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 ّال��ض�عات ال�اردة في ال/ق��� تع�4 ع& وجهة ن�1 0/ابها. 
 ة (اخ/@ار (ع? الفق�ات مــ& أصلABال/@�ف م& ق4ل الل D/ی 

Eذل GاسـA/Iع? ال�قاالت أو األخ�ار ال/ي ت�د في ال/ق��� ل)  
 .مع حDB ال/ق��ـ� وم�ض�عه

 ال/ق��� (ع? ا &I�Mة م& تNـاب أوالغا/Qّل�قاالت ال�/�ج�ة ل 
 ّمف��Q& غ�IIY& وXس�ائIلII& ه� إب�از وجهة ن�1 هSالء الQ/ـاب
  ئســ�اء ال��S�ة أو ال�عارضة ل[�اسة إس�ائIل، م�ا ی/�ح للقار

  .ف�صة اإلaالع على وجهات ال�1A ال��/لفة
 و القـ�س (إصـ�ارSdـة لــ�Qـة ال�لABا النتقـ�م اللgخ�ـار األ/ق��ـ�  هــh ــ�ميIال

یـ�زع علـى ال�عIAـI& وال�ه/�ـI& إضـافة إلـى ت�ز�عـه علـى نjـ�  ورقـي (idل
  . ألف ن[�ة إلQ/�ون�ة٢٥٠

  ة مالح1ـات أو اق/�احـات، �0ـاNله ال/ق��� أ@N &ة أن ت/لقى م�ABو�[ع� الل
Gة (إرسال ال/ق��� ل�& ی�غABالل Gت�ح.  

 ة علAI4ة على اله�اتف وال��اقع ال�ABال/�اصل مع الل &i�N اتNه الغاgى وله
  .غالف هgا ال/ق���

  
  

  ناللABة ال�ل�Qة لSdو الق�س
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�/jال�n  
  نشSو س�اس�ة

 قةpAر في ال��jي ل�ور االردن ال�Yأورو �Iتأكh  ٥  
 ان�ةp�/ر االسS4ة الAاق�ار قان� ش�ع stك دولي ل��j/ب Gالpة ت�AIp]٦  نال�ارج�ة الفل  
 ة�AIp]مة الفل�ijل ال�jائ�ة ال�ول�ة تABخ ج�اح لل�d٧  ملف ال  
  اتpات إج�اءات سل�yر م& ت�اgjN يYاد األوروj٧  االح/الل في الق�ساالت  
 ة�t�dفي الق�س ال �Iال/@ع stعلى و zj٨  روس�ا ت  
 خ ج�اح�dرو م& ت�عات االس/�الء على حي الgjN �IAIp]وفل �Iول� اردنS]نم ن ن   ٩  ن

  

  اع/�اءات
 خ ج�اح�dال) &IAامM/ان ومiة على س�dب�ح h�/ة االح/الل تعa١٢  ش�  
 ]الفل Gعdل ع�وانها ض� ال�Q/]يق�ات االح/الل تAIp  ١٢  

  

  تقار�� 
 اAاألق@ى/ ح�لة الق�س ل �B]١٣  ی�م ال�فاع ع& الق�س وال�  

  فعال�ات
 خ ج�اح�dا مع الAامMت Djاج�ة في أم الفB/ّوقفة اح ً ّ  ١٤  

  آراء ع��Yة
 �1اتA��4 ال�pوعاص�/ها.. أخ &Ip]١٥  الع@ا(ات ال/ي ت[/ه�ف فل  
 ودور األردن ا Eة ل��اك$ الق�ار ال�ولي (ال�ل�I40 رثقة�jل�h  ١٦  
 يAIp]الفل Gعdص��د ال Dي وال�ولي ودعYام& الع�M/١٧  ال  

  آراء ع��4ة م/�ج�ة
 على الق�س D��N �I١٩  ّش�ح ال/@ع  
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  اخ�ار (االنBلI$�ة
 PM Shtayyeh urges UN to fulfill its duty and put an end to Israeli policies ٢١  
 Presidential spokesman: The Palestinian national decision, Jerusalem, and 

PLO are the effective factors to achieve national unity ٢١  
 Russia urges de-escalation in East Jerusalem ٢١  
 Israel/Palestine: Statement by the Spokesperson on settlement 

expansion and the situation in East Jerusalem ٢٢  
 Palestinians, Israelis on Path to More Tensions in Jerusalem Next Week ٢٢  
 Israeli Soldiers Abduct Three Palestinians, Including Young Woman, In 

Jerusalem ٢٣  
 Israel issues 100 administrative detention orders against Palestinians ٢٣  
 Methodists Divest from Caterpillar citing Palestinian Evictions ٢٤  
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  نشSو س�اس�ة
  hتأكI� أوروYي ل�ور االردن ال��jر في ال�pAقة

 

�j�hر (��ادة جاللة ال�لE في مpAقة  أك� م[Sوالن أورو�Yان دور األردن ال–) ب/�ا(-ب�و0[ل 
قال�d األوس�، مIAI4& أن ز�ارة جاللة ال�لE ع4�هللا ال�اني إلى العاص�ة ب�و0[ل ال�Iم األرYعاء، تأتي 
نتأكI�ا على ع�� ال/عاو والعالقات ال�/gBرة ال/ي ت��Y األردن مع االتjاد األوروYي ومع م�1Aة حلف  ً

  ."الAات�"ش�ال األaل[ي 
[Sوالن، في مقابل/I& صjفI/I&، دور ال��لQة في دعD االس/ق�ار في ال�pAقة، وث�& ال�

 �Iق�م (ه األردن م& ت�فN ی& (�ا�Idات ال�ول�ة، م�tي على االتفاA4ال� &I/حل ال�ول Dخ@�صا في دع
&Iعات الالج��/Bلقاحات �0رونا ل�.  

األم�Aة نI4لة ماس�الي، أن نوقال� ال�/j�ثة (اسD االتjاد األوروYي للSdو ال�ارج�ة وال[�اسة 
نلقاءh جاللة ال�لE مع رئ�� االتjاد األوروYي شارل م�Idل، ورئ�[ة ال�ف�ض�ة األورو�Yة أورس�ال ف� 

 األردن�ة، وت�ادل وجهات ال�1A ح�ل - دی� الی&، ف�صة إلعادة ال/أكI� على االل/$ام (ال�dاكة األورو�Yة 
  . واالس/ق�ار في ال�pAقة وجائjة �0رونا وت�اف� اللقاحاتنقMاNا رئ�[�ة م�ل ال/عاو ال�Aائي وال[الم

وأشارت ماس�الي إلى أن االتjاد األوروYي Nع/�4 األردن ق�وة لل�pAقة و�ق�ر عال�ا دوره في ...
ّدعD االس/ق�ار في اإلقل�D، خ@�صا دوره الA4اء في دعD حل ال�ول/I& ال�A4ي على االتفا�tات ال�ول�ة، 

  .Sس[ات ال�ول�ة م�ل األمD ال�/j�ة واالتjاد م& أجل ال�/�س�ودوره الفاعل في ال�
 �Id/]N يYاد األوروj0�ة أن االتSي، مAر في ال/عاو األم�jنك�ا أشارت إلى دور األردن ال� h

  .و�A[� مع األردن في ال�I�Q م& األح�ان ح�ل ال�[/B�ات في ال�pAقة
نت� للSdو ال[�اس�ة وال[�اسة األم�Aة م& جان�ه، أك� نائG م[اع� األمI& العام لjلف الAا... 

  .nمع األردن م& أق� ش�اكات الjلف ح�ل العالD" الAات�"ج��� أ(ات�راh، أن ش�اكة 
ًوأشار أ(ات�راh إلى أن ال/عاو مع األردن في أعلى م[/��اته، واصفا إNاه بـ ، "الdامل"و" الع��I"ن

  .وهg أم� مهD (الA[�ة لAا
ً�ا ما Nق�م لAا درسا س�اس�ا ح�ل م��Bات األم�ر في ال�pAقة، وأضاف أن جاللة ال�لE دائ... ً ً

ًوأن فهD ال�/غ�Iات اإلقل���ة ل�� (الdيء ال[هل، م0S�ا أن ز�ارات جاللة ال�لE شيء ن/pلع ال�ه ألنه 
NًعAIpا فه�ا ص��jا وع��قا وشامال وهgا أم� ث�I& (الA[�ة لAا ً ً ً.  

ق�� خ�� ش�0اء فاعلI& وم�ث� بهD، �0ا أن ال/�ادل (الA[�ة لAا األردن واح� م& أك"وقال ...
ال[�اسي ���ا بAAIا في أعلى م[/��اته، والعالقة بAAIا ذات اتBاهI& مع بل� ل�Nه دور �tادh وم�الي في 

  )ب/�ا(."قال�d األوس� وأف����ا وخارج ال�pAقة أMNا
 h٣ص/٦/٥/٢٠٢١ال�أ  

  ال�ارج�ة الفل[�AIpة تpالG ب/�jك دولي 
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  نار قان� ش�عAة الS4ر االس/�pان�ةل�st اق�
  

ــ اللABة ال��1Aةصادق�  ن ل�ـ�dوع قـان� ً أمـ�، علـى الـ�فع قـ�ما، أولاإلسـ�ائIلي” ال�AQـ[�” ل
  .للS4ر االس/�pان�ة الع�dائ�ة” ص�غة ش��yة“إلضفاء 

نبـ�ورها؛ aال4ــ� وزارة ال�ارج�ـة وال�غ/ــ�IY& الفلـ[�AIpة، ب/jــ�ك دولـي عاجــل ل�tـs إقــ�ار قــان� 
Aان�ةش�عp�/ر االسS4ة ال.  

” ال�AQــ[�“، فــي تــ@��ح أمــ�، مــ& خpــ�رة مــ@ادقة لABــة وزارة ال�ارج�ــة الفلــ[�AIpةوحــgرت 
ًعلى هgا القان� العA@� ال/�سعي، الhg یه�د أh ف�صة ل/jق�I ال[الم وفقا لل��ج��ات ال�ول�ـة، م�ـا  h ن

 على ع�ل�ة ال[الم ب�م/ها، وعلى نN[/�عي م& ال�B/�ع ال�ولي االل/فات الh�B إلى م�ا�a إق�ار القان�
  .ما ت�قى م& م@�ا�tة لألمD ال�/j�ة ومSس[اتها

ــاء ن1ــام الفــ@ل العAــ@�  Aال ب�Q/ي االحــ/الل فــي اســM0ــ� مــSــان� ی hوأوضــ�j (ــأن إقــ�ار الق ّ ن
فـي فلـ[Ip& ال�j/لـة، 0ـ�د إســ�ائIلي رسـ�ي علـى ج��ـع الBهـ�د ال�ول�ـة ال�g4ولــة ” االب�تهایـ�“ال��ـ�? 

