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 ّال&�ض�عات ال�اردة في ال/ق��� تع�4 ع� وجهة ن�1 0/ابها. 
 الفق�ات مــ� أصلی/? ال/<�ف م� ق4ل الل;�ة (اخ Cار (ع>/ 

Dذل Fال&قاالت أو األخ�ار ال/ي ت�د في ال/ق��� ل�/�اسـ Cع)  
 .مع ح;? ال/ق��ـ� وم�ض�عه

 ـاب أو/Lال&قاالت ال&/�ج&ة ل Cال/ق��� (ع ��&Mة م� تNّالغا 
 ّمف���L غ����W وVس�ائ�ل��� ه� إب�از وجهة ن�1 هQالء الL/ـاب

  ئة إس�ائ�ل، م&ا ی/Yح للقارســ�اء ال&�Q�ة أو ال&عارضة لYZاس
  .ف�صة اإلaالع على وجهات ال��1 ال&^/لفة

 و القـ�س (إصـ�ارQdـة لــYLا النتقـ�م الل;�ـة ال&لgخ�ـار األ/ق��ـ�  هــh ال�ــ�مي
یـ�زع علـى ال&ع��ـ�� وال&ه/&ـ�� إضـافة إلـى ت�ز�عـه علـى نjـ� (idل ورقـي 

  . ألف نZ^ة إلL/�ونYة٢٥٠
 له ال/ق�>N �&ع� الل;�ة أن ت/لقى مZة مالح1ـات أو اق/�احـات، 0&ـا و�Nأ ��

Fالل;�ة (إرسال ال/ق��� ل&� ی�غ Fت�ح.  
  ال/�اصل مع الل;�ة على اله�اتف وال&�اقع ال&��4ة على �i&N اتNه الغاgوله

  .غالف هgا ال/ق���
  

  
  نالل;�ة ال&لYLة لQdو الق�س
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�/j&الn 
  نشQو سYاسYة

 ش�عي ودولي Fعلى ه��ة الق�س واج pفاj٧  ال  
 Fف;� األوضاع م� ج�ی�: سلهYاج% ل�اب العام�د س�j١٠  إعادة ال  
 "يWالم الع�Zتق��� : "ال"s/0� م&ارسة االح/الل "ه��م� رایQ١٠  "األ(ارتهای�" ی  
 الف�ر ال/�خل ال�ولي ال&;/&ع على: اله�ميh tuات ل�Yته;�� ع&ل �����vZم� الفل 

  ١٠  ج�اح الYdخ
 على ال�ضع ال�اهـ� فـي األمـاكـ� ال&قـ�ســةا pفاj١١  ی�ل��ا ت�ع� لل  

  

  اع/�اءات
 ة األواخ�١٠٠�dام العNاألق<ى ص�اح أول أ �;Z&ال �Zإس�ائ�لي ی�ن �a�/Zم ّ   ١٢  ن
 الس/�احة األق<ى في م zv^ان٢٨M١٣   رم  
 ه ج��د إس�ائ�ل�� في الق�سYعل n�/فق� ال�عي (ع� أن اعN ي��vZ١٥  نفل  

  

  اع/�اءات/ تقار��
  �إس�ائ�لي ل/ه�� zv^خ ج�اح“مYdد ” ال�a١٦   مق�سي٢٨٠٠و  
 خ ج�احYdجل ال4{ (إخالء ال&�ازل في الQة تYا اإلس�ائ�لYة العل&ij&١٨  ال  
 ال ���a�/Z&ال zv^ات ح�ل مjYام ��40ِورقة معل�مات وت�ضj/اق gف�� ل/�ف��v/&ٍ ٍ ّ 

  ١٨  ١٠/٥/٢٠٢١ رمMان ال&�اف� لـ ٢٨لل&Z;� األق<ى في 
  

  تقار��
 ـخ جـ�اح�dـ�ــة الMع/4ـ�و قN نال&ـقـ�سـ�ـ� سYاسYة إلحiام إس�ائ�ل M�u/ها على  ن

  ٢١  الق�س
 وال<ام�ی� في الق�س ��v)ت�ع� إلخ�اج ال%0اة لل&�ا ��vZة عل&اء فلv)٢٢  را  

  فعالYات
 ف في األق<ى ی�م ت�i&ا� الWة لل�Yة وال&ق�سY��vZان٢٨<اع� ال�ع�ات الفلM٢٣   رم  
 �vة وقفة  :ب�سY٢٣  الق�س في االح/الل ان/هاكات على اح/;اج  
 ة��Zخ مYdاب دع&ا ج�اح (الj٢٤  (اإلخالء ال&ه�دة ال&�ازل ألص  
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  آراء ع�YWة

 ٢٥  ما تفعله إس�ائ�ل في الق�س  
 اج ال الق�س/jانات تYب F;dار الL�/واالس z٢٦  فق  
 ةYلها أن تع&� وت/&�د؟… اله�ة ال&ق�س �i&N tYِّك ُ  ٢٧  
 حYZ&ال ��Zال Fعd٣٠  ل  

  
  

  اخ�ار (االن;ل�%�ة
 Shtayyeh calls on Europe to pressure Israel to allow holding of 

elections in Jerusalem ٣١  
 Fatah addresses the UN: Stop the massacre of Sheikh Jarrah ٣١  
 Presidency condemns Israel’s oppressive measures against 

Christians in Jerusalem ٣١  
 Minister: International community must intervene to stop Israel’s 

expulsion of Palestinians in Shakih Jarrah ٣٢  
 Occupation forces assault protesters demonstrating against imminent 

evictions in Sheikh Jarrah ٣٢  
 Over 100 settlers defile Al-Aqsa courtyards ٣٢  
 Hail to Jerusalem ٣٣  
 Palestinian Loses Consciousness After Israeli Soldiers Assaulted 

Him In Jerusalem ٣٤  
 Israeli High Court Postpones Looking Into Appeals Filed By Sheikh 

Jarrah Families ٣٤  
 Clashes in Jerusalem: Extremism Is on the Rise in Israel ٣٥  
 The battle for Jerusalem's Damascus Gate offers a rare beacon of hope ٣٧  
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  نشQو سYاسYة

  الjفاp على ه��ة الق�س واجF ش�عي ودولي
  ل األم�� ال�Zj ب� aال

ُهgا ال&قال مه�n إلى الع�ب الفل�����vZ في األراضي ال&j/لة، اع/�افا (ـd;اع/ه? وث�ـاته? فـي "
 (ـZالم دائـ?، وVلـى أسـ�ت�ا األردنYـة والفلـY��vZة ً صادقاًوجه الd�ائ� وال<عاب، وVلى 0ل م� یه/? م^ل<ا

  ."ل&ا أ�ه�ته م� ص&�د وما بgل/ه م� تYjMات في خ�مة فل��vZ وق�M/ها
;� م�ی�ة في العال? تهف� إل�ها القل�ب و�d/�ك في تق�ZNها أك�� م� ن<ف سiان العال? 0&ـا ال ن

ه� الjال مع م�ی�ة الق�س ال/ي ت1jى (&iانة اس/��ائYة ل�n أت�اع األدNان الZ&او�ة ال�الث، ول�L وVلـى 
 ���Zــ� آالف الــ/&N hgــة لل&�ی�ــة، فــإن للقــ�س تار�^هــا الع��ــ� الــYانــة ال�ی�i&ال Fالد فقــ� جانــYق4ــل ال&ــ

وه�ـا نـ�رك أنـه ومه&ـا 0انـ{ ال&�ث�Yuـة ال�ی�Yـة ل&ق�لـة . نس�iها ال��4س�� ق4ل ق�وم إب�ا�Y? علYه الZالم
ًال�ع� اإللهي إلب�ا�Y? (أن N;عل أرض �0عان لgر�/ه، فـإن ذلـD ال i&Nـ� أن iNـ� م4ـ�را ن  لل1لـ? واالحـ/الل ّ

  .م في أوaانهاقوتق��C الjق� الY�Y4vة للdع�ب في ال��Y (أم� وسال
اً م�Yـارا"م�ی�ـة الـZالم"وم� م��1ر أخالقي، فق� ات^gت م�ی�ـة القـ�س مـ� اسـ&ها  Y&Yu ً  ً أخالYuـاّـ

وه�ا �i&N أن نفه? 0ل&ات إرمYا ال�4ي وال/ي ی�/ق� . diNف اع/الل ال�1? ال/ي N;/�ح ف�ها ال�d والY�vان
ي ش�ارع "� فـي شـ�ارع أورشـلY? (ـالق�ل ف�ها ال1ل? والع�وان اللgی� اق/�فه&ا أب�اء یه�ذا وY�Wام� �aِفـ�ا ف ِ َ َـ ِـ ُ ُ

ِأورشلY? وان�1وا، واع�ف�ا وف/�dا في ساحاتها، هل ت;�و إنـZانا أو ی�جـ� عامـل (العـ�ل aالـF الjـ�،  َ ُّ َ َ َ َْ ُْ ِ َِ ُِ ِْ َ َ َ ُ َ ٌُ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ َُ ْ ًَ ُ ّ َْ ِْ َِ نَ َ ُ ِ ْ َ
َفَأصفح ع�ها؟ ْ َ َ َ ْ   ).١:٥إرمYا  ("َ

�dدولـي، فقـ� عانـ{ ال�ـ Fـ�وب علـى مـ� الـ%م� وال/ـي خلفـ{ وراءهـا وم� جانjة مـ� و�ـالت ال�
ال&الی�� م� الق/لى وال&ه;���، فLان الjل األم&ـي (إنـdاء م�1&ـة دولYـة تقـ�م علـى أسـاس حفـ� األمـ� 

و1Wه�ر م�1&ة األم? ال&/j�ة إلى ح�% ال�ج�د، ب�أت ال^�vات الع&لYة ن�j ت�4ي ق�اع� . والZل? ال�ول���
. قي تق�م على اح/�ام ال�ج�د اإلنZاني (<�ف ال��1 ع� األصل أو الع� أو ال�ی�نأساسYة للقان� ال�ول

ــ� مــ� االتفاYuــات وال&عاهــ�ات ال�ولYــة ال/ــي تLــ�س حــ� الــdع�ب فــي تق��ــ� مــ<��ها  nف;ــ� ت�Yuــع الع�ی
ب�فZها، اب/�اء م� م�0%ها الYZاسي وتjق�� ن&ائها االق/<ادh واالج/&اعي وال�قافي، وان/هاء (jقها في 

  .فال N;�ز ح�مان أh شعF م� أس�اب �dYه ال^اصة (ه. ل/<�ف ال�j ب��واتها وم�اردها الY�Y4vةا
قوعلى ال�غ? م� ث�ات ال�0ائ% ال�ولYة الjاض�ة لjق� اإلنـZان، إال أن�ـا ال نـ%ال نعـاني مـ� حالـة 

 ال i&Nـ� لهـا قفـال&�اث�� ال�ولYـة لjقـ� اإلنـZان. م� اإلنLار ل�j الغ�� في الjفاp على ه��/ه وق�م�/ه
̂ـا��4a بهـا،  أن تjق� الغاNة ال&�ج�ة م�ها ما ل? تj�ث ه�ـاك نقلـة ن��Yـة فـي مفـا�Y? أساسـYة لـ�n ال&
 �Yحقـائ� ال&اضـي ال�اب/ـة ال�اسـ^ة، إلـى االح/ـ�ام ال&/�ـادل وال�ـ s&a اولةjف��/قل م� حالة الع�اء وم

 وأن ب�ـاء ال�قـة Nقـ�د علـى األقـل إلـى ّفالف�Lة األساسYة هي ال/عل? م� خـالل فهـ? مـ�روث اآلخـ�،. (Zالم
  .ال�jار القائ? على تعY1? ال�Y? ال&d/�0ة
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ن(الع�دة إلى ال�راء، ��&�جF قـان� م�سـ�م القـان� واإلدارة   ٢٧الـ<ادر فـي ) ١١ال/عـ�یل رقـ? (ن
ن والقان� ال&ع�ل ل&�س�م اله��ات ال4ل�Nة الـ<ادر فـي ال�ـ�م نفـZه، قـ�ر وز�ـ� ال�اخلYـة أن ١٩٦٧ی�ن�� 

dــN دارتهــاVــة"ن&ل قــان� إســ�ائ�ل و&N�ــة الق بل�Nــة القــ�س "n وم�ــا�a أخــ� م;ــاورة، أh مــا ســ&ي "ال&�ی�
�4Lالn" .ه لها القان� ال�ولي%�;N ح� hدو أ �iZنوت<�ف{ إس�ائ�ل ب�صفها دولة اح/الل ع ن h.  

دولة االح/الل أن تj/�م الق�ان�� " أن على ١٩٠٧ م� ت�Y1&ات الهاh ل�Zة ٤٣وتق/Mي ال&ادة 
؛ وال �i&N أن ی/�افـ� قان�نـا الY�LـZ{ ال&ـ�0gران "ُال�افgة في الق�v ما ل? jNل دونها وذلD (<�رة مvلقة

وت�¡ . hوهgا تعارض أساسي ب�� ت�Y1&ات الهاh ون1ام إس�ائ�ل القان�ني واإلدار. ٤٣أعاله مع ال&ادة 
ن/ــى حــ�� تLــ� أمالكــا ح… Nُ;ــF أن تعامــل أمــالك الــZلvات ال&jلYــة" مــ� ت�Y1&ــات الهــاh ٥٦ال&ــادة 

وال N;�ز م<ادرة األمالك … F;N اح/�ام ال&لYLة ال^اصة" ٤٦وال&ادة . "لل�ولة، معاملة األمالك ال^اصة
ُوح�� تفj¡ اإلج�اءات اإلدار�ة وغ��ها ال&/^gة (ال�ـ�Zة إلـى ال/�1ـY? ال4لـ�h ل&�ی�ـة القـ�س، . "ال^اصة

  .ُمل%م/�� لها، و0ان{ ت�فg قان�نها ال&jلي ٤٦ و٥٦ی/Mح أن ح�iمة إس�ائ�ل ل? تع/�4 ال&ادت�� 
 م� ال��4ت وال&�اني ال&&ل�0ة ألف�اد ع�ب ق� ه�م{ أو دم�ت م� أجـل ًوت�ج� أدلة على أن ع�دا

 hgب�ـاء ع&ـارات شـق� �40ـ�ة فـي ضـ�احي ال&�ی�ــة (اإلضـافة إلـى االسـ/&الك اإلج�ـار ألراض وأمـالك والــh
وهـgه اإلجـ�اءات، علـى .  (اح/Yاجات اإلس�ائ�ل��� إلى مـZاك�لsY ض�ور�ا للغاNات الع��iZة إال أنه Nفي

نوح�� �iN االس/Yالء م<ادرة فإنه على األرجح ان/هـاك . ننvاق ��40، تقلF ال/�از ال�N&�غ�افي للiZان
ُ م� ت�Y1&ـات الهـاh، وحـ�� یهـ�م عقـار ع�Wـي أو یـ�م� فإنـه ان/هـاك لل&ـادة ٤٦لل&ادة   مـ� معاهـ�ة ٥٣ُ
tYج�.  

نلى هـgه االن/هاكـات الـ<ارخة لjقـ� اإلنـZان واالسـ/&�ار ف�هـا سـ/�L لـه ت�عـات إن ال�iZت ع ق
 (ـال/%ام ً وثYقـاًإن تjق�ـ� األمـ� والـZل? الـ�ول��� مـ�ت�z ارت�اaـا. جYZ&ة علـى أرض ال�اقـع وته�یـ� للـZل?

األراضـي ال�ول األعMاء في األم? ال&/j�ة (الق�ارات األم&Yة وال/ي ت;�م أفعال االس/vYان وال�vYZة علـى 
فM? األراضي ال&j/لة وم<ادرة األمالك ه� ان/هاك خ��v ل&��ـاق . (الق�ة، وت%�tY الjقائ� على األرض

ــة العامــة لألمــ?  Y�&;األمــ� وال s0&ــا أنــه ی/عــارض مــع قــ�ارات م;لــ ،tــYــات ج�Yuــ�ة والتفاj/&األمــ? ال
  ."غ�� مق�4ل"ه� أم� ال&/j�ة ال/ي تع/�4 أن االس/Yالء على األراضي ع� ���a ال�jب أو الق�ة 

نوW&ا س�/�قى م� الMفة الغ�YWة م� أج%اء (ع� الM? ل� �iN (&ق�ور الفل�����vZ إقامة دول/ه? 
ن، مiـ� مـ� أجـ%اء مــ� "(ان/�سـ/ان فلـ��vZي"فاالسـ/vYان سـ�jYل الـMفة الغ�YWـة إلـى . ال&ـZ/قلة عل�هـا

نائ�ل دو أن �iN لها أh ات<ال أراض غ�� م/<لة مع (عMها ال�عC ومjاaة (الLامل (إقلY? دولة إس� ن
nوهgا ما سY;عل ال&Zاعي ال�ولYة وح/ى ل�n (عC الق� الYZاسYة اإلس�ائ�لYة ل/��4v . (العال? ال^ارجي

حل ال�ول/�� ض�Wا م� ض�وب ال^Yال، إذ ال تق4ل ال�1? الYZاسYة وال�س/�ر�ة إقامـة دولـة إقلY&هـا Nعـاني 
   .م� تفDL وع�م ت�ا(z وانع%ال

فالـdعF الفلـ��vZي .  غ�ـ� عـادلً سـiانYاًت ض? األراضي الفلY��vZة أنـه سـY^ل� واقعـاوم� و�ال
 �;Zــي رحــاب القــ�س وجــ�ار ال&ــ نلــ� ی/ــ�ك أرضــه أو ی/�ــازل ع�هــا (ــZه�لة، وال&ق�ســ�� ال&�ا(vــ� ف ن
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ّاألق<ى ال&�ارك ه? الvائفة ال&�<�رة ال/ي (�d بها ال�4ي علYه ال<الة والZالم في الj�ی£ الt��d في 
نوWال/الي سY^ل� الM? حالة م^الفة لق�اع� القان� ال�ولي ت/&�ل في . �{ ال&ق�س وأك�اف ب�{ ال&ق�سب

قوج�د شعdY�N ��4ان في نفs ال&iان و�^Mعان لgات الZلvة الYZاسYة، إال أنه&ا ی/&/عان (jق� غ�� 
لــي، �iY/&ــل وهــgا مــا س/ــ�vM القــ�ان�� ال�ضــ�Yة فــي إســ�ائ�ل إلــى ت��LــZه (ــidل واضــح وج. م/ــZاو�ة

