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 ّك0ابها ن�5 وجهة ع& تع�1 ال0ق��� في ال�اردة ال$�ض�عات. 
 
 :0أصل مــ& فق�ات ال)ع@ )اخ0>ار الل?<ة ق1ل م& ال0>�ف ی 

  ذلG Hـل0F<اس ال0ق��� في ت�د ال0ي األخ�ار أو ال$قاالت )ع@
 .وم�ض�عه ال0ق��ـ� ح?: مع

  
 ةLم& الغا &F$N0 ال$�0ج$ة ال$قاالت )ع@ ال0ق��� تOأو ابـّل 

&��Oمف &FFغ�� &FFلFس�ائSالء ن�5 وجهة إب�از ه� وW0 هOابـّال 
  ئللقار یX0ح م$ا إس�ائFل، لXYاسة ال$عارضة أو ال$�W�ة ســ�اء
  .ال$0aلفة ال<�5 وجهات على اإل_الع ف�صة

  
  لق�سنالل?<ة ال$لXOة لWbو ا
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 االردن والق�س 

 ال�ح�ة األردنXة الفلX>FhYة: م& أوراق ال$��fة
wدمحم ی�ن� ال��اد 

 بF& أوراق ال$لH ال$Wس� ع1�هللا األول اب& الFYd&، خالل خ�ض ال?�Fش الع��Xة مع��ة م&
م، ما قاله ال$لH ال$Wس� في وقo ب�أ �Xه الd�ی� ع& ال�ضع ١٩٤٨ أLار ١٥ال�فاع ع& فلFhY& في 

  .الXYاسي الفلFhY<ي
ٍإن ال�قo ل�X وقo ف0ح و_$ع ولO<ه وقo جهاد وجل�«ّإذ Lق�ل ال$لH ال$Wس�  و�ان ما �ان .. ٍ

في فلFhY& أث<اء ف�0تي الق0ال األولى وال�انXة، و�ع� اله�نة ال�انXة )o�d الل?<ة الXYاسXة لل?امعة 
الع��Xة أم� إنbاء ح�sمة فلX>FhYة، ولO& ال�sdمة األردنXة عارضo هyا االق�0اح معارضة ش�ی�ة 

رة ت<فyF الف�Oة، وش?ع0ها على ذلH )ع@ أما الهfFة الع��Xة العلXا فOانo مق0<عة )�Nو.. ألس�اب وجFهة
  .«ال�ول الع��Xة

ّإن معارضة ال$لH ال$Wس� لهyه الف�Oة، جاءت م& إدراكه م& أن ت<فyFها ل& �sL إال أك�� م&  ن ّ
ًإعالن رم# ال ق�رة فعلXة لل�فاع ع& األراضي الع��Xة الفلX>FhYة، و�ان هyا ال$��z األردني م�ف�عا  wٍ ٍ

  .غ��Xة ال$0فl مع وجهة ن�5 ال$لH ال$Wس�)$��z سsان الNفة ال
ّك$ا إن هyا ال$��z جاء نX0?ة حX$0ة ل$ا بyله شه�اء الق�ات ال$Yلdة ال?X{ الع��ي األردني، 

&FhYنم& ص� لع�و�ة فل.  
و�F& ال�ثائl ال0ي ت�ضح وجهة ال<�5 هyه �0اب م& ال$لH ال$Wس� إلى ع1�هللا ال<ق�اشي، 

ٍ: أن دول ال?امعة الع��Xة ت�خلo إلنقاذ فلFhY& م<�Oة لل0قXY: وال0?#ئة، ّإن دولO0: على عل«وجاء �Xه 
ًعاملة على حف� ش�ف الع�ب واإلسالم ال0ار�aي، وتعل$� أNLا، أن<ا نbaى على سالمة )الدنا وم��#ها  ن

نم& أw دولة ض�Xفة ق� ت�O في فلFhY&، ت<GY0 إلى الع�ب ف�N0ف ع& ال�قاء ٍ وق� �ان لهyه . »ّ
ن�اها في إح�e مWت$�ات ال�ح�ة األردنXة الفلX>FhYة الwy عق� في ع$ان في �ان� األول ال�ؤ�ة ص ّ

  .م، ب�ئاسة الXbخ سلX$ان ال0اجي الفاروقي١٩٤٨
تXdNاتها وش�s ال�ول الع��Xة على جه�دها : وق� ت$a@ ع& ال$Wت$� مق�رات هامة، هي

ل )ال�ح�ة األردنXة الفلX>FhYة، واع�0ار والhلG إلFها )ال$�اصلة إلنقاذ فلFhY&، )اإلضافة إلى الق�
  .ًفلFhY& وح�ة ال ت0?#أ، و�ل حل ی0<افي مع ذلH ال Lع�10 حال نهائXا

إضافة، إلى أنه ال s$L& لل�الد الع��Xة أن تقاوم األخhار ال0ي ت?ابهها فلFhY&، إال )ال�ح�ة 
  .�ح�ة ع��Xة ح�X�Xةالق�مXة الbاملة، و�?G ال1�ء ب�0حF� فلFhY& مع ش�قي األردن مق�مة ل

ًك$ا )اLع ال$Wت$� ال$لH ع1�هللا األول اب& الFYd& ملOا على فلFhY& �لها، مXFdا ال?X{ الع��ي  ً
&FhYدفاعا ع& فل oة ال0ي حار�Xش الع���F?ًال�اسل وال.  
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ٍوش�د ال$Wت$� على ض�ورة اإلس�اع )ع�دة الالجFf&، )اإلضافة إلى اق�0احه ب�ضع ن5ام انa0ا)ات 
Fارو )أم�هال$$�لb0YL &FhYن& ع�ب ع& فل.  

 Hت$� ال0قى ال$لW$اء الNة، ودول العال: �افة، و�ع� انقXإلى ال?امعة الع�� oه ال$ق�رات بلغyه
ً �ل$ة _لG فFها ب10<ي دمحم ال$Wس� )أعNاء ال$Wت$� )ال�bنة، وألقى رئ�X بل�Lة الaلFل  wعلي ال?ع�1

  .ت1<ي م?ل� ال<�اب األردني لهyه ال$ق�راتهyه ال$ق�رات م& ق1ل ال$لH ال$Wس�، وت�عها 
ّإن أه$Xة هyه ال�ثائl، )أنها ت�bح األج�اء والXdN0ات والy1ل الهاش$ي ألجل فلFhY&، وتعhي 
ٍص�رة ع& أول وح�ة ع��Xة ح�X�Xة جامعة أسoY ل�ح�ة م>�F الbعF1&، ولعالقة ح�X�Xة بF& األردن  ٍ ٍ ٍ

  .والقXNة الفلX>FhYة
 w٤٠ص/٢٤/٣/٢٠٢١ال�أ  

*** 
  وف� الهfFة ال$0Yقلة لالنa0اب ی#ور األق>ى

 

زار وف� م& الهfFة ال$0Yقلة لالنa0ا)ات ب�ئاسة رئYXها ال���0ر خال� الOالل�ة ومYاع�ه  - ع$ان
 .ال���0ر زه�F أب� فارس وع�دا م& ال$�افقF& ال$Y?� األق>ى ال$�ارك

ى ال$�ارك ع>ام ال#اغة و�ان في اس��0ال ال�ف� مWYول ومف0{ ال�dاس في ال$Y?� االق> 
 .ورئ�X قY: الOه��اء في ال$Y?� ال$ه<�س ع�لي ناص� ال�ی&

ورافl ال#اغة وناص� ال�ی& ال�ف� في ج�لة جابo �افة م�افl ومعال: ال$Y?� أ_لع�ه: خاللها 
�?Y$ة داخل الX$ار�ع الهاشb$على أه: ال$عال: وال. 

Y?� االق>ى ال$�ارك الXbخ ع#ام نم& جه0ه رحG م�ی� عام االوقاف االسالمXة وشWو ال$
الGFha في ات>ال هاتفي )ال�ف� ال#ائ�، م�$<ا ز�ارته: لل$Y?� االق>ى ال$�ارك وغ�Fه: م& ال�ف�د 
االردنXة ال0ي تع�s ال$��z االردني الهاش$ي األصFل وال�ابo ات?اه االق>ى ال$�ارك تod وصاLة 

 Hة جاللة ال$لLصا ورعا &FYdة ع1�هللا ال�اني اب& الXة على ال$ق�سات االسالمLة وال�عاLال�صا Gح
z��bة في الق�س الXdXY$وال. 

م& جه0ه:، ث$& أعNاء ال�ف� ال�ور ال�F1O ال0ي تق�م )ه دائ�ة االوقاف االسالمXة وادارتها في 
ح$اLة وحف� ال$Y?� االق>ى ال$�ارك والع$ل على خ�مة ال$>لX� &Fه �$Y?� اسالمي خال� تX1hقا 

  . ال$لH ع1�هللا ال�انيل�صاLة جاللة
  ٦ص/٢٤/٣/٢٠٢١ال�س�0ر 

*** 
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  نشWو سXاسXة
  ت<lFY م�0bك وسعي القامة ال�ولة الفلX>FhYة ال$0Yقلة

  

عق�ت في ع$ان ی�م أم� ال�الثاء، اج0$اعات الل?<ة العلXا األردنXة ال$>��ة  - ال�أw- ع$ان
?انG األردني رئ�X ال�زراء ال���0ر )�b ال$��0bة في أع$ال دورتها ال0اسعة والع��b& وت�أسها ع& ال

  .wالa>اونة، وع& ال?انG ال$>� رئ�X ال�زراء ال���0ر م>hفى م�ب�لي
ورحG رئ�X ال�زراء ال���0ر )�b الa>اونة )عق� اج0$اعات الل?<ة العلXا االردني ال$>��ة، 

  .القات ال�<ائXة بF& ال1ل�ی&م�W�ا أنها م& أك�� الل?ان ان50اما وSن0اجXة وت<ع�s ن0ائج أع$الها على الع
وأك� رئ�X ال�زراء على العالقات ال<$�ذجXة واالس�0اتX?Xة الNار�ة جyورها في ال0ار�خ ال0ي ت��� 
ال$$لOة األردنXة الهاش$Xة وج$ه�ر�ة م>� الع��Xة، الف0ا إلى أن ت$F# هyه العالقات ی1�أ )العالقات 

wي وأخXه سXادة ال�ئ�X ال$>� ع1�الف0اح الYXYي األخ��ة ال0ي ت?$ع جاللة ال$لH ع1�هللا ال�ان
&FقX�bم0ي وشع1ي ال1ل�ی& ال�sح &Fقة بXا على العالقات ال�ثNLا GdY>وت.  

ولفo إلى ال$�ا�z ال$��0bة والh0$ا)قة لل1ل�ی& ت?اه م<�5مة األم& الق�مي الع��ي وفي 
لL &F0فNي إلى إقامة ال�ولة مق�م0ها القXNة الفلX>FhYة وض�ورة اL?اد حل لها على أساس حل ال�و

 وعاص$0ها الق�س ١٩٦٧الفلX>FhYة ال$0Yقلة ذات الXYادة الOاملة على خt�h ال�ا)ع م& ح#��ان لعام 
 .الX��bة لX�0{ )أم& وسالم إلى جانG شع�ب ودول ال$<hقة

وأك� رئ�X ال�زراء تق�ی� االردن ل$�ا�z ج$ه�ر�ة م>� الع��Xة واس<ادها ال�ائ: لل�ور 
Y$ة والXdXY$ة والXع1�هللا ال�اني )اع�0اره ال�صي على ال$ق�سات االسالم Hة ال$<�_ة )?اللة ال$لXولW

  .في الق�س الz��b في إ_ار ال�صاLة الهاش$Xة ال0ار�Xaة على ال$ق�سات
wم& جه0ه، أك� رئ�X ال�زراء ال$>� ال���0ر م>hفى م�ب�لي، أن الل?<ة العلXا األردنXة .... 

أن?ح الل?ان ال�<ائXة وح�ص ج$ه�ر�ة م>� الع��Xة على ان50ام عق�ها ل0<ع�s على ال$>��ة تع� م& 
نم�0Y العالقات وال0عاو ال$�0bك e. 

