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 ّال��ض�عات ال�اردة في ال.ق��� تع�3 ع% وجهة ن�0 /.ابها. 
 ة )اخ.?ار )ع< الفق�ات مــ% أصل@Aال.?�ف م% ق3ل الل C.ی 

Dذل Fاسـ@.Hع< ال�قاالت أو األخ�ار ال.ي ت�د في ال.ق��� ل(  
 .عهمع حCA ال.ق��ـ� وم�ض�

 ـاب أو.Mال.ق��� )ع< ال�قاالت ال�.�ج�ة ل %H�Nة م% تOّالغا 
 ّمف��M% غ�HHX% وWس�ائHلHH% ه� إب�از وجهة ن�0 هRالء الM.ـاب
  ئســ�اء ال��R�ة أو ال�عارضة ل\�اسة إس�ائHل، م�ا ی.�ح للقار

  .ف�صة اإل`الع على وجهات ال@�0 ال��.لفة
 و القـ�س )إصـ�ارRcـة لــ�Mـة ال�ل@Aا النتقـ�م اللfخ�ـار األ.ق��ـ�  هــg ــ�ميHال

یـ�زع علـى ال�ع@HـH% وال�ه.�ـH% إضـافة إلـى ت�ز�عـه علـى نiـ� )hcل ورقـي 
  . ألف ن\�ة إلM.�ون�ة٢٥٠

  ة مالح0ـات أو اق.�احـات، /�ـاOله ال.ق��� أ?O %ة أن ت.لقى م�@Aو�\ع� الل
Fة )إرسال ال.ق��� ل�% ی�غ@Aالل Fت�ح.  

 @Aال.�اصل مع الل %h�O اتOه الغاfة على وله@H3ة على اله�اتف وال��اقع ال�
  .غالف هfا ال.ق���

  
  

  ناللA@ة ال�ل�Mة لRcو الق�س



  

 
٣

�.iال�n 
  االردن والق�س

  ی� ف�ش�A.ی.�3ع ب D٥  »األق?ى«ال�ل  
 ة�@Hr\ة الفل�Nاه القAوجه�ده ت Dال�ل stم�ا %�uال@�اب�ة ت %Hr\٥  .فل  
 ع : ال�الیلة@�O Dة"ال�ل��HHفي األق?ى"اإلج�اءات ال.غ s��cف مع اهل@ا في الق�س الw٦  . ون  
 اDال�ل F٧  .لق�س وال�ق�سات في قل  

  ٩  .تق�ی� مق�سي ل�عC ال�wادة الهاش��ة ل?��دهH ..C�ة االن.?ارس.. الق�س
  

  نشRو س�اس�ة
  Cائ�Aل g�?.ورة ال�N( ع ال�ولي�.Aة ت�ع� ال��Xامعة الع�A١١  . )الق�ساالح.اللال  
 ل� عل�اء )اك\.انAة وال حل لل?�اع وال  :رئ�� م�@Hr\ة الفل�Nالق�س ج�ه� الق

  ١٢  .ان.�ا)ات ب�ونها
 سالي : Cةن�ع�@Hr\ة الفل�Nال�فاع ع% الق( Dال�ل st١٢  .م�ا  

  

  اع.�اءات
 في الق�س %H@`�.\١٣  .ت�اصل اع.�اءات االح.ـالل وال�  
 في الق�س %��Hu/ م\{ف و�هاج�� Cه@Hب %HH@Hr\ف� ث�ان�ة فلr.�O نج@�د   ١٤  .ن
 ة في الق�س�@Hr\ق� ثالث س�ارات فل�iO �HلHنم\.ع��و إس�ائ ن   ١٥  .ن
  ع.�وO �@`�.\نم   ١٥  .gعلى م�ا`% م% ذو اإلعاقة في الق�سن

  

  فعال�ات
 ام% مع الق�س و�افا في شفاع��وN١٦  .وقفة ت  

  

  كي ال ن@\ى
 ه�دHقارع الO لHم اإلب�ا���ي )ال�ل�i١٧  .ال  

  

  آراء ع��Xة
 ١٨  !!إدانة دول�ة ج�ی�ة ل��ارسات االح.الل  
 %HHه أج\ادة ال�ق�سr١٩  .تار�خ ج�ی� ت�  
 3uي في ال��ی@ة��ة )اب العام�د ت@Hr\لل�ج�د ال�`@ي الفل �H.  ٢٠  
 "�.م% رای�Hل ته��� الق�س" هH؟... ت�ی% س�اسة إس�ائ%M٢٢  ول  



  

 
٤

 ة�@Hr\ة على الق�س في ض�ء االن.�ا)ات الفل�@Hr\٢٤  .ال\�ادة الفل  
  

  آراء ع��3ة م.�ج�ة
 رأی.ه في الق�س gfال gه�دHة الع@ف ال�cوح �/fألت F.٢٦  .أك  
 ل س.?ع� )عHةإس�ائ�@Hr\٢٨  .� إلغاء االن.�ا)ات الفل  

  

  اخ�ار )االنAلH#�ة
 Arab League calls on int'l community to stand against "crimes in 

Jerusalem". ٣٠  
 Israeli Colonists Burn Three Palestinian Cars In Jerusalem. ٣٠  
 Soldiers Abduct Eight Palestinians, Including Medic, Attack Many, 

In Jerusalem. ٣٠  
 Human Rights Watch: Israel commits 'crimes of apartheid' against 

Palestinians. ٣١  
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  االردن والق�س
  "األق?ى"ال�لD ی.�3ع ب.A�ی� ف�ش 

  

" دمحم عــ#ام"ن شــ�h مــ�ی� عــام أوقــاف القــ�س وشــRو ال�ــ\A� األقــ?ى، فــHNلة الــ�cخ - ع�ــان 
FــHrع3ـــ�ال� Dــة ال�لـــ هللا الuــاني، صـــاحF ال�صـــاOة الهاشــ��ة علـــى ال�ق�ســـات  ، أمـــ� الuالثـــاء، جالل

اإلسالم�ة وال�\��iة في الق�س، على ت�3عه ب.A�ی� ف�ش ال�\A� الق3لي وال?��ة ال��cفة في األقـ?ى 
ف@ا ُّتـ�c"وقال ال�FHr في تـ?��ح صـiفي، إن ال.3ـ�ع ال�لMـي، جـاء خـالل  .ال��ارك، على نفق.ه ال�اصة

  ".بلقاء جالل.ه ال�Hم والgf ضC م�uلH% ع% أوقاف و/@ائ� الق�س
هللا الuـاني، صـاحF ال�صـاOة  تـ�cف@ا فـي هـfا الHـ�م ال��ـارك )�قابلـة جاللـة ال�لـD ع3ـ�"وأضاف، 

ــ� فــ�ش  ــ�ع ت�3عــا /���ــا ب.A�ی ــى ال�ق�ســات اإلســالم�ة وال�ــ\��iة فــي م�ی@ــة القــ�س، وت3 الهاشــ��ة عل
نلق3لي وال?��ة ال��cفة في األق?ى ال��ارك، سائلH% هللا العلي الق�ی� أن �hO هfا ال\Aاد في ال�\A� ا

  ".ال.�3ع في مH#ان ح\@اته وأن iOف0ه و���Oه ذخ�ا ل��ی@ة الق�س ومق�ساتها اإلسالم�ة وال�\��iة
و/ان ال�FHr، وخالل ح�یuه في لقاء جاللة ال�لD مـع م�uلـي مAلـ\ي أوقـاف و/@ـائ� القـ�س، 

gعـ% تقـ�ی�ه لAالل.ـه علـى إعفـاء مـ\.أج� عقـارات األوقـاف مـ% أجـ�ة العـام ال�اضـي، وصـ�ف قـ� أعـ�ب 
مhافأة نهاOة ال��مة )ع� اإلحالة على ال.قاع� ل���في دائ�ة األوقاف، فNال عـ% ال�hـارم الهاشـ��ة ال.ـي 

  .نفfت في /@�\ة ال�wامة وغ�Hها م% ال�Rس\ات ال�ق�س�ة
لى نفق.ه ال�اصة، )ف�ش ال\Aاد في ال�ـ\A� األقـ?ى )��Aـع cOار إلى أن جاللة ال�لD قام، وع

 %Hب.�ا«. ٢٠١٥ و٢٠١١م?ل�اته وم\اج�ه، في العام«.  
  ٣ صفiة ٢٨/٤/٢٠٢١ال�س.�ر 

***** 
 فل\Hr% ال@�اب�ة ت�u% م�اst ال�لD وجه�ده تAاه الق�Nة الفل\Hr@�ة

   

ث�% رئ�� واعNاء لA@ة فل\Hr% ال@�اب�ة م�اst جاللة ال�لD ع3� هللا الuاني وجه�ده  –ع�ان 
  .�فاع ع% ال�ق�سات االسالم�ة وال�\��iة في الق�سال�.�اصلة تAاه الق�Nة الفل\Hr@�ة وال

ك�ا اشادوا ب.�3ع جالل.ه على نفق.ه ال�اصة ب.A�ی� ف�ش ال�\A� الق3لي وال?��ة ال��cفة في 
ی�م األرXعاء، إن ال�عC ال�لMي  gائF دمحم ال0ه�او في ب�ان صiفيوقال رئ�� اللA@ة ال@ .األق?ى ال��ارك

 م% ح�ص الهاش�HH% على إع�ار وX@اء م ورعاOة جاللة ال�لD وتH\A�ه.�اال�\.�� لل�ق�سات م�iر ا
 Fها واجHة ف�i�\اف0ة على الق�س وال�ق�سات اإلسالم�ة وال�iا إلى ان ال��Hcال�ق�سات اإلسالم�ة، م

وأضاف ان ال�ق�سات ق�ة عH% جاللة ال�لD والهاش�HH% وت0iى )اه.�ام ورعاOة خاصة في . ق�مي ع�Xي
م% اإلع�ارات وال�عاOة ال�ائ�ة في إ`ار ع@اOة الهاش�HH% ال.ار���ة وال�ی@�ة الcاملة م�احل م.الحقة 
gواك� ال0ه�او أه��ة ال�ور الهام لل�صاOة الهاش��ة في ح�اOة ال�ق�سات اإلسالم�ة  .)ال��ی@ة ال�ق�سة

ان لل�ق�سات وال�\��iة في الق�س، الف.ا الى ان ال�صاOة الهاش��ة على الق�س الs��c تع� ص�ام األم
  .اإلسالم�ة وال�\��iة

 g٤ص/٢٩/٤/٢٠٢١ال�أ  
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   في األق?ى"اإلج�اءات ال.غ��HHة"ال�ل�O D@ع : ال�الیلة
s��cف مه اهل@ا في الق�س الwون 

 

 ال�/.�ر دمحم ال�الیلة أم�  االردنين أك� وز�� األوقاف والRcو وال�ق�سات اإلسالم�ة- ع�ان 
یf3لها مAل� أوقاف الق�س ت@فfHا ل.�جHهات جاللة ال�لD ع3�هللا األرXعاء، دعC ال�زارة للAه�د ال.ي 

وش�د ال�الیلة خالل لقائه رئ�� وأعNاء مAل� .الuاني ال�اع�ة لل�Aل� وألهل@ا في ال��ی@ة ال�ق�سة
نأوقاف الق�س في مh.�ه، أه��ة ال.عاو بH% ال�Aل� وال�زارة م% خالل دائ�ة أوقاف الق�س، وم�ی��ة 

ق?ى في ال�زارة، )�ا Oع#ز ال�iاف0ة على ال�ق�سات اإلسالم�ة في �ل مiاوالت نشRو ال�\A� األ
وأضاف أن@ا في األردن )�wادة جاللة ال�لD نwف مع أهل@ا في . االن.هاك ال.ي ت�ارسها سلrة االح.الل

%Hف�r.ل وال�.iفي وجه ال� Cوث�اته Cدفاعا ع% مق�سات@ا )?��ده �r(ی% ی�اfال s��cنالق�س ال.  
 ل�n لقائه وز�� األوقاف ه، ث�% رئ�� مAل� أوقاف الق�س ال�cخ ع3�العC�0 سلهFب�ور

 الAه�د ال.ي یf3لها األردن )�wادة جاللة ال�لD في ح�اOة ال�ق�سات اإلسالم�ة وال�\��iة، وم@ع االردني
  .سلrات االح.الل م% ال�wام )األع�ال ال.غ��HHة في ال�\A� األق?ى ال��ارك

صاOة الهاش��ة على ال�ق�سات ال ب�یل ع@ها، وهي ت�uل رعاOة جاللة ال�لD وأك� سلهF أن ال�
%Hف�r.ة االح.الل وال�rفي م�اجهة سل %HHاألردني ال�\ان�ة لل�ق�س Fعcال stا )��ا�Hcلل�ق�سات، م.  

nوج� م@اقcة ص�ف مhافأة نهاOة ال��مة ل���في أوقاف الق�س، وتعل��ات مAل� أوقاف 
ت@فfH ال.�جHهات ال�ل�Mة ال\ام�ة في دعC ص��د م��في أوقاف الق�س، وآخ� الق�س الs��c، وآل�ة 

ال.�rرات على ال\احة ال�ق�س�ة، وان.هاكات االح.الل ال�.�اصلة لل�iم الق�سي الs��c وتعHrله 
الس.�Mال أع�ال ال?�انة وال.�م�C، )اإلضافة إلى `لF اس.u@اء دائ�ة أوقاف الق�س م% وst ال.عHH@ات 

  )ب.�ا. (\F3 جائiة /�روناال?ادر )
  ١ص/٢٩/٤/٢٠٢١ال�س.�ر 

***** 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
٧

  لق�س وال�ق�سات في قلF ال�لDا
 

ح�H0 ال�ق�سات االسالم�ة وال�\��iة في م�ی@ة الق�س ب�عاOة م% ل�ن جاللة ال�لD ع3�هللا  
  .الuاني، صاحF ال�صاOة الهاش��ة على ال�ق�سات اإلسالم�ة وال�\��iة في الق�س

ع جاللة ال�لD ب.A�ی� ف�ش ال�\A� الق3لي وال?��ة ال��cفة في األق?ى ال��ارك، وجاء ت�3
  .على نفق.ه ال�اصة ل�Nاف الى سل\لة جه�د ال�عاOة ال�ل�Mة تAاه مق�سات الق�س

cOار إلى أن جاللة ال�لD قام وعلى نفق.ه ال�اصة، )ف�ش ال\Aاد في ال�\A� األق?ى )��Aع 
%H٢٠١٥ و ٢٠١١ م?ل�اته وم\اج�ه، في العام.  

