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 ّك0ابها ن�5 وجهة ع% تع�1 ال0ق��� في ال�اردة ال��ض�عات. 
 
 :0أصل مــ% فق�ات ال)ع@ )اخ0>ار الل?<ة ق1ل م% ال0>�ف ی 

  ذلG Hـل0F<اس ال0ق��� في ت�د ال0ي األخ�ار أو ال�قاالت )ع@
 .وم�ض�عه ال0ق��ـ� ح?: مع

  
 ةLم% الغا %F�N0 ال��0ج�ة ال�قاالت )ع@ ال0ق��� تOأو ابـّل 

 ابـّال0O هYالء ن�5 وجهة إب�از ه� وTس�ائFلFF% غ�FFQ% ف��O%م
  ئللقار ی�0ح م�ا إس�ائFل، ل�Zاسة ال�عارضة أو ال��Y�ة ســ�اء
  .ال��0لفة ال<�5 وجهات على اإل`الع ف�صة

  
  نالل?<ة ال�ل�Oة لYbو الق�س
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 %F0ة وحل ال�ول�>FgZة الفل�Nا ال�اع: للق�>Fh ijم� %�kی l�٤  ال>ف  
  ة أرضا�Qفة الغ�Nأنها تع�10 ال �hY0لة"ًإدارة )ای�ن تd٤  "م  
 دولي إلج�اء االن�0ا)ات )الق�س oغN( GالgL ٦  اش�0ة  

  اع0�اءات
 األق>ى �?Zال� ��d0قL %F>`�0Zات ال�p٧  نم  
 L االح0اللGف في ل?<ة إع�ار األق>ى ع��ان األشهt٧  ع0قل ال��  

  

  اع0�اءات/ تقار�� 
  لعام �>Zة الق�س ال�ول�ة ت>�ر تق��� حال الق�س الZسYمl٨  ٢٠٢٠  
 "ان0هاكا ١٣": وفا xd( %FFفd<ه� خالل الb١١  ال�اضي ال  

  تقار��
  ة�Oوت �?Zأب� أی�ب األن>ار"األوقاف تف00ح مl "١٢  في ب�و ش�ال الق�س  

  الق�س في الbع�
 ١٣  ُثالثة مل>قات على أس�ار الق�س  

  آراء ع��Qة
 �gالق�س فـي خ ..H�0ه العال: إلى ص�ت ال�ل>F١٤  ل  
 ١٥  ..األرض ل<ا والق�س ل<ا  
  ال٤٥.. ی�م األرضN>١٦  ً عاما م% ال  
  ولـ"%Fعانb١٧   فـي الق�س م�اق خاص"ال  
 اب الع<>��ةgلي وخFاالح0الل اإلس�ائ e�١٨  اإلعالم ل  
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  آراء ع��1ة م�0ج�ة
  %ر ال�هاج��% م�dL ن�ة�Fة ال>هh�d٢٠  !ی<�50ه:" قخازو"شاع� ال  

  

  اخ�ار )االن?لF#�ة
  

 U S Federal Judge Dismisses Lawsuit Filed by Jewish National Fund 
against Palestinian Rights Nonprofit ٢٢ 

 Mentally Disabled Palestinian Shot in the Back and Killed by Israeli 

Police ٢٣  

 Israel's program of Palestinian land theft goes on undisturbed ٢٤  

 Three European universities end agreements with illegal Israeli 
settlement-based Ariel University ٢٦  

 PM Shtayyeh calls on Europe to pressure Israel to allow Palestinian 
elections in East Jerusalem ٢٨  
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  نشYو س�اس�ة
%F0ة وحل ال�ول�>FgZة الفل�Nا ال�اع: للق�>Fh ijم� %�kی l�ال>ف 

�F` ماج�ة أب�  
نأج� نائG رئ�� ال�زراء وز�� ال�ارج�ة وشYو ال�غFQ�0% أ�L% ال>ف�l ووز��ة خارج�ة Fh<�ا  e

�0Z?�ات ر�Fb0ل اومام� ام� األرQعاء، مdادثات ع�1 الهاتف رh#ت على تع#�# العالقات الk<ائ�ة، وال
  .في ال�<gقة وس1ل حل األزمات اإلقل���ة وتdقxF األم% واالس0ق�ار

وأك� ال�ز��ان ال�dص ال��0bك على ت���g العالقات الk<ائ�ة ال0ي شه�ت ع�1 الZ<�ات ال�اض�ة 
  .انgالقة ج�ی�ة قادها جاللة ال�لH ع1�هللا الkاني وف�امة ال�ئ�� أوه�رو Fh<�اتا

الN0ام% في م�اجهة جائdة �hرونا وت�عاتها، مb�دی% على اس��0ار وأك� ال>ف�l وامام� ... 
ال0ي تbارك Fh<�ا )�bل » اج�0اعات الع��ة«نال0عاو والxFZ>0 ل�dارQة ال�g0ف واإلرهاب وأه��ة م�ادرة 

  .فاعل فFها ل1ل�رة م<ه?�ة ش��ل�ة ل�dارQة اإلرهاب
ًل�ولF0%، مb�دا على أال ب�یل لdل وث�% ال>ف�l م�Fh ij<�ا ال�اع: للق�Nة الفلFgZ<�ة وحل ا

ًال�ولF0% على أساس القان� ال�ولي وق�ارات ال���bة ال�ول�ة س�1ال وحF�ا لdل ال>�اع وتdقxF الZالم  ن
  .العادل والbامل

واتفx ال>ف�l ون�F5ته الFO<�ة على عق� ال�ورة الkان�ة م% ال�bاورات ال�Zاس�ة بF% وزارتي 
)أق�ب وق� م��%، به�ف م�اصلة الع�ل على ت���g العالقات الk<ائ�ة في ال�ارج�ة األردن�ة والFO<�ة 

ًال�?االت hافة، والxFZ>0 إزاء الL�d0ات اإلقل���ة خاصة في tل ع��Nة Fh<�ا غ�F ال�ائ�ة في م?ل� 
 %Fة للعام�d0٢٠٢٢- ٢٠٢١األم% ال0ا)ع لألم: ال�.  

  ٤ص/١/٤/٢٠٢١ال�س�0ر 
*** 

  "م0dلة"ًلNفة الغ��Qة أرضا إدارة )ای�ن تhY� أنها تع�10 ا
  

 %g>عــاء أن إدارة الــ�ئ�� جــ� )ایــ�ن تع10ــ� )الفعــل - واشــQــة األر  أكــ�ت وزارة ال�ارج�ــة األم����
ــة"ًالــNفة الغ��Qــة أرضــا  مــ% ق1ــل إســ�ائFل، وذلــH غــ�اة تق��ــ� أصــ�رته الــ�زارة وام0<عــ� ��ــه عــ% " م0dل
  .اس�0�ام ه�ا ال�>gلح

ه�ه ح��قة تار���ة أن إس�ائFل اح0ل� الNفة "�ا�L لل>dافFF% وقال ال�d0�ث )اس: ال�زارة نF� ب
   ".١٩٦٧الغ��Qة وقgاع غ#ة وم�تفعات ال?�الن )ع� ح�ب 

قوفي تق���ها الZ<� ح�ل حق� اإلنZان ال�l صـ�ر الkالثـاء ام0<عـ� وزارة ال�ارج�ـة األم����ـة  l
dـ�و بـ�لH حـ�و إدارة الـ�ئ�� مـ% ق1ـل إسـ�ائFل، ل0" األرض ال�0dلـة"ع% وصف الNفة الغ��Qـة صـ�احة ب

  .الZابx دونال� ت�امG ال0ي ت�ل� ع% ه�ا ال�0ص�i في تقار��ها الZا)قة
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في س�اق ال�ضع الـ�اه% + اح0الل+�0ZL�م )الفعل م>gلح "لO% ب�ا�L أك� األرQعاء أن ال0ق��� 
ا`�ـة وال?�ه�ر�ـة ، ال���Lق�"ه�ا ه� ال��jـi القـ�L: لل��dمـات الـZا)قة"ً، مb�دا على أن "للNفة الغ��Qة

  ".على م�e ع�ة عق�د"على ح� س�اء، 
 دأبــ� وزارة ال�ارج�ــة األم����ــة فــي ال0ق��ــ� الــ�l تعــ�ه ٢٠١٧وح0ــى تــZل: ت�مــG الــZلgة فــي 

ــ قس<��ا ح�ل أوضاع حق� اإلنZان في العـال: علـى ت�ـ>�� فـ>ل ل ، لOـ% "إسـ�ائFل واألراضـي ال�0dلـة"ً
، وهــي نفــ� ال��ــارة ال0ــي وردت فــي "والــNفة الغ��Qــة وغــ#ةإســ�ائFل " إلــى ٢٠١٨هــ�ا الع<ــ�ان تغFــ� فــي 
  ....ال0ق��� ال>ادر الkالثاء

وفـي ال�اقــع، فـإن الــ�ئ�� األم���ـي ال?�یــ� یــ�افع عـ% حــل الـ�ولF0% وقــ� حـاول أن ی<ــأe ب<فــZه 
oاألوس �bأن ال<#اع في الb( قج#ئ�ا ع% س�اسات سلفه ً.  

ا الkالثــاء علــى تــF�N<ه فقــ�ة تــ�bح فFهــا أن لOــ% وزارة ال�ارج�ــة األم����ــة ح�صــ� فــي تق���هــ
ًال تع�� م�قفا )bأن أl م% قNاLا ال�ضع "الOل�ات ال��0Z�مة ل�0ص�i إس�ائFل واألراضي الفلFgZ<�ة 

أ`�اف ال<#اع، وال س��ا ح�ود ال�Zادة اإلس�ائFل�ة في الق�س  ال<هائي ال0ي س0F: ال0فاوض )bأنها م% ق1ل
  ". فلFgZ<�ة م0Zق1ل�ةأو الd�ود بF% إس�ائFل ودولة

كــ�لH م�تفعــات ال?ــ�الن وأراضــي القــ�س "و" هــ�ا ال?ــ#ء مــ% ال0ق��ــ� Lغgــي إســ�ائFل"وأضــاف� أن 
  ".١٩٦٧ی�ن�F /ال�j�bة ال0ي اح0ل0ها إس�ائFل خالل ح�ب ح#��ان

 ٢٠١٧ال�الLــات ال�d0ــ�ة اع�0فــ� )القــ�س عاصــ�ة لالحــ0الل اإلســ�ائFل فــي "وذhــ� ال0ق��ــ� )ــأن 
  ".F٢٠١٩ل على م�تفعات ال?�الن في و�ZQادة إس�ائ

ًواألرQعاء ش�د ب�ا�L على أن ه�ه الفق�ة ال�0ض��dة ال تع�� تغ�FFا في ال��ij م% جانـG إدارة 
%F0ا)ق0ها ت�افع عالن�ة ع% حل ال�ولZای�ن ال0ي وخالفا ل(ً.  

