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 ّال$�ض�عات ال�اردة في ال.ق��� تع�3 ع& وجهة ن�0 /.ابها. 
 ة )اخ.?ار )ع< الفق�ات مــ& أصل@Aال.?�ف م& ق3ل الل C.ی 

  قاالت أو األخ�ار ال.ي ت�د في ال.ق��� لH.@اسـF ذلD)ع< ال$
 .مع حCA ال.ق��ـ� وم�ض�عه

 ـاب أو.Mال.ق��� )ع< ال$قاالت ال$.�ج$ة ل &H$Nة م& تOّالغا 
 ّمف��M& غ��HH& وVس�ائHلHH& ه� إب�از وجهة ن�0 هQالء الM.ـاب
  ئســ�اء ال$�Q�ة أو ال$عارضة ل]Yاسة إس�ائHل، م$ا ی.Yح للقار

  .إل`الع على وجهات ال@�0 ال$[.لفةف�صة ا
 و القـ�س )إصـ�ارQcـة لــYMـة ال$ل@Aا النتقـ�م اللfخ�ـار األ.ق��ـ�  هــg ــ�ميHال

یـ�زع علـى ال$ع@HـH& وال$ه.$ـH& إضـافة إلـى ت�ز�عـه علـى نiـ� )hcل ورقـي 
  . ألف ن][ة إلM.�ونYة٢٥٠

  ة مالح0ـات أو اق.�احـات، /$ـاOله ال.ق��� أ?O &$ة أن ت.لقى م@Aو�]ع� الل
  .�حF اللA@ة )إرسال ال.ق��� ل$& ی�غFت
  ة على@H3$ة على اله�اتف وال$�اقع ال@Aال.�اصل مع الل &h$O اتOه الغاfوله

  .غالف هfا ال.ق���
  

  
  ناللA@ة ال$لYMة لQcو الق�س
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  اخ�ار )االنAلH#�ة
 Over 90 Settlers Defile Aqsa Mosque. ٢٢  
 Israeli police raid East Jerusalem hotel to suppress an event on 

Palestinian elections. ٢٢  
 Palestinian mayor of West Bank town assaulted by Israeli 

settlers when he intervened to help a child. ٢٣  
 Palestinian officials lash out at Israel for banning an elections-

related event in occupied Jerusalem. ٢٣  
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 نشQو سYاسYة
  ًإدانة ل$@ع إس�ائHل اج.$اعا ح�ل االن.[ا)ات في الق�س الYp�cة

    

دان� وزارة ال[ارجYة وال$غ.��H& الفل]Y@Hwة ...  <<-  /امل اب�ا�CY وال�/االت-الق�س ال$i.لة 
ة اإلس�ائHلYة انعقاد لقاء تcاور ح�ل مcار/ة فل]H@Hwي الق�س الYp�cة ال$i.لة في  �̀cم@ع الg

  .ا)ات الفل]Y@Hwة ال$ق�رة في أOار ال$ق3ل، واع.قال ع�د م& ال$cار/H&االن.[
مQش� خ�Hw على م�sp دولة االح.الل اتAاه مcار/ة الق�س في «واع.�3 بYان ال�زارة أن ال$@ع 

  .«االن.[ا)ات ما Oع@ي أن@ا أمام م�اجهة قادمة
ل�O$�ق�ا`Yة الفل]Y@Hwة، ت�ی& ال�زارة )أق]ى ال��ارات هfا الع�وان على ا«وجاء في الY3ان 

&Hف�wات ال$�قعة وال$ل#مة للYpا لالتفاiوتع.�3ه ان.هاكا فاض».  
حاص�ت ق�ات االح.الل مhان انعقاد اللقاء في ف@�ق اإلم�]ادور في حي الYcخ «�F[i الY3ان و

  . «قج�اح وأغلق� ال�w ال$QدOة إلYه
 اس.�عاءات لل$��ل أمام اع.قال ع�د م& ال$cار/H& وت]لCY آخ��&«وأشار الY3ان إلى 

  .«م[اب�اتها
 f@لها م.iة ال.ي تYp�cل )ع� س$احها )انعقاد االن.[ا)ات في الق�س الHتعل& إس�ائ C١٩٦٧ول 

  .وق� ض$.ها الحقا في خ�wة لO Cع.�ف بها ال$A.$ع ال�ولي
 xYقي م@ها عاص$ة ٣٠٠و���cال �wcال �H@Hw[ع.�3 الفلO ي في الق�س ال.ي@Hw[ن ألف فل

   .نة ال.ي ی.wلع� إلHهالل�ول
 gأ C0@ة وتالح� م& یYp�cة في الق�س الY@Hw[ة الفلwة لل]لOادYم0اه� س gل أHوت$@ع إس�ائ

  .فعالYات )اس$ها
ة  �̀cة«م& جه.ها، قال� الOوأ`ل� س�احه$ا في ال@ها �Hقi.لل &H?]اد شY.اق Cت « CO�ندو تق

  .م#�� م& ال.فاصHل
قخ� فاضح «�نYة ح]H& الYcخ فاع.�3 أن ق�ار ال$@ع نأما رئ�Y اله�Hة العامة للQcو ال$

  .>>...«لالتفاYpات
ن�0اءه «وأشار بYان ال[ارجYة الفل]Y@Hwة إلى م�اسلة وز�� ال[ارجYة ر�اض ال$الMي ... <<

وزراء خارجYة ال�ول األعNاء في ال��ا�Yة ال�ولYة وVلى األمH& العام لألمC ال$.i�ة `ال3هC فHها ب.i$ل 
 CاتهYولQ[ة في الق�سمY���c.ا)ات ال].االن &Hh$.ل لHغ} على إس�ائNال(»...<<.  

 g٨ ص٧/٤/٢٠٢١ال�أ 
*****  
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  نال ان.[ا)ات ب�و الق�س:  ح]H&ال$ف.ي دمحم
  

أك� ال$ف.ي العام للق�س وال�Oار الفل]Y@Hwة، خFHw ال$]A� األق?ى ال$�ارك، الYcخ  -الق�س 
�س ال$i.لة ت�شiا وت�شiYا وان.[ا)ا، وع�م اج�ائها في ندمحم ح]H&، أن ال ان.[ا)ات ب�و م�ی@ة الق

العاص$ة Oفق�ها مع@اها ومغ#اها، وت�H3w ع$لي ل?فقة ت�مF الفاشلة ال.ي جعل� الق�س عاص$ة م�ح�ة 
 .للYMان اإلس�ائHلي

وش�د ال$ف.ي ح]H& على أن اس.�@اء الق�س م& االن.[ا)ات الg سF3 /ان، م�ف�ض دی@Yا 
@Yا وفل]Y@Hwا، و �FA أن ت�ف< ع��Yا واسالمYا ودولYا، ألن الق�س ج�ه� فل]Hw& وقل3ها وال h$O& و̀و

وأك� أن الق�س )ال@]�ة ل@ا ت�Nب في اع$اق حNارت@ا وعقH�ت@ا  .ان.#اع القلF م& هfا الA]� الفل]Hw@ي
نوتار�[@ا واله��ة الفل]Y@Hwة )hcل عام، فال Yp$ة لفل]Hw& /أرض وأg ن0ام في فل]Hw& ب�و أن 

Mن� الق�س هي ال�3صلة واألساست. 
&H[ا : وقال ال$ف.ي حiا)ات ت�ش].ة وخاضعة ت$اما لالنY@Hw[إن الق�س ج#ء م& االرض الفل

وت�شiYا وان.[ا)ا، وأن اب& الق�س له ال�i ان ی�شح نف]ه الن.[ا)ات ال$Aل� ال.��cعي واالدالء 
والcعF الفل]Hw@ي وفل]hc( &Hwل n)?�ته )hامل ال��iة للقائ$ة ال.ي ی� انها تiق� م?لiة الق�س 

عام، وف� االج�اءات وال.�ت�Hات ال.ي ت.[fها لA@ة االن.[ا)ات ال$�/#�ة، ووف� ما ه� مع�وف في ال�ول 
 .نم& وج�د م�اقH3& دولHH& او مQس]ات مA.$ع م�ني وهfا ح� ل.�M الع$لYة ن#�هة ت$اما

اذا : )ات أم� م�ف�ض، وقالواع.�3 أن اس.�@اء الق�س الg سF3 م& االس�اب م& االن.[ا
اس.�@�H الق�س الg سF3 م& االس�اب او ضغ} م& الNغ�`ات فان الع$لYة االن.[ابYة فق�ت مع@اها 
نومغ#اها، و�ال.الي ال اع.ق� ان فل]Y@Hwا واح�ا ی�اف� أن ال ت�M الق�س في صلF الع$لYة االن.[ابYة 

��iى اب@اء الق�س الwعO ا وان.[ا)ا، وأنiYا وت�شiوفي ارض الق�س في ت�ش Cة /املة لألدالء )أص�اته
 Cالء اهل الق�س لهQه ، gال3ل�ة الق�O$ة واحYائها وفي ال$@wقة ال�اقعة في نwاق ج�ار الف?ل الع@?�
ال�i الMامل /]ائ� اب@اء شع3@ا ح�H$ا ت�اج�وا )أن Oق�م�ا )الع$لYة االن.[ابYة ت�شiYا وت�شiا وان.[ا)ا 

 . ال.�ت�Hات ال.ي ت.[fها اللA@ة ال$�/#�ة لالن.[ا)اتعلى ال�جه االك$ل ووف� /ل
ال اع.ق� ان الف?ائل الفل]Y@Hwة وم�hنات الcعF الفل]Hw@ي و/ل االتAاهات ال]YاسYة : وتا)ع

ألب@اء شع3@ا Yw.[Oع ان ی@]F ل@ف]ه ان ی.Aاوز الق�س في قYNة االن.[ا)ات، وال h$O& لفل]Hw@ي 
نوارضه ال$ق�سة ان �w]O ب�اله ان ت�M الق�س خارج الع$لYة م[ل� وم@.$ي لفل]Hw& ودی@ه وو`@ه 

gاالن.[ابYة، /$ا أن االراضي الفل]Y@Hwة في القان� ال�ولي مi.لة والق�س ج#ء م@ها، وما �AO في هfه  ن
gاالراضي ال$i.لة FAO ان �AO على الق�س ت$اما، وان ال نق3ل )اg حال م& االح�ال ال في ال�Yادة وال 

nال$A.$ع ال$�ني وال على م].� االف�اد في ال$A.$ع الفل]Hw@ي، و�ال.أكH� ل& تق3ل الق�ائC الف?ائل وال 
 .ال$.�شiة اس.�@اء الق�س م& االن.[ا)ات