  
ك�ا ح�H0 ال�ق�سات في م�ی@ة الق�س )اه.�ام )الغ في عه� جاللة ال�لD ع3�هللا الuاني، 
وأض�i ج#ءا ال ی.A#أ م% ب�امج ع�ل ال�hiمات في عه� جالل.ه، فق� أشار جالل.ه إلى ض�ورة االه.�ام 

ات ال.ي تhcل� ح.ى اآلن في بها والع@اOة )��افقها وال.عه� )�iای.ها، في /.F ال.Mل�s ال\امي لل�hiم
  .عه� جالل.ه

ّهfا االه.�ام ال�H3M )ال�ق�سات اإلسالم�ة في الق�س م% ق3ل جاللة ال�لD، شhل اس.��ار�ة 
لل@هج الهاش�ي في رعاOة هfه ال�ق�سات م@f أم� )عH�، وأخfت تلD ال�عاOة إ`ارا مRس\�ا ت�uل في 

tاألق?ى و �A\اء ال?@�و الهاش�ي إلع�ار ال�cقان� ص�ر عام قإن Fفة، )��ج�cن�ة ال?��ة ال�
٢٠٠٧ Cاألق?ى رق �A\ل� ١٩٥٤ ل\@ة ٣٢ن )ع� تع�یل قان� إع�ار ال�Aف على ال?@�و م�cق، و�

Dاللة ال�لAار ال�اص لc.\ي، ال�?�cغاز ب% دمحم ال��ع�ث ال �Hأم@اء ب�ئاسة س�� األمg.  
ن ال��cفة، ال�hcلة )��جF القان� وق� أول� لA@ة إع�ار ال�\A� األق?ى ال��ارك و�tة ال?��ة

 Cل عل�ه م% م\اج� ١٩٥٤ ل\@ة ٣٢األردني رق�.cO االق?ى ال��ارك، وما �A\ّم، جل ع@ای.ها )ال� ُ
و�tاب ومiار�F وغ�Hها م% ال�عالC الNiار�ة، وقام� )hcل م.�اصل وع�ل دؤوب )?�انة وت�م�C هfه 

� م\احة ال�\A�، )اإلضافة إلى إع�ار م\�t �Aة ال�عالC، وأزال� آثار ال���i الgf جاوز أك�u م% ثل
وش�ل� مcار�ع اإلع�ار لل�ق�سات  .م٦٩١ إلى عام  ب@اءهل، الO gfع�د تار�خال?��ة ال��cفة األو

م@�3 "اإلسالم�ة وال�\��iة في الق�س، في عه� جاللة ال�لD، إعادة ب@اء م@�3 ال�\A� األق?ى ال��ارك 
، وت�م�C الiائ� الX�@Aي ٢٠٠٦ ت��ز٢٥ال�3rعي في ال�\A� ی�م ، وت�/�Hه في مhانه "صالح ال�ی%

وال�cقي لل�\A� األق?ى، وأح� ع�c م�cوع ت�م�C وص�انة ل��.لف م�اف� وأق\ام ال�\A� األق?ى 
، ت.عل� ب.�/FH أن�0ة ح�یuة  .ال��ارك و�tة ال?��ة ال��cفة nوأج��� ال�راسات ل.@فfH س.ة مcار�ع أخ�

�ت واألع�ال ال��hان��hة وال?�iة واالنfار ال���h لل���i، إضافة إلى م�cوع وم.�rرة لإلنارة وال?
ال��fنة ال�ام\ة لل�\A� األق?ى ال��ارك على ال\�ر ال�cقي، )AانF دار الi�ی� القائ�ة ش�ال م3@ى 

  .ال�اب الfه3ي



  

 
٨

، ح�ل الهاش��H أمانة خاصة، هي أمانة حف� ورعاOة ال��اقع اإلسالم�ةو ًعلى م�n ق�و ن  ن
ّوع@�ما ت\لC جاللة ال�لD ع3�هللا الuاني م\Rول�اته ال�س.�ر�ة، )ع� وفاة . ال�ق�سة في م�ی@ة الق�س

 %Hا زاد ع��ه على ثالثO�iهللا ث�اه، ح�ل معها ت FH` ب% `الل %H\iال Dوال�ه ال�غف�ر له جاللة ال�ل
ي ال�\A� األق?ى ال��ارك في وه� /�h�O s% إعادة ب@اء م@�3 صالح ال�ی%، ل�أخf مhانه ثان�ة ف: ًعاما

  .الق�س
، ألقى أح� ال�.�rفH% ال?های@ة ق@3لة حارقة داخل ال�\A� األق?ى ١٩٦٩وفي عام ... 

ّال��ارك، فاش.عل�  �ه ال@ار و/ادت أن ت�م� ال�3@ى، و/ان م% ن.ائج ال���i أن ت�iل م@�3 صالح ال�ی%  ّ
 وه� –\H% هللا `FH هللا ث�اه، )إعادة ب@اء ال�@�3 ّوXع� هfا ال.ف�HA، تعه� جاللة ال�لD الi .إلى رماد

ّ�ا )ع� أنه أصع�Hu/ Fا م�ا ق�ر له في ال3�اOة �ع�ل عC�0 ث�3 في  ً ف�ا ت�قى م% ال�@�3 األصلي  .-ُ
ّقلHل ج�ا، ولC تM% ه@اك رس�م وسAالت مف?لة لل�@�3 تH3% ع�ل�ة ب@ائه، وأ)عاده، وال��اد ال�\.ع�لة  ً

ُِوما ع�u عل�ه ه� قrع خ�3cة م.ف�iة، ول�حات ف@�ة ق��Oة، وص�ر ف�ت�غ�ا �ة . ي �ه أو ��hله ال�اخل
ّ)األب�< واألس�د، غ�ت األدلة ال�حH�ة ال�.�اف�ة للA@ة ال.ي شhل� لإلش�اف على هfا الع�ل الAلHل وX�ا . ُ

  .ًأNOا و/أن ال�ع�فة ب.?��C وX@اء أج#اء ال�@�3 ال��tقة ق� فق�ت
gة ال�لD ع3�هللا الuاني الع�ش، عاود وصاحF ال\�� ال�لMي األم�H غاز وع@�ما اع.لى جالل... 

ُوX�عC ملMي هاش�ي، أس� مcغل في م�ی@ة ال\ل� ج�ع  �ه حc� م%  .ب% دمحم، الAه�د ل.�م�C ال�@�3 ّ ُ
 �Hi( ،�ی�Aاإلسالمي، إلت�ام ال�@�3 ال Cم% سائ� أرجاء العال Fcفي ال@ق¢ على ال� %Hل ال�3�عNأف

 م% ال�iفHH% ١٢وح.ى ب�ج�د ف��� CNO . ة `�3 األصل ع% ال�@�3 الgf دم�ه ال���iن�hO ن\�
ُوما إن أنA# )?�رة نهائ�ة ونقل إلى . قال�اه��%، فإن ب@اء ال�@�3 اس.غ� ح�الي أرXع س@�ات /املة ْ

  .نم، ح.ى اس.ق� في مhان ال�@�3 األصلي )?�رة رائعة دو ز�ادة أو نق?ان٢٠٠٧ ش�ا¤ ٢الق�س في 
نق� قام الهاش��H ب�ور مهC في الiفا¥ على الuقافة والع�ارة اإلسالم�ة في الق�س، ح�H /ان�ا و

نعلى ال�وام األم@اء على األماك% اإلسالم�ة ال�ق�سة فHها، ی�ع� هfه األماك% و�iاف�0 علHها   .ن
ل�ل�ك ّإن إعادة ب@اء م@�3 صالح ال�ی% ل�� إال أح� األع�ال ال�ه�ة الع�ی�ة ال.ي قام بها ا

نالهاش��H للiفا¥ على األماك% ال�ق�سة وص�ان.ها على م�n العق�د األخ�Hة، وق� وضع هfا األردن في 
  .م�/# ال?�ارة في مAال ال��i العل�ي اإلسالمي، والiفا¥ على ال�عالC الuقا �ة في أOام@ا هfه

ًوWرت�� الهاش��H تار���ا )عق� ش�عي وأخالقي مع مhة ال��hمة وال�ق�سات ا إلسالم�ة، فiف�0ا ن
 ،%H.أولى الق3ل ،s��cمع الق�س ال Cان حاله/ Dلf/ان.ها، ونأوا بها ع% خ?�مات ال\�اسة، وhلها م

  .ًم.الزما مع تأكH� تH@3هC ل�سال.هC ال.ي ناضل�ا م% أجلها، وهي ح��ة الcع�ب والiفا¥ على /�امة األمة
ش��ة م\�Hة الiفا¥ على ال�ق�سات في ومع �tام ال�ولة األردن�ة، اس.�Mل� في �ل ال�الOة الها

s��cم�ی@ة الق�س ال.  
  ٢ص/٢٩/٤/٢٠٢١ال�س.�ر 

 سH�ة االن.?ار.. الق�س



  

 
٩

Cادة الهاش��ة ل?��ده�wال Cتق�ی� مق�سي ل�ع 
  

، واالن.?ار یل�H )\المها، وعلى »سH�ة االن.?ار«الق�س هي  -  ق `ار الg�H�i-ع�ان 
ًج� ال�ق�سHH% مi.فلة )االن.?ار على إرادة ال�i.ل ه.افات ال.�H3M والغ@اء لألق?ى، ص�ح� ح@ا

اإلس�ائHلي وWج�اره على إزالة /افة ال�iاج# ال.ي وضعها في ب�اOة شه� رمNان ال��ارك على م�رج )اب 
  .العام�د، ال�Rدg إلى ال3ل�ة الق��Oة في م�ی@ة الق�س ال�t�cة

، ٢٠١٧ن، ان.?ارهC ال.ار��ي عام وأعادت اح.فاالت ال�ق�سHH% خالل األOام ال\ا)قة إلى األذها
  .)إزالة ال�3ا)ات اإللM.�ون�ة م% م�اخل ال�\A� األق?ى، ال.ي حاول االح.الل ف�ضها في ذلD ال�ق�

وفي حH% ان.ف�N الق�س، وثارت فل\Hr% ن?�ة لها، اش.عل الفNاء االلM.�وني ح.ى أص�ح 
% الع�Xي،  وخاصة األردن األق�ب إلى ن�< القلF ًوسC الق�س حاض�ا )hcل ی�مي في م�.لف أنiاء ال̀�

%Hr\في فل.  
ًففي األردن، /ان ال�cه� م�.لفا، /ان� الق�س هي الcغل الcاغل لل��Aع، �tادة وح�hمة  ً
نوش{�ا، وت?�رت أخ�ار ال�ق�سH% اإلعالم ووسائل ال.�اصل االج.�اعي، وت�iل األردن�H م% مcاه�ة  ً

�ة، وتف@@�ا في ال.غ@ي )األ)rال ال�ق�سHH% وت�ش�i م\ل\الت رمNان إلى م.ا)عة ال��rالت ال�ق�س
  .صفiات األردنHH% على ال.�اصل االج.�اعي )?�ر أ)rال الق�س

وح�H0 األح�اث األخ�Hة )اه.�ام ملMي م% ل�ن جاللة ال�لD ع3� هللا الuاني، حH% أعل% جالل.ه 
ًة ال�ق�سة، مc�دا على دع�ه ل?��د ال�ق�سHH% وحفا�هC على اله��ة الع��Xة واإلسالم�ة لل��ی@

االس.��ار ب@هج اآل)اء واألج�اد م% ال�ل�ك الهاش�HH% الfی% ض�iا في سH3ل الiفا¥ على ال�ق�سات في 
  .الق�س

FHrوأع�ب خ�A\ال� �A\في  ال� Dجاللة ال�ل stخ دمحم س�ن�ح ع% تق�ی�ه ل��ا�cاألق?ى ال 
 لـ ال�أg أنه لrال�ا شhل ال��st ال�لMي ال�فاع ع% ال�ق�سات اإلسالم�ة وال�\��iة في الق�س، وأك�

نلAالل.ه دع�ا مه�ا للق�س والق�Nة الفل\Hr@�ة )hcل عام ل�ا �O.لMه م% وز س�اسي AOعل ص�ته 
ًم\��عا ومRث�ا على /ل ال�\.��ات ً.  

 %Hr\ع في فل��Aا أن ال@H3ة الق�س وتع#�# ص��د أهلها، مOوأث@ى على جه�د جالل.ه في ح�ا
  .اOة الهاش��ة للق�س وأن م\ألة ال�صاOة هي غ�H خاضعة ح.ى لل@قاشنی.فق� على ال�ص

ونقل ال�cخ س�ن�ح إلى ال�لD ع3�هللا الuاني، ت�iات ال�ق�سHH% لAالل.ه وللcعF األردني 
نi% في الق�س نع.�3 أن ال�عاOة الهاش��ة «:  على تأس�� ال��لMة، وقالn١٠٠)�@اس�ة م�ور الf/� الـ
، »ق3ل جاللة ال�لD لل�\A� األق?ى ال��ارك هي ص�ام األمان في الiفا¥ عل�هوال��اst ال�اع�ة م% 

مc�دا أن على األم.H% الع��Xة واإلسالم�ة ت�حH� الAه�د واالصrفاف خلف ال��لMة وم�اst جالل.ه في 
  .ال�فاع ع% فل\Hr% والق�س وال�ق�سات
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r(ها م�اHأن األمة ما ت#ال ح�ة، وأن ف( %HHی�خ?� ال�وح دفاعا ع% وأث3.� ث�رة ال�ق�س %Hن
مق�سات@ا، وأله�� ص�ر ال�ق�سHH% و�rXالتهC خالل ث�رة االح.Aاجات األخ�Hة ال�الیH% ح�ل العالC، )أن 

  .nإرادة الcع�ب أق� م% /ل أن�اع ال\الح والع.اد
 gfغ� الNي، أوضح أن الAMل ال.فHة )الق�س خل�Xم�ی� دائ�ة ال��ائ� في ج�{�ة ال�راسات الع�

ه ال�بل�ماس�ة األردن�ة )�wادة جاللة ال�لD ع3� هللا الuاني /ان له ال�ور الiاسC في ث@ي االح.الل مارس.
وقال إن جاللة ال�لD وم% خلفه الcعF األردني الgf مأل  .اإلس�ائHلي ع% ال�wام )�#�� م% اإلج�اءات

 اإلس�ائHلي وأ�ه� أنه ال ال\احات والعالC االف.�اضي ن?�ة لألق?ى، أث� وhcXل /�H3 في ص@اعة الق�ار
  .نتهاو ع@�ما ی.عل� األم� )الق�س ومق�ساتها

لـ ال�أg، إن دعC جاللة ال�لD وال�بل�ماس�ة  وز�� الuقافة األس�3 ال�/.�ر ب�/ات ع�جان قال
األردن�ة وف�ت الغrاء ال\�اسي للفل\HH@Hr% الس.�Mال غ3N.هC ض� ال�i.ل اإلس�ائHلي وأg إج�اءات 

 �HHت\.ه�ف تغCة  .ال�ضع القائOال�صا Fإرثه الهاش�ي، ه� صاحXو Dواع.�3 ع�جان أن جاللة ال�ل
على الق�س ومق�ساتها وأن جالل.ه ل% ی�ضى أب�ا أن FH?O الق�س أg م�hوه، أو أن Oع.�g االح.الل 

  .على أهلها ال?اب��%، فAالل.ه أعل% )أن األردن �tادة وش{�ا ل% O\اوم على الق�س ومق�ساتها
 حH% وف�ت ال�بل�ماس�ة األردن�ة ال�عC ال\�اسي ال�rل�ب لل�ق�سHH% لل�فاع ع% وفي... 

