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 ّك.ابها ن�3 هةوج 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 #DDOغ� #DDلDس�ائRالءه ن�3 وجهة إب�از ه� وW .Mابـّال 
  ئللقار ی.�ح م�ا إس�ائDل، ل�Xاسة ال�عارضة أو ال��W�ة ســ�اء
  .ال��.لفة ال>�3 وجهات على اإل^الع ف�صة

  
  نالل=>ة ال�ل�Mة ل`Wو الق�س
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�.bال�c  
  االردن والق�س

 ة ال�ولة��d�& ة تع�ب ع# اع.!ازها�<DeX٥  .ال����ات الفل  
  

  نشWو س�اس�ة
 الم العادل وال`امل: األردنXال jDقb.ل �Dال�ح j��eة ال�<DeXة الفل�L٦  .حل الق  
  lح�ل ان.هاكات االح.الل٣م>:�ر ی�ع #DDأم� #DولWXا&قة ل�e.٧  . رسائل م  
 ر اnbة اأوقاف الق�س ت�o& اسXاألق:ىلالح.الل م# ال� �=X٨  .:��ة وال�  
 اله�اش : #D<^�.Xدع�ات ال�"F�Mة ج�ا" ل.ف�Deة ال:��ة خ�s �=X٨  .ًم  
 lالuل�س الDف�Dك ث���eل جه�دا ج�ارة &ال�فاع ع# ال�ق�سات ون`� : ال�n/ی Fًال�ل

  ٩  .ال.Xامح وال�ئام بD# ال�Jانات
  

  اع.�اءات
 ةع`�ات حاالت االخ.>اق خال��X�z١١  .ل م�اجهات مع االح.الل في ال  
 8 سل�ان وم��8 شعفا} &الق�سb.١١  .ق�ات االح.الل تق  

  

  اع.�اءات/ تقار��
  #قات قاس�ة معه في زناز��obت Eة"ف.ى مق�سي ما زال ی�ق� في ال�`فى عق�O�|X١١  ".ال�  

  

  فعال�ات
 انe�.١٢  .ل=>ة سل�ان ت�ع� لل�`ار{ة ال���� في اع.:ام راف< لالس  
 "ة�<DeXقافة الفلuل8 ال�ثائقي " الDت�ع8 إن.اج الف" #DeX١٣  ".٢٠٣٠فل  

  

  cفي ذ{� ی�م ال`هD� الفلDeX>ي/ كي ال ن>Xى
 �Dعام ٢٦٦: ناد� األس n<ا ارتق�ا في س=� االح.الل م�Dن أس   ١٣  .م١٩٦٧ً

  

  آراء ع��Oة
  ق/لي.Xالف�ر وال� #Dاس8"�بbلي" الDي اإلس�ائ<DeX١٤  .في ال:�اع الفل  

  

 

 

 



  

 
٤

  خ�ار &االن=لD!�ةأ
 Illegal Israeli Colonists Invade Al-Aqsa Mosque Compound. ١٦ 
 Israeli army kills Palestinian in West Bank. ١٧  
 Palestine’s UN Observer briefs UN officials on critical situation 

in Palestine. ١٧  
 B’Tselem: 27 Palestinians killed, 1,006 others displaced in 2020. ١٨  
 Despite lockdown, Israeli police allow settlers to defile Aqsa 

Mosque. ١٩  
 Palestine media Calls for two-hour pause on Facebook to protest 

bias against Palestinians. ١٩  
 Israel uproots 2,000 olive trees in W. Bank: Official. ٢٠  
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  االردن والق�س
  

  ال����ات الفلDeX>�ة تع�ب ع# اع.!ازها &���dة ال�ولة
  

 أع��O ال����ات الفلDeX>�ة ع# اع.!ازها &���dة ال�ولة األردن�ة واإلن=ازات ال.ي -   ب.�ا- ع�ان
حقق.ها، مn.X{�ة ت�bLة ال�ل�ك الهاش�DD# ج�ال &ع� جDل لD.�|>�ا م# تأس�� دولة ق��ة على 

� األردن ال�اع�ة للق�Lة الفلDeX>�ة في وجه االح.الل وغ�eس.هال�X.��ات {افةsوم�ا ،.  
نوEXbO ب�ان ص�ر أم� األرOعاء، ع# دائ�ة ال`Wو الفلDeX>�ة، قال رئ�� ل=>ة خ�مات م��8 

 ١٩٢١س�ف ع/� ال�Xb# ب>ات، إن>ا نb.فل &���dة تأس�� ال�ولة األردن�ة ال.ي {اف�b م>n عام 
وال��ا^# واس.ق�ار اإلقل�8 ال���b بها &��قفها الuاب� م# الق�Lة الفلDeX>�ة للbفا� على {�ان ال�^# 

  .والق�س ومق�ساتها اإلسالم�ة وال��b�Xة على ح� س�اء
 �.Xل� ج��ع اإلم|انات في دع8 وت>��ة األردن ورفع مnادات الهاش��ة ب�oوأضاف ان الc

سها الق�Lة الفلDeX>�ة، الف.ا إلى اس.��ار م�z`ة ال��ا^>D#، وnOل ال=ه� في القLاJا الق�م�ة وعلى رأ
  .جاللة ال�لF ع/� هللا الuاني &ال.�FX &ال�صاJة الهاش��ة على ال�ق�سات اإلسالم�ة وال��b�Xة

� ال`�DO>ي، إنه E=J علD>ا �eم# جه.ه، قال أح� وجهاء م��8 ال!رقاء، ال�{.�ر ع/� الل
الb|��ة، ال.ي ت�D!ت &b|�.ها وق�رتها على ح�اJة ال�ق�ف ج��عا وقفة ع! واف.�ار &�oادت>ا الهاش��ة 

  .ال�^# وتأس�� ر{ائ! ال�ولة الb�یuة، م# خالل دع8 ال��bات وال��Jق�ا^�ة داخل ال�=.�ع
cدفاعا ع# ث� األردن ال�اسل، م�u>ا  وأشار إلى ال.�bLات ال�D/Mة ال.ي ق�مها ال`ه�اء األب�ار

 والق�م�ة واإلسالم�ة، وعلى رأسها الق�Lة الفلDeX>�ة جه�د جالل.ه ودع�ه الuاب� للقLاJا الع��Oة
وRس>اد ال`عE الفلDeX>ي، ورعاJة الهاش�DD# ال�.�اصلة للق�س ومق�ساتها، &ال�ق�ف س�ا م>�عا في 

  .وجه ته��� ال�X=� األق:ى ال��ارك
م# جان�ه، اوضح رئ�� ل=>ة خ�مات م��8 ال�ح�ات ع/� الف.اح ال�Mز، أن الهاش�DD# أعل�ا 

نJة األردن ال�!ده� ب/>اء دولة القان� وال�WسXات، ال�.Xلح &العل8 وال�Wم# &قLاJا أم.ه، وال��افع ع# را
  .»صلى هللا عل�ه وسلc»8م�X ال�س�ل 

  ٤ ص٧/١/٢٠٢١ال�أ� 
***** 

  
  
  
  
  



  

 
٦

  نشWو س�اس�ة
  حل الق�Lة الفلDeX>�ة الj��e ال�حD� ل.bقjD : األردن

  الXالم العادل وال`امل
  

ن قال وز�� ال�ارج�ة وشWو ال�غ.�DO# أ�J# ال:ف�� ال�Dم إن ال.غ�DD ال�eل�ب -   ب.�ا-  ع�ان
وال��eة األساس�ة ال�eل�Oة والقادرة على تbقjD الXالم العادل وال`امل في ال�>eقة ه�ا تغ�DD وخ�eة 
� إس�ائDل إج�اءاتها ال.ي تق�ض حل ال�ول.D# وت>هي االح.اللsت� lDb& لDأت�ا م# إس�ائJ أن E=J 

jDي ال`ق<DeXالفل Eق� ال�`�وعة لل`عbة وتل/ي ج��ع ال�<DeXقالالش�عي لألراضي الفل.  
االس�ائDل�ة أن أساس ال:�اع -وقال ال:ف�� في ب�ان &ع� اإلعالن ع# تe/�ع العالقات ال���b>�ة

eXال�ولة الفل �DX=الم العادل وال`امل ه� زوال االح.الل وتXة، وأن ش�} ال�<DeXة الفل�Lة ه� الق�<D
، على أساس ١٩٦٧ال�X.قلة ذات ال�Xادة وعاص�.ها الق�س ال�b.لة على خ�e} ال�ا&ع م# ح!��ان 