���dوالع hادjاسي على ج��&ة ف<ل ع�<� ج�ی� في الق� الYZه� الd&نال h.  
ــازل الفلــY��vZة ومــ<ادرتها 0ــإج�اء عقــابي، فهــ� Nعــ� شــiال  مــ� أشــiال العقــاب ًأمــا هــ�م ال&�

 ً مــ� ضــ�وب ال;ــ�ائ? ال�ولYــة وان/هاكــاًفالعق�Wــات ال;&ا�Yــة تعــ� ضــ�Wا. ن للقــان� الــ�وليًال;&ــاعي خالفــا
hك&ا ی��v ه�م ال&&/لLات في الق�س ال&j/لة . نص القان� ال�ولي اإلنZاني وم�ادئ الع�ف ال�وليل�<�

�iZـ� فـي الـjـة ال^اصـة وللYLـ� فـي ال&لjـا. على ان/هـاك صـارخ للYوعة دول�dه األفعـال غ�ـ� ال&ـgًوهـ 
فـي تق��ـ� نوال/ي ته�ف إلى تغ��� مالمح ال&�ی�ة ال&ق�سـة تjـ�ل دو م&ارسـة الـdعF الفلـ��vZي لjقـه 

  .ال&<��، والN hgع� قاع�ة دولYة آم�ة
ال&�vقة الع�YWة ت��Y ال��م حالة غ�� مـ�4Zقة مـ� ال/ـ�ت� علـى 0افـة األصـع�ة، وأصـ�ح الـZالم 

nفالـZعي إلــى الــZالم بـ�� الــdع�ب قــ� جـ� ه�مــه (ــF4Z . وال�ـ�Y ال&ــd/�ك ��Nعــان فـي آخــ� األول��ــات
�لي، الــhg یـ�خل م&ـ�ات م1ل&ــة سـ/Qدh إلــى ز�ـادة حــ�ة  اإلسـ�ائ- ال/ـ�ه�ر الjاصـل فــي الـ<�اع الع�Wــي 

فـاألم� مقابـل الـZالم قاعـ�ة حYi&ـة (jاجـة إلـى أن نـQم� بهـا . ال/�ت� وت<ع�� ال/ه�یـ� األم�ـي وال/vـ�ف
ونZعى إلى الع&ل علـى تY�jقهـا، وذلـD مـ� خـالل اخ/ـ�اق ال��vـ� ال&ـZ�ود، وال^ـ�وج إلـى ��aـ� ه�فـه 

 �dقال�ص�ل إلى سالم شامل في الzاألوس.  
الij&ــة والعقالنYــة تــ�ع�ان�ا ال�ــ�م إلــى الع&ــل مــ� أجــل ز�ــادة اســ/ق�ار دول ال&�vقــة، فــي إaــار 

ّف�سـYvة القـ�س تـ�ع�نا إلـى تل&ـs مفـا�Y? ال/ـار�خ علـى أسـاس . ت��Zة عادلة تZ/�� إلى حـل الـ�ول/��
 ت^ـMع إلـى رؤ�ـة فالقـ�س N;ـF أن. ِالع�4، ولsY على أسـاس اسـ/&�ار ال1المـة ومفهـ�م القلعـة العازلـة

م/Lاملة، تjاف� على ه��/ها ال�ی�Yة م� جانF وتj&ي ال&�ی�ة ال/ار�^Yة والعـ�ب ال&ق�سـ��� ف�هـا، الـgی� 
نما ف/��ا ی/ع�ض� لع&لYات االن/قام وال/ه���، 0/لD ال/ي ح�ث{ م�g أول أNام االح/الل ت;اه حي ال&غارWة، 

  .وال��م في (اب الع&�د وسل�ان والYdخ ج�اح
ن األوان أن ت�L الق�س حقا م�ی�ة للـZالم، وأن Nقـ�م ال;&Yـع بـ�اج4ه? ت;ـاه هـgه ال&�ی�ـة لق� آن

 hي وال�هــ�دjYZــة م�م�قــة فــي ال/ــ�اث الــ�ی�ي اإلســالمي وال&ــYانــة دی�iــ� مjــة ال/ــي تj��;ال&ق�ســة الh
ــة ال&/ــZاو�ة وال�فا�Yــة . وت/&�ــ% ب�ــ�اء نــYZ;ها االج/&ــاعي ل;&Yــع وال بــ� مــ� االه/&ــام ب/jق�ــ� ال&عامل

سiانها، ف&<�� ال&�ی�ة ال&ق�سة یه&�ا ج&Yعا فهي تع�ي ال���L للعال? (أس�ه، وما jN�ث في ال&�ی�ة هـ� 
(&�ا(ة مQش� �0ني على س&� أو انj�ار العالقات بـ�� أت�ـاع األدNـان أوال، ثـ? بـ�� ال&;/&عـات وال�قافـات 

  .ال&^/لفة في حMارت�ا ال���dة ال&d/�0ة
  ٩ صفjة ٣/٥/٢٠٢١الع�ب الل��نYة 

***  
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Fف;� األوضاع م� ج�ی�: سلهYاج% ل�اب العام�د س�jإعادة ال 
  

 قال الـYdخ ع4ـ� الع1ـY? سـلهF رئـsY م;لـs األوقـاف اإلسـالمYة فـي - دوت �0م" الق�س "- غ%ة
القــ�س، ال�ــ�م الــ4Z{، إن إعــادة االحــ/الل للjــ�اج% الj�ی�Nــة فــي ســاحة (ــاب العــام�د مjاولــة الســ/ف%از 

  .�ه? ل&�جة ج�ی�ة، وVنها خ�vة ل/ف;�� األوضاع م� ج�ی�ال�dاب ال&ق�سي وج
ال&jلYـة (غـ%ة االحـ/الل مـ� أن ال&ـZ;� األقـ<ى " القـ�س"وحgر الYdخ سلهF في حـ�ی£ إلذاعـة 

  .ال&�ارك م�vقة حZاسة، وأنه ی/j&ل ال&QZولYة الLاملة ع� ان�الع أh م�اجهات
ًل&�ی�ـة ال&ق�سـة، مـ�d�ا (ـ<&�د سـiان واته? الYdخ سلهF االح/الل (&jاولة إشعال الف/�ة فـي ا

  .نال&�ی�ة وه? ی�افع� ع� حق�قها (iل ال�سائل ال&/احة
ً، م��dا إلى أن ��ات "نإذا اس/^�م االح/الل الع�ف ض� سiان الق�س، ف�iYZ له? رد فعل"وقال 

  .ال�dاب س/Z/&� لل/<�h ل&jاوالت اق/الع الdعF الفل��vZي م� ال&�ی�ة ال&ق�سة
الل ال N&لــD أh حــ� فــي القــ�س مه&ــا اســ/ع&ل مــ� وســائل إرهــاب، وســ� قــ�ان�� االحــ/"وأضــاف 

  ".�ال&ة ت�jم ال&ق�س��� م� حق�قه?
مjاوالت االح/الل إلخ�اج ال&ق�س��� م� ال&�ی�ة س//Lـ�Z أمـام صـ^�ة صـ&�د ال&ق�سـ��� "وتا(ع 

  ".وVرادة ال�dاب ال&ق�سي
  ٣/٥/٢٠٢١ج���ة الق�س 

***  
 

 "األ(ارتهای�" ی0Q� م&ارسة االح/الل "ه��م� رای/s"تق��� : "الZالم الع�Wي"
 

hف�� ع4�الهادYن 
رح4{ م;&�عة الZالم الع�Wي (&ا جاء في تق��� م�1&ة ه��م� راZN{ ووت� وWق�ار مij&ة ال;�ائYة  

، ت&اما 0&ا »(األ(ارتهای�«hال�ولYة م� ق4ل ب�صفها م&ارسات االح/الل اإلس�ائ�لي ال/&��% الع�<� 
م� ق4ل، م0Q�ة أن ال/ق��� ) hز�&�اب�(hام الع�<� في ج��ب أف���Yا، ورودYZNا الMY4اء وصف{ ال�1

nشهادة دولYة تMاف إلى الdهادات األخ� للع�ی� م� ال;&�Yات وال&QسZات الjق�Yuة ال�ولYة وغ��ها 
 ، ان هgه»ال�س/�ر« وأضاف{ ال&;&�عة، في بYان ح<ل{   .في العال? وال/ي ت<F في االت;اه نفZه

وVتاحة ال&;ال ) ال&Z/ع&�ات(ال&&ارسات ل� ت�/هي إال ب�ح� االح/الل االس�ائ�لي وVزالة ال&�a�/Zات 
 ?;Zی� hgي، وه� ال�aقلة وعاص&/ها الق�س على ت�ا(ه ال�/Z&ي إلقامة دول/ه ال��vZي الفلWالع� Fعdلل

  .مع ق�ارات الY��dة ال�ولYة ال&/^gة بهgا الdأن
لع�Wي ما ت�صل الYه تق��� اله��م� رای/s ق���ة أضا�Yة واضjة ل&jاس�ة واع/�4ت م;&�عة الZالم ا

وأشارت ال&;&�عة في بYانها إلى أن تق��� م�1&ة . قادة الYLان ال<ه��ني (اع/�اره? م;�مي ح�ب
ُه��م� رای/s جاء ل�0Q� االن/هاكات االس�ائ�لYة ال/ي تع/�4 الdعF الفل��vZي وN �jW&ارس علYه ن1ام 



  

 
١١

، لMYاف إلى ما 0ان{ aال4{ (ه ال&ij&ة ال;�ائYة ال�ولYة ال/jق�� في ) ای�األ(ارته( ُالف<ل الع�<� h
hارتLاب سلvات االح/الل االس�ائ�لي ل;�ائ? الف<ل الع�<� واالضvهاد ض� االنZانYة الhg تق�م (ه 

فع القه� إس�ائ�ل وت�jل ب�� الdعF الع�Wي الفل��vZي (jق�قه و��W حق�قه في ال��jة واالس/قالل ور
a عق�د gارسها االح/الل م�&N hgة ال�&Yلةوال1ل? واله��.  

  ٢ص/٣/٥/٢٠٢١ال�س/�ر 
*** 

   hالف�ر ال/�خل ال�ولي ال&;/&ع على: اله�مي
tuات ل�Yته;�� ع&ل �����vZخ م� الفلYdج�اح ال  

  

ن دعــا وز�ــ� شــQو القــ�س فــادh الهــ�مي ال&;/&ــع الــ�ولي لل/ــ�خل -  وفــا٢٠٢١- ٥- ٢ القــ�س 
ــYu�dة hالفــ�ر  ــازله? فــي الــYdخ جــ�اح (القــ�س ال ــ�����vZ مــ� م� ــ� الفل والعاجــل ل�uــt ع&لYــات ته;�
  .ال&j/لة

ــال ــ�م األحــ�، إن وق ــه، ال� ــان ل Yــي ب ــة " الهــ�مي ف Yــ�ان�� ال�ول ــل الق Lــ� ج��&ــة م^الفــة ل;N مــاh
  ".hتZ/�عي ال/�خل العاجل والف�ر م� ق4ل ال&;/&ع ال�ولي

نYخ جــ�اح ی�اجهــ� ح&لــة تvه�ــ� ع�قــي ت�فــgها ال�ijمــة  الهــ�مي أن ال&ــ�ا���a فــي الــdواع/4ــ�
  .اإلس�ائ�لYة ل<الح م���a�/Z إس�ائ�ل���

ـــإخالء عـــ�dات وأشـــار ــاك? إســـ�ائ�لYة ( ــا عـــ� مjـ ـــي تـــ<�ر ت�اعـ ـــ�ارات ال/ ـــ� مـــ� الق ـــى الع�ی  إل
  .الفل�����vZ م� م�ازله? (الYdخ ج�اح وسل�ان وال/ي ت/ه�د ع�dات العائالت الفلY��vZة

نال�ijمة اإلس�ائ�لYة ع�ض الjائz (القـان� الـ�ولي وتـ<� علـى ت&��ـ� م^vvـات ت�Mب : "وقال
���a�/Z&واس/4�اله? (ال �����vZد الفل�v) ه�� الع�قيv/ه�ف ال/Zة تYانvY/اس."  

hما N;� هي ع&لYة إحالل اس/vYاني في سYاق م^vـz م4ـ�مج لvـ�د الفلـ�����vZ مـ� : "وأضاف
�/Z&اته? به�ف إحالل الLانه?أرضه? وم&/لiم ���a."  

ن اله�مي الفل�����vZ في الYdخ ج�اح الgی� ی/&�iZ (عقاراته? و�iاب�و م� أجل الjّىوح�  فاpن
ــة وال�ــvdاء والــiZان فــي م�ی�ــة القــ�س  nعل�هــا، و0�j/Wــات القــان�ن��� وال&;/&ــع ال&ــ�ني والقــ� الفاعل

  .ل&Zان�ة ال&ه�دی� (االق/الع في ص�اعه? ال&�dوع للjفاp على م&/لLاته?
  ٢/٥/٢٠٢١ و0الة األن�اء الفلY��vZة وفا

***  
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 ی�ل��ا ت�ع� للjفاp على ال�ضع ال�اهـ� فـي األمـاكـ� ال&قـ�ســةا
 

 دع{ إی�ل��ا و�Wل&انها، إس�ائ�ل 0ق�ة اح/الل، إلى ال�فاء (ال/%اماتها القان�نYة ال�ولYة، -ع&ان 
 .ال&�ن���(&ا ی/ف� مع اتفاYuة ج�tY ال�ا(عة (dأن معاملة الiZان 

نجاء ذلD في رسالة رد مd/�0ة أرسلها رئsY م;لs ال��اب اإلی�ل��h ش� اوف�ج�ل، ووز�� 
، الhg أaلعه&ا في  نخارجYة (الده سY&� �0ف��ي، إلى رئsY ال&;لs ال��aي الفل��vZي سلY? ال%ع�� ن

Z;� نع�ض له ال&ق�س�� في مzYj ال&/وق{ ساب� على ت�vرات األوضاع في الق�س، خاصة ما ی
األق<ى ال&�ارك، وفي أحYاء ال4ل�ة الق�N&ة، وما تق�م (ه إس�ائ�ل م� ع&لYة تvه�� ع�قي في أحYاء 

 .nالYdخ ج�اح وال�Z/ان و�vW اله�
نس القان� ال�ولي، وأن ال&�a�/Zات اوأك�ت ال�سالة م�tu إی�ل��ا ت;اه الق�س والقائ? على أس

D ع&لYات اإلخالء واالس/Yالء على ال&&/لLات في الق�س نغ�� قان�نYة (&�جF القان� ال�ولي، (&ا في ذل
 .nالYu�dة وم�ا�a أخ�

وأشارت ال�سالة الى أن إی�ل��ا سلv{ ال�Mء في م;لs األم� ال�ولي ق4ل أNام على ال%�ادة 
  علىاألخ��ة في ع�د العائالت الفلY��vZة ال&ع�ضة ل^�v اإلخالء في الYdخ ج�اح وسل�ان، م0Q�ة

 pفاjة الY&م الق�سيأه�jا في ال&Yك&ا أك�ت أن الق�س . على ال�ضع ال�اه� في األماك� ال&ق�سة، ال س
هي إح�n قMاNا ال�ضع ال�ائ? ال/ي ی/ع�� ت��Z/ها في اتفاق سالم نهائي، وع�4ت ای�ل��ا ع� قلقها م� 

  )و0االت.(ال/�vرات األخ��ة في الق�س
  ١٦ص/٣/٥/٢٠٢١ال�س/�ر 

*** 

  اع/�اءات
ّائ�لي ی�ن�Z ال&Z;� األق<ى ص�اح أول أNام الع�dة األواخ� م�a�/Z إس�١٠٠   ن

  

 ?j/األق<ى ال&�ارك، ص�اح ١٠٣اق �;Z&ة، الNل�ة معاه� تل&�دa ?إس�ائ�ل���، ب��ه ���a�/Zم 
  .، وه� أول أNام الع�dة األواخ� م� شه� رمMان ال��L?٢٠٢١مای� /Nارأ ٢ی�م 

نونفg ال&��a�/Z اإلس�ائ�ل�� ج�الت اسـ/ف%از �ة فـي ال&ـZ;� األقـ<ى ال&�ـارك، (�jاسـة مـd�دة ن
 �;Zـة وح/ـى مغـادرة ال&ـWـام مـ� جهـة (ـاب ال&غارj/ة االحـ/الل ال/ـي رافقـ/ه? مـ� بـ�ء االقaم� ق�ات ش�

   .األق<ى م� (اب الZلZلة
ٍ نفgه ال&��a�/Z م� م&ارسات اس/ف%از�ة  ماوم� ض&� (عC عائالت هQالء ال&���a�/Z " ت�%ه"ن

   ./�vف�� في (احات ال&Z;� األق<ى ال&�اركاإلس�ائ�ل��� ال&
 ��vZفلــ �aًوقــال م�اســل م�قــع م�ی�ــة القــ�س أن ج&�عــا �40ــ�ة مــ� ال&ــ<ل�� مــ� م^/لــف م�ــا ّ

ی�م األح�، في ح�� ت/�اج� في ال&ـZ;� األقـ<ى أعـ�اد �40ـ�ة  شار0{ في صالتي الف;� وال1ه�، ال&j/لة
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 ال�روس وال&�اع� ال�ی�Yة في إلى الق�آن واالس/&اع م� ال&<ل�� وال&ع/Lف��، م�dغل�� في ال/ع4� وتالوة
  .ال&Z;� ال&�ارك

 شـ�ان مق�سـ��� ٤، ٢٠٢١مـای� / أNـار٢، یـ�م األحـ�، ل{ م^اب�ات االح/الل اإلس�ائ�لياع/قك&ا 
 zة وم^ــاب�ات االحــ/الل قــ�ب (ــاب العــام�د وســaعــ� داه&ــ/ه? قــ�ة مــ� شــ�) D4ــ�، وذلــi&مــ� بلــ�ة ج4ــل ال

  .الق�س
دمحم ن�4ــل (ــ��d، دمحم إبــ�ا�Y? : ة الــgی� اعــ/قله? االحــ/الل قــ�ب (ــاب العــام�د هــ?الــ�dان األرWعــ

ّ(ـ��d، وفــادh نـMال (ــ��d، وم�jــي (ـ��d، وjWــFZ مـ<ادر مق�ســYة فــإن سـلvات االحــ/الل اإلســ�ائ�لي 
  .(ال&dار0ة في أنvdة ��ة (اب العام�د، ق4ل ح�الي أس�4ع" ت/ه?"

