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 ّك-ابها ن�2 وجهة ع# تع.� ال-ق��� في ال�اردة ال!�ض�عات. 
 
 7-أصل مــ# فق�ات ال%ع= %اخ-9ار الل>;ة ق.ل م# ال-�9ف ی 

  ذلD EـلC-;اس ال-ق��� في ت�د ال-ي األخ�ار أو ال!قاالت %ع=
 .وم�ض�عه ال-ق��ـ� ح>7 مع

  
 ةHم# الغا #C!Jال!-�ج!ة ال!قاالت %ع= ال-ق��� ت -Kأو ابـّل 

#��Kمف #CCMغ� #CCلCس�ائPالء ن�2 وجهة إب�از ه� وUه -Kابـّال 
  ئللقار ی-Vح م!ا Cل،إس�ائ لVWاسة ال!عارضة أو ال!�U�ة ســ�اء
  .ال!_-لفة ال;�2 وجهات على اإل[الع ف�صة

  
  نالل>;ة ال!لVKة ل`Uو الق�س
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�-b!الc  
  نشUو سVاسVة

 ةV;CeWة الفلVJل والقCلة ت>اه إس�ائ!-b!اسة %ای�ن الV٤  س  

  اع-�اءات
  ل"حاخاماتiVة في األق9ى"ج!اعات الهHق�س تل!�دeع� ل-W٦   ت  
 ةVانkح>ة .. لل>!عة ال lbم# ال�ص�ل إلى األق9ى ت #Cع آالف ال!9ل;!H ٧  "ك�رونا"االح-الل  
 ا%ة ودع�ات لالع-9ام االح->اجياالح-الل ی�اصل أع!اله في أMر p٨  راضي واد  
 او�ة ت�اصل ان-فاض-ها ب�جه االح-الل %!�اجهات م-�اصلةWVr٨  ال  
 لة-b!في الق�س ال #C;]ع-قل ثالثة م�اH ٩  االح-الل  
  EKفH ا ش!ال غ�ب الق�س٨االح-اللWإك lCاك# ق�ب بW٩   م  
  ةال!9ادقة على ب;اء آالف ال�ح�اتVانeV-٩  �س في القاالس  

  اع-�اءات/ تقار�� 
 ات في  ١١٨V-اء وفW;١٠  ٢٠٢٠حالة اع-قال ل  
 ٨٤  7ة م;هWK;ال u;ا مH�;7 قلV_ة في م�Cا وشه�C١٢  ً [فال و[فلة٢٣ًشه  

  تقار��
 مقام ال;.ي م�سى #C;]�-W!ال wVة ت�ی# ت�نV;CeW١٢  وزارة األوقاف الفل  

7Kاخ-�نا ل  
 ةV;CeWات فلV9_القاس7 ..ش wVر أن�-x�١٣  ال  

 ةVات مق�سV9_ل ب�ر األن9ار: شCفه!ي خلp  ١٤  

 و الق�سU`ة لVKة الل>;ة ال!ل�-i١٥  نم# م  
  

  آراء ع�VMة
  ة٢٠٢٠عامV;CeWة الفلVJعلى الق �eاته األخVz١٦   ت�ا  

  خ�ار %االن>لC �ةأ
Targeting Yusufiya Cemetery to Judaize identity and history 17 

Israeli police impose restrictions on worshipers heading to Al-Aqsa 18  

Army Injures Many Palestinians In Jerusalem 19  

7 Palestinians injured in clashes with Israeli army 19  
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  نشUو سVاسVة
  سVاسة %ای�ن ال!b-!لة ت>اه إس�ائCل والقVJة الفلV;CeWة

  ودHع ع�اودة

جهـات فلـV;CeWة وPسـ�ائCلVة غCـ� رسـ!Vة أن ت-عـ�ل سVاسـات  -�قـع ت–" الق�س الع�Mـي"ال;اص�ة ـ 
 اإلس�ائCلي ل-ع�د على ما xانl علVه فـي ف-ـ�ة الـ�ئwV - ال�الHات ال!-b�ة {V!ا ی-عل| %ال�9اع الفلCeW;ي

ناألس.| ب�اك أوMاما، وأن ت�K أك�k سل.Vة ت>اه رئwV ح�iمة االح-الل ن-;Vاه� %`iل ش_9ي %bال %قي 
7ibفي ال .V} �ق #CC!ال�س #C.ة عل!ا أن ال>انVلCة واإلس�ائV;CeWه األوسا� الفلuا یلي %ع= ما تق�له ه!

اك-�Vا ب-b��9ات ع!�مVة ح�ل سVاسة %ای�ن ال!ـ�ادة حVـال الـ�9اع، وxـ�ر ن-;Vـاه� م اع!ـه %أنـه ی-!-ـع 
وض!# . زّ%9�اقة ع!Vقة مع %ای�ن {V!ا ع.�ت الWلeة الفلV;CeWة ع# أملها %!��� م;9ف وغ�C م;bا

ً جان�ـا مـا عـ�ا مـا تـ7 ت;فCـuه م;هـا، "نصفقة القـ�" رx# "م�ار"ق�اءة %_��e ع��Jة وم�ادئ عامة ی-�قع 
ًوتb�ی�ا نقل الWفارة األم��Viة إلى الق�س، {V!ا ع�ا ذلE فإن %ای�ن ل# Hع-.� هuه ال_eة أساسا لل-��Wة 

ــC# الeــ ــى تــ��Wة مــ# خــالل ال!فاوضــات ب ــC# الeــ�فC#، بــل ســVع!ل عل حــل "�فC# م.;Vــة علــى أســاس ب
#C-ضـ7 . "ال�ول pأ ��UCة، بل سـVMفة الغ�Jة ل!;ا[| في الVلC7 اإلس�ائJاسة الVW% ق.ل %ای�نH #ه لHأ�Mو

نض!# ت��Wة نهائVة بC# ال�eفC# م�جbا أن تل>7 اإلدارة ال>�ی�ة االس-eVان في الـJفة الغ�VMـة مـ# دو 
ك!ـا ی-�قـع أن HعCـ� . !M�Wbة لالسـ-eVان x!ـا bHـ�ث اآلنت>!C�ه نهائVا، ول# تW!ح بهuه الkKافة غ�C ال

%ای�ن ال-ف�CK في القVeعة ال-ي ح�ثl بC# ال�الHات ال!-b�ة ومUسWات دولVـة ناقـ�ة إلسـ�ائCل، x!ـا i!Hـ# 
 إن "م�ار"وض!# هuه ال-�جbVات Hق�ل . أن HعC� ال�ع7 األم��iي إلى وxالة األون�وا ال-ا%عة لألم7 ال!-b�ة

العالقـات االق-ـ9ادHة والـVWاسVة بـC# اإلدارة األم��Viـة والـWلeة الفلـV;CeWة، حCـ� Hع-.�هـا %ای�ن سـV>�د 
  .... %ای�ن م��xا أساسVا في ال!;eقة

 Hـ�xu-Wوفي ال;قا� ال-ي ت-عل| %إسـ�ائCل ضـ!# هـuه الـVWاسة ومـ# ال!قارنـة بـC# األمـw والCـ�م 
فلـCeW;ي علـى أسـاس حـل الـ�ول-C# معارضـا  ال–رؤ�-ـه ل-ـ��Wة الـ�9اع اإلسـ�ائCلي  أوMاما ع�ض" م�ار"

  ...ًنV.Wا االس-eVاني ال.;اءًاالس-eVان، وم�ا��ا له في أحW# األح�ال ما ل>7، 
 ومـا سـ�قها مـ# "نصـفقة القـ�"ًقام ت�امD ب-.;ـي ال�ؤ�ـة اإلسـ�ائCلVة لل-ـ��Wة، فارضـا في ال!قابل 

ــ�س عاصــ!ة م�حــ�ة إلســ�ا ــ�اف %الق ــة نقــل الــWفارة إلــى القــ�س، واالع- Vات ال�ولWســU!ل ومالحقــة الCئ
  ....قال�اع!ة للفلCC;CeW#، مkل وxالة األون�وا، ال!ib!ة ال>;ائVة ال�ولVة، م>لw حق� اإلنWان، وغ�Cها

وفي ملف العالقة مع الWلeة الفلV;CeWة �xu-WH دع7 إدارة أوMاما الWلeة الفلV;CeWة اق-9ادHا، 
 أن %ایـ�ن xـان سـا%قا "مـ�ار"و�ـ�xu . 7 االق-ـ9ادp ع;هـاول7 تbاص�ها سVاسVا، في حC# قeع ت�امD الـ�ع

  ....ش��iا في xل هuا الVWاسات ال-ي قام ت�امD %إح�اث قVeعة معها
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غ�C أن ه;اك ع�امل ق� تWاه7 في تع�Ci األج�اء ال-ي xانl بC# إس�ائCل وت�امD في عه� %ای�ن 
  :  وهي على ال;�b ال-الي"م�ار"وف| رؤ�ة 

  : أوال
pهي غ�C ال!W.�قة بC# الC!V# اإلس�ائCلي والbـ ب ال>!هـ�ر اإلسـ�ائCلي، وهـي �ـاه�ة حالة ال-!ا

