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على مدين    م حول االعتداءات الصهرووية 2021( عام 3)  مارس آذارتقرير شهرر  
 األقصى الُمباركالقدس والمسجد 

  ، وذلكومسههتوينة ، واعتداءات االحتالل الصههرووي   األقصههى الُمباركينقل لكم واقع مدين  القدس والمسههجد 
 على النحو التال :

 :األقصى الُمباركاالقتحامات واالعتداءات على المسجد 
ذذ،ذبكتقرحكمكتذشتتراذحدميم، ،ذبعبدكحذالأحهتتا،حألقصتتاذحد ارك  تستتر أذرع اذحتالر فذ اذحهتتر احمذحد ستت اذذ -

الشررةة والضيرييع ى ا المير ي     هيمنة وفرض   ،حدرأم،مذد ركن،ابمنعذذذذبحدراخلذ اذإحح ةذشتتت يلذحد ستتت اذ

 . والزائري 

ذ،حألقصتتتتتتاذحد ارك  رصتتتتتترح ذتاريذ  ك حاذب ح كت ذحتالر فذتقرحكمكتذحد ستتتتتت اذذذذصتتتتتت مين، حد نظ كتذحد -
بخكصتتتت ذ اذمنكهتتتتركتذحأله،كحذحدم يحت ذبحدراذ كلذمن كذذ

برماذحدفصتتتتت ذذذ،(حد ستتتتتكخأ)ذذحدبي يمذذرماذذذ اذهذحذحدشتتتتت أ
حدتذيذت رتاذد تاةذرهتتتتتتتتتتتتتتبياذح رتاح ذم ذ ي ذحألالتاذذذذحدم يحي

 ذذ. ذ2021/3/28
ذذ(3 اذشتتتتت أذمك  ذ)ذحألقصتتتتتاذحد ارك  حد ستتتتت اذذذذحقرحم -

نكاذصتتت مين،كاذذذ(2650)قأيراكتذذ ؛2021 ،ذبغكدركاذمكذذمستتترًي
نم  م ذشتتًأ ذذرنكصتتأذذذذحأحهتت بذذتكيلذحتقرحك ذدل ستترًي

كذتل يحت ذ اذ ؤحبلذذذير أرذحد قرح يلذحدذ  "الأ ذحدحابح"ذحتهتتتأحيملا،ذبذ حد ستتت اذهتتتكالكتذب كالكتذًقيهتتتا
كذذبذذذحألقصاذحد ارك   بتذتزحفذشًأ ذحتالر فذتفأضذقميحهكذرلاذذذذ،بكبذحدأال  ذذمصلاذذمنطق  اذذخصيصا

،ذبتاققذ اذهييكت م،ذبتحر زذبدضتتتت كذرناذ يحبكتاذحديك  ، .ذذحألقصتتتتاذحد ارك  حخيفذحد صتتتتلم ذدل ستتتت اذذ
نم ذذذذ يم،اكذ)راحذحد  د ذبحدستتتتتتب (ذحقرحكمكتذبحنر ك كتذذحألقصتتتتتتاذحد ارك  بيشتتتتتت اذحد ستتتتتت اذ م ذحد ستتتتتترًي
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،ذتستتتتتتت،طأذذ1967بشتتتتتتتًأ ذحتالر ف،ذبرلاذ رأتم ذصتتتتتتتركال، ذبمستتتتتتتكي، .ذبمنذذحالر فذما ن ذحدقا ذرك ذذ
نم ذبقيحتذبكبذحد غك   ،ذبم ذذهلطكتذحتالر فذرلا  حتالر ف.خ داذتنفذذحتقرحكمكتذحدميم، ذدل سرًي

نيلذمحكبتت مذبحصتتتل - ذألميي ذحهتتترداحححاذددماذحدفصتتت ذحدم يحي،إلحخكفذحدذبكي ذد نطق ذحدقصتتتي ذحذذحد ستتترًي
بعبح كذذذحألقصتتتتتتتتتتاذحد ارك  ت  ماحذدر أيب كذإداذحد ستتتتتتتتتت اذذ؛حدراذتكأ تذ اذحألتك ذحألخمأةذبأل ثأذم ذمأةبذ

تستر أذذ،ذ اذرماذحدفصت ذحدم يحيذحدذيذذ بنثأذحمكي كذ اذحد ست اذحألقصتاذحد رك ذذذ قأح م ذدل ،كلذحد زري 
بدكنتتاذبح تتاذلذ شتتتتتتتتتتتتتتلتت ذهتتذ ذحد حتتكبتتذبدتتاذذذ.ددتتاةذرتتتك 

 ذح رشكمذرمأهم.
ضتتتتتتركرذم ذشتتتتتتًأ ذحتالر فذذ 2021/3/15  ي ذحإلثنم ذذ -

تقرح يلذهتتتتتتتط ذحد صتتتتتتتلاذحدقبلاذ اذحد ستتتتتتت اذحألقصتتتتتتتاذ
 ذحد رك  .