م�ی@.هC، /ان� ح@اج� األردنHH% ت�c ع@ان ال\�اء في /ل مhان ت.0اه� في ال\احات ن?�ة للق�س 
  .وأهلها

ومع ت�اجع االح.الل ع% إج�اءاته، وس�iه للقا`ع الi�ی�g الgf وضعه في ب�اOة رمNان على 
نب العام�د، ان.?�ت الق�س وع�ان، وغ@ى الفل\�H@Hr في /ل مhان، وردد األردن�H ص�n م�رج )ا ن

نأغاني ال@?� وال�ارود، وأ`لق� الق�س أهاز�ج ال@?� في ساحات األق?ى ال.ي ت�ایل األردن�H على 
  .ألiانها في ع�ان

 g١ص/٢٩/٤/٢٠٢١ال�أ  
***** 
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  نشRو س�اس�ة
�.Aة ت�ع� ال��Xامعة الع�Aال Cائ�Aل g�?.ورة ال�N( الق�ساالح.اللع ال�ولي(   

  

F.ـع الـ�ولي – عا`ف س�زان – ك�.Aـة ال��Xول�اته دع� جامعـة الـ�ول الع�R\ـف أمـام مـwO أن 
gف�ر لهfا الع�وان اإلس�ائHلي )�i الcعF الفل\Hr@ي وم�ی@ة الق�س وال.?�g ل�AائC االق.الع ل�ضع ح� 

 وض�ان ت�ف�H ال�iاOة ال�ول�ة للcعF الفلـ\Hr@ي علـى `��ـ� gوال.�حHل الق\� )?�رة س��عة وحاس�ة،
نوقــال األمــH% العــام ال�ــ\اع� للAامعــة الع��Xــة لــRcو فلــ\Hr% واألراضــي الع��Xــة  . هــfا االحــ.اللإنهــاء

ــ�ورة االف.�اضــ�ة  ــ�/.�ر ســعH� أبــ� علــي، فــي /ل�.ــه أمــام ال ــة ال3ــ�امج ال.عل���ــة ) ١٠٣(ال�i.لــة ال @Aلل
یـ�م الuالثـاء ع3ـ� تق@�ـة الفHـ�ی� الع��Xة ال�i.لة وال.ي اج.�ع�،  الع�ب في األراضي ال��جهة إلى الrل�ة

gك�نف�ان�، ب�ئاسة م�ی� عام اإلش�اف ال.��X وال.أهHـل بـ�زارة ال.��Xـة وال.علـ�C الفلـ\Hr@�ة أیـ�ب عل�ـان، 
فلــ\Hr@ي جــ�اء  الHــ�م Oــأتي )ــال.#ام% مــع ال0ــ�وف ال�الغــة الــ?ع�Xة ال.ــي AO.ازهــا الــcعF الاج.�اع@ــاإن 

االع.ــ�اءات اإلســ�ائHل�ة ال��@هAــة فــي ج��ــع األراضــي الفلــ\Hr@�ة ال�i.لــة، خاصــة فــي م�ی@ــة القــ�س 
ًال�i.لة ال.ي تcه� هfه األOام ت?اع�ا في ت@فfH ال�AائC ال��.لفة )�ا فHها ال.ه��� واالسـ.�rان وال.هHAـ� 

ل�ـ\.�`@H% ضـ� أب@ـاء القـ�س وال�ق�سـات gواالقـ.الع القـ\� وال.rهHـ� الع�قـي، ال.ـي تـNاف إلـى جـ�ائC ا
ًح.الل، ل.أخf )ع�ا ج�ی�ا  ��ا )�iاOة ج�¢ وش�¤ اال وأوضـح أبـ�علي فـي /ل�.ـه، إن  ..ع�ض له الق�ستً

ما ی�اف� ذلD م% س�اسات وWج�اءات إس�ائHل�ة ل�@ـع القـ�س مـ% ال�ـcار/ة فـي االن.�ا)ـات ال�`@�ـة، ومـا 
ــهی.عــ�ض  ــ�ة ی�ت3Mهــا ن ال�ق�ســ�H فــي حــي الــ�cخ جــ�اح مــل g% تهHAــ� قــ\� واقــ.الع، فــي ج���ــة ج�ی

 gfم�قفـا دول�ـا حاسـ�ا ورادعـا لالحـ.الل، الـ Fالع�قـي، ال.ـي تـ\.�ج �Hهr.ب وال�iال Cًاالح.الل م% ج�ائ ً ً ً
ــإرادة ال�A.�ــع  ــه ان.هــاك م@�0مــة القــان� والــ�c©�ة ال�ول�ــة واالســ.ه.ار ) ــ\�اساته وم�rrات نی�اصــل )

قتع�Hـــ� االحـــ.الل واالســـ.�rان وال.ه��ـــ�، وال.@Mـــ� أل)ـــ\� حقـــ� الـــcعF الـــ�ولي، وم�اصـــل.ه لـــ\�اسات 
الفلــ\Hr@ي، وتــ�م�H /ــل إمhانــات فــ�ص تiقHــ� الــ\الم، وهــي الــ\�اسات وال��ارســات اإلســ�ائHل�ة ال.ــي 

ًا الــcعF الفلــ\Hr@ي و�tادتــه )hــل إصــ�ار علــى ال.�ــ\D )ــالiق� وان.#اعهــا، وال�ــNي قــ�ما فــي هــAOابه ق
���rاالسـ.قالل، وه@ـا نع3ـ� عـ% ال�فاع ع@ها، وت �Hقi.ي ل@Hr\ال الفلN@ع@اص� ومق�مات ال?��د وال 

نع��H ال.قـ�ی� واالع.ـ#از ب@ـNال وصـ��د شـعF فلـ\Hr%، ومـا حققـه ال�ق�سـ�H مـ% انAـاز فـي م�اجهـة 
ًوأشـار األمـH% العـام ال�ـ\اع� إن@ـا نل.قـي مAــ�دا  .اإلجـ�اءات اإلسـ�ائHل�ة األخHـ�ة فـي )ـاب الع�ـ�د )القـ�س

Hـة /�رونـا، إضـافة الiجائ F3\ـ� )ـH3/ لhc( ال.ي تأث�ت ،%Hr\رات الع�ل�ة ال.عل���ة )فل�rم ل�.ا)عة ت�
ل�ا تعان�ه في األصل في �ل م�اصلة سلrات االحـ.الل اسـ.ه�اف ال��افـ� ال.عل���ـة فـي أرجـاء األراضـي 

�ة الق��Oة في م�ی@.ي خاصة م@ا`� األغ�ار، أو في ال3ل) ج(الفل\Hr@�ة ال�i.لة، وفي مق�م.ها ال�@ا`� 
ال�لHل والق�س، وت\.�� )\�اسة الi?ار ال�c�د علـى قrـاع غـ#ة للعـام ال�ا)ـع عـ�c علـى ال.ـ�الي، /�ـا 
ت�اصل تلD ال\لrات اس.ه�اف ال�@اهج الفل\Hr@�ة )��ی@ة الق�س وتق�م )fiف /ل ما له عالقة )اله��ـة 

  g٢٧/٤/٢٠٢١ال�?� ال�Hم                                                     .الفل\Hr@�ة
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  :رئ�� مAل� عل�اء )اك\.ان
  الق�س ج�ه� الق�Nة الفل\Hr@�ة وال حل لل?�اع وال ان.�ا)ات ب�ونها

  

ــاء  صـــ�ح –  شـــ�hة فلـــ\Hr% ال�ـــ\.ق3ل اإلخ�ار�ـــة٢٧/٤/٢٠٢١ )اكـــ\.ان رئـــ�� مAلـــ� عل�ـ
قل�c األوس�، )أن@ا ل% نق3ل )إج�اء )اك\.ان وال��uل ال�اص ل�ئ�� ال�زراء ال�اك\.اني لل�ئام ال�ی@ي وا

نان.�ا)ات عامة دو الق�س، وال حل لل?�اع الفل\Hr@ي مـع إسـ�ائHل دو القـ�س، ألن ال��ی@ـة ال�ق�سـة  ن
  .هي ج�ه� الق�Nة الفل\Hr@�ة

إن : وقال في ب�ان صiفي مc.�ك عقF لقائـه مـع الـ\ف�H الفلـ\Hr@ي لـ�n )اكـ\.ان أح�ـ� رXعـي
 مــع الـcعF الفلـ\Hr@ي الــgf ی@اضـل مــ% أجـل ال��iـة ومــ% أجـل تiقHــ� ح�hمـة )اكـ\.ان وشــع3ها wOـف

  .أم@�اته وتrلعاته ال�`@�ة، ونi% نع�ف أن ال��iة لها ث�%
نأن هfه ال.�iNات ل% تfهF س�n وWن�ا ث��تها س.�M ال��iة، ون.�@ى ان Oأتي : وتا)ع األش�في

  .ًال�Hم الgf ی@ال  �ه شعF فل\Hr% ح��.ه ال.ي هي ح��.@ا ج��عا
ء الuاب�  �Aمة )اك\.ان وشع3ها على م�قفها ال�hي ح@Hr\الفل �Hال\ف �hه ال�@اس�ة شfوفي هg
نتAــاه قــ�Nة فلــ\Hr% ال�.�uــل فــي أن الــcعF الفلــ\Hr@ي لــ% Oق3ــل إجــ�اءات االن.�ا)ــات ال.ــ��c{�ة دو 

s��cالق�س ال.  
  ٢٨/٤/٢٠٢١ ش�hة فل\Hr% ال�\.ق3ل اإلخ�ار�ة

***** 
  لD )ال�فاع ع% الق�Nة الفل\Hr@�ةن�عC م�اst ال�: سالي

  

 صالح ال{�ادg .د
أه��ة ال�ور الO gfق�م )ه جاللة ) اب�ا��C سالي(اك� سف�H دولة ج@�ب اف���wا في ال��لMة 

ال�لD ع3�هللا الuاني في ال�فاع ع% الق�Nة الفل\Hr@�ة، وأشار إلى الAه�ده ال�ؤوXة ال.ي Oق�م بها 
  .ي عالC ت\�ده ال.�ت�ات وانع�ام االم% وال?�اعاتجالل.ه ل.ع#�# ال\الم وال�iار ف

مع ال\ف�H، )�@اس�ة العH� ال�`@ي ل�الده، وه@أ ال\ف�H » ال�أg« جاء ذلD خالل ح�ار اج�ته 
 . عام على اس.قاللها وم�ور عق�ی% على حCh جاللة ال�لD ع3�هللا الuاني١٠٠ال��لMة، )��ور ) سالي(

 .....�  )الق�Nة الفل\Hr@�ة الgf ی.عل.. ال�iار ج#ء م%وتال�ا
gقة؟: ال�أr@ال\الم في ال� �Hقi.ه�د االردن ال\ا©�ة لA( ChOما را  

 Cار في عال�iة ل.ع#�# ال\الم والXه�ده ال�ؤوAل �H3/ ع3�هللا )اح.�ام دولي وتق�ی� D0ى ال�لiO
�A{�ة العامة لألمC ت\�ده ال.�ت�ات وانع�ام األم% وال?�اعات، ال�سالة ال.ي نقلها جاللة ال�لD إلى ال

ًال�.i�ة م% أجل ن0ام شامل عال�ي ح�wقي ال ی.�ك أح�ا وراء ال�/F، هي نف� ال�سالة ال.ي ی�اصل 
ال�ع�ة إلHها داخل ج@�ب إف���wا وعلى ال?عH� ال�ولي، وج@�ب أف���wا » س��Hل راماف�زا«ف�امة ال�ئ�� 

وال@0ام ال�ولي قائ�ة على الق�اع�، وXال.الي، ت�لي ال�HuM م% األه��ة على ال.ع�دOة وال�c©�ة ال�ول�ة 



  

 
١٣

فإن ذلD ی.�اف� مع تعه� ال��لMة الهاش��ة )الع�ل /�صي على األماك% ال�ق�سة اإلسالم�ة وال�\��iة 
ان.ها ت�i في م�ی@ة الق�س، وWن جه�د ال�لD ع3�هللا الuاني في الiفا¥ على األماك% ال�ق�سة وص�

�H3/ لhc( وصای.ه تق�ر.  
% االشارة الى ان م�st ج@�ب إف���wا م% الق�Nة الفل\Hr@�ة مع�وف وم.\� مع وال ب� م

 �Hح ،%Hr\أن فلc( ل� األم% ال�ع��ل )هAال�@?�ص عل�ه في ق�ار م �i@ة ال�ول�ة على ال�©�cال
 مع الق�س ال�t�cة /عاصة ١٩٦٧على اساس ح�ود ما ق3ل عام ) حل ال�ول.H%(ت�R� ج@�ب إف���wا م3�أ 

وسفارة لA@�ب اف���wا ) ب��.�ر�ا(فل\Hr@�ة، ول�ی@ا سف�H مع.�� رس��ا م% فل\Hr%، ومق�ه في لل�ولة ال
  .في رام هللا

 g٤ص/٢٩/٤/٢٠٢١ال�أ  
***** 

  اع.�اءات
  ت�اصل اع.�اءات االح.ـالل وال�\.�`@H% في الق�س

 

ات ال�cان  ق�ع� ق�ات االح.الل اإلس�ائHلي، قH3ل ان.?اف لHل الuالثاء، م�-فل\Hr% ال�i.لة 
Cلة، واع.قل� ع�دا م@ه.iات )االخ.@اق . ال�.�اج�ی% ق�ب )اب العام�د، في الق�س ال��cالع FHا أص�� ُ

ٍإث� م�اجهات في الNفة الغ��Xة ال�i.لة، /�ا أح� م\.�`@� س�ارات ل�ق�سHH% في ب�H إك\ا ن ق ّ.  
CهHق@ابل و`�دت ق�ات االح.الل )الق�ة ال�.�اج�ی% في )اب العام�د واع.�ت علXب و�Nال( 

و/ان م�ات ال�ق�سHH% ن��0ا، لHل الuالثاء، مه�جانا اح.فال�ا )إزالة ال�iاج# الع\��hة . ال?�ت والغاز
  .م% ساحة )اب العام�د ومr�iها

ِوم% بH% ال�ع.قلH% في الق�س، ع�ف الcاب إب�ا��C ال�ج3ي، والcا)ة ع��% ال#عانH%، اللfی%  ُ
F\i( ،ِاع.قال م% )اب العام�د   .«وفا«ّ ما أك�ت و/الة األن�اء الفل\Hr@�ة ُ

 �Hة في ساحة )اب العام�د، ح�c.iال� �Hاه�Aال %Hم% ب ،%Hابcواع.قل� ق�ات االح.الل ال
ف�ض� تلD الق�ات `�قا ع\��hا في ال�@rقة وم@ع� ال�ص�ل الHها، وذلD به�ف إفcال مه�جان حاش�، 

�iاح.فاال )إج�ار االح.الل على إزالة ال C0ِّن   .اج# الع\��hة في ساحة وم��i )اب العام�دُ
إلى ذلD، أ`لق� م��Aعات ش�اب�ة مق�س�ة، ح�لة على م�اقع ال.�اصل االج.�اعي، ... 

Cانهhم %H@`�.\حالل مWأهله و �HAخ ج�اح، ال�ه�د ب.ه�cام% مع حي الN.ّلل ُ ّ . %Hلة وس��iل ال�iوت
، وم% ض�% ال�iلة save_sheikh_jarrah#وج�اح _أنقfواح�ال�cخ#)اللغ.H% الع��Xة واإلنAلH#�ة 

ّأ`لق� دع�ات لل�Niر ال�H�اني في الiي )ع� صالة ال.�او�ح، وذلD اس.��ارا ل@cا¤ ال�ق�سHH% في ��ة  ُ
  .ً)اب العام�د، ب�ءا م% م\اء أم� األرXعاء

وت\عى سلrات االح.الل اإلس�ائHلي إلى ت@فfH م�rrات ته�HA ألهالي حي ال�cخ ج�اح في ... 
ح�H سل�� ع�cات العائالت الفل\Hr@�ة في الiي، ق�ارات إخالء ض�% م��r ل.ه��� . �ی@ة الق�سم



  

 
١٤

 ٢ أOام، وذلD في ٤م�ی@ة الق�س، )اإلضافة إلى ه�م ال�H3ت وم?ادرة األراضي، وت�قى ل�هلة اإلخالء 
  . أOار ی�م األح� ال�ق3ل

 م3@ى ٢٨ن Oقr@� في  فل\Hr@ي،٥٠٠و�\.ه�ف م��r إحالل حي ال�cخ ال�Aاح أك�u م% 
  .مه�دی% )ال�rد واإلخالء ل?الح ال�\.�`@H% وال�A{�ات االس.�rان�ة

 ���rة على ال�@Hr\عاء، ال��/�ات الفلXص�اح أم� األر %H@`�.\عة م% ال���Aوهاج�� م
ال�اصل بH% ق��.ي ع?�Hة الق3ل�ة وع�ر�s قNاء نابل�،  ��ا أصFH الع�cات )iاالت اخ.@اق ج�اء ق�ع 

  )و/االت( .الح.الل اإلس�ائHلي لل��اجهات اللHل�ة ال.ي ان�لع� في ب�H لCi وال�لHلج�¢ ا
  ١٦ص/٢٩/٤/٢٠٢١ال�س.�ر 

***** 
نج@�د r.�Oف� ث�ان�ة فل\HH@Hr% بH@هC م\{ف و�هاج�� /��Hu% في الق�س   ن

 

�وا ، واع.\HH@Hr% بH@هC م\{ف وأرXعة أ`فالاخ.rف ج@�د االح.الل ، لHل الuالثاء ، ث�ان�ة فل
 .على /��Hu% آخ��% في )اب الع��د ومr�iها )العاص�ة الفل\Hr@�ة ال�i.لة الق�س

ة اع.�وا على ع�cات الفل\HH@Hr% )الق�ب م% )اب  �̀cد وض�ا¤ ال�@Aوقال شه�د ©�ان إن ال
  .الع��د و`اردوا /��Hu% آخ��% أث@اء إ`الق ق@ابل الغاز والق@ابل االرتAاج�ة

gت ال�3rة في الق�س إن الA@�د خrف�ا أح� م\عفHها و��عى لR وقال� ج�{�ة األمل لل��ما
%HH@Hr\حى الفل�Aق�م اإلسعافات األول�ة للO ا /ان�@Hزع.�ة ب.  