  ٢/٥/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 
***  

   رمMان٢٨س/�احة األق<ى في ^zv الم
 

 تZ/ع� م�1&ات اس/vYانYة ته���Nة ل/�Y1? اق/jام ��40 لل&Z;� األق<ى، ی�م -فل��vZ ال&j/لة 
، في ذ�0 ما ZN&ى ع�� ال�ه�د بـ ١٠ م� رمMان، ال&�اف� ٢٨ ّ أNار ال;ار n h»في ال�ق{ »ی�م الق�س ،

 .نالhg ی/�ادY� nه الفل����vZ ل<� االق/jام و�Z0ه
ّال�ه�دNة، ح&التها (<�رة م�iفة لdj� » م�1&ات ال&ع4�«صل م�1&ات ما تZ&ى بـ وت�ا

إنها ته�ف م� خالله «ال&���a�/Z م� م^/لف األYaاف الYZاسYة لل&dار0ة في االق/jام، الhg قال{ 
إلى �aد ال&Zل&�� م� األق<ى ألداء ال<ل�ات ال/ل&�دNة �Yه، وص�ال إلى ه�م األق<ى و�Wاء الهiYل على 

 .«أنقاضه
وأaلق{ م;&�عات فلY��vZة ومق�سYة دع�ات لj&اNة ال&Z;� األق<ى م� ال&���a�/Z، وز�ارته 

 .اق/jامه (idل ��40 وج&اعي» الهiYل«في ال�ام� والع���d م� رمMان، لj&ای/ه م� م^zv م�1&ات 
نأهالي الق�س سYف�و ال&Z;� األق<ى (أرواحه? وس�/<�و لهgا االق«وأك�ت ال�ع�ات أن  /jام ن

ودعا ال�dان الفل�����vZ 0افة أب�اء ال��a لل^�وج م� . »ال;&اعي (iل رWا�، وت�اج� وه/اف وتYjMة
���a�/Z&ة األق<ى م� الNا&jعالمها . كل ح�ب وص�ب لVال�4ا عل&اء األمة ودعاتها وقادتها وa ك&ا

 .وأح%ابها به�ة ن<�ة لألق<ى
 العل&اء وال�عاة (الق�س، لd� ال�حال إلى م� جان4ها، دع{ اله��ة اإلسالمYة العلYا وه��ة

ال&Z;� األق<ى، وتtY�L ال�Wا� �Yه مع حل�ل شه� رمMان، والjفاp على ح�م/ه وآدا(ه ون1اف/ه، 
 .وم�اعاة اس/^�ام وسائل ال�قاNة الالزمة للj� م� ان/dار وWاء �0رونا

 ب�اNة القYMة
، وه� ال��م الhg أك&ل» ی�م الق�س» ّ{ �Yه ق�ات االح/الل اإلس�ائ�لي hحFZ ال/�ق�{ الع�4 ّ ْ

ّال�vYZة على 0امل الق�س (ع� اح/الل ال�vd ال�dقي م�ها الMN hg? ال&Z;� األق<ى ّ. 
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إلى حd� آالف ال&���a�/Z لل&dار0ة في هgا االق/jام (j&اNة » م�1&ات ال&ع4�«وسع{ 
ّالa�dة اإلس�ائ�لYة وWغvاء م� ال�Yادة الYZاسYة اإلس�ائ�لYة ّ ّ. 

ّالعادة أن ت&�ع ش�aة االح/الل اإلس�ائ�لي ال&���a�/Z م� اق/jام ال&Z;� األق<ى في وج�ت  ْ
ّالع�d األواخ� م� رمMان، وفي األ�Yاد اإلسالمYة، ول�L هgه العادة تغ��ت في ال��Zات القل�لة  ّ

نفق� ت;�أ ال&��a�/Z على اق/jام ال&Z;� األق<ى (j&اNة الa�dة اإلس�ائ�لYة في ال. ال&اضYة ّ �dع
 .ّاألواخ� م� رمMان، وفي األ�Yاد اإلسالمYة

ْالع��4ة، فق� ت�jل{ إلى مvjة م�0%�ة في ال��Zات القل�لة الفائ/ة، » ی�م الق�س«ّأما م�اس�ة  ّ
ّج&ه�رها ال&/�vف الق/jام األق<ى، و�Vهار ت%ای� أع�اد ال&���a�/Z الgی� » م�1&ات ال&ع4�«تdj� ف�ها 

ّاإلس�ائ�لYة على » الYZادة«Zّ;�، وVب�از ما ت%ع? أنه ص�رة م� ص�ر ن(ات�ا ی�غ�4 في اق/jام ال&
�;Z&ال. 

 خ�vرة االق/jام
، لل�ص�ل إلى أه�اف ZN١٠عى االح/الل م� خالل اق/jام ال&Z;� األق<ى في  h أNار ال;ار

 .ّإN<ال رسالة ع�4 هgا االق/jام ال^��v أنه صاحF الYZادة على ال&Z;� األق<ى: ع�ة، م�ها
ZN ك&ا �jال Dة في الق�س ال/ي ت&/لYه، إلى إلغاء دور األوقاف اإلسالمY�a�/Zّعى االح/الل وم ّ

 ���a�/Z&ع�4 إدخال أع�اد هائلة م� ال Dاألق<ى، وذل �;Z&و الQفي اإلش�اف على ش �>jنال hّ
ّال&ق/j&�� إلى ال&Z;� األق<ى رغ&ا ع� األوقاف اإلسالمYة ال&QZولة الj<��ة ع� ال�خ�ل إلى  ّ

ْوم� ض&� األه�اف g0لD تع��C ال^Zارة ال/ي لjق{ (ال&���a�/Z، (ع�  .ق<ى وال^�وج م�هاأل
نال/ي أشعلها ال&ق�س�� خ<�صا والفل����vZ ع&�ما م�g ب�اNة شه� » (اب الع&�د«ه%�&/ه? في ��ة  ن

اف ْرمMان، وتLلل{ ب�<� دفع االح/الل إلى ال/�اجع ع� ���0 م� األم�ر ال/ي 0ان zv^N لها الس/ه�
نساحة (اب الع&�د، وال&ق�س��� الgی� ی/;&ع� ف�ها ّ. 

 ?j/ة١٠٣واق��vاألق<ى، في سا(قة خ �;Z&األح�، ساحات ال sأم ���a�/Zوأفادت دائ�ة .  م
األوقاف االسالمYة (أن االق/jامات انvلق{ م� (اب ال&غارWة، (j&اNة ش�aة االح/الل على شiل 

ل اإلس�ائ�لي في الق�س م� االع/�اءات واالن/هاكات ال/ي وق� صع�ت سلvات االح/ال .م;&�عات م/ف�قة
نفgتها ش�aة االح/الل وقvعان ال&�j) ���a�/Z الق�س وال&ق�س���، خالل شه� نZYان ال&اضي، 

 .(FZj تق��� حق�قي ل&�0% معل�مات وادh حل�ة
 في واس/dه� ال&ق�سي أسامة م�<�ر ب�صاص ع�اص� الj�ود م� ش�aة االح/الل أث�اء ت�اج�ه

 حالة ٢٧٠ووفقا لل/ق���، نفgت ق�ات االح/الل . م�40/ه ب�فقة زوج/ه في م�vقة ب��ن�اال قMاء الق�س
 حالة اع/قال ٧٠ اع/قال خالل ��ة (اب العام�د، وت? ت&�ی� ١٥٠اع/قال في الق�س وأحYائها، م� ب��ها 

 . حاالت اع/قال داخل ال&Z;� األق<ى٧م�ه?، م� ب��ها 
أن�ر : ق�ات االح/الل أ(ع�ت ع�دا م� ال&ق�س��� ع� م�ی�ة الق�س وه?و�diف ال/ق��� أن 
 أشه�، إضافة إل(عاد اح&� درWاس، ون�N? ال<ف�h، وصالح أب� ع<F ٦سامي ع�4� وت? إ(عاده ل&�ة 
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 ی�ما مع ٢٢ أشه�، �Y&ا ت? إ(عاد ال&ق�سي شادh ع&��ة ع� ال4ل�ة الق�N&ة ومvYjها ل&�ة ٤ل&�ة 
إلى ذلD، أ(ع�ت ق�ات االح/الل ع�دا م� ال&�ا(��v (األق<ى م� ب��ه? .  أس�4عالs�j ال&�%لي ل&�ة

nك&ا ج� إ(عاد . مادل�� �ZYى م� بل�ة 0ف� قاس?، وع4� ال;�ار قاضي ع� ساحات األق<ى ل&�ة اس�4ع
 . أشه� ع� ساحات األق<ى٦كل م� عاه� ال�ش�، دمحم أرناؤو�، ورامي ب�0ة ل&�ة 

{ االع/�اءات على ال&Z;� األق<ى ت�4ل أaفال ال&ق/j&�� على وFZjW ال/ق���، فق� ش&ل
ت�ا(ه، صل�ات تل&�دNة ودعاء عل�ي، وش�ب م� األس4لة، وVشهار 0/اب الهiYل ال&%ع�م داخل االق<ى، 
إضافة ل/قYvع أسالك مآذن ال&Z;� االق<ى، وم�ع إدخال وج�ات االفvار وال�jZر لل&Z;� االق<ى 

 ١٢نه� نZYان، ��ة (اب العام�د، فق� ت&�i ال&ق�س�� (ع� ص&�د اس/&� وش .وغ��ها م� االن/هاكات
ی�ما م� إزالة ال�Zات� الj�ی�Nة ال/ي وضعها االح/الل ل&�عه? م� ال/�اج� في مzYj (اب العام�د خالل 

وت^لل اله�ة ج&لة م� االع/قاالت وال�Mب ال&�4ح وصع� (الLه�Wاء ورش ال&j/;�� . شه� رمMان
م�ه? م� القاص��� والف/Yة % ٧٠ حالة اع/قال ن�Zة ١٧٠ ج��ح و٤٢٠ة ت44Z{ (إصا(ة (ال&Yاه العادم

 ....إضافة لع�dات حاالت اال(عاد ع� (اب العام�د وال4ل�ة الق�N&ة والs�j ال&�%لي والLفالة ال&الYة
  و0االت

  ١١ص/٣/٥/٢٠٢١ال�س/�ر 
*** 

  الق�سنفل��vZي Nفق� ال�عي (ع� أن اع/�n علYه ج��د إس�ائ�ل�� في
 

ج�ح ج��د االح/الل ، ل�ل األح� ، (ع� م�/<ف الل�ل ، فلـY��vZا (عـ� االع/ـ�اء علYـه (ـidل م/�اصـل فـي 
وقـال شـه�د �Yـان إن  .م�vقة (اب الع&�د (الق�س ال&j/لـة ، واالع/ـ�اء علـى مـZعف�� حـاول�ا مـZاع�ته
ا فـي ذلـD رأسـه ، أث�ـاء ال;��د اع/�وا على الdاب (W�Mه (idل م/�Lر على ع�ة أجـ%اء مـ� جـZ�ه ، (&ـ

وأضاف�ا أن ال�جل أغ&ي علYـه وسـقz علـى األرض ق4ـل أن Nع/ـ�h ال;�ـ�د علـى عـ�د   .مjاول/ه اخ/vافه
ــه ــ�N? اإلســعافات األولYــة الالزمــة ل نوت&iــ� ال&ــZعف�  .مــ� ال&ــZعف�� الفلــ�����vZ الــgی� حــاول�ا تق

�N? ال�عاNـة الY4vـة الالزمـة لـه ق4ـل نالفل����vZ في نهاNة ال&vاف م� ال�ص�ل إلى الdاب ال&<اب وتق
إلى ذلa ، Dارد ج��د وع�اص� م� شـ�aة الف�سـان عـ�dات الـ�dان الفلـ�����vZ فـي  .أن v^Nفه ال;��د

وفـــي القـــ�س أNـــMا ، هـــاج? ال;�ـــ�د وضـــ�ا� الـــa�dة عـــ�dات   .(ـــاب الع&ـــ�د وال&ـــ<�ارة فـــي القـــ�س
ج الفلـ�����vZ قـ�Zا مـ� م�ـازله? فـي الـYdخ نالفل�����vZ الgی� 0ان�ا jN/;� على ق�ار إسـ�ائ�لي (ـإخ�ا

ناع/ـ�n ج�ــ�د وضـ�ا� شـ�aة إســ�ائ�ل�� ، (عـ� �هـ� یــ�م الـ4Z{ ، علـى الع�یــ� مـ� ال&ــ���jYZ  .جـ�اح
قالفل�����vZ الgی� 0ان�ا jN/فل� (ال4Z{ ال&ق�س ، وخvف�ا اث��� م�ه? ، ووضع�ا حـ�اج% علـى الvـ�  ن

  ... .ت&�ع ال�����L م� ال�ص�ل إلى ZY�0ة ال�Yامة
  ٢/٥/٢٠٢١قال&�0% اإلعالمي ال�ولي لل�d األوسz م/�ج? ع� 

***  
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  اع/�اءات/ تقار��
  مق�سي٢٨٠٠ و�aد "الYdخ ج�اح"م^zv إس�ائ�لي ل/ه��� 

 نادNة سع� ال�ی�
ُ Nقارع حي الYdخ ج�اح في الق�س ال&j/لة مع�0ة ته��ـ�ه (عـ�ما أضـjى علـى شـفا حفـ�ة - ع&ان

�ائ�لYة ال�امYــة ل/ف��غــه مــ� سـiانه الفلــ�����vZ وa&ــs معال&ــه الع�YWــة مـ� الــ%وال، (فعــل الــYZاسة اإلسـ
  .ً دون&ا٨٠٨ ةناإلسالمYة ل<الح م���a�/Z ی�ع� مل�L/ه? ألرضه ال&&/�ة ض&� مZاح

 �jانه، ال�الغ ع�ده? نiي ال&ق�سي م� سjه�ف االح/الل إخالء ال/Zة، (إص�ار ٢٨٠٠و�&Zن 
م�ازلهـا، 0&ــا حــ�ث أمــs ح��&ــا أجلـ{ مــا NــZ&ى ال&ij&ــة العلYــا قـ�ارات (vــ�د العــائالت الفلــY��vZة مــ� 

  .اإلس�ائ�لYة ال4{ في اس/��اف ق�ار إخالء أرWع عائالت مق�سYة م� الjي ح/ى ال^&sY ال&ق4ل
ــة ق4ــل ال&اضــYة ح/ــى ف;ــ� أمــs، هاج&ــ{ قــ�ات االحــ/الل الــ�dان  ــ{ ســاب� مــ� الل�ل ــي وق وف

واع/ــ�ت علـ�ه? (الــ�Mب ق4ــل أن ت;4ـ�ه? علــى مغــادرة الفلـ�����vZ ال&ع/ــ<&�� داخـل حــي الــYdخ جـ�اح 
  .ال&iان

 ?Mة، تYع عائالت مق�سWل ق�ار إخالء أرidـي ت%ام�ـا مـع ١٠ً فـ�دا ب�ـ�ه? ٣٠و�jفـال، مـ� الaأ ً
 ?Mت ، ) أغsvZ( أaفال، في شه� آب ٨ً ف�دا ب��ه? n٢٥ق�ار مdا(ه (�vد ثالث عائالت فلY��vZة أخ�

ي ل/ه��� الjي ال&ق�سي (الLامل، ل<الح إقامة م�a�/Zة إس�ائ�لYة على ًال&ق4ل، ج%ءا م� م^zv إس�ائ�ل
  .أنقاض حق�قه? ال/ار�^Yة ال&/;gرة

و�/ه�د ال�vد وأإلخالء عـ�dات العـائالت الفلـY��vZة (ـالjي ال&ق�سـي مـ� م�ـازله? ال/ـي ت&ل�Lهـا 
، ”األونـ�وا“ل�ولYـة ، مـا بـ�� ال�ijمـة وو0الـة الغـ�ث ا١٩٥٦م�g س��ات ب�اء علـى اتفـاق تـ? فـي العـام 

ُوالــhg ال تع/ــ�ف (ــه ال�ijمــة أإلســ�ائ�لYة، تjــ{ مــ%اع? أن األرض ال/ــي ب��ــ{ عل�هــا م�ــازله? مــ� aــ�ف 
  .ُاألردن، 0ان{ مQج�ة في الZاب�، ق4ل Yuام الYLان ال&j/ل، لعائالت یه�دNة

ن م�%ال (الjي مه�دو (ال�ح�ل في أh ل٢٨ن مق�سي Nق��v في ٥٠٠في ح�� أن أك�� م�  1jة ً
علـى أیــ�h ج&�Yــات اسـ/vYانYة، إلــى جانــF مــ� حـ�د االحــ/الل م�عــ� aــ�ده? (ـidل نهــائي، وفــ� أحiــام 
ــل  ــdأن مــ<ادرة م&/لLــات و�Wــ�ت فلــY��vZة، ونق قــMائYة صــادرة عــ� ال&ij&ــة اإلســ�ائ�لYة ال&�0%�ــة، (

  .مل�L/ها ل<الح ج&�Yات اس/vYانYة
ً ح�£ س�4 وأن أعل�ـ{ ال&&لLـة، مـQخ�ا، نوق� راف� ذلD تعاو وت���Z أردني وفل��vZي وثYق��،

عــ� ت%و�ــ� ال;انــF الفلــ��vZي 0ــل ال�ثــائ� ال&/ــ�ف�ة ل&ــZاع�ة ال&ــ�ا���a الفلــ�����vZ فــي الjفــاp علــى 
  .(الق�س ال&j/لة” الYdخ ج�اح“حق�قه? 0املة، وخاصة في حي 

 �jاالح/الل ل&<ادرة ن zv^لـة، ضـ& % ٤٠و�/j&خ جـ�اح فـي القـ�س الYdم� أراضي حي ال �
م^zv اس/vYاني ته���Y� ،h&ا ت�اجه ع�dات العائالت الفلY��vZة خ�v إخالئهـا مـ� م�ازلهـا وته;��هـا 

  .ًق�Zا، وف� وزارة ال^ارجYة وال&غ/���W الفلY��vZة
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، م�iنة م�  nواس/ه�ف{ ق�ارات االح/الل مQخ�ا خ&s عائالت فلY��vZة أخ� ً١٢ ?M٦٢ أس�ة ت 
  .ًله? حاالً aفال، (إخالء م�از٢٠ًف�دا م�ه? 

