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 ّال"�ض�عات ال�اردة في ال,ق��� تع�1 ع$ وجهة ن.� -,ابها. 
 ة &اخ,9ار &ع? الفق�ات مــ$ أصلی,: ال,�9ف م@Aق1ل الل $ 

Bذل Dاسـ@,Fع? ال"قاالت أو األخ�ار ال,ي ت�د في ال,ق��� ل&  
 .مع حA: ال,ق��ـ� وم�ض�عه

 ـاب أو,Kال,ق��� &ع? ال"قاالت ال",�ج"ة ل $F"Lة م$ تMّالغا 
 ّمف��K$ غ��FF$ وTس�ائFلFF$ ه� إب�از وجهة ن.� هOالء الK,ـاب

  ئو ال"عارضة لWYاسة إس�ائFل، م"ا ی,Wح للقارســ�اء ال"�O�ة أ
  .ف�صة اإل^الع على وجهات ال@.� ال"],لفة

 و القـ�س &إصـ�ارOaـة لــWKـة ال"ل@Aا النتقـ�م اللdخ�ـار األ,ق��ـ�  هــe ــ�ميFال
یـ�زع علـى ال"ع@FـF$ وال"ه,"ـF$ إضـافة إلـى ت�ز�عـه علـى نgـ� &faل ورقـي 

  . ألف نY]ة إلK,�ونWة٢٥٠
 ة أن ت,لق@Aع� اللYة مالح.ـات أو اق,�احـات، -"ـا و�M9له ال,ق��� أM $"ى م

Dة &إرسال ال,ق��� ل"$ ی�غ@Aالل Dت�ح.  
  ة على@F1"ة على اله�اتف وال"�اقع ال@Aال,�اصل مع الل $f"M اتMه الغاdوله

  .غالف هdا ال,ق���
  

  
  ناللA@ة ال"لWKة لOaو الق�س
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�,g"الk 
  وفلFlY$ردن ألا

 يKمل �Fـ$.. تأكFF@FlـYاألشقـاء الفل DانA& فp٥  ن  
  

  نشOو سWاسWة
 يfال�ف� األم��& Bة جالل,ه.. لقاء ال"ل"fانة وحf"ل �FYAة وتWاألردن qاب�rعلى ال �F٦  تأك  
 ةWابW@ة الWات االح,الل في الق�س"ال]ارجl٧   ت�ی$ ان,هاكات سل  
 ض عل�gل تfWام االق9ى في ج"اعات الهg,ان٢٨ى اقL٨   رم  
 خ ج�احWaلة ی!ور حي ال,g"اني في الق�س الl��1٩  الق@9ل ال  
 ال�زراء zلAي أمام م@FlYالفل zWة : ال�ئWالق�س وال�فاع ع$ مق�سات@ا اإلسالم

  ١٠  وال"WgWYة هي الع@�ان األب�ز لل"�aوع ال�^@ي
  عام $Fة &]" نال,عاو اإلسالمي"أم�g,"األم: ال D^ا[Mرات في الق�س�l,١٠  �9ص ال  
  الق�ار dFاه شع1@ا وت@فAاته تWولOYل م"g,األم$ ب zلAم Dالlة تW@FlYة الفلWال]ارج

)١١  )٢٣٣٤  
  :ة لق�ار أورو�ي ی��� دعLة م@اهW@FlYات فلW١٢   ب,ع�یل ال"@اهج"األون�وا"فعال  

  

  اع,�اءات
  ع,قلM ه: ٥االح,الل@Fب $F@^٣ م�اWة م$ عائلة واح�ة في ال���Y  ١٤  
 خ ج�اح &الق�سWaعلى آخ��$ في حي ال e�,ع,قل م�ا^@ا و�عM ١٤  ًاالح,الل  

  

  اع,�اءات/ تقار��
 ىYW�  ١٥  ه�م ال"@ازل تقلFل لل�ج�د الفلFlY@ي وتف��غ لألرض: ح@ا 

  تقار��
 ةW-�Fأوقف�ا ت"��ل : حاخامة أم �F-�Fه�د األمFنأیها ال"eه�دF١٥  "اإلرهاب ال  
 مة ص�1 ی�ع� ال�fعeانLة رمMاف &األق9ى ح,ى نهاK,١٧  س,"�ار االع  
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  تقار�� خاصة &gي الWaخ ج�اح
  ول ف��� ال�فاع ع$ أهاليOYي"مgال�س,�ر"لـ " ال :"Bادة ال"لWp& ال�ع: األردني $"r١٨  .ن  
 ؟$F@^�,Y"خ ج�اح لالتفاق مع الWa٢٢  ماذا &ع� إمهال العائالت األر�ع في ال  
  القان�ني ال�ولي �F1[القاس:ال zWة : أنWLق B��gة تW@FlYة الفلlلYان األردن والfإم&

  ٢٤  .الWaخ ج�اح ل�k الA@ائWة ال�ولWة
 :ق�قه: وه��,هg& $FF�1 ال"ق�سaخ ج�اح ص�اع وج�د وتWa٢٥  .ال  

  

  فعالWات
 األق9ى والق�س: ال1!ور �AY"ة الMا"gها لKة اس,]�ام أوراق ضغ� ت"لWمة األردن�fg٢٧  .على ال  
 خ ج�احدع�ات مقWaة في الWانlW,عات االس�"A"لل e�9,ة للW٢٨  .�س  
 خ ج�اح &الق�سWaمع حي ال :gة في أم الفW@امL٢٩  .وقفة ت  
 ن� &األق9ى�fYاني شع�اء ال"غ�ب مf"٢٩  .نرغ: ال�ع� ال  

  

  آراء ع��Wة
 ي-�Fة مه"ة. لقاء ال�ف� األمWK٣٠  .رسائل مل  
 ة لها ما &ع�هاWات دبل�ماس-�g٣١  .ت  
 ر به�L٣٢  .ي &الق�سح  

  

  آراء ع��1ة م,�ج"ة
 ام م$ اله�وءMعل &الق�س.. &ع� أ,a,٣٤  .ال"�اجهات س  
 $F@^�,Y"وال $FFاألص�ل :fح qgل تFة.. إس�ائW@^ة وM٣٦  .ه�ا  

  

  اخ�ار &االنAلF!�ة
 Hardline Jewish groups incite settlers to storm Al Aqsa — Royal 

Committee for Jerusalem Affairs. ٣٧  
 Jordan calls on Israel to stop its violations at Aqsa Mosque ٣٧  
 President Abbas: Jerusalem is the highlight of the Palestinian 

national project. ٣٨  
 Shtayyeh calls on UNICEF, UN bodies to follow up on latest Human 

Rights Watch report. ٣٨  
 Jerusalem protests: The mob 'breaking faces' learned from Israel's 

establishment. ٣٩  
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$FlYاالردن وفل  
  نpف &AانD األشقـاء الفلYـFF@Flـ$ .. تأكF� ملKي

 رأe ال�س,�ر
لقائه وف�ا أم��Wfا ر�Wع Mأتي تأكF� جاللة ال"لB ع1� هللا الrاني ال�اع: لل�g الفلFlY@ي خالل 

، ب�ئاسة ع�L مAلz ال�Faخ األم��fي الFY@ات�ر ال�M"ق�ا^ي -��z م�Fفي، في إ^ار ال"���  �,Y"الk
 .األردني الrابq ال9لD ال"�افع ع$ ع�الة القWLة الفلW@FlYة والق�س

 اللقاء ال"لKي مع ال�ف� األم��fي، جY� م�k ع"� ال9�اقة ال,ار�]Wة ال",F@ة وال�aاكة
االس,�اتWAWة ال,ي ت��� األردن وال�الMات ال",g�ة األم��Wfة، و��لل على م�k حA: ثقة ال"A,"ع ال�ولي 
وق�اه الفاعلة &األردن و�Wpادة جاللة ال"لB وحf",ه وم�اقفه ال"Y,"�ة في ال�فاع ع$ قLاMا الaع�ب 

د إلعادة إ^الق ال"فاوضات وال�فع ن�g تgق�F األم$ واالس,ق�ار، و�Wه ج�د ال"لB ض�ورة ت�WrK الAه�
بF$ الفلFF@FlY$ واإلس�ائFلFF$ لل�ص�ل إلى الYالم العادل والaامل، على أساس حل ال�ول,F$، &"ا 
W� $"LMام ال�ولة الفلW@FlYة ال"Y,قلة، ذات الWYادة والقابلة للWgاة، على خ��l ال�ا&ع م$ ح!��ان عام 

ًفا أردنWا في وجه م"ارسات االح,الل الع@��9ة ً وعاص",ها الق�س الW��aة، مA�دا بdلB م�ق١٩٦٧ ً
 .ال�امWة إلى ته��� ال"�ی@ة ال"ق�سة

ال"لB وفي إ^ار ال,�gك الهادف إلى مYان�ة األشقاء الفلF@FlY$ -ان یO-� ق1ل أMام وق�ف 
األردن إلى جانD األشقاء الفلFF@FlY$ في نFل حق�قه: العادلة وال"�aوعة، وTقامة دول,ه: ال"Y,قلة 

اص",ها الق�س الW��aة، مa�دا على دع"ه ل9"�د ال"ق�سFF$، مrل"ا أك� خالل تلWpه ات9اال م$ وع
ال�ئzW اإلس�ائFلي رؤوفF$ ر�فلF$، ض�ورة و�� ال,9عF� في الق�س ال���a، وأن حل ال�ول,F$ ه� 

 .Y,قلةالF1Yل ال�حF� لgل ال�9اع الفلFlY@ي اإلس�ائFلي، والW� $"LM edام ال�ولة الفلW@FlYة ال"
ات، م��� غ�F مYاوم على الق�س  إنه م��� أردني ما ت1�ل رغ: تعا�: ال,M�gات والLغ̂�
وقWLة فلFlY$، ن@lل� �Wه م$ ق@اعة وMT"ان &أن م9ادرة ال�g الفلFlY@ي س,AلD لل"@lقة و�الت 

Lان وو�الت، فاالع,�اءات ال",�lفة على ال"ق�سFF$ في ال1ل�ة الق�M"ة ال",9اع�ة م@d ب�ء شه� رم
ال"�ارك، &اتq تY,�جD تKاتف الAه�د ال�ولWة م$ أجل ح"اMة الفلFF@FlY$ وض"ان تg"ل إس�ائFل 

 .مOYولWاتها &9ف,ها الق�ة القائ"ة &االح,الل
وق� &اتq األول��ة ال�Fم في ال"@lقة الع��Wة ول�k األس�ة ال�ولWة ال��g ع$ م]�ج سWاسي 

 لgل ال�9اع على أساس حل ال�ول,F$ الYAM ed� ال�ولة حWpقي ع�1 الع�دة إلى مفاوضات جادة وفاعلة
 وعاص",ها الق�س الW��aة وف� ١٩٦٧الفلW@FlYة ال"Y,قلة ذات الWYادة على خ��l ال�ا&ع م$ ح!��ان 

ًال"�ج�Wات ال"ع,"�ة، ب�صفها سW1ال وحF�ا ل,gق�F الYالم العادل والaامل، فاس,"�ار �Wاب أف� الYالم  ً
 األحادMة ال,ي تق�ض ف�صه واإلج�اءات االس,ف!از�ة یه�د ب,ف�A ال�9اع الed وال]�lات اإلس�ائFلWة

 .س,�فع ال"@lقة ب�م,ها ث"$ ت�عاته
  ٣ ص٥/٥/٢٠٢١ال�س,�ر 
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  نشOو سWاسWة
  ..لقاء ال"لB &ال�ف� األم��fي

   تأكF� على ال�rابq األردنWة وتFYA� ل"fانة وحf"ة جالل,ه
  

Dة: كاتWلg"و الOaر ال�gنم  
W"في تأتي أه zأول أم ، �,Y"ع الWي ر�fاني، مع ال�ف� االم��rع1�هللا ال Bة لقاء جاللة ال"لk

ٌع"ان، &أنه تأكF� على مfانة األردن وال"لB في العال"F$ الع��ي واالسالمي وم9�ا�Wة جالل,ه ال�F1Kة في 
قادة العال:، العال: الغ��ي وال�9ت ال"Y"�ع في ال"@lقة &فLل سWاس,ه الWfg"ة وعالقاته ال�^F�ة مع 

نالdی$ fM@� لAالل,ه -ل االح,�ام والrقة لل"fانة ال��Wعة ال,ي gM.ى بها جالل,ه، ل"ا ع�ف�ه ع$ جالل,ه 
 .م$ حf"ة وح@Kة سWاسWة تfaل عامل ات!ان في م@lقة هي االك�r س]�نة في العال:

A@ة الف��Wة وه� ما ع�1 ع@ه اح� اعLاء ال�ف� االم��fي وه� الFY@ات�ر -��z م�Fفي رئzW الل
 edة اإلرهاب الgافfى ومlا ال�سWا وآسWاألدنى وج@�ب آس �aخ لل�Faال zلAة في مWقللعالقات ال]ارج

 .«وف� -�F1 إل�هار أه"Wة هdه العالقة الق��ة«: عل� ع�1 حYا&ه ب,��,�، &ع� اللقاء قائال
aال�ض�ح وال& :Yل"ا انه اتrورسائل مه"ة م $FامLفي ان اللقاء ح"ل م Bة ال شWفا�

وال"9ارحة واعادة ال,أكF� على ال�rابq االردنWة وال"��� حWال االح�اث الAار�ة في ال"@lقة م$ خالل 
 .رؤ�ة اس,�aا�Wة واق�Wة

ال�ف� األم��fي الed ت�أسه ع�L مAلz ال�Faخ األم��fي الFY@ات�ر ال�M"ق�ا^ي -��z م�Fفي، 
ق�مي &الqF1 األبW?، ب��q ماكغ�رك، قوم@�Y ال�a األوس� وش"ال أف��Wpا في مAلz األم$ ال

وال"�ع�ث األم��fي ال]اص إلى الW"$، تW"�ثي لF�ر-F@غ، &�g س1ل تع!�! األم$ واالس,ق�ار في ال"@lقة، 
 .eم$ م@lل� دور ال""لKة ال"�gر بهdا ال]�9ص

مLامF$ اللقاء ح"لq تأكF� ال"لB ث�ابq ال"��� االردني وعلى عالقات ال9�اقة ال,ار�]Wة 
,F@ة وال�aاكة االس,�اتWAWة ال,ي ت��� األردن وال�الMات ال",g�ة األم��Wfة، ح�F أشار جاللة ال"لB إلى ال"

ع"� العالقات بF$ ال1ل�ی$، مع��ا ع$ تق�ی�ه لل�ئzW األم��fي ج� &ای�ن ووز�� ال]ارجWة األم��fي 
ل االت9الF$ الهاتفFF$ اللdی$ أن,�ني بلK@F$ على تأكF�ه"ا على دع: ال�الMات ال",g�ة لألردن، وذلB خال

 .أج��اه"ا مع جالل,ه مOخ�ا
 االم��Wfة ودع: واش@l$ لل""لKة Mاتي في إ^ار ال�ور -ال شB ان العالقات الr@ائWة االردنWة 

 .eال"�gر الM edق�م &ه جاللة ال"لB في ال"@lقة
انq حاض�ة في و�W1lعه الgال، فإن القWLة الفلFlY@ة وجه�د ال,�صل إلى حل شامل وعادل -

 $Fه�د إلعادة إ^الق ال"فاوضات بAال �WrKعلى ض�ورة ت Bجاللة ال"ل �Fاللقاء م$ خالل تأك
 $"LM ا"& ،$F,امل، على أساس حل ال�ولaالم العادل والYلل�ص�ل إلى ال $FFلFواإلس�ائ $FF@FlYالفل
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�lاة، على خWgادة والقابلة للWYقلة، ذات ال,Y"ة الW@FlYام ال�ولة الفلW� ال�ا&ع م$ ح!��ان عام �
 . وعاص",ها الق�س الW��aة١٩٦٧

نو��gص جاللة ال"لB ع1�هللا الrاني دائ"ا على ان ت�K قWLة فلFlY$ في ^لWعة االج@�ة 
االردنWة، وفي -ل م�ة یO-� جالل,ه على ان القWLة الفلW@FlYة تfaل ج�ه� ال@!اع الع��ى االس�ائFلي، 

Wة س��Yص على ال,�صل الى ت�gة والW��aة &االس,@اد الى ق�ارات الWLه القdة عادلة ودائ"ة لهWاس
 .ال�ولWة

 ... $Fالم بYة الفاعلة، ل�ع: مفاوضات الWه�د م$ ق1ل اال^�اف ال�ولAل الdا م$ بLMوال ب� ا
نالفلFF@FlY$ واالس�ائFلFF$، وتAاوز الع�pات وال"�Wقات ال,ي ت�gل دو ال�ص�ل الى سالم عادل وشامل 

 .�ول,F$وف� حل ال
إن ال"��� االردني ال�اضح والgاس: جاء لOF-� أن حل ج"Wع قLاMا ال"@lقة Mأتي ن,AWة ... 

 .ق^W�W1ة لgل القWLة الفلW@FlYة &اع,�ارها الLام$ ال�حF� لالس,ق�ار في ال�a االوس�
إن جاللة ال"لB وفي -ل ال"�ا��، وفي اللg.ات ال��9ة -ان وس�Fقى صاحD ال�9ت االعلى 

ح، في ال�فاع ع$ ال"1�أ وال�سالة؛ النه ی�رك ان م��� االردن r"Mل أم,ه و�عل: ان ال"�ادرة خ�F واالوض
وسFلة ل"$ ی��� ان �1YM االح�اث و�Oث� في صWاغ,ها و�"BY ب!مامها ف�Fجهها وال ی,�جه بها، وعلى 

لWg9ح، وغ�F هdا االساس، ال ی,�دد جالل,ه في لg.ة ما، مه"ا بلغq خ�lرتها، في ات]اذ ال"��� ا
qاب�rعلى ال �Fوال,أك ،�gامل ألح�، في ق�ل -ل"ة الA"ال. 

 ٣ ص٥/٥/٢٠٢١ال�س,�ر 
***** 

   ت�ی$ ان,هاكات سلlات االح,الل في الق�س"ال]ارجWة ال@WابWة
 

ندانq لA@ة الOaو ال]ارجWة ال@WابWة على لYان رئYWها ال@ائD م�Fزا ب�الد،  ال�أe - ع"ان
ا سلlة االح,الل في م�ی@ة الق�س الfa& ���aل عام وحي الWaخ ج�اح &faل االن,هاكات ال,ي تق�م به

  .خاص
ی�م الrالثاء، ع$ اس,@Kار اللA@ة وTدان,ها لل""ارسات الع@��9ة تAاه وع�1 ب�الد في بWان صgفي 

  .األخ�ة ال"FFgWY$، وم@عه: م$ ال�ص�ل الماك$ ال��ادة خاصة في الق�س ال"g,لة
Wك وات]اذ م��� م�ح� ض� ودعا ال�1ل"انات الع���g,ان الى الYة وم@."ات حق� اإلنWقة وال�ول

 ،���aفي الق�س ال $FF@FlYض� الفل �@^�,Y"ارسها االح,الل وال"M ال االن,هاكات ال,يfنكافة أش
  .مO-�ا أه"Wة ال�صاMة الهاش"Wة في ال"gاف.ة على ال"ق�سات اإلسالمWة وال"WgWYة

 e٣ص/٥/٥/٢٠٢١ال�أ  
***  
  



  

 
٨

  نال"لWKة لOaو الق�ساللA@ة 
  رمLان٢٨ج"اعات الهfWل ت�gض على اق,gام االق9ى في 

  

نقال أمF$ عام اللA@ة ال"لWKة لOaو الق�س ع1�هللا -@عان،  -  صالح ال]�ال�ة-  ب,�ا - ع"ان 
ال"!ع�م ب,��g? ال"F@^�,Y$ " م@."ات الهfWل"انه وم@d ب�اMة شه� رمLان ال"�ارك تق�م ما تY"ى بـ

ًاد الق,gام ال"AY� األق9ى ال"�ارك في ذ-� ما YM"ى ز�فا على االس,ع� ُ k"الق�س �F9ادف " ت�حM edال
  . رمLان٢٨

، ان سWاسة االح,الل االس�ائFلي تY,@� في االع,�اء على )ب,�ا(واك� -@عان ل�-الة االن�اء االردنWة
ائفة م$ ال"!اع: ُاألهل واألرض وال"ق�سات االسالمWة وال"WgWYة في فلFlY$ والق�س، على ج"لة ز

 $F@^�,Y"ال �Fة والع@��9ة بWا��Kسالح االس,ف!از وشعلة ال qلfة ال"],لقة، ال,ي شWة ال,�راتW@ال�ی
  .و��ع: رس"ي م$ ح�fمة الF"W$ االس�ائFلWة ض� أهل@ا في فلFlY$ والق�س

عل@Wة وأشار الى ان ال�ع�ات ت,L"$ إقامة الlق�س ال�ی@Wة ال,ل"�دMة م$ ال9ل�ات واألناشF� ال
داخل ال"AY� األق9ى ال"�ارك، في مgاولة م$ االح,الل ال"Yاس &ق�سF,ه، والYعي لف�ض الWYادة علWه 
�Wة ال9ادرة �aل ال"!ع�م على أنقاضه، في خ� واضح ل" ات الق�ارات الfWقامة الهTله�مه و �Fقوال,"ه

ة ال�Fن�fY ال,ي ع�ت ال"AY� ع$ هF ة األم: ال",g�ة وال"@."ات ال,ا&عة لها، &"ا في ذلB ق�ارات م@."
 لل"Yل"F$ وح�ه: وال ًا خال9ًاًدون"ا ملK) ١٤٤(ال�gم الق�سي الY"& ���aاح,ه الKلWة / االق9ى ال"�ارك
  .عالقة للFه�د &ه

نوحdرت اللA@ة ال"لWKة لOaو الق�س، ح�fمة الF"W$ االس�ائFلWة وال"@."ات ال�ولWة و-ل دعاة 
خ�lرة اس,"�ار وارتفاع وت�Fة ال�ع�ات االس,lWانWة ال",�lفة الق,gام   م$ال��gة والع�الة في العال:،

kال"AY� االق9ى، في ذ-� زورت حWpق,ه م$ اح,الل الق�س الع��Wة إلى ذ-� ت�حF� م!ع�مة س,ه�د  k
$FFالم واألم$ واالس,ق�ار ال�ولYال.  

