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 ّك0ابها ن�5 وجهة ع% ع�1ت 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 %FFQغ� %FFلFس�ائTالء ن�5 جهةو إب�از ه� وY0 هOابـّال 
  ئللقار ی�0ح م�ا إس�ائFل، ل�Zاسة ال�عارضة أو ال��Y�ة ســ�اء
  .ال��0لفة ال<�5 وجهات على اإل`الع ف�صة

  
  نالل?<ة ال�ل�Oة لYbو الق�س
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�0dال�e 
  االردن والق�س

  "ال<�اب�ة %FgZي": فل>FgZالفل Gعb٥  األردن ه� ال�ئة ال0ي ی0<ف� م<ها أب<اء ال  
 h1Zح ب�خ�ل ح�لة اله��ة ال�ق�س�ة دو ح?# م�ZL ٥  ناألردن  

  نشYو س�اس�ة
 ة�>FgZة الفلgلZة على الLات اق0>ادQ٦  ّاالح0الل یه�د )ف�ض عق�  
 ة ت�ی% ال�0سع االسLع�دZةال�>FgZة الفل�Nاس��0ار دع�ها للق �lYاني وتg�0  ٧  
  أن ع�ل�ات اإلخالءb( ة�d0ة واإلقل���ة ت�جه ن�اء عاجال لألم: ال��>FgZًال�<�5ات الفل ً

  ٧  rالق�Z في الق�س ال�q�bة

  اع0�اءات
  ��d0قL %F>`�0Zات ال��bة في )احاته" األق>ى " نعL٨  وصل�ات تل��د  
  0لةم<ازلع�ة ج�افات االح0الل ته�مd٩   )الق�س ال�  
 ن�اال �Fام بd0اق Gعق %FFصا)ات في صف�ف ال�ق�سT١٠  ٌم�اجهات و  

  اع0�اءات/ تقار�� 
 في س?� االح0الل �F1ن�ر ع �Fل م�وعة ل�ا تع�ض له الف0ى األسF١٠  نتفاص  

  تقار�� 
 ة مق�س�ةwFخ ج�اح: ه�bقة حي ال�Z�0�م ال0#و�� لZL ١١  االح0الل  

  فعال�ات
 ة ب�لg(خ ج�احرا�bة ج�ی�ة ت<�50 حي ال�Oر م% نzdألجل الق�س ت �F١٢  ن�ان  

  اص�ارات
 ة ال?�ی�ة�>FgZة الفلL١٣  ك0اب ع% مالمح ال�وا  

  
  
  
  
  



  

 
٤
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  والق�س االردن
  األردن ه� ال�ئة ال0ي ی0<ف� م<ها أب<اء الbعG الفلFgZ<ي": فلFgZ% ال<�اب�ة" 

  

�� ل?<ة -   معاذ ال��gش-  ال�أr- ع�انd( ال<�اب�ة، خالل اج�0اع %FgZعاء،  فلQی�م األر
نب�ئاسة ال<ائG دمحم ال5ه�او وح�Nر وز�� ال�اخل�ة وز�� ال>dة )ال�lالة ماز الف�اLة، ع�دا  r %م

%FF>FgZا ال�0علقة ب�خ�ل ومغادرة األشقاء الفلLاNالق.  
�� ع�دا م% مgالG ال�ق�سFF% وح�lة ال�Zاف��% ع�1 ج�Zر d( وقال ال5ه�او إن الل?<ةr

  .eال�لH الFZd% وآخ� ال�g0رات في حي ال�bخ ج�اح )��ی<ة الق�س )اإلضافة لقNاLا أخ�
ا ال��لOة )~�ادة جاللة ال�لH ع1�هللا ال�اني وأضاف أن الل?<ة تق�ر عال�ا ال?ه�د ال0ي تz1له

وال��dمة وأجه#تها في دع: ص��د األشقاء الفلFF>FgZ% وال�ق�ف إلى جان1ه: وال����0 ع<ه: خاصة 
  .في �ل وج�د االح0الل وت�ا��ات جائdة �lرونا

ردن�ة وFQ% أن الل?<ة دع� ال��dمة لل�Zاح لل�ق�سFF% وأب<اء الNفة الغ��Qة ل�خ�ل األراضي األ
 Hال�ل �Z�0ون�ة، وال����0 م% االزدحام على مع�1 جOقا ع�1 ال�<>ة اإلل�Zل مF?Z0اجة للdندو ال

�Z?ع�1 ال %Fرونا للقادم�l �dفي �ل وج�د م��10 `1ي واح� فق� مع�0� إلج�اء ف %FZdال.  
0l��0ر فای# )>�1ص والl�وال �g>حة وال�ه<�س م�سى ه�bوث�% ال5ه�او وال<�اب راش� الr ر�

 %��Fbم ،%FF>FgZمة في خ�مة األشقاء الفل��dاح<ة ورائ� ال5ه�او وصالح ال�خ�ان جه�د ال�Zأح�� الr
  .إلى أن األردن ه� ال�ئة ال0ي ی0<ف� م<ها أب<اء الbعG الفلFgZ<ي

وأك�وا أن األردن س�Fقى )~�ادة جاللة ال�لH ال��افع ع% الق�س وال�ق�سات اإلسالم�ة 
  ....اLة الهاش��ة ال0ار���ةوال��d�Zة )��جG ال�ص

 r٣ص/٢٥/٣/٢٠٢١ال�أ  
*** 

h1Zح ب�خ�ل ح�لة اله��ة ال�ق�س�ة دو ح?# م�ZL ناألردن  
  

كbف� إدارة أم% ال?�Zر، ع% ال�Zاح لل�Zاف��% م% ح�لة اله��ات ال�ق�س�ة م% ح�لة 
 .ل��>>ة لzلHنال?�ازات األردن�ة ال�ائ�ة وال�Yق0ة )الق�وم لل��لOة ب�و ح?# مh1Z على ال�<>ة ا

دائ: او (وأضاف� اإلدارة، أن األوراق ال�gل�Qة م% ال�Zاف��% لهzه الفwة ت�0�ل )?�از سف� أردني 
ساعة، وع�ل ١٢٠ال ی0?اوز م�ته  pcr ، وال0>��ح ال�اص )أب<اء الق�س م��0م، وف�d)مYق�
�dف pcr �Z?اف� للZوص�ل ال� e�ل. 

  ١ ص٢٥/٣/٢٠٢١ال�س�0ر 
***  
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  نشYو س�اس�ة
  ّاالح0الل یه�د )ف�ض عق�Qات اق0>ادLة على الZلgة الفلFgZ<�ة

 

ّه�د االح0الل اإلس�ائFلي الZلgة الفلFgZ<�ة )عق�Qات اق0>ادLة إن اس��0 تعاونها مع ال���dة   ّ ّ ّ ّ
ّال?<ائ�ة ال�ول�ة في الهاr ض� ج�ائ: ح�ب ارت1Oها ج�� االح0الل في األراضي الفلFgZ<�ة ال�0dلة عام  ّّ

١٩٦٧. 
نالعق�Qات ال�bار إلFها هي إلغاء مbار�ع اق0>ادLة، دو تd�ی�ها )�bل عF<يو ّ. 

ّوذ�lت اإلذاعة اإلس�ائFل�ة العامة  ّ)»�Fاقة) »كان بg( Gdّأن االح0الل ی�رس س VIP  %م
ّمYZولF% فلFF>FgZ% آخ��%، )ع�ما س01dها م% وز�� ال�ارج�ة، ر�اض ال�الOي ق1ل أLام ّ. 

ّ� اإلس�ائFلي، أ��� �lخافي، ال���dة ال?<ائ�ة ال�ول�ة ون0Fها ف0ح وهاج: رئ�� أرlان ال?� ّ ّ
 .ًتdقhF في ج�ائ: ح�ب، في ال�ق� الrz أوصى ��ه م?ل� األم% الق�مي اإلس�ائFلي )�Zاسة أك�� حzرا

ّإدارة حzرة في lل ما ی0علh : ّ اإلس�ائFل�ة، فإن ال�?ل� أوصى بـ١٢وGZdQ ما ن�bت الق<اة 
�0Zّ`<ات، وQع�م إخالء خان األح��، وت���� رسالة للعال: أن ه<اك ف�صة ل0?�ی� )ال1<اء في ال�

%FF>FgZّال�فاوضات مع الفل 
في ال�قابل، قال �lخافي، خالل حفل ت<>GF قائ� ج�ی� لل�<gقة ال?<��Qة في ال?�� اإلس�ائFلي، 

ّإن ق�ار ال����ة ال�ول�ة في ال���dة ال?<ائ�ة ال�ول�ة، فات� ب<�Zدا،  ّ ّ)ف0ح تdقhF ض� إس�ائFل وال?�� ّ
 .«ّخ� أح�� ت: اج�0ازه«اإلس�ائFلي ه� 

م% Lع0ق� )�<ع<ا م% ق>ف «، وتا)ع »خ�Fg م% ال<اح�ة األخال�qة«ّوزع: �lخافي أن الق�ار 
ّص�ار�خ داخل مZاحة م1<�ة، ی�0لى ع% م�ا`<F<ا داخل مZاح0<ا ال�1<�ة م% ی0?اهل تعقF�ات ... ّّ

hّ إرساء اإلرهاب، وم% ی�ف@ االع�0اف )ال�اقع ال�0غ�F وم�اءمة ال0ف�FZ القNائي ّال�dوب ال?�ی�ة Lع�
ّ �NL )ال~�: ال�Oن�ة والhd )ال�فاع –له   .« وم% Lع0ق� بهzا، ل% ی�دع<ا–ّ

وتZل�� إس�ائFل، في نهاLة األس�1ع ال�اضي، رسالة م% ب<�Zدا، )bأن الd0قhF ض� إس�ائFل 
gZالفل hd( اب ج�ائ: ح�بOة)ارت�Qفة الغ�Nاع غ#ة والgفي ق %FF>F . ت الق<اة�lال0لف#��ن�ة ١٣وذ 

ّاإلس�ائFل�ة أن ال�سالة جاءت في صفdة ون>ف ال>فdة، واح�0ت على تفاصFل ثالثة م�اض�ع تع0#م 
، اس0ه�اف ال�bارFl% في م�FZات الع�دة ٢٠١٤الع�وان على غ#ة عام : ال����ة الd0قhF فFها، وهي

<ات �̀0Zوال�. 
و�bار إلى أن ال���dة ل: . ًالق<اة إن ال���dة أمهل� إس�ائFل شه�ا لل�د على رسال0هاوقال� 

