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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 �ـ�ال0ق� ح?: مع

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

%��Oمف %FFQغ� %FFلFس�ائTالء ن�5 وجهة إب�از ه� وX0 هOابـّال 
  ئللقار یY0ح م#ا إس�ائFل، لYZاسة ال#عارضة أو ال#�X�ة ســ�اء
  .ال#0aلفة ال<�5 وجهات على اإل_الع ف�صة

  
  نالل?<ة ال#لYOة لXbو الق�س
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�0d#الe 
  االردن والق�س

  

 ي الهاش#يOة تع0لي ص�ارة ال�ع: ال#لY>FgZة الفلYN٥  الق  
 ة��i#االس0قالل ال<اج"؟: م% أوراق ال( %FgZفل mاح0ف nY٧  ك  

  

  نشXو سYاسYة
  

 لألردن q�>ی�#% ال�ع: اله�ل q�٨  ال>ف  
 يOاد م#�ل یل0قي ال#الdي االتQان األورو�dرات و���g0ة الYاسYZ٩  ال  
 ي>FgZة: ال�_<ي الفلYانZج��#ة ض� اإلن �?L ماq  ٩  
  e�ي ل>F0>األرج �FفZة"الY>FgZة الفلgلZوح#ای0ه لل#ق�سات : "ال Hة ال#لL١٠  ن�#% رعا  

  

  اع0�اءات
  

 ٤٤٠ �#d0قL �0_<اZةاألق>ىن م#L�د إج�اءاته في ال1ل�ة الق�bL ١١   واالح0الل  
 ة في الق�س��vZد إج�اءاته الع�bL ١١  االح0الل  
 فةNالق�س ق�ارا )#<عه م% دخ�ل ال wافdل: مZL �0ه )ال�ام االح0اللv١٢  والع#ل في م  

  

  eفي ذ�z ی�م االرض
  و الق�س-) آذار٣٠(ی�م األرضXbة لYO١٢  ن الل?<ة ال#ل  
 الـ �zفي ال�eة٤٥Yل�g0ها ال�#d١٤   ل#ل  
 "ةYdYZ#ة الYة اإلسالمiFة"الهYوس�0قى ح�ة أب mانz ةY>FgZ١٥   األرض الفل  

  فعالYات
 اتY>FgZا فلYانgب�� %FFdL ١٦  األرض ی�م  
 اء: ك<�اYإح �zال�e م ٤٥ الـ�F١٧  األرض ل  

  آراء ع�YQة
 ةY��bلى ع% أرضه وحق�قه الa0ي ل% ی>FgZالفل Gعb١٨  ال  
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  آراء ع��1ة م�0ج#ة
  

 "%F1أمالك الغائ ... "%FFلي ض� ال#ق�سF١٩  سالح األب�تهای� اإلس�ائ  
  
  

  ?لF"�ةاخ�ار )االن
  

 Factions stress Jerusalem Palestinians’ inalienable right to 
participation in elections ٢١  

 Foreign Ministry reprimands three European countries for a change 
in their UNHRC vote pattern on Palestine ٢١  

 250 settlers defile Aqsa Mosque under tight police protection ٢٢  

 Murra: Our people will remain adherent to their land and identity ٢٢  

 Israeli Colonists Install A Tent On Palestinian Land Near Bethlehem ٢٣  

 Soldiers Abduct Three Palestinians, Including A Child, In Jerusalem 
And Bethlehem ٢٣  

 Army Abducts Palestinian Who Spent 20 Years In Prison Moments 
After His Release ٢٣  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
٥

  االردن والق�س
 القYNة الفلY>FgZة تع0لي ص�ارة ال�ع: ال#لOي الهاش#ي

 

ل�ع: ال#لOي الهاش#ي ال#�ص�ل، م�قفا ت0dل القYNة الفلY>FgZة ص�ارة وأول��ات ا - ع#ان
أردنYا ثاب0ا ال ی0غ�F أو ی10�ل، انgالقا م% م>الح ال##لOة العلYا ن�d تdق�F الZالم العادل خYارا 

  .اس�0اتY?Yا وفقا لق�ارات الY��bة ال�ولYة
ول: ت�% ال?ائdة ع"�#ة ال�بل�ماسYة األردنYة ال<gbة ع% تأكF� ح� الbعG الفلFgZ<ي في 

 م>�Fه على أرضه، z#ا ل: ت�<ها م% ق1ل أLة ��وف أو أزمات أو ت�ا�Yات ع% م�z"�ة وع�الة تق���
نالقYNة الفلY>FgZة، فال سالم م% دو فلFgZ% ح�ة م0Zقلة، عاص#0ها الق�س الY��bة، في �ل رف@ 

ن وأك� مع<�F. م0Z#� ألq ق�ارات إس�ائFلYة أحادLة ال?انG، ت�Nب الY��bة ال�ولYة )ع�ض الdائ�
  ال�الثاء ی�م ل�Fم األرض، ال0ي ت>ادفe٤٥)#<اس�ة ال��z ) ب�0ا(وخ�1اء ل�zالة األن�اء األردنYة 

، دور جاللة ال#لH ع1�هللا ال�اني ال0ار�aي في م�اصلة م�FZة هاش#Yة، ن>�ة للقYNة الفلY>FgZة /٣٠/٣
  .في zل ال#dافل االقلY#Yة وال�ولYة

نح#ل الهاش#�F ل�اء القYNة : ال#ه<�س رف�F خ�فان، قالنم�ی� عام دائ�ة الXbو الفلY>FgZة، 
 Hووج�ان جاللة ال#ل �Oفي ف Hل�z هي mاب�، وما زالz %اب�ا عz ة االولىYNة ال0ي س50ل القY>FgZًالفل

qإنها ال#�dر ال#�z" في الYZاسة األردنYة، وهي مXZولYة تار�Yaة ودی<Yة في : ع1� هللا ال�اني، مYNفا
ولفm إلى دور وzالة الغ�ث ال�ولYة  . مع الفلFgZ<ي لق#ة ال�bz �YعG واح��ل تقاس: األردني

، ال0ي تق�م ب�اج�اتها ت?اه الالجFi% الفلFF>FgZ% في م<ا_� ع#لYات ال�zالة، وم<ها األردن، )االون�وا(
 �Y�L �Fل� ٢,٢حvbL الجىء �Fن مل  )ال#iة م% الالجFi% ال#Z?لF% ل�یها في م<ا_� ع#لYاتها ٤٢ن

aال�#.   
ال�اح� وال#dلل الYZاسي ال<ائG الZاب�، ال��0zر هایل ودعان ال�ع?ة، قال إن القYNة 
الفلY>FgZة م% ال��ابm األردنYة ال�_<Yة والق�مYة، ب�صفها قYNة أردنYة اس�0اتY?Yة حاض�ة، وت5dى 

 ال#<gقة )األول��ة على أج<�ات ال�Yادة الهاش#Yة، )غ@ ال<�5 ع% األح�ال وال�5وف ال0ي ت#� بها
  .والعال:، )#ا فFها جائdة �zرونا

 Hا "وأضاف أن الالءات ال�الث ال0ي أ_لقها جاللة ال#لgة م�ض�ع الق�س، )اع�0ارها خY�<0ال ل
ق، هي رد ملOي بلYغ على zل ال#dاوالت ال�امYة ل0?اوز حق� "أح#�، وال للF_�0% وال لل�_% ال1�یل

>�Fه، وهي إشارة ل�dص جالل0ه على وضع ال#?0#ع ال�ولي الbعG الفلFgZ<ي في إقامة دول0ه وتق��� م
أمام مXZولYاته حYال القYNة الفلY>FgZة )vbل عام، والق�س )vbل خاص، انgالقا م% ال�صاLة 

  .الهاش#Yة على األماك% ال#ق�سة اإلسالمYة وال#YdYZة
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إس�ائFلYة ت0Zه�ف ُوأشار ال�ع?ة إلى أن األردن ح�ر م% ال�0عات ال�Fgaة ألLة إج�اءات احادLة 
ف�ض حقائ� ج�ی�ة على االرض، م�ل ض: األراضي وت�سعة ال#�0Z_<ات في األراضي الفلY>FgZة 

  .ال#0dلة، وان0هاك ال#ق�سات في الق�س
eمق�ر ل?<ة فلFgZ% في را)gة ال0Oاب األردنFF%، ال�اح� علYان علYان، بF% أن إحYاء ذ�z ی�م  ّ

فة، vbLل �Y#ة نNالYة �F1zة ل#ا یN0#<ه م% تفعFل وت<�Yb األرض في أرجاء فلFgZ% ال0ار�Yaة zا
 %FgZي في ع#�م فل>FgZالفل Gعbعلى ح� ال �Fة، وه� تأكY>FgZال الفلYة لألجY1عbة الY�#?لل�اك�ة ال

وأشار في ه�ا الYZاق إلى ص#�د األهل في  .ال0ار�Yaة م% ال<ه� إلى ال��d، وم% رأس ال<اق�رة ح0ى رفح
  .e: ص�اع ال�قاء في ال?لFل وال#�ل� وال<قG، وفي سائ� ال#�ن والق� الفلY>FgZة وخ�ضه١٩٤٨م<ا_� 

eاألردن ه� ال�ئة الل�جY0Zة لفلFgZ%، ی�افع ع% الdق� ال#�bوعة لbع1ها، و�� : وقال علYان ق
أن إقامة دولة فلY>FgZة هي مZألة أم% ق�مي أردني، في م�اجهة _�وحات الع�و ال>ه�Fني )bأن 

  . ال#�ف�ض ج#لة وتف>Yالال�_% ال1�یل
أس0اذ العل�م الYZاسYة في ال?امعة األردنYة، ال��0zر أمF% ال#bا��ة، قال إن القYNة الفلY>FgZة 
قتق�م على م1�أی% ه#ا األرض واالنZان، و�أتي ی�م األرض لmF1�0 الdق� ال0ار�Yaة، وما الYOان 

  .ال>ه�Fني إال ��ارة ع% Yzان اح0اللي وTق>ائي
س�ائFل سعm م<� تأسZYها إلى ال�gYZة على األراضي الفلY>FgZة م% خالل وأوضح أن إ

 وال0ع�q على اتفا�Yات اله�نة ب�0سYع رقعة ١٩٤٨اسa0�ام الق�ة، وت?اوزت ق�ار ال0قYZ: ع�1 ح�ب 
  . )ال#iة م% أراضي فلFgZ% ال0ار�Yaة٧٨دول0ها إلى 

الNفة الغ�YQة وقgاع غ"ة وسF<اء e ج� اح0الل zامل ١٩٦٧وأشار ال#bا��ة إلى أنه وQع� ح�ب 
وه�Nة ال?�الن، وال زالm ال##ارسات اإلس�ائFلYة قائ#ة ب0ه��� األراضي الفلY>FgZة وال�0سع في الع#لYات 

نال�F1a في الXbو الفلY>FgZة، ال��0zر أح#� ن�فل، بF% أن ی�م األرض ال�YFdL qه  .االسgY0انYة
bعG الفلFgZ<ي، Lأتي تaلF�ا للbه�اء ال�ی% ارتق�ا دفاعا قالbعG الفلFgZ<ي وzل ال#<اص��% لdق� ال

  .e١٩٧٦ع% ارضه: وحق�قه: ال#�bوعة على ث� فلFgZ% عام 
 ألف دون: م% األراضي ٢١ّوتا)ع، وجاء ذلH ال�Fم )ع� أن قامm الZلgات ال>ه�FنYة )#>ادرة 

Yانvة سY1اق ح�ود م<ا_� ذات أغلgاع في نb#اصة أو الaة الYOّذات ال#ل ّ ّة فلY>FgZة، إلقامة ّّ
  .قال#�0Z_<ات على حZاب حق� الفلFF>FgZ% في أرضه:

وFQ% ن�فل أن اإلج�اءات اإلس�ائFلYة ال0عY�Zة ل: ول% ت�<ي الbعG الفلFgZ<ي ع% م�اصلة 
نNاله، إذ ما زال ی�افع ع% حق�قه ال#�bوعة، وس5Yل ی�افع وص�ال ل�ولة فلY>FgZة م0Zقلة عاص#0ها 

 )ال#iة م% ال#Zاحة الOلYة ألرض �z�٨٥ أن االح0الل اإلس�ائFلي 0ZLغل أك�� م% ی .الق�س الY��bة
  )ب�0ا(-- .فلFgZ% ال0ار�Yaة، )GZd اإلح>اءات األخ�Fة لل?هاز االح>ائي الفلFgZ<ي

  ٤ص/٣٠/٣/٢٠٢١ال�س�0ر 
***  
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 كnY اح0فm فلFgZ% )االس0قالل ال<اج"؟: م% أوراق ال#��iة
 qدمحم ی�ن� ال��اد 

م، ١٩٤٦القى إعالن اس0قالل ال##لOة األردنYة الهاش#Yة، في الaام� والع��b% م% أLار 
%FgZفي فل e�ًص.  

