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 ّال&�ض�عات ال�اردة في ال/ق��� تع�4 ع� وجهة ن�1 0/ابها. 
 ;الفق�ات مــ� أصلی/? ال/<�ف م� ق4ل الل Cة (اخ/<ار (ع� 

Dذل Fال&قاالت أو األخ�ار ال/ي ت�د في ال/ق��� ل�/�اسـ Cع)  
 .مع ح;? ال/ق��ـ� وم�ض�عه

 ـاب أو/Lال&قاالت ال&/�ج&ة ل Cال/ق��� (ع ��&Mة م� تNّالغا 
 ّمف���L غ����W وVس�ائ�ل��� ه� إب�از وجهة ن�1 هQالء الL/ـاب

  ئ ل\Zاسة إس�ائ�ل، م&ا ی/Zح للقارســ�اء ال&�Q�ة أو ال&عارضة
  .ف�صة اإلaالع على وجهات ال��1 ال&^/لفة

 و القـ�س (إصـ�ارQdة لـZLا نتق�م الل;�ة ال&لgخ�ـار األ/ق��ـ� ال  هـhـ�مي ال�
یـ�زع علـى ال&ع��ـ�� وال&ه/&ـ�� إضـافة إلـى ت�ز�عـه علـى نjـ� (idل ورقـي 

  . ألف ن\^ة إلL/�ونZة٢٥٠
 ل>N �&ة مالح1ـات أو اق/�احـات، 0&ـا و�\ع� الل;�ة أن ت/لقى مNه ال/ق��� أ

Fالل;�ة (إرسال ال/ق��� ل&� ی�غ Fت�ح.  
  ال/�اصل مع الل;�ة على اله�اتف وال&�اقع ال&��4ة على �i&N اتNه الغاgوله

  .غالف هgا ال/ق���
  

  
  نالل;�ة ال&لZLة لQdو الق�س
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  إن أم� وسالمة األردن الع%�% ه� م<لjة وZ�aة علZا 
  قائ� ال&\��ة جاللة ال&لD ون�j نnف خلف 

 ع4� هللا الpاني اب� الj\�� حف1ه هللا ورعاه

  نالل;�ة ال&لZLة لQdو الق�س 
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�/j&الq 
  نشQو سZاسZة

 ةZ��s\ة الفلZة اس/&�ار ج�ائ? االح/الل اإلس�ائ�لي: ال^ارجZة ال�ولZساف� لل;�ائ �jه تZ�a�/\٦  وم  
 يMان في الق�س: ال�و�i\اء وته;�� الZ٦  االح/الل ان/قل م� ه�م م�ازل إلى ه�م أح  
 ?Zت :pلةإج�اء االن/^ا(ات ی/j&ي في العاص&ة ال��s\حق�ا الفل t4  ٧  
 hة الها&ijارات إس�ائ�ل في ال�د على ت�جه مZ٨  خ  

  اع/�اءات
 �4 (الق�سi&ا على ه�م م�%له في ج4ل الZ��s\�4 فل;N ٩  ًاالح/الل  
 0ام��ات ج�ی�ة في (اب العام�د F>ات االح/الل ت�s١٠  سل  
 فة الغ�Mم/ع�دة م� الق�س وال xaةٌم�اجهات في م�اZW  ١١  
  ع/قلN م� الق�س٧االح/الل ���a١١   م�ا  
  �4ع C��j/ة اتهام ض� مق�سي ب/ه&ة الjالئ ?N��4ك"تق\Z|١٢  "ال  
 لي االح/الل�/\N ال;{�ة ماج� ال&ق�سي أم�ال على xي ح\ا(ه و�غلL�4١٢  ال  

  اع/�اءات/ تقار�� 
 انMة ت\/ه�ف ال&\;� األق<ى في رم��sات خss^ی� م� مgj١٣  ت  

   ی�م الsفل الفل\��sيqفي ذ�0
 ة ١٤٠&Z\ة وان/هاكات جZا في س;� االح/الل ی�اجه� أوضاعا قاسZ��s\فال فلaً ن ن ً ً  ١٤  

  فعالZات
 ان.. مقام ال�4ي م�سىi&رم%�ة ال �sّعق�د ل? ت ِ  ١٥  
 ادjاب ات/Lم ّال�iN FاتLد ال�&j١٧  الق�س في ال\ا(ع ال��م ن�وة ّو0/اب شق�� م  

  آراء ع�ZWة
 ف� هللا اjZفل��s\١٩  ألردن ت�أم فل  
 ه�� الع�قي اإلس�ائ�ليs/٢٠  نال&ق�س�� في م�اجهة ال  
 لهاp&N �&ل �Zها ولgاجة ل&� ی�قj) ٢٢  الق�س  

  اخ�ار (االن;ل�%�ة
 More than 80 settlers defile Al-Aqsa courtyards ٢٣  
 Palestinian citizen forced to demolish his own house in Jerusalem ٢٤  
 Occupation soldiers shoot at a man, arrest him near Jerusalem ٢٤  
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  نشQو سZاسZة
  اس/&�ار ج�ائ? االح/الل اإلس�ائ�لي: ال^ارجZة الفل\Z��sة

  وم\/�Z�aه تj� ساف� لل;�ائZة ال�ولZة
  

  ومـ\/�Z�aه ال&/sــ�ف��اإلســ�ائ�ليقالـt وزارة ال^ارجZـة الفلــ\Z��sة إن اسـ/&�ار جــ�ائ? االحـ/الل 
  .(xj الdعF الفل\��sي وأرضه وم&/لLاته ومق�ساته، تj� ساف� لل&ij&ة ال;�ائZة ال�ولZة وتZnjقاتها

ــان صــــjفي األحــــ� ــي بZــ ــة الفلــــ\Z��sة فــ ــ/الل ٤/٤/٢٠٢١ وأوضــــtj ال^ارجZــ ــ�ات االحــ ، أن قــ
ــZdات ال&ــ\/����a وم�1&ــاته?  ZــةوملZاإلرهاب �����s\ــ ــ�اءاتها ضــ� ال&ــ�ا���a الفل  ت�اصــل تــ<ع�� اع/

رضه? وم&/لLاته?، في واقع ی�مي م\/&� ومفـ�وض (قـ�ة االحـ/الل علـى حZـاة الفلـ\��sي، قـائ? علـى وأ
  . وم;&�عات ال&\/����aاألم�Zةت�ز�ع م&�هج ألدوار ت/قاس&ها مQس\ة االح/الل الع\��iة 

tه، واع/�4تها اس/^فافا وأدانZ�a�/\ة ج�ائ? االح/الل ومZ��s\ة الفلZا ال^ارجZا فإس�ائ�لZ&ي  رس
hص�ارا على تع&�x االح/الل واالس/sZان ون1ـام الفـ<ل الع�ـ<� Vتها، واال&��1مة ال�ولZة وش�ع�/ها وق�ار

 دولـة فلـ\Z��sة قابلـة للZjـاة، ذات سـZادة، م/ـ<لة إقامـةفي فل\��s ال&j/لة، وتق��Mا م&�ه;ا لف�صة 
  .جغ�ا�Zا، (عاص&/ها الق�س الZ��dة

ــة أنهــا ت�اصــل ال/عــاو ا Zاســ�ة نوأكــ�ت ال^ارجj&ــة بهــ�ف ال�صــ�ل لZــة ال�ول Zامــل مــع ال;�ائLل
  . ع\����iأوم;�مي ال�jب اإلس�ائ�ل��� وم� nNف خلفه? م� قادة سZاس��� 

  ٤/٤/٢٠٢١رؤ�ا اإلخ�ار�ة 
***  

  االح/الل ان/قل م� ه�م م�ازل إلى ه�م أحZاء وته;�� ال\iان في الق�س: ال�و�Mي
  

ة ال&jامي أح&� ال�و�Mي، إن االح/الل ان/قل م�  قال ال&\/dار في دی�ان ال�ئاس-  وفا- الق�س
  .ه�م ال&�ازل إلى ته;�� ال\iان وه�م أحZاء في الق�س، وVحالل م\/����a إس�ائ�ل��� مiانه?

، أن االح/الل Nفـ�د مij&ـة م^/ـ<ة ل&jاك&ـة ال&ق�سـ��� �Z&ـا ی/علـx (ال�4ـاء غ�ـ� "وفا"وأضاف لـ
مــ� مــ\احة القــ�س الــZ��dة، فــي  فقــ�% ١٢اء داخــل ال&ــ�خ�، وأن االحــ/الل Nــ\&ح لل&ق�ســ��� (ال�4ــ

، وال&ق�سي إن اض�s لل\�i خارج الق�س Nفق� حx ٢٠٢٠لالس/sZان وفx م^�s % ٤٢ح�� خ<� 
  .إقام/ه ال�ائ&ة داخلها

مـ� % ٤٠نوأوضح أن ال&ق�س��� ی�اجه� مidلة �40ـ�ة (عـ�م تـ�ف� مـ\اك� لألجZـال ال;�یـ�ة، و
 ألـف ٢٠ن ألف مق�سي ��i\N داخل ال&�ی�ة فق�، وه�ـاك ٣٨٠�ده? م;&ل ال\iان في ال&�ی�ة ال�الغ ع

نم�%ل مه�د (الهـ�م داخـل جـ�ار الفـ<ل الع�ـ<� وأصـjابها یـ�فع� م^الفـات شـه��ة تـ<ل إلـى مالیـ��  h
ال�dاقل وه� م<�ر دخل ل4ل�Nة االح/الل ال/ي ته�م ع�دا مـ� ال&�ـازل (ـidل م/قsـع ح/ـى ال تلفـt ن1ـ� 

  . (xj ال&ق�س���ال&;/&ع ال�ولي ل;�ائ&ها
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وأوضح ال�و�Mي أن االح/الل أaلx م^ssات ج�یـ�ة ل/ه;�ـ� ال&ق�سـ��� ت/&pـل فـي هـ�م أحZـاء 
h(ــidل ج&ــاعي وWــidل 0امــل، وت�ح�ــل الــ\iان (ــidل قــ\� م�هــا، حــي ال�ــ\/ان (ــ\ل�ان الــN hgــ\عى 

 ح�Nقة ت�راتZة  مق�سي تj�ت ع��ان ال&<ادرة العامة إلقامة١٥٠٠ م�%ال �Zه وت��d� ٨٨االح/الل له�م 
 وهـgا غ�ـ� صـZjح ١٩٤٨في ال&iان، و0ـgلD حـي الـZdخ جـ�اح (ادعـاء ملZLـة ال�هـ�د لـألرض ق4ـل عـام 

ل�ج�د وثائx قان�نZة ت0Q� حقه? (اإلقامة، 0&ا ی�فC االح/الل ال��1 في قMاNا ال\iان، وأوضح انه في 
  . عائلة مه�دة (ال/��d� أMNاq٥٢حي (�s اله� (\ل�ان أMNا ه�اك 

h�ث ال�و�ـMي عــ� قـ�ارات آنZــة سـ�/? ت�ف�ــgها فـي الـZdخ جــ�اح الـdه� القــادم ح�ـ� ســZ;� وتjـ
 Cلـ�ع Dلg0قها، وj) إخالء س�ع عائالت، وفي حي ال�\/ان ه�اك إخالء عاجل ل\�عة م�ازل ص�ر ق�ار

��40 hیه�د �Zjة في مZل ال&ق�س��� إلى أقل��j/ا یه�ف لgوه ،   .qال&�ازل في حي (�s اله�
ــه لLافــة جهــات االخ/ـــ<اص وأكــ� اه/&ــا ــاس (قــMاNا هــgه األحZـــاء وتLلZف م الــ�ئ�Z مj&ـــ�د ��

(ال&/ا(عة (&ا jNاف� على (قاء ال&ق�س��� في م�ازله?، وح&ای/ها م� اله�م وال&ـ<ادرة (&ـا ف�هـا ال&/ا(عـة 
  .القان�نZة

 نوتا(ع، ب�اء على ذلD أج��t ات<االت مع جهات دولZـة م^/لفـة (&ـ� ف�هـا م&pلـ� عـ� االتjـاد
 ال&/j�ة وم&pل� (عpات دبل�ماسZة ل�q دولة فل\��s، وش�دنا له? على ضـ�ورة تـ�خله? واألم? األوروWي

 وال\ل? ال�ول��� وع��M/ه? في ال&�اث�x واالتفا�Zات ال�ولZة به�ف األم�(&�جF ال/%امه? ال�ولي (j&اNة 
  .hالع&ل على م�ع ال/ه;�� الق\� في ال&�اxa ال&j/لة

  ٥/٤/٢٠٢١الZjاة ال;�ی�ة 
***  

?Zلة: ت/j&ي في العاص&ة ال��s\حق�ا الفل t4pإج�اء االن/^ا(ات ی  
  

إن االن/^ا(ات في "ّقال م�ی� عام وح�ة الق�س في ال�ئاسة مع/<? تZ?، ال��م االث���،  - الق�س 
نالق�س تع��4 ع� حx شع�4ا في تق��� م<��ه، وهgا الxj مiف�ل (القان� ال�ولي وWالقان� األساس  ن

s\ة ال/ي رعاها العال? وأش�ف عل�هاالفلZائ�pات الZاالتفا�Wي و��". 
نj/�م وج�د 0افة اله��ات وال�عpات ال�بل�ماسZة وال�ولZة العاملة في "وأضاف تZ? في ت<��ح، 

قالق�س الZ��dة، وال/ي تع�4 ع� م��� دولها في ال�ق�ف إلى جانF حق� شع�4ا الفل\��sي، 
نا(ات �iN على أرض�ا، (&ا N^�م ال&<لjة العلZا لقMاNا شع�4ا، و�t4p وم\ان�ته، إال ان إج�اءنا لالن/^

 ."الxj الفل\��sي في العاص&ة ال&j/لة
ن�j نdارك هgه ال�ول فه&ها لZn? ال��jات والع�الة وال�N&ق�اZaة ال/ي ت&ارسها :" وتا(ع قائال

�^Zة ب���ا و��W هgه ال�ول كافة هgه ال�ول ال<�Nقة على أراض�ها، ح�� أن اساس ب�اء العالقات ال/ار
نال<�Nقة ال/ي حافt1 على ق�اع� القان� ال�ولي ال&/علقة (&�ی�ة الق�س، وال&�اث�x، وال&عاه�ات ال�ولZة 
م�قفها ال�ائ? في م\ان�ة حx ال&ق�س���، (&ا �Zه حقه? في االن/^ا(ات ت<��/ا، وت�شjا داخل 

 ."م�ی�/ه?
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/ه ت;اه قMاNا شع�4ا وتj�ی�ا في الق�س ت/&pل وش�د على ض�ورة أن Nعي العال? أن م\Qول�
ن(ال&\اه&ة في إنهاء االح/الل، ض&� ال&�ادئ ال/ي Nق�م عل�ها القان� ال�ولي، م0Q�ا أن ال&ق�س��� 
لZ\�ا رعاNا في دولة أج�Z4ة، وVن&ا ه? أصjاب األرض، وأصjاب الxj وج%ء اص�ل م� أب�اء شع�4ا 

 .الفل\��sي
ن شiل م� أشiال ال�Mال الفل\��sي وال&\اه&ة في إن;احها �iN وأضاف، أن االن/^ا(ات هي

ب/t�4p الxj ال&iف�ل لل&ق�س��� (ال&dار0ة ف�ها (عاص&/ه? ول�Z (ال��j ع� ب�ائل ت�/ق� م� ال&iانة 
 .القان�نZة وال�Z�aة للعاص&ة ال&j/لة

 ٥/٤/٢٠٢١و0الة األن�اء الفل\Z��sة وفا 
***  

 جه مij&ة الهاhخZارات إس�ائ�ل في ال�د على ت�
 

 Nعق� رئ�Z ال�ijمة اإلس�ائ�لZة، ب�Zام�� ن/�Zاه�، غ�ا الpالثاء، م�اوالت - فل\��s ال&j/لة 
ح�ل م��� إس�ائ�ل رسالة ال&��Zة العامة في ال&ij&ة ال;�ائZة ال�ولZة في الهاh، فات� ب�\�دا، 

لة ب�\�دا ح/ى ال/اسع م� نZ\ان و�/ع�� على إس�ائ�ل ال�د على رسا. (ال/jق�x في ج�ائ? ح�ب إس�ائ�لZة
 .الjالي

وس��اق� االج/&اع الN hgعق�ه ن/�Zاه�، (&dار0ة وز�� األم�، ب��ي غان/�، ووز�� ال^ارجZة، 
، وم\Qول�� آخ��� خZارات ال�د على رسالة ب�\�دا وت�عات 0ل واح� م� ال�دود ال&j/&لة . hغابي أش�iاز

 ٢٠١٤ى ق�M/�� ه&ا الع�وان على غ%ة في العام قوaالt4 ب�\�دا أن ت�s إس�ائ�ل في ردها إل
 .واالس/sZان

وفي حال أعل�t إس�ائ�ل أنها س/jقx مع نف\ها، فإنه ی/�قع أن ت\/;�F ب�\�دا إلى هgا 
Fلsم�قع . ال �Lع�ت أح�ون�ت«لN�ول�� اإلس�ائ�ل��� » یQ\&وني أشار أم� األح�، إلى أن ال�/Lاإلل

ناالع/�اف (<الحZات ال&ij&ة ال�ولZة وس/�L مل/%مة ب/\لZ? ال&ij&ة م/�ددی� حZال هgا ال�د ألنه Nع�ي 
xق�j/ار آخ� أمام إس�ائ�ل ه� ع�م ال�د على رسالة ب�\�دا، وفي . تق���ا ن<ف س���ا ح�ل وضع الZوخ

هgه الjالة س/ف/ح ال&ij&ة تZnjقا ف�ر�ا ض� إس�ائ�ل ح�ل ارتLاب ج�ائ? ح�ب، األم� الhg سZ\/�عي 
 .qاع/قال دولZة ض� م\Qول�� إس�ائ�ل��� ر�Zعي ال&\/�إص�ار أوام� 

 Fلsال� أمام إس�ائ�ل ه� أن تpار الZ^ال�د على رسالة ب�\�دا، » تأج�ل تق�ي«وال ?Zفي ت\ل
t\Z�Lمة (ع� ان/^ا(ات ال�iل ح�id/اسي واالت<االت لZ\ة ال�ضع ال;j) . وني إلى�/Lوأشار ال&�قع اإلل

 أل&tj إلى أنه إذا aلt4 إس�ائ�ل تأجZال 0هgا، فإن ب�\�دا ق� جهات ضالعة في ع&ل ال&ij&ة«أن 
 .«ت�افx علZه

نوق�م ال;�Z اإلس�ائ�لي ت�صZة إلى ال�ijمة تقMي (ع�م ال/عاو مع مij&ة الهاh (ادعاء 
ناالم/�اع ع� م�jها ش��Zة، وأنه في حال وافقt إس�ائ�ل على ال/jق�x مع نف\ها فإنها س/�L مsال�ة 

 .qت أخ� مع نف\ها في أعقاب ع&لZات ع\��iة في ال&\/ق4ل(إج�اء تZnjقا
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hوفي هgه األث�اء أMNا، N;� في إس�ائ�ل تjل�ل لق�ار ال�الNات ال&/j�ة ح�ل رفع العق�Wات ع� 
Fدونال� ت�ام ،xاألم��0ي ال\اب �Zة ال/ي ف�ض/ها إدارة ال�ئZة ال�ولZة ال;�ائ&ij&إس�ائ�ل . ال tو0ان

(ای�ن (ع�م رفع هgه العق�Wات إلى ح�� ان/هاء والNة ب�\�دا، في ح%��ان ال&ق4ل aالt4 إدارة ال�ئ�Z ج� 
 .وW�ء والNة خلفها، ��0? خان

 t/ع�ت«ولفN�ة ذات العالقة م�ق\&ة ح�ل الق�ار األم��0ي ب�فع » یZإلى أن ال;هات اإلس�ائ�ل
تع/�4 أنه ال ت�ج� صالحZة فال�الNات ال&/j�ة تعارض ال/jق�x ض� إس�ائ�ل ح�ل ج�ائ? ح�ب، و. العق�Wات

إال أن جهات إس�ائ�لZة . قMائZة ل�q ال&ij&ة ال�ولZة ت;اه إس�ائ�ل �0نها لt\Z ع�Mا في ال&ij&ة
، أن رفع العق�Wات ی��s على رسالة أم��Z0ة م�جهة إلى ب�\�دا، ومفادها أنه  ، م� ال;هة األخ� hت� q q

هام «qجهات إس�ائ�لZة أخ� أن رفع العق�Wات وفي ال&قابل، تع/�4 . (إمiانها االس/&�ار في ت�جهها
 .ن، ألنه س�iZ لل�الNات ال&/j�ة تأث�� على ال&ij&ة ول;? تZnjقها»وناجع

واع/قاد إس�ائ�لي آخ� ه� أن رفع العق�Wات یه�ف إلى ف/ح صفjة ج�ی�ة ب�� إدارة (ای�ن 
، أh إلغاء »ع� الd;�ةإن%ال ال&ij&ة »وال&�عي العام ال;�ی� في ال&ij&ة ال�ولZة، ��0? خان، و

xق�j/ة ت&ارس على . الZ0غ�� أم��Mات مق�مة لWع/�4 رفع العق�N وه�اك اع/قاد آخ� في إس�ائ�ل
نالفل\�����s م� أجل أن sNل�4ا م� ال&ij&ة تعل�x ال/jق�x ض� إس�ائ�ل، وع��ها س�iZ أسهل على 

  )و0االت.(خان ات^اذ ق�ار 0هgا
  ١١ص/٥/٤/٢٠٢١ال�س/�ر 

*** 

  تاع/�اءا
  ًاالح/الل N;�4 فل\Z��sا على ه�م م�%له في ج4ل ال&�4i (الق�س

  

أج�4ت سلsات االح/الل اإلس�ائ�لي، أم� األح�، م�ا�aا فل\Z��sا، على ه�م   فل\��s ال&j/لة
ال&�ا�a الفل\��sي، عام� «، أن »وفا«وأفادت و0الة . م�%له في حي ج4ل ال&�4i (الق�س ال&j/لة

 .«�%له، ت;��ا ل�فع غ�امة مالZة (اه1ة، ما اض�sه له�مه ذاتZاشق��ات، أق�م على ه�م م
نإلى ذلp0 ،Dفt ال;&اعات االس�ائ�لZة ال&/�sفة، وم\/���a م� اق/jاماته? لل&\;� االق<ى 
في أNام ما N\&ى ع�� الف<ح، واس/�اح�ه (أع�اد ��40ة، مQدی� صل�اته? وaق�سه? وخاصة في ال&�sقة 

