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

Bذل Dاس<.Fمع ح=8 ال.ق��� وم�ض�عه أو األخ�ار ال.ي ت�د في ال.ق��� ل. 
 ةHم$ الغا $F"Jاب ال".�ج"ة ال"قاالت &ع< ال.ق��� ت.Lأو ّل �Lمف $FFMغ� $�

س�اء ال"�P�ة أو ال"عارضة  ّوUس�ائFلFF$ ه� إب�از وجهة ن�3 هPالء الL.اب
  .ف�صة اإل^الع على وجهات ال>�3 ال"].لفة ئلWYاسة إس�ائFل، م"ا ی.Wح للقار

  ل`a& مي�Fا ال.ق��� اإلخ�ار الbو الق�س &إص�ار هPaة لWLتق�م الل=>ة ال"لe ن
 $FF".وال"ه $FF<ورقي ی�زع على ال"ع �gألف ٢٥٠إضافة إلى ت�ز�عه على ن 

 .نY]ة إلL.�ونWة
  ا"j ،ة مالح3ات أو اق.�حاتHله ال.ق��� أ:H $"ع� الل=>ة أن ت.لقى مYو�

Dالل=>ة &إرسال ال.ق��� ل"$ ی�غ Dت�ح. 
  ة على<F/"ال.�اصل مع الل=>ة على اله�اتف وال"�اقع ال $`"H ةHه الغاbوله

  غالف هbا ال.ق���
  

  نPaو الق�سالل=>ة ال"لWLة ل
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�.g"الm 
  االردن والق�س

 ات: ك>عانWgJ.وال noات على ال"�ا�pوالق�س ع>�ان ال �F"نالهاش  $FrYت=اه فل
  ٥  وج�ه�تها الق�س

 $FF<FrYوجه�ده ال�اع"ة للفل Bاعة لل"ل=aال noق�رو ال"�اH �Fنمق�س   ٦  ن
  

  نشPو سWاسWة
 $ومل.!: دودی tابr.ة مW<FrYة الفلWJاب األردني ت=اه القr[٨  مال  
 ل أق�اله إلى أفعال��g.ال"=."ع ال�ولي ب Dالrة تW<FrYة الفلW١٠  ال]ارج  
 األق:ى �="Y"ام الg.الق $F<^�.Y"ر م$ دع�ات الbgH يM١٠  ال/�ل"ان الع�  
 ةW<FrYه�م ال">ازل الفل noة ت�ع� االح.الل ل��g."١١  األم8 ال  
 ام األق:ىg.ي ت!ام>ا مع دع�ات اق<FrY١١  اس.>فار فل  

  

  �اءاتاع.
 ا ٨٨١< �̂.Yا"ً مWلFاألق:ى خالل " ًإس�ائ �=Y"ا ال�"g.ام٥اقH١٢   أ  

 في الق�س $FF<FrYف� فلr.[یهاج"� و� �FلFنج>�د إس�ائ ن   ١٢  ن
 ها م$ االح.فFاو�ة &ع� م>ع أهالYWwاو م$ األس�ام�اجهات في الYWwال xل &]�وج م�حe  ١٣  

  

اع.�اءات/ تقار��   
 ك>عان :�=Y"ام الg.ةال�ع�ات القW<ب دی�g١٤   األق:ى إعالن ساف� ل  
 ا} فيMاف وال�L.األق:ى"دع�ات لالع "$F<^�.Y"امات الg.ال اقaم إلف�F١٥   ال  

  ع.قلH ا٥٤٢٦االح.اللW<FrY١٧  ً فل  
  

  تقار��
  ع>�ان xgت)�"H $ام لg.األق:ى) االق �=Y"العام دفاعا ع$ ال �Fًدع�ات لل>ف ٌ  ١٨  
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   ل8Lنااخ.�

 <=و الق�سم$ م`.�ة اللPa١٩  نة ل  

 ةWات مق�سW:[ة:شWدمحم ب$ أح"� ال"ق�س x<ة ب�F/٢٠  )هـ٦٧٤-...: ( ح  
  

  آراء ع�WMة
 >Wاألب xF/فـي ال Bال"ل ..$r<واش xFساع.ه على ت�ق ��JH األوس� �a٢٠  قال  
 اj�Fألم Bات.. ز�ارة ال"ل�Fوال".غ xاب�pال $F٢١  ب  
 ی/.لع ا ebان الrW.ةنال"=."ع ال�ولي وج>� االسW<FrY٢٢  الرض الفل  

  

  اخ�ار &االن=لF!�ة
 Israeli police and settlers raid Jerusalem’s Al-Asqa, assault 

worshipers. ٢٤  
 Israeli Soldiers Assault And Abduct Several Palestinians In 

Jerusalem. ٢٤  
 PA urges UN Security Council to take action against Israel's 

ethnic cleansing. ٢٥  
 UN calls on Israel to stop demolition of alestinian Homes. ٢٥  
 Scholars union calls for preventing Israeli extremists from 

storming Al-Aqsa. ٢٦  
 5,426 Palestinians arrested by Israel in 2021: NGOs. ٢٦  
 Palestinians Demand Release of Body of Slain Woman near 

Jerusalem. ٢٧  
 Beitar soccer club drops match with Barcelona for refusing to 

play in Jerusalem. ٢٧  
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  االردن والق�س
  نالهاش"�F والق�س ع>�ان ال�pات على ال"�اno وال.WgJات: ك>عان

  ت=اه فلFrY$ وج�ه�تها الق�س
  

ًیــ�م ال]"ــ�W مه�جانــا ن.ــاج واإلعــالم وال.�ز�ــع الف>ــي  ن3"ــx شــ�jة ال.ــاج لإل–eال.ــاج اإلخ�ــار 
ًو^>Wا م."F!ا &ع>�ان  ع�Mي ت=اه القWJة ال"�j!�ة ي وأردنّوق� ع/� ع$ وج�ان jل ، )نالهاش"�F والق�س(ً

نفلــFrY$ وج�ه�تهــا القــ�س، فالقــ�س والهاشــ"�F ع>ــ�ان ع��ــt ودلFــل علــى ع"ــt ال"�تLــ!ات ال.ار�]Wــة 
  .ً ش�wا وWoادة &أهل>ا في فلFrY$ والق�سردنWة ال.ي ت��M األس.�اتW=وال�ی>Wة واإل

ي ردنـلى ان ال"�oـn األنوأك� أمF$ عام الل=>ة ال"لWLة لPaو الق�س ع/� هللا j>عان في jل".ه ع
الpابx وال�اسخ &�Wادة جاللة ال"لB ع/� هللا الpاني ب$ الFYg$ حف3ه هللا صاحD ال�صاHة ال.ار�]Wة على 

Wًة وال"WgWYة فـي القـ�س سـ�Fقى Hـ�FY دائ"ـا علـى نه=ـه األصـFل فـي دعـ8 األهـل فـي سالمال"ق�سات اإل
>Wـ إلـى فلFrY$، فه� تـار�خ حـي وشـاه� HعFـ� ة والق�مWـة &rـ�الت وتـWgJات ال=ـ�W الع�Mـي الـbاك�ة ال̂�

 م�ی>ـة أسـ�ارم علـى ١٩٤٨ي الeb ق�م الaه�اء وال=�حى مـع أخ�انـه العـ�ب وال"ـYل"F$ م>ـb عـام ردناأل
m فلFrY$ وما ت!ال دماؤه8 ال!Wjة تع�r ال�p وت�ع� في ال>ف�س دروس أراضيالق�س وعلى jل ش/� م$ 

  .�وMة فلFrY$ وحt أهلها في أرضه8 ال.ار�]Wة عألجلالa=اعة واإلق�ام وال.WgJة &ال�وح 
نوأضــاف j>عــان ان الل=>ــة ال"لWLــة لــPaو القــ�س فــي هــbا ال"ــPت"� تjPــ� أن ال.قــ�ی� الــ�ولي لل�صــاHة 
 tـgة تعـ!ز مـ$ دعـ8 الW=Wـ!ة إسـ.�اتFjة هـي رW"ـة الهاشـHة وال�عاHق.ه داللة على ان ال�صاWة ه� في ح�W"الهاش

 ال�ولة الفلW<FrYة وعاصـ".ها القـ�س وUقامة &"ا في ذلB الtg في تق��� ال":�F الفلFrY>ي في ال"gافل ال�ولWة
م، j"ـا تـ�ع� الل=>ـة أم.>ـا إلـى ال�حـ�ة وال.ـJام$ فهـي الـF/Yل ال�حFـ� السـ.عادة ١٩٦٧الWo�aة على ح�ود عـام 

  .e ال"g.لة ال.ي jان الD/Y في ضWاعها ال.x.a الع�Mي وال.آم� االس.ع"اراألراضي
 أنه وفي إ^ار ال=ه�د ال�بل�ماسWة األردنWة ال>raة فان ال]rاب الهاشـ"ي وخلفـه الـaعD وأضاف j>عان

  . ب.tF/r ق�ارات الW��aة ال�ولWةوUل!امها rHالD العال8 ال�g الJغ� على إس�ائFل األصFلاألردني 
ور الهاش"ي وأك� j>عان في jل".ه ان اإلس.�اتW=Wة ال"rل�Mة هي تع!�! ال.��Wة &القWJة الفلW<FrYة وال�

 الــ:ه�Fني وروای.ــه اإلعــالم ل"�اجهــة اإلعالمWــةفــي الــ�فاع ع>هــا، األمــ� الــeb ی.rلــD بــbل ال"!�ــ� مــ$ ال=هــ�د 
 العــام العــال"ي ومgــ� اله��ــة الgــJار�ة الــ�أe ال.ــي تهــ�ف إلــى خــ�اع واألســا^�F األكاذیــDال"!�فــة القائ"ــة علــى 

  .الع�WMة اإلسالمWة وال"WgWYة في فلFrY$ والق�س
ــW<FrYة وال.ــار�خ الF/Lــ� لــألردن وأضــ ــى غــ�س القــWJة الفل اف j>عــان ان الgاجــة الFــ�م هــي الع"ــل عل

وWoادته الهاش"Wة وما ق�مه م$ تWgJات للbود ع>ها وح"ای.ها م$ غ�rسة االح.الل اإلس�ائFلي، وذلB مـ$ خـالل 
والع"ـل علـى ت�ر�ـYها j"ـادة تnWpL ال.��Wة بهbه القWJة في ال">اهج ال�راسWة في ال"ـ�ارس الg`�مWـة وال]اصـة 

ً ولxYW اخ.Wار�ة في ال=امعات الg`�مWة وال]اصة، وجعلها الaغل الaاغل ل>ـا ج"Wعـا ل.�قـى فـي الـ�F"J إج�ار�ة
  .وال�ج�ان على ال�وام

  e١٦/٧/٢٠٢١ال.اج اإلخ�ار 
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$FF<FrYوجه�ده ال�اع"ة للفل Bاعة لل"ل=aال noق�رو ال"�اH �Fنمق�س  ن
   D.ي األغ�ا. د- كg.تف  

قال"�no االردني الpابW�& xادة جاللة ال"لB ع/�هللا الpاني ت=اه الق�س والgق� ال"�aوعة 
للaعD الفلF<rYي، jان والزال الY>� وال�اع8 لل:"�د الفلFrY>ي، في الgفا� على ال�اقع القان�ني 

 واالع.�اءات وال.ار�]ي لل"�ی>ة ال"ق�سة، وح"اHة ه��.ها ال�ی>Wة والpقا�Wة، امام مgاوالت ال.ه���
ال"Y."�ة م$ ق/ل ال"g.ل، فال"�اno الa=اعة ل=الل.ه ش`لx دائ"ا خ� ال�فاع االول في افaال 
 Dعaل م$ ص"�د الF<اوالت الgال�اقع في ال"�ی>ةال"ق�سة، وم �Fل الهادفة الى تغ.g"ات الrr[م

  .لtg واالرضالفلF<rYي، وجعلx م$ مه"ة االح.الل اك�p صع�Mة في م�اجهة ال"ق�سFF$ أصgاب ا
ال�اللة ال.ار�]Wة الع"Wقة ال.ي Y=H�ها جاللة ال"لB م$ خالل ال�عاHة الهاش"Wة لل"ق�سات 

�ف شاه�ا على ع83 ال�سالة ال.ي gH"لها جالل.ه في ح"اHة تٍمWة وال"WgWYة �jاع وحام لها، االسال
  .االنLارقال"ق�سات وحق� الaعD الفلF<rYي، في وجه jل االدعاءات ومgاوالت ال.!�nW و

جاللة ال"لB وM"ا p"Hله م$ ش��Wة هاش"Wة تار�]Wة ودی>Wة، اس.L"اال ل"�FYة الهاش"FF$ االخWار 
نفي رعاHة ال"ق�سات، وامانة ال�سالة ال.ي ح"لها الهاش"�F ع/� عق�د ال!مان، ی�اصل جالل.ه ال�ور 

جالل.ه وفي jافة ال"ق�س �jاجD تار�]ي وهاش"ي ودی>ي، دائ"ا jان ه>اك سعي م.�اصل م$ ل�ن 
ال"gافل واللقاءات ال�ولWة واالقلW"Wة ل.Yل�W ال�Jء على القWJة، واقامة تgالفات اقلW"Wة ودولWة مYان�ة 
قت�ع8 القWJة الفلW<rYة وحق� ال"�aوعة الهلها، وال.أكF� على م`انة الق�س والtg الهاش"ي في 