دی@Wة ال f"M$ ًواشار الى انه إذا اس,"�ت هdه ال�ع�ات فإنها و�faل أكF� س�ف تaعل ح��ا 
ال,@O1 ب@,ائAها على ال"@lقة والعال:، وس,�فع أهل@ا في فلFlY$ و-افة ال"Yل"F$ في -ل مfان إلى 
ال!حف ن�g ال"AY� االق9ى ال"�ارك وال��ا� �Wه ومقاومة ال"g,ل، &اع,�اره ق1لة ال"Yل"F$ األولى 

  .kوم�Y ومع�اج نF1@ا دمحم علWه الYالم
Oaًو الق�س تO-� على صال&ة ال"��� االردني الrابq ش��ا و�Wادة واضاف ان اللA@ة ال"لWKة ل ن

تAاه فلFlY$ والق�س، وتO-� أن االردن س�Fقى على العه� الY@� وال�اع: لألهل في فلFlY$ والق�س 
 edات، فالق�س ومق�ساتها خ� أح"� وس,�قى ال"لف ال�^@ي والق�مي الWgL,ال qو�لغ $"rمه"ا -ان ال

جاللة ال"لB ع1� هللا الrاني اب$ الFYg$ صاحD ال�صاMة الهاش"Wة ال,ار�]Wة على gM"له و��افع ع@ه 
  .الق�س ومق�ساتها االسالمWة وال"WgWYة

 e٣ص/٥/٥/٢٠٢١ال�أ  



  

 
٩

  الق@9ل الl��1اني في الق�س ال"g,لة ی!ور حي الWaخ ج�اح
  

 $FlYهــ�ل، م��ــ�  أكــ� –فلــ DــFلFلــة، ف,g"ــاني فــي القــ�س الl��1الق@ــ9ل العــام ال
""لKة ال",g�ة مـ$ القـ�س الـW��aة، أنهـا م@lقـة مg,لـة، وأنـه قـ� تـ: ضـ"ها &ـ�9رة غFـ� ال

  .قان�نWة
وقــال الق@ــ9ل العــام خــالل ز�ارتــه لــfYان حــي الــWaخ جــ�اح ال"هــ�دی$ &ــاإلخالء مــ$ 

نع,�1 ع"لWات اس,�داد ال"لWKـات وال,ـFAYل غFـ� عادلـة ومgAفـة وت@,هـB القـ�انF$  ":م@ازله:
واسـ,هA$ هـ�ل القـ�انF$ الـ9ادرة مـ$ -Wـان االحـ,الل ال,ـي  ".-قـ�ة احـ,اللال,ي تل!م إس�ائFل 
$FF@FlYارد الفلlت.  

 �lـــ�ی� لنوتـــ�اول ناشـــFخ جـــ�اح فWaـــي الـــgاألحـــ�، علـــى وســـائل یـــ�م!�ـــارة هـــ�ل ل 
 مA"�عـــة مـــ$ اللقـــاءات بـــ�ع? أصـــgاب ال"@ـــازل ال"هـــ�دة  واج�ائـــه،ال,�اصـــل االج,"ـــاعي

إنه Mقـ�م ب!�ـارة الgـي لالسـ,"اع لـfYان الgـي ال"هـ�دی$ &اإلخالء واس,"اعه ل�faاه:، وقال 
  .&اإلخالء

  ٣/٥/٢٠٢١رؤ�ا اإلخ�ار�ة 

  ول@ا -ل"ة
م��ــ� مــا دام ســعادة الق@ــ9ل العــام الl��1ــاني فــي القــ�س ال"g,لــة یO-ــ� 

ــة، وأنــه قــ� تــ: ضــ"ها  ال""لKــة ال",gــ�ة مــ$ القــ�س الــW��aة، أنهــا م@lقــة مg,ل
  :نYأل، ف"$ حق@ا أن &�9رة غ�F قان�نWة

ــة  ــdار عــ$ دورهــا فــي �Wــام دول ل"ــاذا تــ�9 ح�fمــة &ــالده علــى عــ�م االع,
االح,الل وTح�اث ال@�Kة، وهي ال,ي رعq تأسzW دولة االح,الل الع@��9ة &إص�ار 

ّول"ـاذا ال تKفـ� ال""لKـة ال",gـ�ة عـ$ خFl ,هـا &الع"ـل مـع !! وع� بلف�ر ال"Oaوم
ف ب�ولــة فلــFlY$ وعاصــ",ها شــ�-ائها األورو�FــF$ علــى حــل الــ�ول,F$ واالع,ــ�ا

  الق�س ال���a لل,ع�F1 ع$ حY$ ن�اMاها تAاه القWLة الفلW@FlYة؟؟
  ناللA@ة ال"لWKة لOaو الق�س 

***** 
  
  



  

 
١٠

  : ال�ئzW الفلFlY@ي أمام مAلz ال�زراء
  الق�س وال�فاع ع$ مق�سات@ا اإلسالمWة وال"WgWYة هي الع@�ان األب�ز لل"�aوع ال�^@ي

  

ی�م الrالثاء،  ��اس، جلYة مAلz ال�زراء، �ه� zW دولة فلFlY$ مg"�د ت�أس رئ- رام هللا 
وقال سWادته، إن الق�س وال�فاع ع$ مق�سات@ا اإلسالمWة  .وذلB &"ق� مAلz ال�زراء في م�ی@ة رام هللا

وأضاف ال�ئzW أن ال�Yاع� وال9�ور  .وال"WgWYة هي الع@�ان األب�ز لل"�aوع ال�^@ي الفلFlY@ي
اء شع1@ا في م�ی@ة الق�س أثq,1 للW"Aع أنها قادرة على تe�g االح,الل وال9"�د أمامه، العار�ة ألب@

  .وف�ض اإلرادة الفلW@FlYة
وأشاد سWادته &9"�د أب@اء شع1@ا الفلFlY@ي ال"ق�سي في الWaخ ج�اح وحي سل�ان وغ�Fها م$ 

ت الفلW@FlYة وته�FA م@ا^� الق�س ال9ام�ة ب�جه االح,الل الgM edاول االس,Wالء على ال"",لKا
  .ال"ق�سFF$ ل9الح مaار�ع ال,ه��� ال,ي ل: ول$ تغ�F الlا&ع الفلFlY@ي لل"�ی@ة ال"ق�سة

وتا&ع سWادته أن هdا ال9"�د الفلFlY@ي YM,�جD على ال�fgمة ت@فdF ال"!�� م$ ال"aار�ع ال,ي 
  .@ا الفلW@FlYة األب�Mةت�ع: ص"�د ال"�ا^$ الفلFlY@ي، وخاصة في م�ی@ة الق�س ال"g,لة عاص"ة دول,

نوقال ال�ئzW، أمام هdا ال9"�د الفلFlY@ي، ل$ ن,�اجع ول$ نق1ل &إج�اء ان,]ا&ات فلW@FlYة دو 
ًمaار-ة الق�س ت�شgWا ودعاMة وان,]ا&ا داخل الق�س، ألنها الع@�ان الWYاسي لقFL,@ا ال�^@Wة، فالق�س 

$FlYه@اك فل �fM $و��ونها ل ،$FlYنتع@ي فل.   
  ٤/٥/٢٠٢١ألن�اء الفلW@FlYة وفا و-الة ا

***** 
  M]ا^D األم: ال",g�ة &]�9ص ال,�lرات في الق�س" نال,عاو اإلسالمي"أمF$ عام 

  

ن وجه أمF$ عام م@."ة ال,عاو اإلسالمي ی�سف العF"Wr$ رسالة خWlة الى األمF$ - ال��اض
،¤��Fغ�ت �Fن�lة أن�g,"ةأك� خاللها على م��� ال"@."ة   العام لألم: الW@FlYة الفلWLال�اع: للق.  

eوأع�ب العF"Wr$ ع$ إنaغال ال"@."ة &]�9ص ما �AM في الق�س م$ ان,هاكات إس�ائFلWة ض� 
الaعD الفلFlY@ي، ودعا ال"@."ة األم"Wة الى م"ارسة الLغ� على إس�ائFل، ق�ة االح,الل، إلMقاف هdه 

ًفلW@FlYة ت�شgWا ودعاMة وان,]ا&ا، اس,@ادا االن,هاكات، والY"اح لل"ق�سFF$ &ال"aار-ة في االن,]ا&ات ال ً ً
  .رات ال�ولWة واالتفا�Wات ال"�قعةالى الق�ا

  ٤/٥/٢٠٢١و-الة األن�اء الفلW@FlYة وفا 
***** 
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  ال]ارجWة الفلW@FlYة تlالD مAلz األم$ ب,g"ل مOYولWاته 
  )٢٣٣٤(تAاه شع1@ا وت@فdF الق�ار 

  

 مAلz األم$ ال�ولي ب,g"ل مOYولWاته  الفلW@FlYة"غ,��F$ ^الq1 وزارة ال]ارجWة وال- رام هللا 
القان�نWة واالخال�Wة تAاه ج�ائ: سلlات االح,الل ال",�اصلة &�g أب@اء شع1@ا، ال سW"ا تلB ال",علقة 

 .e&ال,�سع االس,lWاني، ع�1 االس,Wالء على م@ازل وم",لKات ال"�ا^@F$، وف�ض ال,ه�FA القg& �Yقه:
ی�م الrالثاء، أن هdه ال�Aائ: ته�د &faل ج�e ف�ص تgق�F الYالم ي بWان، وأوضqg ال�زارة، ف

وفقا لل"�ج�Wات ال�ولWة ال",ف� علFها، وفي مق�م,ها األرض مقابل الYالم وم1�أ حل ال�ول,F$، وض�ورة 
  ).٢٣٣٤( ت@فdF الق�ارات األم"Wة ذات ال9لة، وفي مق�م,ها الق�ار 

kه� ج��"ة وف� القان� ال�ولي ت�تقي ل"Y,� ج��"ة ح�ب وأك�ت أن االس,lWان &W"Aع أشfاله  ن
 $FlYها القان� ال�ولي، وه� م$ أب�ز ال"لفات ال,ي أحال,ها دولة فلFعل DاسgM ،ةWانYنوج��"ة ض� االن
F$ فFها وم$ pMف  للA@ائWة ال�ولWة لل,gق�F ال�س"ي فFها، وص�ال ل"gاس�ة، ومgاك"ة ال",�̂ر

ل�ولWة االس�اع في اج�اء تWpgقاتها في هdا ال"لف وغ�Fه م$ ج�ائ: االح,الل ك"ا ^الq1 الA@ائWة ا .خلفه:
$F@ �̂,Y"وال.  

 م]llات اس,lWانWة اس,ع"ار�ة ٣وأدانq ال]ارجWة في بWانها إق�ام سلlات االح,الل على إی�اع 
ن"ا  دو٤٣٢ وح�ة اس,lWانWة ج�ی�ة في الLفة الغ��Wة ال"g,لة، على مYاحة تق�ر بـ٣٩٣ج�ی�ة ل1@اء 

 :Lات الWو�ل�ة ال.اه��ة، واع,�1تها ام,�ادا لع"ل $Fورام ،�L[ة في ق��,ي الW@FlYم$ االرض الفل
eال!احف غ�F ال"عل$ ألراضي الLفة الغ��Wة ال"g,لة، ع�ا ع$ ع"لWات ال,ه�FA الق�Y في الق�س 

، وما ی,ع�ض له وتg�ی�ا في حي الWaخ ج�اح، وسل�ان، واألغ�ار، ومYاف� lMا، و�ادMة الق�س، وغ�Fها
" ه�Fم$ رای,z ووت¤"eشع1@ا م$ ع"لWات ت"FF! ع@�9 واضlهاد &aعة، -"ا ع�1 ع@ه تق��� م@."ة 

�Fاألخ.  
ّو�هdا ال]�9ص، ح"لq ال�زارة دولة االح,الل وح�fم,ها وأذرعها ال"],لفة ال"OYولWة الKاملة 

ال,�س�Wة م$ &اب األرقام في وال"�اش�ة ع$ ج�ائ"ه، وحdرت م$ ال,عامل مع ال"aار�ع االس,ع"ار�ة 
  .االح9ائWات، وال"�ور علFها م�ور ال�Kام، -�نها أص�qg اع,WادMة ومأل�فة ت,�Kر &faل ی�مي
  ٤/٥/٢٠٢١و-الة األن�اء الفلW@FlYة وفا 

***** 
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   ب,ع�یل ال"@اهج"األون�وا"فعالWات فلW@FlYة م@اهLة لق�ار أورو�ي ی��� دع: 
  

 تـ9اع�ت أزمــة ال,"��ــل األورو�ــي ل�-الـة األمــ: ال",gــ�ة إلغاثــة – ع"ــان - نادMـة ســع� الــ�ی$
 $FF@FlYالفلــ $Fل الالج ــFغaي ضــ� قــ�ار ر�ــ� دع"ــه ”األونــ�وا“وتــ@FlYالفلــ DLاع حالــة الغــYمــع اتــ ،

ُال"ـالي لل�-الـة ب,عـ�یل مـ�اد م�رسـWة فـي م@اهAهـا ال,علW"Wـة ال,ـي ت�رسـها &األراضـي ال"g,لـة، وال"lال�ـة 
  .&ال,�اجع ع@ه

” قغFـ� ال"ـk“�1Yواس,@�Kت م@."ـة ال,��gـ� والقـ� والفـ9ائل ال�^@Wـة قـ�ار ال�1ل"ـان األورو�ـي 
خlـاب ال�Kا�Wـة وال,gـ��? علـى الع@ـف “ب��� دع"ه ال"الي ال"ق�م لألونـ�وا &ـ��a تعـ�یل مـا ادعـى أنـه 

، ”في م�ارسهاض� االح,الل اإلس�ائFلي والed ی�رس في الD,K ال"�رسWة الفلW@FlYة وتY,]�مه األون�وا 
  .مO-�ی$ ع�م صg,ها

ُفي حF$ ن."q الفعالWـات الـaعW1ة الفلـW@FlYة ال"@اهـLة للقـ�ار أألورو�ـي، والـed جـاء &gـ1Yها 
تلW1ــة للــLغ�� اإلســ�ائFلWة الrFrgــة ال�امWــة الســ,ه�اف األونــ�وا وقــWLة الالج ــF$ الفلــFF@FlY$، &ــا^الق 

  .م!اع: س�1 نفFها م$ ق1ل ال,قار�� األم"Wة
ــ�ئzW ال�1ل"ـــان وقــال  ــ� ل ــي رســـالة &عrهــا رئWــYه ســـلW: ال!ع@ ــFlY@ي، ف نال"Aلــz الـــ�^@ي الفل

ی@.� إلى الق�ار وما تL"@ه م$ اتهامـات، &عـF$ األسـف وال]lـ�رة، “األورو�ي دMفF� مار�ا ساس�لي، إنه 
 ل,لW1ــة اح,Wاجاتهــا ال",!ایــ�ة فــي �ــل تفــaي” لألونـ�وا“وسـ� �ــ�وف ت,lلــD تــ�ف�F إمfانــات مالWــة أك1ــ� 

  .”جائgة -�رونا
” أون�وا“ًو^الD ال�1ل"ان األورو�ي &إلغاء الق�ار، مO-�ا أن ال"�اد ال,علW"Wة ال,ي ت�رسها م�ارس 

تعــ!ز م�ــادئ األمــ: ال",gــ�ة و�W"هــا، وال صــgة لالتهامــات ال,ــي تهــ�ف ل,ــ��aه، وTیــdاء الــg��aة األشــ� 
$FF@FlYالفل $F ًضعفا، وهي ^ل�ة الالج.  

لفلW@FlYة في م�ارس دولة فلFlY$ وال,ي ت�رسها م�ارس ال�-الة ت,L"$ وأوضح &أن ال"@اهج ا
ــالالجئ الفلــFlY@ي  ــ�^@ي، وقــLاMا اله��ــة وال�Kامــة وال�واMــة ال�^@Wــة، ف ــار�خ ال ــة الفلــW@FlYة لل, Mال�وا

  .”ع@�ان للعل: وال"ع�فة على م�ار أك�r م$ س�عة عق�د م$ ن1K,ه“
ــى ال,"FFـــ! ا ــة القـــLاء علـ ــاهج وأشـــار إلـــى أن لA@ـ eلع@ـــ�9 فـــي األمـــ: ال",gـــ�ة أكـــ�ت أن ال"@ـ

ً ت]ل� م$ تلB االتهامات، فLال ع$ أن تقار�� أم"Wة أكـ�ت انـAYامها "األون�وا"الفلW@FlYة ال,ي ت�رسها 
:Wامح في ال,علY,الم والYلل �fYن�Fال �Fمع معای.  

ًون�ه ال!ع@� إلى أه"Wة دع: ال�1ل"ـان األورو�ـي، سWاسـWا ومالWـا، للـaعD الفلـ ً FlY@ي ولألونـ�وا ن
&اع,�ارها ح�A األساس في االس,ق�ار اإلقلW"ي، مع ض�ورة اس,"�ار دع"ها إلـى حـF$ تgقFـ� حـ� عـ�دة 

ًالالج F$ الفلFF@FlY$ إلى دMاره: ال,ي ه�Aوا م@ها ق�Yا م@d العام  ُ١٩٤٨.  
اع,1ـ�ت ًو-انq م@."ة ال,��gـ� قـ� اسـ,@�Kت ت1@ـي ال�1ل"ـان األورو�ـي قـ�ارا یـ�ی$ األونـ�وا، حFـ� 

ًرضـ�خا للـLغ�^ات واالدعـاءات اإلسـ�ائFلWة واألحـ!اب الW@F"Wـة “ندائ�ة شOو الالج F$ &ال"@."ة أنه Mعـ� 
  ."ال"WgWYة في أورو�ا ال"�الWة لالح,الل



  

 
١٣

ُو�ال"rل؛ أفادت اللA@ة ال"a,�-ة لالج ـF$ &ـأن ال"ـ�اد ال,ـي تـ�رس م@ـd عقـ�د مل,!مـة &"@هـاج ... 
Yــ ــF$ الفل ــ�ول ال"ــWLفة لالج  ــ�ق�F مــ$ لAــان ال FF@Fl$، -"ــا أنهــا خــLعq أكrــ� مــ$ مــ�ة للفgــ¨ وال,

 :Wو�ـ �Fـ�ة مـ$ معـایg,"ت"امـا مـع مـا تقـ�ه األمـ: ال Dة، ووج�ت أنهـا ت,@اسـ�g,"ًم],9ة، وم@ها األم: ال
  .إنYانWة

 :Wــpه: ال"Wال عــ$ تعلــLــة &الدهــ:، فــWل�ــة ب,ــار�خ وجغ�ا�lعــ�ف الM إن ال"ــ@هج ال"�رســي qًوقالــ ُ
قخالق وال�ی$ والعل�م، وفقا ل"عای�F حق� اإلنـYان وم�ـادئ و�ـW: الع�الـة وال"ـYاواة، والـed وال"�ادئ واأل ً

  ."�AMe تW1lقه ض"$ م@ا^� ع"لWات ال�-الة، وتqg إش�اف لAان م],9ة م$ األون�وا
 qة أملها م$ اللغة ال,ي اع,"�ها ال�1ل"ان األورو�ي وال,ي تل"ح "األون�وا"و-ان�Fق� ع�1ت ع$ خ 

، وه� األم� الed نف,ه &faل "ُت�رس وت@�a خlاب -�ا�Wة وتAaع الع@ف داخل م�ارسها" ال�-الة إلى أن 
  .مlل�

قوأك�ت أن م�ادها ال,علW"Wة ت�ع: وتع!ز م�ادئ األم: ال",g�ة و�W"ها ال","rلة في الWgاد وحق� 
  .قاإلنYان وال"Yاواة وع�م ال,"FF! على أساس الع� والz@A واللغة وال�Mانة

qمـ$ م�ارسـها ون�ه eفـي ال�1ل"ـان األورو�ـي فـي أ �Lعـ eال أ�p,اسـ& Dإلى أن األونـ�وا ت�حـ 
 م�رسـة مـ$ أجـل اال^ـالع م�اشـ�ة علـى الF1 ـة وع"لWـة ال,ـ�ر�z وال,فاعـل مـع الlل�ـة ٧١١ال�الغ ع�دها 

$F��"وال.  
Wـة اح,ـ�اء  علـى خل©"األونـ�وا"ًو-ان ب�ل"ان االتgاد األورو�ي ق� اع,"�، ألول م�ة، تـ��aعا یـ�ی$ 

ك,1هــا ال"�رســWة مــ�اد تعلW"Wــة تgــ? علــى ال�Kا�Wــة والع@ــف ضــ� االحــ,الل اإلســ�ائFلي، وتقــ�م ب,�ر�ــYها 
eاالب,�ائي واإلع�اد :Wلأل^فال في ال,عل.  