Oوثائ� االس0قالل ال %FQة وYح إرهاصات ال�ح�ة األردن�bL qي، ال�>FgZر الفل�Ndم% ال �F�
الفلY>FgZة، )ع� ن�d خ#� س<�ات، و�#v% ق�اءة ذلH م% خالل ع<او�% ووثائ� ع�ة، بF<ها ما ذ�zته 

ل: Lقل اب0هاج الع�ب في ه�ه : صYdفة ال�فاع في ع�دها ال>ادر في ال�Fم ال0الي لالس0قالل )ق�لها
�ها م% م�ن الل�اء وق�اه )الdادث الZعF� الZار ال�q ت0dفل )ه ال##لOة االردنYة #�ی<ة الق�س، وغFال

  .الهاش#Yة
واح0فm الق�س )االس0قالل األردني، ورفعm اإلعالم الع�YQة الهاش#Yة على ال#dال الع�YQة z#ا رفع ق<اصل 

%Fzارbات مYة األعالم على دور الق<>لYQا،  في االح0فال،ال�ول الع�NLفي ًونق�أ أ ،%FgZة فلi>ته 
qب��Yات ع�ی�ة، بF<ها ب��Yة م>gفى األن>ار رئ�Y س�نة ال#Z?� األق>ى إلى جاللة ال#لH ال#Xس�، 

لع�وQة واإلسالم، فإلى أع0اب جاللO0: ی0ق�م لش ال�الد األردنYة ف�a لها وGZz إن اع0الءك: ع�: )ق�له
:��Oإلى س�� رس�ل هللا ال n��bم ال�dآل األن>ار س�نة الq هللا تعالى %Fداع H��10ة والi>ال� ال0هa( 

م% أولى الق1لF0% وثال� ال�dمF% أن dLفw جاللO0: و�z��X: ب<>�ه و��ارك ع�شv: و�علي رایO0: في 
%Fافقaال.  

ّإن Lافا : ًوت��z صYdفة ال�فاع أNLا، األج�اء ال0ي عاش0ها م�ن فلFgZ% )االس0قالل، )ق�لها
ّت الY1عة ال#لYOة في ع#ان واس0#ع ال?#ه�ر الى إذاع0ها م<� ال>�اح ال#�ی<ة ف�حm ی�م أم� )#ه�جانا
�qعF% ل#ا L?� في دار ال#?ل� ال��b0عي ث: في ق>� رغ�ان وفي 0ال�اك� ح0ى )ع� ال5ه� وzان�ا م0

 Gة صاحi>ة إلى ع#ان لألش�0اك في االح0فاالت وته�F�z ار ع#ان وغادرت م<� ی�م أول أم� وف�دgّم
Hه  .ال?اللة ال#ل�Nي حQالع� �Y?ة األولى للYامdادة الY� فا م% ق1لYحفل اس��0ال في ح :Yّك#ا أ�

%Fف�  .نأ�Yان ال#�ی<ة وال�جال الع���vZ و�zار ال#�
 ارسل القاضي الFZ� دمحم ب�ادعي ال��اسي الY��1ة ال0الYة )>ف0ه رئ�Y ل?<ة الY0F: الع�Qي - حYفا

 ل?<ة الY0F: الع�Qي )Ydفا ال0ي تلgف صاحG ال?اللة - )Ydفا الى معالي رئ�Y ال�ی�ان ال#لOي ع#ان 
ال#لH ال#ع5: فb#لها ب�عای0ه الZامYة ت�b0ف في ه�ا ال�Fم الaال� في تار�خ الع�ب )ان ت�Oر بYع0ها 
ل?الل0ه وت�فع لZ�ته ال#ل�Yzة اص�ق آLات ال0هاني )اعالن اس0قالل ال##لOة االردنYة الهاش#Yة في �ل 

  .اخل� شعائ� ال�الء لع�شه ال#ف�e عاش جاللة ال#لH ع1� هللا األولملOه الZعF� وت0ق�م )
 Gاب والع#ال رفع�ا إلى صاح�bانها والYال�فاع، )أن وجهاء ال#�ی<ة وأ� �z�0ّأما في نابل�، ف

  .قال?اللة ال#لH ع1� هللا وفaامة رئ�Y ال�زراء في ش� األردن مه<Fi% )العه� ال?�ی�
Y��1ت ال�فاع ص�رة ع% ال�bة الى جاللة ونYلFش�اب آل ص�1 في قلق qة ال#�سلة م% نادq

 فFها جالل0ه ن�نال#لH ع1� هللا ال#ع5:، جاء فFها انه: یه<�i جالل0ه به�ه ال#<اس�ة الZعF�ة ال0ي ی�اLع
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 بF% ت، تع�1 ع% وشائج ع#Yقة ال>لة ّإن ه�ه ال�ثائ� وما تd#له م% مف�دا .ملOا على ش�قي األردن
ّ� ع% اآلمال ال�اك�ة )ال�ح�ة بF% ال1ل�ی% والbعF1%، وذلH ق1ل أن ت#� نازلة ال<�Oة ضف0ي ال<ه�، وتع1

ّ)عامF%، وتG1Z0 )?�ح ع#�F، ل: ی"د الbعF1% إال صال)ة ٍ.  
ٍفالdالة األردنYة وما تd#له م% ش��Yة هاش#Yة في مف�داتها وج�ورها، )اإلضافة إلى جغ�اف0Fها،  ٍ

  .�ورك�سm وح�ة صادقة ع#Yقة ال�Ndر وال
q٢٠ص/٣٠/٣/٢٠٢١ال�أ  

*** 

  نشXو سYاسYة
  ال>ف�q ی�#% ال�ع: اله�ل<�q لألردن

  

qالها -qال�أ  -  nY0س q�>ه اله�ل�F5ون q�ال>ف %#Lأ %FQ�0و ال#غXة وشYارجaوز�� ال �d(ن
eبل�ك ن0ائج ال�1امج وال�gaات ال0ي أت�aتها ال##ل0Oان ل"�ادة ال0عاو على ال#�0Z ال�<ائي وفي جه�د  ن

  .زمات اإلقلY#Yة وتع#�F ال�bاكة األردنYة األوروYQةحل األ
وأك� ال�ز��ان خالل مdادثات أج��اها في أم�0Zدام مZاء أم� اس0#�ار الع#ل على إL?اد آفاق 

  .نأوسع لل0عاو في ال#?االت االق0>ادLة واالس�0#ار�ة والYZاحYة وال�فا�Yة
: م�FZته ال0<#��ة ول#�اجهة عGء وث#% ال>ف�q ال�ع: ال�q تق�مه ه�ل<�ا لألردن ل�ع... 

، في حF% أك� بل�ك م�dر�ة ال�ور األردني في جه�د تdق�F األم% واالس0ق�ار في ال#<gقة  qالل?�ء ال�Zر
واس0ع�ض  .وش�د على ت�#F% )الده لل<#�ذج اإلنZاني ال�L qق�مه األردن في ال0عامل مع أزمة الل?�ء

ال�g0رات ال#�ت�gة )القYNة الفلY>FgZة وجه�د ال�0صل لdل ال�ز��ان ال#0Z?�ات اإلقلY#Yة وفي مق�مها 
  .سYاسي لألزمة ال�Zر�ة واألوضاع في م<gقة الaلYج الع�Qي

وش�د ال>ف�q على أه#Yة إ_الق جه� دولي لd0ق�F الZالم العادل والbامل على أساس حل 
 وال�ولة وعاص#0ها الق�س ال�ولF0% وف� ق�ارات الY��bة ال�ولYة وQ#ا یل1ي ح� الفلFF>FgZ% في ال��dة

  . ل�Y�0 )أم% وسالم إلى جانG إس�ائFل١٩٦٧الY��bة على خ�g¡ ال�ا)ع م% ح"��ان 
 qالم العادل ال�Zال �Fقd0قي لYاد أف� ح�?Lي في جه�د إQة ال�ور األوروY#أه q�وأك� ال>ف

�ة على األرض تق�ض ف�ص تY�dقه ال�gaات اإلس�ائFلYة الالقان�نYة ال0ي ت0Zه�ف إL?اد حقائ� ج�ی
ًوتvbل خ�قا خ�gا للY��bة ال�ولYة ًوث#% ال>ف�q ال#��n اله�ل<�q الHZ#0# )الY��bة ال�ولYة أساسا  .ً

وسFل0قي وز�� الaارجYة ی�م غ� ال�الثاء وز��ة ال�فاع ووز��ة ال#aاب�ات .وم�ج�Yة ل?ه�د حل ال>�اع
  .ن الaارجYة في م?ل� ال<�ابالعامة واألم% اله�ل<�Lة آنH بFلفF�، إضافة إلى ل?<ة الXbو

 q٣ص/٣٠/٣/٢٠٢١ال�أ  
*** 
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  الYZاسYة ال�g0رات و���dان األوروQي االتdاد م#�ل یل0قي ال#الOي
  

ی�م االث<F%،  وال#غFQ�0% ر�اض ال#الOي، �ه�  ال0قى وز�� الaارجYة- وفا ٢٠٢١- ٣- ٢٩رام هللا 
ن ل�e دولة فلFgZ% سف�z %F ف� ب�رغاألوروQي)##�ل االتdاد   في مق� الـ�زارة، و�dQـا آخـ�  Z�ورف،ن

  .ال�g0رات وال#0Z?�ات الYZاسYة على الZاحة الفلY>FgZة
ا_لــع ال#ــالOي، م#�ــل االتdــاد األورQــي علــى االن0هاكــات اإلســ�ائFلYة )dــ� شــع1<ا، وال#ــ0Z?�ات و

األرض فـي " )?ـ�ائ: حـ�ب"الYZاسYة عقG اعالن ال#��Yة العامـة لل#vd#ـة ال?<ائYـة ال�ولYـة فـ0ح تdقFـ� 
الفلY>FgZة ال#0dلة، وال0ه�ی�ات اإلس�ائFلYة لل�Yادة الفلY>FgZة وآخ�ها سGd ال?انG اإلسـ�ائFلي لل�gاقـة 
الaاصة )األشaاص ال#ه#F% م% وز�� الaارجYة وال#غFQ�0% )ع� ع�دته م% الهاq، وتع�ض ال�ف� ال#�اف� 