 .تعل% ع% هzه ال�سالة، وأن إس�ائFل أخف� وج�د هzه ال�سالة، وفقا للق<اة
نوأج� م?ل� األم% الق�مي اإلس�ائFل�ة م�اوالت ح�ل ال��ض�ع، م% دو ات�اذ ق�ارات ح�ل  e

hFقd0ة وزار�ة . ك���ة ال0عامل مع الwFي غان�0، )عق� اج�0اع له>Fاء، بNوز�� األم% والق Gو`ال



  

 
٧

مقل>ة به�ف ال�د على ال�سالة وتH��d ع�ل�ة ته�ف إلى اس10�ال ب<�Zدا )ال��عي ال�<G�0 ال?�ی�، 
 .ك��: خان

وقال� إن . وأعل<� ب<�Zدا أنها ف�d0 تd~�قا رس��ا في ج�ائ: مف�0ضة في األراضي الفلFgZ<�ة
لالع0قاد )أن ج�ائ: ارت�1O م% جانG أف�اد في الق�ات اإلس�ائFل�ة والZلgات » سا معق�الأسا«ه<اك 

  «٤٨ع�ب»  .٢٠١٤اإلس�ائFل�ة وح�اس وف>ائل فلFgZ<�ة مZلdة خالل ح�ب غ#ة عام 
  ١١ص/٢٥/٣/٢٠٢١ال�س�0ر 

*** 
  الZع�دLة ت�ی% ال�0سع االسg�0اني وتlY� اس��0ار دع�ها للق�Nة الفلFgZ<�ة

  

ال��لOــة الع��Qـة الــZع�دLة، اسـ��0ار ال�0ســع االسـg�0اني اإلســ�ائFلي فــي  أدانـ� – لــZاعةحـ�ث ا
  .الNفة الغ��Qة، )�ا في ذلH الق�س ال�q�bة، وه�م ال��0لOات الفلFgZ<�ة وال0ه?�F ال<اتج ع<ها

 %Fـ�مd0ه أمـ�، ع1ـ� االتـ>ال ال��ئـي، ب�ئاسـة خـادم الZفي جلـ ،rع�دZوأك� م?ل� ال�زراء ال
F%، ال�لH سل�ان ب% ع1� الع#�# آل سع�د، اس��0ار دعـ: ال��لOـة ومـZان�تها للقـ�Nة الفلـFgZ<�ة ال��bف

  .على ج��ع األصع�ة ال�Zاس�ة واالق0>ادLة
  ٢٤/٣/٢٠٢١الd�ث الفلFgZ<�ة 

***  
ًال�<�5ات الفلFgZ<�ة واإلقل���ة ت�جه ن�اء عاجال لألم: ال�d0�ة  ً  

   ال�q�bةb(rأن ع�ل�ات اإلخالء الق�Z في الق�س
  

ــ�اء عــاجال ١٤ وجهــ� - ) وفــا (٢٠٢١ آذار ٢٤رام هللا  ــة ن مــl�0bا  م<�5ــة فلــFgZ<�ة وTقل���
  .rلألم: ال�d0�ة )bأن ع�ل�ات اإلخالء الق�Z في الق�س ال�q�bة

قوجه ال<�اء س0ة مق�ر�% خاصF% لألم: ال�d0�ة ، )�% فFه: ال�ق�ر ال�اص ال�ع<ي )dالة حق� 
  .FgZ١٩٦٧<�ة ال�0dلة م<z عام اإلنZان في األراضي الفل

rوســل�g ال�<�5ــات الــ�Nء علــى ع�ل�ــات اإلخــالء القــl �Z?ــ#ء مــ% بwFــة إســ�ائFل القــ��Zة فــي 
الق�س ال�q�bة ، وال0ي م% خاللها تdاف¤ إس�ائFل على ن5امها ال�YسـZي لله��<ـة الع��qـة والق�ـع علـى 

  .الbعG الفلFgZ<ي
 ١٩٥ أســ�ة مــ% حــ�الي ٣٧ة ی1لــغ م?��عهــا  عائلــة مق�ســ�L١٥ــZل� ال<ــ�اء الــ�Nء علــى أن 

eفلFgZ<�ا ، تقg% في م<gقة �lم ال?اع�ني في حي ال�bخ ج�اح وحي )g% اله� فـي سـل�ان ، مع�ضـة  ً
Hال�شــ� �Zــ ــا ل�gــ� اإلخــالء الق rحال� ــى . ً ــ� قــان�ني عل Fل غ�bلي )ــFــي اإلســ�ائ ــان� ال�dل نبF1g0ــh الق

eالح الــــ�عاو القــــNائ�ة ال0ــــي رفع0هــــا م<�5ــــات األراضـــي ال�0dلــــة ، ح��ــــ� ال�dــــاك: اإلســــ�ائFل�ة لــــ>
  .١٥ال�F>`�0Z% ل�gد العائالت الفلFgZ<�ة الـ 
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eواع�0افـا )ــأن مع5ــ: العــائالت ال0ــي ت�ـ�� فــي م<gقــة lــ�م ال?ــاع�ني وحـي )gــ% الهــ� هــ: مــ%  ً
 Gعbفـا¦ علـى ن5ـام الفـ>ل الع<ـ>� علـى الـdل الFض�<� إسـ�ائ ��l �0كbد ال<�اء ال��dL ، %Fwالالجr

FgZ<ي م% خالل س�اساتها وم�ارساتها ، م�ل ال�b0ذم االس�0ات�?ي للbعG الفلFgZ<ي ، )�ا في ذلH الفل
ح�مان الالجFw% الفلFF>FgZ% وغ�Fه: م% ال<ازحF% م% حقه: غ�F القابل لل0>�ف في العـ�دة ، ومـ>ادرة 

���0Z للفلـFF>FgZ% م<ازله: وأراضFه: وم�0لOاته: ، إلى جانG خلh بwFة ق��Zة م>��ة ل�فع ال�0حFل ال
  .خاصة في الق�س ال�q�bة

وح§ ال<�اء ال��لفF% )ال�الLات على االع�0اف واإلعـالن عـ% القـ�انF% والـ�Zاسات ال0ـي وضـع0ها 
إس�ائFل ، وما زال� تdاف¤ علFها ، l<5ـام مYسـZي لله��<ـة والق�ـع الع<ـ>��F% علـى الـbعG الفلـFgZ<ي 

  .�rك�ل ، وه� ما ی�قى إلى ج���ة الف>ل الع<>
 �Fمــ% خــالل ال0ــ�اب Hــ�ولي إلــى ال0عــاو ل�ضــع حــ� ، )�ــا فــي ذلــ نودعــ� ال�<�5ــات ال�?�0ــع ال
rالق��Zة م�ل العق�Qات واالح0الل اإلس�ائFلي واالس0ع�ار ون5ام الف>ل الع<>� ، وzlلH ال�dمان ال��gل 

ره: وأراضـFه: م% حh الbعG الفلFgZ<ي في تق��� ال�>�F ، وحh ع�دة الالجFw% الفلـFF>FgZ% إلـى دLـا
  .نوم�0لOاته: ، )��جG أح�ام القان� ال�ولي

  ٢٤/٣/٢٠٢١وفا 
*** 

  اع0�اءات
 ��d0قL %F>`�0Zات ال��bة في )احاته" األق>ى " نعLوصل�ات تل��د  

  

، أم� األرQعاء، ساحات ال�Z?� األق>ى ال��ارك، م% - فلFgZ% ال�0dلة  �>`�0Zم :d0ن اق
ة ا  .الح0الل اإلس�ائFليجهة )اب ال�غارQة، وس� ح�اLة ش̀�

 م�0Z`<ا اق��d0ا ال�Z?� األق>ى، ٥٧وأفادت دائ�ة األوقاف اإلسالم�ة )الق�س ال�0dلة، )أن 
 .ونفzوا ج�الت اس0ف#از�ة، وأدوا `ق�سا تل��دLة في ساحاته، إلى أن غادروه م% )اب الZلZلة

ة االح0الل، ���ا ًو�0ع�ض ال�Z?� األق>ى ی�م�ا القd0امات وان0هاكات م% ال�F>`�0Z% وش̀�
 .ت#داد وت�Fتها في األ��اد الFه�دLة

 م<ها أج�1 أصdابها على ه�مها ٧٧ م<#ال، ١٩٧، ٢٠٢٠وه�م� ق�ات االح0الل خالل ... 
Hة على ذلL�ال�� اله�م، في حال أق�م� ج�افات ال1لOت G>?0ذات�ا، ل. 

Fة االن0هاكات اإلس�ائ�qحل�ة ال��0>� )��ا rمعل�مات واد #lم� GZل�ة في الق�س وح
 . م1<ى تع�د ل��ا`<F% فلFF>FgZ% في الق�س ال�0dلة الbه� ال�اضي٢٠ال�0dلة، ه�م� ق�ات االح0الل 

 h`عاء، ح�لة اع0قاالت واسعة في م<اQلي، ف?� أم� األرFش<� ق�ات االح0الل اإلس�ائ ،Hإلى ذل
r دوأفاد نا. eأس� م�dر�%م0ف�قة )الNفة الغ��Qة والق�س ال�0dلF0%، `ال� �qادات في ح�lة ح�اس و
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e فلFgZ<�ا م% م�0لف مdاف5ات الNفة، ج� ت��dله: للd0قhF ل�e األجه#ة األم<�ة ٢٣األس�F )اع0قال 
 .)d?ة ال�bارlة في أع�ال مقاومة شع�1ة ض� ال�F>`�0Z% وج<�د االح0الل

وتف��0 وتbه� م<ا`h م0ف�قة )الNفة الغ��Qة والق�س ی�م�ا اقd0امات لFل�ة، ی�0للها ده: 
  .م<ازل وت���G م��0dاتها، وTرهاب ساك<Fها خاصة م% ال<Zاء واأل`فال

  ١٦ص/٢٥/٣/٢٠٢١ال�س�0ر 
*** 

   )الق�س ال�0dلةع�ة م<ازلج�افات االح0الل ته�م 
 

ه�م� ج�افات بل�Lة االح0الل ال�Fم االرQعاء، م<#لF% في حي ال>لعة - )ب�0ا( آذار ٢٤رام هللا  
  .ی<ة الق�س ال�0dلة)ق��ة ج1ل ال���1 ج<�ب م�

وأك�ت الل?<ة الbع�1ة ل�قاومة ال?�ار واالسg�0ان في ج1ل ال���1 في ب�ان صdافي أن ق�ات 
االح0الل و`�اق: ال1ل�Lة وج�افاتها اق��d0 حي ال>لعة في ق��ة ج1ل ال���1، وحاص�ت ال�<#لF% ث: 

   .)اش�ت به�مه�ا
  رأس خ��� )���: شعفا¨ ش�ال م�ی<ةج�افات االح0الل ص�اح ال�Fم، م<#ال في حي ه�م�ك�ا 

