األق<ى في  m رمKان ال@ار f" ی�م
ــ�س ، عقــ�وا لهــا مــPت#�ا تhــ��GKا فــي " الق ًحــEZ ال-قــ��B الع2ــ� ً fألداء ٥/٤/٢٠٢١ Bلعهـــrوأعل?ــ�ا ت ،

�ارك، ولXعل?�ا بeلC أن الق�سXة الrق�س ال-�راتXة ال@#اXsة خالله م-ع#�ی% .�Z ح�مة شه� رمKان ال#
  .الGه�دLة ال#"ع�مة لألق<ى تZ#� على ق�اس-ه اإلسالمXة ع?� تقا_ع ال#?اس�ات

إن ساحة ال#Z@� األقـ<ى هـي سـاحة ال#ع�.ـة ال#�."�ـة علـى اله��ـة وهـي ال#ـZ-ه�فة 'ـاإلحالل 
 رمـKان إن ٢٨عـ�وان  'اب الع#�د قادرة علـى .ـ�Z ةال�ی?ي، وUن اإلرادة ال#-�ث�ة ال-ي ح�Kت في ساح

  .ح�Kت
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ًانrالقا مـ% ذلـC فإن?ـا نـ�ع� أهل?ـا فـي القـ�س وج#Xـع الفلـGG?GrZ% القـادر�% علـى ال�صـ�ل إلـى 
 والKفة الغ��Xة، إلى ال��ا  فـي ال#ـZ@� األقـ<ى م?ـe ١٩٤٨ال#Z@� األق<ى م% األراضي ال#h-لة عام 

   . رمKان٢٨ االث?G% رمKان وح-ى ع<� ی�م ٢٧مZاء ی�م األح� 
ــاء ال#ــZ@� األقــ<ى وعل#ــاء القــ�س ووجهاءهــا وعائالتهــا ومPســZاتها إلــى حــb� ونــ �rع� خ�

 �@Zعلــى ال#ــ %G?_�-Zــ<� ه@#ــة ال#ــ ــام ل ــ�ا علــى اســ-ع�اد ت ال@#ــاه�G ال#ق�ســXة والفلــX?GrZة، ل�gXن
  .األق<ى

ة ك#ا ن�ع� عل#اء األمة الع��Xة واإلسالمXة وأعالمها ون\2ها وهG}اتها وأح"ابها إلى إ_الق سلZل
مــ% ال-�h.ــات الفاعلــة وال#-�اصــلة، ال#ــZان�ة ألهل?ــا فــي القــ�س، '#ــا فــي ذلــC الــKغ� علــى ال�ghمــات 

fٌل�gX لها م��t ق� ض� االح-الل وم\rrاته اإلج�امXة ض� األق<ى   .ن
ًخ-امـا، فإن?ـا الGــ�م فـي سـاحة م�اجهــة مف-�حـة مـع االحــ-الل، وأمـام ج�لـة خGrــ�ة ومh-�مـة مــ% 

ــى ال#ــZ@� األ ــ� أث2ــ� الــ<�اع عل ــ<الhه، وق ــة القــ�س ل قــ<ى والقــ�س hLــاول ال#h-ــل فGهــا حــBZ ه��
 ،���rم ه� أن ن<�2 ون�اصل ال�Gل�ب م?ا الr#و.ل ال ،%g#م Cال ذلbال�رس الع#لي أن إف' �Gنال#ق�س
وأن ال نZ-ع@ل ال?<�، فلـ?O% علـى قـ�ر االسـ-ع�اد وال#ـPZولXة، للـ�فاع عـ% أقـ<انا وق�سـ?ا، واسـ-O#ال 

fe نـZأل هللا أن نh-فـل 'ـه فــي سـاحات ال#ـZ@� األقـ<ى وسـاحة 'ـاب الع#ـ�د وســاحات مـbه� ال?ـ<� الـ
  .الق�س .لها

  ٢٧/٤/٢٠٢١ مPسZة الق�س ال�ولXة
  ٢٧/٤/٢٠٢١م�قع م�ی?ة الق�س 

***  

  نشPو قان�نXة
"yووت z-مان رای�Gة": هXانZض� اإلن %G-#ل ج��Gاب إس�ائOع?اص� ارت  

  GG?GrZ% ت@-#ع في األراضي ال#h-لةfه#ا الف<ل الع?<� واالضrهاد ض� الفل
  

یـ�م في تق��ـ� أصـ�رته " % رای-z ووتyه�Gم"اته#� م?/#ة – الXhاة ال@�ی�ة –الق�س ال#h-لة 
تـZ-?� و. fال�الثاء الZلrات اإلس�ائGلXة 'ارتOاب ج��#-G% ض� اإلنZانXة ه#ا الفـ<ل الع?ـ<� واالضـrهاد

bــ ــى هــeه ال?-ــائج إلــى سXاســة ال�ghمــة اإلســ�ائGلXة ال ــة اإلســ�ائGلGG% الGهــ�د عل ?#Xw املة لإل'قــاء علــى
نالفلGG?GrZ% واالن-هاكات ال@XZ#ة ال-ـي ت�تOـE ضـ� الفلـGG?GrZ% الـeی% X|Lـ�b فـي األراضـي ال#h-لـة،  ُ

  .'#ا فGها الق�س الXt�bة
الـZلrات اإلسـ�ائGلXة وج��#-ـا : َت@ـاوزوا الhـ�" صـفhات، جـاء 'ع?ـ�ان ٢٠٤ال-ق��� الـ<ادر فـي 

و�ع�ض ال-ق��� ال�اقـع الhـالي، إذ ت�جـ� . ، في معاملة إس�ائGل للفلf"%GG?GrZ?<� واالضrهادالف<ل الع
 هي ال@هـة ال�ئXـXZة ال-ـي تghـB ال#?rقـة بـG% نهـ� األردن وال�hـ� – ال�ghمة اإلس�ائGلXة –سلrة واح�ة 
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هج ام-Xازات ت#?ح هeه الZلrة 'gbل م#?. ال#-�س�، ح�G تgZ% م@#�ع-ان م-Zاو�-ان في الB@h تق���ا
ّللGه�د اإلس�ائGلGG% بG?#ا تق#ع الفلGG?GrZ%، و�#ارس هeا الق#ع 'gbله األش� في األراضي ال#h-لة َ.  

ْحeرت أص�ات 'ارزة _ـ�ال سـ?�ات مـ% "ك�G?G روث قال " ه�Gم% رای-z ووتy"ال#�ی� ال-?فfeG لـ ّ
نأن الف<ل الع?<� س�gX وشgXا إذا لB ی-غ�G مZار الBgh اإلس�ائGلي  f%GG?GrZه ال�راسة . للفلeُت/ه� ه

 %Gة ال#-#�ل-ـXانZضـ� اإلنـ %G-#ـ�م ال@ـ��Gال EOا ال�اقع وت�تeة أح�ث� هXلGات اإلس�ائrلZة أن الXلG>ال-ف
  ".fفي الف<ل الع?<� واالضrهاد

fإلـى أن ال?-ـائج ال-ـي ت2ـG% الفـ<ل الع?ـ<� واالضـrهاد ال " ه�Gمان رای-z ووتy"و��Gb تق���  ّ
ّتغ�G ال�ضع ا لقان�ني لألراضي ال#h-لة، ال#�gنة م% الKفة الغ��Xة، '#ا فGها الق�س الXt�bة، وغ"ة، .#ا ُ

  .ال تغ�G واقع االح-الل
fأو الف<ل الع?ـ<� قـ� صـXغ فـي سـXاق م-ـ<ل ) أ'ارتهای�('ع� أن .ان م<rلح "وحEZ ال-ق��� 

#GGــ" ال#PســZي والق#ــع و�ــgbل الh/ــ� علــى ال-. '@?ــ�ب أف��Xuــا، أصــ�ح الGــ�م مــ<rلhا قان�نXــا عال#Xــا
نالــb�ی�ی% والفــ<ل الع?ــ<� م2ــ�أ أساســXا فــي القــان� الــ�ولي f" . ــة لق#ــع ج��#ــة الفــ<لXــة ال�ولXtاالتفا

ــة علGهــا �tالع?ــ<� وال#عاf " ة?Zــ ــ<� (١٩٧٣ل ــة الفــ<ل الع? Xtاتفاf (ئ "وbن/ــام رومــا األساســي ال#?ــ
�fفـان الفـ<ل الع?ـ<� 'اع-�ـاره ج��#ـة Lُع) ن/ام روما األساسي (١٩٩٨لZ?ة " لل#gh#ة ال@?ائXة ال�ولXة ِّ

  :نض� اإلنZانXة ت-�O م% ثالثة ع?اص� أساسXة
  .m نXة إ'قاء Xw#?ة ج#اعة ع�Xtة على أخ�- ١
  . سXاق م% الق#ع ال##?هج م% ال@#اعة ال#هX#?ة ض� ال@#اعة ال#ه#bة- ٢
  . األفعال الالإنZانXة- ٣

 �GZتف EZوح"yووت z-مان رای�Gم علـى أنهـا ال فإن اإلشارة إلى ا" ه�Gال Bة تفهXtُل@#اعة الع�
ت-?اول ال#عاملة على أساس الZ#ات ال�راثXـة فhـEZ، بـل أLـKا علـى أسـاس ال?ـEZ واألصـل القـ�مي أو 

2� ه�Gم% رای-z ووتـy هـeا الفهـB األوسـع . fاإلث?ي، على ال?�h ال#h�د في اتفاXtة ال-#GG" الع?<�rت
نفي االضrهاد، .#ا Lع�فها ن/ام روما األساسي والقان� ال�ولي وال@��#ة ض� اإلنZانXة ال#-#�لة . قللع� ّ

قالع�في، ت-�O م% ال�hمان الb�ی� مـ% الhقـ� األساسـXة ل#@#�عـة ع�Xtـة، أو إث?Xـة، أو غ�Gهـا 'قـ<�  ن
"GG#تf.  

أن ع?اصــ� ال@ــ��#-G% ت@-#ــع فــي األراضــي الفلــX?GrZة ال#h-لــة، " هGــ�م% رایــ-z ووتــy"وأكــ� 
وت-#�ـل هـeه الـXZاسة فـي اإل'قـاء علـى Xw#?ـة اإلسـ�ائGلGG% . ة إسـ�ائGلXة واحـ�ةك@"ء م% سXاسـة ح�gمXـ

نتق-� فـي األراضـي ال#h-لـة 'ق#ـع . الGه�د على الفلGG?GrZ% في ج#Xع أنhاء إس�ائGل واألراضي ال#h-لة
  .م#?هج وأع#ال الإنZانXة ض� الفلGG?GrZ% القا_?G% ه?اك

X@ــة ب?ــاء علــى ســ?�ات مــ% ال-�ثGــ� الhقــ�قي، إلــى هــeه ال?-" ه�Gمــان رایــ-z ووتــy"ووصــل� 
، وقارنـ� مـ% خاللهـا  mودراسة الhاالت، وم�اجعة وثائ� ال-\rـ�X ال�ghمXـة، وتـ<��hات، ومـ<ادر أخـ�
ــة 'ــــالGه�د  ــة وUســـ�ائGل ب-لــــC ال#-علقـ ــي ال#h-لــ ــي األراضـ ــGG?GrZ% فــ ــات ت@ــــاه الفلـ ـــXZاسات وال##ارسـ ال
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�وراسـل� ال#?/#ـة الhق�Xtـة ال�ولXـة ال�ghمـة اإلسـ�ائGلXة . ناإلس�ائGلGG% الeی% �bX|L في نفz ال#?ـا_
�Gرد٢٠٢٠ت#�ز /في ی�ل fأ �  . _ال�ة م?ها ع�ض وجهة ن/�ها 'bأن هeه القKاLا، لO?ها لB ت-ل

وأك�ت ال#?/#ة أنه وفـي م\-لـف أنhـاء إسـ�ائGل واألراضـي ال#h-لـة، سـع� الـZلrات اإلسـ�ائGلXة 
ّوت2?ـ� . Gه�دLة وت�.G" مع/B الفلGG?GrZ% في م�اك" سgانXة مg-/ةإلى ز�ادة األراضي ال#-احة لل2ل�ات ال َ

في الق�س، على . دL#�غ�افي م% الفلGG?GrZ%" ته�ی�"الZلrات سXاسات لل-\�Xµ م#ا وصف-ه عل?ا 'أنه 
سG2ل ال#�ال، تh�د خrة ال�ghمة لل2ل�Lة، '#ا bL#ل األج"اء الغ��Xة وتلC ال#h-لة الـXt�bة مـ% ال#�ی?ـة، 

، بــل وتhــ�د ال?ــEZ ال�L#غ�ا�Xــة ال-ــي تأمــل فــي "الhفــا� علــى أغلX2ــة یه�دLــة م-G?ــة فــي ال#�ی?ــة"بهــ�ف 
  .الhفا� علGها

%GG?GrZـا ضـ� الفلـX@ة م?هXلGات اإلسـ�ائrلZالـ "G#ة، ت?#Xي . ّولإل'قاء على الهZسـP#ـ" الGG#-ال
ــ�ات الGه� ــات ال2ل ــfe ی�اجهــه الفلــ�G?GrZ فــي إســ�ائGل Lــb#ل قــ�انG% تــZ#ح ل#} ــا نال Xة فعل�Gــة الــ<غ Lد

'اس-�عاد الفلGG?GrZ%، ووضـع مG"انXـات ت\ـ<� جـ"ءا ضـ}Xال مـ% ال#ـ�ارد لل#ـ�ارس الفلـX?GrZة مقارنـة 
%GGلGهــ�د اإلســ�ائGال-ــي ت\ــ�م األ_فــال ال Cلــة، فــإن شــ�ة الق#ــع ت�قــى إلــى الق#ــع . ب-لــ-h#فــي األراضــي ال
fض حgـB عـ�gZ شـ�ی� القـ�Zة علـى bL#ل هـeا الق#ـع فـ�. fال##?هج، وه� ش�  لh-Gق� الف<ل الع?<�

 Bقــة حقــ�قهr?#ال zل م?فــ<ل فــي نفــgbــ' �bــX|L %یeهــ�د الــGال %GGلGمــع مــ?ح اإلســ�ائ ،%GG?GrZنالفلــ
قالOاملة '#�جE القان� ال#�ني اإلس�ائGلي، الhL fe-ـ�م الhقـ� ارت2Oـ� الـZلrات اإلسـ�ائGلXة م@#�عـة  .ن

%GG?GrZل خ�قـا الع�یـ� مـ% االنوان . م% االن-هاكات ض� الفلgbلـة تـ-h#ـة فـي األراضـي ال�Oهاكـات ال#�ت-
fجXZ#ا للhق� األساسXة وأع#اال الإنZانXة هي ش�  ل-hق� الف<ل الع?<� ُّ : وتـb#ل هـeه االن-هاكـات. ق

الق�Gد ال#b�دة علـى ال-?قـل ال#-#�لـة فـي إغـالق غـ"ة ون/ـام ال-ـ<ار�ح؛ ومـ<ادرة أك�ـ� مـ% ثلـ� أراضـي 
Xــة؛ وال/ــ�وف القاسـXفة الغ��Kآلالف الـ �Zــل القــGــة ال-ـي أدت إلــى ال-�حXفة الغ��Kة فــي أجــ"اء مـ% الــf

قالفلـGG?GrZ% مـ% دLـارهB؛ وح�مــان م}ـات آالف الفلـGG?GrZ% وأقـار�هB مــ% حـ� اإلقامـة؛ وتعلGـ� الhقــ� 
%GG?GrZالفل %Gة ل#الیXة األساسXال#�ن.   ،Bه ال@ـ�ائeـاب هـOل جـ�ه� ارتgbالع�یـ� مـ% االن-هاكـات ال-ـي تـ

 ش�ه القا_ع ل#?ح الفلGG?GrZ% ت<ار�ح ب?اء وه�م آالف ال#?ازل 'h@ة �Xـاب ال-ـ<ار�ح، ال م�ل ال�ف=
، م�ل Xtام إس�ائGل فعلXا ب-@#G� سـ@ل الـgZان الـfe . تZ-?� إلى أf م�2ر أم?ي m'ع= االن-هاكات األخ�

، وت#?ــع  mتــ�ی�ه فــي األراضــي ال#h-لــة، تــZ-\�م األمــ% ذر�عــة ل-hقGــ� مــآرب دL#�غ�ا�Xــة أخــ� ــB شــ#ل ً ل
. العائالت الفلX?GrZة ال-ي ت|yX ه?اك 'gbل ش�ه تام وت#?ع سـgان غـ"ة مـ% ال|ـyX فـي الـKفة الغ��Xـة

fقال� ه�Gم% رای-z ووتy إنه ح-ى ع?�ما gbLل األم% ج"ءا م% الـ�افع، فإنـه ال ی2ـ�ر الفـ<ل الع?ـ<� 
Eیeهاد، ت#اما .#ا ال ی�2ر الق�ة ال#ف�_ة أو ال-عrواالض.  

