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

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

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

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

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

  

 e�وال9ف e�الم:  س�ر�Wل الC.س #C-٥  حل ال�ول  
 ي وأرضه;ChWالفل Dلي لل`عCة ت�ی# اس-!�ار ان-هاكات االح-الل اإلس�ائV;ChWة الفلV٥  ال_ارج  
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  �CاسVة ال>�ی�ة: نسVoــالماإلدارة األم��Wــاف مفاوضــات ال;p-٦   س-�فع الس  

  

  اع-�اءات
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7Kاخ-�نا ل  
  

 و الق�سU`ة لVKة الل>;ة ال!ل�-o١٧  نم# م  
 ةVات مق�سV9_ان أل:شV`V`y اس فارتان�C  ١٨  
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  نشUو سVاسVة
e�وال9ف e�الم:  س�ر�Wل الC.س #C-حل ال�ول  

ننائــD رئــV~ الــ�زراء وز�ــ� ال_ارجVــة وشــUو ال!غ-ــ�CM# أH!ــ# الــ9ف�b%  eــ{ – الــ�أe –ع!ــان 
نhــ��� ال-عــاو فــي م_-لــف ال!>ــاالت ووز�ــ�ة ال_ارجVــة ال;�و�>Vــة إی;ــه إی��oــW# ســ�ر��e الCــ�م آلVــات ت

تق�مn القVJة الفلV;ChWة و .وتع!�C ال-;�CW إزاء جه�د حل األزمات اإلقلV!Vة وتbق�C األم# واالس-ق�ار
القJاHا اإلقلV!Vة ال-ي %b|ها ال�ز��ان، حC{ أك�ا أه!Vة اH>ـاد أفـ� سVاسـي للعـ�دة إلـى مفاوضـات جـادة 

-C# الet أك� ال9ف�e أنه الC.Wل ال�حC� ل-bق�C الWالم ال�ائ7 وفاعلة لbل ال�9اع على أساس حل ال�ول
واس-ع�ض الـ9ف�e وسـ�ر��e االسـ-ع�ادات لعقـ� االج-!ـاع ال!ق.ـل لل>;ـة االتـ9ال ال!_9ـ9ة  .وال`امل

عD الفلـChW;ي  ال-ـي ت�أسـها ال;ـ�و�ج، فـي ال|الـ{ ،(AHLC) ل-;�CW ال!Wاع�ة ال�ولVة ال!ق�مة إلى ال̀ـ
cل>ـار علـى مـ�y �-Wـار ال!ـUWولC#والع`��# م# الـ`ه� ا e.  ـة االج-!ـاع فـيV!واتفـ� الـ�ز��ان علـى أه

ًاع-!اد ال_�hات القادرة على إس;اد االق-9اد الفلChW;ي خ�9صا في ��وف جائbة �yرونا، وفـي تأكCـ� 
أه!Vـة ال-bــ�ك الــ�ولي الفاعـل الســ-p;اف ال!فاوضــات، خاصـة مــع بــ�ء اإلدارة األم��Voـة ال>�یــ�ة ع!لهــا، 

ــ  مـــ# ق.ـــل ١٩٩٣وتهـــ�ف ل>;ـــة االتـــ9ال، ال-ــي تـــ`oلn العـــام  .�ادر اإلH>ابVـــة ال-ـــي صـــ�رت ع;هــاوال.
قال!>!�عة ال-�جCهVة م-ع�دة األ[�اف للWالم في ال`� األوسr ض!# إ[ـار مـUت!� واشـ;h# %عـ� ت�Vmـع 

V�VWــة ت;ــVات ال�ولــة، وتع-.ــ� آلWســUعلــى ب;ــاء مقــ�رات وم #CC;ChWاع�ة الفلــWة اتفــاق أوســل� ، إلــى مــ
ل-قـــ�7H ال!ـــWاع�ات للـــ`عD الفلـــChW;ي وال-;ـــ�CW بـــC# ال!ـــانCb# وMـــC# الـــWلhة الفلـــV;ChWة وال�obمـــة 

ّوث!ــ# الــ9ف�e م�mــl ال;ــ�و�ج الــ�اع7 لbــل الــ�ول-C# وال>هــ�د ال-ــي تقــ�م بهــا ل.;ــاء بpCــة  .اإلســ�ائCلVة
ــChW;ي واســ-!�ار دعــ7 وyالــة األمــ7 ــة للعــ�دة لل!فاوضــات وPســ;اد االق-ــ9اد الفل Vاب<Hــة إ  ال!-bــ�ة إلغاث

 #Cpل الالجCاألن�وا(وت`غ(....  
eة ١٩/٢/٢٠٢١ ال�أb٥ صف  

*** 
  ال_ارجVة الفلV;ChWة ت�ی# اس-!�ار ان-هاكات االح-الل اإلس�ائCلي لل`عD الفلChW;ي وأرضه

 

وزارة ال_ارجVة وال!غ-�CM# الفلV;ChWة اس-!�ار ان-هاكات االح-الل اإلس�ائCلي %bـ�  أدانn – واس
ووصـفn  .ً مع�Mة ع# اس-غ�ابها مـ# صـ!n ال!>-!ـع الـ�ولي ت>ـاه االن-هاكـات،فلChW;ي وأرضهال`عD ال

ال_ارجVة في بVان صbفي إق�ام سلhات االح-الل على قhع ال-Vار الKه�Mائي ع# م;hقة أبـ� الع>ـاج فـي 
ن اسـ-!�ار إ" :وقالـn .ق��ة ال>ف-لE ش!ال م�ی;ة أر�bا إمعانا %!!ارسة أ%ـ`ع أشـoال الع;ـ��9ة وال�Kا�Vـة

ان-هاكات االح-الل اإلس�ائCلي %�b شع.;ا الفلChW;ي وأرضه وم!-لKاته، صـفعة لل!>-!ـع الـ�ولي وم�ـادئ 
  . دا�Vة ال!>-!ع ال�ولي إلى ال�Vام ب�اج�اته ت>اه ج�ائ7 وان-هاكات دولة االح-الل،"قحق� اإلنWان

  ١٩/٢/٢٠٢١وyالة األن�اء الWع�دHة 
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   ان-هn لK# ع!لVات االس-hVان ل# ت-�lmنصفقة الق�": رؤ�ا"ال!ع`� لـ
 

 ~Vالــ�ئ #Cــة بــVال!ــة الهات�o!ــة األردنــي األســ.�، مــ�وان ال!عــ`�، إن تــأخ� الVقــال وز�ــ� ال_ارج
األم��oي ج� %ای�ن ورئV~ ح�oمة االح-الل ب;VامC# ن-;Vاه�، ال Hع;ي أن العالقة بC;ه!ا م-ـ�ت�ة، y!ـا أن 

ًملــف الــ`� األوســr ع!�مــا لــH 7عــ� 2bHــى  %أول��ــة لــ�c ال�الHــات ال!-bــ�ة األم��Voــة فــي �ــل األزمــات ق
  .ال�اخلVة

 c�لـآلن لـ rـhاف-ه في نـ`�ة أخ�ـار رؤ�ـا، ال>!عـة، أنـه ال خJ-اإلدارةوأوضح ال!ع`�، خالل اس 
rة إلنهاء ال�9اع في ال`� األوسVoقاألم��. 

�mـl تـل أبCـD عـ# نوأك� وز�� ال_ارجVة األس.�، أن صفقة الق� ق� ان-هn، لKـ# ذلـE ال Hع;ـي ت
 .ه>!-ها االس-hVانVة وال-�سع في ق7J األراضي الفلV;ChWة

، وال!hلـ�ب مـ# "ال�حـ�ة"وش�د على أن أه7 مـا o!Hـ# للفلـCC;ChW# فعلـه فـي ال�قـn الbـالي هـ� 
 .ل�قاء الفلCC;ChW# في أرضه7" تق�7H دع7 ع!لي"الع�ب 

� إن هـtه العالقـة أصـابها نـ�ع مـ# و�V!ا ی-عل� %عالقـة ال�الHـات ال!-bـ�ة مـع األردن، قـال ال! ع̀ـ
ًالف-�ر أخ�Cا %D.W صفقة الق� وال!لف الفلChW;ي، م-�قعا ع�دة الـ�فء إلـى العالقـة فـي �ـل العالقـات  نً

 Eای�نع.� هللال-ي ت>!ع جاللة ال!ل% ~Vال|اني وال�ئ . 
� األوسـr، فـ�oVW لـألرد نوقال إنه في حال حـ�9ل جهـ� فـي حـل األزمـة الـVWاسVة فـي ال̀ـ ن ق

Eفي ذل �C.y دور.  
  ١٩/٢/٢٠٢١رؤ�ا 

***  
 �CاسVــالم: نسWــاف مفاوضــات ال;p-ة ال>�ی�ة س-�فع السVoاإلدارة األم�� 

  . ماج�ة أب� [�C–ّع!ان 
واجهn القVJة الفلV;ChWة في عه� ال�ئV~ االم��oي الWاب� دونال� ت�امD، حالة م# االن>!اد  

لbل�ل ال-ي تJ!# ح� ال`عD الفلChW;ي حDW م.�أ حل وال-ع|� في مWاعي الWالم، وال�b{ ع# ا
#C-ال�ول. 