  . ال[الم وXعادة ال�jاة الIهاإلح�اء ع�ل�ة
نواع/�4ت ال�زارة، أن هgه ال��pة تع� إمعانا إس�ائIل�ا رس��ا في م�الفة القان� ال�ولي واتفا�tات  ً ً ً ّ
ًجs�A واالتفا�tات ال��قعة، وت��دا فاضjا على ال�y�dة ال�ول�ة وق�اراتها، (�ا فIها ق�ارات مBل� االم&  ً

  .٢٣٣٤خاصة الق�ار 
نار القان� Nف/ح ال�اب أمام سلpات االح/الل وال���Bات االس/�pان�ة إلقامة ال�$�� إق�“وقال� إن 

مــ& ال4ــSر االســ/�pان�ة، �0ــا حــ@ل (ــاألم� مــ& خــالل إقامــة بــSرة عــ�dائ�ة ج�یــ�ة علــى ج4ــل الع�مــة 
  .”ال�[/ه�ف مgA ف/�ة ل@الح االس/�pان

�dــ/Aائ�ة ال��dر العــSات ال4ــ�dــل عــ��jالقــان� إلــى ت hدSIــة نك�ــا ســ�Yفة الغ�Mة علــى تــالل الــ
ــة إلـــى أح�ــاء اســـ/�pان�ة م�ع�مــة رســـ��ا (�I$ان�ـــات ال/pــ��� والA4ـــاء مــ& ال�Sســـ[ات والـــ�زارات  ًال�j/ل

  .ال�ijم�ة اإلس�ائIل�ة
قر�Y ال�[/�Aaات ع�4 ش�iة �a اس/�pان�ة واسعة مع ال/�Bعات االس/�pان�ة “ً���ا سD/I الحقا 

، (zIj ت/�jل ج��عها إلى 0/ل مـ& مـ[احة الـMفة  % ٦٠ة اس/�pان�ة واح�ة تل/هD ما ی$�� على nاألخ�
 &I/هـا ودفـ& حـل الـ�ولIلي علIها وفـ�ض القـان� االسـ�ائ�Mـ�ا لـIلي، ت�هIة وت�ت�� (الع�� اإلس�ائ�Yنالغ� ً

  .”ًنهائ�ا
 Eعـة تــ���ع الـ��&، إلــى “وأضـاف� إن ذلـ��Bان�ة اإلرهاب�ــة، السـ��ا مp�/�1ـات االسـAــ[�ح لل�N

 وان/ــdارها فــي الــMفة الغ��Yــة ال�j/لــة، وتــ@عI� اع/ــ�اءاتها االســ/ف$از�ة وج�ائ�هــا ضــ� تع$�ــ$ وج�دهــا
Dوس�قة أرضه &IIAIp]الفل”...  

  ٣٠ ص٦/٥/٢٠٢١الغ� 
*** 

   ملف ال�dخ ج�اح للABائ�ة ال�ول�ةت�jل ال�ijمة الفل[�AIpة
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ت الفلـ[�AIpة،  ال�/j�ث (إسD ال�ijمـة الفلـ[�AIpة، إبـ�ا��D ملjـD، عـ& إحالـة ملـف الI4ـ�اعل&
  .ال�ه�دة (ال�@ادرة م& ق4ل ال�[/�IAa& في حي ال�dخ ج�اح إلى ال��ijة الABائ�ة ال�ول�ة

ب/�جIهات م& ال�ئ�� م��jد �yاس، تـD “وقال ملDj، ع�4 صفj/ه ال�س��ة على ��[�4ك، أنه 
�ول�ة، (اع/�ارها إحالة ملف ال�I4ت ال�[/ه�فة (االس/�الء علIها في ال�dخ ج�اح إلى م�ijة الABاNات ال

نج���ة ح�ب وف� م�Iاق روما، وم�الفة ص��jة للقان� ال�ولي والقان� ال�ولي اإلن[اني   ”.ن
ــي أعقـــاب ته�یـــ� القـــ�ات  و�ــ[�د ال/ـــ�ت� مAـــg أNــام فـــي حـــي الـــ�dخ جــ�اح، (القـــ�س ال�j/لـــة، ف

  .اإلس�ائIل�ة لع�د م& العائالت ال�ق�س�ة (إخالء مAازلها ل@الح ج���ات اس/�pان�ة
ــادرة ال��Aaـــة الفلـــ[�AIpة، مــ@pفى ال�4غـــ�ثي، مjـــاوالت وقــ � وصـــف األمــI& العـــام ل0�jـــة ال��

ال�ijمة اإلس�ائIل�ة �aد الـ[iان الفلـ[IIAIp& مـ& مAـازلهD فـي الـ�dخ جـ�اح (ـال/pه�I الع�قـي وال/I4pـ� 
  .hالفعلي ل��1Aمة األب�تهای� وال/�II$ العA@� اإلس�ائIل�ة

n واضjا بI& ما �BN في ال�dخ ج�اح وسل�ان وما ج� في ال�ان ًوقال ال�4غ�ثي إن هAاك ت�ا(pا h ً
��ة أنjاء الMفة الغ��YةYان االس/ع�ار في أح�اء الق�س وp�/وع�ل�ات االس GقAاألح�� والh.  

ونـ�ه إلـى نــdا� ال��1Aمـة ال���AIــة العAـ@��ة اإلسـ�ائIل�ة لفــ�ض الـDM وال/ه��ــ� و تQـ�ار مآســي 
ــ& �Nــ� (فــMل صــ��د ومقاومــة ً، م0Sــ�ا أن١٩٤٨ال�QAــة العــام   ال��pــ� الــ@ه�Iني لل/pهIــ� الع�قــي ل

الــdعG الفلــ[AIpي، (�ــا ی/pلــG اإلســ�اع فــي ت�حIــ� الAــMال الفلــ[AIpي (iــل م�iناتــه إلفــdال ال/pهIــ� 
�Ipالع�قي ال�.  

  ٣٠ ص٦/٥/٢٠٢١الغ� 
*** 

  االتjاد األوروYي gjNر م& ت�ا�yات إج�اءات سلpات االح/الل في الق�س
  

حgر االتjاد األوروYي، ی�م األرYعاء، م& ت�ا�yات إج�اءات سلpات االح/الل  -  ب�و0[ل
 .اإلس�ائIلي ال�/��لة ([�قة وه�م ال��اني وته�IB الفل[IIAIp& في الق�س ال�j/لة

وقال ال�/j�ث ال�س�ي (اسD االتjاد األوروYي في ب�و0[ل، في ب�ان صjفي، (dأن ال/�سع 
dاني وال�ضع في الق�س الp�/ة، إن االس�t�" اءAخ�ا ع$مها بSم �Aل�ة أعلIات اإلس�ائpوح�ة ٥٤٠ال[ل 

 تAفgI هgه ال��ppات، وg0لE خ�p جفعات هامات�س، م& شأنه أن hأس�Aiة ج�ی�ة في هار ح�ما 
&I/حل ال�ول �jة ال�فاوضات ال�[/ق4ل�ة ن�d) و�ق�ض Djل �Iة ع& ب�t�dف@ل الق�س الN". 

أن ج��ع ال�[/�Aaات في األراضي الفل[�AIpة ال�j/لة غ�I وج�د االتjاد األوروYي م�قفه م& 
، (�ا في ذلE ١٩٦٧نش��yة (��جG القان� ال�ولي، وأنه ل& Nع/�ف (أh تغ�IIات على ح�ود ما ق4ل عام 

&Iف�pال &Iها بIال�/ف� عل Eفي الق�س، (�الف تل.  
�Aaات وXلغاء الق�ارات ك�ا ج�د االتjاد األوروYي دع�ته لل�ijمة اإلس�ائIل�ة ل�st بAاء ال�[/

ز�ادة ع�ل�ات اإلخالء واله�م في ج��ع أنjاء األرض الفل[�AIpة "وأضاف أن  .األخ�Iة على وجه ال[�عة



  

 
٨

ال�j/لة، ال س��ا ال�ضع ال�/�pر في ال�dخ ج�اح وسل�ان، في الق�س ال�t�dة، واح/�ال ه�م ال��اني 
 ."في ق��ة ال�لBة، أم� م��I للقل�

ن�اءات األحادNة الBانG غ�I قان�ن�ة (��جG القان� اإلن[اني ال�ولي، وتSجج هgه اإلج"وقال إن 
 ."ال/�ت�ات على األرض، وعلى ال[لpات اإلس�ائIل�ة وst هgه األنpdة

  ٥/٥/٢٠٢١و0الة معا اإلخ�ار�ة 
***  

  روس�ا تzj على وst ال/@عI� في الق�س ال�t�dة
 

  hزار ح�ل االس/�pان الفل[AIpي اإلس�ائIلي عق� اج/�اع ووز�� ال�ارج�ة س�Iغي الف�وفاق/�ح 
وقـال فـي  .، ع& قلقه ی�م األرYعـاء مـ& تـ@اع� ال/ـ�ت�ات فـي القـ�س الـ�t�dة وقpـاع غـ$ةأع�بو

ــال�pع نjــ& مق/Aعــ� "مــSت�� صــjفي فــي م�ســ�i عقــG لقــاء مــع نI1ــ�ه الفلــ[AIpي ر�ــاض ال�ــالQي  ن(
jفي م@ل �iوه� ما س� ، �iفي وق� م� �Iال/@ع stورة و�M)ن&IIلIواإلسـ�ائ &IIAIp]وقـال  ". .ة الفل

 روسـ�ا وال�الNـات ال�/jـ�ة - قالف�وف إن روس�ا تع�ل على تs��Q ع�ل اللABـة ال�Yا�yـة للـ�d األوسـ� 
 (dأن ال/[��ة الفل[�AIpة اإلس�ائIل�ة وزعD أن الidل تD إح�اؤه (عـ� - واالتjاد األوروYي واألمD ال�/j�ة 

  .ت ال�/j�ةأن ت�لى ج� (ای�ن رئاسة ال�الNا
م& أجل تفعIل هgه ال�A@ة ، نع�ل حال�ـا مـع أعـMاء آخـ��& فـي ال�Yا�yـة ل�jـz إمiان�ـة "وقال 

  ".nتD�1A اج/�اع لل�Yا�yة على م[/� وزراء ال�ارج�ة
ــ/�pان  ــ�ل االسـ ــاس مـــSت��ا دول�ـــا حـ ــ�ئ�� الفلـــ[AIpي م�jـــ�د �yـ وأیـــ� الفـــ�وف فQـــ�ة عقـــ� الـ

مع جامعة ال�ول " ات@االت ثاب/ة"للABة ال�Yا�yة أن تjاف� على الفل[AIpي اإلس�ائIلي ، م0S�ا أن على ا
  .الع��Yة ح�ل هgا ال��ض�ع

وح�ها ال�Yا�yة Ai�Nها تفعIل "hوأی� ال�الQي ف�Qة الف�وف (عق� اج/�اع وزار للABة ال�Yا�yة قائال 
  .مId�ا ب�ور روس�ا" الع�ل�ة ال[�اس�ة

