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 ّك/ابها ن�4 وجهة ع% تع�0 ال/ق��� في ال�اردة ال#�ض�عات. 
 
 9/أصل مــ% فق�ات ال'ع? 'اخ/;ار الل<=ة ق0ل م% ال/;�ف ی 

  ذلF GـلE/=اس ال/ق��� في ت�د ال/ي األخ�ار أو ال#قاالت 'ع?
 .وم�ض�عه ال/ق��ـ� ح<9 مع

  
 ةKم% الغا %E#Mال#/�ج#ة ال#قاالت 'ع? ال/ق��� ت /Nأو ابـّل 

%��Nمف %EEغ�� %EEلEس�ائRالء ن�4 وجهة إب�از ه� وVه /Nابـّال 
  ئللقار ی/Wح م#ا �ائEل،إس لWXاسة ال#عارضة أو ال#�V�ة ســ�اء
  .ال#`/لفة ال=�4 وجهات على اإل^الع ف�صة

  
  نالل<=ة ال#لWNة لVaو الق�س
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�/c#الd 
  االردن والق�س

  

 ة��e#م% أوراق ال : ghعة ال#غW٥   وال�ور الهاش#ي ال#�ص�ل٢٠١٧ب  
  

  نشVو سWاسWة
  

  ةWل إلنهاء  ":ی�م األرض"س�ة '#=اال<امعة الع��Eعلى إس�ائ pغMن�ع� العال9 لل
  ٦  اح/اللها لألرض الفلW=EhXة

 ی�م األرض �rsبd" :م�قفها ا" نال/عاو اإلسالمي �rVوعةت�a#ة الW=EhXق� الفلc٧  قل�اع9 لل  
 قلة/X#قامة دول/ه الRال شع0=ا م% أجل اس/عادة أرضه وM=دع#ه ل �rV٨  ال�0ل#ان الع��ي ی  
 ه في ی�م األرض�E;شع0=ا في تق��� م vح �rVة تW=EhXة وفلWل0=ان wx٨  م�ا  
 ی�م األرض �rsاء لWإح vaمه�جان ثقافي في دمd  ١٠  
 ة =ع إج�اء االن/`ا'ات مW=EhX١٠  الق�سفي الفل  
 ارك في أع#ال ال�ورة الـaت %EhXل#=4#ة ٤١فل {sEال/=ف gلل#<ل "�|XWXK١١  "اإل  

  

  ب�نامج عE% عل ىالق�س
 "ـــ% علــى القـــ�سEة تع=ي م"��ا م% ال/ه��� واله�م: "عWلE١٢  نـ/ـائــج االن/`ا'ات اإلس�ائ  

  اع/�اءات
 �0األق;ى وال �#c/قK %E=^�/X#ات الe١٤  اق والق;�ر األم��ةنم  
 ر م<� ب����c#ال#ق�سي ال �Eاع/قال األس �EعK ١٥  ُاالح/الل  
 لة/c#الق�س ال pوس %Eات ال�اعة ال#/<�لhX' 9١٥  االح/الل یهاج  

  اع/�اءات/ تقار�� 
 لي.. ی�م األرضE١٥  ان/هاكات م#=ه<ة لالح/الل اإلس�ائ  
 ها إلدخال ق��اhh`ف ع% إح�ا� مaNالف;ح"ن إلى األق;ى خالل ج#اعات ال#ع0� ت �E١٧  "ع  

  تقار��
 ر ال;�اع مه#ا سعى االح/الل في ته���ها�c١٨  س/�قى الق�س م  

  فعالWات
  

 ی�م األرض �rة في ذW0ة شع�EXم �#W�K خ ج�احWaأهالي حي الd ً ً   ١٨  ن
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  آراء ع��Wة
 خ ج�اح"ع% الق�س وWa٢٠  ، '#=اس�ة ی�م األرض"ال  
 ــل یــ/ـ<ـ   ٢١  ـ�دی�م األرض ی/�اصـ
 ة إلى ال�اجهةWلEق=اة ب% غ�ر�� اإلس�ائ �Eتع g��X٢٢  نأزمة ق=اة ال  
 %E=EhXة: مقاب� األرقام للفلWلE٢٤  ص=اعه إس�ائ  
 ةW^ق�ا�#K�ال wة وز�Wن�E٢٥  االن/`ا'ات ال;ه  

   م/�ج#ة وع��0ةWة��غآراء 
  

 خ ج�احWaة ال�Nل : نEم إس�ائ�`/Xت wWة ع" نالقان�"كWx�aالق�س ال �Eهh/الWx�ً  ٢٦  
  ا ما ت`افهsل الع4#ى"هEي أب� ز�اد"إس�ائ=EhXق�قي الفلc٢٩   م% ال  

  
  

  اخ�ار 'االن<لE"�ة
  

 More than 300 settlers stormed Al-Aqsa courtyards 30 

 IOF kidnaps several Palestinians in W. Bank and J’lem 30  

 On the occasion of Land Day, Israel forcibly laid hand over more 
than 85% of the total area of historical Palestine 31  

 Land Day rally in West Bank town quelled by Israeli occupying forces 32  

 Islamic Cooperation affirms its position in support of Palestinian 
legitimate rights 32  

 A Palestinian civil society critique of the Jerusalem Declaration on 
Antisemitism 32  
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  االردن والق�س
  وال�ور الهاش#ي ال#�ص�ل٢٠١٧بWعة ال#غgh : م% أوراق ال#��eة

 دمحم ی�نg ال��اد}
م، إح�d معال9 ال/ار�خ األردني وأدواره الaاه�ة على ٢٠١٧خ� عام ت#�ل بWعة ال#غgh في أوا

%EhXة في فلWcWX#ة والWقة وه��/ها، وخاصة مق�ساتها اإلسالمh=#ل;� ال %EE#نسعي الهاش.  
 �Wه��ة ال� �rV/ي، لcWX#ر واز ل�جال ال�ی% ال�Mعة، '#ا م�ل/ه م% حW0ه الsنإذ جاءت ه ٍ ّ

ح� ول/ع"ز ال�ور ال#�ص�ل ل#Xاعي مل�ك ب=ي هاش9 للcفا� على اله��ة والWcاة ال#r�/aة، وال#;�E ال�ا
vEقة وم|�ناتها، في ��ف تار�`ي دقh=#لة للEٍاألص ٍ ٍ.  

ٍشه�ت هsه الW0عة، ال/ي جاءت ض#% لقاء ل<اللة ال#لG ع0�هللا ال�اني، مع رجال ال�ی% 
: ، وتM#=� رسائل ع�ة، أب�زهاال#cWXي '�hائفه9 ال#`/لفة في م�قع ع#اد الEX� ال#WXح علWه الXالم

قت<�ی� الW0عة للهاش#r %EEأوصWاء ام=اء على مق�ساته9، وتف��Mه للc�ی� 'اس9 مEcWXي ال#�a أمام 
  .الهeEات وال#cافل ال�ولWة دفاعا ع% الق�س وr=ائXها

ك#ا ج�د ال�ع�ة إلى جاللة ال#لG ع0�هللا ال�اني، ل#�اصلة ال�ور في م`ا^�ة ح|�مات العال9 
م9 ال#/c�ة م% أجل رفع ال4ل9 ع% الق�س وح#اKة ال#ق�سات، 'اإلضافة إلى تأكWx �Eادات الN=ائg واأل

  .ال#ق�سWة وق�فها خلف م�wx ال#لG 'أن حv ال#Xل#E% وال#EEcWX% في الق�س أب�} خال�
وأه#Wة هsه الW0عة، في أنها ع"زت جه�د جاللة ال#لG م% أجل الcفا� على ه��ة الق�س 

إضافة، إلى �rنها تع�0 ع% تق�ی�  .% أجل أن 4Kل جالل/ه مX/#�ا في دفاعه ال;لF ع=هاوع�و�/ها وم
 Fفي ال�فاع ع% الق�س وتع"�" ص#�د أهلها، ';ف/ه صاح Gة جه�د ال#لWة ال#ق�سWcWX#ادات الWال�

  .ال�صاKة على ال#ق�سات اإلسالمWة وال#WcWXة
وم�ص�ل ل�ور مل�ك ب=ي هاش9، وت#اثل ّإن هsه الW0عة في ع;�نا الcاض�، هي ام/�اد ^W0عي 

 %EXcال w��aعة 'ال`الفة للW0ع=� ال Fhة، ما جاء في خWاسWXفي مف�داتها، مع اخ/الف ال�4وف ال
  .ّب% علي في ع#ان

ًم، حE% جاء م�اKعا للw��a ١٩٢٤نإذ جاء في خ�hة ال#�hان غ��غ�ر�g في rان� األول 
ّة أ'اها Kا ذا ال<اللة، أ} م�ضع إجاللها وح0ها على أن تGW#X األم«الEXc% ب% علي 'ال`الفة، ق�له  ّ

  .«الFc ه� آخ� ما ی0لغه م% ال�Nامة إنXان وأع94 ما c=#Kه م% نفXه ذو إحXان
}وفي خhاب آخ� ألقاه ال`�ر اث=اس�Eس ال#��غF رئgW ^ائفة ال�وم الNاث�لGW 'الXلK ،pق�ل 

ًإذ Kعل#� 'ق�رة سWفG نWcاه معا م�ت�Xc' %Eh% ا« أللفة وال/�اد ه� ال#�سل ل=ا م% هللا نع#ة للsی% ن
�E`ع#ل� الKن».  

، الaاه�ة على دور مل�ك ب=ي هاش9 في ص� ال�Mcر ال#EcWXي  نو�E% ال�ثائv األخ� d
ومق�ساته في فلEhX%، وم#ا جاء فEها، رسالة ال#لG ال#Vسg ع0�هللا األول اب% الEXc% لل#=�وب 

Eامي إث� حادثة ال�0اق، وق�له فXال#ق�س«: هاال �Eب �>X#ًإن=ي أق�ب األم�اء ج�ارا ل .. �>Xل مr نRّو
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ق� وsrلr Gل ما ی/علv 'ال#X<� م% حE" وم#/لNات وسائ� ما ی=FX إلWه فه� م<#�عة ق�سWة ال ت/ف�  ّ
  .«في ذلG وال ت/<"أ ';�رة م% ال;�ر

نأه#Wة هsه ال�سالة أن ال#لG ال#Vسg ذ�r ال#=�وب الXامي 'أن ص� ال#ق�س ات اإلسالمWة ّ
ًوال#WcWXة ه� رسالة أصEلة م% إرث ال#=hقة، شارحا م�wx ال`لWفة ال�اني ع#� ب% ال`hاب رضي هللا 

ال ته�م وال ی=/ق� « في أنها ةه ال#�ونتّع=ه، 'أنه ع"ز الvc ال�ی=ي ال;��ح للN=ائr gافة في عه�
  .«م=ها وال م% حE"ها

ّي ص�ح في العه�ة الع#��ة ع% الق�م في فلEhX% ّذ�r فEها ال#لG ال#Vسg 'أن ال`لWفة ال�انّ◌
 �Eه�د«حEمعه9 ال %|XK أن ال %EEcWX#ال Fل^ Gلsاء أح� معه9 و�ق;� بWإیل' %|XK ال».  

ًإن ال�ثائv الهاش#Wة زاخ�ة 'الع�ی� م% ال#�اwx ال/ي ت�aح أدوارا م�ص�لة في تع"�" ال�Mcر  ّ
.. ل#=hقة الع��Wة ب�حاب/ها، مه#ا ت0�ل� ال�4وفال#cWXي ال#�aقي، وحقه 'ال��W وحقه 'االن/#اء ل

ٍأه#Wة هsه ال#�اwx الهاش#Wة أنها ت/ع"ز ع=� rل م�حلة دWxقة م% ع#� م=hق/=ا، وهي ج"ء أصEل م%  ٍ
  .خhاب دول/=ا األردنWة

  ٢٠ص/٣١/٣/٢٠٢١ال�أ} 
*** 

  نشVو سWاسWة
  ":ی�م األرض"#=اس�ة 'ال<امعة الع��Wة 
  ائEل إلنهاء اح/اللها لألرض الفلW=EhXةن�ع� العال9 للMغp على إس�

  

جامعة ال�ول الع��Wة ال#</#ع ال�ولي إلى تc#ل م�eXلWاته وال/�cك الت`اذ   دع�– وفا – القاه�ة
خ�hات جادة إلنهاء االح/الل والع#ل على ت�ف�E ح#اKة دولWة للaعF الفلEhX=ي في و^=ـه وت#|E=ـه مـ% 

��cــة واالسـ/قالل، ب�ول/ــه ال#ــX/قلة علـى خhــ�� ال�ا'ــع مــ% م#ارسـة تhلعاتــه، وحق�قــه ال#ـ�aوعة فــي ال
�Eة١٩٦٧ح"��ان /ی�نWx�aوعاص#/ها الق�س ال ،.  

ّوج�دت ال<امعة الع��Wة، في بWـان أصـ�ره قhـاع فلـEhX% واألراضـي الع��Wـة ال#c/لـة فEهـا، الEـ�م 
�rsال�الثاء، ل#=اس�ة الd ـل عـام، ی�م ال�الثاء، ال�الث، ال/ي ت;ادف "ی�م األرض" لـ٤٥r %م% آذار مـ %E

  .دع#ها وتMام=ها مع شع0=ا الفلEhX=ي م% أجل ال�ص�ل إلى أه�افه ال=E0لة
رمــ" ال/ــ�0a 'ــاألرض واله��ــة والــ�^%، وع=ــ�ان رفــ? "وقالــ�، إن یــ�م األرض الفلــEhX=ي هــ� 

rs/ة، واسـWي، وه��/ه الع��=EhXالفل Fعaحق� ال Fلي الهادفة إلى سلEاسات االح/الل اإلس�ائWارا ل#ـا قس
، مـ% االسـ/Wالء علـى آالف ١٩٧٦في ال�الثE% م% آذار عـام ) الق�ة القائ#ة 'االح/الل(قام� 'ه إس�ائEل 

ل/`;Wـ;ها ) ع�ا'ـة وسـ`=E% ودیـ� ح=ـا وعـ�ب الـ�Xاع� وغ�Eهـا(dال�ون#ات م% أراضي الق� الفلـW=EhXة 
=E% اإلس�ائEلEE% في إ^ار م`hـp ته��ـ� ال<لEـل، ومـا حـ�ث علـى إثـ� �̂/X#االع/ـ�اءات مـ% ��ـة لل Gتلـ 

 d١٩٤٨ فــي عامــة ال#ــ�ن والقــ� وال/<#عــات الفلــW=EhXة وفــي األراضــي ال#c/لــة عــام  فلــW=EhXة عارمــة
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d ومـ;ادرة األراضـي وهـ�م القـ�  ًرفMا للWXاسات والق�انE% الع=;��ة اإلس�ائEلWة وض� ع#لWات اغ/ـ;اب
، وعلـى ١٩٤٨م=ـs إنـaائها علـى فلـEhX=ي ) لالقـ�ة القائ#ـة 'ـاالح/ال(ال/ي ان/ه</ها وت#ارسها إسـ�ائEل 
dإن هـsه الـ�rs هـي اسـ/عادة سـ=��ة ل�W#ـة "وأكـ�ت ال<امعـة الع��Wـة،  .كافة األراضي الفلW=EhXة ال#c/لة

 vـcي ال#/�اصـل دفاعـا عـ% ال=EhXال الـ�^=ي الفلـMا هـي واحـ�ة مـ% حلقـات ال=ـ#r ،ة هامةW=^رم"�ة و
ــMال الــaعF الفلــEhX=ي ــs نــaأته فــي ان/هــاك حق�قــه واألرض، وتــ�Ersا ب=  ضــ� احــ/الل غاشــ9 أمعــ% م=

ال#�aوعة، ومارس ض�ه أ'aع سWاسات الع=ف، وال/hه�E الع�قـي، وع#ـل علـى ته��ـ� أرضـه ومق�سـاته، 
نوهـــ�م قـــ�اه وم=ازلـــه، واع/قـــال أب=ـــاء شـــ��ه وزجهـــ9 فـــي الـــX<� فـــي صـــ�رة مـــ% أقـــXى صـــ�ر ال4لـــ9 

 تعـ�د فـي �ـل �ـ�وف عـ;�Eة و�الغـة ال/عقEـ� تـaه�ها dوأوض�c في بWانها، ان هsه ال�rs ".واالضhهاد
األراضي الفلW=EhXة، وج#Wع األراضي الع��Wة ال#c/لة، م% سWاسات اس/hWانWة ش�سة، به�ف خلv واقع 
، وفي إ^ار تhه�E ع�قي م=94 وته��� لألرض وال#ق�سات اإلسالمWة وال#WcWXة، وه�م ال#=ازل في  �Xق{

والع��Wة ال#c/لة، وخاصة م�ی=ـة القـ�س، وال=قـF، وفـ�ض سWاسـات األمـ� dكافة ال#�ن والق� الفلW=EhXة 
ة ج�ی�ة على أساس م% الغ�hسة والق�ة   .ال�اقع وRعادة رس9 خا̂ر

األب�ار ل=rV� دع#=ا الNامل لcـv الـaعF الفلـEhX=ي  ن�rs/X هsا ال�Eم ال#<E� وشه�اءه: وتا'ع�
القـ�س الـWx�aة، دا Wـة rافـة ال#VسـXات ال�ولWـة في تق��� م;�Eه، وRقامة دول/ـه ال#ـX/قلة، وعاصـ#/ها 

وعلى رأسها األم9 ال#/c�ة، وال#</#ع ال�ولي، وج#Wع األح�ار في العال9 إلى االضhالع '#VXولWاته9 ت<اه 
ــaعF الفلــEhX=ي ــaعF   .ال ــ�ر ل�xــw ال<ــ�ائ9 ال�EمWــة ال#/�اصــلة 'cــv ال ــا دعــ� إلــى الع#ــل الف }ك#

Xان، وته��ـ� مـhW/ي، م% اسـ=EhXعلـى الفل pغMاألمـ% 'الـ gال�ـة م<لـhل/#�، مEالقـ�ة القائ#ـة  (إسـ�ائ
 الـaعF الفلــEhX=ي، وضــ�ورة إل"امهـا ب/=فEــs قــ�ارات أب=ــاءل�xــw سWاســاتها وان/هاكاتهـا 'cــv ) 'ـاالح/الل

 vوفـ ،%E/ـل شـامل عـادل قـائ9 علـى حـل الـ�ولcة ذات ال;لة، والع#ـل مـ% أجـل ال/�صـل لWة ال�ولW �aال
aوق�ارات ال %Eةق�انWالم الع��Xة ذات ال;لة، وم�ادرة الWة ال�ولW �.  