نن مالیـG% الفلـGG?GrZ% مـ% حقـ�قهB األساسـXة، دو م2ـ�ر أم?ـي مـ�bوع وفقـ� ح�ما: "قال روث
هـeه الـXZاسات ال-ـي ت#ـ?ح الGهـ�د . ل�OنهB فلGG?GrZ% ول�ZXا یه�دا، لzX م@�د مـZألة احـ-الل تعـZفي

، وت#Gــ" ضــ� الفلــGG?GrZ% بــ�رجات م-فاوتــة  �bــX|L ــازات أی?#ــا .ــان�اX-قــ� واالمhال zنفــ %GGلGّاإلســ�ائ ُ ن ق
، تعzg سXاسة ت#?ح ام-Xازا لbعE على حZاب اآلخ�أی?#ا  �bX|L ن.ان�ا."  



  

 
١٦

ت<��hات الZلrات اإلس�ائGلXة وUج�اءاتها في الZ?�ات األخ�Gة أوض�h نG-ها اإل'قاء على Xw#?ة 
%GGلGه�د اإلس�ائGانة دسـ-�ر�ة عـام . الgس% قان� له م Cل ٢٠١٨نش#ل ذلGدولـة " یـ?� علـى أن إسـ�ائ

fهــ�دGال Eعbــة للــXق�م" %G?_�-Zــازات لل#ــX-ــة ال-ــي ت#ــ?ح ال#"�ــ� مــ% االمXال#-?ام %Gوم@#�عــة القــ�ان ،
ناإلس�ائGلGG% في الKفة الغ��Xة وال ت�Z على الفلGG?GrZ% الـeی% X|Lـ�b فـي نفـz ال#?rقـة، وال-�سـع  f

ُح-#ال ا. الهائل في ال#Z-�_?ات في الZ?�ات األخ�Gة والX?2ة ال-X-hة ال#<اح�ة لها ال-ي ت��rهB 'إس�ائGل
fأن Lعقــ� زsــBX إســ�ائGلي مــZ-ق2لي ی�مــا مــا صــفقة مــع الفلــGG?GrZ% تفOــC ال?/ــام ال-#GGــ" ال ی?فــي هــeا 

الـZلrات اإلسـ�ائGلXة 'إنهـاء ج#Xـع أشـgال الق#ـع وال-#GGـ" " ه�Gمان رای-z ووتـy"و_ال�2  .ال�اقع ال�Gم
فـي ذلـC ح��ـة ال-?قـل، وت\ـ<�X ال-ي ت#?ح ام-Xازا للGه�د اإلسـ�ائGلGG% علـى حـZاب الفلـGG?GrZ%، '#ـا 

  .األراضي وال#�ارد، والh<�ل على ال#Xاه والOه��اء وغ�Gها م% ال\�مات، وم?ح ت<ار�ح ال2?اء
� مـع الـKالعG% 'ــgbل " ال#gh#ـة ال@?ائXـة ال�ولXــة"و_ال2ـ� ال#?/#ـة مg-ـE االدعــاء فـي Gقh-ـال'

َم�ث� في ال@��#-G% ض� اإلنZانXة ال#-#�ل-G% في الف<ل الع?<� على ال�ول . f واالضrهاد ومقاضاتهBق
mاألخـ� أن تفعـل ذلــC أLـKا وفقـا لق�انG?هــا ال#hلXـة '#�جــE م2ـ�أ ال�الLـة القــKائXة العال#Xـة، وأن تفــ�ض 

  .عق��ات ف�دLة على ال#PZولG% ع% هاتG% ال@��#-G%، تb#ل ح/� الZف� وت@#G� األص�ل
نXة L@ـE أن تـ�فع ال#@-#ـع الـ�ولي وأضاف� أن ال?-ائج ال-ي ت\ل� إلى وج�د ج�ائB ضـ� اإلنـZا

قإلى إعادة تقX2_ BXGعة ع#له في إس�ائGل وفلـGrZ% واع-#ـاد نهـج ی�.ـ" علـى حقـ� اإلنـZان وال#ـZاءلة 
" األمـB ال#-hـ�ة"علـى الـ�ول تـGgbل ل@?ـة تhقGـ� تا'عـة لــ . ال#-�قفة" ع#لXة الZالم"ب�ل أن Lق-<� على 

� في ال-#GGـ" والق#ـع ال##?ه@ـG% فـي إسـGقh-م�عـ�ث عـال#ي تـا'ع لل E>اث م?ـ�h-واسـ ،%GrZل وفلـGائ�
 %Gة إلنهـاء هـاتXاإلج�اءات ال�ول �bhمع تف��= ل ، fلألمB ال#-h�ة ل@��#-ي االضrهاد والف<ل الع?<� َ

Bاء العالhع أنX#في ج %G-#��@ك#ا دع�  .ال"yووت y-مان رای�Gعلى ال�ول أن تف�ض شـ�و_ا تـ��� " ه
gZاع�ات العZ#ة والhع األسلXب %g#ات مل#�سة و��rة خXلGات اإلس�ائrلZل 'ات\اذ الGة إلس�ائX?ة واألم��

%G-#ال@ـ�� %Gابها هاتOم?ها 'ات@اه إنهاء ارت �، . ال-hق نودعـ� الـ�ول لفhـ� االتفاقـات، وخrـ� ال-عـاو
 ،Bــاب ال@ــ�ائOال#�اشــ��% فــي ارت %G#اهZفــي ال#ــ �Gل لل-ــ�قGال ال-@ــارة وال-عامــل مــع إســ�ائgــع أشــX#وج

µ\-ال والgها إنهاء أشـGا، عل?g#م Cذل �gL ا ال#�Gان، وحZة على حق� اإلنrbه األنeه �Gم% تأث �Xن ق
ّاألنrbة وال-#��ل ال-ي ی-G2% أنها تZهل هeه ال@�ائB ال\�Grة ّ.  

نبG?#ا ی-عامل مع/B العالB مع االح-الل اإلس�ائGلي ال#Z-#� م?e ن<ف ق� على أنـه : "وقال روث
ال-ي اس-غ�ق� عق�دا، وصل اضrهاد الفلGG?GrZ% ه?اك إلى ح� " ع#لXة سالم"ا حالة مPق-ة س-hلها ق���

fواس-#�ار�ة ی-�افقان مع تع��فات ج��#-ي الف<ل الع?<� واالضrهاد نعلى أول}C الeی% ZLع� جاه�ی% . َ
� الZالم اإلس�ائGليGقhـة، أ- إلى تXأو .�نف�رال %Gل في دولة واحـ�ة أو دول-ـhي، س�اء .ان ال?GrZن الفل

  ".قLع-�ف�ا في هeه األث?اء بهeا ال�اقع على حXuق-ه و�Z-\�م�ا أدوات حق� اإلنZان الالزمة إلنهائه
  ٢٧/٤/٢٠٢١الXhاة ال@�ی�ة 

***  
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  اع-�اءات
 اع-قاالت وUصا'ات '#�اجهات مـع االحـ-ـالل 'ال\ـلGـل والقـ�س

 

ح-الل اإلس�ائGلي في  ت�اصل� ال#�اجهات اللGلXة بG% ش�ان وج?�د جyX اال- فلGrZ% ال#h-لة 
 م�اه#ات واق-hامات ت\للها فX� ،eG#ا واصل� ق�ات االح-الل ت?م?ا_� م\-لفة 'الKفة الغ��Xة ال#h-لة

mاع-قال ع�دا م% ال�bان، بG?#ا في 'ع= ق� الق�س ت<�m ال�bان لع?اص� م% وح�ة ال#Z-ع��G% الeی% 
  .حاول�ا ت?فeG اع-قاالت في ال�rر وال|��ZXة

ب�G لBh، اع-قل� ق�ات االح-الل شابG%، واع-�ت 'ال�Kب على آخ� خالل م�اجهات في مhاف/ة 
Bhل �Gالي ل#�ی?ة ب#bق�ب ال#�خل ال.  

وقال نادf األس�G إن م�اجهات ان�لع� على م�خل ب�G لBh الb#الي مع ق�ات االح-الل ال-ي 
نشابG% 'ع� مالحق-ه#ا، دو أن أ_لق� خاللها ق?ابل الغاز ال#GZل لل�م�ع وق?ابل ال<�ت، اع-قل� خاللها 

  .تع�ف ه��-ه#ا، .#ا اع-�ت 'ال�Kب على م�ا_% ح�G نقل إلى ال#b-Zفى ل-لقي العالج
 ش�ان خالل ٣ی�م ال�الثاء،  ق�ات االح-الل االس�ائGلي ف@� وفي مhاف/ة الق�س، اع-قل�... 

  .نم�اجهات ع?Xفة ان�لع� في حي ج2ل ال"�-�
ع-قال .ل م% 'اسB سG2-اني، وح#ادة ع2�و، وعالء ال<Xاد، م% mوأفاد نادf األس�G 'أنه ج� ا

  .ق2ل م@#�عة م% ال#Z-ع��G% اق-h#�ا الhي ب�عB م% جyX االح-الل
 BهGع� االع-�اء عل' %GGل، اع-قل� ش�_ة االح-الل ثالثة ش�ان مق�سGوفي ساعات م-أخ�ة م% الل

-الل الbاب دمحم ن<ار والف-ى دمحم أب� 'ال�Kب ال#�2ح 'الق�ب م% 'اب حrة، .#ا واع-قل� ق�ات االح
 مZ-�_?ا، ال#Z@� ٧٥ك#ا ق-Bh . رمGلة م% م?rقة 'اب العام�د، .#ا واع-�ت على ف-اة في الZاحة

 .األق<ى ال#�ارك، م% جهة 'اب ال#غار�ة، '�hاسة مb�دة م% ش�_ة االح-الل
احات األق<ى، إلى أن غادروه وأفاد شه�د Xsان، 'أن هPالء ال#G?_�-Z% نفeوا ج�الت اس-ف"از�ة في '

  و.االت. م% جهة 'اب الZلZلة
  ١٤ص/٢٨/٤/٢٠٢١ال�س-�ر 

*** 
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Bفي 'اب العام�د وتع-قل ع�دا م?ه %GGق�ات االح-الل تق#ع م}ات ال#ق�س  
 

قــ�ات االحــ-الل اإلســ�ائGلي، اللGلــة، م}ــات الــ�bان ال#-�اجــ�ی% قــ�ب 'ــاب   ق#عــ�–  وفــا–القــ�س 
 .الق�س الق�L#ة واع-قل� ع�دا م?هB أب�اب أح� �دالعام

 شه�د Xsان 'أن ق�ات االح-الل _�دت 'ـالق�ة ال#-�اجـ�ی% فـي 'ـاب العـام�د واع-ـ�ت علـGهB وأفاد
  .'ال�Kب و�ق?ابل ال<�ت والغاز

اع-قل� ق�ات االح-الل اإلس�ائGلي، الbابG% إب�اBXw ال�ج2ي، وع��% ال"عانG% م% 'اب العام�د ك#ا 
  .في الق�س

<ادر مhلXــة 'ــأن قــ�ات االحــ-الل اع-قلــ� الــbابG% مــ% بــG% ال@#ــاه�G ال#h-ــb�ة فــي  مــوأفــادت
، وذلــC إلGهــاســاحة 'ــاب العــام�د، حGــ� تفــ�ض تلــC القــ�ات _�قــا عــ��gZا فــي ال#?rقــة وت#?ــع ال�صــ�ل 

 مه�جان حاش� ن/B اح-فاال 'إج�ار االح-الل على إزالة ال�hاج" الع��gZة في ساحة وم�Xh إفbالبه�ف 
   .عام�د'اب ال

، اللGلة، ثالث سXارات ق�ب ق��ة ب�G إكZا ش#ال غ�ب الق�سو �?_�-Zناح� م   .ق
ــة قــ�ب مــZ-�_?ة دوأفــادت مــ<ا  ــإح�اق مــG?_�-Z% ثــالث ســXارات م-�قف ــة ' ــة فــي الق�� Xلhر م

ــة بGــ� إكــZا، وهــB" رامــ�ت" ــ� ق�� ?rقL %GGــة، تعــ�د ل#ق�ســ نشــ� الق�� XsــZى ح#ــ�دة غGــ�، وانــz : ق
  . خلفال\EGr، ولعائلة أب�

وأضاف� ال#<ادر، أن ال#G?_�-Z% خ�rا شعارات ع?<��ة، وحr#ـ�ا زجـاج الع�یـ� مـ% الـXZارات 
  .ال#-�قفة في ذات ال#?rقة

  ٢٨/٤/٢٠٢١الXhاة ال@�ی�ة 
***  

  ٍ_�اقB بل�Lة االح-الل ت�زع إخrارات لله�م في ال|ZXاو�ة
  

 بهــ�م م?ــbآت ��٢٠٢١ــل إب/  نXــZان ٢٧یــ�م ال�الثــاء، �ت ســلrات االحــ-الل اإلســ�ائGلي، أخrــ
  .سX?gة في بل�ة ال|ZXاو�ة ش#ال م�ی?ة الق�س ال#h-لة

ّو�hــEZ شــه�د Xsــان فــإن _ــ�اقB بل�Lــة االحــ-الل ب-ع"�ــ"ات عــ��gZة اق-h#ــ� بلــ�ة ال|XــZاو�ة، 
  .وأخ�rت به�م ب?اLات وم?ازل سX?gة في ال2ل�ة

ُ'عـ= الG2ـ�ت وال#?ـb}ات فـي ّوعلق� _�اقB بل�Lة االح-ـالل أوام� اس-�عاءات وUنeارات ه�م على 
  .ال2ل�ة، وقام� ب-<���ها، و�-<��� _�قات ال2ل�ة، خالل ع#لXة االق-hام

وت-ع�ض ال|ZXاو�ة 'gbل ش�ه ی�مي الق-hامات ق�ات االح-الل ال-ـي ت-ع#ـ� اع-قـال شـ�ان ال2لـ�ة 
 f�>عــ% ال-ـ BهGوث?ـ %G?_اولـة م?هــا إلرهـاب ال#ــ�اhها فــي مbــ�ت وتف-ـG2ال Bh-هـا وتقـ-G-اماتهــا وفh-الق

  .وم#ارساتها
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وتعاني ال|ZXاو�ة م% ح#لة عقاب ج#ـاعي ت#ارسـها سـلrات االحـ-الل 'hـ� سـgانها، مـZ-\�مة 
  .كل وسائل ال-?GOل والق#ع 'hقهB، '#ا فGها ف�ض ال�KائE وت���h م\الفات

وت#?ع سلrات االح-الل أهالي ال2ل�ة م% ال2?اء، وته�م م?ـازلهB وتـ�زع 'ـgbل أسـ�2عي إخrـارات 
نب�ع� ال2?اء دو ت�خ�X، وفي ال#قابل ت�ف= ال#<ادقة علـى ال\��rـة الهgXلXـة، ال-ـي ت#gـ% األهـالي  m

  .م% ال2?اء وال-�سع لG-?اسE مع ال"�ادة الX2rعة
  ٢٧/٤/٢٠٢١م�قع م�ی?ة الق�س 

***  

  اع-�اءات/ تقار�� 
  ً مق�سXا م?e ب�اLة العام٦٣٣االح-الل اع-قل 

  

، إن ق�ات االح-الل اإلس�ائGلي ق� اع-قل� قال م�." فلGrZ% ل�راسات األ ّس� mا م% ٦٣٣X?GrZفل ً
ّوأوضح ال#�." في بXان له أن االح-الل ZL-\�م سXاسة االع-قـاالت .fم�ی?ة الق�س م?e ب�اLة العام ال@ار ٍ

ال#�gفــة فــي القــ�س .عقــاب ج#ــاعي، الســ-?"اف ال#ق�ســGG% وردعهــB عــ% الــ�فاع عــ% ال#�ی?ــة ال#ق�ســة، 
  .-hامات ال#-<اع�ة لل#Z@� األق<ىوال-<�f لالق

 �ــع�ت م?ـــe ب�اLـــة العـــام ال@ـــار مـــ% االع-قـــاالت 'hـــ fوتـــا'ع ال#�.ـــ"، إن ســـلrات االحـــ-الل صـ ّ ّ
ال#ق�سGG%، وال-ي تأتى ض#% االس-ه�اف ال#�اش� لل�ج�د الفلGrZ?ي وال#gانة ال-ار�\Xة وال�ی?Xة لل#�ی?ـة 

  .ال#ق�سة
 سXاسـة م#?ه@ـة ومقـ<�دة السـ-?"اف ال#ق�سـGG%  ضـ#%وتـأتي االع-قـاالت ال#ـZ-#�ة فـي القـ�س

  .وخل� واقع م|bXي واق-<ادf وأم?ي قاسى
و�Z-ه�ف االح-الل .ل م?احي حXاة ال#ق�س�Gh' ،%GG ت<�ح مه�دة وغ�G مـZ-ق�ة، لـ�فعهB إلـى 
ًت�ك م?ازلهB ومق�ساتهB _�اXsة لالح-الل واله�ب إلL@اد حXاه أم?ة و.��#ة 'عG�ا ع% م?غ<ات االحـ-الل 

  .اس-ه�افه ال#Z-#� لهBو
ّو�EZh بXان م�." دراسات أس� فلGrZ% فإن ن�Zة االع-قاالت مـ% القـ�س تـgbل مـا ی"�ـ� عـ%  m

mم% م@#ل حـاالت االع-قـاالت ال-ـي ت@ـ� فـي .ـل أنhـاء األراضـي .ـل شـه�، وال تـZ-�?ى ال?ـZاء، % ٤٠
ال#�ی?ــة ال#ق�ســة 'ــgbل اســ-ه�اف "mوال#�ضــى، و.�ــار الــZ%، واألســ� ال#hــ�ر�%، وال?ــ�اب، وهــeا یP.ــ� 

  ".م�روس
ّوذ.ــ� الX2ــان أن االحــ-الل LــZ-ه�ف ال�مــ�ز ال�ی?Xــة فــي القــ�س إلرهــابهB ومــ?عهB مــ% تhــ��= 

  .ال#�ا_?G% على ال-<�f الق-hامات ال#G?_�-Z% وع#لXات ال-ه��� ال#Z-#�ة
 f١٨٢، و�EZh الX2ان فإن م% بG% حاالت االع-قال ال-ي ج�ت في الق�س م?e ب�اLة العام ال@ار

  .ً عاما١٨حالة اع-قال لقاص��% ال ت"�� أع#ارهB ع% 
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وأشار الX2ان إلى أن ج#XعهB تع�ض�ا لل-?GOل والـ�Kب لh/ـة االع-قـال، وف�ضـ� علـGهB غ�امـات 
  .مالXة مقابل إ_الق س�احهB 'ع� اح-@ازهB لZاعات أو أLام

G-هB اعـ-قل% فـي مhـ�X  حالـة غـال٣٣2بG?#ا وصل� حاالت االع-قال بG% ال?Zاء ال#ق�سـXات إلـى 
نال#Z@� األق<ى ال#�ارك، 'h@ة ال��ا  ب�اخله أو ال-<�f له@#ات ال#ـG?_�-Z% الـeی% ی�نـ�Z األمـاك% 

  .ال#ق�سة
mوأضاف م�." فلـGrZ% ل�راسـات األسـ� أن االحـ-الل ال gL-فـي 'ـأوام� االع-قـال لل#ق�سـGG% إن#ـا 

.ـeلC فـ�ض عق��ـة اإل'عـاد عـ% األقـ<ى وعـ% ZLّ-ه�فهB 'ع� إ_الق سـ�احهB 'قـ�ارات الhـ�z ال#?"لـي، و
  ال#?ازل، والغ�امات ال#الXة ال�اه/ة

 قـ�ار إ'عـاد عــ% ال#ـZ@� األقـ<ى وال2لـ�ة الق�L#ـة م?ـe ب�اLــة ٧١ورصـ� ال-ق��ـ� إصـ�ار االحـ-الل 
 Cلe. ،اليhم% األ_فال٦٥ ما ی"�� ع% أص�رتالعام ال Bه-G2غال %GGمق�س �h' م?"لي zق�ار ح� .  