ك$ا أك� على الlFY>0 ال$�0bك لل1ل�ی& ت?اه م0aلف القNاLا الع��Xة واالقلX$Xة وال�ولXة وفي 
لفلX>FhYة ال$0Yقلة وعاص$0ها مق�م0ها القXNة الفلX>FhYة وح�ص ال1ل�ی& وسعFه$ا إلقامة ال�ولة ا

z��bالق�س ال.  
 w٢ص/٢٤/٣/٢٠٢١ال�أ  

***  
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 قت>��o أم$ي ی�ع: مYاعي مYاءلة االح0الل على ان0هاك حق� اإلنYان

 نادLة سع� ال�ی&"
ق أك� وز�� الaارجXة وال$غF��0& ر�اض ال$الOي، اع0$اد م?ل� حق� اإلنYان – رام هللا - ع$ان

FhY0ه أم� ق�ار فلYحقاق الع�الةفي جلSاءلة وY$ان وض$ان الYق& ح�ل حالة حق� اإلن. 
و�F& أن ال�ول األعNاء ص�تo ل>الح م�bوع الق�ار الwy ق�م0ه دولة فلFhY& م& خالل )ع�ة 

 دولة ل>الح الق�ار وم<ها دول ع��Xة ٣٢: فلFhY&، وال�ول وال$?$�عات الX�bقة وال>�Lقة، �اآلتي
، إضافة الى روسXا، وال>F& ودول )ا، ال�ن$ارك، ه�ل<�ا، اhLالXا، و��ل<�اف�نYا، أل$انX(ش�Xقة، وأورو�Xة 

، ال<$Yا، ال�1از�ل، بلغار�ا ( دول ض� الق�ار ٦ دول، و٨هامة في اف���Xا وآسXا، وام0<اع  wت�غ�، ماالو
  .�X$ا غابo ال���d& ع& الo��<0) نوالOام�Fو

ق�ار )أنها تع#ل نفYها الى جانG ال�ول وفي ال�قo نفYه، وصف ال$الOي ال�ول ال0ي ل: ت�ع: ال
نال$ارقة والaارجة ع& القان� ال�ولي، وال ت�0dم واج�اتها وتNع نفYها في م>اف ال�ول ال0ي تق1ل 

  .ال?�ائ: وتb?عها، وت�ف في م�اجهة الع�الة، وعلى ال?انG الhaأ م& ال0ار�خ
ل )$<�5مة الع�الة ال�ولXة وش�د على ان مdاوالت ح$اLة م?�مي ال�dب االس�ائFلFF& ه� اخال

  .ئFل الd>انة واالفالت م& العقابو�$<ح اس�ا
جاء ذلH )ع� ی�مF& م& إعالن الYلhة الفلX>FhYة )أن سلhات االح0الل سh( o1dاقة 
 &FولWYم o��?0ي، واسOي، ر�اض ال$ال>FhYالفل &F��0ة وال$غXارجaات ال$ه$ة م& وز�� الX<abال

  .FhY& ع�1 مع�1 ال�Oامة مع األردنح�sمFF& أث<اء ع�دته: إلى فل
�X$ا Lأتي ال0ه�ی� اإلس�ائFلي عقG اج0$اع ال$الOي، ال�X$a ال$اضي، مع ال$��Xة العامة 
نلل$sd$ة ال?<ائXة ال�ولXة، فات� ب<�Yدا، في إ_ار م0ا)عة الع$ل وال0عاو مع ال$sd$ة وال$��Xة العامة 

  .فلFhY&وم10sها )ع� ف0ح الd0قlF ال?<ائي في الdالة في 
وقال وز�� الع�ل الفلFhY<ي، دمحم الbالل�ة، إن سلhات االح0الل وجهo رسائل ته�ی� إلى 

  .الYلhة الفلX>FhYة )ف�ض عق��ات شاملة )G1Y ت�جهها لل$sd$ة ال?<ائXة ال�ولXة
وأضاف الbالل�ة، في ت>��ح أم�، إن ال0ه�ی�ات اإلس�ائFلXة ش$لo ال>عF�ی& الXYاسي 

��Wم ،wاها ان0هاكا صارخا لق�اع� واالق0>ادLع لها ، مع�10ا إ�Naا ول& ی0: الX>FhYًا أنها م�ف�ضة فل ً ً ً
ًوم�ادئ القان� ال�ولي وج��$ة دولXة LعاقG علFها القان� ال�ولي اإلنYاني، ما یh0لG م�قفا دولXا  ن ن

  .ًحازما ض� سلhات االح0الل
  ٢٦ص/٢٤/٣/٢٠٢١الغ� 

*** 
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  $Yاءلة وال$dاس�ة ال?<ائXة ل?�ائ: ال�dبتع#�# ال"ال$Wت$� ال�ولي ح�ل 

  "ًفلFhY& ن$�ذجا.. واالن0هاكات ال?XY$ة 
  

تع#�# ال$Yاءلة " )القاه�ة فعالXات ال$Wت$� ال�ولي ح�ل ال�الثاء اخo$00 - الXdاة ال?�ی�ة- رام هللا
لــى مــ�ار ، والــwy عقــ� ع"ًفلــFhY& ن$�ذجــا.. وال$dاســ�ة ال?<ائXــة ال?ــ�ائ: الdــ�ب واالن0هاكــات ال?ــXY$ة 

ــF& ال$<5$ــة الع��Xــة لdقــ� . ٢٠٢١ مــارس آذار ٢٣ و ٢٢یــ�مي ــ�bاكة ب ، اإلنــYانقن5ــ: ال$ــWت$� )ال
قو�ال0عاو مع �ل م& الهfFة الفلX>FhYة ال$0Yقلة لdقـ�   والـs�bة الع��Xـة لل$WسـYات ال�_<Xـة اإلنـYانن

  .قلdق� اإلنYان
ــF& ل<�aــة مــ& الــXYاسFF&،٧٠عقــ� ال$ــWت$� )$ــbار�ة   والقــNاة، وال1aــ�اء العــ�ب  مــbار�ا م$�ل

نوالفلFF>FhY& وال�ولFF& في القـان� الـ�ولي وال?<ـائي، وأكـاد�F$L فـي العلـ�م الـXYاسXة وجهـات رسـ$Xة  ن
، وت$�Fل ع& جامعـة الـ�ول الع��Xـة، واتdـاد ال$dـامF& العـ�ب، وم<5$ـات "وزارة الaارجXة الفلX>FhYة"م& 

Yادات ل$<5$ات فلXة، و�Xة م>��ة وع��Xم�sح �Fغ ،&FـFعالمSان، وYة رائـ�ة فـي م?ـال حقـ� اإلنـX>Fhق
إضافة إلى مbار�ات اف�0اضXة ع& )ع� )G1Y تعyر ح�Nر مbار�ة الـ�ع@ ن5ـ�ا لل5ـ�وف العال$Xـة ال0ـي 

  .ف�ض0ها جائdة ��رونا
ــ�ان  ــYة ال�ال�ــة )ع< ــاني عقــ� جلــF0Y& وجــاءت ال?ل ــ�م ال� Fــ�ع: "وشــه� ال ــ# ال?هــ�د ل ســ1ل تع#�

ة ال���0رة نفF& مYع�، أس0اذ العل�م الXYاسXة، وتd�ث خاللها �ال مـ& الـ���0ر ب�ئاس" تX�dقات ال$sd$ة
، وع$ــار الــ�و�H مــ�ی� عــام الهfFــة "زووم"دمحم ال�hاونــة، القاضــي مsd$ــة الFF$0ــ# )ــاألردن اف�0اضــXا ع1ــ� 

قال$ــ0Yقلة لdقــ� اإلنــYان )فلــFhY&، وســ$�F زقــ�ت، مــ�ی� م��ــ# ال$Fــ#ان لdقــ� اإلنــYان   فلــFhY&، –ق
  .0# ق¡bXة، م$�ل نقا)ة ال$dامF& الفلX>FhYة ع& )ع� ع�1 تق<Xة زوومومع

وأك� ال�hاونة في �ل$0ه أن ال�hف اإلس�ائFلي یY0لح )ف�ض األم� ال�اقع وشـ�sة عالقـات دولXـة، 
  ".نd& ن��� اإلن?از وال1<اء على ما سl1"مXNفا 

ــا فــي القــXNة ا"وتــا)ع ...  لفلــX>FhYة، األردن ألنهــا كــال مــ& مــ>� واألردن علFه$ــا دورا م�dر�
  ".ال?ار والbقlF لفلFhY&، وم>� ألنها دائ$ا هي قلG الع�و�ة ال<ا)@ وهي ال�ولة الdاض<ة لOل الع�ب

و_الG ال�hاونة )إنbاء تdالفات ع��Xـة وت�حFـ� ال?هـ�د الع��Xـة، وتقـ�L: الـ�ع: ل�فـ� الفلـFhY<ي 
 ٢٥٠<ائXـة بـ�لFل لـ�یها قائ$ـة أسـ$اء ب<dـ� في إع�اد ال$�افعات م�ضdا أن إس�ائFل تbaي ال$sd$ة ال?

اس$ا تydره: دائ$ا م& الYف� إلى دول أعNاء )ال$sd$ة ال?<ائXـة ال�ولXـة، وتع$ـل علـى شـGh أسـ$ائه: 
  .م& الق�ائ:

وش�د ال�hاونة على أه$Xة وض�ورة )ع� ال$sd$ة ع& مdـاوالت ال0ـ�XY ال0ـي ت0عـ�ض لهـا قـائال 
مـع ال0أكFـ� علـى " & الld، ونd& على اس0ع�اد أن ن0قاضاه ونقاضينd& مع��0<ا قان�نXة )0dة دفاعا ع"

  .أه$Xة تفعFل ال<�bات ال�ولXة واالن���0ل على ال>عF� العال$ي والع��ي
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 فلــFhY& فــي �ل$0ــه علــى أن - قوأكــ� ع$ــار دو�ــH مــ�ی� عــام الهfFــة ال$ــ0Yقلة لdقــ� اإلنــYان 
 م�اجعـة تـFsbل الل?<ـة ال�_<Xـة الفلـX>FhYة ال�d0ك الفلFhY<ي فـي اإل_ـار الـ�ولي لـ�X حـ�ی�ا، وضـ�ورة

  ل$0ا)عه انN$ام فلFhY& لالتفا�Xات ال�ولXة وتفعFل دورها خ>�صا )ع� وفاة ال���0ر صائG ع��قات
قبF<$ـا قـال ســ$�F زقـ�ت مــ�ی� م��ـ# ال$Fــ#ان لdقـ� اإلنــYان )فلـFhY& فــي �ل$0ـه، L?ــG أن ... 

ذ الق�ار، مXNفا االح0الل dLاول أن یy0اكى )إنbاء ن�0ح� ونع$ل �ف��l ع$ل واح� ح0ى YLهل علF<ا اتaا
  .آلXات لo1�F أنه م0$اشي مع ال<5ام العال$ي

واع�10 أن ما تق�م )ه إس�ائFل في قhاع غ#ة ه� ج��$ة تhه�F ع�قي و�?ـG الع$ـل ال اث�ـات ... 
  .ذلH، مb�دا على أه$Xة وال0أكF� على ال?انG العل$ي والقان�ني والف<ي واألكادL$ي

ن�d تFsbل تdالف دولي ل�ع: جه�د ال$ـYاءلة "Xاق م0>ل، عق�ت ال?لYة ال�ا)عة )ع<�ان في س
قب�ئاسة ال���0ر صالح سـالم، عـ�N ال$?لـ� القـ�مي لdقـ� اإلنـYان، وتdـ�ث خاللهـا �ـل " وال$dاس�ة

ن سلhان ال?$الي، ال$�ی� ال0<فwyF للs�bة الع��Xة لل$WسـYات، والـ���0ر حـازم عـ0ل:، أسـ0اذ القـان�: م&
   م>�–ن م>�، وال���0ر أL$& سالمة أس0اذ القان� ال?<ائي –ال�ولي 

 أصـ�ح لهـا مsانـة هامـة فـي ٢٠٠٨وقال ال���0ر أL$& سالمة أن فلFhY& م<ـy ان0هاكـات العـام  
lFا ال�0ثyا في هL�Fال مXش�Yاس0غالل ال G?ال?�ائ:، و� lFت�ث  

 ال�0اصــل مـع تلـH الـ�ول ودعــ: و�?ـG أن ال نغفـل جهـ�د الـ�ول األعــNاء فـي ال$sd$ـة وضـ�ورة
نال$sd$ة ومYاع�ة ال$�عي العام في إج�اءات الX�d0قات وم& ث: فإن ال$ه$ة س�O0 ع�FYة ألن إس�ائFل 

  .ل& تYهل ع$ل ال$�عي العام
واق0ــ�ح ســلhان ال?$ــالي، فــي �ل$0ــه قــائال )عــ� ال0ــ�اول مــع الــ��bاء نق0ــ�ح تــFsbل ف��ــl م0ا)عــه 

 الdـl وال$?لـ� القـ�مي والـs�bة الع��Xـة لل$WسـYات ال�_<Xـة وال$<5$ـة نی�O0 م& م��# ال$Fـ#ان وم��ـ#
ــة ال$ــ0Yقلة الفلــX>FhYة علــى أن L?0$ــع الف��ــl ل�ضــع ال$هــام وت�ز�ــع  fFان والهYقــ� اإلنــdــة لXقالع��

  .األدوار وخhة ع$ل ل�ع: ال?ه�د أمام ال$sd$ة ال?<ائXة
d$ة م�اخلة م& ع>ام ی�ن�، أك� خاللهـا أن الYا بـل وشه�ت ال?لXاسـXم�ضـ�عا س oYـXـة ل$s