ــاء  ــ� الkالثـ ـــة، قالـ ــي وزارة ال�ارج� ــZان فـ ـــ� اإلنـ ــYZولة عـــ% حق ، ال�ـ ــ� ـــ#ا ب�0Fسـ Fــ� ل قوhانـ ن
ًلل>dافFF% ردا على سYال ع% الG1Z ال�l دفع )ال�زارة إلى ع�م الع�دة إلى ال>�غة ال0ـي hانـ� مع�0ـ�ة 

نوقالـ� ب�0Fسـ�  .، إن ال�بل�ماسFF% األمFـ�FFh% فـNل�ا االل0ـ#ام )ال�dـ�دات ال?غ�ا��ـة فdـ٢٠١٨GZق1ل 
نفائـ�ة للقـ�اء الـ�ی% LـZع� ًونع0قـ� أLـNا أنـه أوضـح وأكkـ� . ه�ا األم� ی�0اشى مع م�ارسات<ا العامـة"إن 

x`ان في ه�ه ال�<اZل على معل�مات ع% حق� اإلن�<dاالت ".قللhو  
  

  ١/٤/٢٠٢١ال�س�0ر 
***  
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  اش�0ة gLالN( Gغo دولي إلج�اء االن�0ا)ات )الق�س
  

رئــ�� ال��dمــة الفلــFgZ<ي دمحم اشــ�0ة، األرQعــاء،  `الــG – األناضــ�ل – ال�ــ�� أLــ�Z – رام هللا
  .روQي على إس�ائFل، ل�Nان إج�اء االن�0ا)ات في م�ی<ة الق�س ال�0dلة)Nغo دولي وأو

جــاء ذلــH خــالل لقــاء اشــ�0ة )���0ــه فــي رام هللا، وســo الــNفة الغ��Qــة، ق<اصــل وســف�اء االتdــاد 
  .األوروQي، وفx ب�ان صادر ع% م�G0 رئ�� ال��dمة، وصل األناض�ل ن�Zة م<ه

ي إلل#ام إس�ائFل )ـاح�0ام االتفا�jـات ال��قعـة معهـا، وج�د ضغo دولي وأوروQ"وأك� اش�0ة ض�ورة 
  ".وم% ض�<ها ض�ان إج�اء االن�0ا)ات في م�ی<ة الق�س، ت>��0ا وت�ش�dا

وش�د على ت>��: ال��ادة الفلFgZ<�ة على إجـ�اء االن�0ا)ـات فـي hامـل أراضـي الـ�الد، )�ـا فFهـا 
  .م�ی<ة الق�س

%FـFQف�اء األوروZمـة مـع الـ��dرئـ�� ال �d( لإلشـ�اف علـى  "ك�ا %FـFدول %F1أه��ـة إرسـال مـ�اق
  ".االن�0ا)ات، وت?اوز أl ع��ات ق� ت�لقها إس�ائFل

االن�0ا)ــات مــ�خل إلنهــاء االنقــZام، وTعــادة الــ�هج وت?�یــ� ال��Lق�ا`�ــة، وهــ�ا مgلــG "وقــال إن 
  ".شع1ي م�0افx عل�ه

نمــ% جان�ــه، قــال م�kــل االتdــاد األوروQــي ســفh %Fــ� فــ� ب�رغــZ�ورف، إنــه تــ: إرســال `لــG  "ن
إسـ�ائFل لــ: تـ�د علــى "، مــ�Nفا أن "إلسـ�ائFل مـ% أجــل الـ�Zاح بــ�خ�ل ف��ـx مــ�اقF1% دولFـF% لالن�0ا)ـات

Gلgال."  
 %�N0ة ال��حلة االن0قال�ة"وت�jل، وال��قعة "اتفاFس�ائTة و�>FgZالفل ���d0م<�5ة ال %Fال��1مة ب ،

  .ا ع% إج�اء االن�0ا)ات )الق�س، ب<�ا ص��١٩٩٥dأیل�ل /  س٢٨�1�01في واش<g% ب0ار�خ 
ّ، أنــه یـ0: االق0ـ�اع فــي القـ�س الــ�j�bة فـي م�اتـG ب��ــ�، ت�0ـع ســلgة )٦(وجـاء فـي ب<ــ�د ال�ـادة 

  ....ال��1� اإلس�ائFل�ة
  ٣١/٣/٢٠٢١وhالة األناض�ل 

***  
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  اع0�اءات
  نمpات ال�L %F>`�0Zق��d0 ال�Z?� األق>ى

  

<F%، أم� األرQعاء، )احات ال�Z?� األق>ى ال��ارك، ت�d قd0: مpات ال��0Z` ا-  فلFgZ% ال�0dلة
ة االح0الل اإلس�ائFلي وقال مYZول العالقات العامة واإلعالم في دائ�ة األوقاف . ح�اLة مb�دة م% ش̀�

 مF>`�0Z% اق��d0ا )احات األق>ى م<� ساعات ال>�اح م% جهة )اب ٣٠٩«)الق�س، ف�اس ال�)�، إن 
  .«س0ف#از�ة في )احاته، ق1ل مغادرته: م% )اب الZلZلةال�غارQة، ونف�وا ج�الت ا

 م�0Z`<ا ق� اق��d0ا ال�Z?� األق>ى على م�ار أرQعة أLام، ت#ام<ا مع عF� الف>ح bL١٣٢٢ار إلى أن 
  .الFه�دl، ال���0ZL l ح0ى مZاء ال�1Z ال�ق1ل

مات )�<ا`x وفي س�اق م<ف>ل، hان� ق�ات االح0الل اإلس�ائFلي ق� ش<� ح�لة م�اه�ات واقd0ا
م�0لفة )الNفة الغ��Qة والق�س ال�0dلF0% ت�للها اع0قال ع�د م% ال��ا`<F% الفلFF>FgZ%، ���ا بلغ ع% 

  .ت�غل مd�ود آلل�ات ع���Zة لالح0الل في قgاع غ#ة
وتbه� م<ا`x م0ف�قة )الNفة الغ��Qة والق�س ال�0dلة ی�م�ا اقd0امات لFل�ة، ی�0للها ده: 

 Gاء واأل`فالوتف�0  م<ازل وت���Z>ها خاصة م% الF>رهاب ساكT��0اتها، وdاالت... .مhو  
  ١١ص/١/٤/٢٠٢١ال�س�0ر 

*** 
Gف في ل?<ة إع�ار األق>ى ع��ان األشهtع0قل ال��L االح0الل  

  

ة االحـ0الل، األرQعـاء،  �̀ ، م�tـف ٢٠٢١ آذار ٣١اع0قل� ع<اص� م% ال�ح�ات ال�اصة فـي شـ
 فــي القــ�س، ع�ــ�ان األشــهG، مــ% م�ــان ع�لــه داخــل اإلســالم�ة ل?<ــة اإلع�ــار ال0ا)عــة لــ�ائ�ة األوقــاف

  .ال�Z?� األق>ى ال��ارك
واق0ادت ق�ات االح0الل ال��tف ع��ان األشهG إلى خارج ال�Z?� األق>ى )ات?ـاه م�hـ# اع0قـال 

  .ال0ا)ع له في ال1ل�ة الق��Lة للd0قxF معه) القbلة(
dـاث وال�عل�مـات فـي مYسـZة القـ�س ، الـ>ادر عـ% قـZ: األ)٢٠٢٠وGZdQ تق��� حال الق�س 

  .ً مق�س�ا٢٩٨ ح�الي ٢٠٢٠ال�ول�ة، بلغ ع�د م% اع0قله: االح0الل م% ال�ق�سFF% خالل عام 
  ٣١/٣/٢٠٢١م�قع م�ی<ة الق�س 

***  
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  اع0�اءات/ تقار��
  l٢٠٢٠مYسZة الق�س ال�ول�ة ت>�ر تق��� حال الق�س الZ<� لعام 

  

Qة القـــ�س ال�ول�ــة، األرZســـY٢٠٢١مـــارس /  آذار٣١عـــاء، أصــ�رت م �>Zتق���هــا الـــ ،l" حـــال
فـي عـ�ة م?ـاالت ، ٢٠٢٠، الـ�l ی0<ـاول أبـ�ز األحـ�اث ال0ـي جـ�ت فـي القـ�س عـام "٢٠٢٠الق�س 

  :وهي
، فق� وثx ال0ق��ـ� عـ�م وجـ�د تغFـ� ���٢٠٢٠ا ی0علx ب�اقع ال�Z?� األق>ى ال��ارك خالل عام  - 

ّ أن، Zّ?� األق>ى، وتغ�FF ال�ضع القائ: ��ه، إالlم�h# ���ا ی0علx في مZار مdاوالت ته��� ال�
ق� ش�ل� ب�ا)ة االس0ه�اف ال�ئ�Zة لل�Z?�، خالل عام ) ك�رونا(اإلج�اءات ال�قائ�ة م% فای�وس 

٢٠٢٠ xـFقdال0ق��� فقـ� حـاول االحـ0الل ت GZdQاألقـ>ى مـ% ب�ا)ـة " سـ�ادته"، و �?Zعلـى ال�ـ
ــ� ف�ضــه إغالقــات مO0ــ�رة، و ــال�ي، ع1 ــاء الع Qال� %FــQو xــdاب الdأصــ %Fال�ــ>ل %Fــ مــZاواته ب

ًال�قF�d0% م% ال�F>`�0Z%، وشه� األق>ى ز�ادة في م�د اإلغالق، وال�#�� م% مdاوالت ال0�خل 
ّفي إدارة ال�Z?�، واس0ه�اف م��ناته ال���bة، بل وصل األم� إلى ح� ت�GFh أجهـ#ة صـ�ت�ة فـي 

Zإدارة ال�( :�d0ل�ة للFل�<�5مة إس�ائ �FNd0األق>ى ال��اركس�اق ال �?.  
ٍ )�dاLـة مـ% ٢٠٢٠ اق�d0ـ�ا ال�ـZ?� األقـ>ى فـي عـام  ً م�0Z`<ا ق�١٨٥٢٦كbف ال0ق��� أن  - 

، وه� أقل ع�ٍد ٢٠١٩ مF>`�0Z% اق��d0ا األق>ى في عام ٢٩٦١٠ق�ات االح0الل ، في مقابل 
 .لل�قF�d0% في الZ<�ات األرQع األخ�Fة، �hا رص� ال0ق���

 ال�gdـــات ال0ـــي مـــ�ت )ال�ـــZ?� األقـــ>ى ال��ـــارك خـــالل وQـــاء وفـــي ســـ�اق الdـــ�ی� عـــ% أبـــ�ز - 
، تd�ث ال0ق��� ع% سعي االح0الل اس0غالل ال?ائdة لف�ض وقائع ج�ی�ة علـى ال�ـZ?� )ك�رونا(

  .األق>ى، وت���O نفZه جهة م�ج��ة إلدارته، وتi�kO ت�خالته في شYونه

ت االحـــ0الل خــالل عـــام  قــ�ار إ)عـــاد عــ% ال�ـــZ?� األقــ>ى أصـــ�رتها ســلgا٣١٥ورصــ� ال0ق��ـــ� - 
ــ�ارات اإل)عــاد ب<dــ� ٢٠٢٠ ــH القــ�ارات الــ>ادرة فــي عــام % ١٠، وت�اجعــ� نــ�Zة ق فقــo عــ% تل
ًوش�ل� ق�ارات اإل)عاد عـ�دا مـ% رمـ�ز القـ�س، مـ% بFـ<ه: .  ق�ار إ)عاد٣٥٥، ال�l س?ل ٢٠١٩

، ونائG رئ�� م?ل� األوقـاف اإلسـال م�ة فـي lرئ�� الهpFة اإلسالم�ة العل�ا ال�bخ ع��مة ص�1
 .الق�س ال�bخ ناجح )��Fات، وال�bخ إس�اعFل ن�اهNة إمام وخGFg ال�Z?� األق>ى

ًع�دا م% ال�bار�ع ال0ه���Lة ال0ي خog لها االح0الل، ونف�ها، في مo�d م�ی<ة ك�ا وثx ال0ق���  - 
، وجـ�Z ال�ـbاة )ال0لف��ـH(مـ�bوع القgـار ال�¤�ـi : الق�س ال�0dلـة، ومـ% أبـ�ز تلـH ال�ـbار�ع

"Zّ�احيال " :Z?وع وضع م�bقة ال<1ي داود، ومg>ر وم�kحي ال %Fّب ّl"�1ال�#ع�م ع<� )ـاب " ال�ع
 .ال�غارQة

 -  e�0لـة )أنهـا نهـج ثابـ� لـdفـي القـ�س ال� %FFd�Zٌووصف ال0ق��� اع0�اءات االحـ0الل علـى ال�ـ ٌ
سـ��0ار ٍاالح0الل، إذ ت0ع�ض الO<ائ� واألمالك ال�ـ�d�Zة إلـى اع0ـ�اءات مـ��0Zة، )ـال0#ام% مـع ا
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 ،G��Zــاوالت تــdة ال0ـي ت0عــ�ض ل��d�Zة علـى األمــالك واألوقــاف ال�ــ�g�Zـاوالت االحــ0الل الــdٍم
 ".تZهلها أذرع االح0الل القان�ن�ة

 -  ،%FFس�اسـة االع0قـال إلرهـاب ال�ق�سـ iـ�t�0لي بFات االح0الل اإلس�ائgوأك� ال0ق��� اس��0ار سل
ورص� ال0ق��� وعلى م�ار أشه� . هNة ل�ج�دهوالxFFN0 علFه:، وتقFF� ح�0hه: وفعال�اته: ال�<ا

ــة اع0قــال، فــي مقابــل اع0قــال ١٩٧٩ نdــ� ٢٠٢٠عــام  . ٢٠١٩ً مق�ســ�ا فــي عــام ٢٠٧٨ حال
ــ�Zة ٢٠٢٠وأشــار حــال القــ�س  ــال ب< ــى ان�فــاض حــاالت االع0ق )ال�قارنــة مــع عــام % ٤,٧ إل