 عـائالت فلـY��vZة، تــM? ٨ أسـ�ة مـ� ١٩وWـgلD؛ وWاإلضـافة إلـى قـ�ارات اإلخـالء الــZا(قة، فـإن 
a hفال، إمـا aـ�دوا فعـال أو مهـ�دی� (ـال/ه;�� القـ�Z فـي أh ل1jـة مـ� ق4ـل قـ�ات ٢٨ً ش^<ا م�ه? ٨٧ ً ًُ

/vYانYة یه�دNـة، االح/الل به�ف إقامة م^zv اس/vYاني واسع فـي حـي الـYdخ جـ�اح ب/�ف�ـg ج&�Yـات اسـ
  .قوف� ال&�ص� األوروم/�سvي لjق� اإلنZان

وق� نvd{ في الف/�ة ال&اضYة ت1اه�ات واح/;اجـات شـعY4ة عارمـة فـي الjـي ال&ق�سـي (&ـZان�ة 
أنقـgوا “ًأهالي الق�س ال&j/لة، ض� سYاسة اإلخالء واالس/vYان، ت&ا�Yا مع ح&لة الL/�ونYة تj{ ع�ـ�ان 

  .ى ال�j الفل��vZي في أرضه، لل/أك�� عل”حي الYdخ ج�اح
األم? ال&/j�ة، وم;لs األم� ال�ولي، لل�ق�ف ع�� مـQZولYاته? ” ف/ح“م� جان4ها؛ دع{ ح�0ة 

القان�نYة واإلنZانYة، أمام ال&;%رة ال/ي ت�ت4Lهـا سـلvات االحـ/الل اإلسـ�ائ�لYة، (jـ� ال&ق�سـ��� فـي حـي 
  .�ته? وأرضه? (ق�ة الZالحالYdخ ج�اح (الق�س ال&j/لة، وال&/&�لة ب/ه;��ه? م� ب�

  .hال��4ت واإلع/قال، وأن على العال? ال/�jك الف�ر ل�tu هgا الع�وان اإلس�ائ�لي ف�را...
، إن ما Nق�م (ه االح/الل م� ع&لYات ته;�� ج&اعي (�j أهـالي ”ح&اس“وWال&�ل؛ قال{ ح�0ة 

Y��vZة ال&ق�سـYة ولل�جـ�د حي الYdخ جـ�اح، واالسـ/Yالء علـى ب�ـ�ته?، هـ� اسـ/ه�اف عل�ـي لله��ـة الفلـ
hالفلــ��vZي فــي ال&�ی�ــة ال&j/لــة، وســل�ك عــ�واني ع�ــ<� خ�vــ�، وج��&ــة ج�یــ�ة تــMاف إلــى ســ;له 

  .األس�د (�j الق�س
hوأفـــاد ال�ـــا�a (اســـ? ال0�jـــة، فـــ�ز ب�هـــ�م، أن Y²ـــاب ال&�اuـــt الjاســـ&ة وال&ـــQZولة للـــZلvة 

اتY;Yة ع&ل و�aـي مقـاوم م&/ـ� Nعـ%ز صـ&�د ًالفلY��vZة ش;ع االح/الل على ع�وانه، مvال�ا ب�ضع اس/�
أهــالي القــ�س، و��اجــه ان/هاكــات االحــ/الل وج�ائ&ــه، وت�ســYع مــZاحات االشــ/�اك مــع العــ�و الــ<ه��ني 

  .وWأشiال ال&قاومة 0افة
نوaالF جامعة ال�ول الع�YWة وم�1&ة ال/عاو اإلسالمي وشع�ب األمة ب/j&ل مQZولYاته? في ...

&ل على ل;? ع�وان االح/الل، وتع%�% ص&�د ال&ق�س���، ودع? مقاومة الdعF ح&اNة أهالي الق�س، والع
  .الفل��vZي

مــ� جان�ــه، نــ�د ال�Yــادh فــي ح�0ــة ال;هــاد اإلســالمي، أح&ــ� ال&ــ�لل، (;ــ�ائ? االحــ/الل فــي حــي 
ــة مــ� أهلهــا  ــ�س 0امل ــة فــي سلــZلة جــ�ائ? مــZ/&�ة تهــ�ف ل/ف��ــغ الق ــidل حلق ــYdخ جــ�اح، وال/ــي ت ال

Y�ًــا ال;امعــة الع�YWـة والــZلvة الفلــY��vZة وال&;/&ـع الــ�ولي (ــأن ی/j&لـ�ا مــQZولYاته? فــي وته��ـ�ها، دا
  نادNة سع� ال�ی� . الق�س وض�اح�هام�اجهة ج�ائ? االح/الل ض� أب�اء

  ٢٩ ص٣/٥/٢٠٢١الغ� 
*** 
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  ال&ij&ة العلYا اإلس�ائ�لYة تQجل ال4{ (إخالء ال&�ازل في الYdخ ج�اح
  

ی�م األح�، ال4{ في اس/��اف ق�ار إخالء عائالت &ة العلYا اإلس�ائ�لYة، ل{ ال&ij أج- األن�ا� 
، م� م�ازلها في حي الYdخ ج�اح في م�ی�ة الق�س ال&j/لة، )اسiافي، وال�Lد، وال;اع�ني، والقاس?(

 ق�ار (إخالء ٢٠٢٠و0ان ق� ص�ر في أیل�ل . نل<الح م���a�/Z م/�vف�� یه�د ی�ع� مل�L/ه? لألرض
، وت�عه ق�ار آخ� في الdه� الhg )اسiافي، وال�Lد، وال;اع�ني والقاس?: ( م� الjي، وهيأرWع عائالت

، وهي وق�م{ العائالت ال&�0gرة ). ح&اد، وال�جاني، وداوودn) :hیلYه NقMي (إخالء ثالث عائالت أخ�
األولى aلF اس/��اف لل&ij&ة العلYا، ال/ي رفM/ه، وأص�رت ق�ارا في ش�ا� ال&اضي (إخالء ال&;&�عة 
وفي . م� عائالت الjي م� م�ازله? ب/ار�خ ال�اني م� اNار، وال&;&�عة ال�انYة في االول م� آب ال&ق4ل

وق{ م/أخ� م� الل�لة ال&اضYة، هاج&{ ق�ات االح/الل اإلس�ائ�لي، ال�dان ال&ع/<&�� داخل حي الYdخ 
  .iانج�اح في الق�س، واع/�ت عل�ه? (ال�Mب ق4ل أن ت;�4ه? على مغادرة ال&

  ٣/٥/٢٠٢١االن�ا� 
***  

ٍورقة معل�مات وت�ضjYات ح�ل م^zv ال&���a�/Z ال&/�vف�� ل/�ف�g اق/jام ��40 ٍ ّ ِ  
  ١٠/٥/٢٠٢١ رمMان ال&�اف� لـ ٢٨لل&Z;� األق<ى في 

   هdام Nعق�ب: إع�اد* 
hما ال&/�قع أن N;� في ال&Z;� األق<ى في    ؟h١٠/٥/٢٠٢١ رمMان ال;ار ال&�اف� ل��م ٢٨ّ

ّال�ه�دNـة ال&/�vفـة قـ<ار جهـ�ها لjـd� ال&ـ���a�/Z ال&/vـ�ف�� ل/�ف�ــg " �1&ـات ال&ع4ـ�م"ت4ـgل  ِّ n ّ
ا لل&Z;� األق<ى ی�م  ِاق/jام ��40 ج�³ ٍ ، (ـال/%ام� مـع ١٠/٥/٢٠٢١ هـ ال&�اف� ل��م ١٤٤٢ رمMان ٢٨ٍ

ّما ZN&ى ع�� ال�ه�د بـ  ، وهـ� ال�ـ�م الـhg أك&ل{ �Yـه " ی�م الق�س"ُ ْحFZ ال/�ق�{ الع4ـ� َـ h ّقـ�ات االحـ/الل
َاإلســ�ائ�لي الــ�vYZة علــى 0امــل القــ�س (عــ� احــ/الل الــ�vd الــ�dقي م�هــا الــN hgــM? ال&ــZ;� األقــ<ى ّ ّ ِّ .

ِإلـــى حـــd� آالف ال&ـــ���a�/Z لل&ـــdار0ة فـــي هـــgا االق/jـــام (j&اNـــة الـــa�dة " م�1&ـــات ال&ع4ـــ�"وتـــZعى  ِ ِ ِ

ّاإلس�ائ�لYة وWغvاء م� ال�Yادة الYZاسYة اإلس�ائ�لYة ّ ِّ ٍ.  
  خ�vرة هgا االق/jام؟ما 

ِی��ــ� االحــ/الل اإلســ�ائ�لي إNــ<ال رســالة ع4ــ� هــgا االق/jــاِم ال^�vــ� أنــه صــاحF الــYZادة علــى  ُ ّ ِ ٍ َ ُُّ ُ
  .ِال&Z;� األق<ى

ِی�فــg ج�ــ�د االحــ/الل ومــ��a�/Zه اع/ــ�اءات خ�vــ�ة علــى ال&ــZ;� األقــ<ى ورواده فــي م�ــل هــgا  ِّ ً ٍ ِ ُ ُ ّ
  .االق/jاِم

ّ&/�vف� إلى إلغاء دور األوقاف اإلسالمYة في الق�س ال/ي ت&/لD ُیه�ف االح/الل وم��a�/Zه ال ِ ِ ن
 ���a�/Z&ع�4 إدخال أع�اٍد هائلة م� ال Dاألق<ى، وذل �;Z&و الQفي اإلش�اف على ش �>jال �jٍال ِ ِ ِن ِ َّ َّh
ِال&ق/j&ــ�� إلــى ال&ــZ;� األقــ<ى رغ&ــا عــ� األوقــاف اإلســالمYة ال&ــQZولة الjــ<��ة عــ� الــ�خ�ل إلــى  ِ ِ ِّ ّ ً ِ

  .ق<ى وال^�وج م�هاأل
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NِـZعى االحــ/الل ومــ��a�/Zه إلــى تعـ��C ال^ــZارة ال/ــي لjقــ{ بهــ? (عـ� هــ%�&/ه? فــي ��ــة (ــاب  ْ ِ ُ
ٍالع&�د ال/ي أشعلها ال&ق�س�� خ<�صا والفل����vZ ع&�ما م�ـg ب�اNـة شـه� رمـMان، وتLللـ{ ب�ـ<�  ْ ِ ِ ً ن ًن

 zــv^N ُدفــع االحــ/الل إلــى ال/�اجــع عــ� ��0ــ� مــ� األمــ�ر ال/ــي 0ــان ِ ٍ ِ ِلهــا الســ/ه�اف ســاحة (ــاب الع&ــ�د، َ ِ

نوال&ق�س��� الgی� ی/;&ع� ف�ها ّ.  
ْكtY أح�{  ُم�1&ات ال&ع4�"َ َال&/�vفة هgه ال&�اس�ة في ال��Zات ال&اضYة؟" ّ ُ ّ  

ِجـ�ت العـادة أن ت&�ـع شـ�aة االحـ/الل اإلســ�ائ�لي ال&ـ���a�/Z مـ� اق/jـام ال&ـZ;� األقـ<ى فــي 
ّ ِ ُ َ ْ ُ

ــة العــ�d األواخــ� مــ� رمــMان، وفــي ا ــ��Zات القل�ل ــادة تغ�ــ�ت فــي ال ــاد اإلســالمYة، ولLــ� هــgه الع Yِأل� ِ ّ َ ّ ِ

ِال&اضYة؛ إذ ت;�أ ال&��a�/Z ال&/�vف� على اق/jام ال&Z;� األقـ<ى (j&اNـة الـa�dة اإلسـ�ائ�لYة فـي  ِ ن ن ّ
ّالع�d األواخـ� مـ� رمـMان، وفـي األ�Yـاد اإلسـالمYة ِ ِ ٍفقـ� ت�jلـ{ إلـى مvjـة" یـ�م القـ�س"ّأمـا م�اسـ�ة . ِ ْ ّ 

ُم�0%�ة في ال��Zات القل�لـة الفائ/ـة، تjـd� ف�هـا  ِ ِ ِ ّج&ه�رهـا ال&/vـ�ف الق/jـاِم األقـ<ى، " م�1&ـات ال&ع4ـ�"ٍ َ
ٌو�Vهار ت%ای� أع�اد ال&���a�/Z الgی� (ات�ا ی�غ4ـ� فـي اق/jـاِم ال&ـZ;�، وVبـ�از مـا تـ%ع? أنـه صـ�رة مـ�  ّ ِ ِ نِ ِ

یـ�م "ُاد مق/j&ـي ال&ـZ;� األقـ<ى فـي م�اسـ�ة ّوق� ت�vرت أع�. ّاإلس�ائ�لYة على ال&Z;�" الYZادة"ص�ر 
ْب�� عامي " الق�س ً 0ـان ال&ـZ;� األقـ<ى مغلقـا ٢٠٢٠عام (ّ وف� ال�س? الY4اني اآلتي ٢٠١٩ و٢٠١٥َ ُ

  ):في هgه ال&�اس�ة (F4Z �0رونا
nرسـ? بYــاني ی�ضــح تvــ�ر أعــ�اد مق/j&ــي األقـ<ى فــي ذ0ــ�  ّ ّ  ٢٠١٩ و٢٠١٥َبــ�� عــامي " یــ�م القــ�س"ّ

  ّاإلس�ائ�لYةحFZ ال&<ادر 
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  وال&���a�/Z ال&/�vف�� م� تjق�� أه�افه? م� هgا االق/jام؟" م�1&ات ال&ع4�"ك�i&N tY أن ن&�ع 

 رمــMان ال&�افــ� ل�ــ�م ٢٧ِتY�Lـt ال�Wــا� فــي ال&ــZ;� األقــ<ى، واالع/Lــاف �Yـه م�ــg مــZاء یــ�م 
ِ، وهgه مه&ة ن�ع� أهل�ا فـي القـ�س، والـMفة الغ�YWـة، واألرا٩/٥/٢٠٢١ ِ ّضـي الفلـY��vZة ال&j/لـة عـام ً

ِ إلى ال�Yاِم بها (&ا عه�نا عل�ه? م� غ��ة على ال&Z;� األق<ى، وح�قة لل�فاع ع� ح�م/ه١٩٤٨ ُ ُِ ٍ ِ ٍ ْ َ ْ.  
ّم�اصـلة االشــ/�اك مــع االحــ/الل اإلســ�ائ�لي فــي القــ�س الســ/�امة جــgوة ال&�اجهــة مــع االحــ/الل، 

س، وه��اتهــا، وم�ج�Yاتهــا ال�ی�Yــة واالج/&ا�Yــة ِواســ/�هاض ه&ــ? الفلــ�����vZ، واســ/�فار عــائالت القــ�
ّوالــYZاسYة، ل/ع�4ــة ال;&ــاه�� الفلــY��vZة، واالســ/ع�اد (iــل ال�ســائل لل&ــdار0ة فــي صــ� اق/jــام یــ�م  ّ ّ٢٨ 

  .رمMان
ّتأهـF فــ<ائل ال&قاومــة الفلــY��vZة فــي قvــاع غــ%ة، وات^ــاذ القــ�ارات ال&�اســ�ة ل/ه�یــ� االحــ/الل، 

  . ت�ف�g هgا االق/jام أو ال�د علYه (ال�ار والق�ة ال&�اس�ةوال&dار0ة الفعلYة في م�ع
 (ال&�اجهـــات مـــع االحـــ/الل ١٩٤٨إشـــعال الـــMفة الغ�YWـــة واألراضـــي الفلـــY��vZة ال&j/لـــة عـــام 

ًاإلس�ائ�لي في ال&�ن ال&^/لفة، وNV<ال رسـالة لالحـ/الل أن ت�ف�ـg هـgا االق/jـام سYـdعل ��ـة عارمـة فـي  ً ّ ّ
  .�ة ال/ي Nفه&ها االح/الل، و�/�اجع (44Zهاوجهه، وهgه اللغة ال�ح�

ّتtY�L ال/فاعل اإلعالمي مع هgا ال^�v ال�اه?، وتع�4ة ال;&اه�� الع�YWة واإلسالمYة والفلY��vZة  ّ ّ
  .ال&/�vفة" م�1&ات ال&ع4�"لg4ل أق<ى ال;ه�د لل�ق�ف في وجه هgا االق/jام الhg ت^zv له 

Fعdه أب�اء الYاعفة جه�د العل&اء ل/�جMم Fـام ب�اجـYة لل�Yة واإلسـالمYWي واألمة الع���vZالفل ّ
  .ال�فاع ع� ال&Z;� األق<ى

ّت�ف�ــg الفعالYـــات ال&��انYــة فـــي األقvـــار الع�YWــة واإلســـالمYة، وال&ـــdار0ة الفاعلــة والjاشـــ�ة فـــي 
ال&ــ��Zات واألنــvdة الــMاغvة علــى االحــ/الل وعلــى ال�ijمــات الت^ــاذ ال&�uــt الــالزم لــ�دع االحــ/الل، 

داد الjاجة إلى هgه الفعالYات في ال�ول الع�YWة واإلسالمYة ال/ي ت�ـY? عالقـات م�ف�ضـة مـع االحـ/الل وت%
  .ّاإلس�ائ�لي

  ٢/٥/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 
  ٣٠/٤/٢٠٢١) إص�ار قZ? األ(jاث وال&عل�مات رئsY قZ? األ(jاث وال&عل�مات في مQسZة الق�س ال�ولYة(* 

*** 
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  تقار��
  ن Nع/4ـ�و قMـ�ــة ال�dـخ جـ�احنال&ـقـ�سـ�ـ�

 سYاسYة إلحiام إس�ائ�ل M�u/ها على الق�س
hف�� ع4�الهادYن 

نی��1 ال&ق�س�� والفل����vZ إلى م�ض�ع م�ازل حي الYdخ ج�اح األرWعة وتعامل االح/الل  ن
قة اإلس�ائ�لي معها (ع�� الY�jقة، ال/ي ت0Q� أن تعامل اس�ائ�ل معها Nأتي م� م��1ر سYاسي ال عال

، �0 هgه ال&�vقة تzYj (&�ی�ة الق�س وال�vYZة عل�ها تij&ه?  نلgلD (القMاء، وال ب�ثائ� وال (jق� ق
 .(ال&�ی�ة ال&ق�سة (idل 0امل و�W� م� ح�ی�

(األمs، أرجأت ال&ij&ة العلYا اإلس�ائ�لYة، جلZة إص�ار حi&ها (dأن إخالء أرWعة ب��ت في 
 إلى ال^&sY ال&ق4ل، فل? ت<�ر ق�ارا (dأن إخالئها، �Y&ا حي الYdخ ج�اح في م�ی�ة الق�س ال&j/لة