  .رعاHة ال"ق�سات في ال"�ی>ة ال"ق�سة
ا ع$ ح"اHة ال"Y=� األق:ى ال"�ارك ال�gم الق�سي الn��a، فال"الح8 االردن ل8 ی.�ان ی�م

ال��rلWة االس�rر�ة لل/�اسل ال=�W الع�Mي على أس�ار الق�س الn��a خ�F شاه� على ع83 ال.WgJات 
>ي واقامة دول.ه  ال.ي ق�مها االردن وWoادته دفعا ع$ الtg الفلYrY>ي ونFل حق�قه على ت�ا&ه ال̂�

  . الn��aوعاص".ها الق�س
ال"لB &"ا p"Hله م$ ش��Wة دی>F>ة وتار�]Wة وقان�نWة ه� صاحD ال�صاHة على األماك$ ال"ق�سة 
في الق�س الn��a، وعلى jامل ال�gم الق�سي الn��a، وله الtg في بbل jافة ال=ه�د القان�نWة 

  .للgفا� علFها، وخ:�صا ال"Y=� األق:ى
�اصلة األردن ل=ه�ده في ال�فاع ع$ القWJة اك�وا أن مو» ال�أe » نمق�س�F تg�ث�ا الى

الفلW<rYة وعلى رأسها الق�س Hأتي، انrالقا، م$ مPYولWاته ال.ار�]Wة، ال"."pلة &ال�صاHة الهاش"Wة 
ال.ار�]Wة ال.ي ی.�الها جاللة ال"لB ع/�هللا الpاني ودوره في ال�فاع ع$ ال"ق�سات اإلسالمWة وال"WgWYة، 

  .لق�س وأهلها، وتع!�! ص"�ده8 على أرضه8وح"ای.ها، وتxF/p ع�وMة ا
قم�ی� دائ�ة ال]�ائ� في بxF ال�a في الق�س وع�J ال�ف� الفلF<rY>ي لل"فاوضات خلFل 
ال.فL=ي قال ان جاللة ال"لB ع/�هللا الpاني jان له ال�ور الهام والفعال في اح�ا} ماتY"ى &]rة صفقة 
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،م�Faا الى اص�ار جالل.ه ال�ائ8 &أن الق�س  الWo�aة مg.لة، وهي عاص"ة لل�ولة الفلW<FrYة &ال�غ8 نالق�
  .م$ jل مgاوالت ال.أث�Fات ال.ي تع�ض لها ال"�no االردني

نوأضاف ال.فL=ي ان ال"�no االردني �W"ا ی.علt &:فقة الق� والق�س jان حاس"ا، وان قWJة 
ردن على ال."BY في ًالق�س تأتي في ا^ار الgل ال>هائي م$ خالل ال"فاوضات، فJال ع$ تأكF� اال

 $Fافة الق�انj هاFة، وت=� عل�g."ق�ارات االم8 ال DYgMلة و.gة وان الق�س هي اراض مWالق�ارات ال�ولe ٍ
ال�ولWة بهbا الaأن، الف.ا الى ان ال"�no االردني jان واضgا رغj 8ل ال"gاوالت والJع�} ال.ي تع�ض 

   لها
ن &]:�ص الق�س، ت�قع ال.فL=ي ان aHه� و�W"ا H]� م�no ادارة ال�ئ�W االمj�Fي ج� &ای�

 �`Wام القادمة سHای�ن خالل اال& Bا ت=اة الق�س، م>�ها الى أن لقاء ال"لWاب=Hال ا�gي تj�Fاالم no�"نال
للق�س م`انة في م�احpات اللقاء االم��`ي االردني في ال/xF االبW< ن�3ا ل"ا ت3gى &ه الق�س م$ 

اصة، الف.ا الى مات3gى &ه ال�الHة الهاش"Wة على ال"ق�سات م$ م`انة واول��ة ل�m جالل.ه ورعاHة خ
  .ٍاح.�ام دولي، م�Faا الى م�no االتgاد االورMي اخ�Fا في ال.اكF� على ان الق�س ارض مg.لة

ولفx الى ان ال�الHة الهاش"Wة على ال"ق�سات ت�ف في �ل ال�3وف ال�ولWة وال�اقع الع�Mي 
اك$ ال"ق�سة م$ االع.�اءات، مjP�ا ن=اح ال"�no االردني ال.اب� الgالي س�ا م>Wعا في ح"اHة االم

  .نوالeb ساه8 في اسقا} خrة صفقة الق� &ال�غ8 م$ jل مgاوالت ال"g.ل ال.ه��� وتغ�FF ال�ضع القائ8
وFM$ ال.فL=ي ان اث� الJغ�} االردنWة على ال=انD االس�ائFلي في وno مgاوالت االق.gام 

ال"ق�سات، م�Faا الى تق�ی� فلFrY>ي ومق�سي لل"�اno االردنWة ال�اع"ة ى علال�FمWة واالع.�اءات 
  .للaعD الفلrY>ي وقFJ.ه

ال"gامWة ال"ق�سWة ال�j.�رة ��ة الFYg>ي قالx ان الaعD الفلrY>ي Hق�ر ل=الل.ه م�اقفه م$ 
ردني على قالقWJة الفلW<rYة وجه�ده ال�اع"ة وال"Yان�ة للgق� الفلW<FrYة، واضافj xان ال�ع8 اال
n��aه وعلى راسها الق�س ال.FJي وق<FrYالفل Dعaال:ادق لل �Fقي وال3هW�gال �<Yال�وام ال.  

وقالx الFYg>ي ان ال�ور االردني وماHق�م &ه جاللة ال"لB ع/�هللا الpاني aH`ل دورا اساسWا 
bة الى ان ه�Faة، مWاسWة وسWار�ة وثقا�Jة وحW<ا له ا&عاد دیW=Wر�ا واس.�ات�gل ثقال ًوم"gH ا ال�ور

 n��aفا� على الق�س الgفي ص"�ده8 وفي ال �Fها ال"ق�سFها و�ع."� عل<"pا یWا ودولW"Wا واقلWلgنم
  .ومق�ساتها االسالمWة وال"WgWYة

 وع/� ١٩٦٧ولفx الى ان ال=ه� االردني jان واضgا م>b االح.الل االس�ائFلي ل"�ی>ة الق�س في عام 
ال"�ی>ة ال"ق�سة وته=�F ال"ق�سFF$ م$ ب�Fته8، الف.ة الى ال"�no الgازم والgاس8 الY>�ات ال"اضWة ل">ع ته��� 

  .ض� ال"gاوالت االس�ائFلة ل.غ�FF ال�ضع القائ8 في ال"Y=� االق:ى
 noه ال"�اbي الى دور جالل.ه في لل�فاع ع$ الق�س وال"ق�سات، الف.ة الى اث� ه<FYgواشارت ال

ق.ي تY.ه�ف ال>Fل م$ الgق� الفلW<FrYة وعلى رأسها ماكان Hع�ف الa=اعة في اح�ا} هbه ال"]rrات ال
  .ن&:فقة الق�

 e٣ص/١٨/٧/٢٠٢١ال�أ  



  

 
٨

  نشPو سWاسWة
  ال]rاب األردني ت=اه القWJة الفلW<FrYة م.rابt ومل.!م: دودی$

 

ن أك� وز�� ال�ولة لPaو اإلعالم ال>ا^t ال�س"ي &اس8 الg`�مة ال"ه>�س صـ]� دودیـ$ - ّع"ان 
 مـ$ WDة هـ� خrـاب م.rـابt ومل.ـ!م، ی.>اسـاألردني ال�س"ي والaع/ي ت=اه القWJة الفلFrY>أن ال]rاب 

م�اno ثاب.ة Hق�دها جاللة ال"لB ع/� هللا الpاني، إلH=اد األفt الWYاسي م$ أجل تgقFـt الـYالم الـaامل 
$FF<FrYیل/ي حق� األشقاء الفل ebّوال�ائ8، وال ق ّ.  

ً ال.ي Hق�دها جاللة ال"لB ن=اه� بها دوما، ونفاخ� بها العال8 ّإن ال"�اno األردنWة«: وقال دودی$
ّأج"ع، وال.ي لـ8 تغ�Fهـا �ـ�وف الgـ�ب أو الـYل8 أو ال.ه�ئـة، ولـ8 ت]ـJع لالب.ـ!از، ولـ8 تعقـ� فـي سـ/Fلها 
ّال:فقات في ال]فاء، بل jان علF>ا دوما أن نقـ�م الـaه�اء، وأن نgـاف¡ علـى ع!ت>ـا و�jام.>ـا، فـي سـ/Fل  ّ ً

Jع�الة قn��aة، ودرتها الق�س الW<FrYا الفل<.Fّ ّ ّ«.  
نالهاشــ"�F والقــ�س تــار�خ مــ$ «وأشــار دودیــ$ خــالل jل"ــة لــه فــي ال=لــYة الpانWــة مــ$ مــPت"� 

ــاج لإلعــالم، واإلن.ــاج » ال�عاHــة والg"اHــة ــة فلــFrY$ ال>WابWــة &ال.عــاو مــع شــ�jة ال. ــeb ن3".ــه ل=> نال
ة،  ال]"�W، إلى أن خrا&ات جالی�موال.�ز�ع الف>ي،  Wـة وال�ولW"Wـة واإلقلWلg"ـاني الpع/ـ�هللا ال Bّـلـة ال"لـ ّ ّ

ة وال حــل لقــJاHا  ــة وال=�ه�� ــا علــى أن القــ�س خــ� أح"ــ�، وأن فلــFrY$ هــي قــFJ.>ا العادل ــ� دوم jPّت ــ ّ ّ ّ ً ّ
ّال">rقة أو العال8 دو إH=اد الgل العادل والaامل لها، وفt ق�ارات الW��aة ال�ولWة والقان� ال�ولي ن ّن ّ ّ.  

ــx دو ـــ.ف!از�ة، ولفــ ـــات اإلســــ�ائFلWة االسـ ــي ال"ــــY."� علــــى أن ال""ارسـ ـــى ال.أكFــــ� ال"لLــ ّدیــــ$ إلـ ّ
ّال إلــى م!�ــ� مــ$ ال.ــ:عF� والع>ــف، الــaعD الفلــFrY>ي الــaقtF، لــ$ تفــJي ّواالن.هاكــات ال".Lــ�رة &gــt ا

مgاوالت وهbا ما ل"Y>اه في �Fpj م$ األح�اث وال"�اno، وآخ�ها  « ّوال�فع &ال">rقة ن�g ال.أز�8 وال.�ت�
 tـاع غـ!ة، ومـا رافـrـ� علـى قFلي األخFخ ج�اح، والع�وان اإلسـ�ائWaالقان�ني ألهالي حي ال �Fغ �F=ّال.ه ّ ّ

  .»قذلB م$ ت:عF� وتأز�8 وان.هاك ل"�ادئ حق� اإلنYان
ّك"ــا لفــx إلــى جهــ�د جاللــة ال"لــB الــWYاسWة وال�بل�ماســWة الpFpgــة، &"�جــD ال�صــاHة الهاشــ"Wة  ّ ّ

ــار�]ي ّال.ار�]Wــة علــى ا ّل"ق�ســات اإلســالمWة وال"ــWgWYة فــي القــ�س، مــ$ أجــل الgفــا� علــى ال�ضــع ال. ّ ّ
  .والقان�ني القائ8 فFها

ّوأك� دودی$ في هbا اإل^ار أن ال�صاHة الهاش"Wة ال.ار�]Wة هي أمانة ومPYولWة، ی��فها جاللـة  ّ ّ ّ ّ
ّ &`ــل ح>Lــة واق.ــ�ار مــ$ أجــل الgفــا� علــى ال"ق�ســا ال"لــB ع/ــ� هللا الpــاني ّت اإلســالمWة وال"ــWgWYة فــي ّ ّ

ّالق�س الn��a، ووno االن.هاكات واالس.ف!ازات اإلس�ائFلWة ال.ي تY.ه�ف ع�وMة الق�س ومق�ساتها ّ.  
x علـى ذات ال"�oـn الـ�اع8 لفلـFrY$ والقـ�س،  ّـوأشار إلـى أن الg`�مـات األردنWـة ال".عا�oـة �ل

ًول8 ت.�ان ی�ما ع$ هbا ال�اجD ال�^>ي والق�مي مa.Yه�ا ً  &g�ی� رئ�W ال�زراء ال�j.�ر &�a ال]:اونة َ
 �<Yقى علــى الــ�وام الــ�Fــه أن األردن ســW� �أكــ ebــ�ة ال.ــي شــه�تها القــ�س وغــ!ة والــFّخــالل األحــ�اث األخ ّ ّ



  

 
٩

ًوال"�افع ع$ القWJة الفلW<FrYة والق�س وال"ق�سات، وأن ال""لLـة هـي األقـ�ب لفلـFrY$ واألكpـ� شـع�را  ّ ّ ّ
  .»ّ&ع�الة قFJ.ها

ق�ـــ� ال�ولـــة لـــPaو اإلعـــالم علـــى أن األردن لـــ$ Hفـــ�} &ـــأe حـــt مـــ$ حقـــ� الـــaعD وشـــ�د وز ّن ّ ّ
ّالفلFrY>ي الaقtF، وأن ال""لLة ل8 ول$ ت:"x في أe م�حلة، وأن االح.الل اإلس�ائFلي ی.g"ل مPYولWة  ّ