  .�hروناً، وه� ان�فاض `¤�i ج�ا س�1ه ال�ئ�� ق�ارات اإلغالق العام ل��اجهة ٢٠١٩

ت>�رت م<ا`x ال��Zاو�ة، وسل�ان، ومo�d ال�Z?� األق>ى ال��ارك، أرقام وحاالت االع0قال في  - 
%Fاو�ة، ٦٤٥: القـ�س، إذ ت�زعــ� بـZ٣٦٥ حالــة اع0قــال فـي ال��ــ �?Zحالــة اع0قـال داخــل ال�ــ 

 . حالة اع0قال في سل�ان٢٩٨األق>ى ال��ارك، و

ّسـ�ائFل�ة )dـx ال�ق�سـFF% فـي عـام وأوضح ال0ق��� ج�انـG مـ% س�اسـة االع0قـال اإل -  ّ ، فقـ� ٢٠٢٠ّ
نبلــغ عــ�د األســ� ال�ق�ســFF% فــي ســ?� االحــ0الل نdــ�  eاء ٤٥٠Zات األ`فــال وال<ــ�bــ<ه: عــFب ،

e أس� ض�% قائ�ة ع��اء األس� ال�ی% أم�Nا أكkـ� مـ% ٨والف�0ات، وم<ه:  eسـ<ة م�0اصـلة ٢٠ 
ً عامـا، ٣٣، وال�ع0قل م<� أك�k مـ% eفي الZ?%، أق�مه: ع�F� األس� ال�ق�سFF% س��F أب� نع�ة

، وأعFـ� )وفـاء األحـ�ار(e أس� م% الق�س م�% تdـ�روا فـي صـفقة ٧ك�ا أشار ال0ق��� إلى وج�د 
  .اع0قاله: وأعF�ت له: األح�ام الZا)قة

في مZار ع�ل�ة اله�م، فق� ت>اع�ت م?#رة اله�م في الق�س، ع1ـ� مـا نف�تـه سـلgات االحـ0الل  - 
ً، سـ?ل� ع�ل�ـات الهـ�م فـي القـ�س رق�ـا �jاسـ�ا ٢٠٢٠�سـFF% خـالل عـام ٍم% ه�م لعقارات ال�ق ً

ن، وQهـ�ا �Lـ� عـام ٢٠١٩ م<ـbأة عـام ١٧٣ م<ـbأة، فـي حـF% بلـغ العـ�د نdـ� ١٩٣ًج�ی�ا بلـغ 
  .٢٠٠٤ األعلى م% ح�F ع�د ال�F1ت ال0ي ه�مها االح0الل في الق�س م<� عام ٢٠٢٠

� ع�ل� سلgات االح0الل على االس0فادة م% العام أما مZار االسg�0ان اإلس�ائFلي في الق�س، فق - 
األخFـ� للــ�ئ�� األم���ـي دونالــ� ت�امـG فــي الF1ـ� األبــ�@، فـ>ع�ت العgــاءات االسـg�0ان�ة فــي 

 �dق�ارها نTأذرع االح0الل و o�gال0ق��� ت� x0لة، ووثdالق�س ال� x`وح�ة ١٢٠٠٠م�0لف م<ا 
 .اسg�0ان�ة في م�ی<ة الق�س ال�0dلة

ًس0ه�اف االحـ0الل اإلسـ�ائFلي لقgـاع ال0علـ�: فـي القـ�س، ووفقـا ل�ـا جـاء فـي تق��ـ� وفي س�اق ا - 
ــة االحـــ0الل فـــي ٢٠٢٠حـــال القـــ�س، فقـــ� شـــه� العـــام  ــا، ت�kـــل فـــي إعـــالن بل�Lـ ً تgـــ�را ن���ـ ً

 ع% إنbاء م?�ع م�ارس ی�0ع لـ�زارة ال0علـ�: فـي ح��مـة االحـ0الل، سـ�قام ال0?�ـع ١/١/٢٠٢٠
ٍ��ـ� بـ�Lال عـ% مـ�راس وhالـة األونـ�وا، و�Qلفـة ت1لـغ نdـ� في م�ـ�: شـعفا§ وع<اتـا، ل ً ن ملFـ� ٢ن

  .دوالر أم���ي

ّع<ـ� ملـف ته��ـ� ال�ـZ?� األقـ>ى ال��ـارك، بـل أن ) ك�رونـا(ول: یij�0 ت�i�t االح0الل ل�Qاء  - 
ل�Nب قgاع ال0?ارة في القـ�س، ��dـGZ ال0ق��ـ� وعلـى أثـ� فـ�ض ) ك�رونا(االح0الل ق� اس0غل 
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الق الــbامل )ــG1Z تفــbي �hرونــا، تفاق�ــ� معانــاة ال0?ــار ال�ق�ســFF% فــي ال1لــ�ة االحــ0الل اإلغــ
، وتــ�Nرت قgاعــات علــى غــ�ار مdــال %٩٠الق��Lــة، ان�فــ@ ع�ــل ال0?ــار ال�ق�ســFF% ب<ــ�Zة 

فـي ال�<ـا`x ال�0dلـة، ) ك�رونـا(ال�ال)� والع�gر وغ�Fهـا، وQعـ� مـ�ور عـ�ة أشـه� مـ% ان0ـbار 
 مdـل، وهـ�ا ٨٠٠ً مdـال إلـى نdـ� ٣٥٠غلقة في الق�س م% ن�d ارتفع ع�د ال�dال ال0?ار�ة ال�

ما یYش� إلـى تفـاق: معانـاة الفلـFF>FgZ% فـي ال��ی<ـة، خاصـة أن إغـالق ال�dـل ال�احـ� ��Lـ% أن 
 .ٍیYث� في ع�ٍد �F1h م% العائالت ال�ق�س�ة وم>ادر دخلها

ع% اس��0ار أع�ـال ، تd�ث تق��� حال الق�س ٢٠٢٠وفي س�اق ق�اءة الفعل ال�قاوم خالل عام  - 
ــ�رة ب�ر�عــة جائdــة  O0ــه ال� ــة، م0?ــاوزة إجــ�اءات االحــ0الل وTغالقات ــ�س ال�0dل ًال�قاومــة فــي الق

  ".ك�رونا"
  :وق�م ال0ق��� ع�ة ت�ص�ات م<ها

 األردن إلى احN0ان ال��ادرات وال?ه�د الbع�1ة في الق�س ال�0dلة، خاصة ال��ادرات ال0ي دع�ة - 
%Fاألقــ>ى )ال�ــ>ل �?Zــة تع�ــ� ال�ــLح لــألردن بهــام  أك1ــ� للع�ــل علــى ح�ا�Zوهــ�ا مــا س�ــ ،

ال�ق�سات، تF<d% دور األوقاف اإلسالم�ة في الق�س ع�1 الd0امها مع ال?�اه�F ال�ق�س�ة، إذ 
�g0ZLع الO0امل بF% األوقاف وال?�اه�F أن �bLل ج1هة صل�ة في وجه االح0الل، واالس0فادة م% 

  .اه�F ال�ق�س�ة )�قاوم0ها لالح0اللال�Zف الbع1ي العالي ال�l ت�س�ه ال?�
ال�ول الع��Qة واإلسالم�ة إلى ع�م ال�Nي خلف ال�Zاسة األم����ة وق�اراتهـا فـي ال�<gقـة، دع�ة  - 

بل بل�رة أحالف ج�ی�ة تعF� ت��ضـع القـ�Nة الفلـFgZ<�ة فـي أول��ـات األن�5ـة الع��Qـة، وتـ�Zح 
ل0ق��� تلH ال�ول إلى تق�L: ال�ع: ال��اش� ب0ق�L: ال�#�� م% ال�ع: للق�س وال�ق�س�h ،%FFا دعا ا

لل�ق�ســFF%، وفــ0ح ق<ــ�ات لــ�ع: القgاعــات الــ>�dة واالق0ــ>ادLة وال0عل���ــة، إلنقاذهــا مــ% بــ�اث% 
 .االح0الل

eأمــا القــ� واألحــ#اب والهpFــات الــbع�1ة وال�YســZات اإلعالم�ــة وال�ی<�ــة فقــ� دعاهــا ال0ق��ــ� إلــى  -  ّ
اع: للقـ�س واألقـ>ى، وT`ـالق ال�#�ـ� مـ% ال��ـادرات الـbع�1ة ال1<اء على ال0فاعـل االف�0اضـي الـ�

ل�ع: ال�ق�سFF% وح�اLة ال�Z?� األق>ى، والH�1b0 مـع ال�YسـZات والـ�وا)o العال��ـة، ل0ـ>�ی� 
ٍق�Nة الق�س إلى أ`� أوسع وفNاءات ج�ی�ة، واالن0قال إلى ال�<اص�ة ال�F�ان�ة والع�ل�ة الفاعلة 

  .للق�س
  ٣١/٣/٢٠٢١م�قع م�ی<ة الق�س 

***  
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  ال�اضي الbه� خالل ال>dفxd( %FF ان0هاكا ١٣": وفا"
  

، الFـ�م ال��ـ��، "وفـا" قالـ� وhالـة األن�ـاء وال�عل�مـات الفلـFgZ<�ة -   وفا٢٠٢١- ٤- ١ هللا رام
إن ق�ات االح0الل اإلسـ�ائFلي ت�اصـل اسـ0ه�افها ومالحق0هـا للـ>dفFF% فـي إ`ـار س�اسـة هادفـة؛ لفـ�ض 

  . الفلFF>FgZ% الع#ل في األرض الفلFgZ<�ةال��ا`<l%Fما L?� م% ج�ائ: ی�م�ة )xd ع#لة إعالم�ة على 
/ l، فـي تق���هـا الـbه� أن عـ�د االن0هاكـات اإلسـ�ائFل�ة للـ>dفFF% خـالل شـه� آذار"وفا "وذ�hت

  . ان0هاكا )dقه:١٣مارس ال�اضي بلغ� 
�dه� ال�اضـــي جـــ�اء إ`ـــوأوضـــbخـــالل الـــ %FFفd<مـــ% الـــ %Fــارات  أن عـــ�د ال�ـــ>اب الق ال��ـ

 e٥ال�gا`�ــة وق<ابــل الغــاز ال�ــFZلة للــ�م�ع واالع0ــ�اء )الــ�Nب ال�1ــ�ح إضــافة إلــى اع0ــ�اءات أخــ� بلــغ 
%Fالق ال<ار ال0ي ل: ی<0ج ع<هـا إصـا)ات . م>اب`Tاقات وgال� Gdأما ع�د حاالت االع0قال واالح0?از وس

  .ع�ات ال>d¤�ة حاالت، �hا س?ل� حالة واح�ة ت�kل� في االع0�اء على ال�٧بلغ� 
ــار�خ " وفــا "وFQ<ــ� ــ�Nب ٢٠٢١- ٣- ٣أنــه ب0 ّ اع0ــ�ت م?��عــة مــ% ال�g0ــ�فF% اإلســ�ائFلFF% )ال

ّال�h�0ة ال�l ضـ: ال��اسـل فـای# أبـ� رمFلـة وال�ـ>�ر مـ>gفى " األناض�ل"وال0b: على ف��x ع�ل وhالة 
فــي م�ی<ــة القــ�س " مpــة شــعار�:"خــ�وف، وأقــ�م� علــى تOــ�FZ ســ�ارة ال�hالــة، أث<ــاء ت�اجــ�ه�ا فــي حــي 

  .إلع�اد تقار�� صd¤�ة
ــة ٢٠٢١- ٣- ٧ و0Qــــار�خ ــ�ة الkان�ــــة لإلعالم�ــ l جــــ�د االحــــ0الل اإلســــ�ائFلي االع0قــــال اإلدار لل�ــ

وhانـ� . عـ�bة االح0فـال بFـ�م ال�ـ�أة العـال�ي)  أشـه�٤(ل�ـ�ة ) ً عاما٢٨(eوال<اشgة )�b ج�ال ال��gل 
l، ق�ارا )االع0قال اإلدار لل>d¤�ة وال<اشgة في ٢٠٢٠ ت��b% الkاني ١٩سلgات االح0الل ق� أص�رت في ً

eم?ال األس� )�b ال��gل ل��ة  eأشه�٤ .  
ّ ال�ــ>�ر مع0ــ>: ســ�ف ٢٠٢١- ٣- ١٢ حــF% اح0?ــ#ت قــ�ات االحــ0الل اإلســ�ائFلي ب0ــار�خ فــي

