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 ّال!�ض�عات ال�اردة في ال+ق��� تع�0 ع# وجهة ن-� ,+ابها. 
 لفق�ات مــ# أصلی+= ال+�8ف م# ق0ل الل:9ة %اخ+8ار %ع7 ا 

Aذل C9اسـ+Eع7 ال!قاالت أو األخ�ار ال+ي ت�د في ال+ق��� ل%  
 .مع ح:= ال+ق��ـ� وم�ض�عه

 ـاب أو+Iال+ق��� %ع7 ال!قاالت ال!+�ج!ة ل #E!Jة م# تKّالغا 
 ّمف��I# غ�EET# وSس�ائEلEE# ه� إب�از وجهة ن-� هNالء الI+ـاب

  ئ م!ا ی+Wح للقارســ�اء ال!�N�ة أو ال!عارضة لWXاسة إس�ائEل،
  .ف�صة اإل^الع على وجهات ال9-� ال!]+لفة

 و القـ�س %إصـ�ارNaـة لــWIا النتقـ�م الل:9ـة ال!لdخ�ـار األ+ق��ـ�  هــe ــ�ميEال
یـ�زع علـى ال!عE9ـE# وال!ه+!ـE# إضـافة إلـى ت�ز�عـه علـى نgـ� %faل ورقـي 

  . ألف نX]ة إلI+�ونWة٢٥٠
 ة مالK8له ال+ق��� أK #!ع� الل:9ة أن ت+لقى مXح-ـات أو اق+�احـات، ,!ـا و�

Cالل:9ة %إرسال ال+ق��� ل!# ی�غ Cت�ح.  
  9ة علىE0!ال+�اصل مع الل:9ة على اله�اتف وال!�اقع ال #f!K اتKه الغاdوله

  .غالف هdا ال+ق���
  

  
  نالل:9ة ال!لWIة لNaو الق�س
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�+g!الk  
  االردن والق�س

 e�ال9ار: ال8فـ% �Elخ Cلة لع+g!ة %الق�س الWmل الالش�E٥  اس+!�ار م!ارسات إس�ائ  
 "خ ج�اح" أوقاف الق�سWaان� ألهالي الX!األردن ال rsم� #!t٦  ی  

  

  نشNو سWاسWة
 "خ ج�اح"ال�9ابWaة في الق�س والWaحاس= ت:اه م!ارسات االح+الل ال�ح rs�!٧   ی�ع� ل  
 خ ج�احاالحWaة حي الWIقة مل�Xه# ال+ و�� ل+!K ليE٨  +الل اإلس�ائ  
 ة في الق�سWلEال:�ائ= اإلس�ائ xgة ل�WTال:امعة الع� y١٠  ئاج+!اع ^ار ل!:ل  
 �fاألردني في م�س �EفXال:  #ElXأل� جه�ا %ال�فاع ع# فلK #ل Aادة ال!لW{% ًاألردن

  ١١  وال!ق�سات
 اlت #ElXة فل�g+!ولي األم= الNXم Cكل�g+ع %ال��Xج�ائ= االح+الل  ال rsل�

  ١٢  وال!E9^�+X# في حي الWaخ ج�اح
 ة!fg!ق�م� رده= للK خ ج�احWaنأهالي ال :#E9^�+X!صفقة مع ال e١٣  رف7 أل  

  

  في الق�س الWs�aة االخ�Eة ردود على االع+�اءات االس�ائEلWة
 ةWة ودولW!Wة واقلWT١٤  ردود ع�  

  اع+�اءات
 ليق�ات االح+الل اإلس�ائE #aفة  تJح!لة م�اه!ات واع+قاالت في م9ا^� م]+لفة %ال

  ٣٦   والق�سالغ�WTة
 اء %الق�س االح+اللWغل� %اب الع!�د وأحK �األح#E9^�+X!ة لل�EXم #E٣٦   ل+أم  
  #م �tأك CE8األق8ى و� �:X!ال =g+قK ا١٥٠االح+اللW9ElX٣٧   فل  
  افالت القادمة م# أراضي الـg9ع ال!K األق8ى ال�٤٨االح+الل �:X!٣٧  ص�ل لل  
 ح!لة اع+قاالت في الق�س #aK ٣٨  االح+الل  
  ة في حي �̂aوال #E9^�+X!خ ج�اح«اع+�اءات م+:�دة للWa٣٨  «ّال  
 لة+g!٣٩  ح!لة اع+قاالت في الق�س ال  
 �!اء إصا%ة خالل م�اجهات مع االح+الل في ٦٤: الهالل األحW٤٠   الق�سأح  

  
  



  

 
٤

  تقار��
 ان في األق8ى ال!�اركًألفا أدوا صالة ال:! ٧٠Jة م# رم!W+E٤٠  عة ال  

  فعالWات
 األق8ى ال!�ارك �:X!ان ن�8ة لل+E9امJ٤١  وقف+ان ت  

  آراء ع�WTة
 ةgورة ال!ل�Jة الW9ElX٤٢  االن+فاضة الفل  
 ةWة ال�ولWة ال:9ائ!fg!خ ج�اح ورفعها أمام الWaة الWJ٤٣  ت�و�ل ق  

  اخ�ار %االن:لE �ة
 Forced eviction of Sheikh Jarrah residents war crime' ٤٥  
 Fayez denounces Israeli 'barbaric practices' against Palestinians - 

Hundreds take to streets in solidarity with Palestinians, Sheikh Jarrah 

residents ٤٥  
 New protests called after Jerusalem clashes wound over 200 ٤٧  
 Palestine requests urgent Arab League meeting over escalation in 

Jerusalem ٤٨  
 World reacts to Jerusalem's Al-Aqsa Mosque clashes ٤٨  
 Number of injured in clashes rises to 90 in East Jerusalem ٥٠  
 UN statement on forced evictions in East Jerusalem ٥٠  
 EU spokesperson admonishes Israel for Jerusalem unrest ٥١  
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  االردن والق�س
e�ال9ار: ال8فـ% �Elخ Cلة لع+g!ة %الق�س الWmل الالش�Eاس+!�ار م!ارسات إس�ائ  

  

�E^ أك� – ماج�ة أب�  ،e�ـ# الـ8ف!Kأ #ETو ال!غ+ـ�Nـة وشـWالـ�زراء ووز�ـ� ال]ارج yWرئـ Cننائـ
ي الWaخ ج�اح في الق�س ال!g+لة مـ# بEـ�ته= ج��!ـة K:ـC أن ی+gـ�ك أمy ال:!عة، أن ت�حEل أهالي ح

  .ًال!:+!ع ال�ولي ف�را وTفاعلWة ل!9عها
ت�حEل أهل الWaخ ج�اح م# م9ازله= ج��!ـة K:ـC أن «وقال ال8ف�e في تغ���ات على ت��+� إن 

  ».K!9ع العال= ح�وثها
 e�ا«وأضاف الـ8ف �Iـل هـ= ال!ـالEال!هـ�دو %ال�ح �E9ElXنالفلـ ن نلـ�aع�E لE0ـ�ته= ,!ـا ت0tـ� ن

#ElXة سل!ها األردن لألشقاء في دولة فلW!وثائ� رس«.  
قوقــال إن إســ�ائEل %ــ8ف+ها القــ�ة القائ!ــة %ــاالح+الل مل مــة وفــ� القــان� الــ�ولي %g!اKــة حقــ�  ن

  .الفلEE9ElX# في م9ازله= في حي الWaخ ج�اح
 e�ة و«وزاد ال8فWmل فـي م!ارسـاتها الالشـ�Eاتهـا االسـ+ف از�ة فـي القـ�س إن اس+!�ار إس�ائ�lخ

قال!g+لــة وان+هــاك حقــ� الفلــEE9ElX#، وT!ــا فــي ذلــA حــ� أهــل الــWaخ جــ�اح فــي بEــ�ته=، لعــC خElــ� 
  .»%ال9ار

 rsا ال�اعي إلى وWانl��Tا وWس�انSا وWالlKا واWا وال!انXأص�رته ف�ن edان الW0ال% e�ال8ف Cورح
eض�ورة إ^الق ت�gك دولي فـ�ر ل!9ـع «ل!g+لة، مN,�ا سWاسة االس+lWان الالش�Wmة في الJفة الغ�WTة ا

  .»ت�حEل الفلEE9ElX# م# م9ازله= في حي الWaخ ج�اح
ــل  ــ�م ال!9ـــازل وت�حEــ ــي وهـ ــ8ادرة األراضــ ــX+�^9ات وت�ســـع+ها ومـ ـــاء ال!ــ ـــ8ف�e إن ب9 ــال ال وقـ

aامل الفلEE9ElX# م# ب�Eته= م!ارسات الش�Wmة ت�Iس االح+الل وتق�ض ف�ص تgق�E الXالم العادل وال
  ....الfaK edل ض�ورة إقلW!Wة ودولWة

  
  ٢ صفgة ٨/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 

***  
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  یt!# م�rs األردن ال!Xان� ألهالي الWaخ ج�اح" أوقاف الق�س"
  

نیN,ــ� م:لــy األوقــاف والــNaو وال!ق�ســات اإلســالمWة فــي القــ�س أن ان+هاكــات االحــ+الل  –ع!ــان 
ة والق�ات اإلس�ائEلي ال!+8اع�ة %�g ال!X:� األق8ى  �̂aة م# ال�E0, ام ق�اتg+ال!�ارك وال+ي ,ان آخ�ها اق

ال]اصــة ال!�ج:ــة %الــXالح مــXاء أمــy ق0ــل عــWaة لEلــة القــ�ر %احــات ال!ــX:� األقــ8ى ال!�ــارك، وS^ــالق 
 �:X!في ال #EفI+وال!ع #E!ال8ائ #Eة وق9ابل الغاز ص�ب ال!8لW^اl!ة ال�Eصا%ةاألعSات مـ9ه= ومـ# و�aالع 

 �:Xا حــ�اس ال!ــWا إســالم�:Xقى مــ�Eســ �:Xا ال!ــdــة %ــأن هــWانTقــة ال�W{gــ� مــ# الEغK #األقــ8ى ال!�ــارك، لــ
   .خال8ا لل!Xل!E# وح�ه= ال Kق0ل القX!ة وال ال�aاكة

 مـ# شـه� رمـJان الفـEJل األواخـ�و�dgر ال!:لy م# م��ة هdه االن+هاكات ال!+8اع�ة في الع�aة 
 فــي القــ�س حEــx تع!ــل ســلlات   حــي الــWaخ جــ�احفــي ال!ــX:� األقــ8ى ال!�ــارك، وفــي مlWgــه خاصــة فــي

االحــ+الل %ــالق�ة علــى ت�حEــل عــ�aات األهــالي مــ# بEــ�ته= لــ8الح ج!�Wــات اســ+lWانWة م+�lفــة، فــي ج��!ــة 
#E9Xات ال�aع d9ت م�E0ه الdله #EEع�aال #EIال!ال #E9^الء ال!�اNحق� ه �X%ة ألgقواض.  