)ال.أكH� /ل الف?ائل والق�ائC وال$A.$ع الفل]Hw@ي ت�ف على ع.�ة مه$ة م& حYاتها : وقال
ب@اء شع3@ا وال الف?ائل والق�ائC ال.ي ق�م� ال]YاسYة وم]�Hتها ال@NالYة، ولM& )ال.أكH� ال h$O& أل
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ودعا ح]H&، اب@اء شع3@ا  .نوسAل� ان تق3ل )ان ال ت�M الق�س فهي صلF وع$� الع$لYة االن.[ابYة
الى االص�ار على اقامة االن.[ا)ات وانAاحها، ألن ال�ضع الفل]Hw@ي iO.اج الى ج$ع الMل$ة ووح�ة 

إن االن.[ا)ات ال.Y���cة هي : ، وقال٢٠٠٦ لC ت�A م@f عام ال?ف والى اج�اء هfه االن.[ا)ات ال.ي
nشهادة وثقة م& ال@اخF لل$@.[F وال$�شح، هي صiYiة وجائ#ة ش�عا، بل في ��وف@ا الiاض�ة ن� أن 

 .االن.[ا)ات قYNة مه$ة وح]اسة )ال@]�ة ألب@اء شع3@ا الفل]Hw@ي وخاصة انها تعwل� لف.�ة `��لة
 ،&H[ال.ي وت$@ى ال$ف.ي دمحم ح CYواألس� ال$.فقة مع ال$�اس �Hة وف� ال$عایYاب].ة االنYالع$ل �H[أن ت

 .ص�رت ل.@CY0 االن.[ا)ات، و/fلD االج�اءات وال.�ت�Hات ال.ي ت.[fها لA@ة االن.[ا)ات ال$�/#�ة
 ٦/٤/٢٠٢١و/الة األن�اء الفل]Y@Hwة وفا 

*****  

sY@خ: ج �Hال]ف&HH$أم &HولQ[$رسائل ل tي ی�عc��  
  

sY@ج  - CYإب�ا� �Hال]ف ،sY@ة في ج�i.$ال Cاألم n�ل &Hw[ل�ولة فل Cال�ائ Fال$�اق tع( 
قخ��cي، ی�م ال�الثاء، رسائل لل$ف�ض ال]امي لiق� االن]ان )اشلYة، وال$ق�ر ال[اص )iالة حق�  ق
ناالن]ان في فل]Hw& ماhOل لD@H، وال$ق�ر ال[اص لإلع�ام خارج إ`ار القان� م�ر�� تH�ب�ل، ح�ل 

 .$ة اع�ام الcهH� اسامة م@?�ر وج�ح زوج.هج��
Fو`ال &HولQ[$ي الcخ�� �Hه  ال]فfة، )إدانة هY$األم CاتهOوم& خالل وال Cف.ه?( &HH$األم

ال��A$ة والع$ل على وsp اس.ه�اف ال$�نHH& الفل]HH@Hw& وض�ورة مiاس�ة ال$]QولH& ع& هfه 
.الل، ت��A� الcعF الفل]Hw@ي م& إن]انH.ه ت�اصل إس�ائHل، ال]لwة القائ$ة )االح: وقال .ال��A$ة

واس.ع$ارها لألرض الفل]Y@Hwة، وت�اصل ق�ات االح.الل ق.ل ال$�نHH& الفل]HH@Hw&، )$& فHهC األ`فال، 
  .في أع$ال ع@ف ال مع@ى لها

وه� أب ل[$]ة أ`فال، ) ً عاما٤٢(وأشار خ��cي إلى أن ال$�ا`& الفل]Hw@ي أسامة م@?�ر 
ن�اال ش$ال غ�ب  على ی� ق�ات االح.الل اإلس�ائHلي )الق�ب م& بل�ة ب�H في رأسهgأصY�( FHار نار 

  .الق�س ال$i.لة، واس.cه� ل�n وص�له إلى ال$].cفى، /$ا أص�3H زوج.ه )إصا)ات )الغة
لق� مارس� ق�ات االح.الل اإلس�ائHلي )hcل م@هAي معاملة وحYcة لل$�نHH& الفل]HH@Hw& : وتا)ع

نYات الق.ل خارج نwاق القان� ال.ي ت�قى إلى م�ت�ة ج�ائC ال�iب عادة )�NYة، الع#ل، وأص��i ع$ل
تwل� ق�ات االح.الل اإلس�ائHلي )hcل روتH@ي وم.ع$� ال@ار على ال$�نHH& الفل]HH@Hw& األب��اء الfی& ال 

  ."نhcOل� أg ته�ی� وشDY )الfخ�Hة الYiة، هfا ال.Aاهل لYiاة اإلن]ان مQس]ي وواسع االن.cار
قوش�د خ��cي، على أن ال$NاOقات وال.[��s واالن.هاكات الA]Y$ة لiق� اإلن]ان ال$].$�ة 
 Dا للقان� ال�ولي، )$ا في ذل$Y[ل ان.هاكا جhcالقان�ني والقاسي، ت �Hا االح.الل غf3ها هMنال.ي ی�ت ً ً

  . العامة ذات ال?لةم�Hاق األمC ال$.i�ة واتفاYpة ج@sY ال�ا)عة والع�ی� م& ق�ارات مAل� األم& والY�$Aة
إن ع�م ات[اذ إج�اءات مل$�سة ل$iاس�ة إس�ائHل على ج�ائ$ها، AcOع االح.الل على : وقال

 nاد، وأدOة في االزدfة، آخYp�cها الق�س الHلة )$ا ف.i$ة الY@Hw[اد في ج�ائ$ه، في األرض الفلOاالزد
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ي إلى ز�ادة ت�ه�ر ال�ضع، وق� س$ح ناالف.قار إلى ال$]اءلة ع& هfه االن.هاكات الY[A$ة للقان� ال�ول
gذلD إلس�ائHل ب.�سYخ اح.اللها ون0امها االس.ع$ار مع اإلفالت م& العقاب، م$ا /ان له أث� /ارثي على 

  .حYاة مالیH& الفل]HH@Hw& وآفاق ال]الم واألم&
م& نس.].$� إس�ائHل في ال.Aاهل ال$wل� للقان� وحYاة الفل]HH@Hw& `ال$ا أنها معفاة : وتا)ع

ال$]اءلة القان�نYة وال]YاسYة، و�FA على ال$A.$ع ال�ولي أن ی�رك أن ال]$اح )اس.$�ار م�ل هfه 
ال�AائC ض� الcعF الفل]Hw@ي یQدg في ال�اقع إلى تY3wع هfه ال�AائC في ج$Yع أنiاء العالC، م$ا 

  .Oق�ض األع�اف ال�ولYة وال@0ام ال�ولي و�ع�H ال]لC واألم&
قئله إلى الع$ل على وجه ال]�عة لi$اOة حق� اإلن]ان؛ إلنقاذ آفاق وناش� خ��cي في رسا

ال]الم العادل على أساس حل ال�ول.H& الgf دافع.C ع@ه على م�n عق�د؛ وللiفا� على ال@0ام ال�ولي 
�Hwی.ع�ض اآلن ل.ه�ی� خ gfال.  

 ٦/٤/٢٠٢١و/الة األن�اء الفل]Y@Hwة وفا 
*****  

  اع.�اءات
نم].�`@� Oق.i$� األق   ?ىن

  

اق.Ci ع�cات ال$].�`@H& و`ل�ة ال$�ارس ال.�راتYة ... << -   و/االت- فل]Hw& ال$i.لة
 .ص�اح أم� ال�الثاء، ساحات ال$]A� األق?ى، ت�i ح$اOة ق�ات االح.الل، م& جهة )اب ال$غار�ة

 `ال�ا یه�دOا اق.i$�ا ٥٠ ع@?�ا م& ال$[اب�ات و١٢ م].�`@ا و٣٢وأفادت دائ�ة األوقاف )أن 
  . خالل ف.�ة االق.iامات ال?�احYةات األق?ىساح

ت.�اصل ال�ع�ات لع$�م الفل]HH@Hw& في ال�اخل وأهالي الق�س وم& Yw.[Oع ال�ص�ل لألق?ى و
 ،&Hw(وال$�ا &Hع$اره )ال$?لVاألق?ى و �A[$ال �iش� ال�حال ن sY�Mة، إلى تYفة الغ��Nان الhم& س

&H@`�.[$ات الww]$ال لcإف. 
 في اآلونة األخ�Hة ل#�ارة الق�س األق?ى ل?� مiاوالت م].�`@H& ذ)ح ك$ا ت�Mف� ال�ع�ات

 .ق�ابH& ق�ب ال$]A� خالل اق.iامه في أ�YادهC الHه�دOة
واس.ه�ف� ق�ات االح.الل ال$ق�سHH& م& خالل االع.قاالت واإل)عاد والغ�امات، به�ف إ)عادهC ع& 

wY.األق?ى، وت�/ه لق$ة سائغة أمام األ`$اع االس �A[$ةالYو�].ه�ف االح.الل م��في وح�اس . ان
 .>>...األق?ى )االع.قال واإل)عاد وال.�HHN به�ف ث@HهC ع& دورهC في ح$اOة ال$]A� وتأمH@ه

 ١١ ص٧/٤/٢٠٢١ال�س.�ر 
*****  

  
  



  

 
٩

  اس.cهاد فل]Hw@ي ب�صاص االح.الل في الNفة
  

ئHلي في الNفة اس.cه� فل]Hw@ي ب�صاص إس�ا -   /امل اب�ا�CY وال�/االت- الق�س ال$i.لة 
الغ��Yة ال$i.لة ام� ع@�ما /ان في سYارته مع زوج.ه على ما ذ/�ت وزارة ال?iة وو/الة األن�اء 

   .«ه�Aما )ال�ه�«الفل]Y@Hwة {Y$ا ادعى الxYA االس�ائHلي إنه أح�} 
اس.cهاد م�ا`& فل]Hw@ي أصFH )ال�صاص الiي في «وأك�ت وزارة ال?iة الفل]Y@Hwة في بYان 