 بمأةذم ذذذم  يركتذ(ذحقرحك ذذ ذ3/2021ذمك  شتتتتتتتتتت أذحألتك ذحأل  د ذحألخمأةذم ذهذحذحدشتتتتتتتتتت أذ)شتتتتتتتتتت اتذ -
نم ذحإلهتتأحيملمم ،ذد ،ذتح ذال كت ذمشتتاحةذم ذقيحتذحتالر فذحإلهتتأحيملا،ذذحألقصتتاذحد ارك  ل ستت اذحد ستترًي

حألقصاذذل س اذمقرحمذص ميناذدذذ330ب  دافذتقأيباذتذتقلذر ذذذ،بكدرزحم ذمعذ"ذرماذحدفص ذ"ذحدم يحي
 اذظلذإ أح حتذرمن، ذإهتتتتتتأحيمل، ذمشتتتتتتاحةذ اذحدقا ذم ذ   ذبكبذحد غك   ،ذيرمذحداخيفذذ يم،كا،ذبذذحد ارك  
،ذبم ذ م ذحددتاحذحإل  تكداذدل اقرح م ذبريأذحدز حرت ذحدصتتتتتتتتتتتتتت ميناذرب يذر يمتلذب رتك ذحدحتكختكمتكتذذحد حرلت 

نم ذقكميحذ بوذحدصتتتتتليحتذبحدشتتتتتأبالكتذذذ..بيأح ق مذحدضتتتتتركرذحإلهتتتتتأحيملميلذ ذحد ستتتتترًي بع أتذحد صتتتتتكح ذبللس
،ذبتحا احاذقركد ذحدركيك ذحدشتتتتتتت كد، ذذحألقصتتتتتتتاذحد ارك  حدرل يحت ذربأذمكبأحتذحدصتتتتتتتيتذ اذبكالكتذحد ستتتتتتت اذذ

نم ذضتتتت  ذ يتتذحب ي ذتقيميلذ  كذت امذدرغممأذحديحقعذ اذحد ا ن ذذ دل ستتتت ا.ذبتلتاذحقرحكمكتذحد ستتتترًي
.ذبتريحصتتتلذحداريحتذدد ي ذحد ستتتل م ذ اذحداحخلذحدفلستتتطمناذحد حرلذذحألقصتتتاذحد ارك  حد قاهتتت ذبحد ستتت اذذ

م ذهتككلذحدضتف ذحدغأ ، ،ذإداذتكث،شذشتاذذحد رك  ذذقصتا اذحأل ستبرهكداذحدقا ذبم ذتسترط،عذحديصتيفذدل
نم ذبعر ك  ذبكد صتلم ذبحد أحبطم ،ذإ شتكتاذذحألقصتاذحد ارك  حدأالكفذنحيذحد ست اذذ   كذذذذ،د يططكتذحد سترًي
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نم ذذذحألقصتتاذحد ارك  حألخمأةذدشتتاذحدأالكفذنحيذحد ستت اذذذذتكثف ذحداريحتذ اذحآلبن  دصتتاسذمحكبتتذمستترًي
ذحد س اذخ فذحقرحكماذ اذره،كحهمذحدم يحت .ذ اعب ذقأح م ذ

 هدم:
ذذ - يحقمذ لا راذذذذحتالر ف،ذحبلذرلذتنفذذهتتتلطكتذ  ذ يذتذتزحفذم ز ةذحد ا ذمستتتر أةاذ اذحدقا ،ذبتذتككحذت أا ًب

بقاذهام ذذ، نزٍفذربذمنزدم ذدل يحًنم ذحد قاهمم ،ذ اذحد ا ن ذحد حرل  اذحدقا ،ذب أح كت ك،ذر ل،َ ذهاٍ ذد
ت نعذهتتتلطكتذبذ ذ يد ذحدبنك ذم ذحبلذتأخ،ص،ذذذ مركذملهيتذ اذحدقا ذبضتتتيحالم ك34 هتتتلطكتذحتالر فذذ

م ذحدبنتك ذ اذذذقأىذب لتاحتذبرال،تك ذحدقتا حتالر فذرهتكداذذ
،ذبت ا ذمنكرد مذبتيراذبشتتتتتتكٍلذشتتتتتتراذرهتتتتتتبيرٍا،ذذ مر حضتتتتتتم

إخطتتتك حتذ تتتاريىذحدبنتتتك ذ تتتابلذتأخ،ص،ذب اذحد قتتتك تتتلذذ
تأ ضذ لات ذحتالر فذحد صتتكحق ذرلاذحديأيط ذحد ،كل، ،ذذ
حدراذت ك ذحألهكداذم ذحدبنتك ذبحدريهتتتتتتتتتتتتتتعذدمرنتكهتتتتتتتتتتتتتت ذمعذذ

 ذحدزيكحةذحدطب،د ذدلسككل.
حتالر فذ  ا ذشقرم ذددكيل ذحدعركهاذذ3/24  ي ذحأل  دك ذذ -

ذ  اذالاذحدصلد ذب بلذحد كبأذ اذحدقا ذحد حرل .
ه كذالاذحدشتتتتتتتت،مذ أحلذشتتتتتتتت كفذحدبلاةذحدقات  ،ذبالاذذذبكد ا ذحدمي ؛ذذم احةذذبقأي ذمقاهتتتتتتتت، ذذال،سكلذمقاهتتتتتتتت،سكل -

ال ل ذمستتدي ةذذذذتيح االموذبقأي ذحد م ذحد دزبد ذبكد اح ،ذشتت كفذغأبذحدقا ذحد حرل ،ذذذحدرستتركلذ ني  ك،
بيلخذذذذ،تشتتتتتتنس كذحتالر فذ  ز ذم ذهتتتتتت،كهتتتتتتراذحدقكي  ذرلاذت يياذحدقا ذبتدزيزذحدي يحذحتهتتتتتتر،طكناذ م ك

أحذ  كه، ذرلاذمشتتتتتتك مذخطمأذذذحهتتتتتتر احمذحدحمسم ذمنحنا حذمعذهتتتتتتداذحتالر فذإداذتنفمذذم ز ةذها ذًب
ذ ي ذم ذحبلذرلذذذذ،ييق تكذبتلالزمت ذحدر ييتاذبحتهتتتتتتتتتتتتتتر،طتكلحدقتا ذحدقتات ت ،ذبتط ب اذحديقت ذحدتذيذتكتكحذتذت أس

ذم ز ةذحد ا ذحدراذتد لذحتالر فذم ذر لذتنفمذهكذد،ستت ذرمأحاذت ك ذذ   ا ذمنزفذربذمنشتتلةذ اذحدقا ،ذ ّلس
ذحد حذ اذتنفمذذهتتتتت،كهتتتتت ذحدر يياذبداذتي ،اذذغضس طأمذرناذربذت كهلا،ذ لذم ذشتتتتتلن كذرلذتفر ذمستتتتتك احذ ا اا
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حهكذذ ضتأ  ذقكصت  ذضتاسذصت يحذحألهكدا،ذد، ذ اذهذ  ذحدحمم ذبالست ،ذ لذ اذرال،ك ذمقاهت، ذرخأىذ ر اس
 ذذحتالر فذبكد ا ذبحدطأحذبحدر  مأ.