 dمة االح+الل به�fأن اس+!�ار ح% yال!:ل �,Nاتها االس+ف از�ة في  و��lة وخWmه ال!!ارسات الالش�
ال!X:� األق8ى ال!�ـارك وفـي م�ی9ـة القـ�س عامـة سـNEجج األوضـاع فـي ال!l9قـة، وعلـى ج!Wـع دول العـال= 

قال+�خل الف�ر ل�rs هdه ال!!ارسات وح!اKة حق� ال!�ا^E9# في ال!�ی9ة e.  
 ١٤الــWaخ جــ�اح، %!ــ8ادق+ها علــى و�ـt!# ال!:لــy م�sــr ال�fgمــة األردنWــة ال!ــXان� ألهــالي حــي 

اتفاWsــة بــE# وزارة اإلنــaاء وال+ع!Eــ� األردنWــة ســا%قا وأهــالي حــي الــWaخ جــ�اح، زودهــا بهــا األهــالي، وقامــ� 
ــXلEه= شــهادة ت0ــE# أن وزارة إلــىب+ــXلW!ها  ــة الفلــW9ElXة واألهــالي ومgــامEه=، ,!ــا قامــ� ب+ Wوزارة ال]ارج 

األون�وا إلنـaاء /الة األم= ال!+g�ة لغ�ث وتaغEل الالج�E# الفلEE9ElX# وال+ع!�E عق�ت اتفاWsة مع و,اإلنaاء
 وحـــ�ة ســـW9fة فـــي حـــي الـــWaخ جـــ�اح وعقـــ�ت اتفاWsـــات ف�دKـــة مـــع األهـــالي إلقامـــة مـــXاك# لهـــ= فـــي ٢٨

نو�dgر ال!:لy م# ان:�ار ال�fgمة اإلس�ائEلWة ل�ع�ات ال!+�lفE# الEه�د الdی# ی�ع� الى اق+gامـات  .الgي
X!k:� األق8ى ال!�ارك ی�م االث9ـE# القـادم فـي الtـام# والعـ��a# مـ# رمـJان بـ�ع� مـا KـX!ى یـ�م واسعة لل

ت�حE� الق�س، والed سfaWل ان+هاكا صارخا %�g ال!X:� األق8ى ال!�ارك و�gT ال!8لE# في األKام األخEـ�ة 
 ،#EفـI+وال!ع #E!اآلالف مـ# الـ8ائ �:Xم ال!ـNیـ xـEل حEJان الفـJال!�ار,ة م# شه� رم Aذلـ eدNEإلـىوسـ 

و��ع� ال!:لy هللا ع  وجل أن یـ+!= الـaه�  . أم�ر ال تg!� ع}�اهاإلىتأجWج األوضاع في ال!l9قة وج�ها 
 والع�WTة %ألف خ�E، وأن fKف ال�a وال-ل= ع# ال!X:� األق8ى ال!�ارك وع# ج!Wع اإلسالمWةالفEJل وأم+9ا 

dی# ءام9ــ�ا وع!لــ�ا ٱلــ8ل�g وذكــ�وا ٱ� ,Etــ�ا ّإال"ه قــال هللا تعــالى فــي مfgــ= أKاتــ .ال!ــXل!E# أی9!ــا وجــ�وا ً ٱل ُ َ َِ ِ َِ َ َُ ََّ ْ ْ َْ ََّٰ َِ ٰ ُ َ َ ِ َّــ
َنوٱن+�8وا م# %ع� ما �ل!�ا  وسWعل= ٱلdی# �ل!�ا أk م9قلC ی9قل�0 ُ َ َ َِ َِ ٍ َ َ َ َُ ُ ُ ََّ َ ْ َ ْ ُ َْ ِ َِّ ُ ْ َْ َ ُ َِ َ   )٢٢٧(الaع�اء " َ

  نم:لy األوقاف والNaو وال!ق�سات اإلسالمWة
  هـ١٤٤٢ رمJان ٢٦ال!�اف�  -  م٢٠٢١ أKار ٨لق�س ا

  ٢ صفgة ٩/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 
***  
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  نشNو سWاسWة
  ی�ع� ل!�rs حاس= ت:اه م!ارسات االح+الل ال�حWaة في الق�س والWaخ ج�اح"ال�9اب"

  

 دعا م:لy ال�9اب، األم= ال!+g�ة وال!9-!ات ال+ا%عة لها، واله�Eات ال�ولWة ذات العالقة -ع!ان 
  . ال�ولي إلى ات]اذ م�rs حاس= ب�جه م!ارسات االح+الل في الق�س حي الWaخ ج�احواالتgاد ال�0ل!اني

وأك� ال!:لy في بWان امy ال�0X أن الaعC األردني %}Wادة جاللة ال!لA ع0�هللا الtاني، K}ف %fل 
إمfاناته إلى جانC الaعC الفل9ElXي الaق�E في نJاله م# أجل نEل حق�قه ال!�aوعة، وم9ها حقه في 

امة دول+ه ال!X+قلة و عاص!+ها الق�س الr��a، وأنه س�Eاصل م# خالل ال�ئاسة، ول:9ة فلElX# الW9ابWة إق
ال+aاور وال+�EX9 مع الaعC ال�0ل!انWة الع�WTة وال�ولWة، ل+Efaل رأe ب�ل!اني دولي مXان� لg!اKة الق�س 

ال��7W، ح+ى ی9ال حق�قه وأهلها، وال�فاع ع# الaعC الفل9ElXي وتع �  ص!�ده في وجه االح+الل 
   .ال!�aوعة على ت�ا%ه ال�^9ي

وجاء في الW0ان إن م:لy ال�9اب األردني ی+ا%ع %اه+!ام وح�ص ش�ی�ی# ت�lرات ال�ضع في م�ی9ة 
نالق�س الr��a ، وخاصة االع+�اءات ال+ي ت!ارسها سلlات االح+الل اإلس�ائEلي، وال!X+�^�9 وال!9-!ات 

fفة، على س�l+!ة الKه�دEال الWه ال!!ارسات دلdته=، و�� في ه�Eالء على بW+خ ج�اح لالسWaان حي الk
eواضgا على أن ن-ام الف8ل الع�89 االس+lWاني faKل في ح� ذاته اع+�اء صارخا على ال}W= وال!�ادئ 

، ًوالق�انE# اإلنXانWة ال!9اهJة للع��89ة وتK�gا ساف�ا لالتفاWsات ال�ولWة، وخاصة اتفاWsة جrW9 ال�ا%عة
  .فJال ع# ته�ی� ق�اع� األم# والXالم واالس+ق�ار في ال!l9قة

ودعا ال!:لy األم= ال!+g�ة وال!9-!ات ال+ا%عة لها، واله�Eات ال�ولWة ذات العالقة واالتgاد ال�0ل!اني 
ال�ولي وW{Tة االتgادات إلى ات]اذ م�rs حاس= م# الWIان اإلس�ائEلي الed أعاد عقارب الXاعة إلى ال]لف 

، والع���89 م# ج�ائ= %�g ال���aة في الق� ال!اضي وناضل� في وه� ن K!ارس أ%aع ما ارت�Iه ال!g+ل� ن ن
سE0ل القJاء علWه أم= وشع�ب في أنgاء ال!ع!�رة إلى أن نd0 ال!:+!ع ال�ولي تلA ال!!ارسات وع!ل على 

  .ت��g!ها %fافة ال�سائل القان�نWة ال�ادعة
لى ال!�ا%El# ال8اب��# وال!�افعE# ع# الق�س ومق�ساتها وTعx ال!:لy ب+Wgة ف]� واع+ از إ

r��aا على ال�ول الفاعلة ، وح�مها الق�سي ال�Eتأث �tك األك�g!ف ه� ال�a!ا ال8!�د الdا أن ه�,Nم
وال!9-!ات ال�ولWة ,ي ت+g!ل مNXولWاتها ت:اه تلA االع+�اءات اإلس�ائEلWة ال+ي ت!d, yلA ح�مة شه� 

 yل، وت�نEJان الفJة على ح� س�اءرمWgWX!ة والWال!ق�سات اإلسالم.  
واك� م:لy ال�9اب أن الaعC األردني %}Wادة جاللة ال!لA ع0� هللا الtاني، K}ف %fل إمfاناته إلى 
جانC الaعC الفل9ElXي الaق�E في نJاله م# أجل نEل حق�قه ال!�aوعة وم9ها حقه في إقامة دول+ه 

ه س�Eاصل م# خالل ال�ئاسة، ول:9ة فلElX# الW9ابWة ال+aاور ال!X+قلة وعاص!+ها الق�س الr��a، وأن
وال+�EX9 مع الaعC ال�0ل!انWة الع�WTة وال�ولWة، ل+Efaل رأe ب�ل!اني دولي مXان� لg!اKة الق�س وأهلها، 
وال�فاع ع# الaعC الفل9ElXي وتع �  ص!�ده في وجه االح+الل ال��7W ح+ى ی9ال حق�قه ال!�aوعة على 

  )ب+�ا.(يت�ا%ه ال�^9
  ٣ص/٩/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 
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 االح+الل اإلس�ائEلي K!+ه# ال+ و�� ل�Xقة ملWIة حي الWaخ ج�اح
  

   م�اد الق�الة- ع!ان 
إن إسـ�ائEل ت�تIـC وع0ـ� » نقال أمE# عام الل:9ة ال!لWIـة لـNaو القـ�س ع0ـ� هللا ت�فEـ� ,9عـان 

ــادة ح�fمــة الW!ــE# االســ�ائ W{% ــة االســ+ع!ار�ة W9اتها األمXســNــع مW!0ــ� ن-ــام جlة، جــ�ائ= حــ�ب، وتWلE
  .ض� أهل9ا في أراضي فلElX# والق�س ال!g+لة م# ال��g إلى ال9ه�» األ%ارتهای�«

إن ما تق�م %ه اس�ائEل م# سWاسـة االسـ+Wالء علـى الE0ـ�ت واالحWـاء وال!!+لIـات «وأضاف ,9عان 
 الـWaخ جـ�اح داللـة أن في الق�س و^�د أهلها وت�^E# ال!E9^�+X# مfانه= ,!ا ه� الgال ال�Eم فـي حـي

اســ�ائEل تقــ�د ال!l9قــة إلــى حــ�ب دیW9ــة س+ــaعل العــال= وت9ــ�a ال�Iا¢Wــة فــي �ــل مlال�ــات دولWــة رافــJة 
#EEالم واألم# ال�ولXة للWmللع9ف ودا.  