ج�� االح0الل  واوض�d الل?<ة الbع�1ة ل��مات م��: شعفا¨ أن ق�ات �F1lة م%. الق�س ال�0dلة
  .ت�افقها ج�اف0ان قام0ا به�م م<#ل في ال���:

نوأضاف�، انه خالل ع�ل�ة اله�م ان�لع� م�اجهات مع ق�ات االح0الل في ال��ان دو أن ی1لغ 
  اتع% وق�ع إصا)

فلFgZ<�ا خالل ح�لة ده: واسعة ش<0ها في  25 ی�م األرQعاء،0قل� ق�ات االح0الل اإلس�ائFلي عوا
وقال نادr األس�F الفلFgZ<ي في ب�ان صdافي، إن ق�ات . ال�0dلة م<ا`h م�0لفة )الNفة الغ��Qة

���، م<ا`h م0ف�قة في م�ن ال�لFل و�FQ االح0اللl وس� إ`الق نار ��d0لي اقFورام هللا  اإلس�ائ :dل
  .ن م�ا`<ا ب#ع: أنه: مgل�٢٥�Qوال�F1ة و`�Qاس وج<F%، واع0قل� 

، ج�ف� آل�ات االح0الل  م% في ق��ة   دون�ات م% اراضي ال��ا`<F% الفلFF>FgZ%e٣جهة اخ�
  ."ای1ي ه<احل" ك�Zان ش�قي م�ی<ة ب�F لd:، ال�اقعة غ�ب الق��ة )�dاذاة م�0Z`<ة

 r٢٥/٣/٢٠٢١ال�أ  
*** 
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  ٌ�اجهات وTصا)ات في صف�ف ال�ق�سFF% عقG اقd0ام ب�F ن�االم
  

، خـالل م�اجهـات انـ�لع� ٢٠٢١ آذار ٢٤أصGF شا)ان )ال�صاص الdـي، مـZاء یـ�م األرQعـاء، 
  .إث� اقd0ام ق�ات االح0الل اإلس�ائFلي بل�ة ب�F ن�اال ش�ال غ�ب الق�س ال�0dلة

�صاص الdي صـ�ب شـابF% مـ% ق��ـة ال?FـG ّوأفاد شه�د ��ان، )أن ق�ات االح0الل ق� أ`لق� ال
ش�ان )ع� أن ج�دت اقd0ـام أث<اء ع�له�ا في ورشة دهان م��lات في ب�F ن�اال ال�?اورة، واع0قل� ثالثة 

  .ن�اال وال?�ی�ة وال?GF ب�Fبل�ات 
وم�خل ب�F ن�اال ) ج�Z قل<�Lا(ٍوفي س�اق م0>ل، ن>�1 ق�ات االح0الل حاج#�% عF���Z% ع<� 

e ق� وQل�ات في ال�<gقة، ما أدe الح0?از مwات ال���lات، وان�الع م�اجهات ق�ب ١٠ ن�d ال�YدیF% إلى
  .ب�F ن�اال

، أحا¨ )ال�<gقة الغ��Qـة r٢٠٠٢و�bار إلى أن ج�ار الف>ل الع<>� الrz ش�ع ب1<ائه في العام 
ّم% ق� ش�ال غ�ب الق�س، مـا تـG1Z )5هـ�ر  eلـه  ٣�` hهـا ب<فـgQمعـازل سـ�ان�ة جـ� رeلـ�٣Fl  م�0ات

  .٤٤٣ًت�d الbارع ال�ئ�Zي للق�س Lافا، وال�ع�وف إس�ائFل�ا )bارع رق: 
eوأدe ال?�ار الفاصل إلى قgع ال�0اصل بF% الع�ی� م% الق� �lا ه� الdـال مـع ق��ـة بFـ� ح<F<ـا 

ّ ال0ي ش�gت إلى ش��g% ق�L: وح�ی§، وأدe إلى ت�#�h ال<�Zج االج�0اعي في الق� ال0ي ض�0ها ةال1ل� e
  .�عازلتلH ال

ّ Flل�م�0ات إلى ال�bال الغ�Qـي مـ% م�ی<ـة القـ�س ٩وت�dل� بل�ة ب�F ن�اال ال0ي تقع على مZافة  ّ
ًل��ی<ة أش�اح )ع� ب<اء ج�ار الN: وال�0سع )ع� أن lانـ� م�lـ#ا ت?ار�ـا نـg�bا وق��ـة م<0عـbة حFـ§ )ـات  ً ً ّ

Gبها م% ثالثة ج�ان ��dL ال?�ار.  
  ٢٤/٣/٢٠٢١م�قع م�ی<ة الق�س 

***  

  اع0�اءات/ ار�� تق
  نتفاصFل م�وعة ل�ا تع�ض له الف0ى األس�F ن�ر عF1� في س?� االح0الل

  

eقال� هwFة شYو األس� وال��dر�%، ی�م األرQعاء ، إن ق�ات االح0الل اإلس�ائFلي ٢٤/٣/٢٠٢١ ن
س ً عامـا، مـ% بلـ�ة ال��ـZاو�ة فـي م�ی<ـة القـ�r١٧نOل� )الgفل ن�ر ال�ی% ن>� عF1�، ال�الغ م% الع�� 

  .ال�0dلة أث<اء اع0قاله واس0?�ا)ه
eوQــF% الgفــل عF1ــ� ل�dام�ــة الهwFــة تفاصــFل الFO>0ــل )ــه إذ جــ� اع0قالــه خــالل ال��اجهــات ال0ــي  ّ
ان�لع� في بل�ته، حF§ هاج�0ه ع<اص� م% ق�ات االح0الل وانهال�ا عل�ه )ال�Nب )�bل تعـZفي )أیـ�یه: 

صــا)ة الgفــل )?ــ�ح ب�جلــه وlــ�مات ورضــ�ض، ولــ: وأرجلهــ: وQاألســلdة ال0ــي �dLل�نهــا، مــا أدe إلــى إ
 ، ��Zالع GF?ه على األرض وزجه داخل ال�dب، فقام�ا )?�ه وس�N05ها م% ش�ة الdع ال�ق�ف لg0ZLr

GF?ه )ال رح�ة وه� داخل الQ�N( واس��0وا.  
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ة أبـ� غ<ـ�:(وقـال عF1ـ� أنـه تـ: نقلـه )عـ�ها إلـى م�lـ#  ج<ـ�ب القـ�س ال�0dلـة الســ0?�ا)ه، ) شـ̀�
ُحقـh معـه ل�ــ�ة سـاعة، وهـ� مقFـ� الFــ�ی% والقـ�مF%، وخـالل االسـ0?�اب ح�مــ�ه مـ% الـ�خ�ل إلــى وه<ـاك 

ال�dام، وQع� ان0هاء الd0قhF اح0?#وه في ساحة ال��l# في ال�1د والع�اء، وه� مقF� ح0ى الZاعة ال�ان�ة 
  ).ال��Q��Zة()ع� م<0>ف اللFل، وم% ث: نقل�ه إلى زناز�% 

مأســاو�ة، فــالغ�ف داخــل القــZ: م0ــ�Zة، واألغ�gــة ) ال�ــ�Q��Zة(% �ــ�وف زنــاز�: "وأضــاف عF1ــ�
eال0ي تقـ�مها إدارة ال�ع0قـل إلـى األسـ� ال��0اجـ�ی% قـzرة، وملwFـة )ـال?�اث�: والdـ�bات، وتـG1Z حـZاس�ة 

  ".)ال?ل�، ووج�ات الgعام ال�ق�مة سwFة ال<�ع وال��Oة
ــ�  F1ــ�ی% ع ــة الــZ?انF%: "وأردف نــ�ر ال ــH فــإن معامل e لألســ� ســwFة للغاLــة، حFــ§ عــ�ا عــ% ذل

ــ ً ی�مـا، و���ـا ١٢نLق�م� )االع0�اء علFه:، وض�Qه:، لd?ـج وذرائـع وا�ـة، وم�ـ§ ب#نـاز�% ال�ـ�Q��Zة ل
اإلســ�ائFلي، عل�ــا أن هــzا الــZ?% م�ــ>� الح0?ــاز الــZ?<اء ال?<ــائFF% ) أو��ــH(ُ)عــ� نقــل إلــى ســ?% 

%FF>FgZول�� األس� الفل %FFلFاإلس�ائe".   
ــى أنــ ــZ?% ّوأشــار إل ــH(ه خــالل ت�اجــ�ه ) ــZل: أLــNا مــ% الــ�Nب ) أو�� L :ــ  علــى یــ� واإلهانــةل

الــZ?انF%، حFــ§ `لــG االتــ>ال بzو�ــه، ولOــ% الــZ?انF% رفــ�Nا ذلــH، وعــاق�1ه، واع0ــ�وا عل�ــه )الــ�Nب 
ال��1ح، وتع��وا تقFFـ� ی�Lـه )ع�ـ�د الـ���Z لـZاعات `��لـة، وح�مانـه مـ% الgعـام والـ�bاب والـ�خ�ل إلـى 

  ).نال�ام�(ُذاق خاللها األم��%، وQع�ها نقل إلى مع0قل " أو��H" أLام )Z?% ١٠ال�dام، )قي 
، وال یـ#ال م�ق�فـا ح0ـى اآلن، و�~�ـع bL٢٣/١٢/٢٠٢٠ار إلى أن الgفل عF1� مع0قل م<z تـار�خ 

 :Zنال�ام�(، ال��>� لألش�ال )�ع0قل )٤(حال�ا )ق(%FgZ0لة، ش�ال فلdج<�ب م�ی<ة ح�فا ال� ،.  
  ٢٤/٣/٢٠٢١لق�س م�قع م�ی<ة ا

***  

  تقار��
  االح0الل �0ZL�م ال0#و�� ل�Zقة حي ال�bخ ج�اح: هwFة مق�س�ة

 

ــة القــ�س ــ�، ل�قاومــة ال�ق�ســ�ة الهwFــة أكــ�ت – لإلعــالم الفلــFgZ<ي ال��lــ# – ال�0dل  أن ال0ه��
 �سFF%ال�ق وعقارات م<ازل م% ع�د أك�1 س�قة أجل م% ال0#و�� ع�ل�ة ت�Oر اإلس�ائFل�ة االح0الل سلgات

  .ج�اح ال�bخ حي في
 مل�Oــة إث�ــات Lــg0Zع لــ: االحــ0الل إن :األرQعــاء ٍتــ>��ح فــي الهــ�مي، ناصــ� الهwFــة رئــ�� وقــال

<F% والعقارات ال�<ازل �̀0Zان�ة ال?���ات أو لل�g�0االس.  
%FQع% ع?# )ع�ما االح0الل أن ّو :L�عـام اسـ�0�مها ال0فا��ـة `��قـة إلـى ل?ـأ ث�1ت�ـة، أوراق تقـ 