و-ان م$ بF$ األمrلة ال,ي أوردها ال�1ل"ان األورو�ي -dر�عة للق�ار؛ اح,ـ�اء ال"@ـاهج الفلـW@FlYة 
ــة علــى ــ�k ال�-ال ــW@FlYة علــى -امــل أرض فلــFlY$ " ال"ع,"ــ�ة ل ــة إســ�ائFل، وTقامــة دولــة فل إنهــاء دول

  ."ت"FA� الع"لWات ال"Yلgة، ومlال�ة ال,المdF &ال�فاع ع$ فلFlY$ &ال�ماء" ، إضافة إلى ”ال,ار�]Wة
قـWLة م@ــاهج "وقالـq ال",g�ثـة &اســ: وز�ـ�ة خارجWــة االتgـاد األورو�ــي، فFـ�ی��fا مــ�غ��F@ي، إن 

FlYالفل :Wـ�ض علـى ال,علgال ت :Wـp& BYـة ال,"ـW"شـ�د علـى أه edفي ال�1ل"ان األورو�ـي، الـ qaة ن�قW@
kالع@ف وال�Kا�Wة، لdلB ج� م�اجعـة الK,ـD ال�راسـWة وفـ� معـای�F م@."ـة األمـ: ال",gـ�ة لل,��Wـة والrقافـة 

 ." ال,ي ت�ع� إلى الYالم وال,Yامح ونd1 الع@ف في ال"@اهج ال,علW"Wة"ال�Fن�fY"والعل�م 
  ٣٤ ص٥/٥/٢٠٢١غ� ال

***** 

  
  
  



  

 
١٤

  اع,�اءات
   م$ عائلة واح�ة في ال���YWة٣ م�ا^@F$ بF@ه: ٥االح,الل Mع,قل 

  

 م�ا^@F$ بF@ه: ثالثة م$ عائلة أب� ٥ اع,قلq ق�ات االح,الل اإلس�ائFلي، ی�م الrالثاء، - الق�س 
 .عD9 في بل�ة ال���YWة &"�ی@ة الق�س ال"g,لة

 االح,الل اق,q"g م@!ل عائلة أب� عD9، الع,قال نAلها وأفادت م9ادر مgلWة، &أن ق�ات
أی�ب، وخالل ذلB هاج"q ال",�اج�ی$ &ال�Lب، واع,قلq ال�ال� ب�ر أب� عD9 ونAلWه أی�ب وع1� هللا، 

D9وأح� أقار�ه أح"� -ای� أب� ع.  
وأوضqg، أن أف�اد العائلة أص�1Fا &�Aوح ورض�ض م],لفة في -افة أنgاء جY�ه:، خاصة في 

l@قة ال�جه وال�أسم.   
  .ك"ا اع,قلq ق�ات االح,الل الaاب ن�9 هللا مg"�د، عقD اق,gام م@!ل ذو�ه في ال���YWة

  ٤/٥/٢٠٢١و-الة األن�اء الفلW@FlYة وفا 
***** 

  ًاالح,الل Mع,قل م�ا^@ا و�ع,�e على آخ��$ في حي الWaخ ج�اح &الق�س
  

م الrالثاء، م�ا^@ا واع,�ت على آخ��$ في ی��ات االح,الل اإلس�ائFلي، مYاء  اع,قلq ق- الق�س 
 .حي الWaخ ج�اح &الق�س ال"g,لة

وأفاد شه�د �Wان &أن م�اجهات ان�لعq في الgي رغ: اإلغالق الed ف�ض,ه ق�ات االح,الل 
اع,�k خاللها الA@�د على ال@laاء وأهالي الgي بF@ه: الف,اة م@ى ال�Kد، واع,قل�ا ال"�ا^$ وعلWه، 

  .� أصgاب ال"@ازل ال"ه�د &االس,Wالء علFهامg"�د ال�Kد، أح
وأضاف شه�د ال�Wان أن ع�دا م$ ال"�ا^@F$ أص�1Fا &gاالت اخ,@اق ج�اء إ^الق ق@ابل الغاز 
ال"FYل لل�م�ع، وال�9ت، في م�Wg م@ازل ال"ق�سFF$ ال"ه�دة &االس,Wالء علFها، إضافة إلصا&ة ف,اة 

  . ق1ل ج@�د االح,الل &�Aوح ب�أسها إث� االع,�اء علFها &ال�Lب م$
و-انq ق�ات االح,الل أغلقq م�اخل حي الWaخ ج�اح &ال�gاج! الg�ی�Mة وم@عq ال"ق�سFF$ م$ 
ال�ص�ل إلWه لل,Lام$ مع أصgاب ال"@ازل ال"ه�دة &اإلخالء، �W"ا سهلq دخ�ل مF@^�,Y$ إلى الgي 

  .kلل,�اج� في ال�F1ت ال,ي ج� ته���ها
 ٤/٥/٢٠٢١ و-الة األن�اء الفلW@FlYة وفا

***** 

  
  
  



  

 
١٥

  اع,�اءات/ تقار��
  ه�م ال"@ازل تقلFل لل�ج�د الفلFlY@ي وتف��غ لألرض: ح@ا �YWى

  

ح@ا �YWى إن   قال أمF$ عام الهF ة االسالمWة ال"WgWYة ل@�9ة الق�س وال"ق�سات - رام هللا 
 م$ سfانها سWاسة سلlات االح,الل في ه�م ال�F1ت ته�ف ل,قلW¨ ال�ج�د الفلFlY@ي وتف��غ األرض

$FFفي،  .األصلgان صWى، في بYW�في إ^ار سWاسة ه�م ال"@ازل واصلq سلlات اإلس�ائFلWة "وقال 
ال",عا��ة &�lاق"ها سWاسة ه�م ب�Fت الفلFF@FlY$، و��ت�Fة أعلى، م"ا -ان علWه في الY@�ات ال"اضWة، 

ًم,dرعة &أس�اب أم@Wة حF@ا، و�ع�م ال,�خW¨ وفقا لق�انF$ ال,@.W: وا   ".kأخ� ل1@اء اإلس�ائFلWة أحWاناً
  

وأشار إلى أن ه�م ال�F1ت أو إغالقها لdرائع أم@Wة، ی@�رج ض"$ العق��ات الA"ا�Wة ال"g.�رة 
ال �AMز معا��ة أe ش]¨ "ال�ا&عة، ال,ي ت@¨ على أنه " ج@�W"م$ اتفا�Wة ) ٣٣(&"�جD ال"ادة 

: وأضاف �YWى قائال ".ات الA"ا�Wةًمg"ي ع$ م]الفة ل: Mق,�فها ه� ش]W9ا، -"ا تg.� العق��
سلlات االح,الل مY,"�ة في ه�م ال�F1ت الفلW@FlYة في الLفة الغ��Wة، &"ا فFها الق�س الW��aة، "

¨Wاآلخ� م$ ادعاءاتها، وه� ع�م ال,�خ �aرعة &الd,م.  
  
 faMل ه�م ال�F1ت ان,هاكا لل�g في الfY$ ال"الئ:، الed -فل,ه ال"�اث�F واألع�اف: وتا&ع 

ال�ولWة م$ جهة، في ال�قq الed ت,Yاهل سلlات االح,الل إزاء م]الفات ال"F@^�,Y$ في ب@اء وح�ات 
أن سلlات االح,الل ل: ت,]d خ�lات حWpWpة إلجالء ال"F@^�,Y$  سW@fة ج�ی�ة م$ جهة ثانWة، مO-�ا

س,Wالء على نع$ ال"@ا^� ال,ي LMع� أی�یه: علFها &الق�ة، بل على العzf تق�م ب,WAaعه: على اال
$FF@FlYات الفلKال"!�� م$ م",ل.  

 ٤/٥/٢٠٢١و-الة األن�اء الفلW@FlYة وفا 
***** 

  تقار��
  "اإلرهاب الFه�دe"نأیها الFه�د األم�F-�F أوقف�ا ت"��ل : حاخامة أمW-�Fة

  

 ندعq الgاخامة األمW-�Fة جFل جاك�Y یه�د ال�الMات ال",g�ة إلى و�� الg9افة اإلس�ائFلWة: �رال"9
ن، الM ed"ارسه ال",�lف� الFه�د ال�F@F"W ض� الفلFF@FlY$، ب�ع: "&اإلرهاب الFه�دe"ت"��ل ما وصف,ه  ن

 Bا، مع,�1ة أن ذل-�Fل وأمFة معق�ة م$ م9ادر ال,"��ل في -ل م$ إس�ائfأخالقي"م$ ش� Dواج".  qوقال
 �Yمقال في -نجاك zفة هآرتWg9& لها (Haaretz) ةWلFال -  اإلس�ائ $FF-�Fه�د األمFإن مع.: ال 

نی�ع"� ال مالWا وال &أe شfل م$ األشfال ال"OسYات ال,ي تق�م م@gا مالWة للA"اعات ال",�lفة في 
في أم�F-ا تلعD دورا في ت�جWه األم�ال إلى " رئWYWة"الFه�دMة ال,ي تع� إس�ائFل، لK$ &ع? ال"@."ات 

eال9@�و ال"�-! اإلس�ائFلي"  .، ال"OسYة األمW-�Fة األك�r ت"��ال لل",�lفF$ اإلس�ائFلFF$"ق



  

 
١٦

 �Yة ل"@."ة  - نوذ-�ت جاكMdFا ال"�ی�ة ال,@فLMان"وهي أYق� اإلنgقال@�اء الع�1اني ل "
، وهي م@."ة تL: ح�الي ألفي حاخام وواع¶ یه�دe، وتع@ى &ال�فاع ع$ (T’ruah) "ت�وا" ال"ع�وفة بـ

قال9@�و " أن -قحق� اإلنYان في ال�الMات ال",g�ة و-@�ا وTس�ائFل واألراضي الفلW@FlYة ال"g,لة
  .ن مل�F دوالر في شfل م@ح لل",�lفF$ داخل إس�ائFل٤٠ق�م الY@ة ال"اضWة وح�ها " eال"�-! اإلس�ائFلي

 
، وهي م@."ة غW�" (Hemla) �F"ال"نل ال"Y,فF�و م$ هdا ال�ع: م@."ات إس�ائFلWة مrل وش"

م$ الFه�دMة لألدMان " ال"ع�ضات ل]�l اإلك�اه على تغ�FF دی@ه$ "ر�Wgة تYاع� الف,Wات اإلس�ائFلWات 
، و أم�اال ال,ي ت�افع ع$ إس�ائFلFF$ ت: اع,قاله: ب,ه: اإلرهاب، وتق�م  "(Honenu) ه�نk"�@Fاألخ�

ال,ل"�دMة ال"aه�رة  (Od Yosef Chai) "أود ی�سف شاe"م�اش�ة إلى ال"�انF$ م@ه:، وم�رسة 
?��g,خ�ا ب,ه"ة الOوال,ي أدی$ أح� حاخاماتها م ،$FF@FlYالع@ف ض� الفل&.  

 
الYM ed,]�م   (Israel Land Fund) "قص@�و أرض إس�ائFل"ك"ا اس,فاد م$ ال�ع: نفYه 

 "م�F"aت aMع" أو غ�F قان�نWة لالس,�gاذ على م",لKات الفلFF@FlY$، و"ش�ه قان�نWة"وسائل 
(Mishmeret Yesha)  ة، وWفة الغ��Lه�د في الFاس ال�gال !FهAوت Dت!و"ال,ي تق�م ب,�ر��Fإم ت" 

(Im Tirtzu)  $FFلFان اإلس�ائYاء حق� اإلنlaض ض� ن�gأن ال"@."ة ال,ي  .قال,ي ت �Yنوذ-�ت جاك
LMأ qات ت�ی�ها ق�مYسOح�ل م Dائ�Lة الgاو إلى م9لfaة الع�ی� م$ الWات ال"اض�@Yال k�ا على مk

الW@F"Wة   (Lehava) "لهافا"معفاة م$ ال�LائD في ال�الMات ال",g�ة تق�م ب,��gل األم�ال إلى ج"اعة 
 وح.� ال",�lفة اإلس�ائFلWة ال,ي ت@اد�l& eد الفلFF@FlY$ لل�ول الع��Wة، وض: الLفة الغ��Wة ال"g,لة

وأك�ت أن إص�ار بWانات اإلدانة لع@ف ال",�lفF$ أو ال,.اه� &أنه:  .االح,فاالت &عF� ال"Wالد ال"gWYي
قr"Mل� فق� وجهة ن.� هامWaة أم� غ�F -اف، بل DAM على -ل م$ یOم$ &�Lورة صWانة حق�  ن

: ال"OسYات ال,ي الفلFF@FlY$ واإلس�ائFلFF$ على ح� س�اء في ال�الMات ال",g�ة ال�gص على أال تYه
وق�  .نی�ت��l بها في دع: الA"اعات الW@F"Wة ال",�lفة، ال,ي ت�gض على اإل&ادة الA"ا�Wة والع@ف

 إص�ار إعالنات م�ادئ تg.� -  نك"ا ت�WL جاك�Y -تa"ل &ع? ال]�lات األساسWة في هdا اإل^ار 
لFه�دMة في سان ف�ان�fYWY، ت"��ل الA"اعات ال,ي ت�وج للع@ف أو ال,�lف، -"ا فعل اتgاد الAالWة ا

نوال�gص على ع�م ت��K: وم@ح ال",�1عF$ األف�اد الdی$ r,YM"�و ب@aا� في دع: ال,�lف الع@�W داخل 
نوت� جاك�Y أن قlع ال,"��ل ع$ هdه  .إس�ائFل م�اقع �WادMة في أوسا� الAالWة الFه�دMة في أم�F-ا k

 عق�د م$ االح,الل، ح�F ٥ع@ف الed نaأ في �ل نالA"اعات ال",�lفة ل$ �fM لألسف -ا�Wا إلنهاء ال
ت,�ف� مالیF$ ال�والرات األمW-�Fة م$ جهات خاصة یه�دMة ومWgWYة على ح� س�اء ل1@اء ال"Y,�^@ات 

  .ودع: الWYاسة الW@F"Wة في إس�ائFل
 



  

 
١٧

قوت],: جاك�Y &أنه ی,�جD على -ل ال"ل,!مg& $Fق� اإلنYان م$ الFه�د األمFF-�F$ أن ی,g�وا  ن
، وس�fW رف? ت"��ل ال"�gضF$ على اإل&ادة الA"ا�Wة وت��K: م"�لي ال�g-ات ل" ن�اجهة -ل هdه الق� k

ال",�lفة داخل إس�ائFل خ�lة أولى مه"ة ن�g إث�ات أن الAالWة الFه�دMة األمW-�Fة رافLة للع@ف ض� 
 .الفلFF@FlY$ وم",لKاته:

  ٤/٥/٢٠٢١الA!��ة 
***** 

  ,Kاف &األق9ى ح,ى نهاMة رمLانeع�fمة ص�1 ی�ع� الس,"�ار االع
  

eدعا خDFl ال"AY� األق9ى ال"�ارك الWaخ ع�fمة ص�1 ج"Wع ال"9لF$ إلى ع�م قlع 
 .االع,Kاف ما &ع� لFلة الق�ر، وأن YM,"�وا في اع,Kافه: ح,ى نهاMة الaه� الفFLل

، الrالثاء، م$ م]�l الA"اعات الFه�دMة ال",�lفة إلعادة ف,ح األق 9ى أمام eوحdر الWaخ ص�1
 م$ شه� رمLان ال"�ارك، وت@فdF اق,gام واسع له، �W"ا YM"ى ب�Fم ٢٨اق,gامات ال",�lفF$ الFه�د في 

 ح�fمة االح,الل ال"OYولWة الKاملة ع$ أe ت�ت� أو - خالل تg��9ات صW©gة- ّوح"ل  ."ت�حF� الق�س"
 .وم�ی@ة الق�س، إذا س"qg ب,لB االق,gامات ال"AY� األق9ى ت9عF� ق� gM�ث في

ُوأك� ص�1 أن االح,Wا^ات قائ"ة ل9� أe اع,�اء على ال"AY� ال"�ارك f"M$ أن ی@فdه  ّ e
ل�ج�د الفلFlY@ي داخل ال"AY�؛ لg"ای,ه م$  رمLان، وه@اك ت�FLgات ل,�WrK ا٢٨نال",�lف� بـ 

ودعا ال"ق�سFF$ و-ل م$ Wl,YMع ال�ص�ل لل"AY� إلى ش� ال�حال إلWه،  .ال"F@^�,Y$، وال�فاع ع@ه
 .وال��ا� ال�ائ: في ساحاته؛ لل,e�9 ألe اع,�اءات إس�ائFلWة ض�ه

Fا، رغ: قWاألق9ى ی�م �AY"م� الOی $Fات آالف ال"9ل�aوأشار إلى أن عÇ �د وTعاقات االح,الل ن
$Fعاد &ع? ال"9ل&Tة، و��fYاج! الع�gقاته على الWFLوت...<<. 

  ٤/٥/٢٠٢١ال"�-! الفلFlY@ي لإلعالم 
***** 

  
  
  
  
  
  
  



  

 
١٨

  تقار�� خاصة &gي الWaخ ج�اح
  نr"$ ال�ع: األردني &Wpادة ال"لB": ال�س,�ر"لـ " الgي"مOYول ف��� ال�فاع ع$ أهالي 

  

ّی,�قD سfان حي الWaخ ال�Aاح ق�ارات م$ مfg"ة اس�ائFلWة  -  لهادeنWفF$ ع1� ا: أج�ت ال�gار ّ
&ا&lال ق�ارات إخالئه: م$ م@ازله:، &fل حdر وأمل &ع�الة قFL,ه:، ال,ي تO-� ع�ال,ها أوراق ث�1تWة، الى 
ّجانD شهادة ال,ار�خ &g9,ها وع�ال,ها، �W"ا ی1@ي ال]9: وه: ال"Y,�^@� مlال1ه: على أوراق م!ورة  ن

 .ّ ال,أك� م$ ت!و��ها م$ خالل أك�r الق@�ات القان�نWة سالمة ودقةوت:
 k�فهي م",�ة على م ،$FFب,ار�خ ال"ق�س Dاألصع �Kخ ج�اح، ر�"ا تWaان حي الfة سWLنق ّ
kس@�ات، و�F$ الف,�ة واألخ� ت9�ر ال"gاك: اإلس�ائFلWة ق�ارات &إخالء ع�د م$ سfانها &Agج وا�Wة، ال 

 . وال ج�انD قان�نWة أو ت�ثWpWة صgWgة، ل,1�و ال�9رة �ال"ة &أe اتAاه ن.�نا لهاعالقة لها &أe حقائ�
ّتفاصFل قWLة حي الWaخ ج�اح في الق�س ال"g,لة، وال,ي ل: ت1�أ م$ ی�م@ا هdا، إن"ا هي 
تار�]Wة ال,فاصFل، وت9ل للعه� العr"اني في ج!ئWة هامة م@ها، اضافة ل�ور أردني اAMابي ومه: في هdا 

نف Mع�ل علWه ال"ق�س�F &"!�� م$ اإلج�اءات ال,ي م$ شأنها احقاق ال�g، ون�9ته: على ع�و ال"ل ّ
مg,ل AMعل م$ -ل قLاMاه سWاسWة &g,ة، ته�ف ل"!�� م$ ت"�ی� أMادe اح,الله وته��� ال"�ی@ة 

 .ال"ق�سة
OYف ع@ها مafM ،ةW"ة في األهMل غاFل تفاص"gM خ ج�احWaة حي الWLول ّال�جه القان�ني لق

في الق�س ال"g,لة ال"gامي حY@ي أب� حFY$، في ح�ار هاتفي " ّالWaخ ج�اح"ف��� ال�فاع ع$ أهالي 
م$ م�ی@ة الق�س ال"g,لة، ب,فاصFل تار�]Wة وقان�نWة، و�ال�ثائ� وال�الالت " ال�س,�ر"خاص مع ج���ة 

 .ومعل�مات ساه: األردن &A!ء م@ها
@� م$ ال"gامي حY@ي أب� حa- ،$FYف أنه تأك� ب@ف �̂,Y"لها الf"M ه أن ال�ثائ� ال,يYن