  .ك�ا اخ.rف الA@�د الcابH% إب�ا��C رج3ى وأر�% زعانH% في )اب الع��د
  .له)ع� اق.iام م@#له في بل�ة ال{�\��ة )الق�س واق.iام م@#)  عاما٢٦(م@?�ر م��iد و

ج�ی� )الf/� أن م��iد ، م\اء ال\�3 ال�اضي ، أص�A( FHوح م�.لفة في ع�ة أج#اء م% 
  .ج\�ه )ع� أن اع.�n عل�ه ج@�د االح.الل )اله�اوات واله�اوات أث@اء مغادرته ال�\A� األق?ى

، إن ع�د الفل\HH@Hr% الfی% ) سل�انD(إلى ذلD ، قال م�/# معل�مات وادg حل�ة في سل�ان 
Cفهr.عة أ`فالاخXد أر�@Aف الr.عاء ول�ال ، وصل إلى ث�ان�ة ، )ع� أن اخXة م\اء األر �̀cد وال�@Aال ً.  

جاءت االع.�اءات اإلس�ائHل�ة وع�ل�ات ال�rف للفل\HH@Hr%  ��ا ت�Aع ال��ات في ساحات )اب 
��ة ال.ي ب�أت الع��د لالح.فال )إزالة ال�iاج# الع\��hة اإلس�ائHل�ة في ال�@rقة عقF االح.Aاجات ال�\.

ة ب.?عH� خ�Hr ض� الفل\HH@Hr% ، خاصة . في أول أOام شه� رمNان ال��ارك �̀cوال ¢�Aع@�ما قام ال
s��cم ال�iم% دخ�ل ال %HH@Hr\ه ، وم@ع�ا م�ات الفلr�iاألق?ى وم �A\في ال�.  

از وفي أن�اء م.?لة ، ت\F3 الA@�د في معاناة الع�ی� م% الفل\HH@Hr% م% آثار اس.@cاق الغ
ال�\Hل لل�م�ع ، )ع� أن هاجC ال�A¢ ال�.0اه��% ع@� ال��خل ال�cالي ل��ی@ة ال�H3ة وس� الNفة 

  .الغ��Xة
  ٢٨/٤/٢٠٢١قال��/# اإلعالمي ال�ولي لل�c األوس� 

***** 
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نم\.ع��و إس�ائHل�iO �Hق� ثالث س�ارات فل\Hr@�ة في الق�س ن   ن
 

نأض�م م\.�`@� إسـ�ائHل�H لHـل الuالثـاء ، اح.لـ�ا  )ـhcل غHـ� قـان�ني علـى أراض فلـ\Hr@�ة ، ن
nال@ار في ثالث س�ارات فل\Hr@�ة ، وألiق�ا أض�ارا )ع�ة س�ارات أخ� )الق�ب م% ق��ة ب�H إك\ا ، شـ�ال 

 .غ�Xي الق�س ال�i.لة
قوقال� م?ادر مiل�ـة إن الـ\�ارات /انـ� م.�قفـة )ـالق�ب مـ% مف.ـ� `ـ� )ـالق�ب مـ% الق��ـة ،  ق

% م\.�`@ة رامـ�ت غHـ� الـ�c©�ة فـي الAـ#ء الـ�cقي مـ% الق��ـة فـي إلiـاق نع@�ما ت\F3 ال�\.ع��و م
  .أض�ار )ال\�ارات الuالث ق3ل إشعال ال@�Hان فHها

وأضـاف�ا أن الـ\�ارات م�ل�/ـة ألحـ� أفـ�اد عائلـة أبـ� خلـف )اإلضـافة إلـى أنـ� ال�HrـF و©�ـ\ى 
�Hح��دة غ.  

  .افf ع�د م% ال\�ارات ال�.�قفةنك�ا /.F ال�\.ع��و شعارات ع@?��ة ، إضافة إلى تC�ri ن�
نجــ�ی� )الــf/� أنــه فــي شــه� آذار مــ% العــام الAــار ، قــام ال�ــ\.ع��و )ــإح�اق ســ�ارتH% و/.3ــ�ا  g

  .شعارات ع@?��ة في الق��ة
  ٢٨/٤/٢٠٢١قال��/# اإلعالمي ال�ولي لل�c األوس� م.�جC ع% 

***** 
gم\.�`@� Oع.�و على م�ا`% م% ذو اإلعاقة في الق�س ن   ن

  

g أصFH م�ا`% م% ذو اإلعاقة )�Aوح و/�مات في وجهه وأنiاء ج\�ه، ن.�Aة -   وفا-  الق�س
، فـي م@rقــة وادg حلـ�ه ب3لــ�ة ٢٨/٤/٢٠٢١ اع.ـ�اء مـ\.�`@H% عل�ــه )الـ�Nب ال�3ـ�ح، مــ\اء األرXعـاء

  .سل�ان في الق�س ال�i.لة
H@`�.\ب م3ـ�ح علـى یـ� مـ�Nتع�ض لـ %\�iم gل�ة، )أن ال��ا`% فادiفـي وأفادت م?ادر م %

ال�@rقــة ال�ــf/�رة، حHــ� أ�هــ� مقrــع فHــ�ی� تــC بuــه علــى م�اقــع ال.�اصــل االج.�ــاعي لiادثــة االع.ــ�اء 
  .ال�حcي على م�i\%، وWصاب.ه )h�مات وج�وح

اع.قل� ق�ات االح.الل اإلس�ائHلي شا)ا م% حي وادg الAـ�ز )القـ�س ال�i.لـة، خـالل فعال�ـة ك�ا 
، اللHلة، ل�@ع حفل �Hنن�0ها ش�ان مق�سgه�دH�3ع م�ع�م م% ق3ل ص@�و ال.���ل الrق ت.  

وأوضح شه�د ©�ان أن ق�ات االح.الل اق.��i فعال�ـة مـ\ان�ة لألهـالي ال�هـ�دی% )ـال.ه�HA مـ% 
  .م@ازلهC مrلع الcه� ال�ق3ل في الiي، واع.قل� شا)ا
، شــا)ا مـ% بلــ�ة الـ�ام شــ�ال القــ�س ٢٨/٤/٢٠٢١ ك�ـا اع.قلــ� قـ�ات االحــ.الل، مـ\اء األرXعــاء

�Hلة، ح.iل�ة ال�iاو )أن أفادت م?ادر مX�iاب ع�نان الcال�ام واع.قل� ال ��i.ق�ات االح.الل اقg.  
  ٢٩/٤/٢٠٢١ال�iاة الA�ی�ة 

***** 
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  فعال�ات
  وقفة تNام% مع الق�س و�افا في شفاع��و

 

شارك الع�cات م% أهالي شفاع��و، و`��ة، و/اب�ل وع3لH% مRخ�ا، في وقفة تNام% وال.iام 
ّالي م�ی@.ي الق�س ال�i.لة، و�افا، الfی% ی.?�و ل��rrات االق.الع ال\ل��rة اإلس�ائHل�ة، مع أه ّ ن ّ َ

ة اإلس�ائHل�ة )hcل م.�Mر، و�Xاصة خالل األOام األخ�Hة �̀cم% ق3ل ال CهHعل n�.عO %یfّوال ّ ُّ ِ َ.  
cار/ة وح\F تق��� ال?i·�ة ای@اس م��ح، /ان� اللAان الcع�3ة في هfه ال3ل�ات ق� دع� لل�

 )اإلضافة إلى في هfه ال�قفة ال.ي ت@�د )ال�iاوالت اإلس�ائHل�ة الق.الع Oافا والق�س م% ه��.ه�ا،
ِورفع ال�cار/� الف.ات /.�3 علHها شعارات م% قH3ل؛ .  على األهالي فHه�اّاالع.�اء ال�\.�� ُ نعC «ن

شع3@ا »، و» عاص�ة فل\Hr%الق�س»، و»ل�iاOة الق�س واألق?ى و/افة مق�سات@ا ال�\��iة واإلسالم�ة
ّحي وح�   .«الفاش�ة ل% ت��»، و»Oافا ع�وس فل\Hr%»، و»ّ

نR/� م% خالل وقف.@ا أن ال�م الفل\Hr@ي «: وقال رئ�� اللA@ة الcع�3ة في `��ة، دمحم ص�ح
واح�، والهC واح�، والقNاOا واح�ة، لهfا نi% نrل� ص�خ.@ا م% هfه ال�قفة ل@ق�ل، نi% في ال�اخل 

@Hr\أهل@ا في الق�س و�افاالفل Fف إلى جانwا`ات س�عل% ع@ها » ي نcاإلعالن ع% سل\لة ن C.Hُوس ّ
ّإن ما یRلC «: ّوقال ال@اش� ال\�اسي م�اد ح�اد. ًت�اعا، م% خالل اللAان الcع�3ة في ال3ل�ات الع��Xة

الcه� الفHNل ّالق�س یRلC ح�فا وعhا والAلHل، وما ی.ع�ض له أب@اء شع3@ا في الق�س، و�Xاصة في هfا 
  .«ض� ال?ائ�H% وال�?لH% في الق�س یRل�@ا) شه� رمNان(

  ١١ص/٢٩/٤/٢٠٢١ال�س.�ر 
***** 
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   ال ن@\ىكي
  ال�iم اإلب�ا���ي )ال�لHل Oقارع أ©�اد الHه�د

 

 ل�A#رة ال�iم اإلب�ا���ي الs��c )ال�لHل، n٢٧ في الf/� ال\@��ة الـ-   وسام الh��cي-  ال�لHل
g حـ\F ال.�قHـ� الهAـ� الuالثـاء ال�اضـي؛ ال�ـام� عـ�c مـ% شـه� رمـNان الMـ��C، یلفـ� ال.ي صادف�

ــى أجــ#اء فــ\�iة م@ــه ل��ارســة  ــ\.�ل� )قــ�ة االحــ.الل و�ل�ــه، عل O gfــ نالiــ�م، أغــ�اب ال�ــ\.�`@H% ال َ ُ
 .شعائ�هC ال.ل��دOة

لـ?الة  �ـه، فـي �ـل ًو�cه� الiـ�م اإلب�ا���ـي، م@ـf ب�اOـة شـه� رمـNان ال��ـارك، إ�tـاال مـ% ال�ـ�ا`@H% ل
  .ق اح.الل�ة معق�ة، وم@.هhة لiق� اإلن\ان وال{�ادةإج�اءات

نو�\.غل ال�\.�`@� األ©�اد الHه�دOة ل��اصلة أع�ال ته��� الiـ�م اإلب�ا���ـي، واالع.ـ�اء علـى 
ال�ـ�ا`@H%، حHـ� ع�ــ�وا خـالل اآلونــة األخHـ�ة إلــى ت�uMـs اع.ــ�اءاتهC علـى الiــ�م، )اق.iامـه، وم�ارســة 

" ك��ات أرXع"ته���Oة، ت3�أ )ci� ال��ات م@هC وال��وج في م\�Hات ض��ة ت@rل� م% م\.�`@ة `ق�س 
 Cـ�تهHXو %H@`ة االحـ.الل وق�اتهـا، ت.�للهـا اع.ـ�اءات علـى ال�ـ�ا )اتAاه الiـ�م اإلب�ا���ـي و�iXاOـة شـ̀�

CاتهMوم�.ل.  
ــ  % الهـ�ف ال�wiقــي ، عـ"ال�iـاة الA�یـ�ة"و�hـcف مـ�ی� عـام لA@ـة إع�ـار ال�لHـل ع�ـاد ح�ـ�ان ل

 fــHألجــل ت@ف %H@`�.\ــة مــ% ال�ــAه ال�@اســ�ات ال�ی@�ــة ال.�رات�ــة، وهــ� اســ.غاللها حfــ% وراء هــ�hO gfًالــ
gاأل`�اع االح.الل�ة في ال�iم اإلب�ا���ي وته���ه، مR/�ا أن ما �AO خالل هfه ال�@اس�ات م% اح.فاالت  ً

داخـل أقـ\ام الiـ�م وفـي سـاحاته وح�ائقـه؛ صاخ�ة، ی.�للها الـ�ق¹ والغ@ـاء وال��سـ�قى وشـ�ب الiMـ�ل 
%Hال�\ل� %H@`اع� ال��اcاإلب�ا���ي واس.ف#از ل� �A\إن�ا ه� ت�ن�� لل�.  

ــام خاصــة )عــ� ت�·�ــs اإلجــ�اءات  ــى أن ال�ــ\.�`@H% الHهــ�د، وخــالل هــfا الع وأشــار ح�ــ�ان إل
 ال��ـات مـ%  نل� علـى حـc�ال�.علقة )ال�قاOة م% وXاء /�رونا، وX�ء الع�دة ل@�� ال�iاة االع.�ادO ،gع�

 Cـل، وجلـ3ه.iومـ% الـ�اخل ال� ،%H@`اث�ة على أراضي ال�ـ�اAم% م�.لف ال�\.�`@ات ال Cال�@اص��% له
إلى ال�iم اإلب�ا���ي وال3ل�ة الق��Oة مـ\.غلH% م@اسـ�ات ت�رات�ـة وم�ن�ـة اسـ.i�ث�ها واسـ.i�ث�ا االح.فـال 

 ال.ــي ���wOنهــا وال�مــ�ز ال.ــي ی.�/�نهــا، عــادة بهــا، بهــ�ف جعــل هــfه ال�@اســ�ات واالح.فــاالت والrقــ�س
s��cم اإلب�ا���ي ال�iا )الO�ة ارت�ا`ا عقائrال وم�ت��w.\ه م�HHتغ Fع?O ا س@��ا�Hًوتقل ً ً ًً.  