 الdـh أصـdاب یـ��0% أن ندو القـ�Nة ومـ�ت مـ#ورة، )ـأوراق لل�F>`�0Z% ال�F1ت تZل�: هيو م؛٢٠٠٨
  .االح0الل م��dة ق�ار على ال�د م%
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 )الـ�bخ م<dـ>�ة ل��Z الق�Nة ألن ًع��ما؛ ال�ق�سي الbارع تOاتف ض�ورة على اله�مي وش�د
 )الـ�bخ ال0ه?��Fـة س�اسـ0ه <فFـzت االحـ0الل اسg0اع إذا" :ًم�Nفا م0Zه�فة، )أك�لها الق�س إن بل ج�اح،
  ".eأخ� أح�اء ت?اه أ`�اعه و��سع س���ل ج�اح

 )�ا سgQ�Fها فFها م�0Z`<ة االح0الل ب<ى فإذا األح�اء، ل�اقي ب�ا)ة نس�O0 ج�اح ال�bخ" :وتا)ع
 �تفF0ـ في م��0Z أنه Lع<ي ما ��ه، واالس0��ار لل1<اء ±إمارات�ا ًدع�ا له جلG الrz نالFZل�O واد�ZL rى

 ع�ل�ــات ت<فFــz فــي ت�0�ــل االحــ0الل م�ggــات أن إلــى وأشــار ".أقل�ــة وجعلــه وتzو��ــه ال�ق�ســي ال�?�0ــع
�F?ًم<1ها ج�ا��ة، ته  ال1لـ�ة شـ�ال ال�اقـع ّجـ�اح، ال�bخ ّحي أهالي و��اجه .ال���g في ٍماض أنه إلى ّ

ًإســ�ائFل�ا ًم�ggــا ١٩٧٢ العــام م<ــz ال�0dلــة، )القــ�س الق��Lــة  أنقــاض علــى مــ�0Z`<ة اءوQ<ــ ل0ه?Fــ�ه: ّ
 ّالـZابh فـي مـYج�ة كانـ� ّاألردن�ـة ال��dمـة ̀ـ�ف م% م<ازله: علFها ُب<�F ال0ي األرض أن ب#ع: ب�Fته:،
�ف .یه�دLة لعائالتlخ�ا االح0الل وYإج�اءاته م% ًم zFـ� ل0<فgًخاصـة األهـالي، علـى ًواقعـا وف�ضـه ال�� 

  .ال���g هzا تق�د ال0ي ّاالسg�0ان�ة ال?���ات dةل�>ل االح0الل مdاك: م% م00ال�ة ق�ارات ص�ور )ع�
zــ ــة االحــ0الل هــ�م ،١٩٦٧ عــام ال��ی<ــة احــ0الل وم< ــ�س، فــي م<ــ#ل ٢٠٠٠ ق�ا) ــا الق ــع ك�  ات�

 وته��ـــ�ها القـــ�س علـــى الـــ�g�Zة إح�ـــام بهـــ�ف ال�ق�ســـFF%، ت?ـــاه م�<ه?ـــة ع<ـــ>��ة ع�وان�ـــة س�اســـة
hFFNس�انها على ال�<اق وت %FFاألصل.  

#lال�� FgZ٢٤/٣/٢٠٢١ لإلعالم <يالفل  
*** 

  فعال�ات
  نرا)gة ب�ل�ان�F ألجل الق�س تzdر م% ن�Oة ج�ی�ة ت<�50 حي ال�bخ ج�اح

   

نتzdر را)gة ب�ل�ان�F م% أجل الق�س مـ% خgـ�رة قـ�ارات اإلخـالء ال0ـي ات�ـzتها قـ�ات االحـ0الل 
 hــd( ليF٢٨اإلســ�ائF0لــة، وتــ� فdخ جــ�اح )��ی<ــة القــ�س ال��bة فــي حــي الــ�>FgZعائلــة فلــ e ــ�اراOًهــا ت

تlY� ال�ا)gة، أن هzه الق�ارات تأتي ض�% م�ggات االح0الل ال0ه���Lة، الهادفة و .١٩٤٨لFZ<ار�� ن�Oة 
إلــى تغFFــ� معــال: ال��ی<ــة، و`ا)عهــا ال0ــار��ي، و`�ــ� حــNارتها اإلســالم�ة ومdــ� اآلثــار الفلــFgZ<�ة، 

ة األردن�ــة إلــى اس0ــ>�ار األوراق تــ�ع� ال�ا)gــة، ال��dمــو .وحــ>ار ال�ــZ?� األقــ>ى )األح�ــاء الFه�دLــة
  .ال��1ت�ة الالزمة للعائالت ال��اني والع��b%، م% أجل م�اجهة ق�ار `�ده: م% ب�Fته:

نتb�د ال�ا)gة، على أن هzه ال��gة ت0عارض مع أح�ام القان� ال�ولي، وخاصـة قـ�ارات م?لـ� و
 م0dلــة؛ ت<1gــh علFهــا  ال0ــي تlYــ� ج��عهــا علــى أن القــ�س الــ�q�bة أرض٢٣٣٤ و٤٧٨ و٤٧٦األمــ% 

نأح�ـام القــان� الـ�ولي ذات الــ>لة، وتـ�ع� ب�ل�انــات العـال:، إلــى الd0ـ�ك )ــ�bل عاجـل ل�qــ� م�ggــات 
  .وال��Lغ�افياالح0الل ال�0علقة )الق�س، واح�0ام وضعها ال0ار��ي والقان�ني 

  ٢٠٢١ مارس ٢٢ نرا)gة ب�ل�ان�F ألجل الق�س
***  
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  اص�ارات
  فلFgZ<�ة ال?�ی�ةك0اب ع% مالمح ال�واLة ال

مالمح ال�واLة الفلFgZ<�ة ال?�ی�ة )ع� " ص�ر ح�ی�ا ع% دار ل�سFل 0lاب  -  ال�أr- ع�ان
لل<اق� تL %FZdقF%، ت<اول ��ه الع�ی� م% ال�واLات ال0ي ص�رت )ع� اتفا�qة أوسل�، حF§ قام " أوسل�

 ن>ا نق�Lا وا��ا لOل رواLة الOاتG ب0ق�L: دراسة عامة في ال?#ء األول، في حF% خ>� في ال?#ء ال�اني
 .على ح�ه

 GاتO0اب وفقا للOح ال>�L" ةQة ق1ل أوسل� - ّف�صة ل0أمل ومقار�>FgZة الفلLومقارنة ال�وا 
ّوQع�ها، حF§ س����d إلى أr م�e تعانق� الzات�ة وال��ض���ة، بF% ال�b>ي والعام  ّ  ال�`<ي، - ن

ًوTلى أr م�l eان الع�h �اه�ا لعل ذلH .  ال�اقع االج�0اعي م% خالل ح�Nر ال��أةّوه<اك ف�صة ل0أمل. ُ
ّإنه تف�FO في ال�الص الف�دr وال?�عي، وه� تdٍ� لإلنZان والOاتG ال�ع�1 ع% ..یYس� ل�واLة ج�ی�ة ّ

ّرحلة هzا اإلنZان ت�d االح0الل م% جهة، وت�d ��وف تأس�� �lان�ة و`<�ة، فFها ن#عة ال�Zادة على  ّ
 ."ّود أفعال<ا في ال1b0§ )ال��اناألف�اد ال على األرض، ورد

%FقL ��Nة م<ها، : و����Zة ال?�ی�ة بل وال�>FgZة الفل�~�gة للLأن نل�ح نق� ال�وا %��L Hلzّل
 .ُواالن�dاز ن�d )قاء الbعG ال ال<�G، م�ا Lع<ي أن ال<ق� ال�Zاسي ه<ا ل: �L% لzاته فق�

Hة واالج�0ا��ة د و��ضح ذلLاة االق0>اد�dان، م% خالل أن للZل ش�>�ة اإلنF�bورا في ت
ًلzلH فإن تأث�Fات م�حلة أوسل� ل: ت~ف ع<� ال0أث�F ال�Zاسي، بل ام0�ت ع��قا في ال?zور، فOادت  ّ
ّسل��lات ت<0هي، لd0ل مdلها سل��lات ج�ی�ة، ارت��g ب<�G ج�ی�ة، ذات دخ�ل اق0>ادLة عال�ة، أث�ت  ُ ّ ّ

%F>`ا على دوافع ال��ا�F�ّال تYث� علF<ا الل�1Fال�ة ال?�ی�ة، وما ت�عها م% س� ح�ة ًفل: �L% سهال أ. ًك ق ّ
 .ت�d االح0الل، جعل مالمح الفق� ال�اه0ة �اه�ة لل��ان

جه�ا "وق� ص�ر ال0Oاب ب0ق�L: ال<اق� ال�ق�سي ال�ع�وف إب�ا�: ج�ه�، الrz رأe في ال0Oاب 
�5 ال�#�� م% ال��dث وال�راسات أدب�ا وأكاد�Lي وا��ا، قام ب���b0 ذlي ل��حلة تار���ة ما زال� ت<0

 ."الس�0الص ال<0ائج واق�0اح ال�0ص�ات، س��ا وراء اإلب�اع ال�gل�ب س�اس�ا وأدب�ا وعل��ا واق0>ادLا
 ... �b>ت دار ال�lل"م% جه0ها ذF0ابي ش�ل "ل�سOة الغالف أن الdرص�ا ل<>�ص   ّ، على صف

ج�اعات، بل وأم�ا وشع�Qا تN0ام% مع ه�<ا )ال�Zاق الفلFgZ<ي، وج�ت لY0ث� فF<ا أف�ادا و م0أث�ة 
  .rومعانات<ا، )االنgالق م% دور األدب ال0<��� واإلنZاني وال?�الي

 r١٨ص/٢٥/٣/٢٠٢١ال�أ  
*** 
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  آراء ع��Qة
  ..مع�lة ال�Oامة 

  الهادr راجي ال�?الي  ع1�
rق�� )ع�ل سلـZلة مـ% اللقـاءات عـ% lاسـG صـف� ال?ـاز )gـل مع�lـة ال�O،  عاما٢٠ق1ل  امـة ق

rوlـان الف��ـh ال��حـ�م مـbه�ر ح�ی�ـة ال?ـاز دائـ: ال0ـ�دد علـى م�0ـG األسـ0اذ `ــاه� ، وقائـ� لـ�اء عال�ـة
  ..rالع�وان، ون?ل� معه م�gال lي ی�و ل<ا تفاصFل ال�ع�lة

��F م% أح�اث ال�ع�lةOل م% ال�قاومة ، أنا أع�ف الFث ال0ار��ي لل0قل�dا الzي ال أس0ع�ل ه>Oول
مـ% ی��ـ� أن ، rأن أل� ذراع الd~�قة وأغ@ ال<5ـ� عـ% دور ج�ـb<ا ال�gـل.. �<ي أب�اوال یه، الفلFgZ<�ة