 االح/الل م� إج�اءاتها األم�Zة في ال4ل�ة الق�N&ة، ل/أم�� م�اس? خاصة الZ��dة م�ه، وش�دت سلsات
ال�ه�دh، ون<t4 ح�اج%ها الع\��iة في ال4ل�ة » الف<ح«ال^اصة (ع�� » ب�0ة الLه�ة«به?، وما N\&ى 

الق�N&ة وعلى م�اخلها وفي م�Zj ال&\;� األق<ى ال&�ارك، وس��ت دور�اتها ال�اجلة في ش�ارع و�aقات 
 .وح�لt ال4ل�ة الق�N&ة وم�sقة حائ� ال�4اق إلى ث�Lة ع\��iة. الق�سم�ی�ة 

hوقالt العالقات العامة واالعالم (ال�زارة في تق���ها الdه� ان ال&\;� االق<ى دن� أك�p م� 
ن م�ة، وقام م\/���a مق/j&� (ال�iاء وال<الة العل�Zة داخل ال&\;�األق<ى (\F4 ع�م ب�اء ٢٠ ن



  

 
١٠

» ج&اعات الهiZل«وشه�ت ال4ل�ة الق�N&ة ع�ة م\��ات لل&\/����a ،وح&لt الهiZل ح/ى الل1jة، 
qم;\? للهiZل ال&%ع�م خالل م\��ة ال/ي جابt (اب س� القsان��، واخ� وه? ح&لة األعالم وأنd�وا  ق

قع�� الف<ح ال�ه�دh، وقام م\/��j) ��a مق/�Zات له? «األهاز�ج واألغاني الع�<��ة (&�اس�ة ق�ب  ن
م� ال&�/&�� » نأرن� سZ;ال«وقام ال&/�sف . ع�� الف<ح«ل\اه�ة ض&� aق�س ما N\&ى أمام (اب ا

 .م� (احات ال&\;� األق<ى ال&�ارك» الt�4«(اعالن 0/ا(ه األول تtj ع��ان » ال&ع4�«ل;&اعة 
 ���a�/\&ب�اء م<ع� لل gه� على ت�ف�dا الgة االح/الل ه&ijم tي، صادق&Z¡م االب�ا�jوفي ال

 وق/ا، واغلقه ٥٩ب�ا¡Z&ي ال���d، و0عادة االح/الل م�ع رفع االذان خالل شه� اذار في ال�jم اال
Zة a&� وته��� ال&عال? ی�م��، وأع&ال ت;��W مقابل اس/�احة ال&\;� االب�ا¡Z&ي في اaار ع&ل

  .اإلسالمZة
  ١٤ص/٥/٤/٢٠٢١ال�س/�ر 

*** 
  سلsات االح/الل ت�<F 0ام��ات ج�ی�ة في (اب العام�د

  

 ب/�F�0 0ـام��ات م�ا��ـة ٢٠٢١إب��ل /  نZ\ان٤ق? بل�Nة االح/الل اإلس�ائ�لي، األح�، ش�ع�a tا
  .ج�ی�ة في (اب العام�د وس� م�ی�ة الق�س ال&j/لة

ّوF\jW شه�د �Zان فإن �aاق? بل�Nة االح/الل ق� ش�عt ¢ه� ال��م ب/�F�0 0ام��ات ج�یـ�ة فـي 
  .م�sقة (اب العام�د

، فــي مjاولــة مــ� ٢٠٠٠م�ا��ــة إســ�ائ�لZة مpiفــة م�ــg العــام وت^ــMع القــ�س ال&j/لــة ل&��1مــة 
ح�iمـة االحـ/الل إلحiــام الـ\�sZة علــى ال&�ی�ـة ال&ق�ســة وتـx��M ال^�ــاق أكpـ� علــى الفلـ\�����s، الــى 

  .جانF ال/ع%�%ات األم�Zة ال/ي ح�لt الق�س إلى ث�Lة ع\��iة
ًا فـي ال;ـ%ء الـ�dقي مـ� القـ�س ون�d االح/الل م�ات الLـام��ات فـي أحZـاء ال4لـ�ة الق�N&ـة تj�یـ�

قل/ـ\ه�ل م�ا��ـة aـ� ال&�ی�ـة 0افـة وال&/�افـ�ی� إل�هـا " ن�1ة القـ�س"(idل عام ض&� م^�s أaلx علZه 
ــة ف�هـــا ــ� ت0�jـــات  .ورصـــ� 0ـــل ح�0ـ ـــى رصـ ــgه الLـــام��ات تهـــ�ف (األســـاس إل ــ�� أن هـ نو�0Qـــ� ال&ق�سـ

ردع ع&لZــات ال&قاومــة ال&j/&لــة، الفلــ\��s) �����sقــة ت�/هــD ال^ــ<�صZة (ــidل �40ــ�، (اإلضــافة إلــى 
  .وتjل�ل الj�ث (ع� وق�عه وج&ع ال/فاص�ل

ج�ـ�ب القـ�س ال&j/لـة، ) ج�ل�(وأنdأت ق�ات االح/الل مق�ا ل&�ا��ة هgه الLام��ات في م\/��aة 
(ال/�\�x مع 0افة ال;هات اإلس�ائ�لZة مpل وزارات اإلسiان وال&�اصالت وغ��ها ل^�مة ق�ات االح/الل م� 

وتL&ـ� ال^sـ�رة، فـي م�ا��ـة الـ�dارع 0افـة ورصـ� غ�ـ� ال&ل/ـ%م�� (قـ�ارات إ(عـاده? عـ�  .ام��اتهاخالل 0
ال&�ی�ة وم� ی%ع? أنه? م� م�فhg الع&لZات ض� أه�اف إس�ائ�لZة، م� خالل 0ـام��ات م�ا��ـة ذZ0ـة تع&ـل 

  .على ت\;�ل أرقام ل�حات ال\Zارات ال/ي ت&� م� خالل ال�jاج% اإلس�ائ�لZة
  �٤/٤/٢٠٢١ة الق�س م�قع م�ی

***  



  

 
١١

  ٌم�اجهات في م�اxa م/ع�دة م� الق�س والMفة الغ�ZWة
  

ٍ، م�اجهـات فـي عـ�ة ٤/٤/٢٠٢١ شه�ت الق�س ال&j/لة والMفة الغ�ZWة، الل�لـة ال&اضـZة األحـ�
  .م�اxa، خالل ح&لة ده? واع/قال في م�اxa م/ف�قة (الMفة الغ�ZWة والق�س ال&j/لة

 t&j/لة، اق/j&قق�ات االح/الل اإلسـ�ائ�لي بلـ�ة ح%مـا شـ&ال شـ� القـ�س، ل/�ـ�لع ففي الق�س ال
ال&�اجهات مع أهالي ال4ل�ة، وأaلx ج��د االح/الل خالل ال&�اجهات ق�ابـل الـ<�ت والغـاز (piافـة صـ�ب 

ٍوفي سZاق م/<ل، أص�F شاب فلـ\��sي قـ�ب ال;ـ�ار الفاصـل فـي خ�Wـة أم اللjـ?  .ال&�ا���a في ال4ل�ة
  .&j/لةش&ال غ�ب الق�س ال

ٍوأفـادت مـ<ادر مjلZــة أن قـ�ات االحـ/الل قــ� أaلقـt ال�ـار علــى شـاب مـ� بلــ�ة ق�sـة، وأصــاب/ه  ّ
  ....واع/قل/ه ق�ب ال;�ار الفاصل في خ�Wة أم اللj? ش&ال غ�ب الق�س ال&j/لة

  ٤/٤/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 
***  

   م�ا���a م� الق�س٧االح/الل Nع/قل 
  

 م�ا���a ب��ه? أب واب�ه عقF ٧إلس�ائ�لي، ال��م االث���،  اع/قلt ق�ات االح/الل ا-الق�س 
، إن ق�ات االح/الل اق/t&j ال{Z\��ة ف;�ا "وفا"وقال شه�د �Zان، لـ  .ده? وتف/�Z م�ازله? في الق�س

hواع/قلt الdاب �Z<ل لQ ع�4� ووال�ه لZ� Q<ل ع�4�، والdاب دمحم ول�� ع�4�، (ع� تف/�Z م�ازله?  h
  .ل�ةفي حي ع�4� م� ال4

وقالt م<ادر مjلZة، إن ق�ات االح/الل اق/t&j ع�ة أحZاء في م^Z? قل��Nا وداه&t ع�دا م� 
مj&�د اب�ا¡Z? ع%مي م��s، وخال� دمحم ع%مي م��s، ومQم� م�<�ر : ال&�ازل ق4ل أن تع/قل ال�dان

  .ورامي م�<�ر
ة Nع�دان لعائلة واق/t&j ق�ات ��40ة م� ج�Z االح/الل ف;� ال��م م�%ل�� في بل�ة الع�%ر�

  .الع;ل�ني وعاثt خ�ا(ا وف\ادا ف�ه&ا
 ٥/٤/٢٠٢١و0الة األن�اء الفل\Z��sة وفا 

  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
١٢

  "ال|Z\�4ك"تق�N? الئjة اتهام ض� مق�سي ب/ه&ة ال/C��j ع�4 
  

ی�م في الق�س ال&j/لة، ” ij&ة ال<لحم” ُق�مt ال�Zا(ة العامة اإلس�ائ�لZة ل&ا N\&ى بـ –رام هللا
jاألح�، الئ �&M/ات وق/ل إس�ائ�ل���“ة اتهام ض� شاب مق�سي، تZع&ل gعلى ت�ف� C��j/ال”. 

وح\F اإلذاعة اإلس�ائ�لZة العامة، فإن ال�Zا(ة العامة ق�مt لل&ij&ة الئjة اتهام (xj الdاب 
قدمحم أب� �0 م� بل�ة ص�ر (اه� ج��ب ش� الق�س، ت�جه إلZه ث&اني ته? َ ُ. 

م أن الdاب أب� �0 ن�d على م�ار أشه� في م�قع ال/�اصل وادعt ال�Zا(ة في الئjة االتها
، وأن أب�ز م��dراته “دع�ات للZnام (أع&ال مقاومة وال/C��j على الع&لZات ” ال|Z\�4ك“االج/&اعي 

 .في هgا ال&�قع ف�ل? م<�ر ی�ع� �Zه لق/ل ال�ه�د
/ى اس/L&ال اإلج�اءات وأفادت اإلذاعة أن ال�Zا(ة aلt4 م� ال&ij&ة ت&�ی� ف/�ة اع/قال الdاب ح

 .القMائZة (jقه
  ٤/٤/٢٠٢١الق�س 

*** 
  الL�4ي ح\ا(ه و�غلx ال;{�ة ماج� ال&ق�سي أم�ال على N\/�لي االح/الل

  

 األحـ� –" اإلسـ�ائ�لي "االحـ/الل سـلsات اسـ/�لt -  لإلعـالم الفل\��sي ال&�0% -  ال&j/لة الق�س
  .;{�ةال ماج� ال&ق�سي ال&�jر األس�� أم�ال على - ٤/٤/٢٠٢١

 حـ\ا(ه أغلـx ال;{�ـة ال&jـ�ر أمـ�ال على لالس/Zالء إضافة االح/الل أن مق�سZة م<ادر وأفادت
 ال&اضي، العام م�/<ف ال;{�ة األس�� م�%ل االح/الل ق�ات اق/t&j أن وسx4 .ن��ز ح��ة وفx الL�4ي،
  .الهألaف م^<<ة كانt) ش�اكل ٣.٣٢ ال�والر (شiZل ٨٤٠٠ مالي م4لغ على واس/�لt وف/d/ه،

