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 ّك/ابها ن�4 وجهة ع$ تع�0 ال/ق��� في ال�اردة ال��ض�عات. 
 9/ع? ال�قاالت  أصل م$ فق�ات الع?' 'اخ/;ار الل<=ة ق0ل م$ ال/;�ف ی'

Cذل Eاس=/Gمع ح<9 ال/ق��� وم�ض�عه أو األخ�ار ال/ي ت�د في ال/ق��� ل. 
 ةJم$ الغا $G�Lاب ال�/�ج�ة ال�قاالت 'ع? ال/ق��� ت/Nأو ّل  $GGOغ� $��Nمف

س�اء ال��R�ة أو ال�عارضة  ّوWس�ائGلGG$ ه� إب�از وجهة ن�4 هRالء الN/اب
  .ف�صة اإل^الع على وجهات ال=�4 ال��/لفة ئ ی/�ح للقارل�Yاسة إس�ائGل، م�ا

  ل`a' مي�Gا ال/ق��� اإلخ�ار الbو الق�س 'إص�ار هRaة ل�Nتق�م الل<=ة ال�لe ن
 �gإضافة إلى ت�ز�عه على ن $GG�/وال�ه $GG=ألف ٢٥٠ورقي ی�زع على ال�ع 

 .ن�Yة إلN/�ون�ة
 ة مالح4اJله ال/ق��� أ;J $ع� الل<=ة أن ت/لقى م�Yا و��j ،ت أو اق/�حات

Eالل<=ة 'إرسال ال/ق��� ل�$ ی�غ Eت�ح. 
  ة على=G0ال/�اصل مع الل<=ة على اله�اتف وال��اقع ال� $`�J ةJه الغاbوله

  غالف هbا ال/ق���
  

  نالل<=ة ال�ل�Nة لRaو الق�س
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�/gال�m 
  االردن والق�س

 ات جالل/ه وال�ئ�� األم��`يnة ت/;�ر م�اح�=GoYة الفل�L٥  الق  
 على ال�ضع القائ9 في الق�س pفاgض�ورة ال �jRی C٦  ال�ل  
 $o=في واش Cٌة ج�ی�ة .. ُال�لJا�Oل و�g4ة تgٌل ُّ ُ  ٦  
  ل على ان/هاكاتGة اح/<اج إلس�ائ�jb٧  "األق;ى"األردن ی�جه م  
 ة ال�ی=�ة: الیلةال���g٨  ع�وان االح/الل على األق;ى ق�ع لل  
 ة دول�ة لل�ق�سات 'الق�سJح�ا �Gال=�اب�ة ت�ع� إلى ت�ف $GoY٨  فل  
 "$Gال�ه=�س " $G=^�/Yام ال�g/٩  لألق;ىت�ی$ اق  
 ة حامل األمانةJال��افع األول ع$ الق�س.. راعي ال�صا $GYg١٠  أب� ال  

  

  نشRو س�اس�ة
 GoYال�ئاسة الفلbgلألق;ىّ=�ة ت�ی$ وت $G=^�/Yام ال�g/١٠  ر م$ اق  
 يLه: ال�و���Yتق {G0n/ادة على األق;ى ب�Yة الj9 مع�Yل ت��� حG١٢  إس�ائ  
 "ة�j�Gا 'الق�س": ال�ارج�ة األم=/Gف/ح ق=;ل |o١٣  نماض� في خ  
 اس�ة واألم=�ة�Yل إخالء ال�ان األح�� ل�راسة ال/�ا~�ات الGب/أج EالoJ �G١٤  الب  
 ة ودول�ة ض� االن/هاكات ردو�Oة وع��=GoYل�ةد فعل فلG١٥  اإلس�ائ  
 ل�ة في األق;ىGها االن/هاكات اإلس�ائL١٦  م;� ت<�د رف  
 ل�سGف�Gك ث���oان/هاك صارخ : ال� ���aم الق�سي ال�g١٦  االع/�اء على ال  
 ل�=ع إدارة 'ای�ن م$ ف/ح الق=;ل�ة األم��`�ة في الق�س $o=ل�ة في واشGةح�لة إس�ائ���a١٧   ال  
  �  ١٨  أم��`�ةم;ادر إس�ائGل�ة تC`a ب��� بG=G} ال0=اء االس/�oاني إذعانا لLغ�
  ة أم��`�ةjات ” ع�القة“ق�ار ش�=^�/Y١٩  ب��� ال/عامل مع ال�  

  

  اع/�اءات
 امات األق;ىg/ـة ی�ع" '��اصلة اقGـلGمــة اإلس�ائ�`gــ� ال G٢٢  رئــ  
 ��>ح 'اس/�=اف ت�Yة االح/الل ت�`gس��ةم�G٢٤  � أرض ال�ق�0ة ال  
  �gاألق;ى١٠٠ن �>Yال� ��g/قJ $^�/Y٢٤  ن م  
 م$ 'اب الع��د $Gع/قل شابJ ٢٥  االح/الل  
  هاد مع/قل داخل زن"ان/ه فيa/ة"اس�O�`Y٢٥  'الق�س" ال�  
 ا'ةOال� eحاج"ا في مف/� واد E;=قق�ات االح/الل ت ً  ٢٦  
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  تقار��
 "$o=ق�ة واش"GGعلى دور الهاش� �Gة تأكJ٢٦   على ال�ق�سات$ في ال�صا  

  

  آراء ع��Oة
  ة٢٠٥٠الق�س عام�=GoYعارات الفلaة والJ�ل�ة ال/ه��Gات اإلس�ائooال�� $G٢٨   ب  

  

  اخ�ار 'االن<لG"�ة
 King meets members of key US Senate committees ٣١  
 Jordan’s King stresses need for Palestinian statehood in talks with US 

President ٣١  
 Pakistan condemns settlers’ storming of Al-Aqsa ٣٢  
 Several Palestinians kidnaped by police in O. Jerusalem ٣٢  
 Israeli settlers storm al-Aqsa mosque compound under heavy police 

protection ٣٢  
 Israeli police arrest woman, young man in Occupied Jerusalem ٣٣  
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  االردن والق�س
  الق�Lة الفلGoY=�ة ت/;�ر م�احnات جالل/ه وال�ئ�� األم��`ي

  
 $o=عق� – ب/�ا –واش  Cلقـاء ع0ـ� هللاجاللة ال�لـ $Gـي جـ� 'ایـ�ن، االث=ـj�Gـاني والـ�ئ�� األمnال 

ق�ــة فــي الG0ــ} األبــ�? ب�اشــ=o$، أكــ� ال"~��ــان خاللــه م/انــة العالقــات بــG$ األردن وال�الJــات ال�/gــ�ة، 
  .ه�ا على ت�^G�ها في ش/ى ال��ادی$وح�ص

ــات ال�/gــ�ة، إضــافة إلــى  Jاألردن وال�ال $Gــ وت=اولــ} الق�ــة ت�ســ�ع آفــاق الــ�aاكة االســ/�ات�<�ة ب
  .ال/�oرات اإلقل���ة وال�ول�ة، ال/ي ت;�رت أج=�تها الق�Lة الفلGoY=�ة

 الgــGY$ بــ$ وفــي تــ;��gات ل<اللــة ال�لــC فــي ب�اJــة اللقــاء الn=ــائي، الــeb حــ�Lه ســ�� األمGــ�
علـى لoفNـ9 الـeb لoال�ـا أبـ�ی/��ه ل=ـا، ) الـ�ئ�� 'ایـ�ن(أشـ`�9j "ع0�هللا الnاني، ولي العه�، قال جالل/ـه 

 ،E;ا ال�=ــbع�ني أن أراكــ9 فــي هــYــJ اbق0ــل عقــ�د، لــ e�9 مــع والــN/ــان لــي شــ�ف معــ�فj ،9/لLــا تفــ�jو
  ...".ألش`�9j على �jم`9 ال�/�اصل ت<اه=ا وت<اه بل�نا

د الــ�ئ�� األمj�Gــي جــ� 'ایــ�ن فــي تــ;��gاته خــالل اللقــاء الn=ــائي ال/أكGــ� علــى مــ$ جه/ــه، جــ�
لoال�ــا j=ــ/9 إلــى جان0=ــا، وســ/<�نا دائ�ــا إلــى جانــE "وقــ�ف ال�الJــات ال�/gــ�ة إلــى جانــE األردن، قــائال 

  ..".األردن
ك�ا ت=اولـ} ال��احnـات ال/oـ�رات فـي ال�=oقـة، وخاصـة األوضـاع فـي القـ�س، حGـ� أكـ� جالل/ـه 
 ،���aـ�م الق�سـي الـgعلى ال�ضع ال/ار��ي والقان�ني القائ9 في القـ�س، ال سـ��ا فـي ال pفاgض�ورة ال
الف/ا إلى م�اصلة األردن تأدJة دوره ال/ار��ي وال�ی=ي الnاب} في ح�اJـة ال�ق�سـات اإلسـالم�ة وال�ـ�g�Yة 

  .في ال��ی=ة ال�ق�سة، م$ م=oل� ال�صاJة الهاش��ة على هbه ال�ق�سات
ــة بـــG$ الفلـــGG=GoY$ وأكـــ� ــادة إ^ـــالق مفاوضـــات جـــادة وفاعلـ ــل علـــى إعـ  جالل/ـــه ضـــ�ورة الع�ـ

 Eعaـل الـGدا على ض�ورة ن�aم ،$G/امل على أساس حل ال�ولaالم العادل والYال �Gقg/ل ،$GGلGواإلس�ائ
� ال�ا'ع�oاة، على خ�gادة والقابلة لل�Yقلة، ذات ال/Yوعة، و��ام دول/ه ال��aي حق�قه ال�=GoYم$ الفل 

  .، وعاص�/ها الق�س ال���aة١٩٦٧ح"��ان عام 
ّوث�ـــ$ جاللـــة ال�لـــC ال�oـــ�ات اإلJ<اب�ـــة لـــإلدارة األم�j�Gـــة ���ـــا ی/علـــ� 'القـــ�Lة الفلـــGoY=�ة، 

 $GG=GoYالفلـ $Gل الالج�ـGغaـ�ة إلغاثـة وتـg/الة األمـ9 ال�jة ل��j�Gاع�ات األمYاألونـ�وا(واس/�=اف ال�( ،
ن مل�G دوالر، ل/;ل ���ة ال/�0عـات األم�j�Gـة لل�jالـة هـbا العـام إلـى ١٣٦ب/ق�9J ت�0عات إضا��ة '���ة 

وفي مع�ض الg�ی� ع$ ال�Y/<�ات اإلقل���ة، أك� جاللة ال�لC ض�ورة دع9 جهـ�د . ن مل�G دوالر٣١٨
وgOـ� ال"~��ـان ال<هـ�د اإلقل���ـة وال�ول�ـة فـي الgـ�ب علـى اإلرهـاب، . الع�اق في تع"�ـ" أم=ـه واسـ/ق�اره

وحـ�L ال��احnـات ال��سـعة عـ$ . ش��لي، وس0ل ال/�صل إلى حل�ل س�اس�ة ألزمـات ال�=oقـةوف� نهج 
 ،Cجاللــة ال�لــ Eومــ�ی� م`/ــ ،$GOو ال�غ/ــ�Rرئــ�� الــ�زراء ووز�ــ� ال�ارج�ــة وشــ Eاألردنــي نائــ Eنال<انــ

$o=ة في واشـNة ال��ل�Gق0لي . وسف/Yـل 'ایـ�ن فـي مق�مـة مـGة األولـى ج�GYـان الـ�ئ�� جـ� 'ایـ�ن والـjو
هللا الnـاني ولـي  هللا وسـ�� األمGـ� الgـGY$ بـ$ ع0ـ� هللا الnاني وجاللة ال�لNة ران�ا الع0� اللة ال�لC ع0�ج

  .العه� ل�m وص�له9 إلى الG0} األب�?
  ٢ صفgة ٢٠/٧/٢٠٢١ال�س/�ر 
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  ال�لC یjR� ض�ورة الgفاp على ال�ضع القائ9 في الق�س
  

ني ونائ�ة ال�ئ�� األم��`ي jاماال هار��، في جاللة ال�لC ع0�هللا الnا '�g –  ال�س/�ر– ع�ان
  .نواش=o$ الnالثاء، س0ل تع"�" ال�aاكة االس/�ات�<�ة وال/عاو بG$ ال0ل�ی$ في ال�<االت jافة

ــة 'قoــاع ال�G0ــة  ــة واألخــ� ال�/علق ــة، وال�ــaار�ع ال/=��� Ǹــي لل��ل ــ�ع9 األم�� ــاء ال ــاول اللق mوت=
  .د ال���0oةومعال<ة ال/غ�G ال�=اخي وأث�ه على ال��ار

ك�ــا تــ9 اســ/ع�اض ال/oــ�رات فــي ال�=oقــة، حGــ� أكــ� جاللــة ال�لــC أه��ــة تــLاف� ال<هــ�د ل�=ــع 
̂ـالق ع�ل�ـة الـYالم  ال/;عG� م<�دا في األراضي الفلGoY=�ة، والع�ـل مـع ال�</�ـع الـ�ولي علـى إعـادة إ

$GGلGواإلس�ائ $GG=GoYالفل $Gب.  
ل�ضــع ال/ــار��ي والقــان�ني القــائ9 فــي القــ�س، وجــ�د جالل/ــه ال/أكGــ� علــى أه��ــة الgفــاp علــى ا

  .ال�gم الق�سي ال���a/ خ;�صا في ال�Y<� األق;ى ال��ارك 
، ١.٣و���ا ی/عل� 'األ~�اء ال/ي ی/�gلها األردن ج�اء اس/Lاف/ه ألك�n م$  e مل�G الجئ سـ�ر ن

  .ش�د جاللة ال�لC على أه��ة أن ی/�gل ال�</�ع ال�ولي مRYول�اته بهbا ال�;�ص
لالج�ـG$ ” ك�رونـا“} جالل/ه إلى أن األردن jان في ^ل�عة الـ�ول ال/ـي وفـ�ت اللقاحـات ضـ� ولف
  .على أراض�ه

وأعــ�ب جاللــة ال�لــC عــ$ شــ`�ه لــإلدارة األم��`�ــة علــى تقــ��Jها ال�ــYاع�ات الالزمــة واللقاحــات 
  .ل��اجهة ال�Oاء

مــ�ی� م`/ــE جاللــة نوحــ�L اللقــاء نائــE رئــ�� الــ�زراء ووز�ــ� ال�ارج�ــة وشــRو ال�غ/ــ�GO$، و
$o=ة في واشNة ال��ل�Gوسف ،Cال�ل.  

  ٢ صفgة ٢١/٧/٢٠٢١ال�س/�ر 
 * * *  

$o=في واش Cة ج�ی�ة .. ُال�لJا�Oل و�g4ة تgٌل ٌ ُّ ُ  
 

   م;oفى ال��االت
̀ـي جـ� 'ایـ�ن، jـأول ز~ـ�9  ُی�خل ال�لC ع0�هللا الnاني للG0} األبـ�? الGـ�م؛ للقـاء الـ�ئ�� األم��

ــي JـــY/ق0له 'ایـــ�ن، و Oع=ــ� أهـــ9 القـــ� ال�ول�ـــة، وم`انـــة األردن ودوره ع� Cشــ� إلـــى م`انـــة ال�لـــRا یbهـــm ّ
 .ال<�Gس�اسي في ال�=oقة واإلقل�9

ع0ـ� الل4gة ال�ه�ة ال/ي س�aه�ها الG0} األب�? ال�Gم، '�Lgر ولي العه� األم�G الGYg$ بـ$ 
فال�قارOــة األم��`�ــة .. م��`�ــةُّ، لهــا أه�G/هــا إذ إنهــا ل4gــة ال/gــ�ل بــG$ إدارتــG$ لل�الJــات ال�/gــ�ة األهللا

ًالgال�ة م�/لفة ت�اما ع$ سا'ق/ها ت<اه األردن، الeb عانى م$ أزمات ما بG$ الف/�تG$ ال�ئاسG/G$، م=هـا 
ّم�ض�ع ال�صاJة الهاش��ة على ال�ق�سات، ح�G حاول} اإلدارة الYا'قة الع�0 بهـbا .. على سG0ل ال�nال

�aً~�ة ال�ول�ـة، ���ـا �Jـ� القـ�Lة الفلـGoY=�ة وان/هـاء 'قـ�Lة ال��ض�ع، �jا حاول} الع�0 'ق�ارات الـ ُّ
 .الف/=ة
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ال�Gم س�ف تY/�ع اإلدارة األم��`�ة م$ ال�لC إلى رؤ�ة واق��ة ح����ة لقLاJا ال�=oقة واإلقل�9، 
 .وت���a دق�G للgالة ال�اه=ة والgل�ل ال�Yاس�ة الg`��ة لها

ًعلى ملفات أردن�ة، بل على ملفات ع��Oة أJـLا، وعلـى ُال تق/;� أج=�ة الق�ة األردن�ة األم��`�ة 
 .رأسها ال�لف الفلGoY=ي، والع�اقي، 'ع� ال/=�GY مع األ^�اف ال�ع=�ة ق0ل ال"�ارة

نفالق�Lة الفلGoY=�ة س/�N في ^ل�عة أج=ـ�ة الق�ـة األردن�ـة األم��`�ـة، فهـي قـ�Lة اسـ/�ات�<�ة 
ال"�ارة، األرض�ة ال;ل�ة ل/ه�Gة األ^�اف، للع�دة إلى م�Oع ّوح��Gة لألردن؛ لbا ش`ل} ال<ه�د ال�ل�Nة ق0ل 

$G/ة ال�ول�ة، وق�اراتها ل<هة إعادة حل ال�ول�~�aال. 
نالعالقات الn=ائ�ة س/�N حاض�ة بG$ ال0ل�ی$، و^اولة ال�gار س/aه� ج�لة م$ ال�لفات األردن�ة، 

َّلC، وس/�N مgل اه/�ـام جالل/ـه وهـي فال�لفات ال�Yاس�ة والعY`��ة واالق/;ادJة م$ أول��ات أج=�ة ال� ن
ال�ــYاع�ات االق/ــ;ادJة، ودعــ9 اإلصــالحات االق/ــ;ادJة األردن�ــة، ل<هــة ال/عــافي مــ$ تــ�ا~�ات �jرونــا، 
ــة، فــLال عــ$ ال/عــاو  ــY=�ات ال�ق0ل ــة ال�ل�Nــة لهــbا ال�ــYار لل ــ�Yاسي وال�ؤ� ــف اإلصــالح ال ــbلC مل jنو ً

�`Yالعe. 
ّال"�ارة تع�0 ع$ إعادة ت��ضـع الـ�و mر الـ�Yاسي األردنـي علـى ال�ـY/� اإلقل��ـي، حGـ� إن دور ُ

ّاألردن وم�اقفه ال/ار���ة ت�=gه هbه األفLل�ة ُ.  
 ١ صفgة ١٩/٧/٢٠٢١ال�س/�ر 

* * *  
  "األق;ى"األردن ی�جه م�jbة اح/<اج إلس�ائGل على ان/هاكات 

  
اإلســ�ائGل�ة فــي نوزارة ال�ارج�ــة وشــRو ال�غ/ــ�GO$ اســ/��ار االن/هاكــات  دانــ} –  الــ�أe–ع�ــان 

الgـ�م الق�سـي الـ���a، وآخ�هـا الـ�Yاح الGـ�م 'اق/gامـات ال�/oـ�فG$ لل�ـY<� / ال�Y<� األق;ى ال��ارك
$Gل�ة واالع/�اء على ال�;لGة اإلس�ائ �̂aة الJح�ا {gة ت�G0j أع�ادOو.  