وET# ,9عان، أن حي الWaخ ج�اح في م�ی9ـة القـ�س Kع+0ـ� مـ# أقـ�م أحWـاء ال!�ی9ـة خـارج أسـ�ار 
الgــ�م الق�ســي الــr��a، وتــ�Ea / %ــاب العــام�د وال!ــX:� االقــ8ى ال!�ــاركال0لــ�ة الق�K!ــة وTــالق�ب مــ# 

االح8ائWات العt!انWة إلى وج�د ال�EtI م# العائالت والfXان الفلEE9ElX# وملEI+ه= لهdا الgي، وق� %قي 
، حxE حاف-� علWه وعلى ه��+ه الع�WTة حاله حـال ١٩٤٨الgي وأهله ت�g اإلدارة األردنWة للق�س عام 

 ت= ت�Wsع اتفاWsة بE# االردن وم9-!ة االون�وا ت+J!# ١٩٥٦ ال�aقي م# م�ی9ة الق�س، وفي عام ال: ء
ب9ـاء الE0ــ�ت علـى أرض الــWaخ جـ�اح لالج�ــE# الفلـEE9ElX# القــادمE# مـ# ال!ــ�ن الفلـW9ElXة إلــى م�ی9ــة 

ئEلWة لل�ثـائ�  ب�أت سWاسة ال+ و�� وال+ �rW االسـ�ا١٩٦٧الق�س، ومع اح+الل م�ی9ة الق�س ,املة عام 
  .وأوراق الlاب� م# خالل االدعاء %!لWIة ال!E9^�+X# لهdا الgي ال!ق�سي الع�Tي

 Aلـ!K ة، إذWلEعق�د ض� االدعاءات االس�ائ d9ة مWائJخاض�ا مع�,ة ق #EEوزاد ,9عان، ان ال!ق�س
� االدعاءات  ووثائ� رس!Wة أردنWة تN,� ملEI+ه= للgي وتف١٨١٤9أهالي الق�س وثائ� عt!انWة مd9 عام 

eاالس�ائEلWة، ولI# %اع+�ار القJاء الع�89 االس�ائEلي غ�E ال!gای� ه� م# ی�ی� ال!aه� االس+ع!ار في  e
الق�س، و�Tوز دور لل:!�Wات االس+lWانWة ال+ـي تلقـى دع!ـا مـ# اللـ�Tي الـ8ه�Eني العـال!ي فقـ� صـ�رت 

#EEانه ال!ق�سfخ ج�اح م# سWaات العـائالت ق�ارات جائ�ة %!8ادرة اراضي حي ال�aیه�د عـ edاالم� ال ،
�E:وال+ه ���a+خ و^فل وام�أة %الWش #Eائة مق�سي ب!X!م# خ �tوأك.  

وتI!ــ# أه!Wــة حــي الــWaخ جــ�اح ال:غ�ا¤Wــة الهامــة %gــCX ,9عــان، لق�Tــه مــ# ال!ــX:� االقــ8ى 
س %اع+�ـاره ال!�ارك وTاب العام�د، و,dلA ل!�, �+ـه بـE# ال:انـC الـ�aقي وال:انـC الغ�Tـي مـ# م�ی9ـة القـ�

حلقــة اتــ8ال مه!ــة بــE# الEtIــ� مــ# األحWــاء وال!9ــا^� الفلــW9ElXة، وهــ� مl9قــة تــXعى اســ�ائEل ل90ــاء 
اني Kف+ــ� اراضــي  مــX+�^9ة فEهــا الك!ــال سWاســة االســ+lWان وال+ه��ــ� ل!�ی9ــة القــ�س وفــ�ض واقــع ســ̂�

 edة، األم� ال++aحل م�ی9ة الق�س، و�:عل م# ال�ج�د ال!ق�سي ,ان+�نات م9ف8لة م �Eقgي على تJقK
م هdه ال�ولـة ال+ـي أق�تهـا الـWm�aة ١٩٦٧ال�ولة الفلW9ElXة وعاص!+ها الق�س الWs�aة على ح�ود عام 

  .ال�ولWة وم�ادرة الXالم الع�WTة
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وتا%ع ,9عان، إن اس�ائEل ت!ه� م# خالل خ�lة االس+Wالء على الgي إلى ال�lWXة علـى مـا حـ�ل 
لقات ال!�aوع ال�ی9ي ال+ل!�دe ال!]+ل� الXK edعى الى ه�م ال!X:� ال!X:� االق8ى وTال+الي اك+!ال ح

االق8ى ال!�ارك واقامة الهfWل ال! ع�م على أنقاضه، لdا ن:ـ� الEـ�م هـdا ال+ـ8عE� االسـ�ائEلي علـى أرض 
ال�اقع قE0ل ت9فdE ال:!اعات الEه�دKة ال!+�lفة وما تX!ى ج!اعات الهfWل اق+gامها لل!X:� االق8ى ی�م 

ــا KــX!ى  رمــ٢٨ !W¤ انJ»ــ� القــ�س Eــة عــام » ت�ح م، ونgــdر الــXلlات ١٩٦٧أe احــ+الل القــ�س ,امل
 Nـ# ال+09ـf!Kالـى صـ�امات ال eدNEـام ألنـه سـg+ا االقdـل هـfWعـ8ا%ات ج!اعـات اله dـEة م# ت9فWلEاالس�ائ
نب9+ائ:هـــا ألن ,ـــل أهـــالي فلـــElX# والقـــ�س مـــXل!E# ومـــEEgWX# ســـE حف� الـــى االقـــ8ى للـــ�فاع ع9ـــه 

  .وح!ای+ه
ًوأك� ,9عان، ان الـ�ور االردنـي شـ��ا وWsـادة ت:ـاه حـي الـWaخ جـ�اح والقـ�س وفلـElX# ال!g+لـة 
مع�وف للقاصي والـ�اني، ف!عـارك ال:ـW¥ االردنـي و�lTالتـه وتـWgJاته علـى حـي الـWaخ جـ�اح والقـ�س 

�سـ!Wة ال+ـي وفلElX# ال ت ال خال�ة فـي ال+ـار�خ واألذهـان والـJ!ائ� لألبـ�، و,ـdلA قـ�م االردن ال�ثـائ� ال
نتN,� ملWIة ال!ق�سEE# لgي الWaخ ج�اح وTال+الي تX9ف وTال�ثـائ� والقـان� ال!ـ اع= االسـ�ائEلWة القائ!ـة 

  .على ال+ و��
وش�د ,9عان، على ان ال!�rs الWXاسي وال�بل�ماسي االردني %}Wادته الهاش!Wة صاح�ة ال�صاKة 

س، ال ی ال gK!ل ال!لف ال�^9ي والق�مي للقWJة ال+ار�]Wة على ال!ق�سات االسالمWة وال!WgWXة في الق�
الفلW9ElXة وج�ه�تها الق�س في ,افة ال!gافل ال�ولWة و�lالC العـال= وم9-!اتـه ال+ـ�خل لفـ�ض الـWm�aة 

  .ال�ولWة %!ا فEها م�ات الق�ارات ال�ولWة ال8ادرة ع# ه�Eة األم= ال!+g�ة وال!9-!ات ال+ا%عة لها
ق+قار�� ال8ادرة ع# م9-!ـات حقـ� االنـXان ال+ا%عـة لألمـ= ال!+gـ�ة وأك� ,9عان، أن ال�EtI م# ال

وال!9-!ات الgق�Wsة ال!�ج�دة داخل فلElX# ال!g+لة مtل م9-!ة ب+ـEXل= وغ�Eهـا و��Nـ�ها م�sـr الEtIـ� 
ل�fgمــة الW!ــE# االسـ�ائEلWة، ج!Wعهــا تــ�ف7 » االب�تهایـ�«مـ# االســ�ائEلEE# م!ــ# ی+ـdم� و�ــ�ف7 سWاســة 

  .�ام واالح+الل االس�ائEليالع��89ة واالج
ًون�ه ,9عان، ان الل:9ة ال!لWIة لNaو الق�س تN,� على ث�ات ال!�rs االردني Wsادة وش��ا فـي  ن
الـ�فاع عـ# هــdا الgـي ال!ق�ســي الفلـ9ElXي الع�Tــي، وتـ�ع� الــ8ف الفلـ9ElXي والع�Tــي واالسـالمي الــى 

ردن وض�ورة دع!ه ه� قـ�ة الجـل فلـElX# ال�ح�ة وال+!اسA ونd0 ج!Wع أس�اب الف�قة وال�Jف، فق�ة اال
 .والق�س ور,E ة هامة في ال�فاع ع# األمة وقJاKاها

 e٣ ص٩/٥/٢٠٢١ال�أ  
*** 
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  ئاج+!اع ^ار ل!:لy ال:امعة الع�WTة ل�xg ال:�ائ= اإلس�ائEلWة في الق�س
  

 Cــ�ز  إرم–أح!ــ� غ��ــEعقــ� – نK  �+Xــا علــى مــ ــ�ول الع�WTــة، اج+!اعــا ^ارئ ــة ال kم:لــy جامع
  .ال!9�وET# ال�ائ!E#، %ع� غ� اإلثE9#، ل�xg ال:�ائ= اإلس�ائEلWة في الق�س

وقال األمE# العام ال!Xاع� لل:امعة الع�WTة، الXف�E حXام ز,ي، إنه تق�ر عقـ� دورة غEـ� عادKـة 
 Aر�ا فـي مقـ� األمانـة العامـة، وذلـ�Jحـ ،#E!الـ�ائ #ETال!9ـ�و �+Xة على مـWTجامعة ال�ول الع� yل!:لk

  .لى ^لC فلElX#ب9اء ع
 واالع+ــ�اءات اإلســ�ائEلWة فــي ال:ــ�ائ=” ل�gــxوأشــار ز,ــي، فــي بWــان یــ�م الــ�0X، إلــى االج+!ــاع 

م�ی9ة الق�س ال!g+لة على ال!ق�سات اإلسالمWة وال!ـWgWXة خاصـة ال!ـX:� األقـ8ى ال!�ـارك، واالع+ـ�اء 
E# ال!ق�سـEE# خاصـة فـي حـي على ال!8لE#، و,dا ال!]llات اإلس�ائEلWة لالس+Wالء على م9ازل ال!�ا^9

  .“الWaخ ج�اح، في مgاولة ل+ف��غ ال!�ی9ة ال!ق�سة م# سfانها وته:�E أهلها
 #E!ال�ائ #ETال!9�و �+Xة على مWTجامعة ال�ول الع� yعق� اج+!اع ل!:ل #ElXو^ل�0 دولة فلk

م�ی9ـة القـ�س في دورة غ�E عادKة فـي أقـ�ب وقـ� م!fـ#، ل+ـ�ارس ال:ـ�ائ= واالع+ـ�اءات اإلسـ�ائEلWة ضـ� 
  .ال!g+لة

وأعل# ذلA سف�E فلElX# ل�k القاه�ة، وم9�وTها ال�ائ= ل�k ال:امعة الع�WTة الXف�E دKاب الل�ح، 
أنـه ب9ـاء علـى ت�جEهـات الـ�ئyW مg!ـ�د �mـاس، وتعلW!ـات مـ# وز�ـ� ال]ارجWـة وال!غ+ـ�ET# ”م�Eaا إلـى 

Cلlا الdه =K�م تق�Eي ت= الIر�اض ال!ال“.  
ج+!اع العاجل سxg�E خ�lرة االع+�اءات ال�حWaة على ال!ـ8لE# فـي ال!ـX:� وأك� الل�ح أن اال

األق8ى وذلA ض!# سWاسة إس�ائEلWة م!9ه:ـة ل+ه��ـ� القـ�س وتغEEـ� ال�ضـع القـان�ني وال+ـار�]ي القـائ= 
  .لل!�ی9ة ومق�ساتها

