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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 

  سـH ذلF)ع< ال�قاالت أو األخ�ار ال.ي ت�د في ال.ق��� لD.@ا
 .مع حCA ال.ق��ـ� وم�ض�عه

 ـاب أو.Mال.ق��� )ع< ال�قاالت ال�.�ج�ة ل %D�Nة م% تOّالغا 
 ّمف��M% غ�DDX% وWس�ائDلDD% ه� إب�از وجهة ن�0 هRالء الM.ـاب
  ئســ�اء ال��R�ة أو ال�عارضة ل\�اسة إس�ائDل، م�ا ی.�ح للقار

  .ف�صة اإل`الع على وجهات ال@�0 ال��.لفة
 Aو القـ�س )إصـ�ارتقـ�م اللRdـة لــ�Mا الن@ـة ال�لfخ�ـار األ.ق��ـ�  هــg ــ�ميDال

یـ�زع علـى ال�ع@DـD% وال�ه.�ـD% إضـافة إلـى ت�ز�عـه علـى نiـ� )hdل ورقـي 
  . ألف ن\�ة إلM.�ون�ة٢٥٠

  ة مالح0ـات أو اق.�احـات، /�ـاOله ال.ق��� أ?O %ة أن ت.لقى م�@Aو�\ع� الل
Hة )إرسال ال.ق��� ل�% ی�غ@Aالل Hت�ح.  

  هfة على وله@D3ة على اله�اتف وال��اقع ال�@Aال.�اصل مع الل %h�O اتOالغا
  .غالف هfا ال.ق���

  
  

  ناللA@ة ال�ل�Mة لRdو الق�س



  

 
٣

  
  

  
  

   جاللة ال�لF  رسالةم%
  ب% الD\i% حف0ه هللاع3�هللا الnاني 

   إلى الdعH األردني
  

@@ا على م�اجهة ال.O�iات، واع.�نا على االن.?ار على ال.O�iاتو"...  ، وقه�نا اع.اد ̀و
على م�s تار��@ا /ل االس.ه�افات ال.ي حاولr ال@Dل م% ال�`%، وخ�ج@ا م@ها أش� 

  ق�ة وأك�n وح�ة، فلل�nات على ال��اuv ث�%، 
، م% اد ب.�iNات جللgلM% ال ث�% DiO�نا ع% الy��z ال\� الgf رس�ه اآل)اء واألج�

  أجل رفعة شع3@ا وأم.@ا، 
   ..."وم% أجل فل\Dz% والق�س ومق�ساتها

  
  

ونi% ب�ورنا ن}ف خلف جاللة ال�لF ع3� هللا الnاني حف0ه هللا ل�ا O\عى إل�ه م% 
  ع#ة ورفعة لألردن وم�ا`@�ه 

  وجه�ده في ال�فاع ع% فل\Dz% والق�س 
  

  ناللA@ة ال�ل�Mة لRdو الق�س 
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�.iال�s 
  نشRو س�اس�ة

 ال@�اب�ة %Dz\ل�ة:  فلDات اإلس�ائzzم% ال�� �DnMال rلzع Fال�ل uv٧  م�ا  
 ة�@Dz\ة الفل�Nاه القA٨  ًاالردن /ان م\.ه�فا على م�ار م{ة عام ل��اقفه ت  
 %ل� األمAح ملف اج�اء االن.�ا)ات )الق�س في م�zي ل@Dz\١٠  ت�جه فل  
 ال�ئاسة�@Dz\واس.{@اف ال�\اع�اتة الفل %D.ل ال�ولi( ات )ای�ن وال.#امهi��?.ب H١٢  ّ ت�ح  
 ة ال�ول�ة: أب� ردی@ة���dلل �iان�ة ج�ی�ة م�ان وه� تz�.لي ب3@اء وح�ات اسD١٣  الق�ار اإلس�ائ  
 ن�وة )ال.#ام% مع ی�م األرض C�{ألجل الق�س ت �Dة ب�ل�انz(ًرا ٌ   ١٤  ن
 ا ت\.أنف دع�ها لـ/�Dــة "األون�وا"أمD@ـDzس\ات الـفل\ـRــة وال� Dــ�قــdــ�س الـ   ١٥  بـ�ــا فDهــا الـق

  

  اع.�اءات
 احات ٥٣( ��i.قO ١٧  "األق?ى"ن م\.�`@ا  
  لي على�.\O ق دون�ا م% أراضي ح#ما ش� الق�س١٣االح.الل ً  ١٧  
 یه�م ثالثة م�ان في ال��\��ة ��A١٧  ال  
 في الق�س %DD@Dz\١٨  نج@�د یهاج�� )اعة ش�ارع فل  

  

  اع.�اءات/ تقار��
 ات ب@اء : ألول م�ة في عه� )ای�نzzي الق�س٥٤٠دفع م�X�@ان�ة جz�.١٨   وح�ة اس  
  ل وح�ةDhdاإلعالن ع% ت)%DXل) م\.ع�.i١٩  ج�ی�ة للع�ل في ال�اخل ال�  
 ها عائلة ال#غل ال�ق�س�ةd٢٠  ف?�ل معاناة م\.��ة ت��  

  كي ال ن@\ى
 ٧٣%DاسO رة دی�#A٢١  ً عاما على م  

  فعال�ات
  لة�iةال��Oل االن.�ا)ات في الق�ساألكادDz٢٢   ال�ول�ة ت�ی% تع  
  �\.الق فعال�ات مه�جان الzال على ال3ل�"قانO "٢٣  في الق�س  
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  آراء ع��Xة
  ٢٣  "مع�/ة الق�س " أض�اء على  

  آراء ع��3ة م.�ج�ة
 ٢٤  ت�س�ع ال3@اء في الق�س )عه� )ای�ن  

  اخ�ار )االنAلD#�ة
 Biden resumes Palestinian aid, urges two-state solution ٢٦  
 Palestinian presidency welcomes US position on the two-state 

solution, resumption of aid ٢٧  
 UNRWA welcomes US announcement of the restoration of $150 

million to support Palestine refugees ٢٨  
 Soldiers Attack Palestinian Street Vendors In Jerusalem ٢٩  
 Army Demolishes Three Structures In Al-‘Isawiya ٢٩  
 Army Searches Homes In Bethlehem, Interrogate Many Palestinians ٢٩  
 Elderly Palestinian Woman Killed After Being Rammed By An 

Israeli Colonist’s Car ٣٠  
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  نشRو س�اس�ة
 م�اuv ال�لF عzلr ال�DnM م% ال��zzات اإلس�ائDل�ة:  فل\Dz% ال@�اب�ة

  

، إن م�vـu األردن )}�ـادة جاللـة ال�لـF ع3ـ�هللا   gقال رئ�� لA@ـة فلـ\Dz% ال@�اب�ـة دمحم ال0هـ�او
مـdار/اته فـي الnاني تAاه الق�Nة الفل\Dz@�ة وشع3ها ثابr وراسخ، وأث@ى عل�ه في الع�ی� مـ% لقاءاتـه و

ی�م األرض ومأساة «جاء ذلF خالل مdار/.ه، ام� األرXعاء، في ن�وة )ع@�ان .ال�iافل اإلقل���ة وال�ول�ة
، »نب�ل�ـان�D ألجـل القـ�س«، وما ت.ع�ض له ال�ق�سات، ن�0.هـا را)zـة »حي ال�dخ ج�اح وحي ال�\.ان

 .)زووم(ع�3 تق@�ة االت?ال 
وال��A{ـــة مـــ% أجـــل تiقDـــy إقامـــة ال�ولـــة الفلـــ\Dz@�ة وأوضــح أن م�اvـــu جالل.ـــه الiازمـــة ... 

وعاصـ�.ها القـ�س عzلــr الDnMـ� مـ% ال��zzــات االسـ�ائDل�ة فــي ال.غـ�ل علـى حــy الـdعH الفلــ\Dz@ي، 
وأعــاد ال�3صــلة العال��ــة لقــ�Nة الــdعH الفلــ\Dz@ي ع3ــ� الــ#خC الــgf حققــه فــي الع�یــ� مــ% لقاءاتــه مــع 

 .�ة واإلقل���ة وال�ول�ةزع�اء وقادة العالC وفي ال�iافل ال�iل
 Hعdـــ�الت الـــz( معهـــا �/f.\هـــا الـــ#م%، نـــ�i�O وقـــال إن ذ/ـــ� یـــ�م األرض ســـ.�قى خالـــ�ة الs
الفل\Dz@ي في ال?��د وال.�iNة، معل@D% رفN@ا لMل مdار�ع ت?��ة الق�Nة الفل\Dz@�ة وته��� الق�س 

 . وال�ق�سات اإلسالم�ة وال�\��iة
، مـــ% جـــان3هC، الAهـــ� د ال.ـــي ی3ـــfلها األردن و�vادتـــه ال��hiـــة تAـــاه القـــ�Nة نوث�ـــ% ال�ـــdار/�

 Cجالل.ــه ال��صــ�ل أســه C0ــى )ــاالح.�ام وال.قــ�ی�، وأن دعــiO Fإلــى أن جاللــة ال�لــ %Dة، الف.ــ�@Dz\الفلــ
ب.ع#�# نNال الdعH الفل\Dz@ي وص��د ال�ق�سDD% )الiفا� علـى وجـ�دهC رغـC االن.هاكـات وال��ارسـات 

Cقهi( م�ة�Dل�ة الDاإلس�ائ. 
وأوضــ�iا أن مــ% شــأن الع�ــل ال�ــd.�ك إثــ�اء الAهــ�د ال.ــي OــzNلع بهــا ال��Aــع تAــاه القــ�Nة 
 uــvالت�ــاذ م�ا Cمــاته�hغ� علــى حNال�3ل�ــاني ع3ــ� الــ yD\ــ�ی% أه��ــة ال.عــاو وال.@ــ/Rة، م�@Dz\نالفلــ

  )ب.�ا.(م\ان�ة لألشقاء في فل\Dz% ح.ى ی.\@ى لهC تiقyD دول.هC ال�\.قلة وعاص�.ها الق�س
  ٦ ص٨/٤/٢٠٢١ر ال�س.�
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  ًاالردن /ان م\.ه�فا على م�ار م{ة عام ل��اقفه تAاه الق�Nة الفل\Dz@�ة
  

 لل�راسـات وال�iـ�ث نـ�وة فـي مقـ� م��Aعـة "الi}�قـة ال�ول�ـة"عق�ت ج���ة ت�اب الـ�`% وم�/ـ# 
سDD% ، )�ـــdار/ة عـــ�د مـــ% الـــ\�ا"نالهاشـــ��D وم{��ـــة ال�ولـــة" )ع@ـــ�ان  فـــي ع�ـــان»الi}�قـــة ال�ول�ـــة«

 .وال�ف��M% وش�Dخ العdائ� ورجال ال�ی% إلى جانH ع�د م% م�nلي األح#اب ومRس\ات ال�A.�ع ال�iلي
نوأك� ال�dار/� في ال@�وة أن ال�ولة األردن�ة على م�ار م{ة عـام مـ�ت فـي الع�یـ� مـ% ال.iـ�Oات 

تها ووعي وال.فاف sوال��zب ال.ي اس.zاعr في /ل م�ة تAاوزها وال��وج م@ها أق� م% ق3ل )�hiة �vاد
الــdعH حــ�ل �vادتــه، مــd�دی% علــى ضــ�ورة ت�.ــD% ال3Aهــة ال�اخل�ــة فــي وجــه أg مiاولــة ل#ع#عــة أمــ% 

 .واس.ق�ار األردن
ــات الDـــ�م وحDـــ�ا فـــي الـــ�فاع عـــ% القـــ�Nة الفلـــ\Dz@�ة وح�اOـــة ال�ق�ســـات  وDX@ـــ�ا أن األردن )ـ

 .ةاإلسالم�ة وال�\��iة، وه� ی�فع اآلن ث�% هfه ال��اuv ال�اس�
نز/��ــا الــ�dخ، تiــ�ث ال�ــdار/� عــ% أبــ�ز وأهــC . وخــالل ال@ــ�وة ال.ــي أدارهــا ال@ائــH الــ\ابy د

 وح.ـى الDـ�م، وال.ـي /انـr ١٩٢١قال�ziات ال.ي م�ت بها ال��لMة م@ـf تأسـ�� إمـارة شـ� األردن عـام 
 .زاخ�ة )اإلنAازات وال3@اء وال.�zر

 %Dث�i.وم% ال�: 
ّغـاز الDzــH، . العـD% والف��ـy الــ�/% ال�.قاعـ� د g gfـ� الــ?ف�ف الـDأكـ� فــي /ل�ـة لـه أه��ــة ت�ح

 %DـDاألردن Fـا أن ت�اسـ@D3اوالت ته�ف إلـى الع3ـ� فـي الـ�اخل، مiم g3هة ال�اخل�ة في وجه أAال %D.وت�
 .Oع� /ل�ة ال\� في وجه أg ته�ی�ات خارج�ة ت\عى ل�3 الف.@ة بD% أب@اء ال�A.�ع األردني

ردن، خاصة )ع� تغ�D شhل ال�iوب م% ال��اشـ�ة إلـى حـ�وب وأضاف أن ه@اك تO�iات ت�اجه األ
» حـ�وب الDAـل ال�ـام�«ال�/الة، )�Di أص�ح ال.ه�ی� ألg دولة Oأتي م% ال�اخل وهـ� مـا Oـ\�ى الDـ�م 

