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 ّال!�ض�عات ال�اردة في ال+ق��� تع�0 ع# وجهة ن-� ,+ابها. 
 ی+@ ال+>�ف م# ق0ل الل<=ة %اخ+>ار %ع; الفق�ات مــ# أصل 

Aذل Cاسـ=+Eع; ال!قاالت أو األخ�ار ال+ي ت�د في ال+ق��� ل%  
 .مع ح<@ ال+ق��ـ� وم�ض�عه

 !ال+ق��� %ع; ال!قاالت ال!+�ج #E!Hة م# تIـاب أوالغا+Lّة ل 
 ّمف��L# غ�EET# وSس�ائEلEE# ه� إب�از وجهة ن-� هNالء الL+ـاب
  ئســ�اء ال!�N�ة أو ال!عارضة لWYاسة إس�ائEل، م!ا ی+Wح للقار

  .ف�صة اإل^الع على وجهات ال=-� ال!]+لفة
 و القـ�س %إصـ�ارNaـة لــWLا النتقـ�م الل<=ـة ال!لdخ�ـار األ+ق��ـ�  هــe ــ�ميEال

ال!ع=EـE# وال!ه+!ـE# إضـافة إلـى ت�ز�عـه علـى نgـ� یـ�زع علـى %faل ورقـي 
  . ألف نY]ة إلL+�ونWة٢٥٠

  ة مالح-ـات أو اق+�احـات، ,!ـاIله ال+ق��� أ<I #!ع� الل<=ة أن ت+لقى مYو�
Cالل<=ة %إرسال ال+ق��� ل!# ی�غ Cت�ح.  

  ة على=E0!ال+�اصل مع الل<=ة على اله�اتف وال!�اقع ال #f!I اتIه الغاdوله
  .���غالف هdا ال+ق

  
  

  نالل<=ة ال!لWLة لNaو الق�س
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�+g!الk 
  االردن والق�س

 Aـ��ـف:ال!لaفـي الـقـ�س ال �Eال+>ع lm٧   و  
 #دودی :�=Yل ال-Wس Aـادة ال!لEاألردن %ق l��aودرتها الق�س ال #EoY٧  للع�ب وفل  

  

  نشNو سWاسWة
  ة ت>ادق علىWخ ج�اح %الق�س١٤ال]ارجWaة مع اهالي حي الWm٨   اتفا  
 خ ج�اح في م=ازله@اWaاهالي حي ال uاالردن الس=اده ح �faة تW=EoYة الفلW٩  ل]ارج  
 امةWwة الYW=^ xWgفي م #EEgWY!ة للWلEة االس�ائ �̂aقات الIاH١٠  االردن ی�ی# م  
 ة لعق� االن+]ا%ات في الق�سWyة ال�اWال�ول lmال!�ا% Cت�ح #EoY١٠  فل  
  ة ت�ع�ان�g+!ي واألم@ الTاد األوروgل االن+]ا%ات في الق�ساالتEهY+ل لE١١  إس�ائ  
  Cة %ال�ق�ف إلى جانWة والع!الWات ال�ولYسN!ال CالoI ي=EoYال�^=ي الفل zال!<ل

#EoY١٣  ع!ال فل  
  في #E,ارa!ة االح+الل على ال   ١٤  "س0{ ال=�ر"eخ�ر ی�ی# اع+�اء ش̂�

  

  اع+�اءات
 "لfWام "ج!اعات الهg+الق �agان٢٨ في "األق>ى" تHف�وو..  رم=+YI �E=EoYنالفل   ١٥  ن
 ة!I�ال!= لي واإل%عاد ع# األق>ى والق�س الق z�gف�ض الI ١٦   االح+الل  
 األق>ى ال!�ارك �>Y!في ال #EفL+ر لل!ع�gYة االح+الل ت!=ع إدخال ^عام ال   ١٦  ش̂�
 والق�س #E=ق�ب ج #EE=EoYف ثالثة فلo+[I �W>١٧  ال  
 ي ق=EoYلق� ال=ار على فلoI نج=�د االح+الل@gل }E١٧  �ب ب  
 خ ج�اح في الق�سWaقة الo=!% #EE=EoYع+�و على الفلI �=^�+Yنم   ١٨  ن

  

  اع+�اءات/ تقار��
 مع اق+�اب م�ع� اإلخالء :�E>ال+ه zه�اج �Wخ ج�اح ت�Waة %الW١٨  .عائالت مق�س  
 ة على األق>ى�Eo؟.. اع+�اءات خ�>Y!ه� في الa!ة %اب العام�د رس@ ال�� �E٢٠  ّفهل تع  
 ETا في ال!�ی=ة خالل إب��ل١٠٨٠: ن� ألجل الق�سأوروWلEاع+�اء إس�ائ ً ً.  ٢٢  
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  تقار��
 خ ج�احWaعة ال!ه�دة %اإلخالء في حي الTات في ال!=ازل األرW٢٤  .ب�ء اع+>ام مف+�ح وفعال  

  

  فعالWات
 #Eخ ج�اح : ال!ه=�سWaان الfما ی+ع�ض له س"�Yق �E>تهe "٢٥  .وج��!ة اح+الل  

  

  آراء ع�WTة
 وم�,  اه+!امه@: ن�م�قف #EE!الق�س مه� أف��ة الهاشk.  ٢٦  
 ٣٠  .ن�ع@ ص!�د أهلها.. مع الق�س  
 uاه� %اب الع!�د إلى ,اهانا ال<�مW=+٣١  .م# ن  

  

  آراء ع��0ة م+�ج!ة
 u��o٣٢  .االن+فاضة على ال  
 ات.. ال�اقع ال!+ف<� في الق�سWار��هات وت�ص=E٣٥  .س  

  

  اخ�ار %االن<لE �ة
 Palestine welcomes international positions calling for holding vote in 

occupied Jerusalem. ٣٧  
 Presidency condemns Israel’s oppressive measures against 

Christians in Jerusalem. ٣٧  
 Over 80 settlers defile Aqsa Mosque. ٣٧  
 Residents of Sheikh Jarrah confront settlers’ incursion. ٣٨  
 Israeli Colonist Assaults A Palestinian Man With Special Needs. ٣٨  
 Army Abducts Three Palestinians Near Jenin And Jerusalem. ٣٨  
 Israeli Soldiers Shoot A Palestinian Near Bethlehem. ٣٩  
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  االردن والق�س
Aـ��ـف:ال!لaفـي الـقـ�س ال �Eال+>ع lmو   

  

e ال<!عة، ال+عاز م# الـ�ئzW الفلـEoY=ي مg!ـ�د  ی�م ال�اني،ع0� هللا تلقى جاللة ال!لA - ع!ان 
  .�yاس، ب�فاة ال!غف�ر له %إذن هللا س!� األم�E دمحم ب# ^الل، ^CE هللا ث�اه

ن إلى جانC األشقاء الفلEE=EoY# في نEل حق�قه@ وأك� جالل+ه، خالل ات>ال هاتفي، وق�ف األرد
 وعاصــ!+ها ١٩٦٧العادلــة وال!ــ�aوعة، وSقامــة دولــ+ه@ ال!ــY+قلة علــى خoــ�� ال�ا%ــع مــ# ح �ــ�ان عــام 

#EEدا على دع!ه ل>!�د ال!ق�س�aة، مWm�aالق�س ال.  
 Cعaعلـــى دع!ـــه ال!+�اصـــل للـــ Aه ل<اللـــة ال!لـــ�fـــاس عـــ# شـــ�y zWمـــ# جان�ـــه، أعـــ�ب الـــ�ئ

oYه@ العادلـة، ووق�فــه إلـى جـان0ه@ فـي �ــل مـا ی+ع�ضـ� لـه مــ# اع+ـ�اءات فـي القــ�س الفلـ+EHي وقـ=Eن
l��aال.  

ــاني،  ــة ال!لــA ع0ــ�هللا ال� e ال<!عــة، ال+عــاز مــ# الــ�ئzW اإلســ�ائEلي رؤوفــE# یــ�مك!ــا تلقــى جالل
  .ال هاتفير�فلE#، ب�فاة ال!غف�ر له %إذن هللا س!� األم�E دمحم ب# ^الل، ^CE هللا ث�اه، خالل ات>

uات حادث ت�افع ج0ل ال<�مWب�� #Eر�فل zWع# تعاز�ه لل�ئ Aوأع�ب جاللة ال!ل.  
ك!ا أك� جالل+ه، خالل االت>ال، ض�ورة وlm ال+>عE� في الق�س الl��a، مa�دا علـى أن حـل 
ال�ول+E# ه� الـE0Yل ال�حEـ� لgـل الـ>�اع الفلـEoY=ي اإلسـ�ائEلي، والـI edـWm #!Hـام ال�ولـة الفلـW=EoYة 

�W %ـأم# وسـالم  وعاصـ!+ها القـ�س الـWm�aة، وت�ـ١٩٦٧ال!Y+قلة على خ��o ال�ا%ع مـ# ح �ـ�ان عـام 
  )ب+�ا(.إلى جانC إس�ائEل

  ٢ صفgة ١/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 
*****  

  للع�ب وفلEoY# ودرتها الق�س الl��a األردن %قEـادة ال!لA سW-ل الY=�: دودی#
  

ن أك� وز�� ال�ولة لNaو اإلعالم، - ع!ان  ّ �س ص]� دودی#، ا^u ال�س!ي %اس@ ال�fgمة ال!هال=ّ
u ب+ــ>�e األردن لله<!ــة الــ�aسة ال+ــي ی+عــ�ض لهــا  ّأن %عــ; ال!غالoــات أعق0ــ{ تــ>��gاته �W!ــا ی+عل ّ ّــ ّ

ّاألخ�ة ال!ق�س�E ج�اء االن+هاكات اإلس�ائEلWة ّّ   .ن
0{ ت>��gاته ّأن %ع; ال!غالoات أعق) ب+�ا(ّوأوضح دودی# في ت>��gات ل�,الة األن�اء األردنWة 

ّإلحــ�k وســائل اإلعــالم ال�ولWــة، مN,ــ�ا أن مــا قــ>�ه فــي تــ>��gاته هــ� أن األردن ی=ــ+هج سWاســة القــ�ة  ّ ّ ً ّ ّ
ّال=اع!ة وال!قارTات ال�بل�ماسWة والWYاسWة للHغx على ال<انC اإلسـ�ائEلي ل�mـl ال!!ارسـات ال+ـي Iقـ�م  ّ

ّ الYالم، فاألردن على م� تار�]ـه دولـة تg+ـ�م ّبها، وال YI+]�م ال>�ار�خ وال�%ا%ات في �ل وج�د معاه�ة ّ
  .معاه�اتها وم�اثWقها



  

 
٨

ــ>��gات وتفاعلــ{ معهــا دو م�اعـــاة  ــ�a ال+ ــ# أن %عــ; وســائل اإلعــالم أعــادت ن نوTــE# دودی ّ ّ
ّالWYاق األصلي لهـا، والـed أكـ� مـ# خاللـه علـى أن األردن ی��ـف ,ـل إمfاناتـه ال�بل�ماسـWة والـWYاسWة  ّ ّ ّ ّ ّ ّ

  .ال+ي Iق�م بها ال<انC اإلس�ائEليل�lm ال!!ارسات 
 Aها جاللة ال!ل�E!لع عoHI ة، ال+ي!Wfgة الW!ادته الهاشWw% ّوأضاف أن األردن  ال�ـاني ع0ـ� هللاّ

ً%ال�صاIة الهاش!Wة ال+ار�]Wة على ال!ق�سات اإلسالمWة وال!WgWYة في الق�س، سW-ل علـى الـ�وام سـ=�ا  ّ ّّ ّ ّ ّ ّ
ّوع�نا لLل الع�ب، ولفلEoY# ودرت ّ ًl��aها الق�س ال.  

� دودیــ# اع+ــ ازه %ق�ات=ــا ال!ــYلgة ال�اســلة  ّوأك ّ ، الــed ســW-ل علــى - ّــ ّ ال<ــ�W الع�Tــي ال!ــ>oف� e
ًالــ�وام درع الــ�^# الgــ>E#، الــI edقoــع دابــ� ,ــل مــ# تــ�Yل لــه نفــYه ال!ــYاس %ــه وTأهلــه، مــd+Y,�ا  ّ ّ ّ

# وفلEoY# والق�س �o%kالته ال!<E�ة في ال�فاع ع# ث� ال̂� ّ.  
ًى أنه وSنفاذا لل+�جEهات ال!لWLة الYامWة، فإن ال�fgمـة ال تـ�خ� جهـ�ا مـ# أجـل تـ�ف�E ّوش�د عل ًّ ّ ّ ّ

ّال�ع@ وال�عاIة لق�ات=ا ال!Yلgة ت�ر��ا وSع�ادا وتYلgWا، ل+!Ef=ها م# أداء واج0ها %fل ,فاءة واح+�ا�Wة ّ ً ً ً ّ ّ.  
Wلg!ع وسائل اإلعالم الW!امل على جLمة ال�fgدودی# انف+اح ال k�ا اح+�امـه ّوأب�,Nة، مWًة وال�ول ّ ّ

 e�ـg+ة وال Wالgالها خـ>�صا فـي �ـل ال-ـ�وف الfلها وسائل اإلعالم %!]+لف أشd0ة ال+ي ت�E0Lّلل<ه�د ال ّـ ّ ً
  .»ب+�ا« .ال�ئzW ال!�ت�x %<ائgة ,�رونا

  ٤ صفgة ٣٠/٤/٢٠٢١ال�س+�ر 
***  

  نشNو سWاسWة
  %الق�س اتفاWmة مع اهالي حي الWaخ ج�اح ١٤ال]ارجWة ت>ادق على 

  

 اتفاWmـة ١٤یـ�م ال]!ـzW علـى نة وشـNو ال!غ+ـ�ET#، إنهـا صـادق{ وزارة ال]ارجWـ قالـ{ –ع!ان 
ّبE# وزارة اإلنaاء وال+ع!�E األردنWة سا%قا وأهالي حي الWaخ ج�اح، زودها بها األهالي، وقام{ ب+YلW!ها  ً

  .إلى وزارة ال]ارجWة الفلW=EoYة واألهالي ومgامEه@
ــYلW!ه@  ــ�ت ك!ــا قامــ{ ب+ ــE# أن وزارة اإلنــaاء وال+ع!Eــ� عق ــةّشــهادة ت0 Wmــة األمــ@ اتفا  مــع و,ال

#EE=EoYالفل #Eل الالج�Eغaة لغ�ث وت�g+!اء / الaخ جـ�اح، ٢٨األون�وا إلنـWaة فـي حـي الـW=fوحـ�ة سـ 
 أن یـ+@ االتفاWmات ف�دIة مع األهالي إلقامة مYاك# له@ في الgي، وأنها تعه�ت %!�جC اتفاWmاتوعق�ت 
ــ# ن+W<ـــة لgـــ�ب تفــ��;  Lة %أســـ!ائه@، ولW=fYـــة ال�حــ�ات الـــWLل ملE>Yـــة ال+فـــ��; ٦٧وتـــWــإن ع!ل  ف

  .وتE>Yل ال!لWLة ل@ ت+@
وأوضح ال=ا^u ال�س!ي %اس@ ال�زارة الYف�E ضlW هللا الفای  أنه وفي إ^ار ح�ص ال!!لLة علـى 

gI لـة %!ـا+g!ة الWm�aخ ج�اح فـي القـ�س الـWaألهالي حي ال #f!ل إس=اد م, @I�ه@ تقEفـ� حقـ�قه@ و��قـ
 Cــ� ال<انــ ــ�زارة ســا%قا ب+ و� ــ� أن قامــ{ ال ــA %ع ــYلW@ هــdه ال�ثــائu الEــ�م، وذل ــ�ته@، فقــ� جــ� ت Eًفــي ب k
الفلـEoY=ي %fافـة ال�ثـائu ال!+ـ�ف�ة لـ�یها وال+ـي f!Iـ# أن تـYاع� ال!ق�سـEE# علـى الgفـا� علـى حقـ�قه@ 
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 ال+ـي االتفاWmـةإضـافة إلـى نـY]ة مـ# كاملة، م# عق�د إI<ار و,�aفات %أس!اء ال!Y+فE�ی# وم�اسـالت، 
ًوأك� الفای  م<�دا أن ت�E0{ ال!ق�سEE# على أرضه@ وفي بEـ�ته@ ث�ابـ{ . ١٩٥٤ُعق�ت مع األون�وا عام  ّ

دائ!ة في جهـ�د ال!!لLـة مـ# أجـل إسـ=اد األشـقاء الفلـEE=EoY#، وعلـى إدانـة ال!!لLـة ورفـHها مgـاوالت 
  .فلEE=EoY# م# م=ازله@ وأراضEه@ وال!Yاس %gق�قه@إس�ائEل الالش�Wyة والالإنYانWة إخ�اج ال

 eة ٣٠/٤/٢٠٢١ال�أg١ صف  
*****  

  ال]ارجWة الفلW=EoYة ت�fa األردن إلس=اده حu أهالي حي الWaخ ج�اح في م=ازله@
  

 #EoYفل– }Tـة  أع�Lها وتقـ�ی�ها لل!!ل�fعـ# شـ #EoYاس@ دولـة فلـTو #ET�+ة وال!غWوزارة ال]ارج
نWwaقة، ملLا وح�fمة وش��ا، ول=-�Eتهـا وزارة ال]ارجWـة وشـNو ال!غ+ـ�ET# األردنWـة األردنWة الهاش!Wة ال

   اتفاWmة مع أهالي حي الWaخ ج�اح إلس=اد حقه@ في م=ازله@١٤ل!>ادق+ها على 
ی�م ال<!عة، ت+��<ا ل<ه�د فلW=EoYة أردنWة سا%قة، تـ@ dه ال]�oة، وفu بWان لل]ارجWة، وتأتي ه

ج!Wـع األوراق وال�ثـائu ال��0تWـة ال!+ـ�ف�ة لـ�k األشـقاء فـي األردن، %!ـا فEهـا م# خاللهـا الgـ>�ل علـى 
 #Eل الالج�ـEغaـ�ة لغـ�ث وتـg+!ـة مـع و,الـة األمـ@ الWmـ� عقـ�ت اتفاE!اء وال+عaأن وزارة اإلن #E0شهادة ت

