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 ّال%�ض�عات ال�اردة في ال0ق��� تع�5 ع' وجهة ن�2 01ابها. 
 ار *ع@ الفق�ات مــ' أصلA0ة *اخBCف م' ق5ل الل�A0ال E0ی 

Fذل HاسـB0Jع@ ال%قاالت أو األخ�ار ال0ي ت�د في ال0ق��� ل*  
 .�ـ� وم�ض�عهمع حEC ال0ق�

 0ـاب أوOال0ق��� *ع@ ال%قاالت ال%�0ج%ة ل 'J%Pة م' تQّالغا 
 ّمف��O' غ�JJY' وXس�ائJلJJ' ه� إب�از وجهة ن�2 هSالء ال0Oـاب
  ئســ�اء ال%�S�ة أو ال%عارضة ل^\اسة إس�ائJل، م%ا ی0\ح للقار

  .ف�صة اإلbالع على وجهات ال�2B ال%`0لفة
 و القـSdـة لــ\Oـة ال%لBCا ال�س *إصـ�ارنتقـ�م اللhخ�ـار األ0ق��ـ�  هــi ــ�ميJال

یـ�زع علـى ال%عJBـJ' وال%ه0%ـJ' إضـافة إلـى ت�ز�عـه علـى نkـ� *jdل ورقـي 
  . ألف ن^`ة إل�0Oون\ة٢٥٠

  ة مالح2ـات أو اق�0احـات، 1%ـاQله ال0ق��� أAQ '%ة أن ت0لقى مBCو�^ع� الل
Hة *إرسال ال0ق��� ل%' ی�غBCالل Hت�ح.  

 ال�0اصل 'j%Q اتQه الغاhة على ولهBJ5%ة على اله�اتف وال%�اقع الBCمع الل 
  .غالف هhا ال0ق���

  
  

  ناللBCة ال%لO\ة لSdو الق�س
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�0k%الo 
  االردن والق�س

 %الFل :'Jp^الق�س عاص%ة فل 
  ٧  سالم عادل على اساس حل ال�ولJ0' ىض�ورة ال�ص�ل ال    
 ىAاالق �C^%ل\ة في الJ٧  االردن ی�ی' اس0%�ار االن0هاكات االس�ائ  
  ل\ة علىJاب\ة ت�ی' االع0�اءات اإلس�ائ\Bال 'Jp^خ ج�اح في الق�سفل\d٨  حي ال  
 خ ج�اح لـ\dال�س�0ر"ّأهالي حي ال" :Fال%ل uv�%ا ل�j٩  ًش  
 اونةA`ة في الق�س: الQلالج�اءات االحاد o�A0B١١  س  

  

  نشSو س\اس\ة
 اع للقان� ال�ولي\Aل لالنJت�ع� إس�ائ 'Jp^١٢  نفل  
 اله�مي zkل مع ی�ABي القj\Cار�ع ال5لd%ة ال\j\C١٢  الق�س في \ةال^\اس واألوضاع ال5ل  
 ة رسائل\BJp^والق� لألح$اب فلo ة ال�5ل%ان\ةQ�B0لة *الق�س االح0الل اع0�اءات ح�ل اله�لk%١٣  ال  

  

  اع0�اءات
 ى٧٩Aاألق �%k0قQ اQال�ا یه�دbا وBb�0^١٤  ن م  
  ف�p0%ام ) أوحانا(ال�ز�� الk0اق 'Jان٢٨ی0عه� ب0أمP١٤   رم  
  ة مع\BامPق%ع وقفة تQ 0لة حأهالياالح0اللk%خ ج�اح *الق�س ال\d١٤  ي ال  
  ح$ما وتع0قل Ek0لي تقJ١٥   م' ش�انها٤ق�ات االح0الل اإلس�ائ  
 ى على دراج0ه اله�ائ\ةAاألق �C^%ال Ek0اق 'b�0^على م �P��Q نح�اس ٌ ُّ  ١٥  

  

  اع0�اءات/ تقار��
 ى و٢٠Aع االح0الل رفع ٤٤ً ت�ن\^ا لألقBه� ال%اضاإلب�ا�\%ي في األذانً وق0ا مd١٥  ي ال  

  نشSو مق�س\ة
 يkع سل5ها وته��� الBخ ج�اح م' أجل م\dل أرض في الJC^إج�اء ت �J%C0١٦  ّال0%اس ل  

  

  اص�ارات
 "الت وآالم�p* �J^B%ي.. "نالBJp^اك�ة وال�ج�ان الفلh١٧  رحلة في ال  

  آراء ع��5ة م�0ج%ة
 'JJBJp^قة أراضي الفل�   ١٩  هhjا ت�dO إس�ائJل ع' أن\ابها ̂ل
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  نCلJ$�ةاخ�ار *اال

 King receives US delegation from legislative, executive branches ٢١  
 Shtayyeh calls on UNICEF, UN bodies to follow up on latest Human 

Rights Watch report ٢١  
 Malki sends letter to ICC over Israel’s actions against Palestinians in 

Sheikh Jarrah ٢٢  
 'Death to the Arabs': Racialized violence has always defined Israel ٢٢  
 Palestinian vote delay threatens Abbas-Hamas ties experts ٢٣  
 PPS: “Israeli Soldiers Abduct 19 Palestinians In West Bank” ٢٤  
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  االردن والق�س
Fال%ل :'Jp^الق�س عاص%ة فل  

  سالم عادل على اساس حل ال�ولJ0'ى �ورة ال�ص�ل الض
، ل جاللة ال%لF ع5�هللا ال�اني، اس0ق5-   ال�أi–ع%ان  oی�م االثJB'، وف�ا أم��j\ا ر�\ع ال%^�0

قب�ئاسة ع�P مCل� ال�Jdخ األم��jي ال^BJات�ر ال�Q%ق�اbي ���1 م�Jفي، ضE مB^� ال�d األوس� 
مي *ال�J5 األب\@، ب��� ماكغ�رك، وال%�ع�ث األم��jي ال`اص إلى وش%ال أف���\ا في مCل� األم' الق�

  .ال\%'، ت\%�ثي لJ�رBJ1غ، *اإلضافة إلى ع�د م' ال%^SولJ' م' وزارتي ال�فاع وال`ارج\ة
، خالل اللقاء، *zk القPاQا ذات االه0%ام ال%�0dك، وفي مق�م0ها القP\ة ...  oوج�

تu\�O الCه�د إلعادة إbالق ال%فاوضات بJ' الفل^JJBJp' الفل^BJp\ة، حzJ أك� جاللة ال%لF ض�ورة 
واإلس�ائJلJJ' لل�ص�ل إلى ال^الم العادل والdامل، على أساس حل ال�ولJ0'، *%ا v '%PQ\ام ال�ولة 

 ١٩٦٧الفل^BJp\ة ال%^0قلة، ذات ال^\ادة والقابلة للk\اة، على خ��p ال�ا*ع م' ح$��ان عام 
  .وعاص%0ها الق�س الv�d\ة

�pاألوس�، وم^اعي ال�0صل إلى حل�ل وت �dقة الpBق اللقاء إلى األزمات ال0ي ت%� بها م ق
س\اس\ة لها، إضافة إلى اآلثار الBاج%ة ع' جائkة �1رونا على ال%^��0ات االقA0ادQة واالج0%ا�\ة 

  .واألمB\ة، وأه%\ة تu\�O الCه�د ال%1�0dة ل%Cابه0ها
  .ة ال%لF لل^\اسات، وال^ف�Jة األردن\ة في واشpB'وح�P اللقاء رئ\� ال�زراء، وم^d0ارة جالل

 i٣ص/٤/٥/٢٠٢١ال�أ  
***  

  االردن ی�ی' اس0%�ار االن0هاكات االس�ائJل\ة في ال%^C� االقAى
 

ندان� وزارة ال`ارج\ة وشSو ال%غJY�0' اس0%�ار االن0هاكات اإلس�ائJل\ة في  - ال�س�0ر–ّع%ان 
��u وXمعانها *االن0هاكات م' خالل ال^%اح *إدخال ال�kم الق�سي الd/ ال%^C� األقAى ال%�ارك

ال�p0%فJ' الى ال%^C� في أول أQام الع�d األواخ� م' شه� رمPان ال%�ارك وت�k ح%اQة الb�dة 
   .اإلس�ائJل\ة

وقال الBا�b ال�س%ي *اسE ال�زارة ال^ف�J ض\u هللا الفای$، في ب\ان اإلثJB'، إن ال%%لOة ت�ی' 
ً *�k ال%^C� وت�فPها، وتع�ها ان0هاكا صارخا لل�ضع القائE ال0ار�`ي والقان�ني، ال�A0فات اإلس�ائJل\ة ً

 �C^%مة ال�kة، ول\v�dل الق�ة القائ%ة *االح0الل في الق�س الJنوللقان� ال�ولي، والل0$امات إس�ائ
اح0ه ال�kم الق�سي الj* u��dامل م^/ وأك� الفای$ أن ال%^C� األقAى ال%�ارك. وق�س\ة الdه� الفJPل

ن دون%ا، ه� مjان ��ادة خال� لل%^ل%J'، وأن إدارة أوقاف الق�س وشSو ال%^C� ١٤٤ال�الغة  ً
ناألقAى ال%�ارك األردن\ة هي الCهة صاح�ة االخA0اص ال�حJ� وال�Ak *إدارة 1افة شSو ال�kم  i

 .نوتE\2B ال�خ�ل إل\ه *%�جH القان� ال�ولي وال�ضع القائE ال0ار�`ي والقان�ني



  

 
٨

لفای$ الى أن ال�زارة وجه� ال�Jم إلى إس�ائJل م�1hة احC0اج رس%\ة bال05ها فJها *الOف وأشار ا
ع' ان0هاكاتها واس0ف$ازاتها، واح�0ام ال�ضع القائE ال0ار�`ي والقان�ني، واح�0ام سلpة وصالح\ات إدارة 

  .نأوقاف الق�س وشSو ال%^C� األقAى ال%�ارك
%k00%ع ال�ولي بC%الفای$ ال Hالb اإلن0هاكات ك%ا uvل ل�Jغ� على إس�ائPول\اته للS^ل م

u��dم ال�kال%^0%�ة في ال.  
  ٤/٥/٢٠٢١ال�س�0ر 

*** 
 فل^Jp' الB\اب\ة ت�ی' االع0�اءات اإلس�ائJل\ة على حي الd\خ ج�اح في الق�س

 

دان رئ\� واعPاء لBCة فل^Jp' الB\اب\ة االع0�اءات االس�ائJل\ة على أهالي حي  -  ب�0ا–ع%ان 
 ج�اح في الق�س ال%0kلة، وم%ارساتها الع��ABة تCاه ال%^\JJk' ومBعهE م' ال�ص�ل إلى أماك' الd\خ

 .ال��ادة، خاصة في م�یBة الق�س ال%0kلة
، خالل اج0%اع وقال رئ\� اللBCة الBا ی�م االثJB'، إن اللBCة ت0ا*ع *قل� ج%\ع iئH دمحم ال2ه�او

^0%�ة الق�ة م' م�اuv جاللة ال%لF ع5�هللا ال�اني iال�p0رات ال0ي ت�C على اراضي ب�J ال%ق�س، م
 .ال0ي 1ان� على ال�وام ثاب0ة ومBاص�ة للق�س والقP\ة الفل^BJp\ة

 uv2%ات ال�ول\ة ل�B%هات ال�س%\ة والCغ� على ج%\ع الPة س�0اصل الBCواضاف أن الل
 .iال0ه�JC الق�A الih ت%ارسه اس�ائJل على ابBاء حي الd\خ ج�اح