 .ال.ي ته�ف إلى اس.ه�اف ال�م�ز ال�`@�ة في هfه ال�ولة م% خالل إذ/اء الف.@ة ال�اخل�ة
gوتi�ث الHDz ع% ال�ور ال��iر لألر ّ Cة ال.ي ی.�.ع بها في العال�D3Mانة الhقة وال�z@دن في ال�

)فNل �vادته، م�Ddا إلى أن هfه ال�hانة جاءت ن.�Aة ع�ة ع�امل م% أه�ها ال��اuv األردن�ـة ال�ع.�لـة 
 .وال��hiة على ال?عD�ی% الع�Xي وال�ولي

�Aات ال.ي م� بها الziس�دا ألب�ز ال� HDzال�.قاع� غاز ال yًوق�م الف�� g تأس�� f@ي مXالع� �
ال�ولة وح.ى ی�م@ا هfا، وم�احل ال.�zر وال�عC وااله.�ام ال��D3M% اللfی% ح�صr ال}�ادة الهاش��ة علـى 

 .gتق��Oه�ا للق�ات ال�\لiة به�ف إAOاد ج�� ق� �iOي ال�ولة م% أg ته�ی�ات خارج�ة
3�هللا الnاني ه� أول مـ% إن جاللة ال�لF ع: فقال حازم ق�dع .  ال�ز�� وال@ائH األسy3 موتi�ث

`الH )ال�ل�Mة ال�س.�ر�ة ح�D /ان ذلـF فـي عهـ� مAلـ� ال@ـ�اب الـ\ا)ع عـ�d ع@ـ�ما `لـH مـ% ال@ـ�اب 
ع3� هللا ال@\�ر، الgf ت�لى رئاسة ال�hiمة . ت\��ة ش�?�ة ل.Dhdل ال�hiمة وتC ال.�افy حD@ها على د

 .حD@ها
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ان األردن : فقـال )hـ� خـازر ال�Aـالي، . رخ دsرئ�� نادg الnـ�رة الع��Xـة ال3Mـ� وال�ـRك�ا تi�ث 
ًكان م\.ه�فا على م�ار م{ة عام، إال أن الnقة ال�D3Mة ال.ي ت.�.ع بها عالقة الهاشـ�DD% )ـال��A الع�Xـي 

ًوالdعH األردني وقفr س�ا م@�عا في وجه /ل مiاوالت الع�3 )األردن ً. 
ــ\Dz@�ة واأل ــأن األردنDــD% م�حــ�و إزاء القــ�Nة الفل ــ�اخلي، وأن األردن الDــ�م هــ� نوأكــ� ) مــ% ال

ال�حDــ� الــgf ی@zــy علــى لــ\ان جاللــة ال�لــF ع3ــ�هللا الnــاني م@ــf ســ@�ات )iــy الفلــ\DD@Dz% فــي إنــdاء 
Cة مق�ساتهOوح�ا Cدول.ه. 

ـــ�یل  ـــ% ب ــ% ال�ـــRام�ات ال.ـــي /ـــان هـــ�فها إAOـــاد ̀و وأضـــاف أن /�ـــان االحـــ.الل حـــاك الDnMـــ� مـ
ــ�ل، وأن الهــ�ف ال��/ــ# ل�Mــان االحــ.الل حــل القــ�Nة للفلــ\DD@Dz% فــي األردن ولعــل أب�زهــا أ gحــ�اث أیل

ًالفل\Dz@�ة على ح\اب األردن، م�Ddا إلى أن وح�ة ال?ف ال�اخلي جعلـr األردن /�انـا م.�اسـhا تAـاوز  ً
 .كل هfه ال�Rام�ات

وتi�ث ال�Aالي ع% ت�D# األردن )أنه مA.�ع م.�اسF وم.Aان� في أرض ی�ا)� أهلها مـ% أجـل 
gق�سات اإلسالم�ة وال�\��iة في فل\Dz% ورعای.ها، مd�دا على أن األردن ق� )}�ادته وع#�# ح�اOة ال� ً

 .)d�Aه وش��ه وتAاوز /افة ال��zب ال.ي م� بها على م�ار م{ة عام
ً أن األردن عـــاش فـــي �ـــالل الهاشـــ�DD% ق�نـــا ملD{ـــا  :ح�ـــ�g مـــ�اد. ي د ال�ا��ـــة اإلســـالموقـــال

 .\�اسي واالج.�اعي واألخالقي وال.عل��ي وال?iي)ال�ح�ة وال@ه�ض االق.?ادg وال
ن أن الهاشــ�DD% دافعــ�ا دائ�ــا عــ% القــ�Nة الفلــ\Dz@�ة، ال.ــي یــ�و )أنهــا قــ�Nة ع��Xــة وأضــاف

، مـ�Ddا إلـى أن الهاشـ�O %DDـ\ع� فـي سـD3ل األمـة  �Di�\ل�ائها ال�\ل�� وال�ـ riت ���O نإسالم�ة ن ن
3ـ�هللا الnـاني هـي صـفات اآل)ـاء واألجـ�اد فـي الiفـا� أن صـفات جاللـة ال�لـF عو .ل�Aع صفها وت�حD�ها

 Cة ع?�ا على م% ی.آم�و عل�ـه مـ% خـارج األمـة أو /�ـان االحـ.الل أو مـ% تـ\�ل لهـMنعلى ت�اب ال��ل
نأنفــ\هC مــ% داخــل الــ�`%، واألردنDــ� AOــ�دو الDــ�م )عــ� م{ــة عــام علــى تأســ�� ال�ولــة العهــ� وال�3عــة  ن

%DDللهاش�. 
 إن م{��ة ال�ولة إنAـاز و`@ـي قـ�مي ع�وXـي، وهـ� إنAـاز لإلنـ\ان�ة، :قال  فاألب نD3ل ح�ادأما 

ًمR/�ا )أن األردن /ان وال ی#ال ن��ذجا في ال�ئام وال.عا�O ال�ی@ي ً. 
 ،Cة أمام العال�{�{iاني أول م% ته�أ لل�فاع ع% ص�رة اإلسالم الnع3�هللا ال Fأن جاللة ال�ل %DXّو

ً% اإلسالم ان.ف< معه ال�\��Di أNOاوأن األردن ع@�ما ان.ف< لل�فاع ع  .ن
ــr دومــا تــ\ابy أخ�تهــا ال�ــ\ل�D% فــي  ــي األردن /ان ًوأكــ� أن ال�Rســ\ات الM@ــ\�ة ال�ــ\��iة ف

ــة، و/ــان لهــا دور فــي تــ���C اســ.قالل ال��لMــة، مــ�Nفا  ع@ــ�ما «ًم�اOعــة الهاشــ�DD% م@ــf تأســ�� ال�ول
بـل هـي جـ#ء ی.�ـاهى مـع ج��ـع م�hنـات ن.i�ث ع% ال�`% ال ن.iـ�ث عـ% /@�ـ\ة م@فـ?لة عـ% ال�ولـة، 

 .ال�A.�ع
ــي ت3ــD% دور  ــال��اuv ال. ــة ) }Dــة مل ولفــr األب حــ�اد ال@0ــ� إلــى أن ال�{ــة عــام مــ% ع�ــ� ال�ول

 .الهاش�DD% في ب@اء ال�ولة ونهN.ها وال�iص على ال�ئام بD% م�hناتها
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ي م{��ـة ال�ولـة، م% جان�ه أك� ال�dخ ع3� الC��M ال��iان، أن جه�د الهاش�DD% /انr واضـiة فـ
ًم% خالل ال3@اء وال@Nال وال.�iNة على م� األع�ام، وق�م�ا أن��ذجا لل�ولة األك�n اس.ق�ارا فـي ال�@zقـة 

Cواإلقل�. 
وقال إن مiاولة ال�ع< اس.غالل األوضاع االق.?ادOة ال?��ة ال.ي Oعاني م@ها األردن ل% تـRتي 

نأكلها، فاألردن�D /افة م.�اس�h في وجه أg مiاو  .الت ت\عى إلى زع#عة األم% واالس.ق�ار في ال��لMةن
ّوأضاف ال��iان، أن األردن لzال�ا /ان الiـN% الـ�افئ لألشـقاء العـ�ب، حDـ� وفـ� لهـC ال�عاOـة 

 .وااله.�ام وال�الذ اآلم%
بـ�وره أكــ� أمـD% عــام حـ#ب االتiــاد الــ�`@ي األردنـي ز�ــ� أبـ� ز�ــ� أن ال��لMـة األردن�ــة الهاشــ��ة 

ــي واجه.هــا علــى مــ�ار م{ــة عــام مــ% خــالل �vادتهــا ال��hiــة وو`@�ــة صــ��ت أمــام / ــة ال.iــ�Oات ال. اف
Cها وأجه#تها األم@�ة ال.ي رعاها ج��ع مل�ك ب@ي هاشdوج� %DDاألردن. 

وقال إن ال.X�Aة األردن�ة ف���ة وج�ی�ة )االه.�ام في ت�جهها وWنAازاتها وص�3ها وث�اتها وشAاعة 
�Ddقادتها على م� العق�د، م Cمعـال Cورسـ Cـاني فـي دعـnع3ـ�هللا ال Fق�م )ه جاللة ال�لO gfا إلى ال�ور ال

ة اإلصالح ال\�اسي  .`��y خا̀ر
وأضاف أن ال�ؤ�ة الnا�vة ل�ل�ك ب@ي هاشC وخلفهC الdعH األردني /انr دافعا للع�ل على دخ�ل 

�@.��ـة فـي ب@ـاء ن�ــ�ذج ع.�ـة ال�{��ـة الnان�ـة )أسـ� راســ�ة وم.D@ـة تع3ـ� عـ% إرادة األردنDـD% الــ?ل�ة ال
 .أمnل م% ح�D ال.عل�C وال?iة واالق.?اد واإلعالم وغ�Dها م% ال�Aاالت ال�ه�ة في ال�ولة

الi}�قة «ّوفي نهاOة ال@�وة وزع رئ�� ج���ة ت�اب ال�`% ��اش /��dان ورئ�� مAل� إدارة م��Aعة 
ادات ش�h وتقـ�ی�، /�ـا تـC تقلDـ�هC ز/��ا ال�dخ ال�dار/D% في ال@�وة شه. لل�راسات وال��iث د» ال�ول�ة

 .وسام م{��ة ال�ولة
  ٣ ص٨/٤/٢٠٢١ال�س.�ر 

*** 
 ت�جه فل\Dz@ي ل�zح ملف اج�اء االن.�ا)ات )الق�س في مAل� األم%

 نادOة سع� ال�ی%
 ت�رس ال}�ادة الفل\Dz@�ة `�ح ملف إج�اء االن.�ا)ات ال.����dة، ال�ق�رة في شه� أOار - ع�ان

ُ�س ال�i.لة في مAل� األم% ال�ولي، في �ل إج�اءات إس�ائDل�ة معzلة إلج�ائها في القادم، )الق) مای�(
  .ال��ی@ة

لC ی.�جC “وقال وز�� ال�ارج�ة وال�غ.�DX% الفل\Dz@ي، ر�اض ال�الMي، إن ال�A.�ع ال�ولي 
  .)الNغ� على سلzات االح.الل اإلس�ائDلي إلج�اء االن.�ا)ات العامة في الق�س ال�i.لة” وع�ده

ت�لف ع% ق�Nة إج�اء االن.�ا)ات في “أضاف ال�الMي، في ت?��ح أم�، إن ال�A.�ع ال�ولي و
ًالق�س، ت�شiا وان.�ا)ا، )hل وض�ح ً”.  
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 �Dة م% ح�@Dz\ات االح.الل ماض�ة في ع#ل الق�س ع% )}�ة األراضي الفلzون�ه إلى أن سل
  .”sم�ض�ع االن.�ا)ات و/افة القNاOا األخ�

ًن.�ا)ات في قلH الق�س، )اع.�ارها ملفا س�اس�ا وج#ءا أساس�ا وقلH األرض وأك� أه��ة إج�اء اال ً ً ً
  .ً، مع.�3ا أن ال�ع�/ة ال.ي ��Oضها الAانH الفل\Dz@ي اآلن هي الق�س ول�� االن.�ا)ات”الفل\Dz@�ة

وان.ق� الi�ی� ع% االس.��ار في الع�ل�ة االن.�اب�ة )غ< ال@�0 ع�ا iO�ث في الق�س أو إAOاد 
الق�Nة ل�\r م�ت�zة ب.?��r سhان الق�س بل )ال�hان “ًخارج ال��ی@ة ال�i.لة، الف.ا إلى أن ب�ائل 

  .”وه� ال��ض�ع األساس
ال�الOات ال�.i�ة (وأشار ال�الMي إلى أن الAانH الفل\Dz@ي ی.ا)ع مع أعNاء ال�Xا��ة ال�ول�ة 

ق�س وت�iلهC ال�\Rول�ة ح�ال لل.أكD� على م�/#�ة ال) واالتiاد األوروXي وروس�ا واألمC ال�.i�ة
  .الق�Nة

وأعل% ع% ت�ت�Dات ل#�ارة )ع< الع�اصC ل��hنات مAل� األم% ال�ولي م% دول /انr دائ�ة 
ًالع��Nة أم مRق.ة الق�Nة )dأن `�ح ملف إج�اء االن.�ا)ات في الق�س، /اشفا ع% ال.�جه ب�فع ال�لف 

  .إلى مAل� األم% لل�zال�ة )ات�اذ ق�ار ح�له
ال�اضي، )أنها خا`r3 ال�hiمة ) ف�3ای�(ل\لzة الفل\Dz@�ة ق� أفادت، في شه� ش�ا¥ و/انr ا

ًاإلس�ائDل�ة رس��ا )dأن ال\�اح )إج�اء االن.�ا)ات في الق�س، لM@ها لC ت.لy ردا واضiا )dأن ال��افقة  ً ً
  .sعلى ذلF أس�ة )�ا ج� في االن.�ا)ات ال\ا)قة

ق� اإلن\ان ع% قلقه ال�الغ م% اإلج�اءات لiق” األوروم.�سzي“ب�وره؛ أع�ب ال��ص� 
اإلس�ائDل�ة ال�عzلة لالن.�ا)ات ال.����dة الفل\Dz@�ة في الق�س، )�ا في ذلF ع�م إص�ار م�افقة على 

  .إج�ائها في ال��ی@ة
ّوقال ال��ص� الiق�قي األوروXي ومق�ه ج@�u، في ت?��ح أم�، إن سلzات االح.الل  ّ

األخ�Dة إج�اءات فعل�ة تع�h ن�اOا واضiة إلعاقة الع�ل�ة االن.�اب�ة، اإلس�ائDلي، ات�fت في األOام 
 f@لة في الع�ل�ة االن.�اب�ة ال�@.�0ة م.iي االن.�ا)ات في الق�س ال�iان وم.�شh\ار/ة الdح�ا¥ مWو

  .أك�n م% عق� م% ال#م%
Dz@�ة، ّوأضاف إن ق�ات االح.الل تd% ح�لة اع.قاالت واسعة بD% صف�ف /�ادر الف?ائل الفل\

gفNال ع% م@ع عق� لقاء تdاور ح�ل االن.�ا)ات، ن�0.ه مRس\ات ال�A.�ع ال��ني في الق�س، إذ  ً
ًف�ضr الق�ات اإلس�ائDل�ة `�قا أم@�ا في م��i ال�hان وم@عr ال�خ�ل إلى ال�hان ً.  