  .نحل ال�ول.D# ووفj القان� ال�ولي وم�ادرة الXالم الع��Oة ومعادلة األرض مقابل الXالم
الم اإلس�ائDل�ة و{ل اتفاقات الX -  وش�د ال:ف�� على أن أث� اتفاق تe/�ع العالقات ال���b>�ة

مع إس�ائDل Jع.�� على ما س.ق�م &ه إس�ائDل، فإن &قي االح.الل واس.��ت إس�ائDل في اج�اءاتها ال.ي 
ت>Xف األس� ال.ي قام� علDها الع�ل�ة الXل��ة وض8 األراضي وO>اء ال�X.�^>ات وت�سع.ها 

�j ول# ت>ع8 ال�bم الق�سي ال`��� سD.فاق8 ال:�اع وسD.ع/ واالن.هاكات في ال�X=� األق:ى ال��ارك
  .ال�>eقة &الXالم العادل ال�n تق/له ال`ع�ب والu�J �nل ض�ورة إقل���ة ودول�ة

قوأك� ال:ف�� أن ال سالم عادال شامال وال أم# وال اس.ق�ار شاملD# اال إذا ت8 تل/�ة ج��ع الbق�  ً ً
ت ال�Xادة على ال�`�وعة لل`عE الفلDeX>ي ال`قjD، وفي مق�مها حقه في ال��bة وال�ولة ال�X.قلة ذا

#D.حل ال�ول jكامل ت�ا&ه ال�^>ي وف.  
وأك� ال:ف�� أن ال��لMة س.3ل تع�ل &ال.>jDX مع األشقاء واألص�قاء م# أجل تbقjD الXالم 
ًالعادل الJ �n`|ل خ�ارا اس.�ات�=�ا أردن�ا وفلDeX>�ا وع��Oا، وال�n ل# J|� شامال ودائ�ا إال اذا ق/ل.ه  ً ً ً ً ًً ن

ه تل/�ة ج��ع حق� ال`عE الفلDeX>ي ال`قjD وفj ق�ارات ال`���ة ال�ول�ة ال`ع�ب وت/>.ه، وذ قاك ش̂�
   .وم�ادرة الXالم الع��Oة

 اإلح.الل ه� س/E ال:�اع وأساسه، وزواله وفj حل ال�ول.D# ه� الj��e :وأضاف ال:ف��
 .ال�حD� ل.bقjD الXالم العادل وال`امل وال�ائ8

 ٢ ص٧/١/٢٠٢١الغ� 
***** 
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   رسائل م.eا&قة ل�WXولD# أم�DD# ٣عl م>:�ر ی�
  ح�ل ان.هاكات االح.الل

  

&عl ال�>�وب ال�ائ8 ل�ولة فلDeX# ل�c األم8 ال�.b�ة، ال�ز�� ر�اض م>:�ر، ثالث  -ن���Dرك 
، )ت�ن�(رسائل م.eا&قة إلى {ل م# األمD# العام لألم8 ال�.b�ة، ورئ�� م=ل� األم# لهnا ال`ه� 

م8 ال�.b�ة، ح�ل الbالة ال�bجة في األرض الفلDeX>�ة ال�b.لة، &�ا فDها ورئ�� ال=��zة العامة لأل
الق�س ال`��sة، ن.�=ة لل�Xاسات وال��ارسات غ�D القان�ن�ة ال�X.��ة وال�.:اع�ة إلس�ائDل، الق�ة 

 .القائ�ة &االح.الل
م# ) ما عا٢٥(وأشار م>:�ر إلى �sام الق�ات اإلس�ائDل�ة &ق.ل ال`اب الفلDeX>ي عاه� إخلDل 

 ٢، في ) عاما٢٤(نبل�ة ب�D أم� في الLفة الغ��Oة ال�b.لة، وR^القه8 ال>ار على هارو أب� ع�ام 
في مXاف� eJا، ما س/E له شلل رOاعي واالعاقة الMاملة، م>�ها إلى أنه مuل  صف�  �ال=ار م# مXافة

� ع�ام Jق�م &إعادة ب>اء نالع�ی� م# الفلDD<DeX# الnی# �zJ`� ت�b االح.الل اإلس�ائDلي، فق� {ان أب
نم>!ل عائل.ه، ال�n ه�م مWخ�ا &b=ة ال/>اء دو ت:��ح ُ.  

وأك� ض�ورة مbاس�ة إس�ائDل، الق�ة القائ�ة &االح.الل، على {ل هnه االن.هاكات ال�>ه=�ة، 
   .وتق�8J ال=>اة إلى الع�الة، م`�دا على أن ��اب ال�Xاءلة ق� ش=ع مuل هnا الXل�ك غ�D القان�ني

نإلى أنه وفقا ل�|.E األم8 ال�.b�ة ل.>jDX ال`Wو اإلنXان�ة ون�ه  ، شه� العام ال�اضي )أوت`ا(ً
أك/� ع�د م# ع�ل�ات اله�م لل�>ازل وال��اني الفلDeX>�ة م# ق/ل ق�ات االح.الل اإلس�ائDلي م>n ب�ء 

سة غ�D القان�ن�ة ت�ثjD هnه ال��ارسة، وت`�D {افة ال�الئل إلى أن إس�ائDل مX.ع�ة ل��اصلة هnه ال��ار
  .وال��م�ة إن لJ 8|# ه>اك أ� رادع

وأشار م>:�ر إلى م�اصلة إس�ائDل ح�ل.ها الع>�فة لالع.قال واالح.=از في فلDeX# ال�b.لة 
 قاص�ا ٥٤٣ فلDeX>�ا، م# بD>ه8 ٤٦٣٦، الف.ا إلى اع.قال ق�ات االح.الل اإلس�ائDلي ٢٠٢٠خالل العام 
ل عام واح� فق�، إلى جانE االس.��ار في س�اس.ها ال�اصة  ام�أة، خال١٢٨ عاما و١٨ندو س# 

  .�&االع.قال اإلدار
ًوش�د على أنه أك�u أش|ال االع.قال ال.عXفي م# ق/ل ال=�� اإلس�ائDلي، وتق�م إس�ائDل حال�ا 

ن فلDeX>�ا إدار�ا دو ته�ة، م# بD>ه8 أ^فال ونXاء، م`�Dا إلى معاناة ال�dات م# ٣٨٠&اح.=از  ً ً
<DeXه8 أك/� الفل<Dة وأم�اض م!م>ة، م# ب�Deل�ة م# أم�اض خDاإلس�ائ �=Xفي ال #�!=.bال� #DDن

  ). عاما٨١(cاألس� فWاد ال`�O|ي 
وأشار م>:�ر إلى م�اصلة ال�D<^�.X# اإلس�ائDلDD# ال�.�eفD# ه=�اته8 الع>�فة، و�sامه8 

��� ل�!�� م# العائالت &اق.الع األش=ار وال�bاصDل ال!را��ة وح�قها، ما أدc إلى ت�م�D س/ل 
 �=Xة على األماك# ال�ق�سة، وال س��ا ال��Deه8 واع.�اءاته8 ال�L��bم�اصلة ت Eة، إلى جان�<DeXالفل

  .األق:ى



  

 
٨

� الف�ر ل=��ع sل، &|ل ص�احة، &ال�Dال�ة إس�ائe�& ام ال�=.�ع ال�ولي�s وأك� م>:�ر ض�ورة�
DeX>�ة ال�b.لة، &�ا فDها الق�س ال`��sة، وال.ي أن`e.ها االس.�eان�ة غ�D القان�ن�ة، في األرض الفل