هي قXNة ع�الـة )امX0ـاز، مdـyرا مـ& أن £Xـاب ال$dاسـ�ة مع<ـاه ان مYلـYل ال?ـ�ائ: سـ�ف Lـ0Y$� ولـ& 
  .ی<0هي

قوفي خ0ام ال$Wت$� ألقى عـالء شـل1ي، رئـ�X ال$<5$ـة الع��Xـة لdقـ� اإلنـYان، الX1ـان ال0aـامي 
$ع ال$�ني الع��ي والفلFhY<ي في إع�اد ملفات لل$Wت$� والwy دعا إلى ال1<اء على ال?ه�د الYا)قة لل$?0

قــNاLا ضــ� م?�مــي الdــ�ب مــ& ســلhات االحــ0الل، والع$ــل علــى تالفــي أw أخhــاء قــ� ارت1Oــo فــي هــyا 
ال>�د، و�yل ال?ه�د ل�d ال�ول الع��Xة وال�ول الdلXفة مـ& أجـل دعـ: وتع#�ـ# ح$اLـة ال$sd$ـة ال?<ائXـة 

و�yلH حـ� . �هGF م& جانG سلhة االح0الل وال�ول الdلXفة لهاال�ولXة وقNاتها م& ح$الت ال0ه�ی� وال0
ال$?0$ـــع الـــ�ولي ل$�اجهـــة مdـــاوالت تـــ�XY أع$ـــال وتX�dقـــات ال$sd$ـــة ال?<ائXـــة ال�ولXـــة واالضـــعاف 

  .اس0قالل0Fها
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 oال$ه$ـة، �انـ tـه وشـ$ل الع�یـ� مـ& ال<قـاXار�� علbال$ـ l0امي أب�ز ما اتفaان الX1ال &$Nنوت
ــ� ــات وقــ�ار الغ�فــة ال0$هL�Fــة )االخ0ــ>اص أب�زهــا ال�0حFــG )ق ار ال$��Xــة العامــة لل$sd$ــة بــ�ء الX�d0ق

 والـL wy$�ـل رصـF�ا w٢٠٠٤ال$sاني الwy أك� لF�ع: ما أك�ته مsd$ة الع�ل ال�ولXة فـي رأیهـا االس0ـbار 
F� ، وال0أك١٩٦٧ًإضا�Xا مه$ا لd$اLة حl الbعG الفلFhY<ي في �امل أراضXه ال$0dلة في ی�ن�F ح#��ان 

  .على أن القXNة الفلX>FhYة هي قXNة حق��Xة، وقXNة ع�الة )امX0از لlF1h0 ق�ارات الX��bة ال�ولXة
ك$ـا أوصــي )ال0أكFــ� علــى أن الــ>�اع الع��ــي مــع ســلhة االحــ0الل ال ی<0هــي ب0ــ��Yات أو ت�ضــXة 

صـhفاف الـ�_<ي  وال0أكF� على أن اال           مالXة أو مع<��ة على ن�d ما _�ح0ه م�ادرات م�1bهة، 
فــي م�اجهــة االحــ0الل هــ� الــF1Yل األول LــNع ال$?0$ــع الع��ــي والــ�ولي أمــام مــ�fYلXاته نdــ� القــXNة 

  .الفلX>FhYة
eون�هo ال�0صXات إلى أه$Xة ال0أكF� على أن أw خ�hات ف�دLة مـ& الـ�ول ال1Oـ� تaـالف قـ�ارات 

 عـ& مـ�e تأث�Fهـا فـي غFـ� أصـdاب eالX��bة ال�ولXة ال �X$ـة لهـا علـى ال$ـ�0Y الـ�ولي، )ـ>�ف ال<5ـ�
القXNة، على غ�ار ق�ار ال�الLات الd0$�ة األم��Xsة )االع�0اف )الق�س عاصـ$ة ل�ولـة االحـ0الل، وال0أكFـ� 
علـى أن والLــة ال$sd$ــة ال?<ائXــة ال�ولXــة هــي مs$لــة لل�الLــة القــNائXة ال?<ائXــة ال�_<Xــة، مــع أه$Xــة أن 

  .شaاص ال$WYولF& ع& ارتOاب ال?�ائ: ال�ولXةت$ارس ال�ول اخ0>اصها ال?<ائي على األ
  ٢٤/٣/٢٠٢١الXdاة ال?�ی�ة 

***  

  اع0�اءات
  اس0$�ار االقd0امات ال�FمXة لل$Y?� األق>ى

 

 اقd0: ع�bات ال$F>_�0Y&، أم� ال�الثاء، )احات ال$Y?� األق>ى ال$�ارك -فلFhY& ال$0dلة 
 .تod ح$اLة مb�دة م& ش�_ة االح0الل اإلس�ائFلي

 م�0Y_<ا اقd0$�ا األق>ى خالل ٨٢، )أن »وفا« دائ�ة األوقاف اإلسالمXة )الق�س لـ وأفادت
وأضافo، أن ش�_ة . الف�0ة ال>�احXة أم� م& جهة )اب ال$غار�ة، ونفyوا ج�الت اس0ف#از�ة في )احاته

االح0الل اإلس�ائFلي، ه�دت ال$>لF& م& ال�0اج� في ال$<hقة الX��bة في )احات ال$Y?� األق>ى 
ل$�ارك، وم<ع0ه: م& ال�0اج� في م�Xd م>لى )اب ال�ح$ة وال$<hقة الX��bة م& ال$Y?� األق>ى، ا

 .ل0أمF& الl��h أمام اقd0امات ال$F>_�0Y& ال�FمXة
إلى ذلH، ه�مo عائلة عXhة الفلX>FhYة، أم� ال�الثاء، شق0ها الX>sYة في بل�ة ال���YXة 

 .ح0الل االس�ائFلي)$�ی<ة الق�س ال$0dلة، )ق�ار م& بل�Lة اال
إلى ذلH، ش<o ق�ات االح0الل اإلس�ائFلي اللFلة ق1ل ال$اضXة وف?� أم� ال�الثاء، م�اه$ات .... 

 &F>_للها اع0قال ع�د م& ال$�اaت ،&F00لd$ة والق�س الXفة الغ��N0لفة )الaم l_امات ل$<اd0واق
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الع�ی� )dاالت اخ0<اق ج�اء الفلX� ،&FF>FhY$ا ان�لعo م�اجهات ب�ع@ ال$<ا_l أسف�ت ع& إصا)ة 
 .ق<ابل الغاز الwy أ_لقها ج<�د االح0الل

وتbه� م<ا_l م0ف�قة )الNفة الغ��Xة والق�س ال$0dلة ی�مXا اقd0امات لFلXة، یa0للها ده: 
  .وتفX0{ م<ازل وتG��a م��0dاتها، وSرهاب ساك<Fها خاصة م& ال<Yاء واأل_فال

ات االح0الل الbاب رائ� ناجح أب� علي م& م<#له في وفي م�ی<ة الق�س ال$0dلة اع0قلo ق�... 
 م�ا_<ا فلX>FhYا خالل شه� ش�اt ٤٤٥ورص� تق��� نادw األس�F، أن ق�ات االح0الل اع0قلo . ع<اتا

   )و�االت.( اقd0اما٣٥٣ال$اضي، و�لغ ع�د االقd0امات ل$<ا_l م0aلفة في الNفة والق�س 
  ١٨ص/٢٤/٣/٢٠٢١ال�س�0ر

*** 
  م& إج�اءاته الع��sYة في الق�س الق�L$ةّاالح0الل bL�د

 

ش�دت ش�_ة االح0الل االس�ائFلي مWخ�ا م& إج�اءاتها الع��sYة في ال1ل�ة الق�L$ة وم�Xd م�ی<ة 
اذ تbه� م<ا_l م0ف�قة )الNفة الغ��Xة والق�س ال$0dلF0& ی�مXا اقd0امات لFلXة، یa0للها ده:  .الق�س

 .هاب ساك<Fها خاصة م& ال<Yاء واأل_فالوتفX0{ م<ازل وتG��a م��0dاتها، وSر
قوأفاد نادw األس�F، )أن ق�ات االح0الل اع0قلo الbاب رأفo ن?GF، م& س� خان ال#�o في 

lFقd0ع<ه الحقا )ع� ساعات م& ال oا أف�ج$X� ،zX��0ة، واق0ادته إلى أح� م�اك# ال$L�ال1ل�ة الق. 
dة في م��sYهاوش�دت ق�ات االح0الل م& إج�اءاتها العF0لة وض�احd$م�ی<ة الق�س ال �X. 

قوأغلقo ق�ات االح0الل حاج# ج�ع الع�sY ش$ال ش� الق�س واح0?#ت مfات ال$���ات،  w
 .وف0b0ها ودققo في )hاقات راكF1ها

وم<عo ق�ات االح0الل إدخال ال$�اد الaاصة )ال1<اء إلى ق��ة بoF إكYا، وأعاقo دخ�ل 
 .ات الX<abة لع�د م<ه:ال$�ا_<F& إلى الق��ة واح0?#ت ال�hاق

eون>o1 ق�ات االح0الل حاج#ا ع��sYا على _��l ال<فl ال$Wدw لق� ش$ال غ�ب الق�س، 
 .واح0?#ت ع�bات ال$���ات، ما تG1Y )أزمة م�ور�ة

وأقامo ق�ات االح0الل، حاج#ا ع��sYا ق�ب ج�Y بل�ة قل<�Lا، وفob0 ال$���ات واعاقo ح��ة 
&F>_األ .ت<قل ال$�ا wز�ارنة، أث<اء م�وره وأفاد ناد lاب ص�قي ص�یbال oأن ق�ات االح0الل اع0قل �Fس

&F>ارع االل0فافي ش$ال ش� جbمفاجئ أقام0ه ع<� ال �sYاج# عd(ق w. 
 oاعات، وقامYاس� رض�ان ق1ها لL فلhق�ات االح0الل ق��ة _�رة، واح0?#ت ال o$d0ك$ا اق

 .ال$�ا_<F& لعائلة ق1ها)اس0?�ا)ه، �X$ا اس�0لo على �ام�Fات م�ا��ة لع�د م& 
قوفي ق��ة زو�ا، ش<o ح$لة ت$�Xb واسعة، و��فo م& ت�اج�ها الع�sY في ق� ش$ال ش�  e w

&F>٤٨ع�ب ".ج"  
  ١٤ص/٢٤/٣/٢٠٢١ال�س�0ر 

***  
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  االح0الل یه�م م<#ال في مXa: شعفاt ش$ال الق�س
 

ال فـي حـي رأس  ه�مo ج�افات االح0الل ص�اح الFـ�م األر�عـاء، م<ـ#-  وفا٢٠٢١-  ٣-  ٢٤ الق�س 
 .خ$�X ش$ال الق�س ال$0dلة

وأفادت م>ادر مdلXة )أن ق�ات ��F1ة م& جX{ االحـ0الل ت�افقهـا ج�اف0ـان قام0ـا بهـ�م م<ـ#ل فـي 
  .ال$Xa:، وه� ��ارة ع& غ�فF0& مYق�فF0& )ال>¡Xح

نوأضافo ال$>ادر، أنه خالل ع$لXة اله�م ان�لعo م�اجهات مـع قـ�ات االحـ0الل فـي ال$sـان دو 
  .1لغ ع& وق�ع إصا)اتأن ی

  ٢٤/٣/٢٠٢١و�الة األن�اء الفلX>FhYة وفا 
***  

  ش�_ة االح0الل ت$<ع ال$�ا)hة ه<ادw حل�اني م& دخ�ل ال$Y?� اإلب�اXv$ي
  

 ال$�ا)hة ال$ق�سXة ه<ادw الdل�اني ،٢٣/٣/٢٠٢١ م<عo ق�ات االح0الل اإلس�ائFلي ی�م ال�الثاء
aي في م�ی<ة ال$Xvاإلب�ا �?Y$لم& دخ�ل الFل.  

وأوضـod الdلــ�اني أن االحــ0الل م<عهـا مــ& دخــ�ل ال$ـY?� اإلب�اXv$ــي )d?ــة أنهـا م$<�عــة مــ& 
، وع<ـ� نقhـة اإلب�اXv$ـيت�جهo إلى الaلFل قاص�ة ال>الة في ال$Y?� " وقالo  .دخ�ل األماك& ال$ق�سة

وأكـ�ت   ."ال0فX0{ )ع� فh( �dاق0ي الX<abة أبلغ�ني أن<ي م$<�عة م& دخ�ل األمـاك& ال$ق�سـة �لهـا
ع<ــ�ما أتلقــى قــ�ارات إ)عــاد عــ& ال$ــY?� : "ال$�ا)hــة ال$ق�ســXة أن االحــ0الل وق�اراتــه إلــى زوال، مــXNفة

  ".ناألق>ى، أك� واثقة وم0أك�ة أنه �$ا ت<0هي هyه الق�ارات ی�ما ما سF<0هي االح0الل
oا ال$<ع، قالyع ال: "وع& رسال0ها )ع� هXh0YL �aو�ل ش &FF>FhYل الفلOص�ل إلى رسال0ي ل�

  ."، أال ی���0ه:، لل$�bوع ال>ه�Fنيواإلب�اXv$يال$Y?� األق>ى 
  ٢٣/٣/٢٠٢١م�قع م�ی<ة الق�س 

*** 

  اع0�اءات/ تقار�� 
  wما الL wy?� في سل�ان ال$ق�سXة؟

  ن�اف ال#رو
 االح0الل ال0ه���Lة في ال$�ی<ة، عادت وSج�اءاتفي اح�ث ت�hرات وم0Y?�ات ال$bه� ال$ق�سي 

ًم حـي ال�ــ0Yان ال$الصــl لل$ـY?� األقــ>ى )أك$لـه م?ــ�دا، وذلـH )عــ� رفــNها بل�Lـة االحــ0الل )ق�ارهـا لهــ�
&FF>FhYي الفلـdان الsات ال$�قعة مع سXلغائها �ل االتفا�Sأوام� اله�م، و �F$?ة وتXات اله<�سhha$لل .