 .م�j{ أ�aاف قYMة ال��4ت مهلة لل/�صل إلى اتفاق �Y&ا ب��ه?
وم� خالل ات<االت هات¶Yة، أك� ع�د م� أهالي حي الYdخ » ال�س/�ر»وفي م/ا(عة خاصة لـ

^اصة (ال&�ازل وقYMة ج�اح أه&Yة ال�ور األردني في ق�M/ه?، م�&��� خ�vة تZلY&ه? ال�ثائ� ال
إخالئه? م� مZاك�ه?، واع/�4وا القYMة سYاسYة و0ل ما تق�م (ه اس�ائ�ل م;�د ح;ج لل�vYZة على هgه 

 .ّال&�vقة ال/ي تع� م� أه? م�ا�a الق�س
ووف� ما تj�ث (ه ع�د م� سiان ال&�vقة، فإنه س��اف� جلZات ال&ij&ة ال^اصة (القYMة 

ول ل&Zان�ة قYMة ال&�ازل ال&ه�دة (االخالء، عل&ا (أن هgه ال&�ازل ت�ف�g اع/<امات 0&ا ح�ث أمs اال
nتع�د لعائالت ال�Lد، وVسiافي، والقاس?، وال;اع�ني، في ح�� أن ال&�ازل األخ� ال&ه�دة (اإلخالء في 

 .ناألول م� آب ال&ق4ل Nق�vها س�ع� فلY��vZا
م� فل��vZ، ان » ال�س/�ر»ـقاضي ال&ij&ة العلYا ع%ت ال�ام��ي قال في ح�ی£ هاتفي خاص ل

قما ZNعى له اإلس�ائ�ل�� ه� إحiام ال�v على 0ل الق�س وهgه ال&�ازل تع/�4 الjلقة ال&/�سvة  ن
(الق�س، وال�vYZة عل�ها تع�ي (ال�Mورة إحiام الjلقة على ال&�ی�ة (idل 0امل، ما Nع�ي تY4vقا ع&لYا 

 .نل<فقة الق�
Zفي ل�ح�ه (ق�ر وأك� القاضي ال�ام��ي أن اس�ائ�ل ال تiN ال Dل�، ذلv&��4 القان� (الv/نعى ل

ال;انF الYZاسي، وخالل الف/�ة ال&ق4لة ه�اك سعي ل/�idل ال�ijمة اإلس�ائ�لYة وهي م/�vفة، وح/&ا 
nال/قv{ ف�Lة الق�س العاص&ة االب�Nة إلس�ائ�ل، م� عه�ة ت�امF، (ال/الي فهي ت� ع�م ج�از�ة ال/�اجع 

 . ال^ارaة ال&j/Z�ثة خالفا لLل االتفاقات والق�ان�� وال&عاه�اتنع�ها و�0 ذلD ج%ءا م�
ّوش�د ال�ام��ي على أه&Yة ال�ثائ� ال/ي زود بها األردن ال;انF الفل��vZي وال/ي م� شأنها وفقا 

�jإحقاق ال �jة، وت�ج�هها نYMنللقان� خ�مة الق. 
 ال/ه;��، لغاNات سYاسYة ولف{ القاضي ال�ام��ي إلى أن اإلح/الل اإلس�ائ�لي ماض في سYاق

نوال�vYZة على هgه ال&�ازل وال&�vقة، (ع��ا ع� أh مZاع ل/jق�� الع�ل، فه? م/��4d (&ا ZNع� له  ن
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 sYة العامة على الق�س، وفي تق�ی� ووف� ما ه� مع&�ل (ه فإن ال&�ض�ع القان�ني ل�vYZام الiإلحh
 .ه�فا له?، ذلD أن القYMة (ال��Zة له? سYاسYة

لقاضي ال�ام��ي أن ما �i&N أن Nغ�� ما تZعى له سلvات االح/الل وج�د نهMة ج�ی�ة واع/�4 ا
وث�رة لل&�اجهة، ف��j ال��م (jاجة إلس/�هاض اله&?، لل�ق�ف أمام ال&^vvات اإلس�ائ�لYة وم�ع 

  .نت�ف�gها، 0&ا أن�ا ن�ع� أن �Nف ال;&Yع لل�jل�لة دو ت�ف�g ال&^vvات اإلس�ائ�لYة
 ١ص/٣/٥/٢٠٢١ال�س/�ر 

*** 
  را(vة عل&اء فل��vZ ت�ع� إلخ�اج ال%0اة لل&�ا(��v وال<ام�ی� في الق�س

  

nأص�رت را(vة عل&اء فل��vZ ف/� ش��Yة (ij? دفع ال%0اة ل�ع? األق<ى وأب�اء الق�س، وقال{ 
nی/عـ�ض ال&ـZ;� األقـ<ى ال&�ـارك، مـ�Z رسـ�ل : "٢٠٢١مـای� / أNار�٢م األح�، یال�ا(vة في بYان لها 

لى هللا علYه وسل? وق4لة ال&Zل&�� األولى له;&ة صه��نYة غاش&ة، ح�£ ی�اصل هQالء الـ<های�ة هللا ص
ًاق/jاماته? وحف��اته? وم^vvاته? له�م األق<ى أو ال�vYZة علYه ج%ئYا أو 0لYا ً."  

نك&ا ی/ع�ض أب�اء الق�س خاصـة أول�ـD الـgی� یـ�افع� عـ� األقـ<ى و��ا(vـ� : "وأضاف{ الY4ان ن
، إمـا (الـZ;� أو الغ�امـات ال�4Lـ�ة وغ�ـ� ال&قـ�ورة، �Yه إلى م^ا ن�a ومMاNقات مـ� ح�iمـة ب�ـي صـه��

  ".إضافة إلى خzv اإل(عاد ون�d وتY;dع 0ل أشiال ال�ذیلة والفZاد ب�� ال�dاب ال&ق�س���
ودعـ{ ه��ـة عل&ـاء فلـ��vZ ال&ـZل&�� فـي 0ـل (قـاع العـال?، وأغ�Yـائه?، إلـى أن Nقـ�م�ا دع&هــ? 

n، وأن ال ی�^لـ�ا (ـأم�اله? علـى مـ�Z رسـ�ل هللا، صـلى هللا علYـه وسـل?، وأب�ـاء القـ�س ال&ادh وال&ع�ـ� h
لLــي NــZ/&�وا فــي رWــاaه? ودفــاعه? عــ� القــ�س واألقــ<ى ولY&�عــ�ا تjق�ــ� أهــ�اف یهــ�د (ــإذن هللا فــي 

ًال�vYZة على األق<ى أو تقYZ&ه زمانYا أو مiانYا ً.  
gًا ال&�ـ�ان (اع/�ـاره شـiال مـ� أشـiال ال;هـاد فـي وأك�ت ال�ا(vة على ج�از دفع ز0اة ال&ال فـي هـ

ا الـ<�قات للفقـ�اء وال&ـZاك�� { : س�4ل هللا ال&dار إلYه 0&<�ف م� م<ارف ال%0اة في ق�له تعالى  ِإن& َِّ َِ َ َْـ َْ َ َ ُ ِ ُ ََ َّ ِ
ِوالعامل�� عل�ها وال&Qلفة قل�Wه? وفي ال�قاب والغارم�� وفي س4 ِ ِ َِ َْ َ َ َ َ ََ َِ َِ َْ ْ ِْ َ ُّ ُ ُ َُ َِ َّ َ ُ ْ َ ِ ُ�ل ¹ واب� ال�4Zل، ف��Mة م� ¹، ¹ ِ َّّ َّ ََّ َِ َِ ِ ً َ ِ َ ِ ِِ َّ ِ ْ

 ?YLح ?Yٌعل ٌِ َ ، وWاع/�ار أن ال;هاد في س�4ل هللا واجF ش�عي علـى 0ـل قـادر وiWـل الـ<�ر )٦٠: ال/�Wة(} َِ
  .س�اء (ال;هاد (الZالح أو ال;هاد (ال&ال أو (غ�� ذلD م� ص�ر ال�ع? لألق<ى وأب�اء الق�س

  ٢/٥/٢٠٢١ی�ة الق�س م�قع م�
***  
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  فعالYات
   رمMان٢٨ت<اع� ال�ع�ات الفلY��vZة وال&ق�سYة لل�Wا� ال&�iف في األق<ى ی�م 

  

ٌانvلق{ م� م^/لف أرجاء فل��vZ والق�س ال&j/لة دع�ات ش�ابYٌة لل%حف ن�j ال&Z;� األق<ى 
  .���a�/Z (اق/jامه م� رمMان لj&ای/ه م� م^vvات االح/الل اإلس�ائ�لي وال&٢٨ال&�ارك في 

نوأك�ت ال�ع�ات أن ش�اب الق�س وفل��vZ سYف�و ال&Z;� األق<ى (أرواحه? وس�/<�و لهgا  ن ّ
ودعـا الـ�dان الفلـ�����vZ 0افـة أب�ـاء الـdعF الفلـ��vZي  .ٍاالق/jام (ال�Wاٍ� وال/�اجٍ� واله/ـاف وال/ـYjMة

ً عل&ـاء األمـة ودعاتهـا وقادتهـا ك&ـا aـال�4ا .لل^�وج م� 0ل حـ�ب وصـ�ب لj&اNـة األقـ<ى مـ� ال&ع/ـ�ی�
  .وVعالمها وأح%ابها به�ة ن<�ة لألق<ى

وحــgرت ال&�ا(vــة ال&ق�ســة ه�ــادh حلــ�اني مــ� خvــ�رة الــ�ع�ات ال&/�اصــلة مــ� �0ــار حاخامــات 
  . رمMان٢٨ج&اعات الهiYل ال&%ع�م (dj� ال&���a�/Z الق/jام واسع لل&Z;� األق<ى في 

�ـاعه? (ـ�Mورة اق/jـام األقـ<ى فـي ذلـD ال�ـ�م واصـjvاب وقال{ حلـ�اني إن الjاخامـات دعـ�ا أت
وت�اقل{ م�اقع ال/�اصل االج/&اعي وم;&�عات ال/�اسل ال&^/لفة في األNـام  .عائالته? خالل هgا االق/jام

  .ال&اضYة ص�ر ودع�ات وم��dرات، ت? تع&Y&ها ب�� أوسا� ال&���a�/Z داع�� الق/jام ��40 لألق<ى
ــات الهiYـــل فـــي ـــافs ج&اعـ ـــة ضـــ^&ة لل&ـــZ;� ع4ـــ� م�اقعهـــا وت/� Yامـــات ج&ا�j/الق �dـــjال 

  .اإللL/�ونYة وال&�<ات االج/&ا�Yة
 �;Z&ال�حال إلى ال �dا وه��ة العل&اء وال�عاة (الق�س، لYة العلYم� جان4ها دع{ اله��ة اإلسالم
 األقــ<ى ال&�ــارك وتY�Lــt ال�Wــا� �Yــه مــع حلــ�ل شــه� رمــMان، والjفــاp علــى ح�م/ــه وآدا(ــه ون1اف/ــه،

  ).ك�رونا(وم�اعاة اس/^�ام وسائل ال�قاNة الالزمة للj� م� ان/dار وWاء 
  ٢/٥/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 

***  
�vة وقفة  :ب�سYالق�س في االح/الل ان/هاكات على اح/;اج  

  

�vة وم&�لـ� عـ� ه��ـات -  وفـا٢٠٢١- ٥- ٢ ب�سY��vZـة الفلـYات مـ� أب�ـاء ال;ال�dن ن1ـ? العـ
 sــة أمــYuــة وحق�Yــة، اح/;اجــا علــى ان/هاكــات وم�1&ــات دولY0األم�� �v4{، وقفــة فــي م�ی�ــة ب�ســZالــ

  .االح/الل اإلس�ائ�لي مع م�ی�ة الق�س
 ش^¡ م� م�1&ات م^/لفة ت�zd في ال�الNات ال&/j�ة، واتjادات ١٠٠ في ال�قفة ن�j وشارك

، "��یه�د مـ� أجـل الـZالم فـي فلـa"vZالبYة وaل�ة م� جامع/ي ب�س�v و��ماس، وم&�ل�� ع� م�1&ة 
  . في ال�الNات ال&/j�ةفل��vZ وأن<ار

 م&�لة االتjاد ال��aي لل�dاب الفل��vZي في األم���i/�� و�0�ا فات� شـل�اNة، إن الفعالYـة وقال{
ن1&{ دع&ا ألهالي م�ی�ة الق�س خاصة (ع� األح�اث ال/ي شه�ها مـQخ�ا ال&ـZ;� األقـ<ى وم�vقـة (ـاب 
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&/Lـ�رة لألمـاك� ال&ق�سـة لـ�n الفلـ�����vZ، ودع&ـا ل&قاaعـة العام�د، ورفـMا الق/jامـات ال&ـ���a�/Z ال
  .h م^vvات ال/ه;�� الع�<�وض� إس�ائ�ل

}jته;�ــ�وأوضــ tــuات االحــ/الل ل�vســل n�ــال�4ا (الع&ــل لــa ــ��;/j&مــ� حــي عــائالت  أن ال 
ــألرض، وu�Wــt ال&ــdار�ع  ــ/ه? ل �Lیــ�ع� مل ���a�/Zــة لــ<الح مــ ــة القــ�س ال&j/ل ــYdخ جــ�اح (&�ی� نال

vY/لةاالس/j&ة الY��vZاب األراضي الفلZع على حZ/ة ال/ي تYان.  
}��Wة لـوNة ال" وفا" شل�اYMارع األم��0ـي للقـdه ال�قفات دورا في لفـ{ أن1ـار الـgةأن لهY��vZفلـ 

ومZ/;�اتها، ال سY&ا أن هgه الفعالYـات تـ�j) ?1ـ�Mر أشـ^اص مـ� أصـ�ل م^/لفـة 0ـاألم�����i وأب�ـاء 
� فـي ال�الNـات ال&/jـ�ة، إلـى جانـF ال&�قفـ�� الـ�اع&�� للقـYMة الفلـY��vZة ال;الYة الفلY��vZة ال&�لـ�دی

  .وأن<ارها في ال�الNات ال&/j�ة
هgه ال�قفات �i&N أن تQث� في الYZاسة األم��Y0ة، ال سY&ا أنـه وWعـ� وقفـات ال&�اصـ�ة  "وأضاف{

jاب الق�ار في الjرساله إلى أصVار��0 وd&عه م� ق4ل الYuان وت�Yاء ی/? إص�ار بMـة وأعـY0مـة األم���i
  ".في ال�Lنغ�س وم;لs ال��dخ

  ٢/٥/٢٠٢١ و0الة األن�اء الفلY��vZة وفا
***  

  (اإلخالء ال&ه�دة ال&�ازل ألصjاب دع&ا ج�اح (الYdخ م��Zة
  

 انvلق{ في حي الYdخ ج�اح (الق�س ال&j/لـة، مـZاء ال�ـ�م األحـ�، -   وفا٢٠٢١- ٥- ٢ الق�س
  . م� م�ازله?خالئه? (عC أس� الjي إأمهالل اإلس�ائ�لYة، م��Zة رافMة لق�ار مij&ة االح/ال

ــي القــ�س، وعــ�dات الــ�dان وشــارك ــdعY4ة وال�ســ&Yة ف ــات ال Yاء مــ� الفعالvdة، نــ��Zفــي ال&ــ 
  .ال&ق�س��� الgی� ع�4وا ع� رفMه? لق�ارات االح/الل، م�ددی� شعارات ض� االس/vYان و�aد الiZان

ــى أ(ــdع سYاســات ن ال&ــdار�0 إلــى تــ<ع�� ال&قاومــة ودعــا الــdعY4ة فــي الjــي الــhg ی/عــ�ض إل
  .ال/vه�� الع�قي في الق�س، والع&ل على تtY�L ال/Mام� مع أهالي الjي

الLـــ�د، والقاســـ?، وال;ـــاع�ني، " مij&ـــة االحـــ/الل فـــي وقـــ{ ســـاب� مـــ� ال�ـــ�م عـــائالت وم�jـــ{
ء وعـــائالت  أaفـــال مهلـــة لإلخـــال١٠ فـــ�دا مـــ�ه? ٣٠، ال/ـــي ی4لـــغ عـــ�دها ســـ�ع أســـ� وتـــM? "واســـiافي

  . أaفال٨ ف�دا ب��ه? ٢٥ أس� وتM? ٧أغsvZ، وع�دها / ح/ى مvلع آب" ال�اوودh، ال�جاني، وح&اد"
  ٢/٥/٢٠٢١ و0الة األن�اء الفلY��vZة وفا

***  
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  آراء ع�YWة
 ما تفعله إس�ائ�ل في الق�س

 ��a ماه� أب� 
مــا تفعلــه إســ�ائ�ل فــي القــ�س، ال i&Nــ� الــ�iZت علYــه، فهــي ال تــZ/��ي أحــ�ا، مــ� م&ارســاتها، 

���jYZ&ال �����vZما شه�ناه ق4ل ی�م��، م� اع/�اءات على الفل Dأدل على ذل sYول.  
تقـ�م إسـ�ائ�ل (االع/ـ�اء علـى الفلـ�����vZ ال&ـ���jYZ، خـالل مjاولـة في ت�ق�{ حZاس دی�Yا، 

وص�له? الى Y�0ـZة ال�Yامـة، ف/ـ�Mب وتع/قـل، وت�ـY? الjـ�اج%، وتغلـ� ال�vقـات، وهـgه لYـZ{ اول مـ�ة، 
ت/<�ف ف�ها إس�ائ�ل بهgه ال��vقة ض� الفل�����vZ ال&���jYZ، الgی� تZ/ه�فه? إس�ائ�ل أMNا، وتZعى 

، الى الغ�ب، م� اجل تف��غ م�ی�ة الق�سل/ه;��ه? (iل �vق ال.  
 Cمـ�^ف ���jYZي، ��40، ألن ح;ـ? االح/;ـاج امـام االع/ـ�اءات علـى ال&ـWال�فاق في العال? الع�
نج�ا، و0أن االم� ال Nع�ي �����0، على اع/�ار انه? ی/ف�غ� فقz ل&ع�0ة ال&Z;� األق<ى، ول�/ه? هgiا، 

،���jYZل&�� ومZل مLل� الg^N ?نفهnفي م�ی�ة الق�س، و�/��0نه? ف�اد .  
hذات ال�ول الغ�YWة أMNا ت/ف�ج على ما N;� في م�ی�ة الق�س، م� اع/�اءات إس�ائ�لYة، فهي ال 
ــل مــا یه&هــا هــ�  ــة دی�Yــة ت;ــاه ال&ــ���jYZ، و0 ت/jــ�ك سYاســYا ل�uــt إســ�ائ�ل، وال تــdع� أصــال (عاaف