ــ� مـــW.�قة فـــي الـــVWاسة اإلســ�ائCلVة Cاإلســـ. غ #Cــ!Vا أن الbـــان واضـــx ـــ�Cـــ ب حbفـــا للVلي %ـــات حلCائ�
   ...pال>!ه�ر
xpــان الbــ ب ال>!هــ�ر ی-bــ�ل أكkــ� فــأك�k إلــى حــ ب C!H;ــي م-eــ�ف وخاصــة فــي عهــ� ت�امــD و

وه� [�عا . س�ائCلا نق�ا للb ب ال�H!ق�ا[ي ت>اه م�اقفه م# إس�ائCل واصفا إHاها %الع�اء للCه�د وإلوم�جه
  ....H>افي الV�bقة

  : ًثانVا
ال-�س�ات الWل.Vة ال-ي ح!لها %ای�ن م# ف-�ة إدارة أوMاما وما شابها م# ت�ت� مع إس�ائCل ع!�ما، 

ني، ال-��Wة مع الفلCC;CeW#، واالس-eVان، وغ�Cها م# ون-;Vاه� خ�9صا، في xل ما ی-عل| %ال!لف اإلی�ا
#Cف�eال #Cا ذات [ا%ع م.�ئي بHاJاه�، وف| . قV;-ای�ن ون% #Cة بV9_`ا ی-عل| %العالقات ال!V} ی�ا�bوت

 إهانــة %ایــ�ن فــي إحــ�c ز�اراتــه : للــ�ع7 ال�اضــح للV!ــC# ل-�امــD، وثانVــا: فقــ� شــابها ال-ــ�ت�، أوال"مــ�ار"
ه� ن-;Vاه� %ع�م ب;اء وح�ات اس-eVانVة في الق�س، وفـي أث;ـاء ز�ارتـه أعل;ـl إسـ�ائCل إلس�ائCل، ح�C تع

 EVة نا�V9_`ع�ره %اإلهانة ال`% D.Wا وت�Ckx ای�ن% DJان م!ا أغi!اني في ذات الeV-ع# ال.;اء االس
ــWل�ك ــا. عــ# الــVWاسVة مــ# هــuا ال kألة :وثالWق�ا[ي مــ# ال!ــ!H�ــ  تbــ�الت فــي م�ا�ــ� ق�اعــ� الbــ ب ال

 أشار إلى "غال�ب"و��xu-W ال-ق��� اس-eالعا ن`�ه معه� األ%bاث األم��iي . لفلV;CeWة وت��Wة ال�9اعا
أن أقل م# ن9ف ال!�U�ی# للb ب ال�H!ق�ا[ي ع.�وا ع# تأیC�ه7 إلس�ائCل، بC;!ا xانl ن�Wة الuی# أیـ�وا 

دH!�غ�ا{Vـة حـ�ثl فـي ق�اعـ� ال>انD الفلCeW;ي األعلى م;u ع`��# عاما وهuا Hع�د إلى تغ�Cات ف��Kـة و
 .الb ب ال�H!ق�ا[ي

��c ال�اح� اإلس�ائCلي في معه� الVWاسة واالس-�اتV<Vة دx-�ر أودp أفC;-ال إنه مع دخ�له إلى و
 � قال.lC األبV= س�iV %ان-2ار الـ�ئwV %ایـ�ن V!xـة مـ# ال!ـWائل ال_ارجVـة ال!ـ`-علة خاصـة فـي ال̀ـ ن

 فـإن %ایـ�ن یـ�لي "D<H أن تع�د ال�الHات ال!-b�ة إلى ال�Vادة": ومkل!ا جW� في مقال له %ع;�ان. األوس�
أه!Vة �C.xة للVWاسة ال_ارجVة، وق� أعل# ع# تعCC;ات في وزارته في م>ال األم# الق�مي ق.ـل أp م>ـال 

  .آخ�، %!ا في ذلE االق-9اد والb9ة، xي ی;قل هuه ال�سالة
نوس ی-�جـه إلـى ال!�ضـ�ع؟ مـاذا سـ�iV مiـان قو�-Wاءل أفC;-ال ما خ�e %ای�ن لل`� األوسـ�؟ %ـأp در

م;eق-;ا في سل7 أول��اته؟ ما هي ال-�ت�ات واالض�eارات بC# أه�اف ال�الHات ال!-b�ة ومـ9الbها و�V!هـا 
ومـا ال!عــاني ال-ـي تW-_لــ9ها . ق%ال;ـ�Wة للـ`� األوســ�، وال-ـي س-ــ�eJ إدارة %ایـ�ن إلــى ال!;ـاورة فCهــا

  إس�ائCل؟
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ل Hع�د ال�اح� لل!اضي %الق�ل إنه في م;اص�ه فـي الKـ�نغ�س واإلدارة وفي مbاولة لفه7 ال!W-ق.
فــي العقــ�د الkالثــة األخCــ�ة، تعــ�ف %ایــ�ن عــ# kxــD علــى إخفاقــات ال�الHــات ال!-bــ�ة فــي إحــ�اث تbــ�الت 

� األوســ� ــى ال-ــ��Wة ال�ائ!ــة ال-ــي حــاول . قإH>ابVــة فــي الـ̀ـ و�قــ�ل أفC;-ــال إن انهVــار ال!فاوضــات عل
 الع!ــل علCهــا أدc إلــى ان-فاضــة مــWلbة فــي األراضــي الفلــV;CeWة وxــل جهــ�د ت��bــE نالــ�ئx wVلC;-ــ�

#CC;CeWل والفلـCإسـ�ائ #Cقة بkأزمة ال lوع!ق lة ف`لVاسVWة ال�CW!ـاف�2 ال>ـ�د "وتـا%ع . الb!نسـعى ال
  . ...قفي إدارة ب�ش ألح�اث م�CWة ت�bل دH!ق�ا[ي في ال`� األوس�

مج الbـ ب الـ�H!ق�ا[ي وتـb��9ات �xـار ال!ـUWولC# الـuی# وع# ذلE ی-�قع أنه على أسـاس ب�نـا
 � ــة %ال;ــ�Wة للـ̀ـ Vــة ال-الVلiVــ�� الهe_ه، ی�ســ7 الWــه نفــ ــه ومقاالت ــه، وأق�ال ــ;ه7 %ایــ�ن فــي ح�iم- Cقع

إعـادة ب;ـاء : س-;`أ سVاسة ال�الHات ال!-b�ة في ال!;eقة م# م�ادئ الVWاسة ال_ارجVة األوسـع: األوس�
 الـ�H!ق�ا[ي، الـpu ب;-ـه ال�الHـات ال!-bـ�ة %عـ� الbـ�ب العال!Vـة الkانVـة؛ وتع �ــ  - ال;2ـام الـ�ولي اللC.�الـي

   ...ال�H!ق�ا[Vة في أرجاء العال7
ــات ال!-bــ�ة مــ9الح  Hــال;ف� فــي الــ`� األوســ�، ال تــ ال لل�ال قو�MأHــه ورغــ7 تعلقهــا ال!ــ-قل� %

�pل ال;�و إلی�ان، وال�bب ض� أم# إس�ائCل، ال-�ف| ال�b للeاقة، وم;ع ال-b: م-�اصلة في ال!;eقة، مkل
cك!ــا تــWعى ال�الHــات ال!-bــ�ة إلــى م �ــ� مــ# ال-ــ�از بــC# مــW-� ال- امهــا %االســ-ق�ار وال��bــة . اإلرهــاب ن

وال-ـي تقـ7J مـ# القـ�ة ) ال-ـي ال i!Hـ# االن-ـ9ار فCهـا(قواألم# فـي ال!;eقـة وMـC# الغـ� فـي ال!�اجهـات 
  ...األم��Viة

  ١٠ صفbة ١٠/١/٢٠٢١الق�س الع�Mي 
***  

  اع-�اءات
   تW-ع� لeق�س تل!�دHة في األق9ى"ج!اعات الهiVل"حاخامات 

 

، - فلــCeW# ال!b-لــة  �;]�-W7 مــb-األقــ9ىیــ�من اقــ �<Wاحــات ال!ــ% ،wVوأفــادت دائــ�ة .  ال_!ــ
 تlb ح!اHـة - أوقاف الق�س ال!b-لة، %أن ع�دا م# ال!C;]�-W# اق-b!�ا األق9ى م# جهة %اب ال!غارMة

  .ائCلي، ونفuوا ج�الت اس-ف از�ة في ال!iانش�[ة االح-الل اإلس�
» الVاه� و�.�«وتأتي االق-bامات %ال- ام# مع دع�ات إلى أداء [ق�س تل!�دHة سVق�دها الbاخام 

  .ال!-�eفة» ج!اعات الهiVل«وع�د م# حاخامات 
 فـي بلـ�ة ال;.ـي صـ!�Uل قـJاء القـ�س ًال�ات االحـ-الل اإلسـ�ائCلي صـ�اح ال_!ـwV، م;ـ وه�مl ق

b!ــاوالت الb!ل p�9ا%ــة لل-ــMال� pه7 ال!�جــ�دة فــي حــي وادCــا اع-ــ79 أهــالي ســل�ان، فــي أراضــ!V} ،لــة-
  .االح-الل ت>��فها

ــ ال ی-Kــ� مــ#  ــ�ة صــ�اح أمــw، وهــ�مl م; نوأفــاد م�ا[;ــ� أن آلVــات االحــ-الل اق-b!ــl ال.ل  ٣ن
  .ك�فانات
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 لل-;ـ ه فـي ق��ـة وفي وقl ساب|، صادرت ق�ات االح-الل خC-!V# وم�اف| صVbة م-;قلـة ومعـ�ات
ــC# . ال;.ــي صــ!�ئCل -!Vــى خ ــ�ب مــ�خل ال;.ــي صــ!�ئCل، واســ-�لl عل ــ�ات االحــ-الل أرضــا ق واق-b!ــl ق