ي  وح�ة سW=fة في حي الWaخ ج�اح، وعق�ت اتفاWmات ف�دIة مـع األهـال٢٨الفلEE=EoY# االون�وا إلنaاء 
إلقامة مـYاك# لهـ@ فـي الgـي، و,ـdلA اسـ+<اب{ ال<هـات األردنWـة ال!]+ـ>ة ل<!Wـع الoل�ـات ذات الـ>لة 

  .ال+ي تق�م بها أهل=ا في حي الWaخ ج�اح، %!ا ی�ع@ م�قفه@ وحق�قه@
وأك�ت ال�زارة أن هdه ال!>ادقة هي اس+!�ار لل+=uEY الفلEoY=ي األردني ال!ـa+�ك لـ�ع@ صـ!�د 

هــالي حــي الــWaخ جــ�اح خاصــة، وSســ=اده@ ل+�E0ــ+ه@ فــي القــ�س فــي وجــه ع!لWــات ال!ق�ســEE# عامــة، وأ
نال+ه<�E واق+العه@ م# م=ازله@ %الق�ة ال+ي ت!ارسـها سـلoات االحـ+الل، صـادق{ وزارة ال]ارجWـة وشـNو 

 اتفاWmة ,ان{ قـ� عقـ�ت بـE# وزارة االنـaاء وال+ع!Eـ� األردنWـة سـا%قا ١٤ال!غ+�ET# األردنWة الWwaقة على 
أهالي حي الWaخ ج�اح، في تأكE� ج�ی� علـى ال<هـ�د األردنWـة األخ��ـة الـ>ادقة ال!d0ولـة إلسـ=اد ودعـ@ و

  .قWHة أهل=ا في حي الWaخ ج�اح
  ٣٠/٤/٢٠٢١رؤ�ا اإلخ�ار�ة 

*****  
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ة اإلس�ائEلWة لل!EEgWY# في مYW=, xWgة الWwامة ا �̂aقات الIاHالردن ی�ی# م 
  

ة اإلس�ائEلWة %!HاIقة ال!EEgWY# في  دان{ وزارة ال]ار- ع!ان �̂aام الWm #ET�+و ال!غNة وشWنج
 .مYW=, xWgة الWwامة في الق�س الWm�aة ال!g+لة

وقال ال=ا^u ال�س!ي %اس@ ال�زارة الYف�E ضlW هللا الفای  إن ال!!لLة ت�ی# وت�ف; Wmام 
ة اإلس�ائEلWة %إعاقة وص�ل ال!EEgWY# إلى ,=YWة الWwامة لل!aا �̂aر,ة في اح+فاالت س0{ ال=�ر، ال

 .واإلع+�اء على ع�د م=ه@، ووضع ال�gاج  في مxWg الYW=Lة
 uلة وف+g!ة الWm�aة، الق�ة القائ!ة %اإلح+الل في الق�س الWلEات اإلس�ائoلYالفای  ال Cو^ال

ائ� نالقان� ال�ولي، %اح+�ام ال�ضع القائ@ ال+ار�]ي والقان�ني في الق�س، وع�م إعاقة م!ارسة الaع
ال�gم / ال�ی=Wة، وال+�lm ع# مHاIقة ال!ق�سEE# س�اء م# ی�غC %ال�ص�ل إلى ال!Y<� األق>ى ال!�ارك

 .الق�سي الl��a خاصة في شه� رمHان ال!�ارك، أو ال�ص�ل إلى ,=ائz الق�س
ودعا الفای  ال!<+!ع ال�ولي ل+g!ل مNYولE+ه للHغx على إس�ائEل ل�lm ان+هاكاتها ال!Y+!�ة 

  .في الق�س
  ٢ص/٢/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 

***** 
  فلEoY# ت�حC %ال!�اlm ال�ولWة ال�اWyة لعق� االن+]ا%ات في الق�س

  

ال�ئاســـة الفلـــW=EoYة، %!�اmـــl األمـــ@ ال!+gـــ�ة واالتgـــاد االوروTـــي ودولـــه  رح0ـــ{ – دار الهـــالل
g+لـة، مoال�ـة %!ا فEهـا القـ�س الـWm�aة ال!ن+]ا%ات في األراضي الفلW=EoYة األعHاء ال�اع!ة إلج�اء اال

  .ال�fgمة االس�ائEلWة ل+YهEل اج�ائها في الق�س
  مoال�ة– ١/٥/٢٠٢١  و,الة األن�اء الفلW=EoYة ی�م ال0Y{بWان، أوردته  في– وج�دت ال�ئاسة

ال!<+!ــع الــ�ولي واالتgــاد االوروTــي وأ^ــ�اف ال�TاWyــة ال�ولWــة %!�اصــلة الــHغx علــى ح�fمــة االحــ+الل 
 ال!�قعة %aأن ت=-W@ االن+]ا%ـات فـي القـ�س، وأكـ�ت أنهـا س+�اصـل الع!ـل Wاتتفاmاإلس�ائEلي لالل+ ام %اال

  .مع ج!Wع أ^�اف ال!<+!ع ال�ولي م# أجل تgقuE هdا اله�ف
وشــ�دت علــى ال!�mــl الفلــEoY=ي الــed ع0ــ� ع=ــه الــ�ئzW مg!ــ�د �yــاس فــي اج+!ــاع الWwــادة 

 في الق�س، سE+@ اصـ�ار م�سـ�م والـdهاب األخ�E، أنه في لg-ة الg>�ل على م�افقة ت=-W@ االن+]ا%ات
  .لالن+]ا%ات ف�را

م# جان�ه، ^الC وز�� ال]ارجWة وال!غ+�ET# الفلـW=EoYة ر�ـاض ال!ـالLي، سـف�اء ال�ولـة %!]+لـف 
دول العال@، %�Yعة ال+�gك ل+�ضWح ال!�mـl والقـ�ار الWwـادe لـ�زارات ال]ارجWـة، وال�0ل!انـات، واالحـ اب، 

  .أe العام في ال0ل�ان ال!WHفة، لH!ان اج�اء االن+]ا%ات في الق�سوم�اك  ص=ع الق�ار وال�
مoال�ة ال�ول %الHغx على دولـة االحـ+الل اإلسـ�ائEلي ل�mـl   ض�ورة–بWان   في– وأك� ال!الLي

قم!ارس+ها الع�وانWة و,l ی�ها ع# حق� شع0=ا ال�^=Wة العادلة وال!�aوعة، ووضع ح� ل+=>ل اس�ائEل 
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 امهــا %االتفاقــات ال!�قعــة، %!ــا فEهــا حــu أهل=ــا فــي القــ�س %ال!ــaار,ة الLاملــة فــي كقــ�ة احــ+الل مــ# ال+
 Aـــة إلدانـــة تلـــWاوســـع ج0هـــة دول �aـــة، والع!ـــل علـــى حـــWـــة ان+]ابIا ودعاgWًاالن+]ا%ـــات، تـــ>��+ا وت�شـــ ً

  .ال!!ارسات واالن+هاكات
Wات لل=قاش وال+�ض Lنقا� ح�ی¡ مع!قة وم�ت #EoYف�اء دولة فلYي لLع¡ ال!الTنـات و�fح مـع م

 Cـي علـى ال<انـTـاد االوروgمارسـه االت edالـ xغHالـ% uفة، خاصـة مـا ی+علـWH!ص=ع الق�ار في ال�ول ال
الفلEoY=ي لل+��Yع في اص�ار ال!�اسW@ ال�ئاسـWة ال]اصـة %االن+]ا%ـات، وتعهـ�ه %!!ارسـة الـHغ�� علـى 

  .وليدولة االح+الل للY!اح %عق� االن+]ا%ات في الق�س، ,ال+ ام أوروTي ود
وأكــ� أن جه�دنــا م+�اصــلة لgــa� أوســع ضــغx دولــي علــى إســ�ائEل ,قــ�ة احــ+الل لــH!ان إجــ�اء 
ًاالن+]ا%ــات فــي ,امــل األرض الفلــW=EoYة %!ــا فEهــا القــ�س ال!g+لــة، %ــ>ف+ها جــ ءا ال ی+<ــ أ مــ# االرض 

�ائEلي %الH@ الفلW=EoYة ال!g+لة وهي عاص!ة دولة فلEoY#، ووضعها القان�ني ل@ ی+غ�E رغ@ الق�ار االس
  .او ق�ار ت�امC االع+�اف بها ,عاص!ة ل�ولة االح+الل

وشـــ�د ال!ـــالLي للـــYف�اء علـــى ضـــ�ورة ال+�ضـــWح لل!<+!ـــع الـــ�ولي أن اســـ�ائEل هـــي مـــ# أعـــاق 
االن+]ا%ات وم=ع ح>�لها في م�ی=ة الق�س، وTال+ـالي ت+g!ـل إسـ�ائEل ال!ـNYولWة الLاملـة وال!�اشـ�ة عـ# 

  .هdا ال!=ع
 %�Yعة ال+�gك ل!oال�ة ال!<+!ع ال�ولي الHغx على دولة االح+الل ل�فع أIة ق�Eد و^الC الYف�اء

 u^ة، وال!=ــاWm�aهـا القــ�س الــEلــة %!ــا ف+g!ة الW=EoYعلـى ح��ــة عقــ� االن+]ا%ـات فــي ,امــل االرض الفلـ
dا الug %الHفة الغ�WTة وSل امها %اح+�ام ال+ اماتها ال�ولWة ,ق�ة اح+الل ع�0 ض!ان ت=فdE ه) ج(ال!>=فة 

  .ال�I!ق�ا^ي
  ١/٥/٢٠٢١دار الهالل ال!>��ة 

*****  
  االتgاد األوروTي واألم@ ال!+g�ة ت�ع�ان إس�ائEل ل+YهEل االن+]ا%ات في الق�س

  

، ٣٠/٤/٢٠٢١ال<!عــة االتgــاد األوروTــي واألمــ@ ال!+gــ�ة،  دعــا – ك+ــC ع0ــ� الــ�ؤوف أرنــاؤو�
  ات ال+W���aة %ع� أن ت@ تأجEلها إلى أجل غ�E مY!ى، الWwادة الفلW=EoYة إلى تg�ی� م�ع� ج�ی� لالن+]ا%

وفـي بWــانE# م=فــ>لE#، اع+0ــ� ال!!�ـل األعلــى لالتgــاد األوروTــي ج�ز�ـl ب�ر�ــل، وم=ــuY األمــ@ 
ًال!+g�ة ال]اص لع!لWة الYالم في ال�a األوسx ت�ر و�=YWالن�، أن ق�ار تأجEل االن+]ا%ـات ,ـان م]�Eـا  ق

  .لآلمال
ن+قـادات حـادة ألe ^ـ�ف، فـي وقـ{ ,ـ�را �Wـه دع�ته!ـا إلسـ�ائEل ل+ـYهEل وخال الW0انـان مـ# أe ا

  .إج�اء االن+]ا%ات في ج!Wع أنgاء األرض الفلW=EoYة، %!ا في ذلA الق�س الWm�aة
إن قـــ�ار تأجEـــل االن+]ا%ـــات الفلـــW=EoYة ال!قـــ�رة، %!ـــا فـــي ذلـــA االن+]ا%ـــات "وقـــال ب�ر�ـــل، فـــي 

، م]a% CE�ة لآلمال٢٢ في ال+W���aة ال+ي ,ان م# ال!ق�ر إج�اؤها   ".e أIار ال<ار
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أع�ب االتgاد األوروTـي %اسـ+!�ار عـ# دع!ـه إلجـ�اء ان+]ا%ـات ذات مـ>�اWmة وشـاملة : "وأضاف
#EE=EoYع الفلW!>ـة فاعلـة وق��ـة . وشفافة لW^ق�ا!Iة دW=EoYات فلـYسـNانـا راسـ]ا %ـأن م!Iم# إNنـ #gًن ً

قســWادة القــان� وحقــ� اإلنــYان، ضــ�ور�ة للــaعC وشــاملة، وخاضــعة لل!ــYاءلة، وقائ!ــة علــى اح+ــ�ام  ن
#E+ل ال�ولgلة ل<g!الTة، وW^ق�ا!I�ة الWy�aي ولل=EoYالفل."  

̂ـ�اف الفلـW=EoYة علـى اسـ+�=اف ال<هـ�د لل0=ـاء علـى : "وتا%ع ب�ر�ل نgـ# نـa<ع %قـ�ة ج!Wـع األ
  ".ن+]ا%ات دو تأخC>I�E تg�ی� م�ع� ج�ی� لالن. ال!gادثات ال=اجgة بE# الف>ائل خالل األشه� األخ�Eة

نLــ�ر دع�ت=ــا إلســ�ائEل ل+ـYهEل إجــ�اء هــdه االن+]ا%ــات فــي ج!Wــع أنgــاء "وأشـار ب�ر�ــل إلــى أنــه 
  ".األرض الفلW=EoYة، %!ا في ذلA الق�س الWm�aة

یـــ�ع� االتgـــاد األوروTـــي ج!Wـــع األ^ـــ�اف إلـــى الهـــ�وء وضـــ�x الـــ=فz فـــي هـــdا ال�قـــ{ : "وقـــال
  ".الYgاس

وروTــي علــى اســ+ع�اد دائــ@ للع!ــل مــع ج!Wــع األ^ــ�اف ال!ع=Wــة ل+ــYهEل إن االتgــاد األ: "وأضــاف
  ".م�ا�mة االتgاد األوروTي ألe ع!لWة ان+]ابWة

لقـ� : "قب�وره، قال م=uY األم@ ال!+g�ة ال]اص لع!لWة الYالم في ال�a األوسx، ت�ر و�=YWالن�
�a+ال zل ان+]ا%ات ال!<لEة ب+أجW=EoYادة الفلWwعل!ا %ق�ار ال }oـار�٢٢عي ال!قـ�ر إج�اؤهـا فـي ًأحIأ  .

ًأتفه@ ت!امـا خ�Eـة أمـل الع�یـ� مـ# الفلـEE=EoY# الـdی# أع�Tـ�ا ب�ضـ�ح عـ# رغ0ـ+ه@ فـي م!ارسـة حقـ�قه@ 
ن عاما دو ان+]ا%ات١٦ال�I!ق�ا^Wة %ع� ق�ا%ة  ً."  

ــــ ــه ل ـــY]ة م=ـ ــل{ ن ــان وصـ ــي بWـ ــاف، فـ ــام"وأضـ ــ<ع ": "األIـ ــ�ولي ال�اســـع، أشـ ــ�ع@ الـ ـــا %الـ ًاع+�اف
#EE=EoYق�ا^يالفل!I�الـ uـ��oعلـى ال �EYال یـ ال إجـ�اء ان+]ا%ـات شـفافة وشـاملة فـي .  على م�اصلة الـ

ج!Wع أنgاء األرض الفلW=EoYة ال!g+لة، %!ا في ذلA الق�س الWm�aة، على ال=gـ� ال!=ـ>�ص علWـه فـي 
 uــ��oة وفــ+ح الW=EoYات الفلــYســN!ة الWmة ومــ>�اWyا%قة، أمــ�ا ضــ�ور�ا ل+<�یــ� شــ�Yًاالتفاقــات الــ أمــام ً

ك!ـــا ســـW!ه� هـــdا ال��oـــu نgـــ� مفاوضـــات هادفـــة إلنهـــاء . إعـــادة ت�ســـWخ ال�حـــ�ة ال�^=Wـــة الفلـــW=EoYة
  ".ناالح+الل، وتgقuE حل ال�ول+E# على أساس ق�ارات األم@ ال!+g�ة والقان� ال�ولي واالتفاWmات الYا%قة

نت سـ�fW خoـ�ة إن تg�یـ� م�عـ� ج�یـ� وفـي ال�قـ{ ال!=اسـC لالن+]ا%ـا: "وتا%ع ال!�ع�ث األم!ـي
األم@ ال!+g�ة تN,� دع!ها ل+ع �  ال!NسـYات . ُمه!ة في ^!أنة الaعC الفلEoY=ي %أن أص�اته@ س+Y!ع

  ".ق� تNدe ف+�ة ع�م الWقE# ال��oلة إلى تفاق@ ال�ضع اله�. ال�^=Wة الفلW=EoYة
إن=ـي أحـ¡ . ج!Wع األ^�اف إلى ال+ ام اله�وء وض�x ال=فz واالم+=اع ع# الع=ف"ودعا و�=Yالن� 

القــادة مــ# ج!Wــع األ^ــ�اف علــى ات]ــاذ خoــ�ات للgــ� مــ# ال+ــ�ت�ات، وته�Eــة ال-ــ�وف الســ+�=اف الع!لWــة 
  ".االن+]ابWة

وTهdا ال>�د، دع{ أل!انWا وف�نYا وoISالWا وSس�انWا، أمz، الYلoة الفلW=EoYة إلى وضـع تقـ��@ 
  .ن+]ا%ات في الق�سان+]ابي ج�ی� في أس�ع وق{ م!f#، وSس�ائEل إلى تYهEل إج�اء اال
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نـaع� %]�Eـة أمـل ل!الح-ـة القـ�ار الـed ": "األIـام"وقال{، فـي بWـان مـa+�ك وصـل{ نـY]ة م=ـه لــ
  ".ات]d ب+أجEل االن+]ا%ات

ن�ع� إس�ائEل إلى تYهEل إج�اء االن+]ا%ات في ج!Wع أنgاء األرض الفلW=EoYة، %!ا : "وقال{... 
  ".القائ!ةفي ذلA الق�س الWm�aة، على أساس االتفاقات 

نg# نa<ع ج!Wع أصgاب ال!>لgة على ات]اذ ت�اب�E ب=اءة في هdا : "وأضاف{ ال�ول األوروWTة
  ".ال>�د

، وSلــى اح+ــ�ام ب=ــ�د اتفاWmــة أوســل� للعــام "قم�قفهــا ال!عــ�"ك!ــا دعــ{ ت�,Wــا إســ�ائEل إلــى إنهــاء 
١٩٩٥#f!وض!ان إج�اء االن+]ا%ات في أق�ب وق{ م .  

