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 ّك.ابها ن�3 وجهة ع$ تع/� ال.ق��� في ال�اردة ال"�ض�عات. 
 
 8.أصل مــ$ فق�ات ال&ع< &اخ.:ار الل=>ة ق/ل م$ ال.:�ف ی 

  ذلE FـلD.>اس ال.ق��� في ت�د ال.ي األخ�ار أو ال"قاالت &ع<
 .وم�ض�عه ال.ق��ـ� ح=8 مع

  
 ةJم$ الغا $D"Lال".�ج"ة ال"قاالت &ع< ال.ق��� ت .Mأو ابـّل 

$��Mمف $DDغ�� $DDلDس�ائQالء ن�3 وجهة إب�از ه� وUه .Mابـّال 
  ئللقار ی.Vح م"ا Dل،إس�ائ لVWاسة ال"عارضة أو ال"�U�ة ســ�اء
  .ال"_.لفة ال>�3 وجهات على اإل[الع ف�صة

  
  نالل=>ة ال"لVMة ل`Uو الق�س
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  االردن والق�س
  

  دع8 ال�صاJة الهاش"Vة واس>اد جه�د ال"لF حVال القVLة الفلV<DdWة
   ع"� ال"bارمة- ع"ان 

قأشاد ال>�اب &=ه�د جاللة ال"لF ع/�هللا ال�اني في ال�فاع ع$ القVLة الفلV<DdWة وحق� 
 .ال`عE الفلDdW>ي ال"`�وعة في إقامة دول.ه ال"W.قلة وعاص".ها الق�س ال`���

ك� ال>�اب أه"Vة ال�صاJة الهاش"Vة على ال"ق�سات اإلسالمVة وال"VbVWة في الق�س ك"ا أ
  .وض�ورة ال"bاف3ة علDها، م�ل"ا اك�وا دع8 ال`عE الفلDdW>ي وم�اجهة االح.الل ال:ه�Dني

�Dات  ع`ا ال�ع8 ال"dل� ل"�ا�� جاللة ال"لF ع/�هللا ال�اني في رف< أJة تغD ال>ائE اح"�أك�
 وت"�Wه &ال�صاJة الهاش"Vة على ال"ق�سات اإلسالمVة وال"VbVWة،  الق�س ال`���على وضع م�ی>ة

  .ودع8 ال`عE الفلDdW>ي في تق��� م:�Dه وQقامة دول.ه ال"W.قلة وعاص".ها الق�س ال`���
  ٣ص/٦/١/٢٠٢١ال�س.�ر 

*** 

  نشUو سVاسVة
 لفلV<DdWة ا تiU� م�اصلة م�DWتها ونه=ها في ال�فاع ع$ القVLة"فلDdW$ ال>VابVة"

 

، أن الل=>ة س.�اصل م�DWتها ونه=ها  - ع"ان �أك� رئkV ل=>ة فلDdW$ ال>VابVة، دمحم ال3ه�او
في ال�فاع ع$ القVLة الفلV<DdWة والxود ع$ ال"ق�سات اإلسالمVة وال"VbVWة &�ل ما أوت�D م$ ق�ة، 

  .اس_ة بهxا ال`أنمW."�ة الق�ة والع!�"ة م$ م�ا�� جاللة ال"لF ع/�هللا ال�اني ال�اب.ة وال�
ًوقال خالل ت�ؤسه اج."اعا لل=>ة امk، إن الل=>ة س.�اصل جه�دها لb`� ال"�ا�� ال`ع/Vة 

� »�حقي وق�ار«وال�ولVة &="ع أك/� ع�د م$ ال.�ا�Vع لb"لة الع�دة Dقb.ل ق:ار جه�ها لx/.وس ،c
  .ال"dل�ب م>ها، وم.ا&عة iل األم�ر ال".علقة &القVLة الفلV<DdWة

الل=>ة وضع� ت:�را آللVة ع"لها على نهج ت`ارiي، وه>اك الع�ی� م$ اللقاءات وأضاف أن 
ُواالج."اعات وال!�ارات ال.ي س.ق�م بها، &�Vة اال[الع على آخ� ال"W.=�ات ال.ي ت�ور على الWاحة 

DdWالفل Eة على ال`عVلDل الق�ارات ال".علقة ب��� االع.�اءات اإلس�ائi ال ع$ م.ا&عةLة، فV<DdWي ًالفل<
  .وال"ق�سات اإلسالمVة وال"VbVWة في الق�س ال`���

ًوش�د ال3ه�او على ال".ا&عة ال�D�bة لقLاJا األس� داخل س=� االح.الل، واصفا إJاها  ن c �
  .«ان.هاكات غ�D إنWانVة على مW"ع وم�أc م$ العال8 أج"ع وم>3"اته»بـ

  ٤ص/٦/١/٢٠٢١ال�س.�ر 
*** 
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  �ي ت`�د على م�i!�ة القVLة الفلV<DdWةنق"ة م=لk ال.عاو ل�ول ال_لVج الع�
 

الع��ـي،  نال"=لـk األعلـى ل"=لـk ال.عـاو لـ�ول ال_لـVج ش�د – وفا – الع��Vة الWع�دJة ال""لMة
لbـل الـ:�اع، &"ـا یل/ـي ج"Vـع  على م�i!�ة القVLة الفلV<DdWة، وضـ�ورة تفعDـل جهـ�د ال"=."ـع الـ�ولي

 .kقالbق� ال"`�وعة لل`عE الفلDdW>ي وف� تلF األس

ُمbاف3ـة العـال  یـ�م ال�الثـاء، فـي  ال.ـي انعقـ�ت،٤١ال"=لـk، فـي ال/Vـان ال_.ـامي لق".ـه الــ وأكـ�
دولــه ال�اب.ــة مــ$ القــVLة الفلــV<DdWة،  &">dقــة ال"�ی>ــة ال">ــ�رة فــي ال""لMــة الع��Vــة الــWع�دJة، م�ا�ــ�

$D"لW"ة الع�ب والVLاألولى &اع.�ارها ق. 

أن دول  صbفي، جVة الWع�دJة �V:ل ب$ ف�حان في مUت"�ال�x تاله وز�� ال_ار ال/Vان، وأضاف
عE الفلـDdW>ي علـى ج"Vـع األراضـي الفلـV<DdWة ال"b.لـة م>ـx  ال"=لk تiU� دع"هـا للـVWادة ال�ائ"ـة لل̀ـ

قالفلV<DdWة ال"W.قلة وعاص".ها الق�س ال`��Vة، وض"ان حقـ�  ، وتأسkV ال�ولة١٩٦٧ی�ن�D /ح!��ان
� .لع��Vة وال"�ج�Vات ال�ولVة وق�ارات ال`��Vة ال�ولVةم�ادرة الWالم ا الالج|D$، وف

ال"=."ــع  ق�Vـام ســلdات االحــ.الل اإلســ�ائDلي بهــ�م عـ`�ات ال">ــازل شــ� القــ�س، دا�Vــا وأدان
�Wـ� القـD=ي وال.ه<DdWمـ$ م�ی>ـة القـ�س،  �ال�ولي إلى ال.�خل ل��� اسـ.ه�اف ال�جـ�د الفلـ $D<]لل"ـ�ا

ال�WانVة، ال�x ی.عارض مع القـ�انD$ ال�ولVـة واإلنـWانVة  ي وت�Di/.هاومbاولة تغ�DD [ا&ع ال"�ی>ة القان�ن
 .ال:لة واالتفاقات ذات

 عـ$ رفـLه أ� ت�جـه لـ8L ال"ـW.�[>ات فــي الـLفة الغ��Vـة إلـى إسـ�ائDل، فـي م_الفـة وأعـ�ب

ألمـ$ &"ا فDها ق�ار م=لk ا نص��bة ل"�Dاق األم8 ال".b�ة وم�ادئ القان� ال�ولي وق�ارات األم8 ال".b�ة،
، واتفا�Vـة ج>Vـ� ال�ا&عـة ٢٠٠٤العـ�ل ال�ولVـة لعـام  � وال�أ� االس.ـ`ار ل"�b"ـة٢٠١٦ لعام ٢٣٣٤رق8 
 .١٩٤٩لعام 

ــازل وته=Dــ� و[ــ�د الــ�Wان وأكــ� ــة بهــ�م ال"> ــان أن سVاســة إســ�ائDل ال".علق V/ال  $D<]وال"ــ�ا
� حل ال�ول.D$ والWالم ال�ائ8Dقbة تVتق�ض إم�ان $DD<DdWالفل. 

غDل الالج|ـD$ على أ وش�د &ال"ـWاع�ات  ًمـ`D�ا) األونـ�وا(ه"Vـة وiالـة األمـ8 ال".bـ�ة إلغاثـة وت̀ـ
Eالة، و[الiة ال�d`ل�ع8 أن kة ال.ي تق�مها دول ال"=لV_Wال"=."ع ال�ولي &اس."�ار دع"ها ل.�اصل  ال

$D|مه".ها ح.ى ع�دة الالج $DD<DdWالفل...  
  ٦/١/٢٠٢١الVbاة ال=�ی�ة 

*** 
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  ق الفلV<DdWة هي ج�ه� قLاJا ال`� األوسlالقVLة: الWVWي
 

�  �أكــ� الــ�ئkV ال"ــ:� ع/ــ� الف.ــاح الVWــWى أن القــVLة الفلــV<DdWة هــي جــ�ه� قــLاJا ـ̀ـ قال
نخالل ف.ح آفاق ج�ی�ة لل.عاو  األوسl، وأن ت��W.ها سVغ�D واقع ال">dقة &أس�ها إلى األفLل، وذلF م$

�Mي وتق��< اإلرهاب والف"Vاإلقل �.W"على الc فال�d.".  
مـ$ خ/ـ�ة [��لـة  وش�د الWVWي خالل اس.�pال وز�� ال_!انة األم���ي على أن ذلـF ال.قـ�ی� نـا&ع

ال">dقـة م>ـx أك�ـ� مـ$ أر�عـة عقـ�د،  وواقع عاش.ه م:� ال.ي iان� س�اقة في ان.هـاج مـWار الـWالم فـي
� االس.ق�ار وم$ ثـ8 ًاألم�ل ل.��Wة القLاJا سVاسVا وتbقD وه� ال"Wار ال�x اس.`�ف� م$ خالله الD/Wل

  .ال/>اء وال.>"Vة م$ أجل صالح ال`ع�ب واألجVال القادمة االل.فات إلى
  ٥/١/٢٠٢١م�قع ق>اة رؤ�ا 

*** 

  ًال�ئkV الفلDdW>ي Jق�ر عالVا ما جاء في بVان الق"ة ال_لV=Vة ح�ل القVLة الفلV<DdWة
  

ن دول م=لk ال.عاو ال_لV=ي �ت ال�ئاسة الفلV<DdWة ع$ ت�حD/ها وت�"D>ها ل"�ا�� ع/– رام هللا
ال�اب.ة ل�ع8 القVLة الفلV<DdWة وQدانة ال""ارسات اإلس�ائDلVة في تغ�DD [ا&ع وه��ة الق�س وسVاسة 

� ق�ار م=لk األم$ D/dعلى ت �Dان، وال.أكdV.8 واالسLودع8 ٢٣٣٤ه�م ال">ازل ورف< ال ،
ق�ت في مbاف3ة العال &ال""لMة الع��Vة ، وذلF وف� ما جاء في بVان الق"ة ال_لV=Vة ال.ي ع”األون�وا“

 .الWع�دJة ال�Dم ال�الثاء
وقال ال>ا[� &اس8 ال�ئاسة ن/Dل أب� ردی>ة، إن سVادة ال�ئkV مb"�د ��اس، رئkV دولة 
� لل"�ا�� ال�اضbة والق��ة لقادة دول م=لk ال.عاو ال_لV=ي D"ع/� ع$ ش��ه وتق�ی�ه العJ ،$DdWنفل

 وال.ي اع./�وا فDها القVLة الفلV<DdWة هي قVLة الع�ب وال"Wل"D$ األولى، ال">عق�ة ال�Dم في العال،
ی�ن�D /ودع"ها للVWادة ال�ائ"ة لل`عE الفلDdW>ي على ج"Vع األراضي الفلV<DdWة ال"b.لة م>x ح!��ان

١٩٦٧ ،$D|ة، وض"ان حق� الالجV��`قلة وعاص".ها الق�س ال.W"ة الV<DdWال�ولة الفل kVق، وتأس
 .ة الWالم الع��Vة وال"�ج�Vات ال�ولVة وق�ارات ال`��Vة ال�ولVةوف� م�ادر

وiان بVان الق"ة ال_لV=Vة ق� أك� على م�i!�ة القVLة الفلV<DdWة، وعلى ض�ورة تفعDل جه�د 
 .قال"=."ع ال�ولي لbل ال:�اع، &"ا یل/ي ج"Vع الbق� ال"`�وعة لل`عE الفلDdW>ي

قت االح.الل اإلس�ائDلVة به�م ع`�ات ال">ازل ش� وأع�ب بVان الق"ة ع$ إدان.ه لVpام سلdا
�الق�س، دا�Vا إلى ال.�خل ال�ولي ل��� اس.ه�اف ال�ج�د الفلDdW>ي وال.ه=�D الق�W لل"�ا[>D$ م$ 
 $Dی.عارض مع الق�ان �xة، الVان�Wها ال./Diا&ع ال"�ی>ة القان�ني وت�] �DDاولة تغbم�ی>ة الق�س، وم

 .ات ذات ال:لةال�ولVة واإلنWانVة واالتفاق
وأك� ال/Vان على رف< أ� ت�جه إس�ائDلي ل8L أ� ج!ء في الLفة الغ��Vة إلى إس�ائDل، مع./�ا 
نذلF م_الفة ص��bة ل"�Dاق األم8 ال".b�ة وم�ادئ القان� ال�ولي وق�ارات األم8 ال".b�ة، &"ا فDها ق�ار 
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، واتفا�Vة ٢٠٠٤ ال�ولVة لعام �، وال�أ� االس.`ار ل"�b"ة الع�ل٢٠١٦ لعام ٢٣٣٤م=لk األم$ رق8 
 .١٩٤٩ج>�V ال�ا&عة لعام 

وأدان� الق"ة ال_لV=Vة سVاسة إس�ائDل به�م ال">ازل الفلV<DdWة وته=�D و[�د ال�Wان 
� حل ال�ول.D$ والWالم ال�ائ8Dقbة تVتق��< إم�ان Fمع./�ة أن م$ شأن ذل ،$DD<DdWالفل $D<]وال"�ا. 