  .م-;قل-C#، وح!امات، وع`D ص;اعي، ومقاع� و[اوالت، ومW-ل مات xه�MائVة
  ١١ص/٨/١/٢٠٢١ال�س-�ر 

***  
  االح-الل H!;ع آالف ال!9لC# .. لل>!عة الkانVة

  "ك�رونا" تlb ح>ة م# ال�ص�ل إلى األق9ى
 

ــام" -  القـــ�س ـــl ":األHـ ـــي القCـــ�د حال ــ-الل قـــ�ات ف�ضـــ-ها ال- ــ�ائCلي االحـ ــ# ندو اإلسـ  آالف ت!iـ
#C;]إلى ال�ص�ل م# ال!�ا �<W!األق9ى، ال ،wال>!عة صالة ألداء أم. 

lة ال.�ا%ات على ت�اج�ت ال-ي االح-الل، ش�[ة وم;عVة، لل.ل�ة ال_ارج!H�الق #C;]م# ال!�ا �Cغ 
ــiان ــــ�ة ســ ــ# ال.ل ــا، مــ ــ-ه7 وMال-ــــالي دخ�لهــ ــ# م;عــ ــ�ل مــ ــى ال�صــ ـــW>� إلــ ــ9الة ألداء األقــــ9ى ال!ـ  .الــ

 الق�H!ــة ال.لـ�ة سـiان مـ# ال!ـ9لC# مـ# م�ـات عــ�ة مـ# إال خالVـة، شـ�ه األقـ9ى ال!ـW>� سـاحات وMـ�ت
 .ال!W>� إلى ال�ص�ل م# ت!i;�ا الuی#

ــة ال.�ا%ــات ع;ــ� االحــ-الل شــ�[ة وان-ــ`�ت Vــة؛ لل.لــ�ة ال_ارج!H�ــ�اعي الق ــ�د تC.eــ| ب Cــي الق  ال-
 ت �� ل!Wافة االب-عاد م# ال!�ا[;C# م;ع فCها %!ا ،"ك�رونا" ان-`ار م# للb� اإلس�ائCلVة ال�ibمة ف�ض-ها

 .م;ازله7 ع# واح� كCل�م-� على

 مـ# ال!ـ9لC# م;ـع ال>!عة خ�eة في الفلV;CeWة، وال�Hار الق�س مف-ي حCW#، دمحم ال`Vخ وأدان
 االق-bامـات {Vـه ت-kKـف وقـl في ك�رونا، ف�Cوس ان-`ار م;ع غeاء تlb ألق9ىا ال!W>� إلى ال�ص�ل

 .األق9ى لل!W>� اإلس�ائCلVة

 الـJفة أو األقـ9ى وال!ـW>� الق�س في س�اء اإلس�ائCلي ال-9عC� م¡�ة م# حCW# ال`Vخ وحuر
 .االس-eVانVة وال;`ا[ات االح-الل وق�ات ال!C;]�-W# اع-�اءات خالل م# الغ�VMة،

 .ان-2ارها [ال ال-ي الفلV;CeWة ال�[;Vة ال�ح�ة تbقC| إلى حCW# ال`Vخ ودعا

 ال.لـ�ة أسـ�ار قـ�ب الـ9الة أداء مـ# الفلـCC;CeW# عـ`�ات اإلسـ�ائCلي االحـ-الل شـ�[ة م;عـl ك!ا
 .اإلغالق ق�Cد ان-هاك ب�اعي %عJه7 على مالVة غ�امات وف�ضl الق�H!ة،

 م;ــع بــ ع7 القCـ�د هــuه االحــ-الل قـ�ات فCهــا فــ�ضت ال-ـي ال-ــ�الي علــى الkانVـة ال>!عــة هــي وهـuه
  .ك�رونا ف�Cوس ان-`ار

  ٩/١/٢٠٢١األHام 
*** 

  
  
 



  

 
٨

  االح-الل ی�اصل أع!اله في أراضي وادp رMا%ة ودع�ات لالع-9ام االح->اجي
 

واصلl آلVات وج�افـات و[ـ�اق7 تا%عـة ل!UسـWات االحـ-الل، الCـ�م ال_!ـwV، أع!الهـا فـي أراضـي 
 pــي واد ــ�ةال!ــ�ا[;C# ف ــة ب.ل ــ9الح مــ`ار�ع اســ-eVانVة  ال!ــW>� األقــ9ى ج;ــ�ب ســل�ان رMا% ال!�ــارك، ل

ته���Hة، في حC# ی�اصل أصbاب األراضي اع-9امه7 ورMا[ه7 في أراضCه7 وس� مbاوالت ل��� أع!ال 
 .ال-_��D فCها

فـي ال�قـl نفـWه، دعـl ل>;ـة الـ�فاع عـ# أراضـي وعقـارات سـل�ان أهـالي ال.لـ�ة لل!ـ`ارxة الCــ�م 
wV في اع-9ام ض� إجـ�اءات سـلeات االحـ-الل ا ومbـاوالت االسـ-Vالء علـى أراضـي ال!ـ�ا[;C# فـي ال_!

pةوقال ع .ال�اد;C;7 أب� س��Kالل>;ة ع.� ال �J: " �9اني م_ـeV-ع!ل على ب;اء حي اسH إن االح-الل
e;!في ال Eلuة الالزمة لV-b-ة الV;.ا%ة، وأع� الMال� pفي أعلى حي واد #CCWه�د الف�نCرا مـ# "قـةللuـbم ،ً

 مW-�[;ة في األراضي ال-ي اح-لl في العام ١١ِّأن ال_�eة مق�مة ل-��bلها إلى مW-�[;ة x!ا ح�ث مع 
، ح�C أقام االح-الل مW-�[;ات جفعـات زئVـ� وجCلـ� ومعالVـة أدومـ7V وج.ـل أبـ� غ;ـ7V فـي األراضـي ٦٧

Jعة %ادعاء أنها م;ا[| خV.eة الHة ح!اeلW% ى!Wة  .�اءال-ي صادرتها ما تVJة أن القـ;C;أب� سـ �xوذ
األه7 في هuه األHام وال-ي تb-اج إلى ح!لة إعالمVـة xاملـة هـي حـي وادp ال�Mا%ـة الـbH puـاول االحـ-الل 
فــ�ض واقــع ج�یــ� {Vــه، حCــ� صــادر أراضــVه، وفــ�ض ســ�eVته علCهــا %ادعــاء أنهــا أراضــي حــ�ائ| عامــة 

  .وح�ائ| سVاحVة
  ٧/١/٢٠٢١م�قع م�ی;ة الق�س 

*** 
Vrاو�ة ت�اصل ان-فاض-ها ب�جه االح-الل %!�اجهات م-�اصلةالW  

 

ٍوســ� القــ�س ال!b-لــة ان-فاضــ-ها ب�جــه االحــ-الل الــ9ه�Cني %!�اجهــات  الVrــWاو�ة ت�اصــل بلــ�ة
ٍم-�اصلة م;u أك�k م# عام، رغ7 اع-قال عـ�ٍد C.xـ� مـ# أب;ائهـا، وتـ9اع� سVاسـات ال-;CKـل ال�CمVـة ال-ـي  ٍ

  .ه�Cني وأجه ته %b| أهالي الWVrاو�ةت!ارسها ق�ات االح-الل ال9
، ال!�اجهـات ضـ� قـ�ات االحـ-الل فـي ٢٠٢١ن xـان� ٨وفي هuا الVWاق، ت>�دت مWاء ال>!عة، 

ٍال.لــ�ة، وام-ــ�ت ح-ــى ســاعات م-ــأخ�ة مــ# اللCــل، وشــ!لl ال!�اجهــات عــ�ة أحVــاء فــي ال.لــ�ة، واســ-ه�ف  َ
ًوال!ف�قعات، وتb�ی�ا ) ال!�ل�ت�ف(ت الbارقة ش�اب الWVrاو�ة خاللها ق�ات االح-الل ال9ه�Cني %ال جاجا

م�اشـ�ة ب جاجـة  إصا%ة أصl.C إح�c م��xات ق�ات االح-الل .في حي ال`هC� دمحم ع.C�، وس� الWVrاو�ة
ًوأ[لقl الق�ات ال�صاص ال!eا[ي وق;ابل ال�9ت ووا%ـال مـ#  خالل ال!�اجهات،) ق;.لة م�ل�ت�ف(حارقة 

، ول7 ی.لـغ عـ# اع-قـاالت أو ق;ابل الغاز الWام على ال`�ان وا �C-Wل ع`�ائي وهi`% ،ل!;ازل في ال.ل�ةp ٍ
#C;]صف�ف ال!�ا #Cاصا%ات م�اش�ة ب.  