  ٢٧/٤/٢٠٢١لق�س م�قع م�ی?ة ا
***  

  تقار��
  نل#اذا BrhL الفل�G?GrZ .ام�Gات االح-الل خالل اله�ات؟

  م�قع م�ی?ة الق�س  خاص–fك#ال ال@ع�2 
ًتgbل .ام�Gات ال#�ا�tة ج"ءا أساسXا م% م?/�مات ال�قا'ة وال�ص� األم?Xة، ال-ي أقامهـا االحـ-الل  ً

، ض#% اإلجـ�اءات ال-ـي ی?فـeها ل#hار�ـة ١٩٤٨ اإلس�ائGلي في الق�س والKفة وم�ن ال�اخل ال#h-ل عام
  .ع#لXات ال#قاومة وم-ا'عة م?فeیها وم�ا�tة حXاة الفلGG?GrZ% ومع�فة ال#bار.G% في ال#�اجهات الbعX2ة

 �Gتـ<ع Bه ال#?/�مات، بل 'ادروا وخالل ع�ة م�اسeأمام ه f�في األی�-gم �G?GrZف الفلuL Bنل
 ال#?/�مــات و.ـام�Gات ال#�ا�tــة، لـZلE االحــ-الل القـ�رة علــى قوم�اجهـات م\-لفـة إلــى تrhـBX وحــ� هـeه
  .رص� ال#قاومG% وال#bار.G% في ال#�اجهات

خالل ال#�اجهات الع?Xفة ال-ي ش#ل� أحXاء م\-لفـة فـي القـ�س ال#h-لـة، خـالل األLـام ال#اضـXة، 
  .ك�� م% م�قعفي �wة 'اب العام�د، 'ادر ع�د م% ال�bان ال#ق�سGG% ل-BXrh .ام�Gات ال#�ا�tة في أ

ًوأ�ه�ت مقـا_ع مـ<�رة شـا'ا Lـ<ع� إلـى .ـام�Gات م�ا�tـة و�rh#هـا، وسـ� ه-افـات ح#اسـXة مـ% 
ــال م@#ــع .ــام�Gات م�ا�tــة  جانــE الــ�bان،  ــ�ة الrــ�ر شــ#ال شــ� ال#�ی?ــة، أقف ــا حrــB شــ�ان فــي بل قك#

  .إس�ائGلXة، وأشعل�ا ال?ار ل-عGrل .ل الOام�Gات فGها
ضها أهالي الق�س ال#h-لة، _�ال الZ?�ات ال#اضXة، وخاصة 'ع� وخالل اله�ات الbعX2ة ال-ي خا

االن-فاضة ال-ي شه�تها ال#�ی?ة عقE إح�اق ال#G?_�-Z% للف-ـى الـbهG� دمحم أبـ� خـ�GK، واجـه ال?ـrbاء 
�GZO-وال �hة 'ال�tات ال#�ا�Gقكام.  

 EG>ــL Cــة االحــ-الل وأن/#-هــا، فــي أن ذلــ�tات م�ا�Gــام. BXــrhوت Eــة ت\��ــX#ــ% أه#Oم?/�مــة ت
ال--�ــع والــ�rXZة اإلســ�ائGلXة 'الــbلل، مــا L@عــل مــ% ح#ــالت االع-قــال العــ�bائXة ال-ــي تــb?ها أجهــ"ة أمــ% 
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االحـ-الل، عقــE .ــل �wــة، أو م�ســB م�اجهــة، 'ـال Xt#ــة، إذ ال ت-ــ�ف� لــ�m ســلrات االحــ-الل أf أدلــة أو 
ي مـ% ف�ضـXة وجـ�د مـ<ادر بXانات م<�رة، ح�ل م% قام�ا 'أنrbة مقاومـة االحـ-الل، ولOـ% ذلـC ال ی?فـ

نل�m أجه"ة أم% االح-الل ل@#ع ال#عل�مـات حـ�ل مـ% Lق�مـ� 'أنـrbة مقاومـة االحـ-الل، إذ مـ% ال##gـ% 
 %GGفh>ـة، أو 'عـ= الـX2?مع ال�.االت األج %Gالعامل %GGفh>ال#عل�مات ال#<�رة م% 'ع= ال Cت�ف� تل

GG?GrZالفل %G?_ع� سالمة ال#�اKL ی% الeوال ،%GG?GrZنالفلBه?Gأع E>ن %.  
نو�\�ض الفل�G?GrZ في الق�س ال#h-لة، م?e ب�اLة شه� رمKان ال#�ارك، م�اجهات مـع قـ�ات 
ًاالح-الل وال#G?_�-Z% رفKا ل#\rrات إف�اغ 'اب العام�د م?هB، وتأكG�ا على ع�و�ـة وUسـالمXة ال#gـان،  ً

G?_�-Z#ة ت@#ع للrان ل?قg#ل ال��hة ته�ف إلى تL�ار�ع ته��b#ا لL�>لي ًوتGإس�ائ �r\اق مXفي س ،%
  .ض\B ل-ه��� ال2ل�ة الق�L#ة

  ٢٦/٤/٢٠٢١م�قع م�ی?ة الق�س 
***  

  ّأم الفBh بG% ه#�مها ال�اخلXة ون<�ة الق�س واألق<ى
  

ًأم الفBh األض�اء اب-�اء م% األسـابXع األولـى مـ% ب�اLـة عـام   بل�ةاج-eب� – م�قع م�ی?ة الق�س
ّك فGها اآلالف م% الفلـGG?GrZ% رفـKا ل-فـbي جـ�ائB الق-ـل فـي ّ 'ع� خ�وج ت/اه�ات أسXs�2ة شار٢٠٢١ ً

 أرواح ال#}ـات مــ% ٢٠٠٠ّ، ولل-ـ<عG� فـي ال@ــ�ائB ال-ـي حـ<�ت م?ـe عـام ١٩٤٨األراضـي ال#h-لـة عـام 
ًال�bاب وال?rbاء والXuادات ال#@-#|Xة، وخلف� شـع�را م-عا�#ـا 'ـالقل� لـ�m العـائالت ال-ـي 'ـات أب?اؤهـا  ً ّ ّ

نLق-لــ� ب�حــXbة  ّوســ� الhــارات والــ�bارع وال-@#عــات، مــ% دو أf وازع أو رادعُ نّ االه-#ــام الــfe حازتــه  .ّ
ّال-/اه�ات ال-ي انrلق� ب�اLة هeا العام م�ده إلـى الـ�عي الـfe عgـZ-ه 'عـ� جـ�الت مـ% ردات الفعـل ال-ـي  ّ

ّ لل-�خل ت�اوح� بG% ال<#� وال-/اه�ات ال#h�ودة وقrع ال�rقات، ت�h شعارات تZ-�عي ش�_ة االح-الل
ّول-�O ج"ءا م% الhل �X#ا ال�اقع ه� أنها أساس ال#gbلة، إذ تفG� األرقام أن ح�الي  ّ ّ ً م% الZالح % ٧٠ن

ّإال أن  .ّال#ــZ-\�م فــي جــ�ائB الق-ــل هــ� ســالح إســ�ائGلي خــ�ج مــ% مقــ�ات جــyX االحــ-الل ومــZ-�دعاته
eّا ما ت@لـى ب�ضـ�ح فـي �wـة 'ـاب انbغال أم الفBh به#�مها ال�اخلXة لbL Bغلها ع% الق�س واألق<ى وه

العام�د وم% ق2لها في دعB مPZول ال�hاسـة فـي ال#ـZ@� األقـ<ى، فـادf علXـان، فـي إعـادة ب?ـاء م?"لـه 
ــfe ه�مــه االحــ-الل ــى . ال ــ?هB عل Gع %Gــاو�#hأن الف � .Pــات ســ�ق-ها تrh#' ان?ا�.eــ ــان ت -rh#ــوهاتــان ال ّ ّ ّ

ووف� الXbخ .#ـال  .ّ ال#Z@� وع% ال#�ی?ة ال#h-لةّاألق<ى والق�س وأن ه#�مهB ال�اخلXة ال تbغلهB ع%
سXاسة ح�gمXة إس�ائGلXة ه�فها " ان-bار الع?ف"ّال\EGr، نائE رئzX ال�h.ة اإلسالمXة في ال�اخل، فإن 

إلهـاء شـع2?ا وضـ�ب نـXZ@ه الـ�اخلي وUشـغاله عــ% قـKاLاه ال�_?Xـة .القـ�س واألقـ<ى وال?قـE ومــ<ادرة 
ن، دعـا ناشـ�r فh#ـاو�� إلـى ٢٠٢١ی?ای� /ن�2ع األول م% .ان� ال�انيفي األس .األراضي وه�م ال�G2ت ن

ا علــى تـ<اع� جــ�ائB الق-ــل فـي الــ�اخل وإلL@ــاد حـل لهــا ّال-/ـاه� اح-@اج جــاءت هـeه الــ�ع�ة علــى أثــ� . ًــ
مhاولة اغ-Xال رئzX بل�Lة أم الفBh الZاب� سلX#ان إ��ار�ـة 'عـ� سـاعات مـ% مـbار.-ه فـي عـ"اء شـاب 

  .'@��#ة إ_الق نارق-ل في .ف� ق�ع 



  

 
٢٢

 علــى أســاس  علـى ال@ــ�حًال-/ـاه�ات ال-ــي خ�جــ� رفـKا ل@ــ�ائB الق-ــل ن@hــ� فـي وضــع اإلصــ�ع
ّال#gbلة في تفbي ال@��#ة، وهي ت�ر  سلrات االح-الل وال�b_ة اإلس�ائGلXة في تغLeة ال@��#ة ورفـ�ها  ّ

 m�ه� مفـاده أن ال@��#ـة لـbع#ـل علـى تـ<�ی� مـL ا .ان إعالم االحـ-الل#X�ّ ه االحـ-اللX#ZـL ال�سـ� "مـا
ّم�دها أزمات اج-#اXsة وعbائ��ة وعائلXة، وت\لف م�روث لB ی-#g% الع�ب، '\الف الGه�د، م% " الع��ي ّ ّ

نت\Xrه إلى حل�ل ع�2 القان� وال�b_ة وأجه"ة ال�ولة ّح�K أب?اء أم الفBh 'ق�ة فـي �wـة 'ـاب العـام�د  .ّ ّ
ــG% مــ% شــه� رمــKان،  ــي صــالتي الف@ــ� علــى مــ�m األســ�2عG% األول ًوشــارك الفh#ــاو�� خــ<�صا ف ن

 ٢٣/٤/٢٠٢٠ وال-�او�ح في األق<ى، و.ان اإلم�اد الfe وصل م% أم الفBh ق2ل صالة ف@� یـ�م ال@#عـة
ًعامال ضاغrا أج�2 ق�ات االح-الل على إزالة ال�hاج" ال-ي وضع-ها ع?ـ� 'ـاب حrـة ل#?ـع ال#ـ<لG% مـ%  ً

و.ان لهeا . mة .ان� األقZى على مZ-� م�اجهات 'اب العام�دال�ص�ل إلى ال#Z@� وال<الة �Xه 'ع� لGل
ّال�عB دور .�G2 في .�Z الق�Gد ال-ي حاول االح-الل ف�ضها لX#?ع ج#اه�G الق�س م% ت-��ج ال#�اجهات 

، شــارك ال#}ــات مــ% ٢٤/٤/٢٠١٢ وفــي .ّاللGلXــة 'ــ<الة ف@ــ� حاشــ�ة تP.ــ� ع@ــ"ه أمــام اإلرادة الــbعX2ة
إلــى .. ّمــ% أم الفhــB تXhــة"hــB 'الــ�اخل ال#h-ــل فــي ت/ــاه�ة خ�جــ� تhــ� شــعار الفلــGG?GrZ% فــي أم الف

m، ب�ع�ة م% ق� سXاسXة واج-#اXsة وش�ابXة فh#او�ة ضـ� م#ارسـات "الق�س خ� أح#�"و" ّالق�س األبXة
ق2ل 'اب العام�د، لB تbغل ال-rـ�رات ال�اخلXـة فـي أم الفhـB الفh#ـاو�G% عـ%  .االح-الل في م�ی?ة الق�س

E الـfe ال-"مـ�ه حXـال القــ�س واألقـ<ى، إذ لـB تOـ� ج�افـات االحــ-الل تهـ�م م?ـ"ل مـPZول ال�hاســة ال�اجـ
ح-ـى أ_لـ� أهـالي أم الفhـB ح#لـة ل@#ـع  ٢٢/٢/٢٠٢١ ال<�احXة في ال#Z@� األق<ى فادf علXـان فـي
� هeا ّجZ . ألف دوالر١٢٠وق� ج#ع� الh#لة أك�� م% . ّال-�2عات ل#Zاع�ة فادf على إعادة ب?اء م?"له

 Bة ع#له ال�عXµان على خلXاألق<ى، فاالح-الل ه�م م?"ل عل Bعلى دع %Gاو�#hان ح�ص الفXحارس عل
فOانـ� هـeه . 'الhـارس علXـان" الـbا'اك"في األق<ى .#ا بG% تG@Zل ل#gال#ة ص�تXة أج�اها أح� ع?اص� 

�فاع ع?ـه، ورفـ= ّال#�ادرة ل-أكGـ� رفـ= اسـ-ه�اف االحـ-الل لhـ�اس األقـ<ى، وهـB فـي مق�مـة خrـ�  الـ
�@Z#في ال Bام ب�ورهXuم% ال Bل#?عه B2هGوت�ه BهGاالع-�اء عل."...  