ل�ئkV مb"�د ��اس ی�"$ عالVا ال�ع8 الVWاسي وأضاف ال>ا[� &اس8 ال�ئاسة، أن ا
 $D|ل الالجDالة غ�ث وت`غiال"ق�مة إلى و kة ل�ول ال"=لV_Wاع�ات الW"ودع�ته8 ”األون�وا“وال ،

$DD<DdWالفل $D|لل"=."ع ال�ولي الس."�ار دع8 األون�وا ل.�اصل مه".ها ح.ى ع�دة الالج. 
ل"لF سل"ان ب$ ع/� الع!�!، وولي عه�ه األم�D و�هxه ال">اس�ة، نه>ئ خادم ال�bمD$ ال`��فD$ ا

 .دمحم ب$ سل"ان، على اس.Lافة ون=اح هxه الق"ة ال_لV=Vة الهامة
  ٥/١/٢٠٢١وiالة األن�اء الفلV<DdWة وفا 

*** 
  مف.ي الق�س ی�ی$ مbاوالت االح.الل تغ�DD ال�ضع القائ8 &األق:ى

  

فلV<DdWة، خEDd ال"W=� األق:ى  ن�د ال"ف.ي العام للق�س وال�Jار ال–فلDdW$ ال"b.لة 
ال�bم الق�سي ال`���، ال`Vخ دمحم حdd_"& $DWات االح.الل اإلس�ائDلي له�م ال"W=� األق:ى / ال"�ارك

  .ال"�ارك وQقامة اله�Vل ال"!ع�م م�انه
واع�ب ال`Vخ حDW$ في بVان أمk ال�الثاء ع$ ال�ف< القا[ع ل.غ�DD ال�ضع ال�ی>ي وال.ار�_ي 

ائ8 في ال"W=� األق:ى ال"�ارك الJ �x`�ل ج!ءا م$ عقD�ة ال"Wل"D$؛ أولى الق/ل.D$ وثال� والقان�ني الق
 $D"لW"لل Fاألرض وف�قها مل �bا[�ه وساحاته وما تWه ومVها ال�حال، وه� &"�انDاج� ال.ي ت`� إلW"ال

  .وح�ه8
ع!�! وح� ال`Vخ حDW$ على مLاعفة ال=ه�د ل`� ال�حال إلى ال"W=� األق:ى ال"�ارك، وت

ال.�اج� �Vه م$ أجل ح"ای.ه مع ال.أكD� على ت"FW أب>اء شع/>ا &"W=�ه8، مه"ا تdلE ذلF م$ ث"$ 
  .وتVbLات ح.ى ی�ث هللا األرض وم$ علDها

و[الE أح�ار العال8 &ال�ق�ف إلى جانE ال`عE الفلDdW>ي وقDL.ه العادلة، و�xل ال=ه�د ال�D�bة 
ا في ال"bافل ال�ولVة، وردع االح.الل اإلس�ائDلي وم>اص��ه ع$ لل.ع��� &االن.هاكات اإلس�ائDلVة وفbLه

  .ت!و�� ال.ار�خ واالع.�اء على ال"ق�سات اإلسالمVة وال"VbVWة في فلDdW$ &عامة والق�س &_اصة
على ح��مة االح.الل مق.�حا، لع�ضه على » ج"اعات اله�Vل«ون�د ال`Vخ دمحم حDW$، &ع�ض 

  .م�انها» اله�Vل«��bمة األردنVة، ل.فFVM مW=� ��ة ال:_�ة، وQقامة األوقاف اإلسالمVة في الق�س وال
  ٢٨ص/٦/١/٢٠٢١ال�س.�ر 

*** 

  
  



  

 
٩

  الVpادات الفلV<DdWة ت�ع� العال8 لل�ق�ف إلى جانE ال`عE الفلDdW>ي
  

   ....- ا ف ب  -  ع"ان -  نادJة سع� ال�ی$
ح.الل ضـ"$ ملفـات ال"�b"ـة ًت/xل الVpادة الفلV<DdWة جه�دا ح��Dة ل.D"L$ ان.هاكات وج�ائ8 اال

ال=>ائVة ال�ولVة، وف� م>�وب فلDdW$ ال�ائ8 ل�c األم8 ال".b�ة، الWف�D ر�اض م>:�ر، الـ�x أفـاد &ـأن 
" ،kـالي، ب�ئاسـة تـ�نbمـ$ الـ`ه� ال $�� م=لk األم$ ال�ولي سVعق� جلWة مف.�حـة فـي الـWادس والع̀ـ

  ." االح.الل في األراضي ال"b.لةالس.ع�اض م="ل ال.�dرات الVWاسVة، وان.هاكات وم"ارسات
&ع�ـة فلـDdW$ ت=هـ! مـ�ixة &�افـة تفاصـDل ال=ـ�ائ8 ال.ـي ارتM/.هـا سـلdات "وأوضح م>:�ر، &ـأن 

ًجهـــ�دا ت/ـــxل مـــ$ الVpـــادة الفلـــV<DdWة ل.ـــD"L$ جـــ�ائ8 "ً، مـــVLفا أن "االحـــ.الل ضـــ� الـــ`عE الفلـــDdW>ي
ال>قاش مW."� مع أجه!ة األم8 ال".b�ة، " أن إلىوأشار  ."االح.الل ال=�ی�ة ض"$ ملفات ال=>ائVة ال�ولVة

 �Dات ال.ـي قـ�م� سـا&قا حـ�ل تـ�فVم="�عة مـ$ ال.�صـ xDألة ت>فWالعام، في م $Dاألم E.م� Fا في ذل"&ً
وأفـاد &أنـه  ."الb"اJة ألب>اء ال`عE الفلDdW>ي، به�ف ردع سلdات االح.الل مـ$ االسـ."�ار ب.>DMلهـا بهـ8

الــ�ولي لل/ــ�ء فــي ال.bــ�DLات النعقــاد مــUت"� دولــي للــWالم، i"ــا [ــ�ح ســD.8 م.ا&عــة جاه!�ــة ال"=."ــع "
ًال�ئkV مb"�د ��اس، و[ل�ه م$ األمD$ العام لألم8 ال".b�ة ال/�ء في م`اوراته مـع الـ�ول، اب.ـ�اء مـ$ 
، على قاع�ة القان� ال�ولي وال`��Vة ال�ولVـة، وقـ�ارات األمـ8 ال".bـ�ة ذات الـ:لة، وصـ�ال  نالعام ال=ار �

ــى ت ــ�(>فDــx إنهــاء االحــ.الل، وQن=ــاز االســ.قالل، علــى حــ�ود ال�ا&ــع مــ$ ح!�ــ�انإل D١٩٦٧العــام ) ی�ن ،
اتLاح األم�ر خالل هxه ال=لWة، لل"Wاه"ة في ال�خ�ل &`�ل "وأع�ب ع$ أمله في  ."وعاص".ها الق�س

�ور ع"لــي وتفــ:Dلي فــي ســ/ل ال.عــا[ي مــع ال"�ــادرة بهــ�ف دخ�لهــا حDــ! ال.>فDــx الع"لــي، مــع أه"Vــة الــ
ــي هــxا ال_ــ:�ص، ب/ــxل ال=هــ�د مــع أعــLاء  ــام لألمــ8 ال".bــ�ة ف ــة(الفاعــل لالمــD$ الع Vــة ال�ول ) الل=>

ًال��ا�Vة وأعLاء م=لk األم$ لل"Lي ق�ما في ت>فxD ال"Wعى ّ"....  
 ٢٧ ص٦/١/٢٠٢١الغ� 

***  

  اع.�اءات
�Dة ش�[ة االح.الل... شهJا"b& األق:ى �"b.قJ �<]�.Wنوم   ن

 

، أمk ال�الثاء، &احات ال"W=� األق:ى ال"�ارك، ت�b اق -فلDdW$ ال"b.لة �<]�.W8 مb.ن
وأفادت دائ�ة األوقاف اإلسالمVة &الق�س ال"b.لة، في بVان لها، أن  .ح"اJة ش�[ة االح.الل اإلس�ائDلي

ع�دا م$ ال"D<]�.W$ اق.b"�ا ال"W=� األق:ى م$ جهة ال"غار�ة، ونفxوا ج�الت اس.ف!از�ة في &احاته، «
وتأتي هxه االق.bامات، رغ8 تف`ي ف�Dوس �iرونا، وتقDD� ح�iة  .«Jغادروه م$ &اب الWلWلةق/ل أن 

واس.`ه� م�ا[$ فلDdW>ي &ع� ¤ه� أمk،  .ون`ا£ ال"ق�سDD$ وال":لE/W& ،$D ت:اع� الbالة ال��ائVة
 ال�الثاء، &ع�ما أ[ل� مW.�[$ ال>ار علVه &ادعاء مbاول.ه ت>فxD ع"لVة [ع$ في م>dقة الM.لة

  . ال.لف!��نVة١٢ج>��ي ب�D ل8b، ح�W"ا ذ�iت الق>اة » نغ�ش ع.:�D«االس.dVانVة 
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وادع� وسائل إعالم إس�ائDلVة أن ال"�ا[$ الفلDdW>ي حاول ت>فxD ع"لVة [ع$، وأنه اق.�ب م$ 
$Dل إصا&ات أخ� في ال"�ان. م�قع لل=>�د حامال س�=Wول8 تc . اV<DdWارد ق�ات االح.الل شا&ا فلdوت

  .�فقة ال`هD�كان ب
قورد تق��� ع$ مbاولة [ع$ &الق�ب م$ مف.� غ�ش «وقال جrV االح.الل في بVان، إنه 

، وج� تDDb� ال"`.�ه &ه �D:.عc &`أن مbاولة الdع$ «وجاء في بVان لل`�[ة اإلس�ائDلVة أنه . »ن
، ت8 إغالق شارع  �D:.ن&الق�ب م$ مف.� غ�ش ع  .« في iال االت=اهD$٣٦٧ق

الل اإلس�ائDلي اللDلة ق/ل ال"اضVة وف=� أمk ال�الثاء، ح"لة م�اه"ات وتف.V`ات وش>� ق�ات االح.
&الLفة الغ��Vة والق�س ال"b.ل.V� ،$D"ا ان�لع� م�اجهات ب�ع< ال">ا[� أسف�ت ع$ إصا&ات &bاالت 

 ١٠وأفاد ناد� األس�D &اع.قال ق�ات االح.الل . اخ.>اق ج�اء إ[الق ج>�د االح.الل ق>ابل الغاز ال"�مع
� ل�c األجه!ة األم>Vة &b=ة ال"`ارiة في أع"ال مقاومة Dقb.له8 لل��bفة والق�س، ج� تLال& $D<]م�اc
شع/Vة، �V"ا بلغ ع$ اق.bام ج>�د االح.الل ع`�ات ال">ازل &"bاف3ات الLفة، ح�D أخLع�ا قا[>Dها 

  .ل.Vpbقات مD�انVة وع/��ا &"b.��ات ال">ازل
  ٢٨ص/٦/١/٢٠٢١ال�س.�ر 

*** 
   م>ازل لعائلة مق�سVة في سل�ان٣.الل Jف.r االح

 

 ل�الثــة تعــ�د ســ�>Vة ب>اJــة االث>ــD$، اق.b"ــ�، االحــ.الل قــ�ات ان حلــ�ة واد� معل�مــات م�iــ! أفـاد
 .&"b.��اتها وع/�� األق:ى، ال"W=� ج>�ب سل�ان ب/ل�ة العام�د رأس حي في الغ�ل عائلة م$ أشقاء

 ب.ف.rV وت`�ع ال/>اJة، تق.8b االح.الل &ق�ات فاجأتت العائلة &أن الغ�ل ی�نk ع$ ال"�i! ونقل
 .مغادرتها ق/ل مb.��اتها وت_��E وiفاح، حات8 شVpVpه وم>!لي م>!له

 ت��Vـ� م�اك! في أس/�عD$ م>x ال"ع.قل أح"� ن=له جلWة ح�Lره ال"ق�ر م$ كان أنه إلى ولف�
� في كان بD>"ا وأنه االح.الل،��dة ال"�b"امي معه ات:ل للb"ة أن أبلغهو الWی�م إلى تأجل� ن=له جل 

 .ال"ق/ل األح�

 .وال"bامي العائلة م$ ن=له ز�ارة م>ع� ال"�b"ة أن أبلغه ال�D"L مUسWة مbامي أن وأضاف