  ٩/١/٢٠٢١م�قع م�ی;ة الق�س 
***  



  

 
٩

  االح-الل Hع-قل ثالثة م�ا[;C# في الق�س ال!b-لة
 

 ،ال>!عــة اع-قلــl قــ�ات االحــ-الل، مــWاء -  دHــاال ج��bــان-  الVbــاة ال>�یــ�ة - القــ�س ال!b-لــة 
ثالثة م�ا[;C# م# سiان حارة الWع�Hة داخل أس�ار ال.ل�ة الق�H!ة في الق�س ال!b-لة وت7 اق-Vاده7 لغ�ف 

 .تbقC| ش�[ة الق`لة في %اب ال_لCل
 %ـ�9رة ال>!عـةوقال ال;اش� ال!ق�سي عـالء الbـ�اد، %ـإن الـ`�[ة اق-b!ـl حـارة الـWع�Hة مـWاء 

 . ل2bة ت�اج�نا داخل ال!; لمفاج�ة %b>ة إلقاء الb>ارة ص�ب ج;�د االح-الل،
 ".واأل[فالكان ه;الE اع-�اء ساف� م# ق.ل ق�ات االح-الل على ال;Wاء "وأضاف 

و�-ا%ع الb�اد، أ[لقl ق�ات االح-الل ق;ابـل الـ�9ت ت>ـاه ال!ـ�ا[;C# ع;ـ�ما حـاول�ا إ%عـاد ال;ـWاء 
نارة دو سـ.D وتbـl ذرائـع cوأوضح، %أن ق�ات االح-الل بـC# الفC;ـة واألخـ� تقـ-7b الbـ ".واال[فال ع;ه7

وح>ج وا�Vه ح�C تق�م %اع-قال اال[فال وال-ي xان آخ�ها ق.ل ی�مC# %اع-قال ن>لى الeفل ی�سف ال�الغ 
: و�ـ�xu أن ال!ع-قلـC# هـ7 .ن س;�ات والpu تـ7 اإلفـ�اج ع;ـه %عـ� تbقCـ| لـWاعات دو سـ.١٠Dم# الع!� 

وجـاء ذلـE %عـ� االع-ـ�اء علـى عـ�د مـ# أ[فـال ، "خال� ال�جاني، ون>له وجهاد الـ�جاني، و�عقـ�ب الـ�%اغ"
  .اإلس�ائCليالbارة بuر�عة إلقاء الb>ارة على ج;�د االح-الل 

  ٩/١/٢٠٢١الVbاة ال>�ی�ة 
*** 

 EKفH ا ش!ال غ�ب الق�س٨االح-اللWإك lCاك# ق�ب بWم   
 

# قـ�ات االحــ-الل اإلسـ�ائCلي، یــ�م ال_!ـwV، عــ�دا مـ# مــWاك  فiKــl– ال>�یـ�ة الVbــاة – القـ�س
وأفاد شه�د Vzان، %أن ج;�د االح-الل  .ال!�ا[;C# ق�ب بل�ة بlC إكWا ش!ال غ�ب م�ی;ة الق�س ال!b-لة

 مWاك# م�iنة م# الV�9ح تع�د لعائلة ال�وا�EV واس-�ل�ا ٨اق-b!�ا ت>!عا ب�و�ا ق�ب بlC إكWا، وف�iKا 
  .ك وأس�ته مWاك# �zارة ع# م; ل Hع�د لل!�ا[# خلCل أب� داه�٣على مع�اتها، م;ها 

  ٨/١/٢٠٢١الVbاة ال>�ی�ة 
*** 
   في الق�ساالس-eVانVةال!9ادقة على ب;اء آالف ال�ح�ات 

 

صــادقl بل�Hــة القــ�س ال!b-لــة یــ�م أمــw ال_!ــwV، علــى ب;ــاء حــي  -   صــفا–القــ�س ال!b-لــة 
 .اس-eVاني ج�ی� ج;�Mي غ�Mي ال!�ی;ة وذلE %ع� رد ج!Vع االع-�اضات

دHة الع.��ة، أن الb�ی� ی�ور ع# ح�ش Hع-.� م;eقـة خـ�Jاء، االق-9ا" جل�wM"وذ�xت صVbفة 
  . على مWاحة ق�ا%ة األلف دون7االس-eVاني الbيوت!l ال!9ادقة على ب;اء 
  . وح�ة ح!اHة٣٠٠ آالف وح�ة اس-eVانVة، %اإلضافة ل.;اء p٥و�b-� الbي على 

  ٨/١/٢٠٢١وxالة الb9افة الفلV;CeWة صفا 
*** 



  

 
١٠

  اع-�اءات/ تقار�� 
  ٢٠٢٠الة اع-قال ل;Wاء وف-Vات في ح ١١٨

 

أن سـلeات االحـ-الل واصـلl خـالل العـام ال!اضـي اسـ-ه�اف  cاألس� أك� م�x  فلCeW# ل�راسات
  x�!رص� ال �Cح ،Dیuوال-ع |Cقb-ات %االع-قال واالس-�عاء والV;CeWات الفلV-اء والفW;حالـة ) ١١٨(ال

 .اع-قال غال.C-ها م# م�ی;ة الق�س ال!b-لة
ــال مــ�ی ــي بVــان صــbفيوق ــاض األشــق�، ف ــWاء : � ال!�xــ  ال�احــ� ر� إن االحــ-الل HــW-ه�ف ال;

ِوالف-Vات الفلV;CeWات %االع-قاالت واالس-�عاءات، ولk-WH 7# القاص�ات م;ه# و�C.xات الW# وال!��Jات 
وال>��bات به�ف ردعه# ع# ال!`ارxة في مقاومة االح-الل وم;اهJة سVاس-ه اإلج�امVـة ح-ـى لـ� xـان 

ال!ــW>�  د الK-ا%ــة وال-ع.Cــ� عــ# الــ�أp علــى م�اقــع ال-�اصــل االج-!ــاعي، ومــ;عه# مــ# ال�Mــا� فــي%!>ــ�
 .لل�فاع ع;ه األق9ى

 أسـ�Cة فلـV;CeWة، ٣٦ن ال ی ال ��Hع في س># ال�ام� ٢٠٢٠وأوضح األشق� أنه مع نهاHة عام 
ًأما، ل�یه# الع`�ات م# األب;اء، و) ١٣(ّم;ه#   أسـ�Cات ٨، و"%ـال ته!ـة"pار قCـ� االع-قـال اإلد أسـ�Cات ٣ّ

قHقCJ# أحiاما %الW># ف�   أس�Cات اع-قل# %ع� إصاب-ه# %ال�صاص، في حC# ال یـ ال ٨ س;�ات، و١٠ً
 Dع-قل ال;ائH خال� ج�ار"االح-الل " u;قها١٥مb% ا!i9�ر حH شه�ا دو أن ً  .ن

ــ Cات، حV;CeWالقاصــ�ات الفلــ #k-W�٥ اع-قــل وأشــار األشــق� إلــى أن اع-قــاالت االحــ-الل لــ7 تــ 
ة: "قاصــ�ات وهــ# ـ̀ـ ً عامــا، فــي ســاحات ال!ــW>� األقـــ9ى ١٧، "مــ�ام ال;-ــ`ة"ً عامــا، و١٦، "مVــار ال;-

، والـpu وجـه لـه "ن2!ـى أبـ� %iـ�"ً عاما، م# Hع.� وهى ن>ل األسـ�C ١٦" إH!ان أب� %�i"ال!�ارك، والف-اة 
آHـة "تها، والف-ـاة ال!ق�سـVة االح-الل ته!ة ق-ل ج;�b% p>� في م;-ـ9ف العـام، واع-قلـl مـ�تC# مـع والـ�

#WــVbالنــي"ً عامــا، والف-ــاة ١٧" مVK١٨" ر�!ــا ال ، �iWخــالل م�ورهــا علــى حــاج  عــ ،#Cعامــا مــ# ج;ــ p ً
 .ال_لCل، وأ[ل| س�احها %ع� أHام مقابل غ�امة مالVة  عاما م#١٨" آم;ة أب� ت�xي"والف-اة 

 اع-قال الeال�ات ال>امVrات
ّون�ه األشق� إلى أن االح-الل صع � العـام ال!اضـي مـ# اسـ-ه�اف الeال�ـات ال>امVrـات %االع-قـال ّ

 حــاالت اع-قــال ١٠وال-bقCــ| القاســي %ادعــاء نــ`ا[ه# فــي الع!ــل الeالبــي ال-��bــJي، حCــ� رصــ�ت 
ل>امVrــات فلــV;CeWات، %عــJه# أفــ�ج ع;هــا %عــ� ال-bقCــ| لــWاعات، وأخ��ــات أمــCJ# عــ�ة شــه�ر فــي 

 . ع�د م;ه# قC� االع-قال ح-ى اآلناالع-قال وأ[ل| س�احه#، في حC# ال ی ال
  

رام هللا، وحi!ــl  مــ#" إیلVــاء أبــ� ح>لــة: " [ال�ــات ال یــ ل# رهــ# االع-قــال وهــ#٤وأشــار إلــى أن 
رMـا "والeال�ة  نابلw م#" لVان ن ار xای�"م# م�ی;ة ال.�Cة، و" شuا ال��eل" ً شه�ا، والeال�ة ١١%الW># لـ 

 .هللا، وج!Vعه# [ال�ات في جامعة ب�Cز�lم# بل�ة بC-�نVا غ�ب رام " فه!ي عاصي
 اع-قال أس�Cات م�bرات 



  

 
١١

نوأضاف األشق� أن االح-الل واصل اس-ه�اف األس�Cات ال!�bرات م# س>� االحـ-الل %االع-قـال 
؛ ح�C أعاد اع-قال   عامـا مـ# م�ی;ـة رام هللا %عـ� ٢٦" c%ـ`� ال��eـل : ّ أس�Cات م�bرات وه#c٦م�ة أخ�

�iWقافها على حاج  عHقها ق�ار اع-قال إدار إb% وص�ر ،p pعامـا٢٦" (قش�و دمحم ال.ـ�ن" أشه�، و٤ ً (
نم# بlC ل7b، أعاد االح-الل اع-قالهـا %عـ� م�اه!ـة م; لهـا، ولـH 7!ـ= علـى إ[ـالق سـ�احها مـ# سـ>� 

pاالح-الل س� شه��# فق�، وص�ر %bقها ق�ار اع-قال إدار  cأشه�٦ . 
 ال!�ا%eات اس-ه�اف 

ــا واصــل االحــ-الل ا ــي ال!ــW>� األقـــ9ى %االع-قــال واإل%عــاد والغ�امـــات ك! ســـ-ه�اف ال!�ا%eــات ف
ع�ة م�ات خالل العام، وأ%ع�ها ع# ال!W>� األق9ى س-ة  "ه;ادp الbل�اني" ال!الVة، ح�C اع-قل ال!�ا%eة

��ــة "ً عامــا، والbارســة علــى ب�ا%ــة ال;ــWاء فــي ال!ــW>� األقــ9ى ٦٠" pعایــ�ة الــC9�او"أشــه�، واع-قــل 
واع-قـل ال!�ا%eـة ال!ق�سـVة  .ًاء تأدHة ع!لها، وأف�ج ع;ها %`�� اإل%عـاد عـ# ال!ـW>� أسـ.�عاأث;" س�حان

أث;اء خ�وجها م# ال!W>� األق9ى وق�ر إ%عادها أس.�عا ع# ال!W>� األق9ى، وال!�ا%eة " رائ�ة ال_لCلي"
 .م# ساحات ال!W>� األق9ى ال!�ارك" ن�WVة خ���"و" نهلة صVام"و" خ�H>ة ص���"

 pقال اإلداراالع- 
pوCM# األشق� أن االح-الل واصل إص�ار أوام� االع-قال اإلدار %bـ| ال;ـWاء الفلـV;CeWات، حCـ�  ّ

 أس�Cات بC# ج�یـ� وت>�یـ�، فـي حـC# p٣ ق�ارات اع-قال إدار %b| ٨أص�ر االح-الل خالل العام ال!اضي 
p ص�ر %bقها ق�ار اع-قال إدار c%`� ال��eل م# ال.�Cة،:  أس�Cات ره# االع-قال ح-ى اآلن وه#٣ال ت ال 

٤ DـــCe_ـــاد ل>ـــان ال!ـــ�أة ) ً عامـــا٥٧( أشـــه�، وخ-ـــام الbات wVة ورئـــ��Wة نـــeمـــ# رام هللا، وهـــى ناشـــ
م# بCـl لbـ7 وصـ�ر %bقهـا قـ�ار " ق أشه�، وش�و ال.�نp٦الفلV;CeWة، وص�ر %bقها ق�ار اع-قال إدار 

الع�ی� م# االن-هاكات ال-ـي تع�ضـl لهـا ورص� األشق�  أوضاع ص�rة .ن أشه� دو ته!ةp٦اع-قال إدار 
 ، ناألس�Cات خالل العام ال!اضي، ح�C واصلl إدارة الW>� ان-هاكها لbق� األس�Cات في س># ال�ام� ق ن
 ،#<Wات داخـل الـJهـا حقهـ# فـي تلقـي عـالج لل!��ـCة، %!ـا فeVWـاة ال�ـVbل مق�مات الx #وح�مانه# م

ــا  .فــي أجــWاده# لعــ�م تقــ�7H العــالج ال!;اســDوالالتــي ت-ــJا�z معانــاته# مــع اســ-فbال األمــ�اض  ك!
ِغــ�ف األسـ�Cات وال-;CKــل بهـ# وفــ�ض عق�Mـات م-عــ�دة %bقهـ#، ولــ7 تــف  اق-bـام واصـلl اإلدارة ع!لVــات

 ��ب�ع�ها ب-�DCx تلف�نات ع!�مVة في الW># للW!اح لألس�Cات %االت9ال بuو�ه# وخاصة في سVاق و
نوت;-هـE إدارة الـW>� خـ�9صVة األسـ�Cات ب�ضـع  .�xرونـا أشـه� بuر�عـة جائbـة ٧ال �ارات ألكkـ� مـ# 

ّكام�Cات م�ا��ة في ساحة الف�رة، ح�C ت�eJ األس�Cات لل_�وج إلCها وه# %الل�اس ال`�عي، x!ا ت`-Kي 
األس�Cات م# ازدHاد مع�الت ال�[�Mة في الغ�ف، إلـى جانـD عـ�م وجـ�د أبـ�اب لل!ـ�احV=، وال تـ ال ت!;ـع 

 أســ�Cات ٦وال تــ ال ســلeات االحــ-الل ته!ــل م-ا%عــة وعــالج  .ألشــغال الC�و�ــةدخــ�ل األغــ�اض ال_اصــة %ا
ــC# العـــالج الـــالزم ألوضـــاعه#  ج��bــات وم��ـــJات HعـــانC# مـــ# �ــ�وف صـــVbة صـــ�rة للغاHـــة، وال ی-لق

ــى مقـــ�م-ه# ال!ق�ســـVة  ــVb9ة، وفـ ــ�اه;ة"إســـ�اء ال>عـــاب�V، و"الـ ــ  فلـــ ."أنـــWام شـ ــD م�xـ CeW# و[الـ
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نال!UسWات ال�ولVة ال!ع;Vة %ـ`Uو ال!ـ�أة، %ال-ـ�خل لb!اHـة نـWاء فلـCeW# مـ# جـ�ائ7 االحـ-الل وخاصـة 
  .ناالع-قال ال-عWفي دو م.�ر قان�ني

  ٨/١/٢٠٢١م�قع م�ی;ة الق�س 
*** 

  ً [فال و[فلة٢٣ًشهC�ا وشهC�ة في م_7V قل;�Hا م;u ال;WKة م;ه7  ٨٤
 

ي، في ی�م ال`هC� الفلCeW;ي، أن ع�د شـه�اء م_ـ7V قل;ـ�Hا جاء في دراسة ل!�x  قل;�Hا اإلعالم
حi!ــl : ً شــهC�ا، مــ# ضــ!;ه7 شــهC�تان٨٤ إلــى ١٩٦٧شـ!ال القــ�س ال!b-لــة، وصــل م;ــu نKــWة العـام 

االحــ-الل علCهــا %ــالع;ف خــالل اع-قــال ن>لهــا، والeفلــة هــ�یل عــ�اد وارتقــl  اع-ــ�اء عــ�دة، وارتقــl إثــ�
ً [فـال و[فلـة، ٢٣ك!ـا Hـ`!ل العـ�د  .فـي شـارع Hافـا %القـ�س ال!b-لـةن%>��!ة إع�ام خارج نeاق القان� 

7Vاالحـ-الل علـى ال!_ـ ©Vل>ـ �C-Wل الـ�م�ع %عـ� ه>ـ�م هـCWى خ;قا %ق;ابل مJعا قVه7 رضCاف إلJHp ً ً. 
 {V!ــامفقــ�دان اث;ــان، وشــهC�ان مb->ــ ان : وbMــDW ت�ثCــ| م�xــ  قل;ــ�Hا اإلعالمــي Hــ`!ل عــ�د الــ`ه�اء

ال`هC� م>اه� أب� %�i ال!لقD %ع!� أب� لCلى وه� أح� قادة ال�kرة الفلV;CeWة، : !اتW!ى مقاب� األرقام ه
�ة األخCـ�ة أp  ".ه�شـي م;ـه"وال`هC� راجح صافي وارتقـى فـي ع!لVـة ف�ائVـة %اسـ7  وتع-.ـ� الـW;�ات الع̀ـ

ئه  األك�k ن�Wة في ع�د ال`ه�اء، ح�C زف فCها م_7V قل;�Hا شه�ا٢٠٢٠ وح-ى العام ٢٠١٠م;u العام 
% ٢٧.٣٨ ب;ـ�Wة ٢٠١٠ و٢٠٠٠ تل-ها األع�ام بـC# ،%٣٦.٩٠ألجل ال�[#، ف�صلl ن�Wة ال`ه�اء 

وارتقى شه�اء م_7V قل;�Hا حDW ت�ثC| م�x  قل;�Hا اإلعالمي بC# ع!لVات  .م# الع�د اإلج!الي لل`ه�اء
 ال;ـ�Wة األك.ـ� ف�ائVة واش-�اكات مWلbة واق-bامات ل>;ـ�د االحـ-الل وم�اجهـات م�اشـ�ة، وشـiلl األخCـ�ة

٪ مـ# عـ�د شـه�اء م_ـ7V قل;ـ�Hا فـي العـ`��;ات مـ# ٤٢وDWbM ال!�x ، فإن أك�k م#  .الرتقاء ال`ه�اء
  .م# إج!الي ع�د ال`ه�اء% ٢٧.٣وال�ضع  األ[فال ع!�ه7، بC;!ا شiلl ن�Wة

 ٨/١/٢٠٢١م�قع م�ی;ة الق�س 
***  

  تقار��
  ام ال;.ي م�سىوزارة األوقاف الفلV;CeWة ت�ی# ت�نwV ال!C;]�-W# مق

 

