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 ّال$�ض�عات ال�اردة في ال-ق��� تع�2 ع� وجهة ن/� .-ابها. 
 ال-<�ف م� ق2ل الل?�ة 'اخ-<ار 'ع= الفق�ات مــ� أصل A-ی 

Bذل Dع= ال$قاالت أو األخ�ار ال-ي ت�د في ال-ق��� ل�-�اسـ'  
 .مع ح?A ال-ق��ـ� وم�ض�عه

 ـاب أو-Jال-ق��� 'ع= ال$قاالت ال$-�ج$ة ل ��$Kة م� تLّالغا 
 ���Jـابمف-Jالء الOس�ائ�ل��� ه� إب�از وجهة ن/� هTو ���Uّغ� 

  ئســ�اء ال$�O�ة أو ال$عارضة لXZاسة إس�ائ�ل، م$ا ی-Xح للقار
  .ف�صة اإل_الع على وجهات ال�/� ال$\-لفة

 و القـ�س 'إصـ�ارObـة لــXJا النتقـ�م الل?�ـة ال$لeخ�ـار األ-ق��ـ�  هــf ال�ــ�مي
ضـافة إلـى ت�ز�عـه علـى نhـ� یـ�زع علـى ال$ع��ـ�� وال$ه-$ـ�� إ'gbل ورقـي 

  . ألف نZ\ة إلJ-�ونXة٢٥٠
  ة مالح/ـات أو اق-�احـات، .$ـاLله ال-ق��� أ>L �$ع� الل?�ة أن ت-لقى مZو�

Dالل?�ة 'إرسال ال-ق��� ل$� ی�غ Dت�ح.  
  ال-�اصل مع الل?�ة على اله�اتف وال$�اقع ال$��2ة على �g$L اتLه الغاeوله

  .غالف هeا ال-ق���
  

  
XJو الق�سالل?�ة ال$لObنة ل  
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�-h$الl  
  االردن والق�س

 األق<ى �?Z$ة في الL�ة ال-<ع�Xی�ی� االن-هاكات وال$$ارسات اإلس�ائ�ل B٥  ال$ل  
 ب� _الل �Zhّال ب� م� تفع�ل : األم�� ال"��oZ٦   "نالع� لفل  
 في األق<ى: م�ی� أوقاف الق�سJ-ة ال$�اس�ة ل$عLة ب-�ف�� ال�عاXJ٦  ت�ج�هات مل  

  

  نشOو سXاسXة
 "ةXة ال\ارجXة في ع$ان"األردنXفارة اإلس�ائ�لZأع$ال ال' Aعي القائ�-Z٧   ت  
 ة الق�س ومق�ساتهاLا$hك دولي فاعل ل�hة بل�رة تX$أه �.Oی f�٨  ال<ف  
 ةXةوزارة ال\ارجXة األردنXاالن-هاكات اإلس�ائ�ل vwت�اصل جه�دها ل�   �?Z$في ال

  ٩  األق<ى ال$�ارك
 -ان _ارئ-Zاألم� ی�عق� ال��م وجل xت$� اإلسالميم?لO$ة وم�/$ة الXU١٠  ًان غ�ا لل?امعة الع�  
 انXzفي األ ��oZل?�ة فل: =X{وال� Dالم في |ل االح-الل الغ��Zال }ق�hت �g$L ١١  ال  
  ةدولXUةّع�X2١٢  ّ ت��د 'الع�ف في الق�س  وم�ن اج�  
 ١٣  م/اه�ات في دول ع�ة  
 يUاد األوروhا 'األردن عالقة ق��ة و_: سف��ة االت�oU١٣  ��لة األم�ت�  
  يUاد ال�2ل$اني الع�hة _ارئة لالتZ١٥  جل  

  اع-�اءات
 ال$ع-قل�� Aم الق�سي وتهاج�hال Ah-١٦  ق�ات االح-الل تق  
 اب العام�دUخ ج�اح وXb١٨  إصا'ات خالل م�اجهات مع االح-الل في ال  
 خ ج�احXbعلى حي ال ���_�-Z$ل� ه?�ما للbفL او�ةZXًش�اب ال�   ١٨  ن

  اءاتاع-�/ تقار��
  ام ج$اعي لألق<ىh-فة الق�o-ة مLة م� دع�ات یه�دX��oZی�ات فلeh١٨  ی�م األث���ت  

  تقار��
 خ ج�اح.. على وقع ص$�د ال$ق�س���Xbإج�اءاته في حي ال �$?L ١٩  .االح-الل  
 ال-<ع�� في الق�س Dرو م� ع�اقehL نإس�ائ�ل��   ٢٠  .ن
  ةXی�ات أم�ehة"تX٢٠  .�سم� تف?� األح�اث في الق" إس�ائ�ل  
 ا� في األق<ى وش�_ة االح-الل ت$ارس ال\�اعUلل� �����oZات م� الفل�  ٢١  .ت�اف� ال$

  



  

 
٤

  فعالXات
  ة ق�بX2شع DKال�تي"وقفة غJ٢١  .ن<�ة للق�س" ال  
 ف���h>ال "��oZت<اع� اع-�اءات االح-الل على ال#مالء في فل �J�-Z٢١  .ت  
 "في الق�س" ال$$�ض�� ��o'ي ص$�د ال$�ا�h٢٢  .ت  
 راع���ال# :Aقة إلى نف{ م/لo�$ال eأخXفي الق�س س �?L ماf.  ٢٣  

  

  آراء ع�XUة
 وشع2ها ال$�ا'� ال<ام� ب�جه إرهاب دولة االح-الل ��oZ٢٣  .مع فل  
 ةXم� ال��اب� األردن �����oZالفل A٢٤  .دع  
 D٢٥  .إغالق الق�س 'إغالق تل أب�  

  

  آراء ع��2ة م-�ج$ة
 ٢٧  .ز�� على ال�ار  
 ة اإلعالم��Zخاللها في 'اب العام�دم �����oZل وت�قعات 'اإلغالق على الفل>h-٢٩  . س  

 

  اخ�ار 'االن?ل�#�ة
 King condemns Israeli violations, escalations at Al Aqsa Mosque. ٣١  
 Legislature, gov't say diplomatic efforts ongoing to end occupation 

authorities' attacks on Jerusalem. ٣١  
 Arab foreign ministers to convene on Israeli assaults in Jerusalem. ٣٢  
 President Abbas discusses Jerusalem tensions with Jordan’s King 

Abdullah. ٣٢  
 UN urges Israel to show 'restraint' in East Jerusalem. ٣٣  
 EU and US urge Israel to defuse Jerusalem violence. ٣٤  
 Hundreds of Palestinians in Jerusalem wounded, Israel vows to 

restore calm. ٣٥  
 March in London in support of Jerusalemites. ٣٦  
 Switzerland: Expulsions of Palestinians from Sheikh Jarrah violate 

international law. ٣٦  
 SA condemns Israeli attacks on Palestinians in Occupied Jerusalem. ٣٧  
 Pakistani Premier condemns Israeli aggression against Palestinians 

in Jerusalem. ٣٨  
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  االردن والق�س
  ال$لB ی�ی� االن-هاكات وال$$ارسات اإلس�ائ�لXة ال-<ع��Lة في ال$Z?� األق<ى

  

هللا ال�ـاني االن-هاكـات وال$$ارسـات اإلسـ�ائ�لXة ال-ـ<ع��Lة جاللـة ال$لـB ع2ـ� أدان – ب-�ا –ع$ان 
ــارك  ــv��b، مــb�دا علــى ضــ�ورة وwــv هــeه االن-هاكــات / فــي ال$ــZ?� األقــ<ى ال$� الhــ�م الق�ســي ال

، وت-�اق= مع القان� ال�ولي وحق� اإلنZان قواالس-ف#ازات ال\��oة ال-ي ی-ع�ض لها ال$ق�س�� ن   .ن
 أج�اه مع ال�ئxX الفل��oZي مh$�د �zاس، ی�م األح�، رفKه وأك� جالل-ه، خالل ات<ال هاتفي

ــل اإلجــ�اءات ال-ـــي  ــ�س الــXw�bة، و. ل$hــاوالت الــZلoات اإلســ�ائ�لXة تغ��ــ� ال�ضــع الـــ�L$غ�افي فــي الق
نتZ-ه�ف تغ��� ال�ضع ال-ار�\ي والقان�ني القائA ف�ها، الف-ا إلى ضـ�ورة ال-ـ#ام إسـ�ائ�ل 'القـان� الـ�ولي 

  .ي اإلنZانينوالقان� ال�ول
وجــ�د جالل-ــه ال-أك�ــ� علــى م�اصــلة األردن ل?هــ�د ح$اLــة ال$ق�ســات اإلســالمXة وال$ــXhXZة فــي 

  .الق�س، والhفا� على ه��-ها الع�XUة واإلسالمXة
ك$ا أك� جاللة ال$لB ض�ورة وvw إسـ�ائ�ل إلج�اءاتهـا غ�ـ� الـXz�bة ل-ه?�ـ� أهـالي حـي الـXbخ 

نهاكا للقان� ال�ولي اإلنZاني، مb�دا على تx��J ال$$لJة ل?ه�دها ج�اح في الق�س، األم� الL feع� ان-
ــى م$-لJــاتهA الــXz�bة وم�ــع  فــي ت��2ــ� صــ$�د ال$ق�ســ��� ودعــA أهــالي حــي الــXbخ جــ�اح للhفــا� عل

Aته?��ه.  
وش�د جاللة ال$لB على أه$Xة م�اصلة ال-��Z{ ب�� األشقاء الع�ب واأل_�اف الفاعلة، ل�ضع ح� 

  .ائ�لXة في الق�س الXw�bة، وال$Z?� األق<ى ال$�اركلالن-هاكات اإلس�
 Dامـل إلـى جانـJـة الJة، ووقـ�ف ال$$لX��oZة الفلـXKاألردن ال�اب� ت?ـاه القـ vwوأك� جالل-ه م�
األشــقاء الفلــ�����oZ فــي ن�ــل حقــ�قهA العادلــة وال$ــ�bوعة، مــb�دا علــى أن حــل الــ�ول-�� هــ� الــ�2Zل 

  .س�ائ�لي، وتhق�{ الZالم العادل والbاملال�ح�� إلنهاء ال<�اع الفل��oZي اإل
 fة ١٠/٥/٢٠٢١ال�أh٢ صف  

***  
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  "نالع� لفل��oZ"ّال ب� م� تفع�ل : األم�� ال�Zh ب� _الل
  ومأسZة ال#.اة في العالA اإلسالمي

  

ناألم�ــ� األردنــي الhــ�Z بــ� _ــالل، الــ�ئxX الف\ــ� ل?$�Xــة العــ�  قــال – "رأf ال�ــ�م" – ع$ــان f
oZ2ي الفلoا إلى أن٩/٥/٢٠٢١ ��ي، ی�م األح�ال��bة ال#.اة في عال$�ا اإلسالمي، مZمأس D?L إنه ،ً   

الـــbعD الفلـــ��oZي ال بـــ� لـــه مـــ� أن LـــZ-ع�� عاف�-ـــه، خاصـــة أن ال�/ـــام الـــ<hي الفلـــ��oZي ی-عـــ�ض 
  .لKغ�_ات .��2ة 'D2Z جائhة .�رونا

 مـ� الـD?b واالسـ-�Jار إلـى أن ال$oل�ب مـ� ال?$Xـع االن-قـال إذاXzةوأك� األم�� في ت<��hات 
ــ نالع$ل وم� ی� الع� للbعD الفلـ��oZي، م��2ـا أن ج$�Xـة العـ� ال2oـي تقـ�م ال\ـ�مات ل  آالف _فـل ١٠ن

  .م� الالج��� في م\X$ات الل?�ء والKفة الغ�XUة وقoاع غ#ة
َو��U، أن ال$X�b-Zات ال$��انXة األردنXة في قoاع غ#ة '?$Xـع ت\<ـ<اتها ت�2ـ� وج�دهـا، وهـ� 

  .ق Lع-�2 ال�Uا� األردني م� ال�b إلى الغ�بما
  ٩/٥/٢٠٢١رأf ال��م 

***  
  ت�ج�هات ملXJة ب-�ف�� ال�عاLة ال$�اس�ة ل$ع-Jفي األق<ى: م�ی� أوقاف الق�س

  

 م�عـ� إدخـال م�.�ـات اإلسـ�ائ�لXةقال م�ی� عام أوقاف الق�س الXbخ ع#ام ال\D�o، إن الـ�b_ة 
  . ال$Z?� األق<ى في ل�لة الق�ر ال$ق�س��� ال$ع-Jف�� داخلإلىالoعام 

، أمـx األحـ�، إن جاللـة ال$لـB أوعـ# إلـى "جـ�X إف إم"وأضاف ال\D�o في ح�ی� ع2ـ� إذاعـة 
ًأوقاف الق�س خالل لقائه بهA مOخ�ا، ب-ـ�ف�� ال�عاLـة ال$�اسـ�ة لل$ع-Jفـ�� فـي ال$ـZ?� األقـ<ى، مـXKفا 

  .bه� الف�Kلان أوقاف الق�س ق�م� االفoارات وال�hZر لهA م�e ب�اLة ال
وUــ�� أن ال-ــ<ع�� فــي القــ�س ال$h-لــة Lــأتي 'ــD2Z اع-ــ�اءات شــ�_ة االحــ-الل وال-hــ��= علــى 

 إلـى 'اإلضـافةأهالي الXbخ ج�اح، وال-��h= على اق-hـام ال$ـZ?� األقـ<ى فـي شـه� رمـKان ال$�ـارك، 
  .إغالق 'اب العام�د 'األق<ى أمام ال$<ل��

نى حــ{ أهــالي حــي الــXbخ جــ�اح الــeی� Lق�oــ� فــي وأوضـح أن األردن أول مــ� 'ــادر لل-أك�ــ� علــ
  .ً عاما٦٠الhي م�e أك�� م� 

  ٤صفhة  ١٠/٥/٢٠٢١ال�س-�ر 
***  
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  نشOو سXاسXة
   تZ-�عي القائA 'أع$ال الZفارة اإلس�ائ�لXة في ع$ان" األردنXةال\ارجXة"

  

فارة ناسـ-�ع� وزارة ال\ارجXـة وشـOو ال$غ-ـ���U ال�ـ�م القـائA 'أع$ـال الـZ - ّع$ان الغ�
 لالن-هاكـات اإلسـ�ائ�لXة وTدان-هـااإلس�ائ�لXة في ع$ان لل-أك�� على اح-?اج ال�ghمة األردنXة 

ال�hم الق�سي الv��b، واالع-�اءات األخ��ة على / ال$-�اصلة ض� ال$Z?� األق<ى ال$�ارك 
ًال�hم وال$<ل��، واالع-�اءات علـى ال$ق�سـ��� خـ<�صا فـي حـي الـXbخ جـ�اح فـي القـ�س 

Xw�bلةال-h$ة ال.  
ـــ�زارة للقـــائA 'األع$ـــال اإلســـ�ائ�لي أن ال$$ارســـات  وأكـــ� الـــZف�� ی�ســـف ال�oای�ـــة أمـــ�� عـــام ال

ن األخ��ة ض� ال$ـZ?� األقـ<ى ال$�ـارك ت$�ـل ان-هاكـا للقـان� الـ�ولي ولل�ضـع القـائA ال-ـار�\ي اإلس�ائ�لXة ً
  .الس-ف#ازات وال-<ع��ًوالقان�ني و�-�جD وقفها ف�را، وحeره م� م}�ة اس-$�ار االن-هاكات وا

وأك� ال�oای�ة على أن ما قام� 'ه ال�b_ة اإلس�ائ�لXة تـ<�فات اسـ-ف#از�ة م�ف�ضـة وم�انـة، .$ـا 
ــة ال$ــ<ل�� وعــ�م / أكــ� ضــ�ورة اح-ــ�ام ح�مــة ال$ــZ?� األقــ<ى ال$�ــارك  ــv��b وح�� الhــ�م الق�ســي ال

Aال-ع�ض له.  
 �?Z$ای�ة ان الoاح-هاألق<ىوأك� ال�Zامل مg' خـال� ١٤٤ ال�الغة  ال$�ارك �?Zدون$ا هـ� مـ 

، وأن األردنXـــةfلل$ـــZل$�� تـــ�bف علXـــه 'ـــgbل حـــ<� إدارة أوقـــاف القـــ�س وال$ـــZ?� األقـــ<ى ال$�ـــارك 
ًاالن-هاكات اإلس�ائ�لXة ض� ال�hم الv��b ت$�ل اس-ف#ازا صارخا ل$bاع� ال$Zل$�� في العالA أج$ع ً.  