الg�ث kوش�د على أنه الب� أن ت9+ج ع# االج+!اع ق�ارات وSج�اءات ع!لWة ت�تقي إلى مX+� هdا 
 �Eـ� ضـ�ورة تـ�ف,Nـة تWTة م�ح�ة م# جامعة ال�ول الع�WTل رسالة ع�Eل+�ص Aوذل ، �0X!ال �Eارثي غIقال
الg!اKة ال�ولWة الالزمـة للـaعC الفلـ9ElXي ضـ� مtـل هـdه ال!!ارسـات ال!!9ه:ـة واالن+هاكـات ال!+�اصـلة 

  .وال]�lات ال+8عK�Eة ال]�Elة
قـ8ى؛ ت+lلـC ت�g,ـا سـ��عا الت]ـاذ إجـ�اءات ل!9ـع وأك� أن اله:!ة ال+ي ی+عـ�ض لهـا ال!ـX:� األ

اس+!�ار هdه االن+هاكات ول:ـ= قlعـان وعـ8ا%ات ال!ـE9^�+X# الغ�Tـاء ووsـr م!ارسـاته= اإلج�امWـة ضـ� 
  .أب9اء الaعC الفل9ElXي

  ٨/٥/٢٠٢١ ن�Eز إرم
***  
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�fاألردني في م�س �EفXال: 
ElXأل� جه�ا %ال�فاع ع# فلK #ل Aادة ال!لW{% وال!ق�ساتًاألردن #  

eع0�الهاد #EفWن  
اك� سف�E ال!!لIة األردنWة الهاش!Wة ل�k روسWا اإلتgادKة، خال� ع0�هللا ال�aا%fة، أن األردن 
 d9م ،#EE!ه العالقة، وفي وج�ان الهاشdه Cان+ها في قلfا أن للق�س م!, ،#ElXی�ت�� %عالقة ت�أمة %فل

  .عه� الr��a الEXg# ب# علي
قاها أمام ج!�ع ال!8لE# والXف�اء ال!aار,E# في فعالWة دع� إلEها جاء ذلA، في ,ل!ة أل

ون-!+ها اإلدارة ال�یW9ة ل!Xل!ي روسWا اإلتgادKة، في ال!X:� ال:امع %!�س�f، %!9اس�ة ی�م الق�س 
  .العال!ي

ّوأشار ال�aا%fة الى انه في هdه ال!9اس�ة ن:�د تJام99ا وأخ�ت9ا األكE�ة مع األشقاء 
 نJاله= م# أجل نEل حق�قه= ال�^W9ة ال!�aوعة وتأسyW دول+ه= ال!X+قلة وعاص!+ها الفلEE9ElX# في

َالق�س الWs�aة، و,!ا تعل!� فالق�س م�ی9ة مق�سة لIافة األدKان الX!او�ة الtالثة، و,!ا ض!#  ِ َ ن
 نال!Xل!� األوائل ومd9 العه�ة الع!��ة ح� ال��ادة لل:!Wع، م�ت الق�س ع�0 تار�]ها ال��lل %!lgات
ًمف8لWة واع+�اءات ب���Tة ووحWaة لعل أح�ثها عه�ا ما ی+= اآلن في حي الWaخ ج�اح م# مgاوالت 
^!y اله��ة الع�WTة واإلسالمWة لل!�ی9ة وته:�E سfانها وSحالل ال!E9^�+X# ال!+�lفE# في ب�Eته= 

نT!ا ی�قى ل�fW وأس�اقه= في م]الفة ص��gة وواضgة لIافة األع�اف والق�انE# وال!�اث�E ال�ولWة، ور
  .ج��!ة ض� اإلنXانWة تق�م بها سلlات اإلح+الل في م�ی9ة الق�س

وأضاف ال�aا%fة انه ت�ت�� ال!!لIة األردی9ة الهاش!Wة %عالقة ت�أمة %فلElX#، ,!ا أن للق�س 
مfان+ها في قلC هdه العالقة، وفي وج�ان الهاش!EE#، مd9 عه� الr��a الEXg# ب# علي ی�ح!ه هللا، 

 edة في ال!�ی9ة، وام+�ادا والWgWX!ة والWة على ال!ق�سات اإلسالمKال�صا% #ElXعه أهل الق�س وفلKا%ً
ًإلى عه�د اإلع!ار الهاش!ي لل!X:� األق8ى وم�s �:Xة ال8]�ة ال!�aفة، ولyW آخ�ا %اإلتفاق ال!�قع 

+أكE� ال�صاKة ، ل٢٠١٣بE# جاللة ال!لA ع0�هللا الtاني وال�ئyW الفل9ElXي مg!�د �mاس في العام 
ًحxE ت�ج!� هdه ال�صاKة فعال وع!ال على أرض ال�اقع في  الهاش!Wة على م�ی9ة الق�س ومق�ساتها ً

 =Wوم�ادرات ال+عل #Eال]�مات وال!��ف �Eها وت�فEة األماك# ال!ق�سة فKم�ی9ة الق�س م# خالل رعا
،�fXن�Eة، وم9-!ة ال�g+!ة ,األم= الWافل ال�ولg!في ال Aلd,ها، و�Eن وم9-!ة ال+عاو اإلسالمي، وغ

ًوغ�Eها ال�EtI فاألردن %}Wادة جاللة ال!لA ل# Kأل� جه�ا في سE0ل ال�فاع ع# فلElX# وال!ق�سات في 
م�ی9ة الق�س إلى جانC أشقائه الع�ب وال!Xل!E# واإلنXانWة ج!عاء، وس+�قى الق�س و,!ا یN,� جاللة 

  .«!�الق�س خ� أح« ًال!لA ع0� هللا الtاني دائ!ا %أن 
  ٢ص/٩/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 

*** 
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  فلElX# تlالC مNXولي األم= ال!+g�ة %ال+�gك ال��Xع
  ل�rs ج�ائ= االح+الل وال!E9^�+X# في حي الWaخ ج�اح

  

خا^C ال!9�وب ال�ائ= ل�ولة فلElX# ل�k األم= ال!+gـ�ة الـXف�E ر�ـاض : ”الق�س الع�Tي “–غ ة
ئل م+lا%قـة، شـ�ح� األوضـاع الفلـW9ElXة ال!+ـ�ت�ة، م�89ر، ال]!yW، مNXولي ال!9-!ة ال�ولWـة، ب�سـا

  .ج�اء ال+8عE� اإلس�ائEلي ال]�El، خاصة ض� م�ی9ة الق�س ال!g+لة
 yم:لــ yWـ�ة، ورئـg+!العـام لألمــ= ال #Eا%قـة إلـى ,ــل مـ# األمـl+الث رســائل مtم9ـ�8ر بـ xعـTو

ع� ال+ـ�ت� والع9ـف فــي ، ورئــyW ال:!�Wـة العامـة لألمـ= ال!+gـ�ة، حــ�ل تـ8ا)الـE8#(األمـ# لهـdا الـaه� 
فلــElX# ال!g+لــة، ال ســW!ا فــي القــ�س الــWs�aة وح�لهــا، واســ+!�ار إســ�ائEل، القــ�ة القائ!ــة %ــاالح+الل، 
E9# ال!+�lفE# ب+rWtI ه:!اته= ض� ال!�نEE# الفلEE9ElX# واس+!�ار مgاوالتها ت:��� العائالت  �̂+X!وال

  .الفلW9ElXة م# م9ازلها وتlه�Eها ع�Wsا م# الق�س
ل�rs هdه ال:�ائ= وت:C9 ” ال+�gك %�Xعة“ك� في رسائله على ض�ورة Wsام ال!:+!ع ال�ولي بـ وأ

ال! �� م# ال+�ه�ر في هdا ال�ضع اله¥ وال]�El وSنقاذ األرواح ال���aة، م�9ها إلى Wsام ق�ات االح+الل 
وق+لـه ) عامـا ١٦(اإلس�ائEلي ق0ل ی�مE# %إ^الق ال�صـاص علـى الف+ـى الفلـ9ElXي، سـعE� ی�سـف عـ�دة 

yا  .ع9ــ�ما ,ــان ع9ــ� مــ�خل ق��+ــه، ج9ــ�ب م�ی9ــة نــابلdة، خــالل هــWلEك!ــا ق+لــ� قــ�ات االحــ+الل اإلســ�ائ
  .، %الق�ب م# حاج  تف+W¥ في ب�E لg=) عاما٦٠(األس�0ع، الEX�ة الفلW9ElXة، فهW!ة ال�gوب 

ح+:اجـات الـXل!Wة وأشار الXف�E الفل9ElXي ,ـdلA إلـى Wsـام قـ�ات االحـ+الل اإلسـ�ائEلWة %ق!ـع اال
�9 ”شــfل وحــaي“غEــ� العW9فــة فــي القــ�س بـــ  �̂+Xقــ�م بهــا ال!ــK فــة ال+ــيW9اله:!ــات الع Cن، إلــى جانــ

 7��g+ی# ی�اصل� الdة الWلEمة اإلس�ائ�fgول� الNXة ومWلEة اإلس�ائ!fg!ی# ش:ع+ه= الdال ، نال!+�lف� ن
ال!+�lف، إی+!ار ب# غف�E، الed دعا واالس+ف از %]lا%اته=، م�9ها إلى خlا%ات ع�J ال�XW9I ال9E!Wي 

 edوال #EE9ElXل الفلEارا إلى ت�ح�Iه“م�ارا وت�+fأ مaال�ة ” أنl!خ ج�اح للWaل اس+ف از في وس� الfa%e
  .%ال!l9قة

ــ�اح،  ــ�اه!اتها لgـــي الـــWaخ جـ قوتlـــ� فـــي ال�ســـائل، إلـــى م�اصـــلة القـــ�ات اإلســـ�ائEلWة فـــي مـ
J+!ان وال!+-اه��# الfXة، واع+�اءاها على الWل للـ�م�ع والق9ابـل الـ�8تEXواسـ+]�امها الغـاز ال!ـ #E9ام

م�9ها إلى اع+قال تاال عE0� وع!� ال]CEl ومg!�د نE0ل ال�Iد، الdی# ت�اجه عائالته= ته:�Eا وشـfWا مـ# 
م9ــازله= فــي القــ�س الــWs�aة مــع م�اصــلة ال!ــE9^�+X# وال�fgمــة اإلســ�ائEلWة مgــاوالت ال+lهEــ� الع�قــي 

9ElXاء الفلWهالألحEالء علW+ة في ال!�ی9ة واالسW.  
 فل9ElXي م# الWaخ ٥٠٠ عائلة فلW9ElXة ت+ألف م# ح�الي ٢٨ولف� م�89ر إلى Wsام م!tلي 

ن م9-!ة م�N�ة %إرسال رسالة إلـى مf+ـC ال!ـ�عي العـام لل!fg!ـة ال:9ائWـة ال�ولWـة، lKـال�0 ١٩١ج�اح و
EE9ElX# م# الWaخ ج�اح ,: ء مـ# ال+gقEـ� eفEها على وجه ال�Xعة %إدراج ال+ه:�E الق�X ال�شAW للفل