P\ة الفل^BJp\ة ت0%0ع *األه%\ة ال�J5Oة ل�o اعPاء مCل� ال�Bاب شأنهE شأن ج%\ع واك� أن الق
االردنJJ'، م�%Bا في ال�ق� ذاته دور اإلعالم الQ ihع� ش��jا رئ\^ا في ال�فاع ع' القP\ة الفل^BJp\ة 

 .قوحق� اهلها
مغ�J ب�ورهE، اك� اعPاء اللBCة، ال�Bاب فای$ *�5Aص وراش� ال�dحة واح%� ال^�احBة و

اله%الن واح%� ال`الیلة، اه%\ة تu\�O الCه�د والع%ل صفا واح�ا مع ج%\ع الCهات ال�س%\ة للPغ� 
تCاه إدانة هhه الهC%ات الع�وان\ة على ابBاء شعB5ا في م�یBة الق�س، وتع$�$ م�uv اللBCة ال�اف@ ألQة 

 ال%^Bb�0ات وم^ح ه��0ها ق�ارات تh`0ها اس�ائJل �\%ا ی0عل� ب0ه�JC ابBاء ال%�یBة ل�0س\ع م^احة
 .الفل^BJp\ة

وفي نهاQة االج0%اع، ت�اف� اعPاء اللBCة ال�Pkر على اخ0\ار الBائH راش� ال�dحة مق�را لها 
  .ًخلفا لل%�ح�م الBائH حازم ال%Cالي، *اإلضافة إلى اعالن انP%ام الBائH ع%اد الع�وان إلى ع0��Pها

  )ب�0ا(
 ٤/٥/٢٠٢١ال�س�0ر 

*** 
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 ًش�jا ل%�uv ال%لF: "ال�س�0ر"ّالd\خ ج�اح لـأهالي حي 
 ن\فJ' ع5�الهادi: ك�50

نخ�p ما ی$ال یلف قP\ة حي الd\خ ج�اح وXخالء سjانه الفل^JJBJp' الQ ihق�Bp هhه   ّ
ّال%pBقة ال%ه%ة في م�یBة الق�س، خ�p ی1S� ال%ق�س�J وسjان هhا الkي أن زواله �jQ ب�k0ك  ن ن

م� 0kQاج خ�pات ع%ل\ة وجادة لل�k0ك لل%jk%ة الBCائ\ة ال�ول\ة أو ح0ى س\اسي أك�� مBه قان�ني، فاأل
ّ سjان هhا الkي الih �حّ *ات� تع� لها ع%ل\ا الن0هاكها ال0ل��ح بهhه ال`�pة، ل�uv اس�ائJل ع' ج��%ة
 .ح0ى الل2kة لE یE0 اإلق�ار قان�نا *%الOه ال�k\قي

\Pل\ة إرجاء قJة العل\ا اإلس�ائ%jk%ع' في ق�ار الQ Eا ل%Yخ ج�اح إلى ی�م ال`%\�، ر\dّة حي ال
ّسjان الkي وال%ق�س�J�1 'Jا، فل� أمهل�هE ألف سBة، ل' یk0ق� ما ی���ه الCانH اإلس�ائJلي في حل هhه 
 �Oل%Q 'م Eه Eعلى أساس أنه 'JBb�0^%ي وع�د م' الkان الjس 'Jة، وال�امي إلج�اء اتفاق ب\Pنالق

م' ال^jان أو الفل^JJBJp' عامة، *ال0الي فان ان20ار ی�م  �م عل\ه أiُأرض الkي، وهhا األم� ل' Qق
 .ألن ما أرادته ال%jk%ة لE ول' یk0ق�» مق�س\ا وفل^BJp\ا«ال`%\� أم� غ�J م�حH *ه 

ك��Jة هي اآلراء ال0ي j\kQها الdارع ال%ق�سي والفل^BJpي بهhه القP\ة، لBOها في مC%لها 
�اجهة آخ� أشjال االح0الل في العالE، اح0الل �PQب *jل الق�انJ' تC%ع على نقpة واح�ة، أنهE في م

نوال��d\ة ال�ول\ة ع�ض الkائ�، و�%Pي في خppه اإلح0الل\ة دو ت�uv، مC0اوزا 1ل ال�Pا*� 
ّالقان�ن\ة وح0ى اإلن^ان\ة، ال0ي غاب� بل انع�م� في ان0هاكات هhا الع�و ال�AQ ih بJ' الJk' واالخ� 

 .�bان\ة في مBازل وأراضي الق�س وفل^Jp'ّعلى م� أذرعه ال^
، و��و  �Jوال%ق�س �JBJp^ه الفلB%ق�ره و��Q ،خ ج�اح\dة ال\Pاألردن م�قفا مه%ا في ق uvنو ن ن ّ
 Eخ ج�اح، وت0عا�\dي ب�ثائ� ح�ل أرض الBJp^الفل HانCما زود ال�Bي، عkة ال\Pل قkاة لCن �b ه*ّ ق

p`* لJه ال�ثائ� إذا ما ال0$م� اس�ائhة ه%\v ة، ال0ي ولألسف وفقا\Pالق �\J^ا ع' ت�Jات قان�ن\ة، *ع�
آلراء ش`A\ات م' الق�س تPعها في هhا الu\JBA0 *عJ�ا آالف األم\ال ع' الu\BA0 القان�ني، فهي 

�k* ا*ع س\اسيp* ت0عامل معها. 
في م0ا*عة خاصة مع ع�د م' سjان حي الd\خ ج�اح في الق�س ال%0kلة ع�5 » ال�س�0ر»

أi اه0%ام للCانH القان�ني، تع�J ال ووا أن اس�ائJل ت0عامل مع القP\ة *pا*ع س\اسي، الهاتف، أك�
نوال%jk%ة أرجأت القP\ة لل`%\�، إلمهال ال^jان ال�ص�ل إلتفاق مع ال%^JBb�0' الhی' ی$ع%� 

 .في ال%^اك' ودفع آجارات لهE، على أن نع�0ف بهE أصkا*ا ألرض الkي مل0JOهE لألرض لل�قاء
 م�ور ال%�uv األردني عال\ا، ورأوا *ه ج�أة ح� ال j%Q' ال%�ور عل\ه» ال�س�0ر«� وث%' مk0�ث

ّال�Oام، �1 ال�ثائ� ال0ي زود بها ال^لpة ال�Bb\ة الفل^BJp\ة غ�Jت م' شjل القP\ة، وd1ف� اف�0اءات  ّ ن
اءات ال0ي اس�ائJل\ة �J�1ة *dأن ملO\ة أرض الkي، مع�JY' ع' أملهE أن Q%ارس األردن م$��ا م' اإلج�

تعJ� ال�k ال%ق�سي ألصkا*ه، ألن اس�ائJل ت0عامل مع هhه القP\ة *%�2Bر س\اسي أك�� مBه قان�ني، 
 .تها ل0فاصJل الk\اة في الق�س ال%0kلةاك�اقي إدار



  

 
١٠

ّنJ5ل ال�Oد أح� سjان حي الd\خ ج�اح قال انه على ال�غE م' م�ور أك�� م' ثالثة عق�د على 
لE تBاق  اi م' ال%kاكE ملO\ة األرض بل اك0ف� ب�ث\قة تق�م� بها القP\ة في مkاكE االح0الل 

الC%�\ات االسp\0ان\ة، وث�5 ع�م وج�د اi أصل لها قان�ن\ا، عل%ا *أنها ت�عي م' خاللها ت^JCل 
، وخالل العق�د ال%اض\ة لE ت^p0ع الC%�\ات االسp\0ان\ة اث�ات مل0JOها ١٩٧٢وملO\ة األرض في العام 

�J االث�اتات الالزمة ل�یهE س�اء في دائ�ة ت^JCل األراضي أو في أi مSس^ة اس�ائJل\ة لألرض لع�م ت�ف
وأشار ال�Oد الى انه *ال�غE م' ع�م نقاش ملO\ة األرض م' ق5ل ال%jk%ة ال%�1$�ة صاح�ة . oأخ�

ت في االخA0اس في ال�5 في ملO\ة األرض إال أن مkاكE االح0الل تA�ر الق�ار تل� الق�ار *إخالء عائال
 .حي الd\خ ج�اح

وJY' ال�Oد انه، ال�Jم، ت�ج� عائالت ت�k خ�p اإلخالء في أi ل2kة، الف0ا الى ان ع�دها 
 .عائلة، م5Bها الى انه ل\� الق�ار األول الih یE0 *ه اخالء ع�ائل م' هhا الkي) ١٢(Qقارب الـ 

الق�س *jdل عام، C$أ م' اس0ه�اف م�یBة ی0واع�50 ال�Oد اس0ه�اف حي الd\خ ج�اح ج$ء ال 
 �k* ال0ي ت%ارس �JCال ج$ء م' س\اسة ال0هk5\عة الpYوالع�ی� م' األح\اء ال%ع�ضة لله�م واإلخالء و

 .الdعH الفل^BJpي
وث%' ال�Oد ال%�uv األردني، في ت^ل\E وثائ� خاصة *kي الd\خ ج�اح، مB%0\ا أن ی�اصل 

%ا أك� صالح دQاب أن ال%jk%ة ت�2B اآلن �\ .oجه�ده ال�بل�ماس\ة لkل هhه القP\ة، على م^�0 دولي
*ق�ار ی0عل� *أرYعة ب�Jت إلخالئها، وYع� ثالثة أشه� وتk�ی�ا في األول م' آب سE0J اخالء أرYعة ب�Jت 

، مBJ5ا أنه ی�ج� حال\ا   ته�د ال%¢ات تن ش`Aا مه�دو *اإلخالء الف�0ة ال%ق5لة، والق�اراo٥٥٠أخ�
 .اآلخ��' م' سjان الkي

Qل، أJ5ى نBفهي ح�ب ن`�ضها لل�فاع م Eل' ن^0^ل 'kح ج�اح قال� ن\dي حي الBا م' ساكPّ
نع' حق�قBا، Q^ان�نا بها األردن الih *^عى ل0ق�EQ الع� *jل ما Q%لF م' امjان\ات، و1ان آخ�ها ت$و�� 

'JBb�0^%علها امالكا للCل لJازل ال0ي ت^عى اس�ائB%خ ج�اح وال\dة ب�ثائ� ح�ل أرض حي الpّال^ل. 
ارت نJ5ل إلى أن هhه القP\ة *أ*عاد س\اس\ة وت0kاج إلى حل س\اسي Qأتي *الل�Cء ل%jkة وأش

ّالBCاQات ال�ول\ة، و1لBا أمل أن ی�ع%Bا األردن بهhه ال`�pة، ذلF أن اس�ائJل ت�A على جعل القP\ة 
ا غ�J س\اس\ة، *عJ�ا ع' أi تفاصJل قان�ن\ة، �1نها تB5ي ق�اراتها *اإلخالء على وثائ� ث�5 *أنه

�Bb�0^%ها الO0ل%Q ،ةk\kة أن ن0فاوض مع  .نص\Pل�5 في ق�ار ارجائها للقb ة%jk%ل أن الJ5ن �BJYو
نال%^JBb�0' لغاQات ال�ص�ل إلتفاق، ش��pة االع�0اف بهE أنهE م' Q%ل�O أرض الkي، وهhا لE ول' 

Bا إلى حkQ 'J�ث، وه� أم� م�ف�ض ج%لة وتفA\ال، ل' ن�ضى *ه مpلقا، وس�Bقى ن�ف خلف حق�ق
وث%�B مBى ال%�uv األردني ورات *ه *�pلة ح�\�\ة في زم' ت�ف *ه الق�س ال%0kلة وح�ها  .نJلها

  .نت�اجه اح0الال ال �Qف عB� أi قان� أو اتفاv\ة أو ش��\ة دول\ة، و1ل ما Q^عى له ته��� الق�س
  ٢ص/٤/٥/٢٠٢١ال�س�0ر 

*** 



  

 
١١

  سo�A0B لالج�اءات االحادQة في الق�س: ال`Aاونة
 

 زار رئ\� ال�زراء ال��01ر *�d ال`Aاونة ی�افقه ع�د م' ال�زراء، أم�  -  ال�أi–ع%ان 
�JC%ح الAالف �Jع* 'JJk\^%ة لل¢Bان\ة ال�وم االرث�ذ�1 في ع%ان وق�م ال0ه�pدار م ،'JBاالث. 