ّوأشار إلى أن االح.الل لO C\�ح ح.ى اآلن للفل\DD@Dz% في الق�س ال�i.لة )إ`الق أg نdا¥ 
) أب��ل( ن�\ان �٣٠ي أو شع3ي )dأن االن.�ا)ات، رغC اق.�اب م�ع� ب�ء ال�عاOة االن.�اب�ة في رس

، وص�ال إلى م�ع� االق.�اع في  ًالAار gار ٢٢Oال�ق3ل) مای�( أ.  
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ّواع.�3 أن ع�ل�ة االن.�ا)ات مه�دة ب�م.ها في حال رفrN سلzات االح.الل ال\�اح )إج�ائها  ّ
نفي �ل ال.�جهات ال�س��ة الفل\Dz@�ة )ع�م إت�ام الع�ل�ة دو مdار/ة في الق�س ال�i.لة، الس��ا 

  .الفل\DD@Dz% في الق�س
ّوش�د على أن الفل\DD@Dz% في الق�س ال�i.لة ی.�.ع� بfات ال�ضع القان�ني الgf ی.�.ع )ه  ن ّ ّ

�D?تق��� ال� yفي ح Cمعه �/�.dO FلfXة و�Xفة الغ�Nاء الiفي )}�ة أن �D@Dz\نالفل   .ن
 sل االن.�ا)ات في م�ی@ة الق�س ت@�رج ض�% “أن ورأDzل�ة ال.ي ته�ف ل.عDاإلج�اءات اإلس�ائ

س�اسة إلغاء ال�ج�د الفل\Dz@ي في ال��ی@ة، وف�ض ال\�ادة اإلس�ائDل�ة علDها، )�ا �Oالف ق�اع� 
  .”الق�انD% ال�ول�ة وق�ارات األمC ال�.i�ة ذات العالقة

ل ال\@�ات ال�اض�ة في دعC وت���ل ع�ل لA@ة االن.�ا)ات ّوأفاد )أن االتiاد األوروXي ساهC خال
ًال��/#�ة الفل\Dz@�ة م% أجل ال.�DNi إلج�اء ان.�ا)ات شاملة ت.\C )ال�?�ا�vة والdفا¨�ة، مd�دا على  ّ
ض�ورة ت�خل االتiاد للNغ� على االح.الل لل\�اح )إج�اء االن.�ا)ات في الق�س، ووuv أg إج�اء م% 

  .تعDzلها أو إلغائهاشأنه أن یRدg إلى 
م�ارسة ج��ع الNغ�¥ ال��h@ة على االح.الل اإلس�ائDلي، ل�Nان “ودعا ال�A.�ع ال�ولي إلى 

عق� االن.�ا)ات في األراضي ال�i.لة /افة، وح�اOة حy الفل\DD@Dz% في ال�dار/ة ال\�اس�ة وتق��� 
  ....”نال�?�D دو أg ق�Dد أو م��قات

  
  ٢٦ص/٨/٤/٢٠٢١الغ� 

*** 
  ّ ت�حH ب.?��iات )ای�ن وال.#امه )iل ال�ول.D% واس.{@اف ال�\اع�ات الفل\Dz@�ةةال�ئاس

  

ال�ئاسة الفل\Dz@�ة ب.?��iات ال�ئ�� األم�D/ي جـ� )ایـ�ن وال.#امـه )iـل  رحr3 – وفا – رام هللا
الــ�ول.D% /أســاس لiــل الــ?�اع الفلــ\Dz@ي اإلســ�ائDلي، /�ــا رح3ــr ال�ئاســة ب.ــ?��iات وز�ــ� ال�ارج�ــة 

�zي، وخاصـة أن@Dz\الفلـ Hعdة وال.@���ة واإلنـ\ان�ة للـOال�\اع�ات االق.?اد CO�اس.{@اف تق %M@Dني بل
  ".األون�وا"تق�CO دعC مالي ل�/الة 

س.ــ\هC فــي " األونـ�وا"وقالـr ال�ئاســة فـي ب�ــان، مـ\اء أمــ�، إن ح#مـة ال�ــ\اع�ات ال��جهـة لـــ
%Dل�ـة، ومالیـzة ل�{ـات اآلالف مـ% الi?والـ Cال.عل� �Dفـي ال����ـات فـي ت�ف �dـ��O %یfالـ %D@`ن ال�ـ�ا

sفل\Dz% ودول ال�Aار، /�ا أن ال�\اع�ات األخ� االق.?ادOة وال.@���ة لقzاع غ#ة والNفة الغ��Xـة ع3ـ� 
ال�/الة األم�D/�ة لل.@��ة ال�ول�ـة س.ـ\هC فـي دعـC ال3@�ـة ال.i.�ـة وال�ـ�مات األساسـ�ة الالزمـة ل��اجهـة 

  ".ك�رونا" الdعH الفل\Dz@ي ال�اقع تri االح.الل وج�اء جائiة األوضاع ال?��ة ال.ي ��O بها
وأكـ�ت ال}�ــادة الفلـ\Dz@�ة وعلــى رأسـها الــ�ئ�� م�iــ�د ��ـاس، اســ.ع�ادها للع�ـل مــع األ`ــ�اف 
ًال�ول�ة وتi�ی�ا اللA@ة ال�Xا��ة ال�ول�ة لل�ص�ل إلى حـل س�اسـي Oـ�N% األمـ% واالسـ.ق�ار فـي ال�@zقـة 

ــ\Dz@�ة  ـــة فلــــ ــــة دولـــ ـــ�ائDل)إقامــ ــــع إســـ ــH مــ ــى ج@ــــ ـــ ـــا إلـ ــــ�� ج@�ـــ ـــ�v�dة ت�ــ ـــ�س الـــ ــــ�.ها القـــ   .ًعاصــ



  

 
١٣

وجــ�دت ال�ئاســة الفلــ\Dz@�ة ال.#امهــا )iــل الــ�ول.D% القــائC علــى أساســات الــ���dة ال�ول�ــة، واســ.ع�ادها 
  .لل.Aاوب مع أg جه�د دول�ة لل�ص�ل إلى هfا اله�ف

{@اف ال�ـــ\اع�ات وXهـــfا الـــ?�د، رحـــH رئـــ�� الـــ�زراء الـــ�/.�ر دمحم اشـــ.�ة مـــ\اء أمـــ�، )اســـ.
  .األم�D/�ة

اإلدارة األم�D/�ـة للع�ـل مـع ال�Xا��ـة ال�ول�ـة، علـى فـ.ح أفـy " األOـام"ودعا اش.�ة في ب�ان وصل 
 ٦٧س�اسـي ج�یــ� OفـNي إلــى إقامـة ال�ولــة الفلـ\Dz@�ة ال�ــ\.قلة علـى خzــ�¥ ال�ا)ـع مــ% ح#�ـ�ان العــام 

  . ال�ول�ة)عاص�.ها الق�س ال�v�dة وفy ما ن?r عل�ه ق�ارات ال���dة
ن.zلــع لــ�� فقــ� الســ.{@اف ال�ــ\اع�ات ال�ال�ــة األم�D/�ــة علــى أه�D.هــا، بــل ولعــ�دة : "وأضــاف

العالقــات الــ\�اس�ة مــع ال�الOــات ال�.iــ�ة )�ــا iOقــy لــdع3@ا حق�قــه ال�ــ�dوعة )إقامــة دول.ــه ال�ــ\.قلة 
ًل�الOات ال�.i�ة ضغ�`ا )عاص�.ها الق�س، وWعادة ف.ح الق@?ل�ة األم�D/�ة )الق�س ال�i.لة، وأن ت�ارس ا

على إس�ائDل للCA شه�ة ال.�سع واالس.�zان في األراضي ال�i.لة، وخاصة ع�ل�ات ال.zه�D الع�قي ال.ي 
  ".ت.ع�ض لها م�ی@ة الق�س ال�i.لة

  ٨/٤/٢٠٢١األOام 
***  

  الق�ار اإلس�ائDلي ب3@اء وح�ات اس.�zان�ة ج�ی�ة : أب� ردی@ة
  م�ان وه� تi� لل���dة ال�ول�ة

  

ال@ا`y )اسC ال�ئاسـة نD3ـل أبـ� ردی@ـة إن إعـالن بل�Oـة االحـ.الل فـي القـ�س   قال–  وفا– رام هللا
ال�قامـة علـى ج3ـل أبـ� غ@ـ�C " هارح�مـا" وح�ة اسـ.�zان�ة ج�یـ�ة فـي مـ\.�`@ة ٥٤٠ال��افقة على ب@اء 

 االسـ.�zان، قج@�ب ش� الق�س، أم� م�ان وم�ف�ض، وم�الف لMافة ق�ارات ال���dة ال�ول�ة ال.ي تـ�ی%
 Cش�عي) ٢٣٣٤(وخاصة الق�ار رق �Dة غ�@Dz\ان على األراضي الفلz�.ال االسhأك� أن ج��ع أش gfال.  

وأضـاف أبــ� ردی@ــه أن هــfا القــ�ار هــ� )�nا)ـة تiــ�g لل�A.�ــع الــ�ولي، وتi�یــ�ا اإلدارة األم�D/�ــة 
  .الA�ی�ة، ولل��hiة الA@ائ�ة ال�ول�ة

ــا`y ال�ســـ�ي ــة اال: "وتـــا)ع ال@ـ ــ.�zاني ح�hمـ ــ.��ار ال.�ســـع االسـ ــ.الل تiـــاول مـــ% خـــالل اسـ حـ
واالســ.�الء علــى األرض الفلــ\Dz@�ة فــ�ض الiقــائy علــى األرض وم@ــع إقامــة دولــة فلــ\Dz@�ة م.�اصــلة 

  ".عاص�.ها الق�س
إذا ما أراد ال�A.�ع ال�ولي وتi�ی�ا اللA@ة ال�Xا��ة ال�ول�ة /�ـا أعل@ـr، الiفـا� علـى حـل "وقال 

iقyD ال\الم واالس.ق�ار في ال�@zقة فعلـDهC الـNغ� علـى ال�hiمـة اإلسـ�ائDل�ة ل�vـu ال�ول.D% م% أجل ت
  ".)ق�ارات ال���dة ال�ول�ةنdا`اتها االس.�zان�ة واس.�فافها 

  ٨/٤/٢٠٢١ال�iاة الA�ی�ة 
***  
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ًرا)zة ب�ل�ان�D ألجل الق�س ت}�C ن�وة )ال.#ام% مع ی�م األرض ٌ   ن
  

/  ن�ـ\ان ٧یـ�م األرXعـاء،  ال�3ل�انات الع��Xـة وال�ول�ـة، %`الH رؤساء لAان فل\Dz% في ع�د م
، ال�Rس\ات ال�ول�ة وال�3ل�ان�ة )ال.�iك العاجل إلOقـاف م�zzـات االحـ.الل اإلسـ�ائDلي فـي ٢٠٢١إب��ل 

م�ی@ة الق�س ال�i.لة عامة، وحـي الـ�dخ جـ�اح وحـي ال�ـ\.ان خاصـة، وذلـF خـالل نـ�وة ن�0.هـا را)zـة 
 – حــي الــ�dخ جــ�اح وحــي ال�ــ\.ان - یــ�م األرض مأســاة ت.Mــ�ر( تiــr ع@ــ�ان نب�ل�ــان�D ألجــل القــ�س،

  ).م\Rول�ة دول�ة
 Cـل قـ�ة علـى األمـh( غ�Nعلـى ضـ�ورة الـ ، gوأك� ال��ی� العام لل�ا)zـة، الـ�/.�ر دمحم مhـ�م بلعـاو