نأدانــl وزارة األوقـــاف والـــ`Uو ال�ی;Vـــة الفلـــV;CeWة، تـــ�نwV م>!�عـــة مـــ#  –  أ ش أ- رام هللا 
�دة علـــى ضـــ�ورة  ــة ال!b-لـــة، مـ̀ـ VMفة الغ�Jــا %الـــbمقـــام ال;.ــي م�ســـى ج;ــ�ب م�ی;ـــة أر� #C;]�-Wال!ــ

 وCxـل الـ�زارة حـWام و[الـD .ال!bاف2ة على األمالك ال�ق�Vة اإلسالمVة، خاصـة فـي هـuه ال!;eقـة ال;ائVـة
 ال!>-!ـع الـ�ولي وال!UسـWات - یـ�م ال_!ـwV" وفا"xالة األن�اء الفلV;CeWة وفقا ل!ا أوردته و - أب� ال�ب 

ذات العالقـــة %ـــال-�اث اإلنـــWاني والkقـــافي ب��ـــ� هـــuه االن-هاكـــات ال-ـــي ت-�اصـــل علـــى ال-ـــار�خ وال-ـــ�اث 
ا�V!ــي ولــwV آخ�هــا مقــام ومــW>� ال;.ــي ًوال!ق�ســات ج!Vعــا ســ�اء فــي ال!ــW>� األقــ9ى وال!ــW>� اإلب�
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 مقـام ال;.ـي م�سـى  ال_!ـwVیـ�م ال!WلCb# اق-b!�ا فـي وقـl سـاب| وxان ع�د م# ال!C;]�-W# .م�سى
  .وال-ق�eا ص�را لل!iان، ونفuوا ج�لة اس-ف از�ة {Vه

  ٧/١/٢٠٢١قال`�و ال!��9ة 
*** 

7Kاخ-�نا ال  
  ش_V9ات فلV;CeWة
  >لw ال�[;ي وفاة ال�x-�ر أنwV القاس7 ع�J ال!

 

 ال�x-�ر أنwV القاس7، ع�J ال!>لw م٨/١/٢٠٢١ ال>!عة  رح!ة هللا تعالى ی�مإلىان-قل 
 .ًال�[;ي ورئwV را%eة ال>الVة الفلV;CeWة في ب��eانVا سا%قا

 في م;2!ة  ال!UسCW#وائلأة القVJة الفلV;CeWة، فKان م# في خ�موق� أسه7 رح!ه هللا 
kCاقها وأن2!-ها في ال!Uت!� ال-أسWVي الفلCeW;ي الpu عق� في الق�س ال-���b الفلV;CeWة، وصVاغة م

، وت�أس الل>;ة القان�نVة في ال!>لw ال�[;ي، وxانl له %9!اته في ال�CkK ١٩٦٤مای� عام  /في أHار
نلفقC� إسهامات قان�نVة على ال!C��-W# الفلCeW;ي وال�ولي، فه� ال_.�C في القان� ل وxان .م# دوراته

`عD الفلCeW;ي، فJال ع# م`ارx-ه في تأسwV القال�x puس خ.�ته في ال�فاع ع# حق� ال�ولي 
، وت�ؤسه ل9;�و الع� القان�ني  نال!;2!ة ال�ولVة للقJاء على ج!Vع أشiال ال-!CC  الع;�9 ق p

  .للفلCC;CeW#، وله الع�ی� م# ال!Uلفات ال-ي تع-.� م�جعا في القVJة الفلV;CeWة

  
  

  
  
  
  
  

;CeWات فلV9_ة شVم١٠/١/٢٠٢١  
***  

  
  
  

  

نوPذ ت�xu-W الل>;ة ال!لVKة ل`Uو الق�س ال>ه�د ال-ي بuلها ال!�ح�م ال�x-�ر 
أنwV القاس7 في خ�مة القVJة الفلV;CeWة فإنها ت-ق�م إلى ال�Vادة وال`عD الفلCeW;ي 

 م`اع� ال-ع �ة وال!�اساة، سائلC# هللا أن ی-غ!�ه ب�اسع رح!-ه وأن یله7 أهله ب�الغ
  .نوذو�ه ج!Cل ال9.� وحW# الع اء، وPنا ¬ وPنا إلVه راجع�
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  ش_V9ات مق�سVة
  pفه!ي خلCل ب�ر األن9ار

 

ت�عـ�ع فـي م�ی;ـة ، )م٩/١/٢٠٢١م وت�في ب-ار�خ ٢٦/٥/١٩٤٠ول� ب-ار�خ  ( مق�سيمUرخه� 
الق�س وتا%ع   ال!�رسة ال���iة فيب�أ دراس-ه االب-�ائVة في، ن`أ في عائلة م# وال�ی# مق�سCC#و، الق�س
pنهـى تعلV!ـه الkــان� فــي أ.  دHـwوأبـ�ال�شـH�Cة، والع!��ـة،   : في م�ارس لفة م�احل تعلV!ه ال!_-ا%ع�ه

xـان لـ�ع= معل!Vـه و ،والK-ا%ـة،  دور �C.x في تـ`>Vعه علـى القـ�اءةألس�تهوxان ، الKلCـة ال��Veة آنuاك
  .  زهـ�p ال;`اشC.يواألس-اذ م�سـى غ�شـة األس-اذ  وم;ه7دور في ت!Ci;ه م# اللغة الع�VMة ون>احه

لiH 7!ل دراسـ-ه ال>امVrـة وف�رس ل!�ة س;-C# فق�، ، ال-b| %>امعة دم`| ل�راسة ال-ار�خ العام
، وMعــ� األج;.Vـة الCـ� مـ# م�اصـلة تعلV!ـه ال>ـامعي فـي الــ�ول  ذاتوم;عـه ضـC|، ل2ـ�وف خاصـة صـ�rة

!ـ�ی� مi-�ـة ًمـWاع�ا ل وًم�رسـا فـي ال!�رسـة الع!��ـة،: س-ه اش-غل في الع�ی� م# ال��ائف م;هاا درإنهاء
 ال-ـ�اث إحVـاءساه7 في تأسwV قـx  7W!ا قام %فه�سة مق-;Vات ال!i-�ة،ح�C ،  ال�ی#وأص�لال�ع�ة كلVة 

  . في بlC ال!ق�ساإلسالمي
انeلقـl حCـ�  ١٩٥٧ فـي بC-ـه م;ـu العـام pاألنـ9ار ونـ`ا[اته تأسـwV مi-�ـة أع!الـهم# أب�ز  

نKـان بC-ـه مiانـا ی�تـاده ال�ـاح�k مـ# ف ، ل>غ�ا{Vـةم# خالل ه�ای-ـه واه-!اماتـه %>!ـع الK-ـD ال-ار�_Vـة وا
ــاحCk# ، الeالب في ال>امعات والKلVـات فـي م�ی;ـة القـ�س وMـkx D.Wـ�ة رواد ال!i-�ـة مـ# ق.ـل الeل.ــة وال.

 �eة إلىاض�-i!إلى نقل ال  xاء م�Vأب� ال-�اث في إح wHو د lCقM ت7 ، س;�ات) ٣( !�ةله;اك Eع� ذلMو
  xة م# م��-i!نقل الVمق�هــاإلى اإلسالمي ال-�اث اءإح   �Mیـ� puـاب الـe_ال�اقـع فـي شـارع ع!ـ� بـ# ال 

 لــ9الح مbاف2ــة ٦٧ق.ــل عــام ال.;ــاء  شــC� وقــ�شــارع صــالح الـــ�ی# األیـــ�Mي وشــارع نــابلw فــي القــ�س 
ال�ثائ| والb>ج الـ`�Vzة ال-ار�_Vـة ال-ـي تـ�ل علـى ع2!ـة ع�ة آالف م# الD-K والق�س، وت7J ال!i-�ة 

 أج.ـ� وق�، الع��| وال!->uرواإلسالمي ل!Wل!C# في هuه ال!�ی;ة ال_ال�ة وعلى تار�_ها الع�Mي اإلسالم وا
 "األرن�نــا" اإلسـ�ائCلVةن دیـ� ضـ���ة ال!ـWقفات  %ـD.W تـ�اك٢٠١٤7صـاح.ها علـى تف��ـغ مb-��اتهـا عـام 

�V!-هاعلى ال!i-�ة  lال.، و" ألف دوالر٧٥٠ "فق� بلغ]l ة االح-اللH�لي بلCه  ااإلس�ائuألنـ9ار دفـع هـp
وه� أسل�ب م# األسالDC ال-ي تع-!�ها سلeات االح-الل وتف�ضها على ال�CkK مـ# ال!UسـWات (  األم�ال

  . ل�فعه7 إلى إغالقها.   xال;�ادp وال!i-�ات وال!-احف وال!Wارح وغ�CهاالفلV;CeWة وم;ها الkقا{Vة
شـ�اد و، �zـادة بـ# الـ9امlو، )مVالمـا(ت�اج7 أهل مق.�ة مأم# هللا : هام; ولل!�ح�م ع�ة مUلفات 

م;.ـ� الـ�ی# وx-ـاب ، 7ره� ق.ـ ح�C ت;اول في هuه الD-K حVـاته7 وم�ضـعم>�C ال�ی# الb;.ليو، أوسب# 
مـW>� ع!ـ� بـ# ال_eـاب رضـي هللا ع;ـه ( سلـWلة مـWاج� القـ�س داخـل الـ�Wر وزنKي في بlC ال!ق�س،