حتالر فذحإلهتأحيملاذذذذتحكبفذهتلطكتذفركدنستر ذدحاذحدرستركل؛ذذ -
ح،ذبدامكذذ  اذحدقا ذحد حرل ذها ذالاذحدرستتتتتتتتتتركلذبل  لاذم احا
ردغ ذ لذحتتفكق،كتذحد يقد ذمعذهتتتتتتتتتتككلذحدحا،ذب  ضتتتتتتتتتت ذ

.ذبم ذحد تا أذحد يططتكتذحد نتاهتتتتتتتتتتتتتت،ت ،ذبت  متاذربحمأذحد تا 
ذحألقصاذحد ارك  بكدذ أذرلذالاذحدرسركلذتقعذ نيبذحد س اذ

،ذحد ارك  حألقصتتتتتتاذذمرأذم ذحدستتتتتتي ذحد ني اذدل ستتتتتت اذذذذ300رلاذبداذذذبحدبلاةذحدقات  ذبكدقأبذم ذهتتتتتتليحل،
ياراذحتالر فذرناذت ثلذ"إ ثاكذالضتتتتك ياكذتك يي،اكذدلشتتتتد ذحدم يحي"،ذدذد ذبذحبن اك،ذذذ70 ذذبي راذرلاذمستتتتكال

،ذالمن كذذ2005ر لذرلاذت يياذحهتتتتتتتت اذبتحييلاذإداذ"الاتق ذحد ل ذححببح".ذبتديحذقصتتتتتتتت ذحدحاذإداذحددك ذذ
ح احذ  تامتاذبتل  لتا،ذب تارتذ ريريعذربحمأذحد تا ذذرصتتتتتتتتتتتتتتا تذ لتاتت ذحتالر فذقأذ

نستتتتت  ،ذبح  ذحدبنك ذحبلذتأخ،ص،ذ غمذذذذ1550رلاذهتتتتتككناذحدركدهذراحهمذذ
 ذذرلذر حض،اذعحتذملك، ذ لسطمن، ذخكص ،ذببقفذإه ما.ذ

ب كدنستتتتتتر ذدحاذحدشتتتتتت،مذ أحلذحدذيذتقعذشتتتتتت كفذحدبلاةذحدقات  ذبهتتتتتت ذحدقا ذ -
ذا نكرفذف،حدقضتتتت، ذإخ  ذ،ذ ّلذينا(ر)بحد ستتتت اذرتضتتتتكاذبكأ ذحد كذحد حرل 

ركيل ذإخطك حتذبّخ  ذمنكرد م،ذذذ12،ذ فاذبقٍ ذهتتتتتتك قذتستتتتتتل  ذترصتتتتتتكراذ
ردفذحبت ذذذ21ردفذشتتتتتتتتتتتتتت،كتلذ)نحيذذ70 إداذ تكنت ذغأحمتكتذمتكد،ت ذب ، ت ذذ

رمأيكا(،ذبيردأضذرهتتكداذحدشتتتتتتتتتتتتتت،مذ أحلذمنتتذذحالر فذحدقتتا ذإداذه  تت ذذ
ذ  كتذحهر،طكن، .ذذرن،ف ،ذت امذإداذحدس،طأةذرلاذمنكرد م،ذبتحييل كذإدا

مركٍلذ اذقأي ذذ10،ذرخطأتذهتتلطكتذحتالر فذحإلهتتأحيملا،ذ  ا ذذ2021/3/9ب كدنستتر ذدقأي ذحد م ،ذ فاذذ -
بححه  ذقيحتذحتالر فذمركناذحد يحًنم ذب حكعحةذذذ،حد م ،ذحد دزبد ذبكد اح ،ذش كفذغأبذحدقا ذحد حرل 

بم ذذذذ،إخطك حتذها ذرلم كذذ10 اح ذحدفصتتتتلذحددنصتتتتأيذبهتتتت ذقأي ذحد م ،ذبصتتتتي ت كذبم ذثمذردصتتتتق ذ
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،ذبقتكرت ذر أحل،ذبتديحذملك،ت ذحد رتكناذددتكي تةذر يذحتت  ذبميتكرل  ،ذبررتل.ذذال يحذبر يذذذذ، م ذحد رتكنا،ذمنتكرف 
د م ،ذقأي ذحهتتتككلذحدبلاة،ذبتطبمقذهتتت،كهتتتكتذحدر  مأذبحإل أح ذحدستتتككناذدبيحكبفذحتالر فذحدضتتتغ ذرلاذذ

بعد ذبداذإالكًر كذبكد ستترد أحتذم ذ لذحد يحن ،ذبعغ ق كذبكد اح ذحدريهتتداذحددنصتتأي،ذحد دأبمذبكهتتمذذ
حبنمذذذذ4500حبنم،ذصتتتيح ذمن كذمكذتقك بذم ذذذذ9000)غ مذحدقا (.ذبتبلهذمستتتكال ذحدقأي ذمكذ زياذر ذذ