لـZلoات اإلسـ�ائ�لXة 'ـ�Kورة ال-ق�ـ� 'ال-#اماتهـا و_الD ال�oای�ة القائA 'األع$ال ب�قل رسالة إلـى ا
نكق�ة قائ$ة 'االح-الل فـي القـ�س الـXw�bة '$�جـD القـان� الـ�ولي ووwـv االن-هاكـات واالع-ـ�اءات علـى 
 Aخ جـ�اح مـ� م�ـازلهXbإجـ�اءات ته?�ـ� أهـالي حـي الـ vـwو Bلeاألقـ<ى وعلـى ال$ق�سـ���، و.ـ �?Z$ال

نلـة الــgZان ال$h$�ـ�� '$�جــD القــان� الـ�ولي والقــان� الــ�ولي ن Lعــامل� معامأنهــAال-ـي L$ل�Jنهــا ح�ـ�  ن
ً وUال-الي ال hLـ{ للـZلoات اإلسـ�ائ�لXة ته?�ـ�هA قـ��Zا مـ� م�ـازلهA، وأن ته?�ـ�هL Aعـ� ان-هاكـا اإلنZاني ً

  .نللقان� ال�ولي
ًدا ك$ا أك� ال�oای�ة 'oالن س��ان ق�ارات ال$hاكA اإلس�ائ�لXة على القـ�س الـXw�bة ال$h-لـة اسـ-�ا

ن 'اح-�ام أحgـام القـان� الـ�ولي حـ�ل هـeه القـXKة، اإلس�ائ�لXة و_الD الZلoات اإلنZانينللقان� ال�ولي 
 وأرUاب العائالت األردنXةواح-�ام ح{ األهالي في م�ازلهA وال-ي س��gها 'ع� ت�Xwع اتفاXwات ب�� ال�ghمة 

االحـ-الل، واح-ـ�ام وضـ�Xة هـeه f، وه� ح{ مZ-$� وسار ال$فع�ل في |ل وق�ع سـلoة ١٩٥٦في العام 
  . ما زال� قائ$ةاألمالكق بها وع�م ال$Zاس بها وأن هeه الhق� للعائالت في األهالي وح{ األمالك

  ٣صفhة  ١٠/٥/٢٠٢١الغ� 
***  



  

 
٨

  ال<ف�f یO.� أه$Xة بل�رة ت�hك دولي فاعل لh$اLة الق�س ومق�ساتها
   

  ا ب-�- ع$ان
 Xال�زراء ووز�� ال\ارج xXرئ Dأج� نائl ادثات مع وز�ـ�hم f�ال<ف �$Lأ ��U�-و ال$غOنة وش

ــة القــ�س ومق�ســاتها  Lا$hــ�ك دولــي فاعــل لhــ�رة ت ــاني هــا�gL مــاس أكــ� ف�هــا أه$Xــة بل ال\ارجXــة األل$
نوسgانها والقان� ال�ولي م� ال$$ارسات اإلس�ائ�لXة الالش�Xzة وت�اXzاتها ال\�oة على األم� واالس-ق�ار 

  .في ال$�oقة وخارجها
ال<ف�f على أن إس�ائ�ل ت-h$ل مOZولXة ال-<ع�� ال\��o الfe تـbه�ه ال$�ی�ـة ال$ق�سـة وش�د 

ــZانXة ضــــ�  ــه وwــــv ال$$ارســـات اإلســـ�ائ�لXة الالشــــ�Xzة واالســـ-ف#از�ة والالإنـ ــv ال-ـــ<ع�� _��قـ وأن وwـ
ـــة ــ�س ال$h-ل ــي القـ ــ� ال$ق�ســـات فـ ـــ�قهA وضـ ــ�����oZ وحق ــ�ا_��� . الفلـ ـــل ال$ـ ــ<ف�f أن ت�ح� ــ� الـ وأكـ

���oZا للقـان� الـ�ولي والقـان� الـ�ولي الفلhخ�قـا فاضـ �gXخ جـ�اح سـXbقـة الـoفي م� Aن�� م� ب��ته ن ن
وقال ال<ف�f إن إس�ائ�ل '<ف-ها القـ�ة القائ$ـة . اإلنZاني وج��$ة D?L ع�م الZ$اح إلس�ائ�ل 'ارتJابها

$لــB حــ{ ت�ح�ــل ن'ــاالح-الل مل#مــة وفــ{ القــان� الــ�ولي 'ــاح-�ام ال�ضــع ال-ــار�\ي والقــان�ني القــائA وال ت
�����oZالفلــ . v��bــ�م الق�ســي الــhة فــي الXــ�رة االن-هاكــات اإلســ�ائ�لoا مــ� خKــLأ f�ر الــ<فeوحــ /

ال$ــZ?� األقــ<ى ال$�ــارك، وشــ�د علــى ضــ�ورة اح-ــ�ام إســ�ائ�ل 'ــ<ف-ها القــ�ة القائ$ــة 'ــاالح-الل ال�ضــع 
وأك� وز�� . وحقهA في ال��ادةال-ار�\ي والقان�ني القائA في ال$ق�سات ووvw االع-�اءات على ال$<ل�� 

ال\ارجXة ض�ورة أن ی-�hك ال$?-$ع ال�ولي 'فاعلXة ل�vw االع-�اءات اإلس�ائ�لXة على ال$<ل�� وان-هاك 
وث$ــ� الــ<ف�f ال$�wــv . الhــ{ فــي ال��ــادة وح$اLــة ال�ضــع ال-ــار�\ي والقــان�ني القــائA فــي ال$ق�ســات

 في رف= ت�ح�ل الفل�����oZ م� ب��تهA في الXbخ lال�اضح الfe ع�2ت ع�ه أل$انXا ودول أوروXUة أخ�
 �����oZالقـان� الـ�ولي وحقـ� الفلـ Bة األخـ� ال-ـي ت�-هـXzات الالش��o\ان والoX-قج�اح ورف= االس ن l

ــ� مــ� ال-ــ<ع�� وال-ــ�ت� ــة الe2$ولــة ل�wــv . وتــ�فع ال$�oقــة 'إت?ــاه ال$#� Xــ�ز��ان ال?هــ�د ال�ول وhUــ� ال
إلـى ذلـB .  الفلX��oZة ال$h-لة واتفقا على اس-$�ار ال-��Z{ وال-bاورال-<ع�� في الق�س وX�Uة األراضي

نواصــل� وزارة ال\ارجXــة وشــOو ال$غ-ــ���U اتــ<االتها ال�ولXــة ومــع ال$�/$ــات وال$OســZات ال$ع�Xــة فــي 
ال$?-$ع ال�ولي ل2ل�رة م�vw حازم فـي ال-ـ<�f لالع-ـ�اءات اإلسـ�ائ�لXة واالن-هاكـات فـي الhـ�م الق�سـي 

  .قh$اLة حق� الفل�����oZ في م�oقة الXbخ ج�احالv��b ول
 fة ١٠/٥/٢٠٢١ال�أh٢ صف  

***  
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   ت�اصل جه�دها ل�vw االن-هاكات اإلس�ائ�لXة األردنXةوزارة ال\ارجXة
  في ال$Z?� األق<ى ال$�ارك

  

ن أك�ت وزارة ال\ارجXة وشOو ال$غ-���U أن ال$$لJة ت�اصل جه�دها وت�h.اتها على أك�� - ّع$ان
الhـــ�م الق�ســـي الـــZl / ،v��b-� ل�wـــv االن-هاكـــات اإلســـ�ائ�لXة فـــي ال$ـــZ?� األقـــ<ى ال$�ـــارك مـــ� مـــ

  . ال$h-لة واالن-هاكات ض� ال$ق�س��� في الق�س الXw�bة
وأوضح ال�ا_{ ال�س$ي 'اسA ال�زارة الZف�� ضvX هللا الفـای# أن ال$$لJـة وانoالقـا مـ� ال�صـاLة 

المXة وال$ــXhXZة فــي القــ�س س-�اصــل تJــ��x .ــل إمgانXاتهــا الهاشــ$Xة ال-ار�\Xــة علــى ال$ق�ســات اإلســ
 f�>-ال-ار�\ي والقان�ني ف�ها وال Aة وال�ضع القائXhXZ$ة والXة اإلسالمXUة ال$ق�سات وه��-ها الع�Lا$hل

  .لالع-�اءات اإلس�ائ�لXة
الل فــي وأكـ� الفـای# أن الـ�زارة فـي اشــ-�اك یـ�مي مـع الـZلoات اإلســ�ائ�لXة، القـ�ة القائ$ـة 'ـاالح-

وأضـاف . الق�س الXw�bة، ل�vw االن-هاكات ووvw االع-�اءات على ال$Z?� األق<ى ال$�ارك وال$ـ<ل��
 حــeرت ال?انــD اإلســ�ائ�لي مــ� م}�ــة االســ-$�ار فــي االن-هاكــات و_ال2ــ� ب�قفهــا وUــأن ت-ق�ــ�  أن الــ�زارة

نإســ�ائ�ل 'ال-#اماتهــا وفــ{ القــان� الــ�ولي والقــان� الــ�ولي اإلنــZاني وأن  تh-ــ�م ال�ضــع القــائA ال-ــار�\ي ن
ك$ا ب�� أن ال�زارة نقل� اح-?اجها للZلoات اإلس�ائ�لXة على ما تع�ض له ال�hم م� ان-هاكات . والقان�ني

  .خاصة في الل�ل-�� ال$اض�-��
 vـــwال$�ا }�Zل-�ـــ ��oZمـــع األشـــقاء فـــي دولـــة فلـــ �$-Zوقـــال الفـــای# الـــ�زارة علـــى ت�اصـــل مـــ

Xِة ال$Z-ه�فة م�اجهة ال$$ارسات واالع-�اءات اإلس�ائ�لXة فـي القـ�س ال$h-لـة وال-�h.ات اإلقلX$Xة وال�ول

وUلــ�رة م�اwــv دولXــة ضــاغoة ت?2ــ� الــZلoات اإلســ�ائ�لXة علــى وwــv ان-هاكاتهــا ضــ� ال$ــZ?� األقــ<ى 
ال$�ارك، وأن جه�د ال$$لJة مZ-$�ة 'ال-�اصل مع ال$?-$ع ال�ولي ل�hه على ال�Xـام '$ـOZولXاته للـKغ� 

  .س�ائ�ل ل�vw اع-�اءاتهاعلى إ
 �?Zة مــ� ان-هاكــات ضــ� ال$ــXة والقــ�ات ال\اصــة اإلســ�ائ�ل_�bــه الــ وقــال الفــای# إن مــا تقــ�م '
ــالJف عــ�  ــZلoات اإلســ�ائ�لXة ' ــى ال$ــ<ل�� تــ<�ف ه$?ــي م�فــ�ض ومــ�ان، و_الــD ال ــ�اءات عل واع-

  .لقان�نيان-هاكاتها واح-�ام ح�مة ال$Z?� وح��ة ال$<ل�� وال�ضع القائA ال-ار�\ي وا
وU\<�ص حي الXbخ ج�اح، أوضح الفای# أن ال�زارة وفي إ_ار ال?ه�د ال$Z-$�ة إلس�اد األهالي 
للhفــا� علــى م$-لJــاتهA الــXz�bة فــي حــي الــXbخ جــ�اح، قامــ� ب-�جXــه مــe.�ة رســ$Xة لــ�زارة ال\ارجXــة 

ه?�ــ� أهــالي حــي اإلســ�ائ�لXة ع2ــ�ت ف�هــا عــ� رفــ= ال�ghمــة األردنXــة مhــاوالت الــZلoات اإلســ�ائ�لXة ت
نالــXbخ جــ�اح مــ� م�ــازلهA وتأك�ــ�ها أن ال$ق�ســ��� Lعــامل� معاملــة الــgZان ال$h$�ــ�� '$�جــD القــان�  ن

 وUال-الي ال hL{ للZلoات اإلس�ائ�لXة ته?��هA ق��Zا م� م�ازلهA، وأن اإلنZانينال�ولي والقان� ال�ولي 
نته?�ـــ�هL Aعـــ� ان-هاكـــا للقـــان� الـــ�ولي اإلنـــZاني ال$ـــe.�ة 'oـــالن ســـ��ان قـــ�ارات ال$hـــاكA ك$ـــا أكـــ�ت . ً

ناإلس�ائ�لXة على الق�س الXw�bة ال$h-لة اس-�ادا للقـان� الـ�ولي اإلنـZاني ك$ـا دعـ� ال$ـe.�ة الـZلoات . ً
ناإلس�ائ�لXة إلى اح-�ام أحgام القان� ال�ولي ح�ل هeه القـXKة، واح-ـ�ام حـ{ األهـالي فـي م�ـازلهA وال-ـي 
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، وهـ� حـ{ مـZ-$� ١٩٥٦ ال�ghمـة األردنXـة وأرUـاب العـائالت فـي العـام س��gها 'ع� ت�Xwع اتفاXwات ب��
fوسـار ال$فعــ�ل فـي |ــل وقـ�ع ســلoة االحـ-الل، واح-ــ�ام وضـ�Xة هــeه األمـالك وحــ{ األهـالي بهــا وعــ�م 
قال$Zاس بهـا وأن هـeه الhقـ� للعـائالت فـي األمـالك مـا زالـ� قائ$ـة ولـA یـ-A انهاؤهـا مـ� ق2ـل ال�ghمـة 

  .ق� .اناألردنXة في أf و
وأوضح الفای# أن ال�زارة تأمل 'أن تـZاهA هـeه ال$ـe.�ة إضـافة ل$ـا تـA تق�L$ـه مـ� وثـائ{ وعقـ�د 

وتـا'ع . و.�bفات واتفاXwات في إس�اد األهالي للhفا� على حق�قهA الـXz�bة فـي ال$�ـازل ال-ـي L$ل�Jنهـا
Zالفل Dعbحق� ال Aالقا م� م�اقفها ال�اب-ة وال�اس\ة ب�عoة وانJي وت���2 ال$ق�سـ��� فـي قأن ال$$ل��o

Aالـ�ع �bا اإل_ـار فإنهـا ت�اصـل حـeبـ�ای-ها، وفـي هـ eة م�ـXKت-ا'ع الق Aوم�ازله Aة  أرضهXKالـ�ولي لقـ 
  .أب�اء حي الXbخ ج�اح ول2ل�رة م�vw دولي ضاغ� على إس�ائ�ل ل�vw ت�ف�e اإلج�اءات 

عالA وUال-�ـ�Z{ مـع األشـقاء وأضاف الفای# أن ال�زارة وم�e ال2�اLة وجه� سف�اءها في ع�اصA ال
 xاألمـ� وم?لـ xول�� وم?لـOZمـات وال$ـ�ghـ�ك مـع الh-ـة ل$�اصـلة الXUوالـ�ول الع� ��oZفي دولـة فلـ
ــى ات\ــاذ ال$�اwــv الالزمــة ل$�ــع إســ�ائ�ل مــ�  قحقــ� اإلنــZان ومOســZات االتhــاد األوروUــي لhــ�هA عل

   .ال$Kي في اإلج�اءات
ًیe.� أن ال$$لJة ق�م� _ل�ا مb-�.ا م ً ع دولة فل��oZ إلى جامعـة الـ�ول الع�XUـة لعقـ� دورة غ�ـ� ُ

fعادLة ل$?لx ال?امعة على ال$Z-� ال�زار ی�م ال�الثاء ال$ق2ل l.  
  ٣ صفhة ١٠/٥/٢٠٢١ال�س-�ر 

***  
  م?لx األم� ی�عق� ال��م

  ًوجلZ-ان _ارئ-ان غ�ا لل?امعة الع�XUة وم�/$ة ال$Oت$� اإلسالمي
  

ــ�و - و.ــاالت  لي ال�ــ�م االث�ــ�� جلــZة _ارئــة ل$�اقــbة ال�ضــع فــي م�ی�ــة Lعقــ� م?لــx األمــ� ال
الق�س ال$h-لة، في ح�� تعق� ال?امعة الع�XUـة وم�/$ـة ال$ـOت$� اإلسـالمي جلـZ-�� غـ�ا ال�الثـاء ل�hـ� 

  .األوضاع في ال$�ی�ة
 _ل�2 عق� هeه ١٥نوقال دبل�ماس�� إن ما Lقارب ثل�ي ال�ول األعKاء 'ال$?لx ال�الغ ع�دها 

  .ال?لZة
، وأی�ل�ـ�ا والــ<�� وTســ-�نXا )العـ�K الع�Uــي ال�ح�ـ� فــي ال$?لــx(�-علـ{ األمــ� 'gـل مــ� تــ�نx و

  .وف�نZا وال��و�ج وال�X?� وسان� ف���Z وج#ر غ���ادی� وف�-�ام
ال-ـي ت-ـ�لى رئاسـة أع$ـال م?لـx - وفي رسالة وزع-ها، قال� ال�ع�ة ال<��Xة ل�l األمA ال$-h�ة 

رئة ح�ل ال-�oرات في الق�س س-عق� الZاعة العاش�ة ص�احا ب-�ق�ـ�  إن جلZة _ا- fاألم� للbه� ال?ار
  ). ب-�ق�� غ���-�١٥:٠٠(ن����رك 
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 vـwاملـة ل�Jول�-ه الOZـل مـ$h-ال$?-$ع الـ�ولي ب Dاس _ال�z د�$hي م��oZالفل xXو.ان ال�ئ
ــى الــbعD الفلــ��oZي ومق�ســاته، وتــ�ف�� الh$اLــة لــه، مh$ــال ح�gمــة االحــ-الل ال$ــOZو لXة العــ�وان عل

  .الJاملة
وأعل�ـ� األمانــة العامــة ل?امعــة الــ�ول الع�XUــة عقـ� دورة غ�ــ� عادLــة ل$?لــx ال?امعــة علــى ... 

نمZ-� وزراء ال\ارجXة غ�ا ال�الثاء، .$ا سXعق� اج-$اع _ار ل$�/$ة ال-عاو اإلسالمي ب�فx ال��م ئ l.  
ن$ـاع ســ�gX اف-�اضــXا وقـال األمــ�� العـام ال$ــZاع� لل?امعـة الع�XUــة الــZف�� حـZام ز.ــي إن االج-

ب�ئاسة دولة ق�o ال�ئxX الhالي ل$?لx ال?امعة، وأك� أنه Lأتي ب�اء على _لD م� دولة فل��oZ أی�ته 
  .ع�ة دول ع�XUة

 ��Uال$�ـ�و �-Zالـ�زار بـ�ال مـ� مـ �-Zاالج-$اع إلى ال$ـ �-Zوأشار ز.ي إلى أن ق�ار رفع مl f l l
�ائ�لXة على ال$<ل�� في ال$ـZ?� األقـ<ى وعلـى سـgان ال�ائ$�� جاء ت�اس�ا مع خ�oرة االع-�اءات اإلس

  .حي الXbخ ج�اح
و���h ال�زراء ال?�ائA واالع-�اءات اإلس�ائ�لXة في م�ی�ة القـ�س ال$h-لـة وال$ق�سـات اإلسـالمXة 

  .وال$XhXZة، وال$\ooات لالس-Xالء على م�ازل ال$�ا_��� ال$ق�س���
  ٩/٥/٢٠٢١ال?#��ة 

***  
   ل?�ة فل��oZ في األXzان

=X{وال� Dالم في |ل االح-الل الغ��Zال }ق�hت �g$L ال  
   

ــي م?لـــx األXzــان-  الــ�أf–ع$ــان  ــي قــال رئـــxX ل?�ــة فلــ��oZ ف ــاvL القاضـــي، ان  االردن  ن
Xة وال$ــXhXZة فــي القــ�س واألراضــي ســالم وال$ق�ســات اإلقــ<ىXة علــى ال$ــZ?� األســ�ائ�لاالع-ــ�اءات اإل

Xة لفــ�ض االحــ-الل والع$ــل علــى ســ�ائ�لوم\oــ� للــXZاسة اإلالفلــX��oZة ال$h-لــة، هــي اســ-$�ار م$ــ�هج 
یـ�م وأكـ� رئـxX الل?�ـة فـي بXـان  .وال$ـ���hXZته��� ال$�ی�ة ال$ق�سة وت��b� أهلها وسgانها م� الع�ب 

ــ�اءات واإل Xة ســ�ائ�لات االســ-ف#از�ة، ال-ــي تقــ�م بهــا الــZلoات اإلجــ�اءاألحــ�، ضــ�ورة وwــv ج$Xــع االع-
�-Z$عان الoلة وق-h$ال���_.  