Gل�ة وقال ال=ا^� ال�س�ي 'اس9 ال�زارة الYف�G ض�� هللا الفـای"، فـي ب�ـان، إن ال/ـ;�فات اإلسـ�ائ
ن'gـــ� ال�ـــY<� م�ف�ضـــة وم�انـــة، وت�nـــل ان/هاكـــا لل�ضـــع القـــائ9 ال/ـــار��ي والقـــان�ني وللقـــان� الـــ�ولي  ً

  .والل/"امات إس�ائGل jق�ة قائ�ة 'االح/الل في الق�س ال���aة
ــالNف عــ$  ــای" أن الــ�زارة وجهــ} الGــ�م مــ�jbة اح/<ــاج رســ��ة ^ال0ــ} فGهــا إســ�ائGل ' وOــG$ الف

، واح/�ام ال�ضع القائ9 ال/ار��ي والقان�ني، واح/�ام ح�مة ال�Y<� وح��ة ال�;لG$ ان/هاكاتها واس/ف"ازاتها
  .نوسلoة إدارة أوقاف الق�س وشRو ال�Y<� األق;ى ال��ارك األردن�ة

 ١٤٤الgـ�م الق�سـي الـ���a '`امـل مـYاح/ه ال�الغـة / وش�د الفای" أن ال�Y<� األق;ى ال��ـارك
،$Gل�Yاألقــ;ى ال��ــارك دون�ــا هــ� م`ــان ~�ــادة خــال� لل�ــ �>Yو ال�ــRن وأن إدارة أوقــاف القــ�س وشــ

ناألردن�ة هي ال<هة صاح�ة االخ/;اص الg;� 'إدارة jافة شRو ال�gم وت=9�4 ال�خ�ل إل�ه e.  
 eة ١٩/٧/٢٠٢١ال�أg٣ صف  

* * *  
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  ع�وان االح/الل على األق;ى ق�ع لل��gة ال�ی=�ة: ال�الیلة
  

ال�ق�سات اإلسالم�ة ال�j/�ر دمحم ال�الیلة 'أن  ونلRaوا ووز�� األوقاف قال –  ال�س/�ر– ع�ان
 مـ$ م=ـع ال�ـYل�G$ مـ$ الـ�خ�ل 'ـاالح/الل ل�ا تق�م 'ه الـYلoة القائ�ـة وقا^ع ش�ی� ب�ف? ت/ا'ع ال�زارة

، ال�Gم لالق/gامات ال�gم الق�سي ال���a وح�ای/ها –لل�Y<� األق;ى ال��ارك  �=^�/Yها ال�bن ال/ي ی=ف
   .ال�"ع�م" �اب اله�`لخ"mذ�j  األح�، في

mوأكـ� ال�الیلــة 'ــأن الـ�زارة تــ� بهــbه ال��ارســات ق�ـع لل��gــة ال�ی=�ــة لل�ـYل�G$ فــي ال��ــادة فــي 
 .فــي هــbه ال�قعــة ال��ارjــة بــ=� القــ�آن الNــ��9 الgــ� اإلســالمي واع/ــ�اء علــىال�ــY<� األقــ;ى ال��ــارك 

ّق� االح/الل ل$ ت�o/Yع أن تغ�G م$ ال�ضع القائ9 ًمjR�ا أن mه .  ��هbدا على أن هـ�aلـ$ االع/ـ�اءاتم 
  .ت��g هbا ال�g اإلسالمي ال�ق�س

نوقال وز�� االوقاف أن ال�Yل�G$ ال ی=�Y ل4gة أن ال�ـY<� األقـ;ى ال��ـارك حـ� مقـ�س لهـ9 
 ثالثـة مـYاج� لل�ـYل�G$ وأن ق�سـ�ة معـ�اج ال�سـ�ل أق�سmفه� م�Y رس�ل=ا صلى هللا عل�ه وسل9 وأح� 

  . ال Jقل ق�س�ة ع$ مه�| ال�حي وأن ح�ای/ه ف��Lةصلى هللا عل�ه وسل9
دائـ�ة أوقـاف القـ�س الـ���a  وال�الیلة على ال�ع9 ال�oل� ل���� م<ل� أوقـاف القـ�س وش�د

ال�ق�سـات اإلسـالم�ة م�n=ـا الـ�ور الG0Nـ� الـeb تقـ�م 'ـه دائـ�ة  وفي ال�فاع عـ$ ال�ـY<� االقـ;ى ال��ـارك
 الgـ�م –حـ�اس وسـ�نة فـي ح�اJـة ال�ـY<� األقـ;ى ال��ـارك العاملG$ بهـا مـ$ مـ�£فG$ و وأوقاف الق�س

   .الق�سي ال���a واألوقاف اإلسالم�ة في الق�س
$Gل�Yــ� ال�ــg' CYوخــ/9 وز�ــ� األوقــاف ب�انــه 'ــأن األردن والعــال9 اإلســالمي م/�ــ  �>Yفــي ال�ــ

�ســـات  الgـــ�م الق�ســـي الـــ���a ال=ـــا'ع مـــ$ العقGـــ�ة وال�صـــاJة الهاشـــ��ة علـــى ال�ق–األقـــ;ى ال��ـــارك 
ال��g�Yة في الق�س ال���a وال/ي Jق�م بها األردن ن�ا'ة ع$ األمة اإلسالم�ة وال/ـي تـYان�ه  واإلسالم�ة

الgـ�م الق�سـي / ال/ي أق�ت حـ� ال�ـYل�G$ وحـ�ه9 فـي ال�ـY<� األقـ;ى ال��ـارك في ذلC الق�ارات ال�ول�ة
�gا الbاح/ه، وأن هYامل م`' ���aه9 وال تقاس�ه9 ��ه ملة الjارaأخ� م$ ال=اسال ت m.   

  ١٢ صفgة ١٩/٧/٢٠٢١ال�س/�ر 
* * *  

  فلGoY$ ال=�اب�ة ت�ع� إلى ت�ف�G ح�اJة دول�ة لل�ق�سات 'الق�س
  

ل<=ـة فلــGoY$ ال=�اب�ـة، فــي ب�ــان أصـ�رته األحــ�، إنهـا ت/ــا'ع عـ$ njــE تــ�ا~�ات   قالــ}–ع�ـان 
اتgـاد "ال��ارك ب�ع�ات م$ ق0ـل اق/gام قoعان م$ ال�G=^�/Y$ وال�/�oفG$ اإلس�ائGلGG$ ال�Y<� األق;ى 

  ".م=�4ات ج0ل اله�`ل
، وز�� ال�ارج�ة وشRو ال�غ/ـ�GO$ أ�Jـ$ الـ;ف�e إلـى  نودعا رئ�� الل<=ة، ال=ائE دمحم ال4ه�او e
ضــ�ورة ال/gــ�ك س�اســ�ا ودبل�ماســ�ا وقان�ن�ــا علــى ال�ــY/��ات jافــة، وحــa� م��ــ� دولــي فاعــل J<0ــ� 
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ات واالع/ــ�اءات ال/ــي تف�ضــها ســلoات االحــ/الل علــى ال�ــY<� االحــ/الل اإلســ�ائGلي علــى و�ــ� االق/gامــ
  .ودائ�ة األوقاف اإلسالم�ة

eك�ا دعا ال4ه�او ب�ل�انات ال�ول الع��Oة واإلسالم�ة وال�=�4ات ال�ول�ة إلى ت�ف�G ح�اJـة دول�ـة 
ــ�اءات واالق/gامــات ال/ــي تع/0ــ� ان/ها ــا ف�ر�ــة للقــ�س وال�ق�ســات وو�ــ� ال��ارســات الع=ــ;��ة واالع/ ك

  .قصارخا لNل الgق� ال�ی=�ة
، مbgرا م$ ن/ائ<ه وت�ا~�اته علـى األوضـاع ب�م/هـا "إرهاب م=94"ووصف اق/gامات ال�ق�سات بـ

واالســ/ه�اف ال�/�اصـــل لل�ق�ســـات الــeb ی=ـــ�رج ضـــ�$ مgـــاوالت إســ�ائGل�ة م�=ه<ـــة الســـ/0�ال الـــ;�اع 
  )ب/�ا. (ال�Yاسي ';�اع دی=ي

  ١٢ صفgة ١٩/٧/٢٠٢١ال�س/�ر 
* * *  

"$Gال�ه=�س " $G=^�/Yام ال�g/لألق;ىت�ی$ اق  
  

نقا'ـة ال�ه=�سـG$ اق/gـام قoعـان ال�ـG=^�/Y$ لل�ـY<� االقـ;ى وذلـC  دان} –  ال�س/�ر–ع�ان 
، وما ت�عه م$ اغالق ل�اب ال�غارOة، وم=ع ال�;لG$ م$ ال�خ�ل "خ�اب اله�`ل"ب�اعي اح�اء ما �YJى ب

  .ال�ه تg} ح�اJة ق�ات االح/الل
قا'ة إن االع/ـ�اءات ال�/Nـ�رة علـى ال�ـ�ا'Go$ وال�ـ;لG$ داخـل اسـ�ار ال�ـY<� االقـ;ى وقال} ال=

 �Gــل ال�ــ�9 واالتفا��ــات وال�عــایj عة ت�ــالفaــ�اء 'ــNع/0ــ� ج���ــة نJ 9هGب او الــ�فع او الــ/ه<9 علــ�Lالــ'
  .;��دال�ول�ة، بل وت/ع�m ذلC ل/a`ل ارها'ا م�=ه<ا سm�;/G له ا'oال ال�قاومة '`ل ان�اع ال�nات وال

مازال} قـ�ات االحـ/الل الـ;ه�Gني تoغـى وت/�ـادm علـى ال�ـ;لG$ "واضاف} ال=قا'ة في ب�ان لها  
 ebقة، االمـ� الـ��aالـ $GoYة بل وانعـ�ام دع�ـه ألشـقائ=ا فـي فلـJود�g�0، ومoي ال�Oن/�<ة ال;�} الع�

�ام�ـة اله�<�ــة JـY/�جE االل/فـاف وت�حGـ� الـ;ف�ف وال�قـ�ف وقفــة واحـ�ة لل/ـ;�e لNافـة االسـالEG االج
  ".ال�¤�Lة ال/ي ت�ارس ض� الaعE الفلGoY=ي

و^ال0} ال=قا'ة الg`�مة االردن�ة ب/;عG� م�قفها ض� س�اسات االح/الل '�oد الYف�G الـ;ه�Gني 
مــ$ ال��لNــة، وال/ــ;�e لNــل االن/هاكــات ال/ــي ی/عــ�ض لهــا االقــ;ى والقــ�س الــ���a ان/ــ;ارا لل�صــاJة 

  .ل�Y<� األق;ىالهاش��ة على ال�ق�سات وم=ها ا
mك�ا دع} jافة الق� والفعال�ات الaع�0ة 'ال/;�e لهـbه اله<�ـة الـ;ه�Gن�ة الغـادرة، وOـbل jافـة 

  .ال<ه�د ل�ع9 ص��د اهل=ا في فلa' $GoY`ل عام والق�س 'a`ل خاص
  ١٢ صفgة ١٩/٧/٢٠٢١ال�س/�ر 

* * *  
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  أب� الGYg$ ال��افع األول ع$ الق�س.. راعي ال�صاJة حامل األمانة
  

E/ان� ص��لح: ك  
ــارك ی�فــع جاللــة ال�لــC ع0ــ� ــ� االضــgى ال�� Gــة ع ــ�س وال�ق�ســات  لGل ــة نــ;�ة الق Jــاني را nهللا ال

اإلسـالم�ة وال�ــ�g�Yة، حGـ� عــ�ض جالل/ـه ملــف القــ�س واالن/هاكـات ال/ــي تعـ�ض لهــا خـالل لقائــه مــع 
Yة الفل�Lـ� ال�ئ�� االم��`ي ال<�ی� ج� 'ای�ن '`ل وض�ح وص�احة، فق� تع�ض} القGnNة والق�س لل�=Go

  .م$ االن/هاكات ال/ي ع�قل} م�GYة الYالم ال/ي ن���
جاللة ال�لC اك� خالل لقائه مع ال�ئ�� االم��`ي وهـ� اللقـاء االكnـ� اه��ـة س�اسـ�ا واسـ/�ات�<�ا 
̀ـ� ور�ـ� ال�صـاJة الهاشـ��ة وقائـ� الـYالم فـي ال�=oقـة  J ارتأت ال��ادة االم��`�ة ان �Gقة حo=نفي ال�

 ال�لC ع0�هللا الnاني اول ز~�9 ع�Oي ومYل9 یل/قي ال�ئ�� االم��`ي في الG0} االب�? وهي دالالت جاللة
  .ك�G0ة على اه��ة دور ال�لC واألردن في ال�=oقة

جاللة ال�لC ی�افقه س�� األم�G ب$ ع0�هللا الnاني، ولي العه� ح�ال خالل لقـاء الـ�ئ�� االم��`ـي 
وابــ�ز تلــC ال�لفــات القــ�Lة الفلــGoY=�ة تلGهــا االزمــات ال/ــي عــ;ف} فــي ملفــات G0jــ�ة اقل���ــا وعال��ــا، 

ال�=oقة وال/ـي jانـ} االدارة االم��`�ـة الـYا'قة احـ� مj�gاتهـا ضـارOة 'عـ�ض الgـائ| مـ�GYة الـYالم ال/ـي 
ب�أت ق0ل ع�aات الG=Y$ '<ه�د الع�4اء م�$ رحل�ا، ل�Y/أنف جاللة ال�لC ع0�هللا الnاني م�GYة الYالم 

بG� مع ال��ادة االم��`�ة ال<�ی�ة م�افعا بbلC ع$ الق�س ومق�سات=ا االسالم�ة وال��g�Yة على ارض ی�ا 
  .ال�اقع ال 'الaعارات وال 'ال�oا'ات االف/�اض�ة

هللا الnــاني  لقــاء G0jــ� ج�ــع الــ�ئ�� االم��`ــي جــ� 'ایــ�ن وال�صــي الهاشــ�ي االمــG$ ال�لــC ع0ــ�
اكات والع<�فة ال/ي ت�ارسها سلoات االح/الل اإلسـ�ائGلي �jـا س�Lع ال=قا� على ال�gوف و���� االن/ه

انهــا ســ/عG� االمــل ل=ــا jعــ�ب 'ــان ه=ــاك مــ$ یــ�افع ع=ــا وان=ــا ن�ــLي خلــف ملــC ح�ــل ال�اJــة '`ــل صــ��د 
  .وشهامة

م<�ل الق�ل، ان جاللة ال�لC اعاد ت�ج�ه ال�0صلة ن�g الق0لة االولى ل/أخb ن;0Gها م$ االه/�ام 
ــ/�`$ ال�ــ;ل� مــ$ اداء العــال�ي وت<�ــع ا Gهــا ولGالم فYــ� الــ Gقgنل<هــ�د العال��ــة مــ$ اجــل راح/هــا وت

 ebا االع/ـ�اء الـ;ارخ الــLـJـ� ا��/Gاألقـ;ى ول �>Yـل مـ;ل�ات ال�ـj ـ} ��ـة الـ;��ة وفـيgه9 تLف�ائـ
mی/ع�ض له االشقاء ال�ق�س�G ی�م�ا م$ ق0ـل قـ�ات االحـ/الل، الـى جانـE ملفـات حـYاسة اخـ� س�اسـ�ا  ن

  .ه9 ال�اخل االردني واإلقل�9 الع�Oيواق/;ادJا ت
  ٧ صفgة ٢٠/٧/٢٠٢١ال�س/�ر 

* * *  
  نشRو س�اس�ة

bgة ت�ی$ وت�=GoYلألق;ىّال�ئاسة الفل $G=^�/Yام ال�g/ر م$ اق  
 

ً، مـ$ ال/ـ;عG� اإلسـ�ائGلي ال�Goـ� ال<ـار حال�ـا األح�حbرت ال�ئاسة الفلGoY=�ة، :  وفا- رام هللا  e
ل�ـY<� األقـ;ى ال��ــارك، '�gاJـة قـ�ات االحـ/الل، وWغـالق ال0لـ�ة الق��Jــة 'اق/gـام ال�ـG=^�/Y$ ل�احـات ا

$GG=GoYالفل $G=^أمام ال��ا. 
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ًوأع�O} ال�ئاسة ع$ إدان/ها الس/��ار االن/هاكات ال��Goة لل�G=^�/Y$، مع/�0ة ذلC ته�ی�ا خ�Goا  ً
 .Gل�ة مRYول�ة هbا ال/;عG�ًلألم$ واالس/ق�ار، واس/ف"ازا ل�aاع� الفلGG=GoY$، م�gلة الg`�مة اإلس�ائ

 pفـاgة ال/ي دع} لل�j�Gاألم Eالoا لل�J�gل ت`aل�ة تGه االس/ف"ازات اإلس�ائbًوأك�ت ال�ئاسة أن ه
 .على ال�ضع ال/ار��ي القائ9 في الق�س