ّالعه� العr"اني ح�ل ملFK,ه: ألرض حي الWaخ ج�اح م!ورة، وق� راجع بها الAهات ال"],9ة في ت�-Wا،  ّ
اضافة الم,الك الAانD الفلFlY@ي معل�مات تO-� صgة م�قفه: القان�ني، م�Faا إلى أن هdه القWLة 

الء ع�د م$ العائالت في س@F$ سا&قة م$ الgي بdات الAgج تار�]Wة ولألسف اس�ائFل ع"لq على اخ
 .ّوال�ثائ� ال"!ورة

ّوث"$ ال"gامي أب� حFY$ ال"��� األردني م$ قWLة حي الWaخ ج�اح، مع��ا ع$ أمله أن 
نی�اصل األردن جه�ده ال�بل�ماسWة بهdا الaأن، -� اس�ائFل تAعل م$ -ل القLاMا ذات &ع� سWاسي، 

ّ&ه األردن &Wpادة جاللة ال"لB ع1�هللا الrاني، م$ جه�د وم�ا�� شfلq دع"ا دائ"ا مr"@ا -ل ما Mق�م 
$FF@FlYا  .للفل"W� ی�ا�gي وت@FlYالفل DانAإلى أن األردن دوما ی,عاو مع ال $FYامي أب� حg"ال qنولف

 وثائ� نا &fل ما نg,اج م$M]¨ أمالك الق�س، و�Lع -ل امfانWاته بهdا الaأن ب,�9ف@ا، و�Yعى ل,!��د
ّث�1تWة، وح�ث أن زرت دائ�ة األراضي في األردن ع�د م$ ال"�ات و-انq تق�م ل@ا -افة ال,YهWالت  وأوراق
 .الالزمة
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وأك� أب� حFY$ أن القWLة اآلن ما ت!ال م@.�رة أمام القLاء، ووثائق@ا قان��@ة والlل�ات ال,ي 
قعلى أe خ�lة تYلD حق� سfان الgي، ُ^ل1,ها ال"fg"ة س@Yعى ل,�F1l القان�ني م@ها، لK$ ل$ نق�م 

 $Kه، لWوافق@ا عل $F@س d@ابها مgها أص@fYM ه ال"@ازل ال,يdم�ض�ع دفع أج�ة له ¨[M ا"W� ح,ى
 .ش��lة ان ی�ضع -�دMعة في الB@1 إلى حF$ مع�فة مالB أرض الgي الWg9ح والقان�ني

مع مOYول ف��� " ل�س,�را"ّتفاصFل -�Frة نع�فها ح�ل قWLة حي الWaخ ج�اح في ح�ار خاص ـل
 :ّفي الق�س ال"g,لة ال"gامي حY@ي أب� حFY$، تالWا ن9ه" ّالWaخ ج�اح"ال�فاع ع$ أهالي 

 «ّالWaخ ج�اح«معل�مات ع$ 
ّل,K$ ال1�اMة معل�مات ع$ حي الWaخ ج�اح، والقWLة ال,ي ت�lWY على ال"aه� : ال�س,�ر

 . ال"ق�سي م@d أسابWع؟
 - $FYخ : أب� حWaقع حي الMّ ،لة,g"ــة فــي م�ی@ـة القـ�س ال"M�ــ�ة الق جــ�اح شــ"الي ال1ل

ــ$ ال�ســ"Wة ٣و�قl@ـه ق�ا&ة  ــاز &L"ــه أبــ�ز الع@او�  آالف فلFlY@ي، وهــ� حــي فلYــFl@ي ام,
، &اإلضافــة إلــى ال"Yـ�ح ال�^@ـي الفلYـFl@ي، والع�یـ� مـ $ قالفلYــW@Flة فــي القــ�س مrـل بFـq الaـ�

 .مقـار ال�عrــات ال�بل�ماســWة
وتع� ال1ل�ة الق�M"ة أح� ال"عال: ال,ار�]Wة ال"ق�سWة، وت1لغ مYاح,ها ض"$ األس�ار ق�ا&ة -Fل�م,� 

 .ال"Yاج�، وال"آذن، وال"�ارس، والK@ائz: م��ع واح�، وم$ أه: معال"ها
ً ع�دا -�F1ا م$ وتقY: ال1ل�ة الق�M"ة م$ الق�س إلى حارات، أو خ�l، تL: داخل أس�ارها ً

، وال"غار�ة، والعل:، : الgارات، هي kالYع�Mة، و�اب حlة، وال�اد، والق�مي، واألرم$، وال�aف، وال@9ار
الgي : والWgادرة، وال9ل,F$، وال��aة، و�@ي الgارث، وال��Lة؛ وذلB في إ^ار أر�عة أحWاء، هي

kل"�ی@ة تg,� على حارات أخ� خارج اإلسالمي، والgي األرم@ي، والgي الFه�دe، والgي ال"gWYي؛ وا e
 .حارة الWaخ ج�اح، وحارة واد ال�Aز، وحارة ال"�9ارة: األس�ار م@ها

 تفاصFل قان�نWة
القWLة لqYW ج�ی�ة، &"ع@ى أنها م@d عق�د ت@.�ها ال"gاك: اإلس�ائFلWة، هل f"M$ : ال�س,�ر

 . وضع@ا &�9رة ال�ضع القان�ني للgي؟
 - $FYة ا: أب� ح"fgال�ا&ع م$ آذار ال"اضي، ق�ارا أص�رت م zW"[الح,الل ال"�-!�ة ی�م ال

أ^فال ض� ق�ار ) ٨(ش]9ا، م@ه: ) ٢٥(ب�ف? اس, @اف ثالث عائالت م$ حي الWaخ ج�اح، س�ع اس� 
، و�dلB ی,: تفعFل ق�ار االخالء ح,ى شه� ٢٠٢٠مfg"ة ال9لح &اخالئه: وال9ادر في ال�ا&ع م$ أیل�ل 

 .٢٠٢١آب 
 اس, @اف ار�ع عائالت م$ حي ٢٠٢١ل"fg"ة االس�ائFلWة ی�م العاش� م$ ش�ا� و-انq ق� ردت ا

 م@ه: أ^فال، ض� ق�ار مfg"ة ال9لح ٣٠الWaخ ج�اح، الAاع�ني والقاس: واسfافي وال�Kد، س�ع أس� 
، وأك�ت على ق�ار االخالء واعl,ه: ح,ى ال]امz م$ ٢٠٢٠ال9ادر &gقه: في شه� ت��a$ األول 

 .له:ش�ا� الخالء م@از
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 ٥ك"ا -انq ق� أص�رت مfg"ة ال9لح االس�ائFلWة ق�ارا ب,فعFل اخالء عائلة ال�9اغ ال"�fنة م$ 
 .٢٠٢٠ أ^فال في ت��a$ ثاني ١٠ ش]9ا، ٣٢أس� 

 ^فال تqg خ�l ال,ه�FA ٢٨ ش]9ا، م@ه: ٧٨ أس�ة، ١٩ عائالت، ٨وهdه الق�ارات تLع 
 .eالق�9 في أe لg.ة

ّلغاء ق�ارات االخالءات، الدعاءات ح�ل حي الWaخ ج�اح، وهي واآلن نg$ في م�حلة اس, @اف ال
لqYW ملB ال"F@^�,Y$ هي ملB للفلFF@FlY$، لعائالت -انq تfY$ الgي، وما أق�له ه@ا م�ث� في 

�Wة م@d العام �aاك: الg"اع,�اض ١٣٠٠ال eع"ل االرض دو ا,Yه العائالت تdم، وه�Fة ح,ى ال��Aن ه
نخالء ت,: ب�و صالحWة إذ ل: ی��g أو Mق� قان�نا ح,ى اآلن م$ ه� مالB م$ أe ^�ف، االن ع"لWة اال

 ..أرض الgي
ّوثائ� م!ورة ت�عي ام,الك مF@^�,Y$ لألرض ّ  

هل Mع@ي هdا أنه رغ: س@F$ هdه القWLة، ال اتفاق ووض�ح قان�ني ع$ مالB أرض : ال�س,�ر
 . ّحي الWaخ ج�اح؟

 -  $FYه األر: أب� حdم$ ثالثة عق�د على ت"اما، ح��@ا ل"$ ه �rض، &ال�غ: م$ م�ور أك
القWLة في مgاك: االح,الل ل: ت@اق¤ ملWKة األرض، بل اك,فq ب�ثWقة تق�مq بها الW�"Aات 
االس,lWانWة، ثq1 و�ع� ز�ارتي ل,�-Wا -�نها م�قعة م$ العه� العr"اني، ثq1 أنها م!ورة وال أصل لها في 

 .١٩٧٢تFAYل وملWKة األرض في العام األرش�W العr"اني، اذ ت�عي م$ خاللها 
  قWLة سWاسWة أك�r م@ها قان�نWة

ماذا ت,�قع ال�Fم م$ أحfام اس�ائFلWة &aأن قWLة اخالء العائالت ال,ي أرج q لFg$ : ال�س,�ر
 . اج�اء تفاه"ات مع ال"F@^�,Y$؟

 - $FYل: أب� حFه ال"@.�مة اإلس�ائdأ م$ ه!A,ا أن ن�رك أن القاضي ج!ء ال ی@Fة، وهي علW
قاضWة ل�1FالWة، واس�ائFل ال ت,عامل مع هdه القWLة م$ جانD قان�ني، فKل قLاMاها ت,عامل بها على 

 .أساس سWاسي
و�W1lعة الgال نg$ لY@ا مY,ع�ی$ لل,فاوض أو ال�ص�ل ألe تفاه"ات مع ال"F@^�,Y$، فأن 

لى اتفاق ت��Yة واج�اء  س@ة، وال�ص�ل إ٥٠ن9M�ر ق�ار &اخالء م$ fYM@� هdه ال"@lقة أك�r م$ 
  ش�-ة ال"Y,�^@ات وافقq على ع�م اإلخالء &�aو� ن�فLها .مفاوضات ل$ ت@Aح

ل: gM�ث أe ن�ع م$ االت9ال مع ال�a-ات االس,lWانWة وص�ال ل,��Yة على األقل �W"ا : ال�س,�ر
 . M]¨ االخالء؟

 - $FYة هي &األسا: أب� حWانlW,ة االس-�aا ّعلي ه@ا اإلشارة إلى أن الWة، وع"لW-�Fس ش�-ة ام
وافقq على ع�م اإلخالء، وأك�ت أنها مY,ع�ة أن ال M]لي الfYان م@ازله:، لK$ ش��lة م@gه: وض�Wة 
مY,أج��$، وهdا ی,�تD علWه دفع ب�ل اAMار، وال]�Fl &األم� أنه بdلB اع,�اف م$ سfان الgي &أنه: ال 

 .ألرض، &ال,الي ن�ف? هdا ال�lح &faل -املنM"ل�K األرض، وفي حWpقة األم� نg$ ال"الFK$ لهdه ا
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��a& $Kي لgار ل"@ازل الAMوافق@ا على دفع ا  
 . نوهل س�fW اإلخالء ه� م�F9 هdه القWLة؟: ال�س,�ر

 - $FYأب� ح : $Kار، لAMع�و ل�فع ب�ل اال,Yم $gار، نAMل: ن�ف? دفع ب�ل ا $gا نWنع"ل
 م$ ه� مالB الgي وأرضه و�ع� أن تق�ر قان�نا نش��lة أن �fM -�دMعة في ال"fg"ة، و�ع� أن نع�ف

، او ن9ل ألصل ال�ثائ� ومF$ وقعها ع@�ها تgال "ك�م الAاع�ني"م$ ه� مالB االرض ال,ي lMل� علFها 
 .االAMارات له

نك"ا ذ-�ت &ع�ما تF1$ أن ال�ثائ� ال,ي M"ل�Kنها و��ع� م$ خاللها ملWKة األرض هي م!ورة، 
 �Wي األرشYب@ف qأن وق� راجع $f"M اني -ان"rاب� العlق� ص�رت م$ ال qاني في انق�ة، وأذا -ان"rالع

 .ت.ه� لي خالل م�اجع,ي للlاب� ال,�-ي
وأود ه@ا أن أش�F إلى ان وزارة ال]ارجWة ال,�-Wة سل",@ا وثWقة بdلB، و�أنه ال أص�ل لهdه 

 .ال�ثائ� في ^اب� العr"اني
 . �ا؟نهل ت�و أن هdه القWLة س,@,هي ق��: ال�س,�ر

 -  $FYة أو : أب� ح��Yاك: ات�9ر أنه اذا ح9ل تg"في ال $Kا نع:، لWاسWس qّإذا ما حل
نمfg"ة ه: سF,ق�م� &أوراقه: ونg$ نق�م ما &�gزت@ا ما Mع@ي انها ق� ت�lل لع�a س@F$، فقLاؤه: &ه 

ن@Aح بdلB، ال�FrK م$ ال�K والف� والgl$، لK$ اآلن أه: شيء نgاول ازالة خ�l االخالء وح,ى اآلن 
 . عائالت٣ س@ة، ع@�ما ن�gAا &اخالء ٢١لzW -"ا ح�ث ق1ل 

  األردن ف,ح أرش�W ^اب� ل@ا
 . ماذا ع$ ال"��� األردني م$ هdه القWLة؟: ال�س,�ر

 - $FYب�ائ�ة : أب� ح �Wاالرش qg,رة ف�faم Bادة جاللة ال"لWp& ةW"ة الهاشWة األردنKال""ل
وثائ� وعق�د، وأنا زرت ال�ائ�ة أك�r م$ م�ة وزودت@ي &fل األوراق الlاب� ل@ا ل,ق�M: -ل ما یل!م م$ 

 .وال�ثائ� ال,ي اح,A@اها في هdه القWLة و�أمالك الق�س &faل عام
 .ك"ا زودت@ا &ال]�ائ� وأع"ال ال,��Yة &faل -امل

وماذا ع$ ال�ثائ� ال,ي ت: ت!و��ها لل]ارجWة الفلW@FlYة هل f"M$ االس,فادة م@ها : ال�س,�ر
 .لقWLة؟&ا

 - $FYة، -"ا ت: ت!و��نا : أب� حWLه القdة مه"ة ج�ا، وح,"ا لها فائ�ة في ه�Fال�ثائ� األخ
 .&االتفا�Wات ال,ي عق�ت في زم$ األردن &ال,ار�خ، األم� الed ی!�� م$ وثائق@ا ال�اع"ة ل"�قف@ا

  نg,اج لgل سWاسي
ي �ل الg�ی� ع$ تzWY ما ه� الgل م$ وجهة ن.�-: خالل ال"�حلة ال"ق1لة، ف: ال�س,�ر

ال�a الWYاسي ه� األه: في هdه القWLة، سW"ا وأن أصل ساك@ي هdه ال"@ازل : أب� حFY$ - . القWLة؟
Fة &ع� ان ^�دوا م$ بWام$ الق�س الغ��fقالن وعYفا وعWافا وحM ته: في�......   

  ٤ ص٥/٥/٢٠٢١ال�س,�ر 
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  مع ال"F@^�,Y$؟ماذا &ع� إمهال العائالت األر�ع في الWaخ ج�اح لالتفاق 
  

، قــ�ار ال"fg"ــة العلWــا لالحــ,الل &إمهــال العــائالت الفلــW@FlYة فــي حــي ٢/٥/٢٠٢١ األحــ� صــ�ر
zW"[خ ج�اح ح,ى الWaق1ل إخالئه: م$ م@ازله:٦/٥/٢٠٢١ ال ،$F@^�,Y"لل,�صل إلى اتفاق مع ال ، .

ي الKــ�د، والقاســ:، ّ م�عــ� ال@.ــ� فــي االســ, @اف ال"قــ�م مــ$ أر�ــع عــائالت مق�ســWة هــ/ ٣/٥یــ�م و-ــان 
  .kوالAاع�ني، واسfافي، &]�9ص إخالئه: م$ م@ازله: ل"9لgة مF@^�,Y$ ب�ع� ملFK,ه: األرض

ــارا &إخالئهــا فــ�را، أو االع,ــ�اف  Wخ zة أمــYعلــى العــائالت األر�ــع فــي جلــ �@^�,Yًو^ــ�ح ال"ــ ً ن
فـاة آخـ� شـ]¨ مـ$ ح,ـى و" ك"Y,أج��$ مFF"g$"&"لWKة األرض لل"F@^�,Y$ مقابل &قاء العائالت فFها 

ًمY,أج�ا مW"gا"العائلة f"M$ اع,�اره  ّ، وه� ما رفLه األهالي -�نه اع,�افا &"لWKة ال"F@^�,Y$ لألرض"ً ً.  
ًقــال ال�احــ� ال"]ــ,¨ فــي الــaأن ال"ق�ســي ز�ــاد ا&gــW¨، تعلWقــا علــى قــ�ار العلWــا اإلســ�ائFلWة و

ٍأمz، إن ال"fg"ة ت"ارس دورها -dراع اس,ع"ار�ة صه�FنWة وتع ّ"ل على ش� صف أهـل الgـي وTضـعاف ّ ّ
ّم�قفه:، لعل &عLه: أمام خ�l اإلخالء ی,�اجع ع$ حقه األصFل في ال"لWKة و�ق� ب@فYه   -ال ع�1 و-Fل–ّ

&أنه Mع,�ف &أنها ملWKة لل"F@^�,Y$ وأنه مY,أج� لها، یـ�فع اإلAMـار و�ل,ـ!م &ـ�aو� اإلجـارة، و�عـ� وفـاة 
$F@ �̂,Y"ة للWKتع�د ال"ل �Fف,Y"ال.  

ّ إن أخd القWLة ل"fg"ة االح,الل للq1 بها ه� ت�gك في م��ع ال�احـة الـ9ه�Fني، ألنهـا اضافو ّ
 Bلdـ: ضــ�ه: ف,ـ�9ح بــfgقفهــا لل�"& BYــ�-ه:؛ وس,,"ـgــي وت]"ـ� تgف ^اقــة أهـل ال!@,Yّمـع الــ!م$ س,ـ

ز أن خYارت@ا مg,�مة، وTذا -ان هdا خWار ال�Lورة ألهل الgي ل�فع ال,ه�FA عـ$ أنفـYه:، فهـdا ال AMـ�
ّوأشــار ا&gــW¨ إلـى ثــالث مـYاحات فعــل م�-!�ــة لـ: تفعــل ح,ـى اآلن، هــي. نfMـ� خWارنــا ال�حFـ� ذهــاب : ُ

قاألردن، -�ولة ضام@ة لgق� هOالء الالج F$، إلـى ال"fg"ـة الA@ائWـة ال�ولWـة، ف"ـا gMـ9ل ج��"ـة حـ�ب 
@Fها م� �̂,Yوتع�ض م $Fاب األرض م�تgأص �Aّم�ص�ف ن.�ا إلى أن ق�ة اح,الل ته تF$ رغ: أنه: -ان�ا ً

�aة الق� ال,اسع عMفي نها $F,قOأج��$ م,Yد م�Aنم.  
أما ال"Yاحة الrانWة، وف� ا&Wg¨، فهي تفعFـل االشـ,�اك فـي الـaارع وعـ�م ان,.ـار حـ�9له &عـ� 

 اسـ,"� االع,ـ9ام علـى مـ�k عـامF$، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلخالء، فع@� ته�FA العائالت الrالث األولى عـام 
ًالKــ�د مAgــا لل,ــLام$ واالشــ,�اك، واإلرادة الــaعW1ة ال,ــي -ــ�Yت ال"g,ــل فــي &ــاب و-انــq خW"ــة أم -امــل 

األس�ا� و�اب ال�ح"ة و�اب العام�د قادرة ال�Fم على تغ�FF ال"�از�$ &ال�ق�ف إلى جانD أهل الgي، وه@اك 
  .ًدع�ات مه"ة لالع,Kاف وصالة ال,�او�ح في الgي تLام@ا مع أهله

ّل إقــ�ار مfg"ــة االحــ,الل &"لWKــة ال"ــF@^�,Y$ انlالقــا م"ــا تعــ�ه وت,"gـ�ر ال"ــYاحة الrالrــة حــ�  ً
، وهــdا Mع@ــي إق�ارهــا &عــ�م شــ��Wة ١٩٤٨حــ�ب   ق1ــل– ال"!ع�مــة –فــي أمالكهــ: " حــ� الالج ــF$ الFهــ�د"

ّ أنها تق� ع"لWا &�g -ل الجئ فلFlY@ي في أرضه ال,ي ه�A م@ها فـي أeسلD األمالك في تلB ال�gب،  ُ ّ ً ّ ّ
ّلع�دة، وأوله: أهل حي الWaخ ج�اح و��Fته: في حWفا وال"A�ل وحي ال�قعة والlالW1ة غ�ب ال@�Kة و��g ا ّ

ّو�dلDAM ،B ات]اذ قWLة الWaخ ج�اح م�خال لل"lال�ة &�g الع�دة وع�1 -ل ال�سائل. الق�س ً.  
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ّكrفq العائالت فـي الـWaخ جـ�اح مـ$ ت�gكاتهـا فـي م],لـف االتAاهـات فـي م�اجهـة الgـ�ب ال,ـي  ّ
  . االح,الل ل,ه�FAها و^�دها م$ م@ازلها ل"9لgة ال"aMّ$F@^�,Y@ها

ّودعq العائالت إلى ال,Lام$ معها ودع"ها ع�1 ال�Lgر إلى الgي ل"$ MـWl,Yع، أو ال"ـaار-ة 
ولقqF ال�ع�ة ". ج�اح_الWaخ_حي_أنقdوا#"في إ9Mال ص�ته: ع�1 م�اقع ال,�اصل االج,"اعي ع�1 وس: 

نLام@� aMار-� األهالي في إفlار رمLان، عـالوة علـى تفاعـل -F1ـ� ًتAاو�ا ح�LgM �F إلى الgي م, ن
ًمع الg"لة اإللK,�ونWة دع"ا وTس@ادا ألهالي الgي ورفLا ل"gاوالت ته�FAه: ً ً.  