ًورفــoN مsd$ــة االحــ0الل إعhــاء ت$�یــ� بF$?0ــ� أوامــ� الهــ�م، ال0ــي وزع0هــا علــى ســsان الdــي مــWخ�ا، 
 عــ& ال$��ــ# - ح�Lقــة و_<Xــة ت�راتXــة"ًســ0ق�م ال1ل�Lــة )ع$لXــة هــ�م لل$<ــازل �افــة، ت$هFــ�ا إلقامــة و�ال0ــالي 

ّ ع�N ل?<ة ال�فاع ع& سـل�ان فaـ� أبـ� دLـاب أنـه وأك�، "١١/٣/٢٠٢١ ال�X$a - الفلFhY<ي لإلعالم w
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ًم& ال�اضح أن ق�ار االح0الل به�م حي ال�0Yان هyه ال$ـ�ة جـاد، مF1<ـا أن ه<ـاك ضـغ�_ا م ًّ ّ &Fـ$Xارسـها ال
  .ال�h0$ف، وأم� ال1ل�Lات وال$WسYات ال$ع<Xة )ال�bوع في ه�م الdي

مـ<ه: هـ: أوالد % ٦٣ فلFhY<ي، و١٥٥٠ م1<ى، sYL<ه ق�ا)ة ١٠٠ك�� م& أ ان إلىو�bار ه<ا 
 عامــا، فــي بلــ�ة ســل�ان ال$dاذLــة لل1لــ�ة الق�L$ــة فــي القــ�س ال$0dلــة ی�اجــه خhــ� الهــ�م ١٨ندو ســ& 

  !.؟…L wyw?� في سل�ان ال$ق�سXةف$ا ال. wالف�ر
�1Y$ال �Fغ w�اني ال0ه��hX0االس #F��0؟…قول$اذا هي في دائ�ة ال!  

  !؟.… االسhX0ان والdف��ات وال0ه?�F للsYانأع$الول$اذا تbه� سل�ان م�جات ال تz��0 م& 
  ؟.!…٢٠٣٠ م�0Y_& في الdي ق1ل العام ألف ٢٥ م& أك��ول$اذا �haL االح0الل إلحالل 

  !؟.… االح0الل في سل�ان٠أص�رها إدار�ا ًأم�ا ٦٢٨٠ي تفاصFل وما ه
ع$لXة إخالء ل$<#ل مـ&  أو فال sLاد L$� ی�م إال ون0ا)ع ه?�ما لل$0Yع$��& ال$F>_�0Y& الFه�د،

،&F>_�0Y$أو م<ازل سل�ان ل>الح ال oFات االح0الل على م>ادرة بhقة، أو إق�ام سلh>$ت في ال�Fأو ب 
  قــ�اروأق��هــا أحــ�ثها، و�ــان مــ& )أنفــYه:بهــ�مها  أو مــ& الــsYان )ــإخالء م<ــازله: لعــ�د إنــyاراتت�جXــه 

e )إخالء ب<اLة عائلة ال�ج1ي في حي )h& اله� )Yل�ان ج<ـ��ي ال$ـY?� األقـ>ى مـ& يالقNاء ال>ه�Fن
 -  فـ�دا مـ& العائلـةw٣٠ شقl تـأو ٣ن االسhX0انXة، وت�O0 م& "ع�Fhت ��ه<X:"سsانها، ل>الح ج$�Xة 

  .٢٠٢٠/ ٩ /٠٨ ال�الثاء - و�االت
 ســل�ان الــ>ام�ی& مــع أهــل مــا بـF& واالشــ�0اكات ال$�اجهـات والــ>�امات eأخــ�ون0ـا)ع مــ& جهــة 

 إقـ�ام ال$ـF>_�0Y& علـى ب<ـاء جـ�ار بـF& بFـ�ت ًأLـNامع جX{ االح0الل، ون0ا)ع  أو ال$0Yع$��& الFه�د،
، وغFــ� ذلـH الF�Oــ� "Xة فـي قلــG ال1لـ�ةالفلـFF>FhY& والF1ـ�ت ال0ــي اح0ل�هـا وأقــام�ا فFهـا بــWره: االسـhX0ان

�F�Oال.!..  
 االح0اللXـة فـي م�ی<ـة القـ�س، واإلجـ�اءاتحـ�ود لل$hhaـات  أووالX�dقة الYا_عة ان ال مYاحة 

 �Fـ� ان ال0ـ>عFـ�غhــ& األخh0ان و�Yة �ـان )ات?ـاه سـل�ان و�ات?ــاه حـي ال�ـXات ال$اضــ�>Yالـ e�علــى مـ 
 ت��F#ا م& ق1ـل األك�� تع�10 بل�ة سل�ان ال$ق�سXة ال$<hقة إذeاله� تd�ی�ا، ح�F ی��0# ه?�م االح0الل، 

�FYL في الl��h ال0ار�aي الwy یل0ف ح�ل أس�ار ال1ل�ة "االح0الل في ق>ة الdف��ات ح�ل الهsXل، ف$& 
علـى الX$ـF& تhـل ��ـة ال$ـY?� األقـ>ى علـى ال��hـl … الق�L$ة )الق�س، و�ل0ف )ات?اه عقـارب الـYاعة

س�اt و�اب ال$غار�ة، هyه ال��ة ال0ـي ت0?ـه أن5ـار ال$ـYل$F& إلFهـا لق�سـ0Fها، وت0?ـه ال�اصل بF& )اب األ
eو�ـ� ال$ـYاف� علـى LـYار ال��hـl إشـارة صـغ�Fة ،  أن5ار الFه�د ل#ع$ه: ب�ج�د الهsXـل ت0dهـاًأNLاإلFها 

الXة فـXY?� نفـYه  )اللغة الع��1ة، أw م�ی<ة داوود، وSذا ت�ع الالف0ة ال�1تق"ع�F دافF�": ب�تقالXة ت�Fb إلى
  ."ح�Xقة في سل�ان

 ال$<ـا_l أك�ـ� مـ& "حـي سـل�ان"وتعـ� ال$<hقـة ال�اقعـة ج<ـ�ب أسـ�ار ال1لـ�ة الق�L$ـة وال$ع�وفـة بــ
ًاســ0ه�افا ن5ــ�ا أله$0Fهــا ال0ار�Xaــة ال$#ع�مــة ل?$اعــات الh0ــ�ف االســhX0اني وخــالل الــY<�ات ال$اضــXة . ً

ً� عـ��b& م<ـ#ال فـي م<ـا_l م0ف�قـة مـ& سـل�ان م�ـل ت$o>s ال?$�Xات االسhX0انXة م& الـ�hXYة علـى نdـ
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�$ا سـ�hXت هـyه ،  وح�ل0ها إلى بWر اسhX0انXة مdا_ة )d$اLة أم<Xة مb�دة"عF& الdل�ة"و "عF& الل�زة"
و�انo ش�عo خالل س<�ات القلFلة ال$اضXة في تهfFـة ال$<hقـة ، ال?$اعات على مYاحة مه$ة م& الdي

  . وهي الX$Y0ة الع�1انXة لdي سل�ان" داودم�ی<ة"إلعادة ب<اء ما تhلl علXه 
ن وهي تـX$Yة أ_لقهـا ال$فاوضـ� " ال�dض ال$ق�س "نوه: Lع�10و هyه ال$<hقة قلG ما Lع�ف بـ

 وأصـ�وا فـي حF<ـه علـى اح0فـاªه: )الـ�hXYة ٢٠٠٠ناإلس�ائFل�F في مفاوضات �امG دLفF� األخ�Fة عـام 
Yابl ل��� سـل�ان )القـ�س الق�L$ـة، خاصـة م<hقـة علFها، و�انo مhhaات اسhX0انXة ع�ة أعل<o في ال

 ال$قـام "الdـي الFهـ�دw"و ، "ال1ـ�اق"حائ� ال�1اق، م<هـا شـl نفـl أسـفل سـ�ر القـ�س LفـNي إلـى سـاحة 
)غ�ض ت�ف�F األم& والd$اLة لل$F>_�0Y& خالل ت?ـ�اله: وتـ<قله: بـF& سـل�ان ، على أنقاض حارة ال�bف

  .والق�س الق�L$ة
، وهــyا مـا أكــ�ه "إلدعــاء الFهـ�د ب�جـ�د آثــار للهsXـل ال$#عـ�م"ال<ـ�Yة لهـ: وتO$ـ& أه$Xـة ســل�ان )

wع�N ل?<ة ال�فاع ع& أراضي سل�ان وم�ی� م��ـ# ال�ـ0Yان للX$>0ـة وحقـ� اإلنـYان، فaـ� أبـ� دLـاب،  ق
 ال$#�ـ� مـ& ال1ـWر ال0ـي إلFهـا LـNاف –  بـWرة٥٥إن عـ�د ال1ـWر االسـhX0انXة فـي سـل�ان ی1لـغ "الwy قـال 

o$Xةآلونة  في اأ��Fل– األخ$bت��0# في   ت ،lحل�ة"م<ازال وساحات وع$ارات شق wع0قـ�و "وادL :ن ألنهـ
  ."في وادw حل�ة كانo – ق1ل ثالثة آالف عام - )أن نbأة ال�ولة الع��1ة الFه�دLة

نأن _� االسX0الء على العقارات الع��Xة ت�O )ع�ة أسالGF، �0#و�ـ� ال�ثـائl"وأوضح أب� دLاب   ق
  ."ت��dلها للFه�د )اع�0ارها أمالك غائF1& أو w& أصdابها ذو الN$ائ� ال$0Fة،ش�ائها مأو 

 )ات?ــاه أســ�ار ال$ــY?� األقــ>ى، فه<ــاك "ســل�ان"أمــا )aــ>�ص األنفــاق ال0ــي یــ0: حف�هــا أســفل 
خ$Yة أنفاق ت: حف�ها م<y س<�ات، م<ها ما L>ل إلى س�ر األق>ى وآخ� L>ل إلى حائ� ال�1اق، وم<هـا 

وأوضـح أنـه أصـ�ر . "hقـة سـل�ان ال?<��Xـة، ومـا زالـo الdف��ـات جار�ـة علـى قـ�م وسـاقما L>ل إلـى م<
w�آت، م& أجل ف�ض أم� واقع ته��b>$ل أس$اء ع��1ة لل$�اقع وال$dل�ان تYخ�ا خ�ائ� ج�ی�ة لWم".  