نت`|ل ان.هاكا صارخا للقان� ال�ولي ی�قى إلى م�ت�ة االن.هاكات ال=��Xة وج�ائ8 ح�ب، ومeال�ة إس�ائDل  ً ً
&االم.uال الل.!اماتها القان�ن�ة، &�ا في ذلF &��جE اتفا�sة ج>�� ال�ا&عة، {�ا أعD� تأكD�ه في ق�ار 

  .٢٣٣٤م=ل� األم# 
وش�د على ض�ورة مbاس�ة ج��ع م�تM/ي ال=�ائ8 ض� ال`عE الفلDeX>ي، س�اء م# الb|�مة 
ُاإلس�ائDل�ة أو ال�WXولD# العD��|X# أو ال�D<^�.X# الnی# نقل�ا &`|ل غ�D قان�ني إلى األرض 

، &�ا في ذلF الق نان� نالفلDeX>�ة ال�b.لة، &�ا في ذلF الق�س ال`��sة، إلى أق:ى ح� �XJح &ه القان�
  .ال=>ائي ال�ولي

 ٦/١/٢٠٢١و{الة األن�اء الفلDeX>�ة وفا 
***** 

  Xاس &�oة ال:��ة وال�X=� األق:ىأوقاف الق�س تnbر االح.الل م# ال�
  

 أك� رئ�� م=ل� األوقاف اإلسالم�ة في الق�س ال`�خ ع/� - و{االت -فلDeX# ال�b.لة 
Dه�د، تف�s F�Mة ال:��ة ال�`�فة &ال�X=� الع8�3 سلهE، أن ^لE ع:ا&ات ال�D<^�.X# ال�.�eفD# ال

األق:ى ال��ارك إلقامة اله�|ل ال�!ع�م، Jأتي في إ^ار ال�Xاس &ق�س�ة ال�X=� األق:ى، واس.ه�اف 
#Dل�Xع:ا&ات  .م.ع�� ل�`اع� ال� Eلeرة ال�الغة ل�eعاء، م# ال�Oفي ب�ان، أم� االر Eر سلهnّوح

ح.الل اإلس�ائDلي، إثارة ح�ب دی>�ة شع�اء في ال�>eقة ع/� ال�D<^�.X#، ال�n ت��� م# خالله ح|�مة اال
�  .ال�Xاس &�oة ال:��ة وال�bم الق�سي ال`��

ً دون�ا، ١٤٤وأك� ال`�خ سلهE أن ال�X=� األق:ى ال��ارك، &�:ل�اته ومXاحة أرضه ال�الغة 
  . ه� مX=� إسالمي خال�، وخ� أح�� ال Jق/ل الق�Xة وال ال�`ار{ة

.الل، ب�فع ی�ها ع# ال�X=� األق:ى ال��ارك، وع�م ال�Xاس &ه، وردع و^الE، سلeات االح
  .>>...ّال�D<^�.X# ع# م�اصلة ان.هاكاته8، ج�اء اق.bاماته8 ال�Dم�ة االس.ف!از�ة ال�.�Mرة ل�احاته

 ٢٨ ص٧/١/٢٠٢١ال�س.�ر 
***** 

 ًم�s �=Xة ال:��ة خ�Deة ج�ا" ل.فF�M"دع�ات ال�D<^�.X# : اله�اش 
  

ن قال قاضي قLاة فلDeX#، مX.`ار ال�ئ�� لل`Wو ال�ی>�ة والعالقات - رام هللا 
مX=� ال:��ة ال�`�فة ت�bل ق�را {/�Dا م# " ل.فF�M"م��bد اله�اش، إن دع�ات ال�D<^�.X#  اإلسالم�ة،

 .ال��eرة
نوأك� اله�اش في ب�ان، مXاء ال�Dم األرOعاء، أن هWالء ال�D<^�.X# ی.�.ع� ب�ع8 واسع م# 

 .إلس�ائDل�ة ال�س��ة، وOالnات م# رئ�� الb|�مة اإلس�ائDل�ة ب>�امD# ن.>�اه� ش�:�اال�WسXة ا



  

 
٩

نوأضاف أن هnه ال�ع�ات رغ8 س�اف.ها، E=J أال ت�� م� ال�Mام، بل E=J أن J|� علDها رد فعل 
ع �ق� م>ا وم# الع�ب وال�Xل�D# والعال8 أج�ع، ح.ى ال Jقع ال�nbور في غفلة م# ال!م#، وحD>ها ال ی>ف

  .ال>�م
ًیn{� أن ما �XJى &=�اعات اله�|ل ال�!ع�م ^ال/� ح|�مة االح.الل، ل.ق�م ع�ضا لألوقاف 

  .اإلسالم�ة في الق�س والb|�مة األردن�ة، ل.فF�M م�s �=Xة ال:��ة إلقامة ��|له8 ال�!ع�م م|انها
  ٦/١/٢٠٢١وفا 

***** 
lالuل�س الDف�Dك ث���eل جه�دا ج�ارة &ال�فا: ال�n/ی Fع ع# ال�ق�سات ًال�ل  

  ون`� ال.Xامح وال�ئام بD# ال�Jانات
  

وجه ��eة ال����eك ث�DفDل�س الuال���e& ،lك الق�س وسائ� أع�ال فلDeX# واألردن  -  ع�ان
  .رسالة &�>اس�ة عD� ال��الد ال�=D�، ال.ق��8 ال`�قي

ى ال�ق�سات وتق�م ��e.ه &ال.ه>dة ل=اللة ال�لF ع/�هللا الuاني، صاحE ال�صاJة الهاش��ة عل
ُاالسالم�ة وال��b�Xة في االراضي ال�ق�سة، م�u>ا جه�د جالل.ه ال=�ارة في ال�فاع ع# ال�ق�سات ون`� 

  .ال.Xامح وال�ئام بD# ال�Jانات ال�Xاو�ة
هي {ل�ة �J|# » الXالم«نع.ق�، نDDb�X�} #b#، أن {ل�ة ... <<: جاء في ال�سالةم�ا و

. Jُعل�>ا الM.اب ال�ق�س أن سD�نا ال��Xح J=لE الXالم مع هللا. اس.��امها ل.ل��� رسالة عD� ال��الد
  .هnا الXالم مع هللا �J|# أن J �< &ع� ذلF إلى الXالم داخل أنفX>ا والXالم ت=اه اآلخ��# م# ح�ل>ا

نفي األرض ال�ق�سة نb# اح�ج ما ن�M للXالم، والXالم ال�>`�د ال Jأتي &أ� ث�#، فالXالم  ُ
نع�ل، فال �J|# أن ی.bقj الXالم ب�و ع�ل، والع�ل ال Jأتي اال &ال�obقة واالب.عاد ث�>ه األس�ى ه� ال

  . ع# ت!و��ها لل�:الح ال`�:�ة او ال�Xاس�ة او ح.ى االی�ی�ل�ج�ة
 jDقb.ه>اك م# ال ت��� دفع ث�>ه ب #Mالم لXث ع# ال�b.ه ال�الد ال�ق�سة ال=��ع یnّففي ه ُ

�ن ال�obقة ال ت�X وفj مآرOها، ¡�3ل الXالم م=�د حل8 لل�eXاء الع�ل {�ا أنها ال ت��� ال�obقة ال
  .وشعار لألق��اء وال�obقة م/.�رة وم`�هة

هnا العام، عال�>ا ال�أل�ف ب�ا م�.لفا، لM# ل�� &��eقة جD�ة، لق� ت8 ع!ل>ا ع# &عL>ا ال�ع<، 
نومات ال�DuMو وعانى آالف آخ�و وج8u االق.:اد على ر{/.�ه وخاصة في الق�س  و�DO ل8b الل.ان ن

تع.��ان على ال�Xاحة ال�ی>�ة &`|ل أساسي، قائال، ان ال��eقة ال�حD�ة لل>�3 إلى عال�>ا وواقع>ا ال=�ی� 
ة ل/>اء  ه� م# خالل رسالة الDX� ال��Xح، ف�سالة الDX� ال��Xح، رسالة ال��bة والXالم، ت�ف�ل>ا خا̂ر