 ال-ام 'الق�ارات والق�ان�� ال�ولXة، واح-�ام ال�ضع إس�ائ�لوش�د الع�� القاضي، على ض�ورة ال-#ام 
قالقان�ني ال-ار�\ي القائA لألماك� ال$ق�سـة وحـ<��ة حقـ� إدارة الhـ�م الق�سـي الـv��b لـ�ائ�ة األوقـاف 

  .Xةسالمناف والObو وال$ق�سات اإل في وزارة األوقق<ىXة في الق�س ال-ا'عة ل$�ی��ة ال$Z?� األسالماإل
ن أن األردن '�Xـــادة مل�.ـــه الهاشـــ$��� .ـــان العـــ� والـــ�Z� للـــbعD الفلـــ��oZي، وأن إلـــى وأشـــار

 االح-الل، ول� ی-�vw ال?ه� إنهاء م� أجل واألص�قاء األشقاءًال$$لJة Xwادة وش��ا س-�اصل ال-�hك مع 
ة 'االس-قالل ح-ى Xwام ال�ولة الفلX��oZة ال$Z-قلة  ال�hوTرادتهاألردني في دعA نKال الbعD الفل��oZي 

v��bي وعاص$-ها الق�س ال��oZعلى ال-�اب ال�_�ي الفل.  
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ي في فل��oZ، ألنه االحـ-الل س�ائ�لو_الD ال$?-$ع ال�ولي 'ال-�hك والKغ� إلنهاء االح-الل اإل
ي فـي |ـل هـeا س�ائ�ل��oي واإل ال<�اع الفلZوTنهاءال�ح�� في العالA ح-ى اآلن، وال �g$L تhق�{ الZالم 

=Xوال�}ـــ Dـــات  .االحـــ-الل الغ��ـــ�وحـــ� ال$?-$ـــع الـــ�ولي وم?لـــx األمـــ� وال?امعـــة الع�XUـــة و.ـــل اله�
 على الع�دة إلى _اولة ال$فاوضات مع شعD فل��oZ واالع-�اف 'hقه إس�ائ�لوال$�/$ات ال�ولXة إلج�ار 

 Dشع fه م� م$ارسة حق�قه .أ��g$في ال�ج�د على أرضه وتAا العالeح� في ه.  
ودعا الع�� القاضي الbعD الفل��oZي وXwاداته إلى ال$#�� م� االتفاق وال-�حـ�، والـ�ول الع�XUـة 

 ض�ورة ال�ق�ف مع الفل�����oZ إلح�ا� ال$\�o ال<ه��ني وتق��ة ج2ه-هA وت�ح��ها في إلىXة سالمواإل
  )ب-�ا (.وجه اله?$ة ال<ه��نXة الX��$Xة ال$-�oفة

 fة ١٠/٥/٢٠٢١ال�أh٢ صف  
***  

  ّ ت��د 'الع�ف في الق�س  وم�ن اج�X2ةّع�XUةدول 
 

�ة  الع�ف في م�یأع$الالعام ال$اضي،   إس�ائ�ل ّ _�ع� عالقاتها معأرUعدان� دول ع�XUة، ب��ها 
  ...Xةس�ائ�ل اإلاألم� في ص�امات مع ق�ات الفل�����oZالق�س ال-ي خلف� م�ات ال?�حى م� 

ل$ا ص�ر '\<�ص خ�o "وأك�ت وزارة ال\ارجXة الZع�دLة في بXان ال�2Z رف= ال$$لJة 
  ".Xة عل�هاس�ائ�ل إلخالء م�ازل فلX��oZة 'الق�س وف�ض الXZادة اإلإس�ائ�لوTج�اءات 

'أf إج�اءات أحادLة ال?انD، وألf ان-هاكات لق�ارات الXz�bة "��ی� ال��اض وش�د الX2ان على ت
  ".ال�ولXة، ولJل ما ق� Lق�ض ف�ص اس-��اف ع$لXة الZالم ل-hق�{ األم� واالس-ق�ار في ال$�oقة

 وال����h وال$غ�ب، وج$Xعها وافق� العام ال$اضي اإلماراتوت�ال� ردود الفعل م� ال�Zدان ودولة 
  .إس�ائ�لعالقاتها مع على تX2oع 

ح�.ة الق$ع " في وق� م-أخ� ل�ل ال�2Z بأص�رتهون�دت وزارة ال\ارجXة ال�ZدانXة في بXان 
ال$?-$ع ال�ولي للKغ� على "، داXzة " وال$ق�س��� الع#ل�الفل����oZ ال$�/A على ال$�ا_��� واالع-�اء

  ".�� الفل�����oZ و_�دهA م� م�ازلهXAة إلLقاف مZاع�ها ل-ه?�� ال$#�� م� ال$�ا_�س�ائ�لال�ghمة اإل
نXة مOZول�-ها وف{ ق�اع� القان� س�ائ�لض�ورة تh$ل الZلoات اإل"|2ي إلى  أب�ب�ورها، دع� 

 vwو Bلe.ة، وXعائ� ال�ی�bفي م$ارسة ال Aوحقه �����oZة الالزمة لل$�ن��� الفلLا$hال�ولي ل-�ف�� ال
  ". ال$�اركق<ىأf م$ارسات ت�-هB ح�مة ال$Z?� األ

Xة على س�ائ�لاالس-�Jار الb�ی� الع-�اء الق�ات اإل"و.ان� وزارة ال\ارجXة في ال����h أع��U ع� 
وvw هeه االس-ف#ازات ال$�ف�ضة ض� "Xة إلى س�ائ�ل، داXzة ال�ghمة اإل"ق<ىال$<ل�� في ال$Z?� األ

  ".أب�اء الق�س
هeه االن-هاكات "ّن ال�Uا� تع-�2 ، مXKفة أ"القل{ ال�الغ"وفي ال$غ�ب، أع��U وزارة ال\ارجXة ع� 

  ".ع$ال م�ف�ضا وم� شأنها أن ت#�� م� ح�ة ال-�ت� واالح-قان
  ١٠/٥/٢٠٢١ال�هار 
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 م/اه�ات في دول ع�ة
  

شه�ت م�ن ع�ة في م\-لف دول العالA وقفات وم/اه�ات دع$ا ألهالي م�ی�ة الق�س  هeا وق�
ت اإلس�ائ�لXة وh$Uاوالت ته?�� سgان حي الXbخ نال$h-لة، وردد ال$bار.� ف�ها شعارات ت��د 'االن-هاكا

Aج�اح م� م�ازله. 
ففي ال�ان$ارك، شارك ال$�ات م� أب�اء ال?الXات الع�XUة في ال-��ی� ب-ه?�� أهالي حي الXbخ 

Aج�اح م� م�ازله. 
وفي أمZ-�دام به�ل��ا شارك ع�د م� ال�obاء الع�ب واألت�اك في وقفة اح-?اجXة ض� 

 .ائ�لXة في الق�س ال$h-لةاالن-هاكات اإلس�
نوفي مXالن� 'إoLالXا، ت�اعى ع�ب ومZل$� ونobاء حق�ق�� لل�ق�ف إلى جانD سgان حي  ن

 .الXbخ ج�اح، وتأی�� 'قائهA في م�ازلهA 'الق�س
نو_الD مh-?� في ل��ن 'ف�ض عق�Uات على ال�ghمة اإلس�ائ�لXة لKل�عها في ما وصف�ها 

 . ت�قى إلى ج�ائh' A{ اإلنZانXةf'$$ارسات تoه�� ع�قي وف<ل ع�<�
ورا'oة ال$Zل$�� في ب��oانXا، ال�ghمة الo��2انXة " أص�قاء األق<ى"نواتهA ناش�o م� م�/$ة 

 .'ال-�ا_O مع ال�ghمة اإلس�ائ�لXة
 ��oZعل�ها فل D-. والف-ات ��oZفل Aة رفع ال$-/اه�و عل�h-$ات الLاغ� 'ال�الgXنوفي ش

، ورددوا أغاني فلX��oZة تKام�ا مع الق�س وأهلهاlع�XUة، والف-ات أخ� ت�ع� ل �Zال-ه?�� الق vw�f. 
 ٩/٥/٢٠٢١ال?#��ة 

***** 
  ت��oUا 'األردن عالقة ق��ة و_��لة األم�: سف��ة االتhاد األوروUي

  

ـــان ــ�ا – ع$ــ ــ ــــ�ة-  ب-ـ ــالح ال\�الـ ـــ�l -   صـــ ــ ــــي ل ــاد األوروUـ ــــف��ة االتhـــ ــــ� سـ ــــا األردن قالـ  مار�ـ
�� 'عالقة ق��ة و_��لـة األمـ� مـع األردن، وهـ� شـ��B رئXـZي فـي ال?ـ�ار هادج����دوسي، إن االتhاد ی�ت

 Bآخ�هــا ز�ــارة ل?اللــة ال$لــ �-Zمل$ــ�س ولقــاءات علــى أعلــى مــ Aودعــ �$-Zمــ }�Zي وه�ــاك ت�ــUال?�ــ�l
  .....ع2�هللا ال�اني ل�2و.Zل

لـ�ور شـ�دت علـى تقـ�ی� االتhـاد األوروUـي والـ�ول األعـKاء  ...وم� ح�ی�ها مع و.الـة األن�ـاء 
  ."ًاألردن في اس-Kافة م�ات اآلالف م� الالج��� ال�Zر��� الeی� ف�وا م� و_�ه�h' Aا ع� األم�

  .واع-2ــ�ت ان حـــل ال�ــ#اع الع�Uـــي اإلســ�ائ�لي مـــ� االه-$امــات األساســـXة لالتhــاد األوروUـــي... 
ة وقابلـة للXhـاة دولة فلX��oZة مـZ-قلة ودL$ق�ا_Xـ: یه�ف االتhاد األوروUي ل-hق�{ حل ال�ول-��"وقال� 

  ."ًوم-<لة األراضي ت��X ج��ا إلى ج�Z' Dالم وأم� مع إس�ائ�ل وج��انها اآلخ���
 ان االتhاد األوروUي Lع�ب 'اسـ-$�ار عـ� م\اوفـه 'ـbأن ال-oـ�رات علـى األرض، وال-ـي وأضاف�

  .ًته�د '?عل حل ال�ول-�� مXh-Zال
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تفــاق ی�هــي االحــ-الل الــfe بــ�أ عــام lنــ� أن الــ�2Zل ال�ح�ــ� لhــل ال�ــ#اع هــ� مــ� خــالل ا"و��Uــ� 
، والfe ی�هي .ل ال$oالD و�hق{ تoلعات الoـ�ف��، و�?ـD تhق�ـ{ حـل دائـA علـى أسـاس قـ�ارات ١٩٦٧

م?لـx األمـ� الـ�ولي ذات الـ<لة، وم�ـادئ م�ر�ـ� '$ــا فـي ذلـB األرض مقابـل الـZالم، وخار_ـة ال��oــ{، 
  ."الZالم الع�XUةواالتفاXwات ال-ي س2{ أن ت�صل إل�ها ال�oفان وم�ادرة 

وزادت، انه على م�l األLام ال$اضXة ت<اع� ال-�ت� وأع$ال الع�ـف فـي الـKفة الغ�XUـة ال$h-لـة، 
ــD أع$ــال  ــه L?ــD ت?� ــ� صــ�ح االتhــاد األوروUــي أن ــ�س الــXw�bة، 'ــgbل خ�oــ�، ح� وال ســX$ا فــي الق

ال-hـ�ك 'ـgbل عاجـل ال-��h= ح�ل ال�hم الv��b و�?D اح-�ام ال�ضع ال�اه�، .$ا دعا الZلoات إلـى 
  ."ل-ه�ئة ال-�ت�ات الhالXة في الق�س

 إلى أن سXاسة االتhاد األوروUي _��لة ال$ـ�l تO.ـ� أن ال$فاوضـات ت�قـى أفـKل وسـ�لة وأشارت
ًلل$Kي ق�ما، وUال-الي Lع$ل االتhاد األوروUي 'اس-$�ار مع ش�.ائه، '$ا فـي ذلـB األردن، إلعـادة إ_ـالق 

  .مفاوضات الZالم
ـــ� أن  ��Uـــإجالء العـــائالت و ــ{ ' ــا ی-علـ ــbأن ال�ضـــع ¢X$ـ ـــه 'ـ ــ�ب عـــ� قلق ـــي أعـ Uـــاد األوروhاالت

ًالفلX��oZة في حـي الـXbخ جـ�اح وم�ـا_{ أخـ� مـ� القـ�س الـXw�bة، مـ��bا إلـى أن م�ـل هـeه األع$ـال  l
ًغ�� قان�نXة '$�جD القان� اإلنZاني ال�ولي ال-ي ل� تOدf إال إلى ت<ع�� األج�اء ال$-�ت�ة أصال   .ن

ـــ�  ـــ<�اع اإلســـ�ائ�لي "وقال ـــي دعـــA جهـــ�د إL?ـــاد حـــل لل ـــألردن ف ـــ� ل �hـــ�رك الـــ�ور ال fنhـــ� ن
  ...."الفل��oZي

  ٦صفhة  ١٠/٥/٢٠٢١ال�س-�ر 
  جلZة _ارئة لالتhاد ال�2ل$اني الع�Uي ب�اء على _لD ال��اب األردني

  

ة، أقـ�ت رئاســة االتhــاد ال�2ل$ــاني الع�Uــي، عقــ� جلـZة _ارئــة خــالل ال�ــ�م�� ال$ق2لــ�� فــي القــاه�
'oلD م� م?لx ال��اب األردني م� أجل ات\اذ م�vw ب�ل$اني ع�Uي مZان� لل$ق�سـ��� ب�جـه م$ارسـات 

  .االح-الل الع�<��ة في األق<ى وحي الXbخ ج�اح
و.ان رئxX م?لx ال��اب ال$hامي ع2� ال$�عA الع�دات _الD في رسالة م�جهة لـ�ئxX االتhـاد 

 الت\ـاذ م�اwـv '$�اجهـة ان-هاكـات ح�gمـة االحـ-الل ئ_ـار ال�2ل$اني الع�Uـي صـق� ¤�ـاش، 'عقـ� اج-$ـاع
  .والع<ا'ات ال�ه�دLة ال$-�oفة في الق�س

 vـwو �$Kـع االت?اهـات تـX$ك فـي ج�hة تoوضع خ �hة الع$ل نX$وأك� الع�دات في دع�ته أه
اء تلــB االع-ــ�اءات، وتhف�ــ# الــ�ول الفاعلــة وال$�/$ــات ال�ولXــة الت\ــاذ االجــ�اءات ال-ــي مــ� شــأنها إنهــ

االح-الل، وم�ح الbعD الفل��oZي حق�قه ال$�bوعة ، وم�ها حقه في إقامة دول-ه ال$ـZ-قلة وعاصـ$-ها 
v��bالق�س ال.  

وعلى صع�� م-<ل، قال رئxX م?لx ال��اب ال$hامي ع2� ال$�عA العـ�دات، إن ال$?لـL xـZعى 
إلــى تــ�gbل م�wــv ب�ل$ــاني مــ� خــالل الــ�ع�ات ال-ــي وجههــا لالتhــادات ال�2ل$انXــة الع�XUــة واإلســالمXة، 
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ع�Uـي إسـالمي م�حــ� مـZان� للhـ{ الفلــ��oZي وداعـA لـ<$�د ال$ــ�ا'��o فـي القـ�س وحــي الـXbخ جــ�اح 
  .نب�جه ال$$ارسات الع�<��ة ال-ي تق�م بها ح�gمة االح-الل وال$-�oف� ال�ه�د

��oZة الفلـــXKللقـــ Aاألردنــي الـــ�اع vـــw�$ـــة، إن الJة وأضــاف العـــ�دات فـــي حــ�ی� لق�ـــاة ال$$لX
وال$�افع ع� القـ�س والـL fe?ـZ�ه جاللـة ال$لـB ع2ـ�هللا ال�ـاني فـي م\-لـف ال$�ـاب�، انعgـx علـى بلـ�نا 
ل��Jــا 'ق��ــا علــى ج2هــة ال��ــات والــ<$�د نــ�افع عــ� شــ�Xzة وع�الــة هــeه القــXKة م-ــأمل�� م�قفــا ع�XUــا 

  .ًسالمXا ی�A?Z مع ال$�vw األردنيإ
ي القـ�س فإن�ـا نعاهـ�هA 'ـأن ن�قـى فـي األردن '�Xـادة ّوتا'ع، وTذ ن�hي صـ$�د أهل�ـا ال$ـ�ا'��o فـ

جاللة ال$لB، مZان�ی� لهg' Aل إمgانات�ا، ح-ى ی�ال الbعD الفل��oZي الbق�{ حق�قه ال$�bوعة، وم�ها 
=X{وتع#�# ص$�ده في وجه االح-الل ال� v��bقلة وعاص$-ها الق�س ال-Z$حقه في إقامة دول-ه ال.  