واك� رئ\� ال�زراء خالل لقائه ال%�pان خ��^�0ف�رس عpا هللا م�pان االردن لل�وم االرث�ذ�1 
ؤساء ومB�وYي الBOائ� في االردن، انBا في هhا ال5ل� *�\ادة جاللة ال%لF ع5�هللا ال�اني وس%� األم�J ور

الJ^k' ب' ع5�هللا ال�اني ولي العه� ن�\  E\v ال�ئام وال0عاض� وال0آخي ال�k\قي الih ی�BpYا ج%\عا 
'JJk\^وم 'J%م^ل.  

0kفل س��ا *األ�\اد ال�یB\ة ون�0ادل نk' ج%\عا ش�1اء في هhا ال�b' ن»:وقال رئ\� ال�زراء
 $JJ%0اولة م' شأنها ال ق�ر هللا الkة مQي على اAا ال5ل� عh1�ا أن هSاس�ات الع$�$ة، مB%ه الhال0هاني به

 .«بJ' اف�اد ال%0C%ع ال�اح�
واك� ال`Aاونة أن جاللة ال%لF ع5�هللا ال�اني *اع�0اره ال�صي على ال%ق�سات اإلسالم\ة 

الق�س یBه@ بهhه ال%^Sول\ة ال�J5Oة *jل شCاعة واق�ام لل%kاف2ة على ه��ة الق�س وال%^\k\ة في 
 .الu��d وbا*عها وخ�Aص0Jها واهلها

نولف� إلى اه%\ة ال�ور الih تق�م *ه الBOائ� وYال0عاو مع االوقاف في الق�س واهلBا فJها 
سo�A0J لOل اإلج�اءات األحادQة ل�عE واسBاد ال�صاQة الهاش%\ة، م1S�ا ان االردن و�Y\ادته الهاش%\ة 

 .ال0ي تkاول ال0غ�JJ م' ال�ضع ال0ار�`ي القائE في الق�س *jل ال�سائل ال^\اس\ة والقان�ن\ة
رئ\� مCل� / م' جه0ه، اك� ال%�pان خ��^�0ف�رس عpا هللا م�pان األردن لل�وم االرث�ذ�1 

�0dك بJ' ال%^ل%J' وال%^\JJk'، م1S�ا رؤساء الBOائ� في االردن، ت%J$ الkالة االردن\ة في ال�\  ال%
  .اع0$از ال%^\JJk' ب�صاQة جاللة ال%لF ع5�هللا ال�اني على ال%ق�سات االسالم\ة وال%^\k\ة في الق�س

ن سBة، و�Bه�P ١٤٠٠نوقال إن ال%^ل%J' وال%^\�d\�Q 'JJk على هhا ال�0اب مhB اك�� م' 
%* 'J%ة لل%^ل¢B0%ع م0ق�ما *ال0هC%ان ال%�اركس��ا *`�مة الPاس�ة شه� رمB. 

وث%' ال%�pان عpا هللا ال^\اسات واالج�اءات ال0ي تh`0ها ال�ولة لل%kاف2ة على االم' 
. واالس0ق�ار وجه�دها في الi�A0 لCائkة �1رونا وت�ف�J الJ5¢ة اآلمBة إلداء الdعائ� ال�یB\ة والAالوات

  )ب�0ا(
 i٣ص/٤/٥/٢٠٢١ال�أ  

***  
  
  
  
  



  

 
١٢

  نشSو س\اس\ة
 نع� إس�ائJل لالنA\اع للقان� ال�وليفل^Jp' ت�

 

   1امل اب�ا�\E وال�1االت- الق�س ال%0kلة  
bال�5 وزارة ال`ارج\ة الفل^BJp\ة ال%0C%ع ال�ولي بk0%ل م^Sول\اته القان�ن\ة واألخالv\ة وات`اذ 

ق نما یل$م م' إج�اءات إلج�ار اس�ائJل على االنA\اع للقان� ال�ولي، ووuv ال0عامل معها 1�ولة ف�
  .نالقان� ومkاس05ها

 االح�، إلى ال%��\ة رج\ة الفل^BJpي ر�اض ال%الOي،جاء ذلF خالل رسالة *ع�ها وز�� ال`ا
العامة للBCائ\ة ال�ول\ة فات� بB^�دا، ح�ل ما ی0ع�ض له أهالي حي الd\خ في م�یBة الق�س ال%0kلة م' 

  .�لE وته�JC م' ق5ل االح0الل االس�ائJلي
%الOي ی0ا*ع ت�pرات قP\ة أهالي حي الd\خ ج�اح *ال�J^B0 الOامل مع وأوض�k ال�زارة أن ال

االردن في س\اق الCه�د ال^\اس\ة وال�بل�ماس\ة ال0ي تh5لها ال�زارة ل�عE واسBاد العائالت ال%ه�دة *ال�pد 
  .وال0ه�JC في حي الd\خ ج�اح

 ن�2ائه األوروo 'JJYولف�0 ال`ارج\ة الفل^BJp\ة إلى أن ال%الOي أج� ج%لة م' االتAاالت مع
  .نواألمانة العامة لCامعة ال�ول الع�Y\ة وم2B%ة ال0عاو اإلسالمي

ودان� ال�زارة ق�ار العل\ا االس�ائJل\ة الih ات`hته أول أم� في قP\ة أهالي حي الd\خ ج�اح، 
JBb�0^%لل �kي الpعQ اق@ ت%اما مع القان� ال�ولي، خاصة أنهB0مق�5ل و� �Jنواع�50ته م�ف�ضا وغ '

 'Jاو ب^Q ا�Jpا وخkل ان0هاكا فاضjdل وأوراق م$ورة، و�bعلى أساس *ا �JBال0ي ب Eفي ادعاءاتهi
الCالد والkP\ة، و�2ه� م�o ت�ر� ال%jk%ة االس�ائJل\ة في ش�عBة وتغp\ة ان0هاكات وج�ائE االح0الل 

  ...ق�س ال%0kلةوال%^JBb�0' في س�قة األرض وتآم�ها العلBي على الdعH الفل^BJpي وتk�ی�ا في ال
 i٨ص/٤/٥/٢٠٢١ال�أ  

*** 
   ال5لj\C\ة ال%dار�ع ال5لj\Cي القABل مع ی�zk اله�مي

  الق�س في ال^\اس\ة واألوضاع
    

 ،٣/٥/٢٠٢١ االثBـJ' ی�م اله�مي، فادi الق�س نشSو وز�� *zk - وفا ٢٠٢١- ٥- ٣ الق�س
  .*ال%�یBة ال5لj\C\ة الB0%��ة ال%dار�ع �\فJ' دانJ\ال *الق�س ال5لj\Cي العام القABل مع

 ال5لj\C\ـة الB0%\ـة و1الـة مـ' ومـ^SولJ' ال5لj\Cي العام للقABل اله�مي اس��0ال خالل ذلF جاء
  .ال�ام ب5ل�ة الق�س نشSو وزارة في

 ال%%0�ة للف�0ة لفل^Jp' نتعاو ب�نامج وضع *A�د *الدها أن إلى ال5لj\Cي العام القABل وأشارت
 فل^Jp'، في ن*ال0عاو ال��pلة بلj\Cا خ�5ة على الC�ی� ال�5نامج QعzJk* �%0 ،٢٠٢٦ وح0ى ٢٠٢٢ م'

  .وال0عل\E ال�dاب ت%Jj' ه%ا رئ\^J0J' رJ1$تJ' ح�ل ال�5نامج تE\%A سE0J أنه مP\فة



  

 
١٣

  .الv�d\ة الق�س ذلF في *%ا فل^Jp'، كامل س\غpي ال%^0ق5لي ال�5نامج أن ن�ه� ك%ا
،  م�یBـة فـي سـB0فh وال0ـي ال�5نـامج Qـd%لها أن قـعال%�0 ال%ـdار�ع اسـ0ع�اض اللقـاء، خالل oوج�

  .الق�س
 األوضـاع تpـ�رات علـى ال%�افـ�، وال�فـ� ال5لj\Cـي العـام القABل اله�مي، أbلع آخ�، س\اق وفي

 مـ' فلـ^BJp\ة عـائالت إخـالء علـى االحـ0الل سـلpات إق�ام م`ا�b م' مhkرا الق�س، م�یBة في ال`�Jpة
  .ال%^JBb�0' لAالح ج�اح الd\خ حي

ــي، االتkــاد خاللهـــا ومــ' بلj\Cــا، دعــاو Yــ�ك إلـــى األوروk0غ� أجـــل مــ' الPمـــة علــى الــ�jkال 
  .الق�س م�یBة في الA0%اع�ة ان0هاكاتها ل�uv اإلس�ائJل\ة

  ٣/٥/٢٠٢١ و1الة األن�اء الفل^BJp\ة وفا
***  

  اله�لQ�Bة ال�5ل%ان\ة oوالق� لألح$اب فل^BJp\ة رسائل
  0kلةال% *الق�س االح0الل اع0�اءات ح�ل

  

 ی�م سل\%ان، روان ه�لB�ا م%لOة ل�o فل^Jp' دولة سف�Jة وجه� - وفا ٢٠٢١- ٥- ٣ أم^�0دام
،'JBوالقـ� األحـ$اب م`0لـف إلى رسائل االثo ـة، ال�5ل%ان\ـةQ�Bـاء لـه ی0عـ�ض مـا حـ�ل اله�لBا أبB5فـي شـع 

 وال%ـ^JBb�0'، اإلسـ�ائJلي االحـ0الل قـ�ات ق5ـل مـ' خJpـ�ة واع0ـ�اءات تـAعJ� مـ' ال%0kلـة القـ�س م�یBة
Eه�JCوته Eده�bم' *الق�ة و EازلهBم EهJخ حي في وأراض\dج�اح ال.  