 (ـاب حـي في م�%له م� ال;{�ة ال&ق�سي االح/الل ق�ات اع/قلt ال&اضي الdه� م� ال\ا(ع وفي
  .لل/jق�x وأخMع/ه ال&j/لة، (الق�س الق�N&ة (ال4ل�ة حsة

�0gر، أس�� ال;{�ة أن ُی�jى مMقل ال ما أمN لالس/�عاء وتع�ض أع�ام، س�عة ع� x��M/وال.  
  .م�ة كل في ت;�د كان��a tلة وألشه� م�ات ع�ة األق<ى وال&\;� الق�س ع� ال;�عة أ(ع� ك&ا

 (عــ� ،"األقــ<ى شــ�اب ت�1ــZ? "عــ� (ال&ــ\QولZة ال;{�ــة ماجــ� ال&jــ�ر االحــ/الل م^ــاب�ات وتــ/ه?
  .زغ�� نهاد الpاني ال&\Qول وس;� صZ4ح أب� م<�اح الق\امي االس/dهادh األول ال&\Qول اس/dهاد

 ج&لــة ضــ&� تــأتي ال&jــ�ر�� qاألســ� (jــx االحــ/الل ی/^ــgها ال/ــي اإل(عــاد قــ�ارات أن إلــى Nــdار
 ت�ف�ــg وتــ\ه�ل األقــ<ى وال&ــ\;� إف�اغهــا بهــ�ف القــ�س م�ی�ــة علــى االحــ/الل Nف�ضــها ال/ــي اإلجــ�اءات
 االج/&ا�Zة، الjاض�ة م�ه?، وال&�jر�� الق�س م�ی�ة qأس� Nِفق� أن إلى و�\عى .االس/sZانZة م^ssاته
  .ح�له? hه��ال;&ا االل/فاف حالة م� وت;���ه?

  ٤/٤/٢٠٢١ لإلعالم الفل\��sي ال&�%0
  



  

 
١٣

  اع/�اءات/ تقار��
  تgjی� م� م^ssات خ��sة ت\/ه�ف ال&\;� األق<ى في رمMان

  

 حgرت ال&�ا(sة ال&ق�سZة ه�ادh الjل�اني م� م^ssات خ��sة ت\/ه�ف -الق�س ال&j/لة
ض� تلD ال&^ssات ق4ل ف�ات ال&\;� األق<ى ال&�ارك في شه� رمMان ال&ق4ل، دا�Zة ل�Mورة ال/�jك 

 .األوان
وأشارت الjل�اني إلى أن األق<ى أمام خ�s داه? (ع� أن دعt ما ت\&ى (;&اعات الهiZل إلى 

 . رمMان ال&ق4لh٢٨الع�4 في " ی�م الق�س"hمQت&� ت��Mj الق/jامات 
ارك م� ولف/t إلى أن هgه ال�ع�ة تأتي في إaار تع�د م\ارات الع�وان على ال&\;� األق<ى ال&�

خالل ال/ق\Z? ال%ماني الhg ی/sلع إلى ت^<�Z ی�م ال\t4 ��0م مق�س Z� �>^Nه األق<ى لل�ه�د 
 .فق�

هgا إضافة إلى ال/ق\Z? ال&iاني الN hg\/ه�ف اق/sاع م<لى (اب ال�ح&ة وال\احة الZ��dة م� 
ِّي األق<ى، (ع�ها ًاألق<ى، ومjاولة تأس�Z الهiZل مع���ا (أداء 0امل الsق�س وال{�ادات ال�ه�دNة ف

 .»خ�sة على x��a تأس�Z ال&ع4� ال&%ع�م مادNا
ّوt��W الjل�اني أن ج&اعات ال&ع4� تjاول في هgه األNام االس/فادة م� ال%خ? الhg 0\4/ه في 

 �jون ،t\Z�Lفا (&قاع� في ال�sقادتها ت �pم� م�اص��ها ١٧ًاالن/^ا(ات األخ��ة (ف�ز س�عة م� أك 
 .وم�Q�یها ال�ائ&��

و0انt ما ت\&ى (;&اعات الهiZل دعt ال&�1&ات ال�dابZة وال&�ارس ال�ی�Zة ال�ه�دNة إلى 
 ��Mjت&� تQمh"امj/اق ?Z1ة ت�Z|Z0 ی�م االث��� "آلالف ال�ه�د في ی�م الق�س" ل/�ارس xس��اف hgال ،

 .h (ال/ق��? اله;�١٤٤٢ رمMان ٢٨ (ال/ق��? ال&Zالدh و  ١٠/٥/٢٠٢١
ً األح� غ�Wي الق�س، أh ق4ل االق/jام (^&\ة وثالث�� ی�ما، وهgه �میوس��عق� هgا ال&Qت&� 

hال&�ة األولى ال/ي ی�عى ف�ها إلى مQت&� ت��Mj بهgا الj;? الق/jام ال&\;� األق<ى، وه� ما ی0Q� أن  ُ
 رمMان القادم عالمة فارقة في ع�وانه? على ال&\;� ٢٨نال&/�sف�� اإلس�ائ�ل��� N\ع� إلى جعل ی�م 

 . ال&�اركاألق<ى
 . حاخامات ووزراء في ال�ijمة اإلس�ائ�لZة-  وفx ال�ع�ة -وس�/j�ث في ال&Qت&� 

  ٣/٤/٢٠٢١ ال&�0% الفل\��sي لإلعالم
 

  
  
  



  

 
١٤

  qفي ذ�0 ی�م الsفل الفل\��sي
aًفال فل\Z��sا في س;� االح/الل ی�اجه� أوضاعا قاسZة وان/هاكات ج\Z&ة ١٤٠ ن ن ً ً 

 

 قال نادh األس�� الفل\��sي، إن سلsات االح/الل اإلس�ائ�لي ت�اصل -فل\��s ال&j/لة 
ُاس/ه�اف األaفال الفل\�����s، م�/ه;ة ج&لة م� األدوات في مالحق/ه?، وVع�ام aف�ل/ه?، وسل4ه? 

ُقه?، ال سZ&ا ع�4 ع&لZات االع/قال ال&&�ه;ة ال/ي تidل ج%ءا م�0%�ا م� ب�Zة ع�ف أ(\� حق� ً ً ُ
 .االح/الل، وال/ي aالt اآلالف م� األaفال على م�ار عق�د

ُوأوضح ال�ادh في تق��� ص�ر ع�ه، أم� األح�، (&�اس�ة ی�م الsفل الفل\��sي الN hg<ادف 
aًفال تقل ) ١٤٠(ت االح/الل ت�اصل اع/قال ن�j ال��م ال^ام� م� نZ\ان م� 0ل عام، إن سلsا

hعاما ب��ه? أس��ان ف/Zان ره� االع/قال اإلدار) ١٨(أع&اره? ع�  qو��nع األس� األaفال في ثالثة . ً
 .)ع�ف�، وم;�و(، وال�\�ة األعلى م�ه? في س;�ي )نع�ف�، م;�و، وال�ام�(نس;� م�0%�ة وهي 

، وح/ى نهاNة ش ) ٢٣٠(، اع/قلt سلsات االح/الل ن�j ٢٠٢١ه� آذار hوم�g مsلع العام ال;ار
aُفال، غال�4/ه? م� الق�س، ح�� تidل ع&لZات اع/قال األaفال في الق�س، م� أخ�s القMاNا ال/ي  ً
ًت�اجه ال&ق�س���، ج�اء ع&لZات االس/ه�اف ال&&�ه;ة وال&/�Lرة لألaفال، وال/ي غال�ا ما ی/? اإلف�اج  ّ

�j/فاالت، أو بi) ال&�%لي«�له? إلى ع�ه? إما ��jح�� حاول االح/الل على م�ار ال\��ات القل�لة »ال ،
، وت�t0 هgه القZMة تN�jات ��40ة »س;�«ال&اضZة، ب/��jل م�ازل عائالت األaفال في الق�س إلى 

 .qعلى صع�� العالقة ب�� األaفال وعائالته?، وعلى م\/� ال&;/&ع في الق�س
، ٢٠١٥ًات ال&اضZة، وتj�ی�ا مع ب�اNة اله�ة الdعZ4ة عام وذ�0 ال/ق��� أنه على م�ار ال\��

ّصع�ت سلsات االح/الل م� ج�ائ&ها (xj األaفال وم�ها ع&لZات االع/قال، ح�� وصل ع�د حاالت  ّ
ُحالة اع/قال، جلها في الق�س، وهي أعلى ) ٢٠٠٠( ب�� صف�ف األaفال إلى ٢٠١٥االع/قال في عام 

aاأل tالa ات اع/قالZعام ن\�ة لع&ل gح/ى ال��م، ح�� بلغ ع�د حاالت االع/قال ب�� ٢٠١٥فال م� 
 aفل تع�ض�ا ٧٥٠٠، أك�p م� ٢٠٢١ وح/ى نهاNة شه� آذار ٢٠١٥صف�ف األaفال م�g عام 

ً وWع�ها، وص�رت (jقه? أحiاما عالZة وصلt ٢٠١٥ُلالع/قال، وج%ء م� األaفال الgی� اع/قل�ا عام  ّ
q&�حلة الsف�لة داخل س;� االح/الل، ن�0g م�ه? األس�لا ّل\��ات أو (ال\;� ال&WQ�؛ ت;اوز أح&� : ن

qو��فg االح/الل ان/هاكات ج\Z&ة (xj األس� األaفال م�g ل1jة  .hم�اص�ة، وأیه? ص�اح، وع&� ال��&او ّ ُ
اع/قاله? واح/;ازه?، وال/ي ت/�اقC مع ما ن<t علZه الع�ی� م� االتفا�Zات ال^اصة (j&اNة الsف�لة، 

الل ع&لZات اع/قاله? ال&�1&ة م� م�ازله? في ساعات م/أخ�ة م� الل�ل ونقله? إلى م�اك% وذلD م� خ
ال/jق�x وال/���Z، وته�ی�ه? وت�ه�4ه?، والMغ� عل�ه? في مjاولة الن/%اع االع/�افات م�ه?، وV(قائه? 