�Qل�ولة واح�ة أن ت &i�N ي إنه الQي نقال ال�الAIp]ان الفلـp�/ة االسـ�Mفـي قـ �Iال�س�� ال�ح 
 Gــاء إدارة دونالــ� ت�امــAــ�ة أثj/ــات ال�Nه�ا (ال�الdلي ، ح/ــى لــ� 0انــ� ذات نفــ�ذ ، م[/ــIوهــ� - ًاإلســ�ائ 

  ".ی�عD ب�ض�ح إس�ائIل"ال��st الhg 0ان 
ًنj& مه/�ـ� حقـا ب/فعIـل الع�ل�ـة الـ[�اس�ة"وقال  اع�ة (�ـ[nونـ� أن هـgا ال i�Nـ& أن یـ/D إال . ن

  ".، ودور روس�ا هAا أساسي وأساسيال�Yا�yة ال�ول�ة
ـــ@�اع  ــل��ة لل ـــ� الBهـــ�د مـــ& أجـــل تـــ[��ة سـ Iاألوســـ� ل/�ح �dـــ ـــة ال�Yا�yـــة لل ABل� اللidقتـــ

  .الفل[AIpي اإلس�ائIلي
  ٥/٥/٢٠٢١و0الة األناض�ل 

 �IAIp]وفل �Iول� اردنS]نم ن   ن
 نgjNرو م& ت�عات االس/�الء على حي ال�dخ ج�اح
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ن� فل[�IAIp وأردن�I م& ان�الع م�اجهة شاملة في حال نفgت سـلpات االحـ/الل حgر م[Sول ن ُن
االس�ائIلي م��p االس/�الء (ال/jایل والق�ة على حي ال�dخ ج�اح ل@الح م�dوع اس/�pاني ض�D ی�مي 
الــى ال/�غــل فــي ته��ــ� ال��یAــة ال�ق�ســة، مــd�دی& علــى ان ال/ــ@عI� االســ�ائIلي الــhg بــ�أ مAــg ال�Bــ$رة 

ــى فـــي االقـــ@ى فـــي تـــ[ع�AIات القـــ� ال�اضـــي مـــ�ورا (اق/jـــام شـــارو لل�ـــ[B� ال��ـــارك وانـــ�الع األ نول ن
ً وصــ�ال إلـى اله�ــات ال�//ال�ــة ومعـارك ال�4ا(ــات االلQ/�ون�ـة وYــاب ال�ح�ــة ٢٠٠٠االن/فاضـة ال�ان�ــة عـام 

  .الى مع�0ة دم��ةوYاب الع��د وان/هاء (ال�dخ ج�اح ، �IdN الى ن�اNا اس�ائIل�ة مف�Mحة ل�B ال�pAقة 
hأن ما �BN في ال�dخ ج�اح ه� ت�Qار ل�QAة " الق�س"نواع/�4 ال�[Sول� في ت@��jات خاصة بـ

ــ� نjــ� ١٩٤٨العــام  IBــار ع�ل�ــة اإلخــالء القــ[��ة تهaفــي إ D/Iســ zــI٥٠٠، ح Dــازله Aشــ�¡ مــ& م 
 �jن gAها مIف &Iل وفقا ل٧٣القا(عI4ها اس�ائQل ج���ة ح�ب ت�تidN نلقان� ال�وليً عاما، وه� ما.  

  :واب�n ال�[SولI& رأیهD ح�ل ال��ض�ع على ال�jA ال/الي 

   نع4� هللا A0عان، أمI& عام اللABة ال�ل�Qة األردن�ة لSdو الق�س
ــة أهــالي القــ�س لjــي الــ�dخ جــ�اح : قــال  �Q0ــ� ملSــائ� ال/ــي ت إن ال�ارج�ــة األردن�ــة قــ�م� ج��ــع ال�ث

بهـــا إســـ�ائIل مل�Qـــة ال�ـــ[/�IAa& لهـــgا الjـــي ال�ق�ســـي وpYـــالن ج��ـــع ال�ثـــائ� ال�ـــ$ورة ال/ـــي تـــ�عي 
  .الفل[AIpي الع�Yي

ح�ة ال@ف الفل[AIpي والع�Yي واإلسالمي وال/�اسE، ونg4 ج��ع "ودعا A0عان (اسD اللABة إلى و
أس�اب الف�قـة والـ�Mف، فقـ�ة األردن وضـ�ورة دع�ـه هـ� قـ�ة الجـل فلـ[Ip& والقـ�س ورI0ـ$ة مه�ـة فـي 

Mاهاال�فاع ع& األمة وقNا."  
ًلق� أص�ح حي ال�dخ ج�اح (�j ع�Aانا لل@��د ال�ق�سي والفل[AIpي ال�اب� وال�/�[E : "وتا(ع

(أرضه ال/ار���ة وال��افع ع& حقه ال/ـار��ي أمـام مع�0ـة ال/ه��ـ� االسـ�ائIل�ة الـ�dسة، ال/ـي ت�Qـف فIهـا 
ه ولA4اء اله�iل ال�$ع�م اس�ائIل ه�B/ها على الق�س وال�[B� االق@ى ال��ارك به�ف ف�ض ال[�ادة عل�

�B]على أنقاض ال�."  
 اتفا�tـة، وتـ[ل��ها إلـى أهـالي ١٤ًو0ان� وزارة ال�ارج�ة األردن�ة أعل�A مـSخ�ا مـ@ادق/ها علـى 

حي ال�dخ جـ�اح ع4ـ� وزارة ال�ارج�ـة الفلـ[�AIpة، وهـي وثـائ� ج�یـ�ة تـMاف إلـى م��Bعـة مـ& وثـائ� 
Ip]الفل GانBا للMNسا(قة 0ان� ق� سل�/ها أDاتهQوم�/ل DهIي (أراضjحق� أهالي ال �I4ت� Dي، ت�عAق.  

  

قال ال�هA�س ع�نان الAI]jي، ع�M اللABة ال/AفNgIة ل��1Aة ال/���j، رئ�� و
h، إن مــا BNــ� فــي الــ�dخ جــ�اح مع�0ــة وج�دNــة، فإســ�ائIل ت��ــ� (ال/jایــل إخــالء دائــ�ة القــ�س فIهــا

I40 انيp�/وع اس�dازلها ل@الح مAي م& مjـاه م�0ـ$ ال��عائالت الBواحـ� (ات Dارع رقdـة � ی4�أ م& الAی
  .ًوص�ال إلى الBامعة الع��4ة
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وأضاف في ح�ی�ه الhg جاء ع�4 ال�G/i االعالمي في ال�Sت�� ال�Aaي الdع4ي للقـ�س أنـه فـي 
ً لBأت ج���ات اس/�pان�ة الـى ال�jـاكD، وقـ�م� أوراقـا مـ$ورة تفIـ� (ـأن هـgه االرض تعـ�د لهـD ٧٢العام 

��قة ان هgا االدعاء (اaل، فقـ� تـD احـMار اوراق مـ& االرشـ�s الع��ـاني فـي ١٨٠٠م مgA العاjوفي ال 
اس�4Apل ال/ي d0ف� ع& ز�s ادعاء ال�[/�IAa& وg0بهD، وأن ال�ـ[/A�ات ال/ـي أحـ�Mوها غIـ� د�tقـة 

  .،ول�[� قان�ن�ة وال/العG فIها واضح
 ٢ ال/ـي مـ[اح/ها ت$�ـ� قلـ�ال علـى إس�ائIل ت�zj عـ& أمـالك للIهـ�د فـي القـ�س الـ�t�dة: وتا(ع

ً I0لـ�م/�ا م�Yعـا، وهـgا ١٧كIل�م/� م�Yع، ���ا سل�4 0ل امالك ال�ق�سII& في الق�س الغ��Yـة ومـ[اح/ها  ً
  .hی0S� أن دولة االح/الل هي دولة ف@ل وت�II$ عA@� (ال مAازع

 ال�ـ[/�IAa& ًإن سـلpات االحـ/الل ت��ـ� اع/�افـا مـ& أهـالي الـ�dخ جـ�اح (أح��ـة: وقال الjـ[AIي
(ــأماللQهD وأرضــهD، وهــgا مــا ی�فــMه األهــالي و�قاوم�نــه ب�ــ[الة، و��ــف إلــى جــان4هD الQــل الــ�Aaي فــي 
القـــ�س والـــ[لE ال�بل�ماســـي الـــhg حـــ�M أك�ـــ� مـــ& مـــ�ة إلـــى ال�pAقـــة وأكـــ� رفـــMه مـــ[اعي االحـــ/الل 

�اجهـة شـاملة ال ًوال�[/�IAa& اغ/@اب األرض وال�Aـdآت، مـd�دا علـى أن االحـ/الل BNـ� القـ�س إلـى م
 GMرا مـ& أن غـgـjـع األول، مYاُألمـ�ر إلـى ال�� �IعN ما ،&aة ال���ًت�j� ع��اها ق� ت�/� ش�ارتها إلى (
ًال�ق�سـII& ال Nـ[/هان (ـه، ومpال�ـا العــالD أج�ـع (ـإل$ام اسـ�ائIل (ــال/�st عـ& أ�aاعهـا االسـ/ع�ار�ة فــي 

  .الق�س
إلنـdاء وال/ع�Iـ�، 0انـ� قـ� عقـ�ت اتفا�tـة مـع ّردن شـهادة ت4ـI& أن وزارة األّك�ا سل�� خارج�ة ا

 &IIAIp]الفلـ &Iل الالج�ــIغdــ�ة لغــ�ث وتــj/ال� Dاء "أونــ�وا"و0الـة األمــdة فــي حــي ٢٨، إلنــ�Aiوحــ�ة ســ 
 D/ـي، تعهـ�ت (��ج4هـا (ـأن یـjفـي ال Dة مع األهالي إلقامة م[اك& لهNات ف�د�tاتفا Eلg0خ ج�اح، و�dال

�Ai]ـــة ال�حـــ�ات الـــ�Qل ملIB]ـــة تفـــ��? وتـــB�/ـــ& نQل ،Dفـــإن ع�ل�ـــة ١٩٦٧حـــ�ب العـــام "ة (أســـ�ائه ،
D/ت Dة ل�Qل ال�لIB]وفقا لل/@��ح"ال/ف��? وت ،.  