#ElXال:ار في ال�ضع في دولة فلe.  
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ال f!Kـ# لل!:+!ـع الـ�ولي أن K-ـل “وان+قـ� اسـ+!�ار الـ8!� علـى هـdه األفعـال االح+اللWـة، وقـال 
قـ� حـان ال�قـ� للع!ـل الـ�ولي، وال سـW!ا “، مـa�دا علـى أنـه ”مaل�ال في م�اجهـة هـdه ال:ـ�ائ= الـ8ارخة

ن %اس+]�ام ال�سائل وال+�اب�E ال+ي ی+gWها القان� الـ�ولي ل!gاسـ�ة إسـ�ائEل، القـ�ة القائ!ـة م:لy األم#،
  .”%االح+الل، على ان+هاكاتها وج�ائ!ها ض� الaعC الفل9ElXي

وش�د على ض�ورة وsـr أe دعـ= لهـdا االحـ+الل غEـ� الـ�aعي ووsـr ال!عاملـة ال+فـEJلWة ال+ـي 
k %اح+�ام القان� مtل ج!Wـع دول العـال= األخـ�أعف� إس�ائEل ل�ق� ^��ل م# ال+ امها kوناشـ� مـ�ة أخـ� . ن

ن%ات]اذ إج�اءات دولWة مNXولة لg!اKة األرواح ال���aة وال�Iامة اإلنXانWة ودع= القان� م# أجل الع�الة 
  .والXالم

قو,ان ال!�X9 األم!ي ال]ـاص لع!لWـة الـXالم %الـ�a األوسـ�، تـ�ر و�9ـXالن�، حـdر مـ# خـ�وج 
eال�lWXة في الق�س الWs�aة، وأك� في بWان أص�ره مع}�ا على ما K:� في حي الWaخ جـ�اح ال�ضع ع# 

kإن ال+�lرات األخ�Eة ال!+علقة %�lد عائالت فلW9ElXة في الWaخ ج�اح وأحWاء أخ� في الق�س الWs�aة “
  .”ال!g+لة مقلقة للغاKة

ــا ی+!اشــى مــع ال+ ن اماتهــا %!�جــC القــان� و^الــC االحــ+الل ب�sــr ع!لWــات الهــ�م واإلخــالء %!
  .اإلنXاني ال�ولي

Kـــaار إلـــى أن ,ـــال مـــ# ف�نـــXا وأل!انWـــا وlKSالWـــا وSســـ�انWا وl��TانWـــا، ^ال0ـــ� ح�fمـــة االحـــ+الل 
9ات ج�ی�ة %الJفة الغ�WTة ال!g+لة �̂+Xي ق�ما في ب9اء مJ!ق�ارها %ال �Eلي، ب+علEاإلس�ائ.  

لع�ول ع# ق�ارها %ال!Jي ق�ما في ب9اء نxg ح�fمة إس�ائEل على ا“وقال� في بWان مa+�ك لها 
 وح�ة اس+lWانWة %الـJفة الغ�WTـة ال!g+لـة ووsـr سWاسـة ال+�سـع االسـ+lWاني فـي أنgـاء األراضـي ٥٤٠

  .”الفلW9ElXة ال!g+لة
نوش�دت تلA ال�ول على أن ال!X+�^9ات غ�E قان�نWة %!�جC القان� ال�ولي، وته�د آفاق الgـل 

ًفلـ9ElXي، مN,ـ�ة أن ال!ـJي قـ�ما فـي م]lـ� ت�سـWع ال!ـX+�^9ة ال!قامـة الXل!ي للـ�8اع اإلسـ�ائEلي ال
سE+ــC0X فــي إلgــاق ال! �ــ� مــ# الــ�Jر “علــى أراضــي ج0ــل أبــ� غ9ــW= بــE# القــ�س الــWs�aة وETــ� لgــ=، 

  .”%اح+!االت Wsام دولة فلW9ElXة قابلة للWgاة
  ٦ صفgة ٨/٥/٢٠٢١الق�س الع�Tي 

***  
g!ق�م� رده= للK خ ج�احWaةنأهالي ال!f :#E9^�+X!صفقة مع ال eرف7 أل  

  

 دع� ال!fg!ة العلWـا اإلسـ�ائEلWة إلـى عقـ� جلـXة %ـaأن عـائالت حـي الـWaخ –فلElX# ال!g+لة 
ّج�اح حي الWaخ ج�اح في الق�س ال!g+لة ی�م  ّ   .e م# أKار ال:ار١٠الـ ّ

ُوق�م أهالي حي الWaخ ج�اح في الق�س ال!g+لة، رده= لل!fg!ة العلWا اإلسـ�ا ّ ّّ ّ ّ yة، صـ�اح أمـWلEّئ
ّال]!yW، مN,�ی# رفJه= ألe صفقة مع ال!E9^�+X#، %ـaأن إخـالء م9ـازله= : والعـائالت ال!ق�سـWة هـي .ّ

  .ال�Iد، والقاس=، وال:اع�ني، وSسfافي
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ّو,ان� ال!fg!ة العلWا، ق� أمهل� األح� ال!اضي، أهالي الgي، ح+ى ال]!yW؛ لل+�صل إلى اتفاق  ّ
ّ ق0ــل إخالئهــا، لIــ# ال:ــ�اب ,ــان ع9ــ� األهــالي مgــ�Xما، وهــ� ت!ــfXه= مــع ال!ــE9^�+X# حــ�ل م9ــازله= ً ّ

  .%!9ازله=
ِوجاء رد أهالي الgي، %ع� ساعات م# دع�ة االتgاد األوروTي، إس�ائEل، إلى  ّ ّ ال+]لي ع# ق�ارها “ّ

ــة ــ�ة فــي األراضــي الفلــW9ElXة ال!g+ل ــاء مــX+�^9ات ج�ی ًّ، مgــdرا ”ب9 ــ�اWmات إجــ�اءات ســلlات “ُ مــ# ت
ّ، ومـa�دا فـي ال�قـ� ”الل ال!+!tلة %ـ�Xقة وهـ�م ال!�ـاني وته:Eـ� الفلـEE9ElX# فـي القـ�س ال!g+لـةاالح+

k االتgـاد لـ# Kع+ـ�ف %ـال+غ�EEات ال+ـي سـ+:� علـى حـ�ود عـام ”ذاتـه علـى أن ، وTـJ!9ها القـ�س، ١٩٦٧ُ
ّدو اتفاق   ”.ن

ِوCXgT ال+فاصEل ال!+�ف�ة، فإن ال�ف7 القا^ع م# ق0ل األهـالي، جـاء أس ِ ّ ّ ّ edّاسـا ألن االتفـاق الـ ً
ــالي  ــار األهــ ــألرض، واع+�ــ ــE9^�+X# لــ ــة ال!ــ ــ�اف األهــــالي %!لWIــ ــى اع+ــ ، یــــª9 علــ �9^�+Xّع�ضــــه مــــ ن

“#EE!gأج��# م+Xّم” .�Eامي، سامي ارشـg!ـة إشـعارا %ـأن األ^ـ�اف لـ= ی+�صـل�ا “: وقال ال!fg!قـ�م9ا لل
. ”م، ورT!ـا یNجـل ل�قـ� الحــ�ل+ـ��Xة ونgـ# %ان+-ـار قــ�ار ال!fg!ـة الـed قـ� Kــ8�ر فـي أKـة لg-ـة الEــ�

ٍوأضاف أن األهالي ق�م�ا أJKا ^ل�ا ج�ی�ا إلذن %االس+�9اف ل+ق�K= بWانات ج�ی�ة حـ�ل القـWJة مـ# أجـل 
  )و,االت (....ّت�E0t ملWIة األراضي ألهالي الgي

  ١٦ صفgة ٧/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 
***  

  ردود ع�WTة وSقلW!Wة ودولWة
   في الق�س الWs�aةعلى االع+�اءات اإلس�ائEلWة األخ�Eة

  

أدان� مع-= ال�ول وال!9-!ات ال�ولWة واإلقلW!Wة والع�WTة ما قام� %ه سلlات 
االح+الل اإلس�ائEلي وأذرعها م# ال!+�lفE# الEه�د م# اق+gام لXاحات ال!X:� األق8ى 
ووضع الق�Eد ل!!ارسة الaعائ� ال�یW9ة ل�k ال!Xل!E# وال!EEgWX# خالل شه� رمJان وما 

 م# ق!ع لل!ق�سEE# وال9اشEl# في وقفاته= االح+:اجWة على ال!!ارسات قام� %ه
 #EEی� على ال!ق�س�aت Aات م# اإلصا%ات وراف� ذل�aة م!ا أسف� ع# وق�ع العWلEاإلس�ائ

وخاصة %اب "في ال�ص�ل إلى ال!X:� األق8ى وفي ال0ل�ة الق�K!ة في الق�س وعلى أب�ابها 
  .�اح الed ی+ع�ض سfانه إلى ال�lد وال+ه:�EوأحWائها وخاصة حي الWaخ ج" الع!�د

  :و,ان� ردود الفعل على ال�g9 ال+الي
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  ال�ول الع�WTة
  األردن

ة والق�ات ال]اصة اإلس�ائEلWة ال!X:�  أدان� �̂aام الg+اق #ET�+و ال!غNة وشWنوزارة ال]ارج
  .ال�gم الق�سي الr��a واالع+�اء اله!:ي على ال!8لE#/ األق8ى ال!�ارك
اق+gام ال�gم واالع+�اء على "ل9ا^� ال�س!ي %اس= ال�زارة الXف�E ضrW هللا الفای ، إن وقال ا

  ".ال!8لE# اآلمE9# ان+هاك صارخ وساف� وت�8ف ه!:ي م�ان وم�ف�ض
ة والق�ات ال]اصة م# ال�gم ف�را وت�ك  �̂aة %إخ�اج الWلEات اإلس�ائlلXالفای  ال Cو^ال

  .W9ة %fل ح��ة في لWالي رمJان ال!�ار,ةال!8لE# اآلمE9# ل+أدKة الaعائ� ال�ی
وحdر الفای  الXلlات اإلس�ائEلWة م# م��ة هdا ال+8عE� ال]�El وح!لها مNXولWة سالمة 
نال!X:� وال!8لE#، و^ال0ها %ال+قE� %ال+ اماتها ,ق�ة قائ!ة %االح+الل وف� القان� ال�ولي اإلنXاني والIف 

  .ع# االن+هاكات واالع+�اءات واالس+ف ازات
ك!ا دان الفای  االع+�اءات الXاف�ة على ال!ق�سEE# في م�Wg ال!X:� وفي ال0ل�ة الق�K!ة وفي 

  .حي الWaخ ج�اح
 �:X!واالن+هاكات في ال �Eال+8ع rsل ل�Eغ� على إس�ائJودعا الفای  ال!:+!ع ال�ولي لل

  .ال!g+لةال�gم الق�سي الr��a وفي ال0ل�ة الق�K!ة وفي الق�س الWs�aة / االق8ى ال!�ارك
 e٥ ص٨/٥/٢٠٢١ال�أ  