  ٣١/٣/٢٠٢١الWcاة ال<�ی�ة 
***  

  : dب�rs ی�م األرض
  قتrV� م�قفها ال�اع9 للcق� الفلW=EhXة ال#�aوعة" نال/عاو اإلسالمي"

  

ن أك�ت م=4#ة ال/عاو اإلسالمي، وق�فها إلى جانF الaعF الفلEhX=ي ودع#ها ال#hلv -ج�ة 
ن=4#ة ال/عاو في بWان لها، مXاء وش�دت م .م% أجل اس/عادة حق�قه ال�^=Wة ال#�aوعةل=Mاله العادل 

مارس م% rل عام،  / آذار٣٠ ل�Eم األرض الفلEhX=ي الK {s;ادف d٤٥ی�م ال�الثاء، ل#=اس�ة ال�rs الـ
ى رؤ�ة على ض�ورة الع#ل على تcقvE الXالم وفv الق�ارات األم#Wة وم�ادرة الXالم الع��Wة القائ#ة عل

 .حل ال�ول/E% وRقامة دولة فلEhX% وعاص#/ها الق�س الWx�aة
  ٣٠/٣/٢٠٢١وrالة األن�اء الفلW=EhXة وفا 

*** 
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  ال�0ل#ان الع��ي یrV� دع#ه ل=Mال شع0=ا 
  م% أجل اس/عادة أرضه وRقامة دول/ه ال#X/قلة

  

<ه�د ونـMال الـaعF رئgW ال�0ل#ان الع��ي عادل الع�Xمي، دع9 ال�0ل#ان ل أك� – وفا – القاه�ة
  .الفلEhX=ي م% أجل اس/عادة أرضه وRقامة دول/ه ال#X/قلة وعاص#/ها م�ی=ة الق�س

ــه وأدان العــ�Xمي، ــان ل Wــي ب ــ ف ــ�rs الـ ــاء، ل#=اســ�ة ال  لEــ�م األرض الفلــEhX=ي، d٤٥یــ�م ال�الث
فلW=EhXة ال#c/لة، في األراضي ال) إس�ائEل(الWXاسات االس/hWانWة ال/ي تق�م بها الق�ة القائ#ة 'االح/الل 

وال/ي ت`الف ج#Wع ق�ارات الW �aة ال�ولWة ال/ي تrV� على 'hالن وع�م ش� Wة ج#Wع أش|ال االسـ/hWان 
  .في ج#Wع األراضي الفلW=EhXة ال#c/لة، '#ا فEها م�ی=ة الق�س

وقال إن هsه ال#=اسـ�ة ال/ـي یـ/9 إحWاؤهـا مـ% rـل عـام، تـأتي فـي �ـل �ـ�وف اسـ/�=ائWة W�Kـaها 
، وال/ي ف�ض� تK�cا ج�ی�ا إضا£Wا على الaعF الفلEhX=ي، مWMفا أن "ك�رونا" 'أس�ه ج�اء جائcة العال9

ــ�rs ال`الــ�ة تــa|ل إحــ�d مhcــات ال=ــMال والNفــاح الــ�^=ي الفلــEhX=ي فــي الــ�فاع عــ% حقــه  dهــsه ال
  .ال#�aوع الس/عاده أرضه

�ة اإلرادة واإلصـ�ار علـى وأشاد الع�Xمي '|فاح شع0=ا الK {s#�ـل ن#�ذجـا مله#ـا فـي الـ;#�د وقـ
  .ناس/عادة حق�قه ال#�aوعة وال�اب/ة غ�E القابلة لل/;�ف، وال/ي MK#=ها القان� والW �aة ال�ولWة

ودعــا رئــgW ال�0ل#ــان الع��ــي، ال#</#ــع الــ�ولي إلــى تc#ــل مــVXولE/ه ت<ــاه الــaعF الفلــEhX=ي 
ل إلـى حـل نهـائي ومـX/�ام للقـWMة وقEM/ه العادلة، مrV�ا ض�ورة حـa� ال<هـ�د ال�ولWـة الالزمـة لل/�صـ

الفلW=EhXة قائ9 على إنهاء االح/الل وRقامة دولـة فلـW=EhXة مـX/قلة علـى حـ�ود ال�ا'ـع مـ% ح"�ـ�ان عـام 
  . وعاص#/ها الق�س، وsrلG حv الع�دة وحل قWMة الالجEe% وغ�Eها م% قMاKا ال�ضع ال=هائي١٩٧٦

  ٣١/٣/٢٠٢١الWcاة ال<�ی�ة 
***  

Xة وفلWل0=ان wxه في ی�م األرضم�ا�E;شع0=ا في تق��� م vح �rVة تW=Eh  
  

 ش�دت ف;ائل الع#ل ال�^=ي الفلEhX=ي والل0=اني، على حv الaعF الفلEhX=ي في - ب�Eوت 
 .تق��� م;�Eه، ووح�ة أرضه، وحقه 'إقامة دول/ه ال#X/قلة

 في rل أماك% اع/�0ت ح�rة ف/ح اقل9W ل0=ان أن ی�م األرض ال`ال� جاء لrVE� وح�ة الفلEE=EhX%و
ِّوج�ده9، ووح�ة ه�فه9 الs} ی/ل`� في ت���c األرض وع�دة أهلها إلEها، لW|�س م|انة م=4#ة  ّ
ِال/���c الفلW=EhXة، وهي ال/ي rان� تa� م% أزره9 رغ9 ما rان� ت`�ضه م% معارك في ذلG ال�ق� 

 .ًدفاعا ع% شع0=ا وتX��Nا ل�ج�دها وش� Wة ت#�Eلها
=Wة ال/ي ص�ر، مXاء ت الr�cة في بWان وش�د ی�م ال�الثاء، على أه#Wة ت<EX� ال�ح�ة ال̂�

 .ًأث0/� دائ#ا أنها الXالح األن<ع في وجه rل ال#Vام�ات على وج�دنا وحق�ق=ا



  

 
٩

وأك�ت الr�cة أن ی�م األرض جاء ت/��<ا ل=Mاالت شع0=ا ال#/�اك#ة في م�اجهة إج�ام االح/الل 
لى ته��� ال#ق�سات واالس/Wالء على أراضE=ا وسلF حق�ق=ا، }وم�aوعه االس/ع#ار االس/hWاني الهادف إ

ًفNان� وح�ة أب=اء شع0=ا الفلEhX=ي ال/ي ت<X�ت في هsا ال�Eم ردا م�و�ا على rل ال#Vام�ات ال�امWة " ً ّ ّ
ل/#"�v نWX<=ا الفلEhX=ي، وشv اإلج#اع ال�^=ي و^#g ه��/=ا ال�^=Wة وقhع األوصال ال/ي ت��h=ا 

 ."'أرض=ا وو^==ا
في ی�م األرض تWcة ال;#�د وال��رة إلى "ب�وره، قال ال=ائF في ال�0ل#ان الل0=اني أسامة سع� 

الaعF الفلEhX=ي ال#=اضل، شعF ال K#ل وال K|ل م% الNفاح م% أجل اس/عادة و^=ه وأرضه، رغ9 
#ا Wة قودعا سع� ال�ولة الل0=انWة إلى تأمE% الcق� اإلنXانWة واالج/." ال�4وف واألوضاع ال;��ة

%EhXفاح م% أجل الع�دة إلى فلNال �Eاع�ه9 على ت;عXK ا#' %EE=EhXللفل. 
م% جه/ها، ح�E الc#لة األهلWة ل=;�ة فلEhX% وقMاKا األمة في بWان إث� اج/#اعها األس�0عي 

 'أرضه9 وه��/ه9 ١٩٤٨ ل�Eم األرض الK {sع�0 ع% ت#GX أهل=ا في أراضي d٤٥شع0=ا في ال�rs الـ
 . rل مcاوالت ال;هE=ة واألس�لة ال/ي حاول ال#c/ل أن Kف�ضهاوع�و�/ه9 رغ9

}ورأت الc#لة في ال;#�د األس�hر لaعF فلEhX% في م�اجهة غ"اته ال#c/لE%، وال#قاومة 
 ، قال��hلWة ال/ي ی0�یها وال/WcMات العW4#ة ال/ي Kق�مها على ^��v ت���c األرض واس/عادة الcق�

 �;/=Eس Fعaا الsا على أن ه�Eح/#ا على أع�ائهتأك. 
 �rVاء ی�م األرض یWة أن إحWت#� العام لألح"اب الع��V#ها، اع/�0ت األمانة العامة لل/Eم% ناح
وح�ة األرض والaعF والقWMة، وعلى ت#GX شع0=ا الفلEhX=ي 'cق�قه ال�اب/ة غ�E القابلة لل/;�ف 

وال/#W`' GXار ال#قاومة ل/���c وعلى رأسها ع�دة الالجEe% إلى دKاره9، واس/عادة أرضه9 وم#/لNاته9، 
وأك�ت ض�ورة االس/#�ار '#�اجهة ال#aار�ع  .فلEhX% ال/ار�`Wة، '#ا فEها م�ی=ة الق�س ال#c/لة

 .وال#`hhات ال/�انXف��Eة وال/ه���Kة وال/ه<��Eة rافة ال/ي تX/ه�ف أرض فلEhX% ال�E0cة
 الs} ١٩٧٦نال�الث� م% آذار عام "dب�ورها، قال� األح"اب والق� ال�^=Wة والق�مWة في ال�قاع، 

 رفMا لالح/الل وتأكE�ا له��ة األرض الع��Wة ٤٨إث� االن/فاضة ال#"ل"لة ألراضي الـ" ی�ما لألرض"ُأعل% 
الفلW=EhXة وت�ابها ومق�ساتها، rان وس�Eقى في ذاك�ة االمة، r#ا أص�ر ال#|/F الWXاسي لr�cة أمل 

 ملc#ة جهاد �hّ٤٨ أب=اء الaعF الفلEhX=ي داخل أراضي الـفي ی�م األرض، ح�E س: "ًبWانWا جاء £Wه
ّمMافة إلى س<ل مالح9 ال#قاومة وال=Mال، ب/#X|ه9 'أرضه9 ال/ي ت�ارث�ها ع% اآل'اء واألج�اد،  ّ ُ
وخاض�ا م% أجلها ال#�اجهات مع ال#c/ل ال;ه�Eني مانعE% إKاه م% االس/Wالء على أمالكه9، مrV�ی% 

 .ً WMKع، مق�مE% درسا في ال;#�د وال��اتًأن حقا وراءه مhالF ل%
  ٣٠/٣/٢٠٢١وrالة األن�اء الفلW=EhXة وفا 

*** 
  
  



  

 
١٠

  dمه�جان ثقافي في دمva إحWاء ل�rs ی�م األرض
  

 vaدم -   "r�#ي في ال=EhXی�م األرض الفل �r9 ی�م ال�الثاء، مه�جان ثقافي ل#=اس�ة ذWxأd
cت ،vaر�ة دم�Xان 'العاص#ة ال�E#ي الc' ال�قافي ���c/ة ل#=4#ة الWاسWXة م�ی� عام ال�ائ�ة الKرعا �

 .الفلW=EhXة، الXف�E أن�ر ع0� الهاد}
 ف=انا ٢٧واف//ح الXف�E ع0� الهاد} ال#ه�جان، '#ع�ض للف% ال/E|aلي الفلEhX=ي شارك £Wه 

 تال نع�0وا م% خالل رس�ماته9 ع% ال/#GX 'األرض، وأك�وا أن أب=اء الa/ات سWع�دو ی�ما إلى دKاره9،
%EhXه9 'أرضه9 فل|X#م% خاللها ت �rارa#ة وشع��ة أك� الWنال#ع�ض فق�ات غ=ائ. 

رسال/=ا إلى االح/الل اإلس�ائEلي أن شع0=ا مه#ا مارس/9 علWه م% "وقال ع0� الهاد}، في rل#/ه، 
 �E#ف وض�aاة وهي الWcا 'األرض ألنها خ0" ال|X#/قى م�Eه، سWا عل�hغMج�ائ9 ومه#ا حاول/9 أن ت

 ."ل إنXان فلEhX=يك
االس/ع#ار ع=�ما ی�خل إلى أ} بل� أول ما XK/ه�فه ه� الف�N خاصة الف% والaع�، : "وأضاف

 {sاع� الaال %Eة و�Wx�=0ل ال#cK {sال#=اضل ال %Eة، وال ف� بWx�=0الء مقاوم/ه9 م�ل مقاومة الVقألن ه
 ."cKف"نا على ال/#GX به��/=ا وأرض=ا

Xال F/|#ال �Mي قاس9 مع/� ب�وره، قال ع=EhXع0ي الفلaال الM=اسي ل<0هة الWإن شع0=ا "ق
 Fعar %cة ل=ا ن�X=ل ی�م ه� ی�م أرض 'الr نق�ل إن %cی�م األرض، ون �rي ذEcK ل عامr فيd
فلEhX=ي، ح/ى تcقvE أه�اف=ا 'الع�دة وتق��� ال#;�E واالس/قالل وRقامة ال�ولة الفلW=EhXة ال#X/قلة 

  ."وعاص#/ها الق�س
نه9، أك� الف=ان� ال#aار�r 'ال#ه�جان أن هsا ال�Eم ه� م% جه/ تأكE� للvc الفلEhX=ي الs} "ن

س�hناه 'ال�م وال/WcMات ال<Xام، وس=�قى ن�افع ع% و^==ا ح/ى إقامة ال�ولة الفلW=EhXة ال#X/قلة 
 ."وعاص#/ها الق�س الWx�aة

  ٣٠/٣/٢٠٢١وrالة األن�اء الفلW=EhXة وفا 
*** 

  ات الفلW=EhXة 'الق�سم=ع إج�اء االن/`ا'
  

 dعلى وقع ت�اصل اس/ع�اد الق� والف;ائل ال�^=Wة... << - ع#ان -  نادKة سع� ال�ی%
 ل`�ض االن/`ا'ات ال/W���aة ال#ق0لة؛ أبلغ� الc|�مة اإلس�ائEلWة ق�ارها لإلتcاد األورو�ي الفلW=EhXة

KsEالل<=ة ال/=ف �Mع vلة، وف/c#ة، '#=ع إج�اء االن/`ا'ات في الق�س الW=EhXالفل ���c/ة ل#=4#ة ال
، وم`الف للق�انE% وق�ارات الW �aة ال�ولWة ”ٌ}ع=;� 'ام/Wاز“اع/�0 ق�ار االح/الل  الs} أح#� م<�الني

ً، فMال ع% �rنه مcاولة إس�ائEلWة ١٩٦٧ال#rV�ة 'أن الق�س ج"ء ال ی/<"أ م% األراضي ال#c/لة العام 
hXة في دولة فلWة االن/`ابWل الع#لEhل/ع%E.  