 ٥٠٠ن عائلـــة فلـــW@FlYة مـــ$ الgـــي، r"Mلـــ� أكrـــ� مـــ$ ٢٨نو�عـــ� م"rلـــ� وم"ـــrالت عـــ$ ... 
ــة العامــة لل"fg"ــة  م@."ــة داع"ــة، رســا١٩١فلــFlY@ي وفلــW@FlYة، إضــافة إلــى  W�ــD ال"� ,fلة إلــى م

eالA@ائWة ال�ولWة، lMـال�1 فFهـا &ـاإلدراج العاجـل لل,هFAـ� القـ�Y ال�شـBW للفلـFF@FlY$ مـ$ حـي الـWaخ  ن
$FlYالــة فــي فلــgــار فــي الAــ� الFقg,جــ�اح فــي إ^ــار الe . ــة العامــة إلــىW�ودعــq العــائالت مf,ــD ال"�

eات الـ9لة ب,هFAـ�ه: القـA- �Yـ!ء مـ$ ال,gقFـ�، &"ـا فـي تF"L$ ج�ائ: ال�gب وال�Aائ: ض� اإلنـYانWة ذ
، وغ�Fهــا مــ$ األع"ــال  ، واالســ,Wالء علــى ال"",لKــات، واالضــlهاد، والفــ9ل الع@ــ�9 �Yال@قــل القــ Bذلــe e

  .ّالالإنYانWة ال,ي تD1Y معاناة ش�ی�ة أو أذk خ�Fl یل�g &الYA: أو &الg9ة العقلWة أو ال1�نWة
نل�Lء على الF1 ة الق��Yة ال,ي ی,ع�ض� لهـا فـي القـ�س، وال,ـي ّوسلql العائالت في رسال,ها ا

 لل"�ی@ــة ل,ــأمF$ الــ�lWYة الــ9ه�FنWة الFه�دMــة علــى القــ�س ودفــع الــ�M"غ�افيتهــ�ف إلــى تغFFــ� ال,Kــ��$ 
$FF@FlYللفل �",Y"ال �FAال,ه.  

ارة  اتفا�Wـة بـF$ وز١٤، ال"ـ9ادقة علـى ٢٩/٤/٢٠٢١  ال]ارجWة األردنWة أعل@q، فيqو-ان... 
ّاإلنــaاء وال,ع"Fــ� األردنWــة ســا&قا وأهــالي حــي الــWaخ جــ�اح، زودهــا بهــا األهــالي، وقامــq ب,ــYلW"ها إلــى  ً

  .ال]ارجWة الفلW@FlYة واألهالي ومgامFه:
ه تــ: تــYلW"ه: ال@ــا^� ال�ســ"ي &اســ: وزارة ال]ارجWــة االردنWــة الــYف�F ضــ�W هللا الفــای!وقــال  ّــ إن

ّ وحــ�ة ســW@fة فــي حــي ٢٨,ع"Fــ� عقــ�ت اتفا�Wــة مــع األونــ�وا إلنــaاء ّشــهادة ت1ــF$ أن وزارة اإلنــaاء وال
 Dنهـا تعهـ�ت &"�جـTـي، وgاك$ لهـ: فـي الYـة مـع األهـالي إلقامـة مـMـات ف�دWخ جـ�اح، وعقـ�ت اتفا�Waال

ّ فإن ع"لWة ٦٧االتفا�Wات أن ی,: تف��? وتFAYل ملWKة ال�ح�ات الW@fYة &أس"ائه:، ولK$ ن,AWة ل�gب 
  .ل"لWKة ل: ت,:ال,ف��? وتFAYل ا

وأوضـح الفـای! أنـه، وفــي إ^ـار حـ�ص ال""لKـة علــى تقـ�M: -ـل إسـ@اد م"fــ$ ألهـالي حـي الــWaخ 
ًج�اح &"ا gMف¶ حق�قه: و��قFه: في ب�Fته:، فق� ج� تYلW: هdه ال�ثائ� وذلB &ع�ما قامq ال�زارة سا&قا  k

ن تـYاع� ال"ق�سـFF$ علـى الgفـاÎ ب,!و�� الAانD الفلFlY@ي &ال�ثـائ� -افـة ال",ـ�اف�ة لـ�یها ال,ـي f"Mـ$ أ
على حق�قه: -املة، م$ عقـ�د إAMـار و-ـ�aفات &أسـ"اء ال"ـY,فF�ی$ وم�اسـالت، إضـافة إلـى نـY]ة مـ$ 

  .١٩٥٤ُاالتفا�Wة ال,ي عق�ت مع األون�وا عام 
eوتlالــD عــائالت الــWaخ جــ�اح األردن ب�ثــائ� تg,ــ� علــى إث�ــات واضــح أن م@ــازل الgــي ال�ــالغ 

ان ً م@!ال م٢٨ع�دها  ّـقامة على أرض م"ل�-ة لألردن؛ وت: تأج�Fها لعائالت فلW@FlYة ه�Aت م$ ق�اهـا إ&
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ــي ١٩٤٨ن�Kــة عـــام  ّ عـــ$ ال"ق�ســـي -�مـــل القاســ:، وهـــ� مـــ$ العـــائالت ال"هـــ�دة ٢١، ونقـــل م�قـــع ع��
ّ&ال,ه�FA، ق�له إن األوراق ال,ي تlالD بها العـائالت األردن ت]ـ¨ عقـ�د اإلAMـار ل"@ـازله:، وهـي ��ـارة  ّ

ً عقـ�ا م�اشـ�ا بـF$ أجـ�اده: ووز�ـ� اإلسـfان األردنـي، وذلـB حـF$ قامـq األردن &إعlـاء ال"@ـازل ٢٦$ ع ً
ُلهdه العائالت للfY$ فFها &اتفاق مع األون�وا، وق� أرسـل عقـ�ان فقـ� مـ$ بـF$ عقـ�د ال"@ـازل فـي الgـي 

 &Wpة العق�د رغـ: ألصgابها وهي عق� إAMار م9�ق، ما ی�فع العائالت إلى ال,Yاؤل ع$ سD1 ع�م وج�د
  .ًأنها ج"Wعا ت@,"ي ل"لف واح� وقWLة واح�ة

ّووفـ� القاسـ:، تlالـD العـائالت األردن -ـdلB ب,قـ�M: ورقـة تـaه� سWاسـWا أنـه ی,g"ـل مــOYولWاته  ً
تAاه سfان الgي؛ فه� الed قام &إسfانه: �Wه &"�جD االتفا�Wة مع األون�وا، وال�عـ�د األردنWـة للعـائالت 

ننه: سF,"ل�K ال"@ازل ولK$ ذلB ل: gM�ث ح,ى اآلن م@d خ"W@FYات الق� ال"اضيّفي الgي -انq أ   .ن
ّ لل,�جه &القWLة إلى الA@ائWة ال�ولWة، و�,!و�� أهالي حي الـWaخ  الق�س ال�ولWةمOسYةدعq و 

ٍج�اح ب@Yخ أصلWة م],�مة م$ االتفا�Wة، و�ال,عه� ال�fgمي األصلي ال"],�م ب@قل ملWKة األراضي إلـFه: 
&ع� ثـالث سـ@�ات مـ$ ت��Wـع االتفا�Wـة األولWـة، &"ـا Mعـ!ز م��ـ� أصـgاب الgـي فـي الـ�فاع عـ$ أرضـه: 

  .و��Fته: &ان,.ار ال,�gك الWYاسي
  ٣/٥/٢٠٢١م�قع م�ی@ة الق�س 

***** 
&إمfان األردن والYلlة الفلW@FlYة تB��g قWLة : ال]�F1 القان�ني ال�ولي أنzW القاس:

  ل�ولWةالWaخ ج�اح ل�k الA@ائWة ا
  

مـع اق,ـ�اب م�عـ� ان,هــاء ال"هلـة ال,ـي حــ�دتها مfg"ـة االحـ,الل اإلســ�ائFلي فـي القـ�س، ل,هFAــ� 
لـ�k عـ9ا&ات ال"ـF@^�,Y$، " ال"ـY,أج��$"أهالي -�م الAاع�ني في حي الـWaخ جـ�اح، أو مـ@gه: صـفة 

�س، ومــع اســ,"�ار صــ"�د ال"ق�ســFF$ مــ$ أهــالي حــي الــWaخ جــ�اح، وتــLام$ الgــ�اك الــaع1ي فــي القــ
نوفلـFlY$، والعـال: الع��ــي واإلسـالمي، أجــ� م�قـع م�ی@ــة القـ�س لقـاء مــع ال]F1ـ� فــي القـان� الــ�ولي،  ً k
eومOسz الهF ة الفلW@FlYة ال"ـY,قلة لgقـ� اإلنـYان، األسـ,اذ أنـzW فـ�ز القاسـ:، والـed تgـ�ث عـ$  ق

  .  ٍقWLة الWaخ ج�اح م$ م@lل� قان�ني حق�قي
ّلــWaخ جــ�اح ت,علــ� &ــاألردن وفلــFlY$، إذ أن األردن هـــي ّوقــال أنــzW القاســ: أن قــWLة حــي ا

&األساس م$ وقعq العق�د مع أهالي الgي وتعه�ت ب@قل ال"لWKة له: إذا قام�ا ب1@اء ال"Yاك$، فـي العـام 
  .، ولdلB فلألردن مOYولWة قان�نWة وسWاسWة تAاه أهالي -�م الAاع�ني١٩٥٦

ٌوأضاف القاسـ: &ـأن لـ�k األردن وفلـFlY$ إجـ�اء ٌ سـهل وواضـح لgـل قـWLة الـWaخ جـ�اح، وهـ� ّ
ّاللAــ�ء ل"fg"ــة الA@اMــات ال�ولWــة، &غــ? ال@.ــ� عــ$ ن,ــائج أوامــ� مgــاك: االحــ,الل، إذ أن أوامــ� إخــالء 
 DYالقــان� الــ�ولي، وهــي شــ� القــ�س، ج��"ــة حــ DYــg& ،لــة,gفــي أرض م $FFان مــ�نfYجــالء الــTقو ن

  .مrFاق روما وهي ج��"ة ض� اإلنYانWة
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 zWــة العامـة وهــ� إجــ�اء : "القاســ:وقـال أنــW�MٍـWl,Yع األردن أن ی�ــادر &إخlــار عاجـل لــ�k ال"�
  ". مع,"� في ال"fg"ة، وم$ ث: lMلعها على واقع القWLة وTج�اءات االح,الل

نو�F$ أنzW القاس: أن الق�س أرض مg,لة حDY القان� ال�ولي وسfان الق�س تg"ـFه: اتفا�Wـة  ّ ّ
Yخالؤه: ج��"ة ض� اإلنTو ،�W@اق روماجrFه ح�ب وف� تع��� مMة وجالدWان.  

ًوأضاف القاس: &أن ال,�gك القان�ني في قWLة الWaخ جـ�اح لـzW مgـ�9را &ـاألردن، إذ تـWl,Yع  ّ
ٍالYلlة الفلW@FlYة -dلB، و��و إعاقـة مـ$ اتفا�Wـة  ومـا ت�تـD علFهـا، &ـأن تgـ�ك ملـف قـWLة ) أوسـل�(ن

k تعلـ� م�ـادئ القـان� الـ�ولي علـى أe اتفا�Wـات أخـ� حي الWaخ ج�اح في مfg"ة الA@اMـات ال�ولWـة، إذ ن
  . م�قعة

نgـ$ -قــان�نFF$ ق"@ـا &YلـYلة نـ�وات وT^ــالالت إعالمWـة تـ�aح للـ�أe العــام : "وقـال أنـzW القاسـ:
  ".ال�ع� القان�ني للقWLة

ٍه@ــاك حــ�اك جFــ� لل"@."ــات ال�ولWــة AMــ� اآلن تــYعى &"�ج�ــه ل,قــ�M: إخlــار : "وأضــاف القاســ: e
g"ةعاجل للWة األردنWه ال"@."ات تع"ل مع ال]ارجdة وهWة ال�ولWائ@Aة ال"f ."  

  ٥/٥/٢٠٢١م�قع م�ی@ة الق�س 
***** 

 الWaخ ج�اح ص�اع وج�د وت�1a ال"ق�سg& $FFق�قه: وه��,ه:
  

 علي اب� ح1لة
نل: ت�خ� سلlات االح,الل ال9ه�Fني ذخ�ا دو اس,غالله ل9الح ته��� الق�س وم"ارسة سWاسة 
eالف9ل وال,"FF! الع@�9 ض"$ م]�l ته��� الق�س ت�حFل ال"ق�سFF$ ع$ أرض و^@ه:، وقWLة الWaخ 

لفلFF@FlY$ و-ل ال"Oازر�$ ج�اح ت,9�ر الع@او�$ على م�اقع ال,�اصل االج,"اعي وتY,أث� اه,"ام ا
قوال"Yان�ی$ وال�اع"F$ للgق� ال�^@Wة الفلW@FlYة و�األخ¨ ح� ال"ق�سFF$ في الق�س في م�اجهة، 
م]llات االح,الل ال9ه�Fني ال�l[M ed ل,�سWع مaار�ع االس,lWان في حي الWaخ ج�اح، به�ف 

وص�ال ل,ه�ی� ال"AY� األق9ى .lWانيح9ار ال1ل�ة الق�M"ة، واخ,�اق األحWاء الفلW@FlYة &ال1@اء االس,
 .وTقامة الهfWل الrال� مfانه

ًم@9ات ال,�اصل ع��Wا ت!ام@ا مع مهلة ح�دتها » ج�اح_الWaخ_حي_أنقdوا#« ت9�رت ح"لة  ً
. ال"fg"ة العلWا اإلس�ائFلWة ألهالي الgي وال"F@^�,Y$ لل,�صل إلى اتفاق رفL,ه العائالت الفلW@FlYة

qواألح� ال"اضي، أمهل zW"[ح,ى ی�م ال $F@^�,Y"خ ج�اح والWaة أهالي حي الWلFة اإلس�ائ"fg"ال 
االع,�اف &"لWKة األرض لل"F@^�,Y$ مع &قاء العائالت مY,أج��$ «القادم لل,�صل إلى اتفاق القاضي 

وتقLي ال,��Yة .»مFF"g$ وتFAYل العق� &اس: ش]¨ م$ العائلة وع@� وفاته YM,ل: ال"Y,�^$ العقار
إلى إAMاد آلWة دفع ب�ل إAMار لل"F@^�,Y$ &أث� رجعي، لK$ عائالت حي الWaخ ج�اح رف�Lا ال"!ع�مة 

@F$ لألراضي �̂,Y"ة الWKاالتفاق &اع,�اره اع,�افا &"ل. 
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 q1ة إلى أن ی,: ال"fg"ار في ص@�و خاص تا&ع للAMالعائالت أن ت�دع م�الغ ب�ل اإل qقواق,�ح
ردن وو-الة غ�ث الالج F$ للLغ� على سلlات االح,الل &"@ع في ق�ار ملWKة األرض، وناش�وا ح�fمة األ

نو�d-� أن أهالي حي الWaخ ج�اح M]�ض� مع�-ة ص�اع وج�د وتqF1r اله��ة . إخالئه: م$ ال"@ازل
ال�^@Wة للق�س الع��Wة في وجه ادعاءات ال"F@^�,Y$ ال�ا^لة، ادعاءاته: ل"لWKة األرض &ال,!و�� و��ع: 

"�Wات االس,lWان، و�aه� حي الWaخ ج�اح م@d ع�ة أسابWع م�اجهات بF$ م$ سلlات االح,الل وج
 ،�FAي ض� اإلخالء وال,هgفي ال q".ة نW@امLوق�ات االح,الل خالل ت.اه�ات ووقفات ت $FF@FlYالفل

وت]aى ع�aات العائالت الفلW@FlYة . وس� دع�ات لالع,9ام ه@اك وت1@ي إس,�اتWAWة ال"قاومة وال9"�د
 ل9الح مF@^�,Y$، ١٩٥٦اح م$ ^�د وشBW م$ م@ازلها ال,ي ت�W¤ فFها م@d عام &gي الWaخ ج�

 .ض"$ م]�l ته��� الق�س وته�FA سfانها به�م ال�F1ت وم9ادرة األراضي، وف� تقار�� حق��Wة
ًوق�مq، مOسYات أهلWة ت"rل سfان الgي ال,"اسا إلى مfg"ة االح,الل العلWا، مlال�ة إMاها  ّ ّ ّ ُ ّ ّ

ّتFAYل قWY"ة أرض ی�عي یه�د ملFK,ه: لها غ�ب الgي، مO-�ة أن اإلج�اءات ال",]dة ب,F"A� ع"لWة  ّ
ّولف,q إلى أنه ی,: ال,�و�ج . نت�gم الفلFF@FlY$ حق�قه: في العقارات، م$ دو إعالم القا^@F$ فFها

ّلإلج�اءات ض� سfان  قر على أساس ق�ار م$ ح�fمة االح,الل gM"ل ع@�ان تقلFل الف�ا» الWaخ ج�اح«ّ
ّاالج,"ا�Wة واالق,9ادMة وتgق�F ت@"Wة في الق�س الW��aة، لK@ه في الWpgقة afMف ال@Wات الWpWpgة في 
ّنقل ملWKة األرض م$ أی�e الفلFF@FlY$ إلى مF@^�,Y$، وخاصة في �ل ع�م ن�a إج�اءات ال,��Yة 

"ا ح�ث في &اقي القYائ:، لألراضي للعامة، إلى جانD ال,FAYل ال��Yع وال"ف�� لع"لWة ال,��Yة مقارنة &
 .&faل ی�Fr ال1aهات ح�ل ال@Wة في سلD األرض &�9رة س��عة

وفي م�اجهة االدعاءات ال�ا^لة لل"F@^�,Y$ &"لFK,ه لألرض لالس,Wالء علFها ق�Yا وج�1ا ب�ع: سلlات 
 ١٤االح,الل ل,ه�FA سfانها األصلFF$ أصgاب ال�g، أعل@q وزارة ال]ارجWة األردنWة ال]"zW، ع$ م9ادق,ها لـ 

وزارة ال]ارجWة الفلW@FlYة، وهي وثائ� اتفا�Wة، وتYلW"ها إلى أهالي حي الWaخ ج�اح في الق�س الW��aة، ع�1 
قج�ی�ة تLاف إلى مA"�عة م$ وثائ� سا&قة -انq ق� سل",ها أLMا للAانD الفلFlY@ي، ت�ع: تqF1r حق� 

ّك"ا سل"q خارجWة االردن، شهادة تF1$ أن وزارة اإلنaاء وال,ع"�F، -انq ق�  .أهالي الgي وأراضFه: وم",لKاته: ّ
 وح�ة سW@fة ٢٨، إلنaاء )أون�وا(م: ال",g�ة لغ�ث وتaغFل الالج F$ الفلFF@FlY$ عق�ت اتفا�Wة مع و-الة األ

في حي الWaخ ج�اح، و-dلB اتفا�Wات ف�دMة مع األهالي إلقامة مYاك$ له: في الgي، تعه�ت &"�ج1ها &أن ی,: 
ال,ف��? ، فإن ع"لWة ١٩٦٧ح�ب العام «تف��? وتFAYل ملWKة ال�ح�ات الW@fYة &أس"ائه:، لK$ ن,AWة 

ّوص�ح ال@ا^� ال�س"ي &اس: ال�زارة الYف�F ض�W هللا الفای! &الق�ل،  .، وفقا لل,��9ح»وتFAYل ال"لWKة ل: ت,:
إ^ار ح�ص ال""لKة على تق�M: -ل إس@اد م"f$، ألهالي حي الWaخ ج�اح في الق�س الW��aة ال"g,لة، «إنه في 

 :WلYته:، فق� ج� ت�Fه: في بFف¶ حق�قه: و��قgM ا"&k DانAع� أن زودت ال�زارة سا&قا ال& Bه ال�ثائ�، وذلdّه
Fاع� ال"ق�سYأن ت $f"M ل ال�ثائ� ال",�ف�ة ل�یها ال,يf& ي@FlYعلى حق�قه: -املة،الفل Îفاgعلى ال $F ...  