ًإن هـــfه ال�@اســـ�ات ومـــا Oـــ?اح3ها مـــ% `قـــ�س )اتـــ� تـــhcل /اب�ســـا م#عAـــا : وأضـــاف ح�ـــ�ان ً
ن الع.�اءات ال�ـ\.�`@H%، وتقHHـ� قـ�ات االحـ.الل نلل��ا`@H% الfی% h\O@� في ال3ل�ة الق��Oة، و�.ع�ض�

لiـ�/.هC؛ ع3ــ� إغــالق الع�یــ� مــ% ال�3ا)ــات العــ\��hة ال.ـي وضــعها االحــ.الل فــي حــارات ال3لــ�ة الق��Oــة، 
 Cــ�تهHــ� ال.ــار��ي فــي بiاب الiأصــ %H@`الء ال�ــ�اRقــ� ال��ن�ــة واإلنــ\ان�ة لهــiأ)ــ\� ال Dلfــا بــhقم@.ه ً

Cوعلى أرضه.  
  ٢٩/٤/٢٠٢١ال�iاة الA�ی�ة 

***** 



  

 
١٨

  آراء ع��Xة
  !!إدانة دول�ة ج�ی�ة ل��ارسات االح.الل

  

  ح�ی� الق�س
 Cس\ات ال�ول�ة ال��.لفة ع�ة ق�ارات إدانة ل��ارسات االح.الل، س�اء في األمRت ال�fات�

ه�Hمان «قال�.i�ة أو غ�Hها، و/ان آخ� هfه ال��اst ول�� أخ�Hها، تق��� مRس\ة حق� االن\ان أو 
 عاما ح�hا ع\��hا على شع3@ا وت�تFM ج���.H% ٧٣الgf یR/� أن اس�ائHل ت�ارس م@f » رای.� ووت¢

 �iقة م% نه� األردن الى ال�r@ال� Chiة ال.ي ت�Hهة ال�حAهاد، وهي الrه�ا الف?ل الع@?� واالضg
األب�< ال�.�س�، وفي ال�ق� الgf ت�ارس  �ه تHi#ا واضiا تAاه ال�\.�`@H% وتق�م لهC ام.�ازات 

.ع�دة ت�ارس ع�ل�ات الق�ع واالضrهاد ض� الفل\HH@Hr%، وقال م�ی� ال�Rس\ة /�H@H روث )ع� أن م
gأو الف?ل الع@?� ق� ص�غ لل�ضع في ج@�ب اف���wا أOام الChi الع@?� » األ)ارتهای�«كان م?rلح  g

  .ة حال�اه@اك، فق� أص�ح ال�Hم م?rلiا قان�ن�ا عال��ا، أg انه ی@�3r على ال��ارسات االس�ائHل�
 

 ،Cاء العالiحق� االن\ان في /ل أن Fس\ة ال�ول�ة ال.ي ت�اقRه ال�fهادة الهامة م% هcه الfقه
FAO أن O\�عها العالC /له وأن ی.�iك ل�st أو تقل�¹ هfه ال��ارسات االس�ائHل�ة، ال.ي ن{�cها ی�م�ا 

 ال�� األخ�N أNOا، وال نوفي /ل أنiاء األرض الفل\Hr@�ة، و�عاني م@ها األخ�ة الفل\�H@Hr داخل
  .ق�AOز أن ت�قى م�Aد ح�3 على ور أو أن ت�ضع في االرش�s مuل ق�ارات /�Huة غ�Hها

 
في /ل األح�ال، فإن@ا نع.�3 هfه الcهادة ت�i/ا جH�ا وخ�rة دول�ة إAOاب�ة، وعلى العالC أن 

ل.قار�� وOW?الها الى /ل O\�عها جH�ا، وعلى /ل ال�Rس\ات الH3cهة دول�ا وWقل���ا، أن ت�اصل تق�CO ا
أنiاء العالC، وع�م االك.فاء بfلD، وWن�ا ات�اذ خ�rات ع�ل�ة وم�ارسة الNغ�¤ الالزمة ل�st هfه 
نال��ارسات ال.ي ی.i�ث� ع@ها، وفي مق�مة هfه ال��rات ال�rل�Xة مiاس�ة الAهات االس�ائHل�ة 

ه�Hمان رای.� «سH3ل ذلD، ول�@�0ة ال�\Rولة على هfه ال��ارسات وتD��i ال�أg العام ال�ولي في 
 .هfه /ل ال.ق�ی� واالح.�ام» ووت¢

 ٢٨/٤/٢٠٢١م�قع م�ی@ة الق�س 
***** 

  
  
  
  
  



  

 
١٩

%HHه أج\اد ال�ق�سrّتار�خ ج�ی� ت� 
  

gع3�الهاد %Hن�ف 
  �Hال�ق�س Cل ال��حلة، انهHل األح�اث، وم% تفاصhل�ات، وم% شMوا م% معاني ال�Hنغ ّ

نوالفل\�H@Hr م% جعل�ا م% االن.?ار مع@ى لMل ما Oق�م� )ه، واعادوا ألرواح@ا ونف�س@ا ح�Nره في  ن
ّه، هC م% جعل�ا م% الق�ة حالة مع@��ة Oق�دها ح�ات@ا )ع�ما اق.��X ذاك�ت@ا م% ال�ق�ع م% /�H% ن\�ان

  .االص�ار )عH�ا /ل ال�ع� ع% اس.��ام أدوات ل��ارس.ها
ُمقاومة مق�س�ة فل\Hr@�ة ل% ت��rها صفiات ال.ار�خ، ول% تغفل ع�0.ها، فهfه ال�قاومة وهfه 

g نNاالت االن.?ارات وهfه ال��اجهة )�iاOة ال�\A� األق?ى وت�اب الق�س وفل\Hr%، ال ت�cه ا
  .نع�ف.ها ال���cة، في �ل ان /ل ما �Oل�M في م�اجهاتهC أج\ادهC فق�

ما ح�ث و�i�ث في الق�س وتi�ی�ا ض� ال�?لH% في ال�\A� األق?ى م% اع.�اءات واس.ف#از 
واضrهاد م% سلrات االح.الل االس�ائHلي ض� شعF أع#ل ال یه�د فق� أم% وسالمة فل\Hr% ان�ا یه�د 

ّله، وادارة ال0ه� ل�ا iO�ث وت�ك ال�ق�سH% الfی% لO Cع�دوا Oع�ل�ا على أح� )ال��اجهة العالh( Cافة دو
ُ)�3rعة الiال، ت�/هC في م�اجهة الع�و االس�ائHلي أم� ل% ت�i� ع�wاه ع��Xا ودول�ا، ف�% غ�H ال�ق�3ل 

دة جاللة ال�لD نوال ال�@�r ت�ك هfا الcعF ی@اضل دو دعC ل?��ده /�ا قام و�ق�م وس�ق�م األردن )�wا
  .ع3�هللا الuاني

 �A\اق\��ه لل�فاع ع% ال� gfال %HH@Hr\والفل %HHال�ق�س C\لق s�Nا ان ن@@h�O ،م�Hال
 ،%Hللق�س أول ق3لة لل�\ل� CM.وح�ای CMالNون CM.م.ف�د في مقاوم Fشع CMّاألق?ى، ق\�ا ج�ی�ا )أن

 ، نمi.ل ی�اجه و�iارب أناس وهO Cق�م� قوح�ای.ها م% ی� مi.ل ال ی�اعي ق�انH% وال ش�©�ة وال حق�
ن)أهC حق�قهC وهي ال�ی@�ة، نعC شعF م.ف�د )Ch�i ل�`@CM ول.�اب الق�س، دفاع وح�اOة ل% ت�M اال  ّ

  .)ال��اجهة وال?��د في وجه ال�i.ل
نال ن�الغ اذا قل@ا ان تار��ا ج�ی�ا �r\Oه ال�ق�س�H ال�Hم، تار�خ تف�ح م@ه رائiة االن.?ارات  ّ

ق�ها ج��عا، تار�خ ملئ )?�ر الف�� وال�A� م% ش�اب ون\اء وأ`فال وش�Hخ، ص�ر مA� تعH� ال.ي نف.
@Hاة واألمل )أن للق�س أس�د ف�iتا ال�iHها.  

، مه�ا `ال زم% `¼�ان اس�ائHل ال@?� قادم، وال��iة قادمة ما دام  نی#��هC في `¼�انهC ل�ع�ه�
ة  نللعالC دو ح�Nر دول.هC علHها، وعاص�.ها الق�س، nه@اك أج�ال للفل\H@Hr% وال�ق�سHH% ال ت� خا̀ر

وWن وصل `¼�ان ال�i.ل ل�@ع ال�ق�سHH% م% خ�ض االن.�ا)ات الفل\Hr@�ة، ل.s�N ان.هاكات ج�ی�ة 
نعلى ال��ی@ة ال�ق�سة، لM% اب@اءها ل% ی.�/�ها وحH�ة ت�اجه ح�Xها، فهC صام�و /أس�ار الق�س 

  .ّ?ارات ت�rها أج\اد ال�ق�سgّ%HH، ه� تار�خ ج�ی� ث� )االن.»الع.�قة«
 ٣ص/٢٩/٤/٢٠٢١ال�س.�ر 

***** 
  



  

 
٢٠

  ��ة )اب العام�د ت�H3u لل�ج�د ال�`@ي الفل\Hr@ي في ال��ی@ة
  

Cقل( :Cسال �Hال�/.�ر ول  
 ح�H م�/#�ة الق�س ، hO.\ي ت�H3u ال�ج�د الفل\Hr@ي مع@ى اضا �ا خاصا،في الق�س... <<

\عي ال?ه�Hني ل.��iلها ب@اء على ذلD إلى مف.اح ل.@C�0 /ل  وال،كعاص�ة لفل\Hr% وأه�H.ها ال�ول�ة
 اضافة لل�\اعي اإلس�ائHل�ة ،ال�Aiج ال�ولي والع�Xي واإلسالمي إلHها م% خالل ال�3ا)ة االس�ائHل�ة

نال���iمة ل.ه���ها واس�ل.ها )hcل شامل مhانا وارضا واقل��ا وفNاءا ومcه�ا، فال hOاد ��O ی�م دو 
 /ل ذلAO Dعل ح�اة ال�ق�سي الفل\Hr@ي ال�Hم�ة .إس�ائHل�ة ج�ی�ة ل.ه��� ال��ی@ةاإلعالن ع% خrة 
 ففي ال�Hم ، ال hOفي ل�iاOة هfا ال�ج�د في ال�Hم ال.الي، فال�فاع ع% ال�ج�د ال�Hم،حhاOة ص��د ی�مي

ل�ه هfا ما أص��i ع. ال.الي عل�D /�ق�سي أن تعH� خ�ض مع�/ة ت�H3u ال�ج�د م% ج�ی� وهfhا /ل ی�م
 .حالة دفاع م\.�� ع% ال�ج�د، م�Aد ال�ج�د: الiالة ال�ق�س�ة

نفي هfه ال�ع�/ة لiف� ال�ج�د ی.�iك ال�ق�س�H ل�n اس.cعارهC لل��r و/�د على ع�وان 
 وفي ا`ار هfا االس.cعار حقق�ا االن.?ار في م@ع ت�/FH ال�3ا)ات على م�اخل ال�\A� ،إس�ائHلي

، ٢٠١٩ و٢٠١٨م?لى )اب ال�ح�ة إلى /@�� یه�دg عامي ، وم@ع�ا ت��iل ٢٠١٧االق?ى عام 
gوم@ع�ا االح.الل م% إغالق )اب العام�د ال��cان ال�Hi للقاء ال�ق�سHH% اص�قاءا ونcا`ات ثقا �ة 

نفي أثH@ا الق��Oة، وشارك ال�ق�سh( �HلهC في تiق�H هfه ' اغ�را'وف@�ة، ت�اما /�ا /ان� ساحة 
 و�X\ل�HهC ، وXف?ائلهC الفل\Hr@�ة وال�\.قلH% ع@ها،الهC ون\ائهCاالنAازات )3HcهC وش�انهC، ورج

CهHHi�\اء أح�،وم@u.و اس�Xة أح� على اآلخ�،ن )ال�\اواة و�rوال س  . Cا ارسل�ا رسالة للعالfهXو
نولل��rعH% الA�د م% الع�ب )أن الق�س فل\Hr@�ة ع��Xة ال )الcعار ولM% م% خالل اهلها الO gf?@ع� 

 . فHهاال?��د ی�م�ا
ولل�i فإن ل�اب العام�د حhاOة ت.rلF ت\ل�� االض�اء على )ع< ج�ان3ها وان لhO C% /لها م�ا 

  �ع� م\�Hة أوسل� ح�ل االح.الل )اب ال�لHل ال�Rدg إلى ال3ل�ة الق��Oة )ا)ا ل�خ�ل ،ی.rلF مقالة خاصة
�غارXة إلى )اب ل�خ�ل الHه�د )hcل خاص إلHها لق�Xه ال��اش� م% الق�س الغ��Xة، /�ا ح�ل )اب ال

 وح.ى ال\@ة ال�اض�ة )قي )اب ،ال�.�rفH% الHه�د واالف@Aل�hانHH% ال�\�HHi% إلى ال�\A� األق?ى
 وفي ال��ارسة /ان )اب العام�د وXاب الA�ی� ،العام�د وسائ� أب�اب ال3ل�ة الق��Oة مف.�حة ل�خ�ل ال��Aع

�.\O الثة ال�ئ�\ة ال.يuاب ال\اه�ة هي األب�اب الXلل@فاذ إلى و �Hi�\م\ل�� وم �H@Hr\ن�مها الفل ن ن
 هfhا /ان� الiال ح.ى ت��c% .نال3ل�ة الق��Oة ب�و أن �O@ع ذلD دخ�ل الHه�د أNOا م% هfه االب�اب

" ه�ار وه�اس" ح�H قام االح.الل ب�ضع الف.ة مع�ن�ة على م�خل )اب العام�د )اسC ،٢٠٢٠أول عام 
 ولfلD لhO C% . ه�ا ه�ار /�هH% وه�اس ملMا٢٠١٧و ٢٠١٦مي وذلD ت���Mا م@ه ل�A@�تH% ق.ل.ا عا

gالAار ل�@ع ال.�Aه�ات الفل\Hr@�ة  �ه ص�فة أن قام االح.الل )إغالق )اب العام�د في ب�اOة رمNان 
، فهfا اإلج�اء الgf `�ح على أنه م�Aد إج�اء تق@ي أراد "ت\هHل وع�م ع�قلة ح�/ة ال��ور"بfر�عة 

 وXال.الي ال3�ء في ،اس.�Mال خ�rة ت��c% االول ال�اضي )اعادة ت\��ة )اب العام�د )أس�اء یه�دOة



  

 
٢١

 ولM% ، فه�3ا ل�@عه ون�iAا في ذلD،ب الق�س هfا ال��r أدرك ش�ا.ح?� ح��ة وج�د الفل\HH@Hr%  �ه
 فال�iاة في الق�س هي /� وف� مع االح.الل ،ال ض�انة أن ال OعH� االح.الل ال�Mة م% ج�ی� م\.�wال

 .)hcل ی�مي
 وم@ع ،نوWذ نAح ال�ق�س�H ح.ى اآلن في ت�H3u م@ع ال.ق\�C ال�hاني وال#ماني لل�\A� االق?ى

ال�\.ان :  وم�اقع سل�ان، فإن معارك ال�M والف� م\.��ة ض� ال.�حHل في ال�cخ ج�اح،ته��� )اب العام�د
 ال�الح0ة ه@ا أن الMفاح م% أجل ال�فاع ع% األق?ى وXاب العام�د ات�n. fوrX% اله� ووادg ال�Xا)ة

 Dان تلhخ ج�اح وم�اقع سل�ان  �ق.?� على س�cفا¥ على الiفاح للMا)عا مق�س�ا شامال، أما ال`
 اضافة ل�cار/ة نrcاء ونr�cات ،ن ومcار/ة مi�ودة م�% Oقr@� في أح�اء الق�س خارجها،��اقعال

Fیه�د واجان %Hار�\O . �فاح ضMم% خاللها جعل ال %h�O ة ال.ي�·�Mاألم� ه@ا ال.\اؤل ح�ل ال Fلr.و�
.rلF ال�ع�ة ك�ا ی. ال.�حHل م% م�اقع الق�س شامال /�ا ه� الMفاح )cأن قNاOا األق?ى وXاب العام�د

 .لل�iاOة ال�ول�ة الف�ر�ة لل�ق�سHH% ض� إج�اءات ال.�حHل ال�اه�ة
حاول� ال\�rر ال\ا)قة وضع /فاحات ال�ق�سHH% في ال\@�ات االخ�Hة في ا`ار ه� حف� ال�ج�د 

 وت@.هي ، هي ��ات ت3�أ )�ف�A لها.ال�`@ي الفل\Hr@ي في ال��ی@ة وه� أم� في غاOة عال�ة م% االه��ة
ن ولM% ی�قى ال�ق�س�H )ع�ها دائ�ا على Oق0ة وعلى أ��ة االس.ع�اد )ان.0ار ،هاء هfا ال�ف�Aمع ان.