   .«وVصا)ة زوج.ه في ال0ه� وحال.ها م].ق�ة(..) بل�ة ب�H ن�اال رأسه ق�ب 
م& ق��ة ب�و ش$ال )  عاما٤٢(أن أسامة ص�قي م@?�ر «وقال م].cفى رام هللا ال�hiمي 

  .«غ�ب الق�س اس.cه� ج�اء اصاب.ه ب�صاص الxYA االس�ائHلي
ع@�ما /ان ال#وجان في أن الiادث وقع ف�Aا ) وفا(وأوض�i و/الة األن�اء الفل]Y@Hwة ال�س$Yة 

  .«ق�ب ق��ة ب�H ن�اال ش$ال غ�ب الق�س«سYارة 
م& على س��� ال$].cفى في م�ی@ة رام هللا )  عاما٣٦(وقال� زوجة الcهH� س$Yة ع3� ال�هاب 

وفي ال���w /ان� ه@اك سYارتان للxYA «نفي مقابلة مع تلف#�� فل]Hw& إنها /ان� عائ�ة مع زوجها 
   .«�n ه@اك أNOا ع�ة سYارات أخ� م.�قفةوج@�د، أوقف�نا، و/ان

لF م@ا أن نغادر ال$hان. أ`فأنا ال]Yارة وت�قف@ا«وتا)ع�  أع�نا . أمع& الg�@A ال@�0 فH@ا، ̀و
  . ع@�ها قام ج$Yع الA@�د )إ`الق ال@ار علH@ا. تcغHل ال]Yارة وغادرنا

 ولM@ه لC ُأص�3: قل� له«وأك$ل� وهي ت�hي  .«gوقع زوجي في ح�A. رش�نا )ال�صاص
   .«ت�في واس.cه�... O]$ع@ي

  .وغادرت ال$].cفى )ع� عالجها م& ش0اOا أص�3H بها في �ه�ها وف� م?ادر في ال$].cفى
وقال� م?ادر أم@Yة فل]Y@Hwة إن س$Yة ع3� ال�هاب تi$ل اله��ة االس�ائHلYة وهي م& سhان 

   .م�ی@ة الق�س
لق�ات االس�ائHلYة في ق��.ي ب�H ن�اال والFHA وذ/�ت و/الة وفا لألن�اء أن م�اجهات ان�لع� مع ا

&H@م]اء االث...<<.  
 g٨ ص٧/٤/٢٠٢١ال�أ  

*****  
  
  
  
  
  
  



  

 
١٠

  نج@�د w.]Oف� قادة ف.ح في الق�س
 

 Ypادات سYاسYة )ارزة في ح�/ة ف.ح ال.ي ی.#ع$ها ال�ئ�Y ، ی�م ال�الثاء،اخ.wف ج@�د االح.الل
  .Yة ال$i.لة الق�س في العاص$ة الفل]Hw@، بH@هC ام�أة،مi$�د ��اس

 وم@ع�ا أعNاء وقادة ،ون?F الA@�د ح�اج# ح�ل ف@�ق ال]ف�H في الYcخ ج�ار )الق�س
  .سYاسHH& في ح�/ة ف.ح م& عق� اج.$اع اس.ع�ادا لالن.[ا)ات العامة ال$ق3لة

 )$ا في ذلD ال$@0$ات االج.$ا�Yة ،ًكان م& ال$ف.�ض أNOا أن تcارك الع�ی� م& ال$Qس]ات
  . االج.$اع في،ال$[.لفة

 واخ.wاف Ypادات ، )االن.هاك اإلس�ائHلي، ع�N اللA@ة ال$�/#�ة ل�i/ة ف.ح،&ن�د ج$ال مYi]و
�Hة وعه� رش� وعادل أب� زن$Yع�ض سل Cه@Hة )ارزة م& بYاسYعي غادة ،س��c.ل� الA$ة الiوم�ش 

ن� في مQت$�ات أو & أن إس�ائHل ت�اصل االع.�اء على الفل]HH@Hw& الfی& cOار/وأضاف مYi] .أب� ر�Yع
 في إ`ار م]اعHها ال$].$�ة لف�ض س�wYتها الMاملة على ،أg نcا¤ سYاسي في الق�س ال$i.لة

  .ال$�ی@ة
ج�ی� )الf/� أن إس�ائHل قام� في /��H م& األحYان )اخ.wاف وسA& /�ار القادة ال]YاسHH& في 

  . شادg م.�ر وس�hت�H ح�/ة ف.ح، )$& فHهC مiاف¥ الق�س ع�نان غtH،الق�س ال$i.لة
 واع.�وا على أح�هC ، خ$]ة فل]HH@Hw&، ال�الثاء ی�م ف�A، اخ.wف الA@�د،وفي أن�اء م.?لة

  . في ع�ة م@ا`� م& الNفة الغ��Yة ال$i.لة،م$ا أدn إلى إصاب.ه )�Aوح م[.لفة
 ٦/٤/٢٠٢١قال$�/# اإلعالمي ال�ولي لل�c األوس} 

*****  
 xYAلي الHغ#و ق��ة ق�ب الق�ساالس�ائO  

 وف.�cا م@#ل أس�H ،اق.Ci ج@�د االح.الل ق��ة الFHA ش$ال غ��ي الق�س ال$i.لة... <<
واح.ج الع�ی� م& ال�cان الفل]HH@Hw& على ع$لYة االج.Yاح ورشق�ا الAiارة )اتAاه سYارات  .سYاسي

  .الY} xYA$ا أ`ل� الA@�د ق@ابل الغاز والق@ابل االرتAاجYة
 ، شا)ة فل]Y@Hwة ت�عى أنا¦CY ب�ر ح]H& ع�ض، االث@H& م]اء ی�م،ًیf/� أن ج@�دا اخ.wف�ا

  .g على حاج# ع]�h ق�ب بل�تها ب�H أم� ش$ال م�ی@ة ال[لHل ج@�ب الNفة الغ��Yة،ً عاما٢١
Dة خاصة في بل�ة ،عالوة على ذلY@Hw[على أراض فل &Hم.@قل &Hج@�د االح.الل م@#ل F?ن 

 بH@هC ، فل]Y@Hwا١٤ ،وخwف ج@�د ف�A ال�Hم .غ��Yة ج@�ب م�ی@ة نابل� ش$ال الNفة ال،ع?�Hة الق3لYة
اق.لع� مA$�عة  . وهاج$�ا ق�ارب صH� في قwاع غ#ة، في ع�ة م@ا`� )الNفة الغ��Yة،أب واب@ه ال$�اه�

&HHع�cال �Hغ &HHلHاإلس�ائ &Hاالس.ع$ار� &H@`�.[$ن أك�� م& مائة ش.لة ز�.� في بل�ة ، األح�،م& ال
  .ش$ال الNفة الغ��Yةالق?�ة ج@�ب م�ی@ة نابل� 

 ٦/٤/٢٠٢١قال$�/# اإلعالمي ال�ولي لل�c األوس} 
*****  



  

 
١١

 CYإقل F.hع.قل م�ی� مO وم�ی� ف@�ق االم�]ادور" ف.ح"االح.الل  
  

في " ف.ح" ق�ات االح.الل اإلس�ائHلي، ی�م ال�الثاء، م�ی� مF.h إقلCY ح�/ة اع.قل� – الق�س
 ف@�ق االم�]ادور )iي الYcخ ج�اح سامي أب� دOة، عقF م�ی@ة الق�س ال$i.لة عادل أب� زنH�، وم�ی�

  .م@ع فعالYة ح�ل االن.[ا)ات
gعقF م@ع عق� لقاء تcاور ح�ل االن.[ا)ات، ن0$.ه مQس]ات  ك$ا أن ق�ات االح.الل اع.قل.ه$ا
  ".نالقان� ال�ولي hOفل ل@ا ح� االق.�اع: "ال$A.$ع ال$�ني في الق�س، ت�i ع@�ان

 أن تلD الق�ات ف�ض� `�قا أم@Yا في مYi} ال$hان، وم@ع� الA�ی�ة إلى وأشارت م�اسلة الYiاة
ّك$ا سل$� ق�ات االح.الل م�ی� نادg األس�H في الق�س ناص� ق�س، وم�ی�  .ال�خ�ل إلى الف@�ق
 CYة، وال$ق�سي عاه� ال�ش�، )الغات" ف.ح"ال$ق�سات في إقل$Oل$�اجعة م[اب�اتها في م�/#  ع�ض ال]ال

 �Hقiت"��h[$ةالY."  
  ٧/٤/٢٠٢١الYiاة الA�ی�ة 

*****  

  اع.�اءات/ تقار��
   م@#ل ی.ه�دهC ال.ه�HA في الق�س ال$i.لة١٠٠: م�/# معل�مات وادg حل�ة

  

ّذ/� م�/# معل�مات وادg، حل�ة في تق��� له أن سلwات االح.الل اإلس�ائHلي ق� واصل�  ٍ
ًه�ومة مQخ�ا ما تC ه�مه ذاتYا )أی�g ال$@cآت في م�ی@ة الق�س ال$i.لة، وم& ال$@cآت ال$ ه�م سYاسة ً

�Yة ال3@اء دو ت�خAi( اء، وم@ها ما ه�مcاإلن �Hابها، وم@ها ما ه� مأه�ل أو قiنأص.  
 م@ها ١٤ م@cأة في الق�س، ١٩ّوأوضح ال.ق��� أن بل�Oة االح.الل ه�م� في آذار ال$اضي 

 م@cآت تAار�ة، ٥ب@ای.H& قH� اإلنcاء،  م@ازل، ٩: ه�م� ذاتYا )ق�ار م& بل�Oة االح.الل، و/ان� /ال.الي
، )كف� عقF(م[CY شعفا¤، وسل�ان، وشارع ال$wار  :وت�/# اله�م خالل شه� آذار في .ن م[از٣

  .وادg ال�Aز  وج3ل ال$�3h، وحي وال�Y]او�ة،
سل�ان، وأم�ت ال$hi$ة  ك$ا رف�N بل�Oة االح.الل، ال$[wwات اله@�سYة لiي ال�].ان في بل�ة

تH$A� ق�ارات ه�م م@ازل الiي، وألغ� االتفاYpات ال]ا)قة مع `�اقC ال$ه@�سH& وال$iامHH&   ت$�ی� )ع�م
ع$ل خاللها ال]hان على تق�CO ال$[wwات وت���wها /$ا  .ي ج$�ت ق�ارات اله�م ل]@�اتولA@ة الiي وال