، عــ�M رأn اللــ�اء (ــالل الA/ــdة االمــI& العــام لل�ــSت�� الــ�Aaي الــdع4ي للقــ�سو
 ال�Bل� ال�Aaي الفل[AIpي، أن أهالي ال�dخ ج�اح ال�/j) &I�4dقهD في األرض وال�I4ت القاIAa& فIها
، م0Sــ�ا أن ال�ع�0ــة اآلن علــى أشــ�ها ســ�اء فــي ال�jــاكD اإلســ�ائIل�ة أو فــي ال�Iــ�ان،  ًح/�ــا سAI/ــ@�و ن
ًمفA�ا م$اعD االح/الل وال�[/�IAa& (أن األرض تع�د إلى حارس أمالك الغـائI4&، وأن سـiان الjـي مBـ�د 

Dم[/أج��& ان/ه� م�ة إجارته.  
، فأهالي ال�dخ ج�اج م�ج�دن في هgه ال�iان إن هgه االدعادات ال أساس لها م& ال@jة: وقال

 gA٧٣م Dازع لهAوال م �Iاألصل �Qال�ال Dاء على أراض�ه، ووفقا للقان� فهA4ه وال�Iن عاما، وقام�ا ب/ع� ن ن ً ً
Eفي ذل.  

مع�0ة ال[�ادة على الق�س ل& ت/�a stال�ا أن ال��dوع االس/�pاني اإلسـ�ائIلي "وش�د على أن 
مـ& ال�B/�ـع الـ�ولي وال�الNـات ال�/jـ�ة االم�0�Iـة ال�pال�ـة أك�ـ� مـ& غ�Iهـا ی/�اصل علـى مـ�آn ومـ[�ع 
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(ال/�jك العاجل للDB دولة االح/الل ووst ت��دها االس/�pاني في الق�س على وجه ال/j�ی�، ون$ع صفة 
  ".hعAها، ألن الق�س ال D]jN وضعها ال[�اسي والقان�ني واالدار إال ع�4 ال�فاوضات الAهائ�ة" ال[�ادة"

وأك� الd/Aة أن ق�Mة ال�dخ ج�اح هي ق�Mة الQل ال�ق�سـي خاصـة، والـdعG الفلـ[AIpي (ـidل 
ًعــام، مــ�Idا إلــى أن ال��ــادة الفلــ[�AIpة رفعــ� ملــف القــ�Mة إلــى الBهــات ال�ول�ــة ال��/ــ@ة، ووضــع� 

س�ائIل ًم�ijة الABاNات في ص�رة ال�ضع القائD، وaال4/ها (أخg دورها في هgه الق�Mة، م0S�ا أن ض�ب إ
 �pم� gIفAت stه�د ل�Bه الgائ� 0ل هjی�ة"(ع�ض ال�Bة ال�QAها " الIعل GاسjN ع� (��ا(ة ج���ة ح�بN

  .نالقان� ال�ولي

 أن حــي ،"فــ/ح"h، أكــ� حــاتD ع4ــ� القــادر، عــ�M ال�Bلــ� ال�ــ�ر ل0�jــة مــ& جان�ــه
p�/اســ &Iــppم� gــIفA/ل &IAaــال م�ــات ال�ــ�اpــ� ع�قــي تIهpخ جــ�اح ی�اجــه ج���ــة ت�dتق�ده�ــا الــ &IIان

ًإن قــ�Mة الjــي وصــل� قان�ن�ــا إلــى ": القــ�س"وقــال لــ". نم�ــالت شــ�ع�"ال���Bـة االســ/�pان�ة ال�ــ[�اة 
���aً م[�ود، م0S�ا أن ق�ار ال��ijة العل�ا اإلس�ائIل�ة األخ�jN �Iل مقاص� س�اس�ة واضjة، وأنه جاء 

تـ�Id إلـى �0£�ـة حـ@�لهD علـى أراضـي ًم/�ا�aا مـع ال�ـ[/�IAa& الـgی& لـN Dقـ�م�ا ح/ـى اآلن أh وثـائ� 
  .نالjي الhg ی�ع� ملIQ/ها ب�ثائ� م$ورة

nإنAا ال ن$ال ن�/لE خ�ارات إلح�ا� م��p ته�IB أهالي الjي، م�Idا إلى أن الق� ال��Aaـة : وأك� ً
�Iة االخ�ijس�ق�رو �0£�ة ال/عامل مع ق�ار ال� &Iامjال� Dاقaي وjة أهالي الABنول.  

��اIAa& إلى م�اصلة ال/Mام& مـع عـائالت الـ�dخ جـ�اح، فـي رسـالة واضـjة ودعا ع4� القادر ال
  .نلالح/الل (أن ال�ق�سII& ل& ی/هاون�ا في ال�فاع ع& هgه ال�Aازل والIjل�لة دو ته�IB سiانها

 &Iاألمـ Gـ�، نائـ��j/�1ـة الAلـ� ال��0ـ$ ل�Bال� �Mعـ ،zIغ s�pأما ع4� اللh
hكـ� بـ�وره أن مـا BNـ� فـي الـ�dخ جـ�اح انعiـاس حــي ، فأالعـام لل�ـSت�� الـ�Aaي الـdع4ي للقـ�س

، ١٩٤٨للق�Mة الفل[�AIpة ب�م/ها، وهـ� NعIـ� إلـى األذهـان ال�QAـة ال/ـي حلـ� (الـdعG الفلـ[AIpي عـام 
ًمع/�4ا أن ال�B$رة ال��ت�Qة في هgا الjي ت0Sـ� مـMي ال�ـ�dوع االسـ/ع�ار االح/اللـي فـي القـ�س قـ�ما،  ًh

آلخ� الفل[AIpي، و�ع�ل علـى تjقIـ� هـgا الAفـي علـى أرض ال�اقـع مـ& وه� ال��dوع الhg یAفي وج�د ا
 ���dي (ق�ام ٢٨خالل تjال &pخ ون[اء٥٠٠ عائلة تق�Iفال وشaأ DهAIش�¡ ب .  

  ٥/٥/٢٠٢١ج���ة الق�س 
***  

  
  
  

  اع/�اءات
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 ش�aة االح/الل تع/�h ب�ح�dة على سiان وم/MامIA& (ال�dخ ج�اح
  

الح/الل اإلس�ائIلي أم� اع/�اءاتها ال�ح�dة على ال[iان ج�دت ش�aة ا -األNام الفل[�AIpة 
 .وال�/MامIA& في حي ال�dخ ج�اح (الق�س ال�t�dة ال�j/لة

وهاج�� ش�aة االح/الل ال��اIAa& وال�/MامIA& (ع� ان/هاء اإلفpار واع/�ت علIهD (ال�Mب في 
 .ات اإلخالءمjاولة مAها إلج�ارهD على مغادرة الjي مع ت@اع� االح/Bاجات على ق�ار

 عائالت ٤و�A/�1 أن تD]j ال��ijة العل�ا اإلس�ائIل�ة ال�Iم ق�ارها (dأن االل/�اس الhg ق�م/ه 
&IIلIإس�ائ &IAa�/]ازلها ل@الح مAل�ة ال�/��ل (إخالئها مIة ال��0$�ة اإلس�ائ�ijة ض� ق�ار ال��AIp]فل. 

الح/الل وو�a stد العائالت نو0ان ال[iان وال�/Mام�A ه/ف�ا (dعارات و�Aaة ت�ع� إلنهاء ا
 .الفل[�AIpة م& مAازلها في الjي

 .ْواع/قل� ش�aة االح/الل م�اIAa& م& سiان الjي (ع� االع/�اء علIه�ا (ال�Mب
hوYهgا ال@�د، وجه دمحم الs�M قائ� ه�Iة األر0ان في 0/ائG الق[ام، الABاح الع[�i ل0�jة 

الح/الل وم[/��Aaه في حال لD ی/�st الع�وان على ح�اس، اللIلة ال�اض�ة، تgjی�ا واضjا وأخ�Iا ل
 .أهالي حي ال�dخ ج�اح

  ١١ ص٦/٥/٢٠٢١ال�س/�ر 
*** 

  ق�ات االح/الل ت[/�Qل ع�وانها ض� الdعG الفل[AIpي
  

اس/�Qل� ق�ات االح/الل ع�وانها ض� الdعG الفلـ[AIpي، ح/ـى فBـ� أمـ�، (اق/jـام بلـ�ة ح$مـا، 
ّاع/قـال عـ�د مـ& م�اIAaهـا، أسـ�ة (ـ§ ح�لـة اع/قـاالت فـي مjاف1ـة (الق�س ال�j/لة، وم�اه�ة مAازلها و

nال�لIل، جY�Aا، aال� أسـ� مjـ�ر�& و�tـادات فـي ح�0ـة  القـ�س “، بIـAهD م/�شـح علـى قائ�ـة ”ح�ـاس“ً
  .، (ع� اق/jام مA$له وتف/�dه وت���G مj/��اته”م�ع�نا

I�تان، فـي أنjـاء م�/لفـة ونفgت ق�ات االح/الل ح�لة اع/قاالت لع�د م& الفلـ[IIAIp&، بIـAهD سـ
م& الMفة الغ��Yة، (ع� م�اه�ة مAازلهD واالع/�اء على سiانها، م�ـا أدn النـ�الع م�اجهـات مـع الـ�dان 

DاههBابل الغاز وال@�ت (اتAي وقaاpالق ال�صاص ال�aقام االح/الل خاللها (إ zIح ،&IIAIp]الفل.  
اف م��0ـة عAـ� مـ�خل بلـ�ة ت�مـ[��ا، ك�ا اع/�ت ق�ات االح/الل (ال�Mب على ع�ة ش�ان (ع� إNق

” عIلي“نقMاء رام هللا، ���ا قام ال�[/��Aa ب�ش� م��0ات الفل[IIAIp& (الBjارة (الق�ب م& م[/�Aaة 
 .اإلس�ائIل�ة، م�ا أل�j األض�ار الفادحة بها

  ٣٠ ص٦/٥/٢٠٢١الغ� 
*** 

  
  تقار��
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 ی�م ال�فاع ع& الق�س وال�[B� األق@ى/ ح�لة الق�س لAا
  

&Ip]لة فل/jلة، في أعقاب ...  -  ال�/jخ ج�اح (الق�س ال��dد ال/�ت� حي ال�]N ،امNأ gAم
  .ته�ی� الق�ات اإلس�ائIل�ة ع�د م& العائالت ال�ق�س�ة (إخالء مAازلها ل@الح ج���ات اس/�pان�ة

 
Nعة أYأر &Iف�pأن، وأمهل� الdا الgل�ة، إص�ار ق�ارها بهIة العل�ا اإلس�ائ�ijام ّواألح�، أجل� ال�

 .، لل/�صل إلى اتفاق بAIه�ا، ق4ل أن ت@�ر ق�ارها الAهائي)أh ح/ى ال���� ال�ق4ل(
ًوأثار الق�ار رفMا واس/QAارا فل[�AIpا رس��ا وف@ائل�ا، وأب�n األهالي رفMهD للق�ار، �0نه Nع/�ف  ً ً ً ً

  .(�y�dة ادعاءات ال�[/�IAa& (ام/الكهD لل�Aازل
 

ل�[B� األق@ى، ب/�@�¡ خ�pة ال�Bعة القادمة، (dأن إلى ذلE، وجه� ح�لة لA@�ة الق�س وا
ال/gjی� م& اع/�اءات إس�ائIل�ة على الق�س وال�[B� األق@ى، وg0لE �0£�ة م�اجهة ال��ppات 