�Fقd0غ� علىو .له للNي )الQاد األورdي االتOال�ز�� ال#ال Gفي م�ی<ة _ال %FF>FgZالفل %Fv#0ل لFإس�ائ 
 �Fـي إلـى تـ�فQـاد األورdـا االتYا)ات، س�اء )ال�0شح أو االق�0اع، دا�a0ة )االنzارb#0لة م% الd#ًالق�س ال
ــة  Yلإلشــ�اف علــى الع#ل %FــFدول %F1رســال مــ�اقTــة، وYابa0ــة االنY0اجهــا الع#لdال الــ�ع: ال0ــي تvكافــة أشــ

  .االنa0ابYة
  ٢٩/٣/٢٠٢١ لY>FgZة وفاوzالة األن�اء الف

***  
  qما L?� ج��#ة ض� اإلنZانYة: ال�_<ي الفلFgZ<ي

  

ح�رت وزارة الaارجYة الفلY>FgZة م% ال0عا�L   .... – إب�ا¤Y: وال�zاالت  zامل–الق�س ال#0dلة 
  .ال�ولي مع ج�ائ: سلgات االح0الل اإلس�ائFلي وال#F>_�0Z% ال�g0#فF% الFه�د، وال0عامل معها zأم� واقع

ودعm الaارجYة الفلY>FgZة، إلى ال0عامل مع ج�ائ: االح0الل ال فـي إ_ارهـا الـYZاسي العـام فقـ�، 
ولO% مع اإلج�اءات وال0�اب�F االح0اللYة ال0ي ت�م� حYـاة ال#ـ�ا_<F% ومق�مـات صـ#�ده: ال0ـي ت�تقـي إلـى 

نمــ�0Z ج��#ــة حــ�ب ضــ� اإلنــZانYة، وت<0هــH ق�اعــ� القــان� الــ�ولي العــام والقــان� ن e اني الــ�وليZاإلنــ 
  .واتفا�Yات ج<nY، وال تع�v الd?: الY�dقي لع�ا)ات ومعاناة االس� الفلY>FgZة وأجYالها

و_ال1ــm ال#?0#ــع الــ�ولي ب��ــn سYاســة الFOــل )#YvــالF% وازدواجYــة ال#عــای�F واح0ــ�ام مــXZولYاته 
ــار القان�نYــة وال�ولYــة ت?ــاه جــ�ائ: االحــ0الل وال#ــF>_�0Z% ع1ــ� إجــ�اءات Lف�ضــها ال ــ�ولي إلج� نقــان� ال

وأوضmd أن االح0الل ل: 0vLف )ع#لYات االسY0الء وسـ�قة األراضـي وهـ�م  .االح0الل على و�n ان0هاكاته
qال#<ازل وال#<ـbآت وارتOـاب ج��#ـة ال0ه?Fـ� القـ�Z لل#ـ�ا_<F% الفلـFF>FgZ% مـ% أرضـه: لـ>الح تع#Fـ� 

)#ـا فFهـا األغـ�ار، بـل » ج« ال#ـ><فة وت�سـYع االسـgY0ان فـي القـ�س الـY��bة ال#0dلـة وع#ـ�م ال#<ـا_�
Lق�م علـى ت��aـG آ)ـار ال#Yـاه والغـ�ف ال"را�Yـة ومgـاردة وتـ�م�F ال#��zـات الفلـY>FgZة واالسـY0الء علـى 

  .م#0لOاته:
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qوفي الYZاق قال ال#?ل� ال�_<ي الفلFgZ<ي إن ما L?� فـي أحYـاء م�ی<ـة القـ�س ال#0dلـة مـ% 
 %F>_�0Z#لي والFق1ل االح0الل اإلس�ائ ���bها، وتـNهـا، وهـ�م )عـFة عل�gYZـ�ت والـF1لل �Zم% إخالء قـq

  .أصdابها، ه� تgه�F ع�قي وج��#ة ض� اإلنZانYة
 ،  لع�د مـ% االتdـادات ال�1ل#انYـة أم�نجاء ذلH في رسائل ل�ئ�Y ال#?ل� ال�_<ي سلY: ال"ع<�

ل�ولي، ال_العه: على ما Lق�م )ه الع�YQة واإلسالمYة واإلف���Yة واألوروYQة والالتY>Fة واالتdاد ال�1ل#اني ا
qاالح0الل م% ان0هاكات وجـ�ائ: خFgـ�ة تهـ�د آالف الفلـFF>FgZ% )ـال0ه?�F القـ�Z مـ% م<ـازله: فـي م�ی<ـة 

  .eالق�س ال#0dلة خاصة في أحYاء الYbخ ج�اح وال�0Zان وgQ% اله� في بل�ة سل�ان
ّ ت><ف في إ_ار ج�ائ: )�d وأوضح ال#?ل� أن ج�ائ: ه�م ال#<ازل الفلY>FgZة وت��b� سvانها، ُ

ــ�ع@ جــ�ائ: الdــ�ب،  ّاإلنــZانYة وتdــm مــZ#ى اإل)ــادة ال?#ا�Yــة فــي حــاالت معF<ــة، و�#vــ% م#اثل0هــا ب ّ
  .وت><Yفها z?��#ة ض� اإلنZانYة )#�جG م�ادئ وأحvام ال#vd#ة ال?<ائYة ال�ولYة

ت ال�ولYــة ذات نوأهـاب ال#?لــ� )ال�1ل#انــات ورؤســائها ع#ــل zــل مــا یلــ"م )ال0عــاو مــع ال#XســZا
ــ0Zان  ــة القــ�س خاصــة ال� الــ>لة، وح�vمــات بلــ�انها ل��ــn هــ�ه ال?ــ�ائ:، وال0ــ�خل لd#اLــة أحYــاء م�ی<

ّوحـ� ال#?لـ� ال�1ل#انـات واالتdـادات علـى بـ�ل  .والYbخ ج�اح م% خ�g اله�م واإلخالء وت��b� سvانها
ة ال?<ائYـة ال�ولYـة، مـ% أجـل ال?ه�د لN#ان اتaاذ اإلج�اءات ال0ـي نـ� علFهـا ال<5ـام األساسـي لل#vd#ـ

 %FFــ�ب ومعـــاق01ه: علـــى جــ�ائ#ه: ضـــ� ال#ـــ�نdي ومالحقـــة م?�مـــي ال>FgZــ ــ� الع�الـــة للـــbعG الفل Fقdت
 ١٩٦٧وأضـاف أن هــ�ه ال?ــ�ائ: تdـ�ث علــى األرض الفلــY>FgZة ال#0dلـة م<ــ� عــام  .الفلـFF>FgZ% العــ"ل

 االسgY0اني اإلحاللي، وم<ع إنbاء ال�ولة ل#dاولة إلغاء ال�ج�د الفلFgZ<ي األصFل فFها، ت<ف�Fا لل#�bوع
  ....الفلY>FgZة ال#0Zقلة وال#0>لة جغ�ا©Yا وعاص#0ها م�ی<ة الق�س

 qة ٣٠/٣/٢٠٢١ال�أd٨ صف  
***  

 e�ي ل>F0>األرج �FفZة"الY>FgZة الفلgلZال" :   
  ن�#% رعاLة ال#لH وح#ای0ه لل#ق�سات

 

نة وشXو ال#ـZ?� األقـ>ى ال#�ـارك الـYbخ اس0ق1ل م�ی� عام األوقاف اإلسالمY - الق�س ال#0dلة
عـــ"ام الFgaـــG فـــي م�0vـــه صـــ�اح أمـــ� الـــZف�F األرج<F0<ـــي مـــارتF% الف�رجFـــ� لـــ�e الـــZلgة ال�_<Yـــة 

ورحـG الـYbخ الFgaـG )الـZف�F وأ_لعـه علـى ع#ـل دائـ�ة األوقـاف ال0ـي تع#ـل تdـm وصـاLة  .الفلY>FgZة
لـى ال#ق�سـات اإلسـالمYة وال#ـYdYZة فـي القـ�س جاللة ال#لH ع1�هللا ال�ـاني صـاحG ال�صـاLة وال�عاLـة ع

الــn��b وعلــى ال#ــZ?� األقــ>ى ال#�ــارك الــ�q هــ� ملــH خــال� لل#ــZل#F% وحــ�ه: ال Lق1ــل القــZ#ة وال 
مــ% جه0ــه وجــه الــZف�F األرج<F0<ــي شــ�vه ل?اللــة ال#لــH ع1ــ�هللا ال�ــاني علــى رعای0ــه وح#ای0ــه  .الــ�bاكة

لقـ�س، وشـ�v دائـ�ة األوقـاف اإلسـالمYة وادارتهـا علـى دورهـا لل#ق�سات اإلسالمYة وال#YdYZة في م�ی<ة ا
  .في ت�F1g ال�صاLة

  ٣٠/٣/٢٠٢١ال�س�0ر 
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  اع0�اءات
٤٤٠ �#d0قL �0_<اZةاألق>ىن م#L�د إج�اءاته في ال1ل�ة الق�bL واالح0الل   

  

ی�م االث<F%، ان0هاكاتـه )dـ� أب<ـاء  واصل االح0الل اإلس�ائFلي، -   وفا٢٠٢١- ٣- ٢٩مdاف5ات 
ن، ©Y#ـا اسـ�0لى آخـ�و علـى _��ـ� األقـ>ىنا وم#0لOاته: ومق�سـاته:، واقـd0: مـ�0Z_<� ال#ـZ?� شع1<

mFع�ا أش?ار ز��0 في سلفgة وقYنزرا�.  
 ع<ــه، وســل#m اإلفــ�اج مdــ�ر فــ�ر وأســ�F مــ�ا_<F% بFــ<ه: _فــل أرQعــةواع0قلــm قــ�ات االحــ0الل 

 ب��ـn الع#ـل وأخgـ�تم�0vه )ـال�ام، مdافw الق�س ع�نان غ�F ق�ارا )#<عه م% دخ�ل الNفة والع#ل في 
%F>حي ال?اب��ات في ج m#d0ل، واقFلaفي اس0>الح أراض ج<�ب ال.  

ـــ� صـــ�اح ارتفعـــm حـــ>Fلة ال#قd0#ـــF% لو ــات األقـــ>ى ال#�ـــارك م< ـــى �احـ ــF%، إل ـــ�م االث<ـ  ٤٤٠ی
 G1Zــة، )ــ#L�ة فــي ال1لــ�ة الق��vZلي إج�اءاتهــا العــFــا شــ�دت قــ�ات االحــ0الل اإلســ�ائ#Y© ،�0_<اZــ� ع"مــF

  .الFه�دq" الف>ح
ــ�ة األوقــاف  ــ�)� اإلســالمYةوقــال مــXZول العالقــات واإلعــالم فــي دائ  )القــ�س ال#0dلــة فــ�اس ال

 م�0Z_<ا اقd0#ـ�ا األقـ>ى مـ% جهـة )ـاب ال#غارQـة علـى شـvل م?#�عـات F1zـ�ة، ونفـ�وا ٤٤٠، إن "وفا"لـ
  .<Yا مb�دا في مgYdهج�الت اس0ف"از�ة في )احاته، م�Fbا إلى أن ق�ات االح0الل تف�ض _�قا أم

ــ�ة الق�L#ــة  وأضــاف، إن شــ�_ة االحــ0الل شــ�دت مــ% إج�اءاتهــا األم<Yــة وتع"�ــ" ق�اتهــا فــي ال1ل
  .الFه�دq" عF� الف>ح"وأزق0ها، وذلd( H?ة أداء م�اس: 

 mات االحــ0الل قــ� ف�ضــgســل mانــzإجــ�اءاتو %Fــة م<ــ� یــ�م#L�لــ�تها القQدة علــى ال#�ی<ــة و�bمــ 
 G1Z("�1الف>ح الع �Fعq"األق>ى �?Z#ل�احات ال %F>_�0Z#امات واسعة م% الd0شه� اق �Fح ،...  