ً، حF<$ـا أصـ�رت بل�Lـة االحـ0الل قـ�ارا به�مـه )أك$لـه، ٢٠٠٤وتع�د ق>ة حي ال�0Yان إلـى العـام 
ن نY$ة، ب�ع� ال1<اء دو ت�خ�X، رغ: أن �١٥٥٠ز�ع أوام� اله�م على سsانه ال�الغ ع�ده: و��أت ب0 e

  .أراضXه ذات ملXOة فلX>FhYة خاصة، وو�z إسالمي
ّو�قع حي ال�0Yان )Yل�ان في وادw ال<ار، بF& حـي وادw حلـ�ة والL�dقـة ال�_<Xـة ل$dـ�X أسـ�ار 

��ي لل$ـY?� األقـ>ى ال$�ـارك، و�$0ـ� علـى مـYاحة  م0ـ� مـ& الـ�Yر ال?<ـ٣٠٠ًالق�س غ��ا، و��عـ� نdـ� 
¬إرثا حNار�ا تار�Xaا للbعG الFه�دw"ً دون$ا، ی�عي االح0الل أنه L$�ل ٧٠ ¬ ، لyلH ع$ل على ته��� اس$ه "ً

  ."ح�Lقة ال$لH داود"وت��dله إلى 
ة لــ�ع@ أجــ#اء بلــ�ة ســل�ان، إال أنهــا لــ: تــ�ف� م< XلsXv خــ�ائ� oات، ص�ق�>Yّــوعلــى مــ� الــ ّ ــ ُ hقــة ّ

قالزمة ل�0سع الdي ول: ت#د م& حق� ال1<ـاء �Xـه، ومـع تعـاª: االك50ـا® )ال1لـ�ة، بـ�أ سـsانه )ال1<ـاء مـ&  ّ
ندو ت�خ�X، ح0ى )ات�ا ال�Fم ی�اجه� خ�h ال��b0� وال�0حFل   .ن
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و�baى سsان الdي م& خ�hة صه�FنXة غ�F م�1Yقة )اإلق�ام على اله�م ال?$اعي، وهي سا)قة 
 .س، وال�Xــام ب�0حFــل أحXــاء )أك$لهــا بهــ�ف تف��ــغ ال$�ی<ــة مــ& ســsانها األصــلFF&خFhــ�ة فــي تــار�خ القــ�

ّو�sــbف أبــ� دLــاب لـــ$�اسل<ا، أن أهــالي حــي ال�ــ0Yان اتaــyوا قــ�ارا )ال0ــ>�w وال0ــ>عF� ل$�اجهــة ج�افــات 
  .االح0الل، وح$اLة م<ازله:

 انOفاء االح0الل، ّوأوضح أن ال$ق�سFF& ن?�dا في )ع@ الdاالت، ب�ح�ة ص$�ده:، الع$ل إلى..
ّوأك� أب� دLاب، أن  .و�ان آخ�ها م�اجه0ه: ب�فNه: ت��GF ب�ا)ات إل�0OونXة على ب�ا)ات ال$Y?� األق>ى ّ

نســsان الdــي شــ�ع�ا )إقامــة خX$ــة اع0ــ>ام ثاب0ــة مــ& أجــل م�اجهــة قــ�ار الهــ�م ال?$ــاعي، وســXع#زو 
�sفــة قــXNة ســل�ان وحــي ال�ــ0Yان مــا L?عــل ه<ــا فــي الaالصــة ال$ .صـ$�ده: )االع0ــ>ام ال$�0اصــل فFهــا

نقXNة م��#�ة في ص$X: ال>�اع مع االح0الل في قلـG ال$�ی<ـة ال$ق�سـة، فهـ: Lع$لـ� )ـال �لـل مـ& اجـل 
ه: ال$0علقـة )ال$<hقـة، $ صXاغ0ه صه�FنXا )$ـا یـ0الءم مـع مـ#اع)إعادة ال$#ع�م "ال�dض ال$ق�س ته���"

مــ0Yق1ل ال$�ی<ــة .. وال$ــ0Yق1لةوالــXYادى اله��ــة  م�حلــة ج�یــ�ة مــ& الــ>�اع علــإلــى ن<0قــل أن<ــامــا Lع<ــي 
eال$ق�سة، م$ا LقN0ي م& �افـة الهfFـات والقـ� ال$ق�سـXة وغ�Fهـا الع$ـل )sافـة الـ1Yل ال$$s<ـة مـ& اجـل 

  ...! سل�ان في مع��0ه: ال�ج�دLةأهلدع: ص$�د 
  ٢٢/٣/٢٠٢١م�قع ص�ت الع�و�ة 

***  

  تقار��
  مام ال?<ائXة ال�ولXة؟ّكzX تع$ل دولة االح0الل ل0عFhل الd0قlF أ

  

ّال$��Xـة العامـة لل$sd$ـة ال?<ائXـة فـات� ب<ـ�Yدا أن   أعل<ـo–م�ی<ة القـ�س   م�قع–wب�اءة درز 
ًم10sها سXف0ح تX�dقا رس$Xا في ج�ائ: ال�dب في األراضي الفلX>FhYة، وسbX$ل الd0قlF _�في ال>�اع؛  ً

0sأولي أج�اه م �dا الق�ار جاء )ع� فyدا إن ه�Y>ب oوقال �d1٥ها اس0$� ن �sXس lFقd0ن الSن أع�ام و ّ
ًم0Yقال وم�ض��Xا وحXادLا ً ، تY$لo دولة االح0الل خhا)ا م�ج#ا م�sنا م& صفdة  .ً ًووفl اإلعالم الع�1 ً ً w

، ٢٠١٤ّون>ف صفdة، ح�ل ال$dاور ال0ي س�00لى ال$sd$ة الd0قlF بها، وهي الع�وان على غ#ة عـام 
ّ الع��1ـة إن م?لــ� األمــ& ١٣وقالـo الق<ــاة . ، وسXاسـة االســhX0انe٢٠١٨ومـ�FYات العــ�دة ال1Oـ� عــام 

نالق�مي اإلس�ائFلي اج0$ع )عج وص�ل ال�سالة لل1�ء فـي صـXاغة رد إسـ�ائFل، إذ سـ�sX لـ�یها  ً ی�مـا ٣٠ّ
ّو�أتي هyا اإلعالن )ع� أقل م& شه� م& إعالن الغ�فة االب0�ائXة في ال$sd$ة أن اخ0ـ>اص  .ّل0ق�L: ال�د ّ
ــة عــام ال$sd$ــة ــX>FhYة ال$0dل ــb$ل األراضــي الفل L ــي$Xــة فــي ١٩٦٧ اإلقل L�Fــ�ائ�ة ال0$ه ّ إذ أصــ�رت ال

ّ، قـ�ارا )األغلX1ـة LقـNي )ـأن االخ0ـ>اص اإلقلX$ـي لل$sd$ـة ٥/٢/٢٠٢١ ال$sd$ة ال?<ائXة ال�ولXـة، فـي ً
$bـL ال0ـي هـي دولـة _ـ�ف فـي ن5ـام رومـا األساسـي، هـ� اخ0ـ>اص ،&FhYالة في فلـdة إلى ال�Y>ل )ال

ً، تd�ی�ا غ#ة والNفة الغ��Xة، )$ا في ذلH ال�hb ال�bقي ١٩٦٧م<y عام " إس�ائFل"ّاألراضي ال0ي ت0dلها 
نوأك�ت الـ�ائ�ة أن ق�ارهـا Lق0ـ>� علـى تd�یـ� نhـاق اخ0ـ>اصها اإلقلX$ـي مـ& دو أن Lع<ـي . م& القـ�س ّ ّـ
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ّذلH أن لها األهلXة ال$�Fا�Xة للفـ>ل فـي ال$ـYائل ال$0علقـة )�Xـام دولـة ِ مـا )ـsbل ملـ#م لل$?0$ـع الـ�وليّ ُ ٍ .
 Hح�ل مآل تل :sdال l10Yائلة القان� ال�ولي وال ت_ odود ت�dه، فهي ال تف>ل في ت<ازع ح�ل الXنوعل ٍ

نوم�ل$ا هاج: ال$WYول� اإلس�ائFل�F ق�ار الغ�فة االب0�ائXة ح�ل  .الd�ود  ال$sd$ـة اإلقلX$ـي، صاخ0>ان
إســ�ائFل ت0عــ�ض "ّالd0قFــl، وقــال رئــ�X ح�sمــة االحــ0الل إن ســارع�ا إلــى مهاج$ــة إعــالن ب<ــ�Yدا فــ0ح 

 &FFار�� اإلرهابdL &یyال &FFال واألخالقh(ازة ال0ي ق�رت أن ج<�دنا األd>$ة الXة ال�ول$sd$نله?�م م& ال
نال$sd$ة ال0ي أ�o$X لN$ان ع�م ت�Oار الف5ائع ال0ي ارت1Oهـا ال<ـاز�� "ّ، وSن "ال�bسF& ه: م?�م� ح�ب

و�انـo الل?<ـة ال�زار�ـة الaاصـة )ال$sd$ـة ال?<ائXـة، ال0ـي  ".ّ ت�جه ق�اراتها ضـ� دولـة الFهـ�دض� الFه�د،
Lّق�دهـا الـ�ز�� الـYابl زئXــz إلOـF&، ردت علـى قــ�ار الغ�فـة االب0�ائXـة )ـاق�0اح ج$لــة مـ& الhaـ�ات ال0ــي 

ّ�عــة أن تــb$ل فــ�ض عق��ــات علــى مــWYولF& فــي الــYلhة الفلــX>FhYة مــ& بF<هــا مــ<عه: مــ& الــYف� بyر
ّالفلFF>FhY& یه�دو ال$WYولF& الXYاسFF& والعF��sY& اإلس�ائFلFF& )الd� م& ح��ة ح��0ه: ع�1 أوام�  نّ

ــال قـــ� تـــ>�رها ال$sd$ـــة eومــ& ال�0صـــXات األخـــ� اتهـــام مــWYولF& فلـــFF>FhY& )ـــال��d0@ علـــى . اع0ق
ّاإلرهاب، واتهام مWYول فلFhY<ي في �ل م�ة ی0ه: فFهـا مـWYول إسـ�ائFلي )ا إضـافة . رتOـاب جـ�ائ: حـ�بُ
تقـ�م بهـا الــYلhة " ع�ائXـة"إلـى ذلـH، أوصـى إلOـF& )ال1<ـاء فـي مـ�0Y_<ات الـNفة فـي مقابـل �ـل خhـ�ة 

نتع$ــل ســلhات االحــ0الل علــى الــNغ� علــى الفلــFF>FhY& إلج�ــاره: علــى عــ�م ال0عــاو مــع و .الفلــX>FhYة
��ــz ال$ــbار�ع االق0ــ>ادLة عــ& ، ب٢٢/٣/٢٠٢١ فقــ� هــ�دت ســلhات االحــ0الل، فــي. ال?<ائXــة ال�ولXــة

ه " كان"وقالo ق<اة . الفلFF>FhY& في حال ت�جه�ا إلى ال$sd$ة ّـالع��1ة نقال ع& م>ادر إسـ�ائFلXة إن لـ& "ً
&FF>FhYل والفلFإس�ائ &Fة بLار�ع اق0>ادbث$ة م �Oّت   ...".ن

 ثالثـة ، ب�أ رئ�X دولة االح0الل رؤوفF& ر�فلF& ج�لـة فـي أورو�ـا تـ0Y$�١٦/٣/٢٠٢١ في... 
أLام وتb$ل أل$انXا وال<$Yا وف�نYا للقاء مWYولF& أورو�FF& و��d ع�د م& ال$لفات مـ& بF<هـا ال$sd$ـة 

وقـال ر�فلـF&  .نX>0اه� ال?<ائXة، و��افقه رئ�X هfFة األر�ان الع��sYة لل?X{، أ�zX ��خافي، )hلG م&
  ".<ا في هyه القXNة ال$ه$ةننd& على ثقة م& أن أص�قاءنا األورو�FF& سXقف� مع"في هyا ال>�د 

wو�ان م�قع أك�FYس نقل ع& مWYولF& إسـ�ائFلFF& ق�له$ـا إن دولـة االحـ0الل ت<ـ� ال�0جـه إلـى  ّ َ
عــ�bات الــ�ول فــي العــال:، ومhال01هــا ب�0جXــه رســالة ســ��ة إلــى ال$��Xــة العامــة فــي ال$sd$ــة ال?<ائXــة 

، وذلـH )عـ� قـ�ار الغ�رفـة "إسـ�ائFل"d0قFـl ضـ� ًال�ولXة فات� ب<�Yدا، ل$hال01ها )ع�م ال$Nي ق�ما )فـ0ح ال
و�GYd ال$�قع، وجهo خارجXة االح0الل رسالة س��ة إلى ع�bات . االب0�ائXة ح�ل االخ0>اص اإلقلX$ي

الYف�اء اإلس�ائFلFF& ح�ل العال: تN0$& تعلX$ات لهـ: )ـأن ی1ـ�أوا ال�0اصـل مـع ح�sمـات الـ�ول حFـ� هـ: 
نمعF<� وأن hLل�1ا إلى وزراء خار   .ّجXة هyه ال�ول إص�ار بXانات ض� الق�ارّ

  ٢٣/٣/٢٠٢١م�قع م�ی<ة الق�س 
***  
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  ب�نامج عF& على الق�س
  عF& على الق�س ی<اق{ ح$لة إلنقاذ سsان حي الXbخ ج�اح

 

ن سل� ب�نامج عF& على الق�س الwy ب�ه ال0لف#�� االردني، - ) ب�0ا( آذار ٢٣ع$ان  
  .م& ال�0حFل ال0ي ا_لقها سsان حي الXbخ ج�اح في الق�ساالث<F&، ال�Nء على ح$لة االنقاذ ی�م

وع�ض ال�1نامج في تق���ه االس�1عي ال$>�ر في الق�س، مbاه� لdي الXbخ ج�اح مع اق�0اب 
، وتN: اك�� ٢٨)ال<�Yة للعائالت ال$ق�سXة ال$ه�دة )اإلخالء في الdي، وال�الغ ع�دها " ال�aاب"ساعة 

، ح�F س0F: اخالء اراضFه: وم<ازله: ل>الح ال?$�Xات االسhX0انXة ال0ي ته�ف ل��d0ل ًا ف�د٥٠٠م& 
هyا الdي الع��l الى حي اسhX0اني، )ع� ان رفoN مsd$ة االح0الل ال$��#�ة _ل�ات االسf0<اف ال$ق�مة 