لق�س، ومـ� ف�هـا، فـال الع�Wـي الفلـ��vZي ال&ـZل?، إس�ائ�ل، (&ا Nع�ي ان هgه ال&ع�0ة (ات{ مع�0ة اهل ا
، وال الع�Wي الفل��vZي ال&jYZي علYه ان ی/�قع دع&ا  hعلYه ان ی/�قع دع&ا م� اح� س� ال�ع? ال&ع�� n

  .م� اح�، g0لD، فالLل �Nف م/ف�جا (idل او آخ�
العاشـ� ج&اعات الهiYل ال�ه�دh تdj� م� اجل ی�م ال�ام� والع���d م� رمMان الN hg<ادف 

مـ� أNــار، مــ� اجـل اق/jــام ال&ــZ;� األقـ<ى، وال/jــ�d� مــ� اجـل اق/jامــه (أعــ�اد �40ـ�ة تــ<ل الــى آالف 
نال&/�vف��، وهgا Nع�ي ان ی�م االث��� ما ق4ل ع�� رمMان، س�iY ی�ما صـ��ا جـ�ا، ورW&ـا ی�مـا دم��ـا، 

العــام�د ق4ــل أNــام، نفـي القــ�س، خــ<�صا، ان ال&/vــ�ف�� Nع/4ــ�و ان/ــ<ار ال&ق�ســ��� فــي م�ضــ�ع (ــاب 
نان/<ارا F;N أال N&�، و��و ان ال�أر مـ� االن/ـ<ار الـhg حققـه ال&ق�سـ�� ال بـ� ان iNـ� فـي ال�ـام�  ن ن

  .والع���d م� رمMان
نjN�د ال&/�vف� ی�م ال�ـام� والعـ���d مـ� رمـMان، (اع/�ـاره یـ�م القـ�س لـ�یه?، او یـ�م ت�ح�ـ� 

ً ال&ع4ــ� م�اصــ��ه الســ/عادة ال&ع���ــات، م0Qــ�ا أن القــ�س، ولهــgا دعــا ال�ــا�a (اســ? مــا تــZ&ى م�1&ــات
ًال&Z;� األق<ى س�iY مف/�حا لالق/jام ما بـ�� الـZاعة الـZا(عة صـ�احا وح/ـى الـZاعة الjادNـة عـ�dة  ن
مــ� یــ�م االث�ــ�� العاشــ� مــ� أNــار، أh ال�ــام� والعــ���d مــ� رمــMان، وقــال ال�ــا�a ذاتــه فــي دع�اتــه 

Lــ�s وال&ــ�ارس ال�ی�Yــة، أخ4ــ�وا عــائالتL?، وزمالءكــ? فــي الع&ــل، انــ�dوا الــ�ع�ات فــي ال“.. لل&/vــ�ف��
نان�dوا وادع�ا لالق/jام ل��L (اآلالف، ح/ى نZ/ع�� �Yه ج4ل ال&ع4� م� الع�ب، ون0Q� م� ج�ی� أن ج4ل 
ال&ع4� (أی�ی�ا، الع�ب (ان/<اره? ع�� (اب العام�د، ل�Lه? في الY�jقة ل? ی�/<�وا، ن/�Yاه� ت�اجع أمامه?، 

�Lا م� االن/<ار م� ج�ی�ل��i&/ا إن ت;&ع�ا (اآلالف في ج4ل ال&ع4� في ی�م الق�س فل� ی�”.  
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، خــ<�صا، ان  �4Zی�مــا، غ�ــ� مــ �iYان، ســMمــ� رمــ ���dع�ــي ان یــ�م ال�ــام� والعــN اgقهــ ن
 �;Zمــ� ال/�اجــ� فــي ال&ـــ �����vZمــ� الفلــ �i&/ــال�4 0ــل مــ� یــvــل، و� نال&ق�ســ��� jNــd�و (ال&قاب ن

نء االح� الZا(ع والع���d م� رمـMان، أh ال/اسـع مـ� أNـار، ح/ـى ال Nـأتي ال&/�vفـ� األق<ى، م�g مZا
وال&Z;� األق<ى فارغا، خ<�صا، ان ی�م االث��� أMNا، ی�م ع&ل، وق� یQث� ذلD على اع�اد ال&ق�س��� 
hفي ال�jم الق�سي، ل�L ال/jـN ��d;ـ� (ـ�Zعة، فـي وجـه هـgه ال;&اعـات، ال/ـي ت1ـ� ان االع/ـ�اء علـى 

  .�ة ال&�ی�ة، وال&Z;� األق<ى، ام� عادhه�
إس�ائ�ل ت��� شFv ه��ـة القـ�س، اإلسـالمYة وال&ـYjYZة، وهـي ت�فـg م^vvـات خ�vـ�ة، ع4ـ� 0ـل 
هـــgه اإلجـــ�اءات، وال ت/�uـــt، وتـــZ/ه�ف الLـــل، مـــZل&�� ومـــ���jYZ، فـــي صـــ�اع دی�ـــي، لـــsY ج�یـــ�ا، 

Cوع اإلس�ائ�لي قائ? على ج�ه� دی�ي، ی�ف�d&قال خ<�صا، ان 0ل الN ه��ة غ�� ه��/ه، وم� ه�ا hأ 
ان على دول ���0ة في العال&�� الع�Wي واإلسالمي، وال�ول الغ�YWة، ان ت/�jك ل&�ع إس�ائ�ل، م� م�اصلة 

�;N ات، ب�ال م� ال/ف�ج على ماvv^&ه الgهh.  
ناث4{ ال&ق�س�� ق�رته? (ع��ا ع� أh دع? ق� ی/? ال/ع��4 ع�ه، على ال�ق�ف فـي وجـه إسـ�ائ�ل، 
ورW&ــا ال تــ�رك إســ�ائ�ل انهــا ال ت/عامــل مــع م;ــ�د ســiان لل&iــان، وال قــ�رة لهــا علــى فــ�ض شــ�وaها فــي 

هي ازمة االحـ/الل، أوال وأخ�ـ�ا، وهـgا مـا سـ��اه  hالق�س، (اع/�ار ال&�ی�ة م;�د م/jف اث� ق�N?، فاألزمة
 .في العاش� م� أNار

  ٣٦ ص٣/٥/٢٠٢١الغ� 
*** 

 فقz االس/�Lارو الF;d بYانات تj/اج ال الق�س

  ح�ی£ الق�س
 �;Zلة ، م� تـ<ع�� فـي ه;&اتهـا سـ�اء علـى ال&ـ/j&ات االح/الل في الق�س الvما تق�م (ه سل

الـYdخ جـ�اح  ال&�ارك أو على ساحات (اب العام�د أو االس/Yالء على م�ـازل ال&ـ�ا���a فـي حـي األق<ى
وسل�ان وال4ل�ة الق�N&ة، ل� ی��ي ال&ق�س��� ع� ال�فاع ع� ق�سـه? وم�ـازله? ومق�سـاته? وفـي مقـ�م/ها 

 �;Z&امةاألق<ىالYة ال�ZY�0و .  
ن االحـــ/الل ســـ/�4ء (الفـــdل الـــgر�ع مـــا دام شـــ�اب القـــ�س یـــ�افع� وVجـــ�اءاتف;&Yـــع ان/هاكـــات 

 سـ��ات ٤ في (اب العـام�د وق4ـل أNام?، 0&ا ح�ث ق4ل (<�وره? العار�ة ع� م�ی�/ه? ومق�ساته? وم�ازله
  .أو أقل، أمام ب�ا(ات ال�jم الق�سي الt��d ومع�0ة ال�4ا(ات االلL/�ونYة والLام��ات الj�ی�ة وال&/�vرة

 علــى ال�ح�ــل إرغــامه?فــاالح/الل الــN hg&ــارس ضــ� أهل�ــا فــي القــ�س سYاســة ع�ــ<��ة، هــ�فها 
، ل� ی�;ح في ذلـD مه&ـا اإلسالميو�� ه��ة ال&�ی�ة وتار�^ها الع�Wي ً ال&���a�/Z ب�ال م�ه? وت%وVحالل

، مــا دام فــي داخلهــا aفــل إســالمYةحــاول ومه&ــا مــارس مــ� ان/هاكــات وجــ�ائ?، فالقــ�س ســ/�قى ع�YWــة 
  .فل��vZي vNالF و��اضل ض� االح/الل وم^vvاته ال/<ف��ة وال/ه���Nة
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dأفــ hgــ ــ�رع الjــامي وال ــاء القــ�س هــ? ال ل وسYفــdل ج&Yــع م^vvــات االحــ/الل صــYjح ان أب�
 الــ�ع? الفعلــي والع&لــي ولــsY إلــى ان ال&ق�ســ��� (jاجـة إالوسYاسـ/ه الع�ــ<��ة وال/ه���Nــة واالحاللYــة، 

قم;�د بYانات وت<��jات أص�j{ م�iرة وم&;�جة وال ته? االح/الل الhg ی� ب�فZه (أنـه فـ� القـ�ان��  n
  . ال�ولYةواألع�اف

 فـي األهـلnها ج&Yع الف<ائل والق� مvال�ـة ب�قفـة جـادة وع&لYـة مـع ان الZلvة الفلY��vZة ومع
فل? تع� ت;ـ�h .  وان/هاكات وج�ائ? االح/اللوVج�اءاتالق�س ح/ى ی/&��iا م� م�اصلة ت<�یه? لYZاسات 

 sة وم;ل�j/&ار وال الل;�ء لألم? الL�/واالس F;dانات الYات ووضع األم�ال بgبل ان االع/&اد على ال ،
Y;Yـع القـ� ةإس/�اتY&ع&ل م�حـ�ة بـ�� ج nـ�افaح ل&�اجهـة االحـ/الل واألYj>ـ� الـ��vوالفـ<ائل هـي ال 

 الفلـY��vZة ال&j/لـة، الـN hgع&ـل االحـ/الل علـى األراضـيًلsY فقz في م�ی�ة الق�س بل وأMNا في 0افة 
 ?Mــ� شــأراضــ�هاقــj) FــLات االســ/ع&ار�ة وغ��هــا مــ� ال;ــ�ائ? ال/ــي ت�ت�a�/Zــاء ال&%�ــ� مــ� ال&ــ�Wع�4ا  و

���a�/Z&عان الvات وج��د االح/الل وقvاته م� ق4ل سلLوأرضه وم&/ل.  
ًوال&قاومة الdعY4ة هي ال�4Zل ال�ح�� ال&/اح حالYا أمام شع�4ا ل&�اجهة هgا ال&j/ـل ولj&اNـة مـا 

  . ال&j/لةاألراضيت�قى م� الق�س وWاقي 
عY4ة وحققـ�ا مـ� خاللهـا ول�ا في ت;�Wة ال&ق�س���، بل ت;ارWه? ال/ـي خاضـ�ها، وهـي مقاومـة شـ

فالقـ�س ت�ـادiN? ل/ـZان�وا . الع�ی� م� ال&�;%ات وأرغ&�ا االح/الل على ال/�اجع في أك�� م� م�قع وحادثة
  .ش�ابها في نMاالته? ال&/�اصلة ض� االح/الل وقvعان ال&���a�/Z وال&/�vف�� ال�ه�د

  ٣/٥/٢٠٢١ الق�س ال&ق�سYة
*** 

ِّتع&� وت/&�د؟ك�i&N tY لها أن … اله�ة ال&ق�سYة ُ  
  دمحم ع4� الij? دNاب* 

 وaVـالق العـام�د (ـاب فـي ال&ق�سـ��� م�ـات علـى الـ<ه��نYة األمـ� قـ�ات عـ�وان م� ال�غ? على
ــل  ذلـــD وأدn ٢٠٢١/ ٠٤/ ٢٩ ال^&ــsY مــZاء ضــ�ه? الهــ�وات واســـ/^�ام للــ�م�ع ال&ــ�Zل الغــاز ق�اب

ــان�ا العــ�dات، إلصــا(ة ــات نیـــ�ددو و0 ــ�فC ه/اف  ورغـــ? وال&ق�ســ���، القــ�س إشـــ�اك ندو االن/^ا(ــات ت
 االحـ/الل سـلvات لقـ� مـZارا ل�فـZها حفـ�ت ال&ق�سـYة اله�ـة أن إال الـ<ه��نYة، الa�dة وع�ف ال/<ع��

 ال&ق�سYة ال&�اجهة في �ه�ت ال/ي والd;اعة؛ (ال��vالت واالع/%از ال/ق�ی� Nق/Mي وهgا ی�Zى، ال درسا
 بــ�فC ال&ــ�dف ال&�uــt وعــ� ال&ق�ســة، ال&�ی�ــة عــ� ادفاعــ وجــ�أة؛ (ــZالة مــ� بــ�ا و�Y&ــا الــ<ه��نYة،

  ....نالق� صفقة
 ض� ج��&/��" (ارتLاب ال<ه��نYة الZلvات اته&{ ق� "ووت� رای/s ه��م�" م�1&ة و0ان{"... 

 ،١٩٤٨ عـ�ب (jـ� "االضـvهاد" م&ارسـة وال�انYـة، "hالع�ـ<� الفـ<ل" سYاسـة ات�ـاع األولى، ؛"ّاإلنZانYة
FZال&ق�س��� م� ت�ح��ا ولقي) ٢٠٢١/ ٠٤/ ٢٧ (ال&اضي ال�الثاء ی�م ال<ادر تق���ها في جاء ما ح 
  .صه��نYا وت��ی�ا الفل�����vZ، وع&�م
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 علـى اإل(قـاء فـي الـdاملة) اإلس�ائ�لYة (ال�ijمة سYاسة إلى" وأرجع/ها اتهاماتها ال&�1&ة وأك�ت
 ف�هـا (&ـا ال&j/لـة، األراضـي سـiان حـ� فـي ال;ـYZ&ة جـ�ائ&ه? وت��4ـ� الفلـ�����vZ، على ال�ه�د �Y&�ة
 (&��dر ف�صف/ه "ب�س ف�انs" و0الة حFZ ال/ق���، على ال<ه��نYة ال^ارجYة رد وجاء "الYu�dة الق�س
 معادNــة أج�ــ�ة علــى تع/&ــ� أنهــا لل&�1&ــة، اتهامهــا ووجهــ{ (ــ<لة، الY�jقــة أو لل�قــائع N&ــ{ ال دعــائي
  !!.��aل وق{ م�g ال<ه��نYة؛ لل�ولة

 (ـاال یلـ� ولـ? ت�امـF، دونالـ� سـلفه "جل�ـاب" ارتـ�n قـ� (ایـ�ن جـ� الjالي م��iياأل ال�ئsY و�4�و
 االس/vYان، ج�ران لها اه/%ت ال/ي ال&ق�سة، ال&�ی�ة أب�اء وس�اع� ول�jاج� ال&�و�ة، ال&ق�س��� ل<�خة

 ال&ــdار0ة وصــال(ة ال&ق�ســYة، ال�vــ�الت صــ�n ووصــل (ــالف�ار، االحــ/الل وقــ�ات نال&ــ��a�/Z ف�هــا والذ
 الفلـ��vZي، الـ�dاب وع&ـ�م ال&ق�سـي، للـ�dاب سـانjة ف�صـة هـgه وتع/4ـ� "الع�YWة القارة" ألرجاء لعامةا

 سـانjة ف�صـة تع/4ـ� الع�YWـة؛ الـ�الد وWـاقي والع�اق وس�ر�ا ول�4ان واألردن م<� في الع�Wي ال�dاب و0ل
 "اإللL/�ونـي ال/�اصـل" تق�Yـة وت��Yـt اله&ـ?، وشـgj األزر، وشـ� ال�عC، (عMه? ب�� ال&�اش� لل/�اصل

 ال&قاومـــة، ت�1ـــY? حـــ�ل وال&ق/�حــات واآلراء nالـــ�ؤ وت�ـــادل (عـــ�، عــ� واالج/&اعـــات اللقـــاءات عقـــ� فــي
، الفـــ<ل علـــى تقـــMي ال/ـــي األســـال�F، أن;ـــع واســـ/^الص  القـــ�س، عـــ� ال&ـــ���a�/Z وV(عـــاد hالع�ـــ<�

  .الغ�YWة الMفة م� وVخ�اجه?
 مـ� ك��ـ� واع/�ـار األNـام، هـgه تjـل ال/ـي والـZ/��، ال�ال�ـة ال��Lـة nذ0ـ� اسـ/�&ار ال&vلـ�ب ومـ�

  :أجل م� وذلD الYjة وق�اه فل��vZ ش�اب ل;ه�د وVضافة وردNفا إم/�ادا - ال�س&ي غ�� – الع�Wي ال;ه�
 وخارجهـا، ال&j/لة األراضي داخل ب��ها؛ ال/�اصل وتtY�L الفل��vZي، الdعn Fق� ص&�د تع%�% )١

 ال&ق�سـة، ال&�ی�ـة معـال? ل/غ��ـ� أم��iـي؛ الـ<ه�� نالعـ�وا ألع&ـال ی/<�n عاجل م^zv ووضع
  .ال&ق�سة ال&�ی�ة وته��� صه��ة وم�ع ال&�ازل، ه�م ل�tu ال;ه�د أق<ى وgWل

 القـارة" أرجـاء فـي ل;ـان وتـ�idل والع��Yـة، ال&الYة اإلمiانYات وت�ف�� األسال�F اب/Lار على الع&ل )٢
 الـY�dقة وال;&اعـات واإلسـالمYة الع�YWـة لYاتال;ا و��W ال^لYج، إلى ال&zYj م� ال&&/�ة "الع�YWة

 واألسـال�F الـ4Zل وتj�یـ� والع��Yـة، ال&الYـة ال/�4عـات ج&ـع مه&/هـا نتLـ� ال^ارج؛ في وال<�Nقة
ـــ% لل�;ـــاح، ال&&�iـــة  وحـــ�ه? ال^ـــارج، فـــي والعـــ�ب الفلـــ�����vZ بـــ�� ال&ق�ســـ��� م�uـــt وتع%�
 ال&j/لـة، فل��vZ في hالع�<� لف<لا سYاسة وتع��ة مقاaعة قوف� وج&اعات لق�افل لالنM&ام
َال�4ـى �Yاكـل ل/فYLـD والـ�ع�ة ، الفـ<ل ق�اعـ� واقـ/الع االسـ/vYانYة، ُ  وuـt علـى والع&ـل hالع�ـ<�
ــاء الع�قــي ال/vه�ــ� ــ��vZ، ألب� ــازل، هــ�م ومقاومــة فل ــة األراضــي، علــى واالســ/Yالء ال&� Nوح&ا 