 ولهfه الMفاحات نAاحات )�rل�ة في قNاOا االق?ى وXاب العام�د، ولM% لها .ال�ف�A االح.اللي القادم
 تلD اNOا مi�ودی.ها في سل�ان وال�cخ ج�اح ح�H ض{ف ال�cار/ة في ال@cا`ات االح.Aاج�ة في

 لfا FAO ع�م تH�iلها أك�u م�ا تi.�ل، بل ال\عي إلى جعلها مقاومة فل\Hr@�ة شاملة وف� ،ال��اقع
 وحH@ها فق� h�O% `�ح مrالF شاملة )اتAاه ال��iة واالس.قالل ،حH@هاو. ال��hنات ال\� ال��rوحة آنفا
 . ال�wام بهاال �r.\Oع ش�اب الق�س ل�ح�ه

 وع��ما ال ، فاله�ات ال�ق�س�ة ال عالقة لها بها،ات الفل\Hr@�ة)ق�H /ل�ة أخ�Hة ح�ل االن.�ا)
 Cفي ال��ی@ة م% خالل ��اته Cفا¥ على وج�دهiال( Cالعادی� )االن.�ا)ات ق�ر اه.�امه �Hال�ق�س C.نیه ن

Cعه ال�ق�سي .وه� االه�.A�( م@�مج �Hها غNال�ق�س�ة ال.ي )ع F�@في ال�قابل اه.�� )االن.�ا)ات ال 
  .)hcل /اف

 �hO ا�Xال�اسعة ح�ی� في مقال آخ�، ول� Fعcاعات الrق %HXال@��ة و %Hا االنف?ال بfنله
هل األول��ة في الق�س ت�i االح.الل هي للMفاح ال�`@ي أم لل3@اء : ال��خل ل@قاشه ه� ال�.عل� )ال\Rال

رافعة اضا �ة نال�`@ي؟ وما ه� م�قع االن.�ا)ات الفل\Hr@�ة في إ`ار ذلD؟ و/�s ت�M هfه االن.�ا)ات 
  ول�� م�Aد ع�ل�ة ف@�ة اج�ائ�ة؟،ل.ع#�# الMفاح ال�`@ي في ال��ی@ة

 ٢٨/٤/٢٠٢١م�قع م�ی@ة الق�س 
***** 
  
  



  

 
٢٢

  ولM%؟..  ت�ی% س�اسة إس�ائHل ته��� الق�س"ه�Hم% رای.�"
 

 ح\H% دع\ة
، العالC وال�Rس\ات وال�ول ال�ع@�ة )األمC »ه�Hم% رای.� ووت¢«ألول م�ة تNع م@�0ة 

قال�.i�ة وحق� االن\ان، )�ا في ذلD العقل ال?ه�Hني م% خ�r ل.ه��� الق�س ال�i.لة، و/�s ان 
» ح.الل، ال�.�uلة فيال\لrات اإلس�ائHل�ة ت�تFM ال�AائC ال��@هAة ض� اإلن\ان�ة، وهي ج�ائC دولة اال

ادان� ال�@�0ة ال�ول�ة في ب�انها س�اسة إس�ائHل ال��cل�ة  ، وق3ل ذلD،»االضrهاد«و» gالف?ل الع@?�
ال.ي اس.ه�ف� تع#�# ودعC وح�اOة ���@ة اإلس�ائHلHH% الHه�د على الفل\HH@Hr% واالن.هاكات الA\��ة 

نال.ي ت�تFM ض� الفل\HH@Hr% الfی% �c�}O في األراضي   . ال�i.لة، )�ا فHها الق�س ال�t�cةُ
، ال�الOات ال�.i�ة األم�H/�ة ومAل� االم%،  �3Mع ال�ول الNل� ،Cا اإلف?اح ال�هfأتي هOn
وغ�Hها، أمام اس.iقاقات ان\ان�ة وقان�ن�ة وأم@�ة، في تار�خ م% ال?�اعات واالن.هاكات والع@Aه�ة 

اة الcعF الفل\Hr@ي ال?ام� على ارضه، قاألم@�ة ال?ه�Hن�ة، ال.ي م�رس� ض� حق� وح��ات وح�
  .ال�iاف� )ال�وح وال�م على ق�س�ة ال.�اب ال�`@ي الفل\Hr@ي

gی�افع الcعF الفل\Hr@ي، في هfه األOام ع% اق�س مق�سات واوقاف ال.�اث ال��c في الق�س 
الي وال�iم الق�سي، وهي تلD االن.فاضة ال.ي ت�خل ی�مها الuام%، �r\O فHها ش�اب فل\Hr% وأه

@�ة في ح�اOة ال�ق�سات واألوقاف اإلسالم�ة وال�\��iة، وهي ج�ه�ة  الق�س، ص�را م% ادوارهC ال̀�
قال�صاOة الهاش��ة، ال.ي هي م% حق� األردن الuاب.ة، ال.ي /فل.ها م�اث�H واتفا�tات دول�ة وم% مAل� 

 Oع@�ه وج�د هfا ال�i لالس�ة األم% وال�@�0ات الiق��tة ال�ول�ة، ی.�جها االل.#ام ال�لMي الهاش�ي، )�ا
الهاش��ة وجاللة ال�لD ع3�هللا الuاني، القائ� األعلى، صاحF ال�صاOة الgf أعل% ذوده وش�ف ح�ای.ه 

، ا)ا ع% ج� لMل ال�ق�سات في الق�س ال�i.لة �Hنوالهاش�.  
ي ه@ا ، م.@اس�ا العالقة الO�Aة واالساس�ة، وه»ال�اقع الiالي"ال.ق���، iOاول تi�ی� ما اس�اه

ال.ي وج�ت به�ف ح�اOة الق�س واألوقاف اإلسالم�ة وال�\��iة م% ال.ه��� » ال�صاOة الهاش��ة«
إذ ت�ج� سلrة واح�ة (والق�ع ال?ه�Hني،  �Nع ال.ق���، اس.@ادا الي تiل�الت ه�Hم% رای.� ووت¢ انه 

دن وال��i ال�.�س�، ح�H  هي الAهة ال�ئ�\�ة ال.ي تChi ال�@rقة بH% نه� األر– ال�hiمة اإلس�ائHل�ة –
ت�@ح هfه ال\لrة )hcل م�@هج ام.�ازات للHه�د . ت\h% م��Aع.ان م.\او�.ان في الCAi تق���ا

ّاإلس�ائHلHH% بH@�ا تق�ع الفل\HH@Hr%، و��ارس هfا الق�ع )hcله األش� في األراضي ال�i.لة َ(.  
ًن م�ض�ع الق�س، خrا أح�� في تار�خ ال?�اع الع�Xي اإلس�ائHلي، واالس�ائHلي الفل\Hr@ي، /ا

ب�اللة وق�ة ال�صاOة الهاش��ة على ال�iم الق�سي، )hل ما  �ه م% أوقاف ال�Oانات ال\�او�ة، )الfات 
�H\ا ات�/ه للfة واإلسالم�ة، وه�i�\روث«ال� �H@Hل»ك gfHم% رای.� ووت¢» ، ال��ی� ال.@ف�Hه «
ْحfرت أص�ات «: nوالgf ی� في تق��Oه لل.ق��� األم�ي، g)ارزة `�ال س@�ات م% أن الف?ل الع@?� ّ

%HH@Hr\لي للفلHاإلس�ائ Chiم\ار ال �Hی.غ Cا إذا لhوش� �hل�ة أن . نس�H?ه ال�راسة ال.فfُت0ه� ه
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ال\لrات اإلس�ائHل�ة أح�ث� هfا ال�اقع وت�تFM ال�Hم الH.���A% ض� اإلن\ان�ة ال�.�uل.H% في الف?ل 
  .«gالع@?� واالضrهاد

ّال تغ�H ال�ضع القان�ني لألراضي ال�i.لة، ال��hنة م% » : ی.?�@ه م% ن.ائجوان ذلh( ،Dل ما ُ
  .الNفة الغ��Xة، )�ا فHها الق�س ال�t�cة، وغ#ة، /�ا ال تغ�H واقع االح.الل

وج�ت ال�@�0ة م% خالل تiلHل األح�اث واألزمات واالح?ائ�ات أن ع@اص� الH.���A% تA.�ع 
ت.�uل هfه ال\�اسة في . /A#ء م% س�اسة ح�hم�ة إس�ائHل�ة واح�ةفي األراضي الفل\Hr@�ة ال�i.لة، 

. اإل)قاء على ���@ة اإلس�ائHلHH% الHه�د على الفل\HH@Hr% في ج��ع أنiاء إس�ائHل واألراضي ال�i.لة
نتق.� في األراضي ال�i.لة )ق�ع م�@هج وأع�ال الإن\ان�ة ض� الفل\HH@Hr% القا`@H% ه@اك، وهfا ما 

nس وج�ار ب�H ال�ق�س وع�ی� ال��ن في غ#ة ونابل�، والق� ال�r�iة )الق�س، م% ح�اك iO?ل في الق�
ة  �̀cة الق�س وأهلها م% ال?های@ة وق�ع الOا�iة الهاش��ة لOشع3ي راف< ال.ه��� وال�\اس )ال�صا

�ض واألم% اإلس�ائHلي، به�ف ال.ه�HA وال.�حHل، وهfا ما iO�ث في ق��ة ال�cخ ج�اح واالمالك ال.ي ت.ع
  .لل.ه��� في ج�ار الق�س

جه� عل�ي اكاد�Oي، س�اسي مهC م% هfه ال�@�0ة، لM% ه@اك مiاولة ل.غFHH حقائ� اساس�ة 
نفي تار�خ ووضع الق�س، وأع@ي بfلD م\ألة مه�ة /ال�صاOة الهاش��ة ال.ي ض�@� ان ت�M الق�س، 

  .صام�ة إلى ال�Hم )ق�ة شع3ها وسhانها وال�عC وال�عاOة الهاش��ة
@�ت ال�@�0ة األم��ة، على س@�ات م% ال.�ث�H الiق�قي، ودراسة الiاالت، وم�اجعة وثائ� اس.

، قارن� ه�Hم% رای.� ) ح�hمة االح.الل اإلس�ائHلي( ال.���r ال�hiم�ة، nوت?��iات، وم?ادر أخ�
Hال�.علقة )ال Dل ب.لHس�ائWلة و.iفي األراضي ال� %HH@Hr\اه الفلAه�د ووت¢ ال\�اسات وال��ارسات ت

ناإلس�ائHلHH% الfی% �c�}O في نف� ال�@ا`�، ما جعلها تع.�ف انها /�@�0ة عاملة في الق�س، راسل� 
�Hل�ة في ی�لHمة اإلس�ائ�hiم% رای.� ووت¢ ال�Hأن ٢٠٢٠ت��ز  /هc( ال�ة م@ها ع�ض وجهة ن�0ها` 

  .هfه القNاOا، لM@ها لC ت.ل� أg رد
  :وخل?� في تق���ها ال��Hr إلى أنه

لف أنiاء إس�ائHل واألراضي ال�i.لة، سع� ال\لrات اإلس�ائHل�ة إلى ز�ادة األراضي ال�.احة في م�.
ّت3@� ال\لrات س�اسات لل.�·�s . لل3ل�ات الHه�دOة وت�/H# معC0 الفل\HH@Hr% في م�اك# سhان�ة مh.0ة َ

ال، تi�د خrة في الق�س، على سH3ل ال�u. د��Oغ�افي م% الفل\HH@Hr%» ته�ی�«م�ا وصف.ه عل@ا )أنه 
الiفا¥ على «ال�hiمة لل3ل�Oة، )�ا �cOل األج#اء الغ��Xة وتلD ال�i.لة ال�t�cة م% ال��ی@ة، ه�ف 

  .، بل وتi�د ال@\F ال��Oغ�ا �ة ال.ي تأمل في الiفا¥ علHها»أغل�3ة یه�دOة م.H@ة في ال��ی@ة
@Hr\ا ض� الفل�Aل�ة م@هHات اإلس�ائrال\ل #Hّلإل)قاء على اله��@ة، ت�%HH . س\يRال� #HH�.ال

نالgf ی�اجهه الفل\�H@Hr في إس�ائHل �cOل ق�انH% ت\�ح ل��ات ال3ل�ات الHه�دOة ال?غ�Hة فعل�ا 
)اس.�عاد الفل\HH@Hr%، ووضع مH#ان�ات ت�?¹ ج#ءا ض��ال م% ال��ارد لل��ارس الفل\Hr@�ة مقارنة 

%HHلHه�د اإلس�ائHال.ي ت��م األ`فال ال Dلة، فإن ش�ة الق�ع ت�قى إلى الق�ع في األراضي ال. ب.ل.i�
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�cOgل هfا الق�ع ف�ض حCh ع\�h ش�ی� الق\�ة على . gال��@هج، وه� ش�¤ لi.Hق� الف?ل الع@?�
 Cقة حق�قهr@ل م@ف?ل في نف� ال�hc( �c�}O %یfه�د الHال %HHلHمع م@ح اإلس�ائ ،%HH@Hr\نالفل

�.iO gfلي، الHالقان� ال��ني اإلس�ائ Fاملة )��جMق�نالiقم ال.  
وفي ال.ق��� أه�ال ومRش�ات على الع�وان اإلس�ائHلي ال�Hمي على الcعF االع#ل، و �ه  ..

دالالت م�ج{�ة أNOا مه�ة ت\.�i ان ی.C ت�ارسها، م@ها الق�Hد ال�c�دة على ال.@قل ال�.�uلة في 
القاس�ة في أج#اء إغالق غ#ة ون0ام ال.?ار�ح؛ وم?ادرة أك�u م% ثل� أراضي الNفة الغ��Xة؛ وال�0وف 

gم% الNفة الغ��Xة ال.ي أدت إلى ال.�حHل الق\� آلالف الفل\HH@Hr% م% دOارهC؛ وح�مان م�ات آالف 
%HH@Hr\الفل %Hق� ال��ن�ة األساس�ة ل�الیiال �Hم% ح� اإلقامة؛ وتعل CهXوأقار %HH@Hr\قالفل.  