، مW>� ال`Vخ ر�bـان و،ق الWلeان ب�ق�مW>�و،  %�i ال9�ی|أبيمW>� جامع و، مقابل WV;xة ال�Vامة
  .)pمW>� ال�V!�و، نومW>� قالو

  pفا[!ة ب�وان، مi-�ة فه!ي األن9ار: ال!9�ر
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   p٩/١/٢٠٢١وM!;اس�ة وفاة ال!�ح�م فه!ي خلCل األن9ار ی�م 
   نالل>;ة ال!لVKة ل`Uو الق�سفإن 

  ت-ق�م إلى أهله وذو�ه ب�الغ م`اع� ال-ع �ة وال!�اساة 
  امات ال-ي قامl %إرساء الق�اع� الkقا{Vة في الق�س وه� أح� الق

   iWH;ه فVWح ج;انةسائلC# هللا أن 
  یله7 أهله وذو�ه ج!Cل ال9.� وحW# الع اءان و

  نوPنا ¬ وPنا إلVه راجع�
 

***  

7Kاخ-�نا ل  
  نم# مi-�ة الل>;ة ال!لVKة ل`Uو الق�س

نVKة ل`Uو الق�س على االح-فا® %أه7 أله!Vة ال!عل�مات ال!-علقة %الق�س فق� ح�صl الل>;ة ال!ل
  .ال!Uلفات ال-ي ت-عل| %الق�س م# ج�انD م_-لفة

pول�ضع القار في ص�رة %ع= هuه الD-K سC-7 ال-ع��� بها م# خالل ال-ق��� اإلخ�ار الpu ت9�ره  ئ
  الل>;ة

  ال�ومانيم;u ع�9ر ما ق.ل ال-ار�خ ح-ى االح-الل   : )تار�خ الق�س الق�7H(و{V!ا یلي تع��� %i-اب 
� وال-�ز�ـع، :  ع!ـان –.  خ عـل ال!اجـ�p مـ# تـأل�Vهuا الK-ـاب   – . ٢٠٠٥دار الفـارس للل;̀ـ

  .ص٣٤١
Hع�ض الK-اب ال-ار�خ الV�bقي ل�CWة م�ی;ة الق�س م;ـu �ه�رهـا وح-ـى االحـ-الل ال�ومـاني لهـا، 

 األحــ�اث وت�جCههــا، cاســ-�عاد xــل ال!ــUث�ات ال�ی;Vـة ال-�راتVــة للــ-7ib %!ــ�W): ال-ــار�خ الV�bقــي(ومع;ـى 
�ء ال!�ی;ـة ون!�هـا فـي العـ��9# ال.�ونـ  والb�یـ�p، أp خـالل مـا  pوخـ�9صا تلـE ال-ـي لهـا عالقـة ب;̀ـ ً
Hًق�ب م# ثالثة آالف س;ة ق.ل ال!Vالد، حx �Cان م;هج ال!Uلف في ال��b ال-ار�_ي في الK-ـاب، مع-!ـ�ا 

;ق�لة والkاب-ة مع مbاوالت اس-ق�ائVة ه;ـا على عل7 اآلثار، وعلى ما جادت %ه أرض الق�س م# اآلثار ال!
ــا ت_�Vـــه اآلثـــار واألحــ�اث ال-ار�_Vـــة، وت>CـــD علــى %عـــ= األســـ�لة ال!علقـــة  ــاك، ومbاولـــة xـــ`ف م وه;

  .والWbاسة
ًفق� xانl اآلثار ال!�جVrة الK.� في x-ا%ـة تـار�خ القـ�س القـ�7H ح�صـا مـ# ال!Uلـف علـى ات_ـاذ  c

اول في الف9ل األول لل��b في عـ�9ر مـا ق.ـل ال-ـار�خ لفلـCeW# ال��e| العل!ي في ت�و�# ال-ار�خ، ف-;
cكلها وال-قا� ما H_� أرض الق�س ال-ي �ه�ت فCها مـW-�[;ات وقـ� رع��ـة وزراVzـة، حCـ� xـان هـuا 
قالف9ل تع��فا على ال;!� الJbار ال!-Wارع الx puان �ه� في م>!ل أصقاع ال`� األدنى %عـ� نهاHـة  p ً
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�ر الJbارتC# ال�Kار�ة وال;V}�eة في أرض فلCeW# ح�C ان-قلl حJارة هuا pالع�9 الb>� الق�7H و�ه
pال.لـ� إلــى مـW-� ر{Vــع أدخل-ـه م�iــ�ا فـي العــ�9 الb>ــ� الbـ�ی� ثــ7 ال;bاسـي، أمــا الفـ9ل الkــاني فقــ�  cً
pخ99ه ال!Uلف لل��b في تار�خ الق�س فـي العـ�9 ال.�ونـ  وهـ� العـ�9 الـpu شـه� فـي ب�ای-ـه والدة 

  .على ی� األم�ر�C#م�ی;ة الق�س 
7K١٠/١/٢٠٢١ اخ-�نا ل  

***  

  آراء ع�VMة
   ت�اVzاته األخ�e على القVJة الفلV;CeWة٢٠٢٠عام 

 علي اب� ح.لة
 xانــl تــ�اVzاتها األخeــ� علــى القــVJة الفلــV;CeWة والــ`عD الفلــCeW;ي ولــ7 تــ`ه� ٢٠٢٠عــام 

ً C.xـ�ة %الفلـCC;CeW#، بـ�ءا زمـاتعـ9فl أ، ع.� تار�_ها ال;ـJالي ال��eـل، القVJة الفلV;CeWة مVkال لها
ًوو�� دع7 الWلeة وأزمة ال�واتD، وص�ال إلى اش-�اد ال�ضع ، »ض7 الJفة«وخeة » نصفقة الق�«م# 

وق.ــل ... ًاإلنـWاني سـ�ءا فــي قeـاع غــ ة، وعـ�دة الــWلeة إلـى ال-;ـCW| الKامــل مـع االحــ-الل اإلسـ�ائCلي 
 Dشــه�ت غـ. »األونــ�وا«نهای-هـا أزمــة رواتــ ،Eــ�  ة عمــع ذلــ�مــ�CWات «ًامــا أقــل فــي ال!�اجهــات مــع ت�

ار فCـ�وس �xرنـا ال-ـي »الع�دة ً، واس-!�ارا في تفاه!ات ال-ه�ئة، ومع هuه األزمـات ت�ع-هـا تـ�اVzات ان-̀ـ
  .كانl األش� على االق-9اد الفلCeW;ي

 ت!kلـــl %ـــإعالن الـــ�ئwV ٢٠٢٠نمـــ# ال!_ـــا[� ال-ـــي تعـــ�ض لهـــا الفلـــ�C;CeW العـــام ال!;ـــ�9م 
Vة الفلـV;CeWة  دونال� ت�امD، في ال�Cم الkام# والع`��# م# ال`ه� األول، خe-ه ل-ـV�9ة القـJاألمx�Cي

ــة «، وال-ـــي تـــl;!J إقامـــة )نفقة القـــ�صـــ(» قخeـــة الـــWالم للـــ`� األوســـ�«ال-ـــي أ[لـــ| علCهـــا  دو�لـ
نفي م;ا[| أ دو ال!W-�[;ات، وتقل�V ال!Wاحة ال-ي H!-لKها الفل�C;CeW ل-V9ح أقل م#» فلV;CeWة  ن

ــJفة مقابــل ضــ7 ال!ــW-�[;ات إلــى Vxــان % ٣٠ ــ�ت�� هــuه .االحــ-اللمــ# ال ــl ال_eــة تقــJي أن ت  xان
ق%>�Wر وأنفاق، وأن ت�K عاص!-ها في ج ء م# ش� الق�س، مقابل االع-�اف %أن » ال�و�لة«  الق�س«ن

الفلــCC;CeW# م; وعــة الــWالح، وتbــl ح!اHــة » دو�لـة«ن، علــى أن تKــ� »ال!�حـ�ة هــي عاصــ!ة إســ�ائCل
  .لVKان اإلس�ائCليا

 وو�� لل9فقةن الفل�C;CeW %9!�ده7 واعالن رفJه7 أف`لها ال;>اح فق� ال9فقةلD-iH 7 لهuه 
في ال!قابـل تـJاعفl أعـ�اد ال!ـW-�[;ات وال!ـC;]�-W# فـي الـJفة خـالل الـW;ة، إذ ، ال-عامل مع ام��iا

ك!ــا أعلــ# االحــ-الل .  مــW-�[;ة وعــ`�ات ال.ــUر١٦٤ً ألفــا ضــ!# ٦٥٠بلــغ عــ�د ال!ــC;]�-W# أكkــ� مــ# 
 وخ!Wة آالف فـي ٢٠١٨ ألف وح�ة اس-eVانVة مقارنة بk!انVة آالف في ١٢م�افق-ه على ب;اء أك�k م# 

. »ص;ع إس�ائCل« ت�V;9 م;->ات ال!W-�[;ات أنها ، {V!ا أعل;l اإلدارة األمVx�Cة م�افق-ها على٢٠١٧
lc الق� الV;C!Vة هuه ال_eة، ما دفـع أعle االح-الل xل ما eH!ح إلVه، عارض» نصفقة الق�«ومع أن 