  .اإلس�ائIل�ة (الق�س
 

، )ی�م ال�فاع ع& الق�س وال�[B� األق@ى/ الق�س لAا(جاء ذلE في رسالة (ع�� بها ح�لة 
 .مة وال�dاNخ وخ�pاء ال�Bعةأم� األرYعاء، لعل�اء األ

 رمMان ٢٨االح/الل اإلس�ائIلي وال��1Aات ال@ه�Iن�ة ت[/ع� ی�م اإلثIA& «وجاء في ال�سالة 
، الق/jام ال�[B� األق@ى ال��ارك، وتAفgI ال�$�� م& االع/�اءات في )٢٠٢١ أNار ١٠ال��اف� (hالBار 

   .»م�یAة الق�س ال�j/لة
  

، )٢٠٢١ أNار ٧ال��اف� ( رمMان، ٢٥الة ال�Bعة ی�م ودع� ال�jلة إلى ت�@�¡ خ�pة ص
  . إلب�از أه��ة الق�س وال�[B� األق@ى م& ال�Aاحي ال�ی�Aة والMjار�ة وال[�اس�ة

ك�ا دع� ال��pاء، إلى إMNاح ال���p ال@ه�Iني ل/ه��� م�یAة الق�س وتغa �IIا(عها 
 ./Dij (إدارته، وال/�خل في شSونهhالMjار وال[�اسي، وم�ppاتهD لل[��pة على ال�[B� األق@ى وال

ّوش�دت ال�سالة على أه��ة حz ال�ijمات واألح$اب وش�ائح ال�B/�ع ووسائل اإلعالم على 
Dل ال�سائل دعi) هاAال�فاع ع) �I0g/ة الق�س وال�Mق  .  

وaال�4 ب�عD أهلAا في الق�س في ص��دهD وم[ان�ة ت�jMاتهD، وت�ف�I 0افة م/pل�ات ال@��د 
  .�hع�A لهDال�ادh وال
  
 

hم�یAة الق�س عامة وال�[B� األق@ى خاصة مgA ب�اNة شه� رمMان الBار مAاوشات  وتdه�
، ([G4 مjاوالت  nبI& ش�ان فل[IIAIp& م& جهة وق�ات االح/الل اإلس�ائIلي وال�[/�IAa& م& جهة أخ�
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Iقابلها ت�فN ،ةAة وس� ال��ی��A]ان�ة الMعات والفعال�ات ال�م�B/ع الAة م�Iاألخ &IAa�/]ة لل�Nا�jال �
  .ل/�ن�� األق@ى

 
 �B]لل� �I40 امj/اق D�1A/ة لN�ان�ة ته��p�/�1ات اسAع مAال��اجهات، ل� Eك�ا تأتي تل

ّ م& رمMان، في ذ�0 ما N[�ى عA� الIه�د ب٢٨األق@ى، ی�م  nام و0[�ه»ی�م الق�س «ـj/وص� االق ،.  
 

، ح�التها (@�رة م�iفة لdj� ّالIه�دNة» م�1Aات ال�ع4�«وت�اصل م�1Aات ما ت[�ى ب 
إنها ته�ف م& خالله «ال�[/�IAa& م& م�/لف األ�aاف ال[�اس�ة لل�dار0ة في االق/jام، الhg قال� 

 .>>...إلى �aد ال�[ل�I& م& األق@ى ألداء ال@ل�ات ال/ل��دNة ��ه
  ١١ ص٦/٥/٢٠٢١ال�س/�ر 

*** 

  فعال�ات
ّوقفة اح/Bاج�ة في أم الفDj تMامAا مع ال�dخ ج� ً  احّ

  

ّشارك الع�dات م& أهالي م�یAة أم الفDj في وقفة تMام�Aة مع حي ال�dخ ج�اح، ال�ه�د  ّ ّ
 .ّ(اإلخالء في الق�س ال�j/لة

َوشه�ت ال�قفة ال/ي دع� إلIها اللABة الdع�4ة في م�یAة أم الفDj، مdار0ة أهال م& مpAقة 
&Ipاإلضافة إلى ناش) ،Eلg0 عارة hواد. 

نوح�ل مdار�0 في ال�ق ّفة االح/Bاج�ة، ال[لpات اإلس�ائIل�ة، ال�[Sول�ة ع& ما jN@ل م& ّ ّ ّ
ّته�IB في الق�س، وفي Nافا ال/ي شه�ت ال�Iم ت1اه�ة ض� إخالء مA$ل ع�Yي في ال��یAة ّ ً ٍ. 

ّورفع (ع? ال�dارI0& الف/ات، �4/0 علIها شعارات مA�دة (�[اعي اإلخالء اإلس�ائIل�ة،  ّ َ ُ
ّوYال[�اسات ال/�II$�ة ض� ا ّ&I/Aلع�ب في ال��ی. 

ِوم& بI& الdعارات ال/ي �4/0 على الالف/ات ّ ض� ال/ه�IB - ّم& أم الفDj هAا ال�dخ ج�اح «: ُ
ّت�jة ف�jاو�ة لل�dخ ج�اح»، و»hّالق[� ّال�dخ ج�اح ل& ت�Q إال فل[�AIpة»، و»ّ  .، وغ�Iها»ن

ل��ان ج�ار�&، واالس�4ع ال�اضي ق�رت م�ijة ال@لح في الق�س، إ(عاد الAاش� أن� أ�N& س
وه� م& سiان م�یAة أم الفDj، ع& الق�س ل��ة شه��&، وذلE في أعقاب مdار0/ه في م1اه�ة 

 .تMام�Aة مع سiان حي ال�dخ ج�اح
  ١١ ص٦/٥/٢٠٢١ال�س/�ر 

*** 

  آراء ع��Yة
 الع@ا(ات ال/ي ت[/ه�ف فل[Ip& وعاص�/ها.. أخ��4p ال��1Aات
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 اسع� ع4� ال�ح�&. د 
ال/�pف س�ة غال�ة على ال�B/�ع في ال�ولة وال�B/�ع ال@ه�IنII& وه� ما 1Nه� جل�ا في 

لdارع ال[�اسي اإلس�ائIلي، ل�رجة أص��j ات[اع دائ�ة ال��1Aات ال�/�pفة م& حzI الع�د والAف�ذ في ا
  .دولة االح/الل تBاه الفل[IIAIp& معه هgه ال��1Aات تj�د س�اسات عامة في تعامل

ًفلق� س�ح لهgه ال��1Aات أن تعzI ف[ادا على ام/�اد الBغ�ا��ا الفل[�AIpة وYالgات في األماك& 
 م& الفل[IIAIp&، وفي هgا ال[�اق، تأتي ما وال�عالD ال�ق�سة (��ة ته���ها أو إزال/ها ل�ل� واقع خال

/ ال�$ع�م ب/��j? ال�[/ع���&» م�1Aات اله�iل"تق�م (ه، ومgA ب�اNة شه� رمMان، ما ت[�ى بـ
»&IAa�/]ى ز�فا » ال��]N األق@ى ال��ارك في ذ�0 ما �B]ام ال�j/ًعلى االس/ع�اد الق ُ n»الق�س �Iت�ح «

  .)٢٠٢١ أNار ١٠( رمMان ٢٨الN hg@ادف االثIA& ال�ق4ل 
ع�ی�ة هي ال��1Aات وال0�jات وال�Bاعات وال/ي N[/ه�ف ج$ء �I40 مAها هgه األNام، وعلى 

  :لعل أب�زها) وال�لIل وYع? نابل�(وجه ال�@�ص، م�یAة الق�س وال�[B� األق@ى 
ً، وهي ج�اعة یه�دNة م& أك�� ال�Bاعات ت�pفا، ت[عى لDM ال�Bاعات الIه�دNة »إح�اء اله�iل"

/�ة به�م ال�[B� األق@ى في ج�اعة واح�ة، وت��ل اإلaار العام ل�عD1 ال��1Aات ال�ع�Aة (�ا ال�ه
ح�اس «وفي ال[�اق، ن�ص� م�1Aة ). هلIل وای$(، و�/$ع�ها الjاخام ال�[ع�ر »ج4ل اله�iل«ی�ع�نه 

��قي م& إنdائها ه� ته��� ال�jم الق�سي الs��d و» اله�iلjاء وال/ي تعل& ص�احة أن اله�ف الAY
ًال/ي ی�ع� أعMاؤها علAا إلى » االس/�الء على األق@ى«وg0لE، م�1Aة . اله�iل ال�$ع�م على أنقاضه

  !!!"أرض إس�ائIل«ه�م األق@ى، إضافة إلى �aد الفل[IIAIp& م�ا N[��نه 
، وهي ج�اعة س��ة »ت���ع ال��&«أو » ج�اNة ال��&«ولعل م& أخ�p ال�Bاعات، ج�اعة 

�p/ة م�AI�N فة، ¯ه�ت في ت��زش�اب�ة / �Iعات م& ال�[/ع���&٢٠٠٨ی�ل��Bم DMت  /
»&IAa�/]ال� « &Iاخامjة الgم& صغار ال[& م& تالم Dه/I4رغ(غال�Y$AIاق غj]/(و) ی �Iداف

§/Iا(و) دود�0ف�Iاق شابj]/ة ) ی�Aقف� على رأس ال��رسة ال�یN &یgفات«نال�dN « في م[/ع��ة
  .ل ال�/�pفI& الIه�د، وال/ي تع/�4 أح� أب�ز معاق»ی/[هار«

 D�1Aت �pناش �A/ة ال��&«و�عNی�ة » ج�ا�dا��ة ال�Qا قائ�ا على ال��@Aا ع�Qوأن@اره ف
ّللفل[IIAIp&، و��ع� إلى ق/لهD و�aدهD م& األراضي الفل[�AIpة ال�j/لة م& ناح�ة، وXلى تع$�$ 

ٍم& ناح�ة » إس�ائIل«ى في الMفة ال�j/لة واإلس�اع في ته���ها وض�ها إل» االس/�pان«/ االس/ع�ار
 على ٦٧ و٤٨اع/�اءات على م�/لQات فل[IAIpي / نو��i& خ�p هSالء في أنهD یAفgو مقارفات. nأخ�

وت1jى هgه . »ع�ل�اتها«نح� س�اء، وهD ی/ع��و ت�ك شعارات عA@��ة في األماك& ال/ي تAفg فIها 
 م& (ع? األح$اب اإلس�ائIل�ة ، (اإلضافة إلى تأی�I40 �I»ال�[/�IAa&«ال���Bعات ب�عD واسع م& 

  .األم�Aة/ والjاخامات، وج�Iب (ارزة في م�iنات ال�ولة ال@ه�Iن�ة و�Yاصة في ال�Sس[ة الع[��iة
الgی& ��N§ مع�1هD في » ف/�ان ال/الل«م��Bعات » ت���ع ال��&«وم& أب�ز شI4هات ع@ا(ة 