وهـ� م�ـل ، 0ZLع�ل ق>ة مع�lة ال�Oامة لل0قلFل م% ال�ور الفلFgZ<ي ه� م�ل م% Lغgـي الd~�قـة )ال�مـل
ش���H عل�ا أن ال��gالت ال تأتي أب�ا )ال0قلFل م% ق�ة .. م% ی0?اوز وح�ت<ا ال�`<�ة ون�Z?<ا االج�0اعي

  .قو0lا)ة ال0ار�خ الrz ی�ح� وال Lف�، وأخ�H بل ت<�ع م% إ�LانH )ه
Gامـة ت<�ـه لـ�ور ال0<5ـ�: وال0ـ�ر��Oـة الlي )ع� مع�>FgZا وال�?��عـات ، الفل�bل�ـFوت<�ـه لـ�ور ال�

ول� ق�ر لل�قاومـة ، والفلFgZ<ي قاتل مع األردني )�ا �dLل م% مع<��ة عال�ة.. ال>غ�Fة في ق0ال إس�ائFل
لO<ه: قاتل�ا )�ـا ،  أجZاده: lي تع�1 علFها د)ا)ات<ا ما ت�ددواأف�ادهاأن �L� .. لFgZ<�ة في ذلH ال�ق�الف

  .ن)�ا �Lل�O م% إ�Lان وق�Nة وم1�أ، ن�Lل�O م% سالح ش�dح وفي ذات ال�ق� اسZ�0ل�ا
 غــادر األلــ�ف مــ% شــ�اب العــbائ� األردن�ــة إلــى بFــ�وت والd0قــ�ا )ــال��رة، )عــ� مع�lــة ال�Oامــة

وحفا�ا على شهادته: و`ه� دمائه: علF<ا دوما أن نlY� ، وم<ه: م% اسb0ه� ألجل فلFgZ%، الفلFgZ<�ة
ح0ى ل�  ...وال Lقابل )ال<�Oان، وال Lقابل )Ggb تار��ه.. أن الZالح الفلFgZ<ي الLقابل )ال0قلFل م% دوره

أوجعـ� .. ام��ها العـ���Zة م��ـ�اال0ـي ب<ـ� مـ�.. ولO% ل<ع�0ف أن ال��رة الفلـFgZ<�ة، كان األداء مd�ودا
ل��Z ج���ة إن اخg0ف الفلFgZ<ي ال<>�  ..وق0ل� م<ها )d?: ما ق0ل� ال?�Fش الع��Qة وأك��، إس�ائFل

أLعقل أن .. ول: نقاتل للd�ی§ ع% أنفZ<ا، أصال نd% قاتل<ا ألجل الق�Nة الفلFgZ<�ة، م<ي ون�Zه ل<فZه
ة؟ وم% ثـ: نقلـل مـ% دور مـ% خاضـ�ا مع<ـا الdـ�ب وتقاسـ�<ا شه�اء ألجل هzه الق�N) ��ال<ا(نق�م خ�Fة 

.. وعb<ا دما 0�L#ج )ال�م ودمعا حG�ZL %F م% عF% فلFgZ<�ة FZLل على خـ� أردنـي، معه: لق�ة ال�#1
ال أن ، دوره فـي ال�dـاة أن L?�ـع ال<ـاس علـى الd~�قـة.. قال أن Lفـ�، ال�ـYرخ دوره فـي ال�dـاة أن ی�حـ�

  ..ادی% اش�0اكیYس� لل�الفات ق�اع� وم�
ومـــ% أن1ـــل صـــ�ر الـــ>�1 ، ال�Oامـــة lانـــ� وســـ�0قى مـــ% أهـــ: ع<ـــاو�% ال?ـــ�� الع�Qـــي األردنـــي

ولـ: تOـ% فـ>ال مـ% .. كان� وس�0قى ع<�انا لل<>� الrz ب<ي على ال�ح�ة وال��dة وال0ـآخي.. الفلFgZ<ي
ال?ــ�� هــ� ملــH وتــار�خ .. وتقــ�Z: ال0ــار�خ بــF% مــا هــ� فلــFgZ<ي ومــا هــ� أردنــي، واالن�dــاز.. الF5>0ــ�
... ح�ـى هللا وحـ�ت<ا ال�`<�ـة، ونق�لهـا دائ�ـا ح�ـى هللا ال�لـH.. نوهـ� مـ>� ومdفـ�¦ ومdـ>%، لل?��

r�0ل ال�أd0<ا ال0ي ال تFNس�0قى ق %FgZ�0ل الف�اء وال�م فق�.. وفلdبل ت.  
 rة ٢٢/٣/٢٠٢١ال�أd١٨ صف  
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 ب�عة دمhb واإلع�ار الهاش�ي األول: م% أوراق ال���wة
 rدمحم ی�ن� ال��اد  
 

b�Lٍف ال0ار�خ ب�ثائقه ع% ل5dات ع�و�Qة، خلق0ها مقارQات الل5dة ال0ار���ة ال��dلة )أح�اث 
ّ)ال�الفة في ع�ان عام ) `GF هللا ث�اه(الل5dات م�اLعة ال���b الFZd% ب% علي ٍك�F1ة، وFQ% هzه 

  .م؛ و�Qعة ال�dاض� الع��Qة له، واإلع�ار الهاش�ي األول١٩٢٤
وFQ% أوراق ال�1عة، نق�أ م�اLعة دمhb، لل���b الFZd% )ال�الفة، وخgاب ب�ع0ها الrz تاله 

�مhb، إذ اس0هلها ب�lz ال�dادث ال0ي أدت إلى إلغاء rال�bخ ع1�القادر ال�GFg في ال�Z?� األم� ب
 ���bال�الفة لل( %FFقbه ب�عة ال�م( zأخ rzا)ه الgوم�ا جاء في خ ،%Fادیdال�الفة على ی� االت

ّإن ال�bع ی�جG ن>G اإلمام )ع� انق�اض زم% ال<�1ة، إل�هار ال�bع ال���b وع��ة «الFZd%، ق�له 
  .«..)ة ح0ى جعل�ا ذلH أه: ال�اج�ات واش0غل�ا )هاألدلة على وج�Qها إلج�اع ال>dا

ّوأخz ش�خ ال?امع األم� وخ�Fgه، ی�ع� ال�>لF% إلى وج�ب ال�1عة )ال�الفة، إذ ت�lz ال>dف  r
Lا مع�b ال�Zل�F%، ی�ج� ملH للع�ب الFZd% ب% «: ًالع��Qة ال>ادرة آنzاك، أنه نادe )ال�>لF%، قائال

إني أ)اLعه على 0lاب هللا وس<ة رس�له، ما اسg0ع� فهل علي وق� ت�ف�ت )ه ش�و¨ ال�الفة ف
  .«ت�اLع�نه؟

ّوت<قل إلF<ا الع�ی� م% ال>dف، أن ال?�اه�F رددت )ال�1عة لل���b الFZd% ب% علي على س<ة 
  .ٍهللا ورس�له، في ب�عة شه�ت لها دمhb آنzاك

در ال�GFg إلى الr ���bوFQ% ال�ثائh ال0ي تع#ز هzه ال�1عة، ب��qة ش�خ ال?امع األم� ع1�القا
جاللة خل�فة ال�Zل�F% ال�<قz األع5: الFZd% األول، أ)اLع جاللO0: على «: الFZd% ب% علي، ون>ها

 �F1Oة على م<�1 ال?امع األم� ال���bال :O0ع�، وأعل<� ب�عg0اعة وس<ة هللا ورس�له ما اسgع وال�Zالr
فة، فل<��b هللا تعالى على رج�ع الhd ألهله، )�Ndر آالف ال�Zل�F%، ف0عالى ال<�اء )��اLعO0: )ال�ال

ًجعلO: هللا ح><ا م<�عا ل>�انة اإلسالم ً».  
ّهzه األج�اء ال0ي ع�� ال�dاض� الع��Qة، ت�و�ها ع�ی� م% ال�ثائh، ونق�أها في وثائh مق�س�ة 

  .rت�و ع% اإلع�ار الهاش�ي األول
ّإذ أرسل ال�لH ال�Yس� ع1�هللا األول اب% الFZd%، ب��qة إلى وال�ه ال���b الFZd% ب% علي، 

أم� ت�جه� إلى الق�س )ال�1لغ ال�<ع: )ه لع�ارة ال�Z?� ووضع «م، Lق�ل فFها ١٩٢٤ أب ١٨في 
ٍأمانة في الH>1 الع��اني، وال�Fم ج� وضع األساس لل0ع��F بF� عl�1: ال�اضع و�Nd�Q م% الع e ل�اء

ورتل� األد��ة ب�وام ع�� وTجالل صاحG ال�الفة الع�5ى، وق� ع: ال<اس م#�� م% .. واأل��ان والع�ام
%Fم�dثال§ ال �dة الهاش��ة ن�dة واألر��>Z�1ر للع�ا`ف الdامل الlور و�Zال».  

وت�Nي ال�q�1ة )الق�ل إن ال�?ل� اإلسالمي األعلى �0ZLح: ب�ضع ال�1لغ lله ت�d ت>�فه 
  .ف�0 م% ل�ن ال���b الFZd% ب% عليووضع م
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هzه و��فة تل#م<ا lافة، وال ی0>�ر أني ... «: وجاء رد ال���b الFZd% ب% علي ال�q�1ة )ق�له
 ، نأعF% علFه: مفb0ا أو ن�dه، وغای0ي مd>�رة في تعل��اتي، وال�راه: على نl�5: ضع�ها أی<�ا تbاؤو ً

  .«ًوال>�ف بL�<0قO: ج��عا
Tّع�ار األق>ى األول، وال�1عة )ال�الفة في ع�ان، وTج�اع ح�اض� وما بF% ب�عة دمhb و

ًال��b الع�Qي في ل5dة تار���ة على �qادة م�ح�ة، تار�خ ی�و جان�ا م% دور دول0<ا األردن�ة،  r ق
  .)�gابها الهاش�ي وش�ع0Fها وم�bوع0Fها ال0ي ما زال� حاض�ة ألجل اإلنZان الع�Qي
 r٢٠ص/٢٥/٣/٢٠٢١ال�أ  

*** 
  ال�`<�ة ال��ح�ة لل�قاومة الbع�1ةال~�ادة

 rس� الق�وة
 �qال��ا Hفي م�اجهة ج<�د االح0الل ونق�ر عال�ا تل %F�<0ال�ع %F>`جه�د وص��د ال��ا %��ن