? لل/��Zع على ندو aعام أو ش�اب ل\اعات ��aلة، ع�ا ع� ت�جZه الd/ائ? واأللفا® الg4ی�ة إل�ه?، ودفعه
ناإلفادات ال&W�/iة (اللغة الع��4ة دو ت�ج&/ها، وح�مانه? م� حقه? القان�ني (�Mورة ح�Mر أح� 

 .ال�ال�ی� وال&jامي خالل ال/jق�x، وح�مان ال&�ضى م�ه? م� العالج، (F\j ال/ق���
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، و نووفقا لل/ق���، ت/�اصل االن/هاكات ال&�1&ة (xj األaفال (ع� نقله? إلى ال\;� ّ اح/;ازه? في ّ
ّ¢�وف اع/قالZة قاسZة، ف�ها �jNم الsفل م� م/ا(عة دراس/ه وم� حقه في أن 1jNى ب�عاNة عائل/ه،  ُ
ُخاصة ال&�ضى وال;�حى م�ه?، فه�اك ع�د م� األaفال م&� أص��4ا ب�صاص االح/الل س�اء خالل  ّ

، وهي نع&لZة اع/قاله?، أو ق4ل اع/قاله?، أو م&� Nعان� م� أم�اض، فإنه? ی�اجه� q ج��&ة أخ� ن
qوما ی%ال غالZ4ة األaفال األس�  .، (&ا ف�ها م� أدوات م^/لفة)الق/ل ال�sيء(سZاسة اإله&ال ال4sي 

 Dام�� ب%�ارته?، ومع ذلj&ح لل&\N ا&Z� ?ع�ة شه�ر م� رؤ�ة عائالته gم� م��jاء مWال� F4\Wُو ن
إج�اء مiال&ات هات|Zة، رغ? ال&sال�ات نت�فC إدارة ال\;� ال\&اح لألaفال ال/�اصل مع عائالته? ع�4 

Dرة م� أجل ذل�L/&ف�ضها االح/الل، ح��  .الN ال/ي �Z�>/ات الZفال م� ع&لaاألس� األ �p/\N ?ولq
، �Z&ا x4sN إج�اءاته االس/�pائZة في القان�  �i\فة القان� العMفال في الaاأل xj) االح/الل x4sNن ُن ُh ّ

ُ، 0;%ء م� سZاسات ال/<��Z ال/ي تjاول ف�ضها على اإلس�ائ�لي على أaفال الق�س ال&�ني
 .«hّملف س�«ًالفل\�����s، 0&ا ال ی/�انى ع� اع/قاله? إدار�ا، تtj ذر�عة وج�د 

  
  ١٤ص/٥/٤/٢٠٢١ال�س/�ر 

*** 

  فعالZات
ّعق�د ل? ت�s رم%�ة ال&iان.. مقام ال�4ي م�سى ِ  

  

 م�سـ? ان/فاضـة انـ�لعt ١٩٢٠م مpل هgا ال��م مـ� عـا في – م�ی�ة الق�س  م�قع–hب�اءة درز 
ــidل مsjــة تار�^Zــة علــى مــ\/� الع&ــل ال&قــاوم، إذ إنهــا أرخــt ل4�اNــة االن/فاضــات  ــي م�ســى ل/ ّال�4 ّ q ّ
ّـالdعZ4ة إ(ان االح/الل الs��4اني لفل\��s، و0انـt مـ� ال&sjـات ال/ـي أس\t ل&%�ـ� مـ� الع&ـل ال&قـاوم  ّ

��s\ـــ ــ/الل ال^ـــارجي ألرض فل ــiلt االن/فا .ّضـــ� االحـ ـــي (&^ـــا�a وشـ Wــ�عي الع� ـــة للـ Zــة فعل ــة ت�ج&ـ ضـ
ً واالح/الل، و0انt تع��4ا ع&لZا أخ�ج هgا ال�عي مـ� دائـ�ة االس/sZان ع4ـ� ال^sا(ـات " ال&قاومـة الـ\لZ4ة"ً

% ال&�ــادرة واإلقــ�ام واالل/jــام ، إلــى ح� �idّــوال&�اســالت والــ q . االن/فاضــة أول Dتلــ tةّو0انــZ4مقاومــة شــع 
t\ات لل&قاومة ال/ي 0ان م� أب�زها ¡�ة ال�4اق عام ّض^&ة ض� االح/الل، وهي أسsjل&ا س�ل�ها م� م ّ

، وان/فاضـــة الj;ـــارة عـــام ١٩٩٦، و¡�ـــة ال�فـــx عـــام q١٩٣٦، والpـــ�رة الفلـــ\Z��sة ال4Lـــ� عـــام ١٩٢٩
ّ وص�ال إلى ¡�ة (اب األس�ا� عام ٢٠١٥، وان/فاضة الق�س عام ٢٠٠٠ عام األق<ى، وان/فاضة ١٩٨٧ ً
  .٢٠١٩ّ و¡�ة (اب ال�ح&ة عام ٢٠١٧

 عــام علــى ان/فاضــة م�ســ? ال�4ــي م�ســى، ال یــ%ال ال&قــام ١٠٠وعلـى الــ�غ? مــ� مــ�ور أكpــ� مــ� 
jNّ&ل، إلى جانF أه&�/ه ال�ی�Zة وال�وحZة، رم%�ة الع&ل ال&قاوم، وق� شه� ال&قام ّ  ٢٠٢٠ م�g أواخ� عام ّ

نتsــ�رات أعادتــه إلــى واجهــة ال/ــ�اول اإلعالمــي �Z&ــا Nع&ــل الفلــ\����s علــى ز�ــارة مــ\;� ومقــام ال�4ــي  ّ
  .ّم�سى وVع&اره وال�Wا� �Zه ل/أك�� مiان/ه وأه&�/ه
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ّ 0لـ? عـ� شـ� األقـ<ى والقـ�س ال&j/لـة، و0ـان مsjـة للj;ـZج الـgی� ٢٥و��عـ� ال&قـام حـ�الي  ق
ناألناض�ل و�\��و فـي ��aـx الغـ�ر ال/ار�^Zـة ثـ? Nع�جـ� علـى ال&ـ\;�، �0نـه Nقـع نNأت� م� الdام و ن

  .قع4� ال�از م/اني. (الق�ب م� ال�4ا(ة الغ�ZWة للق�س، وفx ال�اح� في آثار الق�س وتار�^ها د
  .حفلة ماج�ة في ال&قام تع��ه إلى ص�ارة االه/&ام

xا(ات وفي ال��م الالحdان وال�dام م;&�عة م� الZnـال�ق� وشـ�ب ال^&ـ� فـي مـ\;� ومقـام  ل)
، دعـt ال�4ي م�سى ذلD الفعل ال&��d الhg أدان/ه ه��ة عل&اء فل\��s وعـ�د مـ� الفـ<ائل الفلـ\Z��sة
  .الفعالZات الdعZ4ة في الق�س إلى أداء صالة الع<� في ال&قام، وق� لق�t ال�ع�ة اس/;ا(ة واسعة

ّ ال�4ـي م�سـى بgر�عـة الـ\Zاحة، وWـ�� م;&�عة م� ال&\/����a مقـام ، اق/٧/١/٢٠٢١t&j في
ّمقsع ف��ی� ن�d ع�4 م�اقع ال/�اصل االج/&اعي أن ال&\/����a 0ـان�ا مـ\ل��j، وتـ�افقه? ع�اصـ� مـ�  ّ ُ

  .ق�ات االح/الل
نوزارة األوقاف والـQdو ال�ی�Zـة بهـgا ال/ـ�ن�Z مع/4ـ�ة (أنهـا خsـ�ة خ�sـ�ة وم�انـة وسـا(قة  ن�دت

  . األمالك ال�ق|Zة اإلسالمZة، خاصة في هgه ال&�sقة ال�ائZةF;N ال�ق�ف عل�ها لل&jاف1ة على
وقالــt الــ�زارة فــي بZــان لهــا، إن هــgا االن/هــاك ال^�sــ� ل&ــ\;� ومقــام ال�4ــي م�ســى، مــ� خــالل 
ا وق|Zـا خالـ<ا لل&ـ\ل&�� م�ـg أن تـ? وقفـه علـى یـ� ال1ـاه�  Lامه وال/;�ل في م�افقـه ال/ـي تع/4ـ� ملj/ًاق ً ًـ

  . على األمالك ال�ق|Zة اإلسالمZة�اءاع/م ه� ١٢٦٨ب��4س عام 
ّوأك� و�0ل ال�زارة ح\ام أبـ� الـ�ب أن األوقـاف، ومـ� خـالل رؤ�/هـا اإلسـ/�اتZ;Zة لj&اNـة ورعاNـة 
ال&قــام، وضــعt ال^sــ� ال/�ف�Ngــة إلع&ــار ال&قــام �aلــة العــام ع4ــ� االســ/&�ار (عقــ� اح/فالZــة مقــام ال�4ــي 

ًأب��ـل مـ� 0ـل عـام، وعلـى اع/�ـاره مقـ�ا دائ&ـا لــ / نZـ\انhم�سى، ال/ي ت;� في األس�4ع الpاني م� شـه� ً
ال/ا(ع ل�زارة األوقاف الhg سZق�م علـى عقـ� دورات تأه�لZـة للـ�عاة وألئ&ـة وخ�sـاء " معه� إع�اد ال�عاة"

  .ال&\اج� وفx ب�امج ت\/&� �aلة العام
  ال�Wا� في ال&قام

ع%�ــ% ال�جـ�د الفلـ\��sي �Zــه، االع/ـ�اءات ال/ـي شـه�ها مــ\;� ومقـام ال�4ـي م�ســى دفعـt إلـى ت
  . واالع/Lاف �Zهصالة ال;&عةع�4 فعالZات م^/لفة، م�ها أداء 

ّوق� ع&لt ق�ات االح/الل على م�ـع الفلـ\�����s مـ� ال�صـ�ل إلـى ال&قـام غ�ـ� مـ�ة، م�هـا علـى 
ق ع��ما ن�d ج�ـ�د االحـ/الل الjـ�اج% علـى الsـ� لع�قلـة وصـ�ل األهـالي ٨/١/٢٠٢١ س�4ل ال&pال ی�م

. ًى ال&قام وأداء صالة ال;&عة �Zه، �Z&ـا ن;ـح عـ�د مـ�ه? فـي ال�صـ�ل إلـى ال&ـ\;� سـ��ا علـى األقـ�امإل
  .ّوWال&قابل، أدq الع�dات ال<الة في أق�ب نقsة إلى ال&قام (ع�ما م�ع�ا م� ال�ص�ل إلZه

، تق��a ?N^ة ال&قل�Wة في ال&قام به�ف ال&\اه&ة في تع%�% ال�Wا�،  وهـgه qوم� الفعالZات األخ�
ًالف�Lة (اتt مق/�نة (فعالZات ال�Wا� فـي األقـ<ى وال&ق�سـات ال سـZ&ا (عـ� ح&لـة اإل(عـاد ال/ـي aالـt عـ�دا  ّ ّ

  .٢٠١٥ في عام ال&�ا(sاتم� 
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ال/ي شارt0 في قلـF ال&قل�Wـة فـي مقـام ال�4ـي م�سـى،  خ�N;ة خ���ووفx ال&�ا(sة ال&ق�سZة 
فعالZة في م\;� ومقام ال�4ي م�سى جاءت �0نه أح� ّ م� ق4ل، فإن ت�ف�g هgه الال&\;� األق<ىك&ا في 

ّ اإلسـالمZة ال&ـ\/ه�فة مـ� االحـ/الل ودعـاة الفـ\اد، لjـ� ال�ـاس علـى إع&ـاره وال�Wـا� (ــه، وال ال&ق�سـات
نسZ&ا أهل الMفة الgی� ال Zs/\Nع� ال�ص�ل إلى ال&ـ\;� األقـ<ى، فهـا هـي الف�صـة إلع&ـار ال&ـ\اج�  ّ

  .وح&ای/ها
x ع�د م� ال&�ا(��s وال&�ا(sات م�ادرة إلنـdاء مi/�ـة ثقا�Zـة عامـة إلعـادة إضافة إلى ذلD، أaل
نودعا ال&�ادرو ع�4 م�اقع ال/�اصل االج/&اعي ال�dاب وأصjاب ال&i/�ات . االع/�ار لهgا ل&قام وVحZائه

  .قامالعامة لل/�4ع (الF/L واألثاث الالزم إلنdاء ال&i/�ة وVث�ائها، وتفع�ل ال�ور العل&ي وال�ی�ي لل&
ع�iمــة خ�sــF ال&ــ\;� األقــ<ى ورئــ�Z اله��ــة اإلســالمZة العلZــا فــي القــ�س، الــZdخ  وقــ� دعــا