  ن]$ة١٥٥٠ م@#ل h[O@ها ١٠٠ّوأوض�i لA@ة حي ال�].ان أن ح�الي  .`ال�3 بل�Oة االح.الل
  .في حي ال�].ان ی.ه�دهC خ�w ال.ه�HA في أg وق� وال@]اء األ`فال مع0$هC م&

  ٦/٤/٢٠٢١م�قع م�ی@ة الق�س 
*****  
  
  



  

 
١٢

  هfhا ارتFM االح.الل ج��$ة ح�ب: مiاف0ة الق�س
  

مiاف0ــة القــ�س إقــ�ام ج@ــ�د االحــ.الل اإلســ�ائHلي علــى ق.ــل ال$ــ�ا`&  أدانــ� – القــ�س ال$i.لــة
 بلـ�ة بـ�و، وVصـا)ة زوج.ـه )Aـ�وح خHwـ�ة فAـ� هـfا الHـ�م فـي بلـ�ة ب�Hن�ـاال ً عاما م&٤٢أسامة م@?�ر 

ٍ)hcل م.ع$� )ع� أن أ`لقـ�ا ال�صـاص علـى م�/3.ه$ـا أث@ـاء م�وره$ـا علـى حـ�اج# ال$ـ�ت ال$@.ـ�cة علـى 
  .ام.�اد أرض@ا ال$i.لة

ًواع.3ــ�ت مiاف0ــة القــ�س هــfه ال��A$ــة ال�ــcعة إعــ�اما مHــ�انYا للــcهH� م@ــ?�ر، وته�یــ�ا ً  ألمــ& ً
نال$�ا`@H& الفل]HH@Hw& الfی& )ات�ا ال Oأم@� على حYـاتهC وأسـ�هC )فعـل االسـ.ه�اف ال$علـ& مـ& ح�hمـة 
̀ـالق ال�صـاص والق.ـل الع$ـ�  ال.�wف، وتغHw.ها وح$ای.هـا لA@�دهـا وVعwائهـا ال.علY$ـات ال�اضـiة فـي إ

ــH&، مع.3ــ�ة مــا AOــ� جــ#ء ال ی.Aــ#أ مــ& اال ًلل$ــ�ا`@H& الفلــ]HH@Hw& اآلم@ g ن.هاكــات ال$ــ].$�ة )iــ� الMــل ً
 gfفي دولة االحـ.الل الـ �h[اسي والعY[اء م& ال$].� الwها ج@�د االح.الل )غfي وال.ي ی@ف@Hw[الفلg n ٍ ِ ُ

نO$@ح ج@�ده ال��iة الMاملة في اس.ه�اف الفل]Hw@ي دو رادع أو مانع َ.  
CYــادة إقلــYp اءNاف0ــة القــ�س اع.قــال م[ــاب�ات االحــ.الل ألعــiت م�M@.ح�/ــة فــ.ح فــي  ك$ــا اســ 

فـي حـي الـYcخ جـ�اح فـي " اإلم�ـ]ادور"الق�س، واس.�عاء آخ��&، خالل ن?3ها ح�اج# في مYi} ف@�ق 
ًالعاصــ$ة ال$i.لــة، والــgf /ــان سYــCN لقــاء تــcاور�ا حــ�ل االن.[ا)ــات ال.ــY���cة بــ�ع�ة مــ& مQســ]ات  ً

@ــاء تــ�جههC یــ�م أمــ� ُوالــgf ســ�قه اع.قــال ن[ــF سYاســYة مــ& العاصــ$ة أث وفعالYــات ال$A.$ــع ال$ــ�ني،
ل.ه@�ـة األســ�H ال$iــ�ر رشــ�g أبــ� مــخ مــ& بلــ�ة )اقــة الغ��Yــة، الــgf أف�جــ� ع@ــه ســلwات االحــ.الل )عــ� 

ً، واع.�3ت هfا الفعل ت�خال وقiا وساف�ا م& االح.الل في الcأن )ً عاما٣٥(قNاء ف.�ة م�hiمH.ه ال�الغة  ً ً
  .الفل]Hw@ي ال�اخلي

حـ.الل لق$ـع وم@ـع /افـة الفعالYـات علـى اخـ.الف أن�اعهـا فـي وأدان� مiاف0ة القـ�س م�اصـلة اال
وأكـ�ت ال$iاف0ـة أن القـ�س هـي . الق�س، في إ`ار مع�/ة ف�ض سYادة االح.الل على العاصـ$ة ال$i.لـة

ًالعاص$ة األب�Oة ل�ولة فل]Hw&، وأن مع�/ة االح.الل فHهـا خاسـ�ة، مQ/ـ�ة أن مـcار/ة شـع3@ا فـي القـ�س 
  .م& أح� وه� ح� `Y3عي مhف�ل )ال�س.�ر الفل]Hw@ي والق�انH& ال�ولYةً)االن.[ا)ات لY]� م@ة 

و`ال3ــ� مiاف0ــة القــ�س ال$A.$ــع الــ�ولي ب�ضــع حــٍ� لAــ�ائC االحــ.الل ال$ــ].$�ة وت�خالتــه غHــ� 
gال$ق�3لة في الQcو الفل]Y@Hwة )$ا فHها ج�ائC ال.ه�HA الق]� وال.ي ت�A في أحYاء مق�سYة )أك$لها،  g ن

ِقYNة شع3@ا هي قـYNة و`ـ& ودولـة مـ].قلة )عاصـ$.ها القـ�س ال.ـي اع.�فـ� بهـا غالY3ـة ًم�Hcة إلى أن 
  .>>...دول العالC ولY]� ت�خالت إلدارة أزمة

  ٧/٤/٢٠٢١الYiاة الA�ی�ة 
*****  
  
  



  

 
١٣

CY@قة ج3ل أب� غw@ه�ف م.[O �اني اح.اللي ج�یwY.اس {w]م  
  

 Ciل �Hة –بYلi$وال3@اء ال {Yw].ة ال@Aما ت]$ى ل xة الق�س ال.ا)عة  ت@اقO�ال.ا)عة ل3ل
، "خارج ال[} األخ�N"، خwة ل.�سYع ال3@اء في ال$@ا`� ال$]$اة )األر�عاء(ل]لwات االح.الل، ی�م 

  .االس.wYاني في م@wقة ج3ل أب� غ@CY ما بH& الق�س و��H لCi" هار ح�ما"وتi�ی�ا حي 
 ٥٤٠ت�اف�، على ب@اء الع��3ة، فإن اللA@ة م& ال$.�قع أن " هآرت�"و�F[i م�قع صYiفة 

 &Hقة ما بw@$ة ج�ی�ة في الYانwY.م& ال$.�قع أن "جفعات هامات�س"و" هار ح�ما"وح�ة اس &Hفي ح ،
  ".جفعات هامات�س" وح�ة اس.wYانYة الحقا )$@wقة ٢٠٠٠ی.C ب@اء حي آخ� CNO أك�� م& 

Hا ق��ة بYع#ل فعلYس &H.قw@$ال &Hا ع& )اقي ال$@ا`�  صفاف�ووفقا لل$�قع، فإن ال3@اء في هات
الفل]Y@Hwة، في رؤ�ة ه�فها تق]CY الق�س في ال$].ق3ل )$�جF أg اتفاق مع الفل]HH@Hw&، م�Hcا إلى 

  .أن هfا ه� ال3@اء األول خارج ال[} األخ�N في عه� ال�ئ�Y األم�H/ي ج� )ای�ن
ء في تلD وفي عه� ال�ئ�Y األم�H/ي األس�3 )اراك أو�اما، اض�wت إس�ائHل إلى تH$A� ال3@ا

ال$@ا`�، و/ان )ای�ن حH@ها نائF ال�ئ�Y ولعF دورا رئY[Yا في الNغ} على ال�hiمة اإلس�ائHلYة ل$@ع 
الق�س على خwة  م@wقة ، ما ت]F3 )أزمة دبل�ماسYة حادة )ع� أن وافق� لA@ة٢٠١٠ال3@اء العام 

  .إلنcاء حي ج�ی� خالل ز�ارة )ای�ن حH@ها إلس�ائHل
ح]اسا )hcل خاص لإلدارة األمY/�Hة وال$A.$ع ال�ولي، ألن أح� " ر ح�ماها"و�ع.�3 ال3@اء في 

   .تلD األحYاء تC ب@اؤه في ال$@wقة )ع� اتفاYpات أوسل�
وتC رفع تH$A� ال3@اء في تلD ال$@wقة خالل عه� دونال� ت�امF، وت.C ع$لYة ال.ق�م )ال[wة )hcل 

  .ل األخ�Hة لل$�افقة الع$لYة وال@هائYةم.]ارع، وال$@اقcة ال.ي س.عق� غ�ا هي ال[�wة ما ق3
نالY]ار�ة، إن بل�Oة الق�س تع$ل /$قاوم ل�hiمة ب�و " ال]الم اآلن"وردا على ذلD، قال� ح�/ة 

   .تف��<، وهي م].$�ة في ال.[��F وVلiاق ال�Nر )آفاق ال]الم
 )أن وجه هfا ب@اء خ�Hw وم�م� آخ� ی.Aاوز ال[} األخ�N، و��Hc إلى إدارة )ای�ن"وأضاف�، 

  ".إس�ائHل ل�Y في تAاه ال]الم، وهfا سQHدg إلى ص�اعات ال داعي لها
  ٧/٤/٢٠٢١األOام 

*****  
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 م[w} ل#�ادة حCA الغ�امات على أهل الق�س: ال�3و{Y]�ر راسC خ$اO]ي
  

 قال خ�H3 ال.[Yw}، ال$iاض� في جامعة حYفا ال�3و{Y]�ر راسC خ$اO]ي إن ه@اك -  الق�س
 &Hh$ة تYفي /افة ارجاء م�ی@ة الق�س، ع$ل �c.@ى و�cان ی.فwY.مة، واالس�hiة في الY@H$Yهات الAلل

والH$Y& ی#داد ت�wفا وتف��خ أح#اب وج$اعات اس.wYانYة ت@هx في ال$�ی@ة م& /ل جانF وص�ب، 
ام� اله�م وال3ل�Oة وال�اخلYة اإلس�ائHلYة تع$الن لHل نهار ألس�لة وته��� ال$�ی@ة وت�H3w ق�ارات اللAان وأو