 صالح م% أول م% حeر م% م\rrات االح-الل ال-ي تZ-ه�ف  رائ� الXbخ اب% ام الفBh.انو...
ّـلZX-?ف� األمة للـ�فاع عـ% ال#ـZ@� مـ% الـXZاسات ال-ه���Lـة " األق<ى في خ�r"األق<ى وه� رفع شعار 

وعلـــى الـــ�غB مـــ% مالحقـــة االحـــ-الل لـــه ومعاق2-ـــه 'ـــE2Z م�اقفـــه مـــ% األقـــ<ى . -�عهـــا االحـــ-اللال-ـــي ی
ًوفلGrZ%، إال أنه �ل ثاب-ا على م�قفه، وه� ما .لفه ق�ارات م-�Oرة 'اإل'عاد ع% الق�س واألق<ى ّ ّ.  ،Cلeك

2ـ� سـ?�ات علـى قأ_لق� ال�h.ة اإلسالمXة ال-ي ی�أسها الXbخ صالح ب�نامج م�GZة الX2ـار الـfe ع#ـل ع
 م% ال�اخل ال#h-ل ع�2 حافالت م@انXة، .ـان لهـB دور .G2ـ� فـي ح#اLـة %الفلGG?GrZرف� األق<ى 'آالف 

األق<ى وال-<�f الع-ـ�اءات ال#ـG?_�-Z% وم?ـع ت#ـادیهB، إلـى أن م?عـ� سـلrات االحـ-الل ال�h.ـة و.ـل 
ف األقـــ<ى وتـــ<اع� ، األمـــ� الـــfe تـــاله تـــ<عG� واضـــح فـــي اســـ-ه�ا٢٠١٥مPســـZاتها و��ام@هـــا عـــام 

%G?_�-Z#اع-�اءات ال.  
  ٢٦/٤/٢٠٢١م�قع م�ی?ة الق�س 
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  فعالXات
  را'rة عل#اء فلGrZ% ت?/B مل-قى عل#ائي ن<�ة للق�س وال#Z@� األق<ى

  

 الهG}ـــات وال#PســـZات العل#ائXـــة، ومـــ% ضـــ#?ها االتhـــاد العـــال#ي لعل#ـــاء  مـــ%ٍبـــ�ع�ة مـــ% عـــ�ٍد
 ،%GrZة عل#اء فل{Gوه %G#لZ#عق� ال B-تیPفيمـhنـ<�ة له�ـة 'ـاب العـام�د )زوم(، ع2ـ� م?ـ<ة #� صـ ،ً
، في ت#ام الـZاعة )هـ١٤٤٢ رمKان ١٦(، ٢٠٢١إب��ل /  نZXان ٢٨في األق<ى، وذلC ی�م األر�عاء، 

 ١٧ را'rـة وهG}ـة عل#ائXـة مـ% ٤٥تbارك فـي ال#ـPت#� الـ<hفي  .ال�انXة ع�bة، ب-�ق�G الق�س ال#h-لة
ٌقـع أن یـ-#\= عـ% ال#ـPت#� الـ<hفي عـ�د مـ% ال-�صـXات لـ�عB بل� وقrـ� ع��ـي وUسـالمي، ومـ% ال#-�

سـ�2G و .ح�اك ب�G ال#ق�س، وال#�ا'Gr% ال<ام�ی% في الق�س، و�اب العام�د، وال#Z@� األق<ى ال#�ـارك
ــGrZ%، وعــ�د مــ% ال#?ــ<ات  ــة عل#ــاء فل {Gوه %G#لZــاء ال#ــ ــ� م?ــ<ات االتhــاد العــال#ي لعل# ــاء ع2 اللق

  .mالفلX?GrZة وال#ق�سXة األخ�
  ٢٧/٤/٢٠٢١م�قع م�ی?ة الق�س 

***  
  الق�س في االح-الل إج�اءات ی�ی%" الع�ب الO-اب اتhاد"

   

�bوفا٢٠٢١- ٤- ٢٧ دم  - � أدان اتhـاد الO-ـاب العـ�ب فـي سـ�ر�ة .ـل إجـ�اءات االحـ-الل 'hـ
الـbعE الفلــGrZ?ي، و_الـE ج#Xــع االتhـادات وال?قا'ــات والــ�وا'� واألسـ� الع��Xــة 'إقامـة وقفــات اح-@ــاج 

یـ�م  االتhـاد فـي بXـان لـه، وقـال .قعق� ن�وات ف��Oة وأدبXة لل-أكG� على حق� الbعE الع��ي الفلGrZ?يو
ال�الثاء، إن الbعE الع��ي الفلGrZ?ي یP.� م@�دا رفKه لOـل اإلجـ�اءات وال#hـاوالت ل-ـ�نzX ال#ق�سـات 

Xمـ% خـالل اله�ـة ال#ق�سـ Cة، وذلXة واإلسالمXhXZ#ال#ق�سة ال Bال#عال �GGة ال#-ـ<اع�ة وتغX?GrZة والفلـ
� الbعE الفلGrZ?يh' ةXµZفي وجه ق�ة االح-الل الغاش#ة واإلج�اءات ال-ع.  

  ٢٧/٤/٢٠٢١ و.الة األن�اء الفلX?GrZة وفا
***  

  االح-الل الع-�اءات وت<�یهB شع2?ا ص#�د تGhي األردنGG% ّالO-اب را'rة
   

 م�ی?ـة فـي خاصـة شع2?ا أب?اء #�دص األردنGG%، ّالO-اب را'rة ّح�G - وفا ٢٠٢١- ٤- ٢٧ ع#ان
ــة، القــــ�س ــ<�و الــــeی% ال#h-لــ ـــ�اءات نی-ــ ــي ال#ــــZ-#�ة لالع-ـ ـــeها ال-ــ ـــ-الل قــــ�ات ت?فـ ـــ�ائGلي االحـ  اإلسـ

�?_�-Z#نوال Bقهh'. ة ودع�r'ان في ال�اXـل الـ�ولي ال#@-#ـع لهـا، ب#h-اته ّلXولPZة، مـXانZلـ<� اإلنـ 
 القــ�س فــي fو�@ــ� mجــ� مــا 'اه-#ــام تا'عــ� اإنهــ وقالــ� .ج�ائ#ــه علــى االحــ-الل ومhاســ�ة االع-ــ�اءات

 األقــ<ى ال#ــZ@� وتــ�نzX الق-hــام االحــ-الل جــyX 'قــ�ات ال#�ع�مــة ال#ــG?_�-Z% ومhــاوالت ال#h-لــة،
 ال��rـ� علـGهB قrعـ� الفلـGrZ?ي الـbعE أب?ـاء ص#�د ان مXKفة العام�د، 'اب ع?� Lf@� وما ال#�ارك،
  .م\rrاتهB وأفbل�

  ٢٧/٤/٢٠٢١ فاو.الة األن�اء الفلX?GrZة و



  

 
٢٤

  ی?�د 'اع-�اءات االح-الل ال<ه�Gني على الق�س"ت@ارة ع#ان" 
  fاسالم الع#�

 �hفة ت�r-ة مLها ع<ا'ات یه�دeإدارة غ�فة ت@ارة ع#ان، 'االع-�اءات ال-ي ت?ف zن�د م@ل
  .%ح#اLة ق�ات االح-الل اإلس�ائGلي في م�ی?ة الق�س ال#h-لة، وال#Z@� االق<ى ال#�ارك واهلها ال<ام�ی

� اب?اء الbعE الفلGrZ?ي، لل�rXZة h' ة تع-�2 ارها'ا صارخا�Gr\ه االع-�اءات الeوأك� أن ه
وتz��O اح-اللها و_#z الhقائ�، داXsا الى ت�حG� ال<ف�ف لل-<�f لOل  على م�ی?ة الق�س وته���ها

ال�الثاء وحXا ال#@لz في بXان اص�ره أمz . ال#\rrات ال-ي gXhLها االع�اء ض� ال#�ی?ة ال#ق�سة
ص#�د ال#�ا'Gr% وال#ق�سGG% في ال�فاع ع% أولى الق2ل-G% وثال� ال�hمG% ال��bفG%، في �ل م�اصلة 

  .سلrات االح-الل االس�ائGلي وال#G?_�-Z% اع-�اءاتهB ال#-�اصلة على ال#�ی?ة ال#ق�سة
 ال�اني وع�2 ال#@لz ع% تق�ی�ه لل�ور ال�G2O الL feق�مه األردن 'Xuادة جاللة ال#لC ع2�هللا

 �@Z#ة على الX#ة الهاشLة في م�ی?ة الق�س في ا_ار ال�صاXhXZ#ة والXلل�فاع ع% ال#ق�سات اإلسالم
واشار ال#@لz الى ان غ�فة ت@ارة ع#ان س-/ل داع#ة لOل ما Lع"ز ص#�د أهالي م�ی?ة . األق<ى

#?ه@ة ال-ي ت#ارسها الق�س ال#h-لة وت#Gg?هB م% ال<#�د ض� ع#لXات ال-ه@�G وال-ه��� وال-ه#yX ال#
  .سلrات االح-الل، مP.�ا ان هeا L#�ل واج�ا للhفا� على ه��ة الق�س الع��Xة واالسالمXة

واك� ال#@لz على ح� الbعE الفلGrZ?ي في ارضه فلGrZ% وعاص#-ها م�ی?ة الق�س ال#h-لة 
  .، وحقه في ال?Kال م% اجل اقامة دول-ه ال#Z-قلة

  ١٧ص/٢٨/٤/٢٠٢١ال�س-�ر 
*** 

   ع��Xةآراء
%GZhا ب?<�ة للق�س"أب� ال�Gص�ته وح " 

 دمحم سالمة
ح�Kة صاحE ال@اللة الهاش#Xة ال#لC ع2�هللا ال�اني حف/ه هللا ادان االع-�اءات اإلس�ائGلXة على 

ما واإلسالمXة في اس#اع العالB 'أن ق�س وال#ق�سGG%، و�gاد ص�ته ال�حG� بG% زع#اء األمة الع��Xة ال
Lf@� ع?� 'اب الع#�د وفي حي الXbخ ج�اح وفي أرجاء فلGrZ% ه� ع�وان اس�ائGلي على مق�سات 

  األمة اإلسالمXة و�@E وقفه وال-<�f له، ملX2ا ن�اء ال#ق�سGG% وفلGrZ% وأهلها
mد ال@غ�ا�Xا الع��Xة واإلسالمXة ج� ت@اهل االع-�اءات اإلس�ائGلXة م% قrاعات واسعة 'ام-�ا

� أf زBXs ع��ي 'ادانة إس�ائGل ومrال2-ها 'الOف ع% أفعالها الع�وانXة س� r?ی Bة ولXاسXة وسXاعالمm
Kة والغاض�ة ال���b الهاش#ي ال#لC ع2�هللا ال�اني حف/ه هللا، الfe ل2ى ن�اء وص�خات الh?اج� ال#?اه

مG% أعلى م#ارسات واس-ف"ازات ال<های?ة و.عادته في دع#ه واس?اده لفلGrZ% والق�س وخالل اس-�uاله 
 Bاوالت ف�ض وقائع ج�ی�ة على أهل?ا في أداء صل�اتهhي أدان الع�وان وم@Xال-عاو ال\ل zنعام م@ل

� '#ا في ض#�G الbع�ب الع��Xة واإلسالمr?ی Cلeل، وه� بGKه� الفbة'الX.  
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جاللة ال#لC وحG�ا ص�ته عالXا 'أسB األمة داع#ا للق�س ولل#ق�سات وم-L�hا غ�rسة االح-الل 
نوع�وانG-ه ورافعا رؤوس?ا عالXا في زم% غ#� �Xه رؤوس اآلخ��% م#% ZLاوق� ل#�bوXsة االح-الل 

  .نو�?�2و في ت���2 أفعال ال#G?_�-Z% االج�امXة
 دوت صاعقة على أذان الXuادات الل�gXدLة ال#-�rفة، "أب� الGZh% " أق�ال ال���b الهاش#ي 

الع��2ة ت<��hاته  واس#ع� ال#-b�دی% أن ال#ق�سGG% ل�ZXا وحG�ی% في ال#�اجهة، وتلقف� ال<hافة
مPش�ة على ��اء ن-?Xاه� وحلفائه وع�م ادراكهB ل#\ا_� ال#�اجهات وت�اXsاتها .#ا أشارت ال<hافة 

ي ال�حG� ألfe ادان االس-ف"ازات اإلس�ائGلXة ه� األردن وXtادته مPش�ة على العال#Xة إلى أن ال"BXs الع��
شعG2-ه وحE ال#ق�سGG% ل@الل-ه ول#�اقفه الb@اعة في ال-<�f له@#ات ال#G?_�-Z% وع?اص� ال�b_ة 

  .اإلس�ائGلXة وت�خالتها ض� ال#<لG% في شه� رمKان ال#�ارك
Xمل �G#ع�2 ع% ضL ته وم�اقفه�>' Cجاللة ال#ل %Gب �Gوه� ال�ح ،BلZار مXار ون<ف مل

ال"ع#اء الع�ب ألfe ادان إس�ائGل وع�وانها وه� ال�حG� ألfe ما زال حامال ش�Xsة ال�سالة والXuادة، فه� 
نال���b الهاش#ي حامل رسالة ال��رة الع��Xة في ال�ح�ة وال��hة وه� دو س�اه قائ� ال��رة في ال-�hر 

Xة على ال#ق�سات اإلسالمXة وال#XhXZة hL#لها 'امانة و��افع ع?ها ودح� الع�وان، فال�صاLة الهاش#
  .'��2gاء، وله في قل��?ا ج#Xعا .ل م�hة وUح-�ام

نفلGrZ% وأهلها ال<ام�ی% ال<اب��% ی�فع� ال-Xhة واالك�ار ل@اللة ال#لC ع2�هللا ال�اني حف/ه 
Gه و�هKاعة وال@��}ة في إدانة الع�وان ورف@bة أن هللا على م�اقفه الXة واإلسالمXن�2 'قادة األمة الع��

نفال<های?ة ی�تاب� م% ال#�ا�t الXZاسXة واالعالمXة وتأث�Gها  ،ا إلى إ�هار دع#هB للق�س وأهلهای�ادرو
Bفي العال Eالغاص BانهX. على ص�رة  

Bا..نع�Gافة الع��2ة على أنه صفعة ج�ی�ة ..لق� .ان ال<�ت الهاش#ي وحh>لق� ق�أته ال Bونع
X?-?ة لXع�ب الع��bال �G#ع�2 ع% ضL ش�ة على أنهPة مX#افة العالh>لق� ت?اول-ه ال Bاه� وحلفائه، ونع

وأن ع�اصB الق�ار األورو�ي وواش?r% أخeته في سXاقه وض� إس�ائGل، ونعB لق� .ان ص�ت جالل-ه رافعا 
لZالم واالس-ق�ار في ال#ع?��ات ال#ق�سGG% وم�2hا لفلGrZ% وأهلها ومe.�ا العالB 'أن الق�س هي مف-اح 

Bاألوس� والعال �bقال.  
Bالع��ي الهاش#ي..نع ���bله ل#قام ال. �gbال" %GZhعلى م�اقفه ال<ل�ة وم�ادئه "أب� ال 

ال<ادقة،ودائ#ا ن�دد في قل��?ا لhXف� هللا ملgX?ا و��BL علXه نع#ة ال<hة والعا�Xة وأن ی�ارك في مZعاه 
  .#Xع م@EGوأن ZL�د على _��� ال\�G خrاه إنه س

  ١٢ص/٢٨/٤/٢٠٢١ال�س-�ر 
*** 
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 ال نق2ل أf مZاومة على الق�س وال#ق�سات.. خلف سG� ال�الد
 رأf ال�س-�ر

ًر�\Xا وش�Xsا في وصای-ه على ال#ق�سات اإلسالمXة ًلC ع2� هللا إرثا تاhL#ل جاللة ال# ً
� ال-ي جاء بها ال?2ي الع��ي الهاش#ي، فهeه األرض hة في الق�س، م�افعا ع% رسالة الXhXZ#ًوال
ال#ق�سة ح� ال#Zل#G% وال#GGhXZ% فGها تار�\ي أب�f، فال مZاومة علGها، وال رض�خ للKغ�_ات مه#ا 

  .عل�
�t�#ا على صال'ة ال�Gعلى اله��ة ًوتأك Bوحفا�ه %GGجالل-ه دع#ه ل<#�د ال#ق�س �.Pوث�اته، ی 

الع��Xة واإلسالمXة لل#�ی?ة ال#ق�سة، واالس-#�ار ب?هج اآل'اء واألج�اد م% ال#ل�ك الهاش#GG% الeی% ض�hا 
  .في سG2ل الhفا� على ال#ق�سات في الق�س

 س#� األم�G الGZh% ب% ال#لC وخالل لقائه م#�لG% ع% م@لZي أوقاف و.?ائz الق�س '�Khر
ع2�هللا ال�اني ولي العه�، ش�د على االس-#�ار في تh#ل ال#PZولXة ال-ار�\Xة وال�ی?Xة في ح#اLة 
ال#ق�سات اإلسالمXة وال#XhXZة في الق�س وال�فاع ع?ها، م% م?rل� ال�صاLة الهاش#Xة علGها، فال 

  .ق�2ل ألf مZاومة على الق�س وال#ق�سات
Xu' ة في الق�س، لق� 'قي األردنXhXZ#ة والXة ال#ق�سات اإلسالمLا#h' ا�#-Zم Cًادة جاللة ال#ل

ًمhاف/ا على ال�ج�د ال#hXZي فGها وداع#ا ل�ج�د اإلخ�ة ال#GGhXZ% في ال#?rقة، وهeا ال#��t األردني  ً
ق�سات اإلسالمXة نال�اب� Lع�2 ع% .ل األردنGG% الeی% Lقف� خلف قائ�هB في ش�ف ال�صاLة على ال#

  .وال#XhXZة في الق�س
ًنف\� في األردن مل-فG% صفا واح�ا ال اع�جاج �Xه، خلف قائ�نا جاللة ال#لC ع2� هللا ال�اني،  ً
ًحhL �G#ل إرث آل هاشB األ_هار في ال�صاLة على ال#ق�سات، صام�ا ثاب-ا م?rلقا في م�قفه م%  ً ً

GrZة الفلXKة القXsع�الة وش�' �G#ان الع#Lاإل Bة على ت�ابهX\ال-ار� Bل حق�قهGاألشقاء في ن �?Xة وح
  .ال�_?ي