ّك�ـــا ع0ـــ�ت ال�ئاســـة عـــ$ إدان/هـــا ورفـــLها القـــا^ع لل/ـــ;��gات الـــ;ادرة عـــ$ رئـــ�� الـــ�زراء 
إنه E>J الgفاp على ح��ة ال��ادة ل�m الGه�د وال�Yل�G$ في : "ال/ي قال فGهااإلس�ائGلي نف/الي بG=G}، و

 ."ال�Y<� األق;ى
واع/0ــ�ت ال�ئاســة أن هــbا ال/ــ;��ح مــ$ بG=Gــ} تــ;عG� یــ�فع نgــ� صــ�اع دی=ــي خGoــ�، ت/�gــل 

ف"از مRYولG/ه الg`�مة اإلس�ائGل�ة، 'اع/�ارها تـLع الع�اقGـل أمـام ال<هـ�د ال�ول�ـة، خاصـة أن هـbا االسـ/
 .ی/9 ع�aة االح/فال 'عG� األضgى ال��ارك

ودعـ} ال�ئاسـة إلـى الgفـاp علـى ال�ضـع ال/ـار��ي فـي الgـ�م الق�سـي الـ���a، مع/0ـ�ة أن هـbه 
ًال/ـ;��gات تـa`ل تgـ�Jا لل�</�ـع الــ�ولي، '�ـا فGهـا ال���ـ� ال�سـ�ي األمj�Gــي الـeb أبلغ=ـا 'ـه الــ�اعي 

 .سي ال���aللgفاp على ال�ضع ال/ار��ي في ال�gم الق�
وتقـــ�م ال��ـــادة الفلـــGoY=�ة 'ات�ـــاذ jـــل اإلجـــ�اءات ال�oل�Oـــة والـــ�Lور�ة للgفـــاp علـــى حق�ق=ـــا 

 .ال/ار���ة الnاب/ة في الق�س وال�ق�سات اإلسالم�ة وال��g�Yة
إن الg`�مـة اإلسـ�ائGل�ة تع0ـ� : وOهbا ال;�د، قال ال=ا^� ال�س�ي 'اس9 ال�ئاسـة نG0ـل أبـ� ردی=ـة

 .ق، وت<� ال�=oقة إلى ح�وب دی=�ة س/�g ال�=oقة 'أس�ها'األم$ واالس/ق�ار
إن إســ�ائGل مــ$ خــالل م�اصــل/ها س�اســة االق/gامــات لألمــاك$ ال�ی=�ــة، �jــا : وأضــاف أبــ� ردی=ــة

gJــ�ث فــي ال�ــY<� األقــ;ى ال��ــارك، ت/gــ�m الــaعE الفلــGoY=ي، وتــY/�ف 'ــال��ا�� ال�ول�ــة، خاصــة 
 .ال�ضع القائ9 في الق�سال���� األمj�Gي الeb ^الE 'االل/"ام '

نوأكــ� أنــه علــى الg`�مــة اإلســ�ائGل�ة االل/ــ"ام 'قــ�ارات الــ�a~�ة ال�ول�ــة والقــان� الــ�ولي، وو�ــ� 
=G$ ال��ع�مG$ م$ ق0ل ق�ات االح/الل �̂/Yامات ال�g/اق. 

ــى ال�ــ�aوع : وقــال ــأتي فــي ســ�اق اله<ــ�م ال�ــ�0aه ال�ــY/�� عل إن االع/ــ�اءات علــى القــ�س ت
ــازل  ــ$ یهــ"م، والقــ�س والقــ�ار الــ�^=ي الــ�^=ي لل/= =ي ل ــ̂� عــ$ القــ�س وال�ق�ســات، ولNــ$ ال�ــ�aوع ال

 .ال�Y/قل وص��د الaعE الفلGoY=ي س/gاف§ على اله��ة وس/�gي ال�ق�سات
ًالق�س ومق�ساتها أوال ودائ�ا س/�قى هي الع=�ان واله��ة : وأضاف ال=ا^� ال�س�ي 'اس9 ال�ئاسة ً

�G;وال�. 
ً�زراء، دمحم إش/�ة، االق/gامات ان/هاكـا خGoـ�ا لق0لـة ال�ـYل�G$ األولـى، م$ جه/ه، اع/�0 رئ�� ال ً

�>Y9 ال"ماني وال�`اني لل��Yه�ف ف�ض ال/ق/YJ. 
ودعا إش/�ة ال�</�ع ال�ولي إلى ال/�خل العاجل ل��ـ� تلـC االن/هاكـات؛ ل�ـا تـa`له مـ$ اسـ/ف"از 

o=الم واالس/ق�ار في ال�Yوته�ی� لألم$ وال ،$Gل�Yاع� ال�aالت ال�ع��ل ل��jقة والعال9، وت<اوز لل�0وت�
 .١٩٦٧بها في ال�Y<� م=b اح/الل إس�ائGل لألراضي الفلGoY=�ة عام 
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وحbر إشـ/�ة مـ$ ال/ـ�ا~�ات ال�Goـ�ة ل/Nـ�ار مnـل هـbه االق/gامـات، فـي ال�قـ} الـeb ت�اصـل ��ـه 
��ی=ـة ال�g/لـة، لـ;الح إس�ائGل س�اسة االضoهاد والع=;��ة وال/oه�G الع�قي 'gـ� الـY`ان األصـلGG$ لل

 .إحالل ال�G=^�/Y$ م`انه9
واع/�0ت الل<=ة ال/=فJbGة ل�=�4ة ال/���g الفلGoY=�ة، تـ;��gات رئـ�� وزراء ح`�مـة االحـ/الل 
ًاإلســ�ائGلي، نف/ــالي بG=Gــ}، تــ;عG�ا خGoــ�ا، ودعــ�ة ل��ارســة إرهــاب ال�ولــة ال�ــ=94 تgــ} ح�اJــة قــ�ات  ً

 .االح/الل
إن ح`�مـة االحـ/الل ذات ب�نــامج : ، فـي ب�ـان صـ�ر ع=هـا، مـYاء أمـ�وتا'عـ} الل<=ـة ال/=فJbGـة

 .اس/�oاني لالس/�الء على األراضي الفلGoY=�ة، وم�اصلة ته��� الق�س
وحbرت الل<=ة ال/=فJbGة م$ ال�فع الJ ebق�م 'ه االحـ/الل ل/��gـل الـ;�اع لـ;�اع دی=ـي، م�gلـة 

o=على أم$ واس/ق�ار م Cاألوس|ح`�مة االح/الل ت�ا~�ات ذل �aققة ال.  
وأشارت إلى أن دع�ة بG=G} ت�G0o ع�لي ل/ه��� ال�Y<� األق;ى وتg� واضـح لقـ�ارات الـ�a~�ة 

 .قال�ول�ة، وتع� على الgق� ال/ار���ة وال�ی=�ة للaعE الفلGoY=ي
وجــ�دت ال/أكGــ� علــى أه��ــة ت�gــل األمــ9 ال�/gــ�ة ل�ــRYول�اتها ب/ــ�ف�G ال�gاJــة ال�ول�ــة ألب=ــاء 

gفاp على ح��ة ال��ادات في األماك$ ال�ق�سة اإلسالم�ة وال��g�Yة، وأن ما تقـ�م 'ـه ح`�مـة شع0=ا، وال
 .االح/الل ی=�رج في إ^ار تغ�GG ال�ضع القائ9 وتg� ساف� لل�a~�ة ال�ول�ة

ــال/�gك الفــ�ر ل�gاJــة األمــاك$ ال�ق�ســة، وو�ــ�  ــ�ولي ' ــة ال/=فJbGــة ال�</�ــع ال eو^ال0ــ} الل<=
االن/هاكات ال�/�Nرة م$ ق0ل االح/الل، وما تق�م 'ه ح`�مة االح/الل مـ$ ان/هاكـات ال��ارسات الع=;��ة و

قلgق� اإلنYان، وته��� واس/�oان مY/�� 'الق�س، وعلى اإلدارة األم�j�Gة م�ارسة الLغ| على ح`�مـة 
االح/الل ل��ـ� jافـة اإلجـ�اءات والـ�Yاسات فـي م�ی=ـة القـ�س ال/ـي مـ$ ال��`ـ$ أن تف<ـ� األوضـاع فـي 

 .ل�=oقةا
ّوث�=} الل<=ة ال/=فJbGة ال;��د الJ ebق�م 'ه أب=اء العاص�ة القـ�س فـي م�اجهـة jافـة إجـ�اءات 

   .االح/الل
  ١٩/٧٤/٢٠٢١األJام 

* * *  
  إس�ائGل ت��� ح9Y مع�jة ال�Yادة على األق;ى ب/G0n} تق��Yه: ال�و�Lي

  
ــال–  وفــا– القــ�س و�ــLي إن االق/gامــات ال�Y/ــaار فــي دیــ�ان ال�ئاســة ال�gــامي أح�ــ� ال�  ق

لل�Y<� األق;ى ال��ارك ال/ي ح�ث} خـالل الGـ�مG$ ال�اضـGG$، أرادت إسـ�ائGل، القـ�ة القائ�ـة 'ـاالح/الل، 
  .م=ها ح9Y مع�jة ال�Yادة على ال�Y<�، واإلعالن أنها صاح�ة ال�Yادة والق�ار ال�حG� ��ه

$Gفي، اإلث=ـــgي، فـــي ب�ـــان صـــLات٢٠/٧/٢٠٢١ وأشـــار ال�و�ـــg��;رئـــ�� ح`�مـــة ، إلـــى تـــ 
=G$ ال�ق/G�g$ ألداء ال;ل�ات ال/ل��دJة في ساحات  �̂/Yلل� �Lء األخ�Lى الoأع ebال {=Gاالح/الل ب

  .١٩٦٧ال�Y<�، في ت�oر خ�Go لaJ 9ه�ه األق;ى م=b اح/الله عام 



  

 
١٣

أخ�0نـــا jافـــة األ^ـــ�اف ال�ول�ـــة ال/ـــي لهـــا ت�Gnـــل دبل�ماســـي فـــي القـــ�س 'ـــ�Lورة ت�gـــل : وقـــال
 ح�اJــة الgــ� ال/ــار��ي والقــان�ني لل�ــYل�G$ فــي ال�ــY<� األقــ;ى، ونقل=ــا لهــ9 'ــa`ل مــRYول�اتها ت<ــاه

واضح م�ا^� ما تق�م 'ه ح`�مة االح/الل م$ إشعال ف/Gـل الgـ�ب ال�ی=�ـة فـي ال�=oقـة، وال/ـي لـ$ ت�ـف 
ك ح�ودها ع=� األراضي الفلGoY=�ة، وWن�ا س/�/� إلى العال9 أج�ـع 'ـال=�4 ل���ـة ال�ـY<� األقـ;ى ال��ـار

$Gل�Yة ال��Gال�ی=�ة في عق.  
 دون�ـا حـ� خـال� لل�ـYل�G$ ال Jـaارjه9 ��ـه ١٤٤وأك� أن ال�ـY<� األقـ;ى '�ـYاح/ه الNاملـة 

أح�، ومRYول�ة إدارة الgـ�م هـي لألوقـاف اإلسـالم�ة األردن�ـة، 'اع/�ـار األردن صـاحE ال�صـاJة، واإلدارة 
/ه ی/عـارض مـع تـ�aل األمـ�ر ال�ی=�ـة وال/ع�Gـ� واألمـ$ وال�gاسـة، وOال/ـا لي ت�اجـ� أجهـ"ة االحـ/الل وشـ̂�

  .ال�ضع ال/ار��ي القائ9 في ال�Y<� األق;ى
وأضاف ال�و�Lي أن رئ�� ح`�مة االح/الل gJـاول تـ���Y تـ;��gات م�ادعـة، 'عـ� أن أصـ�ر 

مـا : "، ومـ$ ثـJ 9قـ�ل أنـه مـع الgفـاp علـى ال�ضـع القـائ9، وقـال"ح��ـة ال��ـادة فـي األقـ;ى"ب�انا أم� بـ
 ه� أن رئ�� ح`�مة االح/الل ع�ل�ا س�ح 'االق/gامات وأداء الـ;ل�ات ال/ل��دJـة واع/قـل واع/ـ�J mع=G=ا

ن مــ;ل�ا، '�ــا فــGه9 م�£فــ� مــ$ األوقــاف اإلســالم�ة، ٢٣علــى ال�ــ;لG$ ال�ــYل�G$، واع/قــل أكnــ� مــ$ 
  ".وOال/الي حالة خ�اع ال�أe العام ل$ ت�� علG=ا، ونقل=ا م�قف=ا 'a`ل واضح بهbا ال�;�ص

ث�$ ال�و�Lي وقفة ال�ق�سGG$ ورOا^ه9 في األق;ى واألح�ـاء ال�<ـاورة لـه فـي سـل�ان والـ�aخ و
 �>Yـة وال�ـ�J�ل�ة فـي ال0لـ�ة القGـات اإلسـ�ائooال�� bـGل ت=فGهYل/ـ �Yالقـ �G>ج�اح ال�ه�د أهلها 'ـال/هe

 واإلســالم�ة األقــ;ى ال��ــارك، و^الــE العــ�ب وال�ــYل�G$ ب/=فGــb القــ�ارات ال/ــي صــ�رت عــ$ الق�ــ9 الع��Oــة
  .ال��/لفة ال�/علقة 'الق�س

  ٢٠/٧/٢٠٢١ال�gاة ال<�ی�ة 
* * *  

  نماض� في خo| ف/ح ق=;لG/=ا 'الق�س": ال�ارج�ة األم�j�Gة"
  

 $o=عاء  قال– وفا –واشOاألر ،�Jب�ا �Gة ن�j�Gث 'اس9 ال�ارج�ة األم�g/إن ٢١/٧/٢٠٢١ ال� ،
ح الق=ـ;ل�ة األم�j�Gـة 'القـ�س ل/ع"�ـ" ال/�اصـل مـع إدارة ال�ئ�� ج� 'ای�ن ماض�ة في خo/هـا إلعـادة فـ/

  .الYلoة الفلGoY=�ة والaعE الفلGoY=ي
وأضاف ب�ا�J في رده على أس�لة ال;gفGG$ خالل اإلJ<از ال;gفي ال�Gمي، أن ال��ع� ال=هائي 

ه األخGـ�ة ًل/=فbG هbه ال��oة لgJ 9�د 'ع�، م�Gaا إلى أن وز�� ال�ارج�ة أن/�ني بلN=G$ ق� أك� خالل ز�ارتـ
 Eعaــ ــGoY=�ة والـ ــYلoة الفلـ ـــة مـــع الـ ــاء العالق ــادة ب=ـ ـــات ال�/gـــ�ة 'إعـ Jـــ"ام ال�ال ـــE ورام هللا، ال/ Gل/ـــل أب
ًالفلGoY=ي، وأن ال�الJات ال�/g�ة س/�Lي ق�ما 'ع�ل�ة إعادة ف/ح ق=;لG/ها في الق�س، 'اع/�ارها ^��قة 

  .مه�ة لل/عامل مع وتق�9J ال�ع9 للaعE الفلGoY=ي
ال�ئ�� األمj�Gي الYاب� دونال� ت�امE، ق� أغلق} ق=;لG/ها العامة في م�ی=ة الق�س وjان} إدارة 

  .٢٠١٩في آذار 
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ال�الJــات ال�/gــ�ة "وفــي رده علــى ســRال حــ�ل األنــoaة االســ/�oان�ة اإلســ�ائGل�ة، قــال بــ�ا�J إن 
  ".س�ائGليت�ع� لالم/=اع ع$ أe خ�oات أحادJة م$ شأنها تق��? حل ال�ول/G$ لل;�اع الفلGoY=ي اإل

ًو�ـأتي إعــالن اإلدارة األم�j�Gـة عــ$ مـGLها قــ�ما فــي فـ/ح ق=ــ;لG/ها فـي القــ�س، فـي £ــل ح�لــة 
وال�ئ�� الYاب� ل0ل�Jة االح/الل في القـ�س نGـ� ب�jـات، ل�=ـع " الل�`�د"Jق�دها ع�L الY�=N} ع$ ح"ب 

  .اإلدارة األم�j�Gة م$ م$ إعادة ف/ح الق=;ل�ة
ّت فــي العاصــ�ة األم�j�Gــة واشــ=o$ مــع مــ�aعG$ أمGــ�GGj$ مــ$ وعقــ� ب�jــات الع�یــ� مــ$ اللقــاءا

eالGO"g$ ال��Jق�ا^ي وال<�ه�ر ل/ع"�" ت��aع ق�مه، األس�0ع ال�اضـي فـي الN=�ـY}، والـ4gJ ebـ� علـى 
  .ال�ول ف/ح 'عnات دبل�ماس�ة ج�ی�ة للفلGG=GoY$ في الق�س

  ".إس�ائGل ال ت��� ق=;ل�ات فلGoY=�ة في الق�س"وقال ب�jات إن 
 Cــا فــي ذلــ�' ،$GG=GoYوت/�اجـ� ق=ــ;ل�ات للع�یــ� مــ$ الــ�ول فــي القــ�س إلقامـة عالقــات مــع الفلــ

  .ب��oان�ا وف�نYا وال��Y� وoJWال�ا وحاض�ة الفات�`ان
  ٢٢/٧/٢٠٢١ال�gاة ال<�ی�ة 

* * *  
  البoJ �GالE ب/أجGل إخالء ال�ان األح�� ل�راسة ال/�ا~�ات ال�Yاس�ة واألم=�ة

  
ّ^الE وز�� ال�ارج�ة اإلس�ائGلي، ورئ�� الg`�مة ال0�یل، Jائ�G البG�، ب/أجGل ": األJام "- الق�س  ّ

قإخالء ق��ة ال�ـان األح�ـ�، شـ� القـ�س ال�g/لـة، ح/ـى یـ/9 فgـ� ال/ـ�ا~�ات الـ�Yاس�ة واألم=�ـة لهـbه 
  .ال��oة

ــالي بG=Gــ}،  ــى رئــ�� الg`�مــة نف/ ــ�، أمــ�، إل Gرســالة رســ��ة 'عــ� بهــا الب EYــg' ،Cجــاء ذلــ
a/Yمة شال�م شل�م�وال��`gال �Gوس`�ت ،{Gم=�ل0ل eاgمة أ���`gائي للLار الق.  