 غ%وهـــا ق4ـــل علYـــه كانـــ{ مـــا إلـــى ال&ق�ســـة ال&�ی�ـــة وVعـــادة واإلســـالمYة، ال&ـــYjYZة ال&ق�ســـات
 ..".و�ه�د وم���jYZ مZل&�� الع�ب؛ ألصjابها فل��vZ وتع�د ف�ها، واإلس/vYان

 مـ�ا�aي ومـ� فلـ��vZ، أب�اء م� ال&Z/���ة وال&YjYZة واإلسالمYة والق�مYة ال�Y�aة nالق� دع�ة )٣
 الفـ<ل سYاسـة ع��ـةت علـى للع&ـل دعـ�ته? العـال?؛ وأحـ�ار اإلسـالمي العال? وأب�اء "الع�YWة القارة"

، ــي ال/vه�ــ� ومقاومــة hالع�ــ<�  والع�Wــي؛ والفلــ��vZي ال&ق�ســي ال/ــ�اث وســ�قة وال�قــافي، الع�ق
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 تفYLـD ب�اNـة "ال&ق�سـYة اله�ـة" نل/Lـ� ل�یه? ما أق<ى تق�N? ال;&Yع وعلى واإلسالمي، ال&jYZي
َال�4ى  وال ت�حـ� حـ�ة، ولـىاأل سـ��تها إلـى فلـ��vZ ل/عـ�د ت^/في أن لها وآن الع�<��ة، والهYاكل ُ

،  امـ/الك مـ� وت&iـ�ه? كاملـة، حقـ�قه? وت&ـ�jه? م�ا��aهـا، ب�� hوتZاو تف��، وال نت<� قتف�
 .(أنفZه? أم�ه? زمام

 ال/�اصـــل" م�ـــ<ات مع�قـــات علـــى (ال/غلـــF شـــ�ابها (ـــه قـــام مـــا هـــ� "القـــ�س ��ـــة" فـــي والالفــ{
 ع� م�</ها وح;4{ ف�ها، �وال&dار�0 مZ/^�م�ها على ��4ZYك إدارة ضYق{ ف��j "االلL/�وني
 ال�Yــادh صــفjة حــgف حــ� األمــ� ووصــل إلســiاته?، صــفjاته? وحــgف وال&ــ�ون��، الــ<jاف���
 فـي واسع تأث�� لها كان ب�یلة؛ ل/Y4vقات الل;�ء ت? و�ZWعة ال�4غ�ثي، م�وان األس�� الفل��vZي

 وت&��iا "الع&�د (اب" في االح/الل ق�ات على ال&ق�س��� ان/<ارات ت4£ واس/&�ت. ال&اضYة األNام
 حـd� فـي "تـ�ك تYـD" ت�4vـ� واسـ/^�م�ا "األقـ<ى ال&Z;�" دخ�ل م� ال&انعة ال�jاج% إزاحة م�

 للـــ�dائz الـــ��Zع (االن/ـــdار ذلـــD وتjقـــ� ،االحـــ/الل قـــ�ات مـــع ال&ـــ��i�/d دعـــ? وفـــي الـــ�dاب،
  ..ال<��ي "ال/��4v" ذلD خالل م� ت&{ ال/ي الق<��ة، ال&<�رة

 (ـZالة كـdف فـي أسـه? أنـه إال وال/�ف�هYـة، ال^¶Yفـة ال&ـ�اد علـى قاصـ�ا "كتـ� تYـD" ت�4vـ� و0ان
 ذلD على وساع� وال&���a�/Z، على وتف�ق�ا ال<ه��نYة، األم� ق�ات على تغل�4ا وق� ال&ق�س���

 ال&ـ<�رة، والـ�dائz ال�سـائل فـي السـ/^�امه دعـ�ة ل/�جYـه حاج/ه وع�م ال/��4v، تdغ�ل سه�لة
 وWفMله خالله، م� ال�ع�ة وت�جYه الz��d تdغ�ل و�iفي وانZ/غ�ام، ك��4ZY مع ال�ضع ه� ك&ا

 ت�صـــYات إلـــى الjاجـــة ندو ال;غ�افـــي؛ نvـــاقه? فـــي نی��ـــ�و مـــا إNـــ<ال فـــي نال&ق�ســـ�� ن;ـــح
)%�dN�م��iفـ) ر�"DYح "ت�ك تY/ه ال�ص�ل یYم�^/Z&ـاق حـ�ود فـي م�اشـ�ة لvندو ال;غ�افـي، ال� 

؛ لل^اصــYات الل;ــ�ء  شــ�ائz ل/ــ<فح الفــ�ص وأتــاح غ��هــا، أو) الفل/ــ�ة (��Yــةال/ ك^اصــYة nاألخــ�
  ."ال&ق�سYة اله�ة"لـ ال&<�رة ال�dائz م� ع� أك�4 ن�d على وساع� ال&dابهة، الف��ی�
 وللـــ�dاب ال&ق�ســـي للـــ�dاب نالعـــ� یـــ� وتقـــ�N? وتع%�ـــ%ه، تjقـــ� مـــا علـــى الjفـــاp ال&هـــ? ومـــ�

 في األمل (ع��ا فق� األ(vال، ال�dاب ءهQال ب�� قNف� م�4ر ألh الف�صة إتاحة وع�م الفل��vZي،
sة، ال�فYWفـي وال�قـة واإلش�اق، ال��ر لها وأعادوا الع� ،sـ� الـ�فi&ـ� أن و�iNه نgمـا اله�ـة لهـ 
 وسـالمة أهـ�افها ف�4ـل مj�ودة، كان{ ف&ه&ا الgاتYة، اإلمiانYات على ال�هان ف�Mلة وهgه (ع�ها،

 لل&ق�سـ��� وردNفـا سـ��ا العـ�ب ول�/^�ـل. هامهـام وت�;ـ% وت/vـ�ر ت�&ـ� ال�جال وWع%ائ? وسائلها،
  ...ال&�از��، الخ/لف{ شاكل/ه? على وم�

 *Fم<� م� كات  
  ١/٥/٢٠٢١ الق�س الع�Wي

***  
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 لdعF ال�Z� ال&YZح
 ح&ادة ف�اع�ة

ّنغ<{ ح�iمة ال&Z/ع&�ة وأجه%تها األم�Yة وVج�اءاتها الق&�Yة على ال&���jYZ ال&ق�س���  
ًاح/فاله? (4Z{ ال��ر وع�� الف<ح ال&;��، (اإلج�اءات والعق�Wات وال/���M عل�ه?، ردا على مdار0ة 

الل ال/ي ع&ل{ م�g ب�اNة ال&���jYZ ال�Y�aة لل&Zل&�� في ال/<�h ال&d/�ك ل&�اجهة ق�ات االح/
م1اه� اإلN&ان واالن/&اء وال/&ازج ال�ی�ي مع ال��aي، وال/�اخل  .رمMان لف�ض م1اه� األس�لة وال/ه���

ما ب�� شه� رمMان وال&Z;� األق<ى، شiل{ دوافع ق�ات االح/الل على ال/���M على ال&Zل&�� خالل 
م1اه� ال/&ازج  . نقل ال<الة ع�4 م�4iات ال<�تصل�ات ال/�او�ح وVغالق ال�ائ�ة الLه�WائYة به�ف م�ع

 �����vZف ب�� الفل�diي، (الق�س وما ت&�ل م� رم%�ة وتار�خ وع��ان وه��ة، ص�اع م�aُال�ی�ي مع ال�
واإلس�ائ�ل���، ب�� الع�YWة والع��4ة، ب�� اإلسالم وال&YjYZة م� �aف وال�ه�دNة م� �aف آخ�، ب�� 

hال/Zلz واألحادNة وف�ض الل� اإلس�ائ�لي الع�4 ال�ه�دh، ص�اع ب�� ال�dاكة وال/ع�دNة في م�اجهة  ن
م1اه� ال/&ازج ب�� ال&YjYZة وال��a، ب�� ال&YjYZة  .روای/�� وم�dوع��، ب�� االس/ع&ار واالس/قالل

وال&Zل&��، تأك�� على فلY��vZة ال&���jYZ، وفي رفC تغ��4ه? وتقلY¡ وج�ده?، وs&a ت�اثه?، وه? 
ُوأهلها وتار�^ها م�g والدة ال�Z� ال&YZح الفل��vZي األول، الdه�� األول 0&ا 0ان Y&ZNه أصل ال�الد 

م1اه� ال/&ازج وال/&اسD وال�ح�ة وال�dاكة ب�� ال&Z;�  .ز�Y? الdعF الفل��vZي ال�احل أب� ع&ار
ًاألق<ى وZY�0ة ال�Yامة، م1ه� م�غ¡ لإلس�ائ�ل��� سYاسة وواقعا وم�dوعا، ونMاال ماضYا ً ً وحاض�ا ًً

ُومZ/��ال، وهgا ما Nف�Z مjاوالت رد ال&Z/ع&�ة وYuادتها لل/��Y¡ على ال&���jYZ (أ�Yاده? ح�ا  .ً
ZY�hى رئsY اله��ة اإلسالمYة ال&YjYZة ل�<�ة الق�س وال&ق�سات، و دم/� دلYاني رئsY ال/;&ع 

، في م�اجهة ال��aي لل&���jYZ في الق�س، ی0Q�ا أن وح�ة الdعF الفل��vZي ه� سالحه? األ nق�
االح/الل، وأن ال�dاكة في ح&اNة األق<ى وZY�0ة ال�Yامة هي الع��ان وحائz ال<� للjفاp على ه��ة 
الق�س الفلY��vZة الع�YWة اإلسالمYة ال&YjYZة، وأن ما ت? إن;ازه في إفdال م^vvات ح�iمة ن/�Yاه� 

j�ی�Nة والLام��ات الY0gة، ت?  ورفC وضع ال�4ا(ات اإللL/�ونYة وال;�Zر ال٢٠١٧في شه� ت&�ز 
 نZY�0 �jة ٢٠١٨(�dاكة إسالمYة ومYjYZة، م�ل&ا ت? إفdال م^vvات ح�iمة ن/�Yاه� في شه� ش�ا� 

ال�Yامة، ورفC م�dوعه ال&الي الhg اس/ه�ف م&/لLات وعقار ال�Lائs ال&YjYZة، شiل الjاف%، للع&ل 
<�h ل&dار�ع األس�لة والع�4نة وال/ه��� ن�j إح�ا� 0ل م^vvات ح�iمة ال&Z/ع&�ة ن�j الق�س وال/

شعF فل��vZ ما زال على ال���v ال<عF ال��vل، ن�j دح� االح/الل، ون�ل االس/قالل، Nع&ل  .واح�اaها
قم/&اسiا م�ح�ا d0عF، رغ? م1اه� اإلح�ا� واالنقZام وتف� ق�ة االح/الل، ول�L م1اه� ان/فاضة (اب  ً ً

ُرة هgا الdعF وج�4وته وأنه ل� یه%م مه&ا تغ�ل االح/الل  داللة على ق�٢٢/٤/٢٠٢١الع&�د ی�م 
ع�� ف<ح م;�� لLل أب�اء شع�4ا م� أت�اع ال�Z� ال&YZح فالغ�  .(األسال�F اله&;Yة الق&�Yة الفاشYة

  .األفMل له? ، واالن/<ار األك�� للdعF الhg ی�فع ث&� ص&�ده على أرضه
  ١٧ص/٣/٥/٢٠٢١ال�س/�ر 
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  اخ�ار (االن;ل�%�ة
Shtayyeh calls on Europe to pressure Israel to allow holding of elections in 

Jerusalem 
RAMALLAH, Sunday, May 2, 2021 (WAFA) – Prime Minister Mohammed Shtayyeh said that 

the elections were postponed, and not canceled, calling on Europe to continue its efforts to 
pressure Israel to allow elections to be held in Jerusalem and to allow Palestinians there to 

participate in the elections through casting their votes and running as electoral candidates. 

This came during a meeting held today with the representative of the European Union (EU) to 

Palestine, Sven Kühn von Burgsdorff, in the premier’s office in Ramallah. 

Shtayyeh praised the EU's position in support of holding elections in all Palestinian territories, 

including East Jerusalem, and the EU promotion of the values of justice, peace, and 

democratization, and supporting the right of the Palestinian people to establish their 

independent state. They also discussed efforts made to establish a desalination plant in the Gaza 

Strip at a value of 600 million dollars, of which the EU will contribute 150 million euros, and 

the Europe-Qatar-funded gas pipeline project that aims at alleviating the electricity crisis in the 

Strip. 

2021-5-2Wafa   

*** 

Fatah addresses the UN: Stop the massacre 

of Sheikh Jarrah 
RAMALLAH, Sunday, May 2, 2021 (WAFA) – The Fatah Movement called today upon the 
United Nations and the UN Security Council to fulfill their legal responsibilities and act against 

Israel's imminent plan to displace five hundred Palestinians from their homes, lands and 

properties in the neighborhood of Sheikh Jarrah in occupied Jerusalem. Osama Al-Qawasmi, 
Member of the Revolutionary Council and the official spokesperson for the Fatah Movement, 

said that "the people of Jerusalem are subjected to the massacre of ethnic cleansing, racial 
discrimination and persecution at the hands of the extremist Netanyahu government in the face 

of the world's silence and its official institutions." "Our proud and heroic people in Jerusalem 
are facing the worst practices of injustice and the policy of displacement, exile, destruction of 

homes and arrest," added Al-Qawasmi. "The world must act immediately to stop this Israeli 
aggression immediately." 

2021-5-2Wafa   

*** 

Presidency condemns Israel’s oppressive measures against Christians in 

Jerusalem 
 

RAMALLAH, Saturday, May 01, 2021 (WAFA) – The presidency condemned the Israeli 
occupation’s oppressive measures against Christians commemorating the Holy Saturday in the 

heart of Jerusalem city. Israeli police set up several checkpoints around the city of Jerusalem, 
obstructing Christians’ access to the Church of the Holy Sepulcher to perform prayers and 

physically assaulting them.The presidency stressed that the checkpoints, provocation of 
Christian worshipers, and turning the Church of the Holy Sepulcher and its surroundings into a 

military outpost will not intimidate the Palestinian people nor prevent them from preserving 
their authentic Palestinian identity and from exercising their religious freedom guaranteed by 

international laws and charters. “Jerusalem will remain the internal capital of the state of 

Palestine and its people, whether Muslims or Christians, will remain steadfast on their land and 

will not give up even an inch of its land,” said the presidency in a statement. 

   

2021-5-1Wafa  

*** 
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Minister: International community must intervene to stop Israel’s expulsion 

of Palestinians in Shakih Jarrah 
JERUSALEM, Sunday, May 02, 2021 (WAFA) - PA’s Jerusalem Affairs Minister Fadi al-

Hadami called on the international community to promptly intervene and take immediate 
actions to stop Israel’s expulsion of Palestinians from their homes in the Sheikh Jarrah 

neighborhood in occupied East Jerusalem. 
He slammed what is happening in Sheikh Jarrah as a crime that violates all international laws 

and which requires urgent intervention by the international community, stressing that 

Palestinian residents of Shaikh Jarrah are facing an ethnic cleansing campaign carried out by 

the Israeli government in favor of Israeli settlers. He said that the Israeli government disregards 

international law and insists on facilitating settlement schemes that aim at the ethnic cleansing 

of Palestinians to replace them with settlers. 

Wafa 2-5-2021 

*** 
Occupation forces assault protesters demonstrating against imminent 

evictions in Sheikh Jarrah 
JERUSALEM, Sunday, May 2, 2021 (WAFA) – Israeli occupation forces last night assaulted 

and dispersed dozens of Palestinian nonviolent protesters while holding a sit-in in the 

neighborhood of Sheikh Jarrah, in occupied Jerusalem, against an imminent threat of eviction 

from their homes by the occupation authorities, said witnesses. 

Police officers reportedly assaulted the protesters and beat up some of them, and also asked 

those protesting inside the homes slated for evacuation to leave them. 
Currently, at least six out of 28 Palestinian families in Sheikh Jarrah are under the imminent 

threat of eviction from their homes to make way for a new Israeli settlement known as Shimon 
HaTsadiq. A plan for the settlement, consisting of 200 housing units on 18 dunums, has already 

been submitted to the Israeli municipality in Jerusalem. 
The Jerusalem District Court has ruled at least six families must vacate their homes in Sheikh 

Jarrah as of today, despite living there for generations. 
The same court ruled seven other families should leave their homes by August 1. In total, 58 

people, including 17 children, are set to be forcibly displaced to make way for Israeli settlers. 

The court rulings are a culmination of a decades-long struggle for these Palestinians to stay in 

their homes. In 1972, several Jewish settler organizations filed a lawsuit against the Palestinian 

families living in Sheikh Jarrah, alleging the land originally belonged to Jews. 

These groups, mostly funded by donors from the United States, have waged a relentless battle 

that resulted in the displacement of 43 Palestinians in 2002, as well as the Hanoun and Ghawi 

families in 2008 and the Shamasneh family in 2017. 

2021-5-2Wafa   

*** 

Over 100 settlers defile Al-Aqsa courtyards 
 

Dozens of Jewish settlers broke into the courtyards of Al-Aqsa Mosque on Sunday. 

The Islamic Endowments Department in Occupied Jerusalem reported that 103 settlers stormed 

the Al-Aqsa Mosque during the morning period of the daily incursions. 

It pointed out that the settlers carried out the incursion from the Magharabeh Gate in groups 

under the Israeli police protection. 

2021-5-2Palestinian Information Center  

*** 
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Hail to Jerusalem 
 

By Jawad Anani 

When the so-called rednecks and evangelists attacked the US Congress building on January 6, 

both houses of the Congress were in session to accredit the US presidential election results. 

That incident shocked the American public and the news media as much as both the attacks on 

Pearl Harbor on December 7, 1941, and the twin World Trade Center on September 11, 2001 

had done. 

The recent Congress attacks were home-spun and carried out by true-blooded Americans. The 

shock resonated much louder than the Oklahoma City bombings of April 19, 1995, when 169 

people died, compared to only one fatality in the Capitol attack. 

The reason is the mundane sanctity of the Capitol building, housing Congress. 