ًه� م��t ما ت2�ل و�قي على ث�اته في ال�Z والعل%، وع�2 م\-لف ال#?اب� وال#hافل 'قي واضhا 
قال م�ار�ة �Xه، ح�G ال نق2ل 'أf حل�ل م@-"أة تهBK حق� الbعE الفلGrZ?ي، ول% نق2ل ب-غ�GG ال�ضع 

في الق�س، ول% نZاوم على أرض األنX2اء ول% نق2ل أf مhاولة ل-ه���ها، وح� القان�ني وال-ار�\ي 
ال#Zل#G% وال#GGhXZ% فGها أب�f وتار�\ي، وس?�قى على العه� مع سG� ال�الد رغB تعا�B ال-L�hات 

  .والKغ�_ات م-#GgZ% '#�قف?ا غ�G مZاومG% علXه
  ٣ص/٢٨/٤/٢٠٢١ال�س-�ر

*** 
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 #Xة تار�\XةرعاLة ال#ق�سات مPZولXة هاش
 رأی?ا 

ی?/� األردن ل�عای-ه لل#ق�سات االسالمXة وال#XhXZة في الق�س على أنها واجE ومPZولXة 
ق� رف= جاللة تار�\Xة Lع-" 'h#لها م?e أك�� م% م}ة عام، وه� م��t ثاب� ال ی-"ح"ح ع�2 ال-ار�خ، و

� الع��ي .امال في الق�س، وه� hاومات أو حل�ل ال ت�اعي الZة مLأ %GZhع2�هللا ال�اني اب% ال Cًال#ل
ًم?rل� دی?ي وتار�\ي ح#له الهاش#�G .اب�ا ع% .اب�   .ن

<� م% ه?ا، .ان ح�ی� جالل-ه أمz امام م#�لG% ع% م@لZي أوقاف و.?ائz الق�س في ق
Zhة، على ض�ورة االسالX?G ا وق�م�ا الغالي�hی% ضeال %GG#ار ب?هج اال'اء واالج�اد م% ال#ل�ك الهاش�#-

وال?zXµ م% أجل ال�فاع ع% ال#�ی?ة ال#ق�سة، م% م?rل� ال�صاLة الهاش#Xة على ال#ق�سات، و�ال-الي 
  .رف= اLة مZاومات أو حل�ل ت?-ق� م% مgانة واه#Xة ال#�ی?ة ال#ق�سة للع�ب واالمة

تق�BL .افة : �د الفلGG?GrZ% في الق�س ت�." في قG-GK% اساسG-G%، االولىال�عB االردني ل<#
ان�اع ال�عB والh#اLة القان�نXة وال�بل�ماسXة في ال#hافل ال�ولXة، وال-�خل في ال�ق� ال#?اسE إلفbال اLة 

مXة رعاLة ال#ق�سات االسال: م\rrات م% شأنها ال?Gل م% ال�ضع القائB في ال#�ی?ة ال#ق�سة، وال�انXة
وال#XhXZة في الق�س وح#اLة ه��ة ال#�ی?ة م% خالل االع#ار الهاش#ي لل#Z@� االق<ى، وت@�ی� ف�ش 
ال#Z@� الق2لي وال<\�ة ال#�bفة على نفقة جاللة ال#لC، وت�ف�G ال�عاLة ال#Z-#�ة وال�عB ألك�� م% 

وقاف 'الق�س، ال-ي ت��ف % خالل م�ی��ة االمً مZ@�ا في ال#�ی?ة ت�عاها وزارة االوقاف االردنXة ١٢٠
  . م��ف لهeا الغاLة٨٠٠أك�� م% 

ًال�Gم ت-ع�ض ال#�ی?ة ال#ق�سة لh#لة مZع�رة تZ-ه�ف االرض واالنZان، إس-غالال لل�ضع 
الع��ي والعال#ي ال#-�دf، ل-غ�GG الhقائ� على االرض، م% خالل ال-�سع في ب?اء ال#Z-�_?ات وم<ادرة 

h' ان الع�بgZال �G@أك�� م% االراضي وته �G@عي ل-هZاوالت الh#ه الeة، و.ان آخ� هXwج وذرائع وا@
 م�ا_% فلGrZ?ي م% حي الXbخ ج�اح، لO% ال-�خل االردني القان�ني وال-�ثXقي أفbل هeه ٥٠٠

ال#\rrات، وهي ل�ZX ال#hاولة األخ�Gة لإلح-الل االس�ائGلي، ال�gL feف ح#ل-ه ال#Zع�رة على الق�س 
 لل�rXZة على ومhاوالتراضي ال#h-لة م% إن-هاكات ال#ي ع% ما ی�ور في االومق�ساتها، وس� ص#� ع

  .االحXاء ذات ال�Oافة الgZانXة الع��Xة فGها ل#<لhة ال#G?_�-Z% وال#هاج��%
ال�ف� الفلGrZ?ي، أك� ت#gZه 'ال�صاLة الهاش#Xة،وال شيء غ�Gها، .<#ام أمان وخ� دفاع أول، 

ًح<?ا م?Xعا ومالذا لOل م/ل�م، و.#ا .ان على ال�وام داع#ا و�ه�Gا وس�Gقى االردن 'Xuادته الهاش#Xة  ً ً ً ً
 ،Bوو_?ه Bعلى ارضه Bل حق�قهGن %Gاء، والى ح�Kاء وال�Zفي ال %GG?GrZف مع األشقاء الفلuL ًق��ا
مP.�ی% ض�ورة االس�اع 'إنقاذ وم�اجهة إج�اءات ال-ه��� وتغ�GG اله��ة الع��Xة لل#�ی?ة ال#ق�سة، فهي 

ة في أع?اق هeا ال@Gل، ول% ی�حB ال-ار�خ .ل م% ت\لى أو تقاعz ع% ال�فاع ع?ها في هeه االوقات أمان
  .الع<�Gة
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'ال#h<لة، ت2�و الhاجة ملhة ل�ضع ت<�ر وU_ار ت�hك ع��ي لل�فاع ع% الق�س، فال#�ی?ة 
Xة وثقا�X?ولها ا'عاد دی ،Bفي العال %GGhXZ#وال %G#لZ#ال %Gل#الی �G�Oة ال-ي تع?ي الXة وج�انL�ة وعقائ

ك�G2ة لهB، هي أمانة في اع?اق?ا وUنقاذها واجE،ك�نها ودLعة تار�\Xة لالمة، وما ال�عاLة الهاش#Xة 
 �r'ال#�ا �@Xا وس�#-Zالهاش#ي ی�قى م Bه ال#ق�سات، .#ا ان ال�عeة،إال خ� دفاع أول ع% ه�G�hنال ً

�bوعة في إقامة ال�ولة الفلX?GrZة ّفي ال#�ی?ة .ل ال�عB وال#Zان�ة،الى أن تh<ل حق�قهB ال#
���bوعاص#-ها الق�س ال.  

 f١ص/٢٨/٤/٢٠٢١ال�أ  
*** 
 الق�س ع��Xة.. ال ش�Xtة وال غ��Xة

  fف�اس ال�Grاو
 %G-#2ل هللا الh' ا�gZ#ت .. %Gg#-وال �Gوا 'ال?<� وال-أی�b'ی% آم?ـ�ا.. (وأeإن هللا ی�افع ع% الـ (

) ..%G?مP#ا ن<� ال?Gفـي ( ) .. و.ان حقا عل Bلف?ه\-ZـXات لhوع#لـ�ا الـ<ال BO?ی% آم?ـ�ا مـeوعـ� هللا الـ
األرض .#ا اس-\لف الeی% م% ق2لهB ولg#X?% لهB دی?هB الfe ارتKى لهB ول2G�ل?هB م% 'ع� خ�فهB أم?ا 

نLع2�ون?ي ال �bL.� بي شG}ا وم% .ف� 'ع� ذلC فأول}C هB الفاسق�    ).ن
قـ�س فـي م�اجهـة اإلحـ-الل الـ<ه�Gني الغاشـB ها هي األLام ت�ضح م�m صـال'ة وصـ#�د اهـل ال

fهــeا الــ<#�د األســ�rر الع/ــBX فــي م�اجهــة ذلــC العــ�وان الغاشــB، هــ� صــفعة … وقrعــان مــX?_�-Zه 
 Bوض��ة قاتلة له ،%Gع�r#وال %Gلألع�اء وال#ه�ول .. Eعbا الeع/#ة ه m�م zgاج#ع تع Bورسالة للعال

eه ال#ــL�>رة وتــ�Zــه ال@ــ ــ-Brh أمــام  هل لإلحــ-الل وصــ#�ده الع/ــBX و��rالت mوحــ�bده ال-ــي ت-هــاو وت
األ'rال األشاوس، ان ص#�د الbعE ، أثار إع@اب العالB وأك� لل@#Xع أن هeا الـbعE الـ<ام� L#لـC مـ% 

شـعE ج�ـار .. الع"�#ة واالص�ار وال-f�h ما ال تXr-Zع أf ق�ة أن تقه�ه أو ت@�2ه على ق�2ل ما ال ی��ـ�ه
ألنـه صـاحE حـ� … B و�Z@ل في .ل ی�م مالحB ان-<ار وم@� وع" وف\ـاری�اجه .ل ذلC الع�وان الغاش

. قإنه ی�افع ع% أرضه ووج�ده وق�اره ال�_?ي ال#Z-قل، وغ�ه ال#�b وحKارته ال#@G�ة.. وقXKة وه�ف
ال-ــي قامــ� علــى انقــاض فلــGrZ% واح-لــ� القــ�س ودنــ�Z ال#ق�ســات لXــ�Z ن-ــاج مــ�bوع ) إســ�ائGل( 

ُج إرادة دولXة ، زرع� في قلE م?rق-?ا، و.ان� وما زال� تh/ى ب�عB دولي، صه�Gني فق�، وUن#ا هي ن-ا
�Gله وعلى .ل صع �G/ا والغ�ب ال ن.�Gم% أم Bو�ال\<�ص ب�ع.  

الــ<�اع فــي فلــGrZ% لXــ�Z .#ــا ی2ــ�و فــي ال/ــاه� صــ�اع اســ�ائGلي فلــGrZ?ي ، حXuقــة ال#ع�.ــة 
%GrZقــة ال#ع�.ــة القائ#ــة علــى أرض فلــXuح ،Cلeــ. �ZــXل هــي ال\ــ� األمــامي لقــ� هــي : لGأن إســ�ائm

ــل هـــeا ال#ـــ�bوع االســـ-�Oار  ــي م#�ـ ـــي العـــالB، هـ ـــ�BL والhـــ�ی� ف ــ-�Oار واالحـــ-الل واالســـ-ع#ار الق fاالسـ
fاالس-ع#ار الZL fe-ه�ف ال#?rقة واألمة .لها، وهي القاع�ة الع��gZة ال#-ق�مـة فـي ال\ـ� األمـامي فـي 

#�اجهـة Lقاتـل و�قـاوم و�?اضـل و�@اهـ� و�ـ�افع 'ال?Xا'ـة وUن الbعE الفلGrZ?ي في هـeه ال. هeه ال#�اجهة
  .و.##�ل ع?ها في ال�فاع ع% مق�ساتها و.�ام-ها وثقاف-ها وحKارتها وخ�Gاتها ومZ-ق2لها، ع% األمة
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ال�ع= في عال#?ا الع��ي واإلسالمي Lقارب ال<�اع ال�ائ� على فلـGrZ% والقـ�س 'ـgbل خـا_ىء 
أو ! ًائGلXة، وأنه لzX مrل��ا أن تقاتل األمة نXا'ة ع% الفلX�%GG?GrZع-�2 أن ال#gbلة هي فلX?GrZة إس�

Cأك�� م% ال#ل %GGOأو مل ،%GG?GrZأك�� م% الفل %GG?GrZفل �Oنأن ن. !  
%GG?GrZا'ة ع% الفلX?ال تقاتل 'ال %GG?GrZالفل Eف إلى جانuا'ـة . األمة ع?�ما تX?ن#ا تقاتل 'الUو

وهــي تقــ�م ب�اج2هــا ت@ــاه مق�ســاتها، فG2ــ� ال#قــ�س وال#ــZ@� عــ% نفــZها، وهــي تــ�افع عــ% مق�ســاتها، 
Xا فقــ�ّاألقــ<ى هــ� مقــ�س إســالمي ولــX?GrZفلــ z! zXي ولــhXZة هــي مقــ�س مــXhXZوال#ق�ســات ال#ــ 

ال�Gم الع�و . نو�ال-الي فإن م% واجE .ل األمة أن ت�O ج"ءا م% مع�.ة الق�س وفلGrZ% َ!فلX?GrZا فق�
B ال#ادf، االق-<ادf، وال-ZلhXي، وال-O?�ل�جي والXZاسي، واإلعالمي، اإلس�ائGلي hL/ى 'gل أشgال ال�ع

ــ�افع عــ%  ــا والغــ�ب Lقــ�م� لهــا الــ�عB وال Lقــ<�و مــع مــ% L#ــ�لهB فــي هــeه ال#ع�.ــة ألنهــا ت .�Gنوأم ن ّ
مـ<الhهB فـي ال#?rقـة، فل#ـاذا تقـ<� األمـة فـي مع�.ـة الـ�فاع عـ% مق�سـاتها ومـع مـ% L#�لهـا فـي هـeه 

  .E الفلGrZ?ي؟ال#�اجهة وه� الbع
Lm@ــE أن تق-?ـــع الـــbع�ب واالحـــ"اب والقـــ� وال�ghمـــات فـــي العـــال#G% الع��ـــي واإلســـالمي 'أنهـــا 
ــ� ال#قــ�س وال#ـــZ@� األقــ<ى، وأن هــeه ال#ــPZولXة هـــي  Gــ�س و� مــPZولة امــام هللا وال-ــار�خ ت@ـــاه الق

  ؟.!مPZولXة ال@#Xع ولzX مPZولXة الbعE الفلGrZ?ي فق�
ًإس�ائGل ت#�ل خ�rا على األمة .لها، على ال�ghمات وعلـى الـbع�ب، E@L أن Lق-?ع ال@#Xع 'أن 

وهي تgbل ته�ی�ا للفلGG?GrZ% فق�، وهي ته�ی� وخ�r على الق�س وفلGrZ% ول2?ان وس�ر�ا واألردن و 
  ..)..م<� ودول ال\لXج و�Xuة ال�ول الع��Xة

  ٢٨/٤/٢٠٢١راf ال�Gم 
*** 
 

 االن-<ار ال#ق�سي وال-أسzX ل#�حلة ج�ی�ة
  ح�ی� الق�س

ناالن-<ار الfe حققه ال#ق�س�G 'إج�ار سلrات االح-الل على إزالة ال�hاج" الX_�bة م% ساحة 
'ــاب العــام�د 'عــ� صــ�امات ع?Xفــة مــع قــ�ات االحــ-الل اســ-#�ت عــ�ة أLــام، أf م?ــe ب�اLــة شــه� رمــKان 

حـ-الل وUرغامـه علـى نال#�ارك ق2ل أس�2عG%، ل% ت�O االخ�Gة، بل هي .Zا'قاتها م% م�اجهة اج�اءات اال
� ال#�ا_?G% في ال#�ی?ة ال#ق�سة، وال-ـي مـ% أب�زهـا إرغـام قـ�ات االحـ-الل علـى h' ال-�اجع ع% إج�اءاته

�G�Oال �G�Oها ال�Gوغ ،���bم الق�سي ال�hات م% على أب�اب ال�GامOة والL�ی�hإزالة ال�2ا'ات ال.  
ل#�حلـة ج�یـ�ة مـ% ال?ـKال الـbع2ي غ�G ان ما ن��� ق�له، ه� هل یPسz هeا االن@از ال#ق�سي 

ضــ� م#ارســات وان-هاكــات وجــ�ائB االحــ-الل فــي ال#�ی?ــة ال#ق�ســة و�Xuــة االراضــي الفلــX?GrZة ال#h-لــة، 
خاصــة فــي الــKفة الغ��Xــة حGــ� ال2?ــاء االســ-rXاني الــ�Z_اني ال#-ــZارع والX�Oــ� فــي مhاولــة مــ% ق2ــل 

ة دولة فلX?GrZة، وتقXrع أوصـال الـKفة الغ��Xـة fح�gمة الG#X% االس�ائGلي ال#-�rف والع?<� م?ع إقام
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ــeی% 'اتــ�  وجعلهــا م@ــ�د .ان-�نــات وســ� مhــ�X مــ% ال#ــZ-�_?ات االســ-ع#ار�ة وقrعــان ال#ــG?_�-Z% ال
 Eقــات أو '@انــ�rي علــى ال?GrZــاف� مــ% م@ــ�د وجــ�د فلــ\L ــ<ى 'عــ� ان .ــان�اhال تعــ� وال ت Bنجــ�ائ#ه

  .ال#Z-�_?ات ال�Z_انXة
Zالفل Eالعار�ـة فـي ان على ال@ان Bال-ي حقق�ها '<�وره %GGي االس-فادة م% إن@ازات ال#ق�س?Gr

%GGاس-\�امها ض� ال#ق�س Bة وأدوات الق#ع ال-ي تhم�اجهة ق�ات االح-الل ال#�ج@ة 'أح�ث األسل.  
 %GGالفعلي والع#لي لل#ق�سـ Bال ال�عgافة اش. BL�اال م% خالل تق B-واالس-فادة م% االن@ازات ال ی

�ا '@�ارة قـل ن/�Gهـا انهـB هـB ح#ـاة القـ�س واألقـ<ى والXuامـة، وان ج#Xـع االجـ�اءات وال@ـ�ائB الeی% أث2-
وع#لXات ال-"و�� وال-ه��ـ� االح-اللXـة لـ% ت�?ـGهB عـ% الـ�فاع عـ% مـ�ی?-هB ال-ـي سـ-�قى ع��Xـة إسـالمXة، 

�ار بXانـات الـE@b نوانهB سG�افع� ع?ها نXا'ة ع% األم-G% الع��Xة واإلسالمXة الل-G% تXµ-Oـان فقـ� 'إصـ
  .واالس-?Oار، ال-ي 'ات� ال تZ#% وال تغ?ي م% ج�ع وال ت�دع دولة االح-الل

 �ـــ Gقhـــى ت ــادر عل ــ� لـــ�دع االحـــ-الل، وهـــ� القـ ـــG2Zل ال�حGـ ـــbع2ي ال#�حـــ� هـــ� ال ان ال?ـــKال ال
� االن-<ارات وUرغام االح-الل على ال-�اجع أمام إرادة ال@#اه�G ال-ي هي وح�ها g#L% ال�هان علGها لGقh-

  .إن@ازات والhفا� على ال#?@"ات الZا'قة ال-ي حققها شع2?ا ب�ماء أب?ائه ونKاالت أس�اه
  ٢٨/٤/٢٠٢١الق�س الع��ي 

***  

  آراء ع��2ة م-�ج#ة
  ل#اذا ع#�G عG?اك :  إلى 'ای�ن"قحق� إنZان"ب�Xtة 

 ع#ا Lفعله االح-الل اإلس�ائGلي 'الفلGG?GrZ%؟
Bل. ب :'قلGائ\Xم/ zهآرت   

أعـ�ف . ”ك-ا'ة رسالة ش\<Xة“اس#ح لي ألن?ي أع�د وأس-\�م أسل�ب : ً�اLة أق�م اع-eارافي ال2
ًأن هeا _ف�لي، لO% ال�ق� أص�ح اآلن م-أخ�ا وأنا م-عE ج�ا، وهeه ال��rقة تZهل الO-ا'ة ً. 