%ـfaل سـل0ي "إنها تأمل أال یNث� ق�ار تأجEـل االن+]ا%ـات : +�,Wة، في بWانوقال{ وزارة ال]ارجWة ال
  .ال+ي تع+�0ها أنق�ة ذات أه!Wة ,�E0ة" على ع!لWة ال!>الgة الفلW=EoYة

  ١/٥/٢٠٢١األIام 
*****  

  ال!<لz ال�^=ي الفلEoY=ي oIالC ال!NسYات ال�ولWة 
#EoYع!ال فل Cة %ال�ق�ف إلى جانWوالع!ال  

  

قال ال!<لz ال�^=ي الفلEoY=ي إن ع!ال=ا ض��Tا أروع األم�لة في تg!ل مNYولWاته@  - رام هللا 
ت<اه و^=ه@ وقHاIا م<+!عه@، وق�م�ا وما زال�ا الى جانC أب=اء شع0ه@، في م�EYة ال=Hال ال�^=ي 

 .ال!+�اصلة ض� ال!g+ل الغاش@، م# أجل تgقuE تoلعات=ا في الع�دة وال�ولة وعاص!+ها الق�س
!<لz في بWان له، ل!=اس�ة األول م# آIار، مoال0+ه ال!NسYات ال�ولWة ال=قابWة م=ها وج�د ال

والع!الWة %الع!ل على ات]اذ ما یل م م# ق�ارات وSج�اءات لل�ق�ف الى جانC ع!ال فلEoY#، الdی# 
نی+ع�ض� ل��o االح+الل اإلس�ائEلي وم!ارساته ال-ال!ة، ال+ي تfaل ان+هاكا صارخا للقان� ال�و لي ن

قوم�اثuE حق� اإلنYان ال+ي تLفل حق� الع!ال، وت�ع� الى اح+�امها واالل+ ام بها   .ق
وأث=ى على م�lm ال�g,ة الع!الWة العال!Wة، ت<اه ع!ال فلEoY# وقHاIاه@ العادلة، داWyا ال! �� 
م# ال+Hام# الفعلي معه العامل ال�W�I ed وضعا غاIة في ال>ع�Tة، ت+g!ل مNYولE+ه ح�fمة 

+الل ن+W<ة سWاس+ها ال<ائ�ة والع=>��ة ال+ي ت]لu حالة م# الغ0# وال�gمان وال+!EE  ت<اه العامل االح
  .الفلEoY=ي مقارنة مع ن-�Eه اإلس�ائEلي

  ١/٥/٢٠٢١و,الة األن�اء الفلW=EoYة وفا 
*****  

  
  
  



  

 
١٤

ة االح+الل على ال!aار,E# في س0{ ال=�ر   eخ�ر ی�ی# اع+�اء ش̂�
  

ة رئzW   أدان–رام هللا  ، اع+ـ�اء شـ̂� eالل<=ة ال�ئاسWة العلWا ل!+ا%عة شNو الL=ائz رم  خ�ر e ن
االح+الل على ال!ـ>لE# ال!ـaار,E# فـي اح+فـاالت سـ0{ ال=ـ�ر ومgاولـة مـ=عه@ مـ# ال�صـ�ل إلـى ,=WـYة 

  . وص�ل اب=اء ال!�ی=ة الى سoح ,=YWة الWwامةإلعاقةالWwامة في الق�س، ووضع ال�gاج  الع��fYة 
لـ@ "، مـWHفا "ة ال!ق�سة ال�Eم أش�ه %ال�L=ة الع��fYة ن-�ا للعـ�د الهائـل مـ# ال<=ـ�دال!�ی= ":وقال

 ت!ـادk االحـ+الل لo+Eـاول علـى رجـال الـ�ی#، مgـاوال م=ـع راه0+ــE# بـل ال!ـ�ا^=I،#Eق+ـ>� االع+ـ�اء علـى 
مـ# ، وم=ـع عـ�د مـ# الa]ـ>Wات االع+�ار�ـة وال�بل�ماسـWة "%الق�ة مـ# ال!ـ�ور وال�صـ�ل لW=LـYة الWwامـة

  ".دخ�ل ال!�ی=ة ال!ق�سة
مــا gIــ>ل لــzW %ال<�یــ� علــى االحــ+الل، وشــه�ناه م=ــd أIــام فــي %ــاب العــام�د حــE# تــ@ "وأضــاف 

  ".االع+�اء على ال!>لE# في م=oقة %اب العام�د وفي %احات ال!Y<� األق>ى
وأشار إلى أن ح�fمة االح+الل تع+قـ� أنهـا أمـام شـعC ضـ�lW ال I!لـA مـا یـ�افع %ـه عـ# نفـYه، 
لI #LغCE ع# ذه# هdا االح+الل %أن الaعC الفلـEoY=ي %!ـYل!Wه ومـWgWYه I!لـA إرادة ثاب+ـة ال ی+=ـازل 

ننg# أصgاب حu، ول# ن+�ك ,=ائY=ا ومYاج�نا، نg# %اق� ه=ـا، فـي عاصـ!+=ا األب�Iـة "فEها ع# حقه، 
  ".الق�س

مــ# ق0ــل االحــ+الل، kال!<+!ــع الــ�ولي یــ� و�علــ@ مــا gIــ�ث مــ# ان+هــاك لل��gــات ال�ی=Wــة : "وتــا%ع
والEـ�م علWـه أن Iفعـل، علWـه أن fIـف عـ# صــ!+ه، الـI edعoـي الـ�Hء االخـ�H لالحـ+الل لل+!ـادe أك�ــ� 

  ".فأك��
  ٢/٥/٢٠٢١الWgاة ال<�ی�ة 

*****  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
١٥

  اع+�اءات
  ..  رمHان٢٨ في "األق>ى" تag� الق+gام "ج!اعات الهfWل"

نوالفلYI �E=EoY+=ف�و   ن
  

 ال! عــ�م مـ# حـa�ها وت��gــHها علـى اق+gـام واســع "ج!اعـات الهfWـل"  ,�فــ{–القـ�س ال!g+لـة 
ا مــع مــا IــY!ى ٢٨وج!ــاعي لل!ــY<� األقــ>ى ال!�ــارك فــي  ــ� “ًــ مــ# شــه� رمــHان ال!�ــارك، ت ام= Eت�ح

  .”الق�س
ًی�مـا “ رمـHان ٢٨واع+�0ت ال<!اعـات ال!+�oفـة فـي دع�اتهـا علـى م�اقـع ال+�اصـل اق+gـام یـ�م 

ـــال ــــة ال!ــــE=^�+Y”ًفاصـ Wyني ، دا�Eــــ>ه ـــEa� ال ـــaاد ال=ـ ــ+�احة ال!ــــY<�، وSنـ ـــا“# الســ ــه” ه+fWفـ ــ   .ب�اخل
ًآســاف ف��ــ� م=اصــ��ه الســ+عادة ال!ع=��ــات، مN,ــ�ا أن ” م=-!ــات ال!ع0ــ�“ودعـا ال=ــا^u %اســ@ مــا تــY!ى 

ًال!Y<� األق>ى س�fW مف+�حا لالق+gام ما بE# الYاعة  -١٠ م# ص�اح اإلث=E# ١١:٠٠ وح+ى ٧:٠٠ن
٢٠٢١- ٥ u٢٨، ال!�افHان رم.  

انــ�aوا الــ�ع�ات فــي ,ــل مfــان، فــي الLــ=z وال!ــ�ارس ال�ی=Wــة، أخ0ــ�وا أفــ�اد عــائالتL@، “: وقــال
ح+ى نY+عW� �Eه ج0ل ال!ع0ـ� مـ# العـ�ب، …نان�aوا وادع�ا لالق+gام ل=�L %اآلالف.. وزمالءك@ في الع!ل

  .”ونN,� م# ج�ی� أن ج0ل ال!ع0� %أی�ی=ا
ن+ـ>ار ��ـة %ــاب العـام�د ال fI+!ـل إال %ـ>� اله<!ــة بـ�ورها، أكـ�ت مNسـYة القــ�س ال�ولWـة أن ا

حـCY ” یـ�م القـ�س“k رمHان، ع�0 اق+gامات واسعة فـي ذ,ـ� مـا IـY!ى ٢٨ال�aسة على األق>ى في 
  .eال+ق��@ الع�0

وقالــ{ إن ســاحة األقــ>ى هــي ســاحة ال!ع�,ــة ال!�, �ــة علــى اله��ــة وهــي ال!ــY+ه�فة %ــاإلحالل 
 رمـHان إن ٢٨ %اب العام�د قادرة على ,�Y عـ�وان ةي ح�Hت في ساحال�ی=ي، وSن اإلرادة ال!+�ث�ة ال+

  .ح�Hت
ودعــ{ أهــالي القــ�س وج!Wــع الفلــEE=EoY# القــادر�# علــى ال�صــ�ل إلــى ال!ــY<� مــ# األراضــي 

 رمHان وح+ى ع>� ی�م ٢٧ والHفة الغ�WTة، إلى ال�Tا� �Wه م=d مYاء ی�م األح� ١٩٤٨ال!g+لة العام 
 #E=ان٢٨اإلثHرم .  

، ال!ــY<� األقــ>ى ال!�ــارك، مــ# جهــة %ــاب ال!غارTــة، ل!ــE=^�+Y#لــى ذلــA، اقــ+g@ عــ�aات اا... 
  .”ایه�دا غلAW“ی+ق�مه@ ال!+�oف 

 ع=اصــ� مــ# ٥، و”غلWــA“ مــY+�^=ا بEــ=ه@ ال!+oــ�ف ٨١وقالــ{ دائــ�ة األوقــاف اإلســالمWة، إن 
ة االح+الل، نفdوا ج�الت اس+ف از�ة في %احاته، إلى أن غادروه م# %اب ا   .لYلYلةش̂�

نقال ع# شه�د Wyان، %أن ق�ات االحـ+الل اع+قلـ{ أحـ� الـ�aان فـ�ر خ�وجـه ” وفا“وأفاد م�اسل 
  )و,االت... (.نم# األق>ى، دو أن ی+Y=ى مع�فة ه��+ه

  ١٥ صفgة ٣٠/٤/٢٠٢١الغ� 



  

 
١٦

  
  االح+الل Iف�ض الz�g ال!= لي واإل%عاد ع# األق>ى والق�س الق�I!ة

  على الaاب ال!ق�سي أسامة ع0�و
 

، ع# الaاب ال!ق�سـي أسـامة ٢٠٢١إب��ل / نYWان٣٠أف�ج{ سلoات االح+الل، مYاء ال<!عة، 
 ال]!ـــzWقج=ـــ�ب شـــ� القـــ�س ال!g+لـــة، %عـــ� أن اع+قل+ـــه ف<ـــ�  ج0ـــل ال!0fـــ� ع0ـــ�و، مـــ# ســـfان بلـــ�ة

 .ال!�ارك ال!Y<� األق>ى م#
ًو�ه� ع�0د في مقoع وثu لg-ات اع+قالـه مgا^ـا %العـ�aات مـ# ج=ـ�د وأفـ�اد شـ�  ^ة االحـ+الل ٍ

 .اإلس�ائEلي في الق�س، الdی# نقل�ه ألح� م�اك  تgقuE م]اب�ات االح+الل في الق�س
{ ســلoات االحــ+الل اإلســ�ائEلي لإلفــ�اج الgــ�z :  أســامة ع0ــ�و عــ�ة شــ�وٍ�، وهــي عــ#واشــ+̂�

لغ�امـة وال0ل�ة الق�I!ة م�ة شه��#، وم>ادرة هاتفه، إضـافة  األق>ى  أIام، واإل%عاد ع#١٠ال!= لي ل!�ة 
  . شfWل١٥٠٠مالWة ق�رها 

  ١/٥/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 
***** 

ة االح+الل ت!=ع إدخال ^عام ال�gYر لل!ع+LفE# في ال!Y<� األق>ى ال!�ارك     ش̂�
  

ال!Y<� األق>ى، ف<� ی�م  م=ع{ ق�ات االح+الل اإلس�ائEلي إدخال وج�ات ال�gYر لل!ع+LفE# في
 }0Yارأ ١الI/ ٢٠٢١مای�.  

ي الـ�اخل الفلـEoY=ي، AE مaار,ة أع�اد ,�E0ة م# ال!>لE# مـ# ال!ق�سـEE# وفلـEoY=ول@ I!=ع ذل
ّوالــHفة الغ�WTــة، الــdی# قــ�رت أعــ�اده@ %ــاآلالف فــي صــالتي الف<ــ� وال-هــ�، ومــ# ثــ@ ال+ع0ــ� فــي رحــاب  ُ

  .ال!Y<� األق>ى ال!�ارك واالع+Lاف �Wه
نع!ـــة ال]©Wفـــة بـــ�و علـــ@ نو�ـــ�خل ال!ع+Lفـــ� فـــي ال!ـــY<� األقـــ>ى ال!�ـــارك حاجـــاته@ مـــ# األ^

   .ناالح+الل، �W!ا ی+=افz ال!ق�س�E %إدخال ^عامي ال�gYر والف�oر له@
، ق� تا%ع{ وص�لها الى ١٩٤٨و,ان{ حافالت نقل ال!>لE# م# ال�اخل الفلEoY=ي ال!g+ل، عام 

  . ال0Y{ الق�س ال!g+لة م=d ف<�
ــ�ة الق�I!ــة للقــ�س ح�,ــة ت< ــه، تــaه� أســ�اق ال0ل ار�ــة نــoaة، رغــ@ مgــاوالت وفــي الــWYاق ذات

االح+الل اإلس�ائEلي ال+=»ªW علـى ال+<ـار ال!ق�سـg% #EE!ـالت الـ�ه@ وال!الحقـات الـ�HائW0ة وال!]الفـات 
مالWـة وغ�Eهـا مـ# سWاسـات االحـ+الل اإلسـ�ائEلي االسـ+ع!ار�ة ت<ـاه مع-ـ@ القoاعـات ال��Egـة فـي القـ�س 

  .ال!g+لة
  ١/٥/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 

*****  
  



  

 
١٧

  
�W>والق�سال #E=ق�ب ج #EE=EoYف ثالثة فلo+[I   

 

 ال]!ــzW ، وف<ــ� ال<!عــة ، ثالثــة شــ�ان ةاخ+oــف ج=ــ�د االحــ+الل ، فــي ســاعة م+ــأخ�ة مــ# لEلــ
فلEE=EoY# بE=ه@ أس�E سWاسي سابu ق�ب ج=E# والق�س %الHفة الغ�WTة ال!g+لة ، إضافة إلـى االع+ـ�اء 

 .على أح�ه@
W�kـة األسـ� الفلـEE=EoY# شـ!ال الـHفة الغ�WTـة إن وقـال م=+ـ>� سـ!�ر رئـzW مf+ـC ج=ـE# ل<!
  .ال<=�د خoف�ا س<E=ا سWاسWا سا%قا ی�عى دمحم العام�

eوأضاف س!�ر أن الaاب م# م]W@ ج=E# اخ+oفـه ال<=ـ�د ع=ـ� حـاج  عـ�fY نـ>�0ه قـ�ب بلـ�ة 
#E=ع�ا%ة ج=�ب ج.  

قل=ــ�Iا شــ!ال  ال]!ــzW ، أوmــl ج=ــ�د ســWارة فلــW=EoYة قــ�ب مع0ــ� ةوفــي ســاعة م+ــأخ�ة مــ# لEلــ
الق�س ال!g+لة ، واخ+oف�ا شابE# %ع� إج�اره!ا على ال]�وج م# سWارته!ا ، إضافة إلى االع+�اء علEه!ا 

  .%faل م+�Lر
ً ال]!ـzW ، عـ�دا ,E0ـ�ا مـ# الفلـEE=EoY# وخoفـ�ا عـ�دا ةوفي أن�اء م+>لة ، هـاج@ ال<=ـ�د ، لEلـ ًً

  .آخ� في ساحة %اب الع!�د %الق�س
ًی�م األرTعاء ، ع�دا ,�E0ا م# الفلEE=EoY# وخoف عـ�دا آخـ�  ، ن�ائEلE إس�ن�اخ+oف مY+�^=و ًً

  .في شارع وادe حل�ة ب0ل�ة سل�ان %الق�س
 األرTعاء ، ثالثة فلEE=EoY# بE=ه@ ف+ى ، إضافة إلى اع+�ائه@ على ة ، لEل االح+اللوخoف ج=�د

  .ع�د ,�E0 م# ال�aان في الق�س
  ٣٠/٤/٢٠٢١سx قال!�,  اإلعالمي ال�ولي لل�a األو

***** 
@gل }Eي ق�ب ب=EoYلق� ال=ار على فلoI نج=�د االح+الل  

 

قیــ�م ال<!عــة ، ال=ــار علــى فلــEoY=ي قــ�ب مفــ� مــY+ع!�ة عفــ�ات غEــ� أ^لــu ج=ــ�د االحــ+الل ، 
ــة بEـــ{ لgـــ@ ، ج=ـــ�ب العاصـــ!ة ال+ـــي Wy�aة الـــ أWm!ـــ{ علـــى أراض فلـــW=EoYة مـــ�Yوقة ، ج=ـــ�ب م�ی=ـ

 . %الHفة الغ�WTةالفلW=EoYة ال!g+لة الق�س ،
وقالــ{ مــ>ادر فلــW=EoYة ان ال<=ــ�د ا^لقــ�ا عــ�ة اعEــ�ة نار�ــة %ات<ــاه الفلــEoY=ي م!ــا ادk الــى 

ُفلـW=EoYا زعـ@ أنـه " حEـ�"وفـي بWـان مق+ـCH للغاIـة ، زعـ@ ال<ـ�W اإلسـ�ائEلي أنـه  .اصاب+ه ً" dـEحـاول ت=ف
  ".ع!لWة ^ع#

ول@ Iف>ح ال<ـ�W عـ# م �ـ� مـ# . �EةفلEE=EoY# اص�0Eا %<�وح خo  اس�ائEلWة انوقال{ م>ادر
  .ال!عل�مات ح�ل الgادث

 xاألوس �a٣٠/٤/٢٠٢١قال!�,  اإلعالمي ال�ولي لل  



  