دان رئyW م:لy األWmان ¤8Wل الفای  ال!!ارسات ال��T�0ة واله!:Wة اإلس�ائEلWة، %�g ك!ا 
  .الaعC الفل9ElXي واالع+�اءات ال!+�Iرة على ال!X:� األق8ى وال!ق�سات اإلسالمWة وال!WgWXة

ال�gة في العال= لفJح هdه kواك� في بWان أص�ره ال�0X، ض�ورة أن ت+�gك ,افة الق� والaع�ب 
 edإرهاب ال�ولة، ال rsة ل�K�حاس!ة وج rsماتها إلى ات]اذ م�ا�fة ودفع حWلEال!!ارسات اإلس�ائ

  .ت!ارسه إس�ائEل %�g الaعC الفل9ElXي وال!ق�سات اإلسالمWة وال!WgWXة في الق�س
��8ة اإلس�ائEلWة وقال الفای  إن ص!� ال!:+!ع ال�ولي وس�fته على ال!!ارسات اله!:Wة والع9

%�g الaعC الفل9ElXي واالع+�اءات ال!+�Iرة على ال!X:� األق8ى وال!ق�سات اإلسالمWة وال!WgWXة في 
  .الق�س هي وص!ة عار على جE0# اإلنXانWة، و�:C ع�م ال�fXت علEها

و^الC ال!:+!ع ال�ولي أن ی+g!ل مNXولWاته األخالWsة والقان�نWة ل�rs اع+�اءات قlعان 
+X!9ي الElXالفل Cعaال �g% فة�l+!ة الWلEة اإلس�ائW9E!Wمة ال�fgت!ارسه ال edرهاب ال�ولة، الSو #E9^�

ًفي الق�س وحي الWaخ ج�اح و�gT ال!ق�سات اإلسالمWة وال!WgWXة هdه ال!ق�سات، ال+ي تع� إرثا 
ًإنXانWا وتار�]Wا وحJار�ا ودیW9ا، وواجC العال= أج!ع ح!Wاتها ووrs االع+�اءات ً ً   . علEهاً

  ٣ ص٩/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 
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دعا رئyW م:لy ال�9اب ال!gامي ع0� ال!9ع= الع�دات رؤساء ال�0ل!ان واالتgاد ال�0ل!اني و
نالع�Tي واتgاد م:الy ال�ول األعJاء ل!9-!ة ال+عاو اإلسالمي، إلى عق� اج+!اعات ^ارئة لل�ول 

ع8ا%ات الEه�دKة ال!+�lفة في الق�س األعJاء الت]اذ م�اrs %!�اجهة ان+هاكات ح�fمة االح+الل وال
 .وآخ�ها في حي الWaخ ج�اح

وتأتي دع�ات الع�دات %ال+�EX9 مع ل:9ة فلElX# الW9ابWة، به�ف وضع صWغة ت�gك على 
 #El%ة الق�س وأهلها ال!�اKفي ح!ا C8ع الق�9ات ال+ي تW!ي واالسالمي، واس+]�ام جTالع� #E��+X!ال

 .ال8ام�ی#
نJا ات8االت مع رئyW ال!:لy ال�^9ي الفل9ElXي سلW= ال ع�9 ورئk yW أج� الع�دات أKك!ا

 .ال�0ل!ان الع�Tي عادل الع�Xمي ورئyW االتgاد ال�0ل!اني الع�Tي صق� ®�اش
إن م:لy ال�9اب األردني، وTال+�EX9 مع ال!:لy ال�^9ي الفل9ElXي : وخ+= الع�دات %الق�ل

kا ت�EX9 ال:ه�د ال!a+�,ة على ال!X+� الع�Tي یN,� ض�ورة عق� اج+!اعات ^ارئة ی+= م# خالله
واإلسالمي، ووضع خlة ال+�gك في ج!Wع االت:اهات ال+ي تJ!# وrs تلA االع+�اءات، وتgفE  ال�ول 
الفاعلة وال!9-!ات ال�ولWة الت]اذ االج�اءات ال+ي م# شأنها إنهاء االح+الل، وم9ح الaعC الفل9ElXي 

  .امة دول+ه ال!X+قلة %عاص!+ها الق�س الr��aحق�قه ال!�aوعة، وم9ها حقه في إق

  ٩/٥/٢٠٢١الغ� 

#ElXفل  
ب9اء على تعلW!ات ال�ئyW %ال+�جه إلى ال!9-!ات "قال وز�� ال]ارجWة وال!غ+�ET# ر�اض ال!الIي 

اإلقلW!Wة وال�ولWة به�ف إثـارة قـWJة القـ�س ومـا gKـ�ث فEهـا مـ# تـ8عE� م!ـ9هج وم+ع!ـ� مـ# ق0ـل دولـة 
�gو�ـ�م االح+الل، ت= ت ،#ETال!9ـ�و �+Xر�ا وعلـى مـ�Jـة حـWTال:امعـة الع� yل!:ل #E9ی� م�ع� ی�م االثk

#ETال!9�و �+Xر�ا على م�Jا حJKالثاء ل!9-!ة ال+عاو اإلسالمي أtالk   ".ن
 Aة فـي تلـaـه لل!9اقـ!K�اسي م# أجـل تقWان سWا على بل�رة بWي أنه ی+= الع!ل حالIوأضاف ال!ال

  .اره م# ق0ل ال�ول األعJاءاالج+!اعات لل+�اف� علWه وSق�
ئن+gــ�ك مــ# أجــل دعــ�ة م:لــy حقــ� اإلنــXان لالج+!ــاع %ــfaل ^ــار لــ9فy الغــ�ض، : "وتــا%ع ق

ئو,ـdلA دعـ�ة م:لـy األمـ# الـ�ولي لـ�Xعة ال+ـ�اعي لعقـ� اج+!ـاع اسـ+9tائي ^ـار ل!9اقـaة مـا آلـ� إلWــه 
صــة خــالل شــه� رمــJان األوضــاع فــي م�ی9ــة القــ�س ال!g+لــة، جــ�اء سWاســات ال+ــ8عE� اإلســ�ائEلWة خا

  .ال!�ارك، وم# أجل ف�ض وقائع ج�ی�ة على األرض %fg= األم� ال�اقع
وأك� ال!الIي أن هdه االج+!اعات اله�ف م9ها تXل�W ال�Jء على تلA ال:�ائ= ال+ي تق+�فها دولـة 

تg�یـ�ا االح+الل اإلس�ائEلي %�g ال!�ا^E9# ال!ق�سEE#، و�gT األماك# ال!ق�سـة اإلسـالمWة وال!ـWgWXة، و
  .ما ی+ع�ض له ال!X:� األق8ى م# ان+هاكات

وأشــار إلــى أن هــdه االج+!اعــات تهــ�ف إلــى ال+ــ�خل العاجــل ل�sــr هــdه ال:ــ�ائ=، وتE!gــل دولــة 
االح+الل، دولة االب�تهای�، إس�ائEل الع��89ة، مNXولWة ما gK�ث وما ق� gK�ث الحقا ج�اء هdه ال+�خالت 



  

 
١٧

، مــ# ق0ــل دولــة مارقــة وخارجــة عــ# ,ــل القــ�انE# الع9ــ��8ة الفاشــWة ال!�ف�ضــة وال]ار نجــة عــ# القــان�
واألع�اف ال�ولWة، إضافة إلى مlال�ة ال�ول %!�اجعة عالقاتها مع تلA ال�ولة ال!ارقة، وال�gـx فـي ,W¯Wـة 
تــ�ف�E الg!اKــة ال�ولWــة للــaعC الفلــ9ElXي فــي األرض الفلــW9ElXة ال!g+لــة وتg�یــ�ا فــي م�ی9ــة القــ�س 

  .الWs�aة
  ٨/٥/٢٠٢١األن�اء الفلW9ElXة وفا و,الة 

  م�8
�Tأع�  �:Xـام ال!ـg+ة %اقWلEات االسـ�ائlلXـام الـW{ارها لI9+ة، ع# %الغ إدان+هـا واسـWوزارة ال]ارج

ــ�ة ضــ�ورة تg!ــل الــXلlات  ,Nم ،#EE9ElXالفلــ #Eوال!ــ8ل #EEــى ال!ق�ســ ــ�اء عل ــارك واالع+ ُاألقــ8ى ال!� ًُ
ال�ولي ل+�ف�E الg!اKـة الالزمـة لل!ـ�نEE# الفلـEE9ElX# وحقهـ= ناإلس�ائEلWة ل!��XلE+ها وف� ق�اع� القان� 

ُفـي م!ارسـة الـaعائ� ال�یW9ـة، و,ــdلA وsـr أe م!ارسـات ت9+هـA ح�مــة ال!ـX:� األقـ8ى ال!�ـارك وشــه� 
� مــ# ال�ضــع  Eة ل!�ی9ـة القــ�س ومق�ســاتها وتغWgWXة وال!ــWــة اإلســالمWTان ال!ع-ــ=، أو اله��ــة الع�Jّــرمـ ّ ُ

  .القائ=ال+ار�]ي والقان�ني 
 eامــل ألIــ�ف7 ال ــXف�E أح!ــ� حــاف°، ال!+gــ�ث ال�ســ!ي %اســ= وزارة ال]ارجWــة، علــى ال وأكــ� ال

 Cعaاب+ة للtوعة وال�a!ق� الgل م# الE9ه�ف ال+Xة تWقان�ن �E9قم!ارسات غElXيالفل�Eقaال .  
ــW9ElXة مـــ#  ــ� عـــائالت فل E:ــة ل+هWالgاعي الX̂ــار، ال!ـــ وأدان ال!+gــ�ث ال�ســ!ي، فـــي هــdا اإل

ن%الق�س الWs�aة، وال+ي ت!tـل ان+هاكـا ل!قـ�رات الـWm�aة ال�ولWـة والقـان� " الWaخ ج�اح"له= في حي م9از ً
  .e لWXاسة ال+ه:�E الق�X للفلEE9ElX#ًال�ولي االنXاني واس+!�ارا

  ٨/٥/٢٠٢١ال�Eم الXا%ع 

  الXع�دKة
  

�Tجـ أع�Sـ� وl[ة لKع�دXـة الـWTـة الع�Iة عـ# رفـ7 ال!!لKع�دXة الWل وزارة ال]ارجEاءات إسـ�ائ�
  .م# أجل إخالء م9ازل فلW9ElXة %الق�س وف�ض الWXادة اإلس�ائEلWة علEها

وشـــ�دت الـــ�زارة علـــى ت9�یـــ� الـــXع�دKة %ـــأe إجـــ�اءات أحادKـــة ال:انـــC، وألe ان+هاكـــات لقـــ�ارات 
  .الWm�aة ال�ولWة، ولIل ما ق� Kق�ض ف�ص اس+�9اف ع!لWة الXالم ل+gق�E األم# واالس+ق�ار في ال!l9قة

وج�دت ال]ارجWة الXع�دKة وق�فهـا إلـى جانـC الـaعC الفلـ9ElXي، ودعـ= ج!Wـع ال:هـ�د ال�امWـة 
ــ9ElXي مــ# إقامــة دول+ــه  ــaعC الفل إلــى ال�صــ�ل لgــل عــادل وشــامل للقــWJة الفلــW9ElXة %!ــا f!Kــ# ال