'عــ� أر�ــع ســ?�ات م�Gــ�ة لالشــ#}"از مــع . م?ــe تــZل#C ل#?ــ<�C وأنــ� تفاج}?ــا: إلــى لــE ال#�ضــ�ع
دونالـ�، هgـeا . ”قحقـ� اإلنـZان“mي ال�G2 األبX= م�ة أخ� ذلC ال-ع�G2 الfe تـB نـXZانه سلفC، س#ع ف

 %Gــه األمــ� 'ــ<�رة ثاب-ــة بــXان“ی2ـ�و، اخــ-ل� علZا . ”قحقــ� الــ�م”و” قحقـ� اإلنــKــLلــي أ �h#ذا ســUًو
ــ  ” ایـ-zهGـ�م% ر“ًأو .ـان م-أكـ�ا مـ% أن ” هGـ�م% ال-�ایـ�“ال-ع�G2 'اللغة اإلن@لG"�ـة، �g#X??ـي القـ�ل ب

 zgع“z-فXم% ل�Gه”. 
عق��ـات علـى روسـXا 'ـE2Z نافـال?ي، وت��X\ـات . في ال#قابل، أن� تأخe األم� علـى مh#ـل ال@ـ�
Bــ�هGوغ ،%GــG?#Xــار، وال#?Gان مgغــ�ر، وســLأن اإلbــ' . Bــا'ع لألمــ ــ� اإلنــZان ال- قعــ�دة إلــى م@لــz حق

جهة للـZع�دLة ومـ<�، واسـ-}?اف ال#-h�ة، ورفع العق��ات ع% مgh#ة ال@?اLات ال�ولXة، واح-@اجات م�
  .ب�اف�. ال�عB ال#الي للفلGG?GrZ%، و�ال�rع اع-�افC ال-ار�\ي 'gارثة األرم%
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ًخــZارة، فلــ�ی?ا أLــKا مــgbلة أو . ًلقــ� قفــ"ت ع?ــا فــي هــeه األث?ــاء، ع?ــا نhــ% اإلســ�ائGلGG%، قلــXال
قمgbل-G% في شPو حق� اإلنZان  ال#rلـ� اءةی� '#/ه� ال�2إس�ائGل ت�: و�#g??ا صXاغة ذلC .#ا یلي. ن

Bة وحقارة في العالXbى االح-الالت وحZأح� أق . e?ق�ل� ( س?ة ٥٤مL %عى )  سـ?ة٧٣نه?اك مZوهـي تـ
� .�ام-ــه وتـ�م� قــ�اه hZاتـه وتـXأرضـه وتــ?غ� ح EلZـ� االحـ-الل؛ تــhواقــع ت Eــاة شـعXح �Xإلـى ت?¦ـ

نوت�Z حق�قه اإلنZانXة وال#�نXة وال�_?Xة، وتrل� ال?ار دو إزع ًاج على أب?ائه، و.ل ذلC تق���ا به�ف ق
%GG?GrZة م% الفلXuاته إلى أن یه@� و_?ه و�-�ك 'الده ل?ا نXح �X¦?معل% ه� ت.  

جهـاز فعـال LعفG?ـا . ًأن� غ�G م�rK ل-<�Lقي، وم�ا_?� إسـ�ائGل '#ع/#هـB ال Lـ<�ق�ن?ي أLـKا
  .ولO% ال#هB أن تع�ف أن� على األقل. م% ال#bاه�

� س��ة .ي ی�ثق�ا ل<الCh روتG% حXاة لeلC، اق-�ح� أن ت�Gج#ع معل�مات وت�ث Bا _�اق?Gسل إل
%GG?GrZان الفلـgZان . الـZـ�ث بلــh-#القـ� '#�افقـة ضـ�ا  مـ% ق2ـل ال %Gـة ت-@ـ�ل بـXع�ـات اح-فال' zXلـm

نالـeی% Lع#لـ� علـى ” ال#ـZ-ع��G%“ن�ع م% . ال@yX اإلس�ائGلي، بل '<�رة خXµة، به�وء، '<�رة مق?عة
C-ال. خ�مPه هbـX|L ه�و مـاbه?اك لف-ـ�ة مـا، و�ـ �bX|و� %GrZالق� وال#�ن في فل %Gقل� ب?-Gنء س ن mن

الـeی% تhــ� االحــ-الل فــي .ـل یــ�م و.ــل لGلــة، علـى أیــ�f أذرع األمــ% علــى أشـgالها وعلــى أیــ�f م@�مــي 
  .ال#Z-�_?ات

%GG?GrZع���ك إلى ال#�عى مع ال�عاة الفلـ-Zم EهeGس .feـ� فـي ال�قـ� الـG2نی?ـام� فـي ال B-یـ 
نی�و و��ثق� أش@ار ال"�-� ال-ي ی-B قrعها، وآ'ار ال#Xاه ال-ي . X�ًه اق-hام 'ابهB لXال 'ق�م أح� ال@?�د ن ن

نوسـ�Gو عائلـة . نی-B إغالقها، واألغ?ام ال-ي ی-B دهـZها، و�ـ"ورو الـ�GZك القـKائي فـي معـ�gZ عـ�ف�
 Lعـ�ف، ر�#ـا LـChK لهـB الhــ� مـ%.  سـ?ة '#لXOـة یهـ�د٥٠٠یلقـى بهـا إلـى الـbارع ألن بG-هـا .ـان ق2ـل 

شـع� 'أنـه “ً م-ـ�ا ألن مـ% أ_لـ� ال?ـار ١٥٠ًو�bاه�وا فلX?GrZا وق� أ_لق� ال?ـار علـى رأسـه مـ% مـZافة 
  .”مه�د

ًإذا .?ـ� صـ�Lقا . 'ع� ذلC، ص�ق?ي، س-ـ<�ق ذلـE@L .C علGهB أن ی�وا و��ثق�ا و�|�bXا و�2لغ�ا
ولOـ%، مـ% فـKلC، . ًول� قلXال إلـى ال��rـ� الـ<Xhحًم\ل<ا فعلCX أن ت<فع?ا صفعة م�و�ة، ر�#ا تعG�نا 

، على 'ع� '<قة م% الBgh ال#rل�. أس�ع، لB ی2� ال�G�O م% ال�ق� نوع?ـ�ما سX#ـ�gZ . نال�2اب�ة ق���2
  .ًش�gا. 'ه فإنه ح-ى هللا ل% ZLاع�

  ٢٨/٤/٢٠٢١الق�س الع��ي 
***  
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  ّش�_ة األب�تهای� اإلس�ائGلXة تh#ي الفاشGG% في الق�س"
  : م% زه�G أن�راوس- ”رأf ال�Gم“- ال?اص�ة

ّان-قــ� .اتــE إســ�ائGلي 'ــgbل حــاٍد، الــXZاسة ال-ــي ی-�عهــا رئــzX ال�ghمــة ب?XــامG% ن-?Xــاه�، فــي  ّ ٍ ٌّ ٌ
ــة القــ�س ال#h-لــة،  ّ أن هــeه الــXZاسة ت?ف@ــ� اآلن ب�جــه لل-أكGــ�تعاملــه مــع �wــة الفلــGG?GrZ% فــي م�ی?

  .ْإس�ائGل، ال-ي E@L أن نغادرها
ّالع��2ة، أن ال#�اجهات في ” هآرتz“لOاتE اإلس�ائGلي، روغل ألف�، في مقال '<Xhفة وأوضح ا

ّف�صــة جGــ�ة لل-ــe.�، أن رئــzX ال�ghمــة “م�ی?ــة القــ�س ال#h-لــة وU_ــالق الــ<�ار�خ مــ% غــ"ة، L#ــ�الن 
  .”ّن-?Xاه� في سXاسة االئ-الف اإلس�ائGلXة فKل دائ#ا األص�لGG% على أf ش��C آخ�

 الX?G#Xة، فـKل اآلن الOهـانGG% علـى الX#ـG% ال�سـ#ي واألك�ـ� –Zاحة ال�اخلXة وفي ال“: وأضاف
، وأما في ال�الLات ال#-h�ة، ف�bاك-ه األك�� ث�اتا وق�ة هي مع ”ش�ان ال-الل“ًاع-�اال، وقام دائ#ا 'h#اLة 

%GGGاإلن@ل”.  
ــ َوأك� ألف�، ال#ع�وف 'ان-#ائه ل#ا rLل� علXه ال ُ ّكـ� أن ، أ(!)” LّـZار الـ<ه�Gني”ّ كـل ال-hالفـات “ّ

%G?ال#-ــ�ی %GGــاه�، ت#ــ� مــع األصــ�لX?-?ل m�ــ�ة ال#ــGفا أن ”ال#ه#ــة، ال�اب-ــة و�عXKمــ% “ً، مــ %GGهــانOال
نالـeی% اع-ـ�وا فـي القـ�س، هـB حلفـاء _X2عGـ� لـه؛ وهـ� الـfe ) ًم?/#ة صـه�GنXة م-�rفـة جـ�ا(” الهفا“

  .”لGهB إلى الL�ZX?O#�لهB في ال-Xار اإلس�ائGلي الZائ�، وح#ل على �ه�ه م#�
ّق�ار ن-?Xاه� االس-�اتX@ي؛ الfe ن�ع م% ب�اغ#اتG-ه الXZاسXة ال?ف|Xـة مـ% “ّولف� الOاتE إلى أن 

 Eی% دفعــ�ا دونالــ� ت�امــeــ ــG% ال GلG@اإلن Cــ ــ�ئzX (أجــل ر�ــ� مــ<�Gه 'األصــ�لGG% ال#-ــ�ی?G%، '#ــا فــي ذل ال
�  .”، ی?ف@� اآلن في وجه?ا ج#Xعاإلى إهانة وUق<اء الفلGG?GrZ% في الZلrة) األم��gي الZاب

ا فـي ن�الم�G ن-?Xاه� �hLق� إس�ائGل، وهeه هي ص�رة ال�ولة ث?ائXة الق�مXة ال-ي _�\ه“: وقال
L@ــE علــى ال@#هــ�ر اإلســ�ائGلي ال?/ــ� م�اشــ�ة لhــ�ب الــ�bارع “ه نــ إلــى أًا-ــِ، الف”سـ?�ات حg#ــه ال��rلــة

  .” الفاشGG% الGه�دالفاشXة في الق�س، ال-ي تh#ي فGها ش�_ة األب�تهای�
mهـeا هـ� مـZ-ق2لBO، ال#ـZ-ق2ل الـfe ق#ـ-B 'اخ-Xـاره مـ�ة تلـ� األخـ� ب-ـ<#BX وحـ"م، هــل “: وتـا'ع

 Bأن ”ق�سا م�ح�ة“أردت Bل�ا، اع-ق�تKة؟ تفX_ق�ا#L�ة على الLه�دGال B-لKها، هل فGعل B-ح<ل B-؟ ها أن
  .”�bLا معهاالZXار الfe ی��� دولة فلX?GrZة ه� خائ%؟ ها هي ال?-X@ة، تعا

ّو�G% أنه  ّ“ B-G؟ اآلن سـB.مـ% 'ـاب الـ<�فة أن بـ�أ ال-ـ�ت� 'األقـ<ى، هـل هـ� أسـاس وجـ�د zXْل
ندف?BO أحXاء ت�h، ألن م% BXuL ص�اقة مع أص�لGG% م-�ی?G%، ت�O نهای-ه أن L#�ت في ح�ب دی?Xة ّ”.  

Ggbله مـع ب-ـZل}Gل قGل في تhلXالت واسعة، 'أن االئ-الف الfe حاول ن-?Xاه� ت“وذ.� ألف�، أنه 
 feا االئـ-الف الـeبـل هـ� هـ ، �2Zـ� مـGوغ %g#م �Gغ %G@ن-اج ه %gL Bل �G2ار ب% غ#Xو� y-قس#�ت��

ن-?Xــاه� ر�ــ� م?ــe ف-ــ�ة بــG% األصــ�لGG% “، الف-ــا إلــى أن ”Lقــ�ده فــي الــZاحة الــXZاسXة م?ــe ف-ــ�ة _��لــة
%GG-Zواألف?غل %GGانhXZ#ال %G?_�-Z#وال”.  
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ّ-ف@ــ�ات هــeا القابــل لالشــ-عال، هــ� إرث ن-?Xــاه�، وهــ� ال�اقــع الXuhقــي ب�مGــل ال#“ونــ�ه إلــى أن 
ً، م�Gbا ”ّلل@#ه�ر في إس�ائGل، ولzX ه� ال�اقع ال#h�د '<�رة م<r?عة م% أجل أال bL#ل رام هللا وغ"ة

، وم@#ــ�ع زواLــاه تــgbل “إلـى أن  fٍّالقــ�س ورام هللا وغــ"ة، م�لــ� أضـالعه م�ت�rــة مــع 'عــKها 'ـgbل قــ� ٍ
B?جه”.  

وت�Gة ز�ادة األص�لXة ال#-�ی?ة أك2ـ� 'G�gـ� مـ% الـ�ت�Gة فـي م@#�عـات سـgانXة “وأفاد الOاتE، 'أن 
، وهــeه حXuقــة ثقا�Xــة لــ% ت-غGــ�، ووز األصــ�لGG% الفاشــGG% الGهــ�د ســG"داد 'اســ-#�ار نأخــ� m”فاXKمــ ، :

  .”E@Lّ علي مغادرة إس�ائGل: ، .-�2 ه?ا٢٠١٤ًق2ل س� س?�ات تق���ا، 'ع� ان-هاء ح�ب “
هeا اس-?-اج م?rقي ومrل�ب جاء م% تhلGل عقالنـي لل�ضـع، وهـeا االسـ-?-اج “ّوخل� إلى أن 

ّما زال قائ#ا، وأنا ه?ا وأواصل أن أك� ه?ا، ألن حXات?ا ال تEG@-Z فق� الع-�ارات عقالنXة، ولO% صhة  ّ نْ ً
  .”االس-?-اج 'ق�G على حالها؛ نعE@L ،B علي مغادرة إس�ائGل

  ٢٨/٤/٢٠٢١رأf ال�Gم  
***  

 صعE ت<�ی� ان-هاء األم� في الق�س
zهآرت - Bل: 'قلGعام�س ه�ئ 

ال#ف-y العام لل�b_ة، .��ي ش2-اf، ات\e مZاء األح� ال#اضي الق�ار ال#rل�ب وأزال ال�hاج" 
وق� تB ات\اذ ق�ار وضع ال�hاج" في . م% ساحة 'اب العام�د، الE2Z ال�ئZXي الشعال الع?ف في الق�س

في ال2�اLة جاء هeا بeر�عة م?ع ال-@#ع الZL feاهB في . ن م% ق2ل ال�b_ة الل�ائXةب�اLة شه� رمKا
mو�\<�ص رفع ال�hاج" ق�ر مZ-� أعلى، . ن�b ال�Oرونا، و�ع� ذلC ال\�ف م% االك-/ا� ال#�الغ �Xه

 mفي ال#Z-� الXZاسي ع�ف�ا وصادق�ا على تعلX#ات ال-�اجع. لL %O<عE ال-<�ی� 'أن األم� ان-هى ه?ا
ال-ي اص�رها ش2-اf، لO% م% ال#��ح أك�� االخ-�اء وراء �ه� ال#ف-y العام ال�اسع م% االع-�اف ب-h#ل 

%GG?GrZضغ� الفل �hة ال-ي س-ع-�2 ت�اجع ت�r\ه الeة ع% ات\اذ هXولPZ#ال.  
'#عان .��Gة، ال-<عG� الhالي في الق�س یe.� 'االزمة ح�ل وضع ال�2ا'ات اإللO-�ونXة 'ع� ق-ل 

GG_ش� �Xم في ص�hه ح-ى . ٢٠١٧% في ال>hف B-ی Bلي، لGي إس�ائgX-Oق�ار ت mأد %G-ادثhفي ال
Eي صع?GrZة، إلى ع?ف فلLائ� في . ال?هاZث خ�hال-�اجع جاء ق2ل أن ت ،�hال %Zhه ال#�ة، لeه

االرواح، ق2ل ار�ع س?�ات .ان ه?اك ق-لى على رأسهB م% أص�2Gا في الع#لXة القاتلة في مZ-�_?ة 
X#حلy.  