�Gإن : وقال الب" bل�ة م=ـGمـات اإلسـ�ائ�`gال �g' ة إخالء ال�ان األح�� م�ج�دة على ^اولة�Lق
  ".ِ، أذن} ال�g`�ة العل�ا 'إخالء ال�=oقة وه�مها٢٠١٨في العام . ع�ة س=�ات

ــل إال أنـــه وOـــY: "ًوأضـــاف البGـــ� مـــY/�رjا ــ$ ق0ـ ــة، ال/ـــي ات�ـــbت مـ E0ِ حـــYا'ات س�اســـ�ة م�/لفـ ّ
َالg`�مات الYا'قة، ل9 ت�ل ال�=oقة ح/ى ی�م=ا هbا ُ."  

mإخــالء ال�=oقــة ی/ــ�L$ ع�اقــE، و�ــLع عــ�ة تgــ�Jات ثقGلــة علــى ال�ــY/� الــ�Yاسة "وذjــ� أن  َ ّ
Nم$ شأنه أن ت ebال�ولي، األم� ال �/Yل، وم$ ناح�ة أخ� على ال�Gال�اخل�ة في إس�ائm m Eن� لـه ع�اقـ

  ".س�اس�ة �Gnjة
�Gلهـا : وقال الب $Yخ�ا، وألنه ل9 ی/ـRل�ة ال<�ی�ة ش`ل} مGمة اإلس�ائ�`gجاء ن�4ا ألن ال Cَإن ذل ً ًّ ُِ

ّ'�g ال��ض�ع ب/ع�� 'a`ل مY/قل وه� غ�G م/عل� 'ال=/ائج ال/ي ت�صل} إلGها الg`�مة الYا'قة"'ع�  ّ ّ ّ."  
ّسة 'ــa`ل خــاص، أ^لــE أن یــ/g' 9ــ� الــ�aو� وألن الgــ�ی� یــ�ور عــ$ ج"ئ�ــة حــYا: "وأضــاف ّ

ّ، وال��ام 'فgـ� مع�ـ� وجـ�J eـ�aل jـل ال/�عـات واإلسـقا^ات )ال�ان األح��(ال�oل�Oة إلخالء ال�=oقة  ّ ّ
  ...).اإلخالء(القان�ن�ة وال�ول�ة لهbه الع�ل�ة 

  ١٩/٧/٢٠٢١األJام 



  

 
١٥

  ردود فعل فلGoY=�ة وع��Oة ودول�ة ض� االن/هاكات االس�ائGل�ة
  
   ... إب�ا»�9 وال�jاالت  jامل–ال�g/لة �س الق

ــ;ى  ــY<� االقـ ـــاف اإلســـالم�ة وشـــRو ال�ـ ــ} األوق ــا دانـ ــات مـــ$ أنمـــ$ جه/هـ مـــ� اق/gـــام ال��ـ
�>Yاحات ال�' $Gف�o/ال� $G=^�/Yال�.  

وأفــادت دائــ�ة األوقــاف اإلســالم�ة 'القــ�س 'ــأن قــ�ات االحــ/الل اق/�gــ} مــآذن ال�ــY<� األقــ;ى، 
�`�0ات ال;�ت، وه� أم� مaا'ه ل�ا قام 'ه االح/الل خالل ع�ل�ات االع/�اء وقoع} األسالك ال��ص�لة '

  .على ال�Y<� األق;ى في شه� رمLان ال�اضي
غــالق أبــ�اب ال�ــ;لى الق0لــي 'الــYالسل الg�ی�Jــة، إو�ــأتي ذلــC 'ــال/"ام$ مــع اســ/��ار االحــ/الل 

 حbرت ال�ئاسة الفلGoY=�ة م$ الى ذلC،. وم�اصلة ح;ار ع�aات ال�;لG$ وال��ا'Go$ وال��ا'oات داخله
eال/;عG� اإلس�ائGلي ال��Go ال<ار حال�ـا 'اق/gـام ال�ـG=^�/Y$ ل�احـات ال�ـY<� األقـ;ى ال��ـارك '��ی=ـة 
 $G=^ة 'الق�س امام ال��ا�J�لي، واغالق ال0ل�ة القGة وق�ات االح/الل اإلس�ائ الق�س ال�g/لة '�gاJة ش̂�

$GG=GoYع$ ادان/ها الس/��. الفل {Oـ�ا وأع�Goته�یـ�ا خ Cمع/0ـ�ة ذلـ ،$G=^�/Yـ�ة لل�ـGoار االن/هاكـات ال�
  .�gلة الg`�مة اإلس�ائGل�ة مRYول�ة هbا ال/;عG�م واس/ف"ازا ل�aاع� الفلGG=GoY$، لألم$ واالس/ق�ار،

وفي ال�Yاق ناش� ال�<ل� ال�^=ي الفلGoY=ي ال�0ل�انات الع��Oة واإلسالم�ة ب/�gـل مـRYول�اتها 
م�ی=ة الق�س وال�Y<� األق;ى ال��ارك مـ$ عـ�وان واسـ/�احة ال�ـG=^�/Y$ ال�/oـ�فe $Gت<اه ما J<� في 

'�aاكة jاملة م$ ق0ـل ح`�مـة االسـ/�oان اإلسـ�ائGل�ة ال/ـي أمـ� رئ�ـYها نف/ـالي بG=ـ} '��اصـلة اق/gامـه، 
وقــال ال�<لــ� الــ�^=ي إن ســلoات االحــ/الل . واالع/ـ�اء علــى ال�ــ;لG$، وان/هــاك ح�مــة وق�ســ�ة ال�`ـان

، ح�لـــ} مgــ�| ال0لـــ�ة الق��Jــة لNn=ـــة »خــ�اب اله�`ـــل ال�"عــ�م«mإلســ�ائGلي و�O=اســ�ة مـــا Jــ�Yى ذjـــ� ا
مــــع اق/gامــــات $  'ــــال/"امعــــY`��ة، وأغلقــــ} ج��ــــع مــــ�اخل ال�ــــY<� األقــــ;ى، وم=عــــ} الــــ�خ�ل إل�ــــه

 ال�G=^�/Y$، في ال�ق} الeb تع/�e ��ه علـى ال�ـ;لG$ داخلـه، وتع/قـل العـ�aات مـ=ه9، ل/ـ�ف�G ال�gاJـة
=G$؛ في مgاولة لف�ض س�اساتها ال/ه���Jة في ال�Y<� األق;ى �̂/Yلل�.  

و^ال0ــ} وزارة ال�ارج�ــة الفلــGoY=�ة ال�</�ــع الــ�ولي، '���ــ� حــازم ل��ــ� العــ�وان اإلســ�ائGلي 
  .ال�gم الق�سي ال���a '��ی=ة الق�س ال�g/لة – ال�/�اصل على ال�Y<� األق;ى ال��ارك

ني نفـbها الGهـ�د ال�/�oفـ� ل�احـات ال�ـY<� األقـ;ى ال��ـارك علـى ودان} ال�زارة االق/gامـات ال/ـ
، واالع/ــ�اءات ال/ــي »اتgــاد م=�4ــات ج0ــل اله�`ــل«^لق/هــا ج�اعــات تoلــ� علــى نفــYها أخل��ــة دعــ�ات 

/ه ض� ال�;لG$ فـي ال�ـY<� ف<ـ�ا ومالحقـ/ه9 وWج�ـاره9 علـى ال�ـ�وج مـ$  مارس/ها ق�ات االح/الل وش̂�
g/ل اقGهY/ل �>Yه�د'احات ال�Gال $Gف�o/امات ت=�رج . امات ال�g/ه االع/�اءات واالقbوقال} ال�زارة إن ه

^ار ق�ار إس�ائGلي رس�ي ل/���N ال/ق9�Y ال"ماني لل�Y<� األقـ;ى ال��ـارك ت�هGـ�ا ل/قـ��Yه م`ان�ـا إفي 
ــ�س وفــ�ض الــ�o�Yة علGهــا وتف��غهــا مــ$  ــات ته��ــ� الق وح�لــ} .  الفلــGG=GoY$ال�ــ�ا^=G$ضــ�$ ع�ل�

�ــة الفلـــGoY=�ة الg`�مـــة اإلســـ�ائGل�ة ال�ـــRYول�ة jاملـــة عـــ$ هـــbا االســـ/ه�اف ال�/�اصـــل للقـــ�س ال�ارج
'أح�ائهــا وOلــ�اتها وه��/هــا، وOــa`ل خــاص ال�ــY<� األقــ;ى ال��ــارك ون/ائ<ــه وت�ا~�اتــه علــى األوضــاع 



  

 
١٦

هـا مـ$ وع�0ت 'عnة االتgاد االوروOي في األراضي الفلGoY=�ة ع0ـ� حـYابها علـى تـ��/� عـ$ قلق. ب�م/ها
  . »ت<=E أع�ال ال/��g? واح/�ام ال�ضع ال�اه$«ال/�ت�ات ال�Y/��ة ح�ل ال�gم ال���a دا~�ة إلى 

مـ$ جه/هـا دانـ} جامعـة الـ�ول الع��Oــة 'ـa�ة اق/gـام ال�ـG=^�/Y$ اإلسـ�ائGلGG$ ل�احـات األقــ;ى 
  .هوح�ل} إس�ائGل jامل ال�RYول�ة ع$ هbا ال/;عG� وت�عات

 eة ١٩/٧/٢٠٢١ال�أg١٠ صف  
* * *  

  م;� ت<�د رفLها االن/هاكات اإلس�ائGل�ة في األق;ى
  

ُوزارة ال�ارج�ة ال�;��ة، ت<�د االن/هاكات لل�ـY<� األقـ;ى  أدان} – »قال�a األوس|«: قاه�ةال
ِال��ارك م$ ق0ل م/�oفG$ إس�ائGلGG$ تg} ح�اJة الق�ات اإلس�ائGل�ة ُ.  

§، فـي ب�ـان صـgافي، أمـ� األحـ�، رفـ? وأك� ال�/g�ث ال�س�ي 'اس9 وزارة ال�ارج�ة أح�� حـاف
ًم;� الNامل لهbه االن/هاكات، م�jbا أن م;� لoال�ا حbرت م$ ال�Yاس 'ال�Y<� األقـ;ى الـ4gJ ebـى  ّ ُ

  .'�`انة ع�4ى ل�m ال�Yل�G$ في م�/لف أرجاء األرض
ًوأشار ال�/gـ�ث إلـى أن ال�ـJ �>Yعـ� م`انـا ل��ـادة ال�ـYل�G$، وأنـه، '�ـا 4gJـى 'ـه مـ$ وضـ��ة  ُ

ًق�سـة، فــإن ال�ــRYول�ة تقــع علــى عــات� الــYلoات اإلســ�ائGل�ة أن تــ�ف� ال�gاJــة لل�ــ;لG$ حفا£ــا علــى م ُ
�Gإلى ت;ع eدRت�ت� أو إج�اء ی eه9 في خل� أYJ ل ماj $ُاألم$ واالس/ق�ار، مع االم/=اع ع.  

ء ًوشــ�د ال�/gــ�ث، 'gــEY وjالــة األن�ــاء األل�ان�ــة مــ$ القــاه�ة، علــى الــ�فع قــ�ما 'ــ�Lورة إح�ــا
الع�ل�ة ال/فاوض�ة على أسـ� ال��ج��ـات القان�ن�ـة والقـ�ارات والـ�a~�ة ال�ول�ـة ال�ع�وفـة فـي إ^ـار حـل 

$G/ال�ول.  
  ٧ صفgة ١٩/٧/٢٠٢١قال�a األوس| 

* * *  
  االع/�اء على ال�gم الق�سي ال���a ان/هاك صارخ : ال����oك ث�GفGل�س

  ل�g م�ارسة ح��ة ال��ادة
  

الق�س وسائ� اع�ـال فلـGoY$ واألردن ث�GفGلـ�س الnالـ�، أن الgـ�م '���oك   أك�– وفا – الق�س
eالق�سي ال���a ه� ح� وملC ح;� لل�Yل�G$، واالع/�اء عل�ـه أو علـى حـ� ال�ـYل�G$ 'الـ;الة ��ـه 

  .'��gة، Jع/�0 اع/�اء على ح��ة ال��ادة ال/ي ت�L=ها الق�انG$ وال��اث�G ال�ول�ة، واألخالق اإلنYان�ة
 ث�GفGلـ�س، مgـاوالت ال�<��عـات ال�/�oفـة اسـ/ف"از ال�ـYل�G$ وال�ـGGg�Y$ مـ$ وـ�ان ال����oك

خالل االع/�اءات ال�Y/��ة وال/��g? علـى الgـ�م الق�سـي الـ���a، مع/0ـ�ا أن أe ز�ـارة للgـ�م الق�سـي 
  .ُال���a ال ت4gى '��افقة دائ�ة األوقاف االسالم�ة تع/�0 اق/gاما E>J ان ی/���



  

 
١٧

ی�ه لل<هــ�د ال/ــي ی0ــbلها الــ�ئ�� م�gــ�د ~�ــاس، وال��ــادة الفلــGoY=�ة، وع0ــ� ال���oــ�ك عــ$ تقــ�
نوالل<=ة ال�ئاس�ة العل�ا لRaو الN=ائ� فـي فلـGoY$ لفـLح م�ارسـات ال<�اعـات ال�/�oفـة واع/ـ�اءاتها 

  .على ال�ق�سات اإلسالم�ة وال��g�Yة
ــاحE ال�صـــاJة الهاشـــ��ة علـــى ال�ق�ســـات  اإلســـالم�ة وأشـــاد بـــ�ور ال�لـــC ع0ـــ� هللا الnـــاني، صـ

وال��g�Yة فـي األراضـي ال�ق�سـة، ال��ـادe فـي الـ�فاع عـ$ ال�ق�سـات وسـ��ه الـ�ائ9 للgفـاp علGهـا مـ$ 
  .اع/�اءات وأ^�اع ال<�اعات ال�/�oفة

  ١٩/٧/٢٠٢١ال�gاة ال<�ی�ة 
* * *  

  ح�لة إس�ائGل�ة في واش=o$ ل�=ع إدارة 'ای�ن م$ ف/ح الق=;ل�ة األم��`�ة 
 في الق�س ال���aة

  
ــ Jقــ�د عــ�L الN=�ــY} اإلســ�ائGلي ال�/oــ�ف، نGــ� : ”القــ�س الع�Oــي “– واشــ=o$ – � صــالgةرائ

إعادة ف/ح الق=;ل�ة األم��`�ة في  ب�jات، ح�لة في واش=o$ ل�=ع إدارة ال�ئ�� األم��`ي، ج� 'ای�ن، م$
 .الق�س ال���aة

ي ال�/oـ�ف مـ$ وال/قى ب�jات، رئ�� بل�Jة القـ�س الـYاب� مـ$ ق0ـل سـلoات االحـ/الل، وال�0ل�ـان
̀ـ�د، مـع الع�یـ� مـ$ ال�ـ�aعG$ األمـ��`GG$ مـ$ الgـ"GO$ الـ��Jق�ا^ي وال<�هـ�ر ل/ع"�ـ" تـ��aع  eح"ب الل�
ق�مــه، األســ�0ع ال�اضــي، فــي �jــان االحــ/الل، والــ4gJ ebــ� علــى الــ�ول فــ/ح 'عnــات دبل�ماســ�ة ج�یــ�ة 

  .للفلGG=GoY$ في الق�س
فــي ” ق=ــ;ل�ات فلــGoY=�ة“إســ�ائGل ال ت��ــ� واع/ـ�ف ب�jــات '`ــل صــ�احة 'ــأن ح�ل/ــه ت/علـ� 'ــأن 

  .الق�س
̀ـي، أن/ـ�ني بلGـ=N$، قـ� أعلـ$ فـي مـای� أن إدارة 'ایـ�ن عازمـة علـى  وjـان وز�ـ� ال�ارج�ـة األم��

  .إعادة ف/ح الق=;ل�ة األم��`�ة للفلGG=GoY$ في الق�س
} مgف4/ها مع وق� أغلق} الق=;ل�ة أب�ابها في عه� إدارة ال�ئ�� الYاب�، دونال� ت�امE، وان�م<

  .الYفارة ع=�ما ت9 نقلها م$ تل أبEG إلى الق�س الع��Oة ال�g/لة
ًو��oح ب�jات في أن J;�ح رئ�Yا ل�زراء �jان االح/الل اإلس�ائGلي �jئ�� لg"ب الل�`ـ�د، وقـال 
إن ال/��aع الeb ق�مه في الY�=N} ض� ف/ح ق=;ل�ات ج�ی�ة للفلGG=GoY$ في الق�س یه�ف إلـى تعGoـل 

  .�الJات ال�/g�ة إعادة ف/ح 'عn/هاخo| ال
 Cــا فــي ذلــ�' ،$GG=GoYوت/�اجـ� ق=ــ;ل�ات للع�یــ� مــ$ الــ�ول فــي القــ�س إلقامـة عالقــات مــع الفلــ

  .ب��oان�ا وف�نYا وال��Y� وoJWال�ا والفات�`ان
  ٢١/٧/٢٠٢١الق�س الع�Oي 
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 �  أم��`�ةم;ادر إس�ائGل�ة تC`a ب��� بG=G} ال0=اء االس/�oاني إذعانا لLغ�
  

الع��0ـة ” إسـ�ائGل هGـ�م“ش`N} م;ادر إس�ائGل�ة '�ا أوردته صـ�gفة : ”الق�س الع�Oي“ –ل=�ن 
أم�، ال/ي تع/�0 ب�قا ل0=�ـامG$ ن/=�ـاه� رئـ�� الـ�زراء اإلسـ�ائGلي الـYاب�، حـ�ل إذعـان خل�ف/ـه نف/ـالي 

  .� ان/قاما م$ بG=G}بG=G} لoلE اإلدارة األم��`�ة ب��� االس/�oان، وأرجع/ها الى إشاعات oJلقها ن/=�اه
، وذلــC ”ال�<لــ� األعلــى لل/�oــ�| وال0=ــاء“وادعــ} الــ;�gفة أن بG=Gــ} �J=ــع انعقــاد مــا Jــ�Yى 

  .اس/<ا'ة لoلE م$ إدارة ال�ئ�� األم��`ي ج� 'ای�ن
ــاء  ــ�ا jـــامال لل0=ـ ــ�ل إن قـــ�ار بG=Gـــ} Jع=ـــي ت<�Gـ ونقلـــ} الـــ;�gفة عـــ$ مـــ;ادر اســـ/�oان�ة القـ

وأوضــg} أنــه ال �J`ــ$ ال��افقــة علــى م�ooــات اســ/�oان�ة .  الغ��Oــةاالســ/�oاني ال�ــY/ق0لي فــي الــLفة
  .ج�ی�ة ^ال�ا أن ال�<ل� ال J</�ع

، م�ضـgة أن ”'�nا'ـة اس/ـYالم لإلمـالءات األم��`�ـة“واع/�0ت م;ادر ال;�gفة أن ق�ار بG=Gـ} 
“|�o�/ـ� شـه�” ال�<ل� األعلى للgـ� ولف/ـ} إلـى أن القـ�ار ب. كـان مـ$ ال�ف/ـ�ض أن ی=عقـ� ق0ـل نG�>/

  .انعقاد ال�<ل� ات�b 'االتفاق بG$ بG=G} ووز�� ال<�¯ اإلس�ائGلي بG=ي غان/�
الى ذلC زارت م<��عة م$ رؤساء ال�عnات ال�بل�ماس�ة وم�nلـG$ عـ$ االتgـاد األوروOـي، إضـافة 
eإلى س���Yا وال��لNة ال�/g�ة ل�m الYلoة الفلـGoY=�ة، ت<�ـع ح�ـ;ة ال���عـة ال0ـ�و قـ�ب ^�Oـاس فـي 

ــG$ فــي وســ| الــLفة الغ��Oــةاألغــ ــات الهــ�م . �ار الــ�aال�ة، وت<�ــع رأس ال/ وأع�Oــ�ا عــ$ رفــLه9 لع�ل�
$GG=GoYاك$ الفلYل�.  