  .م& ق1ل الفلFF>FhY&، وأص�رت ق�ارا )اإلخالء
أ_لقها اهالي الdي ونhbاء، على م�اقع ال�0اصل وأشار ال0ق��� الى الd$لة االل�0OونXة ال0ي 

إلL>ال "، وجه�ا خاللها دع�ة لل?$Xع لل$bار�ة )الd$لة "أنقyوا حي الXbخ ج�اح"االج0$اعي تod شعار 
)GYd ما قالo ال$ق�سXة ر�: عارف ح$اد ال0ي ت: اص�ار ق�ار م& ال$sd$ة )إخالء " اص�اته: للعال:

  .ب0Fها
الd$لة وصلo الى مYامع ال$?0$ع ال�ولي، ح�F زارت وف�د م& وأوضح ال0ق��� ان اص�اء 

الق<>لXات واالتdاد االورو�ي واالم: الd0$�ة واالون�وا الdي، وأعل<�ا تNام<ه: مع العائالت في ص�اعه: 
  .م& أجل ال�قاء

نم�ی�ة شWو االون�وا في الNفة الغ��Xة، غ��& ل���، قالo في ح�ی�ها خالل ال0ق���، انه: 
ن الNغ� وال$<اص�ة )ال<Xا)ة ع& هyه العائالت الح�0ام القان� ال�ولي االنYاني في الق�س dLاول� ن

 wه العائالت ل0فادyل�ع: ه oة، ودعX��bال"�Oل$L ل ماOة، " نفق�انه: لXه: لل$�ة ال�ان�F?ته wوتفاد
  .خ>�صا وان ل�یه: ا_فاال

?Y$ث ال0ق��� ع& معاناة اهالي بل�ة سل�ان ج<��ي ال�dی�اجه ك$ا ت �Fاألق>ى ال$�ارك، ح �
w )ال$fة م<ه:، خ�h اله�م الف�ر ٦٣ شsbL ،�aل اال_فال ١٥٠٠ م1<ى sYL<ها اك�� م& ١٠٠ق�ا)ة 

في أعقاب _لG ق�م0ه بل�Lة االح0الل ق1ل أسابXع، ض$& م�ha اص�ح واضdا لل?$Xع، وه� ته��� 
&s$م oم�ی<ة الق�س )أس�ع وق.  

ان : " في حي ال�0Yان )Yل�ان، الdاج اح$� ال��اسي، قالصاحG أح� ال�F1ت ال$ه�ة )اله�م 
�bوال )ال� �?dة، ال ته0: ال )الXه دولة ارهابyا )انه "ه��Wخائفا م& االح0الل"، م �Xوانه س�ف ی�قى "ل ،

نال$�ت واح� وانه ل& ی�عه: Lأخyو "داخل ب0Fه وسhXلG م& االح0الل ه�م الoF1 علXه، واضاف )ان 
  ."ارضه وو_<ه
قNاف ال�1نامج الL wyق�مه االعالمي ج��� م�قة، ال$�ی� ال0<فwyF لل><�و الهاش$ي واس0

إلع$ار ال$Y?� األق>ى و��ة ال>�aة ال$�bفة، ال���0ر وصفي �Xالني، الwy بF& ان مع��ة اهالي 
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لألرض " ت��dل _اب�" ع<�ما اص�رت ال$sd$ة االس�ائFلXة ١٩٧٢م<hقة الXbخ ج�اح ب�أت م<y العام 
 م�0، ل>الح ج$�Xة اسhX0انXة تY$ى ج$�Xة الFه�د ٣٠٠ دون$ا و١٨<F& علFها ومYاح0ها القا_

نالغ��FF& وج$�Xة الFه�د ال�bقFF& دو وجه حl ودو اث�ات ملXOة   .ن
وأضاف انه: في ص�اع ومsاب�ة مع مdاك: االح0الل وال$F>_�0Y& الhامعF& )إخالئه: م&  

 y>ا٤٩م<ازله: م :sd( ع�ب و��ع: م& ن عاما، وه: صام�و &Fامdة م& خالل مXاب�ة القان�نs$ل
  .نمdاف5ة ووزارة شWو الق�س، و��ع: وم0ا)عة م�اش�ة م& ال$$لOة االردنXة الهاش$Xة

 &Fة بXقة عق� اصلXار وثNاف _ال01ه: )إحh$ة الLة ب<هاXلFة االس�ائ$sd$وأشار الى أن ال
ال0ع$�F االردنXة، مع�10ا هyا االم� ت��Yفا ال$0Yأج��& في م<hقة الXbخ ج�اح و�F& وزارة اإلنbاء و

وح??ا )ا_لة، الن االهالي ع<�ما تق�م�ا )ع�bات ال�ثائl ال0ي زودته: بها االردن، ل: YLعفه: ذلH امام 
  .ال$dاك: االس�ائFلXة رغ: ص0dها

واسb0ه� الXOالني ب�ثائl اصلXة م& االنbاء وال0ع$�F ت�o1 انها ع$لo على اس0$الك قhع   
w، اضافة ل�ثائl ت�d اس$اء ج$Xع ال$0Yأج��&، الف0ا الى ان ٢٨اضي وت�ز�عها على ال$0Yأج��& الاالر

ج$Xع هyه ال�ثائl تع�10 ح?ة امام ال$dاك: االس�ائFلXة اذا �انo صادقة وت��� احقاق الld وا)قاء سsان 
ق1ل اس0$الكها م& وع& ادعاءات االح0الل )$لXOة هyه االراضي لFه�د . حي الXbخ ج�اح في مYاك<ه:

نالYلhات االردنXة، اوضح الXOالني ان ال$dامF& الyی& Lع$ل� على القXNة ح>ل�ا على وثXقة م& وزارة 
الaارجXة الX��0ة، تفF� )ع�م وج�د ما ی�o1 )ان قhعة االرض ال$bار الFها ت: ش�اؤها م& ق1ل ج$�Xة 

  .الFه�د ال�bقFF& ل�e ارشzX الhاب� الع�$اني
eى ح?ة اخ� صادرة ع& ال$sd$ة الX��bة االسالمXة في الق�س ومdف�ªة في ك$ا أشار ال
 اw )ع� ادعاء ش�اء الFه�د لالرض، تفF� )ان االرض ت: ش�اؤها م& ش�a ١٨٩٥ارشXفها تع�د لعام 

واس0ع�ض الXOالني )عNا م& . ١٩٦٦ی�عى ال1<�ك، وت: ت�oF1 هyه ال$عاملة في ال$sd$ة الX��bة عام 
Lی<� ال1<� ب<�د عق� اال �Fخ ج�اح، حXbة واالون�وا واهالي الXمة االردن�sdال &F١١?ار ال$�قعة ب 

قعلى تف��@ ملXOة العقار الى ال$0Yأج�، دو تأث�F هyا االتفاق في حق� ال$0Yأج� في ع�دته الى  ن
تق�ل ونفى الXOالني االدعاءات ال0ي . و_<ه وفي اw تع��@ ع& م$0لOاته فFها او حق�قه الXYاسXة فFها

ق)أن االردن اسق� حق� هWالء القا_<d� &Fق� الجFf& وحl الع�دة داخل ال�a األخ�N، م�Fbا الى ان  ق
ال�ثائl ت�o1 حقه:، وأن االردن ل& ی0أخ� ول& ی�خ� جه�ا ب0ق�L: ال�ثائl ال$�0ف�ة لF�ه، وال )ال�ع: 

 ج�اح ح><ا م<Xعا وس� الXYاسي وال�بل�ماسي، وحb� الNغ� ال�ولي م& أجل اال)قاء على حي الXbخ
  ب�0ا –. الق�س الX��bة وعلى مق��ة م& الق�س الق�L$ة

  ٢٤/٣/٢٠٢١و�الة االن�اء االردنXة 
*** 
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  آراء ع��Xة
 أه$Xة تFsbل ل?ان قان�نXة ل�ص� ال?�ائ: اإلس�ائFلXة

 wس� الق�وة
)ع� ان دخل ق�ار ال$sd$ة ال?<ائXة ال�ولXة م�احل الlF1h0 وال0<فyF الع$لي ال ب� م& ال�Xام 
)ال?ه� والع$ل القان�ني م& ق1ل ال$<�5مة القان�نXة الفلX>FhYة والع��Xة واالنhالق لFsb0ل اوسع ج1هة 

نال�ولي ت�O مه$0ها �bف وفNح ج�ائ: االح0الل االس�ائFلي wقان�نXة وSعالمXة على ال$�0Y الع��ي و
 yأخXا الع$ل لyع هXت�س G?ة، و�X>FhYاالف�اد وال?$اعات واألرض الفل ld( 1ها ع>ا)اتهOال0ي ت�ت
اشsاال وS)عادا م0ع�دة في ا_ار ت�جه ال$sd$ة ال�ولXة وض�ورة اش�اك ال$?0$ع ال�ولي ووضعه في ص�رة 

ن�0ه ون�bها وت�ثXقها على ال$�0Y الع��ي وال�ولي ل�O0 م�ج�Xة قان�نXة ج�ائ: االح0الل وع<>� e
 .وSعالمXة امام ال$WسYات ال�ولXة والع��Xة ال$0a>ة

وال ب� م& اتaاذ ق�ار م& ق1ل ال�Xادة الفلX>FhYة وال�Xام بsb0ل ل?ان قان�نXة تع$ل على رص� 
ل�ولXة ل$قاضاة ح�sمة االح0الل مع اه$Xة ت<lFY وتF?Yل ال?�ائ: اإلس�ائFلXة ورفعها لل$sd$ة ال?<ائXة ا

تلH ال$�ا�z مع ال$sلة االردنXة الهاش$Xة و�Xادته الهاش$Xة صاح�ة ال�صاLة ال0ار�Xaة على ال$ق�سات 
قاإلسالمXة وال$XdXYة م$�لة )ال$لH ع1� هللا ال�اني ب& الFYd& وال0ي ت�افع و�اس0$�ار ع& الdق� 

م وعاص$0ها الق�س ١٩٦٧ل$0Yقلة على ح�ود ال�ا)ع م& ح#��ان عام الفلX>FhYة وSقامة ال�ولة ا
 .الX��bة

نو�ات م& ال$ه: ت?<F� ال$��z القان�ني علي ال$�0Y الع��ي وال�ولي �� ان الXYاسة  w
والعالقات ال�ولXة تsb( �>0Yل ��F1 في ال�F�O م& ال>�اعات إلى ال<احXة القان�نXة والق�ارات ال>ادرة ع& 

�ولXة واألجه#ة ال0ا)عة لها، وفي ض�ء ق�ارات ال$sd$ة ال?<ائXة ال�ولXة وأه$Xة ما ت: اتaاذه ال$<5$ات ال
م& ق�ارات ��نها تsbل االساس ال$1�ئي وال$�ج�Xة القان�نXة ال�ولXة وتGY0O ق�اراتها القNائXة صفة 

 .ال$>�ا�Xة والbفا�Xة ال�ولXة
ًقا م& ال$�ادئ القان�نXة واألخال�Xة ومYاعي وال$sd$ة ال?<ائXة ال�ولXة اتyaت ق�اراتها انhال

ًتdقlF األم& والYل: العال$ي ع$ال ب<5ام روما األساس، ح�F أص�رت ال$sd$ة ال?<ائXة ال�ولXة، أخ�Fا،  ً
م وح�دتها )الNفة ١٩٦٧ًق�ارا ی<� على والی0ها القNائXة على األراضي الفلX>FhYة ال$0dلة عام 

ًقhاع غ#ة، عل$ا أن انN$ام ح�sمة دولة فلFhY& إلى ال<5ام األساس الغ��Xة )$ا فFها ش�قي الق�س و
، و�Y$ح لها ان ت0ق�م )ال0قاضي على ال?�ائ: ٢٠١٥لل$sd$ة دخل حF# ال0<فyF في نYXان عام 

  .اإلس�ائFلXة )أث� رجعي لعق�د _��لة م& االح0الل وال�حXbة اإلس�ائFلXة
ل��@ على القادة الXYاسFF& والعF��sY& اإلس�ائFلFF& ق�ار ال$sd$ة ال?<ائXة ال�ولXة یX0ح إلقاء ا

 &s$Xوالق�س، وس &FhYالع#ل م& أهل<ا في فل &FFة ض� ال$�نXائ: ح�ب وج�ائ: إ)ادة ج$ا��?( &F$ال$0ه
ًهyا الق�ار ال$ه: م��0Yال م& مdاك$ة االح0الل وقادته على ج�ائ$ها ال$0$�لة في االسhX0ان وم$ارسات 