 وان.�ائ>ا إلى م=.�ع عال�ي، واع.�اف>ا &ال8�o عال8 أفLل م# خالل االع.�اف &أنXانD.>ا ال�`.�{ة،
  .واآلمال ال.ي ت�ح�نا

ك�ا ... وال�Dم ونb# نb.فل &عD� م�الد سD� الXالم، ن�ارس شعائ�نا ال�ی>�ة &�ع!ل ع# أح�ائ>ا
أن>ا في هnه اللDلة ال��ار{ة في مغارة ال��الد نف.ق� م`ار{ة ف�امة ال�ئ�� ل>ا وألول م�ة في ق�اس 
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Dرونا، ف>�ع� لف�ام.ه م>.:ف الل�Mة الbجائ E/X& الم، و{�ا ن.ق�م &لXة والعا¡�ة وه� رجل الb:ّال
&ال.ه>dة ل=اللة ال�لF ع/�هللا الuاني، صاحE ال�صاJة الهاش��ة على ال�ق�سات االسالم�ة وال��b�Xة 

ًفي االراضي ال�ق�سة، وال�n ی/nل جه�دا ج�ارة في ال�فاع ع# ال�ق�سات ون`� ال.Xامح وا ُ #Dل�ئام ب
نونW{� على اه��ة تع!�! وت���e ال.عاو مع الb|�م.D# االردن�ة والفلDeX>�ة والل=>ة . ال�Jانات ال�Xاو�ة

قال�ئاس�ة العل�ا ل`Wو الM>ائ� لل�فاع ع# حق� &���e{.>ا في عقارات &اب ال�لDل وغ�Dها وح�اJة  ن
  .ُال�ج�د ال�b�Xي االصDل في االراضي ال�ق�سة

u>ائ�ة ال.ي ن�z`ها ال تع>ي أن ال ن/.هج في عD�نا، فاالب.هاج في القل�ب إن ال�3وف االس.
و^ال�ا رسالة الDX� ال��Xح م�ج�دة فD>ا ونع�ل &��ج/ها فMل أJام>ا أ��اد م�الد و{ل اJام>ا اب.هاج 

Mبها غ��نا هللا، وف �nة {�رونا و{ل ما ت:اح�ه م# االالم، فق� تأمل�ا في ال>ع�ة الbال�غ8 م# جائ&ّ �وا ّ
ُ&ال�oام &أع�ال تع|� ال��bة وال.Lام# مع &عL>ا ال�ع< ل.ع/� ع# مb/.>ا لDX�نا ال��Xح ُ ّ.  

ُوOال�غ8 م# االالم اس.eاع� &���e{.>ا ال�ق�س�ة أن ت=>� ال�ع8 ال�اد� الالزم م# خالل أب>ائها 
�ومD/bها ل.�م�8 دی� مار ال�اس وال�n، {�ا ت=� العادة، ت�قف� لل:الة ¡�ه &��eق ي الى مه� ال��Xح، ُ

 #Dا ال�ی� ال.ار��ي وتع!ز م|ان.ه {��قع ح=�ج ل�الیnفا� على هbاه8 في الX.أن ع�ل�ة ال.�م�8 س lDح
ال�DDb�X# ح�ل العال8، وان.ه! هnه الف�صة ل�ع�ة أب>اء شع/>ا ل!�ارة ال�ی� واال^الع على أع�ال ال.�م�8 

ُلى مق�ساتها وعقاراتها &عD�ا ع# االشاعات ¡�ه ل�`ه� ال=��ع على ح�ص &���e{.>ا على الbفا� ع
ََال�غ�ضة ال.ي ت`�ه ال�ج�د الX<Mي ال�b�Xي األصDل في هnه ال�الد ال�ق�سة، {�ا أدع�{8 ل!�ارة مق�  ُ
ًال����e{�ة فأب�اب>ا دائ�ا مف.�حة ل��م.8M واالجا&ة على اس.فXارات8M وأعاه�{8 &أن دی� مار ال�اس 

  . مةس�Dقى {�ا ه� الى ی�م ال�oا
ًوأLJا أود أن اشار{|8 خ/�ا سعD�ا آخ� وه� ن=اح>ا في اس.��اج ت�اخ�� أول�ة ل/>اء ع`�ات 
 �bع� س>�ات م# ال=ه� والع�ل تOأنه و lDا في الق�س، ح<.X�<} ة ل�>فعة أب>اء�<|Xال�ح�ات ال

�د أب>ائ>ا الLغ�^ات وال.`|�|ات، اس.eع>ا أن نbقj هnه ال��eة ال�ه�ة ن�b ت=DX� رؤ�.>ا ل.ع!�! ص�
في م>eقة الق�س م# خالل ال�`�وع االس|اني ال�D/M ال�!مع ب>اءه في ب�D ح>D>ا ف�ر االن.هاء م# 
ال�.eل�ات القان�ن�ة، {�ا نX.�� ب�ع�>ا ل�`ار�ع االس|ان وال.عل�8 وغ�Dها م# القeاعات ال��Dbة في 

#DeXدولة فل...<<.  
نل/�ة، م:ل�ا مع|8 ول8M، لMي J|� هnا العD� أت�جه ال�|8 والى عائالت8M &ال�عای�ة الق... <<

ون.eلع الى الX>ة . مebة للف�ح &ا¦ العلي الق�ی�، والزالة ال��ف م# القل�ب، والقلj م# ال>ف�س
�ل.�M م>eلقا ج�ی�ا لل��z االخ� االنXاني  ال=�ی�ة  ول�|# اس8 الDX� ال��Xح م:�ر خالص ونع8 . ن

 ٦/١/٢٠٢١  ب�D ل8b. ورجاء وأمل ل>ا ج��عا  
 ٢ ص٧/١/٢٠٢١ال�س.�ر 

***** 
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  اع.�اءات
 ع`�ات حاالت االخ.>اق خالل م�اجهات مع االح.الل في ال��X�zة

  

 أصED ع`�ات ال��ا^>D# &االخ.>اق &الغاز ال�DXل لل�م�ع، مXاء ال�Dم األرOعاء، خالل - الق�س 
�zفي بل�ة ال �D/دمحم ع �Dلي، في حي ال`هDلةم�اجهات مع االح.الل اإلس�ائ.bة &الق�س ال���X. 

، &أن ق�ات االح.الل أ^لق� الق>ابل الغاز�ة وال:�ت�ة &|uافة في "وفا" وأفادت م:ادر مbل�ة لـ
الbي، &ات=اه ال�>ازل وOاألزقة وعلى ال�bالت ال.=ار�ة وس� اس.ه.ار &�bاة ال��ا^>D#، ما أدc إلصا&ة 

 .الع`�ات &bاالت االخ.>اق
الل &ال��X�zة &`|ل ی�مي م# الق�ع وال.>DMل، و��bم االح.الل وت.�اصل ح�لة ان.هاكات االح.

 .أهالDها م# ال.�سع الع��اني في أراضDه8
  ٦/١/٢٠٢١وفا 

***** 
  ق�ات االح.الل تق.8b سل�ان وم��8 شعفا} &الق�س

 

 سل�ان �أفاد م�{! معل�مات واد� حل�ة &اق.bام ق�ات االح.الل، ی�م األرOعاء، حي ال�uر ب/ل�ة
 .ال��ارك �X=� األق:ىال ج>�ب

، �|Xاج! العbة م# ج>�د االح.الل، وم# جهة ال�D/} ق�ات ��b.ه، اقXم��8  �في ال�ق� نف
وس� الق�س ال�b.لة، وش�ع� &االن.`ار ع/� دور�ات راجلة وم��bلة في ال`ارع ال�ئ�Xي وده8  شعفا}

#D<^ل &ال��اDM<.ا &ال���8، لل.b.ارة الbال.  
 ٦/١/٢٠٢١م�قع م�ی>ة الق�س 

***** 

  اع.�اءات/ تقار��
  ف.ى مق�سي ما زال ی�ق� في ال�`فى عقE ت�obقات قاس�ة معه 

  "ال��O�|Xة"في زناز�# 
 

عاما، ی�ق� في م`فى ه�اسا في الق�س  ١٦ ما ی!ال الف.ى ال�ق�سي ع/� ال�ح�# ال�`D.ي
�Dاني، وه� قuم ال�Dلة، لل.bفي ال�م ال� �|Xة ال�Xاالع.قال الرتفاع ن�. 