 اله�لQ�Bـة ال�jkمـة v\ـام *ـ�Pورة اله�لQ�Bـة ال�5ل%ان\ـة oوالقـ� األح$اب سل\%ان، ال^ف�Jة وbال�5
 JB'ال%�اb ت^0ه�ف ال0ي الع�وان\ة اإلج�اءات ج%\ع ل�uv *االح0الل، القائ%ة الق�ة إس�ائJل، على *الPغ�

'JJBJp^الفلـ ،EـاتهOرأســها وعلـى وم%0ل uـvـ� ع%ل\ـات وJCالقــ^� ال0هi ة للعـائالت\BJp^ــة مـ' الفلـBم�ی 
ــv�d\ة، القــ�س ــ�اءات ووvــu ال ــة ضــ�هE، والk0ــ��@ االع0 ــي القJــ�د وXزال  ال%ــ�اJBb' قحقــ� ت0BهــF ال0

'JJBJp^الفل.  
 اله�لQ�Bـة، ال�5ل%ان\ة �oوالق األح$اب وم`0لف ال�jkمة مع وجه�دها اتAاالتها ال^فارة وت�اصل

Fلh12%ات مع وB0%ع مC%ا في الفاعلة ال%�ني ال�Bبه�ف ه�ل �dح Eال�ع �Jوال0أی uv�%ي للBJp^الفل.  
  ٣/٥/٢٠٢١ و1الة األن�اء الفل^BJp\ة وفا

***  

  
  
  
  



  

 
١٤

  اع0�اءات
  ن م^Bb�0ا وbال�ا یه�دQا Qقk0%� األقAى٧٩

  

JB'، ال�Jم االثJB'، ال%^C� األقAى ال%�ارك، ع�dات ال%^b�0  اقEk0– الk\اة الC�ی�ة - الق�س 
وقالـ� األوقـاف اإلسـالم\ة فـي القـ�س، إن  .م' جهة *اب ال%غارYة، *k%اQـة مـd�دة مـ' شـ�bة االحـ0الل

 bال�ـا یه�دQـا نفـhوا جـ�الت اسـ0ف$از�ة فـي *احـات األقـAى، إلـى أن غـادروه مـ' *ـاب ٢٠ م^Bb�0ا و٥٩
  .ال^ل^لة

  ٤/٥/٢٠٢١الk\اة الC�ی�ة 
***  

   رمPان٢٨ی0عه� ب0أمJ' اقk0ام ) أوحانا(ال�ز�� ال�p0%ف 
  

" ال%ع5ـ�"، لعـAا*ات )ع%Jـ� أوحانـا(تعه� وز�� األم' في ح�jمـة االحـ0الل اإلسـ�ائJلي، الp0%ـ�ف 
C� األقــAى فــي مــا Qــ^%ى   مــ' شــه� ٢٨ت$امBــا مــع الـــ " یــ�م القــ�س"ب0ــأمJ' اقk0اماتهــا ال�اســعة لل%ـ̂ـ

  .رمPان الفJPل
م' أك�� ال�زراء ال�اع%J' لC%اعات ال%ع5� في ح�jمة االح0الل، ) أوحانا(�p0%ف و�ع� ال�ز�� ال

 *أن ت`�A ال^احة الv�d\ة لل%^C� األقAى ٢٠٢٠ن�ف%�5 / ت��d' ال�اني٦وس�5 وأن bالH ب0ار�خ 
" ال%ع5ـ�"وت`pـ� ج%اعـات  .لعـAا*ات ال%ـ^JBb�0' ال%قk0%ـJ' لل%ـ^C� األقـAى" م�رسة ت�ارت\ة"ال%�ارك 

hــ JفB0ـــ^%ى بلQ ى ال%�ـــارك *ـــال0$ام' مـــع مـــاAاألقـــ �C^ـــام م�1ـــ$ لل%ـــk0اق iٍ  ١٠، ب0ـــار�خ "یـــ�م القـــ�س"ٍ
 رمPان، و�0ـP%' م`pـ� تلـF الC%اعـات تـ�ن\� ال%ـ^C� األقـAى ٢٨، ال%�اف� ل�Jم ٢٠٢١مای� /Qارأ

�C^%ال �\kة ج%ا�\ة في مQق�س تل%�دb ة،  .ٍع�5 إقامة\BJp^ع5\ة ال%ق�سـ\ة والفلـdودع� األوسا� الـ
ــي ال%ــ^C� األقــAى ال%�ــارك یــ�م  ــا� وال�0اجــ� ال�ــ�d ف Yال� uــ\�O0ــة ل \Bbــة وال�\Bــات ال�ی  i٢٨وال%�ج�\

  ".ال%ع5�"رمPان لA� وXفdال م`ppات عAا*ات 
  ٣/٥/٢٠٢١م�قع م�یBة الق�س 

***  
   حي الd\خ ج�اح *الق�س ال%0kلةأهالياالح0الل Qق%ع وقفة تPامB\ة مع 

  

ش�bة االح0الل، مـ^اء یـ�م االثBـJ'،   ق%ع�– ج��kان  دQاال– ةالC�ی�  الk\اة– الق�س ال%0kلة
لـAالح  وقفه تPامB\ة مـع أهـالي حـي الـd\خ جـ�اح ال%هـ�دة مBـازلهE *ـاإلخالء وال%ـAادرة، ٣/٥/٢٠٢١

قواس0�ع� ش�bة االح0الل ف� ال`\الة وم��1ة ال%\اه العادمة لق%ـع ال%ـdارJ1'،   .الC%�\ات االسp\0ان\ة
ن�\%ا قام ال%^�Bb�0 ال�p0%ف� *إلقاء ع�د م' ال$جاجات الفارغـة علـى  .*ال�Pب Eق5ل أن تعi�0 علJه ن

  .ال%dارJ1'، 1%ا حاول ع�د مBهE اس0ف$از ال%�اJBb' *إشعال ال%�س\قى *�Aت عال في ال%jان
  ٤/٥/٢٠٢١الk\اة الC�ی�ة 

***  
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   م' ش�انها٤ق�ات االح0الل اإلس�ائJلي تقEk0 ح$ما وتع0قل 
  

، أرYعة ش�ان مـ' بلـ�ة ٢٠٢١مای� /Qارأ ٣ح0الل اإلس�ائJلي، ف�C ی�م االثJB'، اع0قل� ق�ات اال
  .قح$ما ش%ال ش� الق�س ال%0kلة، *ع� اقk0امها ودهE الع�ی� م' أح\ائها وش�ارعها ومBازلها

ع5ـ� هللا حـ^J' ال`JpـH، §دمحم ح%ـ$ة م�ـارك، وأQ%ـ' خـ�P عقـاب، : ًوش%ل� االع0قاالت، 1ال م'
�J%kع5� ال EQ�ونHJp`ال .  

، فقـ� شـه�ت بلـ�ة i٢٠٢١وH^kY ال�0ث�J الdه� الih أج�اه م�قع م�یBة الق�س لdه� ن\^ان 
ً نقا� اش�0اك وم�اجهة مع االح0الل اإلس�ائJلي، *%ع�ل نق0pي م�اجهة أسـ��5\ا، تق���ـا، ٧ح$ما ت^JCل  ً

  .إذ تع� ح$ما م' الBقا� ال^اخBة وSYر ال%�اجهة ال�ارزة في الق�س ال%0kلة
  ٣/٥/٢٠٢١قع م�یBة الق�س م�

***  
نح�اس �P��Q على م^b�0' اقEk0 ال%^C� األقAى على دراج0ه اله�ائ\ة ٌ ُّ  

  

 �C^ـ' حــ�اس ال%ــj%ىتAال%�ــارك، مــ^اء یــ�م األقــ 'JــBــارأ ٣، االثQ/ مــ' ال�ــ�@ ٢٠٢١مــای� ،
  .على م^b�0' اقEk0 ال%^C� م' جهة *اب األس�ا� على دراج0ه اله�ائ\ة

Bّة الق�س أن ش�bة االح0الل اإلس�ائJلي ق� اس0ل%� ال%^b�0' م' حـ�اس وقال م�اسل م�قع م�ی
  .نال%^C� األقAى دو مع�فة ما إذا 1ان� احC0$ته أم أbلق� س�احه

وعلى ال�غE م' حل�ل الع�d األواخ� م' رمPان، ت�اصل عAا*ات ال%^JBb�0' وأفـ�اد ج%اعـات 
  .�bة االح0الل اإلس�ائJلي م' شوت�اSbت�ن\^هE لل%^C� األقAى، *�kاسة " ال%ع5�"

  ٣/٥/٢٠٢١م�قع م�یBة الق�س 
***  

  اع0�اءات/ تقار�� 
   الdه� ال%اضياإلب�ا�\%يفي   األذانً وق0ا مBع االح0الل رفع ٤٤ً ت�ن\^ا لألقAى و٢٠

  

ــارك  Bb�0\ه قــ� دنــ^�ا ال%ــ^C� األقــAى ال%� ّقالــ� وزارة األوقــاف الفلــ^BJp\ة، إن االحــ0الل ومـ̂ـ
  .ً ت�ن\^ا٢٠%اضي *أك�� م' خالل شه� ن\^ان ال

، والقـ�س قـ� األقـAىّ، أن ال%ـ^C� ٢٠٢١مـای� /Qارأ ٣ی�م االثJB'، ٍوأوض�k ال�زارة في تق��� 
ًشه�ا أح�اثا م0^ارعة وهC%ات م' ق5ل ق�ات االح0الل على ال%AلJ' وال%�0اج�ی' ب�اب العـام�د، و�1فـ� 

JJBJp'، عــAا*ات ال%ــ^JBb�0' مــ' اقk0اماتهــا لل%ــ^C� األقــAى واســ0ف$ ازها لل%ــAلJ' ولل%ــ�اJBb' الفلـ̂ـ
، ب�0ج\ـه رسـالة إلـى وز�ـ� االحـ0الل bال05ـه خاللهـا "ت�اث ج5ل ال%ع5�"وYلغ األم� v\ام ما ت^%ى مSس^ة 

%اح لهــE بB0اولهــا داخــل  *الــ^%اح للJهــ�د *إدخــال صــBادی� وأك\ــاس الpعــام والــ�dاب إلــى األقــAى، والـ̂ـ
  .ساحاته في نهار رمPان
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الل شــ0ى أنــ�اع العق�Yــات والــ^\اسات، علــى ال%ــAلJ' خاصــة صــالة الC%عــة، ك%ــا مــارس االحــ0
 �C^ـة وال%ـ%Q�افالت، وأحا� ال5لـ�ة القkال $C0الة، واحAع ال%¢ات م' ال�خ�ل للBفاع0قل وأ*ع� الع�ی� وم

 الــQ ihعــاني و�ــالت ال0ه��ــ� اإلب�ا�\%ــي *^لــ^لة مــ' الkــ�اج$ وعــ�dات الBCــ�، 1%ــا هــ� *ــال�kم األقــAى
 �%pوال0�ن\�وال.  