 م0=ــى م�;ــ;ة للــY`$ وم=ــaآت ت<ار�ــة وم�افــ� ٣٠وجــاءت هــbه ال"�ــارة عقــE هــ�م االحــ/الل 
 ���aإلى تـ mة في ح�;ة ال���عة، م�ا أد�gـ=ه9 ٤٢صGا'ع٢٤ ش�ـ;ا، بYشـه� ً ^فـال، لل�ـ�ة الـ bة م=ـ

  .ت��a$ الnاني ال�اضي/ ن�ف��0
إن اله�م ال�/�Nر لل�=ازل وال��اني ال���لة م$ ق0ل “: وقال} الق=;ل الo��0اني العام دJان �jرن�

 $GG=GoYعانـــاة ال داعـــي لهـــا للفلـــ�' E0Yل مـــ;�ر قلـــ� 'ـــالغ، و�/ـــ`aـــJ ـــة فـــي ح�ـــ;ةgال<هـــات ال�ان
إن=ـي أحـ� الـYلoات اإلسـ�ائGل�ة علـى . m 'ـال مـأوال�L/YعفG$، وم$ ال�قل� 'a`ل خاص رؤ�ـة األ^فـال

  .”و�� مnل هbه األع�ال
، وم�nلG$ ع$ )تgالف ل�gاJة الLفة الغ��Oة(وال/قى أعLاء ال�ف� 'األهالي وش�jاء �jن�Yرت�Gم 
وأ^لـع األهـالي ال�بل�ماسـGG$ علـى األحـ�اث . ع�د م$ م=�4ات ال�</�ع ال��ني العاملة في ال/<�ع ه=اك

  .أث�G ت�م�G وم;ادرة ال��اف� الY`=�ة وال����aة وم�اف� ال;�ف ال;gياألخ�Gة، وت
mوشه� األس�0ع ال�اضي حالة أخ� مقلقة 'a`ل خ�Go لله�م ال<�اعي وال�;ادرة في ت<�ع رأس 

 ش�ـ;ا مـ$ ٨٤ال/G$ في وس| الLفة الغ��Oة الeb زاره ال�ف� أم� أLJا، ح�G ق�رت األم9 ال�/gـ�ة أن 
  .ً^فال فق�وا م=ازله9 ٥٣ ام�أة و١٤بG=ه9 

  ١ صفgة ٢٢/٧/٢٠٢١الق�س الع�Oي 



  

 
١٩

 ب��� ال/عامل مع ال�Y/�^=ات ” ع�القة“ق�ار ش�jة أم��`�ة 
  Jالقي ت�ح�Gا فلGoY=�ا وس�oا إس�ائGل�ا

  
�0j m الj�aات األم��`�ة ال�/�;;ة في ص=اعة األل�ـان، حـ�ل mّف<� ق�ار إح�: ”الق�س الع�Oي “- غ"ة

Yــا مـــع ال�ـــ ـــابل�ا القـــ�ار 'ال/�حـــاب، و�ـــ� تعامالتهـ ــbی$ ق ـــة للفلـــGG=GoY$ الـ /�^=ات اإلســـ�ائGل�ة، مفاج�
  ....تلق�ه ';�مة لJ 9`�ن�ا ی/�قع�نهاولإلس�ائGلGG$ الbی$ 

ــ�ار شــ�jة ال�nل<ــات األم��`�ــة  ال�ــY/�^=ات  إنهــاء م�0عاتهــا فــي) Ben  &Jerry’s(والقــى ق
ل�ارج�ة وال�غ/�GO$ الفلGoY=�ة، ال/ـي وصـف} القـ�ار ت�ح�Gا واسعا م$ وزارة ا اإلس�ائGل�ة 'الLفة الغ��Oة،

  .”القان�ني”و” األخالقي”بـ
قالـj�aة تg/ـ�م حقـ� اإلنـYان “: نواع/�0ت 'أنه ی/�Y مع ق�اعـ� القـان� الـ�ولي، وقالـ} الـ�زارة

وال��ادئ واألخالق ال�افLة لل/عامل مع م=�4مة االس/ع�ار غGـ� القان�ن�ـة وغGـ� األخال��ـة ال/ـي ت�سـ�ها 
ّ�ائGل في أرض دولة فلGoY$ ال�g/لة، م$ خـالل س�اسـات ع=ـ;��ة، وجـ�ائ9 م��jـة، jاالسـ/�الء علـى إس

�Yالق �G>ان�ة، وال/ه�Gة، واالع/قاالت، واإلع�امات ال��=GoYاألراضي، وس�قة ال��ارد الفلe”.  
واس/غل} ال�ارج�ة الفلGoY=�ة هbه ال��oة، ل/�ع� الj�aات العاملة 'a`ل م�اش� أو غ�G م�اش� 
مع م=�4مة االس/�oان، الت�اذ م�ا�� مaابهة، وو�� تعامالتها وأع�الها ال/<ار�ة ف�را، واالتـYاق مـع 

Nــال مــع ال ــي أe أع� ــ�ولي، وعــ�م االن�ــ�ا� ف ــان� ال ــ� اإلنــYان، والق ــای�G حق ــادئ ومع نم� ــ� ق Gانــات غ�
قال�a~�ة jال�Y/ع��ات اإلس�ائGل�ة، وال�Yاه�ة في ان/هاك حق� الaعE الفلGoY=ي، �jا دع} ال�ول إلى 

  .نض�ان أن الj�aات ال����ة في أراضGها تg/�م القان� ال�ولي، وال تع�ل مع ال�Y/�^=ات
Yاءلة ومgاس�ة نس/ع�ل jل ما في وسعها م$ خالل ق�اع� القان� ال�ولي ل�“وأك�ت ال�زارة أنها 

قال<هــات ال/ــي مازالــ} تــ;� علــى ان/هــاك حقــ� شــع0=ا الفلــGoY=ي، '�ــا فGهــا تلــC ال<هــات ال/ــي ت�ــ�ل، 
، ”وتغــeb، وتــ�Y$، وتــa<ع االســ/�oان اإلســ�ائGلي، الــJ ebع/0ــ� ج���ــة حــ�ب، وج���ــة ضــ� اإلنــYان�ة

ّ ال/ـي ع0ـ�ت عل=ـا عـ$ وأع�O} ع$ إدان/هـا لله<ـ�م الـeb شـ=/ه إسـ�ائGل علـى الـj�aات وال<هـات والـ�ول
  .نوق�فها مع م�ادئها ومع م�ادئ القان� ال�ولي، وأوقف} تعامالتها مع م=�4م/ها غ�G القان�ن�ة

قودعـ} وزارة ال�ارج�ـة ال�ف�ضـة الـYام�ة لgقـ� اإلنـYان، م�ـGaل 'اشـلG}، إلـى تgـ�ی� قاعــ�ة  َ
 فــي ضــ�ان أن الــj�aات ال�0انــات للــj�aات العاملــة مــع ال�ــY/�^=ات، أله��ــة ذلــC فــي مــYاع�ة الــ�ول

قال����ة في أراضGها تg/�م القان� ال�ولي، ومYاع�تها في ض�ان ع�م ان/هاك حق� اإلنYان   .ن
ـــي، أن ـــا اإللN/�ونـ ـــي م�قعهـ ـــة فـ ـــ} الــــj�aة األم��`�ـ ـــGoY=�ة وأعل=ـ ـــي الفلـ ــي األراضـ ــ ـــا ف  ع�لهـ

=ا شـ�اكة ^��لـة لـ�ی“: ، وأضـاف}”ی/عارض مع ���ها إلن/اج وت���Y مa/قات الgلGـE وال�0£ـة“ ال�g/لة
أبلغ=ـاه . األم� مع صاحE االم/�از الeb ی=/ج اآل9��j �J ال�ـاص ب=ـا فـي إسـ�ائGل و��زعهـا فـي ال�=oقـة

ّ، �jـا أعل=ـ} الـj�aة أنهـا سـ//�ع ”أن=ا ل$ ن<�د االتفا��ة ع=�ما ت=/هي صالحG/ها في نهاJة العام ال�ق0ـل
  . إس�ائGلّ ��J ^��قة ع�لها و�Oع م=/<اتها في���ا” ت�ت�Gا آخ�“



  

 
٢٠

جاء ذلـC 'عـ� أن ن<gـ} ح�لـة ال�/ـLام=G$ مـع الـaعE الفلـGoY=ي ودعـ9 مقا^عـة االحـ/الل فـي 
ال�الJــات ال�/gــ�ة، فــي إج�ــار الــj�aة علــى ســEg اســ/�nاراتها وو�ــ� ع�لهــا فــي األراضــي الفلــGoY=�ة 

  .ال�g/لة، 'ع� أن قام�ا '�gالت م/�ال�ة ل�=عها م$ الع�ل في ال�Y/�^=ات اإلس�ائGل�ة
وقــ� خــ�م م��ــ� الــj�aة األم��`�ــة ال���ــ� الفلــGoY=ي فــي ال�ع�jــة ضــ� االســ/�oان، وأضــ�ف 
َال���� ال�س�ي اإلس�ائGلي، وه� ما دفع رئ�� وزراء االح/الل نف/الي بG=G}، إلى اع/�ار أن هـbا القـ�ار 

  .”أم�ا في غاJة ال��oرة“Jع� 
ی=4ــ� “األم��`�ـة، أكـ� أنـه ” m neB“ &Jerry’sوأجـ� بG=Gـ} م`ال�ـة هات��ـة مـع مالـC شـ�jة 

إج�اء “إلى ق�ار الj�aة 'إJقاف ب�ع م=/<اتها في ال�Y/�^=ات، وال"ع9 'أن ما ح�ث n�Jل ” 'عG$ ال��oرة
إسـ�ائGل س//ـ;�ف 'gـ"م “، وقـال إن ”'a`ل واضح، وله ع�اقE وخ��ة قان�ن�ة وغ�Gها م=اهLا إلس�ائGل

  .”ض� أe مقا^عة تY/ه�ف م�ا^=Gها
GفYـ�ة، غلعـاد إردان، ب�سـالة إلـى ���ا 'ع� الg/واألمـ9 ال� $o=لي فـي واشـGحاك�ـا �٣٥ اإلس�ائ 

، و^ــال0ه9 'ات�ــاذ إجــ�اءات “SDB”ل�الJــات أم��`�ــة ال/ــي لــ�یها تــ��aعات ضــ� ح�jــة مقا^عــة إســ�ائGل 
  .”neB“ &Jerry’s قان�ن�ة ض� ش�jة 

ّ�اءات ضـ�ه، '�ـا فـي ذلـC ّأح9Nn على معارضة ق�ار الj�aة، وات�اذ إج“: وE/j إردان في رسال/ه
  .”إج�اءات قان�ن�ة وت<ار�ة

ــ�  ــ�ار Jع/0ــ ــ ـــLا إلــــى أن هــــbا ق ــ�ا^=G$ “وأشــــار إردان أJـ ـــ� ال�ــ ـــ" ضـ ـــ�ائGل، و��Gـ ـــLا إلسـ م=اهـ
$GGلGفـة مـع “: ، وأضاف”اإلس�ائ�o/ات األم��`�ـة ذات األج=ـ�ات ال�j�aال�عق�ل أن ت/عـارض الـ �Gم$ غ

Y�0ع والo/اسة األم��`�ة، وتع�ل ض� ال�Yالمال”.  
=ات اإلســ�ائGل�ة مــع قـ�ارات األمــ9 ال�/gــ�ة، ال/ــي  �̂/Yات العال��ــة فـي ال�ــj�aو�/عـارض ع�ــل الــ

 شـ�jة إسـ�ائGل�ة ٩٤للj�aات ال/ي تع�ل في ال�ـY/�^=ات، واشـ/�ل} علـى ” قائ�ة س�داء“ن�aت سا'قا 
  ....m دول أخ�٦ ش�jة م$ ١٨و

 ٦ صفgة ٢٢/٧/٢٠٢١الق�س الع�Oي 

* * *  
 إلس�ائGلي ی/�اجع ع$ ق�ار ال�Yاح للGه�د 'ال/ع0� في األق;ىرئ�� ال�زراء ا

  
ألe ردود فعــل شـع�0ة فلــGoY=�ة خاصــة   تgــ�Yا– ”القــ�س الع�Oـي “– رام هللا –"ة  غــ–ال=اصـ�ة 

ــ� األضــgى، وOعــ� ردود الفعــل ال�اســعة إســ�ائGل�ا وفلــGoY=�ا وع��Oــا وعال��ــا وOــLغ| مــ$  Gفــي أجــ�اء ع
�� ال�زراء اإلس�ائGلي نف/الي بG=G} ع$ ت;��gات له أول مـ$ أمـ� حـ�ل ال�RسYات األم=�ة، ت�اجع رئ

“���aم الق�سي ال�gه�د في الGح� ال��ادة لل”.  
ال�g للGه�د “وأص�ر م`/�ه ت;��gا مفاده أن خoأ وقع في ال;�غة وأن اله�ف jان اإلشارة إلى 

  .”'ال"�ارة ال ال;الة في ال�gم



  

 
٢١

رضـة فـي إسـ�ائGل أJـLا قـ� ان/قـ�ت ال/ـ;��ح ال�=ـافي ل�ـا وjان} 'ع? األوسا� الg`�م�ـة وال�عا
  . وحـ�Yه ال Jـ�Yح للGهـ�د إال 'ال"�ـارة ال الـ;الة١٩٦٧ال�ع/�ـ� م=ـb ” ال�ضع ال�اه$“Jع�ف إس�ائGل�ا بـ 

 {G=Gب E/`ـان القـ;� حـ� وح��ـة ال"�ـارة ال ح��ـة “ووف� إذاعة ج�¯ االح/الل، قال مjـ� وGGال ی�ج� تغ
  .”ال��ادة

 فإن هbا ال/�اجع جاء أLJا على خل��ة ضغ�� القائ�ة الع��Oة ال��ح�ة ال�ـaارjة وحEY م;ادر
فــي االئــ/الف الgــاك9 ووجــ�ت نفــYها م�gجــة وت/عــ�ض الن/قــادات واســعة وقاســ�ة فــي م=/ــ�Jات ال/�اصــل 

  .االج/�اعي الع��Oة
/Yة م$ ال��G0j ة ال��ح�ة م$ ��ام أع�اد�Oة اإلسالم�ة والقائ�ة الع�j�gرت الbـام ّوحg/اق' $G=^�

mوان/هاك ح�مة األق;ى م�Y ال�سـ�ل وأولـى الق0ل/ـG$ وثالـ� الgـ�مG$ الـ��aفG$ ومهـ� أف�ـ�ة أكnـ� مـ$  m
  .eمل�ار مYل9 في العال9

وقال ب�انه�ا إنه�ا �gJالن إس�ائGل الع�اقE ال�خ��ة لهbه االن/هاكات واالس/��ار بها وما ق� ت=/ج 
س وال�=oقـة 'أسـ�ها قـ� تـRدe إلـى حـ�ب دی=�ـة، خاصـة مـع ع=ها م$ أحـ�اث وتـأج�ج لألوضـاع فـي القـ�

س�احها ل�a;�ات رس��ة ون�اب في الY�=N} 'اق/gام األق;ى وال��ام 'ال;ل�ات وأداء الoق�س ال�ی=�ـة 
ة م=ـb سـاعات الف<ـ� ” ه/Nفا“وق�اءة ال=Ga� ال�^=ي اإلس�ائGلي  �̂aفي 'احات األق;ى، 'ع� أن قام} ال

ل�;لG$ وتف��ـغ ال�ـY<� مـ$ ال�ـ;لG$ الـbی$ جـاءوا للـ;الة وال/ع0ـ� ��ـه فـي 'اق/gام األق;ى ومgاص�ة ا
  .هbه األJام ال��ارjة م$ شه� ذe الg<ة، 'ع� أن اع/�ت داخل ال�Y<� ب�ح�aة على ال=Yاء ق0ل ال�جال

. ”إرهـاب ال�ولـة ال�ـ=94“واته�} الل<=ة ال/=فJbGة ل�=�4ة ال/���g الفلGoY=�ة، بG=G}، '��ارسة 
ى أن دعـ�ة بG=Gـ} هـي تG0oـ� ع�لـي ل/ه��ـ� األقـ;ى وتgـٍ� واضـح لقـ�ارات الـ�a~�ة ال�ول�ـة، وأشـارت إلـ

  .قوتعٍ� على الgق� ال/ار���ة وال�ی=�ة للaعE الفلGoY=ي
، ل��اجهــة قــ�ارات االحــ/الل، ال�اصــة  �`Yة فــي غــ"ة، 'ال��ــار العــ�=GoYول�حــ} الفــ;ائل الفلــe

إلى األق;ى ” ش� ال�حال“GG=Go$ لل�فاع ع$ ال�ق�سات و ودع} الفلY. ب/غ�GG ال�ضع القائ9 في األق;ى
$G= �̂/Yای/ه م$ ت�ن�� ال��gل.  

eالى ذلـC أ£هـ� اسـ/oالع لـ�أe ال=ـاخG0$ األمـ��`GG$ الGهـ�د أجـ� فـي أعقـاب الgـ�ب اإلسـ�ائGل�ة 
دولــة فــ;ل “ناألخGــ�ة علــى قoــاع غــ"ة، أن رOــع ال=ــاخG0$ الGهــ�د فــي ال�الJــات ال�/gــ�ة یــ�و 'إســ�ائGل 

ــاء 'ـــأن إســـ�ائGل ”)أب�تهایـــ�(e;� ع=ـــ 'gـــ� ” ت�تNـــE إ'ـــادة ج�ا~�ـــة“، ���ـــا أیـــ�ت أقل�ـــة G0jـــ�ة االدعـ
$GG=GoYالفل.  