  ٢٩/٣/٢٠٢١ وzالة األن�اء الفلY>FgZة وفا
***  

  االح0الل bL�د إج�اءاته الع��vZة في الق�س
  

ــ�ائFلي إج�اءاتهـــا  شـــ�دت – إبـــ�ا¤Y: وال�zـــاالت  zامـــل–القـــ�س ال#0dلـــة   قـــ�ات االحـــ0الل اإلسـ
#L�ة في ال1ل�ة الق��vZالعqه�دFالف>ح ال �F0لة في إ_ار اح0فاالتها )عd#ة )الق�س ال.  

نوأك� م�ی� عام دائ�ة األوقاف اإلسالمYة وشXو ال#Z?� األق>ى ال#�ارك )#�ی<ة الق�س ال#0dلـة 
 �?Z#ل�احات ال %F#d0ه�د ال#قFال %Fف�g0#ال %F>_�0Z#لة الF<أم�أن ح m�0_<ا٢٧٤ بلغZم .  

�g0#اخام الdأن ال GFgaلي، قـادوا وأوضح الFاإلس�ائ mZY>Oاء الNوع�دا م% أع HYف یه�دا غل
، ونف�وا جـ�الت اسـ0ف"از�ة فـي )احاتـه، مـ�Fbا إلـى أن قـ�ات األق>ىاقd0امات ال�g0#فF% الFه�د لZاحات 

 %F>_�0Zـة ال#ـLا#dة ل��vZـة عـ>Oاألقـ>ى إلـى ث mـه وح�لـgYdدا فـي م�bا مـY>قا أم�_ mاالح0الل ف�ض
%F#d0ال#ق.  
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_ة االح0الل ش�دت إج�اءاتهـا األم<Yـة وعـ"زت ق�اتهـا فـي ال1لـ�ة الق�L#ـة وأزق0هـا، وأضاف أن ش�
  .وم<عm ال�bان وال<Zاء وال�جال م% دخ�ل األق>ى وقامm )اح0?از ه��ات الع�ی� م<ه:

وعلــى صــعF� م0ــ>ل، حــ�ر مــXZول ملــف مقاومــة االســgY0ان فــي شــ#ال الــNفة الغ�YQــة غــZان 
_�0Zــة ل#ــYــات إرهابggaیهــ�د مــ% ج#اعــات دغلــ�، مــ% م %Fــ�فg0م %F>»%#ع الــ�Y©�اف5ــة »تــdفــي م ،

  .سلفvb( mFل خاص وش#ال الNفة )vbل عام
وقال دغل� في بYان إن خالLا إرهابYة لل#F>_�0Z% ت<�b في مdاف5ة سلفmF وvbQل خاص فـي 

  ......ر�فها الغ�Qي، وaQاصة بل�ات zف� ال�HL ودی� بل�¡ و�QوقF% وL�Qا
  ٨  صفdة٣٠/٣/٢٠٢١ل�أq ا

***  
  االح0الل ZLل: مdافw الق�س ق�ارا )#<عه م% دخ�ل الNفة

  والع#ل في م�0vه )ال�ام
  

، مdـافw ٢٩/٣/٢٠٢١ االث<ـF%سلgات االح0الل اإلسـ�ائFلي، مـZاء یـ�م  سل#m – وفا – الق�س
الق�س ع�نان غ�F ق�ارا LقNي )#<عه مـ% دخـ�ل م<ـا_� الـNفة الغ�YQـة، وال�صـ�ل إلـى مقـ� ع#لـه فـي 

  .�ام ش#ال الق�س ال#0dلةبل�ة ال
  .وه�ه هي ال#�ة الaامZة على ال�0الي ال0ي LقF� االح0الل فFها ح�zة ال#dافw غ�F في الNفة

وفــي تعق�Fــه علــى القــ�ار، شــ�د غFــ� علــى أن شــع1<ا ســ�Yف z#ــا zــان دائ#ــا ســ�ا م<Yعــا وصــ�aة 
 الع#ل لالنع0اق م% االحـ0الل حق<ا في أرض<ا واس0#�ار"تgd0: علFها zافة ال#bار�ع ال0>ف��ة، مzX�ا أن 

وTقامة دول0<ا الفلY>FgZة وعاص#0ها الق�س الY��bة وم#ارسة سYادت<ا الY�Y1gة ه� ح� ثابm، وال v#Lـ% 
  ".لOل ه�ا اإلج�ام والFO>0ل أن �dLل ما بF<<ا وFQ% ال#Nي ق�ما ن�d رفع ه�ا ال5ل: ال�q _ال أم�ه

  .ال م<� ت�لYه م<>�ه مdاف5ا للق�س ع#لYة اع0ق٢٧و���z أن ال#dافw غ�F تع�ض لـ 
  ٣٠/٣/٢٠٢١الYdاة ال?�ی�ة 

***  

  eفي ذ�z ی�م االرض
  ) آذار٣٠(ی�م األرض 
  

ًت<فFــ�ا للgaــة االســ0ع#ار�ة االح0اللYــة ال##<ه?ــة ال0ــي وضــع0ها الــ>ه�FنYة العال#Yــة الغ0ــ>اب 
ت الــ>ه�FنYة بـ�أت العـ>ا)ا" فلـFgZ% أرض )ـال شـعG لــbعG )ـال أرض"فلـFgZ% تdـm شـعار zـاذب هــ� 

ق��ة وQل�ة ع�YQة وته?�F أهلها ) ٤٠٠(ال#Zلdة وQ�ع: م% ح�vمة االن0�اب الg��1اني ب0�م�F أك�� م% 
eوسvانها الفلFF>FgZ% الس0?الب یه�د م% zافة م<ا_� العال: لY�Y#�ا علـى أراضـي ال#ـ�ن والقـ� الع�YQـة 

#ا O0#ل�ا اح0الل zامل الNفة الغ�YQة )م، و�١٩٤٨Zم% فلFgZ% ال0ار�Yaة ول0ق�م دول0ه: عام ال#غ0>�ة 
  .م١٩٦٧مفFها الق�س الY��bة في ح�ب عا
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علـى هـ�ا الـ<هج فـي سـ�قة األراضـي الع�YQـة داخـل " الZلgة القائ#ة )ـاالح0الل"واس0#�ت إس�ائFل 
ألف دون: م% األراضي ) ٢١(م م>ادرة ن�d ١٩٧٦أراضي ال�a األخ�N، إلى أن ق�رت في شه� ش�ا¡ 

ع�ا)ــة وســF>a% ودیــ� ح<ــا، : مــ% أراضــي ال?لFــل وال#�لــ� وQلــ�اتها" أرض ال#ــل"ل#ع�وفــة بـــ الفلــY>FgZة ا
)اإلضـافة إلـى مـ>ادرة مiـات الـ�ون#ات مـ% أراضـي " ت���g ال?لFـل")d?ة ت<ف�F م�bوع أ_لق�ا علYه اس: 

  .ال<قG ال#0dل
1لـ�ات ال#ـ>ادرة ولل�د على ه�ه ال##ارسات الع�وانYة ت�اعى رؤسـاء ال#?ـال� ال#dلYـة الع�YQـة لل

م، ونفــ�وا ذلــH ١٩٧٦ آذار عــام ٣٠أراضــFه: وقــ�روا االح0?ــاج علــى ذلــH العــ�وان )ال�Yــام )إضــ�اب فــي 
وقــام�ا )#ــ�FZات اح0?ــاج واجه0هــا قــ�ات االحــ0الل )ع<ــف أســف� عــ% اس0ــbهاد ســ0ة فلــFF>FgZ% وTصــا)ة 

  .واع0قال ال#iات م<ه:
 e�ال0ــار�خ وعلــى مــ Hر�ــا فــي الــ>�اع علــى " م األرضیــ�"ًعامــا اع10ــ� ) ٤٥(وم<ـ� ذلــ�dًحــ�ثا م ً

eاألرض FdLـــي ©Yـــه الفلـــ�F>FgZ فـــي مع5ـــ: ال#ـــ�ن والقـــ� الفلـــY>FgZة و�ـــZان�ه: فـــي ذلـــH ال#<5#ـــات  ن
ــات ال#ع<Yــة )dقــ� اإلنــZان  Y�#?ــات والiFــه عــفــي العــال: قوالهY© ع1ــ�وL نی�مــا % اح0?ــاجه: ورفــNه: ً

ملOهـ: ن، و�zX�و حـ1ه: وتـ�1bه: )أرضـه: ألنهـا  وYQان خ�gرتها ال�0س�Yة  االح0الللYZاسة وم#ارسات
نی�افع� ع<هـا )vـل مـا أوتـ�ا مـ% وسـائل، و�غ�سـ� فـي نفـ�س األجYـال م>�ر رزقه: ومvان اس0ق�اره: و ن

  . وض�ورة ال�فاع ع<هاال<اشiة م% أب<ائه: حG األرض وال�1b0 بها
ســ�اء داخــل الaــ� ولــ: ی��0ــn االحــ0الل عــ% ال0هــام األراضــي الفلــY>FgZة ال#0dلــة ومــ>ادرتها 

قم ل�YـY: علFهـا ال#ـ0Zع#�ات وال1ـXر االسـgY0انYة و�فـ0ح الgـ� ١٩٦٧األخ�N أو ال#<ـا_� ال#0dلـة عـام 
ٍاإلدعـاء )أنهـا أراض عـ��vZة : على حZابها، و�?�ف األراضي و�قgع األش?ار تmd ذرائع م0aلفـة م<هـا

علـى فـ>ل عالقـة ال#ــ�ا_% #ـل والY�dقـة أن الهـ�ف مـ% ذلـH هـ� العاو )d?ـة فـ0ح شـ�ارع، أو زرا�Yـة، 
 )أرضــه و_ــ�ده أو ته?Fــ�ه م<هــا لغاLــات زرع ال#ــ�0Z_<ات ووصــلها ب�عــNها وتقYgــع أوصــال الفلــFgZ<ي

ـــY>FgZة ـــة فل ـــة م#ـــا dLـــ�ل دو إقامـــة دول YQفة الغ�Nــ ــ0Zقلةنالـ ــة  مـ ـــي ال#عادلـ ــ� ف ـــاة، و�غFـ Ydـــة لل  قابل
  . ال�L#�غ�ا©Yة للvZان

>0Zتــ %Fعـ�ة قــ�ان Hـ�ار وال#ع�وفــة بــ وقـ� شــ�ع االحـ0الل لــ�لgال %Fة "ئ� إلـى قــ�ان��Zال0ــ %Fقــ�ان
نقان� األراضي ال�1ر وقان� أمالك الغـائF1% وقـان� العـ�دة وغ�Fهـا ح0ـى : وم% ه�ه الق�انF%" واإلغالق ن ن

ًأص�md سYاسة م>ادرة األراضي نه?ا ی�مYا لالح0الل وفي zافة أنdاء الNفة الغ�YQة ال#0dلـة )#ـا فFهـا  ً
ن�م األرض ی�ما واح�ا في الZ<ة، ففي zل یـ�م ی0ـ>�e ال#�ا_<ـ� العـ�بالق�س، ول: Lع� ی ً ً�F>FgZن الفلـ 