نج"Wع ج�ائ"ه، الف.ا إلى دور وزارة ال]ارجWة وشPو ال"غ.�FM$ في نقـل ال"�oـn األردنـي الـ�اع8 لل ّ قـWJة ً
  .ّالفلW<FrYة والق�س إلى jل العال8، وفي ج"Wع األنraة وال"Pت"�ات وال">اس�ات ال.ي تaارك فFها

م$ جان�ه، قال العF$ ال�j.�ر دمحم ال"�م>ي خالل ال=لYة ال.ي أدارها اإلعالمي رمJان ال�واش�ة، 
جـ�اح فـي القـ�س، إن ت��nW ال.L>�ل�جWا وخاصة وسائل ال.�اصل االج."ـاعي خـالل أحـ�اث حـي الـWaخ 

ًوالعــ�وان اإلســ�ائFلي علــى غــ!ة أخFــ�ا، شــ`ل تgــ�ال مل"�ســا فــي ن3ــ�ة العــال8 الغ�Mــي للقــWJة الفلــW<FrYة،  ًً ّ
  .ودع"ه هbا ال>�ع م$ ال"قاومة الWYاسWة الYل"Wة الaع/Wة

وأشار في ق�اءته ل>.ائج ح�ب غ!ة األخ�Fة وانع`اسها على القـ�س، إلـى أن األحـ�اث واالن.هاكـات 
سـ�ائFلWة سـاه"x فــي عـ�دة ال�فــاق بـF$ الــYلrة الفلـW<FrYة وح�jـة ح"ــاس &عـ� ســ>�ات مـ$ القWrعــة اإل

وذلــB مــ$ أجــل الــ�فاع عــ$ القــ�س، &اإلضــافة إلــى ال.عــا^ف الF/Lــ� مــ$ ق/ــل الــaعD الفلــFrY>ي داخــل 
مـــع األحـــ�اث فـــي القـــ�س وغـــ!ة، األمـــ� الـــeb انع`ـــ� علـــى الـــ�أe العـــام ) فلـــ�F<FrY الـــ�اخل(إســـ�ائFل 

  .س�ائFلياإل
وأكـ� ال"ـ�م>ي أن القـ�س سـ.�قى جـ�ه� القـWJة ال"�j!�ـة لـ�m العـ�ب وال"ـYل"F$، وأن ال"ــYاس 

  .بها وMه��.ها وتار�]ها ومY.ق/لها یه�د &ع�اقD غ�F مg"�دة
نب�وره، اس.ع�ض أمF$ عام الل=>ة ال"لWLة لPaو الق�س ع/� هللا j>عان مrgات تار�]Wة لعالقـة 

 أن الهاش"FF$ جY�وا م�اno &اسلة وم�aفة في دفاعه8 ع$ الق�س والgفـا� ًالهاش"FF$ والق�س، مjP�ا
  .على ه��.ها ومق�ساتها اإلسالمWة وال"WgWYة

وأشار إلى أن األردن اس.rاع ورغ8 ال.gـ�Hات ال.ـي مـ� بهـا تـF`aل رأe عـام دولـي افـaل صـفقة 
، وأe م�aوع YH.ه�ف ال.]ل� م$ القWJة الفلW<FrYة وحق� الaعD ا قالق�   .لفلFrY>ي العادلةن

ودعا j>عان إلى ض�ورة ت�حF� ال=ه�د الع�WMة وال�ولWة م$ أجل فJح ج�ائ8 وان.هاكـات االحـ.الل 
ناإلس�ائFلي ت=اه الaعD الفلـFrY>ي، الف.ـا إلـى أن الل=>ـة ال"لWLـة لـPaو القـ�س ^ال/ـx &إعـادة تـ�ر��  ً

  )ب.�ا. (م>هاج القWJة الفلW<FrYة في ال"�ارس وال=امعات
  ٣ صفgة �١٦/٧/٢٠٢١ر ال�س.

***** 
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  ال]ارجWة الفلW<FrYة تrالD ال"=."ع ال�ولي ب.��gل أق�اله إلى أفعال
  

^ال/ـx وزارة ال]ارجWـة وال"غ.ـ�FM$، ال"=."ـع الـ�ولي، .... << -  وjـاالت -  األراضي الفلـW<FrYة
Wات ال.rه�F الع�قـي ال".�اصـلة  أفعال ع/� إج�اءات وت�ابj �FفFلة بل=8 االس.rWان، ووno ع"لإلىب.��gل أق�اله 

  ."ج"&tg م�ی>ة الق�س ال"g.لة، وال">ا^t ال":>فة 
 xة"وقالWلي علـى "ال]ارجFه� ال�م� ال"ف�وض &ق�ة االحـ.الل اإلسـ�ائa"ان أم�، إن اس."�ار الWفي ب ،e

 ال"�اoـn الaعD الفلFrY>ي ال Hق�ض أe ف�صة ل.gقtF الYالم على أساس م/�أ حل ال�ول.F$ فق�، وUن"ـا gHـ�ل
، وأح� أش`ال إدارة ال:�اع الع/Wpة �"Jم eة م$ أWل"ات خالj ة إلى م=�دWنال�ول.  

 t^ة خاصـة فـي ال">ـاW<FrYا مف.�حة وش�سة ض� األرض الفلMح� $aH ليFأن االح.الل اإلس�ائ xوأضاف
ال">ا^t إما ع$  به�ف س�ق.ها وقJ"ها &ال.�ر�ج، وض� ال�ج�د الفلFrY>ي ال�^>ي واإلنYاني ب.لB "ج"ال":>فة 

^��t ال.ه=�F &الق�ة، أو مـ$ خـالل ضـ�ب مق�مـات واق.ـ:ادHات وجـ�ده8 وصـ"�ده8 لـ�فعه8 إلـى ت�jهـا واالب.عـاد 
  .ع>ها، في ع"لWة تrه�F ع�قي مY."�ة ی�مWا على م�أm ومY"ع العال8

Yـاة الفلـWا علـى حrلYفا مـWـل سـp"H ebه� ال�م� الـa"ا الbرت ال�زارة م$ م]ا^� ون.ائج هbوحe $FF<Fr
نوح�j.ه8، الف.ة إلى أن ال"F<^�.Y$ ال"YلFg$ وج�W االح.الل ی>فbو االع.�اءات على شع/>ا &a`ل مa.�ك في 

، &"�افقة ودع8 م$ ال"Y.� الWYاسي اإلس�ائFلي mغالD األحWان، وM.�ز�ع في األدوار أحWانا أخ� m.  
 الـ�ولي، أن یـ�رك أن بWاناتــه وشـ�دت علـى أنـه آن األوان لل"=."ــع الـ�ولي، وفـي مق�م.ـه م=لــ� األمـ$

وم�اقفه ال">اهJة لالس.rWان ول=�ائ8 االح.الل اإلس�ائFلي لj xYWا�Wة، إن ل8 تL$ &اتx ت�ف� الغrـاء السـ."�ارها 
 Bف ب.لـ[.Yـة، وتـWف مـ$ ردود الفعـل ال�ول�Yا الـbمع هـ �Hات االح.الل ت.عاrة إلى أن سل�Faها، مFف eوال."اد

  .اإلدانات وال"�اno الa`لWة
  ١٤ ص١٧/٧/٢٠٢١الغ� 

***** 
  ال/�ل"ان الع�Mي bgHر م$ دع�ات ال"F<^�.Y$ الق.gام ال"Y"=� األق:ى

  
>F$ الق.gام ال"Y=� حbر ال/�ل"ان الع�Mي، م$ خ�rرة دع�ات ال"Y.�^.... << -  وjاالت -  األراضي الفلW<FrYة

  ".mذ�j خ�اب الهW`ل""ا YH"ى  ورفع عل8 سلrات االح.الل اإلس�ائFلي في &احاته، �Wاألح�األق:ى ی�م 
نوأك� ال/�ل"ان الع�Mي، في بWان أم�، أن مpل هbه ال�ع�ات ت"pل ان.هاكا صارخا للقـان� الـ�ولي، ول="Wـع قـ�ارات 

  .األم8 ال".g�ة ذات ال:لة
و^الD ال"=."ع ال�ولي، &الJغ� علـى القـ�ة القائ"ـة &ـاالح.الل، ل�oـn اسـ.ف!ازاتها ال"ـY."�ة ال.ـي تقـ�ض األمـ$ 

ل.ــ�ف�F الg"اHــة ال�ولWــة للفلــFF<FrY$ وحقهــ8 فــي م"ارســة الــaعائ� ال�ی>Wــة، ووoــn أe "واالســ.ق�ار فــي ال">rقــة، دا�Wــا 
  ".م"ارسات ت>.هB ح�مة ال"Y=� األق:ى ال"�ارك، وت�ف�F الg"اHة له

gامات وت�ا�Wاتها، وح"ل ال/�ل"ان الع�Mي سلrات االح.الل اإلس�ائFلي، ال"PYولWة الLاملة وال"�اش�ة ع$ تلB االق.
ال.ي ت"pل اس.ف!ازا �F/jا ل"aاع� ال"Yل"F$ في jل &قـاع األرض، خاصـة فـي �ـل هـbه األHـام ال"�ارjـة، وMالـW��aة ال�ولWـة 
 �=Y"ها الFلة &"ا ف.g"ة في م�ی>ة الق�س الW<اس &ال"ق�سات ال�یY"االح.الل &ع�م ال Dالrة ال.ي تWخاصة الق�ارات ال�ول

  .>>...األق:ى
  ١٤ ص١٧/٧/٢٠٢١الغ� 
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  األم8 ال".g�ة ت�ع� االح.الل ل�no ه�م ال">ازل الفلW<FrYة
 

 دعx األم8 ال".g�ة سلrات االح.الل اإلس�ائFلWة إلى وno ه�م ال">ازل –فلFrY$ ال"g.لة 
 .نالفلW<FrYة، واالس.Wالء علFها، واالHفاء &ال.!اماتها jق�ة اح.الل &"�جD القان� اإلنYاني ال�ولي

Dفي وقال نائgت"� صPخالل م ،tة ف�حان ح�g."العام لألم8 ال $Fث ال�س"ي &اس8 األم�g."ال 
قامx ق�ات االح.الل اإلس�ائFلWة ال]"�W ب.فBWL وم:ادرة م/>ى «: &"ق� ال">3"ة ال�ولWة في ن���Fرك

 فلW<FrYا م>ازله8 في بل�ة رأس ال.F$ ٨٤س`>ي في ح":ة ال��Wع ش"ال األغ�ار، و��م األرMعاء فق� 
 .« م/>ى على األقل٤٩&"gاف3ة رام هللا، ع>�ما صادرت الق�ات اإلس�ائFلWة 

ن8W�H الفل�F<FrY في تلB ال">rقة jل صnW م$ أجل ال�عي، ولL>ه8 اآلن في خ�r «وأضاف 
م�ارا وت�Lارا إلى وno » إس�ائFل«ً، م.ا&عا أن األم8 ال".g�ة دعe« xم.!ای� م$ ال.�حFل الق�Y م$ ال">rقة

نس.Wالء على ال"".لLات الفلW<FrYة، وال�فاء &ال.!اماتها jق�ة اح.الل، &"�جD القان� اإلنYاني اله�م واال
 .ال�ولي

  ١٦ص/١٨/٧/٢٠٢١ال�س.�ر 
***** 

  اس.>فار فلFrY>ي ت!ام>ا مع دع�ات اق.gام األق:ى
  

دعــx الj�gــة شــ�اب القــ�س لالســ.>فار وال�Mــا} علــى ... << -  وjــاالت -  األراضــي الفلــW<FrYة
اب ال/لــ�ة الق�H"ــة وفــي ج"Wــع أحWــاء م�ی>ــة القــ�س، وشــ�ارعها اب.ــ�اء مــ$ الFــ�م، وال.ــ:�e ل!عــ�ان أبــ�

  .ال"F<^�.Y$ وع�M�ته8
 xــ� "ك"ـا دعــgي، إلــى شـ� ال�حــال ن<FrYــة والـ�اخل الفلــWMفة الغ�Jة فــي الـW<FrYالفلــ �Fال="ـاه

 سـاحات ال"ـY=� األقـ:ى وعلـى ال"Y=� األق:ى ال"�ارك في ی�م ع�فة، واع.�اره ی�ما للag� وال�Mا} في
  ."أب�ا&ه وتxg م�gا&ه

ال"قاومة ال�اسلة في قrاع غ!ة &أن ی�ق�ا أصا&عه8 على ال!ناد، ح.ى "و^ال/x الj�gة، في بWانها 
  ."Hفه8 ال"g.ل &أن قrاع>ا ال:اب� ه� درع لل"Y=� األق:ى وسnW للق�س مYل�ل

 xودعــ"�".YــH ات وال"هــاج� ألن.aي فــي الــ<FrYالفلــ Dعaا^ات الــaــات وال>ــW8 الفعالWفــي ت>3ــ 
  .>>..."ال�اع"ة وال"Yان�ة لقWJة بxF ال"ق�س وال"Y=� األق:ى ال"�ارك

  ١٤ ص١٧/٧/٢٠٢١الغ� 
***** 

  
  
  



  

 
١٢

  اع.�اءات
>ا ٨٨١ �̂.Yا"ً مWلFاألق:ى خالل " ًإس�ائ �=Y"ا ال�"g.ام٥اقHأ   

  

، وذلـB Y٨٨١ة ال"اضـWة بلغ ع�د ال"F<^�.Y$ الbی$ اق.g"�ا ال"Y=� األق:ى خالل األHام ال]"
  .ًت!ام>ا مع تأدHة ^ق�سا تل"�دHة وج�الت اس.ف!از�ة

ّوDYgM ع�ٍد م$ ال"�اسلF$ ال"F�انFF$ ال"ق�سFF$، فإن هـbا الـ�ق8 هـ� األك/ـ� خـالل أسـ/�ع واحـ� 
 b<ة أف�اد م$ ض�ا} وق�ات االح.الل٤مHة وح"اjارa"& ،أشه� .  