القVJة الفلV;ChWة عادت الى ال�اجهة مع ادارة ال�ئV~ االم��oي ج� %ای�ن، الet اك� على 
ض�ورة اH>اد ت��Wة لها وفقا لل`��Vة ال�ولVة، وه� ال�hح الet ی-�اف� مع سVاسة االردن الet دافع 

     .اس-p;اف الع!لVة ال�بل�ماسVة بC# الفلCC;ChW# واالس�ائCلo%#CCل ث�ات ووض�ح ع# اه!Vة 
 tه اإلدارة تأخtفي األردن ت>اه إدارة %ای�ن، م.;ي على أن ه #CCاسVWال c�د ل�WH etال-فاؤل ال
%عC# االع-�ار خ�hرة الVWاسات األحادHة ال>انD، وأه!Vة االل- ام %ق�ارات ال`��Vة ال�ولVة، وم�اصلة 

 .الbل�ل الWل!Vة ال-فاوضVة، وأن هtا ال;هج ی;W>7 مع الVWاسة األردنVةال�b{ ع# 
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العالقة األردنVة األم��Voة اس-�اتV<Vة، "ع�J م>ل~ ال;�اب األس.� دمحم أرسالن ، قال إن 
وMال-الي ال ت-أث� ب-غ�C اإلدارات، ولy #Kل إدارة لها أسل�Mها في ال!عال>ات، إدارة ال�ئV~ ج� %ای�ن 

o`ت �Cقةس-عh;!ة ت>اه الVoاسة األم��VWل الC". 
نوأضاف، ان;ا ن-�قع م# إدارة %ای�ن أن ت�K لها م�اlm أق�ب لل`��Vة ال�ولVة %`أن القVJة 
ًالفلV;ChWة، %ات>اه ت�C.h آلVات ال-فاوض، وص�ال إلى الbل ال!.;ي على أساس حل ال�ول-C# وال!�ادرة 

 �oH ة، وأنVة ال�ولV��`ة وق�ارات الVMا ال!لفنالع�tلألردن دور أك.� في ه». 
خال� ش;oVات، إلى أن األردن ی;-�2 م# %ای�ن وPدارته، �V!ا . وأشار أس-اذ العل�م الVWاسVة د 

ی-عل� %القVJة الفلV;ChWة وع!لVة الWالم، إحVاء ملف حل ال�ول-C# على أساس دولة فلV;ChWة على 
ًلVة، ت�V`ان %Wالم، م-�قعا أن ی-.;ى ال�ئV~  عاص!-ها الق�س ال`�Vmة، ودولة إس�ائ٦٧Cأراضي الـ 

 .األم��oي هtا ال-�9ر، %اع-�ار أن حل ال�ول-C# ه� ال!ف-اح الV�bقي للWالم ال�ائ7 والعادل
وأضاف ش;oVات، ان ه;اك اH>ابVة اJHا �V!ا ی-عل� %العالقات ال|;ائVة األردنVة األم��Voة، وعلى 

 �V!ا H_� ال.�امج ال-;!��ة واالق-9اد، وال�الHات ال!-b�ة األغلD فإن هtه العالقات س-;!� وت-�hر،
 #C-ال�ول #Cاإلضافة إلى ال-عاو ب% Eان، ذلoWاع�ات تع� األك.� مقارنة %ع�د الWنت!;ح األردن س;��ا م ً

 .في ال!>ال األم;ي ومoافbة ال-�hف واإلرهاب
ه، %ال;�2ة اإلH>ابVة وأردف إنه م# ال!!o# وصف ن�2ة األردن إلى ال�ئV~ األم��oي وPدارت

ًال-فاؤلVة خ�9صا أن ه;اك انW>اما وعالقة ش_V9ة بC# جاللة ال!لE ع.�هللا ال|اني وال�ئV~ ج�  ً
ً%ای�ن، م`�Cا إلى أن ال�الHات ال!-b�ة ت;�2 إلى األردن ن�2ة أن هtا ال.ل� اس-ق.ل ع�دا �C.yا م#  ً ً

د ال-ي ی.tلها األردن في هtا ال`أن، عالوة على الالجCp# س�اء م# س�ر�ا أو الع�اق، وه;اك تق�ی� لل>ه�
، وPدارة %ای�ن  �.Kة الVMل وال�ول الع�Cإس�ائ #Cا بVقع جغ�ا�H اسي، إذ إن األردنVس�C<ة دوره الV!أهc ً

  .ت�رك أه!Vة دوره في ت���h العالقات الVWاسVة واالق-9ادHة
  ٤ص/٢١/٢/٢٠٢١ال�س-�ر 

*** 
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  اع-�اءات
 �!b-قH �;]�-Wنم   ن%احات األق9ى و�Uدو [ق�سا تل!�دHةن

 

 ال_!ـV~، ودخـل یـ�م اق-7b عـ`�ات ال!ـC;]�-W# ال!ـW>� األقـ9ى ال!�ـارك، –فلChW# ال!b-لة 
وذyـ�ت دائـ�ة األوقـاف اإلسـالمVة فـي القـ�س . نال!ق-b!� م# %ـاب ال!غارMـة، وسـr ح�اسـة أم;Vـة مـ`�دة

وسـr ح!اHـة ع;اصـ� مـ# شـ�[ة االحـ-الل، ال!b-لة، أن ال!ق-C!b# ت>�ل�ا في سـاحات ال!ـW>� األقـ9ى 
  .ًع.� م>!�ع-C#، ونفtوا ج�الت اس-ف از�ة ب�اخله، وأدوا [ق�سا تل!�دHة %الق�ب م# %اب ال�ح!ة

وأفــادت مــ9ادر مق�ســVة %ــأن قــ�ات االحــ-الل اع-قلــn عــ�ة شــ�ان مــ# داخــل ال!ــW>� األقــ9ى، 
�ل ال!ـ9لC# لل!ـW>�، ودققـn فـي وواصلn ش�[ة االح-الل، ال-�CCJ على دخـ. واع-�ت علCه7 %ال�Jب

  .ه��اته7 ال`_V9ة، واح-> ت %عJها ع;� ال.�ا%ات ال_ارجVة
ــا  Vاألقــ9ى ی�م �<Wًو�ــ`ه� ال!ــ)n.Wعــ�ا ال>!عــة والــ ( #C;]�-Wــات مــ# ال!ــ اق-bامــات وان-هاك

وم;t اح-الل . وش�[ة االح-الل، وعلى ف-�تC# ص�احVة ومWائVة، في مbاولة ل�rW ال�hVWة الKاملة علVه
، ومــ# خاللــه ت;فــt »%ــاب ال!غارMــة«، تــ�hVW ســلhات االحــ-الل علــى مفــاتVح ١٩٦٧�ی;ــة القــ�س عــام م

  ...االق-bامات ال�CمVة لل!C;]�-W# وق�ات االح-الل
 ســاعة ال!اضــVة، ح!لــة اع-قــاالت ٢٤وشـه�ت عــ�ة م;ــا[� فــي م�ی;ــة القــ�س ال!b-لــة خــالل الـــ

  .ت�y ت في م_7V قل;�Hا وحي ال�hر وال.ل�ة الق�H!ة
 ،�CJـ{ أبـ� خــCول ،�CJسـامي أبـ� خــ #Cالـ`اب nــأن قـ�ات االحـ-الل اع-قلــ% �Cاألسـ eوأفـاد نـاد

cوتـ`ه� أحVـاء وقـ� م�ی;ـة القـ�س ال!b-لـة . »ال;.ـي Hعقـ�ب«واق-ادته!ا إلى م�y  ت�lVm في مـW-�[;ة 
 مع ذلo`% Eل ی�مي ح!الت ده7 واق-bام ی-_للها ت;فtC اع-قاالت في صف�ف ال`�اب ال!ق�سCC#، و�- ام#

#C;]صــف�ف ال!ــ�ا #Cبــ Dال_ــ�اب وال�عــ � ك!ــا وت!ــارس قــ�ات االحــ-الل ت;فCــt . تع!ــ� قــ�ات االحــ-الل نـ̀ـ
سVاسة االع-قال ال!-�Kر %�b ال`�ان ه;اك م# خالل إعادة اع-قاله7 ألك|� م# مـ�ة خـالل أHـام قلCلـة أو 

  .ح-ى في األس.�ع ال�اح� yأح� أسالDC ال-�هDC ال-ي ت;-ه>ها %bقه7
.� م�ی;ة الق�س وق�اها م# أك.ـ� ال-bـ�Hات ال-ـي ت�اجههـا ح�oمـة االحـ-الل اإلسـ�ائCلي علـى وتع-

صعC� ال!قاومة ال`ع.Vة، ف�غy 7ـل األسـالDC الق!�Vـة ال-ـي ت;-ه>هـا %bقهـ7 إال أن الـ`�اب ال!ق�سـC# مـا 
ســات زال ی-ــ9�ر ال!�mــl الفلــChW;ي فــي ال!قاومــة وال!�اجهــات والــ�فاع عــ# ال!ــW>� األقــ9ى وال!ق�

 )وyاالت(....ال!VbVWة واإلسالمVة
  ١٦ صفbة ١٩/٢/٢٠٢١ال�س-�ر 

***  
  
  
  



  

 ٩

  االح-الل H`�د اج�اءاته الع��oWة في مrVb الق�س الق�H!ة واألق9ى
 

یــ�م ال>!عــة، مــ# إج�اءاتهــا قــ�ات االحــ-الل اإلســ�ائCلي،   شــ�دت–  وفــا٢٠٢١- ٢- ١٩القــ�س 
 .ة الق�H!ة م# الق�س ال!b-لةالع��oWة في مrVb ال!W>� األق9ى ال!�ارك، وال.ل�

�ات الــ�ور�ات ال�اجلـة مــ#  وأفـاد م�اســل;ا نقـال عــ# شـه�د �Vــان، %ـأن قــ�ات االحـ-الل ســ�Cت ع̀ـ
 nـا م;عـ!y ،ةV9ال`_ـ #Cاقـات ال!ـ9لh% فـي nة واألق9ى، ودقق!H�ج;�دها في م_-لف م�اخل ال.ل�ة الق

  . ال>!عةثالث حافالت تقل م9لC# م# الJفة م# ال�خ�ل لل!W>� ألداء صالة
  ١٩/٢/٢٠٢١وyالة األن�اء الفلV;ChWة وفا  

*** 
  ناالح-الل Hع-قل شا%ا م# سل� %الق�س

  
شـا%ا خـالل  قـ�ات االحـ-الل اإلسـ�ائCلي، مـWاء یـ�م الـn.W، اع-قلـn – ال>�یـ�ة الVbـاة – القـ�س