قالo�d ثالث ساعات، أث<اء م�وره على حاج# ع��Z علـى مفـ� ق��0ـي بFـ� دجـ% وFQـ� ف�ر�ـH شـ�  ق l
  .نابل�

ً، ح�Oـــا )dـــx الـــ>dفي تـــام� "Fليائســـ�اإل" م��dـــة االحـــ0الل أصـــ�رت ٢٠٢١- ٣- ١٦ و0Qـــار�خ ُ
 ٢٠٠٠ غ�امـة مال�ـة )���ـة إلى إضافة شه�، ا١٠ال�1غ�ثي م% بل�ة �Q�h ب�ام هللا )الZ?% الفعلي ل��ة 

  أمام تغ�gة فعال�ةث<اء، ا٢٠٢٠ ولنكان� ا/  د١٠�1�ZLوhان ال>dفي ال�1غ�ثي اع0قل ب0ار�خ . ش�قل
 االث<ـF% الـZ?% الفعلـي ل�ـ�ة ك�0ه س� مـ�ات، ح0ـى صـ�ر )dقـه یـ�م مdاجFلتأ، وت: "ع�ف�"ة س?% ب�ا)

  .شه�ع�bة ا
 م?��عة م% ال>dفFF% في ٢٠٢١- ٣- ٢٢ ذلH اح0?#ت ق�ات االح0ــالل اإلس�ائFلي ب0ار�خ إلى

ــة . م<gقــة العــF% ال�1ــNاء فــي gLــا ج<ــ�ب ال�لFــل ــاد نوالــ>dف�F هــ: جهــاد الق�اســ�ي وعــ��% الع�ل LTو
 ال�ـــ>�ر ال�ق�ســـي دمحم قـــارو§ ادFhـــ�ك اإلســـ�ائFليفـــي حـــF% اســـ0�ع� م�ـــاب�ات االحـــ0الل . نالهـــbل��
xFقd0لل.  
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ب�صـاص مgـا`ي أ`لقهـا علFهـا ج<ـ�د " رجـاء ج1ـ�"، أص�1F الـ>d¤�ة ٢٠٢١- ٣- ٢٦ و0Qار�خ
ق دجـ%، شـ�  أث<اء تغ0Fgها لل�ـ�FZة األسـ���1ة ال�<اهـNة لالسـg�0ان فـي بلـ�ة بFـ�اإلس�ائFلياالح0الل 

ــ�م�ع  ــG1Z إ`ــالق ال?<ــ�د ق<ابــل الغــاز ال�ــFZلة لل ــاق ) نــابل� �hــا تعــ�ض عــ�د مــ% الــ>dفFF% لالخ0<
xdفي )�� ع1� الd<ه: ال>Fات?اهه: ع�ف م% ب(.  

  ١/٤/٢٠٢١ وhالة األن�اء الفلFgZ<�ة وفا
***  

  تقار��
  في ب�و ش�ال الق�س" lأب� أی�ب األن>ار"األوقاف تف00ح مZ?� وت�Oة 

  

ن اف00ح وFhـل وزارة األوقـاف والـYbو ال�ی<�ـة حـZام أبـ� الـ�ب، ن�ا)ـة -  ال�dاة ال?�ی�ة – الق�س
أبـــ� أیـــ�ب "، مـــZ?� وت�Oـــة الـــ>dابي ال?لFـــل ٣١/٣/٢٠٢١ عـــ% رئـــ�� الـــ�زراء دمحم اشـــ�0ة، األرQعـــاء

  .في ق��ة ب�و ش�ال غ�ب الق�س" lاألن>ار
 �?Zال�ــ GـFgاالف00ــاح خ �Nواألقـ>ىوحـ ، نائـG مdــاف© القـ�س ع1ــ� هللا l الــ�bخ ع��مـة صــ�1

ص�ام، وم�ی� عام أوقاف الق�س ال�bخ إب�ا�ª: زعات�ة، وحb� م% ال�YسZات ال�س��ة واألهل�ـة واألم<�ـة 
�?Zفي وزارة األوقاف، ول?<ة إع�ار ال�tووف� م% م� %Fوأهالي ال1ل�ة وال��10ع.  

فـي هـ�ه الق��ــة " lنـ>ارأبـ� أیـ�ب األ"وع1ـ� أبـ� الـ�ب عـ% اع0ـ#از الـ�زارة )اف00ـاح مـZ?� وت�Oـة 
ال�dاصـــ�ة، ل0ع#�ـــ# صـــ��د ال�ـــ�ا`<F% فـــي tـــل ال�ضـــع ال�ـــانx ال�فـــ�وض علـــFه: مـــ% ق1ـــل االحـــ0الل 

  .اإلس�ائFلي، وال�ZL lعى )�افة ال�سائل لل�g�Zة على أرضه: و�FQته:
وQــF% أن االحــ0الل وس�اســ0ه ال�ام�ــة ل0ــ�م�F ال�dــاة وم<ــع ب<ــاء ال�ــZاج� ومــا Lقــ�م )ــه )ال��ی<ــة 

ق�سة م% اع0قاالت وT)عاد واقd0امات م% ق1ل ال�F>`�0Z% لل�Z?� األق>ى، ه�فه ال<Fل م% ع#��0<ـا، ال�
قول% ��L له ذلH، وس<�قى صام�ی% )اقF% ف� أرض<ا وس�0قى مZاج�نا ومق�سات<ا شعلة ن�ر   .ن

وأوضــح أبــ� الــ�ب أه��ــة ودور الO0اLــا فــي خ�مــة أب<ــاء شــع1<ا مــ% الفقــ�اء وال�0dــاجF%، والــ�ور 
ال�<ـــ�§ بهـــا فـــي رفـــع ال�عانـــاة عـــ% hاهـــل ال�0dـــاجF%، وتعل��ـــات رئـــ�� الـــ�زراء )ـــ�Nورة ع�ـــل hافـــة 
 �Fاف5ات، وتـ�فdا )��0لف ال�LاO0افة الh :ة في ال�`% وال�ارج ل�ع�Fاالت>االت مع م�0لف ال?هات ال�

  .اح�0اجاتها، خاصة مع ق�ب حل�ل شه� رمNان الفFNل
�Fة ب�و سال: أب� عL�فى أبـ� وق�م رئ�� بلg<خ مـ�bـة الـ�O0وال �?Zورئـ�� ل?<ـة إع�ـار ال�ـ ،

ن وال�10ـ�عF% علـى مـا Lق�مـ� )ـه مـ% خ�مـة ال�ـ�ا`<F% وال�ـZاج� و0hـاب األوقـاف وزارة إلىزه�ة ش��ه�ا 
  .نهللا، وتفاعله: مع الق��ة وال0عاو ال��0bك ل��مة أب<اء الق��ة

  ١/٤/٢٠٢١ال�dاة ال?�ی�ة 
***  
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  الق�س في الbع�
 ُقات على أس�ار الق�سثالثة مل>

 حF�ر م��dد  
  Lا أهلي  )١(

ْخلف اللFل ال�ع0: ص�ح زاه� ٌْ ْ ُ ُ  
ْفي ال�`% ال�0dل.. Lا أهلي َ ْ ِ  

و )أی�t :�Lل: ال�>ِ: الغادر ْت>�ُّ ِ ْ َ َ ُْ ن َ  
�1ًاَص ْفا¯ مع الbعG ال>اب�.. ْ ِْ َّ ِ َّ ُ  
ِال Lع�م ع�g ال#ه�ة،  )٢( َّ َْ ِ ُ  

ْدوس ال#ه�ة )األق�ام ِ ْ َّ ُ ْ َ  
ِس50ل ب�غِ: العZف ْ َ ُْ ِ ُّ  

  ْإذا ما هفهف األنZام
x1تع ،x1ُتع ْ ُ َْ َِ..  

ِت�ُأل hل اآلفاق، َّ ُ  
ْوتغ� درب الGd األخ�N )األحالم ِ َِ ْ ِّ ُ َ ْ َ ُق ْ ُ  

  Lا أهلي،  )٣(
ّض��ا اَأل   َرض إل��:ُ
 ..ُض��ها

ْال ت�ع�ها نه�ا للغ�Qاء ً ْ َ ََ  
ّض��ها ُ.. 

ٍح�ة رمل فFها ُ ّ َ  
ِأغلى م% hل ال�هG اَألصف�، َ ْ ِ َِّ ّ ُ  

ِواَألح��، واَألس�د َ ِ..  
َّأغلى م% hل h<�ز ال�Oة األرض�ْة ِ ُ ُِ ِّ  

  Lا أهلي،
َّش?� ال��dة ُ َُ َ  

ْال ZLقى إال ب�ماء الbه�اء ُّ ِ ّ ْ ُ!!  
 ة.. في ی�م األرض�dم% ال�اء إلى ال�اءًوت %FgZَألهل<ا في فل Gأو )اَألح� م% .. ِ م% القلe

ِال<ار إلى ال<ار ِّ ّ!!  
 l٢٠ص/١/٤/٢٠٢١ال�أ  

*** 
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  آراء ع��Qة
�gالق�س فـي خ ..H�0ه العال: إلى ص�ت ال�ل>Fل 

 حFZ% دعZة 
 م% ش�ا§ ال�اضي، ح�ر جاللة ال�لH ع1�هللا الkاني العال: وال�YسZات ال�ول�ة واألم��ة ٢٥في 

ًم�ا dL�ث في ب�F ال�ق�س، وتd�ی�ا في الق�س ال�0dلة م% ان0هاكات وع�ل�ات ته��� م<�5ة Lق�م بها 
  .ه ال��ارساتناالح0الل اإلس�ائFلي ال>ه�Fني، دو رادع �L<ع أو �Lف في وجه ه�

و�dQص ع1�هللا الkاني، صاحG ال�صاLة الهاش��ة ال0ار���ة على أوقاف ومق�سات الق�س 
 #?>hت�� معه� ب�وYجالل0ه العال: ع�1 م G`خا ،%F>Zات الpة، م<� م�d�Zاإلسالم�ة وال�» �bقال

l الق� ل�ا لها م% دور ً، دا��ا ال�الLات ال�d0�ة ألخ� دورها ال�Zاسي»األوسo واإلدارة األم�h�Fة ال?�ی�ة
�jlادl م�dر في تع#�# أم% واس0ق�ار ال�<gقة، وQال�ات في الق�Nة الفلFgZ<�ة في ه�ه األوقات 
قال>��ة، م% تار�خ العال: وال�<gقة وال�b األوسo، ن�0?ة األزمات ال>�dة ج�اء تفbي ف�Fوس 

lلي، وال�Fاء اج�اءات االح0الل اإلس�ائ�b0��0 في س�اسات ته��� الق�س، ك�رونا، وال<#اعات، واسZL 
الdاجة لdل ال>�اع الفلFgZ<ي : واألوقاف اإلسالم�ة وال��d�Zة، فOان إص�ار جالل0ه على أن

oاألوس �bة في ال�#hة ال���Nلي، وه� القFقاإلس�ائ.  
ًص�ت ال�لH ال�صي الهاش�ي، أدان االح0الل، مhY�ا أنه ال L?�0ع مع مق�مات الZالم ال�gل�ب 

للbعG ": ًل�ق� م% تار�خ ال>�اع، وجاء ت�dی� جالل0ه انgالقا م% ال�ؤ�ة ال�ل�Oة الهاش��ةفي ه�ا ا
الفلFgZ<ي الxd )��ام دول0ه: ال�0Zقلة، ذات ال�Zادة والقابلة لل�dاة، على خ�g§ ال�ا)ع م% ح#��ان عام 

ل��gات األحادLة ال ب�یل ع% حل ال�ولF0%، وا": ، وTنه"، ل��0  )أم% وسالم إلى جانG إس�ائFل١٩٦٧
  ."ال���0Zة س0ق0ل ف�ص الZالم

ن�ف ال�Fم مع ال�dص ال�لOي ال<F1ل في وق� جاءت ت�dی�ات أ`لق0ها وزارة ال�ارج�ة 
 مع ج�ائ: سلgات االح0الل اإلس�ائFلي "ال0عاL  ال�ولي"الفلFgZ<�ة، تYش� فFها إلى خ�gرة ما �ZLى بـ
<F% ال��g0فF% الFه�د، وال0عامل معه �̀0Zوال� �Fرة اإلج�اءات وال0�اب�gأم� واقع، ون1ه� إلى خh ا

eت�تقي إلى م�0Z ج���ة : االح0الل�ة ال0ي ت�م� ح�اة ال��ا`<F% في فلFgZ% ال�0dلة والق�س واع�10تها
نح�ب ض� اإلنZان�ة، وت<0هH ق�اع� القان� ال�ولي العام والقان� اإلنZاني ال�ولي واتفا�jات ج<�i، وال  ن

��dال :?dة وأج�الهاتع�� ال�>FgZقي لع�ا)ات ومعاناة األس� الفل.  
على العال: ال�d واألم: ال�d0�ة، وال�?�0ع ال�ولي إج�ار االح0الل على وij ان0هاكاته فه�  ..