  . واق0العه: م<هاه:Fضانلل#F>_�0Z% ال�ی% dLاول� ال�gYZة على أر
 %F>_�0Zوال#ــ %F>_ال#ــ�ا %Fــل یــ�م الــ>�امات بــz ه� فــيbــL 0لفــةa#وال#�00ــع ل�ســائل اإلعــالم ال

 على األراضي الع�YQة، ول: تعـ� ال#ـ�FZات األسـY��1ة ال0ـي Lقـ�م ال�ی% ی�ع#ه: ج�Y االح0الل لالسY0الء
ًبها الفل�F>FgZ وم<� شه�ر ح�ثا عاب�ا لالح0?اج على م>ادرة األراضي بل دلFل علـى إصـ�ار ال#ـ�ا_%  ً ن

 على الdفاª على أرضه z#ا dL�ث في م�FZات zف� ق�وم وQلعF% والaان األح#� وغ�Fها، وقـ� الفلFgZ<ي
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#>ادرة في ه�ه األLـام أغلـG م<ـا_� الـNفة الغ�YQـة ففـي القـ�س ت0عـ�ض ق��ـة ال�ل?ـة، ش#لm سYاسة ال
وQلــ�ة ال�Yــ��Zة، وحــي الــYbخ جــ�اح، وق��ــة ســل�ان إلــى مdــاوالت ســ�gYة االحــ0الل علFهــا، وفــي نــابل� 
eوســلفmF ه<ــاك الF�Oــ� مــ% القــ� ال0ــي ت0عــ�ض ل#dــاوالت ال#ــ>ادرة، وفــي بFــm لdــ: ت0عــ�ض ق��ــة تقــ�ع 

Fة، إضـافة إلـى ش�قي بLا ل<ف� اله�ف والغاgL اف�Zل ت0ع�ض مFلaا ل<ف� االع0�اء، وفي الYحال :dل mً
) ١٨٦(اس0ه�اف ع�د م% ال0?#عات 0z?#ع الaان األح#� وق��ة الع�اقGF ال0ي ه�مها االح0الل أك�� م% 

ســ�gYته �   ل�ــZًمــ�ة ح0ــى اآلن، ولــ: Lعــ� خا©Yــا علــى أحــ� مــا ی<فــ�ه االحــ0الل مــ% ضــ: ل#<ــا_� األغــ�ار
  . علFهاالOاملة

ًو�?� zل ذلH على مZ#ع وم�أe مـ% أصـdاب القـ�ار فـي العـال: الـ�ی% لـ: یa0ـ�وا إجـ�اء صـارما  ً q
علـى إنهـاء االحـ0الل وت<فFــ� قـ�ارات الـY��bة ال�ولYـة ال0ــي ال " الـZلgة القائ#ـة )ــاالح0الل"إللـ"ام إسـ�ائFل 

دe فـي م#ارسـاته الع�وانYـة، و�ـ�عي أن ال#ـ�ا_<F% ت?F" ال�Yام به�ه ال##ارسات م#ـا جعـل االحـ0الل ی0#ـا
ــ�ی% Lق�مــ� )الــ�فاع عــ% أرضــه: هــ:  ًم0<اســYا أنــه الــG1Z فــي ذلــH، وأنــه یـــ�فع " نإرهـــاب�F"نالعــ�ب ال

ًالفل�F>FgZ دفعا إلى ال#قاومة، وماذا ی�0قع م#% تZلG أرضه جهارا نهارا  ً ً   .©Yقgع رزقهوQق�ة الZالح ن
نل#لYOـــة لـــXbو القـــ�س تFdـــي األهـــل الـــ>ام�ی% علـــى أرضـــه: وQهـــ�ه ال#<اســـ�ة فـــإن الل?<ـــة ا

الفلY>FgZة، وت�ع� ال�Qا�Yة ال�ولYة وال#<5#ات ال�ولYة إلى ض�ورة اتaاذ اإلج�اءات الالزمة ل��z nافـة 
ــ�ال مــ% إحــالل األمــ%  ــ�مار ب ــى ال#<gقــة إال الع<ــف وال ــ�اءات اإلســ�ائFلYة ال0ــي ال ت?لــG إل ًأشــvال االع0 ّ

لى تdق�F حل ال�ولF0% ال�q ی�ع� له جاللة ال#لـH ع1ـ�هللا ال�ـاني حف5ـه هللا فـي zافـة والZالم، وتع#ل ع
م وعاصــ#0ها القــ�س وفــ� ١٩٦٧ال#dافـل ال�ولYــة وTقامــة ال�ولــة الفلــY>FgZة ال#ــ0Zقلة علـى حــ�ود عــام 

  .ق�ارات الY��bة ال�ولYة
  نالل?<ة ال#لYOة لXbو الق�س

  م٣٠/٣/٢٠٢١   
***  

 #0ها ال��gلYة ل#لe٤٥dفي ال��z الـ
   مd#ـ� ال�نZY0ي- ال�س�0ر - رام هللا 

 Hة، تل�F1z ة، إلى درجةY>FgZعلى ام0�اد األراضي الفل �F>FgZها الفلbY�L ه األوضاع ال0ي�bنت
، ح�F ت�1ز ال#"�� م% ال#ggaات ل#>ادرة أراضFه:، ١٩٧٦ال0ي سادت ی�م الـ�الثF% م% آذار العام 

Yن�Q�z ةaZ>ر ب�O0ی qع أوصال ال0?#عات األم� ال�Yg0ل؛ ما یه�د )اس0#�ار تقd#ة في ال�اخل ال
  .الvZانYة الع�YQة

في ی�م األرض، ی�اصل االح0الل سGd ما ت�قى م<ها، ض#% م�ga اح0اللي شامل وم#<هج، 
، �NdL ملح األرض، وفي ال#ق�مة م<ه: الbه�اء ذاك�ت<ا الYdة، ال�ی% خ�1Nا األرض  �zّوفي ه�ه ال� e

z"اته: م%ب�مائه: الYح %Fة، مق�مY ال�ی% ق�م�ا %FgZأس� فل �NdL م�Fأجل األرض، وفي ه�ا ال e
ًح��0ه: وزه�ة ش�ابه: ن>�ة لألرض، وفي ه�ه ال#<اس�ة أNLا ی�قى األمل فق� )أؤلHi األو©Yاء ل#لح 
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eاألرض، األو©Yاء للbه�اء واألس� وال?�حى، )أن Lق�ع�ا ج�ران الa"ان ق1ل ف�ات األوان، ح0ى d0ZLق�ا 
)ة في أن L>�ح م�ض�ع األرض، ه� مف?� ث�رات وان0فاضات الbعG الفلFgZ<ي، وال غ�ا.. الYdاة

  .وم>�ر ملd#0ه: ال��gلYة ال0ي ت?Z� حG ال�فاع ع% األرض
ً عاما على أح�اث ی�م األرض، ال ت"ال ال?#اه�F الع�YQة في ال�اخل ال#0dل، ٤٥وQع� م�ور 

لH ال�Fم ال0ار�aي، ال�YFdL qه الbعG ًت��Y أوضاعا مbابهة ل0لH ال0ي قادت إلى االنف?ار في ذ
eالفلFgZ<ي في zل عام، ل0أكF� ت#vZه وت�1bه )أرض اآل)اء واألج�اد، ©Y#ا تGZ0O ال��z له�ا العام، 
ّأه#Yة خاصة، �zنها تdل في وقm ت"داد ©Yه األ_#اع اإلس�ائFلYة لZلG ما ت�قى للفلFF>FgZ% م% أرض، 

  .«ك�رونا «م0ZغلF% انbغال العال: )#�اجهة وQاء
ورغ: مdاوالت ح�vمات االح0الل ال#0عا��ة، ت?#Fل وجهها في ال0عامل مع فلF>FgZي ال�اخل 
 n��0وعة، وال ت�b#األدنى م% حق�قه: ال �dمه: م% ال�dتعامله: )ع<>��ة، وت m0ل، إال أنها ما زالd#ال

  .ع% اس0ه�اف ما )قي له: م% أراض وم#0لOات
خل ال#0dل، األح�اث ال0ي قادت إلى إعالن اإلض�اب في ی�م وفي ح�z�0ZL %F فل�F>FgZ ال�ا

األرض، فإن دولة االح0الل ما زالm ت�FN الa<اق علFه:، )vbل Z?L� على أرض ال�اقع سYاس0ها 
  .qالقائ#ة على الFF#0" الع<>� ض�ه:

ً، أن ه<اك ف�قا �F1zا بF% آذار ٤٨وال Lع0ق� فل�F>FgZ الـ �bوع  وه�ه األLام، إذ vL#% ال#٦٧ً
 ، eاالح0اللي في سلaه: ع% شع1ه: وأرضه:، وجعله: أقلYة ال ح�ل لها وال ق�ة، ت0لقى الQ�Nة تل� األخ� ّ

  .!ندو أن ت?�ؤ ح0ى على ال>�اخ
مbه� ی�م األرض ذاته، ی�O0ر ال�Fم في الق�س ال#0dلة وفي األغ�ار الفلY>FgZة، وY�Qة م<ا_� 

ت"ال األرض م�dر ال>�اع مع دولة االح0الل، ال0ي تع#� الNفة الغ�YQة، ح�F ال�dب ال�ج�دLة، إذ ال 
إلى م>ادرة أك�1 ق�ر م#v% م% أراضي الفلFF>FgZ%، وخ<قه: في ت?#عات سvانYة مdاص�ة 

  .)ال#�0Z_<ات االس0ع#ار�ة، وح�مانه: م% حق�قه: ال#�bوعة في ال�0سع الع#�اني على أراضFه:
  ٢٢ص/٣٠/٣/٢٠٢١ال�س�0ر 

*** 
"Yة اإلسالمiFةالهYdYZ#ة"ة الYوس�0قى ح�ة أب mانz ةY>FgZاألرض الفل  

qـ% ع1�الهادFفYن  
 ل�Fم e٤٥أك�ت الهiFة اإلسالمYة ال#YdYZة ل<>�ة الق�س وال#ق�سات أم� عYbة ال��z الـ

 ،n��bي )أرضه وح��0ه وعاص#0ه الق�س ال>FgZالفل Gعbال�ة، على حق� الaة الY>FgZقاألرض الفل
  .لZ<�ات، فاألرض الفلY>FgZة zانm وس�0قى فلY>FgZة ح�ة أبYةمه#ا _ال ال"م% وت�الm ا

وأك�ت الهiFة م�اصلة سلgات االح0الل ان0هاكاتها ال?Y#Zة )�d االرض الفلY>FgZة وzل ما ه� 
فلFgZ<ي، م�Fbة إلى االع0�اء على الفلFgZ<ي )أرضه )الق0ل والFO>0ل واالع0قال، نا¤HY ع% م>ادرة 
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قمة ال0?#عات االسgY0انYة، وش� ال�g ل>الح ال#�0Z_<ات، واالع0�اء بn��?0 ال#"�� م% األراضي، واقا
  .qاألراضي وقgع األش?ار، وم�اصلة ب<اء ج�ار الف>ل الع<>� وغ�Fها

وGZdQ األمF% العام للهiFة اإلسالمYة ال#YdYZة ل<>�ة الق�س وال#ق�سات ال��0zر ح<ا �ZYى، 
�م األرض، وال�Fم YFdLه شع1<ا الفلFgZ<ي و�e �z�0Zفان خ#Zة وأرQعF% عاما ق� م�ت على ذ�z ی

 )ع� أن صادرت الZلgات اإلس�ائFلYة آالف ال�ون#ات م% األراضي ١٩٧٦األح�اث ال0ي وقعm عام 
ًالفلY>FgZة، مzX�ا أن خ#Zة وأرQعF% عاما على ی�م األرض م�ت والعال: ال �dLك ساك<ا، وتأتى ه�ه 