ن  حتهتتتر،طكن، ذحدراذتح، ذ  ك.ذبصتتتكح ذحتالر فذمكذذذذحتدرفكف، ) فدكتذري،ش(،ذبحدطأقذذذذدصتتتكد ذمستتترًي
ن ذذذذ400 زياذر ذذ حبنمذإضتتتتتتكف، ذم ذحد م ذدصتتتتتتكد ذ اح ذحدفصتتتتتتلذحددنصتتتتتتأيذ)غ مذحدقا (ذبمستتتتتترًي

 ا.حدفلسطمن) فديل(ذحديحقد ذض  ذت  عذ)ري،شذحتهر،طكنا(ذحدذيذتدزفذحدقا ذر ذحمراححهكذ
.ر أححذذذ10قيحتذحتالر فذت ا ذمحلم ذت ك يم ذدل قاهتتاذنبملذغموذبهيذتدملذذ 2021/3/2  ي ذحدث ثك ذذ -

ذذ

 :واستةطانترويد 
تدا  ٍتذذذ3مك  ذشتتتتتتتتتتتت أذرقأتذالكيم ذحتالر فذ اذذبحدر ييات ،ذذرلاذصتتتتتتتتتتتتدماذحدقأح حتذحتهتتتتتتتتتتتتر،طكن، ، -

ن ذ"بستتتتتغكتذ ري،ش"ذقبلذث ث ذذذبعضتتتتتك كتذرلاذمشتتتتتأباذحهتتتتتر،طكناذقامراذ لات ذحتالر فذدريهتتتتت،عذمستتتتترًي
ذحد شتتتتأباذ رضتتتت  ذ نك ذنحيذذ بالاةذذذ930رهتتتتك ،ع،ذب شتتتتف ذ"د ن ذحدريط، ذبحدبنك "ذ اذ لات ذحتالر فذرلس

ن ذحد ذ ي ةذحدراذتغرص ذر حضاذ لاتاذ م ذالنمنكذبرنكتك.ذ  حهر،طكن، ذ ا اةذ اذحد سرًي
هتتتتتتتتر،طكن، ذد هتتتتتتتترم  ذرلاذذح حهتتتتتتتت ذمماحن، ذتؤ اذرلذحتالر فذتدربأذحدقا ذنقط ذتنط قذحد شتتتتتتتتك يعذحت -

 حدضف ذحدغأ ، .ذ
تردأضذ لاةذهتتتتليحلذتهتتتتر احٍمذمريحصتتتتلذم ذحتالر فذحإلهتتتتأحيملا،ذإعذتريح اذ اذحدبلاةذحددا اذم ذحدبؤ ذذ -

حتهر،طكن، ،ذحدراذتا أهكذ  ع، ذ)إددكح(ذحتهر،طكن، ،ذف، كذتسر امذحدحفأيكتذحدر ييات ،ذرهكهكتذحد نكرفذ
بلاة،ذبتستتتتتتتداذهتتتتتتتلطكتذحتالر فذد هتتتتتتترم  ذرلاذر حٍضذالاذبححيذحدأ كب ،ذذ اذالاذبححيذاللية،ذححخلذحد

ذدصكد ذحدحاحيقذحدري حت، ذحدر ييات .
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،ذحدرحضتتتتتتتتتتمأحتذإلً قذمأالل ذ ا اةذم ذذ2021/3/7ذ ي ذحألالاذذ شتتتتتتتتتتف ذ لات ذحتالر فذ اذحدقا ذ ا -
ل شتتتأبا،ذحدفأنستتت، ذحد نفذةذدذ-ت ا اذخطيرذحدقطك ذحديف،ش،ذبررلن ذ لات ذحتالر فذبحدشتتتأ  ذحإلهتتتأحيمل، ذذ

 أةذهت، أذخ ذحدقطك ذذحد ريذ،ذب حست ذحد دط،كتذ443إن مذبصتاحذبضتعذاليح زذ اذحدطأيقذحتدرفك اذ قمذ
حذمنكًقذشتتتتتدفكرذذ حديف،شذعبذحألهاحمذحتهتتتتتر،طكن، ،ذ اذراٍحذم ذرال،ك ذحدشتتتتتطأذحدشتتتتتأقاذدلقا ،ذبتحا اا

ن ذ" ملي"ذحد قكم ذرلاذر حضتتا  م ذ كت.ذب حستت ذذذذب م ذالنمنك،ذبهتت،صتتلذإداذحدع،ستتيي ذبحدطي ذبمستترًي
مرتكبدم ذد شتتتتتتتتتتتتتتك يعذحدر ييتاذ اذحد تا نت ذحد حرلت ،ذتدزرذحدي ذحد تا تاذمحتكبتتذحتالر فذإقتكمت ذ ن،ت ذتحر،ت ذذ
تأ  ذشتتتتتطأيذحد ا ن ذحد حرل ذبتدزرذهتتتتت،طأةذحتالر فذرلم  ك،ذإضتتتتتك  اذإداذت  مزذ ن، ذتحر، ذقكح ةذرلاذذ

نكتذ ا اة،ذخكص ذتل ذحدراذهربناذرلاذر ح ذذضاذمطك ذقلناتك.حهر،دكبذمسرًي
رن كذبصتتتتتتاحذ نك ذمك ذدلنفكتكتذذ لات ذحتالر فذذ،ذتأبجذحدفلستتتتتتطمنا اذهتتتتتت،كقذ خأذم ذحهتتتتتتر احمذحدي يحذ -

بكدقأبذم ذمي،مذشتتتتتتتتتتتتدفكرذشتتتتتتتتتتتت كفذحدبلاةذحدقات  ذم ذحدقا ،ذمر كبرةذحد يكًأذحدبم ، ذبحدرلي ذدبنك ذهذحذ
دك ذ لتتاتت ذحتالر فذربقفرتتاذبدتاذذ،ذبذ2016حد كتت ذقأبذمنتتكًقذحدفلستتتتتتتتتتتتتتطمنمم ،ذبيديحذحد يط ذإداذرتك ذذ

ذحررأحضذهككلذمي،مذشدفكرذبحدع،سيي .