لى ال$ق�سات اإلسالمXة وال$XdXYة، واس0$�ار اقd0ام ال$Y?� األق>ى ال$�ارك ال0ه��� واالع0�اء ع
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قومdاولة اقd0ام وح� الYX>Oة األرث�ذ�XYة ال�ومانXة في الق�س، وج$Xعها ج�ائ: )bعة ت0Yه�ف 
 .اإلنYان واألرض وال$ق�سات وته�د اله��ة الNdار�ة الع��Xة االنYانXة في فلFhY& والق�س

YسW$ه ال$هام وال ب� م& الyالع$ل على ال<?اح في ه &Fامd$ادات ونقا)ات الdة واتXق��dات ال
قال�_<Xة ال�F1Oة وال0ي ت�ع: الdق� الفلX>FhYة ال�اب0ة وتNع ح� ل$$ارسات االح0الل وأه$Xة اس�$0 
الlFY>0 مع ال$WسYات الع��Xة م& خالل الع$ل ال?$اعي الع��ي وت�ف�F ال�ع: واإلس<اد القان�ني ال�ولي 
األم� الwy م& شأنه ال0أكF� على ق�ارات الX��bة ال�ولXة ال0ي تhالG ح�sمة االح0الل االنdYاب م& 
األراضي ال0ي اح0ل0ها وو�z االسhX0ان في الNفة الغ��Xة )$ا فFها الق�س )اع�0ارها أراضي م0dلة 

 Gعbض� ال �F?ة وم$ارسة الق0ل واإل)ادة وال0هX>FhYف?�ائ: اح0الل األراضي الفل Gلh0ي ت>FhYالفل
خ�hات ع$لXة قان�نXة عقابXة تYاه: في إنهاء االح0الل اإلس�ائFلي ووضع ح� لل5ل: ال$$ارس على أهل<ا 

&FhYفي فل.  
  ١٣ص/٢٤/٣/٢٠٢١ال�س�0ر 

*** 
 أنقyوا الق�س م& ح$الت الh0ه�F الع�قي

 علي اب� ح1لة
ت0ع�ض م�ی<ة الق�س لd$لة تhه�F ع�قي م$<هج ف$fات األس� وال$<ازل في الXbخ ج�اح 

 عائلة مق�سXة )$ا ٢٨وسل�ان مه�دة )اله�م وته?�F سsانها ض$& ع$لXة تhه�F ع�قي غ�F م�1Yقة، 
ندو )ال0ه?�F م& ق1ل ال?$�Xات االسhX0انXة )d$اLة مdاك:  ف�دا في حي الXbخ ج�اح مه�L٥٥٠قارب 

 y>ان االح0الل قائ: مX� في الق�س، إن &FF>FhYل واالس0ه�اف للفلFاسة ال�0حX0$� سYت �Fاالح0الل، ح
 &FsYت: ت �Fتها ح�Fة م& ب�O>ه العائالت ال0ي ه?�ت في الyه &FF>FhYالع�قي للفل �Fهh0أته على الbن

ق، م& ق1ل وزارة اإلنbاء وال0ع$�F األردنXة )ال0عاو مع األون�وا ف� أرض ١٩٥٦ هyه العائالت عام ن ّ
 . م�0 م��ع في حي الXbخ ج�اح٨٠٠ً دون$ا و١٨ال0ي ت1لغ مYاح0ها » ك�م ال?اع�ني«

عائالت ع�ی�ة مه�دة )االق0الع م& جyورها ل�sXس ال$bه� في ذاك�ة أ_فاله: رواLة أج�اده: 
ن �bX�L هyا ال�اقع م?�دا في ªل )قاء ال$ق�سFF& دو أدنى ح$اLة في وج�اته: ح�ل ال<�Oة فه: ن

م�اجهة أع0ى دولة في العال: فعائالت ال�جاني وال�اودw وال�Oد وسsافي وأب� حY<ة وال>�اغ وغ�Fه: 
وج�وا أنفYه: وح�ه: في الw�<0 لهyا ال?�1وت ال>ه�Fني، فل: L?�وا سX1ال إال وق� سل�Oه ف�0جه�ا 

0الل واالسf0<اف وج$Xعها تع$ل ض$& م<�5مة واح�ة للقNاء على �ل ما ه� فلFhY<ي في ل$dاك: االح
الق�س وSن دل هyا فه� ی�لل على ف�ض الXYادة الفعلXة على األرض ل�ولة االح0الل فOل ما ه� 

 .فلFhY<ي م0Yه�ف في الق�س
bLّار إلى أنه في م<0>ف ال�YعX>Fات، رفعo ال?$�Xات االسhX0انXة دع� ض� e  أر�ع عائالت ُ

eتقh& الdي ل�hدها م& م<ازلها، لO& ال$dاك: اإلس�ائFلXة آنyاك رفoN ال�ع� على أساس أن  ّ
نوم�F$d قان�نا، م& دو أن تف�d ال#ع: الFه�دw )$لXOة األرض نالفلFF>FhY& م0Yأج�و ًن ّ . ،Hع� ذل(



  

 
٢٢

ّتف�عo ع�bات القNاLا وال?لYات، ل00?#أ مYألة الdي إلى أج#اء م0<اث�ة ّ ّ، وت�d0ل إلى دع� ض� عائلة ّ e ّ
ٍ ووقع األهالي ضXdة ل$dام ١٩٨٢ّما أو عائالت ع�ة ول�X �ل العائالت وال�F1ت، ح0ى جاء عام 

ّیه�دw ی�عى ت�سXا ��هF&، ت�افع ع& ن�d ع��b& عائلة ض� قNاLا تhال1ها )إخالء م<ازلها، لO<ه أب�م  ُ
ّنXة ی<� على اإلق�ار أن ملXOة األرض تع�د إلى م& وراء ªه�ره: اتفاق ت��Yة مع ال?$�Xات االسhX0ا

وعلى رغ: إنOار العائالت تلH . ً عاما٩٩ًالFه�د، مقابل و�z _�د العائالت وت��Xعها إL?ارا لل?$�Xات لـ
 o01ة أث��Y0ار ع<� عل$ها بها، إال أن ال?Lها دفع اإلNة ورفXا« ّاالتفا�Xه�د » ًقان�نFة األراضي للXOمل

َّك� ال$dامي مsل ّفا م& األهالي )ال�فاع ع& م>الdه:، وق� اس0$� ال�ضع على ما ه� علXه ح0ى وفاة ن ً
 .َّك�هF& نهاLة الY0عX>Fات، لsXلف )ع�ه مdامXان فلX>FhYان

، ٢٠٠٨نفي ال<X0?ة، ن?ح ال$�0Y_<� والع�و في _�د أول ثالث عائالت م& الXbخ ج�اح في 
�F1ًت الdي ق�Yا وقه�ا، و��أوا ال$NاLقات نواس�0_& في ب�Fته: م�0Y_<� صاروا م?اور�& ل ً ّ

ّواالس0ف#ازات ال$00الXة إلرغام )�Xة العائالت الفلX>FhYة على ال�حFل، �$ا )قoF ش�_ة الع�و تb& ه?$ات 
ّعلى الفلFF>FhY& بyر�عة شsاو م& ال$F>_�0Y& الyی& اغ0>�1ا ب�Fتا داخل الdي ً e . G0s$تق��� ل lووف

َ، _�د ٢٠١٠أك���0 / لX>FhYة ال0ا)ع لألم: الd0$�ة في ت��b& األولفي األراضي الف» أوتbا« 
دی& ب0ه?�Fه:٥٠٠ً فلX>FhYا م& ب�Fته:، وال ی#ال ٦٠نال$�0Y_<� أك�� م&  و�قع هyا .  آخ��& مه�َّ

 GF1_ :ل اس$dL نه�� ،&FF>FhYوالفل &F$لY$ة في الق�س، وله رم#�ة ع<� ال$L�ي ش$ال ال1ل�ة القdّال
ًاألی��ي، وق� قh<ه ال$ف0ي أمF& الFYd<ي، وه� NL: ع�دا م& ال$�اك# وال�ع�ات صالح ال�ی&  ّ

 .ال�ی1ل�ماسXة
إن حي الXbخ ج�اح �$ا غ�Fه م& األحXاء ال$ق�سXة م0Yه�ف )XYاسة الh0ه�F الع�قي وال�0حFل، 

 وSنقاذ في ªل هyه اله?$ة ال�bسة ال$0Y$�ة م& االح0الل ق�ر الsYان إ_الق ح$لة إل�0OونXة لd$اLة
حي الXbخ ج�اح، االردن قام ب0#و�� ال$ه�دی& )ال�hد )sافة االوراق وال$0Y<�ات ال�س$Xة ال$>ادق علFها 
نم& ق1ل ال�sdمة األردنXة وال0ي ت�o1 ملXOة االهالي لالرض ال0ي sYL<�ها و�hال�1 ال$?0$ع ال�ولي 

ق�سي ال�Fم م�قل به$�مه ال$0aلفة )الNغ� ال?�w على ح�sمة االح0الل، فال$) االن�وا(وو�الة الغ�ث 
 oF1�0ة لXة واق�Xة ع$لXفعل �hا ن��� خyا، لهX0ه�ف ی�مYة فه� مX>FhYوه��0ه الفل :Xوال0عل &sYفي ال
ال>$�د وال ن��� خ�hا ع>$اء ت�اعG مYامع اهل الق�س، مhل�ب خhة و_<Xة فلX>FhYة شاملة وه<اك 

��ح�ة واح�ة به�ف تع#�# ال>$�د ال$ق�سي وم�اجهة الع�ی� م& ال$�ج�Xات في الق�س فلXع$ل ال?$Xع 
eال$�ha الع<>� لXYاسة الh0ه�F الع�قي الwy ی�قى ل$�0Y ارتOاب ج�ائ: ح�ب w.  
  ١٣ص/٢٤/٣/٢٠٢١ال�س�0ر 

*** 
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  اخ�ار )االن?لF#�ة
Palestine’s ICC envoy says legal efforts to seek justice 

for Palestinians will continue despite Israeli threats 
 
THE HAGUE, Tuesday, March 23, 2021 (WAFA) -  Palestine’s Permanent Representative of 

to the International Criminal Court (ICC), Rawan Sulaiman, said today that legal efforts to seek 
justice for Palestinians will continue despite Israeli intimidation steps. 

“We will not be subject to intimidation as we seek justice for victims of atrocity crimes 
committed in Palestine,” said Sulaiman in a statement following Israel’s revocation of the VIP 

card for Foreign Minister Riyad Malki and interrogation of two of his aides upon their return 

home following a meeting with the ICC Prosecutor Fatou Bensouda. 

“Israel, the occupying power, has consistently been obstructing access to justice and doing all 

within its power to avoid any form of accountability for the crimes that continue to be 

committed in the Occupied Palestinian Territory,” said the Palestinian diplomat. 

“We will continue our legal and peaceful endeavor to seek accountability for the crimes 

committed against the Palestinian people.” 

Sulaiman called on all ICC States Parties “to support the integrity, impartiality and 

independence of the ICC, in light of the threats it, and those cooperating with it, continue to 

face.” 

Israel is threatening to take action against Palestinian officials for complaining about the Israeli 
crimes to the ICC and the latter’s decision to start an investigation into these crimes. 

 
WAFA March 23, 2021  

*** 

Netherlands asks Israeli to clarify status of 
FM Malki after it revoked his travel pass 

 

AMSTERDAM, Tuesday, March 23, 2021 (WAFA) - The Netherlands said on Tuesday it had 

asked Israel to clarify the status of the Palestinian foreign minister, Riyad al-Malki, after his 

travel credentials were revoked following a visit to the International Criminal Court (ICC) in 

The Hague, according to Reuters news agency. 

“We have raised the matter with the (Israeli) embassy (and) informed them that, as a host 

country, the Netherlands is very invested in the fact that the ICC must be able to carry out its 

work without interference,” a Dutch foreign ministry spokesman said. 

“We will not be subject to intimidation as we seek justice for victims of atrocity crimes 

committed in Palestine,” said Rawan Sulaiman, who serves as head of the Palestinian mission 
in the Netherlands and Palestinian representative to the ICC. 

Sulaiman called on ICC member states “to support the integrity, impartiality and independence 
of the ICC, particularly, in light of the threats it, and those cooperating with it, continue to 

face.” 

WAFA March 23, 2021  

*** 
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The Nakbeh of Sheikh Jarrah: How Israel uses 

‘the Law’ to ethnically cleanse East Jerusalem 
 

A Palestinian man, Atef Yousef Hanaysha, was killed by Israeli occupation forces on March 19 
during a weekly protest against illegal Israeli settlement expansion in Beit Dajan, near Nablus, 

in the northern West Bank.  
Although tragic, the above news reads like a routine item from occupied Palestine, where 

shooting and killing unarmed protesters is part of the daily reality. However, this is not true. 

Since right-wing Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, announced, in September 2019, 

his intentions to formally and illegally annex nearly a third of the occupied Palestinian West 

Bank, tensions have remained high.   