قوفــي ال`لJــل، أخpــ� االحــ0الل ب�vــu ال0ــ�م\E فــي ال%ق5ــ�ة اإلســالم\ة شــ� pQــا، وداه%ــ� قــ�ات 
قاالحـ0الل تC%ـع الـ�ی�ات شــ� بلـ�ة pQـا، وأخpـ�ت ب�vــu الع%ـل والـA\انة فـي ال%ق5ــ�ة، مهـ�دا أنـه *kــال 

  .االس0%�ار *الع%ل *ال�0م\E سE0J تBفhJ أم� إزالة لل%ق�5ة
 �C^ـــع االحـــ0الل رفـــع األذان خـــالل ن\ـــ^ان ال%اضـــي %ـــياإلب�ا�\وفـــي ال%ـــBوق0ـــا، وأقـــ�م ٤٤، م ً

 u��dـ�م اإلب�ا�\%ـي الـkـة فـي الp\kسي ألح\ـاء م�Bعلى إج�اء ع%ل\ات م^ح ه �JلJإس�ائ �Bb�0^نم ن
 *Ckة اإلب�ا�\%يفي ال5ل�ة الق�Q%ة، وأق�م� سلpات االح0الل على رفع أعالم االح0الل على ج�ران ال�kم 

  .األ�\اد
  ٣/٥/٢٠٢١قع م�یBة الق�س م�

***  

  نشSو مق�س\ة
  ّال0%اس لJ%C0� إج�اء ت^JCل أرض في الd\خ ج�اح 

  م' أجل مBع سل5ها وته��� الkي
  

ّقــ�م� ج%�\ــة أهــالي الــd\خ جــ�اح مــع ج%�\ــة  ق م`ppــ� مــ' أجــل حقــ� الp`0ــ\�، - "*%jــ�م"ّ ن ّ
J%C0� ع%ل\ة ت^JCل ق^\%ة أرض فـي ، ال0%اسا إلى ال%jk%ة العل\ا، مpالJ5' إQاها ب"َع�J ع%\E"وج%�\ة 

، ال%�جــ�دة فــي الpــ�ف الغ�Yــي مــ' حــي الــd\خ جــ�اح فــي القــ�س، علــى اســE یهــ�د یــ�ع�  نأم هــارو ّن ّ
 'JJBJp^الفلـــ 'JBمـــ' دو إعـــالم الـــ^اك Eادعـــاء أن اإلجـــ�اء القـــان�ني قـــ� تـــ* Fللقـــ^\%ة، وذلـــ Eــ0هJOنمل

  .مjان\ة ح%اQة حق�قهE في العقاراتنالقاJBb' في ال%jان مhB ع�dات ال^�Bات، وم' دو مkBهE إ
oوت%ــ� إجــ�اءات تــ^��ة األراضــي فــي الــd\خ جــ�اح علــى خل©\ــة دعــاو اإلخــالء ال0ــي بــ�أت فــي  ّ ّ

'JBb�0^ي، ن\ا*ـة عـ' ال�صـي العـام وجهـات خاصـة ومـkء م' ال$Cا الhان هjة، ض� س�Jات األخ�B^ّال .
 Eمي رق�jkا اإلج�اء في س\اق الق�ار الhال�0و�ج له E0ـل الفـ�ار ٣٧٩٠و�Jیه�ف �اه��ا إلى تقل ihق، ال

ّاالج0%ا�\ة واالقA0ادQة، وXلى تkق�J الB0%\ة االقA0ادQة في شـ�قي القـ�س، والـih یـ�B علـى اسـ�0%ار 
 �kف ٥٠نdـjQ ل فـي ال0ـ�و�ج ل0ـ^��ة مـ^ألة األراضـي فـي شـ�قي القـ�س، إال أن االل0%ـاسj\ش �Jن مل

 �kة لل�ولة، ال0ي تع%ل ت\�\�kا الQا�Bان ش�قي الق�س ال`ادع، على اس0غالل الjرفا�\ة س �Jقkس0ار ت
'JJلJإلى اإلس�ائ 'JJBJp^الفل i�ي م' أیkة أراضي ال\O�2مة لغ�ض نقل ملB%ال.  

، في ال0%اسهE، إلـى عـ�د مـ' العJـ�ب ال0ـي تع0ـ� ع%ل\ـة ت�ز�ـع األراضـي فـي  iوأشار ال%ل%0^� ن
، وال0ــي تــd%ل قــ^ا عــ�م نــ�d : ئJ�1 Eــ�ة، ومــ' ضــ%' هــhه العJــ�بنك0لــة األرض ال%�جــ�دة فــي أم هــارو
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إج�اءات ت^��ة األراضي لل%dار1ة العامة، ع�م v\ام م^Sول ال0^��ة فـي الkـي ب$�ـارة ال%pBقـة، وانعـ�ام 
وج�د ت�ض\kات، وع�م ال%�ادرة إلى إج�اء مkادثات مع ال^jان حـ�ل ع%ل\ـة ال0ـ^��ة، وحـ�ل حقهـE فـي 

JCل ال^��ع وال%ف�� لع%ل\ة ال0ـ^��ة، مقارنـة *%ـا حـ�ث فـي *ـاقي تق�EQ م�1hات ال%pال�ة، إلى جانH ال0^
  .الق^ائjd* ،Eل ی��J ال5dهات ح�ل الB\ة في سلH األرض *�Aرة س��عة

وفــي �ــل هــhه ال2ــ�وف، bال5ــ� الC%�\ــات ال%ل0%ــ^ة *ــأن تــA�ر ال%jk%ــة العل\ــا أم�هــا بJ%C0ــ� 
ّالــd\خ جــ�اح، إلــى حــJ' االس0\ــPاح اســO0%ال ع%ل\ــة تــ^��ة ملO\ــة األرض فــي القــ^E ال%عBــي، فــي حــي 

C\الت ال%ع�Jــة  i*ــdأن العJــ�ب ال0ــي تع0ــ� ع%ل\ــة نــ�d إجــ�اءات ال0ــ^��ة، إلــى جانــH مــ^ح ج%\ــع ال0ـ̂ـ
  .ال%0علقة *الق^\%ة، نC\0ة لع%ل\ة ال0^��ة غ�J ال^ل\%ة

iوفــي غــ�P ذلــF، تــE تقــ�b EQلــH إضــافي إلجــ�اء مــ�اوالت عاجلــة، علــى ال0ــ�از مــع ال0%ــاس  ن
j0ي سJل�سـ0\غ%ان، ج%ع i�ـامي عـk%ة الpاالل0%ـاس ب�اسـ EQ�تقـ Eوقـ� تـ ،E\ع%ـ �Jخ ج�اح و ع\dَان ال

و��k%0ر االل0%اس ال�اني حـ�ل الkاجـة إلـى v\ـام ال�صـي العـام بk0�یـ� ت�جJهـات م2B%ـة مـ' أجـل إدارة 
و1%ـا اتـPح، فـإن ال�صـي العـام قـ� . ال�J�O م' العقارات في الkي خ�Aصا، وفـي شـ�قي القـ�س ع%�مـا

  .ان ه� اآلخ� ش��jا في ع%ل\ة ال^لH هhهك
إجـ�اءات ال0ـ^JCل ال%ـ^0عCلة تkـ� جـBح ال2ـالم، ال0ـي جـ�ت فـي "وقال� الC%�\ـات الـ�الث *ـأن 

��ة العقـارات لغـ�ض سـلH أراضـي سـjان  ̀ـاوف مـ' إسـاءة اسـ0`�ام م�2Bمـة ت̂ـ الـd\خ جـ�اح، ت1Sـ� ال%
O\ة األراضي ق� جـاءت ع5ـ� اخ0\ـار قـ^\%ة وح�\قة أن ال`�pات األولى في إbار ع%ل\ة ت^��ة مل. الkي

JCلها أوال إسـ�0ات\C\ةتقع *الhات فـي مpBقـة  \�pة الJه�دQـة علـى الـd\خ جـ�اح، وت̂ـ  *الBـ^�ة لCهـ�د ال̂ـ
��ة ملO\ــة، فــي �ــل إخفــاء  *ــ^�عة اســB�0ائ\ة مقارنــة *ــ^ائ� قــ^ائE األراضــي ال0ــي ت%ــ� حال\ــا *ع%ل\ــة تـ̂ـ

  )٤٨ع�ب ( ". ج%\عها ال�جه ال�k\قي لع%ل\ة ت^��ة ال%لO\ةال%عل�مات ع' ال^jان الفل^JJBJp'، ت2ه�
  ٤/٥/٢٠٢١الk\اة الC�ی�ة 

***  

  اص�ارات
 رحلة في الhاك�ة وال�ج�ان الفل^BJpي.. "نال%�p* �J^Bالت وآالم"

 ع$�$ة علي  
ج^�ر ثقا�\ة لل�dB وال�0ز�ع في ع%ان، وال�عاة لل�راسات وال�dB في : i ص�ر ع' دار- ع%ان

  .)دمحم ی�سف(، للOاتH الفل^BJpي اب� عالء م�ABر ”نال%�p* �J^Bالت وآالم“رام هللا، 01اب *ع�Bان 
ك�ة وال�ج�ان، ومPات س��عة وق�A م�ع��ة ع' رحلة في الhا“Qع�ف ال%Sلف هhا ال0Oاب *أنه 

ًوه� ث%�ة جه� اس0غ� مقابلة ح�الي م¢ة وخ%^J' أس�Jا وأس�Jة سا*قJ'، وق�اءة أك�� .. ال��pلة وال�جع ق
�C^ة وم^�ح\ة ع' الQ01ا*ا وروا 'Jنم' ثالث ك0اب �J51، 1ارثة (وBYاء على الjk%ة ال�Jنان\ة القائلة . ”ً

ًل� قAار جه�i ل\أتي م`�A0ا ففي ف�ن^ا Qقال بQ ،“hق�ل ال%Sلف )ك�J5ة o ، و�ق�ل )األسل�ب إن^ان(ُ
؛ أر�� أن أحhف م' ال0Oاب الih سأك�0ه 1ل ما ه� زائ� ح0ى )داغ^0ان بل�i(رس�ل ح%$ات�ف في 01ا*ه 
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وفي ).. ال0Oا*ة ف' الhkف: (ل� 1ان ال0Oاب أ�bل *ع�d م�ات أو ع��d'، و�ق�ل األدیH ح^J' ال�5غ�ثي
  .”ح�ال ال j%Q' ل0Oاب أو *Pعة H01 أن تغpي م^احة نPال\ة *ECk وb'كل األ

و�ق�ل م�ABر مhB أن ج�E الO\ان الAه�Jني على قلH فل^Jp'، والفل^BJpي رأس ح�Yة في 
وعلى م�o عق�د ��bلة م' ال$مان . مع�1ة ضار�ة تd0ا*F فJها خ��J مAالح العالE وأb%اع م^0ع%��ه

–�j\ب �jQة سا\vاتفا hBان0فاضة وأخ� وث�رة  -  م 'Jقال بB0في درب اآلالم م �J^Q على األقل وه�o ً
ق�ر .. ًی�تEp رأسه *الA`� �\`� دام\ا، وما أن تلE¢0 ج�احه أو تOاد ح0ى یBه@ و�عاود ال�Oة! وثان\ة

نالفل^BJpي أن وBbه وقع في عJ' العاصفة االس0ع%ار�ة اله�جاء ال0ي اج0اح� ال%pBقة مع ب�اQة الق� 
AB%اةال\kاصل رحلة ال�Jل له س� أن ی��5 و�قاوم و�5�ع لJ5ُ�م، وال س َ o.  