 .اق-bامها حي وادH eاص�ل ب.ل�ة سل�ان %الق�س ال!b-لة

اب صــهDC األعــ�ر، وأفــاد شــه�د �Vــان، %ــأن قــ�ات االحــ-ال ل ال-ــي اق-b!ــn الbــي، اع-قلــn الـ̀ـ
  .واق-ادته إلى جهة غ�C معل�مة

  ٢١/٢/٢٠٢١الVbاة ال>�ی�ة 
*** 

  اع-�اءات/ تقار��
ـــ#٨٩االحــ-ــالل یـهــ�م و�ـ9ــادر     م.ـ;ى لـفــلـWــhـC;CـCــ# فـــــي أســ.ـ�عــCــ

 

ألرض ومقاومة االس-hVان في تق���  قال ال!D-o ال�[;ي لل�فاع ع# ا- فلChW# ال!b-لة 
 #CC;ChWعلى الفل �CCJ-اسة الVاق سVوفي س ،nات االح-الل، قامhان االس.�عي، إن سلhV-االس
وسVاسة ال-hه�C الع�قي ال9امn ال-ي ت!ارسها في االغ�ار الفلV;ChWة ل-ه>�C سoانها وت��bل مWاحات 

س-hVانVة ولفائ�ة م`ار�ع ال7J، ال-ي ل7 ت�فع ع# واسعة م# اراضCها لفائ�ة ال!W-�[;ات وال;`ا[ات اال
 �bبه�م ن nل، قامCاك7 في اس�ائbف ال�h-!ال #C!Vوال #C!Vا وم;`أة ١٨٤ج�ول أع!ال الV;ChWم.;ى فل ً
، ما أدc إلى ته>�C اك|� م#  ً ش_9ا، %!# فCه7 ن�b e٣٠٠في الJفة الغ�VMة م;t مhلع العام ال>ار

 [فال، ٣٥ ف�دا م# بC;ه7 ٦٠ عائالت ت7J ٩هtه االHام الى ته>�C  [فال، وتWعى هtه الWلhات ١٦٠
eج�اء ه�م م;`آته7 في ت>!ع ح!9ة ال��Vعة ال.�و في م;hقة األغ�ار، وأص�nb تلE العائالت ع�ضة 
، في وقn ت-فاقV� 7ه معاناة هtه العائالت %فعل ف9ل ال`-اء وم�جة ال.�د  �Wالق �C<م- ای� %ال-ه �h_لe

 .ال`�ی�
 م# هtه ال!�اني وال2bائ� م!�لة م# ال!انCb#، حC{ ق�مn ١٣ االشارة الى أن وت>�ر

ً م.;ى e٤٦ك!Wاع�ات إنWانVة مhلع ال`ه� ال>ار %ع� م�اه!ة ق�ات االح-الل للق��ة وه�م وم9ادرة 
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وPمعانا في سVاسة ال-�CCJ على ال!�ا[;C# الفلCC;ChW# في م;ا[� األغ�ار أخ.�ت اإلدارة . وح�C2ة
Vم�ان ج�ی�ة ی-7 ب;اؤها أو ال-.�ع بها س�ف ی-7 ه�مها ال!�ن eان ال->!ع %أن أoة سVلCة اإلس�ائ

 .وم9ادرتها
نم# جان�ه، قال مD-o األم7 ال!-b�ة ل-;�CW ال`Uو اإلنWانVة في األرض الفلV;ChWة ال!b-لة 

ً م.;ى فلV;ChWا في الJفة الغ�VMة ٨٩، إن سلhات االح-الل ه�مn أو صادرت »أوت`ا« ال!b-لة، خالل ً
» ح!اHة ال!�نCC#«وأوضح ال!D-o في تق��� . األس.�عC# ال!اضb% ،#CC>ة اف-قارها إلى رخ� ال.;اء

#Cي الف-�ة ما بhغH et١٥ و ٢  ُال�C<ات اله�م أدت إلى تهVالي، أن ع!لbم�ا[;ا ١٤٦   ش�ا¥ ال 
 . آخ��# على األقل٣٣٠ً [فال، وPلbاق األض�ار بـ٨٣فلV;ChWا، م# بC;ه7 

وذ�y ال-ق��� أن فلCC;ChW# اس-`ه�ا، أح�ه!ا ع;�ما أ[ل� مW-�[# إس�ائCلي ال;ار %ات>اه 
ُ عاما وق-له ق�ب بUرة اس-hVانVة أ٣٤فلChW;ي ی.لغ م# الع!�  ً�y�y خ�ا %>�ار ق��ة راسUم n!Vmً  

 انف>�ت ، ع;�ما)غ�ب ال_لCل( ق��ة ن�Mا  ً عاما، في٢٥واآلخ� ی.لغ م# الع!� ). ش!ال رام هللا( 
 فلV;ChWا خالل هtه الف-�ة، %>�وح خالل ٧١وأصDC . ذخ�Cة غ�C م;ف>�ة، ع|� علCها ق�ب م; له

 ١٨٦ نفtت الق�ات اإلس�ائCلVة  اش-�اكات مع الق�ات اإلس�ائCلVة في م_-لف أنbاء الJفة الغ�VMة، �V!ا
 nواع-قال، واع-قل }b% ةVة٧٢ع!لVMفة الغ�Jاء الbا في م_-لف أنV;ChWاف2ات ً فلbم nوس>ل ،

   وج�ح).  ع!لVة في ال!-�سr لKل م;ها٢٨(الق�س ورام هللا وال_لCل أعلى ع�د م# هtه الع!لVات 
 ، �CلCإس�ائ �;]�-Wع-ق� %أنه7 مH ع�ف ع;ه7 أوH �!نمهاج ن ُن  بC;ه7 [فل وأتلف�ا    فلCC;ChW# %>�وح٤ُ

  )وyاالت(.ًع�دا غ�C مع�وف م# ال!��yات
    ١٦ص/٢١/٢/٢٠٢١ال�س-�ر 

*** 
  ش_V9ات مق�سVة تtbر م# نVة االح-الل ال!.C-ة

  %الق�ة" م9لى %اب ال�ح!ة"إلغالق 
 

 علـى لالنقـJاض م.C-ـة إسـ�ائCلVة ن�اHـا وجـ�د مـ# مق�سـVة ش_ـV9ات حـtرت ":األHـام" – القـ�س
 ج!اه��Cـة ��ة في نال!ق�س�C وأعاده ٢٠٠٣ عام االح-الل أغلقه( .%الق�ة وPغالقه "ال�ح!ة %اب م9لى"

 ).٢٠١٩ عام

ــا اإلســالمVة الهpCــة رئــe ~Vصــ.� ع�oمــة الــ`Vخ وقــال Vالعل DــChُی�اصــل االحــ-الل "األقــ9ى وخ 
�CCJ-على ال #Cال!9لى ع# إل%عاده7 ال!9ل #o!-Cاض م# لJه االنقVأخ� م�ة علc اtل# وه �oHن." 

نمـ�9و ُال!9لC# أن على eص.� وش�د  تـVCJقات رغـ7 األقـ9ى وال!ـW>� ال!ـ9لى إع!ـار علـى ُ
 .اإلس�ائCلي ح-اللاال

 وقـال ..مـ9لى؟ غCـ� "ال�ح!ـة %ـاب مـ9لى" %ـأن االدعـاء م# االح-الل ه�ف ع# eص.� وتWاءل
 ُنفـ�¥ فلـ# ..علVـه یـ�ه مـ� لالحـ-الل bHـ� وال األقـ9ى، مـ# جـ ء هـ� ألـV~ مـ9لى غCـ� أنه اف-�ض;ا ل�"

 ".األق9ى م# ت�اب وذرة %`.�
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 وف�ه-ــه ُب�yــان األقــ9ى" أن ًجCــ�ا Hعلــ7 لاالحـ-ال أن علــى دی�ــة مــ�حn ال!ق�ســي ال!bــامي وشـ�د
 ".ولألب� واح�ة م�ة ُف-ح ًثال|ا ُم9لى ه;اك أن Hعل7 فلChW;ي أe ألن ال�ح!ة، %اب م9لى إغالق

ــة وقــال ــى لالحــ-الل ســلhان ال" دی� ــاف ودائــ�ة لل!ــWل!C#، إال مــ9لVاته %oــل "األقــ9ى" عل  األوق
  ".اإلسالمVة ال!ق�سات على �Cةاألخ ال�صاHة صاح�ة هي لألردن ال-ا%عة اإلسالمVة

#Cــ Mــه و ــ�ولي نالقــان� وفــ� أن ــال ال ــل "األقــ9ى "ال!ــW>� علــى اإلســ�ائCلي لالحــ-الل ســلhة ف o% 
  .ال�ولي نالقان� في له مoان وال وصلف، وقاحة ف�ضه ی-7 وما م�oناته،

  ٢١/٢/٢٠٢١األHام 
*** 

  تقار��
  هل نb# أمام م_اض ج�ی�؟–الbالة ال`ع.Vة في الق�س 

  

ال->ـ�ال الــet ف�ضـ-ه ســلhات  ح2ـ� ان-هــاء مـع – م�قـع م�ی;ـة القــ�س  خــاص–eل ال>ع.ـ� ك!ـا
، وام-ـ� إلـى ٢٠٢٠ن yـان� أول ٣١االح-الل اإلس�ائCلي على م�ی;ة الق�س ال!b-لة، الet تـ7 ف�ضـه فـي 

، ب�أت مالمح اس-عادة الbالة ال`ع.Vة في الق�س %ال2ه�ر لل�Vان، ف!ع اس-!�ار تC<Wل ٢٠٢١ ش�ا¥ ١
والhـ�ر، شـه� األسـ.�ع ال!اضـي  ال�VـWاو�ة ا¥ االش-�اك وال!�اجهة فـي عـ�ٍد مـ# م;ـا[� القـ�س، م|ـلنق