ال�@ازل )Aiة ¿�اب وال�ف< ش�ه القا`ع ل�@ح الفل\HH@Hr% ت?ار�ح ب@اء وه�م آالف  ..
  .ال.?ار�ح، ال ت\.@� إلى أg م�3ر أم@ي، أو اج.�اعي

ح�مان مالیH% الفل\HH@Hr% م% «: ال��ی� ال.@فgfH لل�@�0ة ر/# على ح�wقة اوردها ال.ق���، ان
ًحق�قهC األساس�ة، دو م�3ر أم@ي م�cوع وفق� ل�MنهC فل\HH@Hr% ول�� یه�دا، ل�� م�Aد م\ألة  ن

قfه ال\�اسات ال.ي ت�@ح الHه�د اإلس�ائHلHH% نف� الiق� واالم.�ازات أی@�ا /ان�ا ه. اح.الل تع\في
، تع�h س�اسة ت�@ح ام.�ازا  �c�}O ب�رجات م.فاوتة أی@�ا /ان�ا %HH@Hr\ض� الفل #Hوت� ، �c�}Oن ّن ُ

  .«لcعF على ح\اب اآلخ�
@�0ة لها ثقلها  هfا ال.ق���، لM@@ا أمام مrالعة م% مت.لقىق� تغFN ح�hمة ن.@�اه� وهي 

  ..ومRش�اتها ال�ول�ة وال\�اس�ة ال�اصة وال�Rث�ة في ذات ال�ق�
 g٧ص/٢٩/٤/٢٠٢١ال�أ 

***** 
 ال\�ادة الفل\Hr@�ة على الق�س في ض�ء االن.�ا)ات الفل\Hr@�ة

  

 gس� الق�وة
gت�.لف االن.�ا)ات الفل\Hr@�ة ال.ي س.�A في االراضي الفل\Hr@�ة ال�i.لة ع% االن.�ا)ات 
ال\ا)قة م% ح�H `�3عة ال�0وف ال\�اس�ة وال�.غ�Hات في ال�@rقة وخاصة  ��ا ی.عل� )ال\�ادة 

�iة وخاصة � االسالم�ة وال�\gالفل\Hr@�ة على الق�س )�ا فHها هfا االرث الNiار وال�ی@ي وال�ق�سات
)ع� االع.�اف االم��hي )\�ادة ال�i.ل ال�rلقة على الق�س وأNOا نقل ال\فارة االم���hة للق�س و�ع@ي 
 Cا  ��ا ی.عل� )االح.الل وال�ضع القائfه ال�?�ص�ة هfان دولة االح.الل )ات� ت.عامل ض�% ه Dذل

 stال�� %�hO ي@Hr\الفل �Hة )الق�س، وأما علي ال?ع�@Hr\ورة اج�اء االن.�ا)ات الفل�N( ي@Hr\الفل
نفي /ل االراضي الفل\Hr@�ة ال�i.لة )الNفة والق�س وغ#ة وان اg اج�اء لالن.�ا)ات ب�و الق�س Oع@ي 
ناع.�اف ض�@ي )ال\�ادة ال�rلقة لالح.الل وم�cوع صفقة الق� االم���hة وع�م م�ارسة ال\�ادة 

قن اg شhل لالن.�ا)ات غ�H ال�r ال�ع�وفة وال�.�عة م% ق3ل لA@ة الفل\Hr@�ة على الق�س، وXال.الي فا
ناالن.�ا)ات الفل\Hr@�ة هي `� م�ف�ضة وال h�O% ان ت�M ان.�ا)ات ب�و الق�س، وWال FAO ان تRجل  ن ق
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هfه االن.�ا)ات الي اشعار اخ� ض�% ال.�اف� ال�`@ي وما وقع� عل�ه الف?ائل الفل\Hr@�ة خالل اج.�اع 
 �Hف انه القاه�ة ح�cاق الuH�( ة وض�% ما ع�ف�@Hr\ل واضح م% ق3ل الف?ائل الفلhcXاالتفاق و Cت

نال h�O% ان ت�A ان.�ا)ات ب�و الق�س وفي حال م@ع االح.الل اج�اء االن.�ا)ات ی.C تأجHلها فهfا ه�  g
   ام� `�3عي وهfا ه� ال.�اف� واإلج�اع ال�`@ي الفل\Hr@ي

�@Hr\الف?ائل الفل �Mف نوال ب� ان ت�cاق الuHة هي م�ج{�ة ات�اذ الق�ار وال.ي وقع� على م
نال�اص )االن.�ا)ات الفل\Hr@�ة /� ان ع�م اج�اء االن.�ا)ات في الق�س ه� ق�ار س�اسي و�FA ان 
ت.�iل م\RولH.ه )عH�ا ع% م�ارسة ال�دح وال.��cه لل��اst ال�`@�ة واس.غالل ق�Nة الق�س ض�% 

راسة ج��ع ال�ع�rات ال�.�ف�ة واالس.�اع لMافة اال`�اف الفل\Hr@�ة ال�@اكفات ال\�اسة، وال ب� م% د
ال�cار/ة في اج.�اعات اال`� ال�wادOة الفل\Hr@�ة إلعrاء ص�رة واضiة وال��وج )��st م�ح� وج�اب 

   نهائي ح�ل اج�اء االن.�ا)ات في /افة االراضي الفل\Hr@�ة )�ا �cOل م�ی@ة الق�س
قعة علي مuHاق ال�cف ق� اك�ت )أنها ح��?ة علي نAاح الع�ل�ة و/ان� االح#اب ال\�اس�ة ال��

االن.�اب�ة )hافة م�احلها وcXفا �ة ون#اهة وأن O\�دها ال.@اف� الs��c بH% الق�ائC االن.�اب�ة )�ا �O�م 
نو�ع#ز ال�ح�ة ال�`@�ة وال�?لiة الفل\Hr@�ة واالل.#ام )القان� االن.�ابي واألن�0ة وال.عل��ات ال?ادرة 

�ج3ها ل.@C�0 س�H الع�ل�ة االن.�اب�ة ح�H تhcل االن.�ا)ات الفل\Hr@�ة ب�اOة مه�ة ل.أكH� على )�
@ي ال�H3M وال�هC على `��� ال��iة واالس.قالل وخاصة في هfا ال�ق� الgf ی�اجه  �ه  االس.iقاق ال̀�

  ح.اللالcعF الفل\Hr@ي وقHN.ه م�ا`� وتO�iات ت\.ه�ف حق�قه ال��cوعة م% ق3ل سلrات اال
ح�hمة االح.الل لC ت\�ح ح.ى هfه الل0iة لألوروHHX% )إرسال م�اقH3% على االن.�ا)ات الى 
االراضي الفل\Hr@�ة وخاصة الق�س وأن االتiاد االوروXي لiO C?ل على رد اAOابي ح.ى الل0iة اNOا 

الفل\Hr@ي وهي بهfا ال�?�ص وح�hمة االح.الل االس�ائHلي هي ال�حH�ة ال�\.فH�ة م% حالة االنق\ام 
م% ت.�iل م\Rول�ة تعHrل االن.�ا)ات وال ب� م% ال�A.�ع ال�ولي ال.�خل وال�rال�ة )إزالة الع�wات أمام 

  إج�اء االن.�ا)ات في /افة األراضي الفل\Hr@�ة وأولها الق�س
اب@اء الcعF الفل\Hr@ي في الق�س وقف�ا )hل إرادة وصال)ة امام اع.�اءات سلrات االح.الل 

@�ه على الق�س ومق�ساتها لRH/�وا للعالC اج�ع أن الق�س أرض ع��Xة وWسالم�ة وان ال�ق�سات وم\.�`
ال h�O% ال�\اس بها ول.hcل اله�ة ال�ق�س�ة ن��ذجا نNال�ا مه�ا في هfه ال��حلة م% اجل الiفا¥ 

  .قعلى ال\�ادة والiق� الفل\Hr@�ة وض�ان ج�اء االن.�ا)ات الفل\Hr@�ة في الق�س
 ١٣ص/٢٩/٤/٢٠٢١ال�س.�ر 

***** 
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  آراء ع��3ة م.�ج�ة
 َّأك.F ألتf/� وح�cة الع@ف الHه�دg الgf رأی.ه في الق�س

  

  +) ٩٧٢مAلة  (–* gأورلي ن�
 عالء ال�ی% أب� ز�@ة: ت�ج�ة

 %Hـ�فr.ال� %HHهـانMاب ال�cة، والـ �̀cـة اب@.ـه مـ% الـOـاول ح�اiO gfي الـ@Hr\شاه�ت األب الفلـ
 ، ُ، فــي الــ�cارع، وال�ــ�ف الــgf شــع�ت )ــه ع@ــ�ما ســ�ل� ع�ــا إذا /@ــ� ”�بال�ــ�ت للعــ“نالــfی% یه.فــ� ُ

لعلـي أت�hـ% مـ% فه�ـه - نفع الiاجة إلى تفD�M هfا الA@� إلى ع@اصـ�ه األساسـ�ة اوأنا أك.F ب�. O\ار�ة
 .أك.F ألتf/� هfا /له. وأك.F ألدلي )cهادتي، ألنه ال h�O@@ي فعل أg شيء آخ�. )hcل أفNل

fان هNة رمOب�ا f@ل�س على ال�رج ال�اسـع مAم% ال %HH@Hr\ة الق�س الفل ا الcه�، م@ع� ش̀�
ًع@� م�خل )اب العام�د، ال\احة ال�ئ�\�ة فـي ال3لـ�ة الق��Oـة، وWقامـة ال.�Aعـات ال�ـ\ائ�ة ت���Mـا للـcه� 

Cــ��Mة . ال�@Hr\اجــات فلــA.ــل احH.معقــ�ل لــه، ف �H\تفــ CO�تقــ C.یــ Cلــ gfا القــ�ار ال.عــ\في، الــfوأشــعل هــ
ة، /�ـا لـ� أنهـا /انـ� ت@.0ـ� الف�صـة ال�uال�ـة، ب.��iـل ال�hـان إلـى سـاحة .  ال@rاقواسعة �̀cوقامـ� الـ

  .مع�/ة لHل�ة
الHه�دOة ال.ف��tة ال�.ع?�ة أنـ?ارهC ” لHهافا“وعلى خل·�ة هfا الع@ف، دعا نrcاء م% ج�اعة 

 الع�یـ� مـ% مقـا`ع فHـ�ی� ، )عـ� �هـ�ر”الس.عادة ال�Mامة الHه�دOـة“إلى الق�وم )أع�اد /�H3ة ی�م ال���� 
ًال.ي ت0ه� فل\HH@Hr% وهO CـNاOق� )عـNا مـ% الHهـ�د األرثـ�ذ/� ال�.rـ�فH% فـي ال��ی@ـة” ت�D ت�ك“ . ن

وX�عC م% م�uلHهC الAال\H% اآلن في الM@�\�، اس.Aاب ال��ـات مـ% أنـ?ار ال�@�0ـة الMهان�ـة للـ�ع�ة، 
  .)ً\ار�H% ب�ال م@هCأو ال�(ووصل�ا إلى ال�@rقة به�ف معل% ه� مهاج�ة الع�ب 

، م�iلH% لHلة ال���� إلى أع@ف لHلة ”ال��ت للع�ب“نسار هRالء إلى )اب العام�د وهC یه.ف� 
ــf ســ@�ات ــة . ع�ف.هــا القــ�س م@ ــة م�ازن ــي القــ�س، أOــNا ل�iاول ًوحــ�Nنا نiــ%، ال@ــrcاء ال�ــ\ار�� ف ن

  .نالفاشHH% الfی% یfرع� ش�ارع ال��ی@ة
g إ�Oــان )ــأن وصــف م@rقــة الiــ�ب ال.ــي شــاه�تها فــي شــ�ارع وأنـا أك.ــF اآلن، لــ�� ألن لــ�g أ

 ، ال�ـ�ت “نالق�س في األOام األخ�Hة، أو ال�ـ�ض فـي ال.فاصـHل حـ�ل الـ�cاب الHهـ�د الـfی% /ـان�ا یه.فـ�
  .أعلC علC ال�قH% أنه�ا ل% Oفعال. ، في قلF ال��ی@ة، س�غ�Hان أg شيء”للع�ب

لعلــي أت�hــ% مــ% - ن إلــى ع@اصـ�ه األساســ�ة إن@ـي أك.ــF ألن ه@ــاك حاجــة إلـى تف�MــD هــfا الA@ــ�
  .وأك.F ألتf/�. وأك.F ألدلي )cهادتي، ألنه ال h�O@@ي فعل أg شيء آخ�. فه�ه )hcل أفNل

ُأك.F ألتs�/ �/f أن@ي رأی�، وس� سFi الغـاز ال�ـ\Hل للـ�م�ع وأصـ�ات الق@ابـل الـ?�ت�ة ال.ـي 
Hب D\�O أ)ا ،%HH@Hr\اآلذان ال.ي أ`لق� على الفل C?ًت ِ   .ً� اب@.ه وه�ا iOاوالن الف�ار معاُ

ة �AOونـه )عـ� أن اج.ـاح�ا  �̀cـان ضـ�ا¤ الـ/ gfالـ �Hال��ت{�ـة للف.ـى الـ?غ �Hالع �/fألت F.ُّأك ن
%HH@Hr\ان الفل�cعا م% ال�Aًت.  
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 fهـا م@ـHلـ�س علAمـ% ال �H@Hr\ال�رجات الفارغة في )اب العام�د، ال.ـي م@ـع الفلـ �/fألت F.نأك ُ
  .ب�اOة رمNان

ًالـ\�ارة ال.ـي تrلـ� سـائال /��ـه ال�ائiـة )قـ�ة - ” ُّالX�0ـان“تf/� أنه ع@ـ�ما /انـ� رائiـة وأك.F أل
ة على األرض، - أث@اء االح.Aاجات الفل\Hr@�ة �̀cل ال�Hأ وع@�ما ت�ك ب�از خ�wأن أت Dعل@ي على وشAت ُ

قت\اءل� ع�ا إذا /ان� ال3ل�Oة س.@0ف األوساخ في ال�Hم ال.الي، و/FAO C أن �hO ف� قـ �رة االح.�ـال ن
، حــH% ”الX�0ــان“أن Oفrــ� ال�ــ�ء فــي ل�ــالي رمــNان )عــ� نقعــه فــي م�ــاه الــ?�ف الــ?iي الفاســ�ة مــ% 

نOف.�ض أن ت�M هfه أكuـ� ل�ـالي العـام اح.فال�ـة َ gأك.ـF /ـي أتـf/� /�ـs تـ�دد دو الق@ابـل الH�و�ـة لف.ـ�ة  .ُ
رأیـ� م��Aعـة م.عrـcة للـ�ماء مـ% ًألتs�/ �/f أن@ي لC أك% خائفة ع@�ما . `��لة )ع� مغادرتي لل�@rقة

ُوX�ال م% ذلـD، ص�م� مـ% /uـ�ة عـ�دهC ومـ�n صـغ� سـ@هC. الMهانHH% تق.�ب ِ ُـ ُأك.ـF ألتـf/� /�ـs /@ـ�  .ً
؟“َخائفـة فـي وقــ� الحـ� مـ% تلــD اللHلـة ع@ـ�ما ســأل@ا )عـ< األوالد الHهـ�د،  ألتــf/� ” نهــل أنـ.O Cـ\ار��

Aی% وقف�ا على الfال %Hف�r.ه�د األرث�ذ/� ال�Hفي الق�س، )الق�ب م% ال s�·ار ال�rاآلخ� م% الق Fان
ة  �̀cلقهـا الـrارات الق@ابـل الـ?�ت�ة ال.ـي تAوا ی@�0و إلى انفfم% حي ال�?�ارة، وأخ gه�دHال FانAُال ن

Cنه�Hي علـى  .في )اب العام�د واإلثارة تل�ع في ع@Hr\ـادل مـع فلـA.ان ی/ gfم�ك ال�Hاب )الcال �/fّألت
ة ق3ل أن Oق�ل للفل\Hr@يالAانF اآلخ� م% حاج#  �̀cواح�ا “: لل CMج��عا، تع�ف� أن@ا س@ق.ل Chi(f@ًس ن ً

  .”تل� اآلخ�
�HهــانMـا غ@ــى ال�@Hاأللعــاب ال@ار�ــة ال.ـي أضــاءت الــ\�اء ب �/fل، ال “: نألتـHــا إســ�ائO ال ت�ـافي

ًألتf/� ال@rcاء ال�\ار�H% الfی% ت�Aل�ا في م��Aعات صغ�Hة جـ�ا، وأح�انـا فـي أ .”ت�افي ألتـf/� . زواجًّ
ًإذا رأی.ه�X�NO C أح�ا، ف�اذا س.فعلH%“أن@ي ع@�ما غادرت ال�@#ل، سأل.@ي اب@.ي،  ن ِ” gأ g�ل %Mت C؟ ول

 .ف�Mة ع% /�·�ة ال�د
  :ن�c هfا ال�قال ت�i ع@�ان *

I write to remember the brutality of Jewish violence I saw in Jerusalem 
  ٨ ص٢٩/٤/٢٠٢١الغ� 
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  إس�ائHل س.?ع� )ع� إلغاء االن.�ا)ات الفل\Hr@�ة
 

  ی�سي یه�شع -  هآرت�
 

ــ\Hr@�ة ــ\لrة الفل ــات فــي ال ــاز االن.�ا) ــ�� الــ\لrة أبــ� م ــاء رئ ــ\.ع�و إللغ O لHنفــي إســ�ائ . ن
  .نو�\.ع�و إلمhان�ة ت?عH� أم@ي ت.?�ره ح�اس في �ل ال.�/H# على إثارة ال��ا`� في الق�س