 
١٨

نمI �=^�+Yع+�و على الفلo=!% #EE=EoYقة الWaخ ج�اح في الق�س   ن
  

، لEلة أول م# أمz، على أهالي حي الWaخ ج�اح في -  األراضي الفلW=EoYة �=^�+Yم k�+ن اع
هاج!�ا م=ازل ال!ق�سW� ،#EE!ا ت>�k الـ�aان الع+ـ�اءاته@ ال+ـي أصـ�g{ شـ�ه ی�مWـة الق�س ال!g+لة، و

  ....في الgي
�aار إلى أن االحـ+الل اإلسـ�ائEلي یهـ�د سـ�ع عـائالت مق�سـWة فـي الgـي %ـاإلخالء مـ# م=ـازله@ و

  )و,االت (....ل+YلW!ها لل!E=^�+Y# مoلع الaه� ال!ق0ل
  ١٥ صفgة ١/٥/٢٠٢١الغ� 

*****  

   اع+�اءات/تقار��
  عائالت مق�سWة %الWaخ ج�اح ت��W ه�اجz ال+ه<�E: مع اق+�اب م�ع� اإلخالء

  

 ت��W عائالت فلW=EoYة حالة م# ال]�ف والقلu الa�ی�ی# في -  و,االت - فلEoY# ال!g+لة 
 حي الWaخ ج�اح %الق�س ال!g+لة، مع اق+�اب م�ع� إخالئه@ وته<�Eه@ ق��Yا م# م=ازله@ في ال�اني م#

  .، ل>الح ال!E=^�+Y# أIارشه� 
و�=اش� أهالي الWaخ ج�اح وسائل اإلعالم وال�aاب ال!ق�سي %ال+�اج� على األرض لل�فاع ع# 

#E= �̂+Y!ي، ول<@ الgمه!ا ,لفها . ال #E=^�+Y!ة على ع�م ت�ك م=ازلها للWالعائالت ال!ق�س Aوت>� تل
، آلخ� لg-ة، ١٩٥٦ فEها م=d العام م# ث!#، وأنها س+�افع ع# أرض أج�ادها وآ%ائها، الdی# عاش�ا

  .رغ@ ,ل ال+ه�ی�ات
نو��اجه أهالي الWaخ ج�اح م=d ب�اIة س�عW=Eات الق� ال!اضي م]ooا اح+اللWا ل+ه<�Eه@ وT=اء 
ُمY+�^=ة على أنقاض ب�Eته@، ب ع@ أن األرض ال+ي ب=E{ علEها م=ازله@ م# ^�ف ال�fgمة األردنWة 

  .ه�دIةكان{ مNج�ة في الYابu لعائالت ی
وت�اصل العائالت ال!ه�دة ص!�دها ومع�,+ها القان�نWة في سE0ل م�اجهة أوام� اإلخالء م# 

، ما بE# ال�fgمة األردنWة وو,الة ١٩٦٥ًم=ازلها وأراضEها ال+ي ت!ل�Lها ب=اء على اتفاق ت@ في عام 
 #EE=EoYالفل #Eل الالج�Eغaأون�وا«غ�ث وت«.  

االس+�=افات ال+ي تق�م فEها ^اق@ ال�فاع ع# عائالت ورفH{ ال!fg!ة ال!�, �ة في الق�س 
  .الWaخ ج�اح

، ال+ي ی0لغ ع�دها س�ع »ال�Lد، القاس@، ال<اع�ني، واسfافي«وم=g{ مgاك@ االح+الل عائالت 
 @Hار أ^فال مه١٠ ف�دا م=ه@ ٣٠أس� وتIة أIال�جاني، «، وعائالت لة لإلخالء ح+ى ب�ا ،eال�اوود

  . أ^فال٨ ف�دا بE=ه@ ٢٥ أس� وتH@ ٧دها ح+ى مoلع آب، وع�» وح!اد
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 �E>ال+ه �oفي ٥٠٠و�+ه�د خ �=oقI ة ٢٨ن مق�سيWانoW+ات اسW�!ج e�ي على أیgم= ال %ال 
%ع� س=�ات م# ال+�ا^N مع مgاك@ االح+الل، وال+ي أص�رت مNخ�ا ق�ارا %ug العائالت ال�Yعة ال!d,�رة، 

#Eوالقان�ن #Eالفعل #ELي ال!الgان الfلألرضرغ@ أن س  .  
ام+لL{ األرض ال+ي أWm!{ «و��ح; سfان الWaخ ج�اح ادعاءات ج!اعات اس+oWانWة إنها 

  .»١٩٤٨علEها ال!=ازل الفلW=EoYة، ما ق0ل العام 
 ال]!zW، ال!Y<� األق>ى، في الق�س ال!g+لة،  ی�م ذلA، اق+g@ ع�aات ال!E=^�+Y#،إلى 

ِّونف. %CYg ما أفادت دائ�ة األوقاف اإلسالمWة d االق+gام م# جهة %اب ال!غارTة، وشارك �Wه ال!+�oف، ُ
AWإیه�دا غل.  

ة االح+الل، نفdوا ج�الت اس+ف از�ة ٥ مY+�^=ا، و٨١وذ,�ت دائ�ة األوقاف أن   ع=اص� م# ش̂�
  .في %احات ال!Y<�، إلى أن غادروه م# %اب الYلYلة

 ی+Y=ى مع�فة ه��+ه، نواع+قل{ ق�ات االح+الل، أح� ال�aان ف�ر خ�وجه م# األق>ى، دو أن
  .»وفا«%CYg ما أفادت و,الة األن�اء الفلW=EoYة 

 ال]!zW، اع+قال األس�E ال!ق�سي،  ی�مت سلoات االح+الل اإلس�ائEلي،وفي سWاق آخ�، أعاد
م# بل�ة ال�oر ش�قي الق�س ال!g+لة، لg-ة اإلف�اج ع=ه م# أمام )  عاما٢٧(خلEل م�وان ال<�Eسي 

  . �g<eاوب�ا%ة مع+قل ال=قC ال
 }Yة اإلف�اج ع=ه م# ال!ع+قل، %ع� اع+قال ل-gسي ل�E>ال �Eات االح+الل األسoف{ سلo+واخ

و,ان{ ق�ات االح+الل ق� اع+قل{ ال<�Eسي . س=�ات ون>ف الY=ة، وح�ل+ه إلى م�,  تgقuE ال!WT�fYة
  .٢٠١٤في عام 

W![ال zة وف<� أمWلة ق0ل ال!اضEلي اللEح!لة م�اه!ات وش={ ق�ات االح+الل اإلس�ائ ،z
واق+gامات %!=ا^u م]+لفة %الHفة الغ�WTة والق�س ال!g+ل+E#، ت]للها م�اجهات بE# ش�ان وج=�د 

#EE=EoYالفل #E=^ی# اع+قل�ا ع�دا م# ال!�اdاالح+الل ال.  
k ش�ان خالل اق+gامات %الHفة، حE¡ ج� ت��gله@ لل+gقuE ل�k ٤وأفاد نادe األس�E %اع+قال 

  .%g<ة ال!aار,ة في أع!ال مقاومة شعW0ة ض� ج=�د االح+الل وال!E=^�+Y#األجه ة األم=Wة 
 C��[م=ازل وت �W+ة، ی+]للها ده@ وتفWلEامات لg+فة والق�س اقHم+ف�قة %ال u^ه� م=اaوت

  ...مg+��اتها، وSرهاب ساك=Eها خاصة م# ال=Yاء واأل^فال
  ١٨ ص٣٠/٤/٢٠٢١ال�س+�ر 

***** 
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��ة %اب العام�د رس@ ال!aه� في ال!Y<�؟.. ىاع+�اءات خ�Eoة على األق> �Eّفهل تع  
  

، وعلى ٢٠٢١أب��ل  /��ة %اب العام�د ال+�oر األب�ز الed شه�ته الق�س في نYWان كان{
ّال�غ@ م# أنها م�ت�oة ب�اب العام�د م�اش�ة إالّ أن ذلA ال Iف>لها ع# ال!aه� في ّ الed ت+=ازعه   األق>ى ّ

�!+Y!اوالت االح+الل الgاوالت ّمg!ه الdالق�س له �Eج!اه e�<ّة لف�ض وضع قائ@ ج�ی� م# جهة وت
  .kم# جهة أخ�

في ال!=اس�ة رف�تها سلoات " إن<ازاته@"واح+فاؤه@ بـ " eالف>ح الع�0"اع+�اءات ال!E=^�+Y# في 
االح+الل %اع+�اءاتها على األق>ى م=d ب�اIة شه� رمHان، HIاف إلى ذلA ال+�EHg وال�ع�ات الق+gام 

  ".ی�م ت�حE� الق�س" رمHان بdر�عة ٢٨اش� لل!Y<� في ح
و�W!ا أج�0ت ��ة %اب العام�د االح+الل على إعادة ال=-� في حYا%اته وSزالة ال�gاج  ال+ي 
ّوضعها في ال!=oقة لWف�ض واقعا ج�ی�ا، ف!# ال!ه@ لfW+!ل ال=>� فEها إج�ار االح+الل على م=ع  ً ً

dEام  ت=فg+ان، ٢٨األق>ى في   اقHع س=�ات  رمH% اسة ال+ي ب�أها ق0لWYه الdه z��Lل!=عه م# ت
ّلWف�ض واقعا ج�ی�ا مفاده س!� ال!=اس�ات الع��0ة وتق�I!ها ً ً  xة ض�W!ة، وم# ه=ا أهWاإلسالم Aّعلى تل

  .في األق>ى، ووعي %اله�ف، وSص�ار على تWwgقه  ال!aه� على ح�Hر ,�lW ل<!اه�E الق�س
نصع� ال!Y+�^=� م# اع+�اءاته@  ، "eالف>ح الع�0"أب��ل %ال+ ام# مع /على األق>ى في نYWانّ

وت�داد صل�ات " الY<�د ال!لg!ي"و,ان م# بE# االع+�اءات أداء ^ق�س ت�راتWة عل=Wة في ال!Y<�، و
  .ال+�راتWة في ال!=oقة الWm�aة م# األق>ى" الa!اع"

هار ��ای{ "فgة كإن<ازات ج�ی�ة، ون�aت ص" الف>ح"نواح+فى ال!Y+�^=� %اع+�اءاته@ في 
ان�oاعات ال!E=^�+Y# ح�ل اق+gاماته@ ال�اسعة لل!Y<� االق>ى " ج!اعات ال!ع0�"ال+ا%عة لـ " ح�اش�ت

  . eالع�0" الف>ح"خالل أIام 
ّو�T{ ال>فgة مقoع فE�ی� ی�وج الق+gامات ال!E=^�+Y#، و�N,� وج�د تغ�EE ل@ �YIقه م�Eل،  ّ

^�+Yاخامات ومgی� ع�ة مقا^ع ل�Eو إلى أن االع+قاالت ,ان{ وع�ض الف�Eaام، و�g+ی=ادو %االق #E=ّ ن ن
ٍتoال م# gIاول ال>الة في األق>ى أما اآلن ف+Nدk ال>الة %faل عادe وT>�ت عال ّوET# أح� . ّ

 #Lاألق>ى لل!�ة األولى و�عل@ أنه ال ت�ج� صالة، ل @g+قI أنه ,ان #E=^�+Y!ّال ّكل ما قEل لي ل@ gI�ث؛ "ّ
  ".صلE{ ثالث م�ات

 �aن ،Aلdاد م=-!ات ال!ع0�"كgات " k�م #Eف�o+!ان حاخاماته الYا اس+ع�ض على ل�E<ل!ا قEًف ً
الف>ح "في األق>ى %أدائه@ ال>ل�ات العل=Wة ال<!اWyة �Wه في " ّإن<ازات وتق�م"ف�ح+ه@ %!ا حقق�ه م# 

  ".eالع�0
�g�ّص االح+الل على أن ت�L اع+�اءاته على األق>ى مY+!�ة على م�k العاو م فال ت+�lm في ن

ّال!=اس�ات اإلسالمWة، بل ت+>اع� في مgاولة م# االح+الل ت�E0{ ف�Lة سWادته على ال!Y<� وأنه Iف�ض 
ّوTالفعل، فإن اع+�اءات االح+الل ل@ ت+�lm مع ب�اIة شه� رمHان، فق� . ّالق�اع� �Wه و�+fg@ %إدارته

 على تعEoل م�0fات ال>�ت في األق>ى وقoع ع!ل{ ق�ات االح+الل، %ال+ ام# مع لEلة ال+�او�ح ال�انWة،
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ع=ها واق+gام ال!آذن، في أث=اء صالتي العaاء وال+�او�ح، ل!=ع وص�ل ص�ت األذان  الLه�Tاء  أسالك
نوصالة ال+�او�ح إلى حائx ال�0اق حE¡ ,ان ال!gI �=^�+Y+فل� بـ    ".kذ,� ق+لى ال<�W"ن
اج  ح�ی�Iة في م=oقة %اب العام�د ومع أول ی�م م# شه� رمHان، وضع{ ق�ات االح+الل ح�

ل!=ع ال!ق�سEE# م# ال<ل�س وال+<!ع في ال!fان بdر�عة جائgة ,�رونا، و,ان ذلA الC0Y ال!�اش� في 
بE# ق�ات االح+الل وال�aان ال!ق�سEE# الdی# رف�Hا مYعى االح+الل إلى م>ادرة ال!fان  م�اجهات  ان�الع

ًاس+!�ت ال!�اجهات لEلW. وف�ض ش�و^ه علWه ة االح+الل أن تعل#، مYاءّ ، ٢٥/٤ ّا ح+ى اض�oت ش̂�
ّوأعاد اإلن<از الed تgقu في %اب العام�د إلى ال!aه� ��ة %اب . ع# إزالة ال�gاج  ال+ي وضع+ها ّ

 ع=�ما أج�0ت ج!اه�E الق�س االح+الل على إزالة ب�ا%ات ال+ف+�W اإللL+�ونWة ال+ي ٢٠١٧األس�ا� عام 
dة %اب ال�ح!ة عام وضعها ع=� أب�اب األق>ى ب�� Aلd,و ،�>Y!٢٠١٩ّر�عة م=ع إدخال سالح إلى ال ،

  .وفي ال!�ات ال�الثة ف�ض{ ج!اه�E الق�س إرادتها م<�0ة االح+الل على ال+�اجع
ة االح+الل ل!Y+�^# یه�دe " ماe ن{"و,aف م�قع  eاإلخ�ار الع�0 ال=قاب ع# اع+قال ش̂� e

eّاول+ه ال�خ�ل إلى األق>ى م+=�Lا ب  لل>الة، م# ، عقC م٢٢/٤/٢٠٢١g في الع��a# م# ع!�ه في ًّ
#Eاكfووج�ت معه أدوات مهاج!ة وس ،#Eال!>ل ug% اب م< رةLُأجل ارت وأضاف ال!�قع انه ت@ اع+قاله . ّ

ال+ي حاول ال�خ�ل م=ها، واع+�ف %أن اله�ف ,ان مgاولة إلثارة   ال!Y<� األق>ى ع=� أح� أب�اب
# خxo مع آخ��#،.الف�ضى وسفA ال�ماء في ال!fان �̂+Y!قات أن الWwg+ال }=ETو ّ ّ على م�k أس�0ع  ّ

  .للWwام به<!ات في %اب العام�د، ولdلA قام�ا %�aاء أدوات تY+]�م ل+gقuE أه�افه@
ً أن ال!aه� في %اب العام�د ل@ یه�أ %ع� إزالة ال�gاج ، فق�ات االح+الل تع!ل لEلWا على ّاال ّ ّ

ّالعادمة ل+ف��قه@، وش# اع+قاالت %gقه@، ح+ى أنها ع!�ت مYاءّمالحقة ال!ق�سEE# ورش ال!Wاه  ّ ّ ٣٠/٤ 
ّإلى إعادة وضع ال�gاج  الg�ی�Iة، لL=ها س�عان ما أزال+ها مع وص�ل ال!ق�سEE# إلى م=oقة %اب 

  .العام�د
نو�ع� اإلن<از الed حققه ال!ق�س�E مYاء ّ  م# ال=>� في ��ة %اب العام�د ال+ي ل# ًا ج ء٢٥/٤ ّ

ل!=اس�ة " ج!اعات ال!ع0�" رمHان، وه� اق+gام تag� له ٢٨ن# دو م=ع اق+gام األق>ى في تL+!ل م
  . e، أو اس+L!ال اح+الل الق�س، %ال+ق��@ الع�0"ی�م ت�حE� الق�س"

ج0ل  ت�اث قص=�و"ّالع��0ة، ح¡ ت�م نYWاني، ال!�ی� ال+=فedE لـ " كان"وفي مقابلة على قاة 
 رمHان ودعا ال!E=^�+Y# إلى إنaاد ال=Ea� ال�^=ي اإلس�ائEلي في ٢٨ ، على اق+gام األق>ى في"ال!ع0�

�>Y!ال.  dEعلى ت=ف �=^�+Y!ة، ع!ل الWان على الف+�ة ال>�احHامات في شه� رمg+نومع اق+>ار االق
=E# م#  �̂+Y!واق+�ب ال �>Y!ارب الaب م# م�aامات، م�ل الg+ه االقdاع+�اءات %ارزة في أث=اء ه

 وجل�سه@ مfان جل�س ال!>لE#؛ و,ان م# بE# ال!aار,E# في االق+gامات ع�H ُم>لى �mة ال>]�ة
"}YW=Lفي" ال �>Y!ال @g+اق edال �Eف إی+!ار ب# غف�o+!١٥/٤ ال.  