أزمة ال�2ا'ات اإللO-�ونXة ن-ج ع?ها االح-Oاك األول بG% رئzX ال�ghمة ب?XامG% ن-?Xاه� 
بG% االث?G% .ان (اآلن اKLا م% حل مgانه . وال#ف-y العام لل�b_ة الfe ع#ل على تعGG?ه، روني الXbخ

%G-?األع#ال م�ة س' Bة على ال�ضع في الق�س) ه?اك قائ�rXZصع��ة في ال �@L .y-العام ال@�ی� ال#ف 
نلق� قال هeا األس�2ع 'أن الZاحة .ان� ت�O مغلقة في شه� رمKان في . اKLا ال Lع�ف ال-فاصGل

  .الZاب�، رغB أنها .ان� مف-�حة _�ال الG?Z% 'اس-�?اء الZ?ة ال#اضXة في ذروة ال�Oرونا
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أك�� ناآلن ی?-/�و سلB . ش2-اf وف� أول م% أمz ل?-?Xاه� سلB م��ح لل?"ول ع% الb@�ة
�G�g' �ن-ائج اس-\�امه أ'ع �O-س feة، الX#ة أن . ناهX?GrZادة الفلXuلل %g#L ام الق���ة القادمةLفي اال

ال�ضع الZhاس ). مای�( أLار ٢٢تق�ر هل س--�اجع ع% نXة اج�اء االن-\ا'ات لل#@لz ال-��bعي في 
L ،���>-ان ش�قي الق�س 'الgZاح ل#Zلي ص��ح للGال#�2ر في الق�س أو رف= اس�ائ �gL أن %g#ن

Cلeاالن-\ا'ات ل<الح . ل �Z\-اس ال#-أخ� 'أن ح�.ة ف-ح س�s د�#hم zXال�ئ Bقي ه� فهXuhال E2Zال
  .ح#اس

إ_الق ال<�ار�خ مPخ�ا م% قrاع غ"ة، الfe تK#% ار�عة ا_القات 'ع� رفع ال�hاج" في الق�س، 
ال-Kام% مع ال?Kال ح�ل  (اKLا ه?ا ی�ج� م�2ر رس#ي. �ه� م�ل اشارة م% ح#اس على ن�اLاها

). ته�ی� للZلrة واس�ائGل ازاء اح-#الXة الغاء االن-\ا'ات(، وت�ج� ��وف سXاسXة معق�ة أك�� )الق�س
ولO% ی2�و . إس�ائGل ردت '��K ن2Zي لل?فz على ا_الق ال<�ار�خ خ�فا م% ت<عG� غ�G م�rXZ علXه

فق� . اف معادلة ال�دع بG% ال�rفG%أن ح#اس، حEZ رؤ�-ها، ن@�h م% خالل خ�rاتها أن تb� أ_�
  .نردت 'إ_الق م% غ"ة على ال-<عG� في الق�س دو أن Lق-ل ه?اك أf فلGrZ?ي

س?ة ال�Oرونا اع-�2ت س?ة هادئة ت�_�ت فGها العالقات ال�GمXة بG% الgZان الGه�د والع�ب في 
ع ال�G�O م% ال�bاب الeی% ولO% ال-قا_ع بG% نهاLة ازمة ال�Oرونا وشه� رمKان أخ�ج الى الbار. الق�س

. نع�ب الق�س Lع-�2و أنفZهB ح#اة ال#Z@� األق<ى. اصابهB ال#لل، والeی% انK#�ا 'انفعال للع?ف
ال#Zافة بG% . لeلC، إKLا ال�bاب غ�G ال#-�ی?gb' %Gل خاص سارع�ا إلى ال#bار.ة في ال#�اجهات

ل�hم، .ان� في هeه ال#�ة ق<�Gة ه@#ات تCX ت�ك م�ثقة ض� یه�د م-�ی?G% و�G% ال?Kال م% اجل ا
  .'gbل خاص

: mلق� ساه#� في االش-عال أح�اث أخ� م�ت م% ت�h رادار مع/B وسائل اإلعالم في إس�ائGل
اسgان ال#"�� م% ال�G2ت م% ق2ل الGه�د في ق��ة سل�ان وق�ار ال#gh#ة العلXا ال-ي صادق� على ه�م 

 االض�rا'ات دخل في األس�2ع ال#اضي زع�ان الى داخل هeه. ب�Gت فلX?GrZة في حي الXbخ ج�اح
نالG#X% ال#-�rف في إس�ائGل الeی% قام�ا 'h#الت ان-قام ض� الع�ب دو أن تفعل ال�b_ة '#ا �Xه الOفاLة 

Bم% اجل ص�ه.  
 Cل، و�ع� ذلGخافي، تأج�. �Xاألر.ان، ا� zXاع، ق�ر رئrازاء األح�اث في الق�س وفي الق

ك�خافي .ان سbXارك ه?اك في ح#لة إعالمXة إس�ائGلXة . ي ال�الLات ال#-h�ةالغاء، ز�ارته ال#\�r لها ف
ه� ورئzX ال#�ساد ورئzX م@لz األم% الق�مي ورؤساء قBZ االس-\�ارات والقBZ االس-�اتX@ي في 

ع�L#ة (ج#XعهB ساف�وا إلى واش?r% .#�ع�ثG% م% ن-?Xاه� في مhاولة أخ�Gة . ال@yX اإلس�ائGلي
fم% اجل ال-أث�G على االمGG.�G% .ي ال ZLارع�ا الى ال-�Xtع على اتفاق ن�و آخ� مع ) mال@�و .#ا ی2�و

  .إی�ان
حEZ ال-قار��، ن-?Xاه� أرسل هeه الX>\bات ال��Xعة مع تعلX#ات مف<لة 'أن ال ی?�hف�ا ع% 

 'قي ك�خافي. ورقة ال�سائل وع�م اج�اء ح�ار مع ال#XK-ZفG% ح�ل تفاصGل االتفاق اآلخe في ال-2ل�ر
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نال#-هg#L �#g% أن �gbLا في أنه في نفz . في ال�الد خ�فا م% أن ت\�ج االح�اث ه?ا ع% ال�rXZة
  .ال�ق� .ان م% ال#��ح له اعفاءه م% مه#ة سXاسXة ت2�و اآلن و.أنه م�ghم علGها 'الفbل

في نفz الZاحة ما زال م% غ�G ال�اضح اذا .ان gLفي ت�اجع اس�ائGل ال#h�د م% أجل إغالق 
، على رأسها ال#?افZة الفلX?GrZة ال�اخلXة بG% ف-ح وح#اس على خلXµة . الh�ث mاالع-�ارات االخ�

  .االن-\ا'ات، g#L% أن تPث� على س�G األح�اث في األسابXع القادمة
ت�h . الع#G� ع#�G ساع� ن�b ق2ل س?-G% تق���ا '�h أج�اه وه� _الE في .لXة األم% الق�مي

، حلل ضا'� ال#\اب�ات ”ف�h �اه�ة ال-<عG� غ�G ال#\�r له:  ی���ها أح�ك�X ت2�أ ح�ب ال“ع?�ان 
 وع#لXة ٢٠٠٦ ح�ب ل2?ان ال�انXة في –ساع� ال#ع�.-G% العG-��gZ% األخ�GتG% ال�G2OتG% إلس�ائGل 

 �Xاع غ"ة في صr٢٠١٤ال@�ف ال<ام� في ق.  
Zة ل@X-?. ج�ه#ا الى ح�ب Bت %Gف�rه� أن ال %G-الhات م-�ادلة دو االس-?-اج في ال#Oلة لZنل

mم% مgان جل�سه الhالي .�ئzX لقBZ اال'hاث في ال#\اب�ات، فان ساع� g#L% أن ی� . ت�قع تأث�Gاتها
نالPZال ه� ماذا س-�O درجة تأث�Gه وتأث�G ض�ا  . في الق���X. E ت�Oر هeه الق<ة نفZها لل#�ة ال�ال�ة

، م% اجل أن L#?ع هeه ال#�ة ت�Oار ضار ك�ار آخ��% في ال@yX اإلس�ائGلي وفي اذرع األم% ا mألخ�
  .وم��h لل#عارك الZا'قة

  ٢٤ص/٢٨/٤/٢٠٢١الغ� 
*** 
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  اخ�ار 'االن@لG"�ة
King reaffirms support for Jerusalemites, rejects any compromise over holy city 

 

His Majesty King Abdullah speaks during a meeting with Jerusalem Islamic awqaf 
representatives and church leaders at Al Husseiniya Palace, attended by HRH Crown Prince 

Hussein, on Tuesday (Photo courtesy of Royal Court) 

AMMAN — His Majesty King Abdullah on Tuesday reaffirmed support for the steadfastness 

of Jerusalemites and their efforts to preserve the Arab and Islamic identity of the holy city, 

underscoring commitment to the Hashemite legacy of sacrifice to preserve Jerusalem’s holy 

sites. 

Speaking at a meeting with Jerusalem Islamic awqaf representatives and church leaders at Al 

Husseiniya Palace, attended by HRH Crown Prince Hussein, King Abdullah stressed the 

historical and religious responsibility of safeguarding Islamic and Christian holy sites in 

Jerusalem, under the Hashemite Custodianship, rejecting any compromise over Jerusalem and 

its holy sites, according to a Royal Court statement. 

For their part, the attendees expressed appreciation of His Majesty’s positions in defence of 

Islamic and Christian holy sites in Jerusalem and his efforts to promote interfaith harmony, 

reiterating their commitment to the Hashemite Custodianship and voicing best wishes to 
Jordanians on the occasion of their state’s centennial. 

Jerusalem Awqaf Council President Abdul Azim Salhab conveyed the greetings of 
Jerusalemites to the King and lauded the Hashemite tradition of safeguarding holy sites, urging 

the Muslim nation to support His Majesty’s efforts. 
Jerusalem Awqaf Department Director Mohammad Azzam Khatib highlighted the importance 

of the Hashemite Custodianship, describing it as a red line for Muslims and Christians alike. 
Khatib said the Awqaf Department, in line with Royal directives, is carrying out its duties 

towards worshippers at Al Aqsa Mosque despite all difficulties. 

Jerusalem Grand Mufti Mohammad Hussein said Jordan is the supporter of Jerusalem, voicing 

the Palestinian people’s appreciation of His Majesty’s pivotal role as Custodian of Islamic and 

Christian holy sites in Jerusalem, and commending the King’s constant efforts to bring 

international and Arab attention towards Jerusalem. 

Patriarch Theophilos III, patriarch of the Holy City and all Jordan and Palestine, expressed 

appreciation for His Majesty’s efforts to preserve the historical identity of Jerusalem and the 

Christian presence in it. 

“Your Majesty inherits and guards the Covenant of Omar Ibn Al Khattab to our predecessor 

Patriarch Sophronios with its 1,400 years of guardianship of the rights of the churches,” he 

said. 

“This is the authentic example we have been living, under the Hashemite Custodianship in 

Jerusalem and in the Hashemite Kingdom of Jordan, and is of great encouragement and support 
to us, especially at a time when the Christian presence in the Holy Land, so vital to the historic 

and peaceful coexistence within our region, is facing new and serious challenges,” he added. 
Archbishop Pierbattista Pizzaballa, the Latin Patriarch of Jerusalem, said: “It is important to 

reiterate the historical and actual role that the Hashemite House plays for the city of Jerusalem, 
as a guarantor of the equality of all its citizens, of all faiths, who have in their holy places, 

places of prayer, of welcome, of peaceful encounter and not a battleground.” 
“The Latin Patriarchate of Jerusalem considers Your Majesty's strong voice as a call to achieve 

justice and peace,” he added, noting that the King’s openness has contributed to creating a 

community where Christians and Muslims are partners in citizenship and destiny. 

2021-4-28Jordantimes   
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Greek Orthodox Patriarch concerned over events in Jerusalem, calls for 

freedom of worship in the holy city 
 

JERUSALEM, Tuesday, April 27, 2021 (WAFA) - The Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem 
Theophilos III expressed concern over the recent events and confrontations that took place in 

the city in the past days between Israeli police and the city’s Palestinian youths while the 
Church enters the Holy Week. 

The Patriarch of Jerusalem, all Palestine and Jordan, “is following with great interest the 

developments of the events that took place in the Holy City, and stresses the need to respect the 

existing legal and historical status of the Holy Places, the Hashemite guardianship over the 

Islamic and Christian holy sites in the Holy Land, and the exclusive rights of the Islamic 

Endowments Department in Jerusalem to administrate Al-Haram Al-Sharif, which is affiliated 

with the Al-Aqsa Mosque Directorate in the Jordanian Ministry of Endowments, Islamic 

Affairs and Holy Places,” said the Greek Orthodox Patriarchate in a statement. 

"Any interference with this freedom is an attack on the rights of Muslims guaranteed by law 

and international treaties," said the Patriarch. 

“His Beatitude is also keen to guarantee freedom of worship for all, especially during the holy 

month of Ramadan, due to its religious importance for the Muslims, and the customs inherited 

by Jerusalemites in general. His Beatitude Patriarch Theophilos calls on everyone to respect the 

sanctity of the holy month, maintain peace and safety, especially of the worshipers, and 
exercise freedom of worship and access to the holy places with respect and dignity, as 

guaranteed by the international law,” said the Patriarchate. 
“He stressed that Jerusalem will remain the gate to heaven and the key to peace.” 

2021-4-27Wafa   
***  

  
  

Human Rights Watch accuses Israel of committing crimes of apartheid 
 

JERUSALEM, Tuesday, April 27, 2021 (WAFA) – An international leading human rights 

watchdog has accused the Israeli authorities of committing crimes of apartheid against 

Palestinians. 

The New York-based Human Rights Watch published a 213-page report on Tuesday titled "A 

Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution", which 

examines Israel’s treatment of Palestinians. The finding in HRW’s report is based on an 

overarching Israeli government policy to maintain the domination by Jewish Israelis over 

Palestinians and grave abuses committed against Palestinians living in the occupied territory, 

including East Jerusalem," the group said in a statement released Tuesday. 
Drawing on years of human rights documentation, case studies, and a review of government 

planning documents, statements by officials, and other sources, Human Rights Watch 
compared policies and practices toward Palestinians in the occupied territory and Israel with 

those concerning Jewish Israelis living in the same areas. 
“Prominent voices have warned for years that apartheid lurks just around the corner if the 

trajectory of Israel’s rule over Palestinians does not change,” said Kenneth Roth, executive 
director of Human Rights Watch. 

“This detailed study shows that Israeli authorities have already turned that corner and today are 

committing the crimes against humanity of apartheid and persecution.” 

The crime against humanity of persecution, as defined under the Rome Statute and customary 

international law, consists of severe deprivation of fundamental rights of a racial, ethnic, or 

other groups with discriminatory intent. 

HRW found that the elements of the crimes come together in the occupied territory, as part of a 

single Israeli government policy. That policy is to maintain the domination by Jewish Israelis 
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over Palestinians across Israel and the occupied territory. It is coupled in the occupied territory 

with systematic oppression and inhumane acts against Palestinians living there. 

Drawing on years of human rights documentation, case studies, and a review of government 

planning documents, statements by officials, and other sources, Human Rights Watch 

compared policies and practices toward Palestinians in the occupied territory and Israel with 

those concerning Jewish Israelis living in the same areas. Human Rights Watch wrote to the 
Israeli government in July 2020, soliciting its perspectives on these issues, but has received no 

response. 
Across Israel and the occupied territory, Israeli authorities have sought to maximize the land 

available for Jewish communities and to concentrate most Palestinians in dense population 
centers. The authorities have adopted policies to mitigate what they have openly described as a 

“demographic threat” from Palestinians. In Jerusalem, for example, the government’s plan for 
the municipality, including both the west and occupied east parts of the city, sets the goal of 

“maintaining a solid Jewish majority in the city” and even specifies the demographic ratios it 

hopes to maintain. 

To maintain domination, Israeli authorities systematically discriminate against Palestinians. 