.الل، ال�.i�ة وال�Rس\ات ال�ول�ة، وتع#�# ال�قا`عة ال�بل�ماسـ�ة واالق.ـ?ادOة و/ـل أنـ�اع ال�قا`عـة لالحـ
  .نوحd� الNغ� عل�ه م% أجل ال�ض�خ للقان� ال�ولي ووuv م�zzاته في م�ی@ة الق�س ال�i.لة

، خالل /ل�.ه فـي ال@ـ�وة، أن م�ی@ـة القـ�س ال�i.لـة، وال�ـ\A� األقـ?ى ال��ـارك،  ّوأضاف بلعاو g
d��O �Dان م�حلة ح�جة وخ�Dzة م% ال��zzات ال.ه���Oة واالسـ.�zان�ة، تـ\.�جH علـى /ـل مـ% لـه ضـ�

  .حي ال.�iك إلOقافها وال.?�g لها
أما رئ�� لA@ة ال?�اقة الفل\Dz@�ة ال.�/�ة وع�N الهD{ة ال.@فOfDة لل�ا)zة، ال@ائH ح\% ت�ران، 
ّفأك� أن ال�Aه�ر�ة ال.�/�ة ال h�O% أن ت\�ح ل��z ح�hمة االح.الل اإلس�ائDل�ة ال.ه���Oة واالسـ.�zان�ة  ّ

ّ م�ی@ـة یه�دOـة، مـ�Ddا إلـى أن إلـى وت��iلهـا ب.غ�DD معالC م�ی@ة الق�س ال�i.لة ت.عامـل /�ولـة " إسـ�ائDل"ً
نف� القان� )فNل دعC ال�الOات ال�.i�ة الن.هاكاتها   .ق

و`الH ت�ران، األمC ال�.i�ة وال�Rس\ات ال�ول�ة )ع�م ال�ق�ف م�uv ال�.ف�ج م% مiاوالت إف�اغ 
r/ل ت�Dالف.ا إلى أن إس�ائ ،%DDانها األصلhـة ًالق�س م% سiه أمـام جائ�D?ي ل�القـاة مـ@Dz\الفلـ Hعdال 

ّك�رونا، وت�لr ع% م\Rول�اتها /ق�ة اح.الل ح\H القان� ال�ولي، م�ضiا أن قzاع غـ#ة �Oـ�� أزمـة  ً ن
  .ص�iة خانقة )فعل الi?ار اإلس�ائDلي وان.dار الAائiة

، )gل�ـا بDـ�ج�(، )ال�ارالسـ�ر(م% جان3ها، أوضri ع�N ال�3ل�ان األرج@.D@ي وع�N ب�ل�ـان ...
ًأن ی�م األرض ه� ی�م لالح.Aاج على ال0لC وWعالن ل�ف< ل@0ام الف?ل الع@?� اإلس�ائDلي، الف.ة إلى  g ٌ ٌّ
ّأن م@�0مة االس.ع�ار وال.zه�D الع�قي وال��zzات االس.�zان�ة اإلس�ائDل�ة في ازدOاد، فـي �ـل تAاهلهـا 

  .م% ق3ل ال�@�0ات ال�ول�ة والقان�ن�ة
، أن ب ــ�ائDلي ال صـــ�s لهـــا gوشـــ�دت بDـــ� ــ.@Mار والـــHAd ال�ول�ـــة لالع.ـــ�اءات اإلسـ �انـــات االسـ

  .الف.قارها لل��zات الع�ل�ة، وتAاهلها لإلج�اءات القان�ن�ة الالزمة ل�دع إس�ائDل
 Hـة، ال@ائـz(ـة لل�اOfDـة ال.@ف}Dاله �Nوعـ #Dال�3ل�ـان ال�ـال( %Dz\ـة فلـ@Aم% جان�ه أك� رئـ�� لg

الق�Nة الفل\Dz@�ة ی.zلH ات�اذ إج�اءات س�اس�ة إلنهاء االح.الل ووuv سD� إب�ا»�C، أن ال.Nام% مع 
 Cفا أن ج��ـع ال.قـار�� الـ?ادرة عـ% األمـ�Nل /�ولـة ع@ـ?��ة، مـDإسـ�ائ u�@?ًان.هاكاته، والع�ل علـى تـ
ًال�.i�ة وال�@�0ات الiق��vة ت�ثy ف�ض االح.الل اإلس�ائDلي ن0اما ع@ـ?��ا علـى الفلـ\DD@Dz% وهـ� مـا  ً

  . ل���Aة ح�ب دول�ةی�تقي
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ًوش�د علـى أن مالD#�ـا س.ـ\.�� فـي دعـC القـ�Nة الفلـ\Dz@�ة ح�hمـة و�Xل�انـا وشـ��ا، وسـ.ع�ل  ً ً ّ
 Cل " علــى وســDــ�د " إســ�ائAــ�اح لــ�� مAخ ال�dــات اســ.ه�اف حــي الــzzــا أن م�@D3ّك�ولــة ع@ــ?��ة، م ً

إلسـالم�ة ومiاولـة إلحـالل م�zzات ل.ه�DA العائالت الفل\Dz@ي، بـل اسـ.ه�اف م�اشـ� لألمـة الع��Xـة وا
%DDان األصلh\ان الhم %D@`�.\ال�.  

، وع�N الهD{ة ال.@فOfDـة لل�ا)zـة، ال@ائـH یـ�ن�  �DA�@في ال�3ل�ان ال %Dz\ة فل@Aأما، رئ�� لg ّ
ًأبـ� )hـ�، فـ�عا السـ.غالل ذ/ـ� یـ�م األرض ل#�ـادة الع�ـل مـ% أجـل مقاومـة االحـ.الل اإلسـ�ائDلي ب�ل�ان�ـا  s

ً ال�3ل�انات ال�ول�ة، مzال�ا )اسـ.��ام الـ?�اقات فـي الMـ�نغ�س األم��hـي للـNغ� علـى sوWح�اء الf/� في
Hفي عه� دونال� ت�ام r3Mاء ال.ي ارتzح األخ�i?.ة ل�i.ات ال�Oی�ة في ال�ال�Aاإلدارة ال.  

ّب�وره، قال رئ�� لA@ـة فلـ\Dz% )ال�3ل�ـان ال.�نـ\ي سـ�u الـ�ی% م�لـ�ف، إن اتفا�vـات ال.�3zـع 
 االحـــ.الل اإلســـ�ائDلي شـــAعr االحـــ.الل علـــى تـــ?عD� م�zzاتـــه ال.ه���Oـــة فـــي األراضـــي ال�Aـــاني مـــع

الفلـ\Dz@�ة، وحــfر مـ% اســ.غالل االحـ.الل لهــfه االتفا�vـات مــ% أجـل الع�ــل علـى تغDDــ� الـ�عي )القــ�Nة 
و`الـH م�لـ�ف، لAـان فلـ\Dz% ال�3ل�ان�ـة )الع�ـل علـى ز�ـادة الـ�عC للقـ�Nة  .الفل\Dz@�ة ل�s الـdع�ب

ل\Dz@�ة في ال�3ل�انات وز�ادة وعي ال�3ل�انzz��( %DDات االح.الل وال.�iك للiفا� على وضع الق�س الف
ًال.ار��ي والقان�ني، م�Nفا أن ال��uv ال.�ن\ي ال�س�ي م.�افy مع ال��uv الdع3ي ال�اف< ل��zzات 

  .لفل\Dz@�ةال.�3zع والهادف للع�ل على ح�اOة ال�ق�س�ات اإلسالم�ة وال�\��iة في األراضي ا
نوخ.C ال�A.�ع� ب.�ص�ات ع�یـ�ة م@هـا م�ا`�ـة األمـC ال�.iـ�ة وال�Rسـ\ات ال�3ل�ان�ـة وال�ول�ـة 
ــDhdل لAــان فلــ\Dz% فــي دول  والــ\فارات لل.iــ�ك مــ% أجــل إOقــاف م�zzــات االحــ.الل، والع�ــل علــى ت

ت فــي ج��ــع نالAــ�ار، ودعــC ح�/ــات مقا`عــة االحــ.الل، /�ــا دعــا ال�A.�عــ� إلــى دعــC إجــ�اء االن.�ا)ــا
  .ًاألراضي الفل\Dz@�ة وخ?�صا في الق�س

  ٧/٤/٢٠٢١م�قع م�ی@ة الق�س 
***  

   وال�Rس\ات الـفل\ـDzـ@Dــة "األون�وا"أم�D/ا ت\.أنف دع�ها لـ
ــة Dــ�قــdــا الـقــ�س الـ  بـ�ــا فDه

 دمحم خ�D ال�قام\ة
 إلســ.{@اف ال�ــ\اع�ات أعل@ــr ال�الOــات ال�.iــ�ة االم�D/�ــة أنهــا ت�zــ�، )الع�ــل مــع الMــ�نغ�س،

 .األم���hة االق.?ادOة وال.@���ة واإلن\ان�ة للdعH الفل\Dz@ي
ن مل�D دوالر م% االق.?ادOة ٧٥وقال، ب�ان صiفي )اسC وز�� ال�ارج�ة، إن ال�\اع�ات ت�dل 

 مالیــD% دوالر ل3ــ�امج ب@ــاء الــ\الم مــ% خــالل ال�/الــة ١٠واإلن�ائ�ــة فــي الــNفة الغ��Xــة وقzــاع غــ#ة، و
ــةاأل ــة ال�ول� ــة لل.@�� �hم�� (USAID)١٥٠، و Cــة األمــ ن ملDــ� دوالر مــ% ال�ــ\اع�ات اإلنــ\ان�ة ل�/ال

 %Dل الالج{ــDغdــة وتــ ــان، الــgf وصــل  .«األونــ�وا«ال�.iــ�ة إلغاث  نــ\�ة م@ــه، ان "ال�ســ.�ر"وأشــار ال�3
yج��ع ال�\اع�ة )�ا ی.ف CO�تق C.Dس �Dة ح��Diت\.أنف ب�امج ال�\اع�ة األم@�ة ال %z@ن مـع قـان� واش
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 وتــ�dل ال�ــ\اع�ة االق.ــ?ادOة دعــC تعــافي الــ�d/ات الــ?غ�Dة وال�.�ســzة مــ% آثــار .ال�الOــات ال�.iــ�ة
COVID-19 اء وال��ـاهfل الغnاجة لل�ص�ل إلى االح.�اجات اإلن\ان�ة األساس�ة، م.iاألس� ال� C؛ ودع

ــة، ومــ\اع�ة ال�A.�ــع ال�ــ�ني الفلــ\Dz@ي .���ــل ســD�عC شــ�hة جــ#ءا مــ% هــfا ال«واضــاف ان  .ال@�0ف
م\.��dات الق�س ال�v�dة، ح�D ت�اصل تقـ�CO العالجـات الـ�Nور�ة وال�@قـfة لل�iـاة للفلـ\DD@Dz%، هـfا 

 COVID-19 ن ملDـ� دوالر مـ% ال�ـ\اع�ات اإلنـ\ان�ة ل��اجهـة جائiـة١٥ال.���ل ه� )اإلضافة إلـى 
وتـ\.أنف ال�الOـات ال�.iـ�ة  .ال�اضـيوانع�ام األم% الغfائي ال.ي أعل@r ع@ها ال�الOات ال�.iـ�ة فـي آذار 

 ألف `فل وف.اة فلـ\DD@Dz%، وXال.ـالي تـ�ف�D ٥٠٠، )�ا في ذلF تعل�C أك�n م% "األون�وا"دع�ها ل��مات 
ال��\ة في ل3@ان واألردن وس�ر�ا والـNفة الغ��Xـة وقzـاع » ال�/الة«األمل واالس.ق�ار في أقال�C ع�ل�ات 

، )�ــا فــي ذلــF ال�عاOــة الــ?�iة ١٩- اع�ة ح�جــة لفDــ�وس /�فDــ� ك�ــا یــ�ف� ال.���ــل لألونــ�وا مــ\. غــ#ة
واألدو�ة وال�\.ل#مات ال�3zة، و/ـfلF ال�ـ\اع�ات ال@ق�Oـة والغfائ�ـة لألسـ� ال.ـي لـC ت.ـأث� )ـd�ة )فDـ�وس 

 �D١٩- ك�ف. 
وأكــ� ال�3ــان إن ال�الOــات ال�.iــ�ة مل.#مــة )ــd�ة )ــ�Nان تع#�ــ# شــ�اك.ها مــع األونــ�وا )ال�iــاد وال�ــ\اءلة 

نAOـH أن تMـ� ال�الOـات «ك�ـا هـ� الiـال مـع ج��ـع ارت�ا`ات@ـا مـع مRسـ\ات األمـC ال�.iـ�ة، . لdفا¨�ةوا
 .«ال�.i�ة على `اولة ال�فاوضات ل�Nان أن اإلصالحات تعـ#ز الMفـاءات وت.�افـy مـع مـ?الi@ا و��v@ـا

ة، وتــ�ف� وقــال ان ال�ــ\اع�ة ال�ارج�ــة األم���hــة للــdعH الفلــ\Dz@ي ت�ــ�م مــ?الح وvــ�C أم���hــة مه�ــ
اإلغاثة الiاس�ة ل�% هC فـي أمـ� الiاجـة إل�ـه، و�عـ#ز ال.@��ـة االق.ـ?ادOة، و�ـ�عC ال.فـاهC اإلسـ�ائDلي 