 �Zالق �F?اب ج���ة ال0هOآت وارتb>0ف )ع�ل�ات االس�0الء وس�قة األراضي وه�م ال�<ازل وال��L :لl
ل>الح تع�xF وت�س�ع االسg�0ان في الق�س ال�0dلة وع��م ال�<ا`x لل��ا`<F% الفلFF>FgZ% م% أرضه: 

  . )�ا فFها األغ�ار"ج"ال�><فة 
ل�� م% الع�الة أن ��ZL العال: وم<�5اته األم��ة على ع<?ه�ة االح0الل اإلس�ائFلي واج�اءاته 

�Z?� األق>ى ، في )احة ال"ال�F>`�0Z% ال��g0فF% الFه�د"ًالع���Zة )الق�س ال�0dلة دوما، تارhة 
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Lًق�دها الdاخام ال��g0ف یه�دا غل�H وع�دا م% أعNاء ال�Z�>O اإلس�ائFلي، ال�ی% قادوا اقd0امات 
ة االح0الل "االق>ى"ال��g0فF% الFه�د لZاحات  ، ونف�وا ج�الت اس0ف#از�ة في )احاته، ب�ع: م% ش̀�

  .وم<ع� دخ�ل ال�Z?� األق>ى وساحات ب�F ال�ق�س
0ه��� وال ب� م% ان�0اهة دول�ة تعF� له�ه ال��ی<ة ال�ق�سة ح��0ها ودورها الق�س ت��  مأساة ال

نوص� األوقاف وال�ق�سات ال�ی<�ة، ال0ي هي ج�ه� ح�اLة الZالم واألم% واألمان لOل أدLان العال:، وهي 
، )عF�ا ًوصاLة مق�سة ت>�نها إرادة ال�لH ع1� هللا الkاني، ل�O0 م<ارة الxd والع�ل، وص� الdق� ق ن  ن
ع% أحادLة اإلج�اءات ال��Fgة ال0ي ی0ع�� االح0الل إثارثها و�ع#ز م�Fل ال�g0ف واإلرهاب، وتعFgل 

  .مZاعي ع�دة مفاوضات الZالم ال��ت��ة
 l٩ص/١/٤/٢٠٢١ال�أ  

*** 
 ..األرض ل<ا والق�س ل<ا

 دمحم سالمة
أح�ا الbعG الفلFgZ<ي في ال�اخل وال0bات ی�م األرض، معل<ا ت��Zه )ارضه ومق�ساته ومhY�ا 
أن ال�ع�hة مع االح0الل االس�ائFلي مف�0حة، س�اء ال�قاومة )�ل أش�الها أو الع�ل ال�Zاسي 

eنه�ها، وhان ال>�ت األق� في ال�اخل ل?Fل بل�ماسي ح0ى زواله ع% hل فلFgZ% م% )�dها إلى �وال
نال�bاب ال�ی% أث�01ا أنه: سائ�و على خgى ال���d0 واالن0>ار ���ا ال�ارج أعل% ث�اب0ه )الع�دة إلى 

  .أرض اآل)اء واالج�اد
ه� ی�م االن0>ار لألرض، وفي ه�ا العام جاء ی�م األرض م0#ام<ا مع أج�اء ..آذار/٣٠ی�م 

b�eه ال�dاف5ات وال��ن والق� واالر�اف الفلFgZ<�ة )إعالن الق�ائ: االن�0اب�ة،فق� الع�س ال�`<ي ال�l ت�
أعل<� ف0ح ع% ق�ائ�0ها االن�0اب�ة في الNفة وغ#ة وق1لها ح�اس اشه�ت قائ�0ها )أس: الق�س م�ع�نا، 

 اآلن وه<اك ق�ائ: م0Zقلة وق�ائ: لل?1هة ال��Lق�ا`�ة والbع�1ة وح#ب الbعG، وما زال� إس�ائFل ح<ى
  .رد رغ: ال�ع: األوروQي وال>�� األم���يا في الق�س م�ا Lع<ي أن ال0أجFل وت�ف@ ال�Zاح )اج�ائها

Lع<ي أن الbعG الفلFgZ<ي )�ل ق�اه ال�Zاس�ة مHZ�0 )ارضه،  ماذا Lع<ي أح�اء ی�م األرض؟
و�ع<ي م<ع ومق�ساته، و�ع<ي أن ال<Nال م��0Z ح0ى ال���d0، و�ع<ي مقاومة االسg�0ان ال>ه�Fني 

تG��Z األرض وال0ف��o بها، اLا hان� األس�اب وال�وافع، و�ع<ي أن ال�قاومة )�ل أش�الها حx م�bوع، 
إلخ، ....و�ع<ي أن ص�اع<ا مع إس�ائFل مف�0ح ال ت<ه�ه مgdات ال�فاوضات وال اإلع�0اف وال ال�1g0ع وال

   ا ملH خال� أب�l لbعG فلFgZ%فاألرض ل<ا، والق�س ل<ا، وhل ما في )ا`<ها وعلFها وفي اج�ائه
 أرض ´، <ها ال�1ع وال ال�bاء، فالق�سفلFgZ% م% )�dها وح0ى نه�ها وij إسالمي ال L?�ز م

ح�لها �hلH، فهي وij اسالمي، وشعG فلFgZ% م<�ور ل�dای0ها وال�فاع ع<ها  مق�سة وم�ارhة وما
�Qع�ب الع�bا ال�h او�ة�Zها واعادتها إلى م�ان0ها ال���dال�ة وتgة في ة واإلسالم�ة مhارbب<>�تها وال�

رضها وش?�ها ونZلها و�bQها وماش0Fها وhل ما فFها وح�لها مق�س وم�ارك ،ك�ا أرض أت���dها، ف
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ال�dمF% ال��bفF%، وأح�اء ی�م األرض ه� ت?FZ� لOل ال�عاني ال0ي ت�dلها األرض الفلFgZ<�ة وشع1ها 
  .ال��ا)o ال�قاوم إلى ی�م ال�ی%

رض خال� خل�د األرض االس�Fة ح0ى ت�d0ر و�ع�د إلFها أصdابها م% ش0ات األرض، وفي ی�م األ
 l�<0ا لألج�ال القادمة )أن ال�Fhات وت<5: ال<�وات اح�اء لها وت��FZی�م األرض تقام ال�ه�جانات وال�

األرض ..:لالح0الل وم<عه م% ال�قاء فFها وت���dها ه� واجG علF<ا ج��عا، وفي ی�م األرض نق�ل للعال
ل<ا والق�س ل<ا وQای�ی<ا س<عF� أرض<ا ون�dر مق�سات<ا ول% یه�أ ل<ا )ال ح0ى ی#ول االح0الل ع% hل 

%FgZفل.  
  ٩ص/١/٤/٢٠٢١ال�س�0ر 

*** 
 ً عاما م% ال<Nال٤٥.. ی�م األرض 

 lد�Lا الفاع�ر
٤٥  �FdL �F>FgZنعاما والفل ن لل0أكF� على أحق0Fه: )اقامة دول0ه: وعاص�0ها « ی�م االرض « ً

الق�س الi��b وانهاء االح0الل االس�ائFلي وQال�غ: م% hافة الL�d0ات واالزمات وال�dوب وال�d0الت 
ت�قى الق�Nة الفلFgZ<�ة هي ق�Nة الع�ب ال��dر�ة وان .. ل�ق� الdالي ال?�Fس�اس�ة ال0ي ن��bها في ا

نكان� )ع@ ال��اij ال تع�و ع% االسO>0ار والG?b لOل ال�Zاسات الع<>��ة وال0ه���Lة دو ات�اذ 
e اص�ح ذ�h حالها dhال عF� العF� و��م ال��أة "ی�م االرض  " ..اج�اءات عاجلة وصارمة ل�ij االح0الل

 اال��اد الZ<��ة في tل انb0ار م�ضة ال�1g0ع وال�0لي ع% ال��: وال��ادئ ال0ي ت�FQ<ا علFها وغ�Fها م%
 i�>dة الن دی<<ا الLه�دFانة الL�ث ع% ال�d0ل�ق�سات<ا االسالم�ة وه<ا ال ن Gفي م�اجهة ع�و غاص

ج�ائ�ه )L xdق�م على اح�0ام hافة االدLان ال�Zاو�ة بل ما نق>�ه ه� االح0الل ال>ه�Fني الغاصG و
مkل�ا ی�افع اNLا ع% حx ال�ق�سFF% .. الbعG الفلFgZ<ي ال�<اضل وال�l ی�افع ع% حقه في االرض 

في ال�bارhة )االن�0ا)ات ال�ق1لة خاصة )ع� أن ابلغ� ال��dمة االس�ائFل�ة ق�ارها لإلتdاد األوروQي )�<ع 
����bة وم>ادرة حx ال�ق�سFF% م% إج�اء االن�0ا)ات في الق�س ال�0dلة في ل0عFgل االن�0ا)ات ال0

  م�ارسة حقه: ال��Lق�ا`ي في االن�0اب وال�0ش�ح
نوالفل�F>FgZ على م�ع� مع االن�0ا)ات ل: Lع� امامه: اال ال�0ح� وTنهاء االنقZام .. ال�Fم 

ال�اخلي واخ�0ار ش�>�ات �jادLة ت�kله: )ق�ة وتgالG بd0قxF الع�الة وت?�م االح0الل دول�ا على 
ر ال0ي ارت1Oها )xd الع#ل واالع0قاالت ال0عZ¤�ة وه�م ال�<ازل وم>ادرة األراضي وت�س�ع ال�?از

وQقي أن نhY� على ال��اij االردن�ة الهاش��ة ال<اصعة والkاب0ة في  .ال��0Z`<ات وح>ار قgاع غ#ة
لى مZان�ة الbعG الفلFgZ<ي وال�ق�ف الى جان�ه وص�ال الى حقه في تق��� م>�Fه واقامة دول0ه ع

i��bوعة وعاص�0ه الق�س ال�bارضه ال�.  
  ٩ص/١/٤/٢٠٢١ال�س�0ر 

*** 
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  فـي الق�س م�اق خاص"الbعانF%"ولـ 
 االب رفع� ب�ر 

ًض�ة، اسg0اع ال�ق�س�F األع#اء رعاة في الZ�>Oة وش��ا `�Fا )اخ0الف �F1h ع% الZ<ة ال�ا ً ً ن
�F?الف>ح ال� �dا ن�Fًاالح0فال )أس�1ع اآلالم، س . G1Z( ةdان� ش�ارع الق�س نائh ،ففي العام ال�اضي

�F?الف>ح ال� �Fة ال0ي ف�ض� إغالقا `��ل األم�، وم% ض�<ه ف�0ة عdاة ق� . ًال?ائ�dم، ت� ال�Fوالe
ُّی� )ع� ت��% ال�bارFh% م% الd>�ل على اللقاح على ج�عF0%، فق� ت��<�ا م% أداء `ق�س ّدب� م% ج�

Gاس�Zم ال�Fت�ع�ه الع�ب ب lال� ،%Fعانbال lللف>ح، أ xابZوساك<� . األح� ال ، �Fنف��ج ال�ق�س
نالFZ� ال��Zح إلى الق�س، �dLل� س�ف ال<�Fل وأغ>ان  ال��ی<ة ال�ق�سة، �hا في ی�م دخ�ل