، م�افعات، األحالم ال ت%�ت، “iو��0k ال0Oاب على ال�ABص ال0ال\ة  قم' خ$ائ' الق�اءة، ال�dو
ن�0انة، م' أرش\u ال��1hات، ی0أل%� *A%�، في س%اء الkلE، م¢ة �1سي م�k0ك، دخل ال^C' درب ال

ِم��Aا، الع�سة والف¢�ان، الCلJل\ة، ال1�O\ة ّص�ان، ج%ل ال%kامل، ن�رس،  ال�ABاو�ة، ام�أة م'\ً ُ
، ال��01رة، القف)ال%�BCنة(ال%^Jk0ل،  �، مالئOة i، ال%عل%ة، ال2لE �الم، أحالم ون$ار، ابBة ال�5ار

  .”ّالع2%ة، ال�واد، الPBج، ج�Bاالت الCkارة، مBAع ال%قاومة، قال�ا في ال0Oاب
األكادQ%ي وأمJ' عام الC%�\ة الع�Y\ة لعلE االج0%اع ال��01ر دمحم ن�\E ف�حات H01 *ع�Bان 

o، إذ ی� أن ال0Oاب PQيء على م^ألة مه%ة و�ق�م س�دQة م2B%ة ”س�دQات ال��pلة وال`�Jة- تA�ی�“
ًمC�ا وأل%ا في وعي : وما ت�قى مBها.. ومSل%ة ع' تY�Cة األس� واالع0قال ت�و�ها *pالتها وأ*pالها ً

Hا أمل م0عQاها *قاQاBفي ث  \�Q ة�Jة، خ�J`ها م' إح^اس *الBع Hوذاك�ة م' عاش�ها، وما ت�ت.  
'JB1ق�م على رQ از�ا مأساو�اCال مj\� لjdص ت�ABه الhف�حات الى ان ه �Jdًو� ً لفعل ا: ً

�\jل 0kQاج م' ال�عي الفل^BJpي . ال%قاوم *%C�ه ال%0قادم و�ل الفعل ال%قاوم *%0ا��ه ال%�0اك%ة
ال%عBي، ال�ق�ف أمامه وتأمله وق�اءته وتفj\Oه، 1ي B%Qع�ا في ی�م قادم، اخ0ال� ال5�اQة ال�اع�ة *الBهاQة 

  .ال%أس��ة
ً*ال رواQة ح\ة ت�از�ها وقائع ووجعا، oو�� ف�حات أن تY�Cة األس� الفل^BJp\ة �ل� ح0ى اآلن، 

ًمC�ا وخ�Jة وت�ا�\ات، ص�رة و�الال وYق�J ح0ى الل2kة *ال ق�اءة ع%\قة، مABفة ونق�Qة في آن، *%ا . ً
. ًهي فAل مهHJ م' ف�Aل شعH وج� نف^ه وس� تار�خ م' العhاب على ما وصف إدوارد سعJ� ی�ما

ن�ة دو تأ�Jb وعلى ن�k مSلE في أغلH األح\ان، وهhه لhلF *ق�J أس¢لة الY�C0ة ت�0اكE في اتCاهات ع
  .ال�ABص هي مkاولة مه%ة في هhا االتCاه

و�ق�ل ف�حات إن هhا ال0Oاب 2Qه� ال�J�O و��Jd ل%`في أك��، ألن ال%Sلف 501ها م' م�قعه 
ihعل م' ال�اقع الCQ افه، م' دو أن�bث أو على أ�kال E\%لعا وم�ج�دا في صpار1ا وشاه�ا ومdنم 

ًعاشه شاه�ا على ح�Pره الA`dي، و1ان أص\ال ومABفا ورش\قا وp\^Yا، وه� Qق�م ال^�دQة العامة  ً ً ًً
 Eل%�حلة وج%اعة وج�ت نف^ها في واح�ة م' أعق� ��وف ال0ار�خ، و1ان أمامها آفاق واسعة رغ

Yع� بها وpنف^ها وق� تق �C0ر واالنع0اق، ل�k0اتها 1ي ت^�0%� في األمل وال�ع� والYوعها صع��d%
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و�J5' ف�حات ان م�ABر م' خالل فعل ال0Oا*ة u\PQ إلى س�Jته، ام0\از ال^�د  .وآمالها ش0ى ال^5ل
وال�واQة والdهادة على أزمBة ول2kات وخ\ارات وش`�ص ورهانات وانA0ارات، 1ان� *�pعها و��فها قلقة 

ّوXح�اbات 1ان� في س\اقاتها م^0ق�ة وتC� لBف^ها سB�ا ق��ا، تعقH فJه ً ا األح�اث والع�اbف وال%dاع�، ً
ًوتأمل فJها *%ا لها، و1ان شCاعا في اإلشارة ل%ا علJها، و�Yه' على ن�k ف�دi *أن صاحH ال^�دQة 
 �kقه ن��b ة، س\عاني في رؤ�ة\^Bوم' 1ان� س�دی0ه مف00ة أو م�0ت�ة أو م ،�kال �kقه ن��b ع�فQ

  .حقه أو ما Qع0ق� *أنه ح� له
ًت ل\^� مCاال للB�ب أو دع�ة ل%%ارسة bق� الHJkB، بل هي م�dوع oو�� ف�حات أن ال^�دQا

للhهاب ن�k أف� م`0لف، HCQ أن 2Qل قJ� اإلمjان ت�k 1ل ال�2وف، مBJ5ا ان ال%Sلف أضاف خ\ارات 
*ال : نك��Jة م' دو عBاء �J51 لO' *عBاQة، ق�ة ال^�د ال%`ل� وال%ف�0ح على أف� شCاع ودور الdاه�

وه� بhلQ Fق�م ب�اج�ه إزاء نف^ه، وXزاء ال��kة ال0ي عاش فJها . YًعJ�ا ع' الu\�$0نم$اعE ودو تOلف و
  .على ن�k0^Q �k ال��B0ه واالع�0اف

  ١٠ص/٤/٥/٢٠٢١الغ� 
*** 

  آراء ع��5ة م�0ج%ة
'JJBJp^ل ع' أن\ابها ل^�قة أراضي الفلJإس�ائ �dOا تhjه  

  

Eال :*قلQي أBJ٣/٥/٢٠٢١ هآرت� (هاروف(  
hBاه�ة وق�اءة ب�راسة أق�م وأنا �عق م' أك�� مdف على دالئل ومBع 'JBb�0^%ا. الhم' ج$ء ه 

 *ـالعC$ ًشـاع�ا ،"نمعـ� حفـات" مـ^Bb�0ي ق5ـل مـ' أض�ب م' نف^ي أنا نأك� أن أت�Aر لE لO' ع%لي،
 ال%ـhا*ح مـ' واحـ�ة فـي ذلـF كـل. األرض علـى ملقـى وأنـا ج^%ي على ال�حd\ة وال�1الت اللO%ات وأتلقى

 والـــ^الح والعـــAي الCkـــارة *اســـ0`�ام نQـــA%%� مـــBهE العـــ�dات حJـــz عـــادة، أصـــ��k ال0ـــي ال%00ال\ـــة
 نـpdاء وح�Pر. عBهE ال�فاع مkاولة على ی�C0أ م' و1ل الفل^JJBJp' *ال%$ارعJ' ال%� على ال^اخ'،

 األقـ�م الBاشـ� وهـ� شـ�ل%ان، دافJـ� ال�5و�\ـ^�ر م�ـل بهـE، وال%ـ� ال%jـان إلـى إس�ائJلJJ' إن^ان قحق�
 لــ^Bا ولBBOــا. الkــ�ث نــ�d فــي ســاع� ســا*قة، هC%ــات فــي نــ�ب جــ^�ه علــى وت�1ــ� أصــHJ والــih مBــي

 ال%��kـة شـ�ه وال��pقة الkادثة مJ$ت ال0ي العف��ة أن ًأوال،. أم�ر ع�ة ات�kP ًتق���ا ی�م *ع� .األساس
. لفل^JJBJp'*ا *الJOB0ل نQق�م� األولى، االسp\0ان\ة الS5ر م' هي ال0ي "نمع� حفات" م^Bb�0ي أن في

 شـيء هBـاك jQـ' لـE. الفلـ^JJBJp' أراضـي لـ^�قة ووسـJلة ح\ـاة، كـBهج العBـف هي "نمع� حفات" وروح
 *jام�Jات ملJ¢ة ال%pBقة. الC\  م�االة ع�م في أو األخ�J، ال^�5 �ه�Jة وقع� ال0ي ال%k*hة في مفاجئ
 ب0Jـه فـي لB5ـة ب��k0ـF فلـ^BJpي فJهـا Qق�م م�ة كل في ال%�ن\ة، واإلدارة والb�dة الC\  لAالح الk%اQة
  .ال%jان إلى ل\أت\ا والb�dة للC\  ال�0سل إلى غاi iن�J2 اض�p ذلF، مع. ال�ائ�

��jة ســ\ارة وصــل� دقــائ� عــ�d *عــ�  نــ$ل الkادثــة، مjــان مــ' م0ــ� ٢٠٠ *عــ� علــى ووقفــ� عـ̂ـ
 إلـى ولـ\� ماالسـC0%ا إلـى bـ��قهE فـي و1ـأنهE بهـ�وء سـاروا ذلـF *عـ� kQـ�ث، مـا وشـاه�ا مBهـا جQ�Bان
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 ب�أسـه أصـHJ واحـ� فلـ^BJpي (*األرواح ال�Pر *إلkاق ی0Bه لE معC$ة و0Y�خل الih ودامي، عu\B ح�ث
H5^ــ�، *ــCح Eي، آخــ��' ضــ�ب وتــAرت *العــ�Pســ\ارات جــاءت وقــ�). ســ\ارات خ%ــ� األقــل علــى وتــ 

، ع^��jة  ال0ي ال�Aت بلقBا م' وع�د لل�م�ع ال%^Jل الغاز قBابل ع�dات إbالق ه� فعل0ه ما و1ل oأخ�
ــال�pع وجهــ� ــ^JJBJp' نkــ� *  ال%ــ^JBb�0' اع0قــال أو وvــu حــاول الBCــ�د مــ' أحــ� وال. الهــارJY' الفل

'J5اغdع�فــ�. ال%ــQك\©\ــة ن uــvاء واع0قــال وpdان، قحقــ� نــ ـ̂ـ  خ�مــة و�\فــ0هE أن أدر1ــ�ا لOــBهE اإلن
'JBb�0^%ة جاءت .الb�dـان، إلـى الj%ـ�ما كالعـادة، الBادثـة ان0هـ� عkمـا مـع م�ـاالة *عـ�م لـ�وتعام. ال 

 صــ�تها سـ%ع ال0ــي ال�صاصـات إن والقــ�ل الkادثـة خpــ�رة مـ' ال0قلJــل ال%ـ^Sول الــPا*� حـاول. kQـ�ث
 ،)١٦إم بv�B\ـة kQ%ل آخ� ًوم^Bb�0ا ًم^�سا، و�k%ل ی�1@ وه� ال%^JBb�0' أح� وثق� حاi، م\`ال(

ــهادات أخـــh الـــb�dة رجـــال أحـــ� kQـــاول لـــE. خ\الBـــا مـــ' كانـــ�  الBـــpdاء مـــ' أو JJB'الفلـــ^Jp مـــ' شـ
'JJلJة، ناح\ة م'. اإلس�ائb�dإلـى الـ 'Jقـ�م حـQ �JBJp^ـ' نالفلـkون �jشـo ةb�dـع ك��ـات" لـYفـإن ،"أر 

 تCـارب وفـ� هـhا kQـ�ث ولـ' بـل مـ^b�0'، أi اع0قـال یـE0 لـE اآلن ح0ـى. kQ�ث لE لهE *الB^�ة الk�ث
  .سا*قة