ال-�ــ�Z{ مــع ال$?لــx الــ�_�ي الفلــ��oZي یO.ــ� ضــ�ورة عقــ�  إلــى أن م?لــx ال�ــ�اب وUوأشــار
lاج-$اعات ب�ل$انXة ع�XUـة إسـالمXة _ارئـة ل-�ـ�Z{ ال?هـ�د ال$ـb-�.ة علـى ال$ـZ-� الع�Uـي واإلسـالمي، 
ووضـع خoـة ال-hـ�ك فـي ج$Xــع االت?اهـات ال-ـي تـK$� وwـv تلــB االع-ـ�اءات، وتhف�ـ# الـ�ول الفاعلــة 

اءات ال-ـي مـ� شـأنها إنهـاء االحـ-الل، ومـ�ح الـbعD الفلـ��oZي حق�قـه وال$�/$ات ال�ولXة الت\اذ االجـ�
  .ال$�bوعة

  ٣صفhة  ١٠/٥/٢٠٢١ال�س-�ر 
***  

  اع-�اءات
  ق�ات االح-الل تق-Ah ال�hم الق�سي وتهاجA ال$ع-قل��

  

دارت م�اجهــات ع�Xفــة فــي 'احــات ال$ــZ?� األقــ<ى صــ�اح ال�ــ�م االث�ــ�� بــ�� قــ�ات  - و.ــاالت 
�لي ال-ي اق-h$� ال�hم الق�سي و��U الفل�����oZ ال$�ا'��o ع�� ال$Z?� الق2لي ومZ?� االح-الل اإلس�ائ

  .�wة ال<\�ة
وأ_لق� ق�ات االح-الل ق�ابل الغاز وال<�ت '�gافـة ع�ـ� ال$ـZ?� الق2لـي و�wـة الـ<\�ة وال$ـ<لى 

ــ�ة جــ�اء ــ�ة األوقــاف اإلســالمXة ب�قــ�ع إصــا'ات ع�ی  إ_ــالق ال$�وانــي، فــي حــ�� أفــادت مــ<ادر فــي دائ
  .ال�صاص ال$ع�ني على ال$ع-Jف��

م� جه-ه، قال الهالل األح$ـ� الفلـ��oZي إن االحـ-الل L$�ـع _�اق$ـه مـ� ال�صـ�ل إلـى األقـ<ى 
  .إلسعاف ال$<اب��

، قال مOZول اإلعالم في دائ�ة األوقاف 'القـ�س فـ�اس الـ�'x إن قـ�ات االحـ-الل  lم� جهة أخ�
  . ج$Xع ال$�ج�دی� داخلهتhاص� ال$Z?� األق<ى 'gbل .امل وتZ-ه�ف



  

 
١٦

fوقال مـ�ی� مg-ـD ال?#�ـ�ة ول�ـ� الع$ـ� إن قـ�ات االحـ-الل حـb�ت لهـeا االق-hـام قـ�ات .�2ـ�ة فـي 
وأوضح أن االق-hام ب�أ م� 'اب ال$غارUة ص�اح ال��م على ح�� غـ�ة، ثـA وصـل�  .ال2ل�ة الق�L$ة 'الق�س

  .ق�ات إضا¢Xة م� ج�X االح-الل وش�_-ه م� جهات م\-لفة
 االق-hام 'ال�غA م� إعالن ال�b_ة اإلس�ائ�لXة ص�اح ال��م في بXان مg-�ب أنها ق�رت ع�م وجاء

  .الZ$اح لل$Z-�_��� اإلس�ائ�ل��� 'ال�ص�ل إلى األق<ى 'ع�ما قام� ب-ق�AX ال�ضع
و.ان ال$�ات م� الفل�����oZ را'�oا في ال$Z?� األق<ى م�ـe الف?ـ� ل$�ـع أf اق-hـام إسـ�ائ�لي، 

 ج$اعات اس-oXانXة أنها ت?ه# الق-hام .�2ـ� ال�ـ�م االث�ـ�� '$�اسـ�ة مـا LـZ$�نه یـ�م ت�ح�ـ� 'ع�ما أعل��
  .١٩٦٧الق�س في إشارة إلى االح-الل اإلس�ائ�لي للق�س الXw�bة عام 

ش$ل� ع�ة م�ا_{، م$ا أسـف� عـ�  وجاء هeا 'ع� ل�لة ساخ�ة م� ال<�امات في الق�س ال$h-لة
�����oZ، فــي حـ�� ت�ســع� رقعـة الغــDK الفلـ��oZي ل-ــb$ل ال\ــ� إصـا'ات واع-قــاالت فـي صــف�ف الفلـ

  .األخ�K وغ#ة
واس-$�ت ال$�اجهات الل�لXة علـى مـ�l سـاعات بـ�� م-/ـاه��� فلـ�����oZ وقـ�ات االحـ-الل فـي 
ــاب الــZاه�ة وحــي الــXbخ جــ�اح، وذلــB علــى خل�Xــة م\oــ� إســ�ائ�لي ل-ه?�ــ� عــائالت  Uــاب العــام�د و'

  .فلX��oZة مق�سXة م� الhي
 فلـX��oZا أصـ��2ا فـي 'ـاب العـام�د وحـي الـXbخ جـ�اح، ١٤الهـالل األح$ـ� الفلـ��oZي إن  وقـال

  . م�هA لل$b-Zفى٤مO.�ا نقل 
وقال م�اسل ال?#��ة إن شا'ا فلX��oZا أص�D ج�اء اع-�اء قـ�ات االحـ-الل علXـه فـي حـي الـXbخ 

  .'اب العام�دج�اح، م��bا إلى أن ق�ات االح-الل اع-قل� ع�دا م� ال$-/اه��� في 
  .ك$ا ذ.� ال$�اسل أن ق�ات االح-الل اإلس�ائ�لي قام� ب�ش الفل�����oZ 'ال$Xاه العادمة

 �h$ــا ســ$X¢ ،خ جــ�احXbفــي حــي الــ ��oوتــ�خل� قــ�ات االحــ-الل ل-ف��ــ{ م?$�عــة مــ� ال�اشــ
  .ل$Z-�_��� إس�ائ�ل��� '$�اصلة ت?$عهA في الhي

Zوق� ان�لع� م�اجهات ب�� ق�ات االح-الل وفل Bي، واس-\�م� تلhفي أج#اء أخ� م� ال �����ol
Aاه العادمة ل-ف��قهX$الق�ات ال.  

قودفعـ� قـ�ات االحـ-الل 'فـ� ال\Xالـة إلـى 'ـاب العـام�د الـfe شـه� تع#�ـ#ات أم�Xـة إسـ�ائ�لXة مـ� 
  .ناألحXاء الق���ة، .$ا ألق� ق�ابل ال<�ت ل$�اجهة الفل�����oZ الeی� .ان�ا ی-�اف�و على هeه ال$�oقة

 �����oZاق، شـــه�ت مـــ�اخل ال?امعـــة الع��2ـــة فــي القـــ�س م�اجهـــات بـــ�� _ـــالب فلـــXZوفــي الـــ
وTس�ائ�ل��� على خل�Xة ال-<ع�� الhاصل في ال$�ی�ة، وألق� ق�ات االح-الل ق�ابل ال<�ت والغـاز ال$ـ�مع 

�����oZالب الفلoل-ف��{ ال$-/اه���، واع-قل� ع�دا م� ال.  
l هي األخ� مـ��Zة حاشـ�ة جابـ� شـ�ارع ال$�ی�ـة رفـع ف�هـا وغ�� 'ع�� ع� الق�س شه�ت رام هللا

  .نال$-/اه�و شعارات ت�ع� لل-�جه إلى خ��o ال-$اس، ل$�اجهة االع-�اءات اإلس�ائ�لXة في الق�س



  

 
١٧

وأ_لقـ� قــ�ات االحــ-الل وا'ــال مــ� ق�ابــل الغــاز علـى م-/ــاه��� ع�ــ� حــاج# ب�ــ� إیــل بــ�� رام هللا 
Zام ش�ان فلXw �ع' Bةوال��2ة، وذلX_اo$إشعال اإل_ارات ال' �����o.  

نوUال-#ام�، أص�D فل����oZ 'االخ-�اق خـالل تف��ـ{ االحـ-الل مـ��Zات علـى حـ�ود غـ#ة خ�جـ� 
  .لل-��ی� 'االع-�اءات اإلس�ائ�لXة في الق�س

وفي خAK ال$�اجهات 'الق�س ال$h-لة ق$ع� ق�ات االح-الل اح-?اجات في ال�اص�ة وحXفا، وقال 
 خالل م/اه�ة في حXفا دع$ا لل$Z?� األق<ى وحي ١٨ م-/اه��� اث��� أص��ا واع-قل م�اسل ال?#��ة إن

  .الXbخ ج�اح
 Dا'قة أصــ�Zــ ــي الل�لــة ال  فلــX��oZا فــي ال$�اجهــات مــع االحــ-الل فــي مhــ�X ال$ــZ?� ١١٢وف

  .األق<ى، وف{ ح<�لة أوردها الهالل األح$� الفل��oZي
��_�-Z$ة األب�ز للXة االح-فال��Z$ل{ ع<� ال��م م� أمام مق�2ة وتع-�2 الoوم� ال$ق�ر أن ت� ،�

مـأم� هللا غــ�ب ال2لــ�ة الق�L$ــة، ب-?$ــع ال$ــbار.�� ه�ـاك والــ��Z 'ات?ــاه 'ــاب العــام�د، ومــ� ال$-�قــع أن 
  .....تh�ث م�اجهات مع الفل�����oZ ال$h-?�� في هeه ال$�ا_{

  ١٠/٥/٢٠٢١ال?#��ة 
***  

  Xbخ ج�اح وUاب العام�دإصا'ات خالل م�اجهات مع االح-الل في ال
  

على األقل، في اع-�اء قـ�ات االحـ-الل اإلسـ�ائ�لي   م�ا_�ا١٤  أص�D–ال?�ی�ة   الXhاة–الق�س 
علــى ال$ع-ــ<$�� فــي حــي الــXbخ جــ�اح وعلــى ال$ــ�ا_��� ال\ــارج�� مــ� صــالة العــbاء فــي م�oقــة 'ــاب 

  .٩/٥/٢٠٢١ العام�د 'الق�س ال$h-لة، مZاء ی�م األح�
أصـــ��2ا خـــالل م�اجهـــات مـــع قـــ�ات   م�ا_�ـــا١٤الل األح$ـــ� الفلـــ��oZي إن وقالـــ� ج$�Xـــة الهـــ

 إصا'ات م�ها ل$X�b-Zات القـ�س للعـالج، ¢X$ـا أصـ�D ٤االح-الل في الXbخ ج�اح وUاب العام�د، نقل� 
  .م�Zف 'ال�صاص ال$oا_ي خالل مhاول-ه إخالء ال$<اب��

  .ي وق�ابل ال<�تك$ا اع-�ت ق�ات االح-الل على سXارة إسعاف 'ال�صاص ال$oا_
  ١٠/٥/٢٠٢١الXhاة ال?�ی�ة 

***  
  
  
  
  
  
  



  

 
١٨

ًش�اب ال�ZXاو�ة Lفbل� ه?�ما لل$Z-�_��� على حي الXbخ ج�اح   ن
  

ًشــ�� م?$�عــات مــ� ال$ــZ-�_��� اإلســ�ائ�ل��� ه?�مــا علــى ب�ــ�ت ال$ق�ســ��� فــي حــي الــXbخ  ٌ
  .-اللٍ، و�hUاسة م� ق�ات ش�_ة االح٢٠٢١مای� /Lارأ ١٠، االث���ج�اح، ف?� ی�م 

وتعال� أص�ات االس-غاثة م� أهالي الhي، ومع سـاعات الف?ـ� األولـى هـD ال$�ـات مـ� الـ�bاب 
ال$ق�س��� ل�?�ة أهالي حي الXbخ ج�اح، وهاج$�ا ال$Z-�_��� في بOرهA في الhي، واسـ-ه�ف�ا مgh$ـة 

   . اله?�ماالح-الل في شارع صالح ال�ی�، وخالل ع�ة دقائ{ تA ف�ار ال$Z-�_��� مeع�ر�� م� م�قع
lووصــف األســ�� واإلعالمــي ال$ق�ســي، ال$�عــ� عــ� القــ�س ع�ــان ن?�ــD، مــا جــ� ق2ــل قل�ــل فــي 

ش�اب ال�ZXاو�ة مف\�ة ول� ت�فع ل�ا راLة ب�ونهA ولـ� Lقـ�ر ل�ـا ث�ـات بـ�ونهA حف/هـA : "ًال�ZXاو�ة، قائال
   ".هللا

  ١٠/٥/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 
***  

  اع-�اءات/ تقار�� 
X��oZی�ات فلehام ج$اعي لألق<ى تh-فة الق�o-ة مLی�م األث���ة م� دع�ات یه�د  

  

ی�م األح�، مـ� دعـ�ات ال-hـ�b� ال$-ـ<اع�ة ال-ـي  حeرت ال�ghمة الفلX��oZة، - )�اب- (- رام هللا 
تoلقها جهات رسـ$Xة إسـ�ائ�لXة وUل�Lـة االحـ-الل فـي القـ�س وال?$�Xـات االسـ-oXانXة ال�ه�دLـة ال$-�oفـة 

ت اسـ-ف#از�ة فـي شـ�ارع وأحXـاء القـ�س الـXw�bة ال$h-لـة وUلـ�تها الق�L$ـة، والق-hـام لل$bار.ة فـي مـ��Zا
 �?Z$ه االح-الل األق<ىج$اعي للX$ZL شعار ما �hی�م ت�ح�� الق�س( ال$�ارك، ی�م غ� االث���، ت(  

وأضاف� ال�ghمة في بXان، أن م� أب�ز ص�ر هeه ال�ـbا_ات االسـ-oXانXة االسـ-ع$ار�ة مـا تقـ�م 
ال$ع�وفــة 'أنــob-ها االســ-oXانXة لــ�Zقة ال$#�ــ� مــ� األرض الفلــX��oZة، ) �Xــة ع�oــ�ت .�هــانAXج$('ــه 

وش�اء م�ازل الفل�����oZ، وال-ي .ان آخ�ها ج$ع ال-�2عات ل<الح أنob-ها االس-oXانXة، م��bة إلـى أن 
ات تلB ال?$�Xات،  والh$اLة وال�عاLة ل�bا_واإلس�اد ال�عA أشgالدولة االح-الل وgbUل رس$ي ت�ف� .افة 

 xـgعL اسي لل<�اع، وهـ� مـاXZا'ع الoخفاء الTة الح-الل الق�س، وXبه�ف إضفاء وتع$�{ ال<�غة ال�ی�
  . ت�فع 'ال<�اع إلى م�Uعات ال�hب ال�ی�Xةإس�ائ�لXةر¤�ة 

ّوح$لـــ� ال�ghمـــة الفلـــX��oZة دولـــة االحـــ-الل ومOســـZاتها ال$ـــOZولXة الJاملـــة وال$�اشـــ�ة عـــ� 
ُال$ف-�حـة علـى القـ�س وم�ا_��هـا الفلـ�����oZ، وتhـeر مـ� ن-ـائج دعـ�ات ال$ـZ-�_��� ت�اXzات ح�Uهـا 

Aومق�ساته �����oZوال$-<اع� ض� الفل �$-Z$ال AهK��hب-�ا(– .وت(  
  ١٠/٥/٢٠٢١و.الة األن�اء األردنXة 

*****  

  



  

 
١٩

  تقار��
 االح-الل L?$� إج�اءاته في حي الXbخ ج�اح.. على وقع ص$�د ال$ق�س���

  

ــةالقــ�س ا  أرغ$ــ� االح-?اجــات الــbعX2ة الفلــX��oZة وصــ$�د اهــالي القــ�س -  و.ــاالت -  ل$h-ل
والـــXbخ جـــ�اح االحـــ-الل علـــى ال-�اجـــع عـــ� عقـــ� جلـــZة لل$gh$ـــة .انـــ� مقـــ�رة ال�ـــ�م، لoـــ�د العـــائالت 

  .الفلX��oZة م� حي الXbخ ج�اح، وارجائها الى م�ع� ج�ی� hL�د خالل ثالث�� ی�ما
  . ج��ح في األLام األخ��ة٣٠٠أك�� م� وادت ال-/اه�ات إلى سق�� 

في |ل الXZاق الhالي و�Uاء على _لD ال�ائD العـام “وقال� ال$gh$ة العلXا االس�ائ�لXة في بXان 
فـي األLـام “م�ضhة أن م�عـ�ا ج�یـ�ا سـXعل� ) ال��م(االث���“ألغ�� ال?لZة ال-ي .ان م� ال$ق�ر عق�ها 

  .”ال�الث�� ال$ق2لة
�ـة فـي القـ�س قـ� قـ�K 'ـإخالء عـ�د مـ� العقـارات الفلـX��oZة فـي الhـي و.ان� ال$gh$ة ال$�.#

  . ول�یهA عق�د إL?ار ت��2 ذل١٩٤٨Bالfe أقامه األردن إلی�اء الفل�����oZ الeی� ه?�وا في العام 
ـــي  ــة Lع�ــ ــ ـــ�ار ال$gh$ـ ــ ـــ� ق ــ Jــ�“ل ـــ ــ�ة” ت?$� ـــ ــــZة ج�ی ــــ� جلـ ــ�� تh�یـ ـــى حـــ ـــالء إلــ ــ�ار اإلخــ ــ  .قـ

هات ح�ل قXKة ملXJة األرض ال-ي ب��� عل�هـا م�ـازل ت�ـ�X و�bه� الhي م�e أك�� م� أس�2ع�� م�اج
  .>>...ف�ها أرUع عائالت فلX��oZة، تoال2ها ج$�Xة اس-oXانXة 'إخالئها

  ٢٦ ص١٠/٥/٢٠٢١لغ� ا
***** 

ناس�ائ�ل�� ehLرو م� ع�اقD ال-<ع�� في الق�س  ن
 

hامات ال$-�oف�� ن حeر مOZول� في جهاز األم� اإلس�ائ�لي م� ع�اقD اق-- )ب-�ا (- رام هللا 
ال�ه�د لل$Z?� األق<ى، ال-ي م� شأنها ت<ع�� األوضاع لxX في الق�س فق�، وفي الKفة الغ�XUة 

  .ی�م األح�" هآرتx"�قع اإللJ-�وني ل<Xhفة وقoاع غ#ة، ح�Z$ا ذ.� ال$
lودعا ال$OZول� األم��� خالل م�اوالت مع ال$Z-� الXZاسي إلى تغ��� م�ع�  ن م��Zة "ن

ًل-ي ی�/$ها الX$�� ال$-�oف غ�ا االث��� في الق�س، أو تقل�X ع�د ال$bار.�� ف�ها وتغ��� ، ا"األعالم
ًمZارها على األقل، '��h ال ت$� في م�ا_{ �gL االح-Jاك ف�ها مع الفل�����oZ .��2ا   . ن

وأفادت ال<Xhفة أن ال�b_ة ت�رس ع�ة إمgانXات، م�ها إج�اء ال$��Zة .ال$ع-اد أو تقلX<ها 
  . ًلغاؤها وذلB وفقا ل-ق�X$ات ال�ضعورU$ا إ

lوه� ذ.� " ی�م الق�س"ون�bت ال�b_ة اإلس�ائ�لXة ال��م في بXان ال?�ول ال#م�ي ل$ا ZL$ى 
" م��Zة األعالم" الfe ی�/X¢ Aه الX$�� اإلس�ائ�لي ١٩٦٧اح-الل ال$�ی�ة ال$ق�سة في ح�ب عام 