ل�ع7 ت>ار ال.ل�ة الق�H!ة ) ال!ق�سي م# تoW;ه الق�س(انhالق ح!ل-C# شع.C-C# في الق�س، وه!ا ح!لة 
ــه� ــي ذات الـــــVWاق، شـــ ــــاته، وفـــ ــ�ائCلي، وسVاسـ ــ-الل اإلســـ ــــات االحـــ ـــ# إغالقـ ــ�Jر�# مــ ـــW> ال!-ـــ � ال!ــ

 فــي ١٩٤٨ًال!�ــارك عــ�دة لل!ــ`ارyة الــ`ع.Vة مــ# ال!ق�ســCC# وفلــC;ChWي الــ�اخل ال!b-ــل عــام  األقــ9ى
  ، فأی# o!H# ق�اءة هtه ال-�hرات في سVاق ال!`ه� الفلChW;ي الbالي؟)الف>� الع7V2(ح!لة 

 ّ م# أصعD األع�ام ال-ي م�ت %الق�س، م;t ع`�ات الC;W#، ��ع� أن بـ�أ العـام٢٠٢٠كان العام 
ع.Vة ال!�افعـة عـ# ال!ـW>� ) الف>� الع2ـ7V(ال!اضي %انhالقة ح!لة  ًال-ـي م|لـn عـ�دة ل-عـافي الbالـة ال̀ـ

ّضـVفا ث�ـVال علـى العـال7، ولKـ# وقـع هـtا ال�Mـاء yـان أشـ� ) ك�رونـا(األق9ى ال!�ارك، حل وMـاء فـای�وس  ّ ً ً
hسـل nل خـاص، إذ اسـ-غلo`ـ% #CCل عـام، وال!ق�سـo`ـ% #CC;ChWٍوقعا علـى الفلـ ات االحـ-الل اإلسـ�ائCلي ً

ال�Mاء، والbالة ال�MائVة في األرض ال!b-لـة، لل-ـ9عC� مـ# إج�اءاتهـا االح-اللVـة وال-ه���Hـة ت>ـاه القـ�س 
مbاولـة تغCCـ� ال�ضـع القـائ7 : ٍ أفعـال علـى األرض، وهـي٣وأهلها، وت!|لn تلE اإلج�اءات والـVWاسات ب

، في ال!W>� األق9ى ال!�ارك، واس-ه�اف القhاعات ا eالق-9ادHة في القـ�س، وMـاألخ�، القhـاع ال->ـار
ال!;ــازل، وPقــ�ار ال! �ــ� مــ# ال!ــ`ار�ع االســ-hVانVة وال-ه���Hــة، Hقــ�ل أH!ــ#  هــ�م وال-ــ9عC� مــ# سVاســة

ــVWاسات االح-اللVــة ــى تلــE ال ــD ال!ــ�ی� العــام ل!UســWة القــ�س ال�ولVـــة مع��ــا عل یـــ�اه# : " ًز�ــ�ان، نائ
ونا في ت;فtC %ع= ال!_hhات ال-ه���Hة، وال-ق�م في ال-ق7VW ال!oـاني االح-الل على اس-|!ار جائbة �yر

وش�ع;ة ال9ل�ات ال-ل!�دHة، وتlV|K ع!لVـات الهـ�م واالسـ-hVان، ل_لـ� وقـائع ال o!Hـ# تغ�CCهـا %ـWه�لة 
�<W!ة وع�دة ال;اس وت>�د ت�اصله7 مع الق�س والbاألق9ى مع ت�اجع ال>ائ". 
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ٍ، %إغالق مD.W% �!-W تف`ي ٢٠٢٠ذار وح ��ان م# العام eم�ت الق�س، في الف-�ة بC# شه� آ ٍ
ّال!W->� في العال7، وسعي االح-الل ل-��lV تلE ال�2وف في س.Cل م �� م# ال!Jي ) ك�رونا(فای�وس  ُ ٌ

ّـفي إج�اءاته ال-ه���Hة ت>اه القـ�س، ف-�قفـn ح!لـة الف>ـ� الع2ـ7V، و[.� االحـ-الل اإلسـ�ائCلي سVاسـات 
 �CCJاألقــ9ى االســ-ه�اف وال-ــ �<Wته��ــ� ال!ــ �Cهــا، وعلــى صــعCعلــى ت>ــار القــ�س، والقــ� العاملــة فc

ّال!�ارك، صع� االح-الل م# مbاوالته تغ�CC ال�ضع القائ7 في ال!W>� األق9ى، وض�ب ال�ور األردني في 
ّإدارته، ولK# وعلى ال�غ7 مـ# ذلـE فقـ� اسـ-!�ت ال!�اجهـات وال-ـe�9 لالحـ-الل اإلسـ�ائCلي فـي عـ�ٍد مـ# 

ــا ــلم; ــات الــ`ع.Vة فــي : [� القــ�س، م| Vالفعال nــ ــي ذات ال�قــn حاول ال�VــWاو�ة، والhــ�ر، وســل�ان، وف
ّ، إذ بـ�ا واضـbا أن ٢٠٢٠الق�س، �Wy إغالق ال!W>� األق9ى، خالل شه� رمJان ال!�ارك، م# العام  ً

-bــ�ا اف(نشـ�[ة االحـ-الل اإلسـ�ائCلي تــ-7ob ب�قـn وملـف إغــالق ال!ـW>� األقـ9ى ال!�ــارك، ل-Kـ� ح!لـة 
eالb!لة ال`ع.Vة األولى، أو ال!bاولـة األولـى فـي سـ.Cل اسـ-عادة العا�Vـة للbـ�اك ال>!ـاه�C فـي ) األق9ى

  .)ال�Kرونا(االح-الل و: ّالق�س، %ع� أن ت;اوش-ها سهام فای�وسي
 �!Jه القــــ�س(ناســــ-_�م مــــ;oWــ ــي مــــ# تــ ــل ) ال!ق�ســ ــائل ال-�اصــ وMــــ�ز اســــ-ع!اله، ع.ــــ� وســ

Cـــل م�ســـ7 تـــ9عy ـــة االج-!ـــاعي، فـــيVMاألقـــ9ى، وت-فاعـــل معـــه الـــ`ع�ب الع� �<Wـــ� %ـــه ال!ـــ!H ـــانy �ٍ
  .ن�C;ChW م# غ�C أهل م�ی;ة الق�سواإلسالمVة، الفل

  ".یه-7 في الق�س و�-ا%ع أم�ر الق�س، و���� ت���b الق�س، فه� مق�سي
وMالع�دة إلى اله�ف الbالي للb!لـة ال-ـي انhلقـn م;ـt حـ�الي أسـ.�ع فـي القـ�س ال!b-لـة، فإنهـا 

ًف %`oل م�اش� إلى مWان�ة ت>ارة ال.ل�ة الق�H!ة للق�س، دع!ا ل9!�ده7، ته� ٍ ٍ  
ً، عـــ�دة للـــ�ع�ات إلعـــادة إحVـــاء الف>ـــ� الع2ـــ7V فـــي ٢٠٢١ شـــ�ا¥ ١٢شـــه� یـــ�م ال>!عـــة، ... 

  . ال!b-لال!W>� األق9ى ال!�ارك، وال-ي ل.-ها ال>!اه�C الفلV;ChWة في الق�س، وال�اخل
ٍس، وعلــى فلــChW# ال!b-لــة %ــ`oل عــام، وهــي ت!ــ� %2ــ�وف ، علــى القــ�bH٢٠٢١ــل العــام ...  ُ ٍ

ٌاس-|;ائVة، فاالسـ-ه�اف اإلسـ�ائCلي م-ـ9اع� للقـ�س، و�-!ـ� إلـى عـ�ة قhاعـات أب�زهـا قhـاع الـoWان، إذ 
ٍ، فـي رقـ7 لـH 7ـW>ل م|لـه م;ـt عـ�ة سـ;�ات، وال یـ ال ١٩٣ هـ�م سـلhات اإلسـ�ائCلVة ل٢٠٢٠شه� العـام 

سVاسـة الهـ�م %bـ� بCـ�ت ال!ق�سـCC#، وعقـاراته7، وفـي ذات ال�قـn ال تـ ال ًاالحـ-الل مـW-!�ا فـي تC.hـ� 
ًال!قاومة ال`ع.Vة م`-علة في الق�س، ب  ، وال ت ال ٢٠٢٠ نقhة م�اجهة مع االح-الل، خالل العام ٤٧٧ُ

  .ٍ!قاومة م->�دة في الق�س ال!b-لةبUر ال
bها ال�H!�مة Hق�ل أH!#  و�!;وMالb�ی{ ع# أه!Vة ال!قاومة ال`ع.Vة في الق�س، وما C!H ها... 