̀ـAة ف0ـ�ة مBـh ال�ولة قام� A`* ـ�J5pمـ ال%$�ـ� سـ�قة س\اسـة ت' EهJأراضـ ،'JJBJp^حقـل الفلـ 
ــاه وY¢ــ� آخــ� نز�0ــ� ، م\ ــى ال%ه%ــة ونقلــ� oأخــ�  الCــ\  الC%\ــع،. مــdاغJ5' مــ^JBb�0' عــAا*ات إل

، والــb�dة �Bb�0^ق�مــ� نوال%ــQن E2%ــة فــي ب\ــادق م�ــل بــ�ورهB2%ــة، ج��%ــة مBالــ^امي هــ�فها ال0ــي م 
'Jj%أراضي س�قة في االس0%�ار م' ال�ولة ت 'JJBJp^والق%ـع الفلـ .hـة ههـ%��C2%ـة الB%خاصـة ل\ـ^� ال 
�\k%* "ث إن%ا ،"نمع� حفات�kب في ی�م كل ت�Bل، ج5ل جJات وح�ل األردن غ�ر وفي ال`ل�dمـ$ارع ع 
 ت0%�ل oأخ� ح�\قة وث%ة  .األساس ه� هhا. األخ�Jة ال^�Bات في الغ�Y\ة الPفة أرجاء في ال%قامة ال�عاة

 وجـ�ههE إلخفـاء مkاولـة نوYـ�و الـ^�5 یـ�م %ال*ـ�وY مjـ�dفة، ب�جـ�ه ع%لـ�ا أنف^هE ال%^JBb�0' *أن
 علــى ع$�ـ$�' كهانـا أت�ـاع �\ـه أصــ�ح الـih العـ�A، روح أدر1ـ�ا. مـdابهة ف0ــ�ات فـي عـادة kQـ�ث م�ل%ـا
 *BY�Pا قاما اآلن ح0ى مBهE اثBان. وال0لفاز ال�ادی� اس�0دی�هات في فJهE ًم�غ�Yا ًوض�Jفا ال�jkمة رئ\�

 أحـ� ذلـF فـي *%ـا تـ�ث\قهE، تE ال%dاغJ5' معE2. عBها الB0ازل ورفBPا �Jاتكام ح%لBا ألنBا وش�ل%ان أنا
 شـــ�ح فـــي وق0ـــي أضـــ\ع ل%ـــاذا ولOـــ'. ال�ـــاني أشـــ`� أن ًأQـــPا BBj%Qـــي. هـــاج%�ني الـــhی' األشـــ`اص

 هــاج%�ا الــhی' مــ' أحــ� *اع0قــال رجالهــا قــام هــل ؟)والــ^ام�ة یهــ�دا (شــاi لــb�dة الفاشــلة اإلحــAائ\ات
 ًج�ا، ال��J�O' ال��J�O'، فإن ح\dل، یه�شع أب�اهام الkاخام أق�ال ص\اغة *إعادة ؟أش�مان ار�F الkاخام
 نkQــاول� ًجــ�ا، قالئــل قالئــل، لOــ' عBهــا، نمــ^Sول� ج%ــ\عهE. ال%2B%ــة ال��C%ــة هــhه *ارتOــاب نمــhن�5
  .مBعها

  ٤/٥/٢٠٢١ الق�س الع�Yي
***  
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  اخ�ار *االنCلJ$�ة
King receives US delegation from legislative, executive branches 

 

AMMAN — His Majesty King Abdullah on Monday received a high-level US delegation, 
headed by Senator Chris Murphy (D- Connecticut), and which included National Security 

Council Coordinator for the Middle East and North Africa Brett McGurk, US Special Envoy 
for Yemen Tim Lenderking, and officials from the state and defence departments. 

The meeting covered the deep-rooted ties of friendship and the strategic partnership between 
Jordan and the United States, with King Abdullah expressing appreciation of President Joe 

Biden and Secretary of State Antony Blinken for reaffirming US support for Jordan in recent 
phone calls, according to a Royal Court statement. 

For his part, Senator Murphy stressed the importance of US-Jordanian ties, noting his keenness 

to visit Jordan — as chairman of the Senate Foreign Relations Subcommittee on Near East, 

South Asia, Central Asia, And Counterterrorism — and maintain close coordination between 

the two countries on bolstering security and stability in the region, in line with Jordan’s pivotal 
role in this regard. 

The senator said he is heading a unique delegation that includes representatives of the 
legislative and executive branches in the United States, with officials from relevant 

departments that matter in the US-Jordanian relationship. 
The delegates reaffirmed the United States’ support for Jordan and the measures it has taken to 

maintain its security and stability, commending the Kingdom’s efforts in hosting refugees. 

Discussions at the meeting covered issues of mutual concern, foremost of which is the 

Palestinian cause, with His Majesty reiterating the need to step up efforts to relaunch 

Palestinian-Israeli negotiations to reach just and comprehensive peace on the basis of the two-

state solution, guaranteeing the establishment of an independent Palestinian state on the June 4, 

1967 lines, with East Jerusalem as its capital. 

The meeting also addressed efforts to reach political solutions to crises in the Middle East, and 

the importance of joint efforts to counter the economic, social, and security implications of the 

COVID-19 pandemic. 

2021-5-4Jordantimes   

*** 

 

Shtayyeh calls on UNICEF, UN bodies to follow up on latest Human Rights 

Watch report 
 
RAMALLAH, Monday, May 03, 2021 (WAFA) – Prime Minister Mohammed Shtayyeh called 

on UNICEF and various United Nations bodies to follow up on the latest Human Rights Watch 

report, in which it accused the Israeli authorities of committing crimes of apartheid against 

Palestinians. 

Shtayyeh said during a meeting with Ted Chaiban, UNICEF Regional Director for the Middle 

East and North Africa, in his office in Ramallah, that the Israeli crimes against Palestinian 

children demand greater efforts by international organizations in order to prevent Israel from 

continuing with its violations and from remaining above the international and humanitarian 

laws. 

He further stressed the need to form an international front to end the Israeli occupation of 

Palestinian territories. 

2021-5-3WAFA   

***  
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Malki sends letter to ICC over Israel’s actions against Palestinians in Sheikh 

Jarrah 
 

RAMALLAH, Monday, May 03, 2021 (WAFA) – The Minister of Foreign Affairs and 
Expatriates, Riyad Al-Maliki, sent a letter to the Chief Prosecutor of the International Criminal 

Court Fatou Bensouda regarding Israel’s actions against the Palestinian people in Sheikh Jarrah 
neighborhood of occupied Jerusalem, who are facing an imminent threat of eviction from their 

homes in favor of settlers. 

In the letter, Malki called on ICC to take a clear and public stand against crimes perpetrated by 

Israel against the Palestinian people in Sheikh Jarrah neighborhood. 

The Ministry condemned the decision taken by the Israeli Supreme Council yesterday over the 

case of Sheikh Jarrah as an unacceptable and inadmissible decision that completely contradicts 

international law, particularly as it gives settlers the right to their claims that were based on 

false grounds and forged papers. 

It stressed that such decision constitutes a flagrant and serious violation that equates between 

the executioner and the victim, and reveals the extent of the court's involvement in legitimizing 

and covering the violations and crimes of the occupation and settlers in their theft of land and 

its public conspiracy against the Palestinian people, specifically in the occupied city of 

Jerusalem. 

2021-5-3WAFA   
*** 

'Death to the Arabs': Racialized violence has always defined Israel 
 

By Zarefah Baroud 
During the racist anti-Palestinian riots that ensued in Jerusalem last week, a protester was 

interviewed by a journalist concerning the approach, specifically, the language used by the 

enraged crowds. 

The journalist asked the young protester if the phrases employed by the demonstrators, phrases 

like "Burn the Arab villages" and "Death to Arabs" represented them and their presence at the 

protest. 

She responded: "I say it in a mannered and proper way. I don't say 'let's burn their villages,' I 

say that 'they should get out and we take over their lands,'" she smirks, "exactly what we do in 

the Old City." 

There is a great deal to unpack in this telling response – primarily, the colonial attitudes that 

exist within all sects of Israeli society, not simply the government or military. But also, the 

ways in which settler communities have normalized racial violence and the perpetual ethnic 

cleansing – what some call the ongoing Nakba – that their ever-growing settlements have 

required. 
Settler violence is just as old as Israel and acts as an imminent threat to Palestinians on a daily 

basis, rooted in European settler entitlement to Palestinian land. In fact, during the Nakba, the 
original mass expulsion of 750,000 Palestinians to create room for the Jewish state was 

materialized not only by the Zionist forces, but by settlers who promptly replaced the native 
population. Homes were built on the ruins of the exiled, protected by the developing Zionist 

regime and the British government before them. 
Currently, there are at least 600,000 Israeli settlers living in illegal settlements in the occupied 

Palestinian West Bank, as well as in East Jerusalem, in direct contravention with international 

law. 

Regardless of their unlawful presence in the West Bank and East Jerusalem, the rogue and 

extremist violence that many of these settlers produce is not only heavily protected by the state 

and Israeli security forces, but the state relies on the presence of these settlers to indirectly 

consume more land in the occupied West Bank and East Jerusalem without consequence. 
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Many reports have documented that army or police personnel protect and assist settlers in their 

attacks against Palestinians. Many Palestinians, including children at play, have been arrested 

and imprisoned by Israeli forces in order to meet the needs of those residing in these illegal 

outposts. 

The Israeli human rights organization, Yish Den, recorded 1,293 cases of settler violence 

between 2005 and 2019. Of these incidents, a mere 8 per cent of investigations resulted in 
criminal charges against the offending settler. 

Just days after extremist mobs rioted in Jerusalem, a group of three extremist Jewish settlers 
attacked and hospitalized 66-year-old shepherd Ibrahim Hamdoun while he grazed his stock on 

his land in Jenin, West Bank. 
If this should teach us anything, it is that colonial settler violence, and that of the state, is part 

and parcel of the collective Israeli society. These connections between all sects of Zionist 
violence are verified in a 2019 public opinion poll conducted by the Institute for National 

Security Studies concluding that 70 per cent of Israelis surveyed believe that the values of the 

Israel Defense Forces (IDF) do indeed align with the values of Israeli society as a whole. 

Even if Israelis choose to sugar-coat their approach to settlement expansion and annexation, 

they will continue partaking in and benefiting from the ethnic cleansing of Jerusalem, and the 

rest of historical Palestine, through evictions, home demolitions, the racist denial of building 

permits, and as we have witnessed in the last week, physical violence and intimidation. 

2021-5-3Palestinian Information Center   
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Palestinian vote delay threatens Abbas-Hamas ties experts 
 

Palestinian protesters wave national (foreground) and Hamas movement flags during a 

demonstration in the Jabalia refugee camp in the Gaza Strip on April 30, following the 

postponement of the upcoming Palestinian elections which were supposed to take place next 

month (AFP photo) 

GAZA, Palestine — Palestinian President Mahmoud Abbas' decision to indefinitely postpone 

elections could rekindle tensions between his secular Fateh movement and Hamas, piling 

pressure on Abbas to set a new timeline for a vote, experts say. 