  ١٤ ص٥/٥/٢٠٢١ال�س,�ر 
**** 

  



  

 
٢٧

  فعالWات
  على ال�fgمة األردنWة اس,]�ام أوراق ضغ� ت"لKها: ال1!ور

   ق9ى والق�سلg"اMة ال"AY� األ
  

  دمحم حY$ ال1!ور. د -  رئzW مل,قى الق�س الrقافي
k رمLان الAار إلى ت@فdF اق,gام لل"AY� األق9ى ال"�ارك، في ذ-� ٢٨نYMعى ال"Y,�^@� في  e

، وذلB في سWاق م]�l االحـ,الل الهـادف لفـ�ض م!اع"ـه " ی�م الق�س"ما YM"�نه  DYg&e ال,ق��: الع�1
و�ال,!ام$ مع هdه ال,�g-ات ته�د سلlة  االحـ,الل  .  "AY� األق9ى ال"�ارك&أنه صاحD الWYادة على ال

 �FAد وته�l&قـارب ٢٨M خ جـ�اح فـي القـ�س، وهـ�م مـاWaم ـات ١٠٠ عائلة م$ حي الـ ���aم@ـ!ل، وتـ 
ّ و�Lاف إلى مYا�Wه تلB مgاوالته ال",�الWة إلغالق م�رج &ـاب  .العائالت في حي ال�Y,ان ب1ل�ة سل�ان

gًــ�اج! ح�ی�Mــة؛ ل"@ــع ال"ق�ســFF$ مــ$ ال,A"ــع �Wــه م@عــا &اتــا، وTعاقــة وصــ�ل ال"ــFFgWY$ إلــى العــام�د & ً ّ
ّإن@ــا فــي مل,قــى القــ�س   .ك@WــYة الWpامــة للــ9الة، واالع,ــ�اء علــFه: &الــ�Lب فــي اح,فــاالت ســq1 ال@ــ�ر

 القـ�س م@ـd الrقافي ل@ع,�1 ج"Wع هdه اإلج�اءات ال,ي تق�م بها سلlة االح,الل أخ�l ت9عF� یه�د م�ی@ة
&fافـة م�fناتـه (؛ حYM �Fعى االح,الل م$ خالل إج�اءاته ال,9عM�Fة ١٩٦٧اح,الل ش�lها ال�aقي عام 

ّكعاصــ"ة یه�دMــة"إلــى حــY: مــ�F9 القــ�س ) ال�ی@Wـة والــWYاسWة والقان�نWــة، ال�fgمWــة وغFــ� ال�fgمWــة ٍ" ،
مق�سـاته:، وتفWKـB روا&lهـ: ، واالع,�اء علـى )ه: أهل الق�س( ألف مق�سي ٣٥٠وTحfام ال�lWYة على 

  .ّاالج,"ا�Wة، وم@ع وتعFlل ج"Wع إمfانWات ت@.W"ه: وت�ح�ه:، وخ@� أحWائه: وقlع ت�اصلها
  :إن@ا في مل,قى الق�س الrقافي نO-� على ما یلي

ّ إن الAهة ال�حF�ة ال"]�لة &اإلش�اف علـى ال"ـAY� األقـ9ى هـي ال""لKـة األردنWـة الهاشـ"Wة، ●
ة &"gــاو W@ّــوهــي ال"ع dــFــل مــ$ ت@ف,g"ن م@ــع  الTاألقــ9ى، و �AYة عــ$ ال"ــWــ��9ة اإلســالمgّالت ان,ــ!اع ال ّ

ٌم]llاتـــه تAـــاه ال"ـــAY� أمـــ� Mقـــع ضـــ"$ دائـــ�ة ال""fـــ$ وال",ـــاح؛ &ال�ســـائل الـــWYاسWة وال�بل�ماســـWة  ّ
  .والقان�نWة
ّ إن مOYولWة -�1 تقع على ال""لKة األردنWة الهاشـ"Wة، &"ـا لهـا مـ$ وصـاMة علـى ال"ق�سـات● k 

ِاإلسالمWة وال"WgWYة في الق�س، &ال�فاع ع$ هdه ال"ق�سـات، وTح�ـا� ج"Wـع ال""ارسـات ال,ـي Mقـ�م بهـا  ّ ّ
ّاالح,الل م$ اع,�اءات وان,هاكات على الK@ائz واألدی�ة، فال�ج�د ال"gWYي فـي ال"�ی@ـة ال"g,لـة ی,Kامـل 

  .�,هامع ال�ج�د اإلسالمي، وه� ج!ء ال ی,A!أ م$ ه��ة ال"�ی@ة ال"ق�سة وع�و
 إن أوراق ضغٍ� ع�ی�ة ت",لKها ال""لKة األردنWـة الهاشـ"Wة؛ خاصـة فـي مـا ی,علـ� &قـWLة حـي ●

ّالWaخ ج�اح، ت"f@ها م$ و�� م]�l االح,الل ّ ّوال�fgمة األردنWة ال�Fم مـ�ع�ة السـ,]�ام هـdه األوراق، . ُ
ّق1ل أن �9Mح ال,ه�FA أمـ�ا واقعـا، وأن ت�فـع هـdه القـWLة إلـى األمـ: ال", ً ً gـ�ة ومAلـz األمـ$ الس,ـ9�ار ُ

ّق�ار، یل!م ال"g,ل ب��� تع�Mاته على القـ�س، ب�صـفها إرثـا حـLار�ا إنـYانWا، و��صـفها أرضـا مg,لـة ال  ً ً ً ًّ ّ ّ ّ ُ ٍ
  .�AMّز لYلlة االح,الل فFها تغ�FF ال�ضع القائ: وال ف�ض ال�قائع على األرض &ق�ة االح,الل



  

 
٢٨

kى مـــY,� العـــال: الع��ـــي وال"A,"ـــع الـــ�ولي،   إن األردن ی,",ـــع &"fانـــة سWاســـWة ومع@��ـــة علـــ●
  : وعلWه فإن ال�fgمة األردنWة مlال�ة ال�Fم &"ا یلي

 ال,gـ�ك ال�اسـع وعلــى -افـة األصـع�ة ال�بل�ماســWة والـWYاسWة والقان�نWـة وال�ولWــة ل"@ـع ســلlة - 
  .االح,الل م$ ف�ض وقائع مادMة على األرض 

ي واإلسالمي ح�ل قـWLة القـ�س وال"ق�سـات ل"��ـ�  اس,r"ار االل,فاف الaع1ي األردني والع��- 
ا وزمانWـا؛ ب,��Wـ� -افـة  Wانfه م"WYف¶ ه��,ـه، و�"@ـع تقـgM األق9ى ال"�ارك؛ �AY"اه الAت Dًأردني صل ًـ
اإلمfانWات، وتFfaل �Wادة ائ,الف لل�فاع ع$ ال"AY� األق9ى ال"�ارك، وم@ع ال"F@^�,Y$ م$ اق,gاماته: 

  .ال",�Kرة
  :دني &fافة ق�اه الWYاسWة واالج,"ا�Wة وال�ی@Wة إن الaعD األر●
یــ�ف? &ــال"lل� م"ارســات االحــ,الل وان,هاكاتــه ال",Kــ�رة &اق,gــام أقــ9انا وم@ــع ال"ــ9لF$ مــ$ - 

  .ال�ص�ل إلWه،  وال,@FKل &"��©Wه وح�اسه وم@عه: م$ أداء واج�اته:
ل,ـ�خل االحـ,الل فـي kی�ع� ج"Wع الق� الWgة فـي األمـة إلـى مـYان�ة ال"��ـ� األردنـي الـ�اف? - 

ـــاه األردنFـــ� والفلـــ�F@FlY والعـــ�ب  نشـــOو ال"ـــAY� األقـــ9ى -fـــل؛ ح,ـــى ی,gقـــ� &عـــ� هللا مـــا ی,"@ ن ن ن
���aلة وفي مق�م,ها الق�س ال,g"افة األراضي ال- ���gل"� م$ تY"ال  . نوال edوأمام فعل االح,الل ال

ً غاصD، ال f"M$ أن W�W1^ �fMا یه�أ، یd-�نا أصgاب ال�g &9"�ده: ومقاوم,ه: أن هdا الWKان مg,ل ن
نف,Wgة ش"�خ إلى ال"ق�سFF$ األشاوس، وج"Wع ال"�ا&Fl$ وال"�ا&lات الdی$ ی�اجه�  .مه"ا ت1�ل ال!مان ٍ

 �AYلة دفاعا عـ$ ال"ـFلAات الWgL,و�ق�م� ال ،$F@^�,Y"عان الlاالح,الل  وق ¤W9�وره: العار�ة ج&ً ن
ني فلFlY$، وTلى األس� وال"ع,قلـF$ الـ9ام�ی$ فـي سـ�A وتWgة إجالل إلى أ&lال ال"قاومة ف .األق9ى k
م؛ ل,"ـfYه: بهـ��,ه: الع��Wـة، ١٩٤٨ إلـى الـ9ام�ی$ فـي فلـFlY$ ال"g,لـة سـ@ة ٍوتWgـة اع,ـ!از.االح,الل

  .  وح"اMة ال"ق�سات، ووق�فه: ب�جه ال"]llات وال""ارسات ال9ه�FنWة
 ٤/٥/٢٠٢١ الق�س الrقافي مل,قى

***** 
  e لل"A"�عات االس,lWانWة في الWaخ ج�احدع�ات مق�سWة لل,9�

، مYاء ی�م الrالثاء، دع�ات لل�Lgر في حي الWaخ ج�اح؛ - الق�س ال"g,لة  �Fاء مق�سlaن أ^ل� ن
$F@ �̂,Y"لل�فاع ع@ه م$ اع,�اءات م,�قعة م$ ال.   Dوال�ق�ف إلى جان �Fال@ف& $F@^ع ال"�اW"ال�ع�ات ج q1و^ال

dال qخ ج�اح في ال�قWaم ق�ب ال"@ازل ال"ه�دة &اإلخالء األهل في ال�Fاء الYر م�Lgلل �@ �̂,Y"ه الW� دعا eن
ً م�ا^@ا ٢٠ه"WAا م$ ق�ات االح,الل أدk إلى إصا&ة   اع,�اء– أمz –وشه� الgي  .م$ سfانها في الgي

ً م@!ال &الgي م$ ج"�Wات ٢٨ن مق�سي Mقl@� في ٥٠٠و�,ه�د خ�l ال,ه�FA  .ًوم,Lام@ا واع,قال آخ��$
ًنWة &ع� س@�ات م$ ال,�ا^O مع مgاك: االح,الل، وال,ي أص�رت مOخ�ا ق�ارا &�g س�ع عائالت اس,lWا ً

 .>>...ل,ه�FAها
 ٤/٥/٢٠٢١ ال"�-! الفلFlY@ي لإلعالم

  



  

 
٢٩

  وقفة تLام@Wة في أم الفg: مع حي الWaخ ج�اح &الق�س
  

ثاء، في وقفة ی�م الrال، ٤٨م�ی@ة أم الفg: &اراضي عام شارك الع�aات م$ أهالي  - رام هللا 
ّتLام@Wة مع حي الWaخ ج�اح ال"ه�د &اإلخالء في الق�س ال"g,لة ّ ّ ّ. 

 م$ م@lقة يَوشه�ت ال�قفة ال,ي دعq إلFها اللA@ة الaعW1ة في م�ی@ة أم الفg: مaار-ة أهال
$Flاإلضافة إلى ناش& ،Bلd- عارة eواد. 

ّوح"ل مaار-� في ال�قفة االح,AاجWة، سلlات االح,الل اإلس�ا ن ّئFلWة، ال"OYولWة ع"ا 9gMل ّ ّ ّ
ّورفع &ع? ال"aار-F$ الف,ات، -,q1 علFها شعارات م@�دة &"Yاعي اإلخالء  .ٍم$ ته�FA في الق�س َ ُ

$F,@ة ض� الع�ب في ال"�ی�!FF",اسات الWYة، و�الWلFّاإلس�ائ ّ ّ 
ِوم$ بF$ الaعارات ال,ي -,q1 على الالف,ات ل,ه�FA ّ ض� ا-ّم$ أم الفg: ه@ا الWaخ ج�اح : "ُ

�Yالقeّ"خ ج�اح"، وWaاو�ة لل"gة فWgّت ّالWaخ ج�اح ل$ ت�K إال فلW@FlYة"، و"ّ  .، وغ�Fها"ن
 ٤/٥/٢٠٢١و-الة األن�اء الفلW@FlYة وفا 

***** 
 نرغ: ال�ع� ال"fاني شع�اء ال"غ�ب م�fYن� &األق9ى

  

تغ@�ا بهـا وجعلـ�ا على ال�غ: م$ ت�اع� األو^ان فق� سq@f فلFlY$ أف �ة الaع�اء ال"غار�ة الdی$ 
و��-ـ! الـaع�اء علـى حـ�Lر القـ�س فـي ال"]Fلـة ال"غ��Wـة و�عـLه:  .ًم$ دماء شه�ائها م�ادا لق9ائ�ه:

�a"ها الع��ي في الaW�M م"ا �rها ر�"ا أكaWة األق9ى و��WLق& �fYقم  .ن
ة و��جع اه,"ـام ال"غار�ـة &قـWLة فلـFlY$ إلـى عهـ� ال�g-ـة ال�^@Wـة ال"غ��Wـة إ&ـان ب�اMـة الg"اMـ

$FlYفي فل �AM ة، حلقة وصل ل",ا&عة ماWة ال"غ��W@^ة ال�-�gال qلfش �Fة &ال"غ�ب، حWYالف�نe. 
و-ان م$ ن,ائج هdا االه,"ام أن -,ـD الـaع�اء نـ�9صا ت�اكـD الgـ�ث الفلـFlY@ي مـ@ه: الـaاع� 

�qg القWLة الفلW@FlYة أصـ"حY$ ال"�اني الed له أك�r م$ مA"�عة شع��ة خاصة &الق�س، و�ق�ل إن 
 ."ج!ءا م$ ذاته

  ٤/٥/٢٠٢١ الA!��ة 
***** 

  
  
  
  
  
  



  

 
٣٠

  آراء ع��Wة
 رسائل ملWKة مه"ة.. لقاء ال�ف� األم�F-ي

  

eع1�الهاد $FفWن 
ت9ل أفKار جاللة ال"لB ع1�هللا الrاني إلى أماك$ سامWة، في ح�یrه ع$ -افة قLاMا ال"�حلة، 
و^�حه لها &fل شفا�Wة ووض�ح بلغة ت1,ع� ع@ها أe ق�اءات ض�ابWة، تعل� بها الWpgقة، وم@هج العقل، 

اضAة لKل نجاعال م@ها قLاMا واضgة &ال,ق�ی� و�الgل، ل,�K دوما أفKار جالل,ه م]ارج مO-�ة ون
 .تM�gات ال"�حلة

 Bأن جاللة ال"ل qوال ح,ى دخ�ل في قام�س ال"�الغة اللغ��ة، إذا ما قل ،Bوال ی�ج� أدنى ش
نوعلى مY,� العال: م$ األش]اص الdی$ M"ل�K ف�Kا &إمfانه تغ�FF ال�FrK م$ سلW1ات العال: الAMابWات،  k

آراءه األك�r ان9اتا م$ -افة ع�اص: دول ص@اعة ّفه� القائ� الWfg: الAM ed� ل�9ته ثقة عال"Wة، وتع� 
 .الق�ار في العال:، و�Oخd بها دوما على مg"ل الA� واالح,�ام

وت,"rل الrقة العال"Wة &ف�K جاللة ال"لB وآرائه، في ال�FrK م$ ال�AانD، ح�صا م$ -افة دول 
ال"�حلة م$ خالل ف�K جالل,ه Fل قLاMا صئ: وم�اش� مع جالل,ه، وق�اءة تفاالعال: على ال�قاء &ات9ال دا

ّالed ^ال"ا -ان حWf"ا ون�Fا، وواضgا، تg�ی�ا في ^�وحات جالل,ه �W"ا M]¨ القWLة الفلW@FlYة 
 .وع�ال,ها

 �Lب�ئاسة ع ، �,Y"ع الWا ر�Wfاني، وف�ا أم��rع1�هللا ال Bاس,ق1ل جاللة ال"ل �Fاألول، ح zأمk
ق��z م�Fفي، ض: م@�Y ال�a األوس� وش"ال أف��Wpا مAلz ال�Faخ األم��fي الFY@ات�ر ال�M"ق�ا^ي -

في مAلz األم$ الق�مي &الqF1 األبW?، ب��q ماكغ�رك، وال"�ع�ث األم��fي ال]اص إلى الW"$، تW"�ثي 
لF�ر-F@غ، &اإلضافة إلى ع�د م$ ال"OYولF$ م$ وزارتي ال�فاع وال]ارجWة، إذ تYA�ت في اللقاء &faل 

نWة األمW-�Fة، فLال ل�K هdا اللقاء LM: مA"�عة م$ الW9[aات األم��Wfة ك�F1 م,انة العالقات األردن
، م"$ ق�م�ا لق�اءة ال"@lقة م$ خالل ف�K جاللة ال"لB ورؤ�,ه الrا��ة والع"لWة لKافة  �,Y"ة الWِعال ِ k

 .قLاMاها
م��fي ّجاللة ال"لB وفي اشارته لع"� العالقات مع ال�الMات ال",g�ة، ع�1 ع$ تق�ی�ه لل�ئzW األ

ج� &ای�ن ووز�� ال]ارجWة األم��fي أن,�ني بلK@F$ على تأكF�ه"ا على دع: ال�الMات ال",g�ة لألردن، 
وذلB خالل االت9الF$ الهاتفFF$ اللdی$ أج��اه"ا مع جالل,ه مOخ�ا، لWعzf بdلB جالل,ه أه"Wة هdه 

ع األردن -�ع: ومYان�ة، و�W1lعة ّالعالقة ال,ي ت��� األردن &ال�الMات ال",g�ة، مق�را م�ا�� ادارتها م
 .الgال لdلB تأكF� على الrقة &األردن و�Aاللة ال"لB في -افة ^�وحاته

kو�W1lعة الgال فإن هdه الrقة ال,ي تعYfها ز�ارة ال�ف� األم�F-ي &W9[aات عالWة ال"Y,� تف,ح 
 ال"@lقة وفي مق�م,ها آفاقا -�Frة ل"�احrات قادمة ح�ل قLاMا ذات اه,"ام مa,�ك، اضافة ل�lح ملفات

ال]اصة &القWLة الفلW@FlYة، وجعلها أول��ة على األج@�ة الWYاسWة األمW-�Fة وأول��ة إلحقاق الYالم في 
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اللقاء الed ال f"M$ وصفه إال &أنه هام ج�ا، &�g القWLة الفلW@FlYة وأك� جاللة ال"لB على   .العال:
F$ الفلFF@FlY$ واإلس�ائFلFF$ لل�ص�ل إلى الYالم ض�ورة ت�WrK الAه�د إلعادة إ^الق ال"فاوضات ب

ّالعادل والaامل، على أساس حل ال�ول,F$، واضعا م$ ج�ی� جالل,ه الgل الWfg: ألزمة الYالم في 
ال"@lقة، ولgل ال�9اع الفلFlY@ي اإلس�ائFلي &faل ع"لي، و�fل وض�ح، وه� ما YMعى ل�lحه جاللة 

ّرسالة واضgة ی�جهها جاللة ال"لB خالل اللقاء مع وف� r"Mل هي  .ال"لB دوما ب�rات على ال"�ا��
م�اك! أمW-�Fة هامة، لقLاMا ال"�حلة ال,ي ت�aWها ال"@lقة وال,M�gات، مع تأكF� على ض�ورة اAMاد حل 
ّللقWLة الفلW@FlYة وف� ال�rابq األردنWة ال�اضgة، لgW"ل ال�ف� األم�F-ي &Aع1,ه وه� Mغادر ع"ان ع"قا 

ّ -افة قLاMا ال"�حلة وتM�gاتها، وحل�ل ورسائل ث��ة م$ ل�ن جالل,ه تfgي واقعا وحل�ال ف��Kا ح�ل
  .&aفا�Wة وع"لWة

 ٥ص/٥/٥/٢٠٢١ال�س,�ر 
***** 

 ت�g-ات دبل�ماسWة لها ما &ع�ها
  

 ع"اد ع1�ال�ح"$
DY,fM ال"��� األردني الWYاسي &Wpادة جاللة ال"لB م9�ا�Wة عالWة ل�k ع�اص: ال�ول 
ًالفاعلة، إن -ان على مY,� ال"@lقة أو العال:، -�نه ی@�ع م$ م�ا�� م1�ئWة ثاب,ة ال ت,غ�F، خ�9صا  k

ًبq الWYاسWة ال]ارجWة، حM �Fق�د جالل,ه جه�دا سWاسWة تAاه القWLة الفلW@FlYة، ال,ي تع,�1 إح�k ث�ا
ّودبل�ماسWة، مأ أث� في م�ا�� الع�ی� م$ ال�ول، وغ�F م$ واقع الgال، وح�َّ م$ الق�ارات االحادMة 

ال�Fم، Mق�م جاللة ال"لB ب!�ارة هامة الى ب�و-Yل، في  .ال",�Yعة ال,ي ال ت]�م الYل: واالم$ في ال"@lقة
َسWة ال"@,Aة، ل"�اجهة ال,M�gات ال,ي ت"� بها ال"@lقة، gM"ل للع�اص: ال"Oث�ة رؤ�,ه إ^ار ال�بل�ما

ًالrاب,ة إلAMاد حل دائ: وعادل للقWLة الفلW@FlYة، &ع� أن ال,قى وف�ا أمW-�Fا ر�Wع ق1ل ی�مF$ ب�ئاسة  ً
 ت�WrK ع�L مAلz األم�F-ي الY@ات�ر ال�M"ق�ا^ي -��z م�Fفي، ح�F ر-!ت ال"gادثات على ض�ورة

الAه�د إلعادة إ^الق ال"فاوضات بF$ الفلFF@FlY$ وTس�ائFل لل�ص�ل الى الYالم العادل والaامل، &"ا 
عام ؟ W� $"LMام ال�ولة الفلW@FlYة ال"Y,قلة، ذات الWYادة والقابلة للWgاة، على خ��l ال�ا&ع م$ ح!��ا

  . وعاص",ها الق�س الW��aة١٩٦٧
ًوخالل ز�ارته ال,ي س,Y,غ� ی�ما ً واح�ا ل�1و-Yل، یل,قي جاللة ال"لB، ملB بلfWAا، وأمF$ عام ق

ورئzW ال"Aلz االورو�ي، ورئYWة ال"ف�ضWة االورو�Wة، ح�F » ال@ات�«م@."ة حلف ش"ال اال^لYي 
ت��g اللقاءات العالقات الr@ائWة ووسائل ت���lها وتع!�!ها، وال,�lرات ال�اه@ة على ال9عF�ی$ االقلW"ي 

ال,�g-ات تأتي في �ل ال",غ�Fات ال,ي aMه�ها العال:، وع�اص: ص@ع الق�ار، ال,ي ت�رك والعال"ي، هdه 
ًت"اما وت,فه: م�ا�� االردن ال9ل�ة وال"gقة خ�9صا وأنه دفع ث"$ هdه ال"�ا�� ًُ.  