  ١ صفgة ٢٠/٧/٢٠٢١الق�س الع�Oي 
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  اع/�اءات
ــ� الg`�مــة اإلس�ائGـلGـة ی�ع" '��اصلة اق/gامات األق;ى Gــ   رئ

  
ــة  ــالي  أوعــ"–فلــGoY$ ال�g/ل ــ�� الg`�مــة اإلســ�ائGل�ة، نف/ ــ}، أمــ� األحــ�، '��اصــلة رئ G=Gب 

=G$ لل�Y<� األق;ى في م�ی=ة الق�س ال�g/لة، وذلC في خ/ام جلYة ل/ق9�G األوضـاع  �̂/Yامات ال�g/اق
ة االحـ/الل، ال/ـي ١٢٠٠األم=�ة، عق�ت عقE اق/gام أك�n م$   مY/�^$ لل�Y<� األقـ;ى، '�gاJـة شـ̂�

o'واع/�ت على ال��ا �>Yال�;لى الق0لي لل� {�g/داخلهس�0 واق $G.  
ــار ' �Gــ�اخلي، عــ�م ــ� األمــ$ ال ــ} وز� G=Gــل مــ$ ب j ــ�9 األوضــاع Gة تقYــ ل�ــ�،  - وشــارك فــي جل

ة، Jعقـ�ب شــف/اe، وngOــ}  �̂aاألقــ;ى ال��ــارك، فــي » األحـ�اث«وال�فـ/¯ العــام للــ �>Yفــي 'احــات ال�ـ
Jــ�Yى mإشــارة إلــى ح�لــة االق/gامــات ال�اســعة لل�ــY<� األقــ;ى وOأعــ�اد G0jــ�ة، '�=اســ�ة حلــ�ل ذjــ� مــا 

 �jbبm»خ�اب اله�`ل«.  
أوعـ" '��اصـلة «وجاء في ب�ان مق/EL ص�ر عـ$ م`/ـE رئـ�� الg`�مـة اإلسـ�ائGل�ة أن بG=Gـ} 

، ولفـ} ال�0ـان إلـى أن »ز�ارات الGه�د إلى ج0ل اله�`ل 'a`ل م=/94 وآم$ حفا£ا على ال=4ام العـام ه=ـاك
�m ل/قGــ�9 األوضــاع خــالل الــYاعات ی/لقــى تقــار�� حــ�ل األوضــاع ال�G�ان�ــة وســ�عق� جلــYات أخــ«بG=Gــ} 
  .»ال�ق0لة

ل  ــاب ال�غارOــة علــى شـ̀ـ ــ} ســاب�، أمــ�، اقــ/9g ال�ــY/�^=� ال�ــY<� األقــ;ى مــ$ ' نوفــي وق
م<��عات �G0jة وقام�ا '<�لة اس/ف"از�ة فـي 'احاتـه وأدوا شـعائ� تل��دJـة ��الـة ��ـة الـ;��ة، وفـ� ب�ـان 

 مــG=^�/Y$ ١٢١٠ئــ�ة األوقــاف فــي القــ�س فــإن ووفــ� ب�ــان دا. لــ�ائ�ة األوقــاف اإلســالم�ة فــي القــ�س
  .١١:٠٠اق/��gا ال�Y<� األق;ى ح/ى الYاعة 

=� ســاحات ال�ــY<� األقــ;ى مــ$ جهــة 'ــاب ال�غارOــة '�gاســة مــa�دة لقــ�ات  �̂/Y9 ال�ــg/نواقــ
االح/الل اإلس�ائGلي ال/ي ح�ل} الق�س لNn=ة عY`��ة وم=عـ} الفلـGG=GoY$ ال/�اجـ� 'ـYاحات الgـ�م، 'عـ� 

g/ـ� أن اقjى ذ�YـJ اسـ�ة مـا=�' $G=^�/Yامات ال�ـg/اق $Gصالة الف<� ل/أم Eه ال�ح�ات ال�اصة عق/�m
وEYgO شه�د ~�ان، حاول} م<��عـات مـ$ ال�ـG=^�/Y$ اق/gـام ال�ـY<� انoالقـا مـ$  .»خ�اب اله�`ل«

�Gلهـ9 ال�ق�سـ m�;/ل ق0ل أن ی;�� Cة وال�لoوقامـ} قـ�ات االحـ/الل 'ـإغالق ج��ـع مـ�اخل . ن'ابي ح
  .�Y<� 'ال/"ام$ مع اق/gامات ال�G=^�/Y$، ���ا ال ت"ال تgاص� ع�aات ال��ا'Go$ داخلهال

ة اإلســ�ائGل�ة فـي وقــ} م�`ــ� األحـ�، 'احــات ال�ـY<� األقــ;ى واع/ــ�ت  �̂aــ} الـ�g/وسـ�0 أن اق
  .على ال�aان ال��ا'Go$ داخله، '�$ فGه9 ال=Yاء، وقام} ب/���E ال�;لى الق0لي

ــافال ــال شـــه�د ~�ــــان إن حـ ـــي أراضـــي الـــــوقـ ـــ�ن الع��Oــــة ف ــل عــــ�aات ٤٨ت مـــ$ داخــــل ال�  تقـ
$G=^�/Yامات ال�g/ة في ص� اقjارaال/"ام$ لل�' �>Yت�اف�ت إلى ال� ،$GG=GoYالفل.  

نوأ£هــ� مقoــع فGــ�ی� ت�اولــه ناشــ�o علــى م�اقــع ال/�اصــل، عــ�دا مــ$ فلــG=GoYي الــ�اخل وهــ9 
 القــ�س الــ���aة ال�g/لــة فــي ^ــ��قه9 إلــى نیــ�ددو تG0Nــ�ات العGــ� فــي شــ�ارع ال0لــ�ة الق��Jــة مــ$ م�ی=ــة

  .ال�Y<� األق;ى
 ،$GG=GoYق�ات االح/الل ساحات األقـ;ى وقامـ} ب/ف��غهـا مـ$ الفلـ {�g/صالة الف<�، اق Eوعق
وذلــC ت�هGــ�ا الق/gامــات ج�ا~�ــة لل�ــG=^�/Y$، و�ــأتي ذلــC 'عــ� ســاعات مــ$ مــ�GYة ال�ــG=^�/Y$ حــ�ل 

  .اب األس�ا�أس�ار الق�س الق��Jة واالح/aاد ��الة '
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'ـال�وح 'الـ�م «وق�ع} ق�ات االح/الل م�GYة ع=� ��ة ال;��ة للفلGG=GoY$ الbی$ تعال} ه/افاته9 
، ���ا حاصـ�ت ال�ـ;لى الق0لـي وأ^لقـ} ق=ابـل الغـاز صـ�ب ال�ـ;لG$، حGـ� تـ9 إغـالق »نف�J CJا أق;ى

  .ال�Y<� 'الYالسل الg�ی�Jة م$ ق0ل ع=اص� االح/الل
 أسالك م`�0ات ال;�ت داخل ال�Y<� األقـ;ى ال��ـارك، ل/ـأمG$ اق/gـام ك�ا قoع} ق�ات االح/الل

  . مG=^�/Y$٢١٠م�ات ال�G=^�/Y$، والeb ق�ر ع�ده9 'أك�n م$ ألف و
وذ�jت دائ�ة األوقاف اإلسالم�ة في الق�س، أن ق�ات االحـ/الل اق/�gـ} مـآذن ال�ـY<� األقـ;ى، 

ا قام 'ه االح/الل خالل ع�ل�ـات االع/ـ�اء علـى وقoع} األسالك ال��ص�لة '�`�0ات ال;�ت، في ت�Nار ل�
  .ال�Y<� األق;ى في شه� رمLان ال�اضي

وأفــاد شــه�د ~�ــان، 'ــأن قــ�ات االحــ/الل وع=ــ� الــYاعة ال�امــYة وال=ــ;ف ف<ــ�ا اق/�gــ} 'ــa`ل 
مفاجئ ساحات ال�gم م$ jافة أب�اب ال�ـY<� األقـ;ى، ���ـا اق/�gـ} 'عـ? القـ�ات األقـ;ى عـ$ ^��ـ� 

  .�اج�ت 'ع? الع=اص� على س�ف م;لى 'اب ال�ح�ةاألس�ار، ح�G ت
ــbی$ تعالــ}  ــل أن تقــ/9g وتع/ــ�e علــى ال�ــ;لG$ ال وحاصــ�ت قــ�ات االحــ/الل ال�ــY<� الق0لــي ق0

، ���ـا قامـ} قـ�ات االحـ/الل إخـالء سـاحات ال�ـY<� األقـ;ى ..»'ال�وح 'ال�م نف�J CJا أق;ى«ه/افاته9 
  . وأرغ�/ه9 على مغادرة ساحات ال�gمم$ ال�;لG$ وم=ع/ه9 م$ ال/<�ه� وال/=قل '��gة

 �>Yــة لل�ــ ــb اق/gامــات ج�ا~� Gــى ســاحة ال0ــ�اق ل/=ف وت�افــ�ت أعــ�اد G0jــ�ة مــ$ ال�ــG=^�/Y$ إل
ة االح/الل   .األق;ى وساحاته م$ جهة 'اب ال�غارOة '�gاسة مa�دة لع=اص� ال�ح�ات ال�اصة في ش̂�

Yا'عة وال=;ف ص�احا، ش�ع} م<��عات م$ ال�Yاعة الYـ�م وع=� الgام ساحات الg/اق $G=^�/
 �>Yاصـ�ة ال�ــgع ال/ـي واصـل} م��Yاسـة معـ"زة لقـ�ات االحـ/الل وفـ� ال/ـ�خل الـ�g' ،���aقالق�سـي الـ
الق0لــي واالن/ــaار فــي ســاحات الgــ�م، وW^ــالق ق=ابــل الغــاز وال�صــاص ال�عــ�ني ال�غلــف 'ال�oــا� علــى 

  .الفلGG=GoY$ الbی$ ی/9 ق�عه9 ومالحق/ه9 إلخ�اجه9 م$ األق;ى
واألسـ�0ع ال�اضــي، دعــ} ج�اعــات یه�دJــة م/�oفــة إلــى اق/gــام ال�ــY<� األقــ;ى ال��ــارك أمــ� 

ّوتــ�عي ال�RســYات ال�ی=�ــة . ، وهــ� أحــ� األ~�ــاد الGه�دJــة»mذjــ� خــ�اب اله�`ــل«األحــ�، ���ــا Jــ�Yى بـــ
ــة إلــى قــ�ب ب=ــاء ال�ع0ــ� الnالــ�«، Jع/0ــ� »األقــ;ى«الGه�دJــة، أن اق/gــام  �ــY<� ، م`ــان ال»إشــارة رOان�

  .األق;ى ال��ارك
وقG0ل م�GYة لل�G=^�/Y$ مYاء ال0Y} ال/ي ^اف} ح�ل أس�ار الق�س الق��Jة وحo} في ساحة 
'اب األس�ا�، اع/�ت ق�ات االح/الل على األهالي في حي ال�;�ارة، وف�ض} إغالقـا فـي شـ�ارع القـ�س، 

  .وان�لع} م�اجهات في شارع صالح ال�ی$
حـ�اج" مع�ن�ـة فـي م=oقـة 'ـاب العـام�د ضـ�$ ال�oـ�ات ل/ـأمG$ وjان} ق�ات االح/الل ق� نـ�aت 

$G=^�/Yــام ال�ــg/امــل وم=ــع الــ�خ�ل 'ات<ــاه القــ�س . اقNقــة 'ــاب العــام�د 'الo=وأخلــ} قــ�ات االحــ/الل م
mالق��Jـة ونـ�a الgـ�اج" ت"ام=ـا مـع مـ�GYة لل�ــG=^�/Y$ فـي ذjـ� مـا Jـ�Yى  وأوضــg} . »خـ�اب اله�`ـل«ً

ل ض�ق} على ال;gافGG$ خالل ع�له9، وم=ع/ه9 م$ تغ�oة األح�اث فـي م;ادر مgل�ة أن ق�ات االح/ال
  )وjاالت. ('اب العام�د

  ٢٧ صفgة ١٩/٧/٢٠٢١ال�س/�ر 
* * *  
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  مg`�ة االح/الل ت�Yح 'اس/�=اف ت<��� أرض ال�ق�0ة ال�Gس��ة
  

أعo} مg`�ـة الـ;لح اإلسـ�ائGل�ة 'القـ�س، أمـ�، الـ�Lء األخـ�L السـ/��ار ": األJام "- الق�س 
  .ت<��� أرض 'ال�ق�0ة ال�Gس��ة في الق�س ال���aة ال�g/لة

اســ/<اب قاضــي مg`�ـة الــ;لح اإلســ�ائGل�ة لoلــE بل�Jــة االحــ/الل : "وقـال ال�gــامي ح�ــ"ة قGo=ــة
وسلoة ال�0oعة اإلس�ائGل�ة، وس�ح 'اس/�=اف أع�ال ال/<��� فـي أرض مق0ـ�ة ال�Gسـ��ة، وت��gـل قoعـة 

  ".ان م=ع ال�Yل�G$ م$ اس/g�اث ق�0ر ج�ی�ة فGهااألرض إلى ح�Jقة عامة م$ أجل ض�
ت<اهـل وجـ�د عـ�aات الق0ـ�ر فGهـا '�ـا فـي ذلـC صـ�ح "إن قاضـي ال�g`�ـة اإلسـ�ائGل�ة : وأضاف

ً، م/<اهال أLJا ح�مة ال�قاب� ومaاع� ال�Yل�G$ ت<اه ذل١٩٦٧Cالaه�اء األردنGG$ والع�ب في ن�Nة  ً."  
ل�0oعـة اإلسـ�ائGل�ة، أقـ�م/ا نهاJـة العـام ال�اضـي علـى وjان} بل�Jة االح/الل، وما تـ�Yى سـلoة ا

ــى 'ــاب  ــJ ebــY/��مه الفلــ�G=GoY أJــLا لل�صــ�ل إل ــ�ة ال�Gســ��ة، وال ــى ال�ق0 ــ�رج ال�ــRدe إل ــ�م�G ال ًت ن
  .األس�ا� ال�Rدe إلى ال�Y<� األق;ى وال0ل�ة الق��Jة

�ار م$ ال�g`�ة ال/ي ًوج�ف} سلoات االح/الل ج"ءا م$ أرض تا'عة لل�ق�0ة، ق0ل أن ی/9 وقفها 'ق
  .عادت وس�g} 'أع�ال ال/<���

  ١٩/٧/٢٠٢١األJام 
* * *  

 �gاألق;ى١٠٠ن �>Yال� ��g/قJ $^�/Yن م  
 

، اإلث=ــG$  اقــ/9g– وفــا – القــ�س �=^�/Yاألقــ;ى ال��ــارك، ١٩/٧/٢٠٢١ نمــ �>Yاحــات ال�ــ' ،
ة االح/الل اإلس�ائGلي ال/ي ح�ل} ساحاته و^�قه إلى  . ثN=ة عY`��ةتg} ح�اJة مa�دة م$ ش̂�

 مـY/�^$ لألقـ;ى ع0ـ� 'ـاب ١٠٠وأفاد شه�د ~�ان، 'أن ق�ات االح/الل أم=} اق/gام أك�n م$ 
  .نال�غارOة على ش`ل م<��عات، ���ا ت;�m ال�;ل� له9 'ال/�G0Nات

  ٢٠/٧/٢٠٢١ال�gاة ال<�ی�ة 
* * *  

  االح/الل یهاج9 م="ل عائلة األس�G ال�ق�سي ع0� دو�ات
 

ة االح/الل، الnالثاء } هاج�– وفا –الق�س  ، م="ل عائلة االس�G ال�ق�سـي ٢٠/٧/٢٠٢١ ش̂�
ع0� دو�ات الNائ$ في بل�ة ص�ر 'اه� 'الق�س ال�g/لة، وف/ـa/ه وخ�Oـ} مg/��اتـه وصـادرت م0لغـا مال�ـا 

 .، 'g<ة أن العائلة تلق} م�الغ مال�ة م$ الYلoة ال�^=�ة الفلGoY=�ة) ش�قل٢٥٠٠(
إضـافة لnالثـة االف )  دوالرألـف ٢٠(ا عـY`��ا oJالـE بـ�فع م0لـغ ك�ا سل�} عائلـة االسـ�G قـ�ار