ٍفي الMفة الغ��Yة ال�j/لة ت[i& في ع$ب وم�ان» اس/�pان�ة«بSر   مAف�دة ض�& مAا�a مف/�حة، ٍ
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، و�aدوا م& 0ل مiان، أح�انا ح/ى م&  �Yار ت�aإ hا في أ�jBAی Dی& لgان ال�dغال�ا م& ال Dالء هSًوه h ً
في الMفة الغ��Yة، » لل�[/�Aaات«نو��ف�M أh إخالء » nأرض إس�ائIل ال�4Q"نب�IتهD، وهD یSم�A بـ

&IIAIp]ات ض� الفل�Bو هgفAنو�.  
وغ�Iه م& (ت ال�ی�Aة وال@ه�Iن�ة ال/ي تdارك في ع�ل�ات اق/jام األق@ى إن ج��ع ال��1Aا

» أسا�Ia تل��دNة"تpAل� م& ف�Qة أساس�ة وم�jر�ة وهي اإل�Nان بـ) األماك& اإلسالم�ة ال�ق�سة
هgا، مع العلD أن هAاك (ع? ال���Bات . »اله�iل ال�الz"وادعاءات صه�Iن�ة لA4اء ما N[�ى بـ

تقل خ�pرة لAQها ت�0$ مقارفاتها داخل أس�ار م�یAة الق�س، على رأسها ج���ة وال��1Aات ال/ي ال 
/ ً[�ا وه� اس/�جاع وYعz وتB�ی� االس/ع�ارًال/ي وضع� ن@G أعAIها ه�فا رئ�» ع�Ipا ال�IشAا«
لعقارات ؟الIه�دh في أح�اء الق�س الق��Nة، حzI ن�pd ال���Bة في االس/�الء واس/�الك » االس/�pان«

/ بI& ج�اعات» تقاسD و¯�في«إنه . إلIها» ال�[/�IAa&«واألب�Aة داخل أح�اء م�یAة الق�س ونقل 
� فل[Ip& وYالgات الMفة الغ��Yة والق�س قل4ها األب�h اس/�Qال ته��: ع@ا(ات �BNعها إaار ع��?

  .الAا(?
 h٤٠ص/٦/٥/٢٠٢١ال�أ  

*** 
 hثقة �I40ة ل��اك$ الق�ار ال�ولي (ال�لE ودور األردن ال��jر

 أh ال�س/�رر
 n�ة ب�و0[ل، م�i�Bفي العاص�ة ال4ل &I]jع4� هللا ال�اني اب& ال Eلقاءات جاللة ال�ل �iتع
 &Iب Dودوره في تع$�$ ال/�اصل وال/فاه Eاللة ال�لB) ثقة وتق�ی� األس�ة ال�ول�ة وم�اك$ الق�ار ال�ولي

 .�ة في اس/ق�ار ال�pAقةالdع�ب، �0ا تع�i م�n إ�Nان ال0�dاء األورIIY& (األردن I0�0$ة أساس
لق� ب�ه�A سل[لة اللقاءات ال�ل�Qة أن األردن (��ادة جاللة ال�ل1jN Eى ب/ق�ی� وثقة �I40ة وه� 
 �Iقjع�ب وتdوصالح ال �Iخ �Iقjاكة واإلص�ار على ت�dات م& الع�ل وال�Aش�اكة وث�قة ع��ها س �jم

ل�لE فIلGI ملE م�لQة بلi�Bا، ومع رئ�� أم& واس/ق�ار ال�pAقة، وه� ما تB[� في لقاءات جالل/ه مع ا
نال�Bل� األوروYي شارل م�Idل، ورئ�[ة ال�ف�ض�ة األورو�Yة أورس�ال ف� دی� الی&، ومع األمI& العام 

 .ی�A س/�ل/�4Aغ» الAات�«ل��1Aة حلف ش�ال األaل[ي 
نلق� ع�4 ال�[Sول� األورو�IY ع& تق�ی� �I40 لBاللة ال�لE 0أح� أهD ش�0اء االتjا د ن

األوروYي، م�ل�ا أشادوا (Bه�د جالل/ه ال�بل�ماس�ة في تع$�$ ال/�اصل وال/فاهD بI& الdع�ب، ودور 
ال��لQة I0�0$ة أساس�ة في اس/ق�ار ال�pAقة، وجه�دها في ال/@�h لBائjة �0رونا وح�صها على ش��ل 

 .الالج�I& في ح�لة اللقاحات ض� الف�Iوس
ردني وال/ق�ی� وال�قة ال�ول�ة ال�I4Qة (Bاللة ال�لBN Eيء وتأكI�ا على م�jر�ة وأه��ة ال�ور األ

ی�A س/�ل/�4Aغ، وق�له إن جاللة ال�لE » الAات�«ح�یz األمI& العام ل��1Aة حلف ش�ال األaل[ي 
ّص�ی� ق�DN وص�ی� ع$�$ وص�ی� ی/�/ع ب/ق�ی� �I40 م& ق4ل هgا الjلف، وأن األردن ش��E مق�ب 
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 الjلف لقاء ال�[اه�ات الع�ی�ة ال/ي Nق�مها األردن لل�ه�ات والع�ل�ات ومهD ج�ا للAات�، و�1jى ب/ق�ی�
 .ال��/لفة للAات�

إن تق�ی� ال0�dاء األورIIY& لألردن م�ده �tادة ح��iة aال�ا آم�A (ال�jار س�4ال لل�الفات 
ل0�dاء واألزمات في ال�pAقة، وم�ده أن ال��لQة aال�ا 0ان� م@�را لالس/ق�ار في ال�pAقة، وق�م� مع ا

في الAات� جه�دا �I40ة في مiافjة اإلرهاب العال�ي، وق� تjق� تق�م �I40 في ال/jالف ال�ولي للقMاء 
 .على داع§

 zIح ،Eجاللة ال�ل zح�ی &IامMة ع& م�AIp]ة الفل�Mالق Gتغ Dا أم/ه، لNاMوعلى عه�ه مع ق
ل ال�ول/I&، (�ا NفMي إلى ی0S� (اس/��ار ض�ورة إنهاء ال@�اع الفل[AIpي اإلس�ائIلي على أساس ح

 . وعاص�/ها الق�س ال�t�dة�t١٩٦٧ام ال�ولة الفل[�AIpة ال�[/قلة على خ��p ال�ا(ع م& ح$��ان عام 
nإن ح@Iلة ون/ائج اللقاءات ال�ل�Qة ت�عz في نف�سAا على الف�� واالع/$از ونj& ن� سI� ال�الد 

قاءات ع�4 فIها جالل/ه ع& ثق/ه (أبAاء ش��ه 1jNى ب�قة األس�ة ال�ول�ة وم�اك$ الق�ار ال�ولي، وهي ل
ً(أنهD س�j/Iل� ال�[Sول�ة (ال�dاكة مع الAات� لل/@�h للع�ی� م& ال/N�jات ال/ي ت�اجهAا، مpAلقا م&  ن

 .قAاعة و�NXان ع��I (أن ال�[/ق4ل س��jل األفMل لعالقة األردن والAات�
  ٣ ص٦/٥/٢٠٢١ال�س/�ر 

*** 
 Dي وال�ولي ودعYام& الع�M/يالAIp]الفل Gعdص��د ال 

  

 hس� الق�وة
دعD وتع$�$ ص��د الdعG الفل[AIpي وال/Mام& وال�ق�ف الي جانG اهلAا في الق�س وتع$�$ 

في غاNة االه��ة في ¯ل ت�اصل االع/�اءات ال�Iم�ة ال/ي ت�ارسها ص��ده العD�1 في وجه االح/الل Nع� 
سلpات االح/الل (�j ال�ق�سII& وال/ي تidل إرهاب دولة مD1A یه�ف إلى االس/�الء الQامل على م�یAة 

 .الق�س ومق�ساتها اإلسالم�ة وال�[��jة
ي Nق�مها أبAاء هAا ال ب� م& ت[IBل الف�� واالع/$از بهgا ال@��د ال��dف وال/�jMات ال/

 hgوال Gلي الغاصIا الع�وان االس�ائgله Dة واإلسالم�ة وت@�یه�Yالع� Dالق�س دفاعا ع& ش�ف أم/ه
ی/pلG ال/Mام& الع�Yي وال�[ان�ة ال�ول�ة ل�ضع ح� لالح/الل الhg ال یل/$م (ال��اث�I وال�عاه�ات ال�ول�ة 

 وgYل 0ل الBه�د م& أجل دعD ص��د الdعG و�GB ال/�خل إلج�اره على اح/�ام االتفا�tات ال��قعة معه
 .الفل[AIpي

nال/N�jات (ات� تف�ض نف[ها وعلى الق� الع��Yة ال�jة الع�ل على بAاء ت�ار وAaي واسع 
 �I]A/اد حالة م/ق�مة م& الBNXو &Ip]ان�ة دفاعا ع& فلp�/ار�ع االس/ع�ار�ة االسdوشامل ل��اجهة ال�

ًم�اجهة هgا ال/ه�ی� (اع/�اره ته�ی�ا وج�دNا لل��Bع سSIدh الع�Yي والفل[AIpي رس��ا وشع�4ا في  ً
ل/@£�ة الق�Mة الفل[�AIpة وشGp ح� الع�دة وال ن[/غ�ب هgه ال/@�فات اله��Bة م& ق4ل هgه ال�Qان 
الhg ال jN/�م اh م& االتفا�tات وال�عاه�ات وال��اث�I، وق� اث4/� هgه األح�اث ان دولة االح/الل 
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 ت[عى ل/ه��� ال��یAة ال�ق�سة حzI بلغ� االع/�اءات ذروتها (�jمان ال�ق�سII& م& (ع�وانها ال�/�اصل
ح� ال[i& وقام� (�@ادرة مAازل ابAاء ال��یAة االصلII&، وهAا ال ب� م& الع�ل على بAاء ج4هة ع��Yة 
م�ح�ة للMغ� على ال�ijمات الع��Yة ل�[ان�ة الdعG الفل[AIpي وال/�I]A مع ال�Sس[ات الdع�4ة 

 .لع��Yة ل�عD ص��دهD وال�ق�ف الى جان4هDا
تع$�$ دور الdع�ب الع��Yة واإلسالم�ة و0ل شع�ب العالN Dع� في غاNة االه��ة وخاصة في ¯ل 
�²اب ال��st الع�Yي ال�س�ي وض�ورة ال��ام ب�ور شع4ي م& خالل ال��1Aات واله�Iات ال�Bاه��Iة 