ّو,ان{ سلoات االح+الل أعل={ في ب�اIة شه� رمHان ع# إج�اءات للg� م# ال�ج�د اإلسالمي 
 آالف ١٠، ع�م الY!اح ألك�� م# ١٣/٤/٢٠٢١ في األق>ى، إذ ق�رت Wmادة ج�W االح+الل، في
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األولى م#   صالة ال<!عة ّالHفة الغ�WTة، م!# تلق�ا لقاح ,�رونا، %ال!aار,ة في فلEoY=ي م# مgاف-ات
  .١٦/٤/٢٠٢١ شه� رمHان، ی�م

,aف{ الق=اة الع��0ة ال�س!Wة في تق��� م>�ر أن االح+الل اس+غل ف+�ة جائgة ,�رونا إلنaاء و
ائx ال�0اق، وقال أح� القائ!E# على ال!�aوع إنه وC0YT تعoل الWYاحة في الق�س م�,  سWاحي تg{ ح

ودعا ال!�ش� الWYاحي لل!�aوع ال!Y+�^# أفE+ار  .خالل ف+�ة ,�رونا، ت@ ت��Yع ب=اء ال!�,  الWYاحي
=E# ل �ارة ال!fان، م�Eaا إلى أن ال+<�ل في ال!�,  الWYاحي Iع ز ال!عل�مات ال+ار �̂+Y!ال eة ًب=اW[�

  .إلى إقامة دولة االح+الل" ال!�gقة"ًم�ورا %!ا تY!ى 
سE+@ اف++اح قY@ ج�ی� م# أنفاق حائx " ی�م ت�حE� الق�س"وأوضح ال+ق��� أنه %ال+ ام# مع   

   .ال�0اق، م# أجل إتاحة ال!<ال لل!E=^�+Y# ل �ارة ال!fان
ّ، لL# هdا ال�ق@ ان]ف; ًس=��ا  مY+�^#  ن مل٢�EوCYgT ال+ق��� I>ل إلى حائx ال�0اق ح�الي 

  .>>...%C0Y إج�اءات ,�رونا، ال+ي ت!�ل{ %اإلغالقات لف+�ات ^��لة
  ١/٥/٢٠٢١م�قع م�ی=ة الق�س 

***** 
ً اع+�اء إس�ائEلWا في ال!�ی=ة خالل إب��ل١٠٨٠: نأورو�ET ألجل الق�س ً  

  

ّئEلي صع�ت أن سلoات االح+الل اإلس�ا" نأورو�ET ألجل الق�س" أك� ت<!ع -  الق�س ال!g+لة
، اع+�اءاتها في م�ی=ة الق�س ال!g+لة على وقع مgاول+ها ف�ض وقائع ج�ی�ة في ٢٠٢١خالل إب��ل 

  .م=oقة %اب العام�د ال!NدIة لل0ل�ة الق�I!ة وال!Y<� األق>ى
نأورو�ET ألجل "eوأ�ه� ال+ق��� الaه� لالن+هاكات اإلس�ائEلWة في الق�س الI edع�ه ت<!ع 

. قن!oا م# ان+هاكات حق� اإلنYان) ١٤(ان+هاكا م�زعة على ) ١٠٨٠(ات االح+الل ، اق+�اف ق�"الق�س
واالع+�اء %) ١٨.٢(یلEها اإلصا%ات %) ٢٣.١(وجاء في مق�مة هdه االن+هاكات، االع+قاالت ب=�Yة 

  ) %.١٥.٦(، واالق+gامات وال!�اه!ات ب=�Yة %)١٦.٧(%ال�Hب 
 هdه الaه� ع# سا%قه، حE¡ بلغ{ االن+هاكات وت�Ea هdه ال!عWoات إلى تHاly االن+هاكات

وجاءت ز�ادة االن+هاكات في سWاق مgاولة االح+الل ف�ض وقائع ج�ی�ة في م=oقة %اب . ًان+هاكا) ٤٩٨(
  .العام�د، وال+ي شه�ت م�اجهات ی�مWة ^�ال لWالي شه� رمHان

ائEلي في أحWاء حادث إ^الق نار واع+�اء م�اش� م# ق�ات ال<�W اإلس�) ٧١(ورص� ال+ق��� 
، وSصا%ة )ً عاما٤٢(الق�س ال!g+لة، م# أب�ز ت�اWyاتها اس+aهاد ال!�ا^# أسامة دمحم ص�قي م=>�ر 

%<�وح، %ع�ما أ^لق{ ال�صاص ت<اه سWارته!ا إث� ) ً عاما٣٦(زوج+ه س!Wة ع ت ع0� ال=0ي ال�YLاني 
قإIقافها على حاج  ع�fY بE# بل�تي ب�و وال<CE، ش!الي ش� م�ی=ة ا eلة+g!لق�س ال.  

 مYعفE#، في اس+]�ام ٣ صgفEE# و٤ًم�ا^=ا آخ� م=ه@ ) ١٩٧(ك!ا أصاب{ ق�ات االح+الل 
نمف�� للق�ة دو أe م�0ر، إلى جانC إصا%ة الع�aات %gاالت اخ+=اق ج�اء الغاز ال!EYل لل�م�ع، 

 .لنوس<ل{ الع�ی� م# الgاالت تع�ض فEها م�ا^=� لل�Hب والع=ف الa�ی� م# ق�ات االح+ال
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ع!لWة اق+gام ل0ل�ات وأحWاء الق�س، ت]للها اع+قال ) ١٦٨(ووثu ال+ق��� ت=فdE ق�ات االح+الل 
 نYاء، ووثu ٤^فال، و) ٢٢( خالل أح�اث %اب العام�د، وم# ال!ع+قلE# ١٥٠ًم�ا^=ا م=ه@ ) ٢٤٩(

 .ًم�ا^=ا على األقل) ٣٥(ع�ة اس+�عاءات وف�ض الz�g ال!= لي على 
م=ازل ) ٣(ت=�ع{ بE# ه�م وSخoارات في الق�س ال!g+لة، ت�تC علEها ه�م ًاع+�اء ) ١٣(ورص� 

م=aآت ت<ار�ة، وشu��^ u اس+oWاني، ,!ا أخ�o االح+الل به�م الع�ی� م# ) ٨( ذاتWا، و٢م=ها 
 .ال!=ازل

وأك� أن سلoات االح+الل اإلس�ائEلي تYعى لف�ض تغ�EE دI!�غ�افي في م�ی=ة الق�س، وت��ف 
W!ج Aم# أجل ذل #E=^�+Y!ی� ال uلoت ، kع أذرعها ال�fgمWة والWYاسWة واألم=Wة، وم# جهة أخ�

  .وج!�Wاته@ االس+oWانWة لل�oWYة على أك�0 ع�د م!f# م# ال!!+لLات في ال!�ی=ة
ق�ارات إس�ائEلWة م# شانها تz��L ج�ائ@ االس+oWان وال+ه��� في الق�س ) ٣(ورص� ال+ق��� 

ٍس+Wالء على م=ازل وم>ادرة أراض وT=اء م�ات ال�ح�ات االس+oWانWة ال!g+لة، ت=�ع{ بE# ق�ارات اال
  .ال<�ی�ة

وال ی ال ال!Y<� األق>ى في بNرة االس+ه�اف اإلس�ائEلي؛ م# خالل ع!لWات االق+gام ال!+�Lرة م# 
 #Eل في وجه وص�ل ال!>لEوالع�اق @Wات م=ع ال+�مWم# جهة، وع!ل #E=^�+Y!ق�ات االح+الل وال

 .# جهة ثانWةال!Yل!E# م
 اق+gاما لل!Y<� األق>ى وTاحاته، ٤٢، نفdت م<!�عات ال!E=^�+Y# ن�g ٢٠٢١وخالل إب��ل 

 #E!g+ال!ق #E= �̂+Y!لغ ع�د الTة٣٤٣٤وIمارس�ا اس+ف ازات وأدوا ^ق�سا تل!�د ¡Eح ،. 
ة االح+الل اإلس�ائEلي في ت=فdE سWاسWة اإل%عاد ع# ال!Y<� األق>ى أو م�ی=ة  ّواس+!�ت ش̂�

  .³ فلW=EoYا ع=ه ل!�ٍد تفاوت{ بE# أس�0ع وس+ة أشه�١١لق�س، وخالل إب��ل وثu ال+ق��� إ%عاد ا
 uه� وثaا الdألجل الق�س"وخالل ه �ET٣٠" (نأورو ( Aا في ذل!% �= �̂+Y!ها الdناع+�اء نف

#E=^ات لل!�اLالق نار وح� م!+ل^Sحاج ا مفاج�ا في٤٩وأقام{ ق�ات االح+الل  .قاالع+�اء و ً  ش�ارع ً
 .وأحWاء الق�س، أوقف{ خاللها م�ا^=E#، وف+a+ه@، ودقق{ في %oاقاته@ الW<[aة

 ،#Egاع+قال واس+�عاء م�ش Aة %!ا في ذلW=EoYة فلWة ان+]ابoaه� مالحقات ألنaا الdوشه� ه
م� ًوص�ال إلى ع�م ال!�افقة اإلس�ائEلWة على إج�اء االن+]ا%ات الفلW=EoYة في ال!�ی=ة ال!g+لة، وه� األ

 .الed ات]dته الYلoة الفلW=EoYة ذر�عة إللغاء االن+]ا%ات ب�م+ها
، رئzW ت<!ع   ، أن ال+�ثuE ال!E�اني أ�ه� ت>اع�"نأورو�ET ألجل الق�س"نوأك� دمحم ح=�

اع+�اءات ق�ات االح+الل اإلس�ائEلي وال!E=^�+Y# خالل هdا الaه� ال سW!ا خالل أIام شه� رمHان، في 
 .م�ی=ة الق�س ال!g+لة

وأشار إلى أنه م=d ب�اIة شه� رمHان تaه� م=oقة %اب العام�د مgاولة إس�ائEلWة لف�ض أم� 
 ال!NدIة لل0ل�ة الق�I!ة، وه� ما ف<� واقع ج�ی� ت!=ع %!�ج�ه ت<!ع ال!�ا^=E# الفلEE=EoY# في الYاحة

 .م�اجهات ی�مWة ال ت ال مY+!�ة ح+ى إع�اد هdا ال+ق���
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ك!ا اس+!�ت ق�ات االح+الل في ان+هاكاتها ال!اسة %الug في الWgاة والYالمة ال0�نWة ف�اصل{ 
ة، واس+!�ت %اق+�اف سWاسة ال+=ELل والHغx على ال!ق�سEE#، وف�ض أج �اء ت>عC اس+]�ام الق�ة ال!ف̂�

eعلWه حWاته@ %ال+�از مع ت>اع� االع+قاالت واس+!�ار ع!لWات اله�م وال+�م�E ض!# سWاسة م!=ه<ة 
وش�د على ع�م  .لف�ض أم� واقع، �fIس ته��� ال!�ی=ة، و�عE� تغ�EE ^ا%عها ال<غ�افي وال�I!غ�افي
ة، مd,�ا %أن ج!Wع ش�Wyة أe إج�اءات أم� واقع ت+]dها سلoات االح+الل في م�ی=ة الق�س ال!g+ل

 ال تغ�E م# وضعها ١٩٦٧اإلج�اءات ال+ي ات]dتها سلoات االح+الل في أعقاب اح+الل ال!�ی=ة عام 
 األوروTي وال!<+!ع ال�ولي %ال+�خل العاجل لH!ان يو^الC ال+<!ع ال�0ل!ان .القان�ني ,!=oقة مg+لة

قالق�س مg+لة %!�جC الgق� ال+ار�]Wة ح!اIة ال!ق�سEE# م# االع+�اءات اإلس�ائEلWة، مN,�ا أن م�ی=ة 
ugا الdه �Eل# تغ �oإج�اءات وم!ارسات %ق�ة ال� eة، وأ�g+!وق�ارات األم@ ال. 

 ١/٥/٢٠٢١ ال!�,  الفلEoY=ي لإلعالم
***** 

  تقار��
   ب�ء اع+>ام مف+�ح وفعالWات في ال!=ازل األرTعة

  ال!ه�دة %اإلخالء في حي الWaخ ج�اح
  

، ٤٨ع�ی� م# ال=oaاء وأب=اء شع0=ا م# م]+لـف أرجـاء القـ�س وأراضـي الــال  ب�أ– وفا – الق�س
}0Yاء ی�م الYعة ال!ه�دة %اإلخالء ١/٥/٢٠٢١ ال+<!ع مTخ ج�اح لل�قاء في ال!=ازل األرWaفي حي ال ،

وقـال صـالح دIـاب وهـ� أحـ� ال=ـoaاء فـي حـي الـWaخ . ل>الح ال!ـE=^�+Y#٢/٥/٢٠٢١اع+�ارا م# ی�م 
ـــ إن ال=ـaا^ات م+�اصــلة %ـfaل ,E0ـ� فـي حـي الــWaخ جـ�اح، للـ�فاع ع=ـه ولg!اIـة القــ�س ، "وفـا"جـ�اح، ل
وأضاف أن ال!fg!ة العلWا س+ق�م ی�م غ� %إص�ار ق�ار ی+علu %أرTعة ب�Eت إلخالئها، وTع� ثالثة  .%أك!لها

!هــ�دة وTــE# أن ال!=ــازل األرTعــة ال .k بEــ�ت أخــ�أرTعــة آب القــادم ســE+@ إخــالء األولأشــه� وتg�یــ�ا فــي 
ن%ـاإلخالء تعـ�د لعـائالت الLـ�د، واسـfافي، والقاسـ@، وال<عـ�ني، وهـ@ Iقo=ـ� فـي ,ـ�م ال<عـ�ني، و�ـfY=ها 

ی�جـ� : وتـا%ع . م�ا^=ـا٧٠ القـادم Iقo=هـا ٨- k١ نف�ا، أما ال!=ازل االخ� ال!ه�دة %اإلخالء فـي ٥٠ق�ا%ة 
 مهـــ�دی# ٢٢٠٠مــ# أصــل  ش]ــ>ا مهــ�دی# %ــاإلخالء مــ# م=ـــازله@ خــالل الف+ــ�ة القادمــة، ٥٥٠حالWــا 

  .%اإلخالء %faل ,امل م# الgي في ال!�حلة ال!ق0لة
ــي  بــ�وره، قــال ال!ق�ســي دمحم الــ>�اغ، ال!wــW@ فــي حــي الــWaخ جــ�اح، ســ=+�جه غــ�ا لل!fg!ــة ف

 م# أجل دعـ@ أصـgابها، وسـ+0�أ ال<لـYة الـYاعة الgادIـة عـ�aة األولىال<لYة ال]اصة %ال�E0ت األرTعة 
fIeـ� ه=ـاك قـ�ار %ـاإلخالء الفـ�ر أو ت!�یـ� ال=-ـ� فـي القـWHة، وT=ـاء علـى قـ�ار ص�احا ون+�قع إمـا أن  ن

ــا ســ=�Lف ال+�اجــ� فــي الgــي لg!اIــة ال!=ــازل مــ# أe مgاولــة  ==Lــة، ولWــ�ات ال+الo[ــة ســ=ق�ر ال!fg!ال
=E# لالس+Wالء علEها �̂+Y!لل.  

  ٢/٥/٢٠٢١الWgاة ال<�ی�ة 
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  فعالWات
#Eال!ه=�س#EEا:  االردنfخ ج�اح ما ی+ع�ض له سWaن ال»�Yق �E>تهe «وج��!ة اح+الل  

  

اع�T{ نقا%ة ال!ه=�سE# ع# تHام=ها ومYان�تها ألهالي حي الWaخ ج�اح في الق�س ال!g+لة، 
  .وذلA مع اق+�اب ال!�ع� ال+ي ح�دته دولة الWLان ل+ه<�Eه@ مoلع الaه� ال!ق0ل

ل ال>ه�Eني ل�lm ودع{ ال=قا%ة ال�fgمة الى م!ارسة م]+لف اشfال الHغx على االح+ال
نج�ائ!ه ال�EمWة %ug الaعC الفلEoY=ي، وخاصة ما ی+ع�ض له ال!ق�س�E ال>ام�و في م�ی=+ه@  ن

  .وق�اه@ في وجه مgاوالت ال+ه<�E واال%عاد ع# قلC فلEoY# ال=ا%;
قودع{ ال=قا%ة ال�ول الع�WTة واالسالمWة وال!=-!ات ال�ولWة الى ال�ق�ف الى جانC الgق� 

 وحu سfان الWaخ ج�اح %االح+فا� %!=ازله@ ال+ي اث0+{ ال�ثائu االردنWة انها تع�د له@ م# الفلW=EoYة،
  .تأج�Eخالل عق�د 

واع+�0ت ال=قا%ة ان ما تق�م %ه سلoات االح+الل في حي الWaخ ج�اح %الق�س الWm�aة %انه 
قلgق� اإلنYانWة eمgاولة ته<�E ق�Y ألهل األرض م# أرضه@ واع+�اء على ,افة معای�E الع�الة وا

  .والعال!Wة
!ل{ االح+الل مNYولWة ت�اWyات مgاولة ته<�E سfان الgي، ودع{ الaعC الفلEoY=ي الى ّوح

  .ال+>�e ل+لA ال!gاوالت وال>!�د في وجه االح+الل وم!ارساته الع=>��ة
 ان ال=>� مع eده@ االس�oر الed اث0{ للعال@ك!ا تEa� نقا%ة ال!ه=�سE# %ال!ق�سEE# وص!�

  .ال>�0
 مق�سي مه�د %ال+�حEل م# الgي، %ان+-ار ص�ور ق�ار قHائي قoعي م# d�٥٠٠,� ان ن�g و

  .ال!gاك@ ال>ه�EنWة
  ٤ ص٣٠/٤/٢٠٢١ال�س+�ر 

***** 
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  آراء ع�WTة
ُالق�س مه� أف��ة الهاش!EE# وم�,  اه+!امه@: نم�قف� k 

 

ج�ان وف�L ال!�قفE# واألد%اء نأك� م�قف� أن م�ی=ة الق�س تY+أث� ب� -   ف�ح العالن-ع!ان 
#EEاألردن #��Lوال!ف  

edا ال!لف الdار,+ه@ في هaه  وأضاف�ا ض!# م�a=ت»eانة "زه�ة ال!�ائ#«، أن »ال�أfل م+gت
ُأساسWة في وج�ان ال!�قفE# وال!ف��L# األردنEE#؛ فه@ أو آ%اؤه@ أو أج�اده@ إما ول�وا فEها، أو عاش�ا 

إلضافة إلى ع�اق+ها في ال+ار�خ، وم�قعها االس+�اتW<ي، وألنها أرض فEها، أو جاه�وا على أرضها، %ا
اإلس�اء وال!ع�اج م# م=-�ر ال+<�Tة ال=��0ة وثاني الق0ل+E# وثال¡ ال�gمE# لل!Yل!E#، وال!�قع ال!ق�س 
الed زاره ال]لفاء وم� %ه مع-@ األنW0اء، وهي ع=�ه@ حu ع�Tي راسخ، وعاص!ة رم �ة، ون�0اس هاٍد 