  .ال"اضي دWJ"/� ١٩ ب.ار�خ اع.قل )ًعاما ٢١( أح"� ن=له أن إلى وأشار
  ٥/١/٢٠٢١م�قع م�ی>ة الق�س 

*** 
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   أشه�٦" :ىاألق"االح.الل ی�ع� حارسا ع$ 
 

ــاء، یــ�م اإلســ�ائDلي، االحــ.الل ســلdات أ&عــ�ت – وفــا – القــ�س ــ�ائ�ة ال"�¤ــف ال�الث  األوقــاف ب
 وم�اخلـه إلVـه ال"UدJة قوال�d ال"�ارك األق:ى ال"W=� ع$ ن=ED، ع:ام ال"b.لة الق�س في اإلسالمVة

 .أشه� ٦ ل"�ة

 وذلـF ،٥/١/٢٠٢١ یـ�م م>ـJW�� xـ &اإل&عـاد، ق�ارا سل".ه االح.الل ش�[ة إن ،"وفا"لـ ن=ED وقال
  .&أحxی.ه8 ال�ح"ة &اب م:لى االح.الل ش�[ة م$ ع>اص� الق.bام ل.:�Jه اع.قاله م$ أس/�ع &ع�

 ٦/١/٢٠٢١الVbاة ال=�ی�ة 

***  

  اع.�اءات/ تقار��
  ق�ات االح.الل ت:ع� ان.هاكاتها على نdاق واسع

  

$، ان.هاكاتها وج�ائ"ها &"!�� م$ ع"لVات  صع�ت ق�ات االح.الل اإلس�ائDلي، ی�م االث>D- رام هللا 
ش/�Dة "ناله�م والق"ع واالع.قال واالغالق وت=��� األراضي، بD>"ا واصل ال"W.�[>� وما dJل� علDه8 

، ه="اته8 على نdاق واسع &الLفة، ونفxوا ع"لVات ع>ف وع���ة والbق�ا أض�ارا &"".لMات "ال.الل
$D<]ال"�ا. 

، مWاء dVوعلى صعD� االع.�اءات االس. �<]�.Wة، فق� هاج8 مVات نان�iم� ،$D<ی�م االث
  .�ال�Db وسl م�ی>ة الق�س ال"b.لة" ال":�ارة"ال"�ا[>D$ وأغلق�ا شارع 

، "ب�ا&ة ال>ف�"، &أن مD<]�.W$ أغلق�ا ال`ارع ال"�ixر م$ جانE "وفا" �Vان، لـدوأفاد شه�
  .[>D$ &الb=ارةوأشعل�ا إ[ارات مdا[Vة �Vه، ق/ل أن یهاج"�ا م��iات ال"�ا

، مWاء االث>D$، وت�b ح"اJة ج>�د االح.الل اإلس�ائDلي مف.�  �<]�.Wم �قوأغل غ�ش "ن
�D:.غلق�ه، " نعJ ة، ق/ل أنVلDاألعالم االس�ائ $Dرافع ، قج>�ب ب�D ل8b، &ع� أن اح.`�وا على ال"ف.�

  .بD>"ا أوقف� ق�ات االح.الل م��iات ال"�ا[>D$ وف.`.ها
،   واق�م �<]�.Wة في ق��ة ی�منمVال!را� $D<]اه عادمة إلى أراضي ال"�اVعلى ضخ م ،$D<االث 

8bل �Dي  .ح�سان غ�ب ب<]�.Wل"�اسل>ا، ان م $Dق�و ح�سان دمحم س�ات kم=ل kVار "�وأفاد رئ.Dب
�DلDع " E<اه العادمة إلى األراضي ال"!روعة &أش=ار العV"ال=اث"ة على أراضي ح�سان ض_�ا ال

  .>>...غ��ا، ما أدc الى اغ�اقها &">�Wب عال، واتالف ال"bاصDل ال!را�Vة" �kJق"نوال!�.� في م>dقة 
ك"ا ج�ف� آلVات تا&عة لل"D<]�.W$، أراضي في م>dقة الفارسVة &األغ�ار ... <<

ال>اشl الbق�قي  ت"هD�ا لالس.Vالء علDها، به�ف اقامة م`ار�ع زرا�Vة، &EWb ما افاد &ه  ال`"الVة
  .>>...عارف دراغ"ة

>>. .. EDلي، فق� أصDها ق�ات االح.الل االس�ائ./Mاالن.هاكات وال=�ائ8 ال.ي ارت �Dوعلى صع
  .>>...م�ا[>ان &ال�صاص الbي وال"dا£ خالل م�اجهات مع تلF الق�ات في م_8V ع�pة ج/�
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cوسل"� م�b"ة صلح االح.الل، ال"ق�سي ن3ام أب� رم�ز ق�ارا &إخالء م>!له في حي &d$ اله� 
  . ج>�ب ال"W=� األق:ى ال"�ارك ل:الح ال"D<]�.W$ب/ل�ة سل�ان،

ال�Dم االث>D$، إن ال"�b"ة سل".ه ل�c ت�جهه لفV� ªb"ة " وفا"وقال أب� رم�ز في ح�ی� مع 
، &b=ة أن أرض ال">!ل ٢٠١٦الغ�امات ال"ف�وضة علVه، ق�ارا &إخالء م>!له ص�ر &`�ل »Vابي عام 

$"Vه�د الDت.�ع ل...<<.  
 تا&عة لق�ات االح.الل اإلس�ائDلي، ال�Dم، م>`آت وج�ران في بل�ة ع>اتا وه�م� آلVات... <<

 م>`آت وج�ران تlVb &األراضي، وال.ي ع�ف م$ ٤وش"ل� ع"لVات اله�م  .قش"ال ش� الق�س ال"b.لة
  .>>...دمحم أح"� إب�ا®8V، دمحم حل�ة، دمحم ال/Vاع: أصbابها

مW.`فى :  مV¯`.Wات فلV<DdWة، هي٣على اع.�ت ق�ات االح.الل خالل أقل م$ شه� و... <<
ال�رة في قdاع غ!ة م$ خالل ت�Lره &الق:ف، وم="ع فلDdW$ الd/ي ب�ام هللا، ومW.`فى ثاب� ثاب� 

  .>>...في [�ل�Mم
  ٤/١/٢٠٢١وiالة األن�اء الفلV<DdWة وفا 

*** 
  "ال��اح االس.dVانVة" عائلة ت:ارع ٨٦.. &Wل�ان" d&c$ اله�"

 

Jع� ال"ق�سي ن3ام أب� رم�ز، J`ع� ب�قل األJـام ال.ـي V�Jـ`ها  ل8 – �عالو 8Jن� – وفا – الق�س
أغkdW ال"اضي &عD�ا وم�ع�ا ع$ مlVb األق:ى وال/لـ�ة الق�J"ـة، &عـ� تـWلV"ه قـ�ارا / م>x شه� س/."/�

ج�ی�ا م$ ق/ل سلdات االح.الل &إخالء م>!له ال"dل على ال"W=� األق:ى والV� rV�J �xه ه� وعائل.ه 
  .cي &d$ اله� م$ بل�ة سل�انفي ح

فــ�جئ مــUخ�ا لــ�c ت�جهــه إلــى م�b"ــة صــلح االحــ.الل &القــ�س، لفbــª )  عامــا٣٩(أبــ� رمــ�ز 
، &ـإخالء م>!لـه الـ�x ی�عـ� V�٢٠١٦"ة الغ�امات ال"ف�وضة علVه، ب.WلV"ه قـ�ارا »Vا&ـا جـائ�ا صـ�ر عـام 
.DMة أن أرض ال">!ل ت.�ع مل=b& ،األق:ى �=W"ل� م.� واح� ع$ الDها لـك"$"Vیه�د ال."  

�ات " d&cــ$ الهــ�"و�.هــ�د خdــ� اإلخــالء فــي  نك"ــا dJلــ� علVــه مق�ســ�D لــ`�ة ال��ــاح �Vــه، عـ̀ـ
ّوتـ�عي . c١٨٨١العائالت ال"ق�سVة &b=ة أن ملVMة أرض &d$ اله� تع�د إلى یه�د م$ الV"$ م>x عام 

ملVMـة الDهـ�د الD<"VـD$ ألرض االسـ.dVانVة أن ال"�b"ـة اإلسـ�ائDلVة العلVـا أقـ�ت " ع�Ddت iـ�ه>8V"ج"�Vة 
  .d&c$ اله�

 آالف شـVقل ٧االح.الل ل�J 8.ف ال�Dم ب.Wل8V أبـ� رمـ�ز القـ�ار ال�Vـابي، بـل فـ�ض علVـه غ�امـة 
$D<]�.W"امي الbة وم"�b"ل:الح ال.  

ل$ نفق� األق:ى ...  على فق�انهوأج/�نا عاما، لM$ ل� ق�ر ٦٠لق� اش.��>ا ال">!ل ق/ل أك�� م$ "
  ".وفا"ه�xا ب�أ أب� رم�ز ح�ی�ه مع ". األم�مه"ا iلف>ا 
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ــ� رمــ�ز ال".�اصــلة &ــE/W تعلقــه  ــى أحــ�اث القــ�س واألقــ:ى، یــ�ر�i معانــاة أب اه�و عل ـ̀ـ نال ن
 ق�ار إ&عاد ع$ الق�س واألق:ى، نا®VـF عـ$ اع.ـ�اءات شـ�[ة ١٢&ال"W=� األق:ى، حi �Dان ق� تWل8 

  .في األق:ى و�احاتهاالح.الل وال"D<]�.W$ ال".�Mرة علVه ل.�اج� ال�ائ8 
ال أمان لل"D<]�.W$ ه>ا، ف>b$ م$ بD$ ع`�ات العائالت ال.ي سل"ها االح.الل قـ�ارات &ـاإلخالء "

" ل:الح ال"D<]�.W$ ع/ـ� ج"�Vـات اسـ.dVانVة م"�لـة وم�ع�مـة لdـ�د ال"ق�سـDD$ وته=Dـ�ه8 &ـأ� [��قـة
  .Jق�ل أب� رم�ز

 وقفـة تـLام>Vة وصـالة ج"ا�Vـة، رفـLا كـل ج"عـة،" d&c$ اله�"و�قام في خV"ة االع.:ام &bي 
 أســ�ة مــ$ م>ازلهــا، بهــ�ف ته=�Dهــا و[�دهــا مــ$ ٨٦لقــ�ارات االحــ.الل اإلســ�ائDلي &ــإخالء وت�حDــل نbــ� 

  .الق�س
، أك� على أن مbاك8 االحـ.الل "وفا"�ع�L ل=>ة ال�فاع ع$ أراضي بل�ة سل�ان، ف_� أب� ذJاب لـ

i $DDc"ا bJ�ث في حي &d$ اله� الـ�x ی.ـxرع االحـ.الل تغلف أ� مbاولة لالس.Vالء على م>ازل ال"ق�س
&b=ـة أن الD<"VـD$ " حـي الD<"VـD$"&أن ملVMة أراضVه تعـ�د للDهـ�د الD<"VـD$، وتع"ـل علـى إ[ـالق مـW"ى 

كــان�ا ی!ورنــه حD>"ــا iانــ� الــV"$ و�عــ< الــ�ول الع��Vــة و�ــالد الــ`ام تb�یــ�ا جــ!ءا مــ$ ال�ولــة الع�"انVــة 
  . وأداء [ق�سه8 فDها آنxاكو�W"ح له8 ال.>قل &الق�س

ــة العــام واإلخــالء م>ــ!ل م_dــ� &الهــ�م ٦٨٠٠و�ــD$ أبــ� ذJــاب، إن  Jفــي بلــ�ة ســل�ان ح.ــى نها 
�مـ$ أهـالي سـل�ان، &ادعـاء أن ال"�ـاني ال تb.ـ� علـى تـ�اخªV، عل"ـا أن % ٤٠، أ� ما Jـ`�ل ٢٠٢٠

 ال"D<]�.W$ تـ�اخªV ف�ر�ـة بل�Jة االح.الل &الق�س ال تعdي ت�اخV:ا لل"ق�سDD$ في سل�ان، �V"ا ت">ح
  .وعاجلة

cإن مع83 س�ان ال">ازل ال"_�dة &اإلخالء في حي &d$ الهـ� هـي ل"ق�سـDD$ لهـ8 أمـالك : وقال
نفي األجـ!اء الغ��Vـة مـ$ القـ�س، و�"لMـ� أوراقـا ث/�تVـة بـxلF، مـ`�Dا الـى تع"ـ� مbـاك8 االحـ.الل إصـ�ار 

� ال"ق�سDD$، ح.ى ت:�ح سار�ة ال"فb& ةVابV« اس.|>افها أو ال.�افع ع>هاق�ارات Eع�ل، و�:ع.  
� ال.ا&ع ل�ائ�ة الع"ل Dراني لل�راسات وال.�ث�bع/� هللا ال !iم� $Dب ، نوفي سVاق ته��� بل�ة سل�
 ��وال._dــlV فــي م>3"ــة ال.��bــ� الفلــV<DdWة، فــي تق��ــ�ه الــW>� حــ�ل أبــ�ز االن.هاكــات اإلســ�ائDلVة &bــ