ال�`D.ي ف=� االث>D# أث>اء ت�اج�ه في م>!له &الق�س الق��Jة واع.�c  الeفل االح.الل اع.قلو{ان 
  .ج>�د االح.الل عل�ه خالل ع�ل�ة االع.قال

 ٥/١/٢٠٢١م�قع م�ی>ة الق�س 

***** 
  



  

 
١٢

  فعال�ات
  ل=>ة سل�ان ت�ع� لل�`ار{ة ال���� في اع.:ام راف< لالس.�eان

  

األرOعاء دع�ات م# ن`eاء مق�سDD# لل�`ار{ة في  انeلق� مXاء ی�م - الق�س ال�b.لة 
 .االع.:امات ال�افLة لل�eة االس.�eان�ة في بل�ة سل�ان

ودعا ع/� ال8��M أب� س>D>ة ع�L ل=>ة ال�فاع ع# سل�ان أهالي ال/ل�ة لل�`ار{ة غ�ا ال���� 
 .ال��ا^>D#في اع.:ام ض� إج�اءات سلeات االح.الل اإلس�ائDلي ومbاوالت االس.�الء على أراضي 

ًوحnر أب� س>D>ة م# م¨�ة الع!وف ع# ال�`ار{ة &االع.:امات والفعال�ات، مW{�ا أن ال>.�=ة 
نس.�M مWل�ة على ال=��ع حlD س�=� ال�X.�^>� م=اال له8 لل�e�Xة على ال�Xاك# وال/�Dت  ن

 .واألراضي
 ".إلى م.ى س>�قى صام.D# على هnه ال=�ائ8: "وتXاءل

ح.الل Jع�ل على ب>اء حي اس.�eاني م�:� للDه�د الف�نDDX# في إن اال: وقال أب� س>D>ة
 .أعلى حي واد� ال�Oا&ة

ًوأشار إلى أن االح.الل أع� ال/>�ة ال.b.�ة الالزمة لnلF في ال�>eقة، مnbرا م# أن ال��eة 
>ة {�ا ح�ث مع  �̂.Xلها إلى م��b.ة في األراضي ال.ي اح.ل� في العام ١١ِّمق�مة ل<^�.X٦٧ م lDح ،

قام االح.الل مX.�^>ات جفعات زئ�� وجDل� ومعال�ة أدوم�8 وج/ل أب� غ>�8 في األراضي ال.ي صادرتها أ
 .ما ت�Xى &Xلeة ح�اJة الe/�عة &ادعاء أنها م>ا^j خ�Lاء

وذ{� أب� س>D>ة أن الق�Lة األه8 في هnه األJام وال.ي تb.اج إلى ح�لة إعالم�ة {املة هي حي 
الح.الل ف�ض واقع ج�ی� ¡�ه، حlD صادر أراض�ه، وف�ض س��eته علDها واد� ال�Oا&ة الbJ �nاول ا

 .&ادعاء أنها أراضي ح�ائj عامة وح�ائj س�اح�ة
وت�اصل ج�افات االح.الل أع�ال ال.=��� في أراضي حي واد� ال�Oا&ة في بل�ة سل�ان &الق�س 

 .ال�b.لة م>n ع�ة أJام
ق:ى ال��ارك وم�bا&ه، حbJ lDاول االح.الل وتع�ُّ بل�ة سل�ان الbام�ة ال=>��Oة لل�X=� األ

اق.الع الX|ان م>ها م# خالل م:ادرة ال/�Dت أو ه�مها واالس.�الء على األراضي واس.ه�اف مقاب�ها، 
 .حbJ lDاول ال�Dم ت���E مق/�ة &اب ال�ح�ة وت=��فها

ح�ات  ألف ق�ار ه�م، في مقابل ب>اء مdات آالف ال�٣٣نو��Lع ال�ق�س�D ال�Dم ل�ا Jقارب 
الX|>�ة واالس.�eان�ة، في حD# یه=� ح�الي ن:ف س|ان م�ی>ة الق�س إلى خارجها &E/X م>عه8 م# 

 .اس.:�ار رخ� ب>اء، وه�م وم:ادرة م>ازله8 وأراضDه8
 ٦/١/٢٠٢١ ال��{! الفلDeX>ي لإلعالم

***** 
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 "٢٠٣٠فلDeX# "ت�ع8 إن.اج الفDل8 ال�ثائقي  "الفلDeX>�ةالuقافة "
  

، "٢٠٣٠فلDeX# "عل>� وزارة الuقافة، ی�م األرOعاء، دع�ها إن.اج فDل8 وثائقي &ع>�ان  أ- رام هللا 
ًلألدیE أح�� رفjD ع�ض، وال�n ی.>اول فلDeX# &ع� ع`� س>�ات، ب���ـة ت>/�Wـة &ال�ـX.ق/ل ب>ـاء علـى 

 .مع�eات الbاض�
ــة الفلــDeX>�ة وال.bــ�Jات ال.ــي ت�اجــه القــ�Lة ال ــى ت�ثDــj الbال فلــDeX>�ة مــ# و�هــ�ف الفــDل8 إل

 .اس.�eان، وت`���، واغالق، وح:ار، وتbقjD االس.قالل وحj ال`عE في تق��� م:�Dه
 د�sقــة علــى مـ�اد أرشــ� �ة مه�ــة، وتــ:��� حــ�یl ٤٥و�ع.�ـ� الفــDل8 ال�ثــائقي وم�تــه مـا Jقــارب 

  .=ارةلل��اقع ال��.لفة في فلDeX#، ولقاءات مع م�.:D# في م=االت الuقافة وال�Xاسة واالق.:اد وال.
�إن الــ�عJ 8ــأتي ضــ�# خeــة الــ�زارة االســ.�ات�=�ة ال�ام�ــة : وقـال وز�ــ� الuقافــة عــا^ف أبــ� ســ�

ل.ع!�! ال�واJة الفلDeX>�ة وال�فاع ع>ها، ودع8 اإلن.اج الفلDeX>ي ال�ثـائقي، وتeـ��� ودعـ8 ع�ـل األفـ�اد 
�ت بهـا، وأه��ــة دراســة وال�WسـXات، مW{ــ�ا أه��ـة ت�ثDــj ال�واJـة الفلــDeX>�ة فــي {افـة ال��احــل ال.ـي مــ

  .ال.J�bات ال.ي س.�� بها &ع� س>�ات ع�ی�ة
ب�وره، أشاد رفjD ب�ع8 ال�زارة ال�.�اصل لل�/�عD# وال�/�عات في م�.لف م>ا^j ت�اج�ه8، آمال 
ــاول ال.bــ�Jات وال�>عeفــات ال.ــي عاشــها الفلــ�D<DeX وال>3ــ�ة  ــائقي ی.> ــافي وث ــ.ج أدبــي ثق نال�ــ�وج &�>

  .J�bاتال�X.ق/ل�ة لهnه ال.
 ٦/١/٢٠٢١ وفا 

***** 

  كي ال ن>Xى
  cفي ذ{� ی�م ال`هD� الفلDeX>ي

�Dعام ٢٦٦: ناد� األس n<ا ارتق�ا في س=� االح.الل م�Dن أس   م١٩٦٧ً
  

ن أس�Dا في س=� االح.الل اإلس�ائDلي، ارتق�ا م>n عام ٢٢٦قال ناد� األس�D، إن  - رام هللا 
 .٢٠٢٠ ح.ى عام ١٩٦٧