 أكpـ� مـ$ م>rقـة داخـل سـاحات األقـ:ى، فـي نوش�ع ال"Y.�^>� م>b األسـ/�ع ال"اضـي &اق.gـام
ًسا&قة خ�Frة وعلى غ�F ال"ع.اد، ما H=عل ال"j �=Yامال مY.�احا الق.gاماته8 ً.  

نوألول مـــ�ة وصـــل ال"ـــY.�^>� إلـــى م>rقـــة الـــ�Yر الـــa"الي لل"ـــY=� األقـــ:ى &g"اHـــة قـــ�ات 
  .ّاالح.الل، عل"ا أن االق.gامات ل8 تL$ ت"� م$ هbه ال">rقة

Yفة، &ــال.!ام$ مــع ^ــ�د عــ�د مــ$ ك"ــا تع"ــ� ال"ــ�aــة الــ:]�ة ال"ــ�o $gن.�^>� الــ:ع�د إلــى صــ
$F<^�.Y"ة أنه8 ی!ع=� ال=g& خ�اجه8 &الق�ةUان م$ ق/ل ج>�د االح.الل و�aنال.  

 eام$ م$ ذpاألق:ى ال"�ارك، ی�م األح� القادم في ال �=Y"ام واسع للg.الق �<^�.Y"ع� ال.Yنو�
  .نك"ا ی!ع8 ال"m "�<^�.Yذ�j خ�اب ال"ع/�"الg=ة والeb ی.!ام$ مع ما YH"ى 

  ١٧/٧/٢٠٢١م�قع م�ی>ة الق�س 
***** 

  
نج>�د إس�ائFل�F یهاج"� و�].rف� فلFF<FrY$ في الق�س ن   ن

  
اع.�m ج>�د االحـ.الل ، لFـل الـx/Y ، علـى عـ�د مـ$ الفلـFF<FrY$ ، خاصـة الـ�aان ، واخ.rفـ�ا 

mع�یــ� مــ$ ال">ــا^t األخــ� فــي القــ�س ال"g.لــة ، &عــJه8 فــي ســل�ان ، وال/لــ�ة الق�H"ــة ، وال"ــ:�ة ، وال
ال"F<^�.Y$ لل�Wام &"�FYات . وأج/�وا ال"gالت ال.=ار�ة على اإلغالق ، للY"اح &االس.ع"ار غ�F ال�aعي

  .اس.ف!از�ة
 ، $FF<FrYقــة ال"ــ:�ة فــي &ــاب الع"ــ�د ، واع.ــ�وا علــى عــ�د مــ$ الفلــr<ات ال=>ــ�د م�a8 عــg.اقــ

وره8 على إغالق مgاله8 ، ق/ل ال"�FYة االس.ف!از�ة لع�aات ال"F<^�.Y$ بF>ه8 أصgاب م.اج� أج/�وا ب�
  ).سل�انB(أفاد م�j! ال"عل�مات &Yل�ان . اإلس�ائFلFF$ االس.ع"ار�F$ غ�F ال�aعFF$ وادe حل�ة

ــ�وا أHــJا علــى شــاب فــي شــارع الــYلrان ســلW"ان ق/ــل  ًوأضــاف ســل�انB أن ج>ــ�دا Fpjــ��$ اع. ً
  .اخ.rافه



  

 
١٣

قج"Wع ال�r ال"rWgة &ال/ل�ة الق�H"ة &العاص"ة الفلـW<FrYة ال"g.لـة ، القـ�س ك"ا أغلt ال=>�د 
ن، وم>عــ�ا الفلــFF<FrY$ مــ$ ال�صــ�ل إلــى م>ــازلهW� ، 8"ــا جــاب ال"ــY.ع"�و اإلســ�ائFل�F ال".عــ:/�  ن ن

  .نال�aارع وه8 یه.ف� &aعارات ع>:��ة
Jـ� مـع &عـrق� و�ـأكل� ، و�].ل�Yارع ، ی.ـ�aفي الـ �F<FrYنكان الفل ن ن ه8 الـ�ع< ح.ـى یـ�م ن

  .عF� األضgى اإلسالمي
 ebاو الYWwال xها م>!ل ال"�ا^$ م�ح<Fة ، م$ بW<FrY8 ج>�د االح.الل ع�ة م>ازل فلg.ك"ا اقe

  .نأف�ج ع>ه ل.�ه م$ س=� االح.الل ، ل">ع عائل.ه م$ االح.فال &إ^الق س�احه
  

  ١٨/٧/٢٠٢١قال"�j! اإلعالمي ال�ولي لل�a األوس� 
***  

  ل ا الYWwاو�ة &ع� م>ع أهالFها م$ االح.فم�اجهات في
  e&]�وج م�حx الYWwاو م$ األس�

  

x/Yهــ� الــ� x١٧/٧/٢٠٢١ انـ�لع $Fلــة بــ.g"او�ة، شــ"ال القــ�س الYــWwم�اجهــات فــي بلـ�ة ال 
 �Fأث>ـاء اسـ.��ال األسـ $F<^لي ال.ـي اع.ـ�ت علـى ال"ـ�اFات م$ ش�ان ال/ل�ة وق�ات االحـ.الل اإلسـ�ائ�aع

Wwال xر م�ح�g"او &ع� ان.هاء ف.�ة الYeامأ&عادهHع$ الق��ة وال.ي اس."�ت لع�ة أ .  
 xمـــ�ح �Fوأصـــ�قاء األســـ $F<^ال"ـــ�ا xاو أن قـــ�ات االحـــ.الل هاج"ـــYـــWwال �Fّوقـــال عـــ8 األســـ e

  .eالYWwاو الeb اس.هل دخ�له للYWwاو�ة ب!�ارة ال"ق/�ة ووضع ال!ه�ر على أض�حة الaه�اء
  .ال:�ت ت=اه ال"�ا^>F$ الbی$ ت�اج�وا في ال">rقة ل.ف��قه8وأ^لقx ق�ات االح.الل ق>ابل الغاز و

 �Fاإلف�اج عـ$ األسـ& $F©<ال"ه $F<^ال"�ا xاو أن ق�ات االح.الل الحقYWwال �Fّوأوضح ع8 األس e
  .م�حx في م>!له

eواق.8g ج>�د االح.الل م�Wg م>!ل عائلة الWwـYاو م�ع�مـة &ـWYارة لل"Wـاه العادمـة أث>ـاء مأد&ـة 
ا العائلة، وه�دت &ق"ع ال"�ا^>F$ إذا رفعـx األعـالم الفلـW<FrYة او صـ�ر لألسـ�F أو أ^لقـx غ�اء أقام.ه

وت.ع"ــ� قــ�ات االحــ.الل ال.>ªــ�W علــى ال"ق�ســFF$ ومــ>عه8 مــ$ أe م3هــ� مــ$ م3ــاه�  .األلعــاب ال>ار�ــة
  .mاالح.فال &اإلف�اج ع$ األس�

̂ـار الWwـYاو &ـ�a} وjانx سلrات االح.الل ق� أف�جx األرMعاء ال"اضـي عـ$ األسـ�F مـ  xح�e ق
  . م.�١٠٠ أHام ول"Yافة ال تقل ع$ ٣اإل&عاد ع$ بF.ه في الYWwاو�ة ـل

، ل3gـة اإلفـ�اج ع>ـه مـ$ االث>F$واخ.rفx م]اب�ات االح.الل  e ال"اضي األس�F ال"gـ�ر الWwـYاو
  . س>�ات٨أمام س=$ م=�و، &ع� أن أمJى م�ة مg`�مF.ه ال�الغة 

eلWwــYاو مــ$ االج."ــاع مــع &عــJها &ــD/Y اع.قــاالت االحــ.الل ً عامــا ح�مــx عائلــة ا٣٠و^ــ�ال 
  .ال".�Lرة له8

  ١٧/٧/٢٠٢١م�قع م�ی>ة الق�س 



  

 
١٤

  اع.�اءات/ تقار��
  ال�ع�ات الق.gام ال"Y=� األق:ى إعالن ساف� ل�gب دی>Wة: ك>عان

  

ــ�اء - ع"ــان  ــة لــPaو القــ�س ع/ــ�هللا j>عــان، إن مYلــYل االع. WLعــام الل=>ــة ال"ل $Fن قــال أمــ
ئFلي على ال"ق�سات اإلسالمWة وال"WgWYة YH."� في خ�rة م">ه=ة ل!ج ال">rقـة فـي حـ�ب دی>Wـة اإلس�ا

  . حالة م$ ع�م االس.ق�ار ال H"`$ ال.>/P ب>.ائ=هاإلىت=� العال8 
أن ج"اعات الهW`ل ال"!ع�م وال.ي ی!�� "، )ب.�ا(وأضاف j>عان في ت:��ح ل�jالة األن�اء األردنWة 

الgــ�م / �FنWة م.�rفــة ت>ــ�a فــي الــ�ع�ة الق.gــام ال"ــY=� األقــ:ى ال"�ــارك م>3"ــة صــه٨٠عــ�دها عــ$ 
mالق�سي الW� n��a"ا HـY"ى ز�فـا ذjـ� خـ�اب الهW`ـل ال"!عـ�م، gHـ�ث ذلـB أمـام مـ�أm العـال8 وم>3"اتـه  ً
الW��aة وأمام العال8 ال�H"ق�ا^ي الeb ی>ادe إلى ح��ة ال�wادة وال"ع.ق� في م>اخ سل"ي ال YH"ح &ـه فـي 

  ".  وأماك$ ��ادته8اآلخ��$�e على مق�سات ال.ع
نوقال، إن الل=>ة ال"لWLة لPaو الق�س وهي ت�ص� أخ�ار وواقع م�ی>ة الق�س، ت.ا&ع &قلF/j tـ� 

 �=Y"ام الg.ة االس.ف!از�ة القWانrW.ة االسWلFـاد ال.ـي األقـ:ىال�ع�ات اإلس�ائWـة إقامـة األ�=g& ال"�ـارك 
 الW�gقــي والــH ebف.ــ�ض &ــه أن یــ�ع� للــYالم وال�ح"ــة، هــbه  وال�وحــياإلنــYانيخ�جــx عــ$ مــJ"�نها 

 �=Yعلـى ال"ـ e�ا لل.عـWاسـWـاء سrل غ`aة ال"!ع�مة ل.ـW<ع$ رم!�.ها ال�ی xة ال.ي خ�جHه�دFاد الWًاأل� ً
ًدون"ا والeb أعل>x الق�ارات ال�ولWة أنـه ملـB خـال� لل"ـYل"F$ ) ١٤٤(األق:ى ال"�ارك &"Yاح.ه الLلWة 

&ـه، jـل ذلـB ی>ـ�رج تgـx ال"]rـ� الـ:ه�Fني الـaامل ل.ه��ـ� فلـFrY$ والقـ�س ومgـ� وال عالقة للFهـ�د 
 وال"ـWgWYة اإلسـالمWةوان.هـاك ق�سـWة وح�مـة ال"ق�سـات ) اإلسالمي وال"ـgWYي(ه��.ها وتار�]ها الع�Mي 

  واألرض وال"ق�سات، األم� الeb یه�د الpقافة اإلنYانWة والYالماإلنYانوف�ض ه��ة یه�دHة م!�فة على 
$FF"واألم$ العال.  