اها اب<اء الbعG الفلFgZ<ي في تلH ال�<ا`h ال�ه�دة )ال�>ادرة وفي الr�<0 ال��gل�ة ال0ي اب�
ل��ggات اإلس�ائFل�ة االسg�0ان�ة ال�ام�ة إلى ف�ض األم� ال�اقع أالح0اللي االسg�0اني وخاصة في 
م<gقة األغ�ار الفلFgZ<�ة واله?�ة اإلس�ائFل�ة ال�Zع�رة على الق�س، وفي هzا ال�?اب )ات م% 

rال�d0ك والع�ل الف�ر لF�b0ل ال~�ادة ال�`<�ة ال��ح�ة لل�قاومة الbع�1ة lإ`ار ت�حr r�Fال�Nور 
<�ة ولل�فاع ع% األرض وح�ای0ها م% م�ا`� االسg�0ان والN: وت�ف�F الغgاء  eل�?��ع الق� ال̀�
 ال�Zاسي ال�dلي وال�ولي لل�قاومة الbع�1ة في ال�<ا`h ال�0dلة )�ل أش�الها وأسال1Fها ال�0احة

 .وال���<ة
 %FQي ضار>FgZالفل Gعbقح��مة االح0الل ت�اصل ات�اع س�اساتها االرهاب�ة واغ0>اب حق� ال
ن)ع�ض الdائ� القان� ال�ولي وأنه م% ال�اضح اس��0ار االح0الل في س�اس0ه الع<>��ة والق���ة وTص�اره 

Zلل~�ادة الفل �O>0القان�ن�ة وم�ارسة س�اسة ال �Fعلي ات�اذ اإلج�اءات غ hها ل�لFة واالل0فاف عل�>Fg
ش�>�ات ب�یلة ل����0 مYام�اته م% خالل ادارات مdل�ة ت�0افh مع م��g االح0الل ل�Nب ال>��د 

 . الbع1ي الفلFgZ<ي وال<Fل م% وح�ة ال���q الفلFgZ<ي
شعG فلFgZ% )>��ده علي ارضه وح�اLة و`<ه وال�فاع ع% ه��0ه الفلFgZ<�ة ال�0Zقلة ال 

�Nله ال� %��L هzان ت�ه1<ا ه %��L ل�ة فالFار�ع ال0>��ة وال0ه�ی�ات االس�ائbع إلرادة االح0الل وم
وTص�اره على نFل حق�قه ال0ار���ة،  ال0ه�ی�ات او ت<ال م% ص��د الbعG الفلFgZ<ي وحق�قه ال�`<�ة

ى ن عل�1لrوQات الع�ل مه: وض�ور م% ق1ل �qادات وف>ائل الع�ل ال�`<ي الفلFgZ<ي وخاصة ان<ا مق
االن�0ا)ات الفلFgZ<�ة ض�ورة االنgالق لF�b0ل ال~�ادة ال�`<�ة ال��ح�ة لل�قاومة الbع�1ة ل0فعFل ال�ور 
rال?�اه�F وت>عF� مdاور ال<Nال ال�`<ي م% اجل الr�<0 لالح0الل ومYام�ة س�قة االرض الفلFgZ<�ة 

��bعي خاصة في م�ی<ة وته���ها وهي ال ت0عارض على اإل`الق مع ال�FNd0 الن�0ا)ات ال�?ل� ال0
الق�س عاص�ة دولة فلFgZ%، حF§ م% ال��0قع أن تع�� ق�ات االح0الل إلى تعFgل االن�0ا)ات أو 
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ال���b0 علFها، م�ا یg0لG خ�ض مع�lة ال�فاع ع% ال�Zادة ال�`<�ة لbع1<ا وح�اLة عاص�ة دول0<ا 
Fاب0ة واألص�لة في lل ال��اقع حF§ ت�bل مع�lة )�ل ال�سائل ال�0احة وال�فاع ع% حق�ق<ا ال0ار���ة ال

الق�س م�dرا مه�ا في تار�خ ال<Nال الفلFgZ<ي ألنها تع� ال�ع�lة االساس�ة للbعG الفلFgZ<ي وعلي 
<ي الع�ل على خ�ض ال�ع�lة )�bل مF�اني ت�q �dادة و`<�ة م�ح�ة تNع اس�0ات�?�ة نNال�ة  الOل ال̀�

�قاومة وص�ت الbعG الفلFgZ<ي في م�اجهة وت�ح� ال?ه�د وت�فع ن�d ت>عF�ها ل�عل� ص�ت ال
 . س�اسات االح0الل وج�ائ�ه

G?L دع: ص��د اب<اء الbعG الفلFgZ<ي وع�م ت�lه: وح�ه: وتق�l :Lل ال�ع: له:، فه: 
نی�اجه� س�اسة ال�0dل الغاصG، و�0>�و )>�وره: العار�ة ل��ggات االح0الل ال0ي ته�ف الي  ن

��ع الN0ام% معه: ودع�ه: في م�اجهة م�ggات االح0الل ال0ي ان0#اعه: م% ارضه:، ��?G على ال?
تZعى الي ت�س�ع ع�ل�ات االسg�0ان على حZاب اراضFه: وم�0لOاته: و�FQته:، ف0لH ال�Zاسة 
االس�ائFل�ة ال0ي ت�ارسها ح��مة االح0الل فهي ت��� ارض )ال شعG وت�ارس ع�ل�ات الg0ه�F الع�قي 

ارس ال0ه?hd( �F ال��ا`<F% اصdاب االرض االصلFF% ف0لH هي وتغG<0 االراضي الفلFgZ<�ة وت�
 . س�اسة االح0الل ال0ي قام� علFها دول0ه: ال�#ع�مة

مع�lة ال�فاع ع% األرض وح�اLة الق�س ال ��L% تdقh أه�افها إال )ال<#ول إلى ال�F�ان وت<�5: 
% االتفاقات الع~��ة ووضع ال>ف�ف وTعادة ال<�5 )العالقة مع دولة االح0الل )�ا في ذلH الd0لل م

اس�0ات?�ة و`<�ة س�اسة شاملة وال�ق�ف امام االس0ع�ار االسg�0اني أالح0اللي وال�فاع ع% حق�ق<ا 
%FgZال0ق�م وال�خاء في دولة فل hFقdة والع�ل على االن?از ال�`<ي واالس0قالل وت�>FgZال0ار���ة الفل .  

  ١٣ص/٢٥/٣/٢٠٢١ال�س�0ر 
*** 

 !!..."  ج�اح ال�bخ "ال<ف�F إلى
%Zح �Fرش 

ول% ت�فعه الى ، نب�و مق�مات، ل% تل?: lل مف�دات االسO>0ار والG?b واالدانة الع�و ال>ه�Fني
اع�0ارا م% ال�اني م% اLار القادم « ال���dة )«)ع� ق�ار ما �ZLى .. ال�0اجع ع% ض: حي ال�bخ ج�اح 

م% عقاراته: ..م% ق�سه: .. م% ارضه: .. م�ا`% فلFgZ<ي ، م% م<ازله: » ٥٠٠«و`�د اك�� م% ... 
 .وال0ي ورث�ها ع% ا)ائه: واج�اده: ج�ال )ع� جFل وص�ال الى الO<عانFF%.. وامالكه:

ة ال0<��5ات والف>ائل واالح#اب ، ومYسZات ج�اه�F شع1<ا ت<�50 م% ال~�ادة الفلFgZ<�ة ، وlاف
و�ع�دوا الى ..نی�م� ال1�الت ورgQات الع<h الفاخ�ة ... ان ��Lج�ا م% م�ات1ه: .. الخ..ال�?�0ع ال��ني

وان ال Lغادروها .. و�عل<�ا ال<ف�F العام الى ال�bخ ج�اح .. الى ال�قاومة ..الى االرض .. حN% شع1ه:
الى �qادة .. مف0ي الق�س ..وان �dLل�ا م<#ل الdاج امF% الFZd<ي .. � ی<#رع�ا فFها والى االب.. 

 .لل�قاومة



  

 
١٨

 ال�م# یlY� ج�لة –فان ق�ار م��dة الع�و )�>ادرة هzا الdي .. و�Qضع ال<قا¨ على ال�dوف
 :حقائh م% اه�ها

فة وأن lا.. ان ال>�اع على االرض ، lان وال ی#ال م�dر ال>�اع الفلFgZ<ي االس�ائFلي: اوال
ل: تق<ع الع�و )ال�0لي ع% اه�افه ال�0س��ة و�Qام?ه .. »اوسل�«وخاصة lارثة .. ت<ازالت وتف��� ال~�ادة 

وال م�ان للbعG الفلFgZ<ي .. واه�ها ان فلFgZ% م% ال��d الى ال<ه� هي ارض اس�ائFل .. الع<>��ة 
 .على ح� زع�ه.فFها

ه� الrz ش?ع الع�و على االس��0ار في .. تهاان ال�0لي ع% ال�قاومة )�ل اسال1Fها وادوا: ثان�ا
.. وق0ل االب��اء.. ال�<ازل  وه�م.. واالس�0الء على االرض.. واالس��0ار في الg0ه�F الع�قي ، الع�وان

وه� الrz ش?عه على رف@ lافة الق�ارات ال�ول�ة ال0ي تع�0ف )hd ، الخ.. وته��� الق�س.. وح>ار غ#ة
 ..واقامة دول0ه ال�0Zقلة وعاص�0ها الق�س ال���b على ارضه، >�F الbعG الفلFgZ<ي في تق��� ال�

م% .. ت<�ع م% ف�هة ال�q�>1ة .. وش���ة lافة ال0<��5ات .. ان ش���ة ال~�ادة : ثال�ا
.. »الوسل�«وال ش���ة .. ل�% Lف̈� )االرض والع�ض.. فال ش���ة ل�% ی�0لى ع% ال�قاومة.. ال�قاومة

ال تق1ل .. وفلFgZ% هي ارض الbعG الع�Qي لفلFgZ<ي ح>�ا .. لى ال<ه�ففلFgZ% ع��Qة م% ال��d ا
 %F>ة على اث�Zاه�.. القgف�ض اح�ا ال0<ازل ع% ذرة واح�ة م% ت�ابها الL :ي ل>FgZالفل Gعbوال.. 