�oZاء الفلXاذاة األحh$' ة 'الق�ساالس-ف#از�ة وس� إغالق ش�ارع$L�ة وال2ل�ة القX�.  
 f١١ ص١٠/٥/٢٠٢١ال�أ  

***** 



  

 
٢٠

  م� تف?� األح�اث في الق�س" إس�ائ�لXة"تehی�ات أم�Xة 
  

ــXhفة  ـــ�م األحـــ�، ) هـــآرتx(كـــbف� صـ ـــة، ی ـــار٩الع��2 Lــة ٢٠٢١مـــای� / أ ّ أن ال$�/�مـــة األم�Xـ
اء مـ��Zات اإلعــالم lاإلسـ�ائ�لXة قـ� حـeرت ال$ـZ-� الـXZاسي اإلسـ�ائ�لي، مـ� الـZ$اح لل$ـZ-�_��� 'ـإج�

  .االث���lال���Zة، ال-ي س-قام في ذ.� ت�ح�� م�ی�ة الق�س، 
 ���_�-Zاح لل$ـ$Zة علـى أن الـXـة اإلسـ�ائ�لXفة، شـ�دت مـ<ادر 'ال$�/�مـة األم�Xh>ال DZhUّو

 fدOاألقـ<ى، ســ�ف یـ �?Zال-ـالي إلـىالـ<های�ة بـ�خ�ل ال$ـUاح-$ــاالت إلـى ز�ـادة ال-ـ�ت� فــي القـ�س، و 
  .ع 'الKفة الغ�XUة وقoاع غ#ةت<ع�� األوضا

ًوأشارت صXhفة هآرتx، إلى أن ش�_ة االح-الل اإلسـ�ائ�لي أعل�ـ� 'ـاألمx، أنهـا س-ـZ$ح غـ�ا  ّ
لل$Z-�_��� ال<های�ة 'إج�اء م��Zة األعـالم 'ال2لـ�ة الق�L$ـة 'القـ�س، وأنهـا سـ-ق�م 'ـإغالق _��ـ{ 'ـاب 

  .��ًالعام�د ح-ى الZاعة الZا'عة وال�<ف مZاءا أمام ال$Zل$
و�-�الى رUا� وص$�د اآلالف م� الفل�����oZ في ال$Z?� األق<ى ال$�ارك، م� أجل ال�فاع ع�ـه 

l، وس� دع�ات م� م\-لف الق� ال�_�Xة واإلسالمXة لل�Uا� االث���أمام االق-hام ال<ه��ني الA\K، ی�م  ٍ
ّن ال�Uـا� فـي  ه��ـة عل$ائXـة 'ـأl١٩فـي ال$ـZ?� األقـ<ى والـ�فاع ع�ـه، وصـ�رت أمـx ف-ـ� شـ�Xzة مـ� 

  .ًال$Z?� األق<ى، غ�ا ی�تقي ل$�ت�ة ف�ض الع��
  ٩/٥/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 

***** 
�����oZات م� الفل�  ت�اف� ال$

   لل�Uا� في األق<ى وش�_ة االح-الل ت$ارس ال\�اع
  

مع ساعات ال<�اح األولى، ب�أ ال$�ات م� ال$ق�س��� 'الق�وم لل�Uا� في ال$Z?� األق<ى 
  .٢٠٢١مای�  /Lارأ ١٠، االث���اق-hام ال$Z-�_���، وج$اعات ال$ع2�، ی�م ال$�ارك ل<� 

 فة ب�ا'ات ال$Z?� األق<ى، ووصف 'اح�ول�ح» ¤Xاب أف�اد ش�_ة االح-الل م� على .ا
ص$� ال�b_ة وق�ات االح-الل ه� أكe. �2'ة م�bgفة، : "ًم\-� 'الbأن ال$ق�سي هeه ال\�oة قائال

Aع-ق� ال�اس 'أنهL ةه�فها أنXwاألع�اد ع$�ا لالس-ف�اد 'القلة ال�ا vX�\-ق�م�ا بX¢ فعل�ا شيءL ل� ."  
ًوفي الXZاق ذاته وضع ال$�ا'�o في ال$Z?� األق<ى ع�ائقا ح?��ة وخX2bة في مZار اق-hام  ن
 Aاألق<ى ال$�ارك، ض$� اس-ع�اداته �?Z$لة، ش$ال غ�ب الZلZقة 'اب الoم� �Xhفي م ،���_�-Z$ال

ًل$Z-�_���، الfe س�2�أ في ت$ام الZاعة الZا'عة تق���ا، وس�-$� إلى ساعات الع<�، لل-<�f الق-hام ا
  .ٍع�2 م�جات م-ع�دة

  ١٠/٥/٢٠٢١م�قع م�ی�ة الق�س 
***** 
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  فعالXات
  ن<�ة للق�س"الJال�تي"وقفة غDK شعX2ة ق�ب 

  

عX2ة  نـ�د ال$�ـات مـ� ال$h-?ـ�� مـ� تXـارات شـ�ابXة ق�مXـة و�ـZار�ة وشـ–ع$ـان  -  نه�یل غ2ـ�
 �Xـhفـي م xال��2 'إلغائها، مع ه-افات صـ�ح� 'ـاألمoة مUع� fة وادXwة، 'اس-$�ار الع$ل 'اتفاXسالمTو
ّمــZ?� الJــال�تي فــي م�oقــة ال�ابXــة تــ�ع� إلــى _ــ�د الــZف�� الــ<ه��ني مــ� ع$ــان ودعــA ال$ــ�ا'��o فــي 

  . الق�س
 Aرغ ،xال�تي ع<� أمJال �?Z$احة ال$?اورة للZفي ال �?-h$ال �b-مـة إقامـة نواح�ghم�ـع ال

قال-?$عات وال-?$ه� ل-فادf الع�و '�gرونا، وس� _� l د�bـ�� مـ� االق-ـ�اب مـ�   أم�ـي مـ?-h$ل$�ـع ال
  .مق� الZفارة االس�ائ�لXة ال-ي تقع في ال$�oقة

lوردد ال$�z �?-hارات غاض�ة ض� االح-الل، وأخ� م�b�ة 'ال�Kال الفل��oZي وص$�د أهالي  ن
ــى أثــ� حــي الــXbخ جــ�اح فــي القــ�س ــ�ة الق�L$ــة وال$ــZ?� االقــ<ى ال$�ــارك، عل ــة وال2ل  الــXw�bة ال$h-ل

م�اجهـات ع�Xفــة شــه�تها االLــام ال$اضـXة بــ�� الــ�bاب الفلــ�����oZ وقـ�ات االحــ-الل 'ــD2Z االســ-ف#ازات 
���_�-Z$ة م� ال�$-Z$ال.  

  .نووجه ال$h-?� تhاLاهA للbعD الفل��oZي ورفع�ا الف-ات م�اص�ة ألهالي الXbخ ج�اح
lوشارك في االع-<ام ق� شعX2ة ونقابXة وح#XUة وق� ZLار�ة وق�مXة، وTسالمXة مـZ-قلة، ¢X$ـا  l
شــه� االع-ـــ<ام 'عـــ= االح-Jاكـــات ال$hــ�ودة مـــع دعـــ�ة 'عـــ= ال$-/ــاه��� الـــ��Z نhـــ� مقـــ� الـــZفارة 

Bلeة، وم�ع ق�ات االم� لXاالس�ائ�ل.  
جXــة عــ<� ال�ــ�م االث�ــ��، امــام مقــ� وأعل�ــ� االحــ#اب الق�مXــة والXــZار�ة عــ� ت�ف�ــe وقفــة اح-?ا

رئاسة ال�زراء لل$oال�ة 'إغالق الZفارة االس�ائ�لXة و_�د الZف�� االس�ائ�لي، ت�Zقها وقفة ع�� مق� ح#ب 
، ومـOت$� صـhفي حـ�ل دعـA صـ$�د  نج2هة الع$ل االسالمي 'اسA ال-hالف ال�_�ي ل$?ابهة صفقة القـ�

 . |ه�ا١٢ة أهالي الق�س ال$h-لة وحي الXbخ ج�اح؛ الZاع
 ٣ ص١٠/٥/٢٠٢١الغ� 

***** 
  ت�J�-Z ت<اع� اع-�اءات االح-الل على ال#مالء في فل��oZ"ال<hف���"

  

اس-��Jت نقا'ة ال<hف��� االردن��� اع-�اءات ق�ات االح-الل اإلس�ائ�لي ال$-<اع�ة على 
وحي الXbخ ج�اح ال<hف��� أث�اء تغ�o-هA ل?�ائA االح-الل في 'احات ال$Z?� األق<ى وUاب العام�د 

  .'$�ی�ة الق�س
ودان� ال�قا'ة، في بXان أمx األح�، .ل مhاوالت ال-��K{ ال-ي Lق�م بها ال$h-ل على ال#مالء 
ال<hف��� في فل��oZ مع-�2ة أن هeه االع-�اءات ت��رج في سXاق ح�ب االح-الل ال$-�اصلة على 
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�hال ��oZات ص�ت فلgة إلسZرة و�ائ�J-اوالت مhف��� في مh>ل ال?Zاف للKوهي اع-�اءات ت ،
  .اإلج�امي ل?�X االح-الل

وأشارت ال�قا'ة إلى أن هeه االع-�اءات ل� ت��ي ال<hف��� ع� تأدLة مهامهA ال$ه�Xة وال�_�Xة 
  .وتغXoة األح�اث ال$Z-$�ة في الق�س وسائ� ال$hاف/ات

$ارسات ودع� الى ح$لة دولXة لل-Kام� مع ال<hف��� في فل��oZ وم�ع .افة اشgال ال$
الق$�Xة 'hقهA م��2ة ان ال$OسZات االعالمXة في انXhازها للbعD الفل��oZي ولhق�قه تOدf دورها على 
 Dشع }h' 2-ها ق�ات االح-اللJائع ال-ي ارتKالف A?ح Aل اح�ار العالJة وال�2هان وت��2 ل?hاك$ل وجه 'ال

  .اع#ل م-�2b 'ارضه وم�افع ع� حق�قه
ام لل<hف��� الع�ب '$�vw حاسA ت?اه هeه االع-�اءات وان تق�م و_ال�2 ال�قا'ة االتhاد الع

وسائل اإلعالم الع�XUة وال$hلXة ب-Zل�X ال�Kء على م$ارسات االح-الل واالن-هاكات في الق�س ال$h-لة 
  .على وجه ال\<�ص وال-ي تgbل ج$Xعها ت?اوزا على ال$�اث�{ واالتفاXwات ال�ولXة

ل$�ادرة م� ق2ل نقا'ة ال<hف��� االردن��� وال-ي تO.� م�vw ب�وره ث$� ال�ق�D اب� '�g هeه ا
نقا'ة ال<hف��� االردن��� واس-$�ار�ة وق�فهA إلى جانD ال#مالء ال<hف��� وال<X�hات في الق�س 

 .ال$h-لة وسائ� فل��oZ في مع�.-هA العادلة لbJف ان-هاكات االح-الل
 ٤ ص١٠/٥/٢٠٢١ال�س-�ر 

***** 
 ال$�ا'��o في الق�س ت�hي ص$�د "ال$$�ض��"

  

_ال�2 نقا'ة ال$$�ض�� ال�ghمة ب-h$ل مOZولXاتها حXال ال�صاLة الهاش$Xة على ال$ق�سات في 
الق�س، والع$ل على ال-<�f لالع$ال الع�وانXة ال-ي تق�م بها سلoات االح-الل ال<ه��نXة، 'اس-\�ام 

  .ل�vw هeه االع-�اءات االج�امXةقكافة ال�o القان�نXة وال�بل�ماسXة والKغ� على ال$?-$ع ال�ولي 
L f?� في ق2ل-�ا األولى ومع�اج وقال� ال�قا'ة في بXان لها انها ت-ا'ع .$ا 'اقي اح�ار األمة ما

س�ل�ا الA��J م� اق-hامات لقoعان ال$h' ���_�-Z$اLة ق�ات االح-الل وم�ار.ة الXJان ال$h-ل لل$Z?� ر
 الفل�����oZ اصhاب األرض م�ها، وأك�ت أن هeه األق<ى وحي الXbخ ج�اح ومhاولة ته?�� أهل�ا

  .ال$$ارسات االس-ف#از�ة واالرهابXة ل� ت#�� شع�2ا الفل��oZي اال ث�اتا على الh{ في وجه االح-الل
نوح�� ال�قا'ة ص$�د ال$�ا'��o في الق�س والeی� Lقف� وح�هA ض� الغ�oسة ال<ه��نXة، 

مي وال<$� ال�ولي ت?اه ما hL<ل م� أفعال إرهابXة واع��U ع� اس-غ�ابها لل-\اذل الع�Uي اإلسال
 .وه$?Xة زادت م� وقاحة االح-الل وت$ادLه

 ٤ ص١٠/٥/٢٠٢١ال�س-�ر 
***** 
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 fما L?� في الق�س سXأخe ال$�oقة إلى نف{ م/لA: ال#راع���
  

قال� نقا'ة ال$ه��س�� ال#راع��� إن مhاوالت ال<های�ة ال$-�Jرة الق-hام ال$Z?� األق<ى 
، ال ت�قع ¢Xه لل�-ائج، �ارك وف�ض واقع ج�ی� في م�ی�ة الق�س سXأخe ال$�oقة ب�م-ها إلى نف{ م/لAال$

نوسX¢ �gXه ، ومعهA االغلX2ة ال<ام-ة، ی-X¢ Aه ته�ی� م<الح ال�ول ال�اع$ة وال$�O�ة لهeا اإلرهاب
  .Aال\اس�، .$ا ه� ال-ار�خ، دائ$ا الع�و ال$h-ل وم� معه 'اخ-الف أل�انهA وصفاته

ن�فع ألهل الق�س وحي الXbخ ج�اح و م�اص��هA م� أهل�ا في فل��oZ «واضاف� في بXان لها 
 Aع� األمة .لها في رفع ع#تها و.�ام-ها في مع�.-ه �Uی�� Aة وهXل�oال� Aالف\� والع# ل$�اقفه AX/نع

  .«ال��oلXة في ال�فاع ع� الق�س والXbخ ج�اح ومق�ساتها
vw ج$Xع اشgال ال-��Z{ األم�ي و.افة اللقاءات وال$فاوضات مع و_ال�2 الZلoة الفلX��oZة ب�

  . الXJان ال<ه��ني ودع�ة .افة الف<ائل لل-�ح� واالل-hام وم�اجهة الع�و وال-<�f ل?�ائ$ه ال$Z-$�ة
ًك$ا _ال�2 ال�ghمة 'ال-�hك ال?�f ع�XUا ودولXا لل�فاع ع� الق�س ومق�ساتها وقXKة الXbخ  ً

وTرث�ا ال-ار�\ي وع${ ال$�اvw الbعX2ة ال�اع$ة وال$�O�ة ، ا الهاش$Xة عل�هاج�اح مZ-��ی� ل�صای-�
، والKغ� الX�hقي على الع�و ال<ه��ني ال$h-ل ع�2 إلغاء اتفاXwة وادf ع�Uة، للقXKة الفلX��oZة

  .وTلغاء اتفاXwة الغاز، ووvw ال-X2oع مع الع�و
ً�نXا ودبل�ماسXا وeUل .ل ال?ه� ال$$�g ودع� الى ت�gbل ج2هة ع�XUة ودولXة ل�دع االح-الل قان ً

Bة في ذلXUة والع�X�_ع ال\�2ات ال�X$واالس-فادة م� ج.  
  ٤ ص١٠/٥/٢٠٢١ال�س-�ر 

  آراء ع�XUة
 مع فل��oZ وشع2ها ال$�ا'� ال<ام� ب�جه إرهاب دولة االح-الل

  

 رأf ال�س-�ر
�Lف األردن م�vw ال��ات دع$ا لألشقاء الفل�����oZ وص$�دهA في م�اجهة إرهاب دولة 
االح-الل ال-ي ما انف�J ت�-هB ال$�اث�{ وت$ارس ش-ى أشgال ال-�ه�h' D{ أهل�ا ال<ام�ی� ال$�ا'��o في 

  .ق<ى وحي الXbخ ج�اح م� م$ارسات م-�oفةالق�س وآخ�ها ما شه�ته 'احات األ
ال$لB وتأك��ا على ث�ات ال$�vw األردني ال$Zان� لXz�bة وع�الة القXKة الفلX��oZة ودع$ا 
ل<$�د ال$ق�س���، ی�ی� االن-هاكات وال$$ارسات اإلس�ائ�لXة ال-<ع��Lة في ال$Z?� األق<ى ال$�ارك، 

ل��oZي مh$�د �zاس، رفKه ل$hاوالت الZلoات و�?�د ال-أك�� في ات<ال أج�اه مع ال�ئxX الف
اإلس�ائ�لXة تغ��� ال�ضع ال�L$غ�افي في الق�س الXw�bة، و.ل اإلج�اءات ال-ي تZ-ه�ف تغ��� ال�ضع 

  .ال-ار�\ي والقان�ني القائA ف�ها
ون�ف في األردن خلف راLة جاللة ال$لB ع2� هللا ال�اني اب� ال��Zh في م�اصلة جه�د ح$اLة 

 اإلسالمXة وال$XhXZة في الق�س، والhفا� على ه��-ها الع�XUة واإلسالمXة، م�gس�� .افة ال$ق�سات
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ال?ه�د في ت���2 ص$�د ال$ق�س��� ودعA أهالي حي الXbخ ج�اح للhفا� على م$-لJاتهA الXz�bة وم�ع 
Aته?��ه.  