ُع`�ة إح�اء ذ{� ی�م ال`هD� الفلDeX>ي، الJ �n:ادف   وأضاف في ب�ان له، ی�م األرOعاء، c
 &ع� إ^الق ٧و أس�Dا ارتق�ا ن.�=ة الق.ل الع��، ٧٥ی>ای�، أن م# بD>ه8 / ن {ان� الuاني٧غ�ا ال���� 

نوال.ي ت>فnها إدارة س=� " الق.ل ال�eيء" ن.�=ة ل�Xاسة اإله�ال الe/ي ٧١ال>ار علDه8 م�اش�ة، و
االح.الل، ع/� ج�لة م# األدوات ال.>DMل�ة على م�ار س>�ات اع.قاله8، وأب�زها اس.��ام حقه8 &العالج 

 .أداة ت>DMل
 ٧٣سات ال��>ه=ة ال.ي أدت إلى ارتقاء وش|ل� ع�ل�ات ال.عnیE ال=X�� وال>فXي، أب�ز ال�Xا

 .٢٠١٩ًأس�Dا على م�ار العق�د ال�اض�ة، وال.ي ت:اع�ت م=�دا م>n نهاJة عام 
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 أس�Dا، ¡��ا ش|ل� س�اسة ٢٩نوخالل الع`� س>�ات ال�اض�ة، ارتقى في س=� االح.الل 
 .اإله�ال الe/ي س/�ا م�{!�ا أدت إلى ق.له8

نأس� في س=� االح.الل وه8وخالل العام ال�اضي، ارتقى أرOعة  c : ��ن�ر ال�ی# ال/�غ�ثي، وسع
 .الغ�ابلي، وداوود ال�EDe، و{�ال أب� وع�

cو��اصل االح.الل اح.=از جuامD# ث�ان�ة أس� شه�اء أق�مه8 األس�D أن�� دولة م>n عام 
، وفارس &ارود، ون:ار ٢٠١٨، إضافة إلى ع!�! ع��Xات م# الق�س ال�n اس.`ه� عام ١٩٨٠
، وسع�� الغ�ابلي، وداوود ال�EDe، و{�ال أب� وع� عام ٢٠١٩ة، وXOام الXاJح اس.`ه�وا عام ^قا^ق
٢٠٢٠. 

 عاما م# ١٧ن�ف�/� العام ال�اضي، &ع� /  ت`��# الuاني١٠وارتقى األس�D {�ال أب� وع� في 
 .>>...ناالع.قال في س=� االح.الل، حlD ی�اصل االح.الل اح.=از ج�uانه ح.ى ال�Dم

 ٦/١/٢٠٢١ألن�اء الفلDeX>�ة وفا و{الة ا
***** 

  آراء ع��Oة
 في ال:�اع الفلDeX>ي اإلس�ائDلي) الbاس8(�بD# الف�ر وال�X.ق/لي 

  

 ع�اد شق�ر
نnه االJـام، وهـ8 ی.ـا&ع� فـ:�ل ان.هـاء {ـاب�س سـ��e نJ`ع� الفل�D<DeX &`يء م# االرت�ـاح هـ

على ل�الDه8 ونهاراته8 ألك�u م# ثالث س>�ات م# إشغال ال�ئ�� األم��|ي، دونال� ت�امـE لل/Dـ� األبـ�< 
ناألم��|ي، ولJ 8ع� الفل�D<DeX وحـ�ه8 هـnا الMـاب�س، بـل شـار{ه8 ¡�ـه مdـات ال�الیـD# مـ# ال�ـ`� فـي 

لF عـ`�ات ال�الیـD# مـ# األمـ��|DD# أنفـXه8، جـ�اء تـ:�فات ت�امـE ب�ع�نـة قارات العال8 {لها، &�# في ذ
  .وارت=ال�ة وجهل &bقائj واضbة، وت=اهل لbقائj ثاب.ة

ب�أ {اب�س الفلDD<DeX# ع>�ما أق�م ت�امE، &ع� اقل م# س>ة على ان.�ا&ه، علـى اعـالن اع.ـ�اف 
مــ�DXة «ة مـع ت.ـالي خeـ�ات إدارتـه فـي ّأم��|ـا &القـ�س عاصـ�ة إلسـ�ائDل؛ وراح ذلـF الMـاب�س یـ!داد حـ�

؛ وأوصل ذلF إلى ح� ت`=�ع إس�ائDل على ض8 أج!اء مـ# األغـ�ار فـي الـLفة الفلـDeX>�ة »نصفقة الق�
نالــى خ��e.هــا؛ واســ.غل {ــل الــ�ز والقــ�رات األم��|�ــة، فــي ع�ل�ــة اشــ�ه مــا تMــ� ب�ضــع الع�Oــة امــام  ن

  .»تe/�ع عالقاتها &إس�ائDل«على الb:ان، &إج�اره للع�ی� م# أن�3ة الb|8 الع��Oة 
�/�XــJــة األســ/�ع االول مــ# دJــاد بــ�أ &االنقــ`اع مــع نهاbــاب�س الMا الnنكــان� اول /علــى أن هــ

ّال�اضي، ع>�ما ب�أت ت.Lح ن.ائج االن.�ا&ات األم��|�ة، ال.ي &`�ت &ف`له في ت=�یـ� اقام.ـه فـي ال/Dـ� 
ا هــnا فــي انMــار االع.ــ�اف به!��.ــه، J=عــل مــ# لMــ# اســ.��اره ح.ــى ی�م>ــ. األبــ�< ل�الJــة رئاســ�ة ج�یــ�ة

  .ال�=ازفة الق�ل ان {اب�س الفلDD<DeX#، و{�اب�� العال8، م# س�اسة ت�امE، ق� ان.ه� الى غ�D رجعة



  

 
١٥

إال اإلن.3ـــار، ح.ـــى ی>.ـــ:ف نهـــار یـــ�م االرOعـــاء، &عـــ� ) وأمـــام غ�Dنـــا(لـــnلF فإنـــه لـــ�� أمام>ـــا 
ت�امـE مــ# ) ور�Oـا إخــ�اج(ه� &ال/ـl ال��اشــ�، خـ�وج أسـ/�عD#، فـي العــ`��# مـ# الـ`ه� الbــالي، ونـ`ا

، الـ�n ت.�ـn ¡�ـه  �ال/�D االب�<، ودخ�ل ال�ئ�� األم��|ي ال�>.�E، ج� &ای�ن، ع.�ـة ال�|.ـE ال/�ـLاو
الغال/�ة الع�3ى م# الق�ارات األم��|�ة ال.ي ت>ع|� اJ=ا&ا او سل�ا على الع�یـ� مـ# الـXاحات فـي العـال8، 

  .وراء ه�ه8» كاب�س ت�امE«�|# للفلDD<DeX# أن Jع./�وا وع>�ها فق� J:�ح م# ال�
مـع (إذا سارت االم�ر علـى نbـ� مـا هـ� م.�قـع، وفـ`ل ت�امـE فـي اف.عـال مـا قـ� JقلـE الـ:�رة، 

  :ن، فانه J|� ق� حان ال�ق� ألم��#)انع|اسات ذلF على ال�ضع األم��|ي ال�اخلي
ا وسـلeة وفـ:ائل وج�ـاه�D فلـDeX>�ة، فـي رئ�ـX: نن=ـح الفلـ�D<DeX: ـ ق�ل {ل�ـة حـJ j=ـE أن تقـال١

وهـnا . م�اجهة وص� أك/� ق�ة في العال8، واالس.��ار في ال.�FX &|امل حق�قه8 ال`���ة وال�`�وعة
ما J=ـ�ر بهـ8 االح.فـال واالع.ـ!از &ـه، وت>��ـة األمـل &ـأن اإلدارة األم��|�ـة ال=�یـ�ة، تـX.�عE أن {ـل 

ــا، داع�ــة إلســ�ائDل، وم�ع ــة cقــ�رات وقــ� أم��| �<D�J ــ�uل، األكDــف ح|�مــة إســ�ائ �مــة بــ��e وع>
وع>:��ة م# {ل سا&قاتها م# الb|�مات، ع=!ت ع# ت�{�ـع الفلـDD<DeX#، وRرغـامه8 علـى ال.>ـازل، 