.. و ل��Z وسFلة لل�0و�@ وال0�جF% ..االن�0ا)ات الفلFgZ<�ة ل��Z ب�Lال ع% ال�قاومة : را)عا
النهاء .. بل هي وسFلة م�لى العادة االع�0ار لل�قاومة .. »الوسل�«ادة االع�0ار ول��Z وسFلة الع

Gعbام ، واعادة ال�ح�ة للZة العار.. االنق�qورقة .. والى االب� .. »اوسل�»واغالق ملف اتفا h�#وت�
 ... الع�و» دولة»االع�0اف ال�zلة ب

 ما Lف�ض على ال?��ع )ال ..مع�lة lل فلFgZ% .. مع�lة ال�bخ ج�اح هي مع�lة الق�س 
وال .. فال م�ان ل�عz0ر . نك�ا ی<ف�و الى ال�Z?� االق>ى ال��ارك..اس0�<اء ال<ف�F الى ال�bخ ج�اح 

 ��� !!.. ی0علل ب�ج�د ج�� الع�و.. م�ان ل�0أس�ل م
وم<ع الف�ائFF% م% ال�ص�ل .. م0ى lان� ح�اج# الع�و وج�bه اس�ا)ا ل��q االن0فاضة.. لونZأ

 افه: ؟؟الى اه�
الى ال�bخ ج�اح في .. ن�ع� lافة ال~�ادات ان ت��ج الى الbارع ، وتق�د ال?�اه�F الى الق�س

 ..eان0فاضة �1l ل���d0 الق�س وl<� الغ#اة
 ال�?� لل�قاومة

 وال�ل�د للbه�اء
%Fوالعار لل�0أس�ل..!!  

  ١٢ص/٢٥/٣/٢٠٢١ال�س�0ر
*** 
  



  

 
١٩

 ت��dل الق1لة إلى ال�Z?� ال�dام في ش��ان
 rال�ا��ة نائلة هاش: ص�1

ِق� ن� تقلG وجهH في ال�Zاء « : قال تعالى َِ َّ ََ ِ eْ َ ََ ُّ َ َ َْ �?Zال� �gش Hق1لة ت�ضاها ف�ل وجه H>Fِفل<�ل ِ ْ َ ْ ْ َّ َ َ ََ َ َُ َ ََ ْ َْ ِّ َ ََ ً َ َِْ َّ ِ

ُال�dاِم وحF§ ما l<0: ف�ل�ا وج�هO: ش�gه َ ُ َ َ َْ َْ ْ ُْ ُ َُ ُ َ َُّ َ ْ َ ُ صلى هللا –، وl: ت�<ى رس�ل هللا ١٤٤اآلLة–س�رة ال�ق�ة »...ْ
 . أن ی�جهه رQه إلى ال��Oة ال��bفة- عل�ه وسل:

��Fا ما ح�ل وجهOب�عاء، م�ا ی�ل ًف Hح ذل�<L ل الق1لة وال��d0لعا وش�قا لgاء ت�Zّه في ال ً ً
 مع رQه، و�<�50 م% رQه أن dLقh أمان�ه ب��d0له إلى الق1لة - صلى هللا عل�ه وسل:–على �lال أد)ه 

 .ال0ي ی�ن� إلFها و�1dها
 . ب��d0ل الق1لة إلى ال��Oة ال��bفة- ع#وجل–و�أتي أم� هللا 

 أن ال<1ي صلى هللا عل�ه وسل: صلى إلى ب�F ال�ق�س - رضي هللا ع<ه-ازب ع% ال�1اء ب% ع{
نس0ة ع�b شه�ا أو س�عة ع�b شه�ا وlان Lع?�ه أن ت�O ق1ل0ه ق1ل ال�F1 وأنه صلى أول صالة  ً ً

نصالها صالة الع>� وصلى معه ق�م ف��ج رجل م�% صلى معه ف�� على أهل مZ?� وه: راكع� َّ. 
ف�اروا �lا ه: ق1ل   ق1ل م�ة- صلى هللا عل�ه وسل:–� مع ال<1ي أشه� )ا½ لق� صلF: قال

�F1أخ�جه ال��ار. {الr. 
 )اس0~�ال الق1لة م% ج��ع جهات األرض حF% ال>الة وال -س�dانه وتعالى–ولق� أم� هللا 

0�<ى م% هzا أح� س� ال�Zاف� في ال�Zارة أو الgائ�ة أو في القgار وغ�FهZLe . ا ت�جه��Fها حFل<L أن
َِّفَأی<�ا ت�ل�ا ف�: وجه ¾«  َُ ْ َ ََّ َ َُّ ُ َ َ ّوم% صلى دو اس0~�ال الق1لة فال صالة له وعل�ه إعادة lل ما صلى» ْ  .ن

نففي الق1لة ال0ي اخ0ارها هللا س�dانه وتعالى ل<ا bLع� ال�Zل�� )ق�ة وح�ته: تلH ال�ح�ة ال0ي 
 .ًش�ل0ه: ج��عا على اخ0الف أج<اسه: أو أل�انه: أو ألZ<0ه:

 أم<�ة رس�له ال��O: وهي ت��dل الق1لة في هzا الbه� ال��O: -س�dانه وتعالى–ق� حقh هللا ول
 .شه� ش��ان ت?اه ب�F هللا ال�dام

إن ت��dل الق1لة م% ال�Z?� األق>ى ال��ارك إلى ال��Oة ال��bفة ی�ل داللة واضdة على : وQع�
%Fف��bی% ال�?Zال� %Fال>لة ال�ث�قة ب. 

ْس�« : قال تعالى dَان الrz أس� )ع1�ه ل�ال م% ال�Z?� ال�dاِم إلى ال�Z?� اَألق>ىُ ْ ْ ْْ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َْ ْ َْ ََ َ ََ ََ َِ ً ْ ِْ ِ e َ - اإلس�اء» َّ
 .١اآلLة

َع% أبي ذر رضي ¾ ع<ه قال( َُ َُ ْ َ َّ َ
ِ َ ٍّ ُقل�: َ Lَِّا رس�ل ¾: ُْ َ ُ َ َأr مZ?ٍ� وضع في اَألرض أول؟ قال: َ ََ َّ َ َِ ْ ْ ِ َِ ُ ِ ْ َ ُّ :

dال �?Zَال� ْ ُْ ِ ْ ُ�امَ َقال. َ َقل� ث: أr؟ قال: َ َ ٌُّ َ َّ ُ َال�Z?� اَألق>ى: ُْ ْْ ْ ُ ِ َ ُقل�. ْ َك: lان بF<ه�ا؟ قال: ُْ َ َ ُ ََ ْ َ َ َّأرQع� س<ة، ث: : َْ ُ ً َ َ َن ُ َ َْ
ِأی<�ا أدركH0 ال>الة )ع� ف>له فإن الفNل ��ه ِ َ ْ َ ْ َّّ َِ َْ ُ َِ َ ْ َ ُ ْ ََ َّ َ َ َْ ََ ْ.( 

  الله: فاشه�.. الله: ق� بلغ�
  ١٣ص/٢٥/٣/٢٠٢١ال�س�0ر 

*** 



  

 
٢٠

  آراء ع��1ة م�0ج�ة
ًاس0ـ�ـ�ار ح�ـ: ن0<ــFـاهــ� �bLــل خgــ�ا جZـFـ�ــا علـى إس�ائFـل ً 

 أش��ل ناف�
�FFل ت��� ال0غFه أم<�ة. إس�ائzان�ا : ل�� هl ها ال<اس اذاFأل فZL العات ال0يg0ُففي االس

ك�ا أن . »نع:«ن �1F?L نی���و اس10�ال ن0<�اه�، ت�ج� أغل�1ة مgلقة، ال ل�� فFها، ألولHw الzی%
�FFه االن�0ا)ات ت>�خ )ال0غzل هF1أت قb�1قة ال0ي نZال� �Fاس�ة ال?�ی�ة وغ�Zة الgال��� . �lzأت z>م

 ��L خ� ال�0اس –ق lف0ى، r�>?l، أص�ت لل��ة االولى، lأب آخz ب<اتي الى ص<�و االق�0اع –نفZي 
Fار وال��Zار، ال�Zوال� %Fال�� %Fلي بFل ی�ع§ . %لل�?�0ع اإلس�ائ�b( ،ال�ةdوها ه� في االن�0ا)ات ال

 ��Zی% ه: ج#ء ال ی0?#أ م% ال�عzات العامة ال�<�bج ال#ع�اء وال��L ،اعة » ال�`<ي«على ال0ق�ی�?b(
 .ال H>��L أك��. ح0ى ه<ا: نج�ة ض� ب<�امF% ن0<�اه� و�ق�ل� له

، زئ�� الFO%، ا��غ�ور ل�1Fمان، ایلي �gفع� شاشا ب�L ،نج�ع� ساع�  افF�ار و�Qفا�: ع�ی�ة ن
ن lله: �F>F�L واضL �dفه�� )أن ال��g الOام% في اس��0ار ح�: ن0<�اه� –نف0الي ب�F>F اNLا  ن ن

نالOل، )ال اس0�<اء، bLع�و )أن شwFا ع��قا ج�ا . ج�Z: ل�رجة أنه ی�1ر ارت�ا`ات س�اس�ة ج�ی�ة
وم% ال��5dر .  وم>الح ال?�ه�رنت�bش ل�e ن0<�اه� في lل ما ی0علh )ال�0از بF% م>الdه ال�اصة

r��0ع أن ن�قي دفة ال�ولة في ی?�l ا>Fل�ا علFال��ء إس�ائ ��L ع<ي أنL ي ماZنش�� ن. 
ورغ: أن ن0<�اه� ج<� ما ل�Lه م% lفاءات على م�e الl %F>Zي H�bL )ال~�: االساس لهzا 

� ال�dاة م% ال0قالF� الFه�دLة، فهzه ال~�: ت�0Z. ال��ان اال انها ال ت#ال قائ�ة، وهzا ی�ع§ على االمل
وال Lقل ع% ذلH ب0أث�F . لق� ت1ل�رت وتعا��� ب0أث�F ح�وب إس�ائFل. وهي ت5ه� في وث�قة االس0قالل

ال��Lق�ا`�ة، الO0افل، : هzه ال~�: )g�Zة، واضdة، ومق�1لة على مع5: م?�0ع<ا. ال�قافة اإلس�ائFل�ة
، االس0قامة، والق�وة ا  .ل�b>�ةناح�0ام سلgة القان�

ولF�L %Oل أنه في الZ<ة االخ�Fة اج0از lل ال��g¨ . كلها تd�اها ن0<�اه� م<z ب�اLة عه�ه
 .ال��dاء

ان م% ت�ج� ض�ه ثالث ل�ائح اتهام )ال�ش�ة، الغ�، وخ�انة االمانة، و��Zح ل<فZه )أن یهاج: 
ة، نZي ماذا Lع<ي ان ��L ال��ء إس�ائFل�ا �̀bاك: والdال�( �qه� )ال ت�bنو�. 