ال�بل�ماسWة االردنWة ال,ي ال ت,���، اتq"Y &العقالنWة والع"لWة م$ أجل تgق�F االه�اف 
"9الح العلWا لل""لKة، وتgق�F تlلعات االردنFF$ في دولة مY,ق�ة وآم@ة ت�W¤ ال"�ت�lة ب,gق�F ال
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نب�خاء ورفاه دو م@غ9ات أو إض�lا&ات ت�Wg &ه م$ ال�Aار، م$ ه@ا، تY,"� ال,�g-ات في -افة 
االتAاهات م$ أجل ال,غلD على ال"�Wقات وال.�وف ال��9ة، وم�اجهة ال,M�gات ال"],لفة ال,ي ت�اجه 

ًي هdا ال�قq &الdات، لل]�وج م$ االزمات أق� وأم,$، وق� �ه� ذلB جلWا في أزمة ال"�ی@ة ال"@lقة ف k
ى، أو مLاMقة 9ئFلي على ال"9لF$ في ال"AY� االقال"ق�سة االخ�Fة، ب,�FFL االح,الل االس�ا

  .ال"FFgWY$ في مYW@- �Wgة الWpامة
ی,�gك جاللة ال"لB س�اء &إس,�pال ال�Fم وفي غ"�ة إنaغال العال: &"�اجهة و�اء الع�9 -�رونا 

ال�ف�د م$ دول العال:، أو ال,�اصل ع�1 تق@Wات الf�aة الع@�1KتWة مع القادة وزع"اء العال:، م$ أجل 
ًم!�� م$ لفq االن.ار ودق ناق�س ال]�l ل"ا ت"� &ه ال"@lقة م$ إض�lا&ات وأزمات، إنlالقا م$ 

 ل: Mع� ه@اك م$ ه� ق��D أو &عF�، في �ل ث�رة الق@اعة ال�اس]ة ب,�ا&� القLاMا ال"��F9ة، إذ
االت9االت وال,�اصل وال,K@�ل�جWا ال",�lرة، ال,ي ح�لq العال: الى ق��ة صغ�Fة، أضف الى ذلB،&ات 

 ال,ي تغلف مaاكله وقLاMاه، &"ا اءة ت�gك الA"�د وال"Wاه ال�اك�ةالعال: &gاجة الى م�ادرات وأفKار ب@
fه ال"�ادرات م$ حdه هYfات االم�رتع��A"قة لWة د�Mة و�ع� ن.� ودرا"ُ.  

ًم$ هdا ال"@lل�، اLMا، تaع� ال�بل�ماسWة االردنWة &"OYولWاتها ال,ار�]Wة في م�اصلة ال�فاع 
ًع$ قLاMا الع�ب واالمة في ال"gافل ال�ولWة، دو Mأس أو ت"ل"ل، ل�fW االردن إن"�ذجا kd,gM &ه  ن ن

$ أجل تgق�F م9لgة شع��ها، وتف��q الف�صة على -ل م$ وص�رة م�aقة لهdه االمة، ال,ي تYعى م
gMاول ال@Fل م$ حق�قها ال"�aوعة، وتgق�F أم@ها وTس,ق�ارها وال�Y& ¤Wالم على أرضها وفي ب�Fتها 

$Aِدو �ل: أو ت   .ن
 e١ ص٥/٥/٢٠٢١ال�أ 

***** 
 ح�Lر بهي للق�س

  

 ح"ادة ف�اع@ة
 d@ة إغالق &اب ال"غار�ة، م �̂aة، إدارة أوقاف الق�س، ق�ار الWلFع"�ة اإلس�ائ,Y"ات الlسل qأبلغ

، ال"]9¨ ل�خ�ل ال"F@^�,Y$ واألجانD، وأن الY"اح ل�خ�ل ٤/٥/٢٠٢١ص�اح أمz الrالثاء 
نالق�سي ال���a مق,�9 على ال"Yل"F$ فق� ح,ى إشعار آخ�، أe ب�و تg�ی� ف,�ة ساحات ال�gم 

 .زم@Wة
ة ال"Y,ع"�ة ی,�اف� ت�قF,ه مع األMام الع�a األواخ� م$ شه� رمLان ال"�ارك، ال,ي  ق�ار ش̂�

ًلل"Oم@F$ ال,قاة، وهي ت!داد وض�حا ور��ة وق�ارا هdا العام &الag� » &االع,Kاف«ت,Y: وت,9ف  ً
Yی$ الفلdع"�ة ال,Y"ي ال@^�,Yات مll[ردا على أدوات ور��ات وم ،$F"لY"م$ ال !F""ي ال@Flً

eی,�Lgو لالح,فال وف� ال,�قqF الع�1 &ق�ار الqYW@K اإلس�ائFلي ال9ادر ی�م   ١٩٨٠ ح!��ان ٢٠ن
 رمLان، وه� ال�Fم الed یلي ٢٨ال",L"$ ت�حF� م�ی@ة الق�س ، وال9M edادف ی�م االث@F$ ال"ق1ل 

Fان٢٧لة الق�ر لLرم . 
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@F$ م$ دخ�ل ساحات : الOYال �̂,Y"ع"�ة &إغالق &اب ال"غار�ة وم@ع ال,Y"ة ال هل ق�ار ش̂�
ة أن ٢٨ال"AY� األق9ى، aM"ل ی�م  �̂aلي &ه، وس�1 للFله واالح,فال اإلس�ائ �agی,: ال edان الLرم 

لى ما &ع� عF� الف�l، خWaة أعql ال"F@^�,Y$ ال,�خW¨ بهdا االح,فال، أم أن ق�ار اإلغالق YM,"� إ
ًال9�ام مع ع�aات اآلالف م$ ال"9لF$ ال"Yل"F$ الdی$ سWأم�ا ال"AY� األق9ى، و��A حa�ه: م�Yقا  e

 .ل"@ع ال"F@^�,Y$ م$ ت�نzW ح�مة ال"AY� &اح,فاالته: االس,ف!از�ة؟؟
 نYWان في &اب ٢٢ش�اب الق�س ف�ض�ا إرادته: م@d ب�اMة شه� رمLان و�faل خاص ی�م 

ة على إزالة ال�gاج! وال",ار�z، وتقلW¨ إج�اءات ال,قFF� وال,�ق�F، -"ا س�1 ا �̂aلع"�د، وأرغ"�ا ال
، وأرغ"�ها على إزالة ال�1ا&ات اإللK,�ونWة، ٢٠١٧وسAل�ا ه!�"ة ل�fgمة ن,@Wاه� في شه� ت"�ز 

 -"ا فعل�ا في وال�YAر الg�ی�Mة، والKام�Fات الW-dة م$ على ب�ا&ات ال�gم الق�سي ال���a ومlWgه،
 حF@"ا أرغ"�ا ح�fمة ال"Y,ع"�ة على ع�م ت@فdF اإلج�اءات ال"الWة &YW@- �gة ٢٠١٨شه� ش�ا� 

 .الWpامة وعقار وم",لKات الK@ائz ال"WgWYة
نش�اب الق�س ی�اصل�ا ی�مWاته: الKفاحWة مع صالة ال,�او�ح، و�ف�ض� ثق,ه: &أنفYه: في 

ة والع"ل على دح�ه �̂aم�اجهة ه�اوات ال $F"لY"ة مق�سات الMا"gانه: ل"MTا، وت!داد صالب,ه: و
نوال"FFgWY$ في بqF ال"ق�س، -ل"ا حاول ال"Y,�^@� ال,غ�ل على معال: الق�س وت�اثها و�W"ها 

 .ومعال"ها الفلW@FlYة الع��Wة اإلسالمWة وال"WgWYة، ورف? أس�ل,ها وع�1ن,ها وته���ها
gان ه� األساس، وه� الفعل واله�ف والYاإلن �Fقgني على ت�Fوع ال9ه�a"ر، فق� ع"ل ال�L

$Fه"ا : غ�ضFي م,ع�د ال"�احل، وثانAل ت�ر�fa& Bق� له ذلgوق� ت $FlYأوله"ا اح,الل -امل أرض فل
 �Fهl,ع واإلفقار وال��A,د وال�lرغ: -ل وسائل ال Bل في ذلaه ف@Kول ،$FlYفل Dشع ���aد وت�^

وزوا اآلن الY,ة مالیF$ وال@9ف، ه: قادة ال9"�د الع�قي، و�قي على أرض فلFlY$ ن9ف شع1ها تAا
 .eوال@Lال وه!�"ة ال"�aوع االس,ع"ار ال,�سعي اإلس�ائFلي

 ١٧ ص٥/٥/٢٠٢١ال�س,�ر 
***** 

  
  
  
  
  
  
  



  

 
٣٤

  آراء ع��1ة م,�ج"ة
  ال"�اجهات س,a,عل &الق�س.. &ع� أMام م$ اله�وء

 

zهآرت / �Yح �Fنن 
ة م$ م@ �̂aـام مـ$ الهـ�وء &ع� م�ور أس�1ع على رفع ح�اج! الMعة أLقة &ـاب العـام�د و�عـ� &ـl

ة و�F$ الفلFF@FlY$ في ال"@lقة، فإن ال,�ت� في شـ�قي ال"@lقـة  �̂aرجال ال $F1ي في ال"�اجهات بY@ال
سD1 ذلB ه� ال]�ف م$ دخ�ل ال"F@^�,Y$ الـى بFـ�ت فـي حـي الـWaخ جـ�اح &عـ� أن . عاد الى االزدMاد

الــى سلـYلة مــ$ القـLاMا القان�نWــة وأصـ�qg مع�ضــة ل]lــ� تع�ضـq عــائالت فلـW@FlYة -Frــ�ة فـي الgــي 
ومOخ�ا . وه@اك ح�ار حdر في ال"�ض�ع في الf�aات االج,"ا�Wة وفي الaارع. eاإلخالء الف�ر م$ ب�Fتها

ة ب,ف��� م.اه�ات &الق�ة في الgي واع,قلq ع�دا م �̂aال qال".اه�ات. $ ال",.اه��$قام k�في إح.  
   

 .ه�دe م$ سfان ال"�ی@ة &�Ag ألقي على رأسه واح,ـاج الـى تلقـي العـالجمYاء أول م$ أمz، أصDF ی
سلYلة ال"@اسـ�ات، . ولK$ هdا ال,�ت� لzW ال�حF� الf"M ed$ أن aMعل م$ ج�ی� ال"�اجهات في ال"�ی@ة

. &عLها ت: االح,فال &ه و�عLها سـF,: االح,فـال &ـه فـي األMـام الق���ـة ال"ق1لـة، ت!�ـ� الWق.ـة فـي ال"@lقـة
 zام ت�ت� في -ل س@ةأمMان وال,ي تع� أLة في شه� رم�Fة األخ�aام العMب�أت األ . qر أبلغـdلة حFو-�س

ة ال@ــlaاء فــي الgـ�م &أنــه ســF,: إغـالق الgــ�م أمــام دخـ�ل الFهــ�د فــي هـdه األMــام، &اســ,r@اء یــ�م  �̂aالـ
مـ�FYة “&ـD1Y الق�س الed س9Wادف فـي یـ�م االث@ـF$ ال"ق1ـل، وهـ� یـ�م آخـ� ی!�ـ� ال,ـ�ت� فـي ال"@lقـة 

، ال,ــي Mقــ�م فFهــا عــ�aات آالف الــ�aاب الFهــ�د ال",ــ�ی@F$ &الــ�FY فــي شــ�ارع ال1لــ�ة الق�M"ــة، ”األعــالم
نإضافة الى ذلB، في األس�1ع ال"ق1ل سgW,فل ال"Yل"� بلFلة الق�ر، . نو��FYو أLMا في الgي اإلسالمي

أMـLا . ة م ـات آالف ال"ـ9لF$ فـي الgـ�مال,ي فFها ن!ل الق�آن على ال@1ي دمحم، وال,ي فFها AM,"ع -ل س@
  .إعالن ال�ئzW مg"�د ��اس ع$ تأجFل االن,]ا&ات لل"Aلz ال,��aعي الفلFlY@ي ی!�� ال,�ت�

  

ة إغـالق الـ�رج الـed یـOدe الـى &ـاب العـام�د  �̂aقـ�ار الـ& !F"ان تLال@9ف األول م$ شه� رم
هـdه ال]lـ�ة ال,ـي تـ: . لي شـه� رمـLان&ال�gاج!، الed اع,اد م ات الفلFF@FlY$ الAلـ�س علWـه فـي لWـا

نتفــ�FYها &ال���ــة فــي ت@.ــW: ح�-ــة ال"ــaاة الــed یــ�خل� الــى ال1لــ�ة الق�M"ــة أثــارت الغــDL فــي شــ�قي 
علـى مـ�k عـ�aة أMـام اسـ,]�مq . نالق�س، ونDY لها -�Frو ال"�اجهات ال,ي حـ�ثq مـOخ�ا فـي ال"fـان

ة خـــ�ا^W: ال"Wـــاه العادمـــة والف�ســـان وق@ابـــل الـــ�9 �̂aالـــ $FF@FlYـــ� مـــ$ الفلـــFrKاع,قـــال ال& qت، وقامـــ
$FــA,g"ــال . ال& $FF@FlYب شــ�اب فلــ�Lق�مــ� &ــM :ة وهــ �̂aــ� رجــال الــFــاالت تــ: ت�ثgنفــي عــ�د مــ$ ال

D1ذروة ال,ـ�ت� . س qوصل �Fح ،zfض� یه�د و�الع $FF@FlYفي ال"قابل، ح�ث ع�د م$ ال"هاج"ات لفل
  .الهافاه في ش�ارع ال"�ی@ةفي ال".اه�ة ال,ي أج�تها ج"�Wة الF"W$ ال",�lفة 

ة، -��ي ش1,اe، رفـع الgـ�اج! وفـ,ح الـ�رج �̂aا . في األس�1ع ال"اضي، ق�ر ال"ف,¤ العام للdهـ
ف�حـة االن,ـ9ار ورفـع األعـالم الفلـW@FlYة فـي . الق�ار اع,�1 ان,9ارا -�F1ا للaارع الفلFlY@ي فـي القـ�س
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ة، لKـ$ هـdه  �̂aاك مـع الـK,ان أدت الى اس,"�ار االحf"ةالW1عaان الـLخ�ا &"ه�جانـات رمـOمـ qاسـ,1�ل .
  .في ال"قابل، بل�Mة الق�س ب�أت ب,@.W: مه�جانات ثقا�Wة في ال"fان س�Wا الى ته�ئة ال@ف�س

مع ذلB، الى جانD االح,فـاالت، سـ"عq مـOخ�ا أMـLا دعـ�ات ل,�سـWع ال@ـLال الـaع1ي واسـ,غالل 
Lـ�اج! مـ$ أجـل الـ�فع قـ�ما &قـgان شـ�قي زخ: االن,ـ9ار فـي م�ضـ�ع الfا أخـ� ت�جـ� علـى أج@ـ�ة سـMاk

دعـ�ات مـaابهة سـ"عq أMـLا &عـ� ال"�اجهـات حـ�ل ال�1ا&ـات االلK,�ونWـة ال,ـي تـ: وضـعها علـى . الق�س
و�ع� أن اض�lت إس�ائFل الى إزالة هـdه ال�1ا&ـات �هـ�ت دعـ�ات الـى اسـ,]�ام . ٢٠١٧م�اخل ال�gم في 

م الF1ـ�ت وTخـالء عـائالت مـ$ أحWـاء فـي شـ�قي االح,Aاج الaع1ي الـed ت1لـ�ر بهـ�ف االح,Aـاج ضـ� هـ�
$F@^�,Y"الق�س ل9الح ال.  

ولK$ هdه ال"gاولة في ذلB الFg$ فaلq، واالح,Aاج ل: ی,Aـاوز حـ�ود ال1لـ�ة الق�M"ـة وال"lال�ـة 
مOخ�ا في الWaخ ج�اح ی1�و أن مgاولة ت�سWع االح,Aاج . &ال�فاع ع$ ال�ضع القائ: في ال"AY� األق9ى

Fل قلfa& حA@وم$ أماك$ أخ� ضـ� إخـالء . لت :gاء ع�ب م$ أم الفlaان نf"ت.اه� في ال q1Yی�م الk
وص�اح أول م$ أمz ن�aت دع�ات م$ أجل ال"Aيء الى الWaخ ج�اح &ع� صـالة ال"غـ�ب فـي . العائالت

  .ال"AY� األق9ى، وال" ات اس,Aاب�ا وجاؤوا لالح,Aاج في الgي
g"ــي ال f"ـــة العلWــا جلــYة اســـ,"اع حــ�ل ^لـــD اإلذن وفــي مــ�ازاة ذلـــB، جــ�ت أول مــ$ أمـــz ف

$F@ �̂,Yتهـا لـ9الح ال"ـ�Fخ ج�اح ض� إخالء بWaة دف@ـه . &االس, @اف، ق�م,ه أر�ع عائالت م$ الWالقاضـ
بــ�اك ایــ�ز ضــغql علــى الlــ�فF$ مــ$ أجــل ال,�صــل الــى اتفــاق بــ�وح االتفــاق الــed عقــ� بــF$ الــfYان 

@ــه تــL"$ اع,ــ�اف الفلــFF@FlY$ &"لWKــة الFهــ�د علــى االتفــاق فــي حF. وج"�Wــات الW"ــF$ فــي الr"انW@Fــات
نال�F1ت، وفي ال"قابل اع,�ف ال"�ع� &الfY$ ال"g"ي للفلFF@FlY$ ه@اك؛ أe أنه ال f"M$ إخالؤه: ح,ى 

$FFان األصلfYم�ت ال.  
اع,ـ�اف الفلـFF@FlY$ &"لWKـة الFهـ�د علــى - االتفـاق الgـالي -ـان f"Mـ$ أن Mـa"ل ب@ـ�دا مـaابهة 

هـdا االتفـاق f"Mـ$ أن یOجـل ع"لWـات اإلخـالء ال",�قعـة، . الع,ـ�اف &gـ� سـf@ه: ال"g"ـيال�F1ت مقابـل ا
القاضWة ب�اك ای�ز ^لq1 مـ$ الlـ�فF$ مgاولـة . لK@ه سWع!ز على ال"�k ال�عF� س�lWة الFه�د على الgي

Aح ولK$ مgاوالت ال@قاش بF$ ال"gامF$ لل�lفF$ لـ: تـ@. ال,�صل الى تفاه"ات ح,ى ی�م ال]"zW ال"ق1ل
یـ�م ال]"ـzW سـ,q1 بـ�اك ایـ�ز فـي مـYألة هـل س,ـY"ح . ح,ى اآلن و�1�و أنه ل: ی,: ال,�صل الـى اتفـاق

 .للفلFF@FlY$ &االس, @اف على ق�ار ال"fg"ة ال"�-!�ة إلخالئه: م$ ب�Fته:
 ٣٣ ص٥/٥/٢٠٢١الغ� 