 ، وعاص!+ها الق�س الWs�aة، وفـ� قـ�ارات الـWm�aة ال�ولWـة١٩٦٧الفلW9ElXة ال!X+قلة على ح�ود عام 
  .وم�ادرة الXالم الع�WTة

  ٨/٥/٢٠٢١الع�WTة ن� 

  
  



  

 
١٨

�lق  
أك�ت ، خالل ات8الي %أخي ال�ئyW مg!�د �mاس": �E ق�l على م�قع ت��+� ی�م ال�0Xك+C أم

W9ة   ."له م�rs ق�l الtاب� وال�اع= للaعC الفل9ElXي الaق�E لE9ل حق�قه ال̂�
�ب ع# إدان+9ا الa�ی�ة الع+�اءات نع": eواس+�I9 أم�E ق�l ما K:� في ال!X:� األق8ى، قائال

: مWJفا، "ق�ات االح+الل اإلس�ائEلي ال!+�Iرة على ال!�نEE# الع ل وال!8لE# في ال!X:� األق8ى ال!�ارك
  .أنا أJKا وش�د على أه!Wة وح�ة ال8ف الفل9ElXي والع�Tي"

#ElXرات في فل�l+ال xgة لعق� اج+!اع ل�WTعلى دع�ة ال:امعة الع� �lا وتع!ل قdوالق�سه .  
  ٨/٥/٢٠٢١ رو�+�ز

  الع�اق
وصف� وزارة ال]ارجWة الع�اWsة، ی�م ال�0X، األح�اث ال+ي شه�تها م�ی9ة الق�س اللEلة ال!اضWة، 

  .، وأك�ت تJام# الع�اق مع الaعC الفل9ElXي"الع�ائWة" بـ
ع اق+gام الق�ات اإلس�ائEلWة لل!X:� األق8ى، وم!ارسة أع!ال ال+�و�"ودان� في بWان صgفي 

#EE9ElXالفل #Eصف�ف ال!8ل #Eع� بdال xTو."  
، و^ال�0 "تJام# ح�fمة وشعC الع�اق مع أب9اء الق�س الr��a"وأك�ت ال]ارجWة الع�اWsة 

  ".ب�rs اله:!ات الع�ائWة على اآلمE9#"بـ
ت ال  الع�اق K:�د م�قفه الtاب� وال!0�ئي م# القWJة الفلW9ElXة، ال+ي ,ان� وال"وأشارت إلى أن 

  .، %CXg الW0ان" م�gر�ةقWJة
  ٨/٥/٢٠٢١ال�^# ال�W9��gة 

���Iال  
�Tلي سـاحات  أع�Eـام قـ�ات االحـ+الل اإلسـ�ائg+ی�ی# الق�aارها الI9+ع# إدان+ها واس ���Iدولة ال

 .ال!X:� األق8ى واس+ه�اف أب9اء الaعC الفل9ElXي %ق9ابل ال�8ت والغاز وال�صاص ال!lا^ي
ــة الW+��Iــة وأ  Wــان كــ�ت وزارة ال]ارج Wاع� یــ�مفــي بaــ� ســاف� ل!ــgــام تg+ا االقdال:!عــة، أن هــ 

قال!Xل!E# في العال= والقان� ال�ولي وان+هاك ق�اع� حق� اإلنXان  .ن
وأضــاف� أن اســ+ف ازات وتــ�8فات االحــ+الل اإلســ�ائEلي تعــ�ض أب9ــاء الــaعC الفلــ9ElXي لل]lــ� 

ًوتd9ر ب+8عE� الع9ـف األمـ� الـed ی+lلـC ت�g,ـا دولWـا سـ��عا ل�ضـ ً قع حـ� لهـdه االسـ+ف ازات وحفـ° حقـ� ً
 .الaعC الفل9ElXي

وح!ل� ال]ارجWة الW+��Iة في بWانها سلlات االح+الل اإلس�ائEلي مNXولWة هـdا ال+ـ8عE� ال]Elـ� 
Cه م# ع�اقWعل Cت�+Eوما س.  

 ٨/٥/٢٠٢١قال�aو ال!��8ة 
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  ل90ان
ــ�0X، أن القــ�س ســ+�قى ت9ــ ف مــ أكــ� ، یــ�م ال ــaال عــ� Wــاني م ــ�ئyW الل90 ا دام م0ــ�أ القــ�ة نال

  .نوال+ه:�E ه� الXائ� و�ع+!� على ح!اKة دولWة دو رادع
في ی�م الق�س ن ف� الق�س م# ج�یـ�، وسـ+�قى ت9ـ ف مـا دام م0ـ�أ القـ�ة وال+ه:Eـ� : "نوقال ع�

نوسلC الgق� ه� الXائ�، م+�Iا على ح!اKة دولWة وعلى ,�X ق�ارات أم!Wة م# دو رادع وال مgاس�ة   ".ًق
أن ال سـالم مـ#  ا ,ان الXالم ه� اله�ف فلd+E,� ال:!Wع وT]اصة ال!:+!ع ال�ولي،وSذ: "وأضاف

قدو ع�الة وال ع�الة م# دو اح+�ام للgق� ن   ".ن
ال�,الــة " فــي بWــان صـgفي أوردتــه  الـ�0Xو,انـ� وزارة ال]ارجWــة وال!غ+ــ�ET# الل90انWـة أدانــ� یــ�م

 اله!:ـي واالع+ـ�اء اإلسـ�ائEلي لل!ـX:� األقـ8ى لاالحـ+الأش� ال+عـاب�E اق+gـام قـ�ات "ـ ب" ال�^W9ة لإلعالم
وال�حaي على ال!8لE# األب��اء %الق9ابل ال�8تWة والغاز وال�صاص ال!lا^ي، في ان+هاك صارخ وسـاف� 

ناله:!ــة اإلســ�ائEلWة ال+ــي ی+عـ�ض لهــا الفلــ�E9ElX فــي " ".قلgقـ� اإلنــXان والقــ�انE# وال!�اثEــ� ال�ولWـة
K xEلة، ح+g!العـال= م�ی9ة الق�س ال kـ� مـ�أgخ جـ�اح تWaـ� أب9ـاء حـي الـE:�9 علـى ته �̂+Xنع!ـل ال!ـ

  ".%أس�ه، في سل�ك ال K]+لف ع# م!ارسات ال+lه�E الع�قي
  ٨/٥/٢٠٢١قال�aو ال!��8ة 

yت�ن  
ح�,ة ال9هJة ال+�نWXة، ال�0X، تJام9ها ال!lل� مع ان+فاضة الفلEE9ElX# في وجه  أعل�9ك!ا 

  .لق�ساإلس�ائEلWة %!�ی9ة ا" ال:�ائ="
، تعلWقا على )٢١٧ نائ�ا %ال�0ل!ان م# أصل ٥٤(جاء ذلA في بWان ص�ر ع# ال�g,ة 

االع+�اءات اإلس�ائEلWة، مXاء ال:!عة، %�g الفلEE9ElX# في الق�س وال!X:� األق8ى، وأسف�ت ع# 
 �gإصا%ة٢٠٠ن .  

ح+الل مع ان+فاضة ال!ق�سEE# في وجه ج�ائ= اال"وأك�ت ال�g,ة أنها ت+Jام# %faل مlل� 
وثق+ها في ق�رة ال!:+!ع الفل9ElXي على ال8!�د وم�اجهة مNام�ات ال+ه��� وال+ه:�E ) إس�ائEل(

  ".والع��89ة
ع!لWات ته:�E ال!ق�سEE# وته��� أحWائه= واق+gام ساحات ال!X:� "وأدان� ال�g,ة %a�ة 

#E!لX!ال #Eاع� مالیaاألق8ى، واس+ف از م."  
ّإلنXانWة وال!NسXات ال�ولWة ال+�gك لg!اKة الaعC وناش�ت أح�ار العال= وال!9-!ات ا

  .الفل9ElXي
إلى ال+�gك إلدانة ح�fمة االح+الل "ودع� ال�g,ة، ال�ول الع�WTة واإلسالمWة وال!:+!ع ال�ولي 

  ...".ووضع ح� لغ�lس+ها وان+هاكها للق�ارات األم!Wة
  ٨/٥/٢٠٢١األناض�ل 
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 ات الع�WTة إلى عق� اج+!اع لل+�اح�ل ح�ل ال�ضعك!ا دعا م:لy ال�9اب ال+�نXي اتgاد ال�0ل!ان
، لل+�اول ح�ل ال+8عE� ال]�El لXلlات االثE9#ت�نy، الl% ،�0XلC لعق� جلXة ل!:لy األم#،  تق�م�

  .االح+الل في األراضي الفلW9ElXة، وخاصة في الق�س
م# رئyW ب+علW!ات "، إنه وجاء ¤Wهجاء ذلA وف� بWان صادر ع# وزارة ال]ارجWة ال+�نWXة 

 yة ل!:لXلعق� جل Cلl% ،األم#، تق�م� yي %!:لTالع� �Jالع ،yفإن ت�ن ،�Eسع yWs ال:!ه�ر�ة
  ".االثE9#األم# ی�م 

ال+�اول %aأن ال+8عE� ال]�El وال!!ارسات "وأضاف� أن الlلC أوضح أن ال:لXة تأتي لـ
 الق�س وان+هاكاتها ل�gمة ّالع�وانWة لXلlات االح+الل في األراضي الفلW9ElXة ال!g+لة، وخاصة في

  ".ال!X:� األق8ى
اع+�اءات إس�ائEل على "وتا%ع أن الlلC ذ,� أن ه�ف ال:لXة أJKا ه� لل+�اول %aأن 

 �E:ت وته�E0ة وه�م وان+ اع للWانlW+ات اسll[ة م# مWاساتها ال+�س�Wص�ارها على سSو #EE9ElXّالفل
  ".ّار�]Wة والJgار�ة لل!�ی9ة ال!ق�سةللعائالت الفلW9ElXة وقJ= لألراضي و^!y لله��ة ال+

تأكE�ا الل+ امها %!�اصلة ال�فاع ع# القWJة الفلW9ElXة العادلة في "ولف+� إلى أنه Kأتي أJKا 
ّم]+لف ال!gافل اإلقلW!Wة وال�ولWة وفي مق�م+ها م:لy األم# ال�ولي لل+e�8 ل!!ارسات سلlات 

  ".نقان� ال�وليّاالح+الل ال!�ف�ضة ال+ي ت!tل ان+هاكا صارخا لل
  ٩/٥/٢٠٢١األناض�ل 

  ال!!لIة ال!غ�WTة
 �:X!وفي ال r��aفة ال!+�ات�ة في الق�س الW9ة %قل� %الغ األح�اث العWTة ال!غ�Iتا%ع� ال!!ل

  .األق8ى وما شه�ته %احاته م# اق+gام وت�و�ع لل!8لE# اآلمE9# خالل شه� رمJان ال!�ارك
ا صاحC ال:اللة ال!لA دمحم الXادس، ن�8ه هللا، ل:9ة وتع+�0 ال!!لIة ال!غ�WTة ال+ي ی�أس عاهله