ا ی/ع�ض له الdعG الفل[AIpي في الق�س وأه��ة واالتjادات الdع�4ة وال/ع�I4 ع& ش4BهD ورفMهD ل�
وض�ورة ت�حI� 0افة الBه�د وان��ا� 0افة قpاعات الdعG الفل[AIpي (iل ان/�اءاتهD في ال�قاومة 
الdع�4ة (iل أشiالها وأدواتها في هgه ال�ع�0ة ال�ج�دNة وال�ل�jة ال��pل�ة ال/ي �p]Nها شعA4ا ض� 

وأزقة وش�ارع م�یAة الق�س وYاب العام�د وحي سل�ان ووادh ال�Bز االح/الل في (احات األق@ى ال��ارك 
وفي الMفة الغ��Yة وقpاع غ$ة في م�اجهة سلpة االح/الل واإلج�اءات وال��ارسات العA@��ة ال/ع[£�ة 

 .ال/ي ت�ارسها في ¯ل اس/��ار ال@�� الع�Yي وال�ولي و�²اب ال��st ال�س�ي علي ال@عI� الع�Yي
ي ال�D1A وم�ارسة ارهاب ال�[/�IAa& ی/�اصل في ¯ل ح�اNة م& ج�§ الع�وان االس�ائIل

االح/الل (�j الdعG الع�Yي الفل[AIpي به�ف ف�ض ال�$�� م& اج�اءات ته��� ال��یAة ال�ق�سة ع�4 
قم@ادرة ال�Aازل و�aد سiانها وأصjابها وت�0هD ی�اجه� ال�@�I ال�Bه�ل في م�الفة فاضjة لjق�  ن

 .قل/�jك ل�ضع ح� لهgا ال/pاول على الjق� الفل[�AIpةاالن[ان م�ا ی/pلG ا
 �BN رة ما�pك الف�ر وال[��ع ل/�ارك خ�j/ع ال�ولي ض�ورة ال�/Bال ب� م& ال� Eوفي ¯ل ذلh h
وال/�خل م& أجل وضع ح� ل[لpة االح/الل ل�st ع�وانها ورفع الj@ار ع& ال��یAة ال�ق�سة وض�ورة 

ل�اتهD تBاه ما ی/ع�ض له الdعG الفل[AIpي م& اع/�اءات ات�اذ م�اst حازمة وال�ق�ف عA� م[Sو
وان/هاكات ی�م�ة م& ق4ل االح/الل وم[/��Aaه والع�ل على ت�ف�I ال�jاNة ال�ول�ة للdعG الفل[AIpي 
قومق�ساته ل�Mان ح�اNة ال[iان ال��نII& والjفا³ على حق�قهD وع�م م@ادرة الjق� ال/ار���ة 

 .��� ال�@�I وف�ض ال[�ادة ال��Aaة على االرض الفل[�AIpة ال�j/لةوض�ان م�ارس/هD لjق�قهD في تق
  ١٤ ص٦/٥/٢٠٢١ال�س/�ر 

*** 

  
  
  

  آراء ع��4ة م/�ج�ة
  ّش�ح ال/@عD��N �I على الق�س

 

 هآرت� -  نن�I ح[�
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(ع� م�ور أس�4ع على رفع ح�اج$ الa�dة م& مpAقة (اب العام�د، وYع� (Mعة أNام م& اله�وء 
 بI& رجال الa�dة وIY& الفل[IIAIp& في ال�pAقة، فان ال/�ت� في ش�قي الق�س الA[4ي في ال��اجهات

سG4 ذلE ه� ال��ف م& دخ�ل ال�[/�IAa& الى ب�Iت في حي ال�dخ ج�اح (ع� أن . عاد الى االزدNاد
واجه� عائالت فل[�AIpة �I�0ة في الjي سل[لة م& القMاNا القان�ن�ة، وأص��j مع�ضة ل��p االخالء 

وقام� . وهAاك ح�ار حgر في ال��ض�ع في الi�dات االج/�ا�yة وفي الdارع. & ب�Iتهاhالف�ر م
في إح�n ال�1اه�ات . ًالa�dة، مSخ�ا، ب/ف��� م1اه�ات (الق�ة في الjي، واع/قل� ع�دا م& ال�/1اه��&
 .اصGI یه�دh م& سiان ال��یAة (�Bj القي على رأسه، واح/اج الى تلقي العالج

. ل�� ال/�ت� ال�حI� الi�N hg& أن dNعل م& ج�ی� ال��اجهات في ال��یAةولQ& هgا ال/�ت� 
سل[لة ال�Aاس�ات، (عMها تD االح/فال (ه وYعMها سD/I االح/فال (ه في االNام الق���ة القادمة، ت$�� 

ب�أت االNام الع�dة االخ�Iة في شه� رمMان، وال/ي تع/�4 أNام ت�ت� في 0ل . ال�ق1ة في ش�قي الق�س
و�0سIلة حgر ابلغ� الa�dة الpdAاء في ال�jم (أنه سD/I اغالق ال�jم امام دخ�ل الIه�د في . سAة

هgه االNام، (اس/�Aاء ی�م الق�س الhg س�@ادف االثIA& القادم، وه� ی�م آخ� ی$�� ال/�ت� في ال�pAقة 
 G4])»ة االعالم�I]م«�I]ال) &IAه�د ال�/�یIاب ال�dات آالف ال�dها عIق�م فN في ش�ارع ال4ل�ة ، ال/ي 

ناضافة الى ذلE، في االس�4ع القادم س�j/فل ال�[ل�� . نالق��Nة، و�[�Iو اMNا في الjي االسالمي
بلIلة الق�ر، ال/ي فIها ح[G ال/قالI� ن$ل الق�آن على ال4Aي دمحم، وال/ي فIها BN/�ع 0ل سAة م�ات آالف 

ان/�ا(ات ال�Bل� ال/��dعي الفل[AIpي اMNا اعالن ال�ئ�� م��jد �yاس تأجIل . ال�@لI& في ال�jم
 .ی$�� ال/�ت�

ًمع ذلE، الى جانG االح/فاالت س�ع�، مSخ�ا، أMNا دع�ات ل/�س�ع الMAال الdع4ي واس/غالل 
nزخD االن/@ار في م�ض�ع ال�jاج$ م& أجل ال�فع ق�ما (قMاNا اخ� ت�ج� على أجA�ة سiان ش�قي  ً

جهات ح�ل ال�4ا(ات االلQ/�ون�ة ال/ي تD وضعها على دع�ات مdابهة س�ع� اMNا (ع� ال��ا. الق�س
وYع� أن اض�pت إس�ائIل الى ازالة هgه ال�4ا(ات ¯ه�ت دع�ات الى اس/��ام . ٢٠١٧م�اخل ال�jم في 

االح/Bاج الdع4ي الhg ت4ل�ر به�ف االح/Bاج ض� ه�م ال�I4ت واخالء عائالت م& اح�اء في ش�قي 
&IAa�/]الق�س ل@الح ال�. 

�ijع عائالت م& في ال�Yاف، ق�م/ه ارA�/االذن (االس Gلa ة العل�ا ج�ت جل[ة اس/�اع ح�ل
&IAa�/]تها ل@الح ال��Iخ ج�اح ض� اخالء ب�dم& . ال &Iف�pه ب�اك ای�ز على الAالقاض�ة دف �pضغ

ت�M& . اجل ال/�صل الى اتفاق ب�وح االتفاق الhg عق� بI& ال[iان وج���ات ال��I& في ال��ان�AIات
نق في حAIه اع/�اف الفل[IIAIp& (�ل�Qة الIه�د لل�I4ت، وفي ال�قابل اع/�ف ال��ع� (ال[i& االتفا

 .أh أنه ال i�N& اخالؤهD ح/ى م�ت ال[iان االصلII&. ال��jي للفل[IIAIp& هAاك
 اع/�اف الفل[IIAIp& (�ل�Qة الIه�د على –االتفاق الjالي 0ان i�N& أن �dNل ب�Aدا مdابهة 

هgا االتفاق i�N& أن یSجل ع�ل�ات االخالء ال�/�قعة، . ع/�اف (�j سAiهD ال��jيال�I4ت مقابل اال
aل�4 القاض�ة ب�اك ای�ز م& ال�pفI& مjاولة . لAQه س�ع$ز على ال��n ال�عI� س��pة الIه�د على الjي
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ح ولQ& مjاوالت الAقاش بI& ال�jامI& ل�n ال�pفI& لD تBA. ال/�صل الى تفاه�ات ح/ى ال���� القادم
ال�Iم س/�4 ب�اك ای�ز في م[ألة هل س/[�ح . ح/ى اآلن، و�4�و أنه لD ی/D ال/�صل الى اتفاق

  .للفل[IIAIp& (االس/�Aاف على ق�ار ال��ijة ال��0$�ة إلخالئهD م& ب�IتهD أم ال
  ١١ ص٦/٥/٢٠٢١ال�س/�ر 

***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اخ�ار (االنBلI$�ة

PM Shtayyeh urges UN to fulfill its duty and put an end to Israeli policies 
 

RAMALLAH, Wednesday, May 05, 2021 (WAFA) - Prime Minister Mohammed Shtayyeh 
today stressed the importance of following up on the report by the international human rights 

organizationi which documented the Israeli policies of apartheid and persecution against 
Palestinians stressing the need for the United Nations and international organizations to fulfill 
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their duty and put an end to Israeli policies and compel Israel to pay the price of its crimes in 

the occupied territories   

This came during a meeting with Lynn Hastings, United Nations Resident and Humanitarian 

Coordinator for the Occupied Palestinian Territory, in Shtayyeh's office in Ramallah where 

they discussed the projects of the United Nations humanitarian institutions in the Gaza Strip 

and the strengthening of cooperation. 
They discussed the National Development Plan, calling on the UN official to align the plans of 

the United Nations institutions with the national plans. 
Shtayyeh further urged the UN and its institutions to exert pressure on Israel to allow the 

holding of  Palestinian legislative elections in Jerusalem. 
They also discussed the Covid-19 vaccinations file and briefed the UN official on the 

mechanisms for  
2021-5-5Wafa  

*** 

Presidential spokesman: The Palestinian national decision, Jerusalem, and 

PLO are the effective factors to achieve national unity 
  

RAMALLAH, Wednesday, May 05, 2021 (WAFA) - Presidential spokesman Nabil Abu 

Rudeineh today said that the independent Palestinian national decision, Jerusalem, and the 

Palestinian Liberation Organization (PLO) - the sole and legitimate representative of the 
Palestinian people – are an existential issue and the effective factors to achieve the national 

unity. 
Abu Rudeineh stressed that the current stage in the Palestinian issue is the most dangerous for 

the Palestinian national project, history, and Islamic and Christian sanctities, which requires 
uniting the ranks in a single trench in order to defend Jerusalem and support its steadfast people 

in facing the occupation and its plans aimed at liquidating the firm and lasting Palestinian 
presence in the holy city of Jerusalem. 

He stressed in a statement that the compass of the struggle must remain only with the 

occupation, which is waging a fierce war to end the Palestinian presence and liquidate the 

national cause. 