Abbas last week declared that legislative and presidential polls set for May and July 

respectively, which would have been the first Palestinian elections in 15 years, should not be 

held until Israel guaranteed voting could take place in occupied East Jerusalem. 
But even before he announced the delay, Abbas' critics forecast that he might use the complex 

Jerusalem issue as pretext to put off a vote in which Fateh faced setbacks. 
Khalil Shikaki, director of the Palestinian Centre for Policy and Survey research, told AFP the 

85-year-old Palestinian president had now confirmed those suspicions. 
"It is clear that this [delay] is more about the expectation of the outcomes of the elections rather 

than the issue of Jerusalem," Shikaki said. 
Fateh, which controls the Palestinian Authority based in the occupied West Bank, called the 

polls as part of a push to mend ties with its long-term rival Hamas, which runs Gaza. 

But as the election approached, Hamas was seen as better organised than Fateh, which also 

faced challenges from splinter groups backed by powerful former insiders. 

Shikaki described Abbas' unilateral decision to postpone the votes as "very destructive". 

"It is not Israel who defeated the Palestinians, it is Abbas. He is the one making this decision," 

Shikaki said. 

'Escalation'  

All Palestinian factions insist that voting be allowed in East Jerusalem, an area they claim as 

the capital of their future state. 

Some 300,000 Palestinians live in the eastern part of the Holy City, seized by Israel in the Six 

Day War of 1967 and later occupied — a decision not recognised by most of the international 

community. 
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Hamas and other Abbas critics have said that hinging elections on whether Israel allows voting 

in Jerusalem gives Israel an unacceptable veto over the Palestinian right to vote. 

Following the postponement, Hamas accused Abbas of perpetrating a “coup” against their 

partnership. 

Rare protests against Abbas immediately flared both in Ramallah and in Gaza City. 

For Naji Shurrab, political scientist at Gaza’s Al Azhar University, “the only solution now is to 
return to the elections.” 

Israel has said it will not interfere in Palestinian elections. 
But it has not commented on whether it would allow a repeat of the 2006 arrangement that saw 

some Palestinians symbolically vote at Jerusalem post offices. 
Hamas won a surprise victory in that vote, a result not recognised by Fateh. 

Hamas took power in Gaza after deadly clashes with their rivals the following year. 
Abbas has no obvious solution to the Jerusalem challenge, and Shurrab warned that “an 

indefinite postponement could lead to an escalation” with Hamas. 

The United Nations’ Middle East peace envoy, Tor Wennesland, on Friday voiced support for 

Palestinian voting in East Jerusalem. 

But, he said, “setting a new and timely date for elections would be an important step in 

reassuring the Palestinian people that their voices will be heard.” 

“A prolonged period of uncertainty risks exacerbating the fragile situation,” he added. 

Fateh ‘fragmentation’  

Abbas spokesman Nabil Abu Rudeina told AFP that Palestinian factions will aim to 

“reformulate” an new election plan “in the coming weeks”. 

But Adnan Abu Amer, a political scientist at Gaza’s Ummah University, told AFP that Fateh’s 

position could grow increasingly weak as the process drags on. 

“Fateh is no longer united as before,” he said, referring to splinter factions including one led by 

Nasser Al  Kidwa, nephew of the late iconic Palestinian leader Yasser Arafat. 
Kidwa is backed by the popular Marwan Barghouthi, who is serving multiple life sentences in 

an Israeli jail. 
Mohammed Dahlan, a former Fateh security chief exiled to the United Arab Emirates with 

access to considerable financial resources, is also challenging Abbas. 
Fateh’s “fragmentation will favour Hamas’ interests” and have consequences for relations 

between them, Amer said. 
Jamal Al Fadi at Al-Azhar University said Abbas needed to show “great wisdom” as he 

considers his next moves. 

Otherwise, he warned, relations with Hamas could “deteriorate further”. 

2021-5-4Jordantimes   
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PPS: “Israeli Soldiers Abduct 19 Palestinians In West Bank”  

 
earlier , has reported that Israeli soldiers abducted) PPS(ty The Palestinian Prisoners’ Socie

including ten in , nineteen Palestinians from several parts of the occupied West Bank, Monday
.Nablus 

said the soldiers abducted Malek Jamil , in northern West Bank, The PPS office in Nablus
, after stopping him at a military roadblock, Jadeed refugee camp-from Askar al, 25, awiSharq

.west of Nablus 
south of , It added that the soldiers also conducted violent searches of homes in Jaloud village

, Samir Sami Abad, sim Farah Abadidentified as Nas, and abducted ten Palestinians, Nablus

Mahmoud Shaher , Rakan Shaher Fheidat, Mohammad Kamal Abad, Mohammad Sami Abad

and , Karim Hamoud-Walid Abdul, Mohammad Ahmad Mteir, Ibrahim Shaher Fheidat, Fheidat

.Yousef Najeh Hamoud 
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Mohammad Hamza , ucted Abdullah Hussein Khatibthe soldiers abd, In occupied Jerusalem

from their homes in Hizma , Hamid Khatib-and Nadim Abdul, Ayman Khader Aqab, Mubarak

, In Bethlehem. Tour town-from his home in the at, Hadra-in addition to Majdi Khaled al, town

and Ibrahim Nasser , 25, abducted Mohannad Jamal Nawawrathe soldiers , south of Jerusalem

.22, Wardian-al 

identified , the soldiers abducted a former political prisoner, in southern West Bank, In Hebron
, On Sunday evening. north of the city, from Beit Ummar town, 18, as Mohammad Rifat Sleibi

before blocking , and all roads leading to Nablus, the soldiers also closed all military roadblocks
by shooting in which three Israeli -following a drive, all Palestinian traffic for several hours

the soldiers injured five young , Also on Sunday evening. colonialist settlers were injured
after several army , Palestinian men and caused many to suffer the effects of tear gas inhalation

.south of Nablus, jeeps invaded Beita village 
ion the soldiers fired many gas bombs and concuss, in northern West Bank, In Tulkarem

south of the , grenades at Palestinian workers near the illegal Annexation Wall in Far’un village

.causing fires in farmlands, city 
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٢٦

  
 "لهافا الJه�دQة"ج%اعة 

  
ِ مـ' ق5ـل أت�ـاع عـ�P الBO\ـ^� الـ^اب� ومSسـ� ٢٠٠٥ال�p0%فة عـام تأس^� هhه الC%اعة الJه�دQة 

ال�قاQـة مـ' " هـي اخ0ـAار لــ–" اللهـH" ال0ي تعBي *الع��5ة –" لهافا"و. ال�p0%ف الkاخام م¢�J 1اهانا" كاخ"ح$ب 
ــإن الهــ�ف األساســي لهــا هــ� مBــع "االنــAهار فــي األراضــي ال%ق�ســة ، و1%ــا ی�ضــح االســE الOامــل لل%C%�عــة ف

Aاالن 'JJBJp^هـ�د، سـ�اء 1ـان�ا فلـJـ� الJهـ�د وغJال 'Jات أو العالقات بC�$ال iات، أBJCواخ0ال� ال iه�دJهار ال
Eه�Jأو غ 'JJk\^أو م 'J%أو م^ل.  

 جــ$ء مــ' ح�1ــة دیB\ــة – عامــا Qi٥١ع50ــ� مSســ� هــhه ال%C%�عــة ب0Bــ$ ج�Yــ0dای' ال�ــالغ مــ' الع%ــ� 
 ال�یB\ــة، ال0ـــي دخلـــ� الBO\ــ^� م0Bـــ�Aة *عـــ� االن0`ا*ـــات م�p0فــة مB0ام\ـــة تـــjdل ال0Oلــة الـــ^\اس\ة للـــAه�Jن\ة

ل%$�ـ� مـ' ال0ـ�ق�J " لهافـا" مقاعـ� خـPع� ٦ومـع فـ�ز الـAه�Jن\ة ال�یB\ـة بــ. آذار ال%اضـي/ال�5ل%ان\ة في مـارس
  .*^H5 نف�ذها ال%0$ای� في إس�ائJل

ة یه�دQـة أرث�ذ1ـ^\ة وتأتي أفOار ومع0ق�ات هhه الC%اعـة م�اشـ�ة مـ' أی�ی�ل�ج\ـة 1اهانـا الـih ولـ� لعائلـ
و�ع0ق� أت�اعه أن الـPفة الغ�Y\ـة . ُ، و1ان یSم' ب�ولة یه�دQة مC0ان^ة ت�ار وفقا لل�0راة١٩٣٢في ن���Jرك عام 
و�ـ�1h أن .  وال%kB�رات الv�d\ة لألردن هي ج$ء م' م%ل0Oي یهـ�دا والـ^ام�ة ال0ـ�راتJ0J'١٩٦٧ال%0kلة مhB عام 

، مع50ـ�ا شـ�ه ج$�ـ�ة سـBJاء ولB5ـان وسـ�ر�ا واألراضـي كاهانا 1ان یSم' أQـPا *ـالف�Oة الـAه �Joن\ة إلسـ�ائJل ال5Oـ�
  ".وBbا للdعH الJه�دi"ال%%0�ة ح0ى نه� الف�ات في الع�اق 

i وقـ� ألهـE *أفOـاره وارثـه اإلرهـابي والعBـ�A الع�یـ� مـ' أت�اعـه – في ن��Jـ�رك ١٩٩٠أغJ0ل 1اهانا عام 
ی' األم1�Jي ال%�ل� الih اقEk0 ال%^C� اإلب�ا�\%ي في م�یBة ال`لJـل مhB ذلF الJk'، وعلى رأسهE *اروخ غ�ل�ش0ا

ُ م' الفل^JJBJp' في صالة الف�C خالل شـه� رمـPان ق5ـل أن Qق0ـل علـى الفـ�ر، مـا جعـل ٢٩ وق0ل ١٩٩٤عام 
'Jف�p0%ال 'JJBJ%\ال 'JJلJاإلس�ائ 'JBb�0^%ال 'Jات ال%�ال\ة ب\A`dكاهانا وغ�ل�ش0ای' م' ال.  

ــjdل� ج%اعــة  ــ� وفــاة 1اهانــا بـــ ت ــى خpــاه ب�5نامCهــا الــ��Aح ١٥لهافــا *ع  عامــا، وال تــ$ال تــ^�J عل
ال%Bاه@ للـ$واج ال%`ـ0ل�، سـ�اء مـ' خـالل ال%Bـ�dرات أو االحC0اجـات أو أع%ـال العBـف ضـ� الفلـ^JJBJp' فـي 

  . العالقات مع اإلس�ائJلJJ' الJه�د
 أصـ�ح واضـkا فـي الـ^\اسة ال�سـ%\ة ال0ـي تأث�J هhه الC%اعة وغ�Jها م' الC%اعات ال\%B\ة العBـ��Aة،

ت0BهCها ح�jمة االح0الل، تCاه الع�ب *jdل عام، وتCاه الdعH الفل^BJp\ة وحق�قه ال�Bb\ة ال%�dوعة، وهhا ما 
، أك5ـ� ال%2B%ــات الkق�v\ـة فــي العـالE، *عــ� أن اته%ـ� إســ�ائJل، "هJــ�م' رایـ�0 ووتــ "ع5ـ� عBـه تق��ــ� م2B%ـة 

، وم%ارســة االضــpهاد القــ�مي *kــ� الفلــ^JJBJp'" لالقــ�ة القائ%ــة *ــاالح0ال" �AــBل العAارســة ن2ــام الفــ%%*i .
  )ال%A�ر الق�س ال%ق�س\ة(

  
 