 CY0@.مة وتع�یل قان� ال�hiالغ�امات على /ل م& ی3@ي ١١٦ال3@اء ونوق�ارات ال CAی#�� م& ح gfال 
gدو م�افقة وت�خ�Y م& ال3ل�Oة وت�iل ال�H�M م& األب@Yة الى اله�م الف�ر   ".ن

ن الفا �cY�O داخل ح�ود بل�Oة الق�س ح]F ٣٥٠ولف� الى ان ع�د ال$ق�سHH& ال�Hم اك�� م& 
ة ال$i.لة )ق�ة @في ال$�ی) ب.ع$�H ال]�wYة(.ع��s اإلس�ائHلي، وقال ان ه@اك ق�ارا إس�ائHلYا Oع�ف ال

&HHم& ت�سع ال$ق�س �iلل {Yw]وت.  
gإن لل$ق�سHH& ح�Nر ق� رغC /ل ال]Yاسات واإلج�اءات ": "الق�س" وأوضح خ$اO]ي لـ

،#Hiنة واله��ة وال�@HMب ال�ج�د وال�Nة لYة ال�امYلHم اك�� م& اإلس�ائ�Hل� الhcO &HHن إال ان ال$ق�س
 ال$ق3لة )hcل /�H3، االم� الO gfقل� ١٠٪ م& ع�د سhان الق�س، وهfا الع�د سH#داد في ال]@�ات الـ٤٠

وق�ر ت�H3w ق�ارات ال�hiمة ال.ي /ان ج#ءا ) ب.ع$�H ال]�wYة( االح.الل الgf ش�ع ب.�H3w ما O]$ى بـ
  ".ق3ل ال$ق�سيم@ها غ�H مفعل للi� م& ذلD ال$].

٪ م& سhان ال$�ی@ة ومwYiها، ٦٥نوقال ان الفل]HH@Hw& في ال3ل�ة الق�O$ة hcOل� اك�� م& 
gمQ/�ا ان هfا ال�ج�د وال�Niر الفل]Hw@ي الق� )iاجة ل.ع#�# وت$Hh& م& ق3ل الفل]HH@Hw& والع�ب  ً

&H$وال$]ل.  
جة والi]اسة م& تار�خ إن تع#�# وت$Hh& ال$ق�سHH& واجF في هfه ال$�حلة ال�i" :وأضاف

٪ م& ال$A.$ع ال$ق�سي xY�O ت�i خ} الفق� وف� ال$قای�Y ٧٥ال$�ی@ة والقYNة، إذ ان@ا ن.i�ث ع& 
ناإلس�ائHلYة، وال$]ح �HcO الى ارتفاع هfه ال@]�ة و�.i�ث ع& مA.$ع فق�H دو م�ج�Yة او ع�   ".ن

د ب�ائل ت[YwYwة خاصة ورة مأس]ة الع$ل الفل]Hw@ي في الق�س، وAOVا�وأك� خ$اO]ي على ض
ودعC القwاعات وال.[Yw} لل@ه�ض بها وخاصة ال3@اء واإلسhان ل.��H3 ال$ق�سHH& في أراضHهC وت@$Yة 
nوت���w االحYاء ال$ق�سYة والق� ش$ال وج@�ب الق�س وت�سY[ها /$�ی@ة وقال ان إس�ائHل ال تق�م 

��iلها الى م�ی@ة، واس.[�ام ال.[Yw} /أداة n)ال.[Yw} الMافي ل.@$Yة وت���w هfه االحYاء والق� ل.ع�H ت
س�wYة وتع�H ع$لYة ت]��ة األراضي وتع�H ع$لYة تق]CY األراضي وتف.H.ها، و/ل ذلD هي أدوات ض$& 

لل]�wYة على ال$ق�سHH& وأراضHهC وت��iل ) ناع$ة(وم�/�ات ) خc@ة(م?ف�فة ال]�wYة في م�/�ات 
@H&الق]C األك�3 م@ها ل?الح االس.wYان وال$]. �̀.  

اله�ف م& إغالق ال$Qس]ات وم@ع تأس�Y مQس]ات مق�سYة ج�ی�ة ل$@ع " :وأضاف خ$اO]ي
ًالiفا� على ال$A.$ع ال$ق�سي وت�م�H ه��.ه وم]iها، ل.iل مiلها ه��ة ال$i.ل، م�Hcا الى ان هfا 
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 ال@هج وال]Yاسة وال�اقع ل�Y ج�ی�ا، ولM@ه زاد ش�اسة وح�ة وق�ة واص�ح مف�Nحا وم�chفا ع�3
  .سYاسات ونهج وت?��iات ومcار�ع، وت�H3w ف¥ )ع� ان /ان ناع$ا وس��ا

إس�ائHل ت].[�م رخ?ة ال3@اء /أداة لل]�wYة واله�م، وح�ل� " :وقال ال�3و{Y]�ر خ$اO]ي
نال$ق�سHH& م& م�ا`@H& عادیO &Hع$ل� و�iاول� ت@$Yة وت���w مA.$عهC و��3.�ا وج�دهC داخل ال$�ی@ة  ن
 Cهwwوخ Cع$له �Hة تعYل� أ��اء ملفات ج@ائ$iO وف ع�م اس.ق�ار�� �cY�O &دی�cم &H@`نالى م�ا ن

VمhانYة )قائهC في ال$�ی@ة ال$i.لة في �ل م?ف�فة إج�اءات وق�انH& وض�ائF وق�رتهC االق.?ادOة و
wة ال�H3ئ الHة ص��ةاتهOال في �ل فق� و��وف اق.?ادiردة لل$ق�سي، م.�س} ال."  
في ال$قابل ه@اك ع$لYة ت$Hh& للAهات الY@H$Yة في ال�hiمة، واس.wYان ی.فcى " :وأضاف

H$في /افة ارجاء ال$�ی@ة، و� �c.@في و� xة ت@هYانwY.فا وتف��خ أح#اب وج$اعات اس�wی#داد ت &
 �H3wل نهار ألس�لة وته��� ال$�ی@ة وتHة تع$الن لYلHة اإلس�ائYة وال�اخلO�وال3ل ،Fال$�ی@ة م& /ل جان

Aمةق�ارات الل�hiان وأوام� اله�م وق�ارات ال CY0@.١١٦ال3@اء ون، وتع�یل قان� ال CAی#�� م& ح gfال ،
  ".ن /ل م& ی3@ي دو م�افقة وت�خ�Y م& ال3ل�Oةالغ�امات على

  ٦/٤/٢٠٢١ج���ة الق�س 
*****  

  ب�نامج عH& على الق�س
  ی�ص� ان.هاكات ال$.�wفH& لألق?ى )عH� الف?ح الHه�دg" عH& على الق�س"

  

نرص� ب�نامج عH& على الق�س الgf ب�ه ال.لف#�� االردني االث@H&، ال�Nء على  – ب.�ا –ع$ان 
  .ت ج$اعات ال$.�wفH& الHه�د ض� ال$]A� األق?ى ال$�ارك )عH� الف?ح الHه�دgت?اع� ان.هاكا

 &Hف�w.$م& ال �H3/ اه� لع�دcوع�ض ال�3نامج في تق���ه االس�3عي ال$?�ر في الق�س م
الHه�د أث@اء اق.iامهC لل$]A� االق?ى واقام.هC لل?ل�ات ال.ل$�دOة في ال�iم الق�سي الs��c، م�Hcا 

نل$.�wفH& الHه�د الfی& Oع.�و على أولى الق3ل.H& ت.Nا�s بهfا العH�، وتأخf `ا)عا أك�� الى ان أع�اد ا
ة االح.الل   .خ�wرة، اذ تقام ال?ل�ات ت�i ح�اسة أع�اد /�H3ة م& ش̀�

م�ی� ال$]A� االق?ى ال$�ارك، الYcخ ع$� الM]�اني، أك� في ح�ی�ه لل.ق���، ان االع.�اءات 
تها خالل ا�Yاد ما O]$ى )عH� الف?ح، م�ضiا ان االع.�اءات ت.$�ل على ال$]A� االق?ى ت3لغ ذرو

خ?�صا " ن�c ال@Aاسات"ن)إقامة ال?ل�ات ال.ل$�دOة عالنYة، /$ا Oق�م ال$.�wف� ب.�ن�Y ال$]A� و
ة لل.�HHN على ح�اس ال$]A� وم��في االوقاف �̀cاوزات اف�اد الAع& ت DYة، نا�Yp�cهة الAال(.  

 Dاالق?ى ال$�ارك، وقال ان اله�ف م& ذل �A[$ا ال$@�0 مع.ادا في الfه �hYنه� ف�ض واقع ل
الن ما iO?ل ه� )ق�ة ال]الح، وال Oعwي أح�Yة لهQالء ال$.�wفH& وال " الcاذ"واصفا هfا ال$cه� بـ

ة االح.الل ال.ي ت�3مج هfه االق.iامات �̀cل.  
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HHة )ال@]�ة للق�س وال$ق�سOه�دHاد الYات واشار ال.ق��� الى ان اال��Hتع@ي م#��ا م& ال.عق &
ج$Yع م$ارسات "واإلج�اءات، )$ا في ذلD إغالق ال3ل�ة الق�O$ة )الMامل أمام ال$?لH& وأهل ال$�ی@ة، وان 
�Hی�فع ث$@ها ال$ق�س &H@`�.[$ة الYاده ت#�� م& نق$ة االح.الل، وان رفا�Yناالح.الل وأ� " �H3تع F[i(

  .ال$ق�سي ز/ي أب� `اعة
 ان هfه اال�Yاد تع@ي اNOا عق��ة ل.Aار ال$�ی@ة الق�O$ة في الق�س ال.ي ولف� ال.ق��� الى

  .نت.�iل خالل األ�Yاد الHه�دOة ل.�M ثM@ة ع]��hة لi$اOة ال$.�wفH& الHه�د
وال.قى ال�3نامج الO gfق�مه اإلعالمي ج��� م�قة، خالل ات?ال فH�ی�، )$�ی� عام اوقاف الق�س 

، الgf قال ان األ�Yاد الHه�دOة تhcل اOاما ع?�Hة على م�ی@ة الق�س، الYcخ دمحم ع#ام ال[FHw ال.$Y$ي
  ."إعادة االح.الل ال$�اش� لMل ال$�ی@ة ال$ق�سة، وخ?�صا ال$]A� االق?ى ال$�ارك"نوانها ت�M )$�ا)ة 