، وتارة تأخt ال`oل ال�فاعي الH etع.�، : "ز��ان eال شE أن ال!قاومة حالة ت�اك!Vة تارة تأخt ال`oل ال�م 
ع# الـ9!�د وال->ـtر وتـارة تأخـt الhـا%ع اله>ـ�مي ال!�ـادر الـet یـ�دع ال!b-ـل و��MـE حـWا%اته، فـي yـل 

  ".ال_Vارات وال.�ائل للفعل وال-�bك;DJ األح�ال وال�2وف ال ت-�lm ال!قاومة وال ت
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  خــالل العــام ،#ChWفــات ال!ه!ــة ال-ــي ت!ــ� بهــا القــ�س، وفلــhه ال!;عtی�جــه دمحم ٢٠٢١فــي هــ ،
ًال9ادق، ب�صفه واح�ا م# أهل الق�س، إلى الbالة ال`ع.Vة الع�VMة واإلسـالمVة ال�اع!ـة لـ9!�د 

eورهـ7، وأثـ�ه �V!ــا H>ـ� فـي ال!Cــ�ان ال!ق�سـCC#، ورMـا[ه7، یyUـ� خاللهــا علـى ضـ�ورة وأه!Vــة د
  داخل الق�س ال!b-لة، 

  ١٩/٢/٢٠٢١م�قع م�ی;ة الق�س 
*** 

  نح`�د م# ال!9لC# یل.� ن�اء الف>� الع7V2 في ال!W>� األق9ى
 

ــn أعـــ�اد C.yـــ�ة مـــ# ال!ـــ9لC# ف>ـــ� ل ال!ـــW>�  یـــ�م ال>!عـــة نـــ�اء الف>ـــ� الع2ـــ7V %الـــ9الة فـــي.
 . ت�Jب ال!;hقةال!�ارك رغ7 أج�اء ال.�د ال-ي األق9ى

ألداء الـ9الة  األقـ9ى نوم;t ساعات الف>� األولى اح-`� ال!�ا[;� وم;ه7 عائالت علـى ب�ا%ـات
%!`ارyة واسعة؛ تأكC�ا على ال-�ا%r ال�وحي بـC# الفلـCC;ChW# والbـ�م الق�سـي وإلHـ9ال رسـالة لالحـ-الل 

7Jات ال-ه��� والhh_ب�ف= م. 
 لل!9لC# م# أب;اء ال.ل�ة الق�H!ة في الق�س واألحVاء ًوشه�ت ال!9لVات ال!Wق�فة ح�Jرا �C.yا

ال!>ــاورة لهــا، الــtی# تbــ�وا قCــ�د االحــ-الل وت!o;ــ�ا مــ# ال�صــ�ل لل!ــW>� إلع!ــاره وال!ــ`ارyة فــي دعــ�ة 
7V2الف>� الع. 

وyـان عـ�د مـ# ال;ـ`hاء أ[لقـ�ا دعـ�ات الف>ـ� الع2ـ7V للـ9الة فـي ال!ـW>� األقـ9ى مـع تــ9اع� 
  .;ة الق�ساس-ه�اف االح-الل ل!�ی

  ١٩/٢/٢٠٢١م�قع م�ی;ة الق�س 
*** 

  فعالVات
  مWا%قة ت�Vyة ل-���h ألعاب فلChW# اإللK-�ونVة.. لل-ع��l %الق�س وواقعها

 

، ت-�bك [فلة رق!Vة جpCة وذها%ا وهي تbـاول ت>!Vـع "ل��ة أمل" في – إسh;.�ل – خلCل م.�وك
٥#ChWع م# أج اء خار[ة فلـhاسـ7 أو.  ق eفلـة أhـل ال!bـ  ال تyاالن-�ـاه، وت� n-`ـ# أن تـo!H عالمـة 

قفــي ال!قابــل yــل ق�اهــا علــى القفــ  فــ� حــ�اج  وضــعn إلعاق-هــا، ومــع yــل قفــ ة تقــ�م لالع.ــC# الــ9غار 
 .معل�مة ع# م�ی;ة الق�س وض�احCها

وت>ــW� الل��ــة واقــع الفلــCC;ChW# ال!�ع|ــ� الCــ�م وحــاج-ه7 علــى أرض ال�اقــع لل>هــ� الــet ت.tلــه 
 .االف-�اضي مع yل خ�hة ت_�hها %ات>اه ت�حC� ال9ف واج-Vاز الع��اتالhفلة في العال7 

ألعـاب فلـChW# "ول��ة أمل واح�ة م# عـ�د C.yـ� مـ# األلعـاب اإللK-�ونVـة ال!ـ`ارyة فـي مـWا%قة 
بC#  (Genc Gel) "غV;C¬ غCل"ال-ي أ[لق-ها مUسWة ت;!Vة ق�رات ال`�اب ال-�Vyة " اإللK-�ونVة األولى
 .eش�ا¥ ال>ار/ ف.�ای�األول وال�ا%ع م#
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وح9ل م9!7 الل��ة أح!� مh9فى ش��ان، وه� م# م�y  بVال %!bاف2ة yف� ال`Vخ في م�9، 
 . دوالر٥٠٠ أHام، ونال جائ تها ال!الVة ال�الغة ٣على ال!�ت�ة ال|ال|ة في ال!Wا%قة ال-ي اس-!�ت 

ة ال!�ت�ة ال|انVـة فـي eأما ولC� غاز الW_# م# شارع ال�اد في الق�س ال!b-لة، ف9bل على جائ 
ال-ي ت-�bك فCها  (Jerusalem Underground) "الق�س تnb األرض"ال!Wا%قة ع# تV!9!ه لل��ة 

[فلة بC# دهالC  الbف��ات ال!!-�ة أسفل م�ی;ة الق�س وهي تbاول لفn أن2ار األ[فال إلـى خhـ�رة هـtه 
 .الbف��ات، ح-ى ت9ل %غC-ها لل9الة في �mة ال9_�ة

ی# أم>ـ� ع!Cـ�ة مـ# بلـ�ة نعلـC# قـ�ب رام هللا فـي الـJفة الغ�VMـة %>ـائ ة ال!ـWا%قة وفاز صالح ال�
ال-ـي ت-bـ�ك ش_ـC9-ها بـC# م>!�عـة مـ# الع;اكـD  (holy spirit) "الـ�وح ال!ق�سـة"األولـى عـ# ل��ـة 

 م# مفاتbVه yي Hع�د ال!W>� إلى [.Vع-ه، بC;!ا تbـاول ٥تrVb %ال!W>� األق9ى ال!�ارك مbاولة ج!ع 
 .الع;اكD ق-ل الالعD إذا ع>  ع# ال-_ل� م;ها

-�Cy# قــام�ا ب-ــ7V!9 ألعــاب ت-;ــاول حــ�9ا ال�عــ ــة لل!ــWا%قة، فــإن ال!ـ̀ـ Vة ال�ا�WســU!ووفقــا لل �
 D7 ال-ق;ـي وال!�ضـ�عي فـي ال-;ـاف~ علـى ال!�اتـVـob-ة، وع�ضـ�ها للV;ChWة الفلـVJال�[;ي وال�ی;ي للقـ

 دوالر لل!-ـWاب� األول ١٥٠٠ آالف دوالر، ب�اقـع ٣ال|الث األولى في ال!Wا%قة ال-ي ت.لغ Vm!ة ج�ائ هـا 
 . دوالر للفائ  ال|ال{٥٠٠وألف دوالر لل|اني و

وهي إح�c صVغ فعالVات ت���h  (Game Jam) "مJb# األلعاب"وتW-;� ال!Wا%قة إلى صVغة 
ناأللعـاب ال�ائ>ــة عال!Vـا، حCــ{ یyUـ� ال!;2!ــ� أنهــ7 یهـ�ف� مــ# خاللهـا إلــى تhـ��� ال!هــارات ال��ادHــة  ن
eل!hــ�ر األلعــاب الفلــCC;ChW#، وتــ�ر�.ه7 %األســل�ب اإلن-ــاجي مــ# خــالل ت��Vــl ال-ق;Vــات فــي صــ;اعة 

 .الل��ة اإللK-�ونVة
ارyة ت>ـاوزت ال�حـ�ة ال!�ضـ��Vة لل!ـWا%قة ع.ـ� " غV;C¬ غCـل"تyU� ك!ا  أنهـا اسـ-�ع�ت أe م̀ـ

 .تق�7H أe ل��ة غ�C م�ت�hة %الق�س وواقعها
ت>!ـع  (Game Jam) وbMـDW ال!ه;ـ�س أسـامة دیـD ال!ـ`�ف علـى ال!ـWا%قة، فـإن صـVغة

 ولhVـ�روا ألعا%ـا ضـ!# م�ضـ�ع eم�hر األلعاب م# yافة ال!W-��ات لC-عارف�ا و�-فاعل�ا و�-عل!�ا ال>�یـ�،
 . أHام٣واح� في ف-�ة ق�C9ة ج�ا ال ت->اوز 

وDWbM ال!ه;�س ال!�7V في م�ی;ة إسh;.�ل ال-�Vyة، فـإن ال!ـWا%قة تhل.ـn إل!امـا تق;Vـا وPث�ـات 
ًقــ�رة مــ# ال!ــ`-�Cy# علــى فهــ7 ال!-hل�ــات وت;فCــtها وصــ�ال إلن-ــاج الل��ــة اإللK-�ونVــة ال!-علقــة %القــ�س 

 �<W!األق9ى ال!�اركوال. 
ــ`�اب إن  ــة قــ�رات ال V!;ة تWســU!ل etــ Cال!ــ�ی� ال-;ف l��`ــ�د الــ!bر م�-y�ــ مــ# جه-ــه، قــال ال
نم;2!ـي ال!ــWا%قة HــWع� إلــى نقـل ال->�Mــة ال-�Vyــة الغ;Vــة فــي تق;Vـات صــ;اعة األلعــاب اإللK-�ونVــة إلــى 

J7 ألعــاب ت|ــ� تــ�اث القــH�ــى تقــ Vة الفلــV;ChWة وتع!ــ� eال;اشــpة الفلــV;ChWة، وتbفCــ  جCــل الhالئــع عل
 .ال!ع�فة العال!Vة %ال!W>� األق9ى ال!�ارك
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 �<W!ألعاب ت-عل� %ال ���h-ب �Cعلى ال-ق nة ح�صWسU!إلى أن ال nوأشار في ح�ی|ه لل> ��ة ن
األقـ9ى وال��ــة ال!ــ`�فة إل�هــار ال�عــ� الــ�[;ي وال-�اثــي والـ�ی;ي الــet تbــ�ص ت�Vyــا %oافــة أذرعهــا علــى 

 ."ال�V!ي ل�c جCل ال`�اب ح�ل العال7ال!�روث "ت|.C-ه في 
وأوضــح الــ`��l أن ال!UســWة تع!ــل %اســ-!�ار علــى نقــل ال->ــارب ال!-ق�مــة ل-�Vyــا فــي م>ــاالت 
 nJا%قة رفـWـ�ا أن ال!ـyUوشـع.ها، م #ChWال- امـا م;هـا %_�مـة فلـ #CC;ChWالع!ل ال`�ابي وال-;!� للفلe