نوأشار إلى أن الل=>ة ال"لWLة لPaو القـ�س تLـ�ر دع�تهـا للعـال8 وم>3"اتـه &ـ�Yعة ال.gـ�ك فـي 
ًأداء واج/ها القان�ني واألخالقي والع"ل على إنهاء االحـ.الل فـ�را، ومgاسـ�ة إسـ�ائFل ومعاق/.هـا ل�فـJها 

لل=>ة أن األردن �Hـف خلـف جاللـة ال"لـB ع/ـ� تtF/r الW��aة واإلرادة ال�ولWة ال"rال�ة &الYالم، وتjP� ا
 وال"ـWgWYة فــي اإلســالمWةهللا الpـاني بــ$ الgـFY$ صــاحD ال�صـاHة الهاشــ"Wة ال.ار�]Wـة علــى ال"ق�سـات 

ًالق�س ودع�ته ال"Y."�ة إلحالل الYالم انrالقا م$ ق�ارات الW��aة ال�ولWة &"ا فFها حل ال�ول.F$ وUقامة 
  .م١٩٦٧الق�س الWo�aة على ح�ود عام ال�ولة الفلW<FrYة وعاص".ها 

 $F<^�.Yاح لل"ــ"Yة مــ$ الــWلFات اإلســ�ائrلYر الــbــgو القــ�س تPaــة لــWLنوقــال، إن الل=>ــة ال"ل
 $Fr&فع أهل>ا ال:ام�ی$ ال"ـ�ا�Fوس DJم$ ث�رة الغ ��!Fام األق:ى ألنه سg.فة م$ اق�r."وم>3"اته8 ال

 �gم$ ال� $FrYـام  ال>ه� إلى ال�ق�ف إلىفي الق�س وفلg.ا االقbلل�فاع ع$ ه��.ه8 ومق�ساته8 ل">ع هـ
  ).صالح ال]�ال�ة - ب.�ا . (ال�حaي على ق�س>ا وأق:انا ومق�سات>ا

  ٢ صفgة ١٧/٧/٢٠٢١الغ� 
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  ال�Fم إلفaال اق.gامات ال"F<^�.Y$" األق:ى"دع�ات لالع.Lاف وال�Mا} في
 

.>فbF اق.gامات واسعة ال"!ع�م ل” م>3"ات الهW`ل“ مع jل دع�ات تrلقها –الق�س ال"g.لة 
نلل"Y=� األق:ى ال"�ارك في األ�Wاد وال">اس�ات الFه�دHة، ت�L اإلرادة الaع/Wة ال"ق�سWة حاض�ة في 
ال"F�ان، م$ خالل تnWpL ش� ال�حال وال�Mا} واالع.Lاف في ال"Y=� ال"�ارك، &اع.�اره ال�سFلة األن=ع 

$F<^�.Y"ات الrr[ال مaفي إف.  
ت ال="اعات ال".�rفة الق.gام األق:ى ال�Fم ال"�افt الpام$ م$ ذe الg=ة، ًوت!ام>ا مع اس.ع�ادا
، انrلقx دع�ات مق�سWة لل.�اج� وال�Mا} في ال"Y=�، وفي ”خ�اب الهW`ل“m&">اس�ة ذ�j ما YH"ى 

  .ًأحWاء ال/ل�ة الق�H"ة &الق�س ال"g.لة دفاعا ع$ األق:ى، وم�اجهة تلB ال="اعات
ل.>8W3 م�FYة اس.ف!از�ة لل"F<^�.Y$ ح�ل أس�ار ” Wادة في إس�ائFلح�jة الY“وتY.ع� ما تY"ى 

ة -  أح� أب�اب األق:ى- ال/ل�ة الق�H"ة &الق�س، مع الag� ع>� &اب األس�ا} ً تg�ی�ا، وذلB ب�عاHة ش̂�
  .االح.الل

ًوأ^لt ناش�r فل�F<FrY ع/� م�اقع ال.�اصل االج."اعي وس"ا &ع>�ان  ن  ذوالg=ة، ٨اق.gام#“ن
، داعF$ م$ خالله لل.:�e الق.gامات ال"F<^�.Y$، وإلحWاء ی�م ع�فة في ال"Y=� ”الق.gامل$ H"� ا#

  .األق:ى واإلفrار في ساحاته
ًص�را ومقا^ع فF�ی� الق.gامات ”  ذو الg=ة٨اق.gام#“نوت�اول ال>اش�r ع/� وس8 

  .ال"F<^�.Y$ ال�FمWة لألق:ى، وال.ي ت�ع� إلFها ج"Wwات إس�ائFلWة م.�rفة
 رمJان، مa�دی$ على ٢٨ُ في تغ���اته8، أن اق.gام األق:ى ل$ j ،�"H"ا أفaل اق.gام وأك�وا

  .eأن االع.Lاف &ال"Y=� ه� ق�ة ال"ق�سي، وأن ال�دع ال="اه�F أساس ال"ع�jة
  ال.�اج� الaع/ي

نإن م�اجهة االق.gام H`� ب.nWpL ” صفا“نال"].� في شPو الق�س خال� زMارقة Hق�ل ل�jالة 
�Mا} الaع/ي في األق:ى م$ أهل>ا &الق�س وال�اخل ال"g.ل، وjل م$ Wr.YHع ال�ص�ل ال.�اج� وال

  .ًلل"Y=�، ألن م=�د وج�دنا &األق:ى مه8 ج�ا
ة االح.الل مه"ا حاولx أن تف�ض االق.gام &الق�ة، فإن ال.�اج� الaع/ي  و��ضح زMارقة أن ش̂�

  . رمJان ال"اضي٢٨وj"ا ح�ث في سW">ع ذلB، وهbا ما ث/x &ال�لFل القا^ع في ع�ة م>اس�ات، 
 

و�nWJ أن ال]�وج &"3اه�ات في األراضي الفلW<FrYة ال"g.لة داع"ة للق�س واألق:ى، مع الع"ل 
الaع/ي وال.فاعل اإلعالمي مع قWJة األق:ى، j"ا أن ت>8W3 م�FYات في العال8 الع�Mي واإلسالمي، jفFل 

ً&إفaال االق.gام، &اع.�اره ق�ارا إس�ائFلWا، ول   .�W ق�ار ال="اعات ال".�rفةً
ًو�YgMه، فإن تلB ال="اعات ت��� إق:اء ال.�اج� اإلسالمي م$ الFg! العام &األق:ى، اس.ع�ادا  ٌ

  .ال"!ع�م” الهW`ل“ل"�حلة ه�م ال"Y=� وM>اء 



  

 
١٦

و�/F$ زMارقة أن ال="اعات ال".�rفة تY.غل jل اإلج�اءات وال""ارسات ألجل تgقtF نقا} ق�ة 
=Y"ة في ال�rWة ب�اخلهوسW��aوال eه�دFر ال�Jgاألق:ى، وف�ض م!�� م$ ال>ف�ذ وال �. 

ًو��Fa إلى أن ه>اك تفاعال شع/Wا ق��ا ع/� م�اقع ال.�اصل، م$ أجل تnWpL ال�Mا} والag� داخل األق:ى  ً ً
ًلL$ إذا أردنا أن ن>=ح D=H أن H`� الع"ل الaع/ي م."اس`ا وم>Y="ا مع �Fpj م$ ال>aا^ات “ًغ�ا،  ً ن
WلgاًمWعالمUا وW"WقلUًا و ً”.  

ً، تفاعال واسعا ع/� م�اقع ال.�اصل، وغ�د ”ل$ H"�االق.gام#ذوالg=ة، ٨اق.gام#“وشه� وس8  ً
ً ص>ع ال"ق�س�F ع!ا لإلسالم ٢٧/٧/٢٠١٧ وح.ى ١٤/٧/٢٠١٧ما بF$ ”:ً، قائال ”ت��.�“ناش� ع/�  ن

َ تعالى ب>:� ج�ی� لWفaلأهل>ا في الق�س على م�ع� &إذن هللا.. ومق�ساته في ��ة &اب األس�ا} ٍ”.  
وأما ال"�ا&rة ال"ق�سWة ه>ادe الgل�اني، ف�عx إلى االع.Lاف في ال"Y=� األق:ى م>b ف=� 

  .ًال�Fم، &اع.�اره ع>�انا ل"�اجهة هbا االق.gام وUفaاله
اك./�ا في تار�خ ال��rالت أس"اءك8، وأروا هللا ” :” &ال°YW/�ك“وتق�ل الgل�اني ع/� صفg.ها 

ّفY`8 خ�Fا، وال H`�ن$ جل� ال"g.ل على س�قة مق�سات8L أك/� م$ جل�8j على ح"ای.هام$ أن ُ ّ ً”.  
ّاألق:ى gHف¡ أهله و�ع�فهWY& 8"اه8، ال ی>Yى م$ j/� في ساحاته ساعة ال>!ال، ” وتnWJ أن ُ

ّوال �g"H م$ تار�]ه م$ واجه�ا الع�و &:�وره8 العار�ة لgWف�3ا ع!ه ّ”.  
Pmو الق�س ز�اد إ&�Wg إن ال"YH $F<^�.Yع� ألن ت�L ذ�j ب�وره، Hق�ل ال"].� في ش ن ن ن

 رمJان ال">:�م ٢٨مrgة لل.ع��< ع$ فaله8 في اق.gام ال"Y=� األق:ى في ” خ�اب ال"ع/�“
  .لالح.فال &اس.L"ال اح.الل الق�س

 nWJام حاش� لألق:ى “و�g.ة، واق"H�ة ع>� أب�اب الق�س الق�FY"ل �rr[H 8ة فهHه الغاbنله ّ
أن:ارها إلى مaارjة حاش�ة في االق.gام الeb ی�افt الpام$ م$ ” م>3"ات ال"ع/�“، وت�ع� ١٨/٧في 

  .”ذe الg=ة
 الع>�ان األن=ع إلفaال االق.gامات، ألنه JH"$ ال�ج�د - ًوفقا إل&�Wg- و�a`ل االع.Lاف

ة االح.الل م$ تهF©ة ال"F�ان لالق.gام   .eال��a في األق:ى ق/لها، و�">ع ش̂�
 الق�س ال�ولWة قالx في بWان، إن االح.الل gHاول م$ خالل اق.gام ال�Fم أن وjانx مPسYة

نHف�ض اق.gاما واسعا لألق:ى &اآلالف، وأن یPدe ال"Y.�^>� الrق�س ال.�راتWة العل>Wة، وأن Hفعل�ا  ً ً
االع.�ار الFه�دYH e"� على “ذلB في ی�م ال.�و�ة، أح� أHام الgج وع�a ذe الg=ة، لWق�ل &أن 

  .”�ار اإلسالمي في األق:ىاالع.
أن ” سnW الق�س“وأضافx أن االح.الل gHاول م>b نهاHة ��ات رمJان الaع/Wة ومع�jة 

YHٍ.عF� الpقة، وأن Hع�ض ج!ءا م"ا خ�Yه في م�aوع ته��� الق�س &a`ل ت�ر�=ي، فاس.ع=ل في  ً
  .اس.عادة االق.gامات



  

 
١٧

نودعx إلى ع�م ت"��� أe اق.gام أو ع�وان م$ دو رد، وخ�ض ال"�اجهات في jل نقا}  ٍ ٍ
االش.�اك لg"اHة األق:ى، فاألق:ى قلD فلFrY$ واألمة، فق� أث/.x ال.=ارب ال"..الWة أن االح.الل 

  .ی>�YL و�.�اجع jل"ا خ�جx اإلرادة الaع/Wة إلى الفعل
 أن H`�ن�ا إلى جانD ال"ق�سFF$ في رMا^ه8 ودفاعه8 ك"ا دعx الaع�ب الع�WMة واإلسالمWة إلى

 ع$ األق:ى &ال�قفات الaع/Wة وال"3اه�ات، وMااله."ام اإلعالمي، وMال�ع8 ال�ائ8 للق�س وال"ق�سFF$ &"ا
  )وjاالت(- .H">ع ال"g.ل م$ االس.ف�اد به8

  ١ص/١٨/٧/٢٠٢١الغ� 
***** 
  ً فلW<FrYا٥٤٢٦االح.الل Hع.قل 

  

 فلW<FrYا م>b ٥٤٢٦ر أم� الx/Y، اع.قال ق�ات االح.الل اإلس�ائFلي وثt تق��� حق�قي ص�
 .eب�اHة العام ال=ار وح.ى نهاHة ح!��ان ال"اضي

 ���g.ر�$ ال.ا&عة ل">3"ة ال�g"و األس� والPة ش©Fفي تق��� صادر ع$ ه Bجاء ذلm ن
jان، وم�Yوحق� اإلن �Fة األسHل�عا �F"Jة الYسPوم ،�Fاألس eة، ونادW<FrYقالفل eمعل�مات واد !

 ١٠٧ ^فال، و٨٥٤ فلW<FrYا بF>ه8 ٥٤٢٦ق�ات االح.الل اع.قلx «وأفاد ال.ق��� أن . حل�ة في الق�س
 .« ح!��ان٣٠، وح.ى ٢٠٢١نYاء، م>b ب�اHة العام 

في حF$ .  حالة١٠٠ آالف و٣وأشار إلى أن أHار ال"اضي س=ل أعلى ن�Yة اع.قاالت ب�اقع 
 حالة ١,٦٩٩ن الJفة الغ�WMة م$ ح�F ع�د االع.قاالت وذلB ب.F=Yل ت:�رت م�ی>ة الق�س ال"g.لة م�

 .اع.قال، خالل نف� الف.�ة
ووفt ال.ق���، أف�ج االح.الل &�aو} ع$ أغلD ال"ع.قلF$، خاصة م$ م�ی>ة الق�س وال"�ن 

 $FrYة داخل فلWMدة٤٨الع��gة مWإح:ائ �jbن، دو أن ی. 
 األول م$ هbا العام، ضwف الgاالت ال"Y=لة في وذ�j أن حاالت االع.قال ال"Y=لة في ال>:ف

 .ال>:ف األول م$ العام ال"اضي
ارتL/.ها » وحWaة« نYWان ال"اضي، تف=�ت األوضاع في فلFrY$؛ م$ ج�اء اع.�اءات ١٣وفي 

 .٤٨نالYلrات ومY.�^>� یه�د في الJفة الغ�WMة &"ا فFها الق�س، وال"�ن الع�WMة داخل أراضي 
نع�د األس� وال"ع.قلF$ الفلFF<FrY$ في س=� االح.الل ح.ى تار�خ ووفt ال.ق��� بلغ  mح!��ان ٣٠ 

  وjاالت... مع.قال إدار�ا٥٤٠ ^فال، و٢٢٥ أس�Fة، و ٤١ أس�Fا، بF>ه8 ٤,٨٥٠ال"اضي 
  ١٦ ص١٨/٧/٢٠٢١ال�س.�ر 

***** 

  
  



  