  
، الgf س�عل% ع% ت أجHل االن.�ا)ات على أمل أن یRدg ذلD الى إلغائها الحقـا، سـ�علل نأب� ماز

غ�H أن ال.أجHل ی@�ع ع�ل�ا م% . ق�اره لإلدعاء )أن إس�ائHل ال ت\�ح )إج�اء االن.�ا)ات في ش�قي الق�س
  .الفهC )أنه أخrأ في م�Aد ق�اره ال.�جه إلى ان.�ا)ات لل�3ل�ان إذ إن ح�اس تع#ز ق�تها وف.ح م@ق\�ة

  
قـ�ة م3هـ�ة ح.ـى اآلن ومـ% ال�.�قـع أن تiقـ� مـ�`ىء قـ�م فـي ال�3ل�ـان، / م@�0ة ح�ـاس �ع�ل

)Hiــ� أن اإلعــالن عــ% تأجHــل االن.�ا)ــات س�ــhcل ف�صــة لهــا ل�لــ� تــ?عH� /ــي ت.ــ�ك أثــ�ا علــى األرض 
  .وت��م ح�لة االن.�ا)ات

  
ســ�اء nتع.قــ� مiافــل ر �عــة ال�ــ\.� فــي جهــاز األمــ% فــي إســ�ائHل )ــأن ح�ــاس وفــ.ح علــى حــ� 

نومـ% ال�.�قــع ل�iـاس أن ت.iــ�n أبـ� مــاز وتــ�عي . سـ.�/#ان علــى القـ�س ولــ�� علـى م@ــا`� الــNفة
وســ.�Hu مــ\اعي ح�ــاس . ضــ�ه )أنــه اس.ــ\لC للــNغ� اإلســ�ائHلي واألم�H/ــي إذ اخ.ــار تأجHــل االن.�ا)ــات

  .ق?ىنح�اسة سhان ش�قي الق�س أساسا م�% ال ی�و أنف\هC سhان ال\لrة الفل\Hr@�ة بل رجال األ
  

فهـــل ســـ.�uر ال�ـــ�ا`� فـــي القـــ�س؟ فـــي هـــfا ال��ضـــ�ع ی�جـــ� خالفـــات رأg فـــي جهـــاز األمـــ% 
Dم% ذل �uل�ة ول�� أكiأ أح�اث مc@.ال\ائ� ه� أنه س gال�أ %Mلي، ولHه@اك ت��ف . اإلس�ائ ،Dومع ذل

  .م% ح�ث مiلي واح� ��Oج ع% نrاق ال\��rة و�cعل ال�@rقة
  

 ومـا یـ#ال، ی�جـ� –g لل@ـار مـ% غـ#ة نiـ� بلـ�ات الغـالف iO.�ل أن ت\�ح ح�ـاس )اسـ.�@اف رمـ#
إج�اع في �tادة ال�A¢ وال��اب�ات اإلس�ائHل�ة على أن ز©�C ال�@�0ة في غ#ة HiOى ال\@�ار غ�H مع@ـي 

  .)ال.?عH� أو )�Aلة ق.ال�ة مع إس�ائHل و���� م�اصلة م\ار ال.\��ة
  

Aافل أم@�ة ر �عة ال�\.� )أنه /ان ج�ی�ا )الiت�عي مn ع�ل )قـ�ة أك3ـ� ح�ـالO لي أنHاإلس�ائ ¢�
ح�ث /هfا م% “.  صاروخا االgf أ`ل� ن�i غالف غ#ة في لHلة واح�ة في نهاOة األس�3ع ال�اضي٣٦الـ 

 Cة ب.عـا��cب ق�رات ح�اس وال�� )ـ�Nا اس.غالل الف�صة لNOعي أ�.\O ردا حادا Fلr.إ`الق ال@ار، ی
، ”كان� هfه ف�صة ذه�3ة لل�� ب.عا�C ق�ة ح�اس وق� ف�تـ�. ال�@�0ة قH3ل ال�Aلة ال.ال�ة، وهfا لC ن�ه
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s�Nافــل وتــiه ال�fــاالت تــ�فع ث�@ــا )ــال�عي “: تــ�عي هــiه الfــل هــuعلــى ح�ــاس أن تعــ�ف )أنهــا فــي م
  .”وت.�Nر أNOا في ق�رة تعا��ها

  
نفي ال��اوالت ال�غلقة أع�ب م\Rول� /�ار في ال�A¢ وفي ال��اب�ات ع% خ�Hة أمل مه@�ة م% 

ة في العاصـ�ة فـي أOـام االضـ�rا)ات فـي ب�اOـة األسـ�3عسل�ك �̀cا حـ�ل االسـ.ع�اد .  الNـOوجـاء ال@قـ� أ
غ�H الMافي وال�عالAة لألح�اث األولى ال.ي أثارت ال��ا`�، ولM% )األسـاس علـى قـ�ار إغـالق ال�ـ�رجات 

ة Oعقـ�ب شـ3.اg و/ـأن ال�rـ�ة ت.�ـf دا �̀cئ�ـا فـي شـه� في )اب العام�د وعلى ت?��ح ال�ف.¢ العام لل
  .رمNان، الق�ل الgf تH3% )أنه غ�H ص�iح

  
 F3\ه إلغالق ال�ـ�رجات )ـfة /ه�rة م% خ �̀cرت الfا )أن ال��اب�ات حNOفي ال��اوالت أ %H3ت

ولM% رغC ال��rات ال.ي ات�fت )�الف ال.�صـ�ات ورغـC ال@قـ� . ال.ف�A العالي الgf ق� ی�Huه في ال�@rقة
نب�ات ی.?�ف� )iـ\اسة واح.ـ�ام تAـاه ال�فـ.¢ العـام الA�یـ�، وواضـح واضح أن في �tادة ال�A¢ وال��ا

  .أن ق�ارا مcابها ل�ف.¢ عام آخ� /ان س�HuH عاصفة أك�3
 ٢٥ ص٢٩/٤/٢٠٢١الغ� 

***** 
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  اخبار باالنجليزية
 

Arab League calls on int'l community to stand against "crimes in Jerusalem" 
 

The Arab League (AL) on Tuesday called on the international community to put an immediate 

limit on "Israeli aggression and the forcible displacement of the Palestinians in East 

Jerusalem." 

In a statement, the AL urged the international society to take its responsibilities and stand 

firmly against these actions. 

It also demanded international protection for the Palestinian people by ending the occupation. 

It strongly condemned the displacing of the families in Sheikh Jarrah, a predominantly 

Palestinian neighborhood in East Jerusalem. 
The Israeli practices will "deepen the occupation, expand the establishment of settlements, and 

destroy all potentials of achieving peace," according to the statement. 
2021-4-28People’s Daily Online  

***** 
Israeli Colonists Burn Three Palestinian Cars In Jerusalem 

  
On Tuesday at night, Israeli colonialist settlers, illegally squatting on Palestinian lands, torched 

three Palestinian cars, and caused damage to several other vehicles, near Beit Iksa village, 
northwest of occupied Jerusalem. 

Local sources said the cars were parked close to a junction near the village, when the colonists, 
from the illegal Ramot settlement, in the eastern part of the village, caused damage to the three 

vehicles before setting them ablaze. 
They added that the cars are owned by a member of the Abu Khalaf family, in addition to Anas 

Khatib and Issa Hammouda Gheith. 

The colonists also wrote racist graffiti, in addition to smashing the windows of several parked 

cars. 

It is worth mentioning that, in March of this year, the colonists burnt two cars and wrote racist 

graffiti in the village. 

2021-4-28International Middle East Media Center  

***** 
Soldiers Abduct Eight Palestinians, Including Medic, Attack Many, In  

Jerusalem 
 

Israeli soldiers abducted, on Tuesday at night, eight Palestinians, including one medic and four 

children, and assaulted many others in Bab al-‘Amoud and surrounding areas, in the occupied 

Palestinian capital, Jerusalem. 

Eyewitnesses said the soldiers and police officers assaulted dozens of Palestinians near Bab al-

Amoud and chased many others while firing gas bombs and concussion grenades. The Al-Amal 

Society for Medical Services in Jerusalem, said the soldiers abducted one of its medics, 

identified as Luay Za’atra, while he was rendering first aid to wounded Palestinians. 

Furthermore, the soldiers abducted two young men, identified as Ibrahim Rajabi and Arin 

Za’anin, in Bab al-‘Amoud. The soldiers also abducted Mansour Mahmoud, 26, after invading 

and ransacking his home in the al-‘Isawiya town, in Jerusalem. It is worth mentioning that, last 

Saturday evening, Mahmoud suffered various wounds to several parts of his body after Israeli 

soldiers assaulted him with clubs and batons, while he was leaving the Al-Aqsa Mosque. 

Furthermore, the Wadi Hilweh Information Center in Silwan (Silwanic) said the number of 

Palestinians, who were abducted by the soldiers and the police on Wednesday evening and at 
night, has arrived to eight, after the soldiers abducted four children. The Israeli attacks and the 
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abductions of the Palestinians came as hundreds gathered in the yards of Bab al-‘Amoud to 

celebrate the removal of the Israeli military roadblocks in the area following ongoing protests 

that started on the first day of the holy Muslim month of Ramadan, when the army and the 

police carried out a serious escalation against the Palestinians, especially in and around the Al-

Aqsa Mosque, and prevented hundreds of Palestinians from entering the holy site. In related 

news, the soldiers caused many Palestinians to suffer the effects of tear gas inhalation, after the 
army attacked protesters at the northern entrance of the al-Biereh city, in central West Bank. 

2021-4-28International Middle East Media Center  

***** 
 

Human Rights Watch: Israel commits 'crimes of apartheid' against 

Palestinians 
Sheren Khalel , Areeb Ullah 

A leading human rights group has accused Israel of committing crimes of apartheid and 

persecution against Palestinians in the occupied territories and East Jerusalem.  

Human Rights Watch (HRW), in a 213-page report released on Tuesday, said Israel's dual 

policies, which are codified in its laws, privilege Jewish Israelis while repressing Palestinians 
and had "crossed the threshold" into apartheid.  

Apartheid is a universal legal term defined by international law that refers to severe 
institutional discrimination and systematic oppression by one racial group over another.  

"The finding [in Tuesday'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 on Tuesday.  

The report draws on years of human rights documentation, case studies, and a review of 
government planning documents, statements by officials and other sources, the group said.  

"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 HRW."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 Palestinian Authority (PA) welcomed the report on Tuesday, with presidential 

spokesperson Nabil Abu Rudeineh calling it a “powerful testament to the struggle of the people 

of Palestine under Israel's belligerent military occupation and its colonial and oppressive 

policies”, according to official PA news agency Wafa. 

Meanwhile, PA Prime Minister Mohammad Shtayyeh called on the international community to 

take note and act accordingly.“The traditional situation, where many countries worldwide 

announce their position against occupation without actual sanctions and without revising their 
relations and agreements with Israel on the different diplomatic, cultural, and trade relations, 

can and should not continue,” he said.Ahead of the report's release, Israel's Ministry of Foreign 
Affairs told Middle East Eye that the report is "a propaganda pamphlet" and slammed HRW for 

not sharing the document with Israeli authorities for review ahead of its publication. 
"Human Rights Watch is known to have a long-standing anti-Israeli agenda, actively seeking 

for years to promote boycotts against Israel," the office said in an emailed statement.  
"This report is yet another part of the organisation's ongoing campaign, led by a known BDS 

supporter, with no connection to facts or reality on the ground," it continued. "The fictional 
claims that HRW concocted are both preposterous and false." 

'Maintaining a solid Jewish majority'In its report, HRW noted that Israeli authorities had sought 

to maximise the land available to Jewish communities while concentrating most Palestinians 
into dense population centres."The authorities have adopted policies to mitigate what they have 

openly described as a demographic 'threat' from Palestinians," HRW said. "In Jerusalem, for 
example, the government's plan for the municipality, including both the west and occupied east 
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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 meet its goals, "Israeli authorities systematically discriminate against Palestinians", the 

group alleged. "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," it continued.  

HRW highlighted Israel's practice of prosecuting Palestinians in the occupied West Bank 
under "draconian" military law, while Jewish Israelis living in West Bank settlements are 

afforded "their full rights under Israel’s rights-respecting civil law", saying that alone "amounts 
to the systematic oppression required for apartheid". 

Isreal's own military court, which solely prosecutes Palestinians, has self-reported a 99.7 
percent conviction rate. "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."  

Palestinians have been protesting dual policies concerning the Al-Aqsa Mosque since the start 

of Ramadan on 13 April, as Israel has limited Palestinians access to the mosque and the 

surrounding compound while allowing Israelis free access to the Old City.  

Last year, Israel banned Palestinians from entering the mosque for the whole month of 

Ramadan due to the Covid-19 pandemic. However, Israeli settlers were reportedly allowed to 

visit Al-Aqsa at the time, escorted by Israeli security and intelligence units. 

According to HRW, some of Israel's other policies that constitute severe abuses required under 

the universal definition of apartheid include: 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; the denial of residency rights to hundreds of thousands of 

Palestinians and their relatives; and the suspension of basic civil rights to millions of 
Palestinians.The group also noted the "near-categorical denial of building permits to 

Palestinians" and the subsequent demolition of thousands of Palestinian homes on the pretext 
of lacking permits - a policy that HRW said has no security justification. 

'The most serious crimes' 

In January, leading Israeli rights group B'Tselem also labelled Israel an apartheid 

state, breaking from consensus, even among Israel's left, that the country is a democracy. 

"By geographically, demographically and physically engineering space, the regime enables 

Jews to live in a contiguous area with full rights, including self-determination, while 

Palestinians live in separate units and enjoy fewer rights," the B'Tselem report stated. 

"This qualifies as an apartheid regime, although Israel is commonly viewed as a democracy 

upholding a temporary occupation." B’Tselem welcomed the HRW report on Tuesday, and 

called on the international community to see it as “an urgent wake-up call...to finally take 

concrete action in rejection of apartheid and in support of human rights, democracy and 

justice”.Speaking to MEE, Omar Shakir, HRW's Israel and Palestine director who has been 

banned from visiting Israel, stressed that rights groups "do not make determinations about 

crimes against humanity lightly", as they are "the most serious crimes under international law".  
"One required element of the crime against humanity of apartheid is an intent to dominate. For 

decades, Israeli authorities insisted that the status quo, especially in the occupied Palestinian 
territories, was 'temporary', the result of the stalled 'peace process'," Shakir said.  

"[But] the continuous expansion of Israeli-only settlements in the West Bank and significant 
investment in infrastructure to seamlessly connect settlements with Israel proper, the passage of 

the Jewish Nation-State Law, and declarations of intent to formally annex additional parts of 
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the West Bank have clarified Israel's intent to maintain the domination of Jewish Israelis over 

Palestinians for the foreseeable future - if not permanently," he continued.  

"When we connected the dots, it became clear to us that there was an underlying reality - a 

reality in which a single government rules over the area between the Jordan River and the 

Mediterranean Sea where two groups of roughly equal size live, methodically 

privileging Jewish-Israelis and systematically oppressing Palestinians," Shakir said. 
Following its determination, HRW called on Israeli authorities to 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". 
It also called on the International Criminal Court (ICC) to investigate and prosecute those 

credibly implicated in Israel's apartheid system. 
In addition, the group urged the United Nations to establish an official 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 mobilise 

international action to end persecution and apartheid worldwide. 

"Countries should condition arms sales and military and security assistance to Israel on 

authorities taking concrete and verifiable steps towards ending their commission of these 

crimes," the group said, also calling on the international community to vet agreements, 

cooperation schemes, and all forms of trade and dealing with Israel to screen for those directly 

contributing to committing crimes against humanity.   

"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 recognise this reality for what it is and bring to bear the 

sorts of human rights tools needed to end it." 
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