The institutional discrimination that Palestinian citizens of Israel face includes laws that allow 

hundreds of small Jewish towns to effectively exclude Palestinians and budgets that allocate 

only a fraction of resources to Palestinian schools as compared to those that serve Jewish Israeli 

children. In the occupied territory, the severity of the repression, including the imposition of 

draconian military rule on Palestinians while affording Jewish Israelis living in a segregated 

manner in the same territory their full rights under Israel’s rights-respecting civil law, amounts 

to the systematic oppression required for apartheid. 

Israeli authorities have committed a range of abuses against Palestinians. Many of those in the 

occupied territory constitute severe abuses of fundamental rights and the inhumane acts again 

required for apartheid, including: sweeping movement restrictions in the form of the Gaza 
closure and a permit regime, confiscation of more than a third of the land in the West Bank, 

harsh conditions in parts of the West Bank that led to the forcible transfer of thousands of 
Palestinians out of their homes, denial of residency rights to hundreds of thousands of 

Palestinians and their relatives, and the suspension of basic civil rights to millions of 
Palestinians. 

Many of the abuses at the core of the commission of these crimes, such as near-categorical 
denial of building permits to Palestinians and demolition of thousands of homes on the pretext 

of lacking permits, have no security justification. Others, such as Israel’s effective freeze on the 

population registry it manages in the occupied territory, which all but blocks family 

reunification for Palestinians living there and bars Gaza residents from living in the West Bank, 

use security as a pretext to further demographic goals. Even when security forms part of the 

motivation, it no more justifies apartheid and persecution than it would excessive force or 

torture, Human Rights Watch said. 

“Denying millions of Palestinians their fundamental rights, without any legitimate security 

justification and solely because they are Palestinian and not Jewish, is not simply a matter of an 

abusive occupation,” Roth said. “These policies, which grant Jewish Israelis the same rights 

and privileges wherever they live and discriminate against Palestinians to varying degrees 

wherever they live, reflect a policy to privilege one people at the expense of another.” 

Statements and actions by Israeli authorities in recent years, including the passage of a law with 

constitutional status in 2018 establishing Israel as the “nation-state of the Jewish people,” the 
growing body of laws that further privilege Israeli settlers in the West Bank and do not apply to 

Palestinians living in the same territory, as well as the massive expansion in recent years of 
settlements and accompanying infrastructure connecting settlements to Israel, have clarified 

their intent to maintain the domination by Jewish Israelis. The possibility that a future Israeli 
leader might someday forge a deal with Palestinians that dismantles the discriminatory system 

does not negate that reality today. 
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Israeli authorities should dismantle all forms of repression and discrimination that privilege 

Jewish Israelis at the expense of Palestinians, including with regards to freedom of movement, 

allocation of land and resources, access to water, electricity, and other services, and the 

granting of building permits. 

The ICC Office of the Prosecutor should investigate and prosecute those credibly implicated in 

the crimes against humanity of apartheid and persecution. Countries should do so as well in 
accordance with their national laws under the principle of universal jurisdiction, and impose 

individual sanctions, including travel bans and asset freezes, on officials responsible for 
committing these crimes. 

The findings of crimes against humanity should prompt the international community to 
reevaluate the nature of its engagement in Israel and Palestine and adopt an approach centered 

on human rights and accountability rather than solely on the stalled “peace process.” 
Countries should establish a UN commission of inquiry to investigate systematic discrimination 

and repression in Israel and Palestine and a UN global envoy for the crimes of persecution and 

apartheid with a mandate to mobilize international action to end persecution and apartheid 

worldwide. Countries should condition arms sales and military and security assistance to Israel 

on Israeli authorities taking concrete and verifiable steps toward ending their commission of 

these crimes. Countries should vet agreements, cooperation schemes, and all forms of trade and 

dealing with Israel to screen for those directly contributing to committing the crimes, mitigate 

the human rights impacts and, where not possible, end activities and funding found to facilitate 

these serious crimes. 

“While much of the world treats Israel’s half-century occupation as a temporary situation that a 

decades-long ‘peace process’ will soon cure, the oppression of Palestinians there has reached a 

threshold and a permanence that meets the definitions of the crimes of apartheid and 

persecution,” Roth said. “Those who strive for Israeli-Palestinian peace, whether a one or two-

state solution or a confederation, should in the meantime recognize this reality for what it is and 
bring to bear the sorts of human rights tools needed to end it.” 

“Hence, we call upon all international parties to review this report and look into its 
recommendations, with many of them being reminders of their legal obligations under 

international law.” 
“It is urgent for the international community to intervene, including by making sure that their 

states, organizations, and companies are not contributing in any way to the execution of war 
crimes and crimes against humanity in Palestine.” 

Wafa 27-4-2021 

*** 
Presidency welcomes HRW report on Israeli “crimes of apartheid” against 

Palestinians 
 

RAMALLAH, Tuesday, April 27, 2021 (WAFA) – The Presidency today welcomed the 
Human Rights Watch report urging the International Criminal Court to investigate Israeli 

officials “implicated in the crimes against humanity of apartheid or persecution”. 
Presidential Spokesman Nabil Abu Rudeineh welcomed in a press release the HRW report as 

“a powerful testament to the struggle of the people of Palestine under Israel's belligerent 
military occupation and its colonial and oppressive policies.” 

He added that “this well-documented and solid report reaffirms Israel's commitment to the 
crimes of Apartheid and persecution that demands the international community to uphold its 

responsibilities towards Palestine.” 

“It's our firm belief that justice, based on international legitimacy and resolutions, rather than 
impunity, is the only way to achieving lasting peace in Palestine, Israel, and the entire region” 

he stated while pointing that the HRW report “comes at a moment when Israel's violations have 
cruelly increased against the Palestinian people, particularly in occupied Jerusalem, the capital 

of the State of Palestine, as well as against the Palestinian citizens of Israel.” 
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Abu Rudeineh called on the international community to intervene to stop Israeli crimes against 

the Palestinian people and consider the report recommendations. 

2021-4-27Wafa   

*** 

Team Europe visits projects and meets local interlocutors in occupied East 

Jerusalem 
 

JERUSALEM, Tuesday, April 27, 2021 (WAFA) - Following the recent unrest and violent 

clashes in occupied Jerusalem, European Union Heads of Cooperation in Jerusalem and 

Ramallah today visited several neighborhoods in East Jerusalem where they were briefed by 

EU partners and Palestinian counterparts. 

The delegation met with Palestinian families facing evictions and demolitions in East 

Jerusalem, students and teachers at schools in the old city, and owners of small businesses 

benefiting from EU support. 

This visit confirms the solid commitment of Team Europe members towards the Palestinians in 

East Jerusalem and sends a message of hope and support amidst an increasingly tense reality 

for Palestinians in their city, said an EU press release. 

Today’s visit of the European Union Heads of Cooperation in Jerusalem and Ramallah 

provided the opportunity to take stock of existing projects, meet with beneficiaries, and learn 

about the current challenges, particularly against the backdrop of the Covid-19 pandemic and 
the most recent political developments, it added. 

In Isawiyya neighborhood, the delegation met a Palestinian family facing imminent threat of 
home demolition and another family split due to the rejection of a residency request. 

The European Union, in cooperation with the Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center 
(JLAC), is supporting both marginalized communities and individual cases. Putting both cases 

back in the bigger picture, JLAC presented its study on Isawiyya “Accounts of Persistent 
Isolation, Separation and Violations”, and explained the threats targeting Palestinian 

Jerusalemites as a result of the Isawiyya “masterplan” prepared by the Israeli authorities. 

The Heads of Cooperation visited two schools in the Old City, where they discussed the current 

situation of the education sector in East Jerusalem.  The group was briefed about on-going 

work in renovating old school buildings, aiming to enhance the resilience of East Jerusalem 

schools such as the al-Wifaq School. In addition, they discussed with experts the distance 

learning challenges and its impact on inclusive education.The delegation also met the Head of 

the Palestinian Directorate of Education in East Jerusalem who briefed them on the challenges 

facing the education system and educational staff in East Jerusalem, particularly after the 

closure of the Directorate by the Israeli authorities. 

The last stop was meeting the Palestine for Development Foundation (PSDF) team.  The 

delegation was briefed on the COVID-19 pandemic impact on micro, small, medium 

enterprises (MSMEs) and the private sector in East Jerusalem. 

PSDF, then, presented the grant facility for private sector development in Jerusalem and its 
impact on strengthening MSMEs. This facility improved MSMEs skills and professionalism, 

their business model and thus their commercial activity. 
Since 2018, 49 businesses have received investment grants. More than 410 jobs were created or 

sustained through this project. Despite the fragility of the private sector in East Jerusalem, the 
facility aims to provide investment grants for at least 50 businesses by the end of August 2021. 

Through the East Jerusalem Program (EJP), the EU is providing around 12 million Euro 
annually to support the Palestinian in East Jerusalem. This program aims at maintaining the 

two-States solution with Jerusalem being the capital of the two States and supporting the 

Palestinian resilience and cultural identity of the City. Aid is primarily channeled through 

direct awards (grants) to NGOs, or through contribution agreements with UN bodies and/or EU 

member States. 
Wafa 27-4-2021  
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Jerusalem's Palestinians need a diplomatic solution not a security one 

 
Opinion: Recent riots in capital were caused not by barriers placed at Damascus Gate but by 

repression at hands of Israeli government; to restore order in Holy City, Israel must stop 
denying political rights and try talking instead 

Israel’s politicians and media both have a habit of reducing big problems into digestible chunks 
that are easy to swallow. 

Thus though the recent riots in Jerusalem and the Palestinian territories were presented as being 

triggered solely by the barricades placed at the Damascus Gate plaza during Ramadan. 

And then the "generous" police elected to "generously" remove the barricades, which should 

not have been there in the first place.  

The recent demonstrations that began in Jerusalem and spread to the occupied territories cannot 

be disconnected from Israel’s efforts to try to deny the right to political expression.   

Israel has used emergency regulations to justify the closure of Orient House, the PLO 

headquarters in Jerusalem, and the Palestinian Chambers of Commerce in the city, to arrest 

senior political and religious Palestinian leaders and to prohibit people from praying in 

mosques for months on end and from travelling abroad. 

And then they are surprised when there is an uprising.   

Even the fundamental right to live together as a family is denied to many Palestinians living in 

Jerusalem if even one family member is not a resident of the city. 
True, the Palestinians living in Jerusalem are granted Israeli residency. They can move around 

freely, drive in their cars and even benefit from government welfare services.  
But they are denied something the residents of the nearby Palestinian towns and villages have: 

the right to political expression. 
Palestinians in Jerusalem are not entitled to form their own political parties, nor join any 

Palestinian faction, be they affiliated with the left or the center. In fact, the only elections in 
which they can participate are for charitable organizations.   

Articles 2 and 6 of the Oslo Accords include explicit descriptions of the rights of Jerusalem’s 

Palestinian residents to vote in the elections for the Palestinian Legislative Council. 

Yet, the Israeli police can easily determine that a meeting of Palestinians for political purposes 

is illegal based on the laws of the British Mandate in 1945, which used these same laws to 

prohibit Jews from meeting for political reasons before the establishment of the State of Israel 

in 1948. 

The issue of Jerusalem cannot and must not be resolved by oppressive and unrestrained police 

actions, but by granting them freedom of political expression and the right to establish an 

independent political entity that will allow Palestinians to choose their leadership freely. 

This could be used a vehicle to ease periods of tension such as the ones we have recently 

witnessed.    

But for as long many in Israel see the solution in Jerusalem as solely a security one, they don't 

need to for a political solution.  
Instead of arresting Palestinian political and religious leaders, they should simply try talking to 

them. 
The 330,000 Palestinians living in East Jerusalem have a right to organize and express a 

position on political issues that cannot be denied.  
The sooner Israel elects to deal with the issue on the political level and not as a security issue, 

the better it will be for all concerned and the sooner peace and quiet can return to the Holy 
City. 

2021-4-28YNet News   

***  
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World Leaders Condemn Israeli Actions against Worshipers in Jerusalem 
Several world leaders have denounced the Israeli assault and repression used against the 

Palestinian Muslim worshipers visiting the sacred Al-Aqsa mosque in occupied East Jerusalem. 

The Pakistan Foreign Ministry, on Monday, released the following statement, according to the 

Anadolu Agency; 

“Pakistan steadfastly supports the Palestinian people’s inalienable right to self-determination. 

For just and lasting peace, it is imperative to have a two-state solution in accordance with the 

relevant United Nations and OIC resolutions, with the pre-1967 borders, and Jerusalem as the 

capital of a viable, independent and contiguous Palestinian State.” 

In addition, the Turkish Ministry of Foreign Affairs, on Monday, appealed to the Israeli 

occupation authorities to safeguard the Palestinian civilians from the attacks by illegal Israeli 

settlers, the Palestinian Information Center reported. 

Regarding the actions of the Israeli army and illegal settlers, the ministry released the following 
press statement; 

“The provocative actions carried out by racist groups, who are living in illegal settlements in 
the Occupied Palestinian territories, in front of the Bab al-Amud in the Old City of Jerusalem 

are dangerous and worrying.” 
The Jerusalem (Quds) Press, on Monday, reported that the Jordanian monarch, King Abdullah 

II expressed in a statement, his condemnation of the Israeli assaults against Jerusalemites 
during the holy month of Ramadan, confirming his support for the steadfastness of the 

Palestinian people. 

2021-4-28ernational Middle East Media Center Int  
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Army Orders Demolition Of Palestinian Structures In Jerusalem 

 
Israeli soldiers issued, Tuesday, demolition orders targeting several Palestinian structures in the 

al-‘Isawiya town, in the occupied capital, Jerusalem. 
Media sources said a few army jeeps, and police vehicles, accompanied by personnel of the 

Jerusalem City Council, invaded the town, before handing several Palestinians demolition 
orders targeting their structures, including homes. 

The soldiers also photographed several homes, buildings, and roads in the town during the 

invasion. 

The city council claims the structures were built permit construction permits. 

While Israel continues to build and expand its illegal colonies, Palestinian communities, and 

towns, in occupied Jerusalem, and various areas in the occupied West Bank, continue to be 

denied the right to build homes and property, under various allegations meant to prevent the 

expansion of Palestinian towns and neighborhoods. 

The policy of home demolitions is an act of collective punishment illegal under International 

Law and the Fourth Geneva Convention. 

2021-4-27International Middle East Media Center   
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  باب العامود 
  

  
  
  

 ات ع�ة م?هاX#Zاب العام�د وله ت'-h#وأج#ل أب�اب م�ی?ة الق�س ال Bم% أه ،�bلة في  'اب دم
%GrZفل .zXاألق<ى وه� ال#�خل ال�ئ �@Z#ة ومعال#ها وم?ها الـ#L�م�ی?ة الق�س الق Eلل�ص�ل إلى قل 

  .و.?ZXة الXuامة
 أب�اب %Gة أم-ار، و.ان  الق�س  وه� األك�� ف\امة بXث#ان �h?ل ل>L feة ال"خارف واالرتفاع الXم% ناح

 .ن م�ار ق�و ال##� ال�ئZXي ل@#Xع الق�افل ال-@ار�ة واألف�اج الXZاحXة ال#-@هة للق�سعلى
 ل�ج�د عام�د م% ال�خام األس�د ارتفاعه Bا االسeاحة   م-�ا،١٤ وس#ي 'اب العام�د بهZوضع في ال

  .ال�اخلXة لل�اب في الف-�ة ال�ومانXة
 ع�د ب?اؤه لعه� اإلم�2ا_�ر ال�ومانيL  ة نالق� ال�اني ال#ه�ر�ان في  روماXث#ان �Xالدf و.ان على ع#

و�ع�د ال2?اء .  .ان ال�اب Lقع على ع#� أر�عة أم-ار م% ال�اب ال#�ج�د حالXاG% ال<لG2Gوزم%، أم-ار
  .زم% الZلrان سلX#ان القان�ني ،١٥٣٩ و١٥٣٧الhالي للف-�ة الع�#انXة بG% عامي 

 س?�ات e?ساحات 'اب العام�د وم �G?GrZغل الفل-Zخاصة في شه� و ع�ی�ة إلقامة االح-فاالت نو�
 �G2انا لل-عgان، ومKوًرمXض� س Bعلى ع�و�ة الق�س ورفع ص�ته �Gلي، لل-أكGاسات االح-الل اإلس�ائ

#?عهB م% ال-�اج� في فه� رمKان الhالي �ه ال#ق�سGG% م% ب�اLة شفوم-�rق� اس-ه�ف االح-الل و
 ٢٠٢١ نZXان ٢٣، ٢٢ ذروته ی�مي ال@#عة وال\#zX ساحات 'اب العام�د ح-ى بلغ الق#ع اإلس�ائGلي

 دع#ا واح-@اجا في  اله�ةوالق�. م#ا أثار �wة مق�سXة أصEG خاللها أك�� م% م}ة فلGrZ?ي '@�اح
أه#ها ال#��t األردني م%  واس-?Oارا م% جهات رس#Xة وش|�ة خارجXة ،ج#Xع م�ن الKفة ال#h-لة

  .PسZات وال�2ل#انات وال?قا'ات واالتhادات وغ�Gها'Xuادته الهاش#Xة وال�G�O م% ال�ول وال#
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