 :بعاداإلتنكول و العتقال و االتشمل مرم   أخبار متفرق 
حتالر فذتقأ ذإبدكحذحد قاهتتتتتتتت، ذخات  ذخييصذر ذذذذ2021/3/1ذذأذب اذ ي ذحإلثنم  ذهذحذحدشتتتتتتتت معذ احت -

 رش أ.ذ6حد س اذحألقصاذ
ذذ6دلشتتتتتت،مذ حياذصتتتتتت لذد اةذذذحتنفأححيمحك  ذحتالر فذت احذحددزفذذ -

  . ا اةذرش أ
قيحتذحتالر فذتقرحمذمنكرفذحد قاهتتتتتتتتتتتتمم ذذذ 2021/3/7يي ذحألالاذبذ -

 بتفرش كذ اذبححيذحدأ كب ذ بلاةذهليحل.
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 حغ ذحد عر ذم ذمنزداذذمك اذحد قاهتتتتتاذذحألهتتتتتمأذحد حأ ذذقيحتذحتالر فذتدرقلذذذ 2021/3/7يي ذحألالاذبذ -
  اذالاذبكبذالط ذبكدقا .

قيحتذحتالر فذتدرقلذم  ير ذم ذحدنستتتتك ذحدفلستتتتطمن،كتذرناذبكبذ -
 ،ذرالاذر يحبذحد س اذحألقصاذحد رك  .حدسكهأة

مقاهتتتتت،كذبكتخرنكقذبحدضتتتتتأب،ذخ فذذذ12حد  فذحألال أةذإصتتتتتكب ذذ -
حقرحك ذقيحتذحتالر فذمنزفذركيل ذحألهتتتتتتتتمأذحد حأ ذم اذ أ أذ اذ

 هليحل.
تطي حاذخطمأحاذ اذحهتتتتتتتتتتتتتتر احمذذذ2021/3/22شتتتتتتتتتتتتتت اذ ي ذحإلثنم ،ذذ -

،ذبحدذيذحألقصتتتتتاذحد ارك  حتالر فذحإلهتتتتتأحيملاذدل أحبطم ذبحد أحبطكت،ذبحدريح اذحدشتتتتتدباذبر ك ةذحد ستتتتت اذ
.ذبت ثلذهذحذحألقصتاذحد ارك  تلتاذ اذهت،كقذريكحةذحدرضتممقذرلاذالأ  ذحد أحبطكتذبتنقل  ذححخلذحد ست اذ

حدرطي ذبح زذشتتتتتتتًأ ذحتالر فذحإلهتتتتتتتأحيملاذدداٍحذم ذحدنستتتتتتتك ذحدفلستتتتتتتطمن،كتذحدقكحمكتذم ذمالذحدضتتتتتتتف ذذ
،ذ ذ يد ذرا ذحمر  ذذحألقصتاذحد ارك  حدغأ ، ،ذمعذرًفكد  ذقأبذبكبذحدستكهأة،ذرثنك ذتي    ذدلصت ةذ اذذ

ذذتصأي ذدلاخيفذإداذحد س ا.
تصتتتتتتتتتتكراتذذذذ2021 ،ذب احت ذرك ذذ2020معذن كت ذرك ذذ -

نم ذبح قذحدكنكي ذحد ستتتتتتتتتتتتت،ح، ذ اذذحرراح حتذحد ستتتتتتتتتتتتترًي
رشتتتتتتتتتتتتتتدتلذذذ2021/3/2ذ ي ذحدث ثتك ذذحدقتا ذحد حرلت ،ذ فا

نم ذحدنك ذ اذماخلذح أذحدكن،ستتتتتتتتتتتتت ذذ راح ذم ذحد ستتتتتتتتتتتتترًي
حدأبمتتتكن،تتت ذ اذحد تتتا نتتت ذحد حرلتتت ،ذبحهتتتتتتتتتتتتتترطتتتكاذحدكتتتكه ذذ

حدنمأحلذبشتتتكٍلذمركشتتتأذقبلذحمراححهكذإداذذإخ كحذستتتؤبفذحد 
برشتتتك تذمصتتتكح ذمقاهتتت، ذرلذذذذر زح ذرخأىذم ذحدكن،ستتت .

شتتتتتت أذم ذحدزم ،ذبرصتتتتتتا ذم ل ذحدكنكي ذحدككثيد،ك، ذ ،كناكذ ك ذف،اةذ"رلاذذذذذحترراح ذهيذحدأحبعذ اذنحي
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حد ا ن ذرلذترحاذبّححن ذهذ ذحألر كفذذ  ،عذحدستتلطكتذحدستت،كهتت، ذبحدا ن، ذ اذ
حألخمأةذ اذحدقتا "،ذ اذإشتتتتتتتتتتتتتتتك ةذإداذتقتكر ذذ اذحألشتتتتتتتتتتتتتت أذذدراذتكأ تذذح

ذ حد  أمم .ر ذم الق ذحتالر فذهلطكتذ
؛ذهتل  ذهتلطكتذحتالر فذذحألقصتاذحد ارك  بداذحررقكد كذم ذححخلذحد ست اذذ -

حإلهتتتتتتتتأحيملاذحد أحبط ذخات  ذخييصذقأح حاذتقضتتتتتتتتاذبّبدكحهكذر ذحد ستتتتتتتت اذ
 رش أ.ذذ6،ذد اةذرك  حألقصاذحد اذ

ذحألقصتتتتتتتتتتتاذحد ارك  رلاذالأح ذحد ستتتتتتتتتتت اذذذحتالر فذحدرضتتتتتتتتتتتممق يحصتتتتتتتتتتتلذذ -
 .ذبحدرشمماذف،ارأم،مذحدبحد أحبطم ذف،ا،ذبكتررقكفذبحإلبدكح،ذبي نعذرر كفذ