 
١٨

 تقار��
ًدع�ات لل>ف�F العام دفاعا ع$ ال"Y=� األق:ى) االق.gام ل$ H"�(تxg ع>�ان  ٌ  

  

الــ�ع�ات مــ$ الع�یــ� مــ$ الفعالWــات الــaع/Wة وال�^>Wــة وفــ:ائل  ت�اصــلx – م�قــع م�ی>ــة القــ�س
 e�:لل.ـ ،$Fال"ق/لـ $Fـ�مFاألق:ى ال"�ارك، خـالل ال �=Y"افة إلى الp`& ال�حال �aة لW<FrYال"قاومة الفل

ــY"ى H مــا �jbــ ــاء ل Wــارك، إح خــ�اب  "mل"]rrــات ال="اعــات االســ.rWانWة الق.gــام ال"ــY=� األقــ:ى ال"�
  ".ال"ع/�

ــ�_لـــ$#( وتـــ:�ر وســـ"ا ــل ) الg=ـــة_ذو_٨_اق.gـــام(و ) االق.gـــام_H"ـ صـــفgات وســـائل ال.�اصـ
$Fوالعــ�ب، داعــ �F<FrYاء الفلــraــه اآلالف مــ$ ال>ــWفــي القــ�س  ناالج."ــاعي، وتفاعــل عل �aــgإلــى ال

:ى وال"ــY=� األقــ:ى ال"�ــارك، فــي م�اجهــة م]rrــات ال="اعــات االســ.rWانWة الســ.�احة ال"ــY=� األقــ
ة االح.الل اإلس�ائFلي    .ال"�ارك &g"اHة م$ ش̂�

 ذو الg=ة ع>� ح�ود فلFrY$ ال"g.لة، فق� شـه�ت مـYاج� ٨ل8 ت�ف ال�ع�ات لل.:�e الق.gام 
، لل.أكF� على دع8 ال"�ا&Fr$ في ال"Y=� ١٦/٧/٢٠٢١ األردن ع�ة وقفات &ع� صالة الف=�، ی�م ال="عة

نوردد ال"aار�j في ال�قفات ال.Jام>Wة في مY=� ال=امعـة،  .األق:ى وال.:�e ل"]rrات االح.الل �Wه
أق8Y أن أح"ي ال"Y=� األق:ى ال"�ارك، وأن : "ّفي العاص"ة األردنWة ع"ان ق8Y ال�فاء لل"Y=� األق:ى

8WYفي وجه ال.ق noوأ $Fr&ال"�ا Dنأك� إلى جان."   
ادرهـا وأنـ:ارها وع"ـ�م أب>ـاء mق� ال�^>Wة واإلسالمWة والف:ائل الفلW<FrYة دع�اتهـا ل�Lأ^لقx ال

الaعD الفلFrY>ي لل�فاع ع$ ال"Y=� األق:ى ال"�ارك، ف�جهx ال=/هة الaع/Wة ل.���g فلFrY$ وح�jة 
دع�ات لل>ف�F العام م$ الJفة وال�اخل ال"g.ل في الق�س وال"Y=� األق:ى ) ح"اس(ال"قاومة اإلسالمWة 

bgر م$ نbی� االنف=ـار الـeb سـF>�لع فـي أe ل3gـة لل.:�e الق.gامات ال"F<^�.Y$ ال"!معة ی�م غ�، ون
   ".&D/Y إ^الق االح.الل الع>ان ل"W<^�.Yه

 m�٣٥علـى مـ m�:األقـ:ى ال"�ـارك، تـ �=Yامـل القـ�س وال"ـLلي لFعامـا مـ$ االحـ.الل اإلسـ�ائ ً
ل.ـ�ن�W واق.gـام ال"ـY=� األقـ:ى، &g"اHـة مـ$ " ال"ع/ـ�"نالفل�F<FrY لع�ة مgاوالت م$ جانـD ج"اعـات 

  .أك/� م�اس8 تلB االق.gامات خالل العام" mذ�j خ�اب ال"ع/�"^ة االح.الل وق�اتها ال]اصة، وتع� ش�
 رمـJان، الـeb ٢٨ًوفي ال�قx ذاته شه�ت الع�a األواخ� م$ شـه� رمـJان ال"�ـارك، وتg�یـ�ا فـي یـ�م 

ــ�ات ٍم�اجهــاٍت ع>Wفــة بــF$ اآلالف مــ$" یــ�م ت�حFــ� القــ�س"ب " ًإســ�ائFلWا"تــ!ام$ مــع مــا Hعــ�ف  ــFF<FrY$ وق  الفل
، " اإلس�ائFلي"االح.الل اإلس�ائFلي، وتLللx تلB ال"�اجهات &:� االق.gام  eالj ebان األك/� م>ـb ب�اHـة العـام ال=ـار

وMع� إصا&ة م©ات الفلFF<FrY$ &=�وح م].لفة في ع�ة ج�الت م$ ال"�اجهة، ف=�ت ال"قاومـة الفلـW<FrYة مع�jـة 
.�اءات االح.الل في الق�س واألقـ:ى وم]rrـات ته=Fـ� أهـالي حـي الـWaخ ًم$ غ!ة، ردا على اع) سnW الق�س(

ج�اح وسل�ان، وت�افقx تلB ال=�لة م$ ال"�اجهة مع ��ة شع/Wة فلW<FrYة ش"لj xافة أب>ـاء الـaعD الفلـFrY>ي 
$ والa.ات، وjافة م`�نات ال=غ�ا�Wة الفلW<FrYة   .في ال̂�

  ١٧/٧/٢٠٢١م�قع م�ی>ة الق�س 



  

 
١٩

8Lاخ.�نا ل  
  ن.�ة الل=>ة لPaو الق�سم$ م`

  

نأله"Wـة ال"عل�مـات ال".علقـة &القـ�س فقـ� ح�صـx الل=>ـة ال"لWLـة لـPaو القـ�س علـى االح.فــا� 
   .&أه8 ال"Pلفات ال.ي ت.علt &الق�س م$ ج�انD م].لفة

 ebبهـا مـ$ خـالل ال.ق��ـ� اإلخ�ـار الـ n8 ال.ع��ـ.Fس D.Lه الbول�ضع القار في ص�رة &ع< هe ئ
  ت:�ره الل=>ة
  "خالل الق�نF$ ال.اسع ع�a والع��a$: ال�ج�د ال"gWYي في الق�س : " یلي تع��n &`.ابو�W"ا

 nWاب م$ تأل.Lوت، : ال�Fة، بWMدراسات ال�ح�ة الع� !j٢٠٠٤رؤوف سع� أب� جاب�، م�.  
ی.gــ�ث مPلــف هــbا الL.ــاب عــ$ تــار�خ ال�جــ�د ال"ــgWYي فــي م�ی>ــة القــ�س &"ــا فــي ذلــB أحــ�ال 

ــى القــ�نF$ ال.اســع عــ�a والعــ��a$، وعــ$ أوضــاع ال"ــFFgWY$ خــالل ف.ــ�ات  ــ!ا عل jــ8 اإلســالمي م�`gًال
الL>ائ� الWo�aة والغ�WMة فFها وال]الفات ال.ي jانـx ت>ـaأ بـF$ ال�rائـف ال"].لفـة وال.>ـاف� حـ�ل حWـازة 
ًاألماك$ ال"ق�سة ذاك�ا تفاصFل قWJة ال�Wj���rة األرث�ذWYjة وس�rWة ال�Fنـان علFهـا فـي القـ�س، وحالـة 

ًل.�اع� وال:�اع الeb ح�ث بـF$ الLه>ـة ال�Fنـان فـي ال�Wj���rـة األرث�ذjـWYة واألرثـ�ذ�j العـ�ب، مـ�Faا ا
ًإلى أن وج�د ال"WgWYة في ال"�ی>ة ال"ق�سة �ـل م.�اصـال وثاب.ـا م>ـb عهـ� �هـ�ر ال"ـWYح علWـه الـYالم  ً

��rاب لل�r[فة ع"� ب$ الWأن الق�س &ع� العه�ة الع"��ة ال.ي أق�ها  ال]لMس عام و�Fم �٦٣٨ك صف�ون 
 xل�– $Fgال Bذل b<ل م`انـة خاصـة فـي قلـ�ب العـ�ب -  م.gة تWgWYة مWة إسالمW<FrYة فلWMم�ی>ة ع� 

ــ�Hانات  ًمــYل"F$ ومــFg& $FFgWYــ� أصــ�xg ع>�انــا لل.ع�دHــة وال�ســWrة والwــ�W ال"ــa.�ك بــF$ أت�ــاع ال
pقـافي وال.rـ�ر اإلج."ـاعي فـي أواخـ� الpالث، j"ا YH.ع�ض الLاتj nWj Dان ال�اقـع ال.علW"ـي والـ�عي ال

ــة ال"ق�ســة ثــ8 مــا حــ�ث مــ$ تغFــ�ات إج."اعF´ــة  نالقــ� ال.اســع عــ�a وأوائــل القــ� العــ��a$ فــي ال"�ی> ن
وسWاسWة ن.W=ة االح.الل اإلس�ائFلي وت�ا�Wاته وما &عـ� هـbا االحـ.الل والـeb مـا زالـx القـ�س تعـاني م>ـه 

ـــة  Wــ�ة األردن ــى اآلن، مــــY.ع�ضا م�ضـــ�ع ال�حــ ــ.الل - ًإلـ ــة االحــ  الفلــــW<FrYة، ودور القـــ�س فــــي مقاومـ
  . اإلس�ائFلي، وق� ت8 تع!�! الL.اب &"عل�مات م�ثقة &ال]�ائ� و ال:�ر لل"�اقع وال"عال8 ال"WgWYة 

ًأخFـــ�ا یـــ� ال"Pلـــف &ـــأن القـــ�س وم>ـــb أرMعـــة عـــ�a ق�نـــا ت�اصـــل فFهـــا ال.ـــآخي بـــF$ مـــYل"Fها  ًm
ارب في األ^�ـاع واألخـالق والعـادات وال.فFLـ� فـي مـ:�F ومFFgWYها في �ل ال.عا�H الYل"ي H="عه8 تق

  ".ال�ی$ µ وال�^$ لل="Wع"نو^>ه8 وأم.ه8 و��FYو على نهج واح� حj �Fان شعاره8 ال�ائ8
***** 

  
  
  



  

 
٢٠

 ش]:Wات مق�سWة
  )هـ٦٧٤-...: (ح/�Fة ب>x دمحم ب$ أح"� ال"ق�سWة

  

ابــ$ أح"ــ� بــ$ دمحم بــ$ ) هـــ٦٠٧ت(دمحم ) أبــي ع"ــ�(ال�او�ــة ال"g�ثــة ح/�Fــة ب>ــx شــWخ ال"قادســة 
eمaه�رة &علـ�م الgـ�ی� ال>/ـ� الـn��a، فهـي ] آل ق�امة[ق�امة ال"ق�سي ال="اعFلي، أم أح"�، عائل.ها 

، )هــ٦٤٤ت(وزوجـة اإلمـام تقـي الـ�ی$ دمحم بـ$ مg"ـ�د ال"�ات/ـي ) هــ٦٣٧ت(أخx ال"ق�ئة ال"g�ثة آم>ة 
 D<ز� $F.ث�g"ل.ا الj ـة علـ�م ) هـ٦٨٥ت(وفا^"ة ) هـ٧٣٩ت(وهي ع"ة�F/ت حbب>.ـي ع/ـ� الـ�ح"$، أخـ

الgــ�ی� عــ$ والــ�ها، وأصــ�xg شــW]ة مــ$ شــ�Fخ الgــ�ی�، قــال ع>هــا ال"ــPرخ خلFــل الــ:ف�e فــي j.ا&ــه 
كانx صالgة عاب�ة ق�امة تالWة لL.اب هللا تلق$ نYاء دی� الg>ابلة، وjانx ت>�L على "، "ال�افي &ال��Wات"

دخ�لـه فـي القـJاء وفـي ال.�سـع مـ$ الـ�نWا ) هــ٦٨٢ت( ع"ـ� أخFها ش"� ال�ی$ ع/� الـ�ح"$ ابـ$ أبـي
ُو�pjة األواني والق"اش، هbا م$ &اب ال�رع ال!ائ� وال!ه� ال>ادر ال.ي ات:فW� xه مع العل8 &أن أخFها jان 

  ".ًمع�وفا &ال!ه� وال:الح واإلحYان وال.�اضع
ــ٦٠٤ت(روت عـــ$ ح>/ـــل   ابـــ$ ســـ`F>ة ، وأجـــاز لهـــا ع/ـــ� ال�هـــاب)هــــ٦٠٧ت(وابـــ$ ^/ـــ�زد ) هــ

ن، ق� وس"ع علFها &ال=امع ال"3ف� &Yفح قاس�F ب�مـta )هـ٦٠٧ت(وعائaة ب>x مع"� ) هـ٦٠٧ت( eئ ّ َ ُ
mَكFpــ� مــ$ رواHــات الgــ�ی�، ورو ع>هــا شــ�ف الــ�ی$ الــ�مWا^ي وابــ$ ال]�ــاز وابــ$ الــ!راد وابــ$ العrــار  َ َ

  . ع"�ها م$ شه� ذe القع�ة في دمta وق� ت=اوزت الp"انF$ م$١٢ت�فxF في . نوآخ�و
  م$ م�س�عة نYاء مق�سWات