ب;VامC# ن-;Vاه�، إلى االل-فاف علCها وPعالن نC-ه ض7 أج اء واسعة م# الJفة، علـى أن ، رئwV ح�iمة
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ً، لKـ# هـuا أHـJا لـbH 7ـ�ث، وقـ�ر ن-;Vـاه� ال-أجCـل ألسـ�اب ت-علـ| ٢٠٢٠ی�لCـ� /ی.�أ ال-;فuC مeلع ت!�ز
  .ع�د م# ال�ول» مقاJHة«ب-;فuC خe-ه %أسل�ب ناع7، مع 

 xانl ال>ه�د ال-ي بuلl %`أن ت�تDC ال.lC ال�اخلي وجه�د ل-bقCـ| ٢٠٢٠الW!ة االH>ابVة في 
��Vrة وأخــ�  ــl علCهــا اآلمــال فــي إمiانVــة تbققهــا وPجــ�اء ان-_ا%ــات رئاســVة وتـ̀ـ C;ة ال-ــي بbال!ــ9الc

ومـا زالـl . ل-V.eـعوا» الـ7J«و» نصـفقة القـ�«، %عـ� ات>ـاه الـWلeة نbـ� م�اجهـة »ال!>لـw الـ�[;ي«لـ
، زاد وضــع غــ ة ســ�ءا، إذ ارتفعــl نــDW ال�eالــة %ــ�9رة �VاســVة ،  مهVــأة ل-bقCــ| ذلــEالف�صــة ًوMــال-�از p

 ٨٠، {V!ا ت�اجع مع72 األنـ`eة االق-ـ9ادHة مـا بـC# %٧٠وصلl، وف| جهات اق-9ادHة، إلى أك�k م# 
ًشـه��ا، وذلـE ضـ!# تفاه!ـات ، رغ7 اس-!�ار إدخال ال!;bة الق��eة ل-�9ف على م�ة ألف أس�ة %٩٥- 

، لC �ـ� فـي تعقCـ�ات ال�ضـع الفلـCeW;ي» ك�رونـا«وMع� س�عة أشه� م# الb!اHة، دخل فCـ�وس . ال-ه�ئة
ّما تـD.W فـي تـ�ه�ر اق-ـ9ادp خCeـ� جـ�ا أثـ� فـي م�ـات آالف األسـ� ال-ـي xانـl تrـV© %ال�CمVـة، x!ـا  ً ّ

;CeWة الفلــeلWــة ال-ــي تعــاني م;هــا الــVاألزمــة ال!ال lةت�اصــلV ، ــةHمــع ب�ا �C;CeW٢٠٢١نو�أمــل الفلــ 
ال-غلD على ال!Vrقات وال!_ا[� ال-ي شiلl م_ـا[� علـى القـVJة الفلـV;CeWة والـ`عD الفلـCeW;ي ال-ـي 

  .٢٠٢٠عاH`ها وعانى م# ت�اVzاتها 
  ١٠ صفbة ٩/١/٢٠٢١ال�س-�ر 

*** 

  اخ�ار %االن>لC �ة
  

Targeting Yusufiya Cemetery to Judaize identity and history 
 

The Yusufiya Cemetery is located north of the al-Rahma Gate cemetery, adjacent to the eastern 

wall of Occupied Jerusalem. It has been targeted for years by Israeli excavations which reached 

archaeological structures close to the doorstep of the al-Asbat Gate. 

In this context, the Israeli occupation authority (IOA) demolished the wall of the cemetery 

adjacent to the al-Asbat Gate and removed its archaeological stairs in addition to the stairs 

leading to the martyrs' cemetery. Such demolition fell in line with a set of overlapping Israeli 

plans which had been prepared a long time ago. 
In 2014, the IOA prevented burial in the cemetery’s northern area and removed twenty graves 

of Jordanian soldiers who were martyred in 1967 in what is known as the Cemetery of the 
Martyrs and the Monument of the Unknown Soldier. 

Obliterating history 
The Council of Endowments and Islamic Affairs and Holy Places confirmed that the Yusufiya 

cemetery and its area is one of the most important and prominent Islamic cemeteries in 
Jerusalem city. It contains the remains of Jerusalemites, renowned scholars, and the 

Mujahideen, as well as hundreds of martyrs who defended this holy land with their blood ever 
since the era of Caliph Omar who took over control and keys of the holy city from its 

inhabitants more than 14 centuries ago. 

The council pointed out that the IOA municipality has been working for a long time to besiege 

the cemetery and surround it with Judaizing projects, paths and Talmudic parks along the 

eastern wall of Jerusalem and adjacent to the cemetery to hide the features of the original paths 

and historical sites surrounding the cemetery. 

Judaization of identity 
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Nasser Al-Hadmi, the head of the Jerusalem Committee for Resisting Displacement, affirmed 

that the demolished stairs lead to the monument of the Unknown Soldier. 

Hadmi underlined that Jerusalem is subjected to dangerous Judaization projects. In 2007, the 

IOA issued the Zamosh plan which includes establishing outposts in the eastern part of 

Jerusalem around the so-called Holy Basin, which extends from Wadi Al-Joz to Silwan. 

He warned that according to the plan, one of these outposts is in al-Asbat Gate and extends to a 
plot of land in al-Rahma Gate. It also includes constructing a five-story building that is only 50 

meters away from the walls of the Al-Aqsa Mosque. 
He said that the IOA acts as if it owned sovereignty over all these areas and does whatever it 

wants and does not accept interference from any other authority, especially the Islamic 
Endowments. 

Hadmi stressed that Jerusalem needs real leadership that works to protect the city and unites the 
citizens’ efforts to defend it. 

The IOA had recently demolished the stairs leading to the al-Asbat Gate which leads to Al-

Aqsa Mosque. 

The IOA is trying to impose radical changes on the landmarks of the Holy City that would 

eventually lead to implementation of its plans of annexation and Judaization. 

Palestinian Information Center 9-1-2020  

***  

Israeli police impose restrictions on worshipers heading to Al-Aqsa 
 

The Israeli police prevented worshipers other than residents of the Old City of Occupied 

Jerusalem from reaching the holy Al-Aqsa Mosque to perform Friday prayer under the pretext 

of closure imposed by the Israeli government. 

The Israeli police deployed barriers and tightened their procedures at the Damascus Gate and 

the rest of the gates and prevented worshipers from accessing Al-Aqsa. 

During the Friday sermon, the preacher of Al-Aqsa Mosque, Sheikh Muhammad Hussein, 

warned against the Israeli occupation’s exploitation of the health conditions represented by the 

coronavirus pandemic by closing Al-Aqsa and completing the Judaization of the city and its 

holy sites. 

Sheikh Hussein stressed that the Al-Aqsa Mosque is witnessing a fierce attack by settlers and 

others in an attempt to impose a new fait accompli. 

He described the demands by the so-called Temple Groups to remove the Dome of the Rock 
Mosque to establish the alleged Temple as “rude”. 

The preacher called on the Palestinian factions and parties to unify their position and called on 
Muslims to travel to the Al-Aqsa Mosque to protect it. 

He praised the Jerusalemites for their efforts to protect their homes, lands, and properties in the 
city despite the injustice inflicted on them. 

Sheikh Hussein emphasized that the Al-Aqsa Mosque, as every Muslim in the world knows, is 
composed of the whole 144-dunum area inside the wall, with all the yards, landmarks, terraces 

and chapels. 

 

Palestinian Information Center 8-1-2020  

*** 
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Army Injures Many Palestinians In Jerusalem 
 

Israeli soldiers injured, on Wednesday evening, many Palestinians in the al-‘Isawiya town, in 

occupied Jerusalem. 
Local sources said the soldiers invaded the town, especially the ‘Obeid neighborhood, before 

stopping and interrogating several Palestinians, searching homes and stores, leading to protests. 
They added that the soldiers fired many live rounds, gas bombs and concussion grenades at 

random, many striking homes and shops; dozens of residents suffered the effects of teargas 
inhalation. 

It is worth mentioning that al-‘Isawiya has been subject to constant invasions and violations by 
the soldiers and illegal colonialist settlers, especially amidst plans to expand existing illegal 

colonies. 

2021-1-7International Middle East Media Center   

*** 

 

7 Palestinians injured in clashes with Israeli army 
 

At least seven Palestinians were injured and dozens of others suffered suffocation in the 

occupied West Bank on Friday as the Israeli army used rubber bullets and tear gas to disperse 

protesters, eyewitnesses said. 
Speaking to Anadolu Agency, the eyewitnesses said dozens of Palestinians were protesting 

against the building of illegal Jewish settlements in DeirJarir town in Ramallah. 
Clashes also broke out between the forces and the protesters as the Israeli army used violence 

to disperse protesters. 
The Israeli army also attacked journalists covering the events, eyewitnesses confirmed. 

On Dec. 23, settlers began installing tents and building equipment in the Jabal Al-Shorfa in 
DeirJarir town under the protection of the Israeli army and police. 

Every Friday, Palestinians organize anti-settlement rallies in a number of villages and towns 

across the West Bank. More than 650,000 Jewish settlers currently live in more than 164 illegal 

settlements and 116 outposts in the occupied West Bank. 

International law views both the West Bank and East Jerusalem as "occupied territories" and 

considers all Jewish settlement-building activities there as illegal. 

2021-1-8Anadolu Agency   

*** 
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