 .�اش� في األلعابcال-عا[ي مع أe م`ارyة ت>اوزت ال!b-� الفلChW;ي ال!
وyانn مUسWة ت;!Vة ق�رات ال`�اب ق� ف-nb ال�اب لل!`ارCy# في ال!Wا%قة %اس-_�ام أe م�bك 
ألعاب أو أe ب�نـامج ل-hـ��� الل��ـة %ـاللغ-C# الع�VMـة واإلن>لC �ـة، y!ـا أتاحـn فCهـا ال!ـ`ارyة الف�دHـة أو 

 .لKل م`ارyة أش_اص ٣ق%األع!ال ال>!ا�Vة ع.� ف� م�hر�# ال ی->اوز ع�ده7 
  ١٨/٢/٢٠٢١ ال> ��ة

*** 

  إص�ارات
  مUسWة الق�س ال�ولVة ت9�ر y-اب 

  "أورشل7V في العه� الق�7H والق�آن ال7��K دراسة مقارنة"
 

م# " أورشل7V في العه� الق�7H والق�آن ال7��K دراسة مقارنة"أص�رت مUسWة الق�س ال�ولVة y-اب 
ل7V في العه�e ال!�ytر�#، وحاول اإلجا%ة ع# تار�خ م�ی;ة ع!� جعارة، ی-;اول �Vه مoانة أورش.تألlV د

 .؟الق�س وم-ى ب�أ االه-!ام فCها، وهل م�ی;ة داود العه� الق�7H، هي م�ی;ة اإلس�اء وال!ع�اج
أورشـل7V فـي العهـ� القـ�7H، ت-�ـع �Vـه الKاتـD : جعارة y-ا%ه إلـى م�b|ـC#، ال!�bـ{ األول. وق7W د

أورشـل7V فـي القـ�آن الKـ��7، ت-�ـع : ل7V في العه� الق�7H، وال!�b{ ال|ـانياألصاحVح yافة ال-ي ذ�yت أورش
 .�Vه الKاتD اآلHات yافة ال-ي ذ�yت ال!�ی;ة في ال�Wر الق�آنVة

وأك� ال�اح{ أن تأخ� ذyـ� أورشـل7V فـي العهـ� القـ�7H ح-ـى الـWف� الـWادس، هـ� سـف� Hـ`�ع بـ# 
، وMهtا خلn األسفار ال_!Wة م# ذ�y أورشل7V، و هtه األسفار تعـ�ف %أسـفار م�سـى ال_!ـWة؛ وهـtا نن�

ــا بــC# ش_ــV9ات األســفار ال_!ــWة وأورشــل7V، هــtه ال`_ــV9ات فــي األســفار  Hع;ــي عــ�م وجــ�د صــلة م
نال_!Wة األولى هـ7 اآل%ـاء األوائـل للK-ـاب ال!قـ�س، وال!-Kـ� مـ# العهـ� القـ�7H والعهـ� ال>�یـ�، وMهـtا ال 

ن�ب و��سـف وم�سـى وهـارو وأورشـل7V، مـا عـ�ا حادثـة Vmـام ت�ج� صلة بC# ن�ح وPب�ا�7V وPسbاق و�عقـ
قإب�ا�7V العه� الق�7H %>!ع الDhb م# أجل ح� إسbاق %ع� ذ%bه على ج.ل ال!��ا، وج.ل ال!��ا، وال-ي 
ــال أورشــل7V، وPن!ــا هــ� حــDW اع-قــاد الــW!�ة  oH-ــD خhــأ ج.ــل ال!�ر�ــا لــV~ %أورشــل7V، ولــV~ مــ# ج�

شل7V، ول7 ت�قـ� أجـWامه7 أورشـل7V ال أحVـاء وال أمـ�ات، ألن أورشـل7V ولV~ في أور نابل~ و�V!ان�ت في
، y!ــا %عـ�ت أورشــل7V مـ# أصــاحVح  ن%عCـ�ة عـ# نــ�ح وPبـ�ا�7V وPســbاق و�عقـ�ب و��ســف وم�سـى وهـارو

 .األسفار ال_!Wة األولى
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وأوضح ال�اح{ أن الق�س مف�دة م# مف�دات �oVـل سـلV!ان العهـ� القـ�7H، وع;ـ�ما نقـ�ل القـ�س 
ًعه� الق�7H نع;ي ال> ء ال!ق�س في �oVل سلV!ان، ت!اما م|ل!ا نق�ل ال!;.� فـي مـWاج� ال!ـWل!C#، في ال

نوMهtا ت�K الق�س لnWV م# دالئل أورشـل7V ال!�ی;ـة، حCـ{ أورشـل7V ال!�ی;ـة األم�ر�ـة الV|bـة الC.�سـVة 
 7Vلــه، فأورشـلoVان له!Vأدونــي صـادق أسـ.� بــ م# [��ـل مـ# زمــ# ب;ـاء سـل Eم�ی;ـة األســ�ار م�ی;ـة ال!لـ

ن[ار ال وز له ع;� نـ�ح وPبـ�ا�7V وPسـbاق و�عقـ�ب  حادث واألب�اب م�ی;ة تار�_Vة، والق�س في الهoVل ئ
ًوم�سى وهارو و�`�ع وشاول؛ ألن القـ�س جـ ء مـ# الهoVـل ولVـnW جـ ءا مـ# أورشـل7V، والقـ�س دالـة  ن

ال!قــ�س، وقــ�س األقــ�اس فالقــ�س، و. علــى مoــان ��ــادة ســلV!ان، ولVــnW دالــة علــى أورشــل7V ال!�ی;ــة
 .مف�دات ��ادHة في الهoVل ولnWV مف�دات ال!�ی;ة األم�ر�ة الV|bة الC.�سVة

ــ�س الــet وضــع  ــان ال!ق o!ــة، وال!V_ــان ال!قــ�س فــي الo!ــ� ال�احــ{ أن القــ�س تع;ــي ال واع-.
راة، eسلV!ان �Vه تاب�ت عه� ال�ب، وتاب�ت العه� أقـ�س مق�سـات العهـ� القـ�7H، ألنـه bH-ـ� أح>ـار ال-ـ�

االع-قادHة للعه� الق�7H ال ی�ضع إال فـي مoـان القـ�س ال!قـ�س، وم;ـt سـلV!ان صـ�غn  ال!ق�سات فأق�س
أورشــل7V %ــ�9غة القــ�س؛ إذ أصــ�nb القــ�س تع;ــي أورشــل7V وأورشــل7V تع;ــي القــ�س، والV�bقــة أنــه فــي 

ّأســفار العهــ� القــ�7H ال ت�جــ� صــلة مــا بــC# أورشــل7V والقــ�س؛ ألن هــارو أمــ� أال یــ� خل yــل وقــn إلــى ن
ًالقـ�س، وم�ســى وهــارو لــ7 یــ�خال فلــy #ChW;عــان أصــال ولــ7 یــ�yt قــ�س �oVــل ســلV!ان إال فــي وقــn . ن

 #C7 وج ء معVال!�ی;ة أورشل #Cألن الف� واسع وشاسع ما ب Eار، وذل�Kا ع# اآل%اء األوائل ال Á�قم-أخ� ج
!Vل سلoV� انفي. 

ُلق�س غاب-ا م# الق�آن ال7��K، وأورشـل7V والقـ�س ُوفي ال!�b{ ال|اني، أك� ال�اح{ أن أورشل7V وا
ــة علــى م�ی;ــة األقــ9ى، فغابــn أورشــل7V والقــ�س مــ# القــ�آن الKــ��7، وحــ�Jت م�ی;ــة  لVــW-ا أســ!اء دال

 .ال!W>�، م�ی;ة األق9ى، yأس!اء دالة على م�ی;ة األس�ار واألب�اب
�الهـا، وال-ـي وردت فـي أورشـل7V ال-ـي وردت فـي ال!�bـ{ األول %ـ9فاتها وأح:" وجاء فـي الK-ـاب

العه� الق�7H ال وج�د لها في الق�آن ال7��K، وtyلE الق�س ال ت!n %9لة %الق�وس وال %ال�وح الق�س، ألن 
الق�وس اس7 م# أس!اء هللا الWb;ى، واس7 ال>اللة ال Hع;ي م�ی;ـة %ـأe حـال مـ# األحـ�ال، وyـtلE الـ�وح 

، وPن!ا صل-ه ث.-n %ـCW�نا الق�س، والet ه� اس7 ل!لE م# مالئKة هللا الق�وس c ال صلة له %ال!�ن والق�
 nWـVـ� م�ی;ـة األقـ9ى لKا تtهـMو ،#Cـ�، وهـ� ج.��ـل األمـCرسـ�ل اإلسـالم األخ DقلMى ب# م��7، وWVن�

 ".م�ی;ة هللا الق�وس، وال م�ی;ة ال�وح الق�س
را%عـة لهـ7، وأشار ال�اح{ إلـى أن القـ�آن الKـ��7 %ـارك وقـ�س ثالثـة أمـاك# فـي األرض الع�VMـة ال 

ال!W>� ال�bام %!oة في ال> ��ة الع�VMة، وال!W>� األق9ى ال`��l في فلChW# ال!�ارyة، وال�اد ال!ق�س 
 .c[� في ش�ه ج ��ة سC;اء

 ب�رny مoة في قلD ال> ��ة الع�VMة، %D.W وج�د مW>� ال.nC الع-�C، و�Mرny م�ی;ة :" وأضاف
�دات عهـ� قـ�7H، ال تـ9لح إل[القهـا علـى م�ی;ـة وخ-7 ال�اح{ في y-ا%ـه أن أورشـل7V والقـ�س مفـ

قاألق9ى، م�ی;ة اإلس�اء، م�ی;ة األس�ار واألب�اب، م�ی;ة [ال�ت م�ی;ة إیلVاء زم# الفـارو ال_hـاب، وأن 
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ال!W>� األقـ9ى ثـاني مـW>� وضـع لل;ـاس %عـ� ال!ـW>� األول فـي مoـة حـDW مـا هـ� �ـاه� فـي القـ�آن 
ی;ة األق9ى، م�ی;ة اإلس�اء، م�ی;ة األس�ار واألب�اب م�ی;ة م�ارyة ال7��K، وM_اصة س�رة اإلس�اء، وأن م�

7H�ودم�ت %أی� مع-;قي العه� الق n;ا لع!y ،#C!لW!ال e�لألب�، ال تلع# وال ت�م� %أی.  
  ١٩/٢/٢٠٢١م�قع م�ی;ة الق�س 

*** 

7Kاخ-�نا ل  
   

  ن ل`Uو الق�سم# مo-�ة الل>;ة
  

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

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

  : )الbف��ات األث��ة في الق�س (و�V!ا یلي تع��o% l-اب 
  

� وال-�ز�ــع، :  ع!ــان –. lV رائــف ی�ســف ن>ــ7 تــأل/ هــtا الK-ــاب  – . ٢٠٠٩دار الف�قــان لل;ـ̀ـ
  .ص٢٩٢

ی-;ــاول الK-ــاب فــي الفــ9لC# األول وال|ــاني ال-ــار�خ القــ�7H ل!�ی;ــة القــ�س وال!ع-قــ�ات ال-�راتVــة 
وتـار�خ الCهــ�د، وفــي الفــ�9ل ال|الــ{ وال�ا%ــع وال_ــام~ ی.ـC# اســ-!�ار الbف��ــات فــي القــ�س ومــا ح�لهــا 

قnb ال!W>� األق9ى ال-ي دع!-ها سـلhات اإلحـ-الل اإلسـ�ائCلي، وفـي الفـ9ل الـWادس ی-hـ� وخاصة ت
eإلى ال!عال7 اإلسالمVة في الق�س، y!ا ی�ضح أن اله�ف ال2ـاه� مـ# الb!ـالت االس-Kـ`ا�Vة اإلسـ�ائCلVة 

V�bقي هـ�  آثار حJارة ال!!لKة الCه�دHة ال_�ا�Vة، بC� أن اله�ف الع#وه� ال�b{ ع# الهoVل ال! ع�م 
ــ�ة الق�H!ــة، وPنــ`اء ــة ال!عــال7 ال-ار�_Vــة اإلســالمVة مــ# ال.ل ــار اإلســالمVة وPزال  أب;Vــة  مoانهــا[!ــ~ اآلث

  .یه�دHة
 عل!ـاء اآلثـار اإلسـ�ائCلCC#آراء �ح= اإلدعـاءات الـ9ه�CنVة فـي القـ�س ویـمـا  هـtا الK-ـاب فيو

#C.9له7 ال! ع�م، وقـ� أیـ�مع، ال!-عoVآثار له eوا أ�<H 7ر  أنه7 ل�Wه7 وعلـى رأسـه7 ال.�وفـJا %عـtهـ 
إن م!لKـة داود وسـلV!ان ال-ـي وصـفn فـي y-ـD : "الCه�دe زئlV ه�Cت�Wغ م# جامعة تل أبDC الet قال

rة فقـ�Cـة صـغVـة ق.لKـة لـ7 تعـ� إال م!ل!V2ة عV!Vة إقلKم!ل nانy ة %أنهاM�-o!ال-�راة ال " eهـ�دCـا "والVت��
lVســـاج"�<Wأثـــ� فـــي ال!ـــ eی# ، إذ قـــال لـــ7 أجـــ� أtأن هـــ nـــي ی|.ـــ!Vاإلب�ا� �<Wاألقـــ9ى أو فـــي ال!ـــ 

eی# أصله!ا یه�د�<W!ال.  
7K٢١/٢/٢٠٢١ اخ-�نا ل  

***  
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  ش_V9ات مق�سVة
 ألC�اس فارتان V`V`yان

ول�ت  %!�ی;ـة ال;اصـ�ة ) أو إلy ~V!ا yان hHل� علCها(ال!�VMة ال!عل!ة األرم;Vة األصل، ألC�اس 
أت وعاشــn فــي م�ی;ــة القــ�س ١٩٢٧ســ;ة  الKلVــة اإلن>لC �ــة "الــ`��l، وMهــا  تلقــn تعلV!هــا بـــ م، ونـ̀ـ
حC{ ح9لn على شهادة لWVان~ ب�رجة ش�ف في " ال>امعة األمVy�Cة في ب�Cوت"، ث7 ال-bقn بـ "لل.;ات

، وأك!لn دراس-ها العلVا %ال�9bل على شهادة ال!اج�C-W م#   Cت_�9 األدب اإلن>لe"ال>امعة الع.��ة "
  .   مhالعة الD-K األدبVة والع ف على آلة ال.Vان�yان م# ه�اHاتهاو. %الق�س

ــ ١٩٥١فــي عــام  ــة بـ ــادة اللغــة اإلن>لC �ــة لــ9ف�ف ال|ان�� ــ�أت حVاتهــا ال��V�Vــة ب-ــ�ر�~ م م ب
ــاقي ١٩٦٧فــي القــ�س، وفــي نKــWة ح �ــ�ان عــام " ال!�رســة ال!أم�نVــة" م اســ-;Kفn عــ# الع!ــل أســ�ة ب�

ســـ�ائCلVة فـــي ال!ـــ�ارس، وان-قلـــn إلـــى تـــ�ر�~ اللغـــة ًزمVالتهـــا اح->اجـــا علـــى قـــ�ار تC.hـــ� ال!;ـــاهج اإل
م، ثـ7 عـادت ثانVـة لل-ـ�ر�~ فـي ١٩٧٢هـا إلـى عـام فCدابها فـي جامعـة ب�Cز�ـn ال-ـى �لـn اإلن>لC �ة وآ

إلـى أن ) ال-ـ�جCهي(eال!�ارس ال;2امVة ال-ا%عة لألوقاف اإلسالمVة %الق�س لل9فC# األول وال|اني ال|ان� 
  .م٢٠٠٣أحCلn على ال-قاع� عام 

" Torkom Majoo Glan: "مـ# أهـ7 أع!الهـا األدبVـة ت�ج!-هـا y-ـاب الـ`اع� األرم;ـي القـ~
مـ# اللغـة األرم;Vـة إلـى اللغـة اإلن>لC �ـة الل-ـان yانـn ت>Cـ�ه!ا، والـThe Arc of Love " et: "%ع;ـ�ان

" م ال-�VMـةوسـا"ُك�مـn ألCـ�اس فـي حVاتهـا ب .bHe-� على ع�د �C.y م# الق9ائ� ال`ع��ة والقhع ال;|��ـة
 ع# ع!� ی;اه  ال|!انC# ٢٠٠٧ت�فnC %!�ی;ة الق�س عام  .م# جاللة ال!لE الCWb# ب# [الل رح!ه هللا

  ١.ًعاما
  

  ٢١/٢/٢٠٢١ش_V9ات مق�سVة 
***  

 

  
  
  
  
  

                                                
 لمعلماتجمعية قرية ا: الرائدات في مجال التربية والتعليم، القدس). ٢٠١٠( الخالدي، سمية، ١
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  آراء ع�VMة
 مع�yة ال9!�د وال|�ات وم�اجهة االس-hVان

 eس� الق�وة
إن ما ی-ع�ض له ال`عD الع�Mي الفلChW;ي م# ان-هاكات م-�اصلة خاصة في األغ�ار، Hأتي في 
إ[ار ال�bب ال-ي ت`;ها دولة االح-الل خ�9صا في م;hقة االغ�ار، م# أجل إرهاب ال!�ا[;C# وته>�Cه7 

oتع!ل ح }C7 ع# أرضه7، حJة الhارا ض7 األغ�ار وف� خ�Kاول م�ارا وتbلي وتCمة االح-الل اإلس�ائ�
ال-ي أعل# ع;ها رئV~ ح�oمة االح-الل ال!-�hف ن-;Vاه� العام ال!اضي مW-فC�ا م# سVاس-ه 

 .االس-hVانVة له�وMه م# االزمات ال�اخلVة ال-ي ت!� بها الWاحة االس�ائCلVة وأزمة االن-_ا%ات ال�ا%عة
ص!�د ال!�ا[;C# ال!ع-C!9# في ق��ة ح!9ة الف�قا في األغ�ار ال`!الVة، وتع �  D<H دع7 

نص!�ده7 وع�م ت�yه7 وح�ه7 وتق�y 7Hل ال�ع7 له7 فه7 ی�اجه� سVاسة ال!b-ل الغاصD و�-9�و  ن
%9�وره7 العار�ة ل!_hhات االح-الل ال-ي ته�ف الي ان- اعه7 م# ارضهD<V� 7 على ال>!Vع ال-Jام# 

7 في م�اجهة م_hhات االح-الل ال-ي تWعى الي ت�سVع ع!لVات االس-hVان على حWاب معه7 ودع!ه
اراضCه7 وم!-لKاته7 و�CMته7 ف-لE الVWاسة االس�ائCلVة ال-ي مارس-ها ح�oمة االح-الل فهي ت��� ارض 
 �b% �C<ة وت!ارس ال-هV;ChWاالراضي الفل D9-الع�قي وتغ �Cهh-ات الVوت!ارس ع!ل Dال شع%

 . C# اصbاب االرض االصلCC# ف-لE هي سVاسة االح-الل ال-ي قامn علCها دول-ه7 ال! ع�مةال!�ا[;
ان الVات ص!�د ال!�ا[;C# ال!ع-C!9# في م�اجهة ج;�د االح-الل ت�ع� للف_� وتb!ل %`ائ� 
االن-9ار حC{ الفلChW;ي �9H على ان ال ی-;ازل ع# حقه وأن;ا نق�ر عالVا تلE ال!�اlm ال��hلVة ال-ي 

ب�جه  اب�اها اب;اء ال`عD الفلChW;ي في تلE ال!;ا[� ال!ه�دة %ال!9ادرة ون|!# جه�ده7 في ال�ق�ف
ال!_hhات اإلس�ائCلVة االس-hVانVة ال�امVة إلى ف�ض األم� ال�اقع االح-اللي االس-hVاني وخاصة في 