 Cا الـــى ان الـــ�ع�Ddاألم@ـــي واالســـ.ق�ار، مـــ yD\ي، وال.@ـــ@Dz\ومـــ?الح حلفائ@ـــا «الفلـــ Cـــ�v مـــع yی.�افـــ
 .«وش�/ائ@ا

ــى ال.ــــ#ام ال�الOــــات ال�.iــــ�ة ب.ع#�ــــ# ال�خــــاء واألمــــ%  وال��iــــة لMــــل مــــ% اإلســــ�ائDلDD% وأكــــ� علــ
ًوالفل\�z( %DD@Dz مل��سة في ال��s الق��H، وه� أم� مهC في ح� ذاتها، ولM% أOـNا /�سـDلة لل.قـ�م  ق

 .ن�i حل ال�ول.D% ال�.فاوض عل�ه
sوشAعr ال�الOات ال�.i�ة الAهات ال�انiـة األخـ� علـى دعـC ال3ـ�امج واألنـzdة ال.ـي تع�ـل مـ% 

 .�nل في االس.ق�ار وال.ق�م لإلس�ائDلDD% والفل\DD@Dz% على ح� س�اءأجل تiقyD ه�ف مd.�ك ی.
 y`األونـ�وا، وقـال ال@ــا Cـ�ة اســ.{@اف دعـi.ـات ال�Oــ�ة )ـإعالن ال�الi.ال� Cاألمـ rرح3ـ ،Fالـى ذلـ

ن�حـH )ـإعالن ال�الOـات « فـي ن��Dـ�رك "ال�سـ.�ر"االعالمي )اسC االمD% العام سـ.�فان دوجار�ـF ل�@ـ�وب 
العالقـة بــD% ال�الOــات ال�.iـ�ة واألونــ�وا هــي عالقــة "، مــ�Nفا ان "ســ.{@اف دعـC األونــ�واال�.iـ�ة )ــdأن ا

 ."`��لة األم�
 Fــ� مــ\اه�اتها «واضــاف دوجار�ــD3/ لhdــ( rأو أوقفــ rNكــان ه@ــاك عــ�د مــ% الــ�ول ال.ــي خفــ

 .لألون�وا، لfلF نأمل اآلن أن تfiو حfو اإلدارة األم���hة
  ٣ ص٨/٤/٢٠٢١ال�س.�ر 

*** 
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  اتاع.�اء
  "األق?ى"ن م\.�`@ا Oق.��i )احات ٥٣

  

، األرXعـاء اقـ.Ci – وفــا – القـ�س ال��ــارك، " األقــ?ى"، )احــات ال�ـ\A� ٧/٤/٢٠٢١ نمــ\.�`@�
ة االح.الل اإلس�ائDلي   .)�iاOة ش̀�

ــأن  ــ�)�، )  ٢٨وأفــاد مــ\Rول العالقــات العامــة واإلعــالم فــي دائــ�ة األوقــاف اإلســالم�ة فــ�اس ال
  .ل�عاه� الDه�دOة، اق.��iا )احات األق?ى وأدوا `ق�سا تل��دOة م% `ل�ة ا٢٥م\.�`@ا، و

  ٨/٤/٢٠٢١ال�iاة الA�ی�ة 
***  

ق دون�ا م% أراضي ح#ما ش� الق�س١٣االح.الل O\.�لي على  ً  
  

ً دون�ا م% ١٣أعل% ج�� االح.الل ال?ه�Dني، االس.�الء على  –  و/االت–الق�س ال�i.لة 
 .ً م.�ا١٦ /C وع�ضه ١ لyd شارع ج�ی� ی3لغ `�له قأراضي بل�ة ح#ما ش� الق�س ال�i.لة،

ً دون�ا م% أراضي ح#ما، ١٣وr@DX م?ادر في ال3ل�ة، أن ق�ار االح.الل �dOل االس.�الء على 
  .ً م.�ا١٦ /C وع�ض ١لyd شارع )�zل 

  ٧/٤/٢٠٢١و/الة األن�اء الفل\Dz@�ة وفا 
*** 

  ال��A یه�م ثالثة م�ان في ال��\��ة
 

وقـال  .ٍل ، األرXعاء ، ثالثة م�ان فل\Dz@�ة في بل�ة ال��\��ة )القـ�س ال�i.لـةه�م ج@�د االح.ال
ج�Dل ابـ� ال�iـ¸ ان ج@ـ�دا وع@اصـ� مـ% مAلـ� م�ی@ـة القـ�س ال�i.لـة ب�فقـة ج�افـات اق.�iـr ال3لـ�ة 

  .وأضاف أن اله�اكل م�ج�دة في م@zق.ي ال#ه�اء وح�ایل الع�ب في ال3ل�ة .وه�مr ثالثة م�ان
�iً¸ أنه إلى جانH ه�م ال�DD@3% ال.ا)عD% له ، دم� الA@�د أOـNا م3@ـى آخـ� �OلMـه وذ/� أب� ال

ندرو�� درو�� وماج� ال�#روع� ، )Aiة تDDd�ه دو ت�خ�¸ g.  
وأضاف أب� ال�i¸ أن م�ان�ه /انr ��ارة ع% م\.�دعD% لقzع �¹ار الـ\�ارات ، فـي حـD% أن 

  .غ�ف.D% وم@dأة ل.?ل�ح ال\�اراتنال�3@ى ال�O gfلMه الفل\Dz@�ان اآلخ�ان ی.�M م% 
rNرف Cل�اته` %Mعة أساب�ع ، وحاول األهالي االس.{@اف لN( ُص�رت أوام� اله�م ق3ل.  

  ٧/٤/٢٠٢١قال��/# اإلعالمي ال�ولي لل�d األوس� 
*** 
  
  
  



  

 
١٨

  نج@�د یهاج�� )اعة ش�ارع فل\DD@Dz% في الق�س
 

، وصادروا % ال�اعة الAائلD% الفل\DD@Dz% مهاجC ج@�د االح.الل ، ص�اح ال�Dم األرXعاء ، الع�ی�
  .)NائعهC في ال3ل�ة الق��Oة )العاص�ة الفل\Dz@�ة ال�i.لة الق�س

وقــال شــه�د ��ــان إن الA@ــ�د اع.ــ�وا علــى عــ�د مــ% الفلــ\DD@Dz% وخاصــة ال�اعــة الAــائلD% فــي 
  .م@zقة )اب ال�Aل� ال�RدOة إلى ال�\A� األق?ى

  .ل�اعة الAائلD% ق3ل إج�ارهC على االب.عادوأضاف�ا أن الA@�د صادروا )Nائع ا
و�أتي اله�Aم في إ`ار االن.هاكات ال�\.��ة )yi الفل\DD@Dz% في الق�س ال�i.لـة ، خاصـة فـي 

  .ال3ل�ة الق��Oة ومz�iها
و/Dnــ�ا مــا Oقــ�م الA@ــ�د )إOقــاف وتف.ــ�� واخ.zــاف واســ.�Aاب الفلــ\DD@Dz% أث@ــاء دخـــ�لهC أو 

gال�\A� األق?ى ، إضافة إلى ان.dار عـ\�h مnhـف ومـ\.�� فـي ال�@zقـة خ�وجهC م% ال3ل�ة الق��Oة و
  .)أك�لها

  ٧/٤/٢٠٢١قال��/# اإلعالمي ال�ولي لل�d األوس� 
*** 

  اع.�اءات/ تقار��
   وح�ة اس.�zان�ة ج@�Xي الق�س٥٤٠دفع م�zzات ب@اء : ألول م�ة في عه� )ای�ن

  

، ٧/٤/٢٠٢١ ل فـي م�ی@ـة القـ�س، األرXعـاءتA.�ع لA@ة ال.���z وال3@اء ال.ا)عـة ل3ل�Oـة االحـ.ال
لــ�فع إجــ�اءات لل�ــ?ادقة علــى م�zzــات ب@ــاء فــي مــ\.�`@ات فــي ال��ی@ــة، ألول مــ�ة مــ% دخــ�ل إدارة 

  .ی@ای� ال�اضي/ ن /ان� الnاني٢٠ال�ئ�� األم�D/ي، ج� )ای�ن، إلى الrD3 األب�< في 
 وحــ�ة ٥٤٠ى م�zــ� ل3@ــاء )أنــه مــ% ال�.�قــع أن تــ?ادق اللA@ــة علــ" هــآرت�"وأفــادت صــ�iفة 

اس.�zان�ة ج�ی�ة وأشارت إلى أن م�zzات ال3@اء هـfه سـ.@فf فـي ال�@zقـة ال�اقعـة ج@ـ�ب م�ی@ـة القـ�س 
@.ي    ".غفعات ه�.�س"، و"هار ح�ما"وعلى ج3ل أب� غ@�C، ش�ال بrD لCi، بD% م\.̀�

حـ�ة سـh@�ة  و٢٠٠٠وأوضri ال?�iفة أن سلzات االح.الل اإلس�ائDلي س.�dع ب3@اء أك�n مـ% 
  .ال�اقعة /fلF ج@�ب م�ی@ة الق�س" غفعات ه�.�س"في م\.�`@ة 

Oعـ#ل ق��ـة بDـr صـفافا " غفعـات ه�.ـ�س"، و"هـار ح�مـا"یf/� أن م��z ال3@اء االس.�zاني فـي 
  .ال�ق�س�ة جغ�ا¨�ا ع% مz�iها الفل\Dz@ي؛ وذلF )ال.#ام% مع خلy ام.�اد اس.�zاني

، "غفعــات ه�.ــ�س"و" هــار ح�مــا".�ســ�ع االســ.�zاني فــي وتــ�Dd ال���Aــات الiق��vــة إلــى أن ال
 %Dــ ــة ب ــة القــ�س، الــ�dقي والغ�Xــي، فــي أg تــ\��ة س�اســ�ة مــ\.ق3ل�ة مi.�ل ســ��@ع تقــ\�C شــقي م�ی@

%DD@Dz\مة االح.الل والفل�hح.  



  

 
١٩

Oع.3ــ� مــ\ألة حــ\اسة علــى نiــ� خــاص " هــار ح�مــا"فــإن ال3@ــاء فــي " هــآرت�"ووفقــا لــ?�iفة 
Dـ� أنهـا واحـ�ة مـ% )ال@\�ة إلدارة األمDـع الـ�ولي ع��مـا، ح�.Aـي وال�/�  Cـ�ی% تـDوح %DDانz�.اسـ %DـDح

  .ب@اؤه�ا على الAانH الفل\Dz@ي م% ال�� األخ�N في الق�س )ع� اتفا�vات أوسل�
و/ان رئ�� ح�hمة االح.الل اإلس�ائDل�ة، ب@�ـامD% ن.@�ـاه�، قـ� أعلـ% فـي مـRت�� صـiافي خـاص 

ان�ة ش�قي م�ی@ة الق�س الu��d ال�i.لة، ض�% ت�سعة ال�ـ�dوع  وح�ة اس.�٣٥٠٠zع% م��z ل3@اء 
ــاء االســ.�zاني وال�ــ?ادقة علــى "1E"االســ.�zاني فــي ال�@zقــة ال�ع�وفــة بـــ ، وذلــF فــي �ــل تــ\ارع ال3@

Hة ال\ا)قة ب�ئاسة دونال� ت�ام�/�Dان�ة في عه� اإلدارة األمz�.ات االسzzال��.  
  ٨/٤/٢٠٢١ال�iاة الA�ی�ة 

***  
  ج�ی�ة للع�ل في ال�اخل ال�i.ل) م\.ع�DX%(% تDhdل وح�ة اإلعالن ع

  

ج�یـ�ة ) مـ\.ع�DX%(ّ الع��3ة، إن سلzات االح.الل اإلس�ائDلي تع.#م تـDhdل وحـ�ة ١٢قالr الق@اة 
ــf العــام  ــ�ات وال�ــ�ن الفلــ\Dz@�ة داخــل األراضــي الفلــ\Dz@�ة ال�i.لــة م@  )ــhdل ١٩٤٨ل.@ــ�d فــي ال3ل

، بfر�عة مhافiة ال���Aة   . والع@فgح?�
) حـ�س الiــ�ود(الA�یــ�ة ال.ـي ســC.D إنـdاؤها، تiــr إشـ�اف وحــ�ة ) ال�ـ\.ع�DX%(وسـ.ع�ل وحــ�ة 

ال.ا)عة ل��A االح.الل، ال.ي تع�ل على م�ا�vة خ�z¥ ال��اجهة وال��انئ ال��Aة وال���iة، وتع�ـل علـى 
  .ت@فfD الع�ل�ات )ال�dار/ة وال.@\yD مع ج�� االح.الل

ال�ح�ة الA�ی�ة تCN العـ�dات مـ% الع@اصـ�، مع�0هـC ع�لـ�ا فـي وحـ�ات وأشارت الق@اة، إلى أن 
 %Dz\ـة مـع مـ?� ج@ـ�ب فلـOود�iال y`لـة والقـ�س وعلـى ال�@ـا.iفة ال�Nفي ال �d@ال.ي ت %DXال�\.ع�

  .ال�i.لة
وم% ال�ق�ر أن ت3�أ ال�ح�ة الA�ی�ة ع�لها خالل أشـه� معـ�ودة، وسـ�ع�ل ع@اصـ�ها تiـr سـ.ار 