 2021-5-5Wafa   

*** 

Russia urges de-escalation in East Jerusalem 

 
Foreign Minister Sergey Lavrov suggests holding ministerial meeting on Palestinian-Israeli 

settlement Russian Foreign Minister Sergey Lavrov voiced concerns on Wednesday about 

escalating tensions in East Jerusalem and the Gaza Strip. 

“Of course, we are convinced of the need for an early de-escalation, which would be in the 

interests of both Palestinians and Israelis," he said at a news conference in Moscow, following 

a meeting with his Palestinian counterpart Riyadh al-Maliki. 

Lavrov said Russia is working on intensifying the work of the Middle East Quartet -- Russia, 

theUS, EU and UN -- on Palestinian-Israeli settlement and contended that the format was 

revived after Joe Biden assumed the US presidency. 

"In order to activate this platform, we are currently working with other members of the Quartet 

to consider the possibility of organizing a meeting of the Quartet at the level of foreign 
ministers," he said. Lavrov supported the idea of Palestinian President Mahmoud Abbas 

gathering an international conference on Palestinian-Israeli settlement, stressing that the 
Quartet has to maintain "steady contacts" with the Arab League on the issue. Maliki supported 

Lavrov's idea of a Quartet ministerial meeting, saying "only the Quartet can activate the 
political process," as he praised Russia's role. Maliki said that one country cannot be the only 

mediator on the Palestinian-Israeli settlement issue, even an influential one, citing the US 
during the administration of Donald Trump – a position that was "clearly in support of Israel.” 
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"We are really interested in activating the political process. We see that this can only be done 

with the help of the Quartet of international mediators, and Russia's role here is fundamental 

and main," he said. The Middle East Quartet was formed to consolidate efforts for a peaceful 

settlement of the Palestinian-Israeli conflict. The Palestine-Israel conflict dates to 1917, when 

the British government, in the now-famous Balfour Declaration, called for "the establishment 

in Palestine of a national home for the Jewish people." 
2021-5-5Anadolu Agency   

***  
 

Israel/Palestine: Statement by the Spokesperson on settlement expansion 

and the situation in East Jerusalem 

 
Israeli authorities have recently announced intention to construct 540 new housing units in Har 
Homa E. The implementation of these plans, as well as those for Givat Hamatos, would cut off 

East Jerusalem from Bethlehem and severely undermine future negotiations towards a two-state 
solution in line with the internationally agreed parameters.  

The EU reiterates its position that all settlements in the occupied Palestinian territory are illegal 

under international law and the EU will not recognise any changes to the pre-1967 borders, 

including in Jerusalem, other than those agreed by both sides.  The EU renews its call on the 

Israeli government to halt settlement construction and to reverse these latest decisions as a 

matter of urgency. 

The increase in evictions and demolitions across the occupied Palestinian territory, notably the 

evolving situation in Sheikh Jarrah and Silwan, in East Jerusalem, and the possible demolition 

of structures in the Palestinian village of al-Walajeh, are also alarming. 
Such unilateral actions are illegal under international humanitarian law and only fuel tensions 

on the ground . The Israeli authorities should  cease these activities and provide adequate 

permits for legal construction and development of Palestinian communities. In light of recent 

developments in Southern Israel and the occupied Palestinian territory, the EU reiterates its 

firm condemnation of violence and calls for calm and restraint from all actors at this sensitive 

time. 

2021-5-5opean Union Eur  

*** 

 

Palestinians, Israelis on Path to More Tensions in Jerusalem Next Week 
 

Palestinian Authority (PA) President Mahmoud Abbas reaffirmed Tuesday that Jerusalem and 
defending Islamic and Christian holy sites constitute the highlight of the Palestinian national 

project. 
"Jerusalem and defending our Islamic and Christian sanctities are the most prominent headlines 

of the Palestinian national project," Abbas said according to an official statement released by 

the premiership office, after a cabinet meeting in Ramallah. 

Moreover, he urged PA officials to implement projects designed to support Palestinian citizens 

in Jerusalem, "the capital of Palestine." 

As recurring clashes between Israeli soldiers and Palestinian activists continue to escalate 

tensions in Jerusalem, Abbas praised the "steadfastness" Palestinians have shown against 

Israeli occupation forces in the city lying at the crux of the Palestinian-Israeli conflict. 

He told officials that "Israel's schemes to alter the genuine Palestinian identity of the city would 

fail." 

Earlier, Abbas decided he would not accept the holding of general elections without Jerusalem. 

Israel has barred the polls from being held in the city, forcing Abbas to call of the elections, 

drawing criticism. 
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The president's call on defending Jerusalem was made in wake of heightened tensions after 

hardline Jewish settlers threatened to storm the Al-Aqsa Mosque on May 9, which marks 

Jerusalem Day for Israelis. 

It so happens that the date chosen for the raid falls on the 28th day of Islam's holy month of 

fasting, Ramadan. On that day, Muslims observe the Qadr Night by performing night prayers. 

Sheikh Abdelazeem Salhab, who heads the Islamic authority that oversees Muslim holy sites in 
Jerusalem, warned against the grave repercussions of settlers storming Al-Aqsa and urged Arab 

and Muslim states worldwide to defend the sacred mosque. 
In Gaza, armed factions are stoking Palestinians to confront settlers seeking to divide and 

conquer Al-Aqsa and Jerusalem. 
"Our battle against the occupation in Jerusalem is an existential one," said senior Hamas 

spokesman Ismail Radwan. 
In a presser, he called for Palestinians "performing Itkaf (a Muslim practice of staying in a 

mosque for a certain number of days) and flocking to Al-Aqsa on Ramadan 28 to confront 

settlers who vowed to break into the mosque". 

2021-5-5Alsharq Alwsat  

 

*** 

Israeli Soldiers Abduct Three Palestinians, Including Young Woman, In 

Jerusalem 
Israeli soldiers abducted, on Wednesday at dawn, a young woman and two young men in 

Sheikh Jarrah neighborhood, in occupied Jerusalem. 
Eyewitnesses said the soldiers and police officers invaded the neighborhood and attacked 

dozens of residents who are nonviolently protesting the illegal Israeli takeover of Palestinian 
homes in Sheikh Jarrah. 

They added that the soldiers were trying to break into homes but were stopped and encountered 
by the solidarity activist who managed to repel the invasion. 

The Israeli police then deployed mounted police officers in attacking the Palestinians, in 

addition to spraying them with wastewater mixed with chemicals. 

The police also fired many concussion grenades and gas bombs around the homes Israel is 

trying to take from the Palestinians to replace them with illegal colonialist settlers. 

In addition, the soldiers attacked two young men, and pushed them onto the ground before 

cuffing them, and took them to a nearby police station. 

2021-5-5International Middle East Media Center   

*** 

Israel issues 100 administrative detention orders against Palestinians 
 

RAMALLAH, Wednesday, May 05, 2021 (WAFA) - Israeli authorities issued 100 
administrative detention orders during the month of April against Palestinian detainees held in 

Israeli jails. 
The sentences varied between two and six months and could be renewed at the end of the term. 

Some of the orders were issued against Palestinian detainees for the first time, while the other 
detainees had their administrative detention renewed. 

Israel’s widely condemned policy of administrative detention allows the detention of 
Palestinians without charge or trial for renewable intervals usually ranging between three and 

six months based on undisclosed evidence that even a detainee’s lawyer is barred from 

viewing. 

Over the years, Israel has placed thousands of Palestinians in administrative detention for 

prolonged periods of time, without trying them, without informing them of the charges against 

them, and without allowing them or their counsel to examine the evidence. 
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Palestinian detainees have continuously resorted to open-ended hunger strikes as a way to 

protest their illegal administrative detention and to demand an end to this policy which violates 

international law. 

 “Israel‘s use of administrative detention blatantly violates the restrictions of international law. 

Israel carries it out in a highly classified manner that denies detainees the possibility of 

mounting a proper defense,” says Israeli human rights group B’Tselem. 
2021-5-5Wafa   

*** 
 

Methodists Divest from Caterpillar citing 

Palestinian Evictions 
 

WASHINGTON, Wednesday, May 05, 2021 (WAFA) - The Methodist Church has sold its 

shares in the US-based company Caterpillar, citing the continued use of its equipment to 

destroy peoples’ homes as part of the illegal occupation of the Palestinian territories, and its 

poor record in Environmental, Social and Corporate Governance, said a statement issued 

by Sabeel-Kairos, an international peace movement initiated by Palestinian Christians. 

More photographs have recently emerged of Caterpillar vehicles being used in the destruction 

of farmland and olive groves, as well as the construction of illegal settlements and the 

demolition of Palestinian homes. Caterpillar claims it is not directly involved in sales into Israel 
but the likely path of trade via the US military and local agencies is widely known. 

Other church bodies have sold out of Caterpillar in the past, as long ago as 2006 the Church of 
England voted to divest from Caterpillar and in 2014 the US Presbyterian Church did the same. 

The Quakers have also indicated they would not hold Caterpillar shares, for similar reasons. 
The recent reports by the Israeli human rights group B’Tselem, and the international body 

Human Rights Watch, declaring the situation in Israel/Palestine to meet the criteria of 
Apartheid, following on many similar statements by Palestinian groups and South African 

church leaders, including Archbishop Tutu, have added impetus to the international divestment 

and sanctions movement. 

Churches are responding most particularly to the ‘Cry for Hope’ issued by Palestinian 

Christians last July, which called for such actions as the only means left to bring non-violent 

pressure on the Israeli Government. The Cry for Hope says ‘the call for Boycott Divestment 

and Sanctions (BDS) provides a framework for economic, cultural, and academic measures, 

and for direct political advocacy, as nonviolent means to end occupation and oppression. 

Its aim is "to exert pressure on Israel to comply with international law, and to call upon its 

government and its people, in the spirit of the Word of God, to enter into the ways of justice 

and peace". 

Revd David Haslam, a member of the Methodist Finance Board, said; “The Methodist Church 

has now joined other church bodies in refusing to invest in Caterpillar. Recent photographs 

from Palestine have shown Caterpillar equipment demolishing Palestinian houses, destroying 
farmland, and extending Israeli settlements in violation of international law. It is nonsense for 

Caterpillar to claim it does not sell its bulldozers and earthmovers for use in Palestine, it knows 
exactly what its vehicles are being used for and should be utterly ashamed”. 

The Finance Board also last year sold its shares in Heidelberg Cement with which it had been 
engaging for some years in relation to its extraction of natural resources from confiscated 

Palestinian land, in order to construct illegal settlements. It was also performing poorly 
financially. 

The Board is currently reviewing its policy on Israel/Palestine, taking into account the recent 

reports referred to above, and in the context of previous divestment from banks and companies 

operating in South Africa under the Apartheid regime there. The Methodist members of Sabeel-

Kairos UK, an advocacy group for Palestinian Christians, who urged this review, will be 
seeking to engage with the process. 
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