ًل أصـ�ر قـ�ارا JقـLي &ـإخالء م/>ـى عائلـة دو�ـF مـ$ عقارهـا فـي شع/>ا الفلDdW>ي وم".لMاته، أن االحـ.ال
ناالسـ.dVانVة، و�.Mـ� العقـار مـ$ خ"ـWة " عDdـ�ت iـ�ه>c"8Vحي &d$ اله� ب/ل�ة سل�ان، ل:الح ج"�Vـة 

م، &اإلضافة إلى ق�ار آخـ� &ـإخالء ب>اJـة عائلـة ناصـ� ١٩٦٣[�اب�، ت�V� rVه خ"k عائالت م>x عام 
 هـxه ال="�Vــة؛ &b=ـة ملVMــة الDهـ�د لــألرض ال"قامـة علDهــا ال/>اJـة عــام ال�ج/ـي فـي نفــk الbـي لــ:الح

١٩٤٨.  
نك"ا أص�رت م�b"ة االح.الل في الق�س ق�ارا &إخالء م/>ي م�� م$ ثالثة [�ابـ� Jعـ�د لعـائل.ي 

، &ادعـاء ملVMـة  االسـ.dVانVة لـه، وأمهلـ� " ج"�Vـة عDdـ�ت iـ�ه>c"8Vش���ي، وع�دة، في حي &d$ الهـ�
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�اد أبـــ� نـــاب، وســـال8 غDـــ�، ال"ق�ســـD.D$ ل.>فDـــx قـــ�ار اإلخـــالء مـــ$ عقاراتهـــا لـــ:الح كـــxلF عـــائل.ي جـــ
  ).م٢٠٠( دون"ات و٥ال"D<]�.W$، به�ف ال�dVWة على مWاحة 

ــ�، أن ســلdات االحــ.الل أصــ�رت خــالل العــام  Dــ�راني لل�راســات وال.�ثbــ� هللا ال ــ! ع/ iم� $Dو�ــ
ًواالخـالء، شـ"ل� ب�Dتـا وم>ـ`آت ت=ار�ـة وزرا�Vـة ًأم�ا &الهـ�م وو�ـ� ال/>ـاء وال.ـ�م8V ) ١٠١٢(ال"اضي 

، وســ=ل� مbاف3ــة ال_لDــل ٢٠١٩عــ$ العــام %) ٤٥(وح�DانVــة وخ�مVــة وســVاحVة و�>Vــة تV.bــة، ب!�ــادة 
فـي مbاف3ـة بDـ� لbـ8، %) ١٤(في مbاف3ة الق�س، و %) ١٨(م$ م="ل هxه االخdارات، و %) ٢٢(

  .الة خ��ة ح":ه الف�قا &الMاملفي مbاف3ة رام هللا وال/�Dة، �V"ا ت8 إز%) ١٢(و 
، و�قـع فـي ال!او�ـة الـ`��Vة للقـ�س؛ "نج/ـل ال!�.ـ�"هـ� ام.ـ�اد لــ" d&cـ$ الهـ�"J`ار الى أن حي 

نحJ �Dف:له ع>ها واد� سل�ان ال�x ی.:ل ب�اد� ق�رو في ال>قdة نفWها، وه� أح� أحVاء بل�ة سل�ان  َّ
$ أراضـDها لغاJـة إقامـة ال"ـW.�[>ات علDهـا،  ألـف دونـ8 مـ٧٣ال�x اس.�لى االحـ.الل علـى مـا ی!�ـ� عـ$ 

ــ�ة ب/ــUرتD$ فــي حــي &dــ$ الهــ� عــام   أضــ�V لهــا م�iــ! شــ�[ي c٢٠٠٤حDــ� بــ�أ االســ.dVان فــي ال/ل
  . ارتفع الع�د إلى ثالثD$ عائلة یه�دJة٢٠١٧لل�bاسة، وفي عام 

  ٥/١/٢٠٢١الVbاة ال=�ی�ة 
***  

  شه� قف!ة في ج�ائ8 االح.الل٢٠٢٠): ب.DWل8(

  

 شـه� &انه٢٠٢٠ العام اإلنWان قلbق� ب.DWل8 م>3"ة ل_:� – إب�ا®8V كامل -  ال"b.لة الق�س
  .ال"b.لة والق�س الغ��Vة الLفة في اإلس�ائDلي االح.الل وان.هاكات ج�ائ8 كافة في ارتفاعا

ــW>� تق���هـــا فـــي ال">3"ـــة وقالــ�  ّقـــ�ات ب�صـــاص اس.ـــ`ه� ٢٠٢٠ العــام خـــالل انـــه أمـــk �ال
ًفلـV<DdWا ٢٧ ةّاإلسـ�ائDلV االح.الل  الـLفة فـي ٢٣- و ّغـ!ة قdـاع فـي واحـ� شـهD� :قاصـ��$ ٧ &ـL">ه8 ّ
  .ال�اخل ع�ب م$ ٣- و )ال"b.لة ال`��Vة الق�س ذلF في &"ا( ّالغ��Vة

 علـى ١١ مـ>ه8 ّأن ّوت/ـD$ ّالغ��Vـة الLفة في ّلفلDD<DdW$ اس.`هاد حالة ١٦ في ب.DWل8 ّوحقق�
 فـي س�اء–غ�Dه8 أو األم$ ّق�ات ع>اص� حVاة على ًخ�dا م>ه8 ّأ� ّ�لJ` ل8 إذ ّم/�ر ّأ� ندو ُق.ل�ا ّاألقل
  :األم�لة &ع< یلي �V"ا .ًع"�ما أو علDه8 ال>ار إ[الق ل3bة

 8V®عقــ�ب أبــ� إبـ�اJ )هــ�ه فــي رصاصــة ّتلقــى حــارس كفــل ق��ــة مــ$ )ًعامــا ٣٤¤ 
$Dوق� &ع� ّوت�في ق��.ه في ّی.>!ه كان ح �D:ألقى أن ح�ث .&=�احه ًم.أث�ا ق �D<DdWنفل  زجاجة ّ

 عالقـة لـه تMـ$ لـJ 8عقـ�ب أبـ� إبـ�ا®8V ّلMـ$ الق��ـة مـ�خل فـي ّ�العـ��W ال"�ا��ـة بـ�ج نbـ� حارقة
  .&األم�

 ــاد Jــالق إbـــ� مــ:اب وهــ� ال=ـــ�ز واد� مــ$ )ًعامـــا ٣١( ّالVd& ،�ق.لـــه ّال.�حــ 
 [لـ�أ حـD$ األرض علـى ّمـW.لVpا إJاد كان .رؤ�.ه8 ل�c ّف� أن &ع� الb�ود ح�س ش�[ة ع>اص�
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 Jعاني ّ&أنه ی�تادها ال.ي ّال"UسWة [اق8 أعLاء إح�c ت�ضbVات ت�Mار وسl ال>ار الع>اص� علVه
  .إعاقة م$

 ا أب� عليVًعاما ١٥( عل( $م �Dة وز�� ّال"غVWV�ّ )8 مـ$ )ًعامـا ١٧Vّالفـ�ار ّم_ـ 
$D|ـ�ان ُقـ.ال ّلالجD<افة مـ$ ّق>اصـة بWـ�ة مـDع& $Dأع"ـال اّت_للهـ م�اجهـات علـى ّی.ف�جـان كانـا حـ 

� ًم.ـ�ا ١٥٠ ُ&عـ� علـى pJـف كـان علـي ُق.ـل حـD$ .ّوال"_ـ8V ّال"غDـ� اق.b"�ا ج>�د ن�b ح=ارة رش
  .ق.له ال�x ّالق>اص م$ م.� ١٠٠ ن�b ُ&ع� على م>!له سdح قف� ز�� ُوق.ل ال=>�د، م$

 ي ّش�[ي وه� )ًعاما ٢٥( ب�وان ق[ار<DdWّس�ان م$ ّفل $D<وق�فه أث>اء ُق.ل ج 
 وهـ� ال"�ی>ة اق.b"�ا وج>�د ّفلDD<DdW$ ّش�ان بD$ دارت م�اجهات أث>اء ال`�[ة ّمdbة &اب ع>�

  .فDها J`ارك ل8 نفWه
 مـ$ )ًعاما ١٩( نافلة ب�ر $Dمـ$ ّج>ـ�� أ[لقهـا ع>قـه أصـاب� ب�صاصـة ُق.ـل ّقفـ 

 بــ�ر رشــ� ّلقفــD$ ال".ــاخ8 مــWاره فــي الفــ:ل جــ�ار قــ�ب جــ�ت م3ــاه�ة أث>ــاء ّمــ�رع جDــE داخــل
  .ال=�b EDن ح=ارة خاللها

 ن�ر �Dأب� م$ )ًعاما ٢٦( ع��قات وأح"� سل�ان م$ )ًعاما ٣٦( شق kـJُقـ.ال د 
 أ[لقـ� ّالقـ�ات ّأن الـ`�[ة زع"ـ� .&القـ�س ال"dVbـة ال�bاج! نJ`غل� أم$ ّق�ات ع>اص� ب>�Dان
 وأصـاب لـه لVـ�W ّث/�تVـة ًأوراقـا ّقـ�م أن &ع� الbاج! م$ ّ&VWارته ّف� ع>�ما شق�D ن�ر على ال>ار
ً[Vاش�  &عـ� األم.ـار مـ$ م|ـات &ـLع ُ&عـ� علـى أص�ح ق� شق�D كان ال>ار ُأ[لق� حD$ .ف�اره أث>اء ّ

 الbـ�ود حـ�س شـ�[ة ع>اصـ� علVـه أ[لـ� فقـ� ع��قـات أح"� ّأما .ّم.�قفة ّسVارته وiان� الbاج!
ًمWلbا أح"� �J$ ل8 .ح�ود ح�س ّش�[Vة ّ&VWارته أصاب أن &ع� ال>ار  أحـ� علـى ًخ�dا Jّ`�ل ول8 ّ
  .ّالVWارة م$ خ�وجه ف�ر ُق.ل ذلF ومع

ًفلV<DdWا إس�ائDل ق.ل� ٢٠٢٠ العام خالل انه ال.ق��� وقال  ّالـ`اب هـ� ّغ!ة قdاع في ًواح�ا ّ
 زعـ8 .ّاإلسـالمي ال=هـاد لi�bـة ّالعـ���Wة الـxراع فـي ناشl وه� خان�Dنk م$ )ًعاما ٢٧( ال>اع8 دمحم

rVا ال>ــاع8 ّأن ال=ـdع>ــ� ناسـفة �ةع/ــ وضــع حـاوال آخــ� ًوناشـ l��`ــ�ود� الـbحــاول مق.لــه &عـ� .ّال 
�D<DdWنفل  ّتقـ�م� ّثـ8 &=ـ�اح، مـ>ه8 اث>D$ وأصاب�ا ن�bه8 ال>�Dان ج>�د فأ[ل� ال"�ان م$ ّج�.ه نقل ّ

 ًم"�ال cأخ� تارة ًأرضا ُیلقDها ّث8 ی�فعها ّث8 تارة األرض على ال=�ة J=�ف سائقها وأخx ّع���Wة ّج�افة
  .فDها

 &عـ� ١٧الــ في قاص� &L">ه8 ّغ!ة قdاع ّس�ان م$ آخ��$ ثالثة إس�ائDل .ل�ق لق� ":وأضاف
 ال=ـــrV ل"ـــ!اع8 ًوفقـــا ج>ـــ�د نbـــ� ناســـف.D$ ع/ـــ�تD$ أحـــ�ه8 وألقـــى حـــ�ودها داخـــل إلـــى ّتـــWلل�ا أن

  ."اإلس�ائDلي
 م>فل.ـة نـار إ[ـالق سVاسـة ّالغ��Vـة الـLفة فـي إسـ�ائDل ّتd/ـ� سـ>D$ م>ـx انـه ب.ـDWل8 "م�iـ! وأك�

 جهـاز وiـxلF ّ�العـ��W وال=هـاز ّالـVWاسي ال=هـاز مـ$ ّال.ـام ّالـ�ع8 تلقـى سVاسـة وهـي نللقـان� وم_الفة
 إسـ�ائDل تـ!ع8 ال>قـ� ت">ـع لMـي .ًسـلفا ال"عل�مـة ّالف.اكـة ل>.ائ=هـا ًأساسـا �J.�ث م$ ی�ج� ال ح�D القLاء
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� ّی.8 ّأنهDقb.ه في الxم�ه"ـة األحـ�اث هـ Fلxع ال>ـار إ[ـالق ّأن بـLـ_J ـ�دDالقـ لق،  الهـ�ف ّأن غDـ� نان�
ــادرة ال.Vpbقــات هــxه مــ$ ال�حDــ�  ّأJــة ّات_ــاذ ندو ّال"لفــات مع3ــ8 ُتغلــ� إذ الbقــائ� ["ــk هــ� ًأصــال ال>

ًجـ�ا ّاالسـ.�>ائVة &الbـاالت تع��فهـا ُ&Mbـ8 ّت�iـ! إذ مbـ�ودة ال.Vpbقـات هـxه مـ$ الفائ�ة ّنأ ًعل"ا–إج�اءات ّ 
  ."م�اجعة ّأJة ندو ع>ها ال>اج"ة وال.علV"ات نفWها ّالVWاسة ت�قى �V"ا

 ن=ـ� ّفلـDD<DdW$ مق.ـل ّجـ�اء األم$ ّق�ات ع>اص� فDها bJَاك8 ال.ي ّاالس.�>ائVة الbاالت ّح.ى وقال
 أم�لــة مـ$ .ارتM/ـ�ه مـا ف3اعـة تع�ـk ال -  أدی>ـ�ا إذا -  علـDه8 ُال"لقـاة والعق��ـات ّاالتهـام لـ�ائح ب>ـ�د ّأن