Cاالح.الل ب م% أس�اه  " %DDلiان مhاالن�ماج في أوسا¥ " س %Dاولiلة، م.iة ال��@Dz\في ال3ل�ات الفل
ًمiاولة الdMف وWح�ا¥ ج�ائC الق.ل، فNال عـ% ضـ�� أك3ـ� قـ�ر م�hـ% " ال��ا`@D% الفل\DD@Dz%، )ادعاء 

ي، الـgf بn.ـه ق@ـاة االس.قـ?ائي ال�ثـائق) داخل ال�� األح�ـ�(و/ان فDلC  ".م% األسلiة واألدوات الق.ال�ة 
، وأعــ�ه اإلعالمــي الفلــ\Dz@ي تــام� ال�ــ\iال، قــ� ٢٠٢١مــارس /  آذار ٢١الA#�ــ�ة الفــNائ�ة، ب.ــار�خ 

ة االحــ.الل اإلســ�ائDلي مــع عــ?ا)ات  ٍت@ــاول معل�مــات وشــهادات ووثــائy تفDــ� ب.عــاو وتــ�ا`ئ مــ% شــ̀� ٍن ٍ ٍ
  .١٩٤٨ فل\Dz% ال�i.لة، عام ال���Aة ال�@�0ة في ال�@ا`y ذات األغل�3ة الفل\Dz@�ة، م% أراضي

�C(وت.@�ع وح�ات ال�\.ع�DX%، أو ما Oعـ�ف فـي أوسـا¥ االحـ.الل ب ٌإذ Oع�ـل عـ�د م@هـا ) مـ\.ع̈�
، وم@هــا مـ% Oع�ـل ضــ�% )دوفـ�وفان(و) نش�ـ�d(ضـ�% قـ�ات جـ�� االحــ.الل اإلسـ�ائDلي، مnـل وحــ�تي 

  ).ال��ام(ق�ات ح�س الi�ود اإلس�ائDل�ة، مnل وح�ة 
  ٧/٤/٢٠٢١�س م�قع م�ی@ة الق

***  



  

 
٢٠

  ف?�ل معاناة م\.��ة ت��dها عائلة ال#غل ال�ق�س�ة
  

 ،rلي العامــة قــ� قـ�مDحلــ�ة )ــأن ن�ا)ـة االحــ.الل اإلسـ�ائ gالثــاء، یــ�مّأفـاد م�/ــ# معل�مـات وادnال 
%DDمق�س %Dلة، ض� زوج.iي الق�س ال�Xة صلح االح.الل غ��hiة اتهام، ل�iٍالئ.  

ة االح.الل وع�قلة ع�لها خالل اع.قالها اب@ها " االع.�اء: "وتr@�N الئiة االتهام على أف�اد ش̀�
  .٢٠١٩إب�ا»�C م% حي رأس العام�د ب3ل�ة سل�ان ج@�ب األق?ى، شه� ت��ز عام 

 تعاني م% ال�الحقة ال�\.��ة، )االع.ـ�اء علـى ٢٠١٩وقالr عائلة ال#غل أنها م@f م@.?ف عام 
ً ال�.�Mرة، وال��i ال�@#لي ألOام، وص�ال االس.�عاءاتوiقyD، أف�اد العائلة )ال�Nب ال��3ح، واالع.قال وال.

  .إلى تق�CO ل�ائح اتهام ض� معC0 أف�اد العائلة
، حDـ� ت�جـه نAلـه إبــ�ا»�C ٢٠١٩ی�لDـ� /  ت�ـ�ز٥وتiـ�ث أح�ـ� ال#غـل حـ�ل یـ�م الiادثـة، فـي 

ة االحـ.الل  م.�اجـ�ة فـي حـي لل�dاء م% ال�قالة، وخالل ع�دته إلى ال�@#ل ف�جئ )ق�ات خاصة م% شـ̀�
ًرأس العام�د، ف�/< م\�عا ووقع أرضا ً.  

نخالل ال��i ع% اب@ي اب�ا»�C الع.قاله دو أg دلDل، تC اع.قال@ا أنا ونAلي ح\D% : "وقال ال#غل
ُوزوج.ي ح�اة ثC اب@ي إب�ا»�C، واع.�g )ال�Nب ال��3ح علD@ا، ثC ح�ل@ـا الـى م�/ـ# ال.iقDـy، وأفـ�ج عـ%  ُ ُ

¨ ،%D\لي حAل�ـ�ة زوج.ي ون yـDقi.ـ� االع.قـال والDق C�«بـ�اWأنـا و rDة ��٣ا )ق�Nت@.هـي القـ Cـام، ولـOأ 
  ".حD@ها، بل م\.��ة ح.ى ال�Dم

ّ، ال ت�ـ� ف.ـ�ة إال و�ـ.C عقـ� جلـ\ات ٢٠١٩ی�لDـ�/ وأوضri ح�اة ال#غـل أنهـا وم@ـf شـه� ت�ـ�ز 
ًأثـ� علDه�ـا أكاد��Oـا، نل@AلDها اب�ا»�C وحـ\D%، وتMـ� فـي سـاعات الـ?�اح وأOـام الـ�وام ال��رسـي، م�ـا 

   .ًوأث� سل�ا على ع�لها
لC ی.�uv األم� ع@� ال.i}�قات وتق�CO ل�ائح اتهام ض� نAلي، فق�مr لـ�ائح اتهـام : "وقالr ح�اة

  ".ض�نا
  ٧/٤/٢٠٢١م�قع م�ی@ة الق�س 

***  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
٢١

  كي ال ن@\ى
٧٣%DاسO رة دی�#Aعاما على م ً  

  

 ل�A#رة دی� OاسD%، s٧٣اب��ل، الf/� الـ/ع م% ن�\ان ت?ادف ی�م غ� ال�Aعة، ال.اس-رام هللا 
 إلى ٢٥٠، وأسف�ت ع% اس.dهاد ١٩٤٨عام " نش.�D"و" نأرج�"ال.ي نفfتها ال�Aاع.ان ال?ه�DنD.ان 

في ذلF ال�قr، ووفy شهادات ال@اجD%، فإن اله�Aم االرهابي على ق��ة دی� OاسD%،  . فل\Dz@�ا٣٦٠
، ب�أ ق�ا)ة ال\اعة الnالnة ف�Aا، لM% ال?های@ة في حD@ه تفاجأوا ب@�Dان ال�اقعة غ�ب م�ی@ة الق�س ال�i.لة

  . ج��iا٣٢ ق.لى، وما ال Oقل ع% ٤األهالي ال.ي لC تM% في الi\�ان، وسق� م% الDه�د 
ّفي الق�س وجاءت ال.ع#�#ات، وت�h@�ا " الهاجاناه")ع� ذلF `لr3 الع?ا)ات ال�\اع�ة م% �vادة 

وق�  .نح األع�Dة ال@ار�ة على األهالي دو ت�DD# بD% رجل أو `فل أو ام�أةم% اس.عادة ج�حاهC وف.
في أح� ال�ع\�hات ق�ب الق�س، ح�D قامr م% جان3ها " ال�ال�اخ"ناس.عان اإلرهاب�D ب�عC م% ق�ات 

وق� اس.��ت ال�A#رة ال�ح�dة  .ن)ق?ف دی� OاسD% )��افع الهاو ل.\هDل مه�ة الع?ا)ات ال�هاج�ة
ن.ى ساعات ال0ه�، وق3ل االن\iاب م% الق��ة ج�ع اإلرهاب�D الDه�د /ل م% )قي ح�ا م% ال?ه�Dن�ة ح

وم@عr ال�Aاعات الDه�دOة، في ذلF ال�قr،  .ال��ا`@D% الع�ب داخل الق��ة وأ`لق�ا علDهC ال@�Dان
ق�ف ال�Rس\ات ال�ول�ة، )�ا فDها اللA@ة ال�ول�ة لل?لHD األح��، م% ال�ص�ل إلى م�قع ال���Aة لل�

، وXع� تأس�� دولة "الهاجاناه"م@اح�C ب�غ%، /ان رئ�\ا لع?ا)ة  .على ما ح�ث على أرض ال�اقع
كان لهfه الع�ل�ة ن.ائج : "االح.الل أص�ح رئ�\ا لل�زراء، وق� تفاخ� بهfه ال�i(fة في /.اب له فقال

ف�% .. ن مfع�ر�%gك�D3ة غ�D م.�قعة، فق� أصHD الع�ب )ع� أخ�ار دی� OاسD% بهلع ق� فأخfوا Oف�و
s لC ی.y3 س� ١٩٤٨الiال�ة أراضي عام " إس�ائDل"ن ألف ع�Xي /ان�ا �d��O على أرض ٨٠٠أصل 
وX�NXة واح�ة، غ�Dنا . sلق� خلق@ا ال�عH بD% الع�ب وج��ع الق� في ال�Aار: "وتا)ع قائال ." ألفا١٦٥

ًكانr مA#رة دی� OاسD% عامال مRث�ا في اله�A ."ال�ضع االس.�ات�Aي sة الفل\Dz@�ة إلى م@ا`y أخ� م% ً ُ
 r�?ع�ة ال.ي قdولعلها ال ،%DDع@� ال��ن Hاورة، ل�ا س33.ه م% حالة رعAة ال��Xأو ال3ل�ان الع� %Dz\َّفل ّ

  .�١٩٤٨ه� ال�ع�D في إشعال ال�iب الع��Xة اإلس�ائDل�ة في عام 
�ة دی� OاسD%، وأ`لy ، اس.�`@r م{ات العائالت م% ال�هاج��% الDه�د ق�ب ق�١٩٤٩وفي ص�u عام 

 Cی�ة اس�Aعلى ال�\.ع��ة ال"rجفعات شاؤول"ت��@ا )�\.ع��ة " جفعات شاؤول ب " r}dة ال.ي أن�O�الق
ُ، وال ت#ال الق��ة إلى ی�م@ا هfا قائ�ة في مع�0ها، وض�r إلى م\.dفى األم�اض العقل�ة ١٩٠٦عام 

خارج ح�ود أراضي ال�\.dفى، ألغ�اض الgf أنdئ في م�قع الق��ة، وت\.ع�ل )ع< ال�@ازل ال.ي تقع 
قسh@�ة أو تAار�ة، وث�ة خارج ال\�اج أشAار ال��وب والل�ز، أما مق�3ة الق��ة الق��Oة، ال�اقعة ش� 
ّال��قع، فق� اك.\i.ها أنقاض الy��z ال�ائ��ة ال.ي شقr ح�ل الق��ة، وما زالr ش�Aة س�و )اسقة  ُ

  .وحD�ة قائ�ة وس� ال�ق�3ة ح.ى ال�Dم
  ٨/٤/٢٠٢١ األن�اء الفل\Dz@�ة وفا و/الة
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  فعال�ات
   ال�ول�ة ت�ی% تعDzل االن.�ا)ات في الق�ساألكاد��Oةال�iلة 

  

 ال�ول�ـة ل�@اهـNة االحـ.الل والـCN فـي ب�انهـا األكاد��Oـة أك�ت ال�iلـة -  ال�iاة الA�ی�ة- رام هللا
@�ة فــي القــ�س، وشــr3A ئ الzــار علــى أه��ــة إجــ�اء االن.�ا)ــات العامــة الفلــ\Dzاج.�اعهــاالــ?ادر عــ% 

 إج�اء هfه االن.�ا)ات في ال��ی@ة ال�ق�سة، مع.�3ة أن ذلـO Fع.3ـ� اإلس�ائDليال�iلة رف< دولة االح.الل 
، واإلسـ�ائDلين صارخا ل��ادئ القان� ال�ولي العـام ولالتفا�vـات ال��3مـة بـD% الAـانD3% الفلـ\Dz@ي ان.هاكا

Dz\ة ال�ول�ـة ومـ% وال.ي أك�ت ج��عها أن الق�س هي م�ی@ة فل���dها ق�ارات الـDعل y3z@لة، وت.iة م�@
 ال�ول�ــة إجـ�اءات دولـة االحـ.الل ال�ــ\.��ة األكاد��Oـةك�ــا أدانـr ال�iلـة . ٣٣٨ وقـ�ار ٢٤٢أه�هـا قـ�ار 

ب.ه��� الق�س وس�اسات ال.zه�D الع�قي ال��@هAة ال.ي ت�ارسها دولة االح.الل في ال�dخ ج�اح وغ�Dهـا 
Nالق�س وال y`فةم% م@ا.  
ن أن ج��ع هfه االج�اءات )ا`لة )hiـC القـان� الـ�ولي مR/ـ�ة أن م�ی@ـة األكاد��Oةوتع.�3 ال�iلة 

 ال�A.�ــع األكاد��Oــةو`ال3ــr ال�iلــة . القــ�س هــي م�ی@ــة مi.لــة وهــي عاصــ�ة أب�Oــة لل�ولــة الفلــ\Dz@�ة
\��ع ل�iاOـة شـع3@ا  ال�.i�ة وال�/االت ال�ول�ة ذات االخ.?اص )�Nورة ال.ـ�خل الـاألمCال�ولي وم@�0ة 

 y`ت ال.ي تق�م بها دولة االح.الل في م@ا�D3دانة س�اسات ه�م الWخ ج�اح، و�dقة الz@ي في م@Dz\الفل
  .الق�س

ــة االحــ.الل علــى الــ\�اح لــdع3@ا  ــ�ولي )ال.ــ�خل الفعــال إلج�ــار دول ــة ال�A.�ــع ال و`ال3ــr ال�iل
\�اح لل��اقD3% ال�ولDD% لل�قا)ة علـى ع�ل�ـة الفل\Dz@ي في االق.�اع في ال��ی@ة ال�ق�سة، والع�ل على ال