***** 
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$F@^�,Y"وال $FFاألص�ل :fح qgل تFة.. إس�ائW@^ة وMه�ا  
  

   ٤/٥/٢٠٢١  هآرتz - لمW]ائF. ب :&قل:
“Dنd"اتي األص�لي ه� الdال :fgع”الW"Aق�ل الM ، .Dنdم$ أوج�ه ورعاه ه: حاخامات . ًوه� حقا م

نالA"ه�ر ال",�ی$ وأعLاء الqYW@K ال,ا&عF$ له، ه: ال"dن�1 ألنه &D1Y ^"عه: وتعالFه: وغ�lس,ه: أوج�وا 
ًمA,"عا م@ف9ال، شعاره ه�   مA,"ع YM,غل &�9رة ف.ة وأنانWة وزنه االن,]ابي .”eأنا ال"ه: وغ�F ال شيء“ً

&W1lعة الgال، . نلالنف9ال ع$ الA"ه�ر، وال,�gر م$ ن�F القان� والع�الة، واالس,لقاء على ش�ایF$ ال�ولة -rقل
نج"اعة -لها ق�اسة وس"� روحي وت@.� &اح,قار إلى شOو ال�نWا ال,افهة وال"!عAة مrل الYالمة وأن."ة ال1@اء 

 ٤٥ج"اعة مق�سة بهdا الق�ر ق� ت@,ج هdه ال�Kمة ال"�اوغة والقgW1ة ال,ي ق,لq لل,� …  اله�بومYارات
 .ًش]9ا

 ح�fمات إس�ائFل على م� أجWالها، ت,g"ل ق�ر غ�F قلFل م$ –نوم$ ی�ع� الfg: الdاتي األص�لي 
Dنdاتي األص�لي ل,�فع ق�ما ب@!واتها واإل&قاء على : الdال :fgاس,غاللها ال D1Y&ً ارها أم�اال"r,اس D1Yو� ،:fgًال

^ائلة في ش�اء هdه ال"قاع� ال"��gة، ال"Y,ع�ة لل"aار-ة في أe مOام�ة مقابل ه�اMا نق�Mة أو على شfل 
ًت��aعات، وألنها ل: تالح¶ أنها &اس,Aاب,ها ألe ن!وة أص�لWة تق�م ب,���ة وح¤ سF@,ف? ض� خالقه، وح,"ا 

ص�لWة وال�aفW@Fة، و�D1Y س"احها للfg: الdاتي األص�لي &ال,�lر سW]ل� مW"gات م$ الفق� والAهل واأل
واالزدهار إلى أن أص�ح دولة داخل دولة، وأص�qg صWان,ها &اه.ة الfa& $"rل م�وع، وفائ�تها ض Fلة ت9ل 

  .إلى ح� العار، وأض�ارها -�F1ة ت9ل إلى درجة االك, اب
وأس�أ م@ها، . لed ی�ضع م$ ث�e ال�ولة األمالfg: الdاتي األص�لي لzW ه� الfg: الdاتي ال�حF� ا

$F@^�,Y"اتي للdال :fgض�را م@ها، ه� ال �rان“. ًوأغلى م@ها وأكlW,وع االس�aه م9ادره” مW"Yالء . ك"ا تOفه
�F�1و وأنانK,س� وم�lاع� وم,غ"^ ،$FFم$ األص�ل �rا، ح,ى أكLMنأ ن ن ن ً . �Fرو م$ ن�g,م Bلd- :نه

W@ا دیMاlرو خ�lM ، نالقان� . ة وهل�سات مgWYانWة، وتr,Y"� فFه: أم�ال ^ائلة ل,"��ل صWان,ه: والgفاÎ علFه:ن
نوخالفا للfg: الdاتي األص�لي، ت�اه: ی@�rو الع@ف وال�Kا�Wة، ال�م وال@ار، ال!ع�نة والع@��9ة، الdKب وال]�اع  ً

على م$ أوج�وه، فق� ه: وح¤ آخd في ال,L]:، لK$ ال حاجة إلى االن,.ار -ي ی@,ف? . وال�a غ�F ال"فه�م
  .ًان,ف? حقا

@F$ ه�اMات غ���ة ت1@,ها دولة إس�ائFل �̂,Y"وال $FFالق�ل &أن األص�ل $f"M ،قةWpgما هي . في ال
kاله�اMة؟ اله�اMة هي االنaغال الed ال ض�ورة له وال فائ�ة أو ج�و وال gM"ل أe م@�l، مrل -,ا&ة ال,�راة على 

أو ت��Wة دودة الق! على ” نال�Kر فلzfW“ء ن"�ذج للهfWل م$ رقائ� بLWة ب�مة وج"ع أغلفة العلKة و�@ا
  .ال�aفة

اخ,ارت دولة إس�ائFل ت��Wة ع�د م$ األحfام الdاتWة، ال,ي لzW لها أe حاجة ولzW فFها أe فائ�ة، 
�l@نفع أو م eها أFف zWاكل. ولaها نفقات ومFة؟ . و-ل ما فMا ال�صف لله�اdدقة م$ ه �rهل ی�ج� وصف أك

ًماذا �aMه هdا األم�؟ �aMه ش]9ا &ائYا  .هل ی�ج� وصف أك�r دقة لألص�لFF$ وال"F@^�,Y$؟ ال�Aاب ال ً
وأح"� اخ,ار ت1�ی� ث�وته وق�ته وذه@ه على ت���l مY,ع"�تي ن"ل أبW? في ساحة بF,ه ال]ل©Wة، وع@�ما 

�1Fف ف� رأسه، سpYال qه وه�م,Fأساسات ب qفة أكلWاناته األل�Fف أن حa,أقاكl[ا دو أن ی�رك الaنو م@�ه ً.  
 ٥/٥/٢٠٢١الق�س الع��ي 
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 اخبار باالنجليزية
Hardline Jewish groups incite settlers to storm Al Aqsa — Royal 

Committee for Jerusalem Affairs 
 

By JT - AMMAN — The Royal Committee for Jerusalem Affairs on Tuesday said that since 
the beginning of Ramadan, the so-called “Temple Mount organisations” have been inciting 

Israeli settlers to storm Al Aqsa Mosque on Ramadan 28, which falsely marks the so-called 
“Jerusalem Day”. 

Secretary General of the Royal Committee for Jerusalem Affairs Abdullah Kanaan told the 
Jordan News Agency, Petra, that Israeli occupation’s policy of attacking Palestinians, their land 

and holy sites in Palestine and Jerusalem is based on a set of “false biblical allegations”, which 
were used as a “provocative weapon to inflame racism and hatred” towards Palestinians by the 

right-wing Israeli government. 

He said that the Israeli incitement included holding Talmudic prayers inside Al Aqsa Mosque 

in its attempts to tamper with the sanctity of the mosque and impose full sovereignty over the 

Muslim place of worship to pave way for its demolition and build the so-called temple on its 

ruins. 

The committee’s secretary general said that all these Israeli practices represent a violation of 

UN and UNESCO resolutions that made it “clear that Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif 

with its full area of 144 dunums is a sole Muslim property and the Jews have nothing to do with 

it whatsoever”. 

The committee warned the right-wing Israeli government and reminded international 

organisations and supporters of freedom and justice across the world of the dangers of the 

rising calls by Israeli extremist organisations to storm Al Aqsa Mosque, which would threaten 

world peace and stability.  
Kanaan said that, if these calls continue, “they will eventually lead to a religious war with 

unpredictable consequences for the region and the world”.  
2021-5-5Jordantimes   

***** 
Jordan calls on Israel to stop its violations at Aqsa Mosque 

 
Jordan has called on Israel to stop its violations and provocations in the occupied holy city and 

respect the authority of the Islamic Awqaf Administrative over the Aqsa Mosque. 
This came in a protest note sent by the Jordanian Ministry of Foreign Affairs to its counterpart 

in Tel Aviv, according to a statement released on Monday by its spokesman Dhaifallah al-
Fayez. 

Al-Fayez condemned Israel’s persistence in allowing extremist Jewish settlers to desecrate the 

Aqsa Mosque on the last ten days of the holy month of Ramadan. 

“The Kingdom denounces and rejects such Israeli practices against the Mosque and considers 

them a flagrant violation of the historical and legal status quo, the international law, and 

Israel’s obligations as the occupying power in east Jerusalem,” the spokesman said. 

He also said that the Israeli practices violate “the inviolability of the Aqsa Mosque and the 

sanctity of the holy month.” 

“The Aqsa Mosque, with its entire 144 dunums of land, belongs exclusively to the Muslim 

nation,” he underlined. 

“Jordan’s Jerusalem Awqaf and Aqsa Mosque Affairs Administration has exclusive jurisdiction 

over the management of the Aqsa Mosque and the regulation of entry to the site in accordance 

with the international law and the status quo in the holy city,” the Jordanian official added. 

Jordan has urged the international community to shoulder its responsibilities and pressure Israel 
to end its ongoing violations at the Aqsa Mosque and in the holy city. 
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There have been nightly disturbances in the area since the start of Ramadan on April 13, with 

Palestinians outraged by police blocking access to promenades and open areas around the Old 

City walls after the end of the daytime Ramadan fast. 

Tensions in the holy city have been fuelled further by persistent police provocative practices, 

which included assaulting Muslim worshipers inside and outside the Aqsa Mosque on a daily 

basis, preventing many of them from entering the Mosque and allowing Jewish settlers to defile 
the Mosque during the holy month of Ramadan. 

The Israeli police also allowed far-right Jewish groups in early Ramadan to rampage through 
Palestinian areas in the holy city, where they physically attacked Palestinians, destroyed 

property and chanted “death to Arabs.” 
2021-5-4Palestinian Information Center  

***** 
 

President Abbas: Jerusalem is the highlight of the Palestinian national 

project 
 

RAMALLAH - President Mahmoud Abbas chaired today a cabinet meeting held in Ramallah 
and headed by Prime Minister Mohammad Shtayyeh during which he affirmed that Jerusalem 

and defending the Islamic and Christian holy sites constitute the highlight of the Palestinian 
national project. 

President Abbas praised the Palestinian people in Sheikh Jarrah, Silwan, and other 
neighborhoods in occupied Jerusalem for their steadfastness and for standing firm in the face of 

the Israeli occupation which is trying to take over Palestinian properties and expel 
their Palestinian residents for the benefit of its Judaization schemes, which he stressed did not 

and will not change the Palestinian character of the holy city of Jerusalem. 
“This Palestinian steadfastness requires the government to implement more projects that 

support the steadfastness of the Palestinian people, especially in occupied Jerusalem, the 

eternal capital of the Palestinian state,” President Abbas emphasized. 

He reiterated his affirmation that “we will not back down nor accept the holding of Palestinian 

elections without allowing Jerusalemites to cast their votes, run as electoral candidates and hold 

electoral campaigns," stating that: “Jerusalem means Palestine, and without Jerusalem, there 

will not be a state of Palestine.” 

 WAFA 4-5-2021 

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

Watch report 
 

RAMALLAH – 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. 

WAFA 3-5-2021 

***** 
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Jerusalem protests: The mob 'breaking faces' learned from Israel's 

establishment 
 

Jonathan Cook 
A quarter of Israeli Jews recognise their rule over Palestinians as 'apartheid'. The question is 

whether they think that's a bad thing 
Inside the Israeli parliament and out on the streets of Jerusalem, the forces of unapologetic 

Jewish supremacism are stirring, as a growing section of Israel’s youth tire of the two-faced 

Jewish nationalism that has held sway in Israel for decades. 

Last week, Bezalel Smotrich, leader of the far-right Religious Zionism faction, a vital partner if 

caretaker Prime Minister Benjamin Netanyahu stands any hope of forming a new government, 

issued a barely veiled threat to Israel’s large Palestinian minority. 

Expulsion, he suggested, was looming for these 1.8 million Palestinians, a fifth of the Israeli 

population who enjoy very degraded citizenship. "Arabs are citizens of Israel - for now at 

least," he told his party. “And they have representatives at the Knesset [Israeli parliament] - for 

now at least.” For good measure, he referred to Palestinian legislators - the elected 

representatives of Israel’s Palestinian minority - as “our enemies sitting in the Knesset”. 

Smotrich’s brand of brazen Jewish racism is on the rise, after his faction won six mandates in 

the 120-member parliament in March. One of those seats is for Itamar Ben Gvir, head of the 

neo-fascist Jewish Power party. 
Ben Gvir’s supporters are now in a bullish mood. Last month, they took to the streets around 

the occupied Old City of Jerusalem, chanting “Death to Arabs” and making good on promises 
in WhatsApp chats to attack Palestinians and “break their faces”. 

For days, these Jewish gangs of mostly youngsters have brought the lawless violence that has 
long reigned, largely out of sight in the hills of the occupied West Bank, into central Jerusalem. 

This time, their attacks haven’t been captured in shaky, out-of-focus YouTube videos. They 
have been shown on prime-time Israeli TV. 

Equally significant, these Jewish mobs have carried out their rampages during Ramadan, the 

Muslim holy month of fasting. 

Arson attacks 

The visibility and premeditation of this gang violence has discomfited many Israelis. But in the 

process, they have been given a close-up view of how appealing the violent, anti-Arab 

doctrines of the late Rabbi Meir Kahane - the ideological inspiration behind Jewish Power - are 

proving with a significant section of young Jews in Israel.One, sporting a “Kahane was right” 

badge, spoke for her peers as she was questioned on Israeli TV about the noisy chants of “May 

your village burn down” - a reference to so-called “price-tag” arson attacks committed by the 

Israeli far-right against Palestinian communities in the occupied territories and inside Israel. 

Olive groves, mosques, cars and homes are regularly torched by these Jewish extremists, who 

claim Palestinian lands as their exclusive biblical birthright. 

The woman responded in terms she obviously thought conciliatory: “I don’t say that it [a 
Palestinian village] should burn down, but that you should leave the village and we’ll go live in 

it.” 
She and others now sound impatient to bring forward the day when Palestinians must “leave”. 

Machinery of oppression 
These sentiments - in the parliament and out on the streets - have not emerged out of nowhere. 

They are as old as Zionism itself, when Israel’s first leaders oversaw the ethnic cleansing of 
Palestinians from most of their homeland in 1948, in an act of mass dispossession Palestinians 

called their Nakba (catastrophe). 

Violence to remove Palestinians has continued to be at the core of the Jewish state-building 

project ever since. The rationale for the gangs beating up Palestinians in occupied East 

Jerusalem are the actions pursued more bureaucratically by the Israeli state: its security forces, 
occupation administrators and courts. 



  

 
٤٠

Last week, that machinery of oppression came under detailed scrutiny in a 213-page report 

from Human Rights Watch. The leading international human rights group declared that Israel 

was committing the crime of apartheid, as set out in international law. 

It argued that Israel had met the three conditions of apartheid in the Rome Statute: the 

domination of one racial group over another, systematic oppression of the marginalised group, 

and inhumane acts. Those acts include forcible transfer, expropriation of landed property, the 
creation of separate reserves and ghettos, denial of the right to leave and return to their country, 

and denial of the right to a nationality. 
Only one such act is needed to qualify as the crime of apartheid but, as Human Rights Watch 

makes clear, Israel is guilty of them all. 
Dragged out of bed 

What Human Rights Watch and other human rights groups have been documenting is equally 
visible to the gangs roaming Jerusalem. Israel’s official actions share a common purpose, one 

that sends a clear message to these youngsters about what the state - and Israel’s national 

ideology of Zionism - aims to achieve. 

They see Palestinian land reclassified as Jewish “state land” and the constant expansion 

of settlements that violate international law. They see Palestinians denied permits to build 

homes in their own villages. They see orders issued to demolish Palestinian homes, or even 

entire communities. And they see Palestinian families torn apart as couples, or their children, 

are refused the right to live together. 

Meanwhile, Israeli soldiers shoot Palestinians with impunity, and drag Palestinian children out 

of bed in the middle of the night. They man checkpoints throughout the occupied West Bank, 

restricting the movement of Palestinians. They fire on, or “arrest”, Palestinians trying to seek 

work outside the closed-off ghettos Israel has imposed on them. And soldiers stand guard, or 

assist, as settlers run amok, attacking Palestinians in their homes and fields. 

All of this is invariably rubber-stamped as “legal” by the Israeli courts. Is it any surprise, then, 
that growing numbers of Israeli teenagers question why all these military, legal and 

administrative formalities are really necessary? Why not just beat up Palestinians and “break 
their faces” until they get the message that they must leave? 

Uppity natives 
The battlefront in Jerusalem in recent days - characterised misleadingly in most media as the 

site of “clashes” - has been the sunken plaza in front of Damascus Gate, a major entrance to the 
walled Old City and the Muslim and Christian holy places that lie within. 

The gate is possibly the last prominent public space Palestinians can still claim as theirs in 

central Jerusalem, after decades in which Israeli occupation authorities have gradually 

encircled and besieged their neighbourhoods, severing them from the Old City. During 

Ramadan, Damascus Gate serves as a popular communal site for Palestinians to congregate in 

the evenings after the daytime fast. 

It was Israeli police who triggered the current explosive mood in Jerusalem by erecting barriers 

at Damascus Gate to seal the area off at the start of Ramadan. The pretext was to prevent 

overcrowding, but - given their long experience of occupation - Palestinians understood the 

barricades as another “temporary” measure that quickly becomes permanent, making it ever 

harder for them to access the Old City and their holy sites. Other major gates to the occupied 

Old City have already been effectively “Judaised”. 

The decision of Israeli police to erect barriers cannot be divorced from a bigger context for 

Palestinians: the continuing efforts by Israeli authorities to evict them from areas around the 
Old City. In recent weeks, fresh waves of armed Jewish settlers have been moving into Silwan, 

a Palestinian community in the shadow of al-Aqsa Mosque. They have done so as Israel 
prepares to raze an entire Palestinian neighbourhood there, using its absolute control over 

planning issues. 
Similarly, the Israeli courts have approved the eviction of Palestinians in Sheikh Jarrah, another 

neighbourhood under belligerent occupation close to the Old City that has been subjected to a 
long-running, state-backed campaign by Jewish settlers to take it over. Last month, Jerusalem 
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officials added insult to injury by approving a plan to build a memorial to fallen Israeli soldiers 

in the midst of the Palestinian community. 

The decision to close off the Damascus Gate area was therefore bound to provoke resistance 

from Palestinians, who fought police to take down the barriers. Police responded with tear gas, 

stun grenades and water cannon. 

Those scenes - of uppity natives refusing to be disappeared back into their homes - were part of 
the trigger that brought the Jewish gangs out onto the streets in a show of force. Police largely 

let the mob rampage, as youths threw stones and bottles and attacked Palestinians. 
Tired of half measures 

The sight of Jewish gangs roaming central Jerusalem to hurt Palestinians has been described as 
a “pogrom” by some progressive US Jewish groups. But the difference between the far-right 

and the Israeli state in implementing their respective violent agendas is more apparent than real. 
Smotrich, Ben Gvir and these street gangs are tired of the half-measures, procrastination and 

moral posturing by Israeli elites who have hampered efforts to “finish the job”: clearing the 

native Palestinian population off their lands once and for all. 

Whereas Israeli politicians on the left and right have rationalised their ugly, racist actions on 

the pretext of catch-all “security” measures, the far-right has no need for the international 

community’s approval. They are impatient for a conclusion to more than seven decades of 

ethnic cleansing. 

 

And the ranks of the far-right are likely to swell further as it attracts ever-larger numbers of a 

new generation of the ultra-Orthodox community, the fastest-growing section of Israel’s Jewish 

population. For the first time, nationalist youths from the Haredi community are turning their 

backs on a more cautious rabbinical leadership. 

And while the violence in Jerusalem has subsided for the moment, the worst is unlikely to be 

over. The final days of Ramadan coincide this year with the notorious Jerusalem Day parade, 
an annual ritual in which Jewish ultra-nationalists march through the besieged Palestinian 

streets of the Old City chanting threats to Palestinians and attacking any who dare to venture 
out. 

Turning a blind eye 
Human Right Watch’s detailed report concludes that western states, by turning a blind eye to 

Israel’s long-standing abuses of Palestinians and focusing instead on a non-existent peace 
process, have allowed “apartheid to metastasize and consolidate”. 

Its findings echo those of B’Tselem, Israel’s most respected human rights organisation. In 

January, it too declared Israel to be an apartheid regime in the occupied territories and inside 

Israel, towards its own Palestinian citizens. 

Despite the reluctance of US and European politicians and media to talk about Israel in these 

terms, a new survey by B’Tselem shows that one in four Israeli Jews accept “apartheid” as an 

accurate description of Israel’s rule over Palestinians. What is far less clear is how many of 

them believe apartheid, in the Israeli context, is a good thing. 

Another finding in the survey offers a clue. When asked about recent talk from Israeli leaders 

about annexing the West Bank, two-thirds of Israeli Jews reject the idea that Jews and 

Palestinians should have equal rights in those circumstances.  

The mob in Jerusalem is happy to enforce Israel’s apartheid now, in hopes of speeding up the 

process of expulsion. Other Israelis are still in denial. They prefer to pretend that apartheid has 

not yet arrived, in hopes of easing their consciences a little longer. 
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