حدشتتتتتتتتت،مذركأم ذصتتتتتتتتتبأي،ذرمم ذحد نبأ،ذب ي، ذحد م  ذحإلهتتتتتتتتت م، ذحددل،ك،ذإداذرتضتتتتتتتتتكاذذذذحمراذرعىذحتالر ف -
،ذالموذتمذحررقكداذم ذمنزداذ اذحألقصتتتاذحد ارك  بخطم ذحد ستتت اذ

حدصتتتتتتتتتتتتتتيحنتتتت ،ذبتمذتحييلتتتتاذد أ زذتحقمقذميتتتتك أحتذحتالر فذذالاذذ
دتتاذرتتاةذثمذتمذحإل أحجذرنتتاذبذذ)حد ستتتتتتتتتتتتتتكي ،تت (ذغأبذحدقتتا ذحد حرلتت 

 .هكركتذ
الكد ذحررقكفذدأميرذبشتتتتتتركلذب  يفذبشتتتتتتمي ذبمثقفاذذذذ130 صتتتتتتاذذذ -

  ما ن ذحدقا .
 صتاتذرشتأحتذالكتتذحتقرحك ذحدلملاذألال،ك ذب لاحتذبقأىذحدقا .ذبتأ زتذحتقرحكمكتذ اذالاذهتليحلذ -

 بالاذحدش،مذ أحلذبقلناتكذبصي ذبكهأذب بلذحد كبأ.ب لاةذحدع،سيي ذبشدفكرذ
  أض ذرشأحتذحد يكدفكتذحد كد، ذبحدضأحي ذبحقذحدر ك ذبحدسكيقم ذحد قاهمم . -
 حتقرحك ذحد فك ئذدبميتذرهأذحدش اح ذبحألهأىذدلرنكملذ  مذبع هك  م.ت ك  ذحتالر فذ -
هتتتتتتتككلذحدضتتتتتتتف ذحدغأ ، ذبقطكاذغزة(ذم ذحدصتتتتتتت ةذ اذحد ستتتتتتت اذرهكداذ لستتتتتتتطم ذحد حرل ذ)ذذحتالر فذذ نعت -

 .،ذبحدرنقلذبحأي بريك ةذحدقا ذحألقصاذحد ارك  
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برح ةذحدرأ ، ذحدفلستطمن، ذتحذس ذم ذهت،طأةذحتالر فذرلاذماح  ذحدقا ذم ذخ فذمنكهوذبمقأ حتذحدردل،مذذ -
 لط بذحد قاهمم .بحد نكهوذحد قاه، ذدر أيأذتك يياذبمدليمكتاذحد زب ةذد

خبأح ذ اذحدشتتللذحد قاهتتاذ ؤ ابلذرلذ ر اذبكبذريك حتذحد ،كححتذحدأهتت ، ذ أصتت  ذدل حرلذدرل ماذمشتتأبه، ذذ -
،ذبدل ضاذ اذتدزيزذتحكدفاذمعذبدضذحددأبذتح ذع يد ذحدرطب،عذبذ"حتفكقذذحألقصاذحد ارك  ه،كحتاذرلاذذ

ذ.ر أحهك "
 سل ، ،ذبحد أح زذحدثقكف، .دفدكد،كتذحدشدب، ذبحدنسيي ذحدحذحدرغ،ضذذمذحتالر فسر اذت -
  مذبًّ قذحدأصتك ذحدحاذبحد طكًا،ذب كدقنك لذحدحك ق ،ذثمذذستر اذيبذذ لذم ذ رصتاىذدا،ق عذحتالر فذذت -

 ذكتررقكفذبحد حك   . نكلذ  مذب
معذحهتتتتتتر أح ذحدأ ضذحدفلستتتتتتطمناذدقأح حتذت  مأذحددكي تذحد قاهتتتتتت، ذم ذالاذحدشتتتتتت،مذ أحل،ذق د ذقيحتذ -

 ،ذبحرراتذبكدضتتتتتتأبذرلاذنستتتتتتك ذذ 2021/3/19 ي ذحد  د ذ، ذححخلذحدحاذ احتالر فذمستتتتتتمأةذحالر ك 
مشتتك  كتذبكديقف ،ذبالكبد ذحررقكفذبدضتت  ،ذب  عذحد شتتك  يلذشتتدك حتذبدنيحلذ"رنقذبحذالاذحدشتت،مذ أحل"،ذذ

ذب"بقفذحتهر،طكلذ اذحدقا "،ذب"نكر ذ ا اةذ اذحدش،مذ أحل".

 التفاعل مع القدس:
حدقا ذ)حديطرك ذذحدشتتتتتتتت،مذركأم ذصتتتتتتتتبأيةذحهتتتتتتتتر احمذ ميرذ -

بحدحأح ذبحد أحبطم ذبحد أحبطتتكت(،ذتصتتتتتتتتتتتتتتت ذ اذححيأةذت ييتتاذ
 .حألقصاذحد ارك  حدقا ذبذ

ذذرلذ ؤ اذذذصتتتبأيذذركأم ذذحدشتتت،مذحدد أ؛ذ اذذتقاماذم ذذبكدأغم   -
ذذختتامتت ذذر ذذتاقدتتاحنتتاذذد ذذدتتاذذحتالر فذذبم القتت ذذشتتتتتتتتتتتتتت،ييخرتتا

ذ.رناذبحدا كاذحألقصاذحد ارك  
حد نكهتر ذحدراذرًلقر كذرشتأحتذحد م كتذحددل كي، ذبشتك   ذ  كذذذ"رهتبياذحدقا ذحددكد ا"،ذتمذإً قذ دكد،كتذ -