ً، م�ت�ی% �hاماته: `�عا، ل�ق�م�ا )ال�ورة الZ<��ة ال0قلL�Fة م% ب�F فاجي وم�ورا م% ع�1 ج1ل ال�0�# ّ ً ن
ّال#��0 وص�ال إلى )اب األس�ا§ ح�F تقع Z�>hة الق�ZLة ح<ة وال�ة الFZ�ة الع�راء ً   .ن

�g�� ،ة�jة ال�ا�Z>Oة الLف�� به�ه ال0ع�دL ،ك م% ی0أمل )الل�حة ال��س�مة ی�م األح� ال�اضي��
ًالق�س بQ�FFات�0Zا بZ0Fا)اال ال�l ی�0اج� في الق�س م<� أك�k م% ع��b% عاما، ی�0أس ال�ورة االح0فال�ة 
نألول م�ة ���g�hك معF% لل��ی<ة ال�ق�سة م<� hان� األول ال�اضي، وال��ªان الف�ن�Z�Zان م�0اج�و  ن

ب<اء ال��h���gة الالتF<�ة، م% م�0لف ال?<�Zات ال0ي ت0Zق1لها ال�ه1<ة، وhه<ة و`الب الOه<�ت أ
ًوالفعال�ات ال�bاب�ة وم% أه�ها الف� الbO¤�ة ال�ق�س�ة ال0ي تNفي على االح0فاالت رونقا خاصا  ً ُ ق

Gة ع#�#ة على القل�Qانا ع�dتع�ر وص�ل األهالي م% خارج . ًوأل �Fالعائالت ال�ق�س�ة، ح Hّو`�عا ه<ال ً
نفالZاك<� في . �ة، والkاني اإلج�اءات ال�قائ�ة ض� �hرونااألول ال0عقF�ات األم<: ًالق�س، ن�5ا ألم��%

e على اللقاح )?�ع�0ه، أما س�ان ال��ن الفلFgZ<�ة األخ� ف�ا زال�ا -  �hا أعل: - الق�س ح>ل�ا 
ًی<�50و دوره:، وه�ا ق� خلx ت�FF#ا ع<>��ا ج�ی�ا ً ً ًوه<الH أNLا العائالت ال��ªان�ة م% م�0لف . ن

Fها وتق�م ال��مة ال�وح�ة ال?<�Zات والق�انF% ال��ªان�ة ال0ي جاءت إلى الق�س ووضع� خ��0ها ف
  .ّوالkقا��ة وال�1gة

األولى لل����gك في خ0ام ال�ورة االح0فال�ة في ش�ارع الق�س : ُال�لف� في االح0فال hل�0ان
ّنZ�>h ،%dة الق�س، نGd ه�ه ال��ی<ة ال0ي ت0أصل فFها ج�ور ه��0<ا «: ال0ار���ة، ح�F قال ُّ

 في ال�>الdة الbاملة، والZالم ال�l ی���ه هللا لألس�ة إنها ت�kل لOل واحٍ� م<ا ال��µة. ال��d�Zة
ّله�ا ن��� أن ن>لي ونع�ل، و�?G أال تo�k ال?�اح واالنقZامات، ال0ي ما زال� ت�gع . ّال���bة ج�عاء ّ

بل )الع��، ال>عاب الdاض�ة G?L أن ت�فع<ا وت#�� م% ع#م<ا . ح�اة م�ی<0<ا ه�ه مع hل أسف، ع#ائ�<ا
أما الOل�ة الkان�ة فهي للbاب الفلFgZ<ي رافي غgاس، األمF% العام لل�F1bة . »للbهادة إل�Lان<ا

ّن�FZ على خgى الFZ� ال��Zح في ذات ال�g ال0ي سلOها، ون0b: «: ال��d�Zة في فلFgZ%، ح�F قال ق
نرائdة ��قه في )الدنا الع#�#ة، فل<�h�0 دائ�ا أن<ا ال�dاس ال��dق�F له�ه ال��ی<ة <�فع َفل<x1 ه<ا ول! ً

  .«نأغ>ان ال#��0 ال0ي ت��hنا )?�ورنا ال>ل�ة في ه�ه األرض
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ّفي ال�0ام، في القلG غ>ة، وهي أن األ��اد ه�ا العام )ال0ق���F% م�0اع�ة، وhأن ال�0اع� 
وال0ق��: ال�Fل�اني ) ُال��Zى )الغ�Qي(lال?l�Z ق� `الها، وهي ف�0ة شه� hامل بF% ال0ق��: الغ��غ�ر 

ُ، ¶هللا نZأل أن یله: العق�ل م% ال��dة، والقل�ب م% ال��dة، للع�ل ال>�dح على )ُال��Zى )ال�bقي(
  .درب ال�ح�ة الOاملة

 l٩ص/١/٤/٢٠٢١ال�أ  
*** 

  اإلعالم ل�e االح0الل اإلس�ائFلي وخgاب الع<>��ة
  

  lس� الق�وة: )قل:
 خالل العام أtه�ت ن0ائج مYش� الع<>��ة وال��d0@ في ش��ات ال�0اصل االج�0اعي اإلس�ائFل�ة

 وأشارت ٢٠١٩ع% العام % ١٦ً، ازدLادا في ال�gاب الع<�i ت?اه الع�ب والفلFF>FgZ% ب<�Zة ٢٠٢٠
 ألف ٥٧٤ن0ائج ال�Yش�، ال�l تع�ه ح�لة ال��h# الع�Qي ل���g0 اإلعالم االج�0اعي، إلى انb0ار ح�الي 

ًمdادثة ش�ل� خgا)ا ع<�فا ت?اه الع�ب، ب�اقع م<�bر بh %Fل  ً١٠b>ا)ا  مgً�رات ت?اه الع�ب، اح�0 خ e
ًع<�فا، وQال�قارنة )العام ال�اضي، فق� شه� ه�ا العام ارتفاعا ب�اقع   ألف م<�bر ع% العام ال�اضي، ٧٩ً

 ألف م<�bر ع<�i وأوض�d ال<0ائج أنه وG1ZQ جائdة �hرونا فق� ازداد ٤٩٥وال�l ن�b خالله 
1Zوالع�ب )�ا ن %FF>FgZاب الع<>� ت?اه الفلgال�l 01ه %0٢١هZ0ائ: ما نbم% % ٢٩، ���ا ش�ل� ال
  .م% خgاب ال�Oا�ªة والع<>��ة االس�ائFلي% ٧ال�gاب، أما خgاب ال��d0@، فق� ش�ل ما ن01Zه 

 �0Z0الع<>��ة ال0ي ت�ارسها ح��مة االح0الل م% خالل ال Hلي األع�ى وتلFق� االس�ائdانه ال
��d0اد والZس��م الف �Qو %F>`�0Z�1 م?�دا أن على ج�ائ: ال�kت �Fوم�ارسة الع<>��ة القاتلة ح @

نه�ا االح0الل ال Lفه: لغة الZالم ول: L %�Lفه: ی�ما مع<ى ال0عاL  الZل�ي فه: ZLع� و�ع�ل� )�ل  ن
Zالفل Gعbة الع�ب ج��عا ب�م )اال�سائل الى ق0ل الQارdي وم>Fgأسل�ب أه�ج وق�عيردQو .  

ا ال>dافة ال��Q�0ة وال���Zعة وال��ئ�ة ت�ارس وت<0هج وسائل االعالم االس�ائFل�ة ال��0لفة م<ه
م�og ال��d0@ وت<�b س��م ال0ف�قة وال�Oا�ªة والع<>��ة ال�gلقة )xd شعG ی<اضل م% اجل حق�قه 
ال�`<�ة ال��bوعة م�0Z�مة ال�Oب واالدعاءات ال�ا`لة والH��b0 في م<ه?�ة الbعG الفلFgZ<ي 

 @��d0ات م�اقع ال�0اصل وحق�قه ال0ار���ة، وت�ارس الdل فاضح م% خالل صف�b( والع<>��ة
االج�0اعي �hا اtه�ت ال�راسات العل��ة ح�F ت�ارس ش�>�ات س�اس�ة واع�0ار�ة وم�kل� االح#اب 
ال�Zاس�ة في ال�?�0ع اإلس�ائFلي ال��d0@ م% خالل وسائل االعالم وال�ع�ة الي اس�0�ام الق�ة والق�ع 

الbعG الفلFgZ<ي م��0Z0% خلف سلZلة م% ال��b0عات والق�انF% القائ�ة والFO>0ل وال�g0ف )xd الع�ب و
  .على الع<>��ة ب�اخل ال�?�0ع االس�ائFلي

ع�ل� ح��مة االح0الل على دع: االح#اب ال�Zاس�ة االس�ائFل�ة ال��g0فة ع�1 م?��عة م% 
 في ال�اخل والفلFF>FgZ% ًالق�انF% الع<>��ة ال0ي ت<0هج س�اس�ة ج�ی�ة أك�k ت�gفا ض� ال��ا`<F% الع�ب

)الNفة وغ#ة، �hا تع�ل اNLا على اعاقة ع�ل ال��ادة الفلFgZ<�ة وت�ضع الع�اقFل امام ال��dمة 
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الفلFgZ<�ة ومdاص�تها وق� اق�م� علي ال��ام )إج�اءات م�g0فة وع<>��ة ت?اه ال�Z?� األق>ى في 
دة اإلس�ائFل�ة، وتع�ل على ش% ح�ب الق�س الi��b، وقام� )N: ال��0Z`<ات لل�<ا`x ال�اضعة لل�Zا

شاملة على قgاع غ#ة وف�ض س�اس0ها )ق�ة الغ�gسة والع�Q�ة، وه�ا االم� یg0لG ال��جهة الbاملة علي 
ال>عF� الفلFgZ<ي ح�F ال�gل�ب ف�را الع�دة الى م�Qع ال�ح�ة ال�`<�ة الفلFgZ<�ة ل��جهة ه�ا ال�g0ف 

لbعارات ال�نانة وال?�فاء وال0ى ال ت��م الbعG الفلFgZ<ي والق�ع وال�dوب االس�ائFل�ة )عF�ا ع% ا
ونNاله ال�`<ي وخاصة مع تلH ال�dلة ال�<�5ة ال0ي ت�ارسها ح��مة االح0الل وال�Yام�ات ال�bسة 

  .ال�F1Oة ال0ي تdاك لل<Fل ص��د وTرادة اب<اء الbعG الفلFgZ<ي وخاصة في الق�س ال�0dلة
الغ�gسة اإلس�ائFل�ة ت�فع<ا الى ض�ورة ت�حF� ال>ف�ف فإن<ا واقع الع<>��ة ل�یه: والع<?ه�ة و

حقا في م�اجهة مف�0حة مع اح0الل اس�ائFلي حاق�، Lع�ل علي ت�م�F ال1<�ة ال�dات�ة الفلFgZ<�ة، 
نو��ف�N ح0ى ال��  )أ)oZ وسائل ال�dاة و�dارh �Qل شيء فلFgZ<ي، وTن اس��0ار االح0الل �bLل  ن

g>�1 في ال�Oلة ال�bال�e ل م% ص��دF>یه�ف الي ال lي ال�>FgZالفل Gعbقة وه�ا الع�وان على ال
اإلنZان الفلFgZ<ي واق0العه م% ارضه وال<Fل م% إرادته وع#��0ه وTث<ائه ع% ال�gال�ة )dق�قه ل0ق��� 

  .م>�Fه وTقامة دول0ه الفلFgZ<�ة ال�0Zقلة
  ١/٤/٢٠٢١الق�س 

*** 

  آراء ع��1ة م�0ج�ة
  !ی<�50ه:" قخازو" �dLر ال�هاج��% م% شاع� الh�dة ال>ه�Fن�ة

  

 lهــ�دFاع� الbاضــ�، " إیلــي رنــ�ان"الــdــان فــي ال�قــ� ال�Oهــ�د فــي دولــة الFع�اء الbمــ% أل�ــع الــ
نوأغ#ره: إن0اجا وأق�Qه: ل�ائ�ة ص<ع الق�ار، والZاسة اإلس�ائFلdL �F?� إلى ب0Fه و�0<اف�Z علـى أخـ�  ن ن

Zه، وقــادة ال�ولــة الFه�دLــة ســ�اء hــان�ا مــ% ال�dــائ: أو الــ>�ر الh�0ار�ــة معــه أث<ــاء وجــ�ده: فــي م?الــ
نال>ق�ر �dLص� على أال ی�h�0ا م<اس�ة إال و�ق�Z�0 م% ق>ائ� ه�ا الbاع�؛ ألنها ت�kل ما Lع�ف في  ن