إلج�اءاتها fإن ما L?� في األراضي ال$h-لة ی-oلD .$ا یO.� جاللة ال$لB ض�ورة وvw إس�ائ�ل 
نغ�� الXz�bة ل-ه?�� أهالي حي الXbخ ج�اح في الق�س، األم� الL feع� ان-هاكا للقان� ال�ولي 
اإلنZاني، م�ل$ا ی-oلD أه$Xة م�اصلة ال-��Z{ ب�� األشقاء الع�ب واأل_�اف الفاعلة، ل�ضع ح� 

  .لالن-هاكات اإلس�ائ�لXة في الق�س الXw�bة، وال$Z?� األق<ى ال$�ارك
نب-� في األردن ت?اه القXKة الفلX��oZة رغA ال-L�hات وال<غ�_ات، ون�ف 'gbل ال Lق2ل نعA ثا

oZاألشقاء الفل Dاومة إلى جانZ$وزارة ال vwه جاء م�Xوعة، وعل�b$العادلة وال Aفي ن�ل حق�قه �����
نال\ارجXة وشOو ال$غ-���U في اس-�عاء القائA 'أع$ال الZفارة اإلس�ائ�لXة في ع$ان لل-أك�� على 
اح-?اج ال�ghمة األردنXة وادان-ها لالن-هاكات اإلس�ائ�لXة ال$-�اصلة ض� ال$Z?� األق<ى، واالع-�اءات 

ًى ال�hم وال$<ل��، واالع-�اءات على ال$ق�س��� خ<�صا في حي الXbخ ج�اح في الق�س األخ��ة عل
  .الXw�bة ال$h-لة

لق� شgل ال$�vw األردني مع�ى ال�اجD ت?اه األشقاء، ح�� ال-أك�� أن ال$$ارسات االس�ائ�لXة 
 Aاألق<ى ال$�ارك ت$�ل ان-هاكا للقان� ال�ولي ولل�ضع القائ �?Z$ناألخ��ة ض� ال ال-ار�\ي والقان�ني ً

ًو�-�جD وقفها ف�را، وح�� ال-ehی� م� م}�ة اس-$�ار االن-هاكات واالس-ف#ازات وال-<ع��، ف$ا قام� 'ه 
ال�b_ة اإلس�ائ�لXة gbLل ت<�فات اس-ف#از�ة م�ف�ضة وم�انة، تZ-�جD اح-�ام ح�مة ال$Z?� األق<ى 

  .ض لهAال�hم الق�سي الv��b وح��ة ال$<ل�� وع�م ال-ع�/ ال$�ارك
ه� م�vw ت�اغ$� ف�ها إرادت�ا ال�س$Xة والbعX2ة، ح�� ال��ات والh#م ال$لJي، وم� ثA ال\�oات 
ال�ghمXة وال�ف= الbع2ي وص�ال ل�ع�ة م� م?لx ال��اب األردني لالتhاد ال�2ل$اني الع�Uي م� أجل 

 .عق� جلZة _ارئة ل�ف= م$ارسات االح-الل ودعA ص$�د ال$ق�س���
  ٣ ص١٠/٥/٢٠٢١ال�س-�ر 

***** 
 دعA الفل�����oZ م� ال��اب� األردنXة

  

 دمحم ب�.ات ال�oاونة
bة في ردود الفعل الغاض�ة ال-ي ع$� الXع2ي على اإلج�اءات اإلس�ائ�لbه ال�س$ي والX�b' ارع األردني

ًم�ی�ة الق�س، لA تأت م� 'اب ال-Kام� الXZاسي وتZ?�ل ال$�اvw، إن$ا جاءت انoالقا م� إL$ان األردن��� 
ن وم� م�oل{ أ، '�Xادة جاللة ال$لB ع2� هللا ال�اني 'أن اله�ف وال$<�� واح� للbع��2 األردني والفل��oZي

م� شه� رمKان الف�Kل،  اق-hام إس�ائ�ل لل$Z?� األق<ى وت��hل ساحاته إلى مXادی� ح�ب في ال?$عة األخ��ة
ًواألع-�اء على ال$<ل�� Lع-�2 تL�hا واس-ف#ازا لل$?-$ع ال�ولي، وUال-الي فأن جه�دا م�gفة Lق�ده ً ً ،Bا جاللة ال$ل

أی�� ال�ولي ل�vw األن-هاكات اإلس�ائ�لXة في م�ی�ة الق�س ة األردنXة م� أجل حb� ال�عA وال-Xتe2لها ال�بل�ماس
fو�أتي هeا ال-Kام� األخ� ال<ادق مع األشقاء الفل�����oZ م� م�oل{  ..وفي األراضي الفلX��oZة 'gbل عام
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، وهي ال��اب� األردنXة ال-ي ال ت-غ�� وم�اقفه ال-ي ال ت-2�ل، وال-ي تO.� أن القXKة الفلX��oZة 'ال��Zة له أول��ة
نج�ه� ال<�اع في م�oقة ال�b األوس�، وأنه ال �g$L ال-�صل إلى حل عادل وشامل في ال$�oقة دو إعادة  ق

  .قالhق� الفلX��oZة ال$�bوعة
و��ف األردن 'gل ق�ة في وجه اإلج�اءات اإلس�ائ�لXة أحادLة ال?انD وال-ي ته�ف إلى ف�ض حقائ{ 

اإلص�ار، �Lف األردن .eلB في وجه مhاوالت إس�ائ�ل ب-غ��� ج�ی�ة على األرض الفلX��oZة و�Uفx الق�ة و
ال�ضع القان�ني وال-ار�\ي في ال$ق�سات اإلسالمXة وال$XhXZة، وأن األردن '�Xادة جاللة ال$لB ال�صي على 
ال$ق�سات اإلسالمXة وال$XhXZة �gLس .ل إمgاناته لh$اLة الق�س ومق�ساتها، وح$اLة ه��-ها الع�XUة اإلسالمXة 

  .ل$XhXZةا
ووق�ف األردن 'gل ق�ة في وجه اإلج�اءات اإلس�ائ�لXة ال-ي ته�ف إلى ته?�� وTجالء الفل����oZ ع� 
أرضهL ،Aأتي م� م�oل{ أن حي الXbخ ج�اح ع��ان 'ارز ل�ح�ة اله�ف وال$<�� ب�� الbع��2 األردني 

ًفع األردن '�Zعة وس�ع�� شه��ا ث$�ا lوالفل��oZي ال�اح�، اخ-ل� ¢Xه دم شه�اء األردن مع ث� الق�س الoاه� ود ً
  .للhفا� علXه في مع�.ة تل الeخ��ة

lو.$ا خاض األردن ح�وUا ع��gZة دفاعا ع� ث� فل��oZ الع#�#ة فإنه، خاض معارك سXاسXة وقان�نXة  ً ً
ب�اء لل�ق�ف في وجه اج�اءات إس�ائ�ل وم�، أب�زها اس-<�ار ق�ار م� ال?$�Xة العامة لألمA ال$-h�ة Lع-�2 أن 

نال?�ار العازل Lع-�2 ان-هاكا للقان� ال�ولي و.eلB ال?ه�د ال-ي بeلها ل�vw األج-Xاحات واالق-hامات اإلس�ائ�لXة . ً
لل$Z?� األق<ى وم�ع الفل����oZ م� ال�خ�ل، وأداء ال<الة في ال$Z?� األق<ى و�wة ال<\�ة ال$�bفة وال-ي 

لفل�����oZ وص�ال وس��قى األردن ال�Z� وال/ه�� لألشقاء ا. واجه� اح-?اجات أردنXة ش�ی�ة أدت إلى إلغائها
  . ال$Z-قلة على ت�اب و_�هA وTعادة .افة حق�قهA ال$�bوعة، وحقهA في تق��� ال$<��Xةإلى إقامة دول

 f١٠ص/١٠/٥/٢٠٢١ال�أ 
Dإغالق الق�س 'إغالق تل أب� 

  

 دمحم سالمة
 }��oة،وردا على إغالق الXة واجه#تها األم�Xة اإلس�ائ�ل_�bا'ات الZح �gUة ار�في خ�oة ج��
نال�ئZXي ال$Oدf إلى الق�س م� جهة إس�ائ�ل، قام الفل����oZ 'إغالق ال��o{ أمام ال�ه�د القادم�� 

Aاح ل�اصات م� جهة الق�س ،وم�عه$Zات االح-الل إلى الoم$ا دفع سل،Dم� ال�ص�ل إلى تل أب� 
وسXارات الفل�����oZ الeاه��2 إلى الق�س 'ال�ص�ل ،مقابل فB الفل����oZ إغالق ال��o{ ع� تل 

Dا .ان اإلغالق على الق�س 'إالغالق على تل أب�egوه ،Dأب�.  
Aل ج�أة، أن م�ع�ا م� ..نعg' ي��oZالفل Dعbن�د قالها ال، Dال�ص�ل إلى الق�س م� خ� تل أب�

علXه '$�ع ال�ه�د م� ال�ص�ل إلى تل أب�D م� خ� الق�س، وهeا اب-Jار ج�ی� في م�اجهة االح-الل 
واسال��ه الع�<��ة .�نه 'اش� 'إغالق الق�س م� ج$Xع م�اخلها وم\ارجها مع الKفة الغ�XUة، م$ا ح�ا 

ات وال�خ�ل إلى إس�ائ�ل وم�ها ال-�جه إلى الق�س، و.ان� 'الbعD الفل��oZي إلى اس-�?ار 'اصات وسXار
ال$ع�.ة األك�� صال'ة في م�اجهة ال�b_ة اإلس�ائ�لXة،ال-ي اغلق� ال��o{ في وجه ال?$Xع، م$ا ح�ا 



  

 
٢٦

'ال�.اب الفل�����oZ إلى ال�#ول للbارع والeهاب إلى ال?هة ال$قابلة وTغالق ال��o{ أمام ال�ه�د 
Dاه��2 إلى تل أب�eال.  

نال��oالت الفلX��oZة في الق�س تO.� إلس�ائ�ل ق2ل غ��ها أن ال سالم وال تعا�L دو الق�س، 
وأن اتفاXwات اب�اهام ال-X�X2oة وغ��ها ال تق�م وال تOخ� مع إرادة الbعD الفل��oZي وق�K-ه العادلة، وأن 

لXbخ ج�اح وUاب مhاوالت سلخ الق�س ع� الKفة 'اءت 'الفbل، وأن ال$�اجهات ال$Z-$�ة في حي ا
الع$�د وUاحات األق<ى م�شhة لل-<ع�� خالل األLام القادمات مالA ت-�اجع إس�ائ�ل ع� ع�وان�-ها 

   وه$?�-ها
نالق� الفلX��oZة ت�جه ال-Xhة واالك�ار لل�ور األردني ال�ارز في إس�اد ال$ق�س��،و�\<�  l

�l الXZاسXة األردنXة ال$�اص�ة وال�اع$ة 'الe.� جاللة ال$لB ع2�هللا ال�اني حف/ه هللا، وال�ghمة والق
ل<$�د ال$ق�س���، فال-�hك ألfe 'اش�ته وزارة ال\ارجXة في م\ا_�ة ح�gمات اإلتhاد األوروUي 
وواش��o أفKى إلى حلhلة ال$�vw اإلس�ائ�لي ع� ع�وان�-ها في ته��h ال$�ن��� م� م�ازلهA في حي 

لى أعلى ال$Z-��ات مع قادة إس�ائ�ل اف�K إلى ال-ه�ئة الXbخ ج�اح، وواضح أن اإلت<االت األردنXة وع
  .ال�اه�ة

إغالق خ� تل أب�D رسالة م� الbعD الفل��oZي ف�hاها انAJ ل� ت���نا ع� مق�سات�ا ول� 
 AJل �hاب األرض ونhأص �hت$�ع�نا م� أرض�ا ول� تع#ل�ا عاص$-�ا، ول� ت?�2ونا على ال�ح�ل، ف�

  .ق�سات�ا وارض�ا وو_��ا ون\�جAg م� دLار.A .$ا اخ�ج-$�نا'ال$�صاد، وس�قاوم ح-ى نZ-�د م
تXhة لفل��oZ وشع2ها وXwادتها وتXhة لألردن الع�وUي وش��ه األص�ل ول�Xادته الهاش$Xة، على 
دوره$ا في ال-<�f للع�وان االس�ائ�لي و.�ح ج$اح أ_$اعه،وافbال م\ooاته في الق�س وفي الXbخ 

ّاله اله$?Xة وتXhة إلى م� ش� ال�حال إلى الق�س، فق� ا|ه�وا للعالA ج�اح ودفعه إلى االع-�اف 'أفع
Aانهgم ���_�-Z$عان الoان قgع��ة واس Aاوالتها ته?�� ال$�ن��� م� م�ازلهhة إس�ائ�ل ومXbوح.  

�Lف م�ح�ا في م�اجهة ه$?Xة )٤٨(شعD فل��oZ في الKفة وغ#ة وأراضي ..ال��م
اإلسالمXة، ومه$ا حاول ال<های�ة تغ�� ه��ة ال$gان في الق�س أو إس�ائ�ل،ومعه اح�ار األمة الع�XUة و

غ��ها فإن زوالهA ح-$ي لxX ع� الق�س وح�ها بل ع� .ل فل��oZ، و.$ا رحل ج$Xع الغ#اة ع� 
  .نفل��oZ .�ها، فإن نهاLات إس�ائ�ل س-�J في فل��oZ ورح�لها ح-$ي مه$ا _ال ال#مان

 ١٢ص/١٠/٥/٢٠٢١ال�س-�ر 
***** 

  
  
  
  



  

 
٢٧

   ع��2ة م-�ج$ةآراء
 ز�� على ال�ار

  

xهآرت-  Aقل : �Zنن�� ح  
فــي الــ<�اح، فــي أعقــاب . lال?$عــة األخ�ــ�ة مــ� شــه� رمــKان فــي القــ�س اف-ــ-ح ب�ــ�b إL?ابXــة

ضغ�� م� مD-g رئxX ال�ghمة، أعل� ع�K ال�ZX�J ای-$ار ب� غ�2ـ� عـ� إخـالء ال$g-ـD الـfe أقامـه 
'عـ� ذلـB، . إخالؤهـا فـي حـي الـXbخ جـ�اح فـي شـ�قي القـ�سأمام ب��ت العائالت الفلـX��oZة ال-ـي تقـ�ر 

  .ع�bات اآلالف م� ال$Zل$�� م� أرجاء إس�ائ�ل والKفة أقام�ا صالة ال?$عة في ال�hم وتف�ق�ا به�وء
ال-ــ�ت� بــ�أ الــbع�ر 'ــه 'عــ� ســاعات ال/ه�ــ�ة فــي ال$/ــاه�ة ال�اب-ــة إلســ�ائ�ل��� وفلــ�����oZ فــي 

 eخ ج�اح، ال-ي ت?� م�Xbالfة أحـ� . �ة 'ـ<�رة م-�اصـلة س١٢_�bـة مـ� ال$/ـاه�ة اع-قلـ� الـ/hق2ـل ل
. في ال$/اه�ة نفZها ص� رجال ال�b_ة ال$-/اه��� 'الق�ة. ال�obاء ال�ارز�� في الhي وه� صالح ذLاب

lوم�ة أخ� قام�ا 'إسقا� و.�Z ن/ارات ع�K ال�ZX�J ع�ف� .vXZ، الfe ت$� مهاج$-ه م� ق2ل رجال 
  .رجال ال�b_ة أ_لق�ا ق�ابل ال<�ت وأصاب�ا م-/اه��� إس�ائ�ل���. ه� اKLاال�b_ة في الhي ق2ل ش

فـي أحـ� األفـالم . ق2ل دقائ{ على االفoار ب�أت م�اجهـات فـي ال2لـ�ة الق�L$ـة حـ�ل ب�ا'ـات الhـ�م
ال-ــي نــ�bت فــي الــg�bات االج-$اXzــة نــ�bت صــ�رة ل?�ــ�f شــاب مــ� حــ�س الhــ�ود وهــ� Lق-ــ�ب مــ� 

الق�2لــة .  صــ�ت، وUعــ� ذلــB قــام ب�م�هــا '�h.ــة دائــ�ة غ�ــ� م�الXــة بــ�� األرجــلفلــ�����oZ مهــ�دا 'ق�2لــة
هeا .ـان اإلشـارة األولـى إلـى أن الـ�b_ة قـ� تلقـ� . انف?�ت ب�� .�سي م-�hك لoفلة صغ��ة ه��U بeع�

  .نتعلX$ات 'ال-<�ف 'gbل صارم مع الفل�����oZ ودو تZامح
 شه� رمKان، ال-ي تع-2ـ� األLـام األك�ـ� ق�اسـة، م�ل$ا في .ل مZاء في األLام الع�bة األخ��ة في

وم�ل$ـا فـي األLـام . ت?$ع ی�م ال?$عة آالف األش\اص مـ� أجـل ت�ـاول وج�ـة اإلفoـار والـ<الة فـي الhـ�م
'عــ� ان-هــاء .  جــ�ا فــي الhــ�م حــ�Kر عـ�ب الــ�اخل مــ� أم الفhــA وال�اصــ�ة وســ\��� واضــحاألخ�ـ�ة، بــ�ز

نع�ــ� اإلفoــار بــ�أ الفلــ����oZ . ”اح وح$ــاس ¯دمحم ضــvXمــ� أجــل الــXbخ جــ�“الــ<الة ســ$ع� ه-افــات 
ال�b_ة قام� 'ال�خ�ل إلى ال�hم 'ق�ة .�2ـ�ة وفـي . نی�شق� الh?ارة على رجال ال�b_ة في م�oقة ال�hم

سـgان مـ� غ�Uـي ال$�ی�ـة، علـى 'عـ� . ال$gان ت�oرت مع�.ة ح?ارة وق�ابل ص�ت اس-$�ت لـZاعات .��ـ�ة
رجـال الـ�b_ة ألقـ�ا الق�ابـل أLـKا علـى م�2ـى . �ا م� ص�ت االنف?ارات'Kعة .�ل�م-�ات م� ه�اك، اح-?

lوفــي حالـة أخــ� قـام�ا 'اق-hــام Xzـادة وألقــ�ا فــي . 'ـاب ال�ح$ــة ال$غلـ{ الــfe .ـان ¢Xــه م�ـات األشــ\اص
  .مع/A ال$<اب�� أص��2ا في ال�hم. داخلها ق�ابل ص�ت

�hةكان� ه�اك أم�ر 'ارزة في األفالم ال-ي وثق� ما ح�ث في ال$L�االم� األول . م وفي ال2ل�ة الق
نمـ�ة تلـ� األخـ� |هـ� رجـال الـ�b_ة وهـoL Aلقـ� ق�ابـل الـ<�ت . ه� خ�ف األ_فـال مـ� ق�ابـل الـ<�ت l

نواألوالد L<�خ� و�ه��U بeع� -ـ<ادم األم� ال�اني ه� ع�م خ�ف ال�bاب الفل�����oZ واس-ع�ادهA لل. ن
في أح� األفالم |هـ� شـاب وهـ� ی-ـZل{ الـ�Zر ع�ـ� .  اإلصا'ة أو االع-قالمع رجال ال�b_ة رغA اح-$ال



  