ّ، أب�اء الdعF الفل\��sي إلى ز�ارة م\;� ومقام ال�4ي م�سى، وأك� فيhص�4 ، أه&Zة أن ٢٢/١/٢٠٢١ َ
ّی�قى ال&قام وم\;�ه حZا ب%واره وم<لZه وم�تادNه، وال&�ا(Z� ��sـه مـ��dا إلـى أن اال ً ع/Lـاف رسـالة تف�ـ� ً

ّأن هgا ال&قام س��قى MNج (ال�ع�ة والZjاة وال&<ل�� ّ.  
ّوال ت%ال الفعالZات ت�فg في ال&قام إلى ال��م، لل�فاع ع� ال&iان وح&ای/ه، 0&�قـع دی�ـي مـ� جهـة 
، وفي ذلD رسالة فلـ\Z��sة لل/أك�ـ� أن العقـ�د العـ�dة ال/ـي مـ�ت  ّورم% لل�Mال وال&قاومة م� جهة أخ� ّ q

gوال&قاومةم� h�>/ة للsjال ومMلل� xلs�&0 ان/فاضة م�س? ال�4ي م�سى ل? تفق�ه أه&�/ه ودالالته ّ ّ ّ ّ.  
  ٤/٤/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 

***  
  الق�س في ال\ا(ع ال��م ن�وة ّو0/اب شق�� مj&�د الLات�iN Fم ّالL/اب اتjاد

  

\�����s الLاتF ال�4Lـ� مj&ـ�د ّ �0م االتjاد العام للL/اب واألد(اء الفل-  وفا٢٠٢١- ٤- ٤رام هللا 
ّشق�� ل4ل�غه الp&ان�� عاما، و0/اب ن�وة ال�ـ�م الـ\ا(ع، (&�اسـ�ة مـ�ور  ً٣٠ Dـ\ها، وذلـZعامـا علـى تأس 

  .ی�م األح� لى م\�ح بل�Nة ال��4ةع
، (الjـ�Mر وأكـ� أن ال4ل�Nـة علـى اسـ/ع�اد  hرحF ع�M م;ل� بل�Nة ال��4ة األس/اذ سـ|Zان عـ�و

  .الZات sNلقها اتjاد الL/اب واألد(اء، وما N^� ال&pقف��دائ? الس/Mافة أNة فع
 Fــات وم�اقــsjاع� مــ�اد الــ\�داني فــي مــ\/هل 0ل&/ــه، مdــاد الــjواســ/ع�ض األمــ�� العــام لالت
الLاتF شق�� وتار�^ه األدبي وم\اه&اته ال�ازنة في ال&dه� الpقافي الفل\��sي والع�Wي، ودوره في تع%�% 

وت�ـاول الــ\�داني مQسـ\ي نــ�وة ال�ـ�م الــ\ا(ع ال/ــي . الل أد(ـه ال&قــاومثقافـة الــ<&�د فـي القــ�س مـ� خــ
اب م�ی�ـة القـ�س الـgی� واصـل�ا م�ـg ثالثـ�� عامـا نـ�وته?  ّـأس\ها األدیـF ج&�ـل الـ\ل�jت ومعـه �0ـار 0/
األسـZ��4ة دفاعــا عـ� الpقافــة ال&ق�سـZة والpقافــة ال�Z�aـة، وأشــار إلـى أن اتjــاد الL/ـاب واألد(ــاء ســZق�م 

  .ًألم�اء العام�� ال\ا(ق�� في األNام القادمة تأك��ا على دوره? وم\اه&/ه? اإلب�ا�Zةب/��L? ا
 �Zف أبــ� ســaقافــة عــاpــاب : وقــال وز�ــ� ال/Lــات شــق�� وأســع� األســع� والNعلــى روا gّإنــه ت/ل&ــ

ًال&ق�س��� م�g 0ان aال�ا في جامعة ب��ز�t، وأنه? هـ? مـ� �iNم�نـا ال�ـ�م، م0Qـ�ا علـى دور الpقافـة فـي 
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ًتع%�% ص&�د شع�4ا وتj�ی�ا فـي م�ی�ـة القـ�س ال/ـي ت�اجـه ال/ه��ـ� ال�ـ�مي وال&^ssـات االح/اللZـة، وأن 
  .ال�زارة س/ق�م ب�ع? ن�وة ال��م ال\ا(ع ل/�اصل ح�Mرها

ّمـ� جان�ــه، شـ�i األدیــF مj&ـ�د شــق�� فـي 0ل&/ــه االتjـاد العــام للL/ـاب واألد(ــاء، واألمـ�� العــام 
ً، م0Q�ا على دور الpقافة في م�اجهة ال\Zاقات ال&لغ�مة ال/ي تj�ق (فل\��s ال\�داني، على هgه اللف/ة

ــة اله��ــة ال�Z�aــة مــ� االســ/الب، مع/4ــ�ا أن  Nا&jقافــة لpم�هــا القــ�س ووجــ�ب ال�هــ�ض (ال Fوفــي القلــ
�j&ة االح/الل وأدوات اإللغاء والNقافة في الق�س ت�اصل ت<�یها ل�واpال.  

 �jج&�ـل الـ\ل Fـ�ث األدیــjات ال/ـي واجه�هــا ك&ـا تWنــ�وة ال�ـ�م الـ\ا(ع والــ<ع� �Zت عــ� تأسـ
  .ورغ? ذلD ¢ل�ا ثاب/�� واس/&�ت أسZ��4ا (�Mjر مق�سي دائ?

ن�وة ال��م ال\ا(ع ما زالt ت�اصـل حـ�Mرها ل&�ازلـة مق�لـة االحـ/الل وز�فـه، : "وأضاف ال\ل�jت
  ".وهي داللة على ص&�د مpقفي الق�س أمام ال/N�jات

نل/�ف�Ngـة واصـل أبـ� ی�سـف، ع4ــ� عـ� سـعادته (ـأن iNـ� فـي حـ�Mة هــQالء عـ�M الل;�ـة ا...  
ّالL/ــاب ال�Lــار وث&ــ� عsــاءه? ودفــاعه? عــ� ال&�ی�ــة ال&ق�ســة، وأكــ� أن ال&��ــ� الــ��aي ثابــt (ــأن ال 

ًان/^ا(ات دو الق�س، م��dا إلى أه&Zة الpقافة في ال�فاع ع� الق�س وه��/ها ال�اس^ة   .ن
اب وت�اول الdاع� ال&/�0ل aه، /Lاد العـام للjات االتsjة، أه? مZقا�pم�<ة االس/قالل ال �Zّـ رئ

واألد(اء وتأسZ\ه في رام هللا والق�س وتLاملZة الع&ـل خاصـة (عـ� انـ�الع االن/فاضـة األولـى وال/ـي وحـ�ت 
االتjاد وع%زت الع&ل الpقافي الـ��aي ومiان/ـه، وأث�ـى علـى جهـ�د اتjـاد الL/ـاب واألمـ�� العـام وأعـMاء 

نة العامة ل;ه�ده? في إث�اء ال&dه� الpقافي واالح/فاء بهgه ال�0�Lة األدبZة، م0Q�ا على دور الLاتF األما
  .ّال&4�ع مj&�د شق�� في الpقافة الفل\Z��sة و0/اب ن�وة ال��م ال\ا(ع

 ... Fـ�د شـق�� وج&هـ�ة مـ� ف�اعـل نـ�وة ال�ـ�م الـ\ا(ع وعلـى رأسـه? األدیـ&jم Fاألدی ?��Lوت? ت
�jرخ ال�احـل ج&�ل ال\لQا ال\&ان، وع% ال�ی� أب� م�%ر، وع&� القـ�اع��، وال&ـ&Nج�ه�، ود ?Z¡ب�اVت، و

، ورjWــي الــi��dي، وج&عــة الــ\&ان  ، ون�4ــل ال;ــ�الني، ومع/ــ% القsــF، ورفعــt ز�/ــ� نفه&ــي األنــ<ار h
  .وسامي ق�ة

dاع� أبـ� واخ//? االح/فال الhg ت? تtj رعاNة وزارة الpقافة الفلـ\Z��sة، (قـ<��ة عـ� القـ�س للـ
  .م�%ر

  ٤/٤/٢٠٢١ و0الة األن�اء الفل\Z��sة وفا
***  
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  آراء ع�ZWة
��s\ف� هللا األردن ت�أم فلjZفل  

  ح�ی� الق�س
hصZjح ان ما N;� في االردن الdق�x ه� شأن داخلي، وان الZnادة الفل\Z��sة ال ت/�خل 

مع ج&Zع ال�ول الع�ZWة لpjها ن(الQdو ال�اخلZة ألh ق�s ع�Wي شق�x، بل تع&ل على تع%�% العالقات 
على م�اصلة تق�N? ال�ع? للقZMة الفل\Z��sة، ال/ي هي قZMة الع�ب االولى، ألن فل\��s هي ج%ء م� 

 .العال? الع�Wي، بل هي قلF العال? الع�Wي واالمة الع�ZWة واالسالمZة ج&عاء
qغ�� ان ما N;� في ال&&لLة االردنZة الهاش&Zة یQث� (��sقة أو (أخ� ع h لع�ة ��s\لى فل

أس�اب م� أب�زها ان االردن ه� ال&/�ف� ال�ح�� للMفة الغ�ZWة (&ا ف�ها الق�س لل/�اصل مع ال�ول 
الع�ZWة وشع�ب ام/�ا م� ال&�Zj الى ال^لZج، وهي ال&�فg الhg م� خالله �i&N لdع�4ا الفل\��sي في 

الخ، الى جانF ... ال/علZ? أو العالج االراضي ال&j/لة م� ال\ف� الى (Znة اقsار العال? س�اء لjاجات 
 h١٤مع�4 رفح ال�4 مع م<� ألهل�ا في قsاع غ%ة ال&jاص� م� جانF االح/الل االس�ائ�لي م�g اك�p م� 

 .ًعاما
ك&ا ان االردن الdق�Z� �Z}N xه ج%ء ��40 م� شع�4ا الفل\��sي س�اء في م^Z&ات الل;�ء أو 

ال&Zn&�� في ال&&لLة على ال�حF وال\عة م� ال;انF االردني خارجها م� ح&لة ج�ازات ال\ف� االردنZة و
ًملLا وح�iمة وش{�ا، وه� االم� الhg ی�ع�نا ل/ق�N? 0ل ال�id لالردن الN hgع&ل (iل جه� على  ً

��s\اره في فلNع�دته الى د ��jه له ل&N�تق �i&N ما ?N�د وتق�d&عاب شع�4ا الZ/اس. 
xق�dا ان االردن الMNيء الهام اdة ًوالZMع قZs/\N ل ماi) ?اني ی�عpع4�هللا ال Dادة ال&لZn) 

شع�4ا ال�Z�aة في 0افة ال&jافل ال�ولZة وان ال&لD ومعه ح�iم/ه وش{�ه ی0Q�ان على ان اقامة ال�ولة 
 االس�ائ�لي –الفل\Z��sة ال&\/قلة وعاص&/ها الق�س ال���d ه� الjل ال�ح�� إلنهاء ال<�اع الع�Wي 

ن االس�ائ�لي، ألنه ب�و ذلD فإن االوضاع في ال&�sقة س/�قى غ�� –لفل\��sي وفي مق�م/ه ال<�اع ا
 .م\/ق�ة وته�د االم� وال\ل? العال&���

ك&ا ان ه�اك ال�الNة وال�صاNة االردنZة على االماك� ال&ق�سة في الق�س وفي مق�م/ها ال&\;� 
مZة وال&\ZjZة، وان االردن ی/<�q االق<ى ال&�ارك وZ�0\ة الZnامة وغ��ه&ا م� االماك� ال&ق�سة االسال