 تعلV"ـات م_الفـة ب.ه"ـة ادی>ـ�ا م>ف:ل.D$ حادث.D$ في ّ>DD$فلDdW ق.ل�ا ًج>�دا ّأن ذلF على ٢٠٢٠ العام
 ألح�ه"ا ًی�ما ٤٥ ّل"�ة ّع���Wة أع"ال ت>فxD العق��ة وiان� اإله"ال، ّج�اء &ال"�ت ّوال.E/W ال>ار إ[الق

  ....لآلخ� ًی�ما ٩٠- و
  ٤ص/٥/١/٢٠٢١ ال�أ�

*** 

  ب�نامج عD$ على الق�س
$D<]�.W"على الق�س ی�ص� اع.�اءات ال $Dاته8عMوم".ل $DDعلى ال"ق�س   

 

 أمk األول االث>ـD$، الـ�Lء األردنين سلl ب�نامج عD$ على الق�س ال�x ب�ه ال.لف!�� - ع"ان 
� وج�ائ8  إلى على ت�dر ال.�dف الDه�د� م$ االس.dVان��dع الdع ال�"$"قV��اس�ة ، "تbندو رقا&ة وم

 ال">�3مــة القــLائVة االح.اللVــة، وفــ� مــ$ ق/ــل ســلdات االحــ.الل، مــا یiUــ� وجــ�د انفــالت قــLائي داخــل
  .ال/�نامج

 ال"ـ:�ر فـي القـ�س، مـ`اه� له=ـ�م عـ�د مـ$ ال".dـ�فD$ األسـ/�عيوع�ض ال/�نامج في تق���ه 
�Dا ــى الDهــ�د علــى ســVارة الــ`VpقD$ اح"ــ� وح"ــ�� جــاب� مــ$ ســ�ان القــ�س ال"b.لــة، مـ̀ـ انهــا iانــ�  إل

ال".فــ�ج اث>ــاء هــxه "ة االحــ.الل ال.ــي تلعــE دور  أمــام م�ا��ــة شــ�["ل3bــات فارقــة بــD$ الVbــاة وال"ــ�ت"
  ."الل3bات ال"���ة

الع"ل في  إلى وال� ال`Vpقان ج"ال جاب� قال في ح�ی�ه خالل ال.ق���، إن ول�Jه iانا في [��قه"ا
ت�ز�ع ال_/!، ع>�ما اع.�ضه"ا ع�د م$ ال".�dفD$ وقام�ا ب.�DWM سVارته"ا واالع.�اء علDه"ا &الـ�Lب، 

  ."هللا ن=اه"ا م$ ال"�ت &أع=��ة" ان إلى الف.ا
 ت.Mـ�ر أصـ��bان م`اه� اع.ـ�اءات ال".dـ�فD$ علـى ال"ق�سـDD$ وم".لMـاته8  إلى وأشار ال.ق���
حـ�  إلـى ، ول8 تق.:� هxه االع.�اءات على الVWارات فEWb بل ت=اوزت ذلـFاألخ�Dة&اس."�ار في اآلونة 

 ن�مـه وأث>ـاء &أنـه بـ�ر ابـ� ال�ولـة الـ�x قـال ، i"ـا حـ:ل مـع ال"ق�سـيوأصـbابهااالع.ـ�اء علـى ال/Dـ�ت 
 على ص�ت ت�DWM زجاج ن�افx م>!لـه، وزجـاج سـVارة اب>ـه وعـ�د مـ$ أفاقالWاعة ال�اح�ة وال>:ف لVال، 

مــ$ جDــل "الــVWارات فــي الــ`ارع، وانــه اتــ:ل &الــ`�[ة ال.ــي بــ�رت االع.ــ�اء ع>ــ� قــ�ومها &ــان ال"ع.ــ�ی$ 
  . ح�"ا م�U�األخDD<DdWx$ بxلF  ل� قام اح� الفل&أنه وأضاف، "أب>ائه
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 ال".�dفــة iانــ� تقــ�م &اع.ــ�اءاتها ضــ� ال"ق�ســDD$ "تــ��Vع الــ�"$" ال.ق��ــ� ان عــ:ا&ات وأوضــح
 تع.�� على الفلDD<DdW$ عالنVـة أص��b انها إال لألق>عة، إف�ادهاوم".لMاته8 ت�b ج>ح ال3الم، وارت�اء 

 إلـى الن.قال م$ م�حلة ال�ع�ات لق.ل الفلـDD<DdW$ الع>ان لها لأ[ل�وعلى م�أc م$ ش�[ة االح.الل، ما 
  .م�حلة مbاولة ق.له8 &`�ل م�اش�

 هـxه العـ:ا&ات ح.ـى أفـ�ادنال"bامي ال"ق�سي خل�و ن=8، أك� &ان ش�[ة االحـ.الل iانـ� تعـ�ف 
نع>ــ�ما iــان�ا J_�جــ� فــي جــ>ح ال3ــالم، وتعــ�ف ت�جهــاته8 وخddهــ8، مــVLفا &ــان هــxه االع.ــ�اءات لــ� 

  ."مbاوله الق.ل إلى ل�أی>ا ته"ا ق� ت:ل في &ع< األحVان"ال`�ان الفلDD<DdW$ ح:ل� م$ ق/ل 
 ج��ــ� م�قــة، خــالل اتــ:ال فDــ�ی� ع/ــ� الق"ــ� الــ:>اعي اإلعالمــيوال.قــى ال/�نــامج الــJ �xق�مــه 

حادثــة تــ:ادم وقعــ� ســVارة  إلــى &ال"bــامي ال"_ــ.ª &قــLاJا العــ�ب ال"ق�ســDD$، دمحم دحلــة، الــ�x أشــار
مق.ل اح�  إلى نل وسVارة ل".�dفD$ یه�د iان�ا یلق� الb=ارة على سVارات ال"ق�سDD$، أدتل`�[ة االح.ال

$Dف�d."قام . ال Fال.الل"وقال على أث� ذل �<]�.Wفة "مLمـ$ الـ �، &"3اه�ات ع>Vفـة فـي القـ�س وم>ـا[
نالغ��Vة،dJال/� &االع.�اء على الفلDD<DdW$، وiان�ا یه.ف� &��ارات مفادها   :ن

ــ"   ــــ�ا عــ �b&ــاا ــ ـــDD<DdW$ وحd"�ه ــ.الل"$ ســــVارات الفلــ ــ$ شــــ�[ة االحـــ ــW"ع مــ ــى مــ  .، وعلــ

ــ�اءات ــة م��ــ� شــ�[ة االحــ.الل ال".هــاو مــع هــxه االع. تلقDهــا تعلV"ــات مــ$ ال=هــاز  إلــى نوأرجــأ دحل
، الف.ـاأع"ـال، تفD� &ال.عامل &bـxر مـع اإلس�ائDليالVWاسي  �<]�.Wقـ�م بهـا ال"ـJ ال.ـي Eان  إلـى ن الـ`غ

d."ه ال="اعات الxال.عامـل ه Eلـdـات ال.ـي تـ:ل للـ`�[ة ت"Vـ�د، وان ال.عل�Vفة هي ال.ي ت�ع8 ح!ب الل�
 العام وت`�ل خ�dا �D/iا على &األم$ ت_ل أع"اله8معه8 ب.Wاهل �D/i وع�م ال"Wاس به8 ح.ى وان iان� 

$D<]ر مـاد�. ال"�ا�Lی$ تع�ضـ�ا لـxالـ $DD<DdW8 ش�� م$ ق/ل الفلJ�دحلة صع��ة تق $Dو�c أو ��Wجـ 
 أهلــه أو مق.ــل احــ�ه8، &ــE/W هــxه االع.ــ�اءات، م�ضــbا ان علــى الــVbLة إلــى األمــ� أدc إذاح.ــى أو 

ال=>ـاة، ومـ$ ثـ8  إلـى  تbقDـ� وال�صـ�لإلجـ�اء، وم.ا&عـة الـ`�[ة اإلسـ�ائDلVةالـ`�[ة  إلـى cال.ق�م &`��
� هUالء، وفي حال ح:ل� b& 8 ل�ائح اتهامJ�ا&ة العامة ل.قV<ع الإدانةم.ا&عة الVd.WJ ، ي ال.قـ�م<DdWفلـ

� &ه، وهxا WJ.غ� س>�ات اإلس�ائDلVةcب�ع� حق��Vة لل"bاك8 b& �xر ال�Lال�ة &ال.ع��< ع$ الd"ق وال
  )ب.�ا.( ال"bاك8، وغال�ا ما Jفل� ال=اني م$ العقابأروقةفي 

  ٧ص/٦/١/٢٠٢١ال�س.�ر 
*** 
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  تقار��
  ُال�Vi���dة األرث�ذVWiة تxbر م$ اإلشاعات ال"غ�ضة 

  لف.$ وال>Dل م$ عقاراتهال>`� ا
  

 قال� &Vi���dة ال�وم األرث�ذki ال"ق�سVة، إن ال"D<]�.W$ اإلس�ائDلDD$ وأع�انه8 ال -  ع"ان
نزال�ا WJ.ه�ف� ال�dVWة على عقاراتها م$ خالل إضعافها وت`��ه ص�رتها ع/� ب� الb"الت اإلعالمVة 

  . ء ال`عE ال�اح�ُالMاذ&ة ال"لD|ة &اإلشاعات ال"غ�ضة ون`� الف.$ بD$ أب>ا
ُوأك�ت في بVان صbافي ال�Dم ال�الثاء، أن ه>اك جه�دا وام�اال �D�iة ت/�د ل>`� أكاذیE على  ً ً
نألW>ة أش_اص dJلق� على أنفWه8 مV"Wات ل">اصE وه"Vة، و��ع� م$ خاللها معل�مات مغل�[ة  ن

8V ض� »�dة ال����dك ُتWيء ألم الM>ائk، تLاف إلى الLغ�[ات ال.ي ت"ارسها ج"اعة ع�i ���Ddهان
ث�DفDل�س ال�ال� والWV<Mة االرث�ذVWiة إلج�ارها على تWل8V عقارات &اب ال_لDل لل="�Vة ال".�dفة &ع� 

وأوض�b ال�Vi���dة أن هxه ال="�Vات  . ً عاما م$ مع�iة ال.:�� ل"bاوالت سلE هxه العقارات١٥
Vدی� مار ال �Dح�ل تأج Eفة وأع�انها ی�وج� ألكاذی�d."8 نالVل.�م ld_ة تVi���dة أن ال��iUاس، م

ًال�ی� الJ �xع� دی�ا تار�_Vا وم!ارا سVاحVا مه"ا، و�xل� ال�Vi���dة جه�دا �D/iة خالل األع�ام ال"اضVة  ً ً ً ً
8Vة ال.�مVام &ع"لVpل�ب للd"ال�ع8 ال"اد� ال �Dل.�ف .  

ّل نVة ال�Vi���dة في وأك� ان ال صbة إلدعاءات ال="�Vات اإلس�ائDلVة ال".�dفة وأع�انه8 ح�
وأشار ال/Vان إلى أن م`�وع غفعات ه"ات�س، ه�  . تأج�D ال�ی�، خاصة أن األدی�ة ال تUج� وال ت�اع

م`�وع ح��مي اس�ائDلي &�b، ولkV لل�Vi���dة أJة عالقة &ه ال م$ ق��E وال م$ &عD�، م/D>ة أن 
.�dفة وأع�انها &ال�Vi���dة وهي ض"$ قdعة األرض رق8 واح� ال.ي ت��dها ال="�Vات اإلس�ائDلVة ال"

ِال"`�وع، ج� االس.Vالء علDها م$ ق/ل إس�ائDل عام  c١٩٧٤ �Dهي ال".:�ف ال�ح �bأص� Fلxو� ،ُ
  . &األرض ول�WV ال�Vi���dة

 تع"ل م$ أجل م>ع م:ادرة ٢٠٠٩وح�ل أراضي تل ب�Dت، أك�ت ال�Vi���dة أنها م>x عام 
 بل�Jة الق�س االس�ائDلVة م>x ذلF ال�ق� م:ادرة هxه األراضي أراضي ال�Vi���dة ه>اك، ح�D أعل>�

وق�م� ال�Vi���dة مق.�حا ل.���d ال">dقة ب/>اء  . ت�b ح=ة اس._�امها لل"�اف� وال":لbة العامة
 وح�ة س�>Vة، وح.ى ال�Dم ل8 تE=.W ال/ل�Jة ١٠٠م`�وع Jع�د &الفائ�ة على ال�Vi���dة &"ا ال Jقل ع$ 

 والقVLة مW."�ة قD� ال.�اول ول8 ت8Wb، وما زال� ال�Vi���dة تع"ل ل">ع م:ادرة هxه لdلE ال�Vi���dة،
 �Dة وم�VانdV.ات االسV�"=ا، ما ی!عج الJلف مادMوم �D/i األراضي م$ خالل م=ه�د قان�ني وه>�سي� ُ ً ُ

Eق. الف.$ واألكاذیVpbل"ع�فة ال $DاعWع الV"=ة إلى أن أب�ابها مف.�حة لVi���dة، وت�رس وأشارت ال�
. إج�اءات قان�نVة ض� ال"`ارDi$ في ت�و�ج األكاذیE واإلشاعات ال.ي تW.ه�ف س"ع.ها والقائ"D$ علDها