 �A[$ة لل�H�/ة و�H3/ اماتi.ف.�ة `��لة الى اق f@ل ال$#ع�م ت�ع� مhYوأضاف ان ج$اعات اله
ة االح.الل، واس.cه� على ذلD )$قال الح� ال$.�wفH& عY} �3ه ع& خالل اال�Yاد  الHه�دOة، )i$اOة ش̀�

 n�أدوا صلم Cة، وان )ع< ف�ح.ه )أنهYلHة االس�ائ �̀cة م& الOاألق?ى )$�ار/ة وح$ا �A[$في ال Cاته�
Cة معهOة قام�ا )أداء ال?الة ال.ل$�د �̀cة داخل وأوضح أن م& واج�ات االوقاف رص� /ل ح�. اف�اد ال/

نال$]A� االق?ى وت]HAلها رس$Yا، وVعالم وزارة االوقاف والQcو وال$ق�سات االسالمYة وال�ی�ان ال$لMي 
نوال]فارة االردنYة ب.ل ابFH، ح�hO tH ه@الD دائ$ا ت�خل ح�hمي م& الAهات االردنYة ل�sp هfه 

  .Hلياالن.هاكات م& خالل إص�ار بYانات رس$Yة وات?االت مع ال�hiمة اإلس�ائ
وأضاف )أن ه@الD إص�ارا واضiا ودع$ا ح�hمYا لهQالء ال$.�wفH& )اق.iامهC لل$]A� االق?ى 
ة االح.الل على ال$]A� األق?ى ق��ة  ال$�ارك، مH3@ا ان ال��Nة االم@Yة الi�ی�Oة ال.ي تف�ضها ش̀�

Cة ل.ع�ضهAY.ن �A[$واإل)عادج�ا، ادت الى اس.@#اف ح�س ال &A[لل O Cل Dاال ان ذل ، &H$ع ال$]ل@$
 �iاالق?ى، /�ج�د ن �A[$٥م& ال.�اف� الى ال &Hل ع�د ال$?ل?O ا$Y} ،�Aالة الف?( �]آالف ش 

  . الف ش[� )?الة الA$عة٥٠الى اك�� م& 
نوأك� ال.$Y$ي على ان ال$]A� األق?ى س�hY مف.�حا لل$?لH& خالل شه� رمNان ال$�ارك، 

 الالزمة لع�دة بهاء ال$]A� خالل شه� رمNان مع م�اعاة الف.ا الى ان م�ی��ة االوقاف اج�ت ال.�ت�Hات
  .اإلج�اءات وال�Nا)} ال?Yiة الالزمة

  ٥ ص٧/٤/٢٠٢١ال�س.�ر 
*****  
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  nفي ذ/� ی�م الwفل الفل]Hw@ي
  ی�م الwفل الفل]Hw@ي وان.هاكات االح.الل

  ح�یt الق�س
)]F3 ال�0وف ال.ي cY�Oها  االث@H&، ی�م الwفل الفل]Hw@ي الO gfعاني أش� ال$عاناة ی�مواف� 

 Dلي ال.ي ت@.هHق�ات االح.الل االس�ائ Cه )?�رة م�اش�ة خاصة ان.هاكات وج�ائYعل �hشع3@ا وال.ي ت@ع
`ف�ل.هC م& خالل الق.ل ب�م )ارد وال]A& واصا)ة الع�cات م@هC )ال�صاص ما أدn الى اعاقة الع�ی� 

ع�دة، و/fلD خالل ال�iوب الع�وانYة ال.ي ش@.ها م@هC اعاقة دائ$ة خاصة في قwاع غ#ة أث@اء م]�Hات ال
ق�ات االح.الل على غ#ة هاشC وأدت الى اس.cهاد عائالت )أك$لها مع أ`فالهC ال?غار وح.ى ال�ضع 

Cة ا`فال العا .م@هY�( ف�ل.ه م�له م�ل` xY�O ي، ب�ال م& ان@Hw[فل الفلwنالح¥ ان لًوفي ی�م ال ،C
xY�O ي أ)ع� م& أن@Hw[فل الفلwال &Hالفة للق�ان]االح.الل في م �Aع في س��O ن `ف�ل.ه، فإما انه

، وVما وال�ه أو وال�ته أو  �A[ال FاهY¦ في Cم اع.قال اال`فال وال#ج به�iة ال.ي تYنواالع�اف ال�ول
ًش�Yقه األك�3 أو أك�� م& شق�H في س�A االح.الل الغاشC أو أح� أف�اد أس�ته شهH�ا على ی� الق�ات  ن

 .ال$i.لة
لwفل الفل]Hw@ي xY�O م�حلة عfاب، وح]F إح?ائYة لل�i/ة العال$Yة لل�فاع ع& اال`فال، فا

ن `فال فل]Y@Hwا م& الNفة الغ��Yة )$ا فHها الق�س الYp�cة ��Oع� في س�A ١٤٠فإن ما ال Oقل ع&  ن ً ً
ل ال تع�H أg ًاالح.الل الgf ال ی�حC `ف�ل.هC، بل O]�مهC س�ء العfاب ال$�iم دولYا، ولM& دولة االح.ال

قاه.$ام للق�ارات والق�انH& واالع�اف ال�ولYة وال لل$@0$ات ال$ع@Yة )iق� اال`فال خاصة الwفل الفل]Hw@ي 
Cعاني و�الت االح.الل الغاشO gfال.   

ًوته�ف سلwات االح.الل م& وراء ق.ل وج�ح واع.قال األ`فال إرهابهC ل$@عهC م& ال�Yام م].��ال 
نل، خاصة وان هQالء اال`فال iO.اج� )ع� خ�وجهC م& س�A ومع.قالت )أOة نcا`ات ض� االح.ال ن

االح.الل الى إعادة تأهHل م& ال?�مات ال@ف]Yة ال.ي تالحقهC ج�اء اع.قالهC في ج@ح ال0الم وهC نYام 
نوم& دو ساب� انfار، ووس} ج@�د االح.الل ال$�جHA& )االسلiة، في مiاولة إلرها)ه ومiاولة ال@Hل 

 الى جانF ما ی.ع�ض له م& أسالFH تعfیF وع$لYات ض�ب على /افة أنiاء ج]$ه و/fلD م& ع#�$.ه
نورغC /ل ذلD، فإن ا`فال فل]Hw& ی�ق�  .ناإلهانات ال.ي O].[�مها ج@�د االح.الل وال$iقق� )iقه

،Cن�ا أك�3 م& أع$اره�hO ان CهHألن االح.الل ف�ض عل ،Cأك�3 م& `ف�ل.ه Cفه ،Cرافعي رؤوسه &H]شام 
Cصغ�ه Cة رغYولQ[$ل� ال$i.و� &HولQ[ا قادة وم�iأص� Cم@ه �H�Mنوال. 

و��قى الق�ل ان ج$Yع م$ارسات وان.هاكات االح.الل )�i اال`فال وأس�هC س.�3ء )الفcل الfر�ع، 
 gfال Cل االح.الل الغاشHال القادمة ب�و رحYو`ف�لة االج Cف�ل.ه` Cول& تع�د له Cه.HNع� قO Cنألنه ن

ًجال أم آجال ع& االرض الفل]Y@Hwة، ألنه ال YNOع ح� وراءه مwالF وشع3@ا الفل]Hw@ي س�Hحل إن عا ً
 .)hافة أ`Yافه وأع$اره س�Hقى ی@اضل و�wالi( Fق�قه ال�`@Yة ح.ى ی@الها

 ٦/٤/٢٠٢١  ال$ق�سYةالق�سج���ة 
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  آراء ع��Yة
  gاالح.الل الع]�h وه�م األحYاء وته�HA ال]hان في الق�س

  gس� الق�وة
 أg.الل الع]�h االس�ائHلي Oع$ل على ال.wه�H الع�قي لل]hان وخاصة في الق�س حtH ب�االح

 ،Cانهhم &HHلHإس�ائ &H@`�.[حالل مVاء /املة وYابها وه�م أحiاص �HAاسة ه�م ال$@ازل وتهYارس س$O
 وض$& االج�اءات العقابYة تع$ل سلwات االح.الل على تHhcل مiاكC خاصة ل$iاك$ة ال$ق�سY} &HH$ا

فق} م& م]احة الق�س % ١٢ی.عل� )ال3@اء غ�H ال$�خ� وأن االح.الل O]$ح لل$ق�سHH& )ال3@اء داخل 
 وال$ق�سي إن اض�w لل]h& خارج ٢٠٢٠لالس.wYان وف� م[w} % ٤٢الYp�cة في حH& خ?� 

 . الق�س Oفق� ح� إقام.ه ال�ائ$ة داخلها
نال$ق�س�H ی�اجه� مhcلة /�H3ة )ع�م ت�ف� م]اك& لألجYال م& مA$ل % ٤٠ و   الA�ی�ةن

 Cان في ال$�ی@ة ال�الغ ع�دهh[داخل ال$�ی@ة فق} وه@اك ٣٨٠ال �@h[O ألف م@#ل ٢٠ن ألف مق�سي 
نمه�د )اله�م داخل ج�ار الف?ل الع@?� وأصiابها ی�فع� م[الفات شه��ة ت?ل إلى مالیH& ال�cاقل  g

c( ة االح.الل ال.ي ته�م ع�دا م& ال$@ازلO�ع في �ل اس.$�ار ص$� وه� م?�ر دخل ل3لwل م.قh
ال$A.$ع ال�ولي وال$Qس]ات ال�ولYة ال$.�اج�ة في الق�س على هfا ال@�ع م& ال�AائC ال.ي ی�ت3Mها 

&HHال$ق�س �i( االح.الل . 
ق م[wwات `الالع�قي في الق�س وق� تC ت@فf ح�hمة االح.الل م[wwات لل.ه�HA وال.wه�H او

g�م أحYاء )hcل ج$اعي وت�حHل ال]hان )hcل ق]� م@ها وV)عادهC ج�ی�ة ل.ه�HA ال$ق�سHH& ت.$�ل في ه
ع& م�`@هC م& خالل االوام� الع]��hة االس�ائHلYة ال.ي ته�ف الي ه�م حي ال�].ان وت��iله إلى 
ح�Oقة ت�راتYة ض$& الi�ائ� في مYi} ال3ل�ة الق�O$ة ل$iاص�تها وال$]A� األق?ى بهfا ال]�ار م& 

fأن ه &HHائ�، م�ع�iا الNOوه@اك ا gه�دHال Fعcار�ا للNا وحY]ل إرثا تار��$O م@#ل ١٠٠ا ال$�قع 
 و�ع� حي ال�].ان م& األحYاء ١٩٦٧ و�ع�ها )ع� عام ١٩٤٨مY@3ة على هfه ال$@wقة )عNها ق3ل عام 