 األراضي وQ<اء وت�سYع ال#�0Z_<ات في الق�س والNفة الغ�YQة eال��z الaال�ة في �ل ت>اع� م>ادرة
  .واس0ه�اف ال�ج�د الفلFgZ<ي

وأوصm الهiFة أصdاب االراضي وال#"ارع الHZ#0 بها واصالحها وزراع0ها، وع�م جعلها ع�ضة 
  .ل#ggaات ال#0dل االس�ائFلي، مzX�ة ان االرض الفلY>FgZة z<" ح�Yقي ب��واتها وخ>�0Qها وعgائها

ودعm الهiFة في بYانها الى اس0#�ار م�اجهة ال#ggaات اإلس�ائFلYة الهادفة إلى ته��� األرض 
  .الفلY>FgZة و_#� معال#ها الع�YQة

  ٤ص/٣٠/٣/٢٠٢١ال�س�0ر 
*** 

  فعالYات
  األرض ی�م FFdL% ب��gانYا فلY>FgZات

  

 مه�جـان الـm1Z یـ�م ب��gانYـا فـي الفلـFgZ<ي ال#<e�0 ن5: – لإلعالم الفلFgZ<ي ال#�z" – ل<�ن
  .األرض ل�Fم ٤٥الـ eال��z )#<اس�ة ،"ال�_% خارج الفلY>FgZة ال#�أة"

mث�dان ال#ه�جان في وت#Lإ GFgaة الZYرئ :Zائي القZ>في ال e�0>#ي ال>FgZا، في الفلYانgب�� 
  .وال���d0 ال<>� جFل إع�اد أجل م% ال�ؤوب وع#لها ألرضها الفلY>FgZة ال#�أة وفاء على وأك�ت

 وجــه علــى ب��gانYــا وفــي الع#ــ�م وجــه علــى الaــارج فــي الفلــY>FgZة ال#ــ�أة حاولــm لقــ�: "قالــmو
 وم�0اسـا الفلـFgZ<ي، لل�جـ�د حارسـة نتOـ� أن الفلـFgZ<ي ال#<0ـ�e فـي نـbا_ها خـالل ومـ% الa>�ص،

  ".وال�وQان ال0فm0 م% له ح>F<ا وح><ا وث�اب0ه، ه��0ه ع% لل�فاع
mة ال#ـــ�أة: "وأضـــافY>FgZشـــا الفلـــmzا_ات فـــي رbواالع0ـــ>امات وال#5ـــاه�ات وال#ه�جانـــات ال<ـــ 

 الــ�q ال#?0#ــع لY��0ــة ال�0اثYــة ال#ه�جانــات ون5#ــm اإلعالمYــة، الd#ــالت وخاضــm الــYZاسYة، وال<ــ�وات
�Yه، ت�Y© �0 ول�0فعZمe اسي ال�قافي ال�عيYZاني ال#?0#ع في والg��10ها )ع�الة الFNق."  

ــ� ســهام ةالفلــY>FgZ ال#<اضــلة تdــ�ثm بــ�ورها؛ ــة أب  ال0ــ�اث ســ�قة االحــ0الل مdــاوالت عــ% غ"ال
 فـي الفلFgZ<ي qال" دور على وأك�ت. ال>�د به�ا تار�Yaة ش�اه� م0Zع�ضة ل<فZه، ون01Zه الفلFgZ<ي

ªفاdال�0اث على ال.  
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 عـ% ال�ا)gـة ان�1ـاق عـ% فd0ـ�ثm عـ�دة، نـ��Z% الaـارج فـي الفلـY>FgZة ال#ـ�أة را)gـة رئZYة أما
 الفلY>FgZة )ال#�أة الع<اLة على س<�ات أرQع م<� وع#لها ٢٠١٧ عام الaارج لفلF>FgZي الbع1ي ال#Xت#�

 ب0ق�L: الفلFgZ<ي ال0bات مYa#ات داخل وال?ه�د الع�دة، وح� اله��ة على الdفاª _��� في الaارج في
  .الفلY>FgZة ال#�أة وت�ر�G ت#Fv% ب�امج

 القـادم، ال#�ـارك رمـNان شـه� خـالل )األی0ـام اLـةللع< ال�ا)gـة ت10<اهـا إنـZانYة م�ادرة إلى وأشارت
  .ال#0aلفة الفلY>FgZة ال#XسZات في ال#�أة وح�Nر qال<�Z الF�#0ل ب"�ادة للع<اLة دا�Yة

 اإلعالمYـة ع#ل<ـا أدوات نغ�F أن G?L: "فقالm الNام% روان الفلY>FgZة واإلعالمYة ال#�aجة أما
 ال#ــ�اد وتــ�اول القــYNة، )أنــZ<ة الغــ�ب، فــي القــYNة qم<اصــ� نgــاق وعلــى وع�YQــا فلــY>FgZا وال0علY#Yــة
، واللغــات )اإلن?لF"�ــة فلــFgZ% عــ% ال#0احــة ال#عل�ماتYــة ال�ــ>��ة الــY�#Zة  األرض نــ0ZعF� كــي eاألخــ�
  ".ال�عي مع�zة ن�Za وال ال�ق#Yة، واألرض

ــة عــ% تdــ�ثm" الY1gعــة لd#اLــة الع�YQــة "رئYــZة زع0Fــ� رزان الفلــY>FgZة ال<اشــgة Lاثال0ــ ح#ا� 
 لفلـFgZ% وال<اصـ� الع�Qـي ال?#هـ�ر دا�Yـة الفلـY>FgZة، الiF1ـة )ـه ت"خـ� الـ�q ال�F1O واإلرث الفلFgZ<ي

ــ�ع:  غFـــ� خــ>�صا األرض، )ـــ�Zقة لالحــ0الل الـــZ#اح وعــ�م وأرضـــه، ب�0اثــه الفلـــFgZ<ي حــ� ح#اLـــة ل
 ال0ـي االتفا�Yـة وهـ� اج#Yعـ ی�اجه<ـا ال�q األك�1 الq�d0 إلى Lق�دنا ال�q األم� وا¤Yة، ب�رائع ال#"روعة،

mفة أرض مـ%% ٦٠ جعلNالـ mـdـة اإلدارة تY>ـة األمYوال#�ن G<األرض، ل#غ0ـ qـاه� أصـ�ح والـ�?L أن 
، مaالف األرض تلH زراعة   ".ال#�ibمة أوسل� اتفا�Yة هي تلH نللقان�

mـة ال#ه�جـان وق�مYخ، إسـ�اء اإلعالمYbالـ mzاع�ة )ـه وشـارbمـ��: الـ ،  جهـاد واألدبYـة qالع#ـ�ر
ــان� وقــ�م ج1ــي،ال�  نالــm ف<Yــة وصــالت زر�قــي وzفــاح الق��ــ�تي الــ�ح#% َوع1ــ� qال�ردســاو إبــ�ا¤Y: نالف<

  .ال�Ndر اسZd0ان
  ٢٩/٣/٢٠٢١ال#�z" الفلFgZ<ي لإلعالم 

***  
  األرض ل�Fم ٤٥ الـ eال��z إحYاء: ك<�ا

  

 العامــة <YةالفلــFgZ وال#ف�ضــYة الL�>Oــة، الفلــY>FgZة الع�YQــة ال?#�Yــة أحFــm – وzــاالت – أوتــاوا
e�ة ال>�اقة ول?<ة ك<�ا، لYك<�ا ال�1ل#ان – ،%FgZفل �zال�e م ٤٥ الـ�Fال� األرض لaال.  

 ك<ـ�ا، لـ�e نال#ع0#ـ�و العـ�ب الـZف�اء م?لـ� أعـNاء فFها شارك اف�0اضYة، فعالYة ت<e :Y5وج�
  .فFها الفلY>FgZة ال?الYة وج#�Yات

 األرض، یـ�م إحYـاء أه#Yـة حـ>�Fة، أبـ� لـةها ك<ـ�ا لـ�e فلـFgZ% دولة سف�Fة أك�ت كل#0ها، وفي
�Fي شع1<ا ص#�د على لل0أك>FgZوع ض� أرضه على الفل�b#اني الgY0االس0ع#ار االسq ،ليFاإلس�ائ qوال� 
"Oان علـى ی�تgY0الء االسـY0ـ�ت، وهـ�م األراضـي علـى واالسـF1ـ� أنـه ك#ـا الFـة علـى تأكY#أه �Fzالعـال: تـ� 
  .واس0قالله ح��0ه أجل م% ونNاله 0FNهق وQع�الة شع1<ا على ال�اقع )ال5ل:
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ــ�" إســ�ائFل "مdــاوالت مــ% ،"الــY��bة القــ�س "فــي dLــ�ث مــا أن علــى وشــ�دت F?ل0ه %F>_ال#ــ�ا 
%FF>FgZاصة م<ازله: م% الفلaQخ حي في وYbلـ�ة جـ�اح الQاسـ0#�ار إال هـ� مـا ال�ل?ـة، وق��ـة سـل�ان و 

  .الفلY>FgZة لألرض الN: ولYZاسة 1<ا،شع ض�" إس�ائFل "ت<0ه?ها ال0ي الع�قي الg0ه�F لYZاسة
mان نقــل أن إلــى ون1هــvZالــ %Fالــ�اقع mــdعــ� االحــ0الل تL حــ�ب ج��#ــة GZــd( ــةYاتفا� nــY>ج 

  .شع1<ا ض� ج�ائ#ها على ال�ولYة ال?<اLات مvd#ة أمام" إس�ائFل "مdاس�ة إلى دا�Yة ال�ا)عة،
 مdاولة وع�م روما، م�Fاق لىع ال#�قعة ال�ول م% ال#vd#ة دع: أه#Yة على ح>�Fة أب� ورz"ت

 علـى ت<1gـ� أن و�?ـYv#( GـالF%، تOـال أال L?ـG ال#ـZاءلة أن حFـ� مـXخ�ا، أق�ته ال�q الd0ق�F تق��@
 خارجYـة ووز�ـ� ال#vd#ـة _ـاق: وعقـاب ته�یـ�" إسـ�ائFل ")#dاوالت م<�دة ،"إس�ائFل "فFها )#ا ال�ول ج#Yع
  ...فال#ل به�ا ال#vلف الفلFgZ<ي والف��� فلFgZ% دولة

  ٢٩/٣/٢٠٢١ال#�z" الفلFgZ<ي لإلعالم 
***  

  آراء ع�YQة
 الbعG الفلFgZ<ي ل% یa0لى ع% أرضه وحق�قه الY��bة

 qس� الق�وة
الفلFgZ<ي ت#vZا )األرض الفلY>FgZة وجYال )ع� جFل �1vL ی�ما )ع� ی�م ی"داد الbعG الع�Qي 

فF<ا حل: الع�دة الى ارض<ا الفلY>FgZة الaال�ة شعG فل�L %FgZف ال�Fم وه� اك�� ص#�دا وت#vZا 
)dق�قه مL�d0ا لOل الYZاسات وال��b0عات اإلس�ائFلYة االسgY0انYة ال�امYة ل0غ�F ال�اقع ونهG االرض 

ل0ار�خ وال ت"و�� الdقائ� م#v% ان ی�#� ع% ن0ائج ل>الح االح0الل االس�ائFلي او الفلY>FgZة فال س�قة ا
    . Lغ�F م% ح�Yقة ملYOة االرض الفلY>FgZة للbعG الفلFgZ<ي س�اء zانm ملYOة ج#ا�Yة او ف�دLة