االق.�اع في ال��ی@ة م% أجـل ح�اOـة الiـy الـ��Oق�ا`ي والـ\�اسي ل�ـ�ا`@ي ال��ی@ـة )ال.أكDـ� علـى اله��ـة 
 Cة ال�ق�ســ�ة وحقهــ�@Dz\ق�ا`�ــة ون#�هــة)اخ.�ــارالفلــ�Oقــة د��z( CهDلــnم�  . rوفــي الــ\�اق نفــ\ه، أدانــ

 دولـة االحـ.الل )اع.قـال ال�ق�سـDD% ال��شـDi% فـي االن.�ا)ـات ال.ـ����dة  ال�ول�ـة �vـاماألكاد��Oةال�iلة 
 ته�یـ� ال�ق�سـDD% )ـال@في واالع.قـال والzـ�د وسـHi اله��ـات فـي حـال إلـىوال@zdاء ال�ق�سـDD%، إضـافة 

واع.3ـ�ت ال�iلــة أن هـfه االجـ�اءات تMــdف ال�جـه الi}�قــي . ت�شـiهC أو مـdار/.هC )االن.�ا)ــات العامـة
ــة ال�ق�ســة وته��ــ�ها فــي ت@Mــ� واضــح وWصــ�ارهال.عــ\في ل�ولــة االحــ.الل، gالع@ــ?� وا  علــى ضــC ال��ی@

%D3انAال %Dات ال��3مة ب�vنل��ادئ القان� ال�ولي ولالتفا.  
  ٨/٤/٢٠٢١م�قع م�ی@ة الق�س 

***  
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  في الق�س" Oال على ال3ل�"قانzالق فعال�ات مه�جان ال.\� 
  

، فعال�ـــات ٧/٤/٢٠٢١ ��Oــة )��ی@ـــة القـــ�س، األرXعـــاءفـــي ال3لـــ�ة الق  انzلقـــr– وفـــا – القــ�س
  . وم�ی@ة الق�س٤٨ أراضي الـ أهالي)�dار/ة م% " Oال على ال3ل�"قمه�جان الق�س لل.\� 

 ال3لــ�ة الق��Oــة مــ% /افــة أســ�اقوتــr@�N انzالقــة ال�ه�جــان فعال�ــات ثقا¨�ــة وف@�ــة م.�Dــ#ة فــي 
  .الف{ات

ــ\.�� ال�ه�جــان ح.ــى  ، وت�قعــ١٣rوس� ــة لل�ه�جــان ارتفــاع مــ\.� g الAــار ــة ال.@���0 @Aالل s
  .ق تع#�# ال�dار/ة وال.\� وال.فاعل مع فعال�ات ال�ه�جانإلى ال�ق3لة، دا��ة األOامال�dار/ة في 

  ٨/٤/٢٠٢١ال�iاة الA�ی�ة 
***  

  آراء ع��Xة
 "مع�/ة الق�س"أض�اء على 

 اسع� ع3� ال�ح�%. د 
، ال ح?� لل�قارفات اإلس�ائDل�ة في ال��ی@ة وال.ي ١٩٦٧م@f اح.الل الق�س /املة في العام 

نس�D مع االح.الل ش�لr ال\hان ومق�ساتهC وم@ازلهC وح.ى ق�3رهC، لM% في هfه األOام، ��Oض ال�ق�
) بل �الم(ال�ی@�ة والnقا¨�ة وال\hان�ة في ض�ء » زه�ة ال��ائ%«اإلس�ائDلي مع�/ة الC\i ال@هائي له��ة 

gإخzارات اله�م الف�ر لع�dات ال�@ازل في حي ال�\.ان، في سل�ان، ال�الصy لل�\A� األق?ى وت��iله 
وه� ال���z الgf أجل م�ات ع�ی�ة )\H3 ل?الح مdار�ع، ض�% م��z ته���g، » ح�Oقة ت�رات�ة«إلى 

، و/fلH3\( F ال�iاك القان�ني الفل\Dz@ي �Dاه�Aع3ي والdغ� الNالg . Fلf/خ ج�اح«و�dحي ال « gfال
ب�ال » ال�\.�`@D%«ی�اجه خ�z ن�Mة ج�ی�ة )ع� إخzار االح.الل ع�ی� العائالت )إخالء م@ازلها، إلحالل 

  .«االس.�zاني«/ g.�اق األح�اء الفل\Dz@�ة )ال3@اء االس.ع�ارم@هC به�ف تy��z ال3ل�ة الق��Oة، واخ
م@#ل في الق�س، م.�عا س�اسة ت�س��ة ) ٢٠٠٠(، ق�ا)ة ١٩٦٧ه�م االح.الل، م@f العام 

ع@?��ة م�@هAة تAاه ال�ق�سDD%، به�ف إحhام ال\��zة على الق�س وته���ها وتyDDN ال�@اق على 
 ق�ارات وWج�اءات تع\��ة `الr ج��ع ج�انH ح�اة ال�ق�سDD% سhانها األصلDD%، وذلF م% خالل سل\لة

 ألف ق�ار ه�م، ن.�A.ها على األرض ته�DA ح�الي ٣٣نوال�Dم، N�Oع ال�ق�س�D ل�ا Oقارب . ال�Dم�ة
ن?ف سhان ال��ی@ة وه�م وم?ادرة م@ازلهC وأراضDهC في �ل ع�اقDل ومع�قات ت�ضع أمامهC إلص�ار 

اق، وضعr سلzات االح.الل ن0اما قه��ا OقD� م@ح ت�اخ�¸ ال��اني، )�Di وفي هfا ال@z. ت�اخ�¸ ب@اء
ت�Nي س@�ات ق3ل أن ت?ل إلى م�احلها ال@هائ�ة، في مقابل ال�?ادقة على ت�اخ�¸ ب@اء م{ات آالف 

 .الDه�دOة في ال�\.ع��ات ال�قامة على أراضي الق�س» االس.�zان�ة«الR3ر 
ل�\A� األق?ى وال�iم الق�سي الu��d ی�اجهان على صعD� م�.لف لM@ه م.�C، ما زال ا

الDه�دOة ودع�اتها » اله�hل ال�#ع�م«ال�قارفات اإلس�ائDل�ة ال�.?اع�ة، وعلى رأسها ج�اعات 
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لالق.iامات ال�Aا��ة وجه�دها في إ`ار تع�د م\ارات الع�وان على األق?ى )ال.ق\�C ال#ماني ع�3 
Dه�د فق�، وال.ق\�C ال�hاني الO gf\.ه�ف اق.zاع نت�?�¸ ال\�D/ r3م مق�س �hO ¨�ه األق?ى لل

ًمع@��ا )أداء » اله�hل ال�#ع�م«م?لى )اب ال�ح�ة وال\احة ال�v�dة م% األق?ى، ومiاولة تأس�� 
» اله�hل«كامل الzق�س الDه�دOة في األق?ى وفي ال�iم الu��d؟، )اع.�ارها خ�zة على `��y تأس�� 

 .ًمادOا
ا صغ� ح�Aها في فل\Dz% ال.ار���ة، إال أن ال��اجهة الi}�}�ة رغC أه��ة /ل قzعة أرض مه�

» ال�\.�`@s"%Dال�Dم مhانها الق�س ال�i.لة، ح�D ن� اتفاقا إس�ائDل�ا واح�ا بD% ال�زراء وال�3ل�ان و
. وفقا ل�Aه� ال��dوع ال?ه�Dني ال�ی@ي وال\�اسي» العاص�ة األب�Oة«)dأن ته��� الق�س )اع.�ارها 

، وم�ارسة » االس.�zان«تu�nM و�.C ذلF ع�3  sم% جهة، وAOWاد ��وف م���dة قاس�ة م% جهة أخ�
 �nالق�س أك rة، ح.ى )اتnم% جهة ثال �DAي » اب.عادا«ق�ع م�@هج به�ف ال.ه@Dz\ها الفلz�iع% م

 gfها الz�iات )ع� ب@اء ج�ار الف?ل الع@?� في مfالXار والع#ل واإلغالق، و?iإج�اءات ال H3\(g
 .م% الAهات األرXع» ال�\.�`@ات«ك�D3 تz�iه » غD.� «ح�لها إلى

نال�ق�س�D في ال�قابل، وح�هO ،Cقاوم� )اس.n@اء أشhال مi�ودة م% ال�عC الdع3ي ... ن
نال�ع@� وال�ادg ت?لهC م% داخل فل\Dz% وم% خارجها، و/له ما زال دو الi� ال�zل�ب، فهل ن.ع½  g

  .ون�ادر نi% مع�d الع�ب وال�\ل�D%؟
 g٤٨ص/٨/٤/٢٠٢١ال�أ  

*** 

  آراء ع��3ة م.�ج�ة
 ت�س�ع ال3@اء في الق�س )عه� )ای�ن

 نن�D ح\�: )قلC - هآرت�
لل��ة األولى م@f دخ�ل )ای�ن إلى الrD3 االب�<، اللA@ة ال�iل�ة لل.���z وال3@اء في الق�س 

 أن ت?ادق و�.�قع). ج3ل أب� غ@�C( ت�س�ع ال3@اء الى ما وراء ال�� األخ�N في هار ح�ما )rni أم�
وفي .  وح�ة سh@�ة ج�ی�ة في ال�@zقة ال.ي تقع بD% هار ح�ما وجفعات ه�.�س٥٤٠اللA@ة على ب@اء 

  . وح�ة سh@�ة تق���ا٢٠٠٠جفعات ه�.�س ی.�قع ال3�ء ب3@اء حي آخ� �dOل 
وX@اء على . ال3@اء في ال�hانD% س�ف?ل فعل�ا ق��ة بrD صفافا ع% ال.�اصل الAغ�افي الفل\Dz@ي

ان ج���ات O\ار�ة قالr إن ب@اء الDDi% سRDدg الى انهاء أg ف�صة ل.ق\�C م\.ق3لي للق�س في ذلF ف
%DD@Dz\ا`ار اتفاق مع الفل.  

في ف.�ة والOة ال�ئ�� )اراك أوXاما اض�zت إس�ائDل إلى تD�A� ال3@اء وراء ال�� األخ�N في 
 والgf ه� ال�ئ�� اآلن، دور اساسي الق�س ال�i.لة، وق� /ان ل�ای�ن، الgf /ان في حD@ه نائH ال�ئ��

  .في اس.��ام الNغ� على ح�hمة إس�ائDل ل�@ع ال3@اء
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في مiاولة ل�@ع االح.Mاك وأزمة س�اس�ة في ف.�ة ال.D�A� ال#مr جهات ال.���z )الi?�ل على 
  .م?ادقة م% مH.h رئ�� ال�hiمة ق3ل اج�اء ال@قاشات وال�?ادقة على ال��zzات

 �D�Aت Cت Hة على األغل@Aب@اء ح\اسة م% ناح�ة س�اس�ة في م�حلة ال@قاشات في الل �zخ
  .ه@اك ت�ج� لل�زارات ال�hiم�ة اغل�3ة. الل�ائ�ة

على سD3ل ال�nال، /انr ه@اك حاالت /�Dnة تC فDها شHz خzة ال3@اء خلف ال�� األخ�N م% 
  .ج�ول األع�ال في الل0iة األخ�Dة

ال�?ادقة علDها هي تع��y ن�d ال�@اق?ات م% ق3ل sح.�ال�ة اخ� ل.D�A� خ�z ال3@اء )ع�  - ١
  .سلzة أراضي إس�ائDل ووزارة االسhان

 انف�Aت أزمة دبل�ماس�ة ش�ی�ة بD% إس�ائDل وأم�D/ا )ع� أن صادقr اللA@ة ٢٠١٠في العام 
  .الل�ائ�ة في الق�س خالل ز�ارة )ای�ن في إس�ائDل على خzة القامة حي ج�ی�

ألنه .  ح\اس )hdل خاص )ال@\�ة لإلدارة األم�D/�ة وال�A.�ع ال�وليال3@اء في هار ح�ما اع.�3
وألنه . أح� الDDi% اإلس�ائDلDD% ال�حD�ی% اللfی% ا��vا خلف ال�� األخ�N في الق�س )ع� اتفاقات اوسل�

خالل س@�ات لC ی.C ال�فع ق�ما )ال�zة )\H3 ال�عارضة ال�ول�ة فانه في ف.�ة والOة دونال� ت�امH تC رفع 
�D�A.ة : الzفي أعل% ¨�ه ع% ال�فع ق�ما )ال�iت�� صRلة االن.�اب�ة ال\ا)قة عق� ن.@�اه� م�iق3ل ال

  .”١إg “الى جانH م@اق?ات ال3@اء في جفعات ه�.�س، وخzة القامة م\.�`@ة /�D3ة في م@zقة 
� )ای�ن الgf ت@اف� في حD@ه على رئاسة الi#ب ال��Oق�ا`ي تiف½ م% ت?��ح ن.@�اه� في مRت�

وقال إن ت?��iات رئ�� ال�hiمة ح�ل ضC م\.�`@ات وX@اء /u�n في . ٢٠٢٠في آذار ” االی�اك“
  .ال�@ا`y تع�ض لل��z الzا)ع ال��Oق�ا`ي ل�ولة اس�ائDل

في ال\@ة ال�اض�ة م@f ذلF الDi% تC ال�فع ق�ما )ال�zة ب�ت�Dة س��عة، وال@قاش الgf تق�ر 
  .�ة على ع�ل�ة ال�?ادقةه� ال��حلة ق3ل االخD) ام� ( اج�اءه 

 �3Aة س��i.ات ال�Oمقلقة ل�% اع.ق�وا أن اس.3�ال االدارة في ال�ال �d( ة ق�ما ه�zدفع ال�s
ع�D “، قال ا¨�u ت.�سhي، م�/# ل�Xي ال.���z في ج���ة ”إس�ائDل على /�ح ال3@اء في ال�\.�`@ات

Cعام�” .“iO %ل �Nالت مه�ا /ان األم�، فان ب@اء آخ� خلف ال�� األخhdلة م% ال�hdم gل أ
  .”الi}�}�ة في واقع الn@ائ�ة الق�م�ة في الق�س وDX% ال��i وال@ه�

  ٢٥ص/٨/٤/٢٠٢١الغ� 
*** 
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 اخبار باالنجليزية
Biden resumes Palestinian aid, urges two-state solution 

 
A Palestinian rides a bicycle past the closed gate of a school run by the United Nations Relief 
and Works Agency for Palestinian Refugees (UNRWA) in the city of Rafah in the southern 
Gaza Strip, on Tuesday, amidst a lockdown due to the COVID-19 coronavirus pandemic (AFP 

photo) 
WASHINGTON — US President Joe Biden on Wednesday restored aid to the Palestinians to a 

tune of $235 million, drawing a rebuke by ally Israel, as he promised to press for a two-state 
solution. 