بحدذيذشتتتتتت اذراةذ دكد،كتذبرنشتتتتتتط ذبمحكضتتتتتتأحتذبنابحتذ اذحددا اذم ذحبفذذذمؤهتتتتتتستتتتتتكتذمان، ذب هتتتتتت ، 
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حددكد م ذحددأ اذبحإلهتتتتتتتتتتتتت ما،ذبتمذحتتفكقذرلاذرلذتكيلذحألهتتتتتتتتتتتتتبياذذ
دنصتتأةذحدقا ذبحد ستت اذذحالكشتتااذذذكهتتنيياذذذكحألخمأذم ذشتت أذ   ذرهتتبيراذ

بحب ذ،ذب شتتتتتتك   ذرشتتتتتتأحتذحد ؤهتتتتتتستتتتتتكتذحد ان، ذبحدأذحألقصتتتتتتاذحد ارك  
م ذضت  ذذ.ذبذ. م ذذرهت كذحتتحكحذحددكد اذددل ك ذحد ستلرلاذ ذذذحددل كي، 

حألنشتتتتتتتتتتتتتتطت ذحد قتكمت ذدفدتكد،تكتذرهتتتتتتتتتتتتتتبياذحدقتا ذحددتكد ا؛ذرقتكمت ذبرح ةذذ
حألبقكمذبحدشتتتتتتت يلذحدا ن، ذحالرفكتاذالكشتتتتتتتاحاذبكإلهتتتتتتتأح ذبحد دأحج،ذبررل ذذ

بداذحدرحأيأ،ذبقاذتق ذذحألقصتتتتتتتاذحد ارك  داذب ملذبرح ةذحألبقكمذر ذإً قذمستتتتتتتكبق ذإمك ذحد ستتتتتتت اذذخ 
ذألملذد سرقبلذحدقا ذحإله ما.تأالمركاذ بمأحا،ذالموذبدث ذح

ًكدب ذحد نظ كتذذبذحد م  ذحإلهتت م، ذحد ستت،ح، ذدنصتتأةذحدقا ذتاريذدراخٍلذحبداذإلنقكعذالاذحدشتت،مذ أحل.ذذ -
بحد م كتذحألم ، ذبحدابد، ،ذب كمد ذحدابفذحددأ ، ،ذبكدراخلذحددك لذدلضتغ ذرلاذالكيم ذحتالر فذإلتقكمذذ

يناذ اذالاذحدشتتتتتتتتتتتتتت،مذ أحل،ذبهتتتتتتتتتتتتتت ذحدقتا ذذرحد تكرهتكداذ أ ذذ)م ز ةذحإلخ  (ذحدراذتنييذح تكتك  تكذبحق
ذحد حرل .ذذذ

صتتتتت ةذحد  د ،ذ اذخ،  ذحدرضتتتتتكم ذ اذالاذحدرستتتتتركلذذ ؤحبلذرال،ك ذحدقا ،ذرهكداذذرهكداذهتتتتتليحلذبذذمكذرحف -
،ذذحد  احةذ ميت مذذذالاذحدرستركلرهكداذذتضتكمنكاذمعذذذذبعد ذ،حألقصتاذحد ارك  شت كفذ لاةذهتليحلذ ني اذحد ست اذذ

د يططتتكتذحتالر فذحد تتكح تت ذد تتا ذحدحاذبت  مأذذب  ضتتتتتتتتتتتتتتتتكاذذ
ذهككنا.

حشتتتتش ذنشتتتتطك ذربأذميحقعذحدريحصتتتتلذحت ر كراذال ل ذبدنيحلةذذ -
)رنقذبحذالاذحدشت،مذ أحل(،ذ  امذدف ذحألنظك ذد كذ ردأضذداذ
حدحاذم ذه   ذحهتتتتتتر،طكن، ذشتتتتتتأهتتتتتت ،ذب خأهكذإر لذمشتتتتتتأباذ

يللاذذ ا اذهتتتتتتتترنفذ ذ لات ذحتالر فذ اذما ن ذحدقا ذحد حرل ذ ر
بقاذالذ ذمحلليلذم ذرلذحتهتتتتتتتر أح ذذذذ ها ذرشتتتتتتتأحتذحدبميت.

 اذتنفمذذميط ذها ذالاذحدشتت،مذ أحل،ذهتتمؤحيذإداذميحصتتل ذ
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حتهترم  ذرلاذحدبميتذ اذ ك  ذحألال،ك ذحد قاهت، ،ذ
حدقتتتتا .ذذ الراذتذ رقاذريذ متتتت ذ لستتتتتتتتتتتتتتطمناذ اذ
ذ بمأاحذم ذقبلذحدنشتتتتتتتتتتتطك ذ بشتتتتتتتتتتت اتذحدح ل ذتفكر ا

بم تتكذت تتا ذذذ، ر تتكراب بححذميحقعذحدريحصتتتتتتتتتتتتتتتلذحت
 يح  يلذذمقاهتتاذبحاذحدشتت،مذ أحلذذذذ500ذذع أ ذرلسذ

ذذ28 نكرد مذحدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،ذبها ذدخطأذت  مأهمذبتأالمل م
نيلذ ذذالموذرلذالاذحدشتت،مذ أحلذرنشتتئذذ،حدراذتع،شتتيلذ م كذمنذذرشتتأحتذحدستتنم ،ذ اذتستتكن كذ  يحذمستترًي

قد ذ م ذب كد ذذذ ذ1956ذذرك  دفلستتتتتتتتتتطمنمم ذ حألبنأبح ذغي ذبتشتتتتتتتتتتغملذحد   م ذحبكدقا ذب ي  ذحتفكق، ذبا
ذركيل ذ لسطمن، ذم  أة.ذ28المناذحهرير ذحدحاذبحدحكيم ذحأل حن، ذم ثل ذ يرح ةذحإلنشك ذبحدرد مأ،ذب اذ