نإص�ار الل=>ة ال"لWLة لPaو لPaو الق�س   ن
***** 

  آراء ع�WMة
>Wاألب xF/فـي ال Bال"ل ..$r<واش xFساع.ه على ت�ق ��JH األوس� �aقال 

 رأی>ا
قj $Lل ع�اص8 ال�a األوس� ت��J ساع.ها على ت�قxF هbا اللقاء، اللقاء في واش>r$، ول

 �Wاني یل.قي ال�ئpع/�هللا ال Bه�، ف=اللة ال"لa"ال nWا^ة &"`$ ت�صYه ال�bة، بهWعال Dوحالة ال.�ق
ناألمj�Fي ج� &ای�ن في ال/xF األبW<، لW`� أول ز�8W ع�Mي یل.قي ال�ئ�W ال�H"ق�ا^ي، الeb ی��� أن 

gع"ل على مHDدونال� ت�م tابYال �Wإدارة ال�ئ D/Y& ل:gت ebال]�اب ال �.  
ح�Jر جالل.ه في ال/xF األبW< رسالة واضgة ال ل�� فFها، وهي ب�Yا^ة أن األردن تg"ل 
 tا ی.عل"W� Dخالل ف.�ة رئاسة ت�م Bة ال.ي أ^لقها جاللة ال"لWال"/�ئ noم="�عة م$ ال"�ا D/Y& �FpLال

الpالث ع>�ان ال"�no الهاش"ي األردني، واس.rاع األردن ال:"�د ) الءات(&القWJة الفلW<FrYة، والـ
  .وال�pات رغ8 الJغ�} ال�F/Lة
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 �Fع غ��Yال �FFور�¹ة ال.غ ، نو�ل جاللة ال"لp"H Bل ص�ت العقل في م>rقة سادها ال=>�
 تL$ ال"/>ي على الgقائt ال"�ج�دة على األرض وال�8W ال"!روعة في ال>ف�س، ورغ8 أن ال!وMعة ل8

ً، ولL$ ال�Wادة ال�ز�>ة والLفPة ل=اللة ال"لB ع/�ت &األردن إلى ب� األمان، حاض>ا القWJة )ف>=ان(بـ
  .ًالفلW<FrYة، ومانعا ت:فF.ها

ًجاللة ال"لB في ال/xF األبH >W"`$ اع.�اره ح�ثا عادHا، ولL$ ال.�قxF وال�3ف ه� الeb ح�ل  ً
ي ^Wاته إعادة ض�� إHقاع ال">rقة م$ ج�ی�، فال"لفات ما ه� عادe إلى ح�ث ع"tF ال�اللة، و�g"ل ف

 DFت�ت �Fل، وتع`j قةr<"ا ت]� الJHها أ<Lول ،�Fم ت]� ال�اخل األردني &`ل تأك�Fلها ال"gH ًال.ي
  .أوراقها، &ع� أن تع�ضx ل"غام�ات ^ائaة غ�F مM�Ygة ال>.ائج

/�و ال�Fم أن هbه الJغ�} في ًسF.8 م>اقaة الJغ�} ال.ي ی.ع�ض لها األردن اق.:ادHا، وت، نع8
 �Fع.YWاأله8 ه� أن األردن س $Lا، ولHقها لل.�اجع وال!وال، واألردن مق/ل على م�حلة ج�ی�ة اق.:اد��^ً
ًدوره ال"�gر سWاسWا في ال">rقة، ل�W م>ة م$ أح�، بل ألنه g.YHقه j"ا أث/.x ال.=�Mة، وه� ما  e

  .WYاسة اإلقلW"WةHع>ي ع�دة ال"�ادئ األخالWoة ل.g`8 م>�3مة ال
ًفالقWJة الفلW<FrYة، وال.ي تa`ل م�gر الWYاسWة األردنWة إقلW"Wا وعال"Wا، س.ع�د إلى مYار  ً

n��aاة وعاص".ها الق�س الWgة قابلة للW<FrYق�امه دولة فل ،$F.ه حل ال�ول"`gH ،مفاوضات جاد.  
 إدراك ما rWgHه م$ eوفي ذات ال�قx سF.8 وضع ال"لف ال�Yر على الrاولة لل>قاش ح�له، مع

مWwقات وتH�gات، واش.�اك دولي إقلW"ي معق�، ولL$ لألردن م:لgة م�اش�ة للع"ل على ع�دة س�ر�ا 
 Bرؤ�ة جاللة ال"ل $Lقة، ولWJة الWة األردنgا ال.:�ر ال":لb8 ه`gH ة، والWMك�ولة إلى حاض>.ها الع�

ضع ح� أل^"اع دول إقلW"Wة &األراضي إلى ض�ورة إعادة تF`aل م>�3مة ع�وWMة م."اس`ة قادرة على و
  .الع�WMة ل.��gلها إلى م>ا^t نف�ذ

نی�م غ� اإلث>F$ سW`� ی�ما فاصال، ما &ع�ه ل$ j �`H"ا ق/له، وع>�انه سW`� ع/�هللا الpاني  ن ًن ً
  .الجنونHعF� رزانة العقل وس`F>ة الg`"ة ل">rقة غابx ع$ ال�عي في ف.�ة سادها 

  ١ص/١٨/٧/٢٠٢١الرأي 

***** 
 بF$ ال�pابx وال".غ�Fات.. ز�ارة ال"لB ألمj�Fا

 دمحم ب$ ^��n. د
وال.�قعات ال.ي   ل8 تg¡ ز�ارة جاللة ال"لB إلى أمj�Fا م$ ق/ل بهbا ال8L الهائل م$ ال.gلWالت
على jافة ال:ع�  ارتx"Y ق/Fل ال!�ارة، وهbا مPش� واقعي وح�Wقي ل"ا لهbه ال!�ارة م$ أه"Wة &الغة 

  .الWYاسWة واالق.:ادHة واالج."ا�Wة
 ف!�ارة ال"لB إلى واش>r$ تg"ل في ^Wاتها ث�ابx راس]ة في م�FYة ال�بل�ماسWة األردنWة وال.ي  

قهللا ورعاه وم$ هbه ال�pابx القWJة ال"ف:لWة في ال�a األوس� وهي Hق�دها جاللة ال"لB حف3ه 
 فrال"ا أك�ت ال�بل�ماسWة األردنWة أن م�no األردن ثابx وراسخ ت=اهها وال"."pل  القWJة الفلW<FrYة، 
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. والeb &"�ج�ه ی.gقt االم$ والYل8 االج."اعFF$ في حل ال�ول.gj $Fل وحF� لل:�اع الع�Mي اإلس�ائFلي 
تL$ هbه ال!�ارة ل..gقt ل� ما وج�ت الJ"انات األكF�ة م$ اإلدارة األم��`Wة في ض�ورة ال�ج�ع إلى  8 ول

  .حل ال�ول.F$ ألنهاء هbا ال:�اع
وم$ ال�pابx ال.ي ال H"`$ إنLارها على الYاحة ال�ولWة دور األردن الفاعل في الWYاسة ال�ولWة  

إضافة إلى مYاه"ات   ال>!اعات في هbه ال">rقة ال"ل.ه�ة، ال�ور م$ أه"Wة &الغة في ت��Yة ول"ا لهbا 
 $F©م$ معاناة الالج nW°[.افة  األردن للj $ال>اج"ة ع$ ال:�اعات ال.ي ت�ور رحاها على ح�وده وم

bال">اف.  
نس.�L أب�زها اإلصالحات الWYاسWة واالق.:ادHة ال.ي  أما ال".غ�Fات ال.ي تg"لها هbه ال!�ارة،  

&ات في ح`8 ال"jP� أن اإلصالح الWYاسي أص�ح  لة األردنWة في اآلونة األخ�Fة، ح�F ان.ه=.ها ال�و
تF`aل  ض�ورة وحاجة ملgة ومه"ة جلFلة ال رجعة ع>ها، وم$ أب�ز مع!زات هbه ال"�FYة اإلصالحWة، 

اصة الل=>ة ال"لWLة لإلصالح الWYاسي وال.ي عه� إلFها جاللة ال"لB &"�اجعة ال">�3مة ال.Ww��aة ال]
  .نل.�L م>�3مة تWw��aة ناج!ة وتل/ي الr"�حات لل"�ا^$ األردني &الWgاة الWYاسWة، 

قأما الهاج� االق.:ادe الeb یPر ال="Wع وما ی.�عه م$ ت�ا�Wات على ال>�احي الWYاسWة 
 ،>W°.Y"ال �gم$ أول��ات ال� �`Wا ع$ أه�اف ال!�ارة، بل س�Fع& �`H $ة فلWنواالج."ا� mف>� أن  ن

ات جاللة ال"لB إلى jافة ال�ول وعلى رأسها ال�الHات ال".g�ة األمWj�Fة ت�j! في سل8 أول��اتها على ز�ار
م$ ت�عات اق.:ادHة &D/Y م�اقفه الWYاسWة وح.ى  ال=انD االق.:ادe وال�ع8 ال�ولي لألردن ل"ا ی.g"له 

  .قاألم>Wة م$ قJاHا ال�a االوس�
ونل"� م>ها ث�ات  ن ل�اش>r$ س.�L ز�ارة تار�]Wة، ونWr.Yع الق�ل أن هbه ال!�ارة ال"لWLة 

اس."�ار�ة األردن ب.ق�8H  ال"�no األردني ت=اه األشقاء الفلFF<FrY$ في قFJ.ه8 ال"ق�سة، إضافة إلى 
DFrا ال/ل� الbی$ وج�وا أم>ه8 واس.ق�اره8 في هbال $F©كافة أش`ال ال�ع8 إلى الالج..  
 e٣٢ص/١٨/٧/٢٠٢١ال�أ  

***** 
 نل�ولي وج>� االس.rWان الeb ی/.لع االرض الفلW<FrYةال"=."ع ا

 eس� الق�وة
ل.>8W3 م�FYة » &j�gة الWYادة في إس�ائFل«ال�ع�ات ال]�Frة ال.ي تrلقها ج"اعة ما YH"ى 

>F$ ح�ل أس�ار ال/ل�ة الق�H"ة &الق�س وتلB ال�ع�ات ال"Y."�ة ل="اعات اس.rWانWة &اق.gام لل" �̂.Y
 �jbى ب"Yة ورفع عل8 االح.الل في &احاته &">اس�ة ما ت�F/j األق:ى ال"�ارك &أع�اد �=Y"الm) خ�اب

.الل ولbلB وم$ تa`ل اع.�اءات على الق�انF$ ال�ولWة ووضع ال"Y=� االق:ى القائ8 تxg االح) الهW`ل
اجل م�اجهة هbه الg"الت ال ب� م$ ض�ورة م�اجهة هbه الg"لة والع"ل على إفaالها م$ خالل ش� 
ال�حال إلى ال"Y=� األق:ى ال"�ارك واالع.Lاف �Wه وح"ای.ه وال�فاع ع>ه وال.�اج� &`pافة في &احاته ل:� 
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رة االسالمWة القائ"ة م$ االف هbا الع�وان ال3ال8 ووضع ح� ل"]rrات ال>Fل م$ ال.ار�خ والJgا
$FF<Yال. 

 �r[ع$ م xفaj ف� ال=�ی�ة في ساحة ال/�اق ال.يgا الع�وان في �ل ت�اصل اع"ال الbو�أتي ه
ل/>اء م/>ى ته���e ض]8 على مYاحة ألف م.� م�Mع إلقامة ال"F<^�.Y$ شعائ�ه8 ال.ل"�دHة �Wه، 

اسفل ال"Y=� االق:ى ان.هاكا لل�8W االس>انWة و�a`ل هbا االع.�اء الYاف� ال">83 وم�aوع الgف��ات 
نوjل ال"�اثtF ال�ولWة �j ان هbا ال"�aوع م$ أخ�r ال"aار�ع ال.ي ت>فbها ح`�مة االح.الل االس�ائFلي 
 Bارها ال ق�ر هللا وان تلWإلى زع!ع.ها وانه eدP.األق:ى وس �=Y"فة به�ف ال"� في أساسات ال�r."ال

لى ال�Yر الغ�Mي وج!ء م$ ال�Yر ال=>�Mي لل"Y=� األق:ى وعلى &�Wة نالgف��ات سW`� لها تأث�F ع
 �=Y"ل واضح إلى أسفل ال`a& قة ال.ي س.:لr<"ف��ات في الgة ن�3ا الس."�ار الWMاحات الغ�Yال
وتY.ه�ف اآلثار اإلسالمWة ال.ي تع�د إلى العه�ی$ العp"اني وال""ل�jي وتغ�F واقع ال"Y=� األق:ى 

 .ائع ج�ی�ة ورM"ا ق� تPدe له�مهال.ار�]ي وتف�ض وق
قاس."�ار سWاسات ق�ات االح.الل العY`� االس�ائFلي &االع.�اء على الgق� الفلW<FrYة وال.>FLل  e
ن&Y`ان ال"�ی>ة ح�F ت.�اصل تلB االع"ال ال"]لة &القان� وت.�اصل سWاسة اله�م ال3ال8 ل"�اني حي 

� ت"ادm في الع�وان ض� أب>اء شع/>ا ومق�ساته ال�Y.ان في بل�ة سل�ان وغ�Fها م$ أحWاء الق�س Hع
وأرضه وعقاراته وال"ق:�د م$ ذلB تف��غ ال"�ی>ة ال"ق�سة م$ س`انها األصلFF$ &إج�اءات ع�وانWة 
ع>:��ة &JWªة تY.�جD ال"gاس�ة وال"الحقة خاصة في ال"gافل ال�ولWة وهbا Hع`� &g� ذاته خ�rرة 