  .ش�قل
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 عامـا، ١٨ و�قLي ح`�ـا 'الـY<$ ٢٦/١/٢٠١٦مع/قل م=b )  عاما٢٥(ی�jb ان االس�G دو�ات 
 الف ش�قل 'g<ة القائه ح<�ا على س�ارة مY/�^$ ١٠٠وف�ض} عل�ه ال�g`�ة االح/الل�ة غ�امة '���ة 

  .ما تE0Y '�ق/له
ن ســلoات االحــ/الل م=ــ"ل العائلــة، وســ0g} ه��/ــه ال�ق�ســ�ة، وصــادرت إدارة ســ<� ك�ــا أغلقــ}
  .م$ حYا'ه في الY<$" الNان/G$"االح/الل م�;� 

�Gي ووضع} ی�ها على ال�صN=0اب وال�ته الYات االح/الل على حoام ح<"ت سلJوق0ل ع�ة أ.  
  ٢١/٧/٢٠٢١ال�gاة ال<�ی�ة 

* * *  
  ��داالح/الل Jع/قل شابG$ م$ 'اب الع

 
، ٢٠/٧/٢٠٢١  اع/قلـــ} قـــ�ات االحـــ/الل اإلســـ�ائGلي، الnالثـــاء–دوت jـــ�م ” القـــ�س “–قـــ�س 

 .شابG$ م$ ساحة 'اب الع��د في الق�س ال�g/لة
 .ك�ا أفادت م;ادر مق�س�ة. واق/ادت ق�ات االح/الل الaابG$ إلى جهة م<ه�لة لل/gق�G معه�ا

  .ئGلي في م=oقة وس| 'اب الع��دنوش�ه�ت م<��عة م$ ال<=�د وه9 ی�فع� العل9 اإلس�ا
  ٢١/٧/٢٠٢١الق�س ال�ق�س�ة 

* * *  

  'الق�س" ال��O�`Yة"اس/aهاد مع/قل داخل زن"ان/ه في 
  

، الـaاب ٢١/٧/٢٠٢١ اس/aه�، مYاء األرOعاء – الفلGoY=ي لإلعالم  ال��j"–الق�س ال�g/لة 
ـــ�ه ی�ســـف ال�GoـــE ال/���ــــي  ــا٤٣(ع0 ـــ� ) ً عامـ ــ� وال/��� ــل م�jـــ" ال/gقGــ ــداخـ " ال�عـــ�وف بـــ

  .في الق�س ال�g/لة" ال��O�`Yة
mوقال ال�a/Yار اإلعالمي له�Gة شـRو األسـ� وال�gـ�ر�$ حـY$ ع0ـ� رOـه إن الـaاب ال/���ـي : ن

  .م$ م��9 شعفا� اس/aه� أث=اء اح/<ازه في مع/قل ال��O�`Yة 'الق�س
  .الفة س�Gوأضاف، أن ق�ات االح/الل jان} ق� اع/قل} ال/���ي األح� ال�اضي على خل��ة م�

  .وح�ل ع0� رOه االح/الل وWدارة س<�نه ال�RYول�ة الNاملة ع$ اس/aهاد ال�ع/قل ال/���ي
ة االح/الل أبلغ/ه9 'اس/aهاد ابـ=ه9 ع0ـ�ه 'عـ� تع�ضـه  م$ جه/ها، أفادت عائلة ال/���ي أن ش̂�

Jعــاني مــ$ أe ً، مــ�Gaة إلــى أنــه أب ألرOعــة أ^فــال ولــJ 9`ــ$ "ال�ــ�O�`Yة"ل=�Oــة قل�0ــة داخــل زن"ان/ــه فــي 
  .أم�اض

  ٢٢/٧/٢٠٢١ ال��j" الفلGoY=ي لإلعالم
* * *  
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قق�ات االح/الل ت=;E حاج"ا في مف/� وادe ال�Oا'ة  ً  
$GGال�ق�س �g' ر ع�دا م$ ال��الفات�gًوت  

  
 ،$GGــ� علـى ال�ق�ســGـ�رة ل/=¤ــ�� ف�حـة العN/اوالتهــا ال�gلي مGات االحــ/الل اإلسـ�ائoت�اصـل سـل

GGّ$، إال تع"�ــ" ت�اجــ� ق�اتهــا فــي القــ�س ال�g/لــة، ونــ;E الgــ�اج" وت��gــ� بGــ�ت ال�ق�ســ اق/gــام ف�ــ$
$GGال�ق�س �g' ل�ةGN=/ال��الفات، ال ت/��� إج�اءات االح/الل ال.  

ة االحـ/الل اإلسـ�ائGلي حـاج"ا ٢٠٢١ی�ل�G / ت��ز٢١ص�اح األرOعاء،  فـي ) ً^�ـارا(ً، نـ;0} شـ̂�
ًال��ـارك، وحـ�رت عـ�دا مـ$ ال��الفـات  �ـY<� األقـ;ىال سـل�ان، ج=ـ�ب قمف/� وادe ال�Oا'ة، وس| بلـ�ة

$GGال�ق�س $G=^ال��ا �g' ةJ�GNال.  
، : قو�;ل مف/� وادe ال�Oا'ة بG$ ع�ٍد م$ أح�اء سل�ان، مnل eوادe ال�Oا'ة، و��O أی�ب، والnـ�ر

  .قوادe حل�ة، وراس العام�د، و�ع� م$ أه9 مف/�قات ال�o ال��Ggة في بل�ة سل�ان: مع أح�اء
  ٢١/٧/٢٠٢١م�ی=ة الق�س م�قع 

* * *  
 تقار��

"$o=ة "ق�ة واشJفي ال�صا $GGعلى دور الهاش� �Gالم وتأكYتع"ز ف�ص ال   
  على ال�ق�سات اإلسالم�ة وال��g�Yة

  

 �Oات  دمحم–ارYJ�ة ون�اب�ة ونقاب�ـة وشـع�0ة و��ـادات م</���ـة  أك�ت – ق�O"فعال�ات س�اس�ة وح
 الnـاني لل�الJـات ال�/gـ�ة ولقـاء الق�ـة الـeb سـ�عق�ه مـع ع0ـ� هللاC في مgاف4ة ارOـ� ان ز�ـارة جاللـة ال�لـ

 ز~ـ�9 ع�Oـي یل/��ـه 'ایـ�ن واالدارة االم�j�Gـة ال<�یـ�ة ودوائـ� jـأولال�ئ�� االمj�Gـي ال�=/�ـE جـ� 'ایـ�ن 
eصــ=ع القــ�ار فGهــا Jع`ــ� الgــ�Lر القــ� الــeb ی/�/ــع 'ــه جالل/ــه علــى الــ;عG� الــ�ولي ع��مــا واالدارة 

  ...;�صااالم�j�Gة خ
ز�ــارة جاللـة ال�لـC ع0ــ�هللا : الـ�ز�� االسـ�0 الـ�j/�ر دمحم ^الــE عG0ـ�ات رئـ�� جامعــة جـ�ارا قـال

 �aقة الـo=ت�� 'ه م ebال Eا ال�ق} ال;عbلها دالالتها ال�م"�ة ال�ه�ة والع��قة في ه $o=اني ل�اشnقال
ً وال�gل�ـة جلهـا ثقGلـة وخـ;�صا ةواالق/ـ;ادJّاألوس| ب�م/ها، فال�لفات ال<Yام ال<�G س�اس�ة واإلقل���ة 

 ج�یــ�ة ب�ئاســة 'ایــ�ن 'عــ� مgــاوالت االدارة االم�j�Gــة الــYا'قة ت���ــ� مــا أم�j�Gــةأنهــا تــأتي فــي £ــل إدارة 
نا^ل� علGها صفقة الق� وال/ي jان جالل/ه الالعE ال�ئ�� في افaالها فـي ا^ـار م��ـ� قـ�مي وو^=ـي 

Eً تع�ل على هـbه ال"�ـارة ال/ار���ـة وخـ;�صا أنهـا ادة وشعهbا فإن ال�=oقة ب�م/ها قYJّ<له ال/ار�خ، ول ّ
ألول ز~�9 ع�Oي 'عه� اإلدارة األم�j�Gة ال<�ی�ة وفي £ل ال/�gالت ال/ي ح;ل} 'aأن الق�Lة الفلGoY=�ة 

  ... الهامةاإلقل���ةوال�لفات 
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 جاللـة واك� ان لقاء ال�لC مع ال�ئ�� األمj�Gي و�LgOر س�� ولي العه� األم�G الGYg$ ورفقـة
ّال�لNة، یRش�   .تع"�" ال�صاJة الهاش��ة على ال�ق�سات وع�دة م�احnات حل ال�ول/G$ لل�اجهة إلى ُ

وقـال نائـE رئـ�� م<لـ� ال=ـ�اب االسـ�0 ورئـ�� ج���ـة الفNـ� والgـ�ار وال/=��ـة الـ�j/�ر ح�Gــ� 
ردن ل��قعه ال�ئ�� ان�الج ف<� ج�ی� م$ العالقات ال�j�/aة JعG� اال إلى ال�oای=ة ان لقاء الق�ة س�فLي

�o/9 ��ه ال/Gا س�j ،9قة واالقل�o=ي فـي  إلى قفي ال�=GoYالفلـ Eعaق� أماني الـgJ ار��j $G/حل ال�ول
 وعاص�/ها الق�س ال���aة م�ا Jع=ي دف$ ما jان Jع�ف ١٩٦٧إقامة ال�ولة الفلGoY=�ة على ح�ود عام 
  .ن';فقة الق� ل/;��ة الق�Lة الفلGoY=�ة

ء جالل/ــه مــع 'ایــ�ن ودوائــ� صــ=ع القــ�ار االمj�Gــي ســ�ع�ل علــى تفعGــل دور أن لقــاوأشــار إلــى 
ال��لNة اإلقل��ي، و�jR� دور الهاشـ�GG$ فـي ال�الJـة علـى ال�ق�سـات اإلسـالم�ة وال�ـ�g�Yة واغـالق هـbا 

^ـ�ح ال�ؤ�ــة ال�ل�Nـة فــي  إلـى ال�لـف أمـام أ^�ــاع أ^ـ�اف إقل���ــة فـي ان/ـ"اع ال�صــاJة الهاشـ��ة، اضــافة
 مــع حــل الــ�ول/G$ وWعــادة أح�ــاء ال�فاوضــات الفلــGoY=�ة اإلســ�ائGل�ة ب=ــاء علــى أســ� واضــgة ال/عامــل

  ...ومg�دة ود��قة وفي إ^ار زم=ي مg�د
ــ�j/�ر مــ;oفى ال�ــ;اونة ــة الgــYاسة  إلــى ولفــ} ال=ائــE الــYاب� ال ان ال"�ــارة فــي هــbه ال��حل
ت االس/�ات�<�ة بG$ ال��لNة وال�الJات ال�/g�ة وال���قة ال/ي ت�� بها ال�=oقة وال/ي 'ال/أكG� ت/=اول العالقا

االم�j�Gة وم=اقaة الع�ی� م$ القLاJا ال/ي ته9 وت�اجه ال�=oقة م$ شانها اعادة رس9 سG=ار��هات ج�ی�ة 
االه��ــة العال��ــة واالعالم�ــة ال/ــي ت4gــى بهــا  إلــى فــي ال/عــا^ي مــع ال�لفــات والقــLاJا ال��/لفــة، مــ�Gaا

 ودوره ال��ـادe 'ـاألردنًال على اه/�ام ال�الJات ال�/gـ�ة والـ�ئ�� االمj�Gـي ال<�یـ� ال"�ارة وال/ي تa`ل دل�
�ــة واه/�ــام االدارة االم�j�Gــة ال<�یــ�ة فــي اســ/�nار الــ�aاكة ¾ ب/ع"�ــ" �ــ�9 الــYالم 'ال�=oقــة، ورeال�gــ�ر

ــ� مــ$ الــ;عاب فــي ســG0ل احقــاق الــYال ــbلGل الع�ی ــار��ي مــع االردن ل/ ــي وال/gــالف االســ/�ات�<ي ال/ م ف
  ...ال�=oقة

ال�قابلـة ال"�ـارة فـي هـbا ال�قـ} اسـ/�ات�<�ة مـ$  واع/�0 رئ�� م<ل� مgاف4ة ارO� ال�j/�ر ع�ـ�
 �aــ ــة الهاشــ��ة فــي ال ــادe الفــb لل��لNــة األردن� قاســ/�ات�<�ات ال��ــادة ال�ا~�ــة، ال/ــي ت0ــ�ز الــ�ور ال��

  ...األوس|
ردنGG$ في ال�aال وع�j �Gل�ة االعـالم م$ جان�ه اع/�0 ال�ئ�� الYاب� لف�ع نقا'ة ال;gفGG$ اال
Cاهات ان ز�ارة جاللة ال�لoر خلف ال�/j�م�ك ال�Gـي  إلـى في جامعة الOـأول ز~ـ�9 ع�j ولقـاءه $o=واشـ

مع ال�ئ�� االمj�Gي 'ای�ن 'ع� ان/�ا'ه هي انع`اس لق�ة ح�Lر ال�بل�ماس�ة االردن�ة ال/ي Jق�دها جاللة 
، �jا تjR� ح<9 الnقة ال/ي 4gJـى بهـا االردن وجاللـة ال�لـj CـC��a ال�لC في ال�aه� االقل��ي والعال�ي

  ....قاس/�ات�<ي في م=oقة ال�a االوس|
وقال ان هbه ال"�ارة ت=�ع اه�G/ها مـ$ ج�لـة تoـ�رات عاشـ/ها ال�=oقـة وم=هـا انهـا تـأتي م�اشـ�ة 

ي 'عـ� الق�ـة الnالث�ـة 'ع� سEg الق�ات االم�j�Gة م$ ع�ة ق�اع� عY`��ة في دول ال�=oقة، �jا انهـا تـأت
جانE انها م/"ام=ة مع تG`aل ح`�مة ج�ی�ة  إلى االردن�ة الع�ا��ة ال�;��ة ال/ي انعق�ت مRخ�ا في 'غ�اد،
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 $Gالم بـYـ� ع�ل�ـة الـG�>وت $G/فـة فـي ق/ـل حـل الـ�ول�o/ن/=�ـاه� ال� $Gل و¾�اب ح`�مـة ب=�ـامGفي اس�ائ
$GGلGواالس�ائ $GG=GoYالفل...  

عي ع�nان ال�شاحي ان هbه ال"�ارة ولقاء الق�ة ال��تقE یjR�ان علـى ا�Jـان وقال ال=اش| ال�</�
ال�ئاســة االم�j�Gــة بــ�ور االردن jالعــE اساســي 'ال�=oقــة ووســ�| هــام لgــل الع�یــ� مــ$ القــLاJا العالقــة 

  .لألردنeوالeb جاء 'ع� مgاولة ال��ادة االم�j�Gة الYا'قة م$ اس/�عاد هbا ال�ور ال��gر 
�eــة ا�Jــان ��ــ;ل ال�oای=ــة ان ال"�ــارة تRشــ� لعــ�دة األلــ� والgــ�Lر القــ� للــ�ور وقالــ} ال�gام

ًاالردنــي '��ــادة جاللــة ال�لــC ع0ــ�هللا الnــاني jقائــ� �gJــل ه�ــ�م األمــة والقــ�Lة الفلــGoY=�ة تg�یــ�ا علــى 
سG0ل ال/�gك م$ ج�ی� ص�ب حل ال�ول/G$ وتgق�G شيء مل��س علـى األرض للفلـGG=GoY$ ودرء خoـ� 

  .'األم$ اإلقل��يالع�0 
أن ال"�ارة ال�ل�Nة تأتي 'ع� تغ�G ال�Yاسة األم�j�Gة حال ت�لي ال�ئ�� 'ایـ�ن  إلى ولف/} ال�oای=ة

وال/"امه ال/قلg' e�Gل ال�ول/a' $Gأن الق�Lة الفلGoY=�ة؛ 'ع� أن عـارض جاللـة ال�لـC 'ـa�ة ال�gـاوالت 
؛ حGـ� شـ`ل} وق ّال�ائYة لإلدارة الYا'قة 'aأن صفقة الق� ً/هـا ته�یـ�ا صـارخا لألمـ$ القـ�مي ومgـاوالت ن ً

  .'ائYة ل/ق��? ال�صاJة الهاش��ة على ال�ق�سات
 eة ١٩/٧/٢٠٢١ال�أg٢ صف  

* * * 

  آراء ع��Oة
   بG$ ال��ooات اإلس�ائGل�ة ال/ه���Jة والaعارات الفلGoY=�ة٢٠٥٠الق�س عام 

  
  نG0ل الYهلي* 

GoYت�فــع ��ــه غال�0ــة الفــ;ائل الفلــ ebة وعاصــ�/ها فــي ال�قــ} الــ�=GoYة ؛ شــعار ال�ولــة الفلــ�=
؛ 'االع/�اد على ٢٠٥٠ًالق�س ال���a ؛ وضع} إس�ائGل م�ooا ل/ه��� الق�س 'a`ل jامل 'gل�ل عام 

خــ�ائ| وWت�ــاع س�اســات وWجــ�اءات مgــ�دة وم�روســة لل�صــ�ل إلــى الهــ�ف؛ و��`ــ$ وصــف الــ;�اع علــى 
فــي ال�قــ} نفــYه صــ�اع علــى ال�مــ�ز والــa`ل م�ی=ــة القــ�س أنــه صــ�اع علــى األرض والــ�Yادة علGهــا، و

وال�4ه� والعل9 الeb ی�فع على م�انGها وأسـ�ارها، وصـ�اع فـي ال�واJـة وفـ�ض األمـ� ال�اقـع علـى األرض 
م$ جانE ال�g/ل اإلس�ائGلي، في £ل ¾�اب أe م�aوع فلGoY=ي ح��قي ل��اجهـة ال��oـ| اإلسـ�ائGلي؛ 