 
٢٨

ندرج 'اب العام�د م� أجل القف# ف� رؤوس ع�د م� رجال ال�b_ة ال$h$�ـ�� الـeی� .ـان�ا Lقفـ� أسـفل  ق
 مــ�هA اح-ــاج�ا للعــالج، واث�ــان ٨٨ مــ<ا'ا فلــX��oZا، ٢٢٠فــي آخــ� الل�ــل .ــان ه�ــاك أك�ــ� مــ� . الــ�رج

 مــ<ا'ا ج$ــXعهA ١٧فــي أوســا� رجــال الــ�b_ة .ــان ه�ــاك . وصــف� حــال-ه�o\' Aــ�ة، أحــ�هA فقــ� ع��ــه
  .إصا'اتهA .ان� _�Xفة

م� الـ<عD وح-ـى مـ� ال$ـ�h-Zل، اإلشـارة إلـى جهـة واحـ�ة ت�ـف وراء الل�لـة األك�ـ� ع�فـا ال-ـي 
ق2ـل 'ـKعة : ه�ـاك نقـا� .��ـ�ة علـى مhـ�ر الـ#م� g$Lـ� ال2ـ�ء م�هـا. ع�ف-ها الق�س في ال��Zات األخ�ـ�ة

 ل�ضع ال�hاج# في م�oقة 'اب العام�د، ق2ل أرUعة اشه� االضافي شه� رمKان والق�ار أسابXع في ب�اLة
ع�� إص�ار أوام� اإلخالء للعائالت الفلX��oZة في الXbخ جـ�اح، ق2ـل سـ�ة ع�ـ�ما ضـ��U أزمـة ال�Jرونـا 
د اق-<اد ش�قي القـ�س 'قـ�ة وأدت الـى نـ�Zة 'oالـة عالXـة فـي أوسـا� الـ�bاب الفلـ�����oZ، قـ�ار مh$ـ�

  .�zاس تأج�ل االن-\ا'ات في الZلoة وق�ار ح$اس ز�ادة ح�ة ال-<��hات ال-ي ت-عل{ 'الق�س
هeه ال<ع�Uة ال تعفي ال�b_ة وم-\fe الق�ارات م� ال$ـOZولXة عـ� سلـZلة قـ�ارات خا_�ـة ¢X$ـا 

ب�ءا م� ع�م الZhاسXة الـ<ارخ ب�ضـع الhـ�اج# ومـ�ورا 'ال-ـX?bع الـXZاسي ل$�/$ـات . ی-عل{ 'الق�س
�م ب-ه��ــ� الــXbخ جــ�اح وان-هــاء 'ــإ_الق یــ� الــ�b_ة فــي شــ�ارع القــ�س، الــeی� ع$لــ�ا أول مــ� أمــx تقــ

  .و.أنهA جاءوا ل<D ال#�� على ال�ار ب�ال م� إ_فائها
م� غ�� ال$هA ال�قoـة ال-ـي ن\-ارهـا علـى مhـ�ر الـ#م� أو أf قـ�ار لـKا'� أو م�|ـف أو قـاض 

القـ�ل إن القـ�س هـي مgـان غ�ـ� مـZ-ق�، ح-ـى لـ� .انـ� فـي نهاLـة ال$oـاف L?ـD . نع�ه ب�اLة االنف?ار
 �Xعة مـ� ال-قـارب وتقلـ?bـات مـXح-ـى لـ� .انـ� ه�ـاك ع$ل ، lأحXانا ت$� س��ات ب�� م�جة ع�ف وأخ�

 ٤٠في نهاLة ال$oـاف نـ<ف ال$�ی�ـة العاصـ$ة إلسـ�ائ�ل هـي مgـان مh-ـل و. fالف?�ة ب�� ش�o ال$�ی�ة
L?ـD علـى الـ�b_ة والـZلoات . نع�و إس�ائ�ل سلoة ق$�Xةم� سgانه هA غ�� م�ا_��� في ال�ولة و�% 

 فـي ال�ضــع القــائA ال g$Lــ� lاألخـ� االع-ــ�اف بــeلB والع$ـل علــى ته�ئــة ال�فــ�س، مـ� خــالل اإلدراك 'أنــه
  . هeا ال��h{ '<�رة دائ$ةءإ_فا

ر ال-ـي الل�لة ال$اضXة .ان� ل�لـة القـ�. نفي هeه األث�اء، األLام الق���ة ال$ق2لة س-�J م-�ت�ة ج�ا
 ألـف شـ\� فـي ٢٠٠هي إح�l اللXالي األخ��ة في شـه� رمـKان ال-ـي ف�هـا ی-?$ـع فـي العـادة حـ�الي 

إلـى ال2لـ�ة ” م�.ـاز هـ�اف“ ت2ـ�أ أحـ�اث یـ�م القـ�س '$ـ��Zة لoـالب ال$�رسـة ال�ی�Xـة  امـxمZاء. ال�hم
ئالت ال�الثـة فـي حـي س��اق� القKاة ال�الثة في ال$gh$ـة العلXـا _ل�ـات العـا) ال��م (في ص�اح. الق�L$ة

وفـي مـZاء ال�ـ�م نفـZه سـ-قام مـ��Zة األعـالم ال?$اه���ـة ع2ـ� .  ضـ�هااألخالءالXbخ ج�اح _لD إلغاء 
أك�ـ� مـ� أf وقـ� . كـل حـ�ث مـ� هـeه اإلحـ�اث �g$Lـه إشـعال اع$ـال الع�ـف مـ� ج�یـ�. الhي اإلسـالمي

 .مKى الق�س 'hاجة إلى ات#ان وعقالنXة
  ٢٥ ص١٠/٥/٢٠٢١الغ� 

***** 
  



  

 
٢٩

 �����oZل وت�قعات 'اإلغالق على الفل>h-ة األعالم س��Zم  
  خاللها في 'اب العام�د

  

xهآرت  - Aیه�شع ب�ای�� : 'قل 
فـي '$�اسـ�ة ) ال�ـ�م(ی-�قع أن تZ$ح ال�b_ة ل$��Zة األعالم ال-قل��Lة، ال-ي ی-�قع أج�اؤهـا غـ�ا 

هـeا فـي |ـل . الـى حـائ� ال$�gـىی�م الق�س، 'ال$�ور في 'اب العام�د وفي الhـي اإلسـالمي فـي ال��oـ{ 
نحـDZ قـ�ار قائـ� لـ�اء القـ�س، ال$فـ-� دورو ت�ج$ـان، . ال�ضع األم�ي ال$-�ت� والhـZاس فـي ال$�ی�ـة

فإنه في ساعات 'ع� ال/ه��ة م�oقة 'اب العام�د وشارع ال�اد ی-�قع أن ی-A إغالقها أمام ال$ـZل$�� ح-ـى 
lل$�oقــة ســ-�hل ع2ــ� ب�ا'ــات أخــ� فــي ال2لــ�ة الــZاعة الــZا'عة وال�ــ<ف، وفــي ال$قابــل ح�.ــة ســgان ا

  .الق�L$ة
وخالفـا . نفي ال�b_ة لL Aق�روا 'ع� إذا .ان�ا س�h$ZX '<ع�د ال�ه�د الى ال�hم في ی�م القـ�س

Bلeب Aح له$ZL ا ل�$Uة رXات ال$اض��Zـة ” رق<ة األعالم“. للXة ال�ی�Xة شـ�اب الـ<ه��ن��Zال-ي هـي مـ
األخ��ة، ت$� '<�رة ثاب-ة في الbارع ال�ئZXي في الhي األسالمي في fال-ي .ان� ت?� في ال�الث�� س�ة 

نفــي هــeه ال$ــ��Zة Lــbارك عــ�bات آالف الــ�bاب ال$-ــ�ی��� الــeی� Lــ��Zو وهــhL A$لــ� أعــالم . ال$�ی�ــة ن
ــ�ة الق�L$ــة فــي الــZاب{ ت$�ــ#ت ال$ــ��Zة أLــKا '$/ــاه� . إســ�ائ�ل، فــي األحXــاء الع�XUــة ال$g-/ــة فــي ال2ل

 =��hع�<��ة وت�����oZان الفلgZوع�ف ض� ال.  
 �$K-ی feال ،AXات ال-علZسOان اس-ع�اد ل$�ی� مXة بL�في ال2ل AXة أرسل� إدارة ال-عل��Z$ق2ل الf

مhاولـة تـX?bع ال$ـ�ارس “fع�د م� ال$�ی� ان-ق�وا . أKLا تفاص�ل ع� نbا_ات م�ف<لة لالب�اء وال�2ات
وUعـKهA أ|هـ� تhف/هـA مـ� ال-ـZلAX 'الفـ<ل . ”على ال$bار.ة في أح�اث سXاسXة في ف-�ة حZاسة ج�ا

ردا علـى بXـان ال2ل�Lـة 'ـادر عـ�د . هeا االن-قاد لل$�ی��� لZL A?ل فـي أحـ�اث سـا'قة. ب�� ال���2 وال�2ات
 ، نم� م�ی� ال$�ارس ال�ان��ة الى عق� لقاء م-ع�د ال�قافات شارك ¢Xه یهـ�د وعـ�ب، م-ـ�ی�� وعل$ـان�� ن f

  . ال-ي ج#ء م�ها L$� في الhي اإلسالميlج� '$�ازاة ال$��Zة ال�ه�دLة
بXــان ال2ل�Lــة الــfe تــA إرســاله ال\$ــxX ال$اضــي Lفــ<ل مgــان ال$�ــ<ات لألب�ــاء وال�2ــات، ال-ــي 

مــZارات ال$ــ��Zة لل?�ــ��Z ال-ــي ســ-2�أ فــي . ســ-ع$ل فــي وســ� ال$�ی�ــة بــ�ءا مــ� الــZاعة ال�ا'عــة عــ<�ا
Xعق� فــي ســاحة حــائ� ال$�gــى فــي الــZاعة الــZاعة ال\امــZة وال�ــ<ف وســ-�-هي 'ــال-?$ع العــام الــfe ســ

D?L اإلشارة الى أن الف<ل ب�� ال?���Z في م��Zة األعـالم، ال-ـي تـbارك بل�Lـة القـ�س . الZا'عة مZاء
  .ووزارة ال-علAX في ت�/X$ها، ال Lع� أم�ا ج�ی�ا

.ة م� غ�� ال�اضح ما إذا .ان� ال2ل�Lة فق� تعل� عـ� مـZارات ال$ـ��Zة أم أنهـا تـ�ع�نا لل$ـbار“
ال$��Zة م\-لف عل�ها “ال�ان��ة في الق�س، ی�رام حایAX، ” ز�v“، قال م�ی� م�رسة ”في هeه ال$�اس�ات

هـeه الـ�Zة هـeا . داخل القoاع ال�هـ�دf ألنهـا ت$ـ� فـي الhـي اإلسـالمي وUـD2Z االسـ-ف#از الـgL fe-�فهـا
األفــKل االم-�ــاع عــ� وUــD2Z قابلXــة االنف?ــار الــb�ی�ة فــي ال$�ی�ــة .ــان مــ� . ال$�ضــ�ع أك�ــ� حــZاسXة
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 DZائـ{ م\-لفـة، .ـل واحـ� حـ�o' ـاء یـ�م القـ�سXـ� إحg$L ة، وال-أك�ـ� 'أنـه��Zار.ة فـي ال$ـbع ال$ـX?bتـ
  .”_��ق-ه وLT$انه

ــ  ــى أنــه دعــ�ة لـ ــة عل L�ــان ال2ل Xب �Zــي “مــ�ی� م�رســة آخــ� فــhــة علــى الLادة یه�دXا|هــار ســ
ــة، واالع-ــ�ا. اإلســالمي ــة ال$�ی� ــ� مgان ــات الــgZانXة ال$\-لفــة وتoــ��� بــ�ال مــ� م�اقــbة تعق� ف 'ال-?$ع

ال g$Lـ� ال-عامـل مـع اإلعـالن عـ� “. ”ال$��Zة تع�2 عـ� عـ�م حـZاسXة صـارخ. حZاسXة أعلى ل$�اقفها
هـeه مـ��Zة اسـ-ق�اء، یـ-A ”، م�ی�ة م�رسة قالـ� إن”نو.أن األم� ی-عل{ '$اراث� الق�س” م��Zة اإلعالم“

  .”نأنا ال أس-Xoع ال-عاو مع اس-ف#از .هeا مع ال�¤�ة. AXاإلغالق خاللها على الع�ب هeا أم� غ�� سل
ت�ت��ـات “فـي ال�قاشـات ال-ـي جـ�ت بـ�� ال$ـ�ی��� وال2ل�Lـة، ق�ـل لهـA إن األمـ� ی-علـ{ بX2ـان عـ� 

وهل . ل$اذا D?L ف<ل ال$�<ات وال$��Zات ب�� ال?�l :“��Zفي هeه الhالة، سأل� م�ی�ة أخ�. ”ال�h.ة
  .”.اعKاء في سلB ال-علAX، شيء مع�� ل�ق�له ع� ال$�ض�ع ال�X$ي؟أم� تق�ي أم أنه ی�ج� ل�ا، 

ــة، دعــا مــ�ی� م�رســة  L�ــان ال2ل Xردا علــى ب“vومــ�ی�ة م�رســة ” ز�ــ ،AXــ�“ال�ان��ــة، حــای ” یــ� ب�
سـXعق� فـي ” اح-فـال تـZامح“ال�ان��ة، اف�ات م��ـ�، _ـالب وأولXـاء أمـ�ر وأعـKاء فـي سـلB ال-علـAX الـى 

هeا اللقاء Lعxg ر¤�ة أعKاء سـلB ال-علـAX مـ� “. Xة في م�ازاة م��Zة األعالم الع�U–ال$�رسة ال�ه�دLة 
، .-ـD فـي الـ�ع�ة، ”نكل القoاعات 'Xhاة مb-�.ة على قاع�ة االح-ـ�ام ال$-�ـادل وال-عـاو م-عـ�د ال�قافـات

هeه هي ف�ص-�ا ن�h قادة ال-علAX في الق�س إلس$اع مق�لة تعلX$Xـة، م-��عـة، تـKع ال2ـ�یل ل$ـا hLـ�ث “
وحDZ أقـ�ال مـ<�ر مoلـع فـإن بXانـات مـbابهة عـ� مـ��Zة األعـالم أرسـل� . ”في ال$�ی�ة في هeا ال��م

، تOث� في اس-ع�اد ال$�ارس ال ی�ج� ه�ـا تX2oـع “. lاKLا في ال$اضي، وس�-A إرسالها ق2ل م�اس�ات اخ�
A، والX2ـان هـeا لـxX حـ�ث إلدارة ال-علـDZh' ، :“X ال$ـ<�ر الـfe أضـاف”للف<ل، بل ه� وصف لل�قائع

  .”ن�b ب�اء على _لD قAZ األمان
fإ'ــالغ مـ�ی� ال$OســZات، م�ل$ــا فـي .ــل ســ�ة، عــ� “مـ� بل�Lــة القــ�س ورد أن الX2ـان اســ-ه�ف 

ت�ت��ات ال$��Zة، م�ل$ا تق�رت مـ� ق2ـل ال$�/$ـة ال-ـي تعقـ�ها، ومـ� أجـل االسـ-ع�اد لل-غ��ـ� فـي مـZارات 
الfe ه� جهاز تع�دf مh-�م وه� م� األجه#ة األفKل نن�h ف\�رو '?هاز ال-علAX في الق�س، . ال�h.ة

 .في ال�ولة
 ٢٥ ص١٠/٥/٢٠٢١الغ� 

***** 
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 اخبار باالنجليزية
King condemns Israeli violations, escalations 

at Al Aqsa Mosque 
 

By JT - AMMAN — His Majesty King Abdullah on Sunday condemned the Israeli violations 
and escalatory measures at Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif, stressing the need to cease 

these dangerous provocations against Jerusalemites, which contravene international law and 
violate human rights. 

In a phone call with Palestinian President Mahmoud Abbas, King Abdullah expressed rejection 
of the Israeli authorities’ attempts to change the demographics in East Jerusalem and alter the 

historical and legal status quo, stressing the need for Israel to abide by international 
humanitarian law, according to a Royal Court statement.  

His Majesty reaffirmed Jordan’s ongoing efforts to safeguard Islamic and Christian holy sites 

in Jerusalem, and the city’s Arab and Islamic identity. 

The King said Israel must stop its illegal measures to expel the families of Sheikh Jarrah 

neighbourhood, which violate international humanitarian law, stressing that Jordan is 

dedicating all efforts to support the steadfastness of Jerusalemites and the families of Sheikh 

Jarrah in keeping their legitimate properties and preventing their forced expulsion, the 

statement said. 

His Majesty highlighted the importance of continued coordination with Arab states and all 

active stakeholders to put a stop to Israeli violations in East Jerusalem and Al Aqsa Mosque/Al 

Haram Al Sharif. 

The King reaffirmed Jordan’s firm stance towards the Palestinian cause, and its full solidarity 

with the Palestinians as they seek to gain their just and legitimate rights, stressing that the two-

state solution is the only way to end the Palestinian-Israeli conflict, and achieve a just and 
lasting peace. 

2021-5-9Jordantimes  

***** 
Legislature, gov't say diplomatic efforts ongoing to end 

occupation authorities' attacks on Jerusalem 
 

Palestinian devotees pray on Laylat Al Qadr (Night of Destiny) outside the Dome of the Rock 

in Jerusalem's Al Aqsa Mosque compound during the Muslim holy month of Ramadan on 

Saturday (AFP photo) 
AMMAN — Lower House Speaker Abdulmonem Oddat said on Sunday that communications 

were ongoing with Arab and Islamic legislatures to form a unified position to support the 
resilience of Jerusalemites against "racist practices" of the Israeli occupation government and 

extremist Jews. 
Speaking to the government-owned Al Mamlakah TV, Oddat said that attacks by Israeli forces, 

settlers and extremist Jewish organisations against residents of Jerusalem's Sheikh Jarrah 
neighbourhood with the aim of forcing them evict their homes are "just clear proof for Israel’s 

racism".  

He expressed hope for a multilateral Arab position at the level of parliaments to expose these 

practices and form a decisive international stance against these violations that defy all 

international agreements.  

Also on Sunday, the Foreign Ministry stressed that the Kingdom is moving ahead with its 

efforts at all levels to stop Israeli violations at Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif and attacks 

against Jerusalemites in the occupied East Jerusalem.  

Foreign Ministry Spokesperson Deifallah Fayez said that Jordan, based on the historical 

Hashemite custodianship over Islamic and Christian holy sites in the city, will continue 
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devoting potential to protect holy sites and their Islamic and Christian Arab identity, as well as 

protecting the historical and legal status quo. 