الق�س هdه االن+هاكات ع!ال م�ف�ضا وم# شأنها أن ت �� م# ح�ة ال+�ت� واالح+قان، ,!ا تع+�0 أن 
، وتN,� على إلىاإلج�اءات األحادKة ال:انC ل�XW هي الgل وت�ع�  ق تغلCE ال�gار واح+�ام الgق�

ل!�ی9ة الق�س وح!اKة الlا%ع اإلسالمي لل!�ی9ة وح�مة ال!X:� ض�ورة الgفا³ على ال�ضع ال]اص 
  .األق8ى ال!�ارك

  ٩/٥/٢٠٢١نم�قع وزارة الNaو ال]ارجWة ال!غ�WTة 

  ال�Xدان
 الع ل #الفلEE9ElXَبWانا ح�ل االع+�اء والق!ح على ال!�ا^E9# ال�XدانWة  وزارة ال]ارجWة أص�رت

  . +هاك ح� ح��ة ال!8لE#وم�اصلة مgاوالت اق+gام ال!X:� األق8ى وان
ال�fgمة اإلس�ائEلWة %إKقاف ,افـة ال+ـ�اب�E ال]اصـة ب+غEEـ� اله��ـة الع�WTـة وال�یW9ـة  و^الC الW0ان

  . وال�ضع القان�ني ل!�ی9ة الق�س



  

 
٢١

ودعــا ال!:+!ــع الــ�ولي للــJغ� علــى ال�fgمــة اإلســ�ائEلWة إلKقــاف مــXاعEها ل+ه:Eــ� ال! �ــ� مــ# 
  . م# م9ازله= %!ا ی+عارض مع ق�ارات الWm�aة ال�ولWةال!�ا^E9# الفلEE9ElX# و^�ده=

  ٩/٥/٢٠٢١أخ�ار ال�Xدان 

  لW0Eا
 لل!X:� األق8ى اإلس�ائEليوزارة ال]ارجWة اللW0Eة، ال�0X، اق+gام ق�ات االح+الل  أدان�

  .واالع+�اء على ال!8لE#، و^ال�0 ال!:+!ع ال�ولي ب+g!ل مNXولWاته لg!اKة الaعC الفل9ElXي
دولة لW0Eا ت�ی# اق+gام ق�ات االح+الل ل�احات ال!X:� األق8ى "زارة في بWان، إن وقال� ال�

نواالع+�اء على ال!8لE# اآلمE9# الع ل م# أب9اء الaعC الفل9ElXي وه= یNدو شعائ�ه= ال�یW9ة في 
  ".شه� رمJان ال!�ارك

لW9ElXة م# فeت�ی#، أJKا، م!ارسات سلlات االح+الل ال!+علقة %ال+ه:�E الق�X لعائالت و
r��aم�ی9ة الق�س ال.  

 Aرت م# أن ذلdفي العال=، وان+هاكا صارخا لق�اع� القان� "وح #E!لX!اع� الa!ل اس+ف ازا لt!Kن
، و�d9ر ب+8عE� ال!�rs وT+�اWmات خ�Elة ته�د حWاة ال!�ا^E9# الفلEE9ElX#، اإلنXانيال�ولي وال�ولي 

  ".ي ال!l9قةوتق�ض إمfانWة تgق�E الXالم العادل والaامل ف
ال!:+!ع ال�ولي ب+g!ل مNXولWاته القان�نWة واألخالWsة ت:اه ت�ف�E "و^ال�0 لW0Eا، وف� الW0ان، 

نالg!اKة ألب9اء الaعC الفل9ElXي وص� وح!اKة م!ارسة الaعائ� ال�یW9ة واألماك# ال!ق�سة وال+ار�]Wة 
  ".لل!Xل!E# وال!EEgWX# في األراضي الفلW9ElXة ال!g+لة

  ٩/٥/٢٠٢١ األناض�ل

  اإلمارات
 Cة ال!ق�سات %!�جKفة ال!�ر، إلى اح+�ام ال�ور األردني في رعاWدعا وز�� ال�ولة االماراتي خل
نالقان� ال�ولي وال�ضع القائ= ال+ار�]ي، وع�م ال!Xاس %Xلlة وصالحWات إدارة أوقاف الق�س وشNو  ن

  .ال!X:� األق8ى ال!�ارك
ء أح�اث الع9ف ال+ي شه�تها الق�س الWs�aة ال!g+لة، وع�0 ع# قل� دولة اإلمارات الa�ی� إزا

مع�Tا ع# اإلدانة الa�ی�ة الق+gام ال!X:� األق8ى الr��a وته:�E عائالت فلW9ElXة م# حي الWaخ 
#EEج�اح، ما ن:= ع9ه إصا%ة ع�د م# ال!�ن.  

فقا ُوأك� ال!�ر في ت��8ح صgفي، ال�0X، ض�ورة تg!ل الXلlات اإلس�ائEلWة ل!NXولE+ها، و
نلق�اع� القان� ال�ولي ل+�ف�E الg!اKة الالزمة لل!�نEE# الفلEE9ElX# وحقه= في م!ارسة الaعائ� ال�یW9ة، 

  .و,dلA وrs أe م!ارسات ت9+هA ح�مة ال!X:� األق8ى ال!�ارك
و^الC %الgفا³ على اله��ة ال+ار�]Wة للق�س ال!g+لة وال+ه�ئة وم!ارسة أق8ى درجات ض�� 

  .ع�م االس+ق�ار وته�ی� الXل=ف ال!l9قة إلى مX+��ات ج�ی�ة م# ال9فy ل+:C9 ان:�ا
 ٣ ص٩/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 
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#��gال�  
وجهــ� ال�gــ��# ان+قــادات شــ�ی�ة الله:ــة إلــى إســ�ائEل، علــى خل¯Wــة ال+ــ8عE� األخEــ� فــي م�ی9ــة 

  .الق�س
ع+ـ�اء ال" اسـ+I9ار ال!!لIـة الـa�ی�"وأع��T ال]ارجWة ال�W9��gة في بWان أص�رته ی�م ال�0X ع# 

وsــr هــdه "القــ�ات اإلســ�ائEلEE# علــى ال!ــ8لE# فــي ال!ــX:� األقــ8ى، داWmــة ال�fgمــة اإلســ�ائEلWة إلــى 
االس+ف ازات ال!�ف�ضة ض� أب9اء الق�س والع!ل علـى م9ـع ق�اتهـا مـ# ال+عـ�ض لل!ـ8لE# فـي هـdا الـaه� 

  ".الفEJل
!9ازل في الق�س مـ# سـfانها إلخالء ع�د م# ال ك!ا دان� ال]ارجWة ال�W9��gة ال]�l اإلس�ائEلWة

م]الفـة لقـ�ارات الـWm�aة "الفلEE9ElX# وف�ض الWXادة اإلس�ائEلWة علEها، م�Eaة إلى أن هـdا األمـ� t!Kـل 
  ".ال�ولWة و�ق�ض ف�ص إحWاء ع!لWة الXالم وتgق�E أم# واس+ق�ار ال!l9قة

  ٨/٥/٢٠٢١روسWا ال�Eم 

  وم# ال�ول اإلسالمWة
  ت�,Wا

لعال= وفي مق�م+ه ال�ول اإلسالمWة لفي ,ل!ة ألقاها   ^CE أردوغانال�ئyW ال+�,ي رجC دعا
  .لل+�gك م# أجل وrs اع+�اءات إس�ائEل على ال!ق�سات والفلEE9ElX# في م�ی9ة الق�س

ن�ی# %a�ة اع+�اءات إس�ائEل الXاف�ة على ال!X:� األق8ى ال!+�Iرة ,ل عام في شه� : "وقال
 ح�ل ال��Iة و� ور ال�س�ل ال��I= في ال!�ی9ة ال!�9رة، والق�س هي شأن ,ل مXل= �lKف ".رمJان

الق�س م# شأن ,ل ف�د W�K¥ في إس�09lل ودKار %�f وTغ�اد والقاه�ة وSسالم أ%اد وجاك�تا : "قائال
نم# واجC ,ل إنXان ال�ق�ف في وجه �ال!�9aK #E اع+�اءات وحWaة و" ".و,�االل!�0ر وTاك� وس�ایWف�
  ".ل ال�Kانات الtالثال أخالWsة على الق�س م�ئ

نوأك� أن %الده ات]dت ال]�lات الالزمة م# أجل دفع األم= ال!+g�ة وم9-!ة ال+عاو اإلسالمي  ّ
و,افة ال!9-!ات ال�ولWة لل+�gك م# أجل ما gK�ث في الق�س، مa�دا على وق�ف %الده ال�ائ= مع 

#ElXفي ,ل فل #E!لX!افة االع+�اءات على .الIالف�ر ل rsال�% ،Cو^الe األق8ى �:X!وال #E!لX!ال 
  ".العال= الed ال gK!ي الق�س وال!Xل!E# خان نفXه وآث� االن+gار: "ًفي الق�س، قائال

نإس�ائEل دولة إرهاب و�ال!ة تع+�e على مXل!gK #E!� مق�ساته= و�gاف-� على : "وأردف ن
  ".و^9ه= وم9ازله= ال+ي ی+�ارث�نها مd9 آالف الE9X# في الق�س

+�,ي م# فق�ان اإلنXانWة ثق+ها %ال!NسXات ال�ولWة، ل!ا س++C0X %ه م# ف�ضى وحdر ال�ئyW ال
ًس+0+لع أول األم� م# 8K!� آذانه= ع# ال-ل= الgاصل في الق�س، قائال ّعلfW= أال ت�X9ا أن الق�س : "ن

  ".نتع9ي العال= %أس�ه وال!Xل!� ه9اك ه= اإلنXانWة
  ٨/٥/٢٠٢١األناض�ل 
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  ال�اكX+ان
ة االح+الل اإلس�ائEليال]ارجWة  أعل�9 في   ال�اكX+انWة، ال�0X، إدان+ها الa�ی�ة الع+�اءات ش̂�

  . ال!X:� األق8ى
، على  ، دعا "ت��+�"eجاء ذلA في بWان ن�aه ال!+g�ث %اس= وزارة ال]ارجWة زاه� حاف° تaاودر

  .لg!اKة الفلEE9ElX#" ت�gك عاجل"¤Wه ال!:+!ع ال�ولي إلى 
ل�اكX+انWة ت�ی# اع+�اءات ق�ات االح+الل اإلس�ائEلي على ال!8لE# ال]ارجWة ا"وذ,� الW0ان أن 

، مN,�ة #الفلEE9ElXوأع��T ال]ارجWة ع# أملها في شفاء ال!8ابE# ". األب��اء في ال!X:� األق8ى
نxg ال!:+!ع ال�ولي على ات]اذ إج�اءات ف�ر�ة : "وقال� ".ث�ات دع= %اكX+ان للقWJة الفلW9ElXة"

  ". ل9ElXيلg!اKة الaعC الف
  ٨/٥/٢٠٢١ال�سالة 

  إی�ان
 �0Xة"دان� إی�ان الWaك "األع!ال ال