  .وفي ال�ق�مة م=ها خ�G0 ال��ائ| خلGل ال/فN<ي، على ذلC'ال��ائ| رغ9 وج�د ^اقات فلGoY=�ة قادرة 
�oاألخ |oال��  

ی�ل�G /ًفي إ^ار مقابل/ه الهامة ج�ا مع ال<"��ة ض�$ ب�نامج 'ال ح�ود ی�م ال�ا'ع ع�a م$ ت��ز
أك� خG0ـ� ال�ـ�ائ| الفلـGoY=ي خلGـل ال/فN<ـي أن إسـ�ائGل تع/�ـ� س�اسـة مgـ�دة ل/=فGـb م�ooهـا ، eال<ار

 e�ـــ ــام “ال/ه�� ـــل ،″٢٠٥٠القـــ�س عـ n�/ت ���o/ــال ــ9 'ـ ـــ�اق ثـ ـــ�ا االخ/ Gًواخ {G/aــ ــGG$ تـ  لفـــ�ض ال�ق�سـ
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�ائGل�ة قــ��Yة فــي ال��ی=ــة 'عــ� جــbب م"�ــ� مــ$ ال�هــاج��$ الGهــ�د إلGهــا وWحاللهــ9 م`ــان إســ د��Jغ�ا��ــا
  .ال�ق�سGG$ 'إغ�اءات مال�ة م<"�ة

ــaه� م�حلــة م/ق�مــة مــ$ القــ�س عــام  J ــ� ت/�اصــل ٢٠٥٠و��`ــ$ ال<ــ"م أن ال�ضــع العــامGح ،
ال�Yاسة االس/�oان�ة اإلسـ�ائGل�ة 'إقامـة ال�ـaار�ع االسـ/�oان�ة ومـ;ادرة األراضـي وته��ـ� م�ی=ـة القـ�س 
mوع"لهـــا عـــ$ الـــLفة الغ��Oـــة 'إقامـــة جـــ�ار الفـــ;ل الع=ـــ;� واالســـ/��ار فـــي مgاصـــ�ة القـــ� وال�ـــ�ن  e

�gمــ$ أداء صــل�اته9، وت $Gة وعــ"ل غــ�ر األردن، وم=ــع ال�ــ;ل�=GoYــ ــ� أع�ــاره9، وهــ�م ال�=ــازل الفل ی
وت�حGل ال0�و م$ أماك$ س`=اه9 وW'عاده9 ع$ م;ادر رزقه9، وما شه�ها العال9 م$ »�ة فلGoY=�ة، إن�ا 

وخاصة في حي ال�aخ ج�اح وأح�اء القـ�س ، ه� لل�فاع ع$ ج=�ات الق�س م$ ال/ه��� وال/oه�G الع�قي
 9Lة ال/ي ت�J�ال ع$ ٣٢القL٤٥٠٠ً ألف مق�سي ف^�/Yـل  مGـ� ال�ـ�ائ| خلG0ـا أكـ� خ�j ني؛�Gصـه $

  .mال/فN<ي، أe انه9 رأس ح�Oة لالن�فاع الى جهات أخ�
وتYعى إس�ائGل في س�اق مع ال"م$ إلى ته��� م�ی=ة الق�س مY/غلة االنقـYام الفلـGoY=ي وعـ�م 
 mارتقــاء العــ�ب وال�ــYل�G$ فــي دع�هــ9 الــ�Yاسي وال�ــالي لل�ق�ســGG$ إلــى مــY/� ال/gــ�e الــeb ت�اجهــه

  .ال��ی=ة
Jـ�Yى أح`ـام  والالف} لل=�4 أن jافة اإلج�اءات اإلس�ائGل�ة ل/�حGل ع�ب الق�س وضـع} وفـ� مـا

نالقان� اإلس�ائGلي، ف;احE األرض، ووفقا ل=ـ�Y تoـ�ر ال�ل�Nـة والـY`ان؛ فـإن صـاحE األرض معـ�ض 
 أن Jعلــ$ ن�ــة فــي أe ل4gــة لــYلE حقــه وWقام/ــه، بG=�ــا J`فــي للGهــ�دe اآلتــي مــ$ دول العــال9 ال��/لفــة

 $Gفقـ�ها ح/ـى لـ� غـاب سـ�ع سـ=�ات، أو سـ�عJ ـ;�ح م�ا^=ـا فـي القـ�س، والJ ح/ـى $GoYالق�وم إلى فل
، علــى ع`ــ� الع�Oــي صــاحE األرض الــeb تفــ�ض عل�ــه قــ�انG$ إســ�ائGل�ة  mســ=ة، أو ح�ــل ج=ــ�Yة أخــ�

 األراضــي فــي ته���Jــة جــائ�ة، الســ/الب أرضــه وته��ــ�ها '`افــة ال�ســائل، خاصــة ع0ــ� مــ;ادرة م"�ــ� مــ$
ًالق�س وO=اء ال�Y/�^=ات علGها ل/لف ال��ی=ة م$ jافة االت<اهات وتع"لها جغ�ا��ا ود��Jغ�ا��ا ع$ 'اقي  ً

  .mال��ن والق� في الLفة الفلGoY=�ة
  ال0=اء االس/�oاني

وعلى ال�غ9 م$ اإلدانات ال�ول�ة ال/ي ت�جه إلى إس�ائGل؛ تY/�� في ال0=اء االس/�oاني في م�ی=ة 
س س�اء 'ال�;ادقة على ال��ooات ل/�سـ�ع مـY/ع��ات قائ�ـة أو ال�ـ;ادقة علـى م�ooـات إلقامـة الق�

mمY/ع��ات ج�ی�ة، س�اء jان ذلC داخل ال��ی=ة أو خارجها إلقامـة القـ�س ال0Nـ� ال/ـي أخـbت 'عـ�ا أم=�ـا 
'ــأن القــ�س  اإلســ�ائGل�ة االســ/�ات�<�ةوس�اســ�ا وجغ�ا��ــا ود�Jغ�ا��ــا ل/gقGــ� األهــ�اف ال��ضــ�عة ضــ�$ 

  .نعاص�ة ل�ولة واح�ة دو ش��C فلGoY=ي
، مــ$ أهــ9 مــaار�ع ال��ــG$ اإلســ�ائGلي ت<ــاه م�ی=ــة القــ�س، ٢٠٥٠ لعــام J٥٨٠٠ع/0ــ� مــ�aوع 

$G=^�/Yقـة ، 'غ�ض رس9 ح�ودها فـي عقـ�ل ال�ـo=ـ� فـي مG0j ـار دولـيoوع إلـى إقامـة م�aو�هـ�ف ال�ـ
m ی�عــ� ســ� 'ــLعة Gjلــ�م/�ات عــ$ ال��ی=ــة، ورOــ| ال���عــة الق���ــة مــ$ م�ی=ــة أر�gــا وال�gــ� ال�Gــ}، وال

ال�=oقــة 'ــ�a`ة مــ$ القoــارات، وWقامــة م=ــا^� صــ=ا~�ة وت<ار�ــة وف=ــادق، وت�ســ�ع حــ�ود بل�Jــة القــ�س 
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 $GعJــا، ومــ�دO�=ــ9 جgــ} لGOــل وGال�ل $Gبــ ، �G;ــا شــ�قا وغــ�ش ع/ــgــ�و(نل/ــ;ل إلــى أر�oــا، ) ناللOغ�
  .اجاته9، وت4ه� ال��ی=ة �j�ی=ة دول�ة م"ده�ةوت/<اهل هbه ال�oة الY`ان الفلGG=GoY$ واح/�

ــ9�L للقــ�س  ــG$ ٢٠٥٠ك�ــا یهــ�ف ال�ــ�aوع ال/ه��ــ�e ال ــع ســ`انها إلــى خ�ــYة مالی ، الــى رف
نشــ�� غــالG0/ه9 مــ$ ال�ــG=^�/Y$ الGهــ�د وت�`Gــ=ه9 'ــإغ�اءات مال�ــة ضــ��ة، ول/Nــ� 'عــ� ذلــC م=oقــة 

ن ملGــ� ســائح ســ=��ا، وتNــ� م`/4ــة 'الــ�Yاح و١٢جاذ'ــة ل=gــ�  ــادق، وفGهــا ب=ــى تg/�ــة وخــ�مات ن الف=
  .وم�اصالت م/�oرة

وت/<اهل ال�oة ال/ه���Jة في الق�س ال�ج�د الفلGoY=ي فGها، وتع/�� في م�ادئها على س/ة ب=�د 
دولة إس�ائGل هي قلE الaعE الGه�دe، والق�س هـي قلـE “أساس�ة، ج��عها ت/g�ث ع$ یه�دJة الق�س 

eه�دGال Eعaل والGدولة إس�ائ”.  
a�0عي، بل مـ$ و�oاث� الN/ه�د ل�� فق| ب=اء على الGاني إلى ز�ادة س`ان الق�س الnال�0�أ ال �G

 |Oــ�رة تــ�o/ــة مJ�ح�ی C`ارع وأنفــاق وســ�aهــا 'ــoOا الهــ�ف ســ�`� ب�bنخــالل اله<ــ�ة إلــى ال��ی=ــة، وهــ
في، فقـ� ال�=oقة الYاحل�ة 'الق�س، وجعلها م=oقة جاذ'ة للY`ان ول�Y} ^اردة؛ أمـا الهـاج� الـ���Jغ�ا

وضع في سل9 أول��ات ال�oة، وت�Ga ال��ادئ الnالثة األخ�Gة إلى الgاجـة لل/�oـ�| الـ��Jغ�افي مـ$ أجـل 
الgفاp على أغل�0ة یه�دJة في ال��ی=ة؛ وق� تأك� ذلـC مـ$ خـالل إصـ�ار إسـ�ائGل لقـ�انG$ ع=ـ;��ة ت<ـاه 

  .نفي مق�م/ها قان� ته��� ال/علي، ال�ق�سG$ ت<عله9 اقل�ه
|oي¾�اب م�=GoYفل   

 �oوعها األخ�aة م/ق�مة ل/�س�خ مJ�ات ته���oل خGإس�ائ bGو��قى الق�ل أنه على ال�غ9 م$ ت=ف
؛ 'قي االنقYام الفلGoY=ي سـG� ال���ـ�؛ وال وجـ�د ل�oـ| فلـGoY=�ة مـaف�عة '�ـ�ائ|  “٢٠٥٠الق�س“

ناء فــي القــان� حـ�ل القــ�س ل��اجهــة ال��oــ| اإلســ�ائGلي ال�ــ�jbر وتــ�و�ل القــ�Lة 'االع/�ــاد علــى خ0ــ�
ال�ولي وbjلC ال��ائ| وفي مق�م/ه9 خ�G0 ال��ائ| الفلGoY=ي خلGل تفN<ي، وOقGـ} الفـ;ائل الفلـGoY=�ة 

لـ�� ” ال�ولـة الفلـGoY=�ة وعاصـ�/ها القـ�س الـ���a“ومعها م=�4ـة ال/��gـ� الفلـGoY=�ة أسـ�Gة شـعار 
  ..إال
  كاتE فلGoY=ي م��9 في ه�ل=�ا* 

  g٢١ة  صف٢٢/٧/٢٠٢١الق�س الع�Oي 
* * * 
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  اخ�ار 'االن<لG"�ة
 

King meets members of key US Senate committees 
 
By JT – AMMAN – His Majesty King Abdullah on Wednesday met in Washington, DC, with 
members of key US Senate committees.... 
Commenting on regional developments, the King reaffirmed the need to push the peace process 
forward, and relaunch negotiations between the Palestinians and the Israelis, on the basis of the 
two-state solution that guarantees the establishment of an independent Palestinian state on the 
June 4, 1967 lines, with East Jerusalem as its capital. 
The meetings also covered the importance of stabilising the ceasefire in the Gaza Strip, and 
ceasing unilateral Israeli measures in East Jerusalem. 
Furthermore, discussions addressed efforts to find political solutions to regional crises and 
restore stability, in addition to efforts to fight terrorism within a holistic approach. 
For their part, members of US Senate committees reiterated their support for Jordan’s role in 
enhancing regional stability, expressing trust in His Majesty and his role. 
They also commended the King’s wisdom in navigating regional challenges, commending 
reform efforts in Jordan. 
Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ayman Safadi, Director of the Office of His 
Majesty Jafar Hassan, and Jordan’s Ambassador in Washington, DC, Dina Kawar attended the 
meeting. 

The Jordan Times Jul 22,2021 
* * * 

Jordan’s King stresses need for Palestinian statehood in talks with US President 
 
WASHINGTON, Tuesday, July 20, 2021 (WAFA) – Jordan’s King Abdullah Monday stressed 
the need for the establishment of the Palestinian state in talks with US President Joe Biden in 
Washington. 
According to the official Jordanian news agency (Petra), Abdullah II emphasized the need for 
the Palestinian people to attain their legitimate rights and establish their independent, sovereign 
and viable state based on the June 1967 borders, with East Jerusalem as its capital. 
Petra said that Abdullah’s meeting with Biden touched upon several issues, with the Palestinian 
question as the top item on the agenda. 
Jordan’s monarch, the first Arab world leader to meet face-to-face with Biden, also emphasized 
that serious and effective Palestinian-Israeli negotiations must be initiated to being about just 
and comprehensive peace based on the two-state solution. 
Focusing on the recent developments in Jerusalem, that have witnessed intensified forced 
expulsions of Palestinians, Abdullah II underscored the need to maintain the historical and 
legal status quo in the city, particularly at Al-Aqsa Mosque/ Haram al-Sharif, as well as his 
country’s continuing historic role in safeguarding the Islamic and Christian holy sites in line 
with its continuing custodianship over the sites. 
He expressed appreciation of the US administration’s steps with regard to the Palestinian 
question, including the resumption of financial aid worth $318 million to the United Nations 
agency responsible for Palestinian refugees (UNRWA). 
Meanwhile, the White House said in a press statement that President Biden reaffirmed his 
support for “a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict” and respect for Jordan’s 
custodianship in Jerusalem. 
“The leaders also consulted on opportunities to enhance peace and stability in the Middle East. 
In that regard, the President expressed his strong support for a two-state solution to the Israeli-
Palestinian conflict and respect for Jordan’s special role as custodian of Muslim holy places in 
Jerusalem,” the statement said. 
“President Biden commended the important role Jordan plays in the wider stability of the 
region,” it added. 

WAFA July 20, 2021 
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Pakistan condemns settlers’ storming of Al-Aqsa 
 
ISLAMABAD – The Pakistani Foreign Ministry condemned on Sunday evening the storming 

of Al-Aqsa Mosque by settlers and Israeli police, calling on the international community to 
take immediate action to protect the Palestinians from Israeli aggression. 

The ministry confirmed in a statement that these Israeli attacks infringe on all humanitarian 
principles and human rights. 
It stressed the Pakistani government's solidarity with the Palestinian government and people in 
demanding their rights. 
On Sunday morning, hundreds of Jewish settlers stormed the courtyards of the Al-Aqsa 
Mosque under the protection of the Israeli police.  
Settler groups had called for intensifying their incursions into Al-Aqsa Mosque in large 
numbers on July 18 to mark the so-called “Anniversary of the destruction of the Temple.” 

The Palestinian Information Center July 19, 2021 

* * * 
Several Palestinians kidnaped by police in O. Jerusalem 

 

OCCUPIED JERUSALEM – The Israeli occupation police on Monday July 19, 2021 kidnaped 
several Palestinian citizens in Jerusalem. 

According to local sources, police forces yesterday evening assaulted and kidnaped three young 
men during their presence in Bab al-Amud area near the Aqsa Mosque. 

The police also assaulted other young men and women in Bab al-Amud and chased others in 
different streets of the holy city. 

Another citizen identified as Mohamed Jabareen from Umm al-Fahm City in the 1948 occupied 
territory was kidnaped by police officers from the Aqsa Mosque. 
The police also kidnaped a young man identified as Nadeem as-Safdi from the east Jerusalem 
district of Issawiya. 
Meanwhile, an Israeli court postponed the trial of three Jerusalemite minors from the family of 
Simrin until next Wednesday. The minors were kidnaped by police forces from their homes in 
Silwan district at dawn Monday. 
On Sunday, police forces kidnaped about 30 Palestinian citizens, including women, from 
Jerusalem and the 1948 occupied territory during their presence at the Aqsa Mosque and its 

vicinity. 
The Palestinian Information Center July 20, 2021 

 

* * * 
Israeli settlers storm al-Aqsa mosque compound under heavy police protection 

 
JERUSALEM, Monday, July 19, 2021 (WAFA) - Dozens of Israeli settlers, escorted by 

heavily armed Israeli police, today stormed the al-Aqsa Mosque compound in occupied East 
Jerusalem, according to local sources. 

Around 100 settlers forced their way into the mosque’s compound through Bab al-Magharbeh 
Gate, one of the gates leading to the mosque, and roamed its courtyards, provoking the 

Palestinian worshipers and further raising tensions, only a day after Palestinian worshippers 
were beaten and assaulted by Israeli police. 
Israeli occupation forces and scores of Israeli settler fanatics broke into the courtyards of the 
Al-Aqsa Mosque compound early Sunday morning, attacking worshipers at the holy site and 
detaining many of them. 

"Concerned over ongoing tensions around the Haram Al-Sharif. Acts of incitement have to be 
avoided and the status quo respected," said the EU mission to Palestine in a tweet on Sunday. 

WAFA July 19, 2021  
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Israeli police arrest woman, young man in Occupied Jerusalem 
 
OCCUPIED JERUSALEM – Israeli policemen detained a Palestinian woman and a young man 

in Occupied Jerusalem on Sunday evening. 
Jerusalemite sources said that the Israeli occupation police detained the woman at Bab el-Amud 

after beating her while dispersing young men in the area. 
They added that the policemen fired stun grenades and teargas at the youths who were chanting 
national slogans. 
Meanwhile, an Israeli special unit of the so-called Mistaravim kidnapped a young man in Tur 
village in Occupied Jerusalem on Sunday night. 
Lawyer Khaled Zabarqa said Israeli police forces rounded up 30 Palestinians from Occupied 
Jerusalem and 1948 Occupied Palestine in the Aqsa Mosque and in its vicinity on Sunday. 

The Palestinian Information Center July 19, 2021 
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