 ن]$ة /$ا Oع� قلF ١١٥٠ال$الصقة لل$]A� األق?ى وال3ل�ة الق�O$ة م& ال@احYة الY��@Aة و��Y} xYه 
 دون$ا و/fلD حي الYcخ ج�اح )ادعاء ملYMة الHه�د لألرض ق3ل عام ٧٠$.� على ح�الي سل�ان و�

 وهfا غ�H صYiح ل�ج�د وثائ� قان�نYة تQ/� حقهC )اإلقامة /$ا ی�ف< االح.الل ال@�0 في قNاOا ١٩٤٨
 .  عائلة مه�دة )ال.��c� أNOاn٥٢ال]hان وانه في حي )w& اله� )]ل�ان أNOا ه@اك 

ان سل]لة م& الق�ارات ی.C ات[اذها م& اجل اخالء حي الYcخ ج�اح ال.ار�[ي وم& ال$الح¥ 
gوته�HA اصiا)ة ب�و وجه ح� او وازع اخالقي او قان�ني حtH س�AY في ال$�حلة االولي إخالء س�ع  ن
عائالت، وفي حي ال�].ان ه@اك إخالء عاجل ل]�عة م@ازل ص�ر ق�ار )iقها، و/fلD ل�ع< ال$@ازل في 

 . nه� وهfا یه�ف ل.��iل ال$ق�سHH& إلى أقلYة في مYi} یه�د�H3/ gحي )w& ال
وفي �ل هfه ال.�wرات ال[اصة ب�ضع الق�س FAO على ال�Yادة الفل]Y@Hwة ات[اذ االج�اءات م& 
اجل ال.?�g ل$[wwات االح.الل االس.ع$ار�ة االس.wYانYة وخاصة في الق�س والع$ل على تفعHل هfه 
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ولي وال$.ا)عة مع جهات االخ.?اص )$ا iOاف¥ على )قاء ال$ق�سHH& في القNاOا مع ال$A.$ع ال�
م@ازلهC وح$ای.ها م& اله�م وال$?ادرة )$ا فHها ال$.ا)عة القان�نYة وض�ورة حt م$�لي االتiاد االورو�ي 

Vفي الق�س و �AO ل$.ا)عة ما &Hw[دولة فل n�ة لYة وال�ع�ات ال�بل�ماس�i.$ال Cواألمg` علي Cالعه
م[w} ال.wه�H الع�قي وم?ادرة م$.لMات ال$�ا`@H& وته�HAهC وت��c�هC في ن�Mة م.A�دة )iقهC خ�wرة 

 �Hفي ال$�اث Cه.��Nوع &HHال�ول Cة االم& وال]لOا$i( ال�ولي Cال.#امه Fج�$( Cوض�ورة ت�خله
 . �سgواالتفاYpات ال�ولYة به�ف الع$ل على م@ع ال.ه�HA الق]� في ال$@ا`� ال$i.لة وخاصة في الق

 ٩ ص٧/٤/٢٠٢١ال�س.�ر 
*****  

  الق�س تcعل ال�Nء األح$�
Cقل( :FHw]دمحم ال  

ك��Hة هي القNاOا ال.ي ت�ح� شع3@ا الفل]Hw@ي )hل تالو�@ه ال]YاO]ة وم�hناته االج.$ا�Yة، 
& م@f ب�اOة ال?�اع والى ال�Hم  لهي اك�3 وانقى م& ال?�اعات ،فال�ماء ال#/Yة ال.ي خ�3N ارض ال̀�

gوأg حCh هfا ونi& مازل@ا ن�زح ت�i االح.الل الع]�h ...  على ال�ص�ل الى س�ة الChi،الY�#iة
 االحاللي الgf ی@في وج�دنا و��اصل ه�Aمه على /ل مق�رات@ا في ع$لYة اش�ه )االس.�?ال م& الfAور

  لM& ع�3ا فهfه الfAور م.�3cة في اع$اق ارض،"حي الYcخ ج�اح وق��ة ح$?ة في االغ�ار ن$�ذجا"
 .اال)اء واالج�اد ح.ى آخ� رم�

 ال[� الق�ل )ان الق�س وعYcة االن.[ا)ات الفل]Y@Hwة ال$أم�لة وال.ي ،ولعل@ي في هfه العAالة
 هي ال$�ی@ة ال.ي س.C[i الA�ل ح�ل اج�اء االن.[ا)ات او تأجHلها او ،م& ال$ق�ر ان ت3�أ في اOار القادم

 C.ات االح.الل ان تwسل �Nارك الغائها في حال رفcO ال$�ی@ة وان Fة في قلY`ق�ا$O�ة الYالع$ل
 وه@ا ال ب� م& االشارة الى ان ال.?$CY الفل]Hw@ي ال�س$ي والcع3ي .نال$ق�س�H فHها ت?��.ا وت�شiYا

ك$ا ی�عي " ش$اعة"على اج�اء االن.[ا)ات في الق�س اص�ح )$�ا)ة عق� اج.$اعي ول�Y م�Aد شعار او 
n على الع�h م& ذلD فان@ي ار وم& خالل م�اق3.ي ال�Ypقة لهfه ،ال�ع< لله�وب م& هfا االس.iقاق

نالقYNة ال$?��Hة ان الcعF وYpادته م�ح�و على قلF رجل واح� في هfه ال$]ألة، ذلD ان ال.@ازل 
ع& م$ارسة ال�i االن.[ابي في ال$�ی@ة ال$ق�سة Oع@ي )$ا ال ی�ع مAاال للDc ال.]لCY )انها عاص$ة 

 ."اس�ائHل"ل$& ال �i.[O " ت�امF"اق� م& الO$لD دولة االح.الل /$ا 
 >iع& ان.[ا)ات ب�و الق�س ه� م tی�iا فان الfي واضح في " ه�اء"نل@Hw[فاالج$اع الفل

وم& خالل " ف.ح"  وه@ا الب� م& الcهادة ال$�ض��Yة لالمانة وال.ار�خ )أن ح�/ة .هfا ال[?�ص
ء ال@Nال والقH� و��Yة ف?ائل م@0$ة ال.���i، اك�ت االت?االت ال.ي أج��.ها مع ع�د م& Ypاداتها ش�/ا

)إج$اع على ان الق�س هي ع@�ان ال$�اجهة القادمة في حال اص�ت اس�ائHل على م�قفها ال�اف< 
& وفي مق�م.ه الق�س .لل]$اح الب@اء ال$�ی@ة )ال$cار/ة ت�شiYا وت?��.ا  فاما ان.[ا)ات شاملة لMل ال̀�
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 �Hقiوع ال واما م�اجهة مف.�حة ح.ى ت�cم@ة م& أح� )ق�ر ما ه� ح� م �Yل gfي ال@Hw[الفل Fلw$ال
 .ج�ال {Yه

م& ه@ا ی@�ع ص�ق ال$�sp الفل]Hw@ي ووح�ته ح�ل هfه القYNة على ال�غC م& وج�د 
nاخ.الفات /��Hة في ال�ؤ وال.hY.Mات ل3ل�غ االه�اف ال�`@Yة ال$�cوعة وفي مق�م.ها ح� الع�دة وتق��� 

�H?$لها م.�اضعا في قائ$ة  فالق�س وان.الH�$أر ان ت �@/ n"االخ� ال.ي " ف.ح Cة الق�ائYة و��Yاالن.[ابn
 . اال انها ت�قى هي اساس اج�اء هfه االن.[ا)ات م& ع�مه،ت]@ى اال`الع علHها )hcل غ�H رس$ي

 هل: وعلى ذلD، فإن ال]Qال ال$�wوح على ال$A.$ع ال�ولي وادارة ال�ئ�Y االم�H/ي الA�ی� ج� )ای�ن
 Fال]اب� دونال� ت�ام �Yي )ق�ار ال�ئ@Hw[الفل Fعcة والY@Hw[ادة الفلYال� Cان ت]ل CM@ی.?�ر اح� م

هfا مi< : االجا)ة.. .)اعwاء الق�س /ه�Oة مAانYة الس�ائHل واالع.�اف بها عاص$ة ل�ولة االح.الل؟
?�ت م�تفع وال.ف لق�ار ت�امF وصفق.ه ال$Qcومة )" ال" فال�ئ�Y مi$�د ��اس قال ،nه�اء م�ة اخ�

.  وتi$ل@ا ج$Yعا ال�$& ال�H3M ج�اء هfا ال$�sp ال�`@ي ال?لF،ح�له الMل الفل]Hw@ي معارضة وم�الة
نونi& نق�لها م�ة اخ� ان@ا م].ع�و ل$#�� م& ال.YiNات م& اجل الق�س وسYادتها وع�و�.ها  n

Yخ وسH�ة فل]Y@Hwة ت�دع  فهfه م]ألة حYاة او م�ت )ال@]�ة لMل ش3ل وزه�ة وشاب وش،وفل]H@Hw.ها
 .اب@ها الcهH� )ال�رد وال#غار��

 فهfه ،نان@ي على ثقة )أن االس.iقاق ال�O$ق�ا`ي ه� ر¦�ة فل]Y@Hwة ق3ل ان �hO مwل�ا دولYا
 �iه نYا)ة الA.ع3ي والف?ائلي  ،" عاما١٥"ال$]ألة شأن داخلي وان تأخ�ت االسcاك ال�iلل Fوال$�اق

قی�رك م�n ت� الA$اه�H الفل]Y@Hwة لق�ل /ل$.ها واخ.Yار ،االن.[ا)اتgال�AO gf االن عYcة اج�اء 
عwفا على ذلD، فإن ال$ق�سHH& هC االك�� ح$اسة لل$cار/ة في هfا االس.iقاق . Ypادتها )$لئ ارادتها

نخاصة وانهC ی�فع� ی�مYا أث$انا )اه0ة ل?$�دهC امام ت@HMل االح.الل بهC وع@?��.ه ال]اف�ة وال.ي 
 فان@ي ادع� /ل مق�سي له ال�i في ،وعلى ض�ء هfا.HH$g# الع@?� في الع?�ر ال�ائ�ةفاق� ال.