  .eالHgارللWLان 
  :  Iق�لمفلح الع�واناألردني LاتC الدیC واأل

Iأتي م�lm الWwادة الهاش!Wة في األردن م# الق�س وال�فاع ع# ال!ق�سات اإلسالمWة وال!WgWYة 
kاس+!�ارا لل�ور وال!�lm ال+ار�]ي للهاش!EE# م# هdه ال!�ی=ة ال!ق�سة، فهي مه� فNاده@ وNTرة 

لة ال!لA ع0� هللا ال�اني اب# الEYg# الed دائ!ا Iعل# أن الق�س خx إI!انه@، وهي في قلC ووج�ان جال
أح!�، فالgفا� علEها ورعای+ها هي م# رسالة الهاش!EE#، ه@ األوصWاء علEها، وال!لA ع0� هللا ال�اني 
وSرث هdه ال�صاIة الهاش!Wة، وراعEها، فالق�س م=ها ,ان مع�اج ج�ه األع-@ دمحم صلى هللا علWه وسل@، 

  .وارث هdا الCg وال�صاIة ,اب�ا ع# ,اب�وه� 
قوالق�س هي IقE# الug والق�اسة %ال=�Yة لألردنEE#، وهي قWHة م�, �ة %ال=�Yة له@، ال ف� 
بE# ع!ان والق�س، وعلى أس�ار الق�س ارتقع{ أرواح شه�اء األ%oال م# ج=�د ال<�W الع�Tي في 

EE# األح�ار الdی# ق�م�ا حWاته@ رخW>ة ف�اء دفاعه@ ع=ها، ومعه@ ال!<اه�ی# وال!�افعE# م# األردن
#EoYللق�س وألرض فل.  

 lWHالع�ب في الق�سو� #Eثقافي، ب ، �Lه=اك ص�اع فe / ،ال>های=ة #ETوخارجها، و #EoYفل
، یلoفه %عHه@ %ق�له@ إنه ص�اع مع اآلخ�،  eوق� ات]d هdا ال>�اع، %الفعل، ه�Eة ص�اع ثقافي حHار

ع�و، وه=ا أق>� الع�و ال>ه�Eني، والEه�دIة %>Wغ+ها ال!+>هE=ة ال لL=ه في الWwgقة ص�اع مع 
ب�الل+ها ال+�حI�Eة الW=gفة، ع�و ال ت<!ع=ا %ه أe أسz أو نقا� مg�دة f!I# ال�gار على أرضE+ها، ألن 

الع�اء قoع أش�ا^ا %عE�ة م# ال<�انC الع��fYة، واالج+!اWyة، واالق+>ادIة، وال�قا�Wة، / ال>�اع
  .والف��Lة

�HIب وت�ا ح �=ا، في وعي ال!�wف » ش�ارع الق�س الع+Wقة«وعلى أe حال، ف!ا زال وقع أغ=Wة 
نوال!ف�L واألدیC والف=ان في األردن، حE# تلقي به@ ف�Eوز إلى أت� الdاك�ة، حE¡ الق�س، ال+ي ی�0ح 
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ى ن�g ما ، عل»ب�صلة ال ت�Ea إلى الق�س، م�0aهة«ال�aاب والCEa معا، حE# ی+d,�ونها، %ق�له@ 
 Cاع� م-ف� ال=�اب، صاحaع�0 ع=ه ال»@L+Tالق�س ع�وس ع�و«.  

  :  فق� قال,ای� هاش@أما الLاتC وال�اح¡ 
ّی+<لى ال�ور ال+ار�]ي األردني والهاش!ي في الgفا� على ه��ة الق�س ومق�ساتها اإلسالمWة 

ال!�y�+Yة الaاملة ال+ي eوال!WgWYة وت�اثها الHgار ورم �+ها ال�وحWة ووضعها القان�ني في ال�ؤ�ة 
أك� علEها جاللة ال!لA ع0� هللا ال�اني في أك�� م# م=اس�ة، وم=oلقها أن أه!Wة ال!�ی=ة ال!ق�سة ال=ا%عة 
ّم# مfان+ها ال�وحWة و,�نها م�ی=ة الYالم ی=�غي أن ت-ل م= هة ع# ال>�اعات وال+�ت�ات الWYاسWة، وأن  ُ

%gقها ل+-ل تg!ل هdه ال!عاني الYامWة م# تgقuE ال�Lامة Iفي ال�اجC اإلI!اني واإلنYاني العال!ي 
  .ال��W ال!a+�كو أن ال�0 والع�ل وال+Yامح وال�ئاملإلنYان، وSعالء ش

 d=ل مE0=اني واألخالقي ال!Iاإل #EامW!ال #EE!ك!ا ی+<لى دور جالل+ه ,ام+�اد ل�ور ال!ل�ك الهاش
ّى و�mة ال>]�ة ال!�aفة، في أنه I!�ل ض!�E أم+ه ّالl��a الEYg# ب# علي، ^CE هللا ث�اه %<�ار األق>

نالع�WTة واإلسالمWة وال�E!H اإلنYاني ل>� الق�س؛ ال!fان واإلنYان وال�م  %أ%عاده ,افة، وح!ای+ها 
ًوالgفا� على وح�تها بهdه ال!�fنات م<+!عة، وال سW!ا ض� مgاوالت ت!��� أج=�ات سWاسWة ت< ��Wة  ّ

، وت��gل بE{ ال!ق�س وأرض الق�اسة إلى بNرة للع=ف واالنقYام لقH@ القWHة في حلقات ضWقة
@ %االس+ق�ار وWm@ الع�الة والYالم عٍا األساسي ,N0رة إشعاع لعال@ ی=وال�Lا�Wة، ما I]�جها ع# دوره

  .ال�وحي لل��a ق0ل الYالم اإلج�ائي على األرض
س بهdه ال!عاني، وال ًإن ال!�ا^# الع�Tي، وال!�wف واإلنYان الug ع!�ما، a+YIع� الق�

نی+>�رها أو Iق0ل وج�انWا وال واقعا أن ت�L م�ی=ة ح�ب وح�اج  وأس�ار عازلة وسالح م�جه ض� أهلها  ً ً ّ
ُالع�ب الفلEE=EoY# ال!�نEE# الع ل في حWاته@ ال�EمWة وحق�قه@ ال!�aوعة في أماك=ه@ ال!ق�سة 

  .وم!ارسة شعائ�ه@ ال�وحWة
ً@ معاناة م# مآسي ال�gوب وال>�اعات، لL=ها أHIا أك�� م�ن ورغ@ أن الق�س أك�� م�ن العال

قالعال@ ال+ي ت�ع�نا ,!ا أوضح األم�E الYg# ب# ^الل في رؤ�+ه الف��Lة للق�س ما ف� ی�مWات 
ِتل!z مفا�W@ ال+ار�خ على أساس الع�0 ولzW على أساس اس+!�ار م!ارسة ال-المة «الWYاسة إلى 

 إI<اد صWغة الس+عادة اح+�ام اإلنYان واح+�ام الق�س ب�صفها ال!ل+قى ، وSلى»ومفه�م القلعة العازلة
ّ، وق� تg�ث س!�ه »ولL# یNث� على ال>عE� الWw!ي واألخالقي«اإلنYاني الed ال ی+أث� ب+لA ال�EمWات، 

  .٢٠٢٠في ت��a# ال�اني  ؟بdلA في لقاء %!=+�k الف�L الع�Tي ع# الق�س في ال+�اث ال<غ�افي العال!ي
  :  قال{ه=اء ال�0اب .د aاع�ةالWة ودباأل

ن، ت�ت�x بdه=A م�اش�ة تلA العالقة ال�^E�ة ال+ي رTاها الهاش!�E »الق�س«حE# تY+!ع ل!ف�دة 
م=d ب�ء ال!ع�فة الWwWwgة في حWاته@ ت<اه ال!ق�سات اإلسالمWة وال!WgWYة في تلA األرض ال!ق�سة، 

ًحE¡ ارت�x الهاش!�E تار�]Wا، جWال %ع� جEل،  ً ْ%عق� ش�عي مع ال!ق�سات اإلسالمWة، فLان{ هي اَألولى ن
واُألولى في حWاته@، فgف-�ا لها مfان+ها؛ وقام�ا على رعای+ها، مY+=�ی# الى إرث دی=ي وتار�]ي، وارت�ا� 
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نو,dلA ,ان حاله@ مع الق�س حE¡ أولى الهاش!�E . صلى هللا علWه وسل@ %ال=0ي الع�Tي الهاش!ي دمحم
  .g!ای+ها ورعای+هال ً=ة ال!ق�سة، وdTل�ا جه�دا مW=Hةیجل اه+!امه@ لل!�

ّتار�خ الهاش!aI #EEه� %أنه@ ,ان�ا ال�YاقE# دوما إلى اح+Hان ال�عاIة الLاملة، حE¡ ,ان{ م# و
ّأول��ات الl��a الEYg# ب# علي، ملA الع�ب ومف<� ث�رته@ ال+ي ه�ف{ إلى ال+�gر وال�Lامة وال�ح�ة، 

ل�الIة الهاش!Wة، م�EYة الgفا� على ال!ق�سات في الق�س، فLان{ ثقاف+ه@ وفEها اس+Nنف{، في �ل ا
القائ!ة على الgفا� على الق�س هي الWy�aة ال�حE�ة ال+ي تNسz له@ %أنه@ أهل الg!اIة وال�صاIة 

   .ّال�aعEE# ل+لA ال!ق�سات
uEودق �E0, لfa% لها!g+أن ی C>I ،ةW= ، وذلA ال!�wف ه� صاحC قل@ gI!ل أمانة دی=Wة و̂و

هdا ال+Hام# الWwgقي، . م# خالل ,ل ما fI+�ه األد%اء والaع�اء في فلEoY# وخارج ال�^# الع�Tي
  .واإلعالن ع=ه م# ,ل ح� و,اتC وأدیC وشاع�، ه� ,ل!ة صادقة، ألنها تg!ل األمانة

 �fI لة ق��ة في ن�; ال�فاع ع# الق�س وال!ق�سات، وأنHع �fI ف أنw�!على ال ،Aلdنل ن
األردني خاصة الdراع الW!=ى للهاش!EE# في ال+�gك ن�g ال!<+!ع %ف�اته ,افة، وال!�ادرة ب�م<ه@ ال!�wف 

 ugائح ال!<+!ع ال!]+لفة، عالوة على رفع ص�ت ال�aة لWاسWYة الWy�+ض!# اله@ اإلسالمي العام، وال
ا ی+علu ّفي ال�فاع ع# حu ال!ق�سEE# %أرضه@، و,+ا%ة ال!قاالت في ال>gف وال=قاش ح�ل ,ل م

%أح�اث ت]ª ال!Y<� األق>ى ال!�ارك والق�س، وتألlW الC+L ال+ي ت+g�ث ع# األق>ى، وت��gل 
lm األفLار �ّال+فاعل الف�دe الع�aائي إلى فعل ج!اعي م=-@ ی=aأ ع=ه ع!ل ال!NسYات وال<!�Wات ل++

  .ال<E�ة وت�عاها
أ%ا^Eله ح�ل ال!Y<� األق>ى، م# علE=ا ال+>�e لإلعالم الغ�Tي واإلس�ائEلي وال�د على ش0هاته و

 شه� تz��L ال�عاIة ١٩٢٤وم# ه=ا نع�ف أن عام . خالل ال!قاالت ووسائل ال+�اصل االج+!اعي
 l��aة للIعة وال�صاW0انعق�ت ال #Eح Aة، وذلW!ة الهاشIال�صا �Eة لل!ق�سات في الق�س وتأكW!الهاش

إلى جاللة ال!لA ع0�هللا ب# الEYg#، %!ا وق� آل{ ال�صاIة . الEYg# ب# علي م# أهل فلEoY# والق�س
 #EYgال l��aة، ت�لى الIعة وال�صاW0القا م# الoة، وانWgWY!ة على األماك# ال!ق�سة الIال�صا Aًفي ذل

   .ّال�gم الق�سي الl��a حI ¡Eع� هdا اإلع!ار الهاش!ي األول/ ب# علي إع!ار ال!Y<� األق>ى ال!�ارك
ي ال�اب{ م# أن ال�صاIة على امق�سات اإلسالمWة وال!WgWYة لdلA، ی=oلu م�lm ال!�wف األردن

في الق�س هي للهاش!EE#، ی+�الها ملA ال!!لLة األردنWة الهاش!Wة، جاللة ال!لA ع0�هللا ال�اني اب# 
ًومNYولWة ح!اIة ال!�ی=ة هي مNYولWة دولWة وفقا الل+ امات ال�ول . الEYg# ال!ع-@، حف-ه هللا ورعاه

  .ل�ولي والق�ارات ال�ولWةن%CYg القان� ا
  :  فقالدمحم ال!aاIخ LاتCال=اق� وال

لألردن، %Wwادة جاللة ال!لA ع0� هللا ال�اني، م�ادئ وم�اlm ثاب+ة إزاء القWHة الفلW=EoYة 
 #f!I اء ال+ي ال�!gال ��o[أن الق�س م# ال% Aال!ا ص�ح جاللة ال!لoعامة، والق�س %]اصة، ول%ّ

ل!ا رف; األردن وأفaل %Wwادة جاللة ال!لA، ,ل ال!aار�ع وال!]ooات خ�Hعها ألe مYاومة، ولoا
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، ,!ا ت>�k جالل+ه ل<!Wع »نصفقة الق�«ال>ه�EنWة أو ال�ولWة ال+ي ت!z الق�س %�Yء، على غ�ار 
مgاوالت إس�ائEل ال!Yاس %ال�ضع ال+ار�]ي والقان�ني القائ@ في الق�س، وسابu ال م# ل!=ع ف�ض واقع 

 ال+ه���Iة ض� هان، وحال دو الY!اح إلس�ائEل ب+gقuE ما ت�قى م# سWاسات» الYالمم�ی=ة«ج�ی� في 
ال!Y<� األق>ى ال!�ارك، وف�ض سWادتها %faل ,امل على ال!�ی=ة، ومgاولة تغ�EE معادلة ال�صاIة 

  ..الهاش!Wة على األماك# ال!ق�سة
م# جاللة ال!لA، ولoال!ا ,CY األردن، و,0Y{ فلEoY# %عامة والق�س %]اصة، ب+�جEهات 

eق�ارات الWy�aة ال�ولWة، وSضافة إلى ما ق�مه جالل+ه م# دع@ مالي ومع=� للق�س، فإن دائ�ة أوقاف 
نالق�س ال+ا%عة ل�زارة األوقاف وال!ق�سات والNaو اإلسالمWة في األردن، ت+�لى اإلش�اف ال�س!ي على 

  .) دون!ا١٤٤مYاح+ه (ال!Y<� األق>ى 
انة أساسWة في وج�ان ال!�قفE# وال!ف��L# األردنEE#، فه@، أو آ%اؤه@ أو مf"زه�ة ال!�ائ#«تg+ل 

ُأج�اده@ ق� ول�وا أوعاش�ا فEها، أو جاه�وا على أرضها ,ي ال تYقx بE� االح+الل، %اإلضافة إلى ع�اق+ها 
ي في ال+ار�خ، وم�قعها االس+�اتW<ي، وألنها أرض اإلس�اء وال!ع�اج م# م=-�ر ال+<�Tة ال=��0ة وثان

الق0ل+E# وثال¡ ال�gمE# لل!Yل!E#، وال!�قع ال!ق�س الed زاره ال]لفاء وم� %ه مع-@ األنW0اء، وهي 
  .eع=�ه@ حu ع�Tي راسخ، وعاص!ة رم �ة، ون�0اس هاٍد للWLان الHgار

 #��Lوال!ف #Eة، ال!�قفWgWY!ة والWة للق�س ومق�ساتها اإلسالمWن�Eوق� دفع{ االن+هاكات ال>ه
+Lار أقانW@ ج�ی�ة في عال@ ال!قاومة %األدب والف# ال!ل+ م، وصار لله�Eات ال�قا�Wة والف��Lة األردنEE#، الب

األردنWة دور ج�ی�، ت�ضgه م# خالل الW0انات ال+ي ت>�رها، داع!ة الن+فاضات ال!ق�سEE#، ورافHة 
eلالس+oWان وال+ه��� وال!Yاس %أe معل@ دی=ي او أث� أو حHار في ال!�ی=ة،وداWyة ال! e ،ع ال�ولي!+>

 Cعaة للW[ق� ال+ار�gة والW=^ة %ال��اب{ ال�fY!+االع+�اءات واالن+هاكات، وم lmة، ل�Wة ال�ولWy�aقوال
  .الفلEoY=ي

 e١٨ ص٢/٥/٢٠٢١ال�أ  
***** 

  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
٣٠

  ن�ع@ ص!�د أهلها.. مع الق�س
  

  رأe ال�س+�ر
 Aادة جاللة ال!لWw% ف األردنwIال��ات وال>الع0� هللا lmة  ال�اني م�WHة، في دع@ الق%

الفلW=EoYة والgفا� على الق�س وص!�د أهلها ال!�ا%Eo# في وجه م!ارسات االح+الل الع=>��ة ال�امWة 
نوTقي األردن�E على ال�وام على ج0هة ال��ات خلف ال�صاIة الهاش!Wة في  .إلى ته��� ال!�ی=ة ال!ق�سة

E=مNة، مWgWY!ة والWال�فاع ع# الق�س ومق�ساتها اإلسالم #EoYة شع0=ا ال>ام� في فلWHع�الة ق% #
  .وحقه ال+ار�]ي وال!�aوع في إقامة دول+ه ال!Y+قلة على ت�ا%ه ال�^=ي

وانoالقا م# ال��اب{ األردنWة، I<�د ال!لA خالل تلWwه ات>اال م# ال�ئzW الفلEoY=ي مg!�د 
ال!�aوعة، وSقامة دول+ه@ �yاس وق�ف األردن إلى جانC األشقاء الفلEE=EoY# في نEل حق�قه@ العادلة و