م% �dLص ب<فZه )ام�0ازات ض���1ة )�wات آالف ال�bاكل في ال�ق� الrz تOافح ��ه مwات آالف 
نالعائالت ال)قاء رأسها ف� ال�اء، نZي ماذا Lع<ي أن ��L ال��ء إس�ائFل�ا  .ق

م% �L<ع، في قلG ازمة اق0>ادLة، اق�ار مF#ان�ة ال�ولة lي ی�0ح ل<فZه فd0ة ف�ار م% اتفاق 
 .ناذا Lع<ي أن ��L ال��ء إس�ائFل�اال0<اوب، نZي م

بF<�ا Lف�ضها على ج�ه�ر آخ�، نZي ماذا » ك�رونا«قم% �ZLح ل?�ه�ر ما )�� تعل��ات 
 .نLع<ي أن ��L ال��ء إس�ائFل�ا



  

 
٢١

خ� م�اش� ی��Q بF% اح0?اج بلف�ر الrz وصل، أول م% ام�، ذروته وFQ% ش?اعة رجال 
 .نال��F% الzی% ��Lج� ض� ن0<�اه�

مل في أن Lق�م ه<ا )ع� هzه االن�0ا)ات ائ0الف إس�ائFلي )ال ن0<�اه�، ائ0الف ال0غ�FF، ی<�غي األ
وه� س�ق�م على أساس إج�اع . الrz ی��Q بF% اح#اب ال��F% ال�س�ي وFQ% اح#اب ال�س� وال�Zار

 .واسع، في قاع�ته ت�O% ال~�: األساس لهzه ال�الد ال�F1dة
  «ع�ت اح�ون�تی�L»  .اخ�ج�ا للl ���<0ي dL>ل هzا

  ١١ص/٢٥/٣/٢٠٢١ال�س�0ر 
*** 

  اخ�ار )االن?لF#�ة
Palestinian, regional organizations send urgent appeal to UN special 

procedures on forced evictions in east Jerusalem 
 

RAMALLAH, Tuesday, March 24, 2021 (WAFA) - Fourteen Palestinian and regional 

organizations sent a joint urgent appeal to United Nations special procedures on forced 

evictions in east Jerusalem 

The appeal addressed six UN Special Rapporteurs, including the Special Rapporteur on the 

situation of human rights in the Palestinian territory occupied since 1967. 

The organizations highlighted forced evictions as part of Israel’s coercive environment in East 

Jerusalem, through which it maintains its institutionalized regime of racial domination and 

oppression over the Palestinian people. 
The appeal highlights how 15 Jerusalemite families totalling 37 households of around 195 

Palestinians, residing in Karm Al-Ja’ouni area in Sheikh Jarrah neighborhood and Batn Al-
Hawa neighborhood in Silwan, are currently at imminent risk of forced eviction. Unlawfully 

applying Israeli domestic law to occupied territory, Israeli courts have ruled in favor of lawsuits 
undertaken by settler organizations to evict the 15 Palestinian families. 

Acknowledging that most of the families living in Karm Al-Ja’ouni area and Batn Al-Hawa 
neighborhood are refugees, the joint appeal outlines how Israel has ensured the maintenance of 

its apartheid regime over the Palestinian people through its policies and practices, such as the 

strategic fragmentation of the Palestinian people, including by denying Palestinian refugees and 

other persons displaced their inalienable right to return, and the appropriation of their homes, 

lands and property, coupled with the creation of a coercive environment designed to drive the 

ongoing transfer of Palestinians particularly in East Jerusalem. 

The appeal urged the mandate holders to recognize and to declare that the laws and policies 

Israel have created, and continue to maintain, as an institutionalized regime of racial 

domination and oppression over the Palestinian people as a whole, which amounts to the crime 

of apartheid. 

The organizations called on the international community to cooperate to bring to an end, 

including through coercive measures such as sanctions, Israel’s occupation, colonization, and 

apartheid regime, as well as the prolonged denial of the right to self-determination of the 

Palestinian people, and the right of return of Palestinian refugees to their homes, lands, and 
property, as mandated by international law. 

 2021-3-24Wafa   
***  
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Arab Inter-Parliamentary Union decries Czech’s opening of embassy in 

Jerusalem 
 

BEIRUT, Tuesday, March 23, 2021 (WAFA) – The Arab Inter-Parliamentary Union today 
decried Kosovo and Czech’s decision to open embassies to Israel in Jerusalem. 

The Arab Inter-Parliamentary Union (Arab IPU) condemned the Czech Republic’s official 
opening of a branch of its embassy to Israel, located in Tel Aviv, in Jerusalem, describing the 

move as representing the upholding and advancing individual interests over principles, values 

and international law that govern relations between states and peoples. 

Arab IPS affirmed that such a behavior will not bring peace to the region, as Jerusalem remains 

a vital issue and ranks as the top final-status issue, whose fate should not be preempted through 

unilateral actions, as it called on the Czech Republic to reconsider its decision. 

It recalled United Nations Security Council (UNSC) Resolution 478 (1980), which reaffirmed 

that Jerusalem is part of the Arab territories occupied by Israel since 1967 and consequently 

prohibits establishing diplomatic missions in Jerusalem, and reminded the international 

community that its silence on such unilateral decisions expressly violates international 

consensus and helps perpetuate the Israeli occupation. 

It reiterated upholding the two-state solution and standing by the Palestinian people until their 

inalienable rights are fully realized, especially the right to return and the right to establish their 

independent state, with East Jerusalem as its capital, on the pre-1967 borders. 
2021-3-23Wafa   

*** 

 

Israel: army bulldozers destroy Palestinian land to expand settlement 
entrance 

Israeli bulldozers churned up a plot of Palestinian-owned land today in the village of Kisan, 
east of the occupied West Bank city of Bethlehem, Wafa news agency has reported. According 

to the deputy mayor of the village, Ahmad Ghazal, the army bulldozers destroyed three dunams 
of land belonging to the Ibayyat family near the illegal Israeli colonial settlement of Avi 

Menahem to expand the entrance to the colony. 
He added that the plot of land was already seized by the Israeli authorities a number of years 

ago, and warned of ongoing settler violations against the villagers and their property. 
Kasan is isolated from neighbouring Palestinian villages. Its 800 inhabitants live surrounded by 

the two illegal settlements of Maale Amos and Avi Menahem. 

Israel's widely practiced policy of home demolitions and destruction of other property targets 

entire families. Such demolitions are regarded as illegal collective punishment and are in 

violation of international human rights law. 

Like hundreds of other Palestinian towns and villages in the occupied West Bank, Kisan is 

located in "Area C" according to the Oslo Accords, putting it under full Israeli military and 

administrative control. 

For decades, Israel has been preventing the villagers who own the land from using it without 

special permits either for farming or construction. Israel occupied the West Bank, East 

Jerusalem, and the Gaza Strip in 1967. The occupied territories have been earmarked by the 

international community for a future Palestinian state. The Israelis, meanwhile, have been 

building and expanding illegal settlements on the land for decades. 

2021-3-24Middle East Monitor   
*** 

 

 
 
 



  

 
٢٣

Israeli Soldiers Shoot Two Palestinians Near Jerusalem 
 

Israeli soldiers shot, on Wednesday evening, two young Palestinian men in Bir Nibala town, 

northwest of occupied East Jerusalem. 

Eyewitnesses said the soldiers invaded the town, and opened fire at Palestinian workers, 

wounding two of them, before the army called for an ambulance and took them to an Israeli 

hospital. 
They added that the injured Palestinians were working at a car paint shop when the soldiers 

invaded the town and shot them, before confiscating a car. 

In related news, the soldiers installed roadblocks at the main entrance of Bir Nibala, in addition 

to Qalandia Bridge. 

The roadblocks lead to traffic jams extending several kilometers, especially since the closed 

roads lead to about ten villages and towns in the area. 

Many Palestinians protested the closures, while the soldiers fired gas bombs, concussion 

grenades and rubber-coated steel bullets. 

2021-3-24International Middle East Media Center   
*** 

Israel planning to relocate Khan al-Ahmar residents to new area in West Bank 

 
Israeli officials' latest proposal would move residents of West Bank village to an area that 

would allow them 'to maintain the same texture of life'. 

Israeli officials are planning to remove Palestinians from the village of Khan al-Ahmar and 

relocate them a few hundred metres away to a location between occupied Jerusalem and 

Jericho in the occupied West Bank, Yedioth Ahronoth has revealed. 

Khan al-Ahmar is sited in the West Bank near Route 1, which connects East Jerusalem to the 

Jordan Valley, and stands near the illegal Israeli settlement of Kfar Adumim. 
In September 2018, Israel's Supreme Court approved the demolition of Khan al-Ahmar, despite 

calls from European countries, human right organisations and activists for Israel to halt the 
process. 

Israeli officials’ proposed plan is to relocate Khan al-Ahmar’s residents to an area that they 
claim will allow them “to maintain the same texture of life”, Yedioth Ahronoth reported on 

Sunday. 
In 2018, Israeli officials proposed a similar plan to relocate the 180 inhabitants of Khan al-

Ahmar to an area 12km away, near the Palestinian village of Abu Dis, which the residents 

rejected. Under international pressure, Israel put its plans on hold. 

The residents of Khan al-Ahmar are from the Jahalin tribe, a Bedouin group that was expelled 

from the Naqab desert - also referred to as the Negev - during the 1948 Arab-Israeli war. The 

Jahalin then settled on the eastern slopes of Jerusalem. 

The Khan al-Ahmar community comprises some 35 families, whose makeshift homes and 

schools, mostly made of corrugated metal and wood, have been demolished by the Israeli army 

several times in recent years. 

The Jahalin tribe is currently studying the Israeli proposal, according to Yedioth Ahronoth, as 

the demolition of their village looms large, and could take place any time based on the court 

order.   

Israel intends to demolish Khan al-Ahmar as part of the so-called E1 plan, which involves 

building hundreds of units to link the settlements of Kfar Adumim and Maale Adumim with 
East Jerusalem in the Israeli-controlled Area C of the West Bank. 

If fully implemented, critics say the E1 plan would effectively split the West Bank in half, 
isolate East Jerusalem from Palestinian communities in the West Bank and force Palestinians to 

make even lengthier detours to travel from one place to another, while illegal settlements would 
be able to expand. 

2021-3-23Middle East Eye   
*** 
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Palestinians suffocate in clashes with Israeli 
soldiers north of Jerusalem 

 

JERUSALEM, Tuesday, March 23, 2021 (WAFA) – Dozens of Palestinians suffocated today 

evening by tear gas during clashes with Israeli occupation forces in the town of Kufr ‘Aqab to 

the north of the occupied city of Jerusalem, according to media activist, Ra’ed Hamdan. 

He told WAFA Israeli forces stormed the town through a hole they dug in Israel’s apartheid 

barrier that surrounds the town of Kufr ‘Aqab, and showered residents with tear gas canisters, 

causing dozens of suffocation cases among them. 

Forces further bulldozed a plot of land belonging to one of the residents in the town. 

2021-3-23Wafa   
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