In his sharpest break on the conflict yet from the staunchly pro-Israel Donald Trump, Biden 
said the United States would resume funding for the UN agency for Palestinian refugees that 

his predecessor had severed. 
The State Department said the United States would contribute $150 million to the UN agency 

and offer $75 million in economic and development assistance for the West Bank and Gaza as 
well as $10 million for peacebuilding efforts. 

Secretary of State Antony Blinken said that the US assistance to the Palestinians "serves 
important US interests and values" as "a means to advance towards a negotiated two-state 
solution". 
"It provides critical relief to those in great need, fosters economic development and supports 
Israeli-Palestinian understanding, security coordination and stability," Blinken said in a 
statement. 
Israel, which had held off on criticism of Biden in his first months, denounced the assistance to 
the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, or UNRWA, which 
provides housing, schools and other care to more than six million Palestinian refugees and their 

descendants. 
"We believe that this UN agency for so-called 'refugees' should not exist in its current format," 
said Gilad Erdan, the Israeli ambassador to the United States. 
Israel argues that the education provided by the UN-backed schools includes incitement against 
Israel. 
"I have expressed my disappointment and objection to the decision to renew UNRWA's 
funding without first ensuring that certain reforms, including stopping the incitement and 
removing anti-Semitic content from its educational curriculum, are carried out," Erdan said. 
Asked about the Israeli criticism, State Department spokesman Ned Price said that the United 
States took oversight of UNRWA "extraordinarily seriously" and that it would now have "a 
seat at the table". 
The Israeli anger comes as the United States takes part in indirect, European-led talks in 

Vienna with Iran on returning to a denuclearization deal which was bitterly opposed by Prime 
Minister Benjamin Netanyahu. 

No political push yet  
The Palestinian leadership hoped that the aid would mark the start of a concerted effort by 

Biden to pressure Israel, including on stopping settlements in the occupied West Bank. 
“We are eagerly awaiting the resumption not only of financial assistance but of political 

relations with the United States to allow the Palestinian people to achieve their legitimate rights 
for an independent state with Jerusalem as its capital,” said Mohammed Shtayyeh, the 

Palestinian prime minister. 
Shortly after Biden’s inauguration in January, the United States said it would restore the 
Palestine Liberation Organisation’s liaison office that was shut down by Trump. 
But Biden has held off on any major peace initiative, with even supporters of a two-state 
solution expecting near-term chances for a breakthrough to be slim, especially amid turbulence 
in Israel following its latest election. 
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Blinken has indicated no change to one of Trump’s signature decisions — recognizing 
Jerusalem as Israel’s capital and moving the US embassy to the hotly disputed holy city. 
Trump had ended UNRWA assistance by arguing that the refugees, some of whom have lived 
in camps for generations, needed to be permanently resettled. 
‘Right signal’  

The latest announcement is still well below the $355 million contributed to UNRWA in 2016 
by the United States, then its largest contributor.  

Price, the State Department spokesman, did not rule out further US contributions but said the 
United States was encouraging other donors to do more. 

UN spokesman Stephane Dujarric welcomed the restored US assistance, which German 
Foreign Minister Heiko Maas said “sends the right signal” amid growing needs due to the 

COVID-19 pandemic. 
The new funding is in addition to $15 million earlier announced by the United States in 

COVID assistance to the Palestinians amid criticism that Israel, a leader in vaccinating its own 
people, has not taken similar initiatives in territories under its occupation. 
Israel argues that vaccination is the responsibility of the Palestinian Authority. 
UNRWA said its needs have been rising due to COVID and the hardships faced by Palestinians 
living in war-battered Syria, Lebanon and Jordan. 

2021-4-8 Jordantimes   

*** 
Palestinian presidency welcomes US position on the two-state solution, 

resumption of aid 
 
RAMALLAH, Wednesday, April 7, 2021 (WAFA) - The Palestinian Presidency welcomed 

today statements by US President Joe Biden and his commitment to the two-state solution as a 
basis for resolving the Palestinian-Israeli conflict, and also welcomed statements by US 

Secretary of State Anthony Blinken to resume providing economic, development and 
humanitarian aid to the Palestinian people, especially providing financial support to United 
Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, UNRWA. 
The presidency said in a statement that the aid package directed to UNRWA will contribute to 
providing education and health to hundreds of thousands of students and millions of people 
who live in refugee camps in Palestine and neighboring countries, and the other economic and 
development aid to the Gaza Strip and the West Bank through the US Agency for International 
Development (USAID) will contribute to supporting the infrastructure and basic services 
necessary to face the difficult conditions the Palestinian people live through under occupation 
and due to the Corona pandemic. 

The Palestinian leadership, headed by President Mahmoud Abbas, affirmed its readiness to 
work with the international parties, specifically the International Quartet, to reach a political 

solution that guarantees security and stability in the region by establishing a Palestinian state 
with East Jerusalem as its capital, living side by side with Israel. 

The Palestinian Presidency renewed its commitment to the two-state solution based on the 
foundations of the international legitimacy, and its willingness to respond to any international 

efforts to reach this goal. 
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UNRWA welcomes US announcement of the restoration of $150 million to 
support Palestine refugees 

 

JERUSALEM, Wednesday, April 7, 2021 (WAFA) – The United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) Commissioner-General Philippe 

Lazzarini today expressed gratitude for the renewed UNRWA-U.S. relationship and welcomed 
the funding disbursement which was cut during the previous US administration under Donald 

Trump. 
“UNRWA and the United States are historical partners in working together, alongside other 
generous UN Member States, to ensure that Palestine refugees can thrive. UNRWA could not 
be more pleased that once again we will partner with the United States to provide critical 
assistance to some of the most vulnerable refugees across the Middle East and fulfill our 
mandate to educate and provide primary health care to millions of refugees every day. There is 
no other institution that does what UNRWA does, and we are committed to protecting the 
safety, health and future of the millions of refugees we serve. The U.S. contribution comes at a 
critical moment, as we continue to adjust to the challenges the COVID-19 pandemic presents. 
We encourage all Member States to contribute to UNRWA,” said Lazzarini in a statement. 
The United States announced today that it is contributing $150 million to UNRWA, restoring 
its role as a decades-long friend and supporter of the UN agency that provides life-saving 

human development and humanitarian aid assistance to Palestine refugees across the Middle 
East. 

“The United States is pleased to resume support for UNRWA’s services, including an education 
for over 500,000 Palestinian boys and girls, thereby providing hope and stability in UNRWA’s 

five fields of operation in Lebanon, Jordan, Syria, and the West Bank and Gaza Strip,” said US 
Secretary of State Antony Blinken. 

The restoration of funds comes after recent years of severe financial crisis for UNRWA. The 
COVID-19 pandemic has only worsened the situation, forcing the Agency to respond to a 

public health crisis amid the most serious financial crisis in its history and manage its resources 
on a month to month basis due to unreliable funding. 
From the time UNRWA was established in 1949 until 2018, the United States was the largest 
funder of the Agency, ensuring that UNRWA was able to fulfill its UN General Assembly 
mandate to provide humanitarian assistance to Palestine refugees until a just and enduring 
political solution to the conflict is achieved. 
The newly announced US funding will support the overall UNRWA program budget -- the 
majority of which funds the operation of more than 700 schools educating over half a million 
children and almost 150 primary health clinics providing 8.5 million patient consultations a 
year -- as well as emergency appeals to respond to dire humanitarian challenges in Syria, the 
West Bank (including in East Jerusalem) and Gaza. These funds will support food, emergency 
cash assistance, emergency health, mental health and psychosocial support, education in 

emergencies, protection, water and sanitation, and COVID-19 response.  
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*** 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
٢٩

Soldiers Attack Palestinian Street Vendors In Jerusalem 
 

Israeli soldiers attacked, on Wednesday morning, many Palestinian street vendors, and 

confiscated their goods, in the Old City of the occupied Palestinian capital, Jerusalem. 
Eyewitnesses said the soldiers assaulted several Palestinians, especially street vendors, in the 

Bab al-Majles area, leading to the Al-Aqsa Mosque. 
They added that the soldiers confiscated the goods of the street vendors before forcing them 

away. 
The attack is part of the constant violations against the Palestinians in occupied Jerusalem, 
especially in the Old City and its surrounding areas. 
The soldiers frequently stop, search, abduct and interrogate the Palestinians while entering or 
leaving the Old City, and the Al-Aqsa Mosque, in addition to constant extensive military 
deployment in the entire area. 

2021-4-7enter International Middle East Media C  
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Army Demolishes Three Structures In Al-‘Isawiya 

 
Israeli soldiers demolished, Wednesday, three Palestinian structures in the al-‘Isawiya town, in 

occupied Jerusalem. 
Jamil Abu al-Hummus, said the soldiers and personnel of the City Council in occupied 
Jerusalem, accompanied by bulldozers, invaded the town, and demolished three structures. 
He added that the structures are in the areas of az-Za’roura and Habayel al-Arab, in the town. 
Abu al-Hummus stated that, besides demolishing his two buildings, the soldiers also destroyed 
another structure, owned by Darwish Darwish and Majed al-Mazra’awi, under the pretext of 
being constructed without permits. 
Abu al-Hummus added that his buildings were two warehouses for car parts, while the 
structure, owned by the two other Palestinians, consisted of two rooms and a car repair facility. 
The demolition orders were issued some weeks ago, and the families tried to appeal but their 
applications were denied. 

2021-4-7International Middle East Media Center   
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Army Searches Homes In Bethlehem, Interrogate 
Many Palestinians 

 
Israeli soldiers invaded, earlier Wednesday, several homes in Marah Rabah village and the al-

Khader town, near Bethlehem, south of the occupied Palestinian capital, Jerusalem, in the West 
Bank, and interrogated many residents. 

Media sources said several army jeeps invaded Marah Rabah village, south of Bethlehem, 
before breaking into and ransacking many homes and interrogated a few Palestinians. 

One of the interrogated Palestinians, identified as Anwar Ahmad al-Faqeeh, 40, was also 
summoned for interrogation in Gush Etzion military base and security center, south of 

Bethlehem. 
The soldiers also invaded the al-Khader town, west of Bethlehem, searched homes, and 

interrogated Jamal Issa Alqam, 50, while ransacking his property. 
2021-4-7International Middle East Media Center   

*** 

 
 



  

 
٣٠

Elderly Palestinian Woman Killed After Being Rammed By An Israeli 
Colonist’s Car 

An elderly Palestinian woman was killed, on Wednesday morning, after being rammed by the 

speeding vehicle of an illegal Israeli colonialist settler at the western entrance of the Sammoa’ 
town, southwest of the southern West Bank city of Hebron. Medical sources said the woman, 

identified as Shafiqa Mohammad Suleiman Aqel, 73, suffered very serious wounds when the 
colonist’s car rammed her in the Mothallath as-Simia area, near as-Sammoa’. 

They added that an Israeli ambulance was called to the scene before the medics rushed her to 
Soroka Medical Center in Beersheba (Be’er as-Sabe’), where she succumbed to her serious 
wounds. 
Such incidents are frequent and have led to many Palestinian casualties, in various parts of the 
West Bank. It is worth mentioning that Shafiqa is the sixth Palestinian to be killed by Israelis 
this year. 
On Friday, February 12th, 2021, a Palestinian man, identified as Bilal Shehada Bawatna, 52, 
was killed and two were injured, after being rammed by an illegal Israeli colonist’s car, while 
participating in a nature walk activity in the Northern Plains of the occupied West Bank. 
On February 10, a Palestinian man, identified as Azzam Jamil Amer, from Kafr Qalil village 
near Ramallah, was killed after being rammed by an Israeli colonists’ car near Salfit, in central 
West Bank. 

On January 31, the soldiers shot and killed Mohammad Hussein Amro, 35, from Halhoul, north 
of the southern West Bank city of Hebron, 

On January 26, the soldiers shot and killed Atallah Mohammad Rayyan, 17, near Salfit in 
central West Bank. 

On January 11, the Israeli police killed Bashar Zubeidat, 18, during a protest against police 
violence near Haifa. 

2021-4-7International Middle East Media Center   
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