الbعG الفلFgZ<ي مd( HZ#0ق�قه ال�_<Yة و�Qج�ده الY1gعي وال0ار�aي في أرضه وان zل 
ل##ارسات االح0الل االس�ائFلي ي ل% ت�<ي شعG فلFgZ% ع% الq�<0 الل ال>ه�Fنم#ارسات االح0

 Gة وت"و�� ال�اقع في الق�س وس�قة ت�اث شعY>FgZقائ� علي االرض الفلdال �Fة الي تغYة ال�امY�#الق
فلFgZ% ال�q ع#� ب�ماء الbه�اء ع�1 م�FZة _��لة م% الYdN0ة والعgاء وال�فاء واإلL#ان )Y#0dة 

   0>اراالن
ل: تO% تلH ال#عاني الaال�ة م?�د س�gر m10z في م�حلة معF<ة في ذاك�ة الفلFgZ<ي بل ام0�ت 

   نل�00ارثها االجYال ال0ي تXم% )ال��رة فOل جFل �vL اك�� ت>#Y#ا علي نFل حق�قه م% ال?Fل ال�q خلفه
Zال0ي اح1ها الفل %FgZي انها فل>FgZ�1 مع الفلOال ال0ي تYة االجzارضها انها مع� �bي وع>Fg

   نوش#Zها دو أن ی�اها انها ت��Fzة الY#YOاء وفF"�اء ال#0Zق1ل ال0ي تvb0ل فF<ا روحا وعbقا وح�ا لل�_%
qفي ذ�z ی�م األرض الaال� وفي ه�ه ال#�حلة ال>��ة ال0ي �Y�L فFها الbعG الفلFgZ<ي ت"داد 

 �g0#� أخZع شع1<ا وس�قة ارض<ا وتYzام�ات الهادفة الي ت�X#ي ی�0سع ال>FgZات وفي الع#� الفلL�d0ال
qاالسgY0ان االس0ع#ار في �ل م�اصلة سلgات االح0الل ته���ها لألرض الفلY>FgZة واغ0>ابها للق�س 
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qوم�اصلة تلH اإلج�اءات الق#�Yة وال0ي L#ارسها ال0O0ل الع<>� الF#Y<ي ال�g0#ف لN: أراضي الNفة 
dاولة م<ها لZلخ الق�س ع% مgYdها الفلFgZ<ي وال�gYZة الOاملة علي الق�س وته���ها في م

   ومdاوالت تغ�FF _ا)عها الع�Qي الفلFgZ<ي اإلسالمي ال#dYZي والZعي لف�ض س�gYتها الFه�دLة علFها
%FgZفل Gعbلة لFعلى اله��ة االص �zXی�م االرض ن �zفي ذe   واالس0قالل وح� �F<#تق��� ال

Yة والbعY1ة لل�فاع ع% األرض وح#ای0ها وم�اجهة االسgY0ان والع�دة م#ا یg0لG ت�حz �Fل ال?ه�د ال�س#
قوع#لYات نهG االرض وال<Fل م% الdق� ال0ار�Yaة للbعG الفلFgZ<ي واس0#�ار ع#لYات ال�Zقة ال#<5#ة 

   لل#�ارد الفلY>FgZة
ال�فاع ع% األرض وه��0ها وم0Zق1لها وعلى تفعFل q ذ�z ی�م االرض نzX� علي اه#Yة في

1qي والع#ل ال?#اه�F ض� االح0الل في zافة ال#<ا_� وال�vbL qل تL�dا شعY1ا ونNاال ال<Nال الbع
وسYاسYا Lعgي ق0FN<ا زخ#ها و�bvف للعال: ح�Yقة ح�vمة االح0الل وTرهابها ال#<5: وع<>��0ها، وم% 

ني في ه<ا فل<?عل ال#قاومة الbعY1ة ال�FمYة فعال ح�Y�Yا مل#�سا LعF� ال>�ارة للفعل الbع1ي ال#F�ا
م�اجهة االح0الل واالسgY0ان واس0#�ار الOفاح ال�_<ي )عF�ا ع% الbعارات ال�نانة والGga ال?�فاء ال0ي 

  . ال تa�م ال#�حلة
نفي ی�م االرض الفلFgZ<ي )اق� ول% ن�حل، ه<ا )اق� على ه�ه االرض ما �d0ZL الYdاة، ی�م  ن

Nال ال�_<ي، ی�م االرض ه� الع<�ان قاالرض ی�م لل�1b0 )األرض واله��ة والHZ#0 )الdق� وال<
qاالساسي ل�ف@ zل سYاسات االح0الل الع<>� االس�ائFلي الهادفة إلى سلخ الbعG الفلFgZ<ي م% 
ه��0ه ال�_<Yة والق�مYة، ی�م االرض مع�zة م0Z#�ة ل: ول% ت<0هي في ال�الثF% م% آذار بل هي س�0قي 

qض الaال� ول�و الbه�اء ولbعG الbه�اء وعلى م0Z#�ة ح0ى ت���d االرض، و_�Qى لbه�اء ی�م االر
  . عه�ه: س�0قي م�FZة ال��dة م0Z#�ة م% اجل الع�دة وTقامة ال�ولة الفلY>FgZة وعاص#0ها الق�س

  ١١ص/٣٠/٣/٢٠٢١ال�س�0ر 
*** 

  آراء ع��1ة م�0ج#ة
"%F1أمالك الغائ ... "%FFلي ض� ال#ق�سFسالح األب�تهای� اإلس�ائ  

  

  )٢٩/٣/٢٠٢١ آرت�ه (ع�ف�ان ح?mF: )قل:
 تـأخ�F تـ�ف@ القـ�س بل�Lـة أن تفFـ� ح�Yقـة عـ% "هـآرت�" فـي نحـ�Z نFـ� كـbف أسـ�1عF% ق1ل

 بهــ�ه. ســل�ان فـي ال�ــ0Zان حـي فــي القــ�س شـ�قي ســvان مـ% شــ�a ١٥٠٠ لF1ــ�ت هـ�م أوامــ� تF1gـ�
 الdـي تبFـ� هـ�م سلفه _لG أن )ع� ت1ل�ر ال�q ال0فاه: ع% نل�F م�شYه ب�ئاسة ال1ل�Lة ت�اجعm ال�gaة
 علــى ًمــZلgا ال0ه?Fــ� ســnY فFهــا كــان ال0ــي األLــام فــي. نال#ــ�0Z_<� لهــا خgــ� و_<Yــة ح�Lقــة لــ>الح
 وتعgــي. نمــ�0Z_<� قــ�مها eدعــاو أعقــاب فــي ال�ــ0Zان وحــي جــ�اح الــYbخ فــي العــائالت مiــات رؤوس
  .)#ggaاته: ًق�ما ال�فع في وتZاع� مF"انYات، ال�gد نgLل�1 ل#% اآلن ال1ل�Lة



  

 
٢٠

 مـ� علـى الق�س بل�Lة رؤساء ج#Yع مF"ة هي سvانها، ض� ال1ل�Lة فFها تع#ل ال0ي سةالYZا ه�ه
، الق�س بل�Lة رئ�Y. ًتق���ا أجYاله:  ،١٩٩٣ – ١٩٦٥ األع�ام في ت�أسها ال�q ك�لHY، تq q�Fاألس�gر

 نفـZه، ال�قـm فـي ولO<ـه األخـ�N، الaـ� خلـف ال�اقعـة األحYـاء وTقامـة "الـN:" مه<ـ�س الY�dقة في كان
 فـي العـ�ب بFـ�ت إلـى "العـاد" ج#�Yـة مـ�0Z_<� دخـل ع<ـ�ما ًمـ�ال،. العـ�ب ال#�ی<ـة )vZان اه0#امه أ�ه�
 لل50ـاه� اسـ�0<ائYة، )gaـ�ة وحـ�ه، ك�لYـH تFـ�q خ�ج ،١٩٩١ األول ت��b% في األولى لل#�ة ًلYال سل�ان

 لـ�Y أن ،"اآلن الـZالم" ح�zـة أج�تـه )dـ� فـي ع<هـا كـbف رسـائل وأ�ه�ت. سل�ان في ال#�0Z_<ة أمام
  .الفلY>FgZة العائالت على وقع ال�q ال5ل: بل أغ�Nه، ال�q ه� وح�ه االس0ف"از

 فــي ال�vdمــة تــ�خل فــي الd0قFــ� بهــ�ف كل�غ#ــان ل?<ــة رابــF% ح�vمــة شــvلm ١٩٩٢ العــام فــي
 ار�Fiـل الـ�ز�� )�Yـادة أنـه الل?<ـة ووجـ�ت. القـ�س شـ�قي فـي فلFF>FgZ% ب�Fت على ال#F>_�0Z% س�gYة
 أراضــي وســلgة الغــائF1% أمــالك علــى العــام ال�ــY: ح�vمYــة، جهــات مــ% نیO0ــ� جهــاز تــFvbل تــ: نشــارو

 إلـى ونقلهـا فلـY>FgZة م#0لOـات علـى للـ�gYZة ع#لـ�ا الـ�ی% وغ�Fهـا، العام وال�Y: اإلسvان ووزارة إس�ائFل
 حلـه عـ% عـmام0< لO<هـا ال?هـاز، هـ�ا نـbا¡ رابF% ح�vمة أوقفm. ال�ولة م% ب0#��ل مF>_�0Z% ج#�Yات
 ی<اضــل�ا أن إلــى ال?هــاز لهــ�ا ضــYdة وقعــ�ا الــ�ی% نالفلــ�F>FgZ اضــ�g وهvــ�ا،. فعلــه تــ: قــ� مــا وTلغــاء
  .ال#F>_�0Z% وج#�Yات "كm#YF نال�FO" م�ل ق��ة جهات وأمام ال#dاك: في نbا_اته ض� وح�ه:

 مــ% ��لـة_ سلـZلة إلــى ت�جـه ال1ل�Lـة، رئاسـة غــادر أن )عـ�. ذلـH تd#ـل LــYg0Zع ك�لYـvL Hـ% لـ:
 الـvZ% مـ% الع�YQة العائالت بFv#0% إلق<اعه: مdاولة في ال#Zاع�ة، تYg0Zع تO% ل: ال0ي ح0ى ال?هات،

ــ�ز�� ك0ــG ًمــ�ال. ب�Fتهــا فــي  هــ�ه حــ�ل اإلعالنــات )ــأن اع�0فــm ال�ولــة": ١٩٩٣ شــ�ا¡ ٤ فــي العــ�ل ل
 فــي م��ــn أq ال�ولــة تa0ــ� ال ذلــH، إلــى إضــافة. "قان�نYــة غFــ� )ــ>�رة ت#ــm غــائF1%، كــأمالك األصــ�ل

 مـ% ال�ولـة تgلـG الـ�فاع، لـ�ائح وحـGZ. العقـار حvـ: ه� وما اإلعالنات ه�ه إلغاء نY0?ة هي ما مZألة
 أو الF1<ات إحNار غائF1%، كأمالك ع<ها اإلعالن ق1ل العقارات ه�ه في عاشm ال0ي الع�YQة العائالت ه�ه
Hة إلث�ات تلYOع�. ال#لQف وbOع% ال nال�ولـة، إعـالن ز�ـ Gـ?L ـه، كـان مـا إلـى ًفـ�را ال�ضـع إعـادةYعل 

%Fv#ال0ي العائالت ه�ه وت m>vات العقارات في س�bع %F>Zالع�دة م% ال %vZها والFف".  
 ألنـه" بـ�رات، بـ% مـ��: حF<ـه، فـي ال�ولة ل#�ا��ة _لG في ك�لHY تq�F أشار ١٩٩٣ آذار ٩ في