ًدائ&ا لالن/هاكات االح/اللZة لل&\;� االق<ى، االم� الhg ت��W فل\��s واالردن روا(� ع�ی�ة واساسZة 
فلjZف� هللا . م١٩٦٨وج�ه��ة (&ا ف�ها را(sة ال�م في م�اجهة االح/الل خاصة اث�اء مع�0ة ال�Lامة عام 

�s\ور فه� ت�أم فل�dال غ�ى ع�هاالردن م� 0ل ال hgال �. 
  ٥/٤/٢٠٢١ الق�س

***  
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 نال&ق�س�� في م�اجهة ال/sه�� الع�قي اإلس�ائ�لي
 ن�4ل ال\هلي

ئ�لي إلـى ته��ـ� م�ی�ـة القـ�س، (ات�ـاع سZاسـة في ت\ارع مع الـ%م� تـ\عى دولـة االحـ/الل اإلسـ�ا
ًالع�قي ض� ال&ق�س���، وم� أخ�s ف<�لها اإلخsارات ألهـالي الـZdخ جـ�اح أخ�ـ�ا (°Zـة aـ�ده?  ال/sه��

ــازله? ح/ــى آب ــاء / واالنقــMاض علــى م� أغــ\�s ال&ق4ــل، (j;ــة وجــ�د م^sــ� ت�Z1&ــي صــه��ني ل�4
�ــ� م�ی�ــة القــ�س وتغ��ــ� aا(عهــا اإلســالمي والع�Wــي مــ\ارح وحــ�ائx ت^ــ�م االســ/�اتZ;Zة الــ<ه��نZة ل/ه�

  .واالع/�اء على ال&ق�سات
ــى aــ�د ال&ق�ســـ��� وخاصــة مــ� األحZــاء ال&ق�ســـZة " إســ�ائ�ل"فــي ال�قــt الــhg تــ\عى �Zـــه و إل

الق�N&ة، وضعt م^ssات إس�ائ�لZة ت\/ه�ف جعل ال�ه�د أك��pة سـاحقة فـي ال;ـ%ء الـ�dقي مـ� القـ�س 
� س/ع/&� ال%�ادة ال&ق/�حة لل�ه�د في ال&�ی�ـة علـى اسـ/Zعاب ال�هـ�د القـادم�� ، (١٩٦٧�jال&j/لة عام 

̂ـارج، ع4ـ� مjـاوالت فـ/ح ق�ـ�ات لله;ـ�ة ال�ه�دNـة الZpLفـة مـ� دول آسـZا وVف��Znـا واألرج�/ـ�� (عـ�  م� ال
 ت�اجعها م� الـ�ول األوروZWـة، هـgا فـMال عـ� اإلعـالن عـ� مغ��ـات مالZـة إسـ�ائ�لZة ل�فـع عـ�د الـ�الدات

   .لل&�أة ال�ه�دNة ال&\/��aة في الق�س، وذلZ°) Dة ارتفاع مع�الت ال%�ادة الZ}Z4sة لل�ه�د
وفــي ال�قــt نفــ\ه ســ/�اكF هــgه ال%�ــادة لل�هــ�د فــي م�ی�ــة القــ�س وفــx ال&^ssــات اإلســ�ائ�لZة 

ي سZاسات إجالئZة م�4م;ة إزاء الع�ب ال&ق�س���، ل/�ح�له? (<&t ع�ها ع�4 إ(sـال شـ��Zة إقـام/ه? فـ
نمــ�ی�/ه?، األمــ� الــhg ســ�Qدh إلــى اإلخــالل (ــال/�از الــ�N&غ�افي لــ<الح ال&ــ\/����a ال�هــ�د (ال&�ی�ــة، 

   .في ال&ائة في ال&�q ال&��1ر) ٨٨(ل/<�ح ن\4/ه? 
 tإجـ�اءات ع�یـ�ة مـ� أجـل دفـع العـ�ب ال&ق�سـ��� إلـى خـارج م�ی�ـة القـ�س، " إسـ�ائ�ل"وق� ات�ع

ال&ق�سي Nفقـ� ه��/ـه، إذا عـاش الفلـ\��sي ال&ق�سـي خـارج القـ�س وم� ب�� تلD اإلج�اءات ال/ي ت;عل 
  .qل&�ة س�ع س��ات م//الZة، أو إذا ح<ل على ج�\Zة أخ� أو إذا س;ل إقام/ه في بل� آخ�

وت�عا ل/لD الjـاالت فـإن دراسـات م^/لفـة تقـ�ر عـ�د العـ�ب فـي القـ�س ال&ع�ضـ�� لفقـ�ان (sاقـة 
. ي، وهـgا Nع�ـي تـ�ح�له? مـ� م�ی�ـة القـ�س أو (قـاءه? خارجهـااله��ة العائ�ة له? ب��j سـ/�� ألـف ع�Wـ

نوالالفt لل��1 أن 0افة اإلج�اءات اإلس�ائ�لZة ل/�ح�ل ع�ب الق�س وضعt وفx أحiام القان� اإلسـ�ائ�لي 
الــ�ق�x وال&^ssــة ســلفا، فــ<احF األرض، ووفقــا ل�ــ\x تsــ�ر ال&لZLــة والــ\iان معــ�ض فــي أh ل1jــة 

iNفي لل�ه�دh اآلتي م� دول العال? ال&^/لفة أن Nعل� نZة الق�وم إلى فل\��s ل\لF حقه وVقام/ه، ب��&ا 
ح/ى N<�ح م�ا�aا في الق�س، وال Nفق�ها ح/ى ل� غاب س�ع سـ��ات، أو سـ�ع�� سـ�ة، أو ح&ـل ج�ـ\Zة 
، علــى عiــ� الع�Wــي صــاحF األرض الــhg تفــ�ض علZــه قــ�ان�� إســ�ائ�لZة جــائ�ة، الســ/الب أرضــه  qأخــ�

 ال�سائل، خاصـة ع4ـ� مـ<ادرة م%�ـ� مـ� األراضـي فـي القـ�س و�Wـاء ال&ـ\/��aات عل�هـا وته���ها (iافة
  .qل/لف ال&�ی�ة م� 0افة االت;اهات وتع%لها ع� (اقي ال&�ن والق� في الMفة الفل\Z��sة

م� األه&Zة اإلشارة إلى أن 0افة الjف��ات وع&لZـات ال/;��ـ� وتـ�م�� ال&�ـازل ال/ـي لـ? ت/��ـ� و
&غارWة وم�Zj ال&\;� األق<ى ال&�ارك، وg0لD في حي الZdخ ج�اح وg0لD حـي سـل�ان، ال4/ة في (اب ال
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إن&ا ت^�م األه�اف اإلس/�اتZ;Zة اإلس�ائ�لZة ال/ه���Nة في م�ی�ة الق�س، في وقt ل? ت1ه� �Zه إلى العل� 
  . الق�سسZاسة ع�ZWة وVسالمZة حZnZnة وجامعة ل&�اجهة ال\Zاسات واإلج�اءات اإلس�ائ�لZة في م�ی�ة

 ٢٦وت�عا لل\Zاسات اإلس�ائ�لZة االس/sZانZة ال/ه���Nة في م�ی�ة الق�س، (ات فـي م�ی�ـة القـ�س 
وفي مقابـل ذلـD ال یـ%ال فـي . ألف م\/��a م� ال�ه�د ال&/%م/��) ١٩٠(م\/��aة إس�ائ�لZة ی/�0% ف�ها 

�sqة علـى ال�ـ\�ة ال4Lـ� إلى �aد أغل�4ـ/ه? (عـ� الـ\Z" إس�ائ�ل"ألف مق�سي، ح�� ت\عى ) ٢٦٠(ال&�ی�ة 
وفي هgا ال\Zاق، ث&ة دراسات إس�ائ�لZة أشارت إلى أن إس�ائ�ل تـ\عى مـ� . م� أراضي الق�س وعقاراتها

وراء اص�ار الق�ان�� ال&/الحقة (dأن القـ�س ل;عـل ال&ق�سـ��� أصـjاب األرض أقلZـة ال ت/;ـاوز نـ\4/ها 
  .ل�dقي والغ�Wي خالل ال\��ات ال&ق4لةفي ال&ائة م� إج&الي سiان م�ی�ة الق�س (ق\&�ها ا) ١٢(

سـالح الهـ�م وال�ـdاaات االسـ/sZانZة " إسـ�ائ�ل"إضافة إلى الق�ان�� الع�<��ة ال&�0gرة، اع/&�ت 
في م�ی�ة الق�س، ض&� ب�نامج م�روس ل/قل�Z وج�د الفل\�����s، و�ع/�4ال;�ار العازل م� أه? وأك�4 

ــف فلــ\��sي مق�ســي ع�هــا، وتهــ�د ١٢٥لخ نjــ� ال�ــdاaات االســ/sZانZة فــي القــ�س، وأدq إلــى ســ  أل
   .ال\لsات اإلس�ائ�لZة (\Fj اإلقامة م�ه?

hوWـــال/�از مـــع الهـــ�م وال/ه;�ـــ� واالســـ/sZان، ت�اصـــل إســـ�ائ�ل ال&ـــdار�ع الع&�انZـــة وضـــ? الL/ـــل 
االسـ/sZانZة لفـ�ض أغلZ4ـة یه�دNـة (القــ�س ال&j/لـة، والع&ـل علـى ال%حــف ال&ـ�1? ت;ـاه األحZـاء الع�ZWــة 
الق�N&ة في الق�س (غ�ض م<ادرة اراض�ها j0ـي الـZdخ جـ�اح الـhg ی�اجـه أخsـ� ه;&ـة ته���Nـة خـالل 

  .االونة االخ��ة 
تـــ\/غل تjـــ�الت ال&ـــdه� الع�Wـــي واالنقـــ\ام الفلـــ\��sي، ل/&��ـــ� " إســـ�ائ�ل"الالفـــt لل&/ـــا(ع أن و

ت وال&jـال ال/;ار�ـة فـي م^ssاتهـا ب/ـ<ع�� وت�ـ�ة الهـ�م واالسـ/sZان ومـ<ادرة م%�ـ� مـ� األرض والعقـارا
وفي إaار سZاساتها ال/ه���Nة (&�ی�ة الق�س، p0فt ال&Qس\ة اإلسـ�ائ�لZة مـ� م^ssاتهـا . م�ی�ة الق�س

لف�ض األم� ال�اقع ال/ه���h في م�ی�ة الق�س خالل ف/�ات حiـ? ن/�Zـاه�، وم�هـا م^sـ� للZnـام (ع&لZـات 
خــل األحZــاء الع�ZWــة (&�ی�ــة القــ�س، مpــل حــي جــ�ف وVزالــة آالف ال&�ــازل، (°Zــة 0ــ\� ال/;&ــع الع�Wــي دا

   .الZdخ ج�اح والع�%ر�ة
وWعـ� . نألف مق�سي مهـ�دو (ـال�sد إلـى خـارج م�ی�ـة القـ�س) ٣٥(ون/Z;ة تلD ال&^ssات ث&ة 

نإصـ�ار القـان� اإلســ�ائ�لي ق4ـل عـ�ة ســ��ات، والقاضـي ب/ه��ـ� قsــاع ال/علـZ? الع�Wـي فــي م�ی�ـة القــ�س، 
/�ائZة واإلع�ادNة، فإن ش�ح ال/�ان\ف�� ال ی%ال Nالحx ثالث�� ألف فل\��sي م� خاصة في ال&�حل/�� االب