  )ب.�ا(-- 
  ٤ص/٦/١/٢٠٢١ال�س.�ر 
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  آراء ع��Vة
 م|��ة األردن وال�صاJة الهاش"Vة

 �س� الق�وة
� وال.�ا&l الفلDdW>ي االردني D"ة وال`ع�ر العVولUW"ان� م�ا�� االردن نا&عة م$ الi ال"ا]
�االخ� ل.`�ل هxه العالقات القائ"ة على م�ار ال.ار�خ ال">dل� واألساس ال.��M>ي لل�ح�ة الع��Vة 

لي االشارة ه>ا الي ت:��bات و�Vانات ال""لMة ال.ي تiU� وت=DW�ها ع"لVا على ارض ال�اقع وما ی�فع>ا ا
ح�صها ال"W."� على م.ا&عة ادق ال.فاصDل ودع8 ال"��� الفلDdW>ي وهxا ما اك�ه رئkV ال�زراء 

 &`� ال_:اونة في بVانه االخ�D ال�x ألقاه أمام م=لk ال>�اب ح�D ج�د خالله دع8 األردن   األردني
DdWالفل Eق� ال`عbل �Dالى ق�ارات قال`ق �<.W"الم العادل والWال �Dقbه على ت�Dة وتأكV_ي ال.ار�<

ال`��Vة ال�ولVة وال�x ی�تM! على حل ال�ول.D$ و�Vام ال�ولة الفلV<DdWة ال"W.قلة وعاص".ها الق�س، 
ك"ا اشار الي ان االردن س�Dاصل ال.:�� لل""ارسات واالن.هاكات االس�ائDلVة في الق�س، خاصة 

DDاوالت تغbة مVمة االردن��bت�سخ ال Fلxال�ضع ال.ار�_ي والقان�ني القائ8 في ال"�ی>ة ال"ق�سة، و� �
قم�اقفها ال�اب.ة وال.ار�_Vة واألساسVة وال��اب� ال�اع"ة للbق� ال.ار�_Vة لل`عE الع��ي الفلDdW>ي م$ 

الج�اد وال�صاJة خالل ت�صVات جاللة ال"لF ع/� هللا ال�اني وت�جDهاته ال"W."�ة &الbفاµ على عه�ة ا
الهاش"Vة ال.ار�_Vة على ال"ق�سات االسالمVة وال"VbVWة في الق�س ح�D ان م�ا�� االردن iان� دوما 

ع"ه للقLاJا الع��Vة وت>dل� م$ اجل ت".D$ ال�ح�ة الع��Vة وال�فاع ع$ القVLة الفلV<DdWة اد
� ال.ي ی./>اها االردن على ال"W.� وال"ق�سات االسالمVة وال"VbVWة وال.ي ت`�ل القVLة ال"�i!�ة االولى

  . الق�مي واإلقلV"ي
 �Dان� حاض�ة دوما في عi ة فان الق�سV"ة الهاشVة االردنMعلى م`ارف م|��ة ال""ل $bنون
جاللة ال"لF واألردنDD$، ح�D ی�اصل األردن و�.�جDهات ملVMة سامVة بxل ال=ه�د الMفDلة &b"اJة ورعاJة 

VbVW"ة والVعلى حق�قه8 ال"ق�سات اإلسالم µفاbوال $DDbVW"وال $D"لW"ال $DDة ودع8 ص"�د ال"ق�س
في ال"�ی>ة ال"ق�سة، وتع"ل االردن علي ال�وام وم$ خالل ال"UWولVة ال.ار�_Vة ل/xل ال=ه�د الVWاسVة 
�وال�بل�ماسVة والقان�نVة لل�فاع ع$ الق�س وال"ق�سات وخ:�صا ال"W=� االق:ى على ال"W.� ال�ولي، 

 ال�ور ال.ار�_ي ال�x تق�م &ه ال��bمة االردنVة وال"UسWات ال"لVMة لb"اJة ال"ق�سات في انdالقا م$
ض�ء االتفا�Vة ال.ار�_Vة لل�صاJة على األماك$ ال"ق�سة في الق�س وال.ي وقعها جاللة ال"لF ع/�هللا 

فا�Vات ال.ار�_Vة القائ"ة وQعادة ال.أكD� على وأخVه ال�ئkV مb"�د ��اس وال.ي جاءت ت.��=ا لالت
، وال.ي انعق�ت ١٩٢٤ال�صاJة الهاش"Vة على األماك$ ال"ق�سة في م�ی>ة الق�س م>x بVعة عام 

&"�ج/ها ال�صاJة على األماك$ ال"ق�سة لل"لF ال`��� الDWb$ ب$ علي، وأعd.ه ال�ور في ح"اJة 
   واس."�ار ال�ور ال.ار�_ي لل""لMة األردنVة الهاش"VةورعاJة األماك$ ال"ق�سة في الق�س وQع"ارها، 

 Eار ال`عVه� خ �xقلة ال.W"ة الV<DdWار ال�ولة الفلVة وع"ل� على دع8 خMت ال""ل�Wلق� ج
الفلDdW>ي االوح� القائ8 م$ خالل م�DWة ال.VbLة والف�اء ال.ي ت�اصل� م>x اك�� م$ م|ة عام وiان� 
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L<ة الVة هي حامV<DdWة ال��رة الفلJ�:.وأرضه وم Eا ال`عxاف3ة على وح�ة هb"ي وال<DdWال الفل
   لالح.الل ومd�bة مUام�ات ال.:¯Vة وال.��Vة واالح.�اء

 $Mول8 ت $D/ع$ م`اع� ال`ع $DdWاالردن وفل $Dة بV_لق� ع/�ت العالقات ال:ادقة وال.ار�
Vpح �DW=ان� ع/� عالقات قائ"ة ع/� ال.ار�خ وهي تi قم=�د ح/� علي ور بل Eة ال`عJا"bقي ل

 والع"ل علي ب>اء ال"UسWات الفلV<DdWة القادرة علي ح"اJة ال"`�وع ال�[>ي،  الفلDdW>ي ودع8 ص"�ده
� ال�ح�ة وال.Mامل الع��ي ال`امل Dقbت �� آمال و["�حات ال`ع/D$، على [��Dقb.ة لV=Vووضع اس.�ات

 �Dل ش�عي ووح�""i ةV<DdWالفل ���b.امل &">3"ة الMال FW".وال �DW<.ي وض�ورة ال<DdWالفل Eلل`ع
قال"`.�ك وال.�bك على ال:عD� ال�ولي والع"ل معا ل:الح ل�عV� 8ام ال�ولة الفلV<DdWة ومWان�ة حق� 

  . ال`عE الفلDdW>ي وت>فxD ق�ارات ال`��Vة ال�ولVة
  ١٠ص/٦/١/٢٠٢١ال�س.�ر 

*** 
 !م.ى؟إلى .. ال"D<]�.W$ ج�ائ8

  ح�ی� الق�س
ى مهاج"ــة فلــDD<DdW$ وهــ8 فــي ســVاراته8 ورشــق�ه8 &الb=ــارة وســl نأقــ�م مــW.�[>� أمــk علــ

 �نالقــ�س ال"b.لــة، i"ــا أقــ�م مــW.�[>� آخــ�و علــى االع.ــ�اء علــى مــ�ا[>D$ ج>ــ�ب بDــ� لbــ8 ورشــ ن
 $D<]�.Wــ�اءات ال"ــ ــWل اع. ــى مــ�أc قــ�ات االحــ.الل، فــي حلقــة ج�یــ�ة مــ$ مWل ســVاراته8 &الb=ــارة عل

 $DbلWــةال"ــVااإلج�ام $DDــا فــي م_.لــف  علــى ال"ــ�نVالعــ!ل ی�م $DD<DdWــاءلفلــbــة، وهــي أنVفة الغ��Lالــ 
م.ـى  إلـى ال.Wاؤل، إلى االع.�اءات ال.ي [ال"ا أسف�ت ع$ شه�اء وج�حى وأض�ار مادJة، وه� ما ی�ع�

م�اجهة وردع هUالء ع$ االس."�ار في ارتMـاب  إلى وما ه� الD/Wل! س..�اصل ج�ائ8 هUالء ال"W.ع"��$؟
  .ج�ائ"ه8؟

ال"��ـ� الـ�x ی.�جـE ات_ـاذه ت=ـاه دولـة االحـ.الل ال.ـي ت"ـ�ل  أو م$ ذلF ما ه� اإلجـ�اءواأله8 
 الفلـV<DdWة وارتMـاب األراضـيوتWلح وتb"ي وت`=ع هUالء ال"ـW.ع"��$ علـى االسـ.Vالء علـى م!�ـ� مـ$ 

  .ال"!�� م$ االع.�اءات وال=�ائ8
� عه�ها، وأعل$ فـي حD>ـه ان سابإس�ائDل إلى ق/ل أسابVع أعادت الWلdة ال�[>Vة العالقات مع 

والـUWال الـdJ �xـ�ح اآلن .  &االل.!ام &االتفا�Vات ال"�قعـةإس�ائDلإعادة العالقات جاءت على خل¯Vة تعه� 
 لهـ8 مـع االتفا�Vـات ال"�قعـة؟ وهـل ی>ـW=8 إسـ�ائDلهل ی>W=8 اسـ."�ار جـ�ائ8 ال"ـD<]�.W$ وح"اJـة : ه�

 وف�ض وقائع ج�ی�ة في الق�س ال"b.لة به�ف األراضي  في ب>اء ال"W.ع"�ات وم:ادراتإس�ائDلاس."�ار 
 ال"�ـارك ومbاولـة تغDDـ� ال�ضـع ال.ـار�_ي والقـان�ني �Vـه، األق:ىته���ها، &"ا في ذلF ال"Wاس &�bمة 

  .مع اتفا�Vات أوسل�؟
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علــى الــWلdة ال�[>Vــة، بهــxا  أو cأســ|لة D�iــ�ة تdــ�ح، ســ�اء علــى الفــ:ائل والقــ� ال�[>Vــة iافــة
ن ومW.�[>�ها أنه8 ل�WVا ب�ارد اح.�ام االتفا�Vات ال"�قعة، بل WJع� الل.هام إس�ائDلأث/.� ال`أن &ع� ان 

  .كل فلDdW$ وت:¯Vة القVLة واس.ه�اف ال�ج�د الفلDdW>ي ق.ال وت`���ا وه�ما وم:ادرة
ان ما E=J ان Jقال ه>ا إنه ق� آن األوان ل.�bك ج�� لb"اJة شع/>ا في م_.لـف أمـاك$ ت�اجـ�ه، 

ل االك.فاء &إص�ار بVانات ال`=E واالس.>Mار فقi lل"ا ارتEM االح.الل ومـW.ع"�وه ج��"ـة ج�یـ�ة وال Jعق
�ض� ال"�نDD$ الع!ل، في ال�ق� الV� �.�J �xه شع/>ا أصال ب>Dـ�ان اسـ."�ار هـxا االحـ.الل الـ�ا&< علـى 

نقان� ال�ولي وق�ارات  الفلDdW>ي وللاإلنWانقارض و[>>ا وQج�اءاته ال.عV¯Wة وان.هاكاته ال=VW"ة لbق� 
  .ال`��Vة ال�ولVة

، وعلـى هـxا االحـ.الل ومـW.ع"�وه األولـىانها مUWولVة الWلdة ال�[>Vة وiافة الف:ائل &ال�رجـة 
�=J ت على ما��Wال""�$ اس."�ار ال �Dا، وانه م$ غ:Vرخ kVي ل<DdWا ان ال�م الفل�iان ی�ر�.  

  ٦/١/٢٠٢١ الق�س ال"ق�سVة
***  

  آراء ع/��ة م.�ج"ة
rV=مة وال��bال& �"�b.ی �<]�.W"نال   ن

  

kه هاس: &قل8 -  هآرت�D"ع 
$D<]�.W"أوام� ال EWة حVفة الغ��Lع"ل� في الJ ةVلي واالدارة ال"�نDاالس�ائ rV=ا . نالxه

ع�ف>اه م>x زم$، لM$ ق.ل فلDdW>ي حاول اس.عادة م�bل iه��اء م$ أی�� ال=rV ت�لل الى أ� درجة 
� االم�ر وس>ق�ل &أن .  ه� س��ع م$ ق/ل ق�ات>ا لقادته8االم� ه� م�اش� واالم.�ال/.W<س $bن lفق

 Fه8 أرادوا ذلDل�ال أن م�ؤوس rV=ا قادة لل�b�:Vن�ا ل��J 8ل $D<]�.W"ة–الV<مة واالجه!ة االم��bال .  
 �xلي &ا[الق ال>ار على ر��ة هارو أب� ع�ام الDام ج>�� اس�ائV� ع ساعات علىL& نق/ل

م`ل�ل وفاق� ال�عي وم���£ &=هاز ال.>فk االصd>اعي في مW.`فى في ال_لDل، WJ.لقي اآلن وه� 
قحلق� م�وحVة ت:��� ف� ق��ة ال�Di! في ج>�ب ش� dJا نb$ نع�ف أن ال"D<]�.W$ قام�ا ب.`غDلها . ق

نb$ نع�ف أن ). ق/ل ی�م على عD� مVالد أب� ع�ام(في الWاعة ال.اسعة ص�احا في ی�م ال="عة ال"اضي 
ح�ل ماذا؟ ح�ل أن فلDD<DdW$ م_الفD$ . ها ارسل�ا تق���ا ف�ر�ا لالدارة ال"�نVة ح�ل شيء مام$ شغل�

نللقان� J:""� على ال�rV في اراضDه8، وأنه8 اقام�ا م�حاض ون:/�ا ارج�حة لال[فال أو قام�ا &"�  ن
Dح ل8 ت.8 م`اه�ته ق/ل اس/�عV¯:ف م$ الpت8 وضع س $Dاه، وأنه ف� م/>ى معV"م$ قان/�ب لل $

هxه م_الفات خ�Ddة ج�ا، حEW ق�انD$ ال�ولة الDه�دJة ال�حD�ة في العال8، [ال"ا ارتM/ها . ذلF؟
�D<DdWنفل.  