  ".روح الh�dة ال>ه�Fن�ة"بـ" إس�ائFل"

ًومع ذلH فإن أح�ا مـ% قـادة ال�ولـة الFه�دLـة لـ% L?ـ�ؤ علـى اق�0ـاس أl مـ% أب�ـات 
، فقـ� ت<اولـ� هـ�ه القـ>F�ة ن5ـ�ة هـ�ا "خالصة ال��dقـة ال�ـ�ة"ق>ائ�ه ال0ي Lع�10ها ه� آخ� 

الــbاع� الــ>ه�Fني مــ% ان0فاضــة األقــ>ى، وتــ>�ره )�ــ>�ص تأث�Fهــا علــى دولــة ال�Oــان 
إن علــى ": ســ: فــي مــ�اق العــZل: "ومـ0Zق1لها، حFــ� Lقــ�ل رنــ�ان فــي قــ>F�ته ال0ـي ســ�اها

FgZه�د ال�ی% یهـاج�و ألرض فلـFا أن دو نال�hل أن یـ�رZوالعـ %�Zـ� عـ% )ـالد الـdن% لل�
، وح0ـــى إذا عkــ�وا علـــى الـــ�Z% والعـــZل فإنــه ی<ـــ>dه: )ـــأال Lغ0ـــ�وا !ذلــH و�ـــالت وو�ـــالت

ً)��اقه�ا ال�ادع الOاذب، و�i�N رن�ان أنه ق� ��L م�اق الZ: حل�ا ولO<ه ی�قى قاتال ً   !.ن
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  !ال��dقة ال��ة
Lــ0Zق� حال�ــا فــي " إســdاق"شــاب یهــ�دl یــ�عى  خgا)ــه إلــى -  فــي مــ0Zهل قــ>F�ته- وقــ� وجــه

  :أو�hان�ا و�ه: )اله?�ة ألرض فلFgZ% قائال له
  

  على رسلL Hا إسdاق،"
،Gإلى أی% أن� ذاه  

   إلى )الد ال�Z% والعZل
  أج1<ي،!  ل�اذا ت>��

  أم أن سYالي ی�Fkك،
  . ال )أس، أنا ل% أص�� )ع� ال�Fم

  إسdاق، ل�اذا ی��d ال<اس ع% ال�Z% والعZل،
   أل��Z هاتان ال�ادتان لdف© ح�اة اإلنZان وس� رمقه ورمx أ`فاله،
  ولO% ع<�ما یg0لG الd>�ل علFها أن dNLي ال��ء ب�وحه وأ`فاله

   فإن م% L>� على الd>�ل علFها ه� أح�x ح0ى في ن�5 ال�gZاء
   )ال�gع ت�g0Zع أن تأتي وس0?�ه: 0ZLق1ل�نH أح� اس��0ال

Hأذرع م��ودة ل   
  ت ی<�50نH ع<� سل: الgائ�ة في ال�gارف�0ات ج��ال

  فأن� )gل؛ ألنH ع�ت إلى أرض األج�اد..  Lق�م% لH )اقات ال�رود
  e وق� ت5dى )��الته% الdارة، م�Zح�ة �1h سb0اه�ها

   أح� م�kلFها- ًغ>�ا ع<H–ن وت�O أن� 
ِ فأن� ال�l أت�F لOي تFdي ت�اث األج�اد ْ ُ  

   وت>�ق ال<�1ءات الق��Lة
  !!!ى و`<H )ع� ألفي عام أن� رجع� إل

  رجع� لOي ت�dا ��ه لألب�
  . hي ت<هل م% العZل و�GFg أل`فالH ت<اول س�% ه�ه ال�الد

  ه: ل% ی�h�0ك ت<ع: )ال�احة والF�Z<ة
   ل% �Lهل�ك �Fkhا م% ال�ق�

   ه: ل: �1�Lوك ال��dقة
  ُّ ه: ل: �1�Lوك ال��dقة ال��ة والقاتلة

 Hق�ل�ا لL :ه:إن ه<اك ق�ما آخ: ه: لOل ملZوالع %�Zنا ی�ع� أن ال�Fن��% غ  
Hق�ل�ا لL :ل<ا في ت<اوله ، ل xًإن ه<اك ش��ا آخ�:  وأنه ال ح  
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H(إن ه<اك )ع@ ال�عاع :  ه: قال�ا ل%FF>FgZا عالج الع: سام ) الفل�h :ال�ی% )اإلم�ان معال?0ه
 Hفي أم���ا، و�ق�ل� ل ��d�0�م نفـ� ل�اذا ال ن0عل: م% ت?ـارب حل�ف<ـا ا: ناله<�د الZونـ xألك1ـ� واألوثـ

  ال�سائل
  ن نd% م�Nd0و ص�dح، لO<ه ال>�اع على ال�ج�د

   وhل شيء ��ه م�اح
   ع<�نا اق�0ض�ا م% م��افFلي م<ه?ه

Hل� لdL أن تفعل ما Hإم�ان(  
   لH>O س�عان ما ت>g�م )ال��dقة ال��ة Lا إسdاق

Hأسأت أل`فال Hف أنb0O0وس ،Hة ح�اتpFg�( س0ع�0ف   
  ن�عاع ل��Z ه: اله<�د ال��d ال�ی% یd0�ث� ع<ه: فهYالء ال

 H>ا ه�ه ال�#��الت في ذه�kالء ال�ی% بYُخ�زق�ك" ه َ ْ َ!!! "  
إن هــYالء ال�عــاع لهــ: قــ�رة F1hــ�ة فــي تغFFــ� تــأث�F األشــ�اء ..  حقــا، هــ: لــ: Lق�لــ�ا لــH ال��dقــة

ّفال�Z% والعZل الل�ان �0ZL�مان ل�ف� اإلنZان )ال�dاة ح�له هYالء ال�ع اع إلى س: زعـاف تـ0Zل� )gع�ـه ُ
  !.لH>O س�عان ما ت�d0ل إلى جkة هام�ة 

  ًإسdاق، إذا h<� م>��ا على الق�وم رغ: ن>ائdي
 iـ�Fh ـاة فـي�dان�ـا( إذا ضق� ذرعـا )ال�hـ� ) عاصـ�ة أوOوأردت القـ�وم لـ�الد الفـ�ص ال�اعـ�ة فف

ًمل�ا مل�ا ً  
Hس�ف xb0ي ت�Oتق�م ه<ا ل Hأن تعي أن Hعل�   

  إسdاق م#روع في ه�ه ال�الد ال��ت Lا 
   في ش�ارعها وفي ج�الها وفي هNابها وفي أزق0ها وفي ال#رقة ال�اك<ة ل��dها

   وفي ه�ائها أNLا
  "أرض تأكل ساك<Fها"إسdاق، هي �hا قال�ا ق��Lا 

   إسdاق، ال أخ¤�H أن<ي وعلى ال�غ: م% أن<ي أكف� )�ل ما جاء في الG0O الق��Lة
ی% رف�Nا دخ�ل ه�ه ال�الد مع نF1ه: م�سى، لق� فعل�ا الbيء ال>�dح، فإن<ي أح�0م أج�ادنا ال�

  ال�0ه في ص�dاء سF<اء وال��  على أوراق الb?� الbاحG أفNل م% أن ت��ت ه��ا
Hل االح�0ام لOي فdاق، إذا ص��� على الق�وم على ال�غ: م% ن>ائdإس  

   أن� إنZان مق�ام تxd0Z االح�0ام
  !!.أl شيء الف�اءلO% عالم ال�dN0ة وم% أجل 

�dع>ا م�سى ال0ي شق� ال�h ��L %ل Hاق، س�فdنإس  
ن ول% ��L أح� فF<ا hال�لH داود، ال Lغ�رك ما Lق�ل�   ن

   ال�ع�hة ل: ت<0ه )ع�
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   hل ح�یkه: ع% ان0>ارات خ�اع
ن لOــ% أl ان0ــ>ارات تلــH ال0ــي لــ: ت?عــل الفلــL %FF>FgZــZل��   )ال��dقــة ال0ــي - علــى ضــعفه:- ّ

  ن���ها
>ارات تلH ال0ي ل: تق<عه: أن ی�0ل�ا ع% اإل�Lان )آLات ق�آنه: و�Qعـ� الـ�ب لهـ: )ال<ـ>�  أl ان0

  م% ج�ی�
  ..إسdاق أخي، F�Lل لي أن ال�ع�hة ق� ب�أت لل�0

Hاق أخي، رح�ة )أ`فالdارجع ون:.. إس!!  
 ��bال �F١/٤/٢٠٢١م�قع ب  

*** 

  اخ�ار )االن?لF#�ة
U S Federal Judge Dismisses Lawsuit Filed by Jewish National Fund 

against Palestinian Rights Nonprofit 

 
Lawsuit “Not Persuasive,” Judge Rules 

Washington, D.C. – A federal judge dismissed a lawsuit filed by the Jewish National 

Fund (JNF) and others against a U.S.-based Palestinian rights organization. The JNF had 

accused the US Campaign for Palestinian Rights (USCPR) of engaging in “material support for 

terrorism,” citing their speech and expressive activity, including their support for the 

Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions movement. The JNF—a quasi-state institution 

in Israel that acquires and administers land for the sole benefit of the Jewish people—also 

sought to hold the USCPR liable for their participation in the “Stop the JNF” campaign, an 

advocacy campaign that sought to highlight the JNF’s own unlawful and discriminatory 

practices.  
In an opinion handed down yesterday afternoon, the court characterized the plaintiffs’ 

arguments as, “to say the least, not persuasive.”  
“We have been looking forward to this day and welcome the court's decision,” said 

Ahmad Abuznaid, USCPR Executive Director. “This should reinforce to all advocates of 
freedom for the Palestinian people that we will not be silenced, siloed, or stopped. Justice for 

all is the only way forward.”  
Attorneys say the lawsuit was replete with outlandish allegations of guilt by association, 

seeking to hold USCPR liable for acts it has no connection to, including “incendiary terror 
balloons and kites” sent from Gaza during the Great Return March, in which Palestinians 

protested to demand their internationally protected right to return to the villages from which 

they were expelled in 1948. By contrast, specific acts alleged against USCPR consisted of 

wholly lawful activity to achieve lawful ends: expressing support for the Great Return March; 

serving as a fiscal sponsor for BNC (Boycott National Committee); and participating in a 

campaign to end support for the JNF. Detailing social media posts of non-defendants with 

which USCPR is allegedly affiliated—posts that themselves did not advocate unlawful 

activity—JNF and the other plaintiffs argued that USCPR’s expression constituted “material 

support” for terrorism, and trespass, public nuisance, and tortious interference with JNF’s 

business relationship—a conclusion the court roundly rejected today by dismissing the case.  

“The smearing of human rights advocates as terrorists is a troublingly common and 

dangerous tactic. The JNF’s complaint perversely cites our clients’ human rights advocacy in 
an attempt to support their ultimately fruitless effort to hijack U.S. courts,” said Diala Shamas, 

a staff attorney at the Center for Constitutional Rights. “We are glad the court did not let these 
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meritless claims stand, and we hope this marks a turning point that discourages private actors 

seeking to weaponize terrorism laws to silence their critics.”  

Lawyers say the lawsuit was part of a broad and growing pattern of suppressing 

activism in support of Palestinian rights, a phenomenon that the Center for Constitutional 

Rights and the organization Palestine Legal have documented and called the “Palestine 

Exception” to free speech. The organizations report the widespread use of administrative 
disciplinary actions, harassment, firings, legislative attacks, false accusations of terrorism and 

antisemitism, and baseless legal complaints. Palestine Legal has responded to 1,707 incidents 
of suppression targeting speech supportive of Palestinian rights between 2014 and 2020. See 

their2020 Year in Review. 
Today is the third anniversary of the start of the Great Return March, and Land Day, 

which commemorates the 1976 general strike and marches by Palestinians protesting further 
Israeli annexation of their land.  

The Center for Constitutional Rights is counsel in JNF v. US Campaign for Palestinian 

Rights with cooperating counsel Judith Chomsky, Beth Stephens, and Michael Deutsch.  