  

 
١١

 vا وان/`ا'ا، م% خالل ص=ادیcWة م�ی=ة الق�س، ت�شrارaًوأك� 'أن ال ان/`ا'ات م% دو م ً ن
ًاالق/�اع داخلها ل##ارسة م�ا^=Eها حقه9 ال�K#ق�ا^ي في ال#aارrة االن/`ابWة، دا Wا ال#</#ع ال�ولي إلى 

  .رف? الق�ار االس�ائEلي والMغp علWه ل<هة ال/�اجع ع=ه
dاورأ %E/=>الل �Mة  عr�cة ل�"r�#وال ،���c/ة ل#=4#ة الKsEع"ام األح#�، أن الق�ار ”ف/ح“ل/=ف ،

  .اإلس�ائEلي aK|ل ع��ة ج�ی�ة في ^��v إج�اء االن/`ا'ات ال/W���aة
ال#�اقE0% ال�ولEE%، السW#ا “فعلى ض�ء الق�ار اإلس�ائEلي األخ�E؛ فق� أبلغ� سلhات االح/الل 

  .، وفv األح#�”ي ال#c/لة، ت�c ذر�عة �rرونا، '#ا aK|ل ع��ةاألورو�EE%، 'ع�م ال�Mcر إلى األراض
dبE� أن الق� والف;ائل الفلW=EhXة م<#عة 'ع�م ال/�اجع ع% ق�ار إج�اء االن/`ا'ات في األراضي 
ًال#c/لة، '#ا فEها الق�س، وه� األم� الs} جX�ته ع#لWا ب/E>Xل ق�ائ#ها االن/`ابWة رس#Wا لالس/ع�اد  ً

فق� تلق� ل<=ة االن/`ا'ات الفلW=EhXة، ح/ى اآلن، ^ل�ات ب/E>Xل  .ن/`ابWة ال#ق0لةل`�ض الع#لWة اال
ً قائ#ة ان/`ابWة رس#Wا لل/�شح في ان/`ا'ات ال#<لg ال/��aعي ال#ق0ل، وذلG قE0ل ان/هاء ال#هلة ١٥

  .>>...ال#c�دة لها ال�Eم
  ٢٦ ص٣١/٣/٢٠٢١الغ� 

*** 
 "اإلXWXK|�"لg ال/=فsE} ل#=4#ة  لل#<٤١فلEhX% تaارك في أع#ال ال�ورة الـ

 

 شارك ع�M الل<=ة ال/=فKsEـة ل#=4#ـة ال/��cـ� الفلـW=EhXة، رئـgW -  وفا٢٠٢١- ٣- ٣٠رام هللا 
 ، =Wة الفلW=EhXة لل/��Wة وال�قافة والعلـ�م، علـي ز�ـ�ان أبـ� زهـ� }دائ�ة ال/��Wة وال/عل9W العالي والل<=ة ال̂�

ــإلWXKـX|�،  لل#ـVت#� العــام ل١٣لــ'ـ;ف/ه رئـgW الــ�ورة ا  لل#<لــg ٤١یـ�م ال�الثــاء، فـي أع#ـال الــ�ورة ال
ُ، ال/ـي عقـ�ت اسـ/�=ائWا عـ% 'عـ�، "اإلWXKـX|�"ال/=فsE} ل#=4#ة العال9 اإلسالمي لل/��Wـة والعلـ�م وال�قافـة 

ل#=اقaة ع�ة قMاKا ت`� م<االت ع#ل ال#=4#ة في الـ�ول اإلسـالمWة، خاصـة فـي �ـل ان/ـaار فEـ�وس 
 .ك�رونا

االف//اح '�Mcر م�ی� عام ال#=4#ـة سـال9 بـ% دمحم ال#الـG، ونائـF رئـgW ال#<لـg وعق�ت جلXة 
ال/=فsE} ن�اف م=;�ر العقEل الع<ارمة، '#aارrة ع�M ال#<لg ع% دولة فلـEhX% األمـE% العـام لل<=ـة 

ّدواس دواس، وع�د م% رؤساء الل<ان ال�^=Wة واألم=اء العامE% 'ال�ول اإلسالمWة األعMاء ال�^=Wة ّ. 
ن<ـ�د لNـ9 العهـ�، ونcـ% نc/فـل الEـ�م فـي ال�الثـE% مـ% آذار مـ% rـل عـام بEـ�م : "}ال أبـ� زهـ�وق

 م، ونc% على ثقة '|9 و�عال#=ا االسالمي الr {sان وال ی"ال وس�Eقى ١٩٧٦األرض الفلEhX=ي م=s عام 
 ."الى جانF الع�الة والvc الفلEhX=ي

�وف اس/�=ائWة 'F0X جائcة �rرونا ال/ي وث#% ال<ه�د ال/ي بsل� إل^الق هsه ال�ورة في �ل �
: ع#� أرجاء العال9، وت��r آثارها على حWاة اإلنXان، خاصة في قhاعات ال/��Wة وال�قافة والعل�م، وقال

ّال XKع=ا ه=ا إال أن نفاخ� 'الق�ل أن اس/<ا'ة م=4#/=ـا ال#ـ�ق�ة rانـ� علـى قـ�ر ال/cـ�Kات ال/ـي ف�ضـ/ها " ّ ُ
 sة م=ــ�#/Xه ال4ــ�وف ال#ــsــة عــام ّهــKــ� اإلن<ــازات ال#ه#ــة وال#�ــادرات ال�ائــ�ة، ال/ــي ٢٠٢٠ب�اEمــ% ح ،ّ
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اس/hاع� ال#=4#ة م% خاللها تلW0ة اح/Wاجات ال�ول األعMاء في ال#<ـاالت ال/����ـة وال�قا£Wـة والعل#Wـة 
واإلنXانWة واالج/#ا Wة في rافة ال#<االت والقhاعات، إذ ن<�c ال#=4#ـة 'الـ�aاكة مـع الـ�ول األعـMاء 

d أن تع#ل معا 'a|ل مف;لي في ت=vEX ال<ه�د إلدارة ال/عامل مع األزمة على مـX/� إقلW#ـي ودولـي في ً
�Eف�r اتW ة إلدارة ت�اKة واالق/;ادW=اع�ة ال/قX#9 ال�ع9 والK�ـة وال�قافـة ١٩ - وعلى تقW��/ـاع الhفـي ق 

 ."والعل�م
ل#�ــادرات ال`القــة مــ% أجــل م=4#/=ــا اإلســالمWة ع#لــ� علــى تقــ�9K الــ�ع9 وا: }وقــال أبــ� زهــ�... 

ًال/`Wــw مــ% ال/ــأث�E الفــ�ر إلغــالق ال#ــ�ارس، وال ســW#ا ال/ــأث�E الــs} ت/عــ�ض لــه أشــ� الفeــات ضــعفا  {
ّوح�مانا، وس�Wا إلى ت�EXW اس/#�ار�ة ال/عل9W لل<#Wع ع% ^��v ال/عل9 عـ% 'عـ�، r#ـا ع#لـ� علـى تع"�ـ"  ً ً

{s9 والـWاعي فـي ال/علـ=hاء االصـrsات فـي ال�مج ال#=ه<ـي للـK�ـc/القـ�رة علـى م�اجهـة أك0ـ� ال w ضـا 
ال/علــ9W، واب/Nــار م#ارســات ال/علــ9W والــ/عل9، مــا ســاه9 فــي تــ��Xع ال/قــ�م نcــ� تcقEــv الهــ�ف ال�ا'ــع مــ% 
ــات  W=إم|انــات تق �E`Xاء ل/ــMــ�م مل/"مــة بــ�ع9 الــ�ول األعــEال �|XــWXKامة، واإل�/Xــة ال#ــW#=/أهــ�اف ال

 .٢٠٣٠عل9W الrsاء االصh=اعي ل/cقvE أج=�ة ال/
ّوأوضـح أن انعقــاد هــsه الــ�ورة Kـأتي وفلــEhX% مــا زالــ� ت/عـ�ض ألخhــ� وأشــ�س االن/هاكــات ... 

ّواالع/ــ�اءات وال#ــaار�ع ال/ه���Kــة واالســ/hWانWة، ال ســW#ا فــي م�ی=ــة القــ�س ال#c/لــة ال/ــي ت�اجــه فEهــا  ّ
�مWـــة تقـــ�م وفـــv سWاســـات ال#VســـXات ال/����ـــة وال�قا£Wـــة وال/علW#Wـــة، ان/هاكـــات وم�Wقـــات إســـ�ائEلWة ی

 .اس/�اتW>Wة م`ph لها
ولفــ� إلــى أن االحــ/الل اإلســ�ائEلي اســ/غل هــsه ال<ائcــة ل/ــ�م�E الع#لWــة ال/علW#Wــة وال/����ــة فــي 

إن=ــا إزاء ذلــG ن/hلــع مــ% م=4#/=ــا : "ّالقــ�س فــي ســE0ل ال/ه��ــ� ال�قــافي والــ�ی=ي لل#�ی=ــة ال#ق�ســة، وقــال
a#ه للWال#"�� م% االه/#ام وال/�ج Fعaوالق�س ل/ع"�" ص#�د ال %EhXفل �cة ال#�جهة نhaّ�وعات واألن

 ."الفلEhX=ي وال#ق�سEE% في وجه اإلج�اءات الق#�Wة وال/ه���Kة
  ٣٠/٣/٢٠٢١وفا 

***  

  ب�نامج عE% على الق�س
  نـ/ـائــج االن/`ا'ات اإلس�ائEلWة تع=ي م"��ا م% ال/ه��� واله�م: "عEـــ% علــى القـــ�س"

 

ن� ب�نامج عE% على الق�س الs} ب�ه ال/لف"�� االردني، أمg األول االث=E%،  رص- ع#ان  
%EEة ال�ا'عة على الق�س وال#ق�سWلEات ن/ائج االن/`ا'ات االس�ائW ت�ا.  

وأوضح تق��� ال�0نامج االس�0عي ال#;�ر في الق�س، أنه ومع إعالن ن/ائج االن/`ا'ات، شع� 
ل=/ائج تع=ي له9 م"��ا م% ال/ه��� واله�م واالع/قاالت وغ�Eها الن هsه ا» غ;ة في القلF»نال#ق�س�E بـ

'الXالم «م% ان/هاكات االح/الل 'cقه9، النها اف�زت م"��ا م% األح"اب الW=E#Wة ال#/�hفة ال/ي ال تVم% 
�Kوال/عا« . �Eاه9 س� ب/;عXK %ف ل�h/#ال %E#Wاء الr9 مع ش�|cاه� في الW=/وأشاروا الى أن 'قاء نd



  

 
١٣

نفي الق�س، وسMWع الق�س وأهلها أمام اخ/�ارات ص��ة، وسW|� أولها حي سل�ان والWaخ األوضاع 
  .ج�اح وغ�Eها م% األحWاء ال/ي ت;ارع ت�سانة االح/الل م% أجل ال�قاء

ولف� ال/ق��� الى ان أك�� ما أصاب ال#ق�س�E`' %EEة أمل، ه� ال/فGN واالنقXام الs} ت�aWه 
وح�ل ق�اءة ال#ق�سEE% ل=/ائج االن/`ا'ات، قال الcاج ال#ق�سي . فلEhX=ياالح"اب الع��Wة في ال�اخل ال

ز�% ال�ی% الXالK#ة، ال#`/� في الaأن االس�ائEلي، ان االن/`ا'ات تف�ز rل هVالء ال#/�hفE%، وأن 
  .نال#ق�س��K %EEع� ت�c س�hWة اح/الل تق�ده ح|�مة م/�hفة
الE#W% ال#/�hف «ي االن/`ا'ات rان بE% أما ال#ق�سي اسامه ب�ه9، فsهF الى ان ال;�اع ف

في °Wاب لالح"اب الع��Wة ال/ي rان� تa|ل ثقال في االن/`ا'ات الXا'قة، وأرجأ الF0X » والE#W% ال#/�hف
في ذلG الى ن<اح ح|�مة االح/الل ب/فWN|ها الى r/ل/E%، ما أث� 'a|ل عام على ال<#اه�E الع��Wة في 

وال/قى ال�0نامج . ن�ا ی/لق� دع#ا م% ق0ل االح"اب الع��Wة في ال�XW=Nال�اخل وعلى ال#ق�سEE% الsی% rان
 ���cة وم�ی� تWی� م% الق�س، 'أس/اذ العالقات ال�ول�Eق�مه اإلعالمي ج��� م�قة، ع�0 ات;ال فK {sال
م<لة ال#ق�سWة في جامعة الق�س، ال�r/�ر ولE� سال9، الs} بE% 'ان ه=اك اتفاقا بE% غالW0ة األح"اب 

�EنWة داخل إس�ائEل ح�ل م�ض�ع الق�س، وه� االن/قال م% م�aوع الق�س ال#�ح�ة rعاص#ة ل�ولة ال;ه
dإس�ائEل الى م�aوع الق�س ال�0N الK {s#/� ش�قا ح/ى ال��c ال#�E وج=��ا ح/ى مaارف م�ی=ة ال`لEل 

  .في م=/;ف الv��h الى نابلg» شEل�«وش#اال ح/ى مX/ع#�ة 
 على ال#�ی=ة م% خالل تغ�EE أس#اء معال#ها، r/غ�EE اس9 'اب وأشار الى ال�hWXة ال�اخلWة

}وه� االس9 الs} سW<� ت�شE=ه ق���ا، اضافة الى ع#لWات » ه�ار وه�اسا«دمva و�اب الع#�د الى 
dوال/ي تa#ل أحWاء 'h% اله� والWaخ ج�اح » ال�cض ال#ق�س«ت�حEل ال#ق�سEE% م#ا XK#ى م=hقة 

 إ^ار االح"اب ال;ه�EنWة ه=الG ثالثة م�اwx رئWXWة، أولها م�wx وأوضح سال9 انه في .وال�X/ان
ال/ي ت9M ج#Wع » أرض اس�ائEل الNاملة«ال/ي ی/9 ال/c�ث في إ^ارها ع% » دولة إس�ائEل ال#�سعة«

 {sة الWه قان� الق�مWما ن� عل FXc' ،{ه�دEال Fعaة ب�صفها حقا ح;��ا للW=EhXناالراضي الفل
ال;ه�EنWة »و» أمل ج�ی�»و» اللW|�د« األح"اب ال/ي ت/0=ى هsا ال#�wx هي وقال ان. ٢٠١٨ص�ر عام 

، م�ضcا 'أن ق�ام هsا ال/Wار »شاس و�ه�دت ح/�راة» اضافة الى االح"اب ال�ی=Wة» E#K=ا»و» ال#/�ی=ة
أما ال#�wx ال�اني .  ع�Mا٧٢، أما اآلن فأص�ح ٢٠١٩ ع�Mا 'ان/`ا'ات نXWان ٦٠في الr �XW=Nان 

 'االضافة الى ال/N/الت ١٩٤٨ت9M إس�ائEل 'c�ود عام » إس�ائEل مقل;ة«�Nة إنaاء فE/#�ل 'ف
ناالس/hWانWة ال�0N والق�س ال�0N و��و ع�دة لالجEe% الفلEE=EhX%، وت/0=ى هsا ال#�wx أح"اب  d d

»?Wق0ل»و» قأزر أب/Xة . »الع#ل»و» ه=اك مWو�/#�ل 'ام|ان ،g/��Eة بrال�ال� ف//0=اه ح� wx�#أما ال
=ات االس/ع#ار�ة ال�0N وRج�اء تع�Kالت على ح�ود  �̂/X#ض�ع ال�#' %EE=EhXة مع الفلMKال#قاd١٩٦٧ 

وم=ع ع�دة الالجEe% » ل�ولة إس�ائEل«ندو ال/=ازل '#�ض�ع الق�س واال'قاء علEها عاص#ة م�ح�ة 
  ).ب/�ا. (الفلEE=EhX% الى داخل إس�ائEل

  ٥ص/٣١/٣/٢٠٢١ال�س/�ر 



  

 
١٤

  اع/�اءات
�/X#ات الeاألق;ى وال�0اق والق;�ر األم��ةم �#c/قK %E=^ن 

 

 اق/9c مeات ال#E=^�/X%، أمg ال�الثاء، ال#X<� األق;ى ال#�ارك، والق;�ر -فلEhX% ال#c/لة 
، وسp ان/aار واغالقات لل�aارع وال�hقات في م�ی=ة »عE� الف;ح الEه�د}«األم��ة وساحة ال�0اق، في 

  .الق�س
وان/�aت .  مX/�^=ا اق/c#�ا ال#X<� األق;ى ال#�ارك٣١٣مWة أن وأوض�c دائ�ة األوقاف اإلسال

، »الف/�ة ال;�احWة«ق�ات االح/الل م=s ساعات ال;�اح على أب�اب األق;ى، وع=� م�ع� االق/cامات 
dت�زع� ق�ات االح/الل ال`اصة في األق;ى، £W#ا قام� ف� أخ� '#�افقة ال#E=^�/X% خالل س�Eه9 في  ق

  .األق;ى
ات ال#ق/E#c% حاخامات ومVXولE% ع% م=4#ات الهW|ل ال#"ع�م، وقام�ا 'أداء وتق�م م<#�ع
نوم=s ساعات ال;�اح، أقام ال#X/�^=� اح/فاالت في م=hقة الق;�ر األم��ة،  .ال;ل�ات في االق;ى

  .وش|ل�ا حلقات ال�ق� والغ=اء، r#ا أدd الع�aات ال;ل�ات في ساحة ال�0اق
ة االح/الل ع�ة ش�ارع  مcاذKة ل�Xر ال0ل�ة الق�K#ة، خاصة في م=hقة 'ابي وأغلق� ش̂�

قاألس�ا� وال#غار�ة، وم=ع� ال#ق�سEE% الع�0ر '#��rاتهr ،9#ا أج�0ته9 على سلG ^� ال/فا£Wة لل�ص�ل 
  .الى م=ازله9 ال#cاذKة لهsه ال�aارع

 �Eة م=ى الق�اس#ي واالسW£اc;ال ،%E=اء االثXات االح/الل، مhة أ'ع�ت سلWوم% جهة ثان
ة الق�اس#ي وال#ق� م% ساحات . ل#�cر ص�قي ال#ق� ع% ال#X<� األق;ى ال#�اركا �̂aواع/قل� ال

ة القaلة لع�ة ساعات   .االق;ى، وح�ل/ه#ا لل/cقvE في م�r" ش̂�
إلى ذلG، ش=� ق�ات االح/الل اإلس�ائEلي، ف<� أمg ال�الثاء، ح#لة اع/قاالت ^ال� ع�دا م% 

ت ده9 واق/cام ل#=ا^v م/ف�قة 'الMفة الغ��Wة والق�س ال#c/ل/E%، ال#�ا^=E% الفلEE=EhX% خالل ع#لWا
}£W#ا اق/9c مX/�^=� ال#�قع األث� في بل�ة س�WhXة قMاء نابلg، ت�c ح#اKة ق�ات االح/الل   .ن

 �W/ة، ی/`للها ده9 وتفWلEامات لc/ا اقWة والق�س ی�مWفة الغ��Mم/ف�قة 'ال v^ه� م=اaوت
  ...هاب ساك=Eها خاصة م% ال=Xاء واأل^فالم=ازل وت`��F مc/��اتها، وRر

  ١٣ص/٣١/٣/٢٠٢١ال�س/�ر 
*** 

  
  
  
  
  



  

 
١٥

  ُاالح/الل KعE� اع/قال األس�E ال#ق�سي ال#�cر م<� ب���
  

 �E|أف�احه9، وتع' %EEعلى ال#ق�س �W�=/ل جه�دها للr لsلي بEات االح/الل اإلس�ائhت�اصل سل
 اإلس�ائEلي، علـى إعـادة اع/قـال األسـ�E ال#ق�سـي صف� حWاته9، وفي هsا الWXاق، أق�م� ق�ات االح/الل

  .ن ساعة على خ�وجه م% س<� االح/الل٤٨ال#�cر، م<� ب���، 'ع� أقل م% 
ن عاما في س<� االح/الل اإلس�ائEلي، ب ٢٠وrان م<� ب��� ق� أمMى  مقاومة االحـ/الل " ته#ة"ً

% م<ـ� أول أمـg، عـوعقـF اإلفـ�اج Wة ل/���c فلEhX%، اإلس�ائEلي في الق�س، واالنM#ام لل<0هة الaع0
أعادت قـ�ات االحـ/الل اع/قالـه، واح/<"تـه ل#ـ�ة یـ�م فـي م�rـ" اع/قـال ال#ـW��|Xة، ومـ% ثـ9 أف�جـ� ع=ـه 

gالقــ�س  .�هـ� أمـ pفــة فـي م|ـان سـ|% م<ـ� ب��ــ�، فـي حـي راس العـام�د، وسـW=ٌوانـ�لع� م�اجهـات ع
ٍرة وال#ف�قعـات، فـي رفـ? مـ=ه9 الع/قـال ال#c/لة، واسـ/ه�ف خاللهـا شـ�اب الcـي قـ�ات االحـ/الل 'الc<ـا

  .م<�، وت=��W ف�ح/ه، وف�حة أس�ته
  ٣٠/٣/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 

***  
  االح/الل یهاجhX' 9ات ال�اعة ال#/<�لE% وسp الق�س ال#c/لة

  

 آذار ٣٠یــ�م ال�الثــاء،  فــي القــ�س، ت�cســها قــ�ة عــX|��ة، شــ=� ^ــ�اق9 تا'عــة ل0ل�Kــة االحــ/الل
ة ال#/<�لE% في 'احة 'اب العام�د، وسp أج�اء م% ال/�ت� الa�ی� سـادت ال#|ـان، ، 'hXات ال�اع٢٠٢١

%EE=EhXالفلـ %E=^ال#ـ�ا d�ل p`Xـة .ٍوم�جة م% الK�̂ـ�اق9 بل  االحـ/الل اإلسـ�ائEلي فـي ّوقـال م�اسـل=ا أن 
 وت�اصل سلhات االح/الل اإلس�ائEلي . صادرت ال�hXات وح�رت م`الفات مالWة 'vc أصcابها�الق�س ق

ح��ها على مع94 القhاعات ال��Ecة، وم% أه#ها قhاع ال/<ارة، وذلG ع0ـ� فـ�ض الـ�MائF واإلغالقـات، 
  .وال#�اه#ات ال#/�Nرة لألس�اق وال#/اج� في م�ی=ة الق�س ال#c/لة

  ٣٠/٣/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 
***  

 اع/�اءات/ تقار�� 
  ان/هاكات م#=ه<ة لالح/الل اإلس�ائEلي.. ی�م األرض

 

 كامل إب�ا�9W وال�rاالت  - ال#c/لة الق�س 
d ل�Eم األرض، ذ�r ان/فاضة ال<#اه�E الفلW=EhXة في ال�اخل ض� d٤٥صادف امg ال�rs ال 

 Fعaوال/ه��� والع=;��ة ال/ي ت#ارسها دولة اإلح/الل ض� أب=اء ال �Xالق �E>م;ادرة األراضي وال/ه{
ر�ة و�a|ل سل#ي ه#<Wة اإلح/الل وق#عه dالفلEhX=ي، ذ�r تc�} ال<#اه�E الع��Wة ';�ورها العا

  .}العX|� ل�cاك ی�م األرض الs} أدd إلى سق�� الaه�اء وال<�حى في صف�ف ال#�نEE% الع"ل
، بل ال زال واقعا معاشا  أما 'ال=�Xة ل#ا ت/ع�ض �rsال' gWلة فه� ل/c#ة الW=EhXله األرض الفلd

لWx�aة، م% ح�E ما ت/ع�ض له الق�س ال#c/لة وم/�اصال و�/�Nر في الMفة الغ��Wة '#ا فEها الق�س ا



  

 
١٦

م% ع#لWات ته��� وأس�له وته<�E وق#ع وتغ�EE ل#عال#ها واس/ه�اف ل#ق�ساتها واس/N#ال ف;لها ع% 
وال/ي تa|ل » ج«مhWcها الفلEhX=ي، أو ما ی/علv 'ع#لWات أس�لة وته��� ج#Wع ال#=ا^v ال#;=فة 

 وذلG ع�0 اس/#�ار ع#لWات االس/Wالء وال#;ادرة لالرض ال#Xاحة الع4#ى م% الMفة الغ��Wة ال#c/لة،
قانWة الع�aائWة، شv ش�|ة ^� hات و�=اء ال#"�� م% الV0ر االس/WالفلW=EhXة، تع#vE وت�سWع ال#X/ع#�

 pاني واح� وض`9 م�ت�hW/لها إلى ت<#ع اس��cها ب�ع? وتMات 'ع=^�/X#ال pاق ل��h=واسعة ال
�rة ال#E=^�/X% و�a<ع األزواج الaا'ة اإلس�ائEلWة على االس/hWان 'الع#v اإلس�ائEلي، '#ا XKهل ح

م% ا} وج�د فلEhX=ي م% خالل » ج«والX|% في الMفة الغ��Wة ال#c/لة، تف��غ ال#=ا^v ال#;=فة 
}م#ارسة أ'aع أش|ال ال/ه<�E الق�X وال#hاردة لل#�ا^=E% وت`��F مق�مات 'قائه9 فEها، ت;عE� ه�م 

  .R'ادة الWcاة الفلW=EhXة فEهاال#=ازل وال#=aآت و
 "rم� Fان«^ال"E#ة، » الWxة واألخالWاته القان�نWولVXل م#c/ان، ال#</#ع ال�ولي بXق� اإلنcقل

وال/�خل الفاعل لc#اKة ال#�نEE% في األراضي الفلW=EhXة ال#c/لة �h`rة أولى على ^��v إنهاء 
  .� م;�Eهاالح/الل، وض#ان م#ارسة الaعF الفلEhX=ي لcقه في تق��

dوقال ال#�r" في بWان صcفي '#=اس�ة ی�م األرض إن هsه ال�rs تأتي هsا العام في وق� تaه� 
ن£Wه األراضي الفلW=EhXة ان/هاكات م#=ه<ة لق�اع� القان� ال�ولي، وسp اس/#�ار ق�ات االح/الل في 

ال#X/�^=ات وRقامة م;ادرة ال#"�� م% أراضي الMفة الغ��Wة '#ا فEها الق�س الWx�aة، '�Wة ت�سعة 
 ،9Mج�ار ال %E;cوت ،%EE=EhXات الفلNال#=ازل وم#/ل w��>ة ج�ی�ة ب�اخلها، وه�م وتW=|وح�ات س
ًوع"ل الع�ی� م% الق� وال#=ازل ع% 'عMها ال�ع?، فMال ع% ح�مان الفلEE=EhX% م% حق�قه9  d

 .االق/;ادKة واالج/#ا Wة وال�قا£Wة، واالس/Wالء على ث�واته9 ومق�راته9
و^الF ال#�r" ال#c|#ة ال<=ائWة ال�ولWة '##ارسة والی/ها القMائWة وال/cقvE في ج�ائ9 
ه في ارتNاب ان/هاكات  االس/hWان واالس/Wالء على األراضي الفلW=EhXة، ومcاس�ة rل م% ی��0 ت�̂ر

 ١١وفي الWXاق اع/قل� ق�ات االح/الل اإلس�ائEلي امg ال�الثاء،  .نجWX#ة لق�اع� القان� ال�ولي
  ....فلW=EhXا م% م=ا^v م`/لفة 'الMفة الغ��Wة ال#c/لة، 'FXc ناد} األس�E الفلEhX=ي

  ١٣ص/٣١/٣/٢٠٢١ال�أ}
*** 

  
  
  
  
  
  
  



  

 
١٧

  ج#اعات ال#ع0� تaNف ع% إح�ا� م`hhها 
  "عE� الف;ح"إلدخال ق��ان إلى األق;ى خالل 

  

ة االح/الل ا ع/قل� ی�م ال`#gW كaف� م;ادر في ج#اعات ال#ع0� ال;ه�EنWة ال#/�hفة أن ش̂�
 �>Xإلى ال#ـ �Eح#ل صغ Fه9 ل/ه��hWh`/في الق�س الش/�اهها ب %E#W�#ائها الMم% أع %E=ٍال#اضي اث

عEــ� "فــي " الــaعF الEهــ�د}"ٍاألقــ;ى ال#�ــارك وذ'cــه خــالل االق/cامــات الــ;�احWة لألقــ;ى rق��ــان عــ% 
 وقـ� الـs'ح ال#قـ�ر فـي الـ��aعة ً، لNـ% مc|#ـة االحـ/الل أف�جـ� عـ=ه9 الحقـا 'اع/�ـار أن"}الف;ح الع0ـ�

%E= �̂/X#امات الc/ه مغلقا أمام اقW£ �|K �0، واألق;ىXاء الXة ه� مKه�دEًال   .ن
أحــ� القــادة ال#/hــ�فE% ل<#اعــات ال#ع0ــ� إن عــ�د ال#ع/قلــE% علــى خلWــة ) نأرنــ� ســW<ال(وقــال 

اع/�ارهــا ت`ــالف ً، مــ�N=/Xا هــsه االع/قــاالت '٢٠٢١- ٣- ٢٦ال#`hــp ارتفــع إلــى ثالثــة صــ�اح ال<#عــة 
و�0ــ�و مــ% م=ــ�aرات اتcــاد م=4#ــات ال#ع0ــ�  .جــ�ه� الــ;ه�EنWة وفــv ال/فــ�EX الــ�ی=ي ل/لــG ال<#اعــات

ُ، رئgW ح�rة الع�دة إلى ج0ـل ال#ع0ـ� rـان مـ% بـE% ال#ع/قلـE% الـsی% ف/ـ�a بEـ�ته9، )رفائEل م�ر�g( أن
خالل أKام الف;ح " في ال#عs"�0'ح ٍوrان م�ر�g ق� ن�a ق0ل ذلG 'أKام ص�رة له مع ح#ل قال إنه Kع�ه لل

وrان اتcاد م=4#ات ج0ل الهW|ل ق� أعل% عـ% ت=4ـ9W جـ�ول اق/cامـات یـ�مي خـالل أKـام الفـ;ح  .}الع�0
 ٢٩ االث=�c;'{%Eة القادة ال/ار�`EE% ل/لG ال<#اعات، وق� ش|ل� اق/cامات ثاني أKام الف;ح الع�0 ی�م 

 ت#ـــ�ز W٣٠ـــة ح/ـــى اآلن، وأوســـع االق/cامـــات م=ـــs یـــ�م ٍأك0ـــ� اق/cـــام تـــaه�ه الـــX=ة الcال ٢٠٢١آذار 
٢٠٢٠ . 9WXوعـ�اب ال/قـ vابXالـ �XـW=Nال �Mه إل�اد، عWة أر�Kام الف;ح ب�عاKامات ثاني أc/وجاءت اق

ال"مــاني الــs} تــ�لى ال/ــ�و�ج لــه '|ــل ال�ســائل داخــل ال=`�ــة الــWXاسWة الــ;ه�EنWة خــالل عــ��M/ه فــي 
و�/�قع أن ت�جه ج#اعات ال#ع0ـ� أن4ارهـا  .٢٠١٣ و٢٠٠٣ي ال�XW=N على م�d ع�a س=�ات بE% عام

 �cفل ال;های=ة بـ" ی�م الق�س"ن/cروة ال#ق0لة لع�وانها على األق;ى، و�sیـ�م القـ�س"}الع�0 'اع/�اره ال "
}في ذ�r اح/الل rامل الق�س 'ال/ق��9 الع�0 وهي تـأتي هـsا العـام یـ�م  d%Eو�/�قـع ٢٠٢١- ٥- ١٠ االث=ـ 

، حــE% نفــsت تلــG ٢٠١٩مــMان، وهــ� مــا KعEــ� إلــى األذهــان مــا حــ;ل فــي عــام  ر٢٨أن Kــ;ادف یــ�م 
ـــ�م  ــي یــ ـــ;ى فـــ ـــى األقــ ــعا علــ ـــ�وانا واســـ ًال<#اعـــــات عــ ـــMان ٢٨ً ــv ١٤٤٠ رمــ ـــ ، ال#�افـــ ــ�ان ٢هـــ  ح"�ـــ

ًوأ^لق� ق�ات االحـ/الل خاللـه ق=ابـل الـ�خان والـ;�ت داخـل ال#ـX<� الق0لـي وأصـاب� عـ�دا مـ%  ،٢٠١٩
  .لEلة في األق;ى لل/;�} لهsا االق/cام حE=هال#�ا'Eh% الsی% أح�Eا تلG ال

  ٣٠/٣/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 
***  

  
  
  
  



  

 
١٨

 تقار��
  س/�قى الق�س م�cر ال;�اع مه#ا سعى االح/الل في ته���ها

  

dأكــ� الــ�r/�ر أح#ــ� أبــ� حلW0ــة رئــgW مVســXة القــ�س ال�ولWــة فــي فلــEhX% أن ذrــ� مــ�ور  ّ٤٥ 
W=EhXة وقـ� ^الـ� یــ� ال/ه��ـ� واالسـ/hWان وســ�قة األرض ًعامـا علـى یـ�م األرض ت#ــ� علـى القـWMة الفلــ

ًالفلW=EhXة، مE0=ا أن القـ�س هـي مcـ�ر الـ;�اع ال/ـي KـXعى االحـ/الل ل/ه��ـ�ها ی�مWـا و^#ـg معال#هـا  ًّ
  .'|ل ال�سائل

ّوأضاف أب� حلW0ة أن االح/الل في األع�ام األخ�Eة ق� شـ�د مـ% إج�اءاتـه وع=ـ;��/ه علـى م�ی=ـة 
ّ ف�Xع م% ت��a� ال#ق�سEE% وسـ�قة م#/لNـاته9 وعقـاراته9 وهـ�م م=ـازلهc' 9<ـج وا�Wـة، الق�س وأب=اءها،

ــالل  ــ�د أصـــcاب األرض األصـــلEE% إلحـ ـــع لhـ ــ� ال�اق ــه لفـــ�ض سWاســـة األمـ ــارس إرها'ـ ّوأن االحـــ/الل K#ـ
  .ال#E=^�/X% م|انهr ،9#ا Kفعل في حي الWaخ ج�اح وغ�Eه م% األحWاء الفلW=EhXة في الق�س

Kً#�ل م=عhفا في ال;�اع مع ال#c/ل مقابـل ال�اقـع الـ;عF ) ی�م األرض(Wّة إلى أن ولف� أب� حل0
ّإن األرض الفلـW=EhXة هـي أحـ� ال��ابـ� ال/ـي ال K#|ـ% ال/=ـازل : "الs} ت#� 'ه القWMة الفلW=EhXة، وقـال

هــي ٍع=هــا أو ال/فــ��p بهــا 'ــأ} حــال مــ% األحــ�ال، وســ/�قى القــ�س درة تــاج األرض الفلــW=EhXة ولــ% ی=/
ال;�اع ح/ى تr ���cامل األرض م% دنg االحـ/الل، مه#ـا مـارس مـ% مـ;ادرة وته��ـ� واسـ/hWان وهـ�م 

  ".وس�قة
 GXي فـي م�اجهـة االحـ/الل فـي الـ�فاع عـ% أرضـه وال/#ـ=EhXالفل Fعaة ص#�د الW0ا أب� حلWوح

ــ� مق�ســاتها ــة 'ــa/ى ال�ســائل والhــ� وته�� ــ� ال#�ی=  اإلســالمWة قبهــا رغــr 9ــل مcــاوالت االحــ/الل ل/ه��
  ....وال#WcWXة وتwW�N ع#لWات اق/cام األق;ى

  
  ٣٠/٣/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 

***  

 فعالWات
dأهالي حي الWaخ ج�اح W�K#� م�EXة شعW0ة في ذ�r ی�م األرض ً ً   ن

  

ً، وقفـة اح/<اجWـة ٣٠/٣/٢٠٢١ ّن94 أهالي حي الWaخ ج�اح في الق�س ال#c/لة مXاء ال�الثـاء
  .اإلس�ائEلي ب/ه<�E ع�د م% العائالت ل;الح ال#E=^�/X%ًرفMا لق�ار االح/الل 

 �Eaل  �ـارات تـ#cالف/ات ت �>/c#ـ�، م�ـلإلـىنورفع الE>ـ� : ( یـ�م األرض وج��#ـة ال/هE>ال/ه
d، و �ـارات أخـ� تـ�لل علـى )ُ مارس آذار تار�خ ال ی=ـXى٣٠(، )عاش ی�م األرض ال`ال�(، )ج��#ة ح�ب

  ).نصام�و في حي الWaخ ج�اح(، )اس�ف ن�قى ه=(ال;#�د وال��ات، م�ل، 
  .ًوتأتي هsه الفعالWة ت"ام=ا مع ی�م األرض الفلEhX=ي الs} ی�افv ال�الثE% آذار م% rل عام



  

 
١٩

نو��اجــه الفلــ�E=EhX فــي حــي الــWaخ جــ�اح ن�Nــة ج�یــ�ة ضــ#% م`hــp اســ/hWاني فــي مcاولــة 
  .ل/ه<�Eه9 م% م=ازله9 وأرضه9 'ق�ارات م% مcاك9 االح/الل

إن=ا اخ/�نا االع/;ام في الWaخ ج�اح ألنه Kف�ض نفـXه : "^% ال#ق�سي أح#� ال;ف�}وقال ال#�ا
  ".علE=ا، فه� رأس ال��cة 'ال�فاع ع% وج�دنا في الق�س

ّوأك� ال;ف�} أن خ�hرة اس/Wالء االح/الل علـى القـ�س ت0ـ�أ مـ% حـي الـWaخ جـ�اح، فـإذا ت#|ـ%  
  .ة ال#ق�سةًم% ال�hWXة علWه، سE=/قل ت�اعا لNل أحWاء ال#�ی=

، و "أنقـsوا حـي الـWaخ جـ�اح"وتأتي هsه الفعالWة ض#% ح#لة ی=4#ها أهـالي الcـي، ح#لـ� وسـ9 
  ".الWaخ ج�اح بE/=ا"

إن=ـا نـ;ارع قـMاة ال#ـE=^�/X% فـي مcـاك9 االحـ/الل فـي : "م% جان0ها قال� ال#ق�سWة م=ى الNـ�د
نقان� K`�م ال#E=^�/X%، الsی% ال ی���و وج�د فلEhX=ي ع��ي مق   ". عام٤٩�سي في الق�س، م=s ن

، علـى أن أهـالي الـWaخ جـ�اح  �Xالقـ �E>العـائالت ال#هـ�دة 'ـال/ه d�د، وهي م% إحـ�Nوأك�ت ال{
  ".نصام�و في هsه األرض ول% ی�حل�ا"

نووجــه ال#c/<ــ� رســالة إلــى ال#لــG األردنــي ع0ــ� هللا ال�ــاني، مhــالE0% الc|�مــة األردنWــة '#ــ=ح  
 ال�س#Wة ال/ي ت��0 ملWNة وج�ده9 في األرض، �rنها م% رع� االتفاWxـة قاألوراأهالي حي الWaخ ج�اح 

  .١٩٦٧عام 
ًإن=ا ن�ـف الEـ�م دع#ـا وتـMام=ا مـع فلـE=EhXي الـ�اخل ال#c/ـل : "ب�وره قال ال#ق�سي دمحم ال;�اغ ً

} فــي یــ�م األرض الفلــEhX=ي، r#ــا ونــ�ف? ال/ه<Eــ� القــ�X الــs} ١٩٧٦الــsی% صــ�درت أراضــEه9 عــام 
  ".ه=ا في الق�سن/ع�ض له 

}و^الF ال;�اغ ال#لG األردني '�Mورة ال/�جه لل#c|#ة ال�ولWـة ل�xـw هـsا االخـالء القـ�X عـ% 
نأهالي حي الWaخ ج�اح، ألن الcK {s�ث معه9 ه� ج��#ة ح�ب، وقان� االح/الل م�جه ض� الفلEhX=ي 

  .إلخ�اجه م% أرضه
ن ی�ج� أ} قان� في العالK 9ق� '�hد F>K أن Kفه9 العال9 وضع=ا اإلنXاني، فال: "وأضاف ال;�اغ

، فهـ� ال ی��ـ� )ال#ـE=^�/X%(ًالX|ان م% م=ازله9، م�Eaا إلى أن قMاء االح/الل �Kف مـع الhـ�ف اآلخـ� 
  ". األرضملWNةال��c في 

 sــ ــ�ة أعhــ/ه9 ١٩٧٢وأوضــح الــ;�اغ أنــه م= Eــاك9 االحــ/الل، إال أن األخcــي م ن وهــhK 9ــاردو ف
  .ت مق�سWةقMاKا إخالء لع�د م% العائال

ال/أكEـ� علـى دفاع=ـا عـ% أرضـ=ا ووج�دنـا "وقال أح� ال#aارEr% في ال�قفة إنها تـأتي فـي سـWاق، 
في هsه األحWـاء ال#ق�سـWة ال/ـي ت/عـ�ض ل/hهEـ� ع�قـي وته<Eـ� مـ% االحـ/الل، فـ=c% أب=ـاء شـعF واحـ� 

  ".وقWMة واح�ة
  ٣٠/٣/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 

***  



  

 
٢٠

  آراء ع��Wة
 ، '#=اس�ة ی�م األرض"�احالWaخ ج"ع% الق�س و

 }ع��F ال�ن/او
ّی�م األرض، �rاقعة، مMى وانقMى، بE� أنه r#ع�rة وج�د، مc#لة 'ال�اللة والع�0، و�Erم م% 

EhXً% وشع0ها، س�Eقى حاض�ا في العقل والقلF وال�ج�ان، ما دام� األرض الفلW=EhXة، ع�ضة أKام فل
  . اإلحاللي–} االس/ع#ار –لل=هF وال#;ادرة وال"حف االس/hWاني 

ت/=قل ال#عارك، وت`/لف الXاحات، فإن rان� ال#�اجهة في ی�م األرض ال#<E�، ق� انعق� ل�اؤها 
ّذودا ع#ا ت�قى م=ها في أی�} أصcابها، فإن رحى ال#�اجهة ت�ور  و١٩٤٨على األرض ال#c/لة عام  ً

ال�Eم، في قلF فلEhX% وعاص#/ها، في الق�س ال#c/لة، ح�E ت/NالF إس�ائEل، مVسXة أم=Wة وقMائWة، 
dمX/� سWاسي وقhعان مE=^�/X%، ل=هF ال#�ی=ة، وتغ�EE ص�رتها وه��/ها، وت0�یل وضعها ال/ار�`ي 

ال�Eم في م�اجهة سWاسات ال/ه<�E وته�9K ال#Xاك% وزرع ال#E=^�/X%، هي األش� معارك ...والقان�ني
نض�اوة، وم% أجلها F>K أن ت/�ح� جه�د الفل�E=EhX و^اقاتهr ،9ل الفلEE=EhX% في م`/لف أماك% 

  .ت�اج�ه9
مه�دة 'ال�hد ) ومeات ال#�ا^=E%(، بVرة ال#�اجهة ال�Eم، ع�aات العائالت »ّالWaخ ج�اح»
نإس�ائEل، ال ت�قي وسEلة أو أداة دو أن تل<أ إلEها لFXN هsه ال#=ازلة، ...ة م=ازلها وته�K#هاوم;ادر ُ

مع�rة ...وقMاؤها، �Kف في ال`=�ق األمامي في مع�rة ت<��� الفلEE=EhX% م% أرضه9 و��Eته9 وحق�قه9
EE%، الsی% لK 9|ل�ا XK/ع� و^XWها، rل#ا اق/��� ال#هل ال"م=Wة ال##=�حة ألصcاب األرض وس|انها األصل
ّأكفه9 العار�ة في «ولK 9#ل�ا م% خ�ض غ#ار ال#�اجهة، '#`/لف األسلcة ال/ي '�cزته9، وأه#ها 

  .«م�اجهة ال#`ارز ال;ه�EنWة
dالXلhة الفلW=EhXة مhال�ة ب�فع مX/� ال/عe0ة واالس/=فار في ال#�اجهة، واس/`�ام rل ما 

الsراع القان�ني للXلhة وأجه"تها، F>K أن ی�ضع ب�c'... %Eزتها م% أوراق وعالقات وصالت وم�ارد
نأKاد} الX|ان واألهالي، وهK 9`�ض� غ#ار ح�ب إث�ات ملWNاته9 ل#=ازله9، ال/ي أنaأوها م=s عق�د، 
}وق0ل أن K;�ح تEEa� م="ل أو إضافة غ�فة أو ^ابv عل� إلWه، مه#ة ص��ة ال#=ال على مع94 س|ان 

  . ع% أرض آ'ائه9 وأج�اده9ال#�ی=ة، الsی% ی�اد إ'عاده9
ًال#ع�rة في الق�س، وعلEها، مX/#�ة، ال�Eم في الWaخ ج�اح، و�األمg في حي سل�ان، ودائ#ا  ّ

w��aم الق�سي ال�cاألق;ى وال �>X#ل ال ته�أ وال تق0ل بـ...ًوأب�ا في 'احات الEإس�ائ«�Eخف? ال/;ع «
EhXفي ال#قابل، وم% خلفه9 الفل �Eعا، ل% ی/�قف�ا ع% مقاومة نفي ال#�ی=ة، وال#ق�سW#ج �E=ً آخ� «ن

نعلى سhح الFr�N، وه9 ی�رث� راKات هsه ال#قاومة، م% جEل إلى جEل، مه#ا تNال�0 » االح/الالت ّ
%Ee^وال#/�ا %Eف ت`اذل ال#/`اذلaNام�ات، وتV#ه9 الEّعل.  

 ال�Nامة، آذار، شه� ال#=اس�ات ال#<E�ة، ولgW ی�م األرض إال واح�ة م=ها، فWه وقع� مع�rة
وت�ح�ت دماء األردنEE% والفلEE=EhX% في أول م�اجهة �اه�ة في الغ�hسة والع=<هWة 



  

 
٢١

%E/EلEم معارك ال�فاع ع% ...اإلس�ائ�Eامة س��ة، وم�ل#ا ن`�ض ال�Nة الrمع� gا 'األم=Mوم�ل#ا خ
=ي م% ّاألق;ى وال#ق�سات س��ة، فإن مع�rة الWaخ ج�اح، F>K أن ن`�ضها س��ة srلG، فاألردن مع

واألردن مع=ي م% 'ع�، 'فعل ...ق0ل، 'فعل والی/ه على الق�س زم% وح�ة الMف/FX|' ،%E هsه ال#ع�rة
إن فق�ت الق�س ^ا'عها » ال�الKة«'`�ض غ#ار هsه ال#ع�rة، ف#ا الs} س�Eقى م% » ال�الKة الهاش#Wة«

ّالفلEhX=ي الع��ي اإلسالمي ال#cWXي، وما الs} سE/�قى م=ها، إن ه<� س|ا ُ ، �Eابها األصلcننها وأص
ًهي مع�rة واح�ة، ی/عE% خ�ضها ح/ى ال=هاKة، و�/عE% خ�ضها r/فا إلى r/ف، أردنEE% وفلEE=EhX%، إلى 

ّأن Kأتي ال#�د الع��ي واإلسالمي، و�W/Xقµ ض#�E ال#</#ع ال�ولي، الغائF، أو ال#غFE، ح/ى اآلن ُ.  
  ١٤ص/٣١/٣/٢٠٢١ال�س/�ر 

*** 
ــل یـ  ـ/ـ<ــ�دی�م األرض ی/�اصـ

 ح#ادة ف�اع=ة
dال ف� بE% ما ج� في ع�ا'ه وس`=E% وrف�r=ا ی�م األرض، وارتقاء الaه�اء  خK �EاسE%، رجا : ق

، وما ١٩٧٦ آذار ٣٠ و٢٩ش�اه=ة، خ�M خالیلة ورأف� زه�}، ی�مي أب�ر�ا، مXc% سE� ^ه، خ�K<ة 
 مع ٤٨، وما 'ع�ه م% شه�اء ��ة األق;ى في م=ا^v ١٩٥٦ق0له في rف� قاس9 في شه� ت��a% أول 

ً، ل/ق�9K الaه�اء ث#=ا ووفاء ل�^% الفلEE=EhX% الsی% ال ٢٠٠٠االن/فاضة في شه� ت��a% أول عام 
  .و^% له9 غ�Eه

%Eقال ف� ب �>K ما %Eي، و�=EhXال0�و الع��ي الفل Fفي ال=ق FEاآلن في ق��ة الع�اق �>K ما { { {
 وح|�م/ها وأح"ابها ن�c أحWاء الWaخ ج�اح، ال`ان األح#�  م% ق0ل ال#X/ع#�ة وأدواتها وأجه"تها

ها، وال�X/ان، في قلF الق�س وما ح�لها م% ع#لWات ه�م وت�م�E، والع#ل على أس�ل/ها وع�0ن/ها وته���
ُم% ق0ل ^�ف م�hWX مX/ع#� مc/ل واح�، وت�م�E 'قاء وRضعاف ت#اسG وارت�ا� شعF فلEhX% 'أرضه 

  .كقWMة واح�ة مه#ا تع�دت ال/W#Xات والع=او�% وال/�ار�خ
}م=s ب�اKة ال;�اع، وWxام ال#�aوع االس/ع#ار ال/�سعي اإلس�ائEلي، وال;�اع قائ9 م/�اصل على 

 ^�د ال��a، ن<�cا في اح/الل rل األرض، rامل فلEhX%، ولN=ه9 - ٢ سلF األرض، -١: تE%مف�د
 %Eب %EhXا ت�0ز ع=او�% ال;�ام وال#�اجهة وال;�اع على أرض فلsوله ،Fعaل الr ل�ا في ^�دaف

  .شع0ها ومc/لWه
 v^في و^=ه س�اء في م=ا ،%EhXفل Fاحل ٤٨شعXوم�ن ال Fل وال#�ل� وال=قEأب=اء ال<ل 

 v^ة، أو م=اhال م% ٦٧ال#`/لM=ها، الMه9 واح�ة، م|#لة ل�ع/EMاع، قhفة والق�س والقMأب=اء ال 
 v^اواة في م=اX#٤٨أجل ال�قاء وال v^ال م% أجل ال;#�د واالس/قالل في م=اM=ل ٦٧، وال#/|K وال ،

ُنMاله9 وRن<ازه9 ب�و ع�دة الالجEe% الsی% ش�دوا و^�دوا عام  ُ الل� وال�ملة و�افا ، وع�دته9 إلى ١٩٤٨ن
وحWفا وع|ا وصف� و�XWان و��e ال�Xع واس/عادة م#/لNاته9 م=ها وفEها وعلEها، مه#ا ^ال ال"م%، 

  .أفعاله9  وع4#� ال/WcMات، هsه رسال/ه9 وع=�ان
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معادلة واضcة ال#عال9 واأله�اف وال#�تN"ات، مه#ا حاول ال�ع? ت��aهها، أو تق"�#ها، أو 
}ه"�#ة ال#�aوع االس/ع#ار ال/�سعي : ي ع=او�% لقWMة لها ه�ف مc�دت#"�قها، أو 'ع��تها، فه

اإلس�ائEلي وان�حاره، وRن ت9 ذلa' G|ل ت�ر�<ي م/ع�د ال#�احل، وان/;ار ح/#ي لل#�aوع ال�^=ي 
  .ال�K#ق�ا^ي الفلEhX=ي

ا ال#X/ع#�ة اإلس�ائEلWة ق��ة م/#|=ة، صWcح، ولN% أل9 تN% ب��hانWا وف�نXا وhKRالWا وه�ل=�
و�ل<W|ا وأدواته9 االس/ع#ار�ة srلG؟؟ أل9 تN% ال�الKات ال#/c�ة دولة ع4#ى حE=#ا ت9 ه"�#/ها م% ق0ل 
ًفق�اء فE/=ام وشع�ب ج=�ب ش� آسWا؟؟، ألK 9|% االتcاد ال�XفE/ي دولة ع4#ى حE=#ا ه�ول مغادرا  ق

  .أفغانX/ان، ودفع ال�#% فEها و�00Xها؟؟
، ولN=ها �ال#ة، مX/ع#�ة، مX/0�ة، سWأكلها ال/�hف والع=;��ة ال#X/ع#�ة اإلس�ائEلWة ق��ة، نع9

  .قوالفاشWة إلى جانF الفXاد وال/#" ال�اخلي والع"لة ال�ولWة r#ا ح;ل ل<=�ب إف���Wا الع=;��ة
 إلى اآلن وه� م/ه9 'ال�ش�ة ٢٠٠٩هل ص�فة أن رئgW ح|�م/ها ن/=Wاه� cK|#ها م=s عام 

K Gاد وس�ء األمانة، ومع ذلXل على والف�;cل في الaفK اسي؟؟ وهل ص�فة أنهWق�د أك�0 ح"ب س
�Eعى لها به�ف ت�فXK ة ال/يWة ال�0ل#انW0اك#ة - ١: األغلc#ه م% الW#cة تWة قان�نWح;انة ب�ل#ان 

  . تE|aل ح|�مة مX/ق�ة قائ#ة على األغلW0ة؟؟- ٢ال#sلة، 
قلgW ذلG ص�فة، بل ه� تع�E0 ع% ال#أز ال�اخلي وال/#" الWXاسي ب E% أح"ابه9 رغ9 ق

 .م�جعE/ه9 ال;ه�EنWة ال�اح�ة وت�جهاته9 الW=E#Wة الWXاسWة ال#/�hفة وال�ی=Wة الEه�دKة ال#/a�دة
  .ن/W<ة تc#ل بsور ب�اKة ال/�اجع واالنXcار وأح� ع=او�=ه

  ١٥ص/٣١/٣/٢٠٢١ال�س/�ر 
*** 

 نأزمة ق=اة الg��X تعE� ق=اة ب% غ�ر�� اإلس�ائEلWة إلى ال�اجهة
 علي اب� ح0لة

ال/ي ج=�c في ق=اة » إKف� غ��%«ج#له م% ال/Xاؤالت ح�ل أس�اب وم�0Xات أزمة سفE=ة 
، ح�E عادdالg��X وج� ت��c|ها 'ع� ن�c أس�0ع م% وwx ع�0ر الXف% في ال  الc�ی�   }##� ال#;�

ّع% ال0�ائل وم% بE=ها ق=اة ب% غ�ر�� ال/ي ت��p بE% ال��c األح#� وال��c ال#/�سp، و��وج  ن
g��Xال ع% ق=اة الK�ب �N/أنها س �EلEناإلس�ائ   .ن

تعامل� القاه�ة مع تع�� الXفE=ة 'ع�ض ق=اة الg��X على أنه أزمة م;��Eة ت`/�0 ق�رة ال=4ام 
، ذل G أن الق=اة م#� مائي یVث� على ح�rة ال/<ارة العال#Wة، وت�قفها ع% الع#ل أل} سF0 ی�فع }ال#;�

'ق�ة ن�c تW>aع الcل�ل ال0�یلة ال/ي تXعى ح|�مة االح/الل م% خاللها ل/=فsE م�aوعها ل#ا Kع�ف 
cال� pاء ق=اة ت��aإلن ph`ة تWلEات اإلس�ائhلXتقار�� أن ال vوع ق=اة ب% غ�ر�� ، ووف�aنم %��

pقام�ا. األح#� وال#/�س �EلEنوأن مه=�س� إس�ائ  ب�ضع خph إلنaاء ق=اة ت��p ال��c األح#� 'ال��c   ن
 �XWل pال#/�س �cالت وال�Kاء ا=Eم %Eافة بX#الن ال ،g��Xة لق=اة الXم=اف �Nوت ،pال#/�س ?Wناألب
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.  مع ال��c األبW? ال#/�سpً'عE�ة وت�aه ت#اما ال#Xافة ال/ي أخsتها ق=اة الg��X ل�صل ال��c األح#�
Kالت على ال��c األح#� إلى ال��c األبW? ال#/�سp، '`ف? إوس/ق�م إس�ائEل إذا شق� الق=اة م% 

ال#Xافة ال/ي ت</ازها الXف% في ق=اة الg��X، الى ال��c األبW? ال#/�سp، ث9 إن إس�ائEل س/�9W ق=اة 
XK g��Xفي ق=اة ال �Eح ،g��Xعلى قاع�ة ق=اة ال �XWف% م% ات<اه لXه الW£ �#ع#ل أسل�ب ی�م ت/

وس/cف� . الى ات<اه، وفي ال�Eم ال�اني ی/9 اس/ع#ال االت<اه ال#عاكg للXف% الsا��ة إلى هsا االت<اه
 �cإلى ال� pة م% ال#/�سWوال�ان ،pاألح#� الى ال#/�س �cواح�ة م% ال� ،%E/قل/Xم %Eل ق=اتEإس�ائ

 حE% ت#Mي الXف% في ق=اة الg��X أس�0عr %Eي ت</از ق=اة األح#�، وه|sا ال ت/أخ� ا} سفE=ة في
g��Xها . الE#X/قها، وسa/ة على الق=اة ال/ي سWلEاع9 ون�اد} سه� لhل اقامة ف=ادق ومEّوت=� إس�ائ ّ {

وق� اع/�ض� م;� 'a�ة على هsا األم�، مه�دة 'قhع العالقة مع إس�ائEل، فل9 . ’نب% غ�ر��‘ق=اة 
  .}ال#;� ، مع/�0ة أن العالقات ال�بل�ماسWة مع م;� ش�ه مق�hعةتN/�ث إس�ائEل لل/ه�ی� 

}وت`ph تل أبFE ألن ت�cل هsه الق=اة إلى م�aوع م/ع�د ال�ج�ه، وفMال ع% دورها ال/<ار 
. ك0�یل لق=اة الg��X فهي ته�ف إلى إقامة م�ن صغ�Eة وف=ادق ومhاع9 ون�اد} سه� لEلWة م% ح�لها

}#;� م% Wx#ة ال#�aوع اإلس�ائEلي ل% cK� م% خ�hه على عائ�ات ق=اة نو�ق�ل م�اق�0 إن ال/قلEل ال
  .ق� ت<� تفاعال إقلW#Wا» الق=اة ال0�یلة«الr ،g��X#ا أن 

نلق� ن<ح ال#;��� في إنهاء أزمة الXفE=ة ال<انcة 'ق=اة الg��X، وRعادة األم�ر إلى » 
Wاجاته ال/ي K#�رها هsا ال��aان مXارها الW0hعي، ما e#hK% العال9 أج#ع على مXار 'Mائعه واح/

، خاصة أن إس�ائEل اس/�#�ت أزمة . »}ال#الحي ال#�cر نو��ا الXWXي وrأنه یل#ح إلى ق=اة ب% غ�ر��
ق=اة الg��X لإلعالن ع% ب�ء األشغال ال`اصة '#�aوعها، ما ی"�� م% الMغ�� على القاه�ة و��فعها 

d، ال`#gW، مc/� م�rsة س��ة »"نg إنXای�ربE«ون�a م�قع صWcفة . إلى إص�ار ت;��cات مe#h=ة
KفE� 'أن ال�الKات ال#/c�ة درس� اق/�احا لva م#� مائي ب�یل في إس�ائEل لق=اة الg��X ب/ف<�E ق=ابل 

Fاء ال=ق�cة عام . ن�و�ة في ص��Xة ال/ي رفع� ع=ها الWr�Eة األم�rs#ة ١٩٩٦ووفقا للh`ان� الr 
 مWال، ألن c١٦٠ف� ق=اة ال��c ال#�E ع�0 ص�cاء ال=ق�h' Fل  ق=0لة ن�و�ة ل٥٢٠تع/#� على اس/`�ام 

نال�h ال/قلK�Eة للcف� س/�N 'اه4ة ال�#%، وهي ق=اة rان K#|% أن ت�N ب�Kال إس/�اتW>Wا مه#ا  ن ق
  .«إKف� غ��%«وت/غلF على األزمة ال/ي أح�ثها ج=�ح 

ي تغ���ة 'Xcا'ه على وأب�d ال#Vرخ ألg|W و�ل�ش/ای% رأKا سلW0ا في ال#�aوع اإلس�ائEلي ف
وم% ال#Xارات ال#c/#لة ال/ي اق/�ح/ها . »اق/�اح م/�اضع ل�ضع ق=اة الg��X«ت��/�، ووصفه 'أنه 

ال#�rsة األمWr�Eة مXار K#/� ع�0 ص�cاء ال=قF في إس�ائEل، و���p ال��c ال#/�سp '`لWج الع��ة، فاتcا 
 ال/N�س في ق=اة الFXc' g��X ال#`ph ^��قا إلى ال��c األح#� وال#pWc اله=�}، '#ا ی=هي أزمة

  .االس�ائEلي
  ١١ص/٣١/٣/٢٠٢١ال�س/�ر

*** 
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%E=EhXة: مقاب� األرقام للفلWلEص=اعه إس�ائ 
 ع�دة ع�دة

ق% ال�جه القW0ح إلس�ائEل الK {sف� c�xه ج#Wع ال�ج�ه م=s ثالثة وس�عE% عاما تaNف األKام ع
  .!!القcW0ة ل�E�N م% ال�ول االس/ع#ار�ة واالس/0�ادKة في هsا العال9 ال�اسع

 %Eة في العال9 ال/ي تف�ض عق��ات على ج�� أع�ائها م% ال#قاتل�Eل هي ال�ولة ال�حEفإس�ائ
م% الNفاح الق�مي الع��ي ض� الغ"وة ال;ه�EنWة الفلEE=EhX% والع�ب الsی% اس/aه�وا في م�احل م`/لفة 

  . وح/ى اآلن١٩٤٨لفلEhX% م=Wx sامها 
جه القW0ح لهsه ال�% علaه�اء الفلar %EE=EhXف� ال�E�N ل» مقاب� األرقام«اح�d صفقات 

'|��E م% ال#XاحvE واألص�اغ ل/<#Eله .. ُوال/ي rان� تغWhه هي وأص�قاؤها ال��N» إس�ائEل«ال�ولة 
  .d�ونودو ج

لق� arف� هsه ال#قاب� ع% وجه هsه ال�ولة الW�cقي وال�حaي حr �Eان� تق�م ب�ضع شه�ائ=ا 
وفي م=ا^v عX|��ة مغلقة ونائWة أعل=� ع% أر�ع م=ها لN% ما » مقاب� س��ة«الفلEE=EhX% والع�ب في 

ًأخ� لa|K 9ف ع�ونا ع=ها لaه�اء فلEE=EhX% وع��ا ق/ل/ه9» مقاب� أرقام«ی"ال ه=اك  d ل داخلEاس�ائ 
ًفلEhX% وعلى ح�ودها و�عE�ا ع% هsه الc�ود في العالr 9له والaيء ال#Vل9 وال#c" معا في مقاب�  نً

  .األرقام هsه
dأس� ج�حى ) ١٩٦٧(إن هVالء الaه�اء األ'hال و�عMه9 ت9 دف=ه9 في سE=اء أث=اء ح�ب 

ن الفا ودو ^ق�س دی=Wة ألصcابها وفي٤٠و�"�� ع�ده9 ع% .. وأحWاء  مقاب� 'hWXة ومه#لة وفي ً
أماك% نائWة ال ی"�� ع#قها ع% ن;ف م/� م#ا ع�ض ال<�� لaه�ائ=ا األ'hال الى ال<�ف م% س�Eل 
األمhار وال��اح الa�ی�ة أو ن�aها م% ق0ل ال�Ecانات ال#ف/�سة وهsا rله م`الف ل<#Wع ال/قالE� لل<�Eش 

  .ال#c/�مة في العال9 وتع/�0 ج�ائ9 ض� اإلنXانWة
للaه�اء الفلEE=EhX% » مقاب� األرقام«م�ت ف/�ة ^��لة على اإلعالن اإلس�ائEلي ع% لق� 

قلN% ل9 ی/�cك العال9 الs} ی/�اكى rل ی�م على حق� اإلنXان وم% هVالء ال#/�اكE% الEX� .. والع�ب
 الEX� ًك#ا ل9 ی/�cك م<لg األم% هsا أMKا وح/ى االن وال.. األمE% العام لألم9 ال#/c�ة» ن'ان rي م�«

}ج� �Er وال أ} وز�� خارجWة واح� لل�الKات ال#/c�ة األمWr�Eة وح/ى ال�ئgW األمr�Eي 'اراك أو�اما  ن
ًالr {sان Kع/ق� ال�E�Nو أنه سW|� رئXWا م#E"ا وسXWعى الى حل القWMة الفلW=EhXة حال عادال، r#ا  ً ً ً ن ن

  .ل9 ت/�cك ال<امعة الع��Wة وج#Wع الc|�مات الع��Wة
ال#=اس�ة نhالF ج#Wع الc|�مات الع��Wة و�<ه� ع��ي ج#اعي فG أس� شه�ائ=ا وفي هsه 

ودف=ه9 » مقاب� األرقام اإلس�ائEلWة«الفلEE=EhX% واألردنEE% وال#;��E% وال�Xر�E% والل0=انEE% وغ�Eه9 م% 
  .م�ة ثانWة '|�امة تلvE 'الaه�اء وال#=اضلE% األ'hال وفي دKاره9

  ١٢ص/٣١/٣/٢٠٢١ال�أ} 
*** 
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 الن/`ا'ات ال;ه�EنWة وز�w ال�K#�ق�ا^Wةا
 فای" ';�0ص. ال=ائF د 

ات صه�EنWة، ولgW ان/`ا'ات االح/الل نلgW ه=اك م% غ�ا'ة في أن K|� الع=�ان ان/`ا'
اإلس�ائEلي، فال=/ائج ال#ف<عة ال/ي أسف�ت ع=ها االن/`ا'ات ال;ه�EنWة األخ�Eة ت#Eل ب=/ائ<ها واصhفافها 

ب"عامة ال�ا'ح ال`اس� إذا ما أردنا أن ن�9W » اللW|�د«إلى أغلW0ة مhلقة لألح"اب ال#/�hفة وعلى راسها 
ال;ه�Eني ال#Xاومة في �ل أك�� ب�ل#انات  الن/`ا'ات على رئgW ال�زراءتلG ال=/ائج، ف=/W<ة ل/لG ا

W=E#Kة في تار�خ ال�ولة الع��0ة ال#"ع�مة، وال/ي ق� ت�hM الع�دة إلى ص=ادیv االق/�اع لل#�ة ال`امXة 
V#وه� ال ،%Eة خالل عامW^ق�ا�#K�ال wمقع� الش� األول على ز� %Eد ب�الث�|Wة، لق� فاز اللWن�Eه;

 س/ة مقاع� ع% االن/`ا'ات ال#اضWة، وه� مVش� على هaاشة ال0=اء ال�اخلي لc"ب اللW|�د، خاس�ا
ودخ�ل ح"ب ج�ی� » اللW|�د«فالX/ة مقاع� ذه�0 إلى ما XK#ى ح"ب األمل ال<�ی� وه� م=va ع% 

والs} ی�ع� إلى ) نع�م(وح;ل على س/ة مقاع� إضافة إلى ح"ب ) اب/XلEeل س#�ت��/�('�Wادة الفاشي 
نألص�لWة ال�ی=Wة ونs0 اآلخ�، rل تلG ال/��Erة وال=/ائج '|لE/ها دو تف;Eل م#ل فإن ال=/انWاه� علWه ا

رهاب إذا ال/cالف مع هsا ال`لpW م% األح"اب ال;ه�EنWة ال�ی=Wة ال/ي ت#Eل إلى أق;ى أش|ال ال/�hف واإل
القMائWة ب/ه9 الفXاد ه �rئgW لل�زراء ل#cاولة اله�وب م% ال#الحقة �أراد أن cKافµ على مقع

  .واالخ/الس وRساءة اس/`�ام الXلhة
 في هsه االن/`ا'ات فإن ال=/W<ة rارثWة، ٤٨أما إذا ذه0=ا إلى تق9WE لc<9 ت#�Eل فلEhX=ي الـ 

وذلG 'أن ال=�اب الع�ب خ�Xوا أر�عة مقاع� مقارنة 'االن/`ا'ات الXا'قة، حE% قادتها القائ#ة ال#r�/aة 
ق '�Wادة م=;�ر  �اس وح;ل� على س/ة مقاع�، والقائ#ة ال#r�/aة على أر�عة وال/ي تع�ض� النaقا

نمقاع� وهsا Kع=ي أن ه=اك ت�cال ل;الح ع�م ال#aارrة وع�م ال�قة في أن ال=�اب الع�ب قادرو على 
ال/غ�EE ول� 'الc�ود ال�نWا وه� خhأ اس/�اتW<ي فاضح £F>W م�اجعة ال/<��ة وال�ق�ف على إب�از ثغ�اتها 

حلة ت/hلF تNامل ووح�ة وصال'ة في �ة إلى م�اجعة نق�Kة مVXولة، فال#هف�اتها وRخMاع ال/<��و
م�اجهة االن�cاف الE#W=ي ال<ارف الs} اف�زته هsه االن/`ا'ات م% اجل خ�مة القWMة ال#�r"�ة قWMة 

%EhXفل.  
Eع الع�د األك�0 م% اإلرهابW#>ع/#� على تWة سWن�Eل أ} ح|�مة صهE|aإذن فان ت %Eف�h/#وال %E

ها  ال#/#�لE% في ال�0ل#ان ال;ه�Eني 'c<�مها ال#/�اضعة ولNي تعhي اص�اتها ل=/انWاه� تف�ض ش�̂و
لgW فقp في إ^ار ال#cاص;ة ال�زار�ة وان#ا تف�ض نه<ها وخhhها ال#/�hفة وتع|Xه على rل سWاسة 

ال�K#�ق�ا^Wة و��نامج م% ال#</#ع ال;ه�Eني فای% هي % ٣صه�EنWة مع انها في الW�cقة ال ت#�ل 
  .األغلW0ة ال/#�EلWة ال/ي تع�0 ع=ه ال�K#�ق�ا^Wات الW�W�cة

ّم% ه=ا فإن على rل م% ی�عي أن الWNان ال;ه�Eني 'أنه واحة لل�K#ق�ا^Wة علWه ق�اءة ال#aه� 
"Nة ال"ائفة ال/ي ت�تWع��aات�ر�ة ال/rة، دWل�#aات�ر�ة ال/r�ل الr ل�#K انWr ل أوضح وأدق، أنه|a' على 

م�تN"ات ع�م اKفاء العه�د وع�م ام/�ال للXل�ك اإلنXاني ال�ولي ال قان�نWا وال أخالWxا وت=hلv في 



  

 
٢٦

سWاساتها م% ال=�Kة القائ#ة على الa`;=ة وال/ي ما زال Kق�h م% ا^�اف اصا'عها دماء لaه�اء 
 الق�س الw��a وج�حى فلEE=EhX% ق� اس/aه�وا على ^��v ال/���c لNامل ت�اب=ا ال�^=ي وعاص#/ه

  . امام rل ع�اصف ال/ار�خةوال#/�ج ب�صاKة هاش#Wة أ'ق� ال�وح واله��ة والWXادة الع�و�Wة صام�
  ١٢ص/٣١/٣/٢٠٢١ال�أ} 

*** 

   م/�ج#ة وع��0ةآراء غ��Wة
  ًل/hه�E الق�س الWx�aة ع�Wxا" نالقان�"كwW تX/`�م إس�ائEل : ن�Nة الWaخ ج�اح

  

 ٢٦/٣/٢٠٢١) كاون/��=� (–*}رم" 'ارود
 عالء ال�ی% أب� ز�=ة: ت�ج#ة

، اس/aه� ال#�ا^% الفلEhX=ي عا^ف ی�سف ح=aWة ب�صاص ق�ات )مارس( آذار ١٩في 
ُاالح/الل اإلس�ائEلي خالل اح/<اح Kقام أسW �0ا ض� ال/�سع االس/hWاني اإلس�ائEلي غ�E القان�ني في 

  .ب�E دج%، 'الق�ب م% نابلg في ش#ال الMفة الغ��Wة
م% �rنه مأساو�ا r#ا ه�، ی0�و ال`�0 أعاله مادة روتW=Eة في فلEhX% ال#c/لة، وعلى ال�غ9 

. لN% هsا لgW صcWcا. حaK �E|ل إ^الق ال=ار على ال#/4اه��% الع"ل وق/له9 ج"ءا م% ال�اقع ال�Eمي
/ه ، ع% ن٢٠١٩E) س0/#�0(ف#=s أن أعل% رئgW ال�زراء اإلس�ائEلي الE#W=ي، ب=WامE% ن/=Wاه�، في أیل�ل 

ض9 ما Kق�ب م% ثل� الMفة الغ��Wة الفلW=EhXة ال#c/لة 'a|ل رس#ي وغ�E قان�ني، أص��c ال/�ت�ات 
Gلsr ة و�ل�Wعال.  

?W£ %م ?W° ة س�aW=مق/ل ح gWولd . ةWx�aة هائلة ت<� 'الفعل في الق�س الrث#ة مع�{
ن وال#X/�^=� الEه�د نم% جهة، Kق�م ال<=�د اإلس�ائEل�E وج�افات ال<�W. ال#c/لة والMفة الغ��Wة

قال#Xل�c غ�E ال�aعEE% ب/=فsE مهام ی�مWة إلجالء العائالت الفلW=EhXة، وت��a� ال#"ارعE%، وح�  ن
، الsی% غال�ا ما . ال�XاتE%، وه�م ال#=ازل وم;ادرة األراضي �E=EhXالفل �Eی�د ال#�ن ، نوم% جهة أخ� ن d

  .ة وال�ف?نK|�ن� غ�E م=E#4% وغ�E مEE#c% و�ال Wxادة، 'ال#قاوم
وتقع الc�ود اإلقلW#Wة لهsه ال#ع�rة إلى ح� �E0r في الق�س الWx�aة ال#c/لة وفي ما XK#ى 

 في ال#ائة م% ال#Xاحة اإلج#الWة للMفة الغ��Wة ٦٠ما Kق�ب م% -م% الMفة الغ��Wة ” ال#=hقة ج”بـ
 آخ� Kع�ض ص�رة وال ی�ج� م|ان.  ال/ي ت`Mع ل�hWXة عX|��ة إس�ائEلWة rاملة وم�اش�ة- ال#c/لة

م;غ�ة م�الWة لهsه ال�cب غ�E ال#/Nافeة م�ل تلG ال/ي Kع�ضها حي الWaخ ج�اح في الق�س الWx�aة 
  .ال#c/لة

ن�اء عاجال مr�/aا إلى م|/F “ م=4#ة فلW=EhXة وع��Wة ١٤، أص�رت )مارس( آذار ١٠في 
، والhK {sالF ”لق�س الWx�aة}اإلج�اءات ال`اصة في األم9 ال#/c�ة 'aأن ع#لWات اإلخالء الق�X في ا

وrان� ق�ارات ال#cاك9 اإلس�ائEلWة ال#//الWة ق� . ب�wx ع#لWات اإلخالء ال/ي تق�م بها إس�ائEل في ال#=hقة
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ة اإلس�ائEلEE% إلجالء  �̂aوال �W>لل v��hة ١٥مه�ت الW=EhX9 ح�الي ٣٧-  عائلة فلM١٩٥ م="ال ت 
  .dخ ج�اح وحي 'h% اله� في بل�ة سل�انفي حي الWa” ك�م ال<اع�ني“ في م=hق/ي -ف�دا

وق� اح/ل� إس�ائEل الق�س . نول�XW ع#لWات اإلخالء ال�شW|ة هsه هي األولى ول% ت�N األخ�Eة
 وض#/ها رس#Wا، وRن rان ذلa' G|ل غ�E قان�ني، في ١٩٦٧) ی�ن�E(الWx�aة الفلW=EhXة في ح"��ان 

ئEلWة 'a�ة االن/قادات ال�ولWة لالح/الل وم=s ذلG الEc%، رف�M الc|�مة اإلس�ا. ١٩٨٠العام 
  .”العاص#ة األب�Kة وغ�E ال#قX#ة إلس�ائEل“اإلس�ائEلي، واصفة الق�س 'أنها 

ال`hة “نولM#ان أن K|� ض#ها لل#�ی=ة نهائWا ال ع�دة £Wه، وافق� الc|�مة اإلس�ائEلWة على 
�ائEل إلعادة ت�تFE ح�ود ال#�ی=ة ، وهي خhة ض`#ة أع�تها ونفsتها إس″٢٠٠٠الهW|لWة ال�ئWXWة للعام 

'��hقة تM#% تcقvE األغلW0ة ال�K#�غ�ا£Wة ال�ائ#ة للEه�د اإلس�ائEلEE% فEها على حXاب س|ان ال#�ی=ة 
%EEاألصل . %Nة“ول9 تWXWة ال�ئh`ع�قي ت�عاها ال�ولة، وال/ي ” ال �Eهhلة ت#cل ph`ه أك�� م% مsه

  .خالء الالحv للع�ی� م% العائالت الفلW=EhXةشه�ت ت�م�E آالف ال#=ازل الفلW=EhXة واإل
بE=#ا تع�ض ع=او�% األخ�ار أحWانا ع#لWات اإلخالء ال#ع/ادة للعائالت الفلW=EhXة في حي الWaخ 
}ج�اح وسل�ان وأج"اء أخ� م% الق�س الWx�aة r#ا ل� أنها مXألة ت=�h على مhال�ات م/عارضة م%  d

=E% ا �̂/X#وال %EE=EhXان الفل|Xق0ل ال %EhXل أوسع ل/ار�خ فلE�#ه�د، فإن الق;ة، في ال�اقع، هي تEل
  .الc�ی�

dس� أن ” }خ�h اإلخالء الق�X ال�شGW“في الW�cقة، ال تفعل العائالت الe��0ة ال/ي ت�اجه اآلن 
  .١٩٤٨ال/hه�E الع�قي لفلEhX% ال/ار�`Wة في العام - تعr �W  �Eاب�س ال=�Nة الs} عاشه أج�ادها 

<��� الX|ان األصلEE% لفلEhX% ال/ار�`Wة م% م=ازله9 وأراضEه9 وتhه�Eه9 'ع� عامE% م% ت
 .١٩٥٠للعام ” نقان� أمالك الغائE0%”ع�Wxا ج#لة وتف;Wال، س=� إس�ائEل ما XK#ى بـ

، الs} ل�XW له 'W0hعة الcال أ} ش� Wة قان�نWة أو أخالWxة، '#=ح  نو��Xا^ة، قام ذلG القان�
.  ت9 إجالؤه9 أو ف�وا م% ال�cب ل�ولة االح/الل ل//;�ف بها r#ا cKل� لهام#/لNات الفلEE=EhX% الsی%

 %EE=EhXالء الفلVح له#XK 9ُو�#ا أنه ل“%E0ه ” الغائWا ه� م=;�ص عل#r ،ارسة حقه9 في الع�دة##'
نفي القان� ال�ولي، فإن ذلG القان� اإلس�ائEلي rان '#�ا'ة س�قة 'ال<#لة ت<E"ها وت�عاها ال�ولة  وrان. ن

%Eه�ف vEقcاف إلى تh#ة الKأو : نالقان� یه�ف في نها %EE=EhXالفل %Eeاألول، ض#ان ع�م ع�دة الالج
مcاولة ال#hال�ة '##/لNاته9 ال#�Xوقة في فلEhX%؛ وثانWا، م=ح إس�ائEل غhاء قان�نWا ل#;ادرة أراضي 

  .الفلEE=EhX% وم=ازلهa' 9|ل دائ9
، م% ١٩٦٧ل#ا ت�قى م% فلEhX% ال/ار�`Wة في العام }ث9 اس/ل"م االح/الل العX|� اإلس�ائEلي 

 �Eاني غhW/وع االس�a#ح لل�ولة وال#Xج�ی�ة م% شأنها أن ت %Eلي، س% ق�انEم=�4ر اس/ع#ار إس�ائ{
 في ش|ل ١٩٧٠وح�ث هsا في العام . القان�ني 'االس/Wالء على ال#"�� م% ال##/لNات الفلW=EhXة

ُووفقا لإل^ار القان�ني ال<�ی�، س#ح للEه�د اإلس�ائEلEE% فقp . �ائEلياإلس” نقان� أن4#ة القMاء واإلدارة“
  .'االس/Wالء على األراضي وال##/لNات ال#فق�دة في ال#=ا^v الفلW=EhXة
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}واآلن، ت<� ال�E�N م% ع#لWات اإلخالء في الق�س الWx�aة في سWاق هsه الc<ج القان�نWة 
ال`hة ”، و”نقان� أن4#ة القMاء واإلدارة”، و”لغائE0%نقان� أمالك ا“: ال�الث ال#/�ا'hة والغ���ة

ًوRذا ما أخsت معا، ف�Xف ی/#|% ال#�ء 'Xه�لة م% فه9 أ'عاد ال#`ph . ٢٠٠٠للعام ” الهW|لWة ال�ئWXWة
، 'ال/=vEX مع م=4#ات  �EلEع#ل األف�اد اإلس�ائK �Eة، حWx�aلي في الق�س الEناالس/ع#ار اإلس�ائ {

Eقc/معا ل ،%E=^�/X#رؤ�ة ًال v“ال�ولة”.  
قفي ن�ائها ال#a/�ك، ت;ف م=4#ات حق� اإلنXان الفلW=EhXة wWr أن ت�فv أوام� اإلخالء 
 v^ة في ال#=اW �aال �Eة غKه�دEات ال=^�/X#ة ی=/هي إلى ب=اء الWلEاك9 اإلس�ائc#ال;ادرة ع% ال

ل وزارة الع�ل اإلس�ائEلWة وعادة ما ی/9 نقل ال##/لNات الفلW=EhXة ال#;ادرة إلى ف�ع داخ. الفلW=EhXة
، . ”الcارس العام اإلس�ائEلي“XK#ى  �EلEبها یه�د إس�ائ FالhK ات إلى أنNه ال##/لsبه �Eاألخ µف/cنو�

نوفقا لقان� العام  و�#<�د أن تق� ال#cاك9 اإلس�ائEلWة ال#hال�ات القان�نWة لألف�اد الEه�د . ١٩٧٠ً
ق، غال�ا ما Kق�م هVالء األف�اد ب=قل حق� ال#لWNة أو اإلدارة اإلس�ائEلEE% 'األراضي الفلW=EhXة ال#;ادرة ً

%E=^�/X#ات ال/ي ت#� . إلى م=4#ات الNه ال#=4#ات ال##/لsم ه�`/Xوفي أ} وق� م% األوقات، ت
=ات ج�ی�ة �̂/Xوع في ب=اء م�aات القائ#ة أو لل=^�/X#ع الWازتها ح�ی�ا ل/�سWح.  

لعF دورا مcای�ا في هsا ال#`ph، فإنها ت#ارس في ال�اقع و�E=#ا ت�عي ال�ولة اإلس�ائEلWة أنها ت
ًوت/<لى ال=/W<ة ال=هائWة في ال#aه� الK {s#|% ال/=V0 'ه دائ#ا، . دور ال#�XW األساسي للع#لWة ب�م/ها

قح�E ی�فع عل9 إس�ائEلي '��hقة ان/;ار�ة ف� م="ل فلEhX=ي، بE=#ا ی/9 ت`;�W خW#ة م% األم9  َ ُ
Wانh' عMة و��c/#ةالW=EhXات لعائلة فل.  

مع أن ال�ع? K#|% أن Kقلل�ا م% شأن ال;�رة أعاله 'اع/�ارها ح�ثا روتW=Eا آخ� شائعا في 
. خ�0ة االح/الل، فإن ال�ضع في الMفة الغ��Wة ال#c/لة والق�س الWx�aة أص�ح ش�ی� ال/قلF في الW�cقة

%Eونه، في ح�X`K ع� ل�یه9 ماK 9ه=اك 'أنه ل �E=EhXع� الفلaاه� أك�� نو�W=/ح|�مة ن �cأص� 
dولgW مق/ل عا^ف ح=aWة وأم�اله م% الaه�اء س� ال0�اKة في تلG . ع�وانWة م% أ} وق� مMى

  .ال#�اجهة ال�شW|ة واسعة ال=hاق
آخ� r/اب له ه� . وه� مVلف ل`#Xة F/r. ”ذا 'الX/ای% �rونW|ل“صcفي وم�cر م�قع *

“�XNالسل س�ف تXال {sة ع% ال: ُهW=EhXةق;� فلWلEاإلس�ائ �>Xفي ال {�c/ال والM=عة (، ”ن�hم
، '<امعة (CIGA) نوه� زمEل '�c أول غ�E م�9W في م�r" اإلسالم والVaو العال#Wة). كالر�/ي، أتالن/ا

  .ال" 9W في اسh=�0ل
  :ن�a هsا ال#قال ت�c ع=�ان *

The Nakba of Sheikh Jarrah: How Israel Uses ‘the Law’ to Ethnically 
Cleanse East Jerusalem 

  ٩ ص٣١/٣/٢٠٢١الغ� 
*** 
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   م% الcق�قي الفلEhX=ي أب� ز�اد"إس�ائEل الع4#ى"هsا ما ت`افه 
  

   هآرتg /ع#�Eة هاس :'قل9
سـWع�ض أمـ% إسـ�ائEل لل`hـ� إذا سـاف� إلــى )  سـ=ة٣٠(ح|ـ9 جهـاز الـaا'اك 'ـأن لEـ� أبـ� ز�ــاد 

ه=ـاك خhـ� E0rـ� . ”أم=ـX/ي إن/�ناشـ�Eنال“ة ل=�ن م�ة س=ة م% أجـل الع#ـل فـي ال#|/ـF ال�ئWـXي ل#=4#ـ
ان فـي  �̂Xـ� '#ـ�ض الـEح له ح/ى 'ال�قاء مع وال�ته ع=ـ�ما ت�ف#Xل ل9 تEعلى أم==ا إلى درجة أن إس�ائ

'عــ� جهــ�د E�rــ�ة، .  Erلــ�م/�ات مــ% م=ــ"له9 فــي ق��ــة العE"ر�ــة٣مX/ــaفى فــي شــ�قي القــ�س، علــى 'عــ� 
 .مأعhي له ت;��ح، لN% 'ع� ی�مE% م% وفاة األ

ًالaا'اك لل/cقvE، أو ح/ى لالس/<�اب، ولK 9ق/9c ال<=�د بE/ه لWال، ولـ9 تقـ�م ال=Wا'ـة  ِلXK 9/�عه
ومع ذلG، م=s س=ة ون;ف وأك��، ح�4 علWه أن Kفعل ما فعله فـي الـXابv . العX|��ة ض�ه الئcة اتهام

 ٢٠١٩فـي آب . جفي ش�قي القـ�س والـXف� إلـى ال`ـار” أم=X/ي“الsهاب إلى م|اتF : نب�و أ} مa|لة
'ع� شه�، ت9 م=عه م% م�افقة وال�ته إلى ال#a/Xفى، وفي ت��a% . ذهF إلج�اء مقابلة ع#ل في ن���Eرك

. ُ أعE� م% ج�X الل=0ي ع=�ما rان في الv��h ل�Mcر ج=ازة أح� أب=ـاء العائلـة فـي األردن٢٠١٩األول 
 .مع�فة بE=ات هsا ال`�hًال`�h الs} ه� £Wه اآلن �E0r ج�ا، إلى درجة أنه م�4cر علWه 

قأب� ز�اد شاب مVهل، حاصل على اللقF ال�ـاني فـي علـ9 االج/#ـاع وحقـ� اإلنـXان مـ% م�رسـة 
قح;ل على اللقF األول في القان� ال�ولي وحق� اإلنXان مـ% . العل�م االق/;ادKة والWXاسWة في ل=�ن ن

gKان. جامعة الق�س في أب�دXق� اإلنcادتها لW  قوع#ل م/�ر�ا في  وح/ـى ٢٠١٧ن م% rـان� ال�ـاني .ً
و�عـ� ذلـG ق0ـل للع#ـل فـي . ل�ع9 الX<=اء الفلEE=EhX%” ال�E#M“ ع#ل في ج#�Wة ٢٠١٧ت��a% األول 

  .”أم=X/ي“
ًإســ�ائEل دولــة ق��ــة، دولــة ع4#ــى عــX|��ا، وهــي أKــMا دولــة ن�و�ــة، حــFX م=ــ�aرات أج=W0ــة ً .

}إذا، مـا هـ� الـXالح الـ�X وال#هـ�د . Wة دولة دK#ق�ا^- حFX م=�aرات رس#Wة- اق/;ادها مX/ق�، وهي  ً
قالs} سg#W بها إذا أدار أب� ز�اد م% ل=�ن ح#الت أم=X/ي ل"�ادة ال�عي ال�ولي ل�ضـع حقـ� اإلنـXان 

  قفي ش#ال إف���Wا وال�a األوسp؟
أنـ� م/ـ�ر� فـي نـaا^ات ال<0هـة “: اح/ج أب� ز�اد علـى م=ـع سـف�ه إلـى ال`ـارج، وتـ9 الـ�د علWـه

وق� ^لF رفع ال#=ع األم=ي م% أجـل . ”خ�h في خ�وجG م% ال#=hقة على أم% ال#=hقةالaعW0ة، وه=اك 
ــال�ف? ــه ق��ــل ' Nــ� مــع وال�تــه، ل|K ة . نأنhو اإلدار�ــة ب�اســVaــ نواآلن، قــ�م ال/#اســا إلــى مc|#ــة ال ً

Gــ� بل=ــE#ــامي تc#ال . d�ل، خلــف أبــ�اب مغلقــة، مــا لــEه ســ�فWال#ــ�اوالت ســ#ع القاضــي م�شــ Gــ فــي تل
  .Wق�له، فc|9 'أنه م% ال;Wcح م=ع أب� ز�اد م% الXف� إلى ال`ارجالaا'اك ل

مع ذلG، قEل في ال#�اوالت أنه K#|% ل#ق�م االل/#اس أن Kع�د و�hلF ت;��ح خ�وج إلى ال`ـارج 
�Eاألخ Fلh9 الK�عة أشه� م% تقXلع ش�ا� . 'ع� م�ور تhم Fلhورف? م�ة أخ�٢٠٢١ُق�م ال d .“ أن�

، ”ً، وه=ـاك خـ�ف مـ% أن تـX/غل خ�وجـG لـ;الح الـ�فع قـ�ما ب=ـaا^ات أم=Wـةناشp فـي ال<0هـة الـaعW0ة
ع�ض أب� ز�ـاد مقابلـة م#�ـل الـaا'اك مـ% أجـل . ك/F هsه ال#�ة في رف? الX#اح له 'ال`�وج م% ال�الد
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. ولNــ% ع�ضـه هــsا رفــ?. ”لــK 9|ــ%، وهـ� اآلن غEــ� ناشـp فــي ال<0هــة الـaعW0ة“إ'الغهـ9 م�اشــ�ة 'أنـه 
ً#اســا إدار�ــا ج�یــ�ا، ســ//9 م=اقــa/ه فــي األســ�0ع القــادموr/ــF ال#cــامي ال/ ً ولــ9 تــ�د ال=Wا'ــة العامــة فــي . ً

  .الق�س
أ} 'ال/قــار�� (” أم=ــX/ي“یــ�عي الــaا'اك أن لWــ�X ه=ــاك صــلة بــE% ســف� أبــ� ز�ــاد وع#لــه فــي 

 قاألخ�Eة ل#=4#ة حق� اإلنXان ع% ق/ل وRصا'ة م/4اه��% في غ"ة وعـ% عـ�م قان�نWـة األع#ـال ال/<ار�ـة
ب�اســhة م=ــع : ولNــ% ألن الــaا'اك 'غ�hســ/ه اخ/فــى وراء الــ�MابWة، فال=/W<ــة واحــ�ة). فــي ال#ــX/�^=ات

، بـل تهـ�د أن rـل مـ% Kع#ـل علـى ”أم=ـX/ي“ح��ة الr�cة ألب� ز�اد فإن إس�ائEل ال ت=/ق9 فقـp م=ـه ومـ% 
 KعاقـF، وال سـW#ا ز�ادة ال�عي ال�ولي حـ�ل عـ�م قان�نWـة الـ�hWXة اإلسـ�ائEلWة علـى الفلـEE=EhX%، سـ�ف

%EE=EhXالفل.  
  ٣٠/٣/٢٠٢١ج���ة الق�س 

***  

  اخ�ار 'ارن<لE"�ة
More than 300 settlers stormed Al-Aqsa courtyards 

 

Dozens of Jewish settlers defiled on Tuesday morning the courtyards of the holy Al-Aqsa 

Mosque under Israeli police protection, in conjunction with the Jewish Passover holiday. 

Jerusalemite sources reported that 313 settlers broke into the Al-Aqsa from the Maghareba 

Gate and roamed in its courtyards. 

The sources said that the Jewish settlers broadcasted on a loudspeaker their Talmudic prayers 

in the courtyards of the Mosque, specifically opposite the northern arcade. 

During the incursions, the occupation police evacuated the eastern region of the Mosque from 

worshipers in order to facilitate the storming of settlers. 

The Israeli police evacuated the eastern area of the Mosque from Muslim worshipers to 

facilitate the incursion of settlers. 
The settler incursions are part of periodic tours aiming to change the fait accompli in the Holy 

City and Al-Aqsa Mosque. 
Calls continue for all Muslims in 1948 Occupied Palestine and the inhabitants of Jerusalem to 

intensify their presence at Al-Aqsa Mosque to confront the Jewish settlers’ incursions. 
The Israeli occupation authority targets Jerusalemites with arrests, deportation orders and fines 

with the aim of dissuading them from frequenting the Al-Aqsa Mosque and leaving it an easy 
prey for Israeli settlers. 

2021-3-30Palestinian Information Center  

***  
IOF kidnaps several Palestinians in W. Bank and J’lem 

 

The Israeli occupation forces (IOF) at dawn Tuesday kidnaped several Palestinian citizens in 
different areas of the West Bank and Jerusalem. 

According to local sources, Israeli plain-clothes forces broke into the house of Abdul-Majeed 

Hasan, a Birzeit University student, in Ramallah city and kidnaped him. Hasan is a member of 

the Islamic Bloc (Hamas’s student wing) at Birzeit University, and he is the son of senior 

Hamas official Majed Hasan and the brother of two prisoners. 

The IOF also kidnaped two young men from their homes in Ni'lin town in western Ramallah. 

They were identified as Musaab Sorour and Mohamed Barqan. 
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In al-Khalil, the IOF stormed different areas and kidnaped two young men identified as 

Mashhur al-Rajbi and Mohamed Barfan. 

The IOF also stormed other West Bank areas in Salfit and Jenin and kidnaped five young men. 

In Jerusalem, police forces kidnaped two citizens, one of them during his presence near the 

Aqsa Mosque. 

2021-3-30Palestinian Information Center   
*** 

On the occasion of Land Day, Israel forcibly laid hand over more than 85% 

of the total area of historical Palestine 
 

RAMALLAH, Tuesday, March 30, 2021 (WAFA) – Israel, since 1948, laid hand over more 

than 85% of the total area of the lands of historical Palestine at a time when Jews in the era of 

the pre-1948 British Mandate exploited only 1,682 square kilometers, or 6.2% of the lands of 

historical Palestine, today said the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) on the 

45th anniversary of Land Day. 

The estimated number of Palestinians by the end of 2020 was about 13.7 million; about 5.2 

million of them live in the State of Palestine and about 1.6 million Palestinians live in the 1948 

territories. Also, about 6.2 million Palestinians live in the Arab countries, whereas almost 

738,000 Palestinians live in foreign countries, said the PCBS. 

Palestinians every year mark Land Day on March 30 commemorating the six Palestinians shot 
and killed by Israeli police and the dozens others injured on that day in 1976 when they rallied 

against government plans to seize 21,000 dunums (21 square kilometers) of their lands, and to 
illustrate Palestinian adherence to the land of their ancestors. 

The Israeli appropriation of Palestinian lands was not limited to only the Arab towns inside 
Israel. According to the PCBS report, the Israeli occupying authorities used the land 

classification of the occupied West Bank according to the 1993 Oslo Accords (A, B, and C) to 
tighten control over the Palestinian land, especially in areas classified as (C), which is under the 

full control of the Israeli occupation in terms of security, planning, and construction, where 

76% of the total area classified as (C) is directly exploited by the Israeli military occupation 

government with the illegal settlements regional councils controlling 63% of it. 

At the same time, illegal Israeli settlements in the West Bank have authority over 542 square 

kilometers of the West Bank land by the end of 2020; representing about 10% of the total area 

of the West Bank. The confiscated areas for the purpose of military bases and military training 

locations represent about 18% of the West Bank area, in addition to the Annexation and 

Expansion Wall that has isolated more than 10% of the area of the West Bank. Consequently, 

more than 219 Palestinian localities were badly affected by the establishment of the Annexation 

and Expansion Wall. 

Also, the Israeli occupation authorities confiscated about 8,830 dunums of the Palestinian 

lands, in addition to another 11,200 dunums declared to be natural reserves by the Israeli 

occupation in preparation for their seizure. 
By the end of 2019, there were 461 Israeli occupation sites and military bases in the West 

Bank, including 151 settlements and 26 inhabited outposts that were considered as 
“neighborhoods” following established settlements, in addition to 140 settlement outposts. 

As for the number of settlers in the West Bank, it reached 688,262 settlers by the end of 2019; 
at a growth rate of almost 2.6%. Data shows that around 46% of the settlers live in Jerusalem 

governorate, where their number reached about 316,176 settlers; out of which 232,093 settlers 
live in occupied East Jerusalem. 

In regards to demographics, the proportion of settlers to the Palestinian population in the West 

Bank is about 23 settlers per 100 Palestinians, and it was the highest in Jerusalem Governorate, 

where there were 69 settlers per 100 Palestinians. 

Accordingly, 2020 witnessed a significant increase in the pace of construction and expansion of 
the Israeli settlements in the West Bank, where the Israeli occupation approved the construction 
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of 6,719 new settlement housing units in addition to plans of establishing 12,159 colonial units 

during the same year and 11 new settlement outposts were approved to be established on 

illegally seized Palestinian land, said the PCBS report. 

2021-3-30Wafa   

*** 

Land Day rally in West Bank town quelled by Israeli occupying forces 
 

NABLUS, Tuesday, March 30, 2021 (WAFA) – Israeli occupation forces today quelled a 

peaceful rally marking the 45th anniversary of Land Day in the town of Sebastia, north of the 

West Bank city of Nablus, according to local sources. 

Forces fired tear gas canisters and stun grenades towards the participants who commemorated 

Land Day causing many to suffocate due to excessive tear gas inhalation. 

The participants in the rally called for commemorating Land Day in Sebastia because of the 
ongoing violations practiced by the Israeli army and settlers against it and their attempts to take 

over its archaeological site. 
2021-3-30 Wafa   

*** 
 

Islamic Cooperation affirms its position in support of Palestinian legitimate rights 
 
JEDDAH, Tuesday, March 30, 2021 (WAFA) - The Organization of Islamic Cooperation 

(OIC) affirmed its unwavering support and stand by the Palestinian people in their just struggle 

to regain their legitimate national rights. 

OIC stressed in a statement on the 45th anniversary of Land Day the importance of working to 

achieve peace based on the United Nations resolutions, the Arab peace initiative, the vision of a 

two-State solution, and the establishment of the State of Palestine with East Jerusalem as its 

capital. 

2021-3-30Wafa  

*** 

A Palestinian civil society critique of the Jerusalem Declaration on 
Antisemitism 

The new “Jerusalem Declaration on Antisemitism” offers a needed alternative to the fraudulent 
IHRA definition of antisemitism, but it sill contains crucial flaws. 

The “Jerusalem Declaration on Antisemitism” (JDA), despite its flaws detailed below, presents 
a mainstream alternative to the fraudulent so-called IHRA definition of antisemitism and a 

“cogent guide” in the fight against real antisemitism, as many progressive Jewish groups define 
it–defending Jews, as Jews, from discrimination, prejudice, hostility and violence. It respects to 

a large extent the right to freedom of expression related to the struggle for Palestinian rights as 

stipulated in international law, including through BDS, and the struggle against Zionism and 

Israel’s regime of occupation, settler-colonialism and apartheid.  

The JDA can be instrumental in the fight against the anti-Palestinian McCarthyism and 
repression that the proponents of the IHRA definition, with its “examples,” have promoted and 

induced, by design. This is due to the following JDA advantages: 
Despite its problematic Israel-centered guidelines, it provides a coherent and accurate 

definition of antisemitism. Its authors explicitly reject codifying it into law or using it to restrict 
the legitimate exercise of academic freedom or to “suppress free and open public debate that is 

within the limits laid down by laws governing hate crime.” This is helpful in countering the 

IHRA definition’s attempts to shield Israel from accountability to international law and to 

protect Zionism from rational and ethical critique.  

It recognizes antisemitism as a form of racism, with its own history and particularities, largely 

refuting the exceptionalism that the IHRA definition (with its examples) gives it. 
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Recognizing that antisemitism and anti-Zionism are “categorically different,” it does not 

consider advocating for Palestinian rights under international law and for ending Israel’s 

regime of oppression per se as antisemitic. It thus refutes the most dangerous and weaponized 

parts of the IHRA definition’s “examples.” Specifically, the JDA recognizes as legitimate free 

speech the following examples: support for the nonviolent BDS movement and its tactics; 

criticism of or opposing Zionism; condemning Israel’s settler-colonialism or apartheid; calling 
for equal rights and democracy for all by ending all forms of supremacy and “systematic racial 

discrimination;” and criticism of Israel’s foundation and its racist institutions or policies.  
It states that “holding Jews collectively responsible for Israel’s conduct or treating Jews, simply 

because they are Jewish, as agents of Israel” is antisemitic, a rule that we fully agree with. We 
call for applying this rule across the board, even when Israel and Zionists, whether Jewish or 

fundamentalist Christian, are guilty of violating it. Fanatic Zionist and Israeli leaders, like 
Netanyahu, for instance, often speak on behalf of all Jews and encourage Jewish communities 

in the US, UK, France and elsewhere to “go home” to Israel. 

It theoretically recognizes that context matters in the sense that particular situations influence 

whether a certain utterance or action may be considered antisemitic or not.  

Still, Palestinians, the Palestine solidarity movement, and all progressives are urged to 

approach the JDA with a critical mind and caution due to its flaws, some of which are inherent: 

With the JDA’s unfortunate title and most of its guidelines, it is focused on Palestine/Israel and 

Zionism, unjustifiably reinforcing attempts to couple anti-Jewish racism with the struggle for 

Palestinian liberation, and therefore impacting our struggle. In spite of that impact, the JDA 

excludes representative Palestinian perspectives, an omission that is quite telling about 

asymmetric relations of power and domination and how some liberals still try to make 

decisions that deeply affect us, without us. Palestinians cannot allow any definition of 

antisemitism to be employed for policing or censoring advocacy of our inalienable rights or our 

narration of our lived experiences and evidence-based history of struggle against settler-
colonialism and apartheid. 

Its ill-conceived omission of any mention of white supremacy and the far right, the main 
culprits behind antisemitic attacks, inadvertently lets the far right off the hook, despite a 

passing mention in the FAQ. Most far right groups, especially in Europe and North America, 
are deeply antisemitic yet love Israel and its regime of oppression. 

Despite freedom of expression assurances in its FAQ, the JDA’s “guidelines” still try to police 
some speech critical of Israel’s policies and practices, failing to fully uphold the necessary 

distinction between hostility to or prejudice against Jews on the one hand and legitimate 

opposition to Israeli policies, ideology and system of injustice on the other. For instance, the 

JDA considers as antisemitic the following cases: 

A. “Portraying Israel as the ultimate evil or grossly exaggerating its actual influence” as a 

possibly “coded way of racializing and stigmatizing Jews.” While in some cases such portrayal 

of Israel or gross exaggeration of its influence may indirectly reveal an antisemitic sentiment, 

in the absolute majority of cases related to defending Palestinian rights such inference would be 

entirely misplaced. When Palestinians who lose their loved ones, homes and orchards due to 

Israeli apartheid policies publicly condemn Israel as “the ultimate evil,” for example, this 

cannot be reasonably construed as a “coded” attack on Jews.  

Interpreting opposition to Israeli crimes and regime of oppression as anti-Jewish, as Israel and 

its anti-Palestinian right-wing supporters often do, effectively makes Israel synonymous or 

coextensive with “all Jews.” Ethically speaking, other than being anti-Palestinian, this equation 
is deeply problematic because in effect it essentializes and homogenizes all Jewish persons. 

This contradicts the JDA’s opening statement that it is “racist to essentialize … a given 
population.” 

B.“Applying the symbols, images and negative stereotypes of classical antisemitism … to the 
State of Israel.” As the JDA itself admits elsewhere, such a sweeping generalization is false in 

all “evidence-based” cases. Consider, for instance, Palestinians condemning Israeli PM 
Netanyahu as a “child killer,” given that at least 526 Palestinian children were slaughtered in 



  

 
٣٤

Israel’s 2014 massacre in Gaza, which the International Criminal Court has recently decided to 

investigate. Can this be considered antisemitic? Though the hard evidence is irreproachable, 

should Palestinians avoid using that term in this case simply because it is an antisemitic trope 

and Netanyahu happens to be Jewish? Is it Islamophobic to call the Saudi dictator Muhammad 

Bin Salman – who happens to be a Muslim — a butcher due to reportedly orchestrating the 

gruesome murder of Khashoggi, not to mention the Saudi regime’s crimes against humanity in 
Yemen? Would showing MBS holding a bloody dagger be considered an Islamophobic trope, 

given how Islamophobic caricatures often depict Muslim men with blood-soaked swords and 
daggers? Clearly not. So why exceptionalize Israel then?  

C. “Denying the right of Jews in the State of Israel to exist and flourish, collectively and 
individually, as Jews, in accordance with the principle of equality.” The principle of equality is 

absolutely paramount in protecting individual rights in all spheres as well as in safeguarding 
collective cultural, religious, language, and social rights. But some may abuse this to imply 

equal political rights for the colonizers and the colonized collectives in a settler-colonial reality, 

or for the dominant and the dominated collectives in an apartheid reality, thus perpetuating 

oppression. Anchored in international law, after all, the fundamental principle of equality is not 

intended to, nor can it be used to, exonerate crimes or legitimize injustice.  

What about the supposed “right” of Jewish-Israeli settlers to replace Palestinians in the 

ethnically cleansed land of Kafr Bir’im in the Galilee or Umm al Hiran in the Naqab/Negev? 

What about the ostensible “right” to enforce racist admission committees in tens of Jewish-only 

settlements in present-day Israel that deny admission to Palestinian citizens of Israel on 

“cultural/social” grounds? Moreover, should Palestinian refugees be denied their UN-stipulated 

right to return home in order not to disturb some assumed “collective Jewish right” to 

demographic supremacy? What about justice, repatriation and reparations in accordance with 

international law and how they may impact certain assumed “rights” of Jewish-Israelis 

occupying Palestinian homes or lands? 
Mondoweiss 30-3-2021 

*** 
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