 /$ا ال ب� م& ت�iك ،االن.[اب ت?��.ا وت�شiYا ان Oعلي ص�ته ال$@ادg ب.أمH& هfا ال�i ال$ق�س له
 �H3w.والل#امها ب Fي م& جان@Hw[أن الفلcل في الHوفاعل م& اجل وضع ح� ل.�خل اس�ائ g�دولي ج

 على ٢٠٠٦ و١٩٩٦تفاقات ال]YاسYة ال$�قعة مع م@0$ة ال.���i الفل]Y@Hwة وال.ي ج�ت ان.[ا)ات اال
مc.عال الى ان ت�ق " ض�ء الق�س االح$�" وح.ى Oأتي م�ع� االس.iقاق ال�O$ق�ا`ي، س�Hقى .ض�ئها

�Hالى م �Yق�ا`ي ول$O�ال Cع الى ص@ادی� االق.�اع ل$$ارسة حقهY$Aقة و�.�جه الY�iان ساعة ال
ال$�اجهة مع اس�ائHل ال.ي ب�أت تwل� ال.ه�ی�ات )قwع العالقات وف�ض العق��ات على ال]لwة 

، في خ�wة اس.�اYpة تN��iة للعالC على شع3@ا الفل]Hw@ي االع#ل اال "ح$اس"الفل]Y@Hwة في حال ف�ز 
 .م& ارادته وو`@H.ه ال?ادقة

 ٦/٤/٢٠٢١ال$ق�سYة  الق�سج���ة 
*****  
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  ق ومأز الق�س...االن.[ا)ات
  

  ح�یt الق�س
االن.[ا)ات قYNة ج�ه��ة أساسYة في حYاة الcع�ب وذلD الخ.Yار Ypاداتها وما ه� األن]F وم& 
نه� ال$فNل، ونi& مق3ل� على ان.[ا)ات )ع� ف.�ة ¦Yاب `��لة، وال$أم�ل أن ت.C في أفNل ال?�ر وأن 

 .ا و�قHN.@اتhcل م�حلة ج�ی�ة ل$�اجهة ال.O�iات ال$?��Hة ال.ي تع?ف ب@
ًح.ى اآلن ت3�و األم�ر وهي ت]�H )االتAاه ال?Yiح س�اء )الNفة أو غ#ة، و/ان االه.$ام /�H3ا 

 ٣٦ح.ى بلغ ع�د ال$�شHi& أك�� م& ألفH& وع�د الق�ائC االن.[ابYة ال.ي ت$� ال$�افقة علHها واع.$ادها 
نو�� /��Hو ان اع�اد ال$�شHi& والق�ائC ت3�و /�H3ة وفHه. قائ$ة n ،العام gوش�ذمة لل�أ Fعcلل �H.ا تف

 .ولM& وعلى أOة حال فإن هfا ه� ال�اقع وال$wل�ب ال.عامل معه )اAOابYة
قال$أز ال�H3M الgf ی�اجه@ا في هfه االن.[ا)ات ه� قYNة الق�س عاص$.@ا ال$�ع�دة وال�ور 

ن.[ا)ات ب�و الق�س ال.[��3ي الO gf$ارسه االح.الل، ففي حH& تQ/� جهات فل]Y@Hwة ع�ی�ة ان ال ان
&HHار/ة ال$ق�سcل /ل جه�ه ل$@ع مf3فإن االح.الل ی.  

ًو�األم� داه$� ق�ات االح.الل تA$عا سل$Yا مق�سYا لل.cاور ح�ل هfا ال$�ض�ع واع.قل� ع�دا  ً ً ً
 .م& ال$cار/Y} &Hه وم@ع� )ال�wع إقام.ه

صعF ال[Yارات لل.?�g قوهfhا ت.�iل قYNة الق�س الى مأز /�H3 في االن.[ا)ات ونi& ن�اجه أ
نلfلD، ون3�و أمام أب�اب ش�ه مغلقة في هfا ال$Aال، فال ان.[ا)ات ب�و الق�س وال ان.[ا)ات )الق�س 
قح]F ال$عYwات ال0اه�ة أمام@ا، وأمام هfا ال$أز فإن ال�أg العام، ح]F تق�ی�نا، ی�ف< الغاء 

وه� اج�اء االن.[ا)ات العادOة في ض�احي ًاالن.[ا)ات أو تأجHلها، وه@اك حل ی3�و م$h@ا لهfه ال$عNلة 
الق�س، وتق�CO ال[�مة االلM.�ونYة ووسائل ال.�اصل االج.$اعي لل$ق�سHH& اآلخ��& لMي Oق�م�ا 

 .ن)االن.[ا)ات و�[.اروا م& ی���و
ت3�و هfه ال[�مة ص��ة ولM@ها ت0ل األفNل وت3�و و/أنها ال[Yار ال�حH� ال$$h&، وال ب� م& 

ح.ى ت0ل عاص$.@ا تق�ل رأیها وت[.ار م& O$�لها وال ... لى إع�اد ما ه� مwل�ب لfلDاآلن م& الع$ل ع
sp�$سة االح.الل على ال�wغ �wY[ت ...!! 

 ٧/٤/٢٠٢١  ال$ق�سYةالق�سج���ة 
*****  
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  اخ�ار )االنAلH#�ة

Over 90 settlers defile Aqsa Mosque 
 

Dozens of extremist Jewish settlers on Tuesday morning desecrated the 

Aqsa Mosque in Occupied Jerusalem under police protection. 

94 settlers, including 50 students and 12 intelligence officers, entered the 

Mosque through the Maghariba Gate and toured its courtyards under tight police 

guard. 

The Aqsa Mosque is exposed to daily desecration by Jewish settlers and 

police forces in the morning and the afternoon except on Fridays and Saturdays. 

The Israeli police close al-Maghariba Gate, which is used by Jews to enter 

the Mosque, at 10:30 am after the settlers complete their morning tours at the holy 

site. Later in the afternoon, the same gate is reopened for evening tours by settlers. 

During the presence of settlers inside the Mosque compound, entry 

restrictions are imposed on Muslim worshipers at the entrances leading to the 

Mosque and their IDs are seized until they leave the Islamic holy place. 

Palestinian Information Center 6/4/2021 
 

*****  
Israeli police raid East Jerusalem hotel to suppress an event on 

Palestinian elections 
 

JERUSALEM – Israeli police today raided a hotel in occupied East 

Jerusalem to suppress an event on Palestinian elections and detained two 

Palestinians, including the hotel manager, according to WAFA correspondent. 

He said that Israeli police cordoned the Ambassador Hotel in Jerusalem’s 

Sheikh Jarrah neighborhood, denying access to it as a means to prevent a meeting 

on the upcoming Palestinian general elections. 

The meeting, called for by the civil society organizations in the city, was 

slated to be held under the title “International Law Guarantees our Right to 

Vote”. 

Police detained Secretary-General of Fatah in Jerusalem Adel Abu Zneid, 

the hotel manager Sami Abu-Dayyeh, and summoned two others, including Fatah 

activist Awad Salaymeh, for interrogation. 

The Palestinians insist on holding elections planned for May 22 also in 

occupied East Jerusalem, as was the case in the previous two elections in 1996 and 

2006, and have asked the international community to pressure Israel to allow the 

300,000 Palestinians in East Jerusalem to take part and vote in polling stations in 

the city. 

So far, Israel did not respond to international mediation to allow elections in 

the occupied part of the holy city. 

Wafa 6/4/2021 

*****  
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Palestinian mayor of West Bank town assaulted by Israeli settlers when 

he intervened to help a child 
 

NABLUS – Israeli settlers today assaulted the mayor of the northern West 

Bank town of Sebastia, Mohammad Azem, when he intervened to prevent the 

settler from abducing a child, according to sources. 

Azem told WAFA that dozens of Israeli settlers arrived at the town’s 

archeological site under Israeli army protection and that while they were there, 

they attempted to kidnap a child. He said he immediately intervened to help the 

child and prevent the settlers from taking him when he was beaten by the settlers 

despite the presence of the soldiers who did not intervene to stop them. 

Israeli settlers have recently intensified their presence at the Palestinian 

archeological site as the army closes the area for the Palestinian residents, who 

fear the settlers want to eventually take over the site and establish a settlement in 

the area. 

Wafa 6/4/2021 

*****  
Palestinian officials lash out at Israel for banning an elections-related 

event in occupied Jerusalem 
 

RAMALLAH – Palestinian officials today lashed out at Israel for banning a 

meeting in occupied East Jerusalem on Palestinian elections, accusing Israel of 

violating signed agreements. 

Israeli police raided this morning a hotel in East Jerusalem and banned a 

meeting that was supposed to discuss the upcoming Palestinian legislative elections 

planned for May 22, while detaining the hotel manager and another local activist. 

The Palestinian Foreign Ministry and member of Fatah Central Committee, 

Hussein al-Sheikh, said in two separate statements that the Israeli act is a violation 

of agreements and the right of Palestinians in occupied East Jerusalem to 

participate in the elections. "This is a dangerous sign of the position of the 

occupying power towards the participation of Jerusalem in the elections," said the 

Foreign Ministry, describing it as "a blatant violation of the signed agreements to 

which the two parties are committed to, particularly the Israeli party." 

Al-Sheikh said in a tweet that preventing the meeting in Jerusalem is "a 

violation of the agreements and of the right to prepare Jerusalem to participate in 

the PLC (Palestinian Legislative Council) elections." 

Both called on the international community, particularly the European 

Union and the International Quartet, to intervene and pressure Israel to allow 

Palestinian elections in the occupied city. "We call on the countries of the world to 

put pressure on Israel to force it to abide by the agreements signed that allow the 

people of Jerusalem the right to vote and run for the elections," said al-Sheikh. 

"If the occupying power did not allow a preparatory meeting, how do we 

expect it to agree on conducting elections campaign, registration of candidates, and 

voting in occupied Jerusalem," wondered the Foreign Ministry, which also 

condemned in a separate statement Israel's arrest of a candidate from Bethlehem, 

saying Israel is trying to put obstacles in the way of the elections. 

Wafa 6/4/2021 

*****  