The killing of Hanaysha is only the tip of the iceberg. In occupied East Jerusalem and the West 

Bank, a massive battle is already underway. On one side, Israeli soldiers, army bulldozers and 

illegal armed Jewish settlers are carrying out daily missions of evicting Palestinian families, 

displacing farmers, burning orchards, demolishing homes and confiscating land. On the other 

side, Palestinian civilians, often disorganised, unprotected and leaderless, are fighting back.   

The territorial boundaries of this battle are largely located in occupied East Jerusalem and in 

the so-called “Area C” of the West Bank — nearly 60 per cent of the total size of the occupied 

West Bank — which is under complete and direct Israeli military control. No other place 

represents the perfect microcosm of this uneven war like that of the neighbourhood of Sheikh 
Jarrah in occupied East Jerusalem.  

On March 10, 14 Palestinian and Arab organisations issued a “joint urgent appeal to the United 
Nations Special Procedures on forced evictions in East Jerusalem” to stop the Israeli evictions 

in the area. Successive decisions by Israeli courts have paved the way for the Israeli army and 
police to evict 15 Palestinian families — 37 households of around 195 people — in the Karm 

Al Ja’ouni area in Sheikh Jarrah and Batn Al Hawa neighbourhood in the town of Silwan.  
These imminent evictions are not the first, nor will they be the last. Israel occupied Palestinian 

East Jerusalem in June 1967 and formally, though illegally, annexed it in 1980. Since then, the 

Israeli government has vehemently rejected international criticism of the Israeli occupation, 

dubbing, instead, Jerusalem as the “eternal and undivided capital of Israel”. 

To ensure its annexation of the city is irreversible, the Israeli government approved the Master 

Plan 2000, a massive scheme that was undertaken by Israel to rearrange the boundaries of the 

city in such a way that it would ensure permanent demographic majority for Israeli Jews at the 

expense of the city’s native inhabitants. The Master Plan was no more than a blueprint for a 

state-sponsored ethnic cleansing campaign, which saw the destruction of thousands of 

Palestinian homes and the subsequent eviction of numerous families.  

While news headlines occasionally present the habitual evictions of Palestinian families in 

Sheikh Jarrah, Silwan and other parts of East Jerusalem as if a matter that involves 

counterclaims by Palestinian residents and Jewish settlers, the story is, in fact, a wider 

representation of Palestine’s modern history.   
Indeed, the innocent families which are now facing “the imminent risk of forced eviction” are 

reliving their ancestral nightmare of the Nakbeh — the ethnic cleansing of historic Palestine in 
1948.   

Two years after the native inhabitants of historic Palestine were dispossessed of their homes 
and lands and ethnically cleansed altogether, Israel enacted the so-called Absentees’ Property 

Law of 1950.   
The law, which, of course, has no legal or moral validity, simply granted the properties of 

Palestinians who were evicted or fled the war to the State, to do with it as it pleases. Since 

those “absentee” Palestinians were not allowed to exercise their right of return, as stipulated by 

international law, the Israeli law was a state-sanctioned wholesale theft. It ultimately aimed at 

achieving two objectives: One, to ensure Palestinian refugees do not return or attempt to claim 
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their stolen properties in Palestine and, two, to give Israel a legal cover for permanently 

confiscating Palestinian lands and homes.  

The Israeli military occupation of the remainder of historic Palestine in 1967 necessitated, from 

an Israeli colonial perspective, the creation of fresh laws that would allow the State and the 

illegal settlement enterprise to claim yet more Palestinian properties. This took place in 1970 in 

the form of the Legal and Administrative Matters Law. According to the new legal framework, 
only Israeli Jews were allowed to claim lost land and property in Palestinian areas.  

Much of the evictions in East Jerusalem take place within the context of these three 
interconnected and strange legal arguments: The Absentees’ Law, the Legal and Administrative 

Matters Law and the Master Plan 2000. Understood together, one is easily able to decipher the 
nature of the Israeli colonial scheme in East Jerusalem, where Israeli individuals, in 

coordination with settler organisations, work together to fulfill the vision of the State.  
In their joint appeal, Palestinian human rights organisations describe the flow of how eviction 

orders, issued by Israeli courts, culminate into the construction of illegal Jewish settlements. 

Confiscated Palestinian properties are usually transferred to a branch within the Israeli Ministry 

of Justice called the Israeli Custodian General. The latter holds on to these properties until they 

are claimed by Israeli Jews, in accordance with the 1970 Law. Once Israeli courts honor Israeli 

Jewish individuals’ legal claims to the confiscated Palestinian lands, these individuals often 

transfer their ownership rights or management to settler organisations. In no time, the latter 

organisations utilise the newly-acquired property to expand existing settlements or to start new 

ones.   

While the Israeli State claims to play an impartial role in this scheme, it is actually the 

facilitator of the entire process. The final outcome manifests in the ever-predictable scene, 

where an Israeli flag is triumphantly hoisted over a Palestinian home and a Palestinian family is 

assigned an UN-supplied tent and a few blankets.  

While the above picture can be dismissed by some as another routine, common occurrence, the 
situation in the occupied West Bank and East Jerusalem has become extremely volatile. 

Palestinians feel that they have nothing more to lose and Netanyahu’s government is more 
emboldened than ever. The killing of Atef Hanaysha, and others like him, is only the beginning 

of that imminent, widespread confrontation. 
Middle East Monitor 23-3-2021 

***  

Palestinians fight to keep property in East Jerusalem 
 

Palestinians continue to fight for their rights to their properties and homes in the Sheikh Jarrah 
neighborhood of East Jerusalem, thanks to the support of Jordan that has historical documents 

proving their ownership. 
As legal Palestinian efforts to stop Israeli efforts to evict Palestinians from their homes in the 

East Jerusalem neighborhood of Sheikh Jarrah fail to produce results, Palestinians are 
appealing to the international community. Palestinians have invited diplomatic representatives 

in Jerusalem to visit the homes in the neighborhood and have asked for their support in putting 

a stop to the Israeli efforts to evict Palestinians. Court-ordered evictions are due to take place 

no later than May 2. 

Fadi al-Hidmi, minister of Jerusalem affairs, told Al-Monitor that the international community 

must “stand up” against this violation of international law. “The international community needs 

to intervene immediately and urgently to put pressure on the Israeli government to stop the 

displacement of Palestinians from their homes in the occupied city, in light of the Israeli 

governmental and judicial institutions' insistence on flouting international decisions,” he said. 

The 28 families living in this East Jerusalem neighborhood were homeless refugees from the 

Nakba, or catastrophe, that expulsed Palestinians from their homeland in 1948. Jordan allowed 

the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) to build 28 simple homes in 1956 as 

part of an agreement with the UN. Their rental agreement is preserved in the Jordanian archive 
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and Israel has a copy of it. However, the latter now refuses to recognize it, even though it 

initially did — an Israeli court rejected the eviction of the families from their homes in 1972. 

Jordan, which was in charge of East Jerusalem at the time, signed an agreement with UNRWA 

allowing these homes to be built on abandoned properties. Since its occupation, Israel has 

retained the tenant protection law. However, Israeli settlers are trying to evict the Palestinian 

families questioning that they had legitimate rental agreements. 
Hidmi praised Jordan for its “continuous support of the people of Jerusalem, specifically the 

cooperation with the Palestinian Ministry of Foreign Affairs to provide lawyers in Jerusalem 
with authorized original documents that show the rights of the residents of Sheik Jarrah and 

debunk Israeli claims.” 
... 

Nabil Abu Rudeineh, spokesman of the Palestinian presidency, also condemned “the endless 
Israeli assaults against the Palestinian people,” adding that these measures “will not bring peace 

to anyone.” 

Palestinians in East Jerusalem, a part of the internationally recognized Palestinian territory that 

has been subject to Israeli military occupation since 1967, are denied their citizenship rights 

and are instead classified only as “residents” whose permits can be revoked if they move away 

from the city for more than a few years. 

Israeli policies in Jerusalem and other occupied areas are biased in favor of Jewish settler 

organizations while denying the rights of hundreds of thousands of Palestinians whose homes 

in Israel have been retained by Israel. The case in Sheikh Jarrah exposes Israeli hypocrisy and 

bias in applying the laws to Jewish Israelis and denying them to Palestinian Arabs. 

Al Monitor 22-3-2021 

 ** *  

Protests in Ankara for Kosovo's move to open embassy in Jerusalem 
 

Dozens of protestors rallied in front of Kosovo's embassy in the Turkish capital Ankara on 

Tuesday. They were showing resentment against Kosovo’s move to open its embassy in 

Jerusalem.The protest, organized by the Humanitarian Relief Organization (IHH) and the 

Memur-Sen Trade Union, was attended by Turkish activists and Arab students. 

 “We believe that Kosovo’s move to open an embassy in Jerusalem will go down as a black 

mark in history,” Zahid Şengül, a leading figure of Memur-Sen, said in a press statement. 

The statement also urged the leaders of Kosovo to reverse their decision. 
 “Just as we had defended Kosovo at the cost of our lives during its war of independence, we 

will stand up for the state of Palestine languishing under Israeli occupation,” the statement 
read.Speaking to Anadolu Agency, Şengül said they will not end the struggle till Palestinians 

are granted their rights. 
 “We will continue our struggle until the Zionist invaders leave Palestinian lands, including 

Jerusalem,” he said. 
Huthaifa Yassin, an Ankara-based Palestinian student, said he is taking part in the protest to 

voice his “outrage” over the Kosovo move. 

 “Jerusalem was and is still the capital of Palestine and Israelis have no right there,” he added. 

Jordanian student Jilan Abu al-Rub, who was also part of the protest, said she was there to 

express strong condemnation against Kosovo's move. 

"Our position represents every free person in this globe which is rejecting the Israeli attacks 

and discrimination practiced by the apartheid state of Israel against the Palestinian people,” she 

said.In a controversial move, Kosovo on March 14 announced the opening of its embassy to 

Israel in Jerusalem.Turkey had condemned the Kosovo decision. 

The city of Jerusalem remains at the heart of the decades-long Mideast conflict, with 

Palestinians insisting that East Jerusalem – illegally occupied by Israel since 1967 – should 

serve as the capital of the Palestinian state. 
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For two years, Israel has been convincing countries to move their embassies from Tel Aviv to 

Jerusalem. European Union member states have refused to do so pending a final agreement 

between the Israelis and Palestinians on the issue of the holy city. 

Among European Union states, only Hungary opened a diplomatic office in Jerusalem. 

Except for the U.S. and Guatemala, countries worldwide have so far declined to shift their 

embassies from Tel Aviv to Jerusalem. 
Daily Sabah 23-3-2021  

*** 

IOF prevents activist Halawani from entering Ibrahimi Mosque 
 

AL-KHALIL, (PIC) - The Israeli occupation forces (IOF) prevented Jerusalemite activist 

Hanadi Halawani from entering the Ibrahimi Mosque in al-Khalil on Tuesday. 

Halawani explained that IOF soldiers blocked her access to the Ibrahimi Mosque at the pretext 
that she was prevented from entering all holy places. 

She affirmed that the occupation and its decisions will come to an end. “When I receive 
deportation decisions from the Al-Aqsa Mosque, I am confident that as these decisions will end 

one day, the occupation  
Palestinian Information Center March 23, 2021   

***  

Israeli police arrest 3 Palestinians in Silwan 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - The Israeli police arrested on Tuesday three young 
Palestinians from Silwan town, south of the Al-Aqsa Mosque, after beating them. 

Local sources reported that the occupation police stormed the Bir Ayoub neighborhood in 
Silwan, stopped the vehicles and checked the ID cards of their passengers.  

The Israeli police arrested Khader Odeh, Muhammad Odeh and Mahmoud Abed Odeh after 
subjecting them to beatings and body searches.Silwan’s residents are suffering from the 

continuous campaigns of arrests and demolitions that target their houses.A picket tent has been 

set up since 2009, rejecting the decision to demolish the entire Wadi Hilweh neighborhood in 

favor of settlement projects. 

Palestinian Information Center March 23, 2021   

***  

 

Palestine prisoner goes on hunger strike 
as Israel refuses to set date for surgery 

 

Palestinian prisoner Maher Abu Rayan yesterday announced that he is launching a hunger 

strike, protesting delays in his medical treatment as a result of the actions of the Israeli Prison 

Service (IPS).The 43-year-old, who hails from Hebron in the occupied West Bank, suffers from 

lung problems. During his detention in 2003, occupation soldiers attacked him and broke his 

nose.As a result, he underwent surgery in 2015 to fix his broken nose. 

His health condition deteriorated again in 2018 because of excess fluid in the lungs. 

Later, Abu Rayan underwent thoracentesis, a procedure to remove excess fluid from the lungs. 

However, he still needs special treatment and has developed a sinus problem and needs surgery 

which he has been waiting for more than two years. 
The Palestinian Prisoner's Club said that the IPS claimed that Abu Rayan had refused the 

surgery. Claims he refuted and filed lawsuits over the past two years against. He is currently 
serving a sentence of 25 years. 

Middle East Monitor 23-3-2021 

***  
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