� م�وحVة ال.=kW ف� رؤوس ال�Wان، ¤ه� في الق��ة حWام Dلbق&ع� ار�ع ساعات على ت
� واالرت�ا£ في ال_لDل DW<.ة في ادارة الV.b.ال/>ى ال l&ة وال_اضعة ج!ء م$ االدار(مع��، ضاVة ال"�ن



  

 
٢٢

� اع"ال ال��bمة في ال">ا[� في وزارة ال�فاعW<ة ج>�د ال نع�ف اس"اءه8). ل�ح�ة مW"وق� رافقه خ .
. ونb$ ن�ix &أن ال�ق� iان ی�م ال="عة ¤ه�ا، في مع��Wات ال=rV اج�اء ی�م الW/� اص��b مل�b¤ة

ن ألنهbJ 8/� االثارة و�ع�ف� م$ نهل ال=>�د م�.|/� ألنه8 لJ 8ع�دوا الى ب�Dته8؟ هل ه8 م�Wورو ن ن
 l&ال ال_اصة؟ وماذا ع$ ضاV¯في ال �/Wودعاه8 الى وج�ة ی�م ال �Jق�م ب.`غDل ال"�وحVة، ال�x س/

 ما ال�x دفعه بهxه ال�رجة الى اق.bام ب�D اش�ف وف��ال ع"�ر، وأن Jأم� ج>�ده –ال/>ى ال.V.bة 
غWالة لغWل ال"ال&k ال.ي J="عها اوالدها م$ الق"امة &":ادرة ال"�ل�، الJ �x"�$ ف��ال م$ اس._�ام ال

�Dا مقابل م/لغ زهdJ في �Wعها في الV/ق�م� بJ Fقو�ع� ذل   .ن
نم$ ال:عE ع�م االس.>.اج أنه8 في االدارة ال"�نVة J_اف� م$ أنه اذا ل8 یxع>�ا ف�را الوام� 

V<Mمة وفي ال��bهاج"�نه8 في الDس $D<]�.W"وفي وسائل االعالمج>�ال ح�ام فان م"�لي ال �W.  
نb$ ال نع�ف اذا iان م$ J`غل ال"�وحVة ال":�رة ه� أح� ال�Wان في مW.�[>ة أو في بUرة 

في ح"ل.ها ال:لV/Dة ل�dد الفلDD<DdW$ . الV<D"Vة” رغ¯8V“اس.dVانVة أو أن له و¤Vفة رس"Vة في ج"�Vة 
نم$ ات_اذ م�.E شUو م$ ال">ا[� ج، اس._�م� [ائ�ات م�وحVة لل.=kW علDه8 ق/ل س>�ات 

$D<]�.W"ان ق�ار ت"��ل ش�ائها ل:الح الdV.االس.  
نم$ ال"�جح أن م�وحVة م=.ه�ة iهxه قام� &ال.=kW على ب�D ال�ا[� ال�lVW ال�x ب>.ه 

فقl . ألن ال"غارة ال.ي س�$ فDها آ&اء العائلة وأج�ادها ل8 تع� م>اس�ة لل�W$. نعائلة هارو أب� ع�ام
  . انق�L علVه ال=�افات٢٠٢٠) ن�ف"/�( ت`��$ ال�اني ٢٥وفي . لعائلة في ال/�Dم�ة اس/�عD$ س�>� ا

، الع�L في  م$ ق"ة ال.لة شاه�نا جD�ا �Vi “: وصف ع"لVة اله�م” cم="�عة الق�“نی|�D رو
تق�م ال=�افة به�م ال/�D وم/>ى ال_�مات &:�رة وح`Vة وم��Wbة، وتق�م ب.8Vdb صه��ج ال"Vاه 

جi rVامل iان ه>اك، م$ ال=>�د وم$ ح�س الb�ود ال"WلDb$ . وح.ى م3لة االغ>امواالل�اح ال`"VWة، 
وال"DD"b$ م$ ق"ة ال�أس وح.ى أخ"ª الق�م، ووج�هه8 مغdاة &_�ذات رجال الفLاء، وع`�ات م$ 

�. نم�¤في االدارة ال"�نVة والVWارات الع���Wة وار�ع ج�افات بل� اصف�/Wار مxناله�م ت8 دو ان …
��$ اLJا لJ 8عl اب>اء العائلة ما �Jفي م$ ال�ق� إلخالء اغ�اضه8، ج!ء م>ها ت"�>�ا م$ رئkV ال"�م

cانقاذه وج!ء &قي في ال/�D وت8 ت�م�Dه ت�b االنقاض، وال.ي ض��.ها iفة ال=�افة م�ة تل� االخ� 
ن J=لk وال=>�ال ال"`�ف على ال"�وحVة ال":�رة &ال.أكi �Dا. وحd".ها &:��� مق�ف J`�ه تأكD� الق.ل

 .في ال/�D و�ف�ك ی�Jه وه� م�Wور
  ٢٦ ص٦/١/٢٠٢١الغ� 

*** 
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  اخ�ار &االن=لD!�ة
Mufti condemns Israeli attempts to change fait accompli at Al-Aqsa 

  

Sheikh Muhammad Hussein, the Grand Mufti of Jerusalem and Palestine and the preacher of 
the Al-Aqsa Mosque, condemned the Israeli occupation plans to change the fait accompli at the 

holy Al-Aqsa Mosque. 
In a statement on Tuesday, Sheikh Hussein expressed his categorical rejection of changing the 

existing religious, historical and legal situation at the Al-Aqsa Mosque which, he said, 
constitutes part of the Muslim creed.  

“The Al-Aqsa Mosque is the first of the two Qiblas and the third holiest site in Islam. The 
Mosque, with its buildings, terraces, squares, underground and above it, belongs solely to 

Muslims”, he stressed. 

He urged Palestinians to redouble their efforts to travel to the Al-Aqsa Mosque and strengthen 

their presence in it to protect it. 

The Grand Mufti of Jerusalem asked the free people of the world to support the Palestinian 
people and their just cause. He also asked them to make sustained efforts to publicize and 

expose Israeli violations at international forums and to deter the Israeli occupation and its 
supporters from falsifying history and attacking Islamic and Christian sanctities in Palestine in 

general and Jerusalem in particular. 
2020-1-5Palestinian Information Center   

*** 

 

President Abbas appreciates the positions of GCC leaders in support of 

Palestine 

 
RAMALLAH, Tuesday, January 05, 2021 (WAFA) – President Mahmoud Abbas highly 

appreciated the firm positions of the Gulf Cooperation Council (GCC) states in support of the 

Palestinian cause and condemning Israeli practices, Presidential spokesman Nabil Abu 

Rudeineh said today. 

"The Palestinian Presidency also welcomed the positions of the GCC countries which 

condemned the Israeli practices aimed at changing the character and identity of Jerusalem, the 

policy of house demolitions, the annexation and settlement," said Abu Rudeineh. 

He said the GCC countries' stance, which stressed that need to implement UN Security Council 

Resolution 2334, and their support to the United Nations Relief and Works Agency for 

Palestine refugees in the Near East (UNRWA) are highly appreciated. 

Abu Rudeineh said that President Abbas expressed deep appreciation for the clear and strong 
positions of the leaders of the GCC Summit which was held today in Al-Ula in Saudi Arabia, in 

which they stressed that the Palestinian cause is the core issue of Arabs and Muslims. 
President Abbas also appreciated the leaders' support for the permanent sovereignty of the 

Palestinian people over all the Palestinian territories occupied since June 1967, the 

establishment of the independent Palestinian state with its capital East Jerusalem, and the rights 

of refugees are guaranteed, in accordance with the Arab Peace Initiative, international 

references and United Nations resolutions. 

The GCC Summit's final statement affirmed the significance of the Palestinian cause and the 

need to activate the efforts of the international community to resolve the conflict in a manner 
that meets all the legitimate rights of the Palestinian people. 

The statement also condemned the Israeli occupation authorities' demolition of dozens of 
homes in East Jerusalem, calling for international intervention to stop targeting the Palestinian 

presence and forcible displacement of citizens from the city of Jerusalem in an attempt to 
change the city's legal character and demographic composition, which contradicts with 

international and humanitarian laws and related agreements. 
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The statement also rejected any Israeli approach to annex any part of the West Bank lands to 

Israel, considering such moves as a clear violation of the United Nations Charter, principles of 

international law and United Nations resolutions. 

The GCC leaders also condemned Israel's policy of demolishing Palestinian homes and 

displacing and expelling the Palestinian population, stressing that this would undermine the 

possibility of achieving a two-state solution and lasting peace. 
Israeli settlers attack Palestinian vehicles in central Jerusalem 

JERUSALEM, Tuesday, January 5, 2021 (WAFA) - Israeli settlers attacked for the second 
consecutive day Palestinian vehicles driving near the al-Masrara neighborhood, in central 

Jerusalem. 
2021-1-5Wafa   

*** 

Israeli police slap entry ban on Aqsa guard Isam Najeeb 
 

The Israeli occupation police on Tuesday issued an order banning Isam Najeeb, who works for 
the Islamic Awqaf Administration in Jerusalem, from entering the Aqsa Mosque for six 

months. 
Najeeb, an Aqsa Mosque guard, said that he received the banishment order after he went to the 

Qishla police station in the Old City of Jerusalem. 
Recently, the Israeli police detained Najeeb during his work at the Aqsa Mosque and ordered 

him to stay away from the Islamic holy site for a week and to come back again today to receive 

a renewed Aqsa entry ban. He had been banished from the Aqsa Mosque multiple times before. 

During 2020, the Israeli police banned 13 Aqsa guards and employees from entering the 

Mosque for different periods. 

The Israeli occupation authority (IOA) and its police in Jerusalem always give themselves the 

right to issue orders banning Muslim worshipers and Awqaf employees from entering the Aqsa 

Mosque and take upon themselves to decide who can and cannot pray at the Mosque despite 

the fact that they have no jurisdiction over the Islamic holy place. 

According to signed agreements, Jordan is the custodian of the Islamic and Christian 

2020-1-5Palestinian Information Center   

*** 

2021: Palestine’s chance of fighting back 
Ramzy Baroud  

2020 will go down in history as the year that terminated the American-sponsored “peace 

process”. While 2021 will not reverse the monumental change in the US attitude and objectives 

in Palestine, Israel and the Middle East, the new year presents Palestinians with the opportunity 

to think outside the American box. 

The previous year began with an unmistakable American push to translate its new political 

discourse with decisive action. On January 28, the so-called Deal of the Century was declared 

as an actual political doctrine. A new political lexicon began to quickly take hold. The “peace 
process”, which has dominated the American language for several decades, seemed a distant 

memory. Because the Palestinian Authority (PA) has, for decades, molded its own strategy to 
accommodate American demands and expectations, the shift in Washington left the PA with 

very few options.  
On February 1, PA President, Mahmoud Abbas, declared the severing of all diplomatic ties 

with Israel and the US, followed by an announcement in May that the Palestinian leadership 
was cancelling all agreements between itself and Israel, including the end of all security ties. 

While the Palestinian decision may have served the purpose of temporarily quelling 

Palestinians’ anger, it served no practical purpose, and it was short-lived, anyway. 

On November 17, the PA resumed all security and civil ties with Israel, thwarting the renewed 

unity talks between rival groups Hamas and Fateh. The talks had begun in July and, unlike 
previous meetings, the two main Palestinian factions seemed united around a set of political 
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ideas, lead amongst them their rejection of the US “Deal of the Century” and Israel’s plans to 

annex large parts of the occupied territories. 

In the final analysis, the PA, which hardly enjoyed much respect among Palestinians, has lost 

whatever trust it still commanded among its rivals. Abbas seemed to be using unity talks as a 

pressure tool to caution Washington and Tel Aviv that he still possessed some political cards. 

However, while the Palestinian leadership has, in the past, succeeded in playing the waiting 
game which guaranteed the flow of money since its inception in 1994, that strategy is now 

coming to a halt. US priorities in the Middle East have obviously changed, and even the PA’s 
European allies hardly see Abbas and his Authority as a priority. A weakened European Union, 

due to the unceremonious departure of Britain and the devastating economic impact of the 
COVID-19 pandemic, has pushed Palestine to the bottom of Western agendas.  

If 2021 is to bring about any positive change in the trajectory of the Palestinian struggle for 
freedom, new strategies would have to replace the old ones. 

Instead, thinking should shift completely into a whole new political landscape:  

First, Palestinian unity must be redefined so it is not confined to a mere political arrangement 

between rivals Hamas and Fateh, each motivated by its own agenda and self-preservation. 

Unity should be expounded to include a national dialogue among all Palestinians, so that the 

Palestinian people, at home, or in “shataat” (diaspora), should be part of forming a new 

Palestinian, not factional, vision. 