 وعاص!+ها الق�س الWm�aة، مa�دا على دع!ه ١٩٦٧ال!Y+قلة على خ��o ال�ا%ع م# ح ��ان عام 
 lmض�ورة و ،#Eر�فل #Eلي رؤوفEاإلس�ائ zWه ات>اال م# ال�ئWwخالل تل �,Nم�ل!ا ی ،#EEل>!�د ال!ق�س

�Eل ال�حE0Yه� ال #E+وأن حل ال�ول ،l��aفي الق�س ال �Eلي، ال+>عEي اإلس�ائ=EoYل ال>�اع الفلgل 
 وعاص!+ها ١٩٦٧والWm #!HI edام ال�ولة الفلW=EoYة ال!Y+قلة على خ��o ال�ا%ع م# ح ��ان عام 

إنه م�lm أردني ما ت0�ل رغ@ تعا�@ ال+I�gات  .الق�س الWm�aة، وت��W %أم# وسالم إلى جانC إس�ائEل
ات، م�lm غ�E مYاوم على الق�س وقWHة ف لEoY#، ن=oلW� uه م# ق=اعة وIS!ان %أن والHغ̂�

م>ادرة الug الفلEoY=ي س+<لC لل!=oقة و�الت وو�الت، فاالع+�اءات ال!+�oفة على ال!ق�سEE# في 
ال0ل�ة الق�I!ة ال!+>اع�ة م=d ب�ء شه� رمHان ال!�ارك، %ات{ تY+�جC تLاتف ال<ه�د ال�ولWة م# أجل 

Yل مEل إس�ائ!gوض!ان ت #EE=EoYة الفلIاتها %>ف+ها الق�ة القائ!ة %االح+اللح!اWولN.  ه أق�مإن ماWعل 
ًاالح+الل داع!ا لقoعان ال!E=^�+Y# في الق�س، ی+oلC بdل ,ل جه� م!f# ل�lm هdه االس+ف ازات في 

ال�gم الق�سي / ال!�ی=ة ال!ق�سة وض!ان حu ال!ق�سEE# في ال�ص�ل إلى ال!Y<� األق>ى ال!�ارك
l��aه %ات{ األول .الWاسي وعلWع# م]�ج س ¡gة ال�Wاألس�ة ال�ول k�ة ولWTقة الع�o=!م في ال�Eة ال��

حWwقي ع�0 الع�دة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لgل ال>�اع على أساس حل ال�ول+E# الY>I ed� ال�ولة 
 وعاص!+ها الق�س الWm�aة وفu ١٩٦٧الفلW=EoYة ال!Y+قلة ذات الWYادة على خ��o ال�ا%ع م# ح ��ان 

Wالم ال!�ج�Yال uاب أفW· امل، فاس+!�ارaالم العادل والYال uEقg+ا ل�Eال وحW0ًات ال!ع+!�ة، ب�صفها س ً
 edة ال+ي تق�ض ف�صه واإلج�اءات االس+ف از�ة یه�د ب+ف<� ال>�اع الIة األحادWلEات اإلس�ائ�o[وال

  .س+�فع ال!=oقة ب�م+ها ث!# ت�عاته
ًثا تار�]Wا وش�Wyا في وصای+ه على ال!ق�سات خالصة الق�ل إن جاللة ال!لA ع0� هللا gI!ل إر ً ً

ًاإلسالمWة وال!WgWYة في الق�س، م�افعا ع# رسالة الug ال+ي جاء بها ال=0ي الع�Tي الهاش!ي، فهdه 
األرض ال!ق�سة حu ال!Yل!E# وال!EEgWY# فEها تار�]ي أب�e، فال مYاومة علEها، وال رض�خ 

  .للHغ�^ات مه!ا عل{
  ٥ ص١/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 
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uاه� %اب الع!�د إلى ,اهانا ال<�مW=+م# ن  
  

e�ي ح�یgص�  
ّاع+�0 رئzW وزراء االح+الل اإلس�ائEلي ب=WامE# ن+=Wاه� أن مق+ل ع�aات اإلس�ائEلEE# خالل 

 uكارثة ,�0“االح+فال ال�ی=ي على ج0ل ال<�مk” لي م# أجل ال<�حى”و” ح �#“، وأعل# أنه<I” ؛
gة في ال �̂aا أن أجه ة الWّم+=اس  �f١٠٠مة ال+ي Iق�دها مNYولة، م�اش�ة، ع# ال�اقعة ألنها س!g{ لـً

هي أجه ة .  آالف١٠ألف م+�ی# یه�دe %ال!aار,ة في شعائ� ال تY+�عC ب=E+ها ال+W+gة أك�� م# 
 xY%ة، أW=اء شعائ� دیWم# إح #EE=EoYا، أنها م=ع{ الفلHIاه�، أW=+مة ذاتها ال+ي ت=اسى ن�fgة ال ًش̂�

ّت ال!Y<� األق>ى وفي ,=YWة الWwامة، غ�E مف�قة بE# مYل@ ومgWYي؛ وTع; ق+لى %�E�f، في %احا
 xWgوا في %اب الع!�د وم�a+ی# احdال #EEلEه#، في ع�اد الغالة اإلس�ائL+ان�ا، ,!ا لل!�ء أن ی, uال<�م

 .”ال!�ت للع�ب“: األق>ى، وه+ف�ا
ّل %أن إج�اءات ال+�اع� ال]اصة ال+�افع القاتل على ج0ل ال<�مu ل@ afIف ز�l ادعاءات االح+ال

 �Eف�f%– امة ١٩Wwة الYW=, لة، ث@ في+g!ل في الق�س الEL=+وال �-gهي ال+ي ,ان{ وراء إج�اءات ال ّ
ًالحقا، فCYg؛ بل أضاف دلWال ج�ی�ا ح�ل ال!�k الf!I ed# أن یdهC إلWه ن+=Wاه� في م<اراة ال+Wارات  ًً

. +ى إذا ,ان{ ته�د الYالمة العامة ألن>ار تلA ال+Wارات أنفYه@ال�ی=Wة ال!+a�دة، وال�ض�خ ل!oال0ها، ح
ًوال�لEل ذاته I>لح مNش�ا إضا�Wا على اتYاع نoاق انYgار  ال+ي تفاخ� بها ال>های=ة ” ندولة القان�“ً

قال�حE�ة في ال�a ” ال�I!ق�ا^Wة“ّعلى م� العق�د، واتLأ علEها أص�قاء دولة االح+الل ل+�و�ج خ�افة 
xاخام إ. األوسgإلى ق�0 ال #EEلEاإلس�ائ #E=ات اآلالف م# ال!+�ی�aّذ م# ال�اضح أن إرادة م=-!ي حج ع ّ ّ ْ

 eالد١٣٥ت�في س=ة (نش!ع� %ار ی�حاW!ة) لل �̂aات ال!Wن، خ�ق{ القان� وخالف{ تعل.  
ّصWgح، %ال�oع، أن الق�س تg-ى %!fانة م�, �ة، سWاسWة وتار�]Wة وروحWة ورم �ة، في 

ّ اإلس�ائEلي ع!�ما وال�oa الفلEoY=ي م=ه خ>�صا؛ وأن ��ة ال!�ی=ة، في مxWg – ال>�اع الع�Tي ّ ً ً
ًاألق>ى و,dلYW=, Aة الWwامة %األمz، تعzf رصE� مقاومة شعW0ا ونHالWا م+!E  األ%عاد وال�الالت،  ً

نو�]ª انogا� الWLان ال>ه�Eني ن�g م �� م# الع=>��ة وال+!EE  ل<هة القان� العام ّ .Wل #Lأقل ول zّ
 ،@gل�ة م�ل أم الفTافا وI ل م�ی=ة م�ل!aا� م!اثلة تogاقات ذاتها، أن م-اه� انWYة، ض!# الgّص
 #EE=EoYل؛ وذرائع االح+الل في قه� الفلEات م# ال!�ن وال0ل�ات والق� في ال!�ل¡ وال<ل�aوس�اه!ا العk

�Eهaال #E+ورقة ال uEث ح+ى ب+لف�+Lها غال�ا ال ت=Lًت+ع�د وت+=�ع، ل   .ةّ
ُ، اإلرهابWة ال+ي ت=dر ”لEهافا“و,ان{ ت-اه�ات ال!+�oفE# اإلس�ائEلEE#، خاصة أن>ار م=-!ة 

%اللهCE اب+�اء م# مع=ى اس!ها، ق� أ�ه�ت ع�دة ق��ة ألفLار الgاخام م��E ,اهانا، ال+ي ت>=فها 
ّة وال+�oف والغل�، ال]ارجWة األم��Wfة في خانة ال�g,ات اإلرهابWة؛ األم� الed ی+<اوز ان+عاش الع=>��
و,ان{ الLاهانWة . لaW!ل ه<اء ال>ه�EنWة ذاتها، واع+�ارها فلYفة ن�Lاء غ���ة ع# الEه�دIة الgقة

 #Eاخام ,اهانا، و” ّال=0ي“%!�ا%ة االن>هار األق>ى بgال ª[ا في ش�Y>+ف م�o+!ال eًال+ل!�د”Aال!ل ”
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eرئzW ال�fgمة ال!+�oف م=احW@ بWغ#، م+Hاف�ا مع ال+�از  الف��� بE# االخ+�اق الع!�دe للLفاحWة ً
  .الEه�دIة الق�مWة ال>�فة وال= وعات الWwامWة ال]الصWة

ّلL# ,اهانا ,ان ق� ع�0 الع+�ة األخ�o و,�Y أك�0 ال!�gمات، في إ%oاله م�gة الEه�دe ألخWه  ّ
ُالEه�دe، ,ائ=ا م# ,ان؛ ف�عا إلى م<ابهة شاملة ال ت�قي وال تdر مع  ْ ّ ، وق>� أول�A ”هEللEE=E#الEه�د ال“ً

وفي ,+ا%ه األشه� . الdی# نقل�ا ال�قافة الغ�WTة إلى ال+�راة، وجل�0ا أو�Tة الل�0EالWة واالش+�اكWة وال�أس!الWة
ًأرTع� عاما“ kهdه %الد ت=غل %الهEللW=Eة، وTالغ��W@ الdی# ال I<!عه@ %ال�ی# س� ال=uo “: ك+I Cق�ل” ن

نالهEلل�E=E . ّ عة األنا إلى ح� ال�وس على الهfWل ونYف ال�Iانة%الع��0ة، والdی# ت+H]@ ع=�ه@ ن
�YIّح� و�!�ح� في أرض ال�ب؛ وحE# انف>ل{ الEه�دIة ع# ال>ه�EنWة، %ات{ هdه األخ�Eة م<�د  ن ن

  .”ّالEه�دe ض� الهEللE=ي، هdه هي ال!ع�,ة الWwWwgة ال�حE�ة. شfل م# ال= عة الق�مWة ال��Lهة
kاش+�اد، ولzW ات>ال ج0ل ال<�مu ب�اب الع!�د س� ال�جه اآلخ� وهي مع�,ة مف+�حة وفي 

  .الص�oاغ أح ان ن+=Wاه� ب+عالW@ ,اهانا، حE¡ الع=>��ة واإلرهاب وال+�oف ق�اس@ مa+�,ة
 ٢/٥/٢٠٢١الق�س الع�Tي 

***** 

  آراء ع��0ة م+�ج!ة
u��oاالن+فاضة على ال  

  

  )٣٠/٤/٢٠٢١ معار�l(أه�د اول!�ت  *
ف=g# نwف على . خ�Eة في الق�س لYW{ ح�ثا م>ادفا م>�Eه االخ+فاء %�Yعةأح�اث األIام األ

نوم# شأن هdا أن �fI ص�اما . شفا اس+Wقا� ع=lW م# شأنه أن ی+�oر الى ه<�م ع=lW في ال�aارع
  .في ال�oف الفلEoY=ي وفي ال�oف اإلس�ائEلي- ی�قع ع�دا ال %أس %ه م# الgHاIا 

كان{ . # حWات=ا ق0ل ن�g ع��a# س=ة ,�ئzW بل�Iة الق�سك={ في قلC العاصفة ال+ي ه ت أم
مع-@ الع!لWات وقع{ فEها، في شارع Iافا، في ^��u %ات على . ال!�ی=ة اله�ف األساس ألع!ال الع=ف

أتk . �,dمYافة غ�E %عE�ة م# اس+اد تe�E، في مoع@ س�ارو، في مقهى م�م={ وفي أماك# ع�ی�ة أخ�
ّوهي تع�د إلي في اللWالي ال+ي IغCE فEها . ها معي على م�k ,ل حWاتيال!aاه� القاسWة، ال+ي سأح!ل

في . ال ی�ج� إنYان ^W0عي ی��� أن Iع�د الى تلA األIام. kال=�م ع=ي وفي ال�E�L م# ال!�اlm األخ�
ل@ Iق>� ص=ع الYالم ول@ fIف . ع�فات ل@ fI# ی��� الYالم. حE=ه حI @fاس� ع�فات الYلoة الفلW=EoYة

الع=ف الفلEoY=ي ل0�اIة . @ ل!�اصلة الق+ال ,الu��o ال�حE� الf!I ed=ه �Wه أن gIقu أه�افهع# الgل
وق� ,ان تع�E0ا ع# . س=�ات األلفWw% ،#Eادته وTإلهامه ل@ �0YIه انع�ام ال�·�ة اإلس�ائEلWة للg�ی¡ معه

  .نل�Y مان�Iالع�م ق�رة ع�فات على فA االرت�ا� ع# ماضWه لW>�ح سWاسWا م�ل م=احW@ بWغ# أو ن
مg!�د �yاس ه� أب� . د. ال�Eم، في رأس الYلoة، wIف زWy@ ی��� الYالم و�عارض الع=ف

، أع�فه جE�ا لألسف، في لg-ة الWwgقة، ع=�ما تق�م{ له %ع�ض ل+��Yة سل!Wة تCE>+Y لقY@ . نماز
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Wm�+اعة لالس+<ا%ة له وال>aه الW� #Lة ل@ تW=EoYالفل Cالo!لعات والo+م�,  م# الeل�ی=ا ع�د ال . ع
gI>ى م# األس�اب لالش+�اه %الفلEE=EoY# لل+AWfa %ق�رته@ وTاس+ع�اده@ لل+ق�م ن�g سالم حWwقي Iق�م، 

نومع ذلA، ت+عاو الYلoة مع . لل�oفE#” ت=ازالت ألW!ة“بلغة أص�g{ مه+�ئة وت�WoWYة، على أساس 
وحWwقة هي أن مع-@ أح�اث . از أم==اإس�ائEل ,ي ت!=ع الع=ف، وأجه ة أم=ها تYل@ م�0aهE# ل�,الء جه

وع�م ن<اح=ا في م=ع الع=ف، . اإلرهاب تقع في الق�س، حE¡ ال ی�ج� أe ت�اج� ألجه ة األم# الفلW=EoYة
 �Eأن ت� C>I ،ةoلYها للEة فW=ة األمWولNY!ال+ي تقع ال u^ل ش�ه تام في ال!=اfa% اب الع=فW· مقابل

ن! ای�ی# الdی# ی+�Y!g ض� أب� ماز والفلEE=EoY# و�Yارع� االن+�اه والYgاسWة ال]اصة ل�k ,ل ال ن ن
  .الى ت�جWه ,ل اتهام م!f# له@

هdه . في األIام األخ�Eة نaأت ��وف ج�ی�ة م# شأنها أن ت<�نا الى م�جة م+<�دة م# الع=ف
ال!�ة، ,!ا أخaى، فإن ال!>�ر األساس للع=ف والg!اسة لل>�ام لzW أوال وق0ل ,ل شيء %الdات في 

ل<انC الفلEoY=ي، مع أن ح!اس تقف  على الف�صة وم# شأنها أن تaعلها %C0Y ج�االت فلW=EoYة ا
eف!=d ف+�ة ^��لة ج�ا I<� . حان ال�ق{ ألن نHع األم�ر في سWاقها ال>Wgح. داخلWة لعWaة االن+]ا%ات

فلEE=EoY# ع!ل م=-@ وم=هاجي ل!gافل یه�دIة في م=ا^u م]+لفة في الHفة الغ�WTة تY+ه�ف أمz %ال
ف>�ر ف+Wان . وSلgاق أض�ار اق+>ادIة جWY!ة به@ بل وISقاع األذk ال<e�Y %غ�E قلEل م=ه@ أHIا

نال+الل الdی# یهاج!� ال! ارعE# الفل�T�HI #EE=EoYنه@، ی�م�و أش<ار ز�+�نه@، ی�شق� الg<ارة،  ن ن
لى �اه�ة خ�Eoة، تaه� ع- ن�T�HI %الع>ي على رؤوس ال!�ا^=E# الdی# لzW له@ أe صلة %الع=ف 

<ي في ال او�ة %Eg¡ ال ی+�ك الgال له@ في ال=هاIة أe تY+ه�ف ح�a الفلfa% #EE=EoYل م=هاس+ف از�ة، 
lW=ال�د الع �Eار غWخ.  