  .قول� شع�ة واح�ة، ع# تلF الbق�
نما الع�ـل؟، وRع�ـال العقـل لإلجا&ـة عل�ـه، بـ�و تهـ�ر، : إعادة ^�ح الWXال األزلي): وهnا ه� األه8(ـ ٢

ّـجهة، وO�و تهED، مـ# جهـة ثان�ـة، وO=ـ�أة علـى م�اجهـة الbقـائj {�ـا هـي، مـ# جهـة ثالuـة، م#  ن
  .و�OقD# {امل &ال>:�، م# جهة را&عة

 .نك�� J|� ذلF؟
 �D<DeXة، في م�اجهة وص� أك/ـ� قـ�ة فـي : نن=ح الفل�<DeXفل �Dة وف:ائل وج�اهeا وسلXرئ�

 ��ة وال�`�وعةالعال8، واالس.��ار في ال.�FX &|امل حق�قه8 ال`�
 ،#D<لقا على أم��# اثeا م!D}عي ت��.XJ ل�� أم�ا سهال، وأنه Fر ب>ا االع.�اف أن ذل�=J ،ةJب�ا

  :Jّ|�الن &عLه�ا، رغ8 أن ن�3ة أولى له�ا ت=عله�ا ی/�وان و{أنه�ا أم�ان م.>اقLان
  .�ـ أوله�ا ال.عا^ي &|امل ال=�Jة مع ما ه� آني وف�ر م# ام�ر وم:الح ال>اس

  .نDه�ا ال.عا^ي &|امل ال=�Jة مع ما ه� مX.ق/لي وحاس8 م# حlD ال>.�=ةـ وثا
�، ول� قل�ال، ع>� ح�oق.D#وs�.ال �Dال ثان، أر م# ال�فuق/ل ال�ل�ج في ع�ض مc ٍ:  

ه،  ة العــ:� الbــالي الــ�n ن�zـ̀ـ &ال>ــ�Xة لــ`ع/>ا الفلــDeX>ي، (أواله�ــا، إن إســ�ائDل هــي اســ�ا̂ر
  ).االقلور�Oا ألم.>ا الع��Oة اLJا، على 

  .نوثانD.ه�ا، هي أن إس�ائDل أق�ب م>ا، ب�رجات، ألن ت�M أثD>ا ع:�نا الbالي
كان� الغل�ة في ال>هاJة، وفي ذلF الع:� الغاب�، م# نـ:ED أثD>ـا، ال.ـي اع.�ـ�ت العلـ8 والuقافـة 

ة القـ�ة العـX|��ة . وال��Jق�ا^�ة، قاع�ة صل�ة لق�تها وق�راتها وم>اع.ها قاعـ�ة في حـD# اع.�ـ�ت اسـ�ا̂ر
ة، وت�ل�ت أثD>ا على م�c ال�ه�ر   .ّوحD�ة لها، فان�ث�ت اس�ا̂ر
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  أی# نb# م# {ل هnا؟
ة«أن ن>اف� إس�ائDل على  أمـا أن ت>ـاف� . ، ه� أم� غDـ� م�|ـ# وغDـ� م=ـٍ� اJـLا»دور اس�ا̂ر

 ،#DeXنوح.ـــى بـــ�و (فلـــ»#Dـــة واإلســـالم�ة» األم.ـــ�Oل، وتـــ:�ح ن�عـــا مـــ# )الع�Dـــا العـــ:� «، إســـ�ائ<Dأث
ه�ــا ســ>�ات ال.bــ:Dل (، فــnلF م�|ــ# وقابــل لل.bقــj خــالل اقــل مــ# عقــ�ی# مــ# الــ!م# فقــ�، »lالbــ�ی
، إذا وضع>ا ب�نام=ا عل��ا ی/�أ م# ال:ف�، ب.�{Dـ! مeلـj علـى الـ:ف االب.ـ�ائي األول، و��اك�ـه )العل�ي

ــ�8 الuان��ــة، وصــ�ال ا لــى ال�راســات ًم.ــ�رجا ح.ــى انهــاء م�حلــة ال.علــ�8 االب.�ائ�ــة، و�لbقهــا &��حلــة ال.عل
  .ال=ام�zة، وان.هاء &ال�راسات ال=ام�zة ال�.�::ة، وف.ح &اب اال&bاث واالب.Mارات واالخ.�اعات

 Eق/ل زاهـ� للفـ�د او العائلـة او الـ`ع.Xم>هـا، أن ضـ�ان مـ #bّتعل�>ا ت=ارب ال`ع�ب واألم8، ون ُ
�{Dـ! مeلـj علـى مـا هـ� او ح.ى ال�`��ة ج�عاء، م`�و} &اتقان ال.عامل مع {ل واقع وح�ث وتeـ�ر، ب.

نآني وف�ر ی.�جE ال.عامل معه دو ا&eاء، ولM# دو ت�دد اLJا في ال.�{D! ال�eلj على ب>اء مX.ق/ل  ن �
لق� ر{ـ!ت شـع�ب صـغ�Dة، {انـ� تعـاني مـ# مuـل مـا نعان�ـه نbـ# فـي اJام>ـا هـnه، ووصـل� الـى مـا . زاه�
  .غاف�رة و{�ر�ا، بل ومالD!�ا وغ�Dهاوال �DLJنا اب�ا أن ن.عل8 وأن ناخn الع/� م# ت=ارب س>. ت���

  .»نزرع�ا فأكل>ا، ون!رع ¡�أكل�«: تق�ل الb|�ة ال�ع�وفة
آن . نل8 ی!رع آ&اؤنا وأجـ�ادنا م>ـn قـ�و ع�یـ�ة، وهـا نbـ# ن=ـ�ع للقـ�ة ولل�ع�فـة وللعلـ8 وللuقافـة

  .األوان ل>!رع م# اجل أب>ائ>ا وأحفادنا واج�ال>ا ال�ق/لة
  .لفلDeX>ي؟أی# أن� Jا وز�� ال.عل�8 ا

   ٥/١/٢٠٢١ الع�Oي الق�س  
***** 

  اخ�ار &االن=لD!�ة
Illegal Israeli Colonists Invade Al-Aqsa Mosque Compound 

 

A large group of fanatic illegal Israeli colonists, accompanied by dozens of 

soldiers, invaded the courtyards of the Al-Aqsa Mosque, Tuesday, amidst calls for 

demolishing it, while the soldiers also assaulted a guard and handed him an order 

denying him entry to the holy compounds and surrounding area for six months. 

The Palestinian Department for Waqf and Islamic Endowment has reported 

that the colonists, and the soldiers, invaded Al-Aqsa from the al-Magharba Gate, 

and conducted provocative tours, before leaving through Bas al-Silsila. 

It added that the soldiers imposed severe restriction on the Palestinians, 

denying many of them access to the holy site, under the allegation of preventive 

measures due to coronavirus, and at the same time allowed dozens of colonists to 

invade it. 

In addition, the grand Mufti of Jerusalem and Palestinian, the Khatib of Al-

Aqsa Mosque, Sheikh Mohammad Amin Hussein, denounced Israeli calls to 

dismantle Al-Aqsa to build a Temple. 

He said that Israeli colonialist groups have presented a “proposal” to the 

Israeli government, to allow the demolition of the historic holy site, and also asked 

the Netanyahu-led government to submit the proposal to Jordan. 
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In related news, the soldiers issued an order preventing Essam Najeeb, one 

of the civilian guards of Al-Aqsa, from entering the holy sites and its surroundings 

for six months. 

The army said the Palestinian tried to prevent the soldiers and the colonists 

from entering the holy site. 

International Middle East Media Center 5/1/2021 

***** 
Israeli army kills Palestinian in West Bank 

 

JERUSALEM ,A Palestinian was shot dead Tuesday by the Israeli army for 

allegedly trying to carry out a stabbing attack in the occupied West Bank. 