In contrast, the supposedly international, free and objective US media are utterly oblivious to 
the recent attacks by evangelistic Israelis on Al Aqsa Mosque, one of the three holiest places to 

two billion Muslims around the world. 
Why is this hypocrisy by the likes of CNN, Washington Post, and the New York Times? And 

they have the gall to accuse others of violating human rights and freedom of expression. 
East Jerusalem, occupied in 1967 by the invading Israeli armed forces, is an occupied territory, 

not a disputed territory. Many a resolution by the UN Security Council (UNSC) and General 
Assembly asserted this fact. The City was annexed by Israel in 1980 and the decision was 

universally condemned. 

If the American media have been so appalled by the Evangelists occupying the Congress, why 

can’t they understand that Palestinian Jerusalemites are incensed and provoked beyond anger at 

the persistent attempts of the religious zealots and hostile Jewish settlers to attack Al Aqsa 

Mosque? 

When occupied East Jerusalem was part of the Hashemite Kingdom of Jordan, arrangements 

were made for Jewish worshippers to enter the City through the Mandelbaum Gate to perform 

prayers at the Wailing Wall (Al Buraq Wall to Muslims). Jordan and Israel were enemies, yet, 

worshippers were allowed entry under the auspices of the UN. They were also treated with 

dignity and respect by the Jordanian authorities. 

Ann Frank, the Jewish teenager who suffered severe trauma and pain during her hiding from 

the Nazis in World War II Germany, had become an international celebrity when her diary was 

discovered in 1947. 
Ahed Tamimi, the Palestinian teenager who slapped an Israeli soldier in 2017, had to be jailed, 

prosecuted and put in jail. She finally accepted a plea bargain alleviating charges against her of 
aggravated assault to an assault of a soldier. Some Americans, including Jewish comedian 

Sarah Silverman, actor Danny Glover, and NFL player Michel Bennett demanded her release, 
but national US media did not think it was worth their trouble. 

East Jerusalem in its entirety is a Palestinian territory, including the so-called Temple Mount. 
All attempts by Israel to change the demography have failed. The endurance of the Palestinians 

in Jerusalem is of epic proportion. Their defiance to continuous Netanyahu-style bullying, 

eviction, home demolishing, jailing, high taxes, and denial of rights attests to the fact that they 

are living under the grip of an apartheid regime. 

Jordan News 3/5/2021  

***  
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Palestinian Loses Consciousness After Israeli Soldiers Assaulted Him In 

Jerusalem 
Israeli soldiers injured, on Sunday night after midnight, a Palestinian man after constantly 

assaulting him in Bab al-‘Amoud area, in occupied Jerusalem, and attacked medics who tried to 
help him. 

Eyewitnesses said the soldiers assaulted the young man, by repeatedly striking him on several 
parts of his body, including his head, while trying to abduct him. 

They added that the man fainted and fell onto the ground before the soldiers assaulted several 

Palestinian medics who tried to provide him with the needed first aid. The Palestinian medics 

were eventually able to reach the injured young man and provided him with the needed medical 

attention before the soldiers abducted him. Furthermore, Israeli soldiers and mounted police 

officers chased dozens of young Palestinian men in Bab al-‘Amoud and al-Misrara, in 

Jerusalem. 

Also in Jerusalem, the soldiers and police officers attacked dozens of Palestinians, who were 

protesting an Israeli ruling forcibly removing Palestinians from their homes in Sheikh Jarrah. 

On Saturday afternoon, Israeli soldiers and police officers assaulted many Palestinian 

Christians celebrating Holy Saturday, abducted two of them, and installed roadblocks 

preventing many from reaching the church of the Holy Sepulcher. 

It is worth mentioning that the Israeli escalation started on the first day of the holy Muslim 

month of Ramadan, especially in the courtyard of Al-Aqsa Mosque, Bab al-‘Amoud, and 
several neighborhoods in the Old City, before the army was forced to remove its barriers in 

areas leading to Al-Aqsa, a week ago. 
However, even after the removal of the barricades, the soldiers continued to attack the 

Palestinians to prevent them from gathering and suiting in Bab al-‘Amoud, in addition to other 
nearby areas. The Israeli violations led to dozens of injuries, including those who were 

assaulted by illegal colonialist settlers, in addition to the abduction and detention of scores of 
Palestinians. 

2021-5-2International Middle East Media Center   

*** 

Israeli High Court Postpones Looking Into Appeals Filed By Sheikh Jarrah 
Families 

Updated: The Israeli High Court has postponed looking into appeals filed by four Palestinian 

families against rulings evicting them from their homes in Sheikh Jarrah neighborhood, in 

occupied Jerusalem, for the benefit of colonialist settlers. 

The Court was scheduled to hold a hearing today, Sunday, but decided to delay the 

deliberations until this coming Thursday. 

The appeals were filed by attorneys representing the indigenous Palestinian families of Eskafi, 

al-Kurd, al-Ja’ouni, and al-Qassem; the court is set to look into the appeals, Sunday. 

The families filed all needed documents and deeds proving ownership of their lands and homes. 

It is worth mentioning that the appeals were filed after an Israeli court ordered the eviction of 

the Palestinian families after Israeli colonialist settlers claimed ownership. 

The initial Israeli court ruling, ordering the four Palestinian families out of their homes, was 

issued in September of the year 2020, and was followed by another ruling also evicting the 

families of Hammad, Dajani, and Daoudi from their homes in the same neighborhood. 

The four families filed an appeal, which was denied in February of the year 2021, and were 
ordered to leave their homes by May 2nd, 2021, while the three other families were ordered to 

leave their homes by August 1st, 2021. 
The families are determined to continue to file appeals and defend their homes. 

Late on Saturday at night, Israeli soldiers assaulted dozens of Palestinians, nonviolently 
protesting the eviction and displacement orders in Sheikh Jarrah, and forced them away. 

Saleh Diab, a Palestinian nonviolent activist from Sheikh Jarrah, said the families, threatened 
with eviction today, May 2nd, consist of at least 50 members, including children and elders. 
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He added that the three families, threatened with eviction on August 1st are nearly 70 members, 

including children and elders. 

At least 28 families, (about 550 indigenous Palestinians) live in Sheikh Jarrah and are facing 

eviction and displacement from their homes they inhabited more than 48 years ago. 

Despite allegations by the illegal Israeli colonialist settlers of ownership of the Palestinian 

homes, the government of Jordan provided Israel with official deeds proving their ownership of 
the properties. 

However, Israel’s government and colonialist groups, are ongoing with their attempts to control 
more Palestinian lands, for the benefit of its illegal colonialist activities, especially to link the 

neighborhood with other nearby colonies. 
Israel is planning to build and establish more than 540 colonialist units in the area, and is 

currently building 54 units, in addition to the ongoing efforts to link them with the Police 
Command in Sheikh Jarrah and the French Hill settlement in addition to the Hebrew 

University, as part of the so-called “Jerusalem Belt” colonialist plan linking the colonies with 

different Palestinian areas in al-‘Isawiya, Rad al-‘Amoud, Wadi ar-Rababa and many other 

areas, and aim at connecting East Jerusalem with West Jerusalem with this belt of illegal 

colonies after displacing the indigenous Palestinians. 

The Israeli colonialist plan, which is intended to be implemented in phases through many years, 

was put forth by the government, the Jerusalem City council, the Israel Antiquities Authority 

and various colonialist organizations in Israel and other counties, and has a budget of 537 

Billion Israeli Shekels. 

It is worth mentioning that Ireland called on Israel to abide by its international and legal 

obligations, and to respect all related agreements on the protection of Palestinian civilians, 

especially according to the Fourth Geneva Convention. 

It called for ending the violations against the Palestinians in occupied Jerusalem, especially in 

Sheikh Jarrah, al-Bustan, and Batn al-Hawa, in addition to the violations against the worshipers 
in and around the Al-Aqsa Mosque. 

Ireland said its position regarding Jerusalem is based on International Law, and added that 
Israel’s colonies violate this law, in addition to various United Nations and Security Council 

resolutions, and the Fourth Geneva Convention. 
It added that colonies are an obstacle to the efforts to achieve a comprehensive peace in the 

region, and called on Israel to stop its colonialist activities and violations. 
2021-5-2International Middle East Media Center   

*** 

Clashes in Jerusalem: Extremism Is on the Rise in Israel 

 
After neo-Nazis marched in Charlottesville, North Carolina, and then president Donald Trump 

responded by saying there were “good people on both sides,” people who abhor white 

supremacism stood up, took notice, and condemned the marchers. Anti-racists would be wise to 

do the same about the far-right march that took place last week in Jerusalem. 
The situation in Jerusalem began with clashes between Palestinians and Israeli forces over 

restrictions placed on the Damascus Gate entrance to the Old City. Then, in response to TikTok 
videos showing two Palestinian youths slapping an ultra-Orthodox Jewish man, the far-right 

Jewish group Lehava called for a “demonstration of national dignity”. Leaked WhatsApp 
messages from the group revealed calls to lynch Palestinians. 

As the Jewish-Israeli extremists marauded through the streets on Thursday, April 22, Israeli 
forces fired rubber-coated steel bullets at Palestinian counterprotesters. The remarks of a young 

Orthodox Jewish girl went viral on social media: “I don’t want to burn your villages, I just 

want you to leave and we’ll take them.” On her shirt was a sticker reading “Rabbi Kahane is 

right,” referencing the late ultranationalist rabbi whose group was placed on the US terror list 

in 2004. 
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One hundred and five Palestinians were injured, 22 requiring hospitalisation. Twenty Israeli 

police officers were also injured. The next morning, Israel’s internal security minister Amir 

Ohana released a statement condemning “attacks by Arabs”. He said nothing of the violence 

committed by Jews. 

US State Department spokesperson Ned Price condemned the “rhetoric of extremist 

protestors”. However, the US embassy in Jerusalem’s statement that they were “deeply 
concerned” avoided the issue of Jewish extremism. 

Avi Mayer of the American Jewish Committee tweeted: “The individuals perpetrating 
[violence] are as foreign to me and my Judaism as are skinheads, white supremacists, and other 

racists around the world.” But those who chanted “Death to Arabs” in Jerusalem are a 
normalised, accepted part of Israel. 

Members of Lehava, the group that organised the extremist march in Jerusalem, are followers 
of Kahanism, a Jewish supremacist ideology based on the views of Rabbi Meir Kahane. 

Inspired by Kahane, in 1994, Israeli settler Baruch Goldstein massacred 29 Palestinians in the 

West Bank’s Ibrahimi mosque. As recently as 2014, three members of Lehava were charged 

with setting fire to an integrated, bilingual Palestinian-Jewish school. 

In 1988, the Kach Party, Kahanism’s political arm, was banned from running for the Israeli 

Knesset. In 2004, the US State Department labeled Kach a terrorist organisation. But the 

Kahanist movement has recently made its way back into Israel’s government — where it is 

being met with open arms. 

During Israel’s recent election, Benjamin Netanyahu, willing to do anything to hold on to his 

prime ministership, encouraged voters from his own Likud Party to cast their ballots for the 

anti-Arab Religious Zionism slate, which included the Kahanist-inspired Otzma Yehudit Party, 

so that they could make it over the election threshold. Religious Zionism won six seats, 

bringing Kahanism back into Israel’s Knesset for the first time since the 1980s. 

As Netanyahu is proving unable to form a coalition, attention is now turning toward Naftali 
Bennett, the next most likely candidate to become Israel’s prime minister. 

In 2016, Bennett called Israelis to be willing to “give our lives” to annex the West Bank, 
evoking the Kahanist view that terrorist acts against Palestinians are patriotic acts of 

martyrdom. Bennett’s negotiations as he hopes to form a government have included meetings 
with religious Zionism. 

Such statements as Bennett’s call for violence have surely led to increased levels of unrest in 
the Holy Land. After last week’s extremist march in Jerusalem, clashes continued between 

Palestinian protestors and Israeli forces. In addition, rockets were launched from Gaza and the 

Israeli military responded with bombings. Finally, on Sunday, April 25, in order to deescalate 

the situation, Israel’s police commissioner ordered that the barricades at Damascus Gate be 

removed. 

Though the situation in Jerusalem has now calmed, the floodgates of Jewish extremism have 

already been flung wide open. 

The neo-Nazi march in Charlottesville and Trump’s response rightfully alarmed the world. 

Though Trump has been ousted from office, we all know that the violent racist movement that 

blossomed during his presidency did not begin with him and is far from gone. We would be 

wise, in the aftermath of last week’s “Death to Arabs” march in Jerusalem, to speak out against 

Kahanism in Israel. 
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The battle for Jerusalem's Damascus Gate offers a rare beacon of hope 

 

Hanadi Qawasmi 
Amid enduring Israeli repression, a new generation of Palestinians targeted 

by a complex colonial system has emerged to lead the way 

As Ramadan began this month, Palestinians heading towards the Old City 
found the plaza in Damascus Gate blocked by metal barriers. The barricades 

had been erected by Israeli occupation forces to prevent Palestinian youths 
from gathering on the steps of the gate, where they are accustomed to 
spending the long Ramadan nights. 

 

The installation of these impediments sparked the latest round 
of confrontations between Israeli forces and Palestinian youths over the 

gateway to the Old City.  

On 25 April, after nearly a fortnight of escalating clashes, Israeli occupation 

forces withdrew from Damascus Gate, and Palestinians raucously removed 
the barricades. The jubilant cheers and chants accompanying this moment 

invoked a similarly iconic episode of reclamation. On 28 July 2017, 

thousands of Palestinians marched into Al-Aqsa Mosque after two weeks of 
popular protests had pressured Israel into removing metal detectors at the 

compound’s entrances.  

 
The latest wave of confrontations started with hundreds of Palestinian 
youths spontaneously gathering in the vicinity of the closed plaza, in 

defiance of Israeli restrictions. Their mere presence rattled Israeli forces, 
who sought to turn the whole area into a pathway where gathering was 

forbidden. Amid this increased repression, the youths responded by hurling 

stones and fireworks at Israeli forces.  
On 22 April, Israeli settler groups convened a nationalist march to 

Damascus Gate, adding fuel to the already raging fire. The confrontations 

expanded beyond the Damascus Gate area, reaching other Jerusalem 
neighbourhoods and villages.  
 

Youthful fearlessness 

Most of the protagonists in this latest round of confrontations are young 
Palestinians, many without prior experience in political action. Their 

youthful fearlessness has been reflected in their reaction to Israeli 

repression, including smashing police cars, attacking surveillance cameras 
and chasing settlers. Dozens have been arrested or injured. 
Three interlinked factors can help us trace the path that led to this latest 

conflagration: people’s bond to Damascus Gate, settler assaults against 
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Palestinians, and an entrenched process of “social engineering” by Israeli 

authorities targeting the city’s Palestinian youth. 

Preserving the right to sit on the steps of Damascus Gate has underlined this 
round of clashes. People have successfully reclaimed the plaza as a 

Palestinian and Arab space during the last decade, with this reclamation 

rooted in a series of vigils and protests, alongside political, social and 
cultural activities 

 
In 2015, Damascus Gate turned into a flashpoint for direct confrontations 
between Israeli forces and Palestinian youths in the wake of the October 

uprising, when several Palestinians were shot by Israeli forces after stabbing 

incidents. 
Since then, Israeli authorities have initiated a quest to re-impose their 

hegemony over Damascus Gate. They have used repressive measures, such 

as humiliating searches of Palestinian youths, blocking people from sitting 

on the steps, installing surveillance cameras, maintaining a heavy police 
presence and constructing three watchtowers. 

The quest to militarise Damascus Gate and erase its Palestinian identity 

reached new heights with last year’s decision by the Jerusalem municipality 
to name the gate's steps after two Israeli border police officers killed in 2016 

and 2017. 

Social fragmentation 
While such measures cannot expunge the area's Palestinian history or quash 
the Palestinian reclamation movement, they seek to impede its 

transformation into a mobilising force capable of opposing the destruction 
of the city’s social fabric. 

Since the city’s occupation and annexation, Israel has aimed to abolish the 

status of Jerusalem as an urban, unifying centre for all Palestinians by 
isolating it from West Bank communities and surrounding it with 

checkpoints and the separation wall. Israel has also sought to isolate 

Jerusalemites across neighbourhoods fragmented by settlements and settler 
roads. The Palestinian reclamation movement at Damascus Gate turns the 
table on such policies of division, which is why Israel has become fixated 

with controlling the space. 

The second factor fuelling this round of clashes is the aggression of Israeli 
settlers, who are a proxy of the occupying power - but unlike the state and 

its actors, they are unrestrained by diplomatic considerations and indifferent 

to international media reports. Attacks by Israeli settlers against Palestinians 
have become routine, and while most are not captured by the media, those 
that are provide ample evidence of the deep-seated, anti-Palestinian hatred 

motivating them.  



  

 
٣٩

The current wave of confrontations and the accompanying Israeli repression 

cannot be divorced from the broader context of growing colonial aggression 

in Jerusalem, which has become ever more brazen during the last few years. 
Jerusalem receives the full might of Israel's state apparatus, headed by the 

government, implemented by security services and supported by Israeli 

community centres, which seek to co-opt Palestinian youths. The city is also 
preyed upon by a local elite of businessmen concerned only with their own 

interests. 
Policies of containment 
Direct and naked Israeli repression is complemented by a less obvious form, 

based on policies of discipline and containment. Among the aggressive tools 

are home demolitions, including forcing Palestinians to tear down their own 
homes to avoid paying demolition costs. Israeli authorities also 

regularly arrest or expel Palestinian activists, prohibit Palestinian political or 

social organising, target Palestinian commerce and assault worshippers at 

Al-Aqsa Mosque. 
When it comes to policies of assimilation or “soft” repression, Israel 

allocates a considerable chunk of its budget towards depoliticising the 

Palestinian presence in the city. 
In recent years, Israeli public and private institutions have established 

branches in Palestinian neighbourhoods to entrench Israeli control over 

Palestinian lives. Under the pretext of protecting public health, Israeli 
authorities have also exploited the Covid-19 pandemic to strengthen the 
presence of Israeli forces in Palestinian neighbourhoods. 

The recent escalation of aggressive measures in Jerusalem reflects Israel’s 
objective of cementing its sovereignty over all of Jerusalem and rejecting 

any notion of dividing the city. Amid this backdrop, the scenes coming from 

Damascus Gate are a rare beacon of hope. A new generation of Palestinians 
targeted by a complex colonial system has emerged to lead the way, 

oblivious to the precautions traditionally taken by Palestinian protesters.  

This necessitates further reflection on possible ways to save the city and to 
support its people in the face of potential Israeli reprisals. We need a 
national vision that goes beyond slogans and empty rhetoric. As for 

questions over the lack of political consciousness among the youth 

participating in these confrontations, one should recall that it is in the course 
of such confrontations that consciousness is created and crystallised.  
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