Second, a new vision should be developed and articulated to replace useless clichés, dogmas 

and wishful thinking. A two-state solution is simply unattainable, not because Israel and the US 

have done their utmost to bury it, but because, even if implemented, it will not satisfy the 

minimal expectations of Palestinian rights. 

In a two-state scenario, Palestinians would remain geographically and politically fragmented, 

and no realistic and just implementation of the right of return can possibly be carried out. A 

“One Democratic State” in Palestine and Israel cannot possibly address all the injustices of the 
past, but it is the most meaningful threshold aimed at imagining a possible, and certainly better, 

future for all. 
Third, the obsessive reliance on Washington as the only party capable of mediating between 

Israel and Palestine must end. Not only did the US demonstrate its untrustworthiness through 
its generous and relentless military and political support to Israel, it has positioned itself as a 

major obstacle in the path of Palestinian freedom and liberation. 
It behooves the Palestinian leadership to understand that the balances of global power are 

fundamentally changing and that the US and Israel are no longer the only hegemons in the 

Middle East region. It is time for Palestinians to diversify their options, strengthen their ties 

with rising Asian powers and reach out to South American and African countries to reverse the 

total political and economic dependency on the US and its allies. 

Fourth, although popular resistance in Palestine has constantly expressed itself in numerous 

forms, it is yet to be harnessed as a sustainable platform of resistance that can be translated into 

political capital. 

2020 began with the suspension of Gaza’s Great March of Return, which brought tens of 

thousands of Palestinians together in a historic show of unity. However, Palestinians in the 

occupied West Bank are desperately trying to navigate two overlapping matrices of control: the 

Israeli occupation and the PA. This has proven detrimental, as it marginalises the Palestinian 

people from playing a fundamental role in shaping their own struggle. Popular resistance must 

serve as the backbone of any authentic Palestinian vision for liberation. 
Fifth, for the new Palestinian political discourse to matter internationally, it has to be backed by 

a global solidarity movement that rallies behind a unified Palestinian vision, while advocating 
Palestinian rights at city, state and national levels. The decisive US-Israeli attack on the 

Boycott Divestment and Sanctions Movement is a testament to the success of this tactic in 
changing the narrative on Palestine and Israel. 
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Yet, while there is already a strong foundation of Palestinian solidarity around the world, this 

movement should not be focused only on academic hubs and intellectual circles, but work its 

way to reach ordinary people, globally. 

2020 may have been a devastating year for Palestine, but a closer look would allow us to see it 

as an opportunity for a whole new Palestinian political discourse. 

2021 is Palestine’s chance of fighting back. 
Jordan Times 5-1-2021 

*** 
B’Tselem: 2020 in the Occupied Territories: Heinous Killings, Settler 

Violence and a Home Demolitions Spike 
Over the course of 2020, Israeli security forces killed 27 Palestinians, seven of them minors: 

one in the Gaza Strip, 23 in the West Bank (including East Jerusalem) and three inside Israel. 

In the West Bank, in at least 11 of the 16 incidents B’Tselem investigated, the Palestinians 

killed posed no threat to the lives of the forces or any other person at the time they were shot, if 

at all, and the forces fired at them with no justification. Several examples: 

Ibrahim Abu Ya’qub (34) from Kifl Hares was shot in the back from a distance of about 200 

meters away while he was strolling through the village, and passed away a short while later. 
Palestinians had hurled a Molotov cocktail at an army post at the entrance to the village, but 

Abu Ya’qub was not involved. 
Iyad al-Halaq (31), a young man from Wadi al-Joz who was on the autistic spectrum, was shot 

by Border Police officers while fleeing from them. The officers shot him while he was lying on 
the ground, after a caregiver from the institute he attended daily tried to explain to them that he 

had a disability. 
‘Ali Abu ‘Alia (15) from al-Mughayir and Zeid Qaysiyah (17) from al-Fawar Refugee Camp 

were both killed by sniper fire from a considerable distance, while Palestinians were throwing 
stones at soldiers who entered their respective communities. Each of the teens was watching the 

clashes from afar – ‘Abu ‘Alia on the ground, about 150 meters from the soldiers, and 

Qaysiyah from the rooftop of his home, about 100 meters from the sniper who killed him. 

Tareq Badwan (25), a Palestinian police officer from Jenin, was not participating in a 

confrontation between Palestinian youths and soldiers who had entered the city. A soldier shot 

him while he was standing at the entrance to a police station – as captured by the station’s 

security camera. 

Bader Nafle (19) from Qaffin was shot in the neck by a soldier who was sitting in an armored 

jeep, after throwing stones at the jeep during a demonstration along the section of the 

Separation Barrier built near the village. 

Nur Shqeir (36) from Silwan and Ahmad ‘Areiqat (26) from Abu Dis were both shot and killed 

by Israeli security forces manning checkpoints around Jerusalem. According to the Israel 
Police, Shqeir struck an officer with his car after presenting documents that were not his for 

inspection, fled the checkpoint and was shot by the forces after pulling over several hundred 
meters from the checkpoint. ‘Areiqat was shot by Border Police officers after hitting an officer 

with his car. He was unarmed and was shot the moment he stepped out of his car, when he no 
longer posed a threat. 

In the Gaza Strip, Israeli security forces killed one Palestinian and desecrated his body 
In late 2019, the “March of Return” protests in the Gaza Strip stopped. Throughout the protests, 

Israeli security forces had opened live fire at unarmed demonstrators on the other side of the 
perimeter fence, killing more than 220. 

In 2020, Israel killed one Palestinian in the Gaza Strip – Muhammad a-Na’am (27), an Islamic 

Jihad operative from Khan Yunis. According to the military, he and another operative had 
attempted to plant explosives by the perimeter fence. After a-Na’am was killed, soldiers opened 

fire at Palestinians who tried to remove the body, injuring two of them, and a military bulldozer 
desecrated the body, tossing it about as it attempted to pick it up. 
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Three other Palestinians from the Gaza Strip, one of them a minor (17), were killed after 

entering Israel. According to the military, one of them had hurled two explosive devices at 

soldiers. 

In 2020, Palestinians killed three Israelis in three separate incidents. Shay Ohayon (39), a 

civilian, was killed within Israel. Esther Horgan (52), a civilian, and Amit Ben Yigal (21), a 

soldier, were killed in the West Bank. 
For years, Israel has been implementing a reckless, unlawful open-fire policy in the West Bank. 

This policy is fully backed by the government, the military, and the courts, in utter indifference 
to the predictable lethal results. To justify it, Israel makes a show of investigation – a charade 

intended merely to deflect criticism. The rare investigations that are launched serve to 
whitewash the offenses, and most are closed with no further action. Their contribution is 

limited to begin with, 
as they focus – by definition – on exceptions, leaving the rules and the policy behind them 

unexamined. 

In the even rarer cases in which members of the security forces are indicted for killing 

Palestinians, the charges and the sentences they receive – if they are convicted – do not reflect 

the gravity of the offenses. In 2020, two soldiers who killed Palestinians in two separate 

incidents were convicted of breaching the open-fire regulations and of negligent homicide and 

sentenced to 45 and 90 days of manual military labor, respectively. 

Home demolitions 

Despite the pandemic and the unprecedented economic crisis, Israel has ramped up home 

demolitions in the West Bank, including East Jerusalem. In 2020, more Palestinians lost their 

homes in this area than in every year since 2016 – which saw the most demolitions since 

B’Tselem began keeping record. 

In total, Israel demolished 273 homes in 2020, leaving 1,006 Palestinians – 519 of them minors 

– homeless. By comparison, Israel demolished the homes of 677 Palestinians in 2019, 397 in 
2018, and 528 in 2017. 

In 2020, Israel also demolished 456 non-residential structures and infrastructure facilities. This 
includes humanitarian infrastructure such as water cisterns and pipes or power grids, which are 

essential to maintaining health and sanitation, which are particularly important at this time. 
Although Israel tries to justify the broad destruction as “law enforcement,” the law has little to 

do with this policy. The planning system Israel itself created – run by the Civil Administration 
in the West Bank and the Jerusalem municipality in East Jerusalem – blocks Palestinian 

development and does not permit Palestinians to build homes. This system works primarily to 

demolish structures – instead of planning to reflect the population’s present and future needs. 

Settler violence in the service of the state 

In 2020, B’Tselem’s field researchers documented 248 incidents of settler violence against 

Palestinians in the West Bank, including: 86 bodily assaults, in which 75 Palestinians were 

injured; 27 cases of stone-throwing at homes; 17 attacks on moving vehicles; 147 of the attacks 

were aimed at Palestinian farmers or their property, including 80 cases of damage to trees and 

crops owned by Palestinians, resulting in more than 3,000 trees vandalized. In 39 cases, the 

violent acts took place in the olive harvest season, which lasted this year from early October 

through late November. 

Of these incidents, 72 took place in the presence of soldiers, police officers or DCO personnel, 

who did not intervene to stop the assault on the Palestinians or their property. In 28 cases, 

soldiers dispersed the Palestinian residents by firing tear gas, stun grenades and rubber-coated 
metal bullets, and in at least five cases, even live fire. Israeli authorities arrested at least 12 

Palestinians during these altercations. 
These violent acts could not take place without the sweeping support provided by the state. 

While security forces back the perpetrators in real time, the law enforcement system releases 
them from accountability: in almost all cases, no investigation is launched, and no one is held 

accountable for causing harm to Palestinians. The rare investigations that are launched usually 
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end with no further measures taken. In the even rarer instance of an indictment – the charges 

fall far short of reflecting the gravity of the acts, and the sentences are ludicrous. 

A routine of occupation 

The ongoing occupation of the West Bank is not merely a theoretical or political issue. It has 

constant, daily ramifications for the lives of Palestinians and entails a routine of violence – 

sometimes explicit, but often hidden from view. B’Tselem regularly documents this routine, 
and the full picture emerges from figures published by the Palestinian DCO: 

Every day – and every night – soldiers enter Palestinians’ homes throughout the West Bank, 
disrupting the lives of families, intimidating entire households and invading their privacy. In 

2020, Israeli security forces invaded Palestinian villages and towns at least 3,000 times and 
Palestinian homes at least 2,480 times. 

The military restricts Palestinians’ freedom of movement within the West Bank as it sees fit, 
regardless of the disruption to daily life. Soldiers seal off roads permanently or temporarily, 

detain Palestinians at checkpoints, demand they follow their orders, humiliate them and 

sometimes resort to physical violence. In 2020, Israeli security forces set up at least 3,524 

flying checkpoints in addition to the regular ones. 

The military also arrests Palestinians throughout the West Bank. The forces often arrive at 

night, drawing residents – and their children – out of bed in the dead of night. They regularly 

employ verbal and physical violence and do not notify the families where the arrested person is 

being taken, why, and what awaits them. In 2020, Israeli security forces arrested at least 2,785 

Palestinians. 
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Palestinian man paralysed after being shot in the neck by Israel soldiers 

 
A Palestinian man is suffering from paralysis after being shot in the neck by Israeli forces in 
the occupied West Bank, the Palestinian Ministry of Health said. 

Haron Abu Aram, 24, was shot on Friday in the village of Al-Tuwanah, south of Hebron, while 

he attempted to prevent the soldiers from "stealing his electric generator," according to Wafa 

news agency. 

He was admitted in critical condition to the hospital in Yatta before being transferred to 

Hebron's Ahli Hospital. 

In the video, Abu Aram, who was barefoot, is seen being hit in the head multiple times by the 

soldiers along with the other three Palestinians, before a gunshot is heard and the camera turns 

back to his unconscious body. According to Israeli rights group B'Tselem, Abu Aram had been 

helping with construction at his neighbour's home before the incident. It added that the Israeli 

army demolished Abu Aram's home on 25 November under the pretext that it lacked the 

necessary building licenses. 

Palestinians are rarely granted building permits by Israeli occupation authorities, especially in 

occupied East Jerusalem. The building permits are charged at extortionate prices and are 
unaffordable for most Palestinians, creating a legal loophole for Israel to annex more land and 

to leave Palestinians in limbo by preventing them from developing infrastructure. 
"The soldiers arrived with the intention of confiscating equipment that the family was using for 

the construction, including a generator," B'Tselem said in a statement. "Abu Aram was shot in 
the neck from a close distance as he and other Palestinians were attempting to retrieve the 

generator from the soldiers." 
Israel's ongoing demolition of Palestinian homes and illegal settlement construction, which 

have accelerated following the UAE's decision to normalise relations with the occupying state, 

have become a major source of concern. 

In 2020, Israel demolished the homes of more than 900 Palestinians in the occupied West Bank 

and East Jerusalem, added B'Tselem. 
2021-1-4Middle East Monitor   
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Illegal Israeli Colonists Flood Palestinian Lands With Wastewater  

 
On Monday, a group of fanatic Israeli colonists, illegally squatting on Palestinian lands, west of 

Bethlehem city, south of occupied Jerusalem in the West Bank, flooded farmlands with 
wastewater. 

Mohammad Sabateen, the mayor of Husan village, west of Bethlehem, said the colonists came 
from the Beitar Illit colony, which was installed on Palestinian lands. 

Sabateen added that the colonists flooded the Palestinian lands near the colony with 

wastewater. 

The villagers went to their lands to find dozens of dunams flooded with the sewer from the 

illegal colony. 

Sabateen also said the attack is aimed at preventing the Palestinians from plowing and planting 

their lands, and added that this serious contamination would prevent them from harvesting their 

grapevines and olive trees in the near future. 
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