 L?ـG – قان�نYـة غFـ� )ـ>�رة تـ: قـ� F1%الغـائ أمـالك م% ًعقارا نك� ح�ل اإلعالن أن ووج� فq �dأج�
 والع�ل. ال#�ی<ة في الع�ب الvZان م% لع�د ال5ل: ل�فع ك�F1ة أه#Yة ه<اك. علYه كان ما إلى ال�ضع إعادة
G?L ی� أنe  و_لـG بFـ�س نشـ#ع� الaارجYـة لـ�ز�� ك�لHY ت�جه ١٩٩٣ آذار ١٤ في. "فق� Lُقال أن ال ُ
 ح0ـى تـ0: لـ: ذلـH كـل": وأكـ� ك�لغ#ـان تق��ـ� ن0ـائج ووصف FF%،للفلFgZ< العقارات إعادة على الع#ل م<ه
 ال ُسـ0فعل الع�الـة )ـأن ن�m1 أن علF<ا. العقارات ه�ه في عاش�ا ال�ی% الع�ب للvZان عقار أq إعادة اآلن
  ."الbأن ه�ا في فعلها H>v#L ال0ي ال�gaات لZ#اع الغ� في معH سأت>ل …ال#dاك: في ًح�ی�ا ت�قى أن

 الق�س، في رو0b>Qای%، نام<� حF<ه، في الgاقة وز�� ز�ارة على ی�مF% )ع� ،١٩٩٣ نZYان في
Gلـــه ك0ـــ HـــYك�ل :"Gأ_لـــ Hمـــة إ_ـــار فـــي تـــ�خل�vdابها إلـــى العقـــارات وإلعـــادة ال5لـــ:، إلصـــالح الdأصـــ 
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،%FFع�bا ال�v0: وهFاب أنه أع0ق�. الع�الة فعل سdا ل: العقارات أص�>v#00ه:، إث�ات م% اآلن ح0ى یFOمل 
G?L ه كان ما إلى ال�ضع إعادة األقل علىYعل".  

 أن ی1ـ�و ولOـ%. eأخـ� جهـ�د أq ك�لYـH فعـل هـل نعـ�ف وال إلF<ـا، وصـلm ال0ـي ال�سائل فق� ه�ه
 أعقــاب فــي اإلخــالء خgــ� فــي اآلن تقــع الفلــY>FgZة العــائالت مiــات. جهــ�ده تــ<?ح لــ:. Lقلقــه ال#�ضــ�ع

 فـي. ال�#انY>Fـات فـي نشـارو شـvلها ال0ـي اآللYة على نی�تO"و ال�ی% ض�ها، نال#�0Z_<� ق�مها eدعاو
 أمـالك" ب0Fهـا عـ% أعلـ% ال0ـي سـل�ان مـ% ّسـ#��% عائلـة اسـi0<اف العلYا ال#vd#ة س0<اق� نZYان، ب�اLة

%F1ى ١٩٨٧ في "غائgعYلـ وس"�FOنال m#YFال0ي ،"ك Gالgة ل>الح )إخالئه تY�#العاد" ج".  
 خــ� مـ% تق0ـ�ب أنهــا و�1ـ�و مـY>Nة، قان�نYـة ع�ة)#ــZا الـ>#�د العائلـة تdــاول سـ<ة ثالثـF% م<ـ�

 ٢٠٢١ القـ�س فـي. جان1هـا إلـى �Lـف الـZاب�، فـي أو اآلن سـ�اء بل�Lـة، رئـ�Y ی�جـ� ال ولOـ%. ال<هاLة
 جهـة مـ% ومـا وحYbة، وسYاسة م#F"ة ق�انF% قاع�ة على ب�Fتها م% ال�gد ل�ga العائالت مiات ت0ع�ض

  .ال5ل: وت��n اجان1ه إلى ت�ف الvd: وأروقة ال1ل�Lة في
  ٣٠/٣/٢٠٢١ الق�س الع�Qي

***  

 اخ�ار )االن?لF"�ة
Factions stress Jerusalem Palestinians’ inalienable right to participation in 

elections 
 

JERUSALEM, March 29, 2021 (WAFA) – Palestinian factions today stressed the inalienable 

rights of Palestinians in Jerusalem to participate in the upcoming general elections. 

The factions said in a press statement that Palestinian Jerusalemites have the inalienable right 

to “effectively participate in the democratic process through casting their votes and run for 

elections as candidates using ballot boxes in the Jerusalem, the capital of Palestine.” 

They added that the Palestinian Jerusalemites’ right to take part in long-awaited general 

elections as a “non-negotiable” and “inviolable” right that could not be the subject of any 

compromise. 

They described the legislative elections as an “advanced form of the Palestinian national 

struggle” given that Jerusalem and the Jerusalemites “lie at the core of the conflict with the 
Israeli occupation”. 

They called the Central Elections Commission to assume its responsibilities in terms of 
completing the electoral register and ensuring that the Jerusalemite constituency cast their 

ballots at polling stations in the city, while rejecting any alternatives that “undermine the 
Palestinian national sovereignty” in the city. 

2021-3-29 Wafa  
*** 

Foreign Ministry reprimands three European countries for a change in their 

UNHRC vote pattern on Palestine 
 

RAMALLAH, Monday, March 29, 2021 (WAFA) – The Palestinian Foreign Ministry today 
reprimanded three European countries for a negative change in their vote pattern on United 

Nations Human Rights Council (UNHRC) resolutions related to Palestine. 

Undersecretary of the Ministry of Foreign Affairs and Expatriates, Amal Jadu, summoned, at 

the instructions of President Mahmoud Abbas and the directives of Foreign Minister Riyad 
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Malki. the ambassadors of Bulgaria, Britain and the Czech Republic against the background of 

the negative change in the pattern of their countries’ voting on decisions related to the 

Palestinian issue in the Human Rights Council under the second and seventh item on the 

council’s agenda. 

Jadu expressed the Palestinian leadership's shock at this negative change, which she said 

constitutes a flagrant aggression against the inalienable rights of the Palestinian people, the 
most important of which is the right to self-determination, as well as international law and the 

international multilateral system. 
She indicated that this change reinforces a culture of impunity and avoiding accountability, 

rather than for these countries to pressure Israel to end its long-term colonial occupation of the 
Palestinian territory. 

Bulgaria was one of six counties that voted against, while Britain and the Czech Republic were 
among eight countries that abstained on the latest UNHRC vote on Palestine - Human Rights 

Situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the Obligation to 

Ensure Accountability and Justice, submitted by Pakistan on behalf of the Organization of 

Islamic Cooperation (OIC) - and adopted by a majority of 32 votes in favor. 

2021-3-29Wafa   

*** 

250 settlers defile Aqsa Mosque 

under tight police protection 
 

Hordes of Jewish settlers escorted by police forces desecrated the Aqsa Mosque in Occupied 
Jerusalem on Monday morning. 

According to the Islamic Awqaf Administration, at least 250 settlers entered the Mosque in 
groups through al-Maghariba Gate and toured its courtyards. 

Meanwhile, the Israeli occupation police intensified the presence of its forces in the Old City of 
Jerusalem and imposed restrictions on the entry of Muslim worshipers to the Aqsa Mosque at 

the pretext of securing the city on the Jewish Passover occasion. 

2021-3-29Palestinian Information Center   

*** 

Murra: Our people will remain adherent to their 

land and identity 
 

Senior Hamas official Ra’fat Murra has emphasized the Palestinian people’s adherence to their 

land and their national identity and their rejection of any attempt to change the character of 

their society. 

In press remarks on the 45th anniversary of the Palestine Land Day, Murra recalled the protests 

that took place on March 30, 1976 in the Arab areas of Israel (the 1948 occupied lands) against 

the Israeli government’s decision to seize vast tracts of Palestinian land as part of its openly 

declared policy to Judaize the Arab areas. 

He described the Palestinian people’s 1976 uprising against Israel’s displacement and 

expulsion practices as “an important shift in the history of their struggle against the occupation 

and in the development of their national cause.” 

“The martyrs, the wounded and the detainees that were offered up by our people during that 

uprising established a Palestinian national stage that contributed, along with other stages, to 
consolidating the Palestinian presence, protecting the identity, defending the land and resisting 

the occupation’s policies,” the Hamas official underscored. 
“We reject the occupation’s discriminatory and racist policies and reaffirm our people’s right to 

struggle against and resist the Zionist terrorism with all means,” he said. 
2021-3-29Palestinian Information Center   

*** 
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Israeli Colonists Install A Tent On Palestinian 

Land Near Bethlehem 
 

A group of illegal Israeli colonialist settlers invaded, Sunday, a privately-owned Palestinian 
land, east of Bethlehem, south of occupied Jerusalem in the West Bank, and installed a tent. 

Local nonviolent activist, Mohammad al-Badan, said the colonists invaded the land in Wad 
Habayeb area, in the eastern part of Teqoua’ town, east of Bethlehem. 

He added that the colonists installed a tent and started preparing for a new illegal outpost on the 

Palestinian lands. 

The outpost is intended to block the Palestinians from entering their lands in the area. 

In related news, Israeli soldiers confiscated a Palestinian tractor and denied many farmers 

access to their own lands, west of Salfit, in central West Bank. 

The soldiers also confiscated a bulldozer, owned by a Palestinian from Burin village, south of 

the northern West Bank city of Nablus, while working on building a greenhouse belonging to a 

local school. 

Israel’s colonies in the occupied West Bank, including those in and around occupied Jerusalem, 

are illegal under International Law, the Fourth Geneva Convention, in addition to various 

United Nations and Security Council resolutions. 

2021-3-29International Middle East Media Center   

*** 

Soldiers Abduct Three Palestinians, Including A Child, In Jerusalem And 
Bethlehem 

Israeli soldiers abducted, on Monday at dawn and on Sunday evening, three Palestinians, 

including one child, from Jerusalem and Bethlehem, in the occupied West Bank. 

Several army jeeps invaded the at-Tour town, in Jerusalem, before the soldiers stormed and 
ransacked homes and abducted Riyad Karwai, 20, in addition to Mahdi Abu al-Hawa, 20. 

The soldiers also interrogated many Palestinians in their homes, while inspecting their ID 
cards.On Sunday evening, the soldiers invaded ‘Aida refugee camp, north of Bethlehem, and 

abducted a child, identified as Mohammad Morad Abu Hammad, 13, near his home. 
In related news, the soldiers abducted a Palestinian from occupied Jerusalem, just moments 

after his release from prison after serving a 20-year prison sentence. 
 

International Middle East Media Center 29-3-2021 

*** 

Army Abducts Palestinian Who Spent 20 Years In Prison Moments After 

His Release 
Israeli soldiers abducted, Monday, a Palestinian from occupied Jerusalem, just moments after 

his release from prison after serving a 20-year prison sentence. 

The soldiers abducted Majd Barbar, from Ras al-‘Amoud in occupied Jerusalem, immediately 
after he was released from the Negev Desert detention camp after he spent a twenty-year prison 

sentence. 
His wife, Fatima Barbar, told the Palestinian News & Info Agency (WAFA), that the soldiers 

moved Majd to the al-Maskobiyya detention and interrogation facility, in west Jerusalem. 
Fatima added that the soldiers also summoned her brother-in-law, Ezzeddin Barbar, for 

interrogation.It is worth mentioning that the practice of rearresting the Palestinians just 
moments, hours, or a few days, after their release, is widely practiced by the Israeli occupation 

authorities. 

2021-3-29International Middle East Media Center   

*** 
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