Fayez said that the ministry was in daily contact with Israeli occupation authorities to stop their 

violations and attacks against Al Aqsa Mosque and worshippers, noting that the ministry is also 

contacting Palestinians to coordinate stances to compel Israel to stop its violations, according to 

a ministry statement.  
As for Sheikh Jarrah neighbourhood, the spokesperson said that the ministry, as part of efforts 

to help residents preserve their legal possessions in the area, had sent a formal notice to Israeli 
foreign ministry, expressing the Kingdom’s rejection of Israeli authorities’ attempt to evict 

residents. 
The Kingdom and Palestine have jointly requested the Arab League to hold an extraordinary 

session at the ministerial level on Tuesday to discuss the developments in Palestine, the 
statement said.   

Also on Sunday, Palestinian Foreign Minister Riyad Al Maliki called on Palestinian 

ambassadors to coordinate with their Jordanian counterparts in contacting foreign ministries, 

decision making centres and parliaments of hosting countries to explain the developments in 

the occupied Jerusalem and the continuous Israeli attacks.  

In a statement cited by Petra, Maliki said that this joint action of ambassadors is part of joint 

efforts to mobilise the biggest international pressure possible on the occupation state and make 

it stop its aggression and systematic violation of the international law and the Human Rights 

Law against Palestinians in the occupied Jerusalem. 

Jordantimes 9-10-2021 

***** 
Arab foreign ministers to convene on Israeli 

assaults in Jerusalem 
 

CAIRO, Sunday, May 9, 2021 (WAFA) - The Council of the Arab League is scheduled to hold 

an extraordinary session on Tuesday to discuss the latest Israeli assaults in Jerusalem. 

The General Secretariat of the Arab League announced that an extraordinary virtual session 

will be held at the level of Arab foreign ministers, at the request of Palestine in the wake of the 

current Israeli crimes and assaults against Palestinians and Al-Aqsa Mosque compound in the 

occupied city of Jerusalem. 

Assistant Secretary General of the Arab League, Hosam Zaki, said that the ministers are set to 

discuss the grave Israeli assaults against worshippers at Al-Aqsa as well as the forced 

expulsions of a number of Palestinian families from their houses in Sheikh Jarrah, while noting 

that these assaults and expulsions fall within Israel’s systematic policy to obliterate the 

Palestinian identity of Jerusalem and change legal and historical status of its holy sites. 
2021-5-9WAFA  

***** 
President Abbas discusses Jerusalem tensions with 

Jordan’s King Abdullah 
 

RAMALLAH – President Mahmoud Abbas today discussed with Jordan’s King Abdullah II 
the simmering tensions in the occupied city of Jerusalem. 

They discussed in a phone call the latest developments on the Palestinian arena, with particular 
focus on the Israeli police and settler attacks against Palestinian worshippers and restrictions on 

the latter’s access to Al-Aqsa Mosque compound in addition to the forced expulsions of 

Palestinian families from their houses in Sheikh Jarrah neighborhood. 

They agreed to continue their coordination and action at all forums in order to halt the Israeli 

occupation authorities’ attacks against Jerusalem, its holy sites and Palestinian residents. 
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Palestinians in Jerusalem held protests in the recent days in solidarity with 40 Palestinians, 

including 10 children, who face the imminent risk of being kicked out from their homes in the 

Sheikh Jarrah neighborhood to replace them with entirely Jewish settlers. 

Palestinians are expected to proceed with their protests throughout the week and into the next 

as they attempt to save their neighborhood. 

The Israeli Supreme Court, which could be liable for war crimes its policies supporting the 
dispossession and forcible transfer of Palestinians, a war crime under international law, 

postponed a ruling on the case to next Monday, which happens to also be Israel's Jerusalem 
Day, celebrating the occupation of East Jerusalem following the 1967 war. 

Since Israel occupied East Jerusalem in the 1967 war, Israeli colonial settler organisations have 
claimed ownership of the land in Sheikh Jarrah and have filed multiple lawsuits to evict 

Palestinians from the neighbourhood since 1972. 
Tensions have escalated in Jerusalem since the start of the holy Muslim fasting month of 

Ramadan, with night-time clashes between police and worshippers in the East Jerusalem 

following the police decision to ban people from sitting on the stairs outside Bab al-Amoud, 

also known as Damascus Gate, under the guise of implementing the coronavirus restrictions, 

and its decision to disconnect the power supply to the call to prayer at the mosque compound. 

For many Palestinians in Jerusalem and across the occupied Palestinian territory, Ramadan is 

directly connected to the Al-Aqsa Mosque. 

The Al-Aqsa Mosque compound houses both the Dome of the Rock and Al-Aqsa mosque and 

is considered the third holiest site in Islam. 

Al-Aqsa is located in East Jerusalem, a part of the internationally recognized Palestinian 

territories that have been occupied by the Israeli military since 1967. 

2021-5-9WAFA  

***** 
 

UN urges Israel to show 'restraint' in East Jerusalem 
 

The holy city, which contains sacred sites for Jews, Muslims and Christians, has been rocked 

by violence over the past three days. An Israeli march laying claim to the whole of Jerusalem is 

set to go ahead on Monday. 

The UN has urged Israel to exercise "restraint" as tensions rise between Israelis and 

Palestinians over the contested area of East Jerusalem, with clashes leaving more than 300 

people wounded in recent days. 
UN Secretary General Antonio Guterres wants the Israeli government to halt all demolitions 

and evictions from the neighborhood of Sheikh Jarrah, his spokesman said. 
There are fears among world powers that Monday could trigger more fighting between both 

sides. 
Israeli officials have approved a march known as Jerusalem Day in which participants support 

Israel's claim to the whole of the holy city. 
Palestinians hope East Jerusalem will be the capital of any future state, while Israel says the 

city should remain undivided.  

Washington raises "serious concerns" about unrest 

White House National Security Advisor Jake Sullivan called his Israeli counterpart, Meir-Ben 

Shabbat, on Sunday to under Washington's "serious concerns" about the situation there. 

He urged Israel “to pursue appropriate measures to ensure calm during Jerusalem Day 

commemorations,” according to a statement by National Security Council spokeswoman Emily 

Horne. 

The march is considered as highly provocative by Palestinians as it celebrates Israel's 

occupation of East Jerusalem, which it captured in the 1967 Six Day War. 

The route also goes through the Muslim quarter, close to the al-Aqsa mosque, to the holy 

Jewish site of the Western Wall. 
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Amos Gilad, a former senior Israeli military official, told Army Radio that the parade should be 

canceled or kept away from Damascus Gate. 

"The powder keg is burning and can explode at any time," he said. 

Prime Minister Benjamin Netanyahuon Sunday defended Israel's response to the protests and 

rioting in east Jerusalem. 

"We will uphold law and order — vigorously and responsibly," Netanyahu said ahead of a 
weekly cabinet meeting, while vowing to "guard freedom of worship for all faiths." 

Pope Francis, in his weekly Sunday mass, also urged calm from both sides. 
"Violence only breeds more violence," he told worshippers in St Peter's Square in Rome. 

2021-5-10) DW(Deutsche Welle  

 *****  

EU and US urge Israel to defuse Jerusalem violence 
 

The EU and US have voiced alarm over growing violence in Jerusalem, while urging Israel to 
curb settlement expansion. 

Three nights of unrest in the city, which erupted on Friday (7 May), have left over 300 people 
and dozens of policemen injured. 

Rocket fire from Gaza on Sunday and Israeli air-strikes also indicated the violence was 
spreading. 

The clashes broke out over Israeli plans to evict Palestinian families from the Sheikh Jarrah and 
Silwan neighbourhoods to make way for Jewish settlers. 

And they could get worse on Monday, when Israeli nationalists plan to march through the Old 

City in a regular event which Israeli prime minister Benjamin Netanyahu has said should go 

ahead anyway. 

"We emphatically reject the pressures not to build in Jerusalem," amid recent plans to build 540 

new homes for Jewish settlers, on top of the eviction case. 

The Middle East Quartet, an international club of mediators involving the EU, Russia, the UN, 

and the US called on "all sides" to stay calm. 

But their statement placed the burden of responsibility on Israeli authorities to defuse the 

situation. 

"We call upon Israeli authorities to exercise restraint and to avoid measures that would further 

escalate the situation during this period of Muslim Holy Days," they said in a joint statement. 

The Jerusalem evictions "will only escalate the already tense environment", they added. 

And an EU spokesperson struck the same note in a separate communiqué. 
"The European Union calls on the authorities to act urgently to de-escalate the current tensions 

in Jerusalem," the EU said. 
"The situation with regard to the evictions of Palestinian families in Sheikh Jarrah and other 

areas of East Jerusalem is ... of serious concern. Such actions are illegal under international 
humanitarian law and only serve to fuel tensions on the ground," the EU added. 

The US criticism of Israeli authorities marked a change in tone from the previous White House 
of former president Donald Trump, which said settlements were legal and which endorsed 

Israel's unilateral claim to Jerusalem by moving the US embassy there from Tel Aviv. 

But despite the change, there is no sign the US is planning to do a U-turn on the embassy move. 

Euobserver 10-5-2021 

***** 
Hundreds of Palestinians in Jerusalem wounded, 

Israel vows to restore calm 
 

Israel vowed Sunday (9 May) to restore order in Jerusalem after hundreds of Palestinian 

protesters were wounded in weekend clashes with Israeli security forces, as a key court 

hearing on a flashpoint property dispute was postponed. 
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The area around the revered Al-Aqsa mosque has seen several nights of violence, the worst 

since 2017, fuelled by a years-long bid by Jewish settlers to take over nearby Palestinian homes 

in Israeli-annexed east Jerusalem. 

Israeli police again faced off against mostly young Palestinians at several locations in east 

Jerusalem late Sunday. 

Police fired stun grenades and “skunk” water cannons spraying foul-smelling water at 
Palestinians outside the Old City’s Damascus Gate and scuffled with youths in the Sheikh 

Jarrah neighbourhood, amid other isolated flare ups across the area. 
The Palestinian Red Crescent reported a total of seven injuries from Damascus Gate and 

Sheikh Jarrah, including four hospitalisations. 
But the Israeli role in the hostilities — especially Friday’s clashes at the Al-Aqsa mosque 

compound, Islam’s third holiest site — has met widespread criticism. 
‘Escalatory practices’ 

All six Arab nations that have diplomatic ties with Israel — Egypt, Jordan, the United Arab 

Emirates, Bahrain, Morocco and Sudan — have condemned the Jewish state over its weekend 

aggression at Al-Aqsa. 

In Jordan, the custodian of Jerusalem’s holy Islamic and Christian sites, King Abdullah II 

issued a statement condemning “Israeli violations and escalatory practices at the blessed Al-

Aqsa mosque”. 

The Jordanian and Egyptian foreign ministries both summoned Israeli envoys on Sunday to 

lodge protests over the Al-Aqsa unrest. 

Amid growing international calls for a de-escalation, Tunisia said the UN Security Council was 

to hold a closed-door meeting Monday, at its request, on the violence. 

According to the Red Crescent, a total of more than 300 Palestinians were wounded on Friday 

and Saturday nights, some hit by rubber bullets and stun grenades. 

The UN children’s agency UNICEF said that over two days, 29 Palestinian children had been 
injured in east Jerusalem, including a one-year-old. 

Eight Palestinian children have been arrested, it added. 
Israeli police say they have been targeted with fireworks, rocks and other projectiles, causing 

several injuries. 
Court case delayed 

Weeks of unrest in east Jerusalem, which Palestinians claim as their future capital, has multiple 
causes. 

But much of the recent violence stems from a long-running legal effort by Jewish settler groups 

to evict several Palestinians from their homes in Sheikh Jarrah. 

A lower court ruling earlier this year backing the settlers’ decades-old claim to the plots 

infuriated Palestinians. 

A Supreme Court hearing on a Palestinian appeal had been set for Monday, but the justice 

ministry said Sunday that in light of “all the circumstances” it would delay the hearing. 

But Jerusalem remained on edge ahead of a march planned for Monday to commemorate 

Israel’s takeover of Jerusalem in the 1967 Six-Day War, an anniversary known as Jerusalem 

Day in the Jewish state. 

Old City shopkeeper Mohammad said Israeli police told him he must close Monday afternoon, 

when Israeli Jews plan to march with Israeli flags to mark Jerusalem’s “reunification”. 

Israel annexed east Jerusalem following the 1967 takeover, a move not recognised by most of 

the international community. The unrest has spread across the Palestinian territories, including 
demonstrations and clashes in the occupied West Bank. 

Palestinian president Mahmud Abbas expressed “full support for our heroes in Al-Aqsa”. 
Hamas Islamists who control the Gaza Strip have voiced support for the Palestinian protesters 

and warned Israel of retribution if evictions proceed in Sheikh Jarrah. 
Hamas chief Ismail Haniyeh called Sunday for a united Arab and Muslim response against 

Israel’s “provocative desecration of the sanctity of (the) Al Aqsa Mosque”. 

2021-5-10Euractiv  
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March in London in support of Jerusalemites 
 

About two thousand people participated on Sunday in the demonstration organized by 

the Palestinian organizations in Britain in solidarity with Palestine, according to the 

journalist Adnan Humaidan.  

Participants raised Palestinian flags and banners denouncing the crimes of the Israeli 

occupation in Jerusalem and chanted slogans in support of the rights of Jerusalemites. 

Humaidan stated that the marchers wanted to send two messages, the first one is the 

need for the British government to take a stand against Israeli crimes in Jerusalem.  

“The second message to the Palestinians in Jerusalem is that we are in solidarity with 

you and that we will not abandon you”, he added.  

Since the beginning of the month of Ramadan, the Israeli occupation police have 

escalated their attacks against Al-Aqsa Mosque, the Jerusalemites and the residents of 

the Sheikh Jarrah neighborhood who are threatened with forced eviction. 

These occupation attacks resulted in the injury and arrest of hundreds of citizens during 

the past few days. 
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Switzerland: Expulsions of Palestinians from 

Sheikh Jarrah violate international law 
  

BERN, Sunday, May 9, 2021 (WAFA) – Switzerland today condemned the expulsions of 

Palestinian families from Sheikh Jarrah and other parts of East Jerusalem as in violation of 

international law. 

The Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) stated in a press statement that it “is 

very concerned about the escalation of violence in Jerusalem, particularly on the Haram al-

Sharif and in Sheikh Jarrah” as it called “restraint at this sensitive time”. 

“The FDFA calls again on all sides to act immediately to defuse the tensions,” the statement 

added. 

It added that “the escalation of violence in the Middle East is of great concern” as it made 
reference to the nighttime clashes between Israeli police and Palestinian worshippers since the 

start of the Ramadan over the police decision to ban people from sitting on the stairs outside 
Bab al-Amoud and disconnect the power supply to the call to prayer at the mosque compound 

as well as over the forced expulsions of 40 Palestinians from their homes in the Sheikh Jarrah 
neighborhood to replace them with entirely Jewish settlers. 

“The FDFA calls all parties to act immediately to defuse tensions and to refrain from 
provocative actions or rhetoric. The expulsions of Palestinian families in Sheikh Jarrah and 

other areas of East Jerusalem, which are not in conformity with international humanitarian law, 
are further fuelling tensions.” 

“For the FDFA, the preservation of the historic status quo on the Haram al-Sharif/Temple 

Mount and the peaceful coexistence of all residents of Jerusalem must be guaranteed in 

accordance with international law,” the statement read. 

“The search for a negotiated two-state solution in accordance with international law and 

internationally agreed parameters is one of the priorities of the Federal Council's MENA 

Strategy 2021–24. Switzerland remains ready to assist the parties in resuming dialogue.” 
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SA condemns Israeli attacks on Palestinians in 

Occupied Jerusalem 
 

The South African government and the country’s ruling party have strongly condemned 

the Israeli army’s attacks on Palestinian worshippers praying at the Al-Aqsa Mosque, 

and the Israeli government’s planned evictions of Palestinians from the Sheikh Jarrah 

neighborhood in occupied East Jerusalem to make way for illegal Israeli settlements. 

In a statement released on Saturday, South Africa’s Department of International 

Relations and Co-operation reiterated that “Israel’s actions are in stark violation of 

international law, also a disregard of international humanitarian law and UN Security 

Council Resolutions.” 

“It is perplexing that during these unprecedented times, as the international community 

addresses the global challenge of the COVID-19 pandemic. Israel is exploiting the 

situation to advance its de facto annexation of Palestinian land. These acts are not only 

illegal but also risk undermining the viability of a negotiated two-state solution and will 

have negative consequences on the entire peace process,” the statement read. 

On Sunday morning, Lindiwe Zulu, head of the ANC’s International Relations 

committee, also condemned the Israeli army’s brutal crackdown on worshippers at the 

Al-Aqsa Mosque. Zulu, together with ANC spokesperson, Pule Mabe, called on the 

United Nations to “put relentless pressure on the Israeli regime to stop its campaign of 

systematic repression and ruthless brutality against the people of Palestine.” 

Pule and Zulu urged the international community “to rise to the occasion and stop 

apartheid Israel from expanding its illegal occupation of Palestinian lands and property, 

and ensure that apartheid Israeli is held accountable for perpetrating crimes against 

humanity. Apartheid Israel cannot continue to violate international law with impunity.” 

The South African BDS Coalition deplored international silence on the attacks on Al-

Aqsa. “Would we hear the same silence from the world and South Africa if Muslims or 

Christians attacked a synagogue congregation on a Jewish holiday,” asked the group’s 

spokesperson, William Shoki. 

The group also called on South Africa’s Minister of International Relations, Naledi 

Pandor, to immediately issue a demarche to the Israeli ambassador in Pretoria 

expressing the anger of the South African government and people at these acts of state 

terror and crimes against humanity by Israel.  
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Pakistani Premier condemns Israeli aggression against 

Palestinians in Jerusalem 
 

ISLAMABAD – Pakistani Premier Imran Khan today strongly condemned the Israeli 

aggression against Palestinians at Jerusalem’s Al-Aqsa Mosque compound. 
“Strongly condemn Israeli forces' attack especially during Ramazan on Palestinians in Qibla-e-

Awaal, Al-Aqsa Mosque, violating all norms of humanity and International law” he tweeted. 
He reiterated support for the Palestinian people and called for immediate international action to 

protect Palestinians and their legitimate rights. 
“We reiterate support for the Palestinian people. The international community must take 

immediate action to protect Palestinians and their legitimate rights.” 
WAFA 9-5-2021 
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