خ�E مHى ,ان هdا الع=ف ج ءا م# الWgاة ال�EمWة ل< ء م# ال!E=^�+Y# الdی# آح+ى وق{ 
^�ده@، سل0ه@، وS%عاده@ ع# أماك# : +ه@ ال!�, �ةجعل�ا ال+=ELل %الفلEE=EoY# ه�فا Iأتي ل]�مة غای

ندوائ� الE!W# ال!+�oف ب�أوا aI+!� رائgة اله �!ة الWYاسWة : ومNخ�ا أضlW %ع� ج�ی� وخ�Eo. حWاته@
في (ف=+ائج االن+]ا%ات األخ�Eة وع�م ق�رة ب=WامE# ن+=Wاه� . ال+ي م# شأنها أن ته�د ,ل م�aوع حWاته@

ل+Efaل ح�fمة تH@ ال!�gضE# الفاشEE# ای+!ار ب# غ�E0 ورفاقه م# شأنها أن ) هdه اللg-ة على األقل
  .kتNدe الى ب�اIة تغ�EE في مE ان الق� الWYاسWة في إس�ائEل

نال!Y+�^=� الع=Wف� ال یNم=� حقا ب=+=Wاه�، وال ی�ق� %ه في أن gIقu أمانEه@ ن ن ولL=ه@ . ن
  . ق�رة ال>!�د، لzW له أe ال+ ام حWwقي ب�الد إس�ائEلنIع�ف� أنه قابل لالب+ از، ج�ان، ع�I . @Iع�ف�نه

اسug . نی+d,�و ,lW جY� ال0=� في اتفاق أوسل� الed أل م إس�ائEل %االنgYاب م# ال]لEل
Aام+=ع ع# ع!ل ذل #Eس. راب�Eا ش!ع� بd,م# ال!�ی=ة. نو CgYات فانd0ي %الEأن . أما ب �a[I @نوه
  .Ikفعل هdfا في أماك# أخ�
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نه@ Iع�ف� ن+=Wاه�، ی�د %ف ع في . ن�ف� أHIا %أنه ال Iع�ف ,lW ی�اجه الHغ��ولL=ه@ Iع
�Eo[وال #EقWل�نه على ,ل م�شح آخ�. أوضاع انع�ام الHونه و�ف��Nا فإنه@ یdة . وله�aألك�� م# ع

  .%ال]=�ع ال!oلu-وه� ی��� ,!ا ه� م+�قع . نأع�ام وه@ HIغ�o علWه في األماك# األك�� حYاسة
، Iفعل ن+=Wاه� ,ل شيء ,ي Iع�قل ,ل ٢٠٠٩لى م=>C رئzW ال�زراء في العام م=d عاد ا

  .إمfانWة لل+ق�م ن�g ح�ار حWwقي مع الفلEE=EoY#، بE=!ا ه@ %الdات تعاون�ا ل!=ع الع=ف وسفA ال�ماء
ال ی�ج� . Iع�ف ال<!Wع %أن األم� ال�حE� الaI edغل %ال ب0Eي حقا ه� اس+!�ار سf=ه في بلف�ر

f!I# أن ی��E انفعاله غ�E ال+ه�ی� الWwgقي ج�ا هdه األIام، إلخالء بلف�ر، وال�ق�ف أمام شيء آخ� 
م>�E . م>�Eه الa]>ي ال یل!z حقا شغاف قلC رجال الE!W# ال!+�oف. قHاة إس�ائEل في الق�س

�Eع ال0=اء غWال]اصة وت�س #EE=EoYعلى أراضي الفل �oYاني، االح+!ال ل!�اصلة الoW+وع االس�a!ال 
 #EE=EoYة الفلWLال+ي ,ان{ %!ل u^القان�ني في ال!=ا - Aأول� #E!Wك رجال ال�gه األم�ر هي ال+ي تdه.  

lW=ه�ف ال�ص�ل الى ص�ام ع+Yات اس+ف از�ة في الق�س ت�oا فق� ق�روا ات]اذ خdم=-!ة . وله
وال+C0Y هdه ال!=-!ة تع!ل ص�احة على إشعال ال=ار .  ال]اصة+ههي دور�ة ب# غ�E0 وش�,” الهفا“

  .kب�دود فعل ع=Wفة ت=+هي %!�جة أخ� م# الع=ف
ئم�جة الع=ف هي ما gI+اجه ن+=Wاه� ,ي I]لu م-ه�ا ل�ضع ^�ار م+�oف YI+ه�ف تEfaل 

=Wة ب�ئاس+ه مع ,ل مgافل الE!W#، ونف+الي بE=E{ ,< ء م=ه@ ن+=Wاه� ال aIعل ع�د ال�قاب، . ح�fمة ̂و
- نوم# األفHل أن ت�L هdه في الق�س . ه� ی��� أزمة. @ إIاهأما ه� �WعEoه. هdا سWفعله رجال الهفا

نإذ إن هdا ه� ال!fان الed ح�له س�fW م!f=ا ت�,E  ق�ر أك�0 م# ال+Hام# وال+�افu في أوسا� مgافل 
 #E!Wال�^=ي“ال �fYال ت�دد . ”ال!عTل الق�ة وf% ح رجال الهفا�Lع�ة ألن ت+Yة م>!!ة م - %»Wاب ش̂�

 ولL=ه سYWارع الى الع!ل ل+�حE� - أما ن+=Wاه� %ال�oع فEY+فاجأ. عال ال=ارنفإنه@ س�g>=E في إش
@H=م# شأنه أن ی }E=Eال�^=ي، ونف+الي ب �fYاه� . ال!عW=+ال=ار في الق�س، فإن ن Ca=ذا ل@ تSو

في اللg-ة األخ�Eة، ع=�ما ی�شA . سaWعلها في ح�ود الa!ال، أو في ال>�ام مع ح!اس في ال<=�ب
  .سgWاول أن I<عل عال!=ا ی=هار علE=ا - نهWار عال!ه على اال

* uابYال�زراء ال zWرئ  
  ١٤ ص١/٥/٢٠٢١الغ� 

***** 
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 سE=ار��هات وت�صWات.. ل�اقع ال!+ف<� في الق�سا
  

 مW]ائEل مEلa+ای#
. قم=d ق�ا%ة أس�0ع، ب�ز ت>عE� غ�E م�0Y م# حE¡ ح<!ه وق�ته في ال!=-�مة الفلW=EoYة

, �Eاف� ع�د م# الع�املم>�ر م�جة ال+>عHان الق�س، ال+ي شه�ت ت�ت�ات ش�ی�ة ناج!ة ع# ت :
ح�ادث »، و»ان+فاضة ال+AW ت�ك«سلYلة ح�ادث ع=Wفة قام بها سfان ع�ب ض� یه�د ح-E{ ب+W!Yة 

Cال>الة في » شغ% #E!لY!ار,ة الaدا على م�Eل تف�ض قEة %أن إس�ائW=EoYاو فلfش C0Y% رت�oًت k
ّ رمHان، واالح+<اج ال!Y+!� في حي سل�ان وحي الWaخ ج�اح على خل©Wة ال!Y<� األق>ى خالل شه�

م اع@ فلW=EoYة ض� جه�د م>ادرة م+ع!�ة ألراضEه@، واح+Lاكات ع=Wفة وواسعة ال=oاق بE# الEه�د 
  .والع�ب ت�oرت في األIام األخ�Eة في م=oقة ال!�ی=ة الق�I!ة

، ام+�ت إلى م<!ل ال!=-�مة »انان+فاضة رمH«األزمة في الق�س، وال+ي ح-E{ ب+W!Yة 
ّفق� ج�ت إلى إ^الق ص�ار�خ م# قoاع غ ة على إس�ائEل، أع!ال شغC : الفلW=EoYة، وح+ى أنها ت]o+ها

eعلى ال�غ@ م# أن ح<@ ما I<� ال f!I# (ًواسعة ال=oاق نW0Yا في ع�د م# ال!�اك  في الHفة الغ�WTة 
ال!<+!ع الع�Tي في إس�ائEل، الaI edه� أج�اء ، وت�ت� في )»ان+فاضة ثال�ة«أن نoلu علWه اس@ 

في (م�gaنة م=d ال0�اIة، على خل©Wة اح+Lاكات بE# الEه�د والع�ب في ع�د م# ال!�ن ال!]+لoة 
 .، وال<��!ة والع=ف ال!+�افقان مع ان+قادات الذعة لل�fgمة)األساس Iافا وال�ملة والل�

!=-�مة الفلW=EoYة في ال!�k الق��C، على ب=-�ة إلى ال!Y+ق0ل f!I# أن ی داد ال+�ت� في ال
ًال�غ@ م# رفع ال�gاج  في م=oقة %اب الع!�د، ال]�oة ال+ي اع+�0ها الفل�E=EoY إن<ازا، لL=ه@  ن

اس+!�ار األزمة م# ال!+�قع أن ی=<@ ع# سE00# . نی�ض�g أنها ال تع=ي نهاIة ال>�اعات على الق�س
#E� ,ان ال+ي م# ال- األول : م�Hار  أج�اء رمIلة الق�ر (!+�قع أن ت=+هي في م=+>ف أEق0ل االح+فال بل

�gaال�اني )نال+ي ت!+از %<� دی=ي م C0Yر في ال!=-�مة -، وال�o+أن ت #f!I ة ال+يWاسWYاألزمة ال 
على هdه ال]ل©Wة f!I# أن تع�د . ًالفلW=EoYة %ع� إعالن تأجEل االن+]ا%ات، خ>�صا في الق�س

 غ ة إلى الع!ل %ع=ف ض� إس�ائEل، األم� الed ی �� م# معق�لWة ال+>عE� ال+=-W!ات ال!Yلgة في قoاع
ً%اإلضافة إلى ذلA، ی داد اح+!ال ت�oر اح+<اج شع0ي حاد أHIا في ال!<+!ع . األم=ي في هdا القoاع

 .الع�Tي في إس�ائEل
Wع ال�اقع ال!+ف<� Iف�ض على إس�ائEل ات]اذ ع�د م# ال]�oات ال�اWyة وال��Yعة في األساب

َال!ق0لة، خ>�صا خالل رمHان، وaTأن ال!�ع� ال!g+!ل ل+أجEل االن+]ا%ات في الYلoة الفلW=EoYة في . ً
  :ًهdا اإل^ار ن�صي %ال�فع ق�ما %ع�د م# ال]�oات

ًت�,E  ال<ه�د ل!=ع اح+Lاكات ع=Wفة بE# الEه�د والع�ب في الق�س، وه� ات<اه Iغed ج ءا  - 
  .مة الفلW=EoYة في ال�ق{ ال�اه#ًك�E0ا م# أج�اء ال+�ت� في ال!=-�

ًال!gاف-ة على نWYج الWgاة ال!�نWة في الHفة الغ�WTة ع!�ما، وفي الق�س خ>�صا، خالل  -  ً
 .شه� رمHان، األم� الed أث0{ أنه أداة ناجgة لH!ان اله�وء في ال!<ال الفلEoY=ي العام
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َّاالم+=اع ع# الWwام %]�oات f!I# أن تفg!, �Yاولة ل+غ�EE ال�ضع -  ً القائ@ في الق�س ع!�ما، ُ
 .ًوفي ال�gم الق�سي خ>�صا

ًإرسال رسائل إلى الYلoة الفلW=EoYة %أن ال+>عE� الed ی�صف حالWا %أنه مع�,ة و^=Wة  - 
 . جامعة ض� إس�ائEل f!I# أن ی+�oر %�Yعة إلى اح+<اج داخلي

+ه�ئة في ت<=E� أ^�اف ع�WTة ودولWة م# أجل دفع الYلoة الفلW=EoYة إلى الع!ل على ال - 
 .الHفة الغ�WTة، واالم+=اع ع# تW>aع اح+<اج ع=lW في م=oقة الق�س

ال+عامل %dgر في م�اجهة االح+<اج العام في ال!<+!ع الع�Tي في إس�ائEل، الaI edه� أج�اء  - 
 .ًم+�ت�ة أHIا ,!ا ذ,�نا

 -  ، kفي ض�ء حاجة إس�ائEل حالWا إلى ت�,E  جه�دها على تI�gات إس+�اتW>Wة مه!ة أخ� وعلى ُ
، والYاحة الa!الWة، (رأسها ال!�اجهة ال!+فاق!ة مع إی�ان في م<االت م+ع�دة  eال!�ض�ع ال=�و

�gوال!<ال ال�e( ،ةW=EoYاحة الفلYم# ال+�ت�ات في ال lW©[+ن�صي %الع!ل س��عا على ال ،
ًوال+ي f!I# أن ت= لu أHIا إلى الYاحة اإلس�ائEلWة ال�اخلWة، وت0L�نا ث!=ا %اه-ا على  ً ً �Eصع

 .م=-�مة عالقات=ا %الYاح+E# الع�WTة وال�ولWة
 "معه� ه�تEYلWا"ع# م�قع * 
  %اح¡ في معه� ه�تEYلWا للWYاسات واإلس+�اتW>Wا *

 ١٤ ص٢/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 
***** 
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 اخبار باالنجليزية
Palestine welcomes international positions calling for holding vote 

in occupied Jerusalem 
 
RAMALLAH - The Presidency of the State of Palestine welcomed today the positions of the 
United Nations, the European Union, EU member states and other countries that have 
expressed support for holding the elections in all the Palestinian territories, including occupied 
East Jerusalem, and urged the Israeli government to facilitate voting in Jerusalem. 
The Presidency also reiterated its call on the international community, the European Union and 
the international Quartet to continue to pressure the Israeli occupation government to abide by 
the agreement signed regarding the holding of elections in occupied East Jerusalem, affirming 
that it will continue to work with all parties of the international community to achieve this goal. 
The Presidency confirmed the Palestinian position expressed by President Mahmoud Abbas at 
the recent leadership meeting that at the moment of obtaining Israel's approval to hold the 
elections in Jerusalem, a relevant decree will be issued and the elections will be held 
immediately. 

2021-5-1WAFA  

***** 
Presidency condemns Israel’s oppressive measures against 

Christians in Jerusalem 
 
RAMALLAH – The presidency condemned the Israeli occupation’s oppressive measures 
against Christians commemorating the Holy Saturday in the heart of Jerusalem city. 
Israeli police set up several checkpoints around the city of Jerusalem, obstructing Christians’ 
access to the Church of the Holy Sepulcher to perform prayers and physically assaulting them. 
The presidency stressed that the checkpoints, provocation of Christian worshipers, and turning 
the Church of the Holy Sepulcher and its surroundings into a military outpost will not 
intimidate the Palestinian people nor prevent them from preserving their authentic Palestinian 
identity and from exercising their religious freedom guaranteed by international laws and 
charters. 
“Jerusalem will remain the internal capital of the state of Palestine and its people, whether 
Muslims or Christians, will remain steadfast on their land and will not give up even an inch of 
its land,” said the presidency in a statement. 

2021-5-1WAFA  

***** 
Over 80 settlers defile Aqsa Mosque 

 
Dozens of extremist Jewish settlers, including rabbi Yehuda Glick, desecrated the Aqsa 
Mosque in Occupied Jerusalem on Thursday morning. 
According to the Islamic Awqaf Administration in Jerusalem, 81 settlers entered the Mosque in 
groups through al-Maghariba Gate and toured its courtyards under tight police guard. 
Rabbi Yehuda Glick was among the settlers, and as always he lectured them about the alleged 
temple mount. 
Meanwhile, Israeli police officers arrested a Palestinian young man after he left the Aqsa 
Mosque. 
Palestinian Information Center 29-4-2021 

***** 
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Residents of Sheikh Jarrah confront settlers’ incursion 
 
Residents of the Sheikh Jarrah neighborhood in Occupied Jerusalem on Thursday night fended 
off the incursions of settler groups into the neighborhood and its homes. 
Jerusalemite sources reported that dozens of settlers stormed the Sheikh Jarrah neighborhood 
and several homes, including the home of the Kurd family, under Israeli police protection.  
Jewish settlers started fires and danced to the sound of loud music in clear provocation to the 
neighborhood's residents, according to the sources.  
Calls continue for the Palestinian youth to intensify their presence in the neighborhood and 
repel the Jewish settlers’ incursions and confront the evacuation orders. 
The so-called Israeli Supreme Court recently issued a decision to displace seven Jerusalemite 
families in Sheikh Jarrah although the neighborhood residents are the legal owners of the land. 
Palestinian Information Center 30-4-2021 

***** 
Israeli Colonist Assaults A Palestinian Man With Special Needs 

 
An Israeli colonialist settler attacked, Wednesday, a Palestinian man with special needs in 
Wadi Hilweh Street in Silwan town, in the occupied Palestinian capital, Jerusalem. 
The Wadi Hilweh Information Center in Silwan (Silwanic) said a colonist who works as a 
guard of an illegal outpost, chased Fadi Mheisin before pushing him onto the ground and 
repeatedly punching him on the head and face, in addition to trying to choke him. 
Silwanic added that local Palestinians heard and saw the attack and rushed to help Mheisin 
before other guards arrived at the scene. 
Mheisin, a man with special needs, suffered various bruises to his head and face, especially 
around one of his eyes. 
“He attacked me like a beast,” Mheisin said, “punched and chocked me until my neighbors 
rushed to my aid and rescued me.” 
International Middle East Media Center 30-4-2021 

***** 
Army Abducts Three Palestinians Near Jenin And Jerusalem 

 
Israeli soldiers abducted, late on Thursday at night and on Friday at dawn, three young 
Palestinian men, including a former political prisoner, near Jenin and Jerusalem, in the 
occupied West Bank, in addition to assaulting one of them. 
Montaser Sammour, the head of the Jenin office of the Palestinian Prisoners’ Society (PPS), in 
northern West Bank, said the soldiers abducted a former political prisoner, identified as 
Mohammad al-‘Amer. 
Sammour added that the young man, from the Jenin refugee camp, was abducted by the 
soldiers at a military roadblock they installed near Arraba town, south of Jenin. 
Late on Thursday at night, the soldiers stopped a Palestinian car near the Qalandia terminal, 
north of occupied Jerusalem, and abducted two young men after forcing them out of their car, 
in addition to repeatedly assaulting them. 
In related news, the soldiers attacked, on Thursday at night, many Palestinians and abducted 
several others in the yard of Bab al-‘Amoud, in Jerusalem. 
On Wednesday, an Israeli colonialist settler many Palestinians and abducted several others in 
Wadi Hilweh Street in Silwan town, in Jerusalem. 
On Wednesday at night, soldiers abducted three Palestinians, including a teenage boy, in 
addition to assaulting many young men in Jerusalem. 
International Middle East Media Center 30-4-2021 
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Israeli Soldiers Shoot A Palestinian Near Bethlehem 
 
Israeli soldiers shot, Friday, a Palestinian near the junction of Efrat illegal colony, which was 
built on stolen Palestinian lands, south of Bethlehem, south of the occupied Palestinian capital, 
Jerusalem, in the West Bank. 
Palestinian sources said the soldiers fired several live rounds at the Palestinian and injured him. 
In a very brief statement, the Israeli army claimed it “neutralized” a Palestinian who allegedly 
“attempted a stabbing attack.” 
Israeli sources said the Palestinians suffered serious wounds; the army did not release further 
information about the incident. 
International Middle East Media Center 30-4-2021 
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