Palestine's Health Ministry told Anadolu Agency that the Palestinian Civil 

Liaison Department -- the official contact point with Israel in civil affairs -- 

informed it of "the martyrdom of a Palestinian who was fatally shot by the 

occupation [Israeli army] south of Bethlehem." 

In a statement, the Israeli army said: "There were reports that a stabbing 

operation was foiled at the Gush Etzion Junction -- located between Bethlehem 

and Hebron southern of the West Bank -- and the Palestinian was shot." 

For his part, Muhammad Awad, an activist in the settlement resistance field 

identified the martyr as Ahed Al-Khalil, 35, from the town of Beit Ummar, 

Hebron. 

He added that after the incident, the Israeli intelligence service summoned 

his father and three of his second-degree relatives to the Etzion center for 

investigation. 

Awad pointed out that Israeli forces closed all entrances to the town and 

prevented entry and exit. 

Anadolu agency 5/1/2021 

***** 
Palestine’s UN Observer briefs UN officials on critical  

situation in Palestine 
 

RAMALLAH, - Palestine's Permanent Observer to the United Nations, 

Riyad Mansour, sent on Wednesday three identical letters to the UN Secretary-

General, President of the UN Security Council, and President of the UN General 

Assembly, briefing them on the critical situation in the occupied Palestinian 

Territory, including East Jerusalem.  

"In light of recent developments, I am compelled to once again draw your 

attention to the critical situation in the Occupied Palestinian Territory, including 

East Jerusalem, due to the ongoing and escalating illegal policies and practices of 

Israel, the occupying Power," said Mansour. 

"For the Palestinian people, this new year, as every year, has begun with 

grave violations of international law and human rights abuses perpetrated by the 

occupying Power as its ruthlessly entrenches its control over Palestinian land and 

Palestinian lives through brutal and exploitative measures, including in this time of 

heightened vulnerability caused by the COVID-19 pandemic." 

For all of these systematic abuses and violations, Israel, the occupying 

Power, must be held accountable and the perpetrators be brought to justice. The 

absence of accountability has clearly only emboldened such illegal behavior, with 
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near-daily demolition orders issued and threats made against Palestinian families, 

he said. 

He appealed to the international community to address Israel’s collective 

violence and dehumanizing practices against the living and deceased, in order to 

ensure respect for international law, including humanitarian and human rights 

law, by the occupying Power. Legal obligations are just that – obligatory, without 

exception – and cannot be disregarded and violated without consequence. 

Wafa 6/1/2021 

***** 
B’Tselem: 27 Palestinians killed, 1,006  

others displaced in 2020 
 

27 Palestinian citizens were killed and 729 buildings and homes belonging to 

Palestinians were destroyed or removed by the Israeli occupation authority during 

2020, a report released recently by a human rights group said. 

Israeli security forces committed “heinous killings” throughout 2020, 

shooting dead at least 27 Palestinians across occupied Palestinian territories and in 

Israel, according to Israeli rights group B’Tselem. 

“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,” B’Tselem said last Monday. 

In at least 11 of the 16 killings investigated by B’Tselem in the occupied 

West Bank, the Palestinians “posed no threat to the lives of the forces” or any 

other person at the time they were shot. 

Some of the examples highlighted in the report included the killing of Iyad 

Hallaq, a 32-year-old autistic Palestinian man who attended and worked at a 

school for people with special needs in the Old City of Occupied Jerusalem. 

At the time, Israeli officers said they suspected Hallaq was carrying a 

weapon and began chasing him when he panicked and began to run. 

He was shot dead as he hid behind a dumpster, just a few meters from his 

school. 

“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,” 

B’Tselem said. 

In rare cases when Israeli soldiers are indicted for killing Palestinians, the 

charges and sentences “do not reflect the gravity of the offenses,” the group added. 

Over the course of 2020, amid the spreading coronavirus pandemic, Israeli 

authorities also destroyed at least 729 Palestinian buildings, including homes and 

non-residential structures. 

In 2020, the group said, more Palestinians lost their homes in the West Bank 

and east Jerusalem than in every year since 2016. 

“In total, Israel demolished 273 homes in 2020, leaving 1,006 Palestinians – 

519 of them minors – homeless,” B’Tselem said. 

“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, particularly important at this time.” 
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The group said it documented 248 attacks carried out by illegal Jewish 

settlers against Palestinians in the West Bank last year. 

The attacks ranged from physical assaults to targeting farmers or their 

properties, which “could not take place without the sweeping support provided by 

the state.” 

Palestinian Information Center 6/1/2020 

***** 
Despite lockdown, Israeli police allow settlers to  

defile Aqsa Mosque 
 

Despite the lockdown on the holy city, the Israeli occupation police on 

Wednesday morning allowed a number of Jewish settlers to desecrate the Aqsa 

Mosque’s courtyards. 

According to local sources, a group of settlers entered the Mosque through 

al-Maghariba Gate under police escort, toured its courtyards and performed 

Jewish prayers. 

At the pretext of preventing the spread of coronavirus, the Israeli police 

recently imposed a tight lockdown on the holy city and announced a number of 

movement restrictions on the Palestinian local residents, such as “traveling more 

than 1,000 meters from home, except in special circumstances, is forbidden.” 

In a separate incident, the Israeli occupation police kidnaped a Jerusalemite 

young man called Nabeel Sidr from Bab Hitta neighborhood in the Old City. 

Palestinian Information Center 6/1/2020 

***** 
Palestine media Calls for two-hour pause on Facebook  

to protest bias against Palestinians 
 

RAMALLAH - The Palestinian Content Protection Initiative has called on 

the Palestinian media outlets and activists to observe a two-hour pause next 

Saturday by not posting on their Facebook pages and accounts from 5 pm to 7 pm, 

in protest of the social media's crackdown on the Palestinian content. 

The Initiative said in a statement issued by the Palestinian non-

governmental organization, Sada Social, that the Saturday campaign includes a 

halt on publishing from 5 pm to 7 pm, in addition to a focused media coverage and 

campaign to explain the reasons and justifications for this pause. 

"The administrations of social media websites have been pursuing, 

targeting, and restricting the publishing and access of Palestinian pages and 

accounts, and in full coordination with the Israeli occupation government," said 

the Initiative. "As a result, Palestinian media have been restricted, and were 

unable to convey their national message." 

The Initiative pointed out that "the Facebook campaign has even expanded 

further to removing and blocking pages and restricting the access to the 

publications of media pages and news networks. Specialized centers have 

monitored a 50 percent drop in access." 

"Because we are strong and have a right message, and because we defend a 

just cause against a brutal occupation, it is our duty to stand united to defend our 

message, and to communicate our voice in an effective and strong way to the 

administrations of these platforms," the Initiative remarked. 
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The Palestinian Content Protection Initiative is a newly established 

gathering of Palestinian media outlets, initiatives, and activists working together to 

protect the Palestinian content. 

2021/1/6Wafa   

***** 
 Israel uproots 2,000 olive trees in W. Bank: Official 
 

The Israeli army chopped down around 2,000 olive trees in the occupied 

West Bank, according to a local Palestinian official on Wednesday. 

“The trees were uprooted by Israeli forces in the town of Deir Ballut in 

Salfit province,” mayor Yahya Owda told Anadolu Agency. 

He said the Israeli army cited that the trees were planted in Area C, which 

falls under Israeli control in the West Bank. 

Owda said that Israeli authorities had notified the farmers last year of a 

decision to uproot the trees, but the farmers filed an appeal with Israeli courts. 

“No decision has yet been taken by the court,” he said. 

Under the 1995 Oslo Accord between Israel and the Palestinian Authority, 

the West Bank, including East Jerusalem, was divided into three parts -- Area A, 

B, and C. Area C, which constitutes of 61% of the West Bank, is under the 

complete Israeli control where Palestinians are not allowed to dispose of their 

property without the Israeli approval. 

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

territories and considers all Jewish settlement-building activities there illegal. 

2021/1/6adolu Agency An 

*****  