ء على ال�ج�د الفلFrY>ي في ال"�ی>ة ال"ق�سة وتt��r م]rrات االس.rWان ال.ي ته�ف إلى القJا
األحWاء الع�WMة الفلW<FrYة وخ>قها وم>ع ال.�اصل بF>ها وW�& $FMة أنgاء الJفة الغ�WMة في ان.هاك 

 .قللgق� ال"�aوعة للaعD الفلFrY>ي
ازل eح`�مة االح.الل ت.g"ل ال"PYولWة الLاملة وال"�اش�ة ع$ ع"لWات ال.ه=�F الق�Y وه�م م>

ال"�ا^>F$ الفلFF<FrY$ ومYاك>ه8 في األرض الفلW<FrYة ال"g.لة وال ب� م$ ت�خل ال"=."ع ال�ولي 
نوالع"ل وaM`ل ف�ر وعاجل الJغ� على سلrات االح.الل ل�no هbا ال=>� االس.rWاني ال3ال�j 8 ما  ن e

"=."ع ال�ولي He=� ه� ع"لWات تrه�F ع�قي وج��"ة ح�ب وج�ائ8 ض� اإلنYانWة، فاس."�ار ص"x ال
eحWال ما H=� اص�ح ام� غ�F م/�ر على اال^الق وعلى م=ل� األم$ ال�ولي تg"ل مPYولWاته القان�نWة 

 م�ا^>ا ٦٠واألخالWoة ت=اه ج��"ة ه�م خ�Mة ح":ة الف�قا في األغ�ار وال.ي تx//Y ب.��a� أك�p م$ 
تها في م>ع وUدانة ج�ائ8  ^فال ف/�ال م$ سWاسة ال:"x وال.]لي ع$ تg"ل مPYولWا٣٥م$ بF>ه8 

قوان.هاكات االح.الل لgق� اإلنYان والق�انF$ ال�ولWة امام ما ت.ع�ض له االراضي الفلW<FrYة ال"g.لة 
قم$ ع"لWات س�قة واغ.:اب لألراضي والgق� ال ب� لل"=."ع ال�ولي وخاصة االم8 ال".g�ة ومPسYاتها 

  .های� االس�ائFلWةوأمF>ها العام ال.�خل ل�ضع ح� ل=�ائ8 دولة األب�ت
  ١٤ص/١٨/٧/٢٠٢١ال�س.�ر 

***** 
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  اخ�ار &االن=لF!�ة
 

Israeli police and settlers raid Jerusalem’s Al-Asqa,  
assault worshipers 

 

Israeli occupation forces and scores of Israeli settler fanatics broke into the 
courtyards of the Al-Aqsa Mosque compound on Sunday early morning, attacking 
worshipers at the holy site and detaining many of them. 

Witnesses said that as of the early morning hours, dozens of Israeli Police officers 
started raiding the holy site through the Chain and Moroccan gates, before they 
embarked on beating and assaulting the Muslim worshipers attending prayers at the holy 
site in an effort to make way for the entry of hundreds of Israeli settlers there. 

Israeli Police officers also fired stun grenades and teargas canisters at the 
worshipers and forced many of them out of the holy site due to the intensity of teargas. 

Meantime, the police locked down the southern main building inside the holy site, 
and hundreds of worshipers were left inside and were unable to leave. Groups of Israeli 
settlers later broke into the courtyards after it was almost emptied of all Muslim 
worshipers by force. 

Israeli extremist groups have called on settlers to force their way into Al-Aqsa 
complex in large numbers on July 18, on the occasion of the anniversary of what Israel 
calls "the destruction of the temple." 

Al-Aqsa Mosque is the world's third-holiest site for Muslims. Jews call the area the 
"Temple Mount," claiming it was the site of two Jewish temples in ancient times. 

The so-called Sovereignty Movement in Israel is also preparing to organize a 
march for settlers around the walls of the Old City of Jerusalem on the same day. 

Israel occupied East Jerusalem, where al-Aqsa is located, during the 1967 Arab-
Israeli war. It annexed the entire city in 1980, in a move never recognized by the 
international community. 

WAFA 18-7-2021 

***** 
Israeli Soldiers Assault And Abduct Several  

  Palestinians In Jerusalem 
 

Israeli soldiers assaulted, on Saturday night, several Palestinians, especially young 
men, and abducted some of them in Silwan, the Old City, al-Misrara, and many other 
areas in occupied Jerusalem, and forced the shops to close, to allow illegal colonialist 
settlers to hold provocative marches. 

Dozens of soldiers invaded the al-Misrara area, in Bab al-‘Amoud, and assaulted 
several Palestinians, including shop owners who were also forced to close their stores, 
ahead of the provocative march of scores of illegal colonialist Israeli settlers, the Wadi 
Hilweh Information Center in Silwan (Silwanic) has reported. 

Silwanic added that many soldiers also assaulted a young man in Sultan Suleiman 
Street, before abducting him. 

The soldiers also closed all roads surrounding the Old City of the occupied 
Palestinian capital, Jerusalem, and prevented the Palestinians from reaching their homes, 
while the fanatic Israeli colonists roamed the streets while chanting racist slogans.The 
Palestinians were in the streets, shopping and eating, and just socializing with each other 
on the even of the Al-Adha Muslim feast.The soldiers also invaded and ransacked 
several Palestinian homes, including the home of Midhat al-Isawi who was just 
released from Israeli prisons, to prevent his family from celebrating his release. 

International Middle East Media Center 18-7-2021 
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PA urges UN Security Council to take action against   
Israel's ethnic cleansing 

The Palestinian Authority (PA) has urged the United Nations (UN) Security 
Council and the international community on Friday to put pressure on Israel to rein in its 
ethnic cleansing of Palestinians in Jerusalem and Area C. 

In a statement, the PA's Ministry of Foreign Affairs and Expatriates announced: 
"The bloody reality on our Palestinian people by the occupation does not only undermine 
any chance of achieving peace on the basis of the two-state solution, but also turns 
international positions into mere words devoid of any content." 

The ministry accused Israel of waging an open war against Palestinian land, 
especially in Area C of the occupied West Bank, and against Palestinian existence in the 
area. 

The ministry also warned of: "The dangers and consequences of this bloody 
reality, which threaten the lives and undermines the movement of Palestinian citizens." 

It stated: "Armed settlers and the occupation army often carry out attacks on our 
people jointly, with the approval and support of the Israeli political level." 

The ministry stressed: "This is the time for the international community, led by 
the UN Security Council, to realise that its statements and stances against settlements and 
the crimes of the Israeli occupation are not enough. The occupation authorities have been 
disregarding this type of international reaction." 

Middle East Monitor 17-7-2021 

***** 
UN calls on Israel to stop demolition of   

alestinian Homes  
 

ANKARA  - *Writing by Ibrahim Mukhtar  - The UN has called on the Israeli 
authorities to halt its demolition and confiscation of Palestinian property. 

“Our humanitarian colleagues in the occupied Palestinian Territory tell us that on 
Wednesday, in the community of Ras al-Tin in Ramallah governorate, 84 Palestinians lost 
their homes when Israeli forces confiscated at least 49 structures,” Farhan Haq, 
spokesperson for UN Secretary-General Antonio Guterres, said in a briefing. 

He noted that Palestinians use the area in the summer as a grazing land “but are 
now at heightened risk of forcible transfer from the area.” 

Haq also said that the Israeli forces “dismantled and confiscated a residential 
structure [Thursday] in Humsa Al Baqi’in the northern Jordan Valley.” 

The spokesperson reiterated the UN's call on Israel to stop its violations “and 
adhere to its obligations as an occupying power under international humanitarian law.” 

According to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (OCHA), Israeli forces demolished at least 421 Palestinian-owned structures in 
the occupied West Bank this year. 

On Wednesday, Israeli forces demolished a Bedouin community inhabited by 11 
Palestinian families in the occupied West Bank. Israeli authorities cite a lack of building 
permits for demolishing Palestinian structures. 

Under the 1995 Oslo Accords between Israel and the Palestinian Authority, the 
West Bank, including East Jerusalem, was divided into three portions -- Area A, B, and 
C. 

Israel prevents Palestinians from carrying out construction projects in parts of the 
West Bank designated as Area C, which falls under Israel’s administrative and security 
control. 

Area C is currently home to 300,000 Palestinians, the vast majority of whom are 
Bedouins and herding communities who predominantly live in tents, caravans, and caves. 

Anadolu Agency 17-7-2021 



  

 
٢٦

Scholars union calls for preventing Israeli extremists from   
storming Al-Aqsa 

Israeli extremist groups call for storming Al-Aqsa complex on July 18. 
The International Union for Muslim Scholars (IUMS) has called for preventing 

extremist settlers from storming the flashpoint Al-Aqsa Mosque compound in 
occupied East Jerusalem on Sunday. 

The IUMS “condemns repeated provocations and continuous attacks by 
extremists on Al-Aqsa Mosque," IUMS Secretary-General Ali al-Qaradaghi said in a 
statement. 

Israeli extremist groups have called on settlers to force their way into Al-Aqsa 
complex in large numbers on July 18, on the occasion of the anniversary of what 
Israel calls "the destruction of the temple." 

Al-Aqsa Mosque is the world's third-holiest site for Muslims. Jews call the area 
the "Temple Mount," claiming it was the site of two Jewish temples in ancient times. 

The so-called Sovereignty Movement in Israel is also preparing to organize a 
march for settlers around the walls of the Old City of Jerusalem on the same day. 

"The aggressor, occupying settlers have been insisting for decades on storming 
Al-Aqsa complex, and their last attempts were in the holy month of Ramadan,” al-
Qaradaghi said. He hailed Palestinians as “heroes” for protecting the mosque, 
stressing that the extremists’ project will fail again. 

 “We urge the Palestinians in general and the people of Jerusalem and its 
surroundings in particular to mobilize to protect Al-Aqsa” al-Qaradaghi said. 

Israel occupied East Jerusalem, where al-Aqsa is located, during the 1967 
Arab-Israeli war. It annexed the entire city in 1980, in a move never recognized by the 
international community. 

Anadolu Agency 17-7-2021 
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5,426 Palestinians arrested by Israel in 2021: NGOs 

854 children and 107 women among those detained. 
Israeli forces have rounded up 5,426 Palestinians, including women and 

children, in the first half of 2021, according to Palestinian NGOs. 
A total of 854 children and 107 women were among those detained since the 

beginning of this year, said a report by the Commission of Detainees’ Affairs, the 
Palestinian Prisoner Society, the Addameer Prisoner Support and Human Rights 
Association and the Wadi Hilweh Information Center. 

The month of May saw the highest number of arrests, with 3,100 Palestinians 
taken into Israeli custody, the statement said. 

The occupied city of Jerusalem came first with the highest number of arrests 
(1,699 detainees), it added. 

The report said most of the detainees, especially those in Jerusalem and Arab 
cities inside Israel, were released, but without providing an exact number. 

The arrests recorded in the first half of this year are double the cases registered 
in the first half of last year, the report said. 

The report estimates that 4,850 Palestinians are still held in Israeli prisons as of 
June 30, including 41 women, 225 minors, and 540 people held under Israel’s 
administrative detention policy, which allows detention of Palestinians without charge 
or trial. 

Anadolu Agency 17-7-2021 
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Palestinians Demand Release of Body of   
Slain Woman near Jerusalem 

 

Palestinians held a peaceful protest in Abu Dis town, on Friday, demanding 
the Israeli occupation authorities hand over the body of Palestinian Dr. Mai 
Afaneh, 29, who was slain by the army on June 16, 2021, the Palestinian WAFA 
News Agency reported. 

The body of Afaneh, from Abu Dis town, southeast of occupied Jerusalem, 
has been withheld by the army since she was shot and killed near Hizma town on 
June 16, 2021. 

Israeli soldiers opened fire at Afaneh, a mother of an eight year old 
daughter, when she accidentally drove her vehicle down the wrong road, at the 
entrance to Hizma town, northeast of occupied Jerusalem. 

The army claimed that the slain woman “attempted to ram her car into a 
number of Israeli soldiers before exiting the vehicle with a knife” the Anadolu 
Agency reported. 

International Middle East Media Center 17-7-2021 

*****  
Beitar soccer club drops match with Barcelona for refusing to   

play in Jerusalem 
 

“I can't betray Jerusalem,” said Beitar Jerusalem soccer-club owner Moshe 
Hogeg. 

Beitar Jerusalem soccer-club owner Moshe Hogeg said on Thursday that he 
canceled a friendly match with Barcelona after it refused to play in Jerusalem. 

 “After receiving the contract for signing and being exposed to the 
unequivocal demand that the game not take place in the capital, Jerusalem, and 
some other demands that I did not like, I slept with a heavy heart, thought a lot 
and decided that before all, I am a proud Jewish and Israeli,” Hogeg wrote on 
Facebook. 

“I purchased Beitar Jerusalem out of love for the holy capital, I fought a 
war with racism and will continue to fight it, I promote coexistence and in favor of 
peace,” he said. 

 “I can’t betray Jerusalem,” he added. 
Jewish News syndicate 16-7-2021 

***** 
  

 
  

  
  
  
  



  

 
٢٨

  
  
  
  

  