 . م;hقة األغ�ار الفلV;ChWة واله>!ة اإلس�ائCلVة ال!Wع�رة على الق�س
سة ه�م م;ازل وم!-لKات ال!�ا[;C# الفلCC;ChW# وم9ادرة اراضCه7 والع!ل على تUدe سVا

ًته>�Cه7 ق��Wا ع# اراضCه7 وح�مان اب;اء شع.;ا م# ا%rW حق�قه7 ال!�V`Vة، وه� ما Hع� ج��!ة ح�ب 
 Dة روما«%!�جVmا أ» اتفا!Mال�ا%عة و lV;ة جVm7 التفاVWة وان-هاك جVات ال�ولHة ال>;ا!ob!ن ال;ا�!ة ل

 #CC;ChWان الفلoWال �C<ة م!;ه>ة ته�ف ل-هVاسة ش!�لVاسة م9ادرة االراضي هي ج ء م# سVس
نال!CC!b# فق� ت�قى أJHا إلى ج�ائ7 ض� اإلنWانVة وت;-هo`% Eل ج7VW ق�اع� القان� ال�ولي اإلنWاني 

قوالقان� ال�ولي لbق� اإلنWان  .ن
مال مه!ا ل!�اجهة ال!b-ل وال|�ات على و�`oل ص!�د اب;اء ق��ة ح!9ة الف�قا وyل األغ�ار عا

قاالرض واإلص�ار واالس-!�ار في ال9!�د وال�فاع ع# األرض والbق� الفلV;ChWة ومقاومة االس-hVان 
واالح-الل اإلس�ائCلي الغاصD، وفي ال�قn نفWه ال ب� م# ال!Wان�ة ال�[;Vة ال`ع.Vة وتق�y 7Hل ال�ع7 

yل األغ�ار وتفعCل ال!قاومة ال`ع.Vة، ودع7 ومWان�ة لل!�ا[;C# ال!ع-C!9# وأهل;ا في ح!9ة و
ال!ع-C!9# في ال�فاع ع# األرض ض� االس-hVان اإلس�ائCلي، وأه!Vة Vmام ال�obمة الفلV;ChWة 
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وال!UسWات االعالمVة والbق�Vmة ب-ق�y 7Hل ال�ع7 وال!Wان�ة لل!�ا[;C# في ح!9ة الف�قا وyل األغ�ار 
 .اإلس�ائCلVةل!�اجهة ال!_hhات االس-ع!ار�ة 

تع �  ال9!�د وتق�7H ال�ع7 وال!Wان�ة ال`ع.Vة ألب;اء شع.;ا ال!ه�دی# %!9ادرة اراضCه7 
نوم!-لKاته7 م# ق.ل سلhات ال7ob الع�oW االس�ائCلي D<H ان �oH م# اه7 ت�جهات ال�obمة  e

.ل الف9ائل eالفلV;ChWة وال�Vادة و�>D تق�y 7Hل ال�ع7 ال!الي وال!ع;� وال!Wان�ة ال`ع.Vة م# ق
الفلV;ChWة وج!Vع ال;قا%ات ال!ه;Vة والع!الVة والhالبVة وال!UسWات االعالمVة والbق�Vmة الفلV;ChWة 
وال�ع|ات والهpCات الVWاسVة ال�ولVة العاملة في االراضي الفلV;ChWة حC{ ی-hلD ال!Wان�ة م# ال>!Vع 

والع!ل على فJح ج�ائ!ها وy`فها ودع7 ص!�د اهل;ا في األغ�ار ل!�اجهة ال!_hhات االس-ع!ار�ة 
لل!>-!ع ال�ولي وات_اذ خ�hات ع!لVة تUدe الى انهاء االح-الل ودعVm 7اد ال�ولة الفلV;ChWة والق�س 

  . عاص!-ها
  ١٣ص/٢١/٢/٢٠٢١ال�س-�ر 

*** 

  اخ�ار %االن>لC �ة
Israel bars Palestinians from praying at Al-Aqsa Mosque 

 
Israeli police checked worshippers’ identification cards before putting them in special buses to 
their homes. 

Israeli police on Friday prevented dozens of Palestinian residents of the occupied West Bank 
from reaching Al-Aqsa Mosque to perform Friday prayer. 
An Anadolu Agency correspondent saw Israeli police deployed in checkpoints at the entrances 
to the Old City in Jerusalem. 
Israeli police checked the worshippers’ identification cards before putting them in special buses 
to their homes. 
For years, worshipping at the Al-Aqsa Mosque has been limited just to residents of occupied 
East Jerusalem and Arab cities, and towns in Israel. 
Earlier on Friday, thousands of Palestinian residents of Jerusalem and Arab cities in Israel 
flocked to the Al-Aqsa Mosque despite the heavy rains to perform the Friday prayers. 
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Equatorial Guinea to move embassy in Israel to Jerusalem 

 
The West African state is the second on the continent to announce plans to open an embassy in 
the holy city, and the first country anywhere to do so since US President Joe Biden took office. 

Equatorial Guinea will move its embassy in Israel to Jerusalem, the Israeli government said 
Friday. The West African state is following the United States and other countries in Africa, 

Europe and Latin America in basing its diplomatic representation to Israel in the disputed city. 
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with Equatorial Guinean President Teodoro 

Obiang Nguema Mbasogo by phone Friday. Obiang said on the call that Equatorial Guinea will 
move its embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem, the Israeli prime minister’s office said 

on Twitter. 
Both Israel and the State of Palestine claim Jerusalem as their capital. Much of the international 

community has regarded Tel Aviv as Israel’s capital for decades due to Jerusalem’s disputed 
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status. However, in 2018, US President Donald Trump bucked this precedent by moving the 
US Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. The administration of new US President Joe Biden 
has said it will keep the embassy in the city. 
Other countries have since agreed to follow the United States in opening embassies in 
Jerusalem, including Serbia, Kosovo and Honduras. Equatorial Guinea is the first state to 

announce the Jerusalem move since Trump left office Jan. 20. Only the United States and 
Guatemala have finished the process of establishing embassies in Jerusalem. 

Equatorial Guinea is the second African state to agree to open an embassy in Jerusalem. In 
November, Malawi announced it would open an embassy in the holy city and aims to do so by 

this summer. 
Obiang has been president of Equatorial Guinea since 1979. Human Rights Watch and other 

observers have criticized his rule for corruption and political repression. The country is rich in 
oil and enjoys warm relations with the United States. Equatorial Guinea is also notably the only 

African state where Spanish is a predominant language. 
Netanyahu has tried to strengthen relations with several African states during his lengthy tenure 
as prime minister. 
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Palestinian village braves atrocities, biting cold to foil 
Israeli land grab 

 
This is the ninth straight night that Harb Abu-Elkbash, a 48-year-old Palestinian Bedouin, will 

spend under the open sky in freezing temperatures. 
The Israeli army stormed his village of Homsa al-Baqia, located east of the city of Tubas in the 

Jordan Valley, 38 miles (61 kilometers) north of Jerusalem, and uprooted his tent and 
sheepfold. 

As a snowstorm descended on Palestine last Wednesday, Israeli soldiers prevented the village's 
residents from taking refuge in tents. 
Since the first time on Nov. 3 last year, Israeli bulldozers have repeatedly razed this village. 
The remnants of tents, sheds, portable toilets, and solar panels belonging to the 11 families who 
call Homsa home can be seen strewn across the farmland. 
As villagers like Harb try to rebuild the shelters for themselves and their livestock, the army 
returns to demolish them again, forcing the hapless community to spend nights roofless. 
Speaking to Anadolu Agency, Harb said they had finally managed to repair their belongings 
when Israeli soldiers demolished them two months ago. 
“They came again twice in the past few days and confiscated all our farming tools, portable 
toilets, and the metal structures for our rooms and tents,” he said. 
This past Tuesday, the Israeli army stormed the village as a delegation of European diplomats 

was visiting the area – all supplies brought for the people were confiscated. 
“We are 65 people living without shelter, water, and electricity,” Harb said, narrating how the 

Israelis made it a point to destroy the solar panels the Bedouin community was using for power. 
The army supports and protects more than 10 Jewish settlements set up around Homsa, which 

have all basic facilities and are allowed to carry out agricultural activity. 
“They did not allow me to fetch water from the well that is 300 meters away from my tent. I 

need to travel two hours every night to bring water for my family. If I go during the day, the 
army will seize my van,” he said. 

Catastrophic situation 
Motaz Bsharat, director of the Jordan Valley’s affairs in Tubas, described the situation as 
catastrophic. 
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“It is a perfect crime. Among these 65 Bedouins, there are 42 children. They are all living out 
in the open. The army does not allow us to access to the village; we cannot help or rescue them, 
they confiscate everything,” he said. 
Displaced from the Negev desert in 1948, Harb and the other families have been living in the 
village since before 1967. 

“My family came here before 1967, and now the Israelis claim that our lands are military zones 
and want to expel us,” he said. 

“They do not care about anything; our lives, our children mean nothing to them.” 
Harb, his brothers, and their families are now spending the biting cold winter nights out in the 

open. 
“Our children live in dire conditions. My nephew was just three days old when the army 

demolished our tents the first time. They took our tents when it was raining,” he told Anadolu 
Agency. 

Israel is aiming to annex more than 70,000 dunums (nearly 17,300 acres) of land in the area. 
According to the locals, many Palestinian children have been attacked by settlers in the past 
few months, some in their villages and others while going to school. 
“The occupation [Israel] is trying to take the area on the east of the Ayalon Highway to isolate 
the West Bank and annex fertile lands of Jordan Valley, which is the food basket of the West 
Bank,” said Qasem Awwad, an official of the Colonization and Wall Resistance Commission. 
More than 200 establishments have been demolished four times, causing financial losses of 
more than $3 million, according to the commission. 
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