إداذذذ2021/3/20ذ ي ذحدسب ذذ اذه،كقذميح   ذمشك يعذحتالر فذبميططكتا،ذحركذنشطك ذمقاهميلذ ا -
د كلذقكنين، ،ذبرخأىذذذذتشتتتتكملذد كٍلذ  كهمأي ذدلرصتتتتايذدستتتت،كهتتتتكتذحتالر فذحدر ييات ،ذرلاذرلذترضتتتت  

ذرلاذإ غتتك ذذ دلد تتلذحت ر تتكراذبحد  تتكهمأي،ذختتكصتتتتتتتتتتتتتتت ذرلذحدفدتتلذحد  تتكهمأيذ اذحدقتتا ذحد حرلتت ،ذقتتكح  
ذحتالر فذرلاذحدرأح ع.ذ

)  ذرينتتكاذألخ،تت (ذد  عذذال  تذتكتتك تتلذح ر تتكه،تت ذ م ذحد قتتاهتتتتتتتتتتتتتتمم إً قذذ عح ذذذذ28حألالتتاذذتمذ اذ ي ذذ -
 .ا رد كذ اذحدقكمنبذذدلدكي تذحدراذهام ذ ميت كحدربأركتذ

ذذر يذركصتتتفذذبححاذ بلذ لستتتطم ذحدشتتتكمم،ذحدشتتت،مذحد  كهاذر أذحدبأغيثالذ لذ لستتتطم ذذتذحدقا ذ شتتت اذ -
بقاذرحىذحد قاهميلذذذذ،بحداذحألبطكفذحدش ماذصكد ذبحألهمأذركصم

ر أذذبحدشتت،مذذذذر أذحدبأغيثاصتت ةذحدغكي ذرلاذحدشتت،مذحد  كهاذذ
،ذقبلذرريح ذر ذذصتتتتتتتتأخ ذغضتتتتتتتت ذهيذصتتتتتتتتكال ذرقيىذذذذحدبأغيثا

رقا ذذ-نصتتأةذحألهتتأىذخ فذبقف ذتضتتكم ذمعذشتت ،قاذحألهتتمأذنكيل
 .رهمأذ اذحددكدم.

-  
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بقتكم/ذغزةذرالتاذرر تات تكذ قتاذ قتاتذبالتاةذحدقتا ذ اذبرح ةذحأل -
 ذب كةذش،ينكذحدحبم ذمسؤبفذبالاةذحدقا ذبرالاذند ذإداذحألم

 يهتتتتتتتتتفذذ ضتتتتتتتتتمل ذحدشتتتتتتتتت،مذحدا ري ذذحددكملم ذدلقا ذ اذحألم 
كذهم  ذرل ك ذ لسطم ذذذذ أالكتذ ال اذلذتدكدا الموذندراذرتضا
براحذم ذحد م كتذحددل كي، ذ اذحددكدم،ذذذذب حبط ذرل ك ذ لسطم 

بقاذ كلذداذ ضتتتتتلذ بمأذ اذإخأحجذهذحذحدرقأيأذبحدشتتتتتأح  ذ م ذذ
هم  ذرل ك ذ لستتتتطم ،ذنستتتتلفذلذحددظ،مذ بذحددأ ذحددظ،مذذ ذقستتتتمذحدقا ذ اذبالاةذحدقا ذ اذحديرح ةذب م

 م .حدش اح ذبحدصكدححألنب،ك ذبحألبد،ك ذبذذم ،ذمعذرلذ رقبلاذ اذحدصكدحم ذبرلذت دلذمقكماذ اذرل
ن، ذتؤ اة - ذذًب  ذذ يم،كاذذذدر يياهكذذحتالر فذتستتتتتتتتداذذحدراذذحدصتتتتتتتتأحاذمحي ذذهاذحدقا ذرلذشتتتتتتتتيصتتتتتتتت،كتذًب

ذذما ن ذذرلاذذبرنصتتتتتتتتأيراذذإ أح حتاذم ذذشتتتتتتتتاحذذقاذذذحألخمأةذذحألريح ذ اذذحتالر فذذرلبذذذ.حديهتتتتتتتتكيلذذبكلذمدكد  ك
ذبهتتتتتتتأق ذحد قاهتتتتتتتمم ذتشتتتتتتتأياذذذم ذا ستتتتتتتأشذذذ؛بر نك هكذحدقا 

ذبرلذذبحه،تتتت ،ذذبح وذذمنتتتتكرد مذذ اَذبهتتتتَذذذبرقتتتتك حت مذذم رلكتتتتكت م
ذذدطأحذحديحقعذحألمأذذهتت،كهتت ذدفأضذذذإ هكباذت ك  ذذحتالر ف
نم ذذإلال فذذحألصتتتلمم ذحأل ضذذرصتتتحكبذ ذذمككن مذذحد ستتترًي

ذذم ذذكبغمأهبالاذحدرسركل،ذذذذ أحلذذحدش،مذالاذذ اذذتفدلذذ  ك
 .حدقا ذ اذحدفلسطمن، بحدقأىذذحألال،ك 

ذذع أىذحدفلستتتتتتطمنميلذذرال،كذذ2021/3/30   ي ذرم ذحدث ثك -
حأل ضذرتتاحذبشتتتتتتتتتتتتتتتك   مذإال،تتك ذع أىذ ي ذذذذ ي ذحأل ض،

ن مذ لستتتتتتتتتتتتتتطم ،ذذذذ بمأذم ذرل تك ذحألمت ذبرالأح ذحددتكدم،  اذ تلذرمتك  ذتيح تاهم،ذتتل متاحاذرلاذالق مذ اذًب
 برلاذالقذحدديحةذحدذيذتذتسق ذبكدرقكح .

 