Ccrjustice 30/3/2021  

*** 

Mentally Disabled Palestinian Shot 
in the Back and Killed by Israeli Police 

 

33 year old Munir Anabtawi from Haifa was killed by Israeli police on Tuesday in Haifa, in the 

northern part of what is now Israel. Munir was mentally disabled and his mother had called for 
an ambulance when he left the house distressed, hoping that he could be taken to the hospital 

for treatment. Instead of an ambulance, Israeli police arrived and shot him 5 times in the back. 
The mother of Munir Anabtawi accused officers of killing her son “in cold blood”. 

She told the Arabs48 News Agency, “Police killed my son in cold blood instead of helping 
him. They interrogated me without informing me of the death of my son”. 

Itaf Anabtawi told reporters that her son “posed no threat, nor had he been violent before”. She 

said that she believed he was acting erratically because she had refused to give him money for 

cigarettes. 

Israeli police claimed that they were called to the Wadi Nisnas neighborhood in Haifa to 

respond to a complaint about a domestic disturbance. 

They claimed that Munir ran toward them with a knife, lightly wounding one officer. 

An officer then shot Anabtawi five times killing him. 

Munir’s aunt told Israel’s Channel 13 that the police were not his target, saying that he wanted 

“to kill himself with the knife, not the police”. 

“They have guns. (Why not) shoot him in the leg? Shoot him in the hand.” 

Israeli authorities say they are investigating the officer involved in the shooting. 

Palestinian-Israeli members of the Israeli Knesset (Parliament) have raised concerns over the 

Israeli police handling of the situation, saying that it is just the latest incident demonstrating 
their racism against the Palestinian citizens of Israel. 

Palestinians make up 20% of Israel’s population (not counting the 5 million Palestinians who 
live under Israeli military occupation in the West Bank and Gaza, who are not citizens of any 

state, but live under Israeli martial law). 
MK Ayman Odeh slammed what he called Israel’s “aggressive treatment” of its Palestinian 

citizens. 
Israeli police have faced numerous accusations of excessive force against Palestinians inside 

Israel, while Israeli military forces who govern the West Bank and Gaza have faced similar 

accusations of targeting Palestinians with mental or physical disabilities, and resorting 

immediately to deadly force without attempting any other kind of non-lethal response. 

2021-3-31International Middle East Media Center   
*** 
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Israel's program of Palestinian land theft 

goes on undisturbed 
 

By Ghada Karmi 
The centrality of the struggle for land has always been fundamental to understanding the 

Israeli-Palestinian conflict. 
It is at the heart of two major events whose anniversaries fall due on 30 March. The first, Land 

Day, commemorates the surge of Palestinian resistance to the takeover of their land by Israel in 

1976; and the second marks the start of the Great March of Return in 2018, when thousands of 

Palestinians in Gaza demonstrated for the right of refugees to return to their confiscated lands 

in Israel. 

From the start the Zionist movement was predicated on the acquisition of an empty territory on 

which to establish a state exclusively for Jews. Since no such land was available in the 

Palestine of the time, it had to be carved out, first by purchase, and later by war. 

The land-grabbing journey 

As Jewish immigrants began to arrive in the country in increasing numbers after 1917, Zionist 

organizations such as the Jewish National Fund and the Palestine Jewish Colonization 

Association set about buying Palestinian land, provided it was untenanted at the time of 

purchase. 

Many Arab landowners living outside Palestine, in addition to a minority of Palestinian 
peasants, sold them land. These sales were mainly motivated by economic necessity, since the 

Zionist organizations had access to foreign funds unavailable to Arabs. 
Years of intense Zionist effort, however, yielded disappointing results. By 1947, and despite 

their funding and connections to powerful supporters of Zionism, these organizations had 
acquired no more than a meagre 6.7 percent of Palestine's land. 

But this disappointment was soon reversed by the Arab-Israeli war of 1948. In that war Israel 
captured 78 percent of Mandate Palestine, taking large swathes of Palestinian land, mostly 

untenanted thanks to population flight and expulsions in the war.  

After 1948 the new Israeli state swiftly enacted a series of laws designed to acquire more 

Palestinian land by pseudo-legal means. These included the 1950 Absentee Property Law, 

permitting the state to take over Palestinian land and property in their owners' absence; and 

soon after, the 1953 Land Acquisition Law, which introduced a new category of "state lands" 

and "closed areas". 

This had the effect of making the state the majority owner of the land, which was to be 

permanently out of the reach of its previous Palestinian owners. 

Subsequent events up to and including the 1967 Arab-Israeli war, that put Israel in occupation 

of the rest of Palestine, have been stages on the same land-grabbing journey. Today, Israel's 

settlements have meant that Palestinian ownership of West Bank and East Jerusalem land has 

shrunk to under 13 percent. That is set to diminish further as the settlement process continues 

with further land loss.  
This is the background to the dramatic protests of Land Day in 1976. Their trigger at the time 

was the Israeli government's plan to expropriate thousands of dunums of Arab land in the 
Galilee to build Jewish industrial villages. In line with the Israeli government's 1975 "Galilee 

Development Plan" to expand Jewish settlement, it would accelerate Judaization of what was a 
majority Arab area.  

A turning point 
On 30 March a general strike was called, and widespread demonstrations in Arab towns 

erupted from the Galilee to the Negev. Thousands marched in protest, while solidarity 

demonstration were held in the Occupied Territories and the Palestinian refugee camps in 

Lebanon. 
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Unexpected at the time from what had been a largely quiescent Arab population, Israel was 

alarmed and deployed thousands of police, army units and tanks to quell the protests. Six Arabs 

were killed, hundreds wounded, and hundreds more arrested. 

Land Day, as it became known, was a turning point. It was the first time since 1948 that the 

Arabs in Israel acted as a national collective, refusing to accept the theft of their land after 

years of control by Israel's military rule. Land Day was an expression of national pride and 
self-confidence. It marked the assertion of an Arab presence that Israel's politics could no 

longer ignore, and the starting point for Arab political participation in Israel.  
From that time to this, Land Day has been commemorated annually by Palestinians 

everywhere. In 2018 it was marked by the start of another great Palestinian protest over land. 
The Great March of Return saw 30,000 Palestinians in Gaza demonstrate near the Israeli 

separation fence of electrified barbed wire and sensors. It was a peaceful protest, demanding 
the right of refugees to return to their lands and an end to the blockade of Gaza. Intended to last 

from 30 March to 15 May, Nakba Day, the same protests took place every Friday. 

A double heroism 

As in 1976 Israel retaliated with murderous violence. Between 30 March and 15 May 2018 an 

estimated 110 protesters were killed, and 13,000 wounded by a combination of sniper fire and 

drones. By the time the March of Return was halted by Hamas in December 2019, 214 people 

had been killed, and 36,000 wounded. Of these, 1,200 needed long term rehabilitation 

following bone infections and limb injuries. Israeli soldiers seemed to be using a "shoot-and-

maim" policy, deliberately targeting the legs of protestors to cause maximum disability. 

Gaza's health system, damaged by years of blockade, understaffing, and equipment and power 

shortages, has been unable to cope with the toll of so many injured. Yet that did not stop 

Palestinian youth braving death and injury each week for nearly two years, and creating a new 

Palestinian legend to commemorate on 30 March.  

Israel never changed course in the face of that double Palestinian heroism celebrated on Land 
Day. It went on to build "Development towns" for Jews, 26 by 1981, with the effect of altering 

the Galilee's demography in favor of Jews. 
In Gaza, likewise, the blockade continues, and Israel's pretext of its brutality as self-defense 

against the Great March of Return has been accepted by many Western governments. Its 
program of Palestinian land theft goes on undisturbed.   

But for Palestinians on 30 March, Land Day continues to be an inspiration, and a tribute to the 
just struggle of an unbowed people for their land. 

 

2021-3-31Palestinian Information Center   

***  

Three European universities end agreements with illegal Israeli settlement-

based Ariel University 
 

RAMALLAH, Wednesday, March 31, 2021 (WAFA) - Three preeminent European academic 
institutions have ended agreements with Ariel University over its direct involvement in Israel’s 

violations of international law, according to a press release. 
Ariel University is located in an illegal Israeli settlement on occupied Palestinian land. Israel’s 

settlement enterprise constitutes a war crime under international law, and the European Union 
and its member states do not recognize Israeli sovereignty over the occupied Palestinian 

territory, including East Jerusalem. 
In early March, the University of Valencia confirmed it will not implement a collaboration 

agreement with Ariel University in line with the university's commitment to human rights. 

During a meeting of the University Senate on 11 March, Rector María Vicenta Mestre Escrivá 

stated that the agreement had never gone into effect and that the University of Valencia would 

not be signing the agreement with Ariel University. 
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The agreement between the two universities was first approved in May 2019. It was suspended 

and placed under review just months later following protests from the student union BEA over 

Ariel University’s direct role in Israel’s military occupation. The rector’s decision followed 

meetings with and mobilizations by student and teachers unions BEA, Acontracorrent, SEPC 

and STEPV - Intersindical as well as the BDS group in Valencia. 

In December 2020, the Institute of Technological Research (IRT) Antoine de Saint-Exupéry 
confirmed it ended a collaboration agreement with Ariel University. Academics in France had 

written to the university and the French Ministry of Higher Education, Research and 
Innovation, stressing France’s obligations under international law. 

The French ministry had assured academics in 2014 that there were no educational or research 
collaboration agreements with Israeli settlement institutions such as Ariel University. 

The University of Florence has ended an international mobility agreement with Ariel 
University. Last year, the university responded to academics in Italy saying that “international 

mobility agreement with Ariel University has been suspended”. In a February 2021 email, the 

university confirmed that “Ariel University was not included in the Call for Extra-EU Mobility 

for 20/21”. 

The No Ariel Ties campaign welcomed the news. 

 "We commend the University of Valencia, IRT Saint-Exupéry and the University of Florence 

for taking steps to uphold their moral and legal obligations not to assist Israel’s grave violations 

of international law," it said. 

The University of Florence, however, maintains a cultural and scientific collaboration 

agreement between Ariel University and the faculties of Architecture (DIDA) and History, 

Archaeology, Geography, Fine and Performing Arts (SAGAS). 

Consistent with the principled decision to end the mobility agreement with Ariel University, 

the University of Florence must now end all institutional ties with Ariel University in line with 

the European Union and Italy’s clear position on the illegality of Israeli settlements, said the 
organization. 

Etienne Balibar, Anniversary Chair of Modern European Philosophy, Kingston University, 
commented: "Facts on the ground can never be transformed into a right. The advances of the 

State of Israel, supported by a powerful regional and global coalition, to expropriate the 
Palestinians and annihilate them as a people, do not mean that all resistance is now futile. We, 

too, must resist. That’s why we should welcome the decision of European universities to end 
their cooperation with Ariel University and hope that their example will be followed by many 

others." 

In a legal opinion, renowned South African legal scholar John Dugard noted that Ariel 

University “is part of an illegal and criminal enterprise under international law”. He has 

described Ariel University as “an institutional creature of a system of apartheid established by 

Israel in occupied Palestine…designed to legitimize and bolster an illegal occupation.” 

Authoritative Palestinian higher education bodies, supported by esteemed academics, are 

calling on all international institutions to end or refrain from establishing institutional ties with 

Ariel University, in the spirit of defending academic freedom and fundamental human rights 

for all. 

More than 500 European, Israeli and other scholars recently signed a letter urging the European 

Union to stop legitimizing Ariel University via its taxpayer-funded research programs. 

2021-3-31Wafa   
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PM Shtayyeh calls on Europe to pressure Israel to allow Palestinian 

elections in East Jerusalem 
 

RAMALLAH, Wednesday, March 31, 2021 (WAFA) – Prime Minister Mohammad Shtayyeh 
today called on Europe to pressure Israel to honor agreements with it including allowing 

Palestinians in occupied East Jerusalem to participate in the coming legislative elections 
scheduled for May 22 and the presidential elections planned for July 31. 

Shtayyeh told European Union (EU) diplomats he met with in Ramallah that Palestinians in 

Jerusalem must participate in the elections, whether by voting or as candidates, as per the 

agreements signed with Israel. 

"Elections are the gateway to ending the division and renewing democracy," said the premier, 

stressing that elections are a public demand. 

Shtayyeh further discussed the importance of sending international observers to monitor the 

electoral process and to overcome any Israeli obstacles. 

EU Representative Sven Kühn von Burgsdorff said the EU has sent a formal request to Israel to 

allow the entry of international observers to monitor the elections, but no response has so far 

been received. 

2021-3-31 WAFA  
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