   .qالق�س للj<�ل على ف�ص ال/علZ? في (Znة م�ن وق� الMفة الفل\Z��sة
 tــ�دت " إسـ�ائ�ل"و0انـa)ة عـام ) ١٥Z��dوق4ــل ١٩٦٧ألـف مق�ســي أث�ـاء اح/اللهــا القـ�س الــ ،

q� ارتLــاب م;ــازر م�وعــة فــي العــام ال&ــ�0gر فــي قــ�  (عــ١٩٤٨ذلــD تــ? aــ�د ســ/�� ألــف مق�ســي عــام 
القــ�س، وWــidل خــاص فــي ق��ــة دیــ� Nاســ�� ال/ــي ارت4Lــj) tــx أهلهــا م;ــ%رة م�وعــة فــي شــه� نZــ\ان 

   .نعلى ی� الع<ا(ات ال<ه��نZة الهاغاناة والd/��١٩٤٨م� عام / أب��ل/
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وفــي هــgا . ر العــازلفــي تــ\ارع مــع الــ%م� فــي مjاصــ�ة م�ی�ــة القــ�س (ال;ــ�ا" إســ�ائ�ل"وتــ\/&� 
ــات ال�4ــاء فــي ال;ــ�ار ال&ــ�0gر حــ�ل ال&�ی�ــة ال&ق�ســة (اتــt فــي  الــ\Zاق تــ��d دراســات Zإلــى أن ع&ل 

 �0ل� م/�ا، س�/? م� خاللـه عـ%ل م�ی�ـة القـ�س دN&غ�ا�Zـا وجغ�ا�Zـا عـ� ١٦٥نهاNاتها، ح�� سZ&/� إلى 
  .مsZjها الع�Wي في الMفة الغ�ZWة

ن��Nـة االسـ/sZانZة ال/ـي ی�اجهـا ال&ق�سـ�� فـي حـي الـZdخ جـ�اح و��قى الق�ل (أن اله;&ـة ال/ه�
إلف�اغ م�ی�ة الق�س مـ� " إس�ائ�ل"م�g ع�ة شه�ر، ت��رج في اaار ع&لZة ال/sه�� الع�قي ال/ي ت&ارسها 

  .أهلها ال&ق�س��� وف�ض دN&�غ�ا�Zا إس�ائ�لZة ته���Nة إحاللZة
  كاتF فل\��sي مZn? في ه�ل��ا*

  ٥/٤/٢٠٢١: ٢١ع�Wي 
*** 

  الق�س (jاجة ل&� ی�قgها ول�Z ل&� p&Nلها
  

  إب�ا¡Z? دع���: (قل?
ی�ور نقاش ��40 ح�ل الق�س واالن/^ا(ات وتsالF جهات م^/لفة فل\Z��sة وع�ZWة واسالمZة، 
(إعsاء الف�صة ال�Mور�ة إلج�اء االن/^ا(ات داخل الق�س ول�Z في مsZjها فق� وال\&اح لل&ق�س��� 

 .االن/^ا(اتً(أن dNار�0ا ع&لZا (
نوهgه قZMة ت4�و شiلZة ولt\Z ج�ه��ة ألن ال&ق�س��� Zs/\Nع� ال&dار0ة (االن/^ا(ات 

 .ًب�سائل م^/لفة اذا م�ع االح/الل اج�اءها م��انZا في عاص&/�ا ال&�ع�دة
والZnjقة ان الق�س (jاجة ماسة ل&� Nع&ل على انقاذها م� م\اعي ال/ه��� وال\�sZة ال;غ�ا�Zة 

qخاصة ون�j ن� االس/sZان الhg ی/�سع (ال&�ی�ة في م^/لف احZائها وم�اaقها، 0&ا ال ب� وال\iانZة، 
 �����s\ان ال�ه�د أساسا وللفلi\ة للZ\Zة رئZdZ}ق�مه االح/الل م� خ�مات مN ی� ع� واقع ما�jًم� ال

Dة ذل;Z/ن. 
�ر على تق�N&ه لق� رص�ت ال�ijمة م�الغ مالZة ل�ع? ال/;ار (ال&�ی�ة وهي تjاول تق�N? ما تق

ًوما N\&ح (ه االح/الل أساسا م� خ�مات م^/لفة، ول�L الق�س (jاجة ل&ا ه� اك�p م� دع? وم\ان�ة 
وتع%�% لل<&�د واله��ة ال�Z�aة، وهgه ال ت/��� على ال\لsة ال�Z�aة فق� ول�Lها م\QولZة ع�ZWة 

ن الgی� ی/هاف/� على ال/Z4sع واسالمZة شاملة ألن الق�س قZMة دی�Zة م� ال�رجة االولى، وعلى هQالء
ًمع االح/الل ان �j>N م� غف�ة هgه الjالة ال;��نZة واالدراك ان اس�ائ�ل لt\Z ول� ت�L حلZفا ض�  ن
ای�ان أو غ��ها وان&ا هي خ�s ی/ه�د الdعF الفل\��sي (iل مق�ساته، وان ال\الم وال{�Z ال&d/�ك ال 

 .ق�i&N تZnjقه إال (اس/عادة الjق� الفل\Z��sة
أك� ال�اxa ال�س&ي (اس? وزارة ال^ارجZة االم��Z0ة الZnjقة ال/ار�^Zة ان الق�س والMفة الغ�ZWة و

وم�تفعات ال;�الن هي اراض مj/لة، (االضافة الى قsاع غ%ة الhg ت^ل� م� االح/الل ال&�اش� وما 
 .ی%ال Nعاني م� الj<ار والعق�Wات االس�ائ�لZة
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�ول/�� N\&ح (ال{�Z ال&d/�ك (�iامة لLال ال;ان��4 واأله? ان هgا ال�اxa قال ان حل ال
الفل\��sي واالس�ائ�لي، وان واش��s تع&ل على بgل 0ل ال;ه�د ل�فع آفاق هgا الjل وت�ع� اس�ائ�ل الى 

 .االم/�اع ع� اNة خ�sات احادNة 0االس/sZان
ق�م 0ل ال�ع? وال/أی�� ًوهgا 0الم ی4�و اN;ابZا للغاNة خاصة وانه N<�ر م� االدارة االم��Z0ة ال/ي ت

لالح/الل، ول�L األه? م� هgا الLالم ه� الع&ل على ت�ف�gه واالل/%ام (ه ومقاومة 0ل م� N^الفه أو Nع&ل 
على تق��Mه، أh ان على واش��s اال تL/في بهgا الLالم الhg س&ع�اه م� 0ل دول العال? واالم? ال&/j�ة 

 .ه االح/الل Nق/ل 0ل االح/&االت ل/jق�x هgه ال&�ا��وال&Qس\ات ال�ولZة ال&^/لفة، ول�L ما Nق�م (
ًوما ن�اه ال��م تق���ا، م� اس/sZان وته��� وته;�� لل&�ا���a وه�م لل&�ازل، اك�4 دل�ل على ان 
qاالح/الل ال N\&ع وال یه/? (الLالم وال یQث� �Zه س� الق�ة (أشiالها ال&^/لفة م� سZاسZة واق/<ادNة 

g1ل هN اgiة، وه��i\وع xق�j/ة لZات الفعل�s^وات^اذ ال gاجة الى ال/�ف�j) ابي االم��0ي;Nالم االLا ال
 .حل ال�ول/�� (الidل ال&sل�ب وال&�sقي وع�م االك/فاء (ال�C0 وراء ال\�اب

qت&/لىء ال<jف وال&�اقع االخ�ار�ة ال&^/لفة (الق<� ع� االس� وأهال�ه? وال&عاناة ال/ي و
، وم� نه? م� ی�خل عق�دا في االس� أو Nفق� أح� أف�اد عائل/ه دو أن ی/&�i قNعان�نها (idل غ�� م\�4 ً

 .م� ال&dار0ة و�%�� األس� م� معاناته
نلق� س;ل ��p0و أح;ام هgه ال&عاناة ول�L اع/ق� ان على ال&Qس\ات ال�Z�aة ت�ث�x هgه 

� ان ال&sل�ب أك�4 االح�اث (الF/L واالفالم ال�ثائZnة، وأنا أع�ف أن ه�اك م� jNاول ذلD ول�Lي أع/ق
ًك��pا وال ب� م� صZانة هgا ال/ار�خ (iل تفاص�له وأصالة الgی� ی�فع� الp&� غالZا  .نً

تع;% الLل&ات ع� تق�N? ما یل%م (xj هQالء األ(sال ومعاناة أهال�ه?، وال ��i&Nا الق�ل إال ان�ا 
ًن��jي إجالال واح/�اما له? و�ف/^� شع�4ا به? وس1Zل ال��a ی�0gه? عل  .ى م� األجZالً

  ٤/٤/٢٠٢١الق�س 
***  

  اخ�ار (االن;ل�%�ة
More than 80 settlers defile Al-Aqsa courtyards 

 
81 Jewish settlers stormed on Sunday morning the courtyards of the holy Al-Aqsa Mosque in 

Occupied Jerusalem. 
The Islamic Endowments Department in Occupied Jerusalem said in a statement that the 

settlers broke into the Mosque courtyards under Israeli police protection.  

The occupation police facilitated the settlers’ provocative tour of the courtyards of the Al-Aqsa 

Mosque.  

Palestinian Information Center 4-4-2021 

***  

 

 

 
 



  

 
٢٤

Palestinian citizen forced to demolish his own house in Jerusalem 
 

JERUSALEM, Sunday, April 4, 2021 (WAFA) – Israeli occupation authorities today forced a 

Palestinian citizen to demolish his own house in the neighborhood of Jabal al-Mukabbir in 

occupied Jerusalem, under the pretext of lacking a construction permit, according to local 

sources. 

Amer Shkerat, a citizen of Jabal al-Mukabbir, embarked on tearing down his own house in the 

neighborhood to avoid paying exorbitant costs if the Israeli-run Jerusalem municipality carries 

out the demolition on its own. 

Using the pretext of illegal building, Israel demolishes houses on a regular basis to restrict 

Palestinian expansion in occupied Jerusalem. 

At the same time, the municipality and government build tens of thousands of housing units in 

illegal Jewish-only settlements in East Jerusalem for with a goal to offset the demographic 
balance in favor of the Jewish settlers in the occupied city. 

Palestinians in East Jerusalem, a part of the internationally recognized Palestinian Territory that 
has been subject to Israeli military occupation since 1967, are denied their citizenship rights 

and are instead classified only as "residents" whose permits can be revoked if they move away 
from the city for more than a few years. 

They are also discriminated against in all aspects of life including housing, employment and 
services, and are unable to access services in the West Bank due to the construction of Israel's 

separation wall. 

 2021-4-4Wafa   

*** 

 

Occupation soldiers shoot at a man, arrest him near Jerusalem 
 
RAMALLAH, Sunday, April 04, 2021 (WAFA) – Israeli occupation forces last night opened 

gunfire at a Palestinian young man in the village of Qatanna, about 12 km northwest of 

occupied Jerusalem, and arrested him while bleeding, according to local sources. 

Soldiers opened gunfire at Yaaqoub Mohammad Faqih, 20, injuring him in the foot. He was 

left to bleed helplessly for a few minutes before soldiers surrounded and detained him. 

No further details were available regarding the shooting incident. 

Israeli occupation forces have a long record of shooting or even killing Palestinian civilians 

under false security pretenses. 

 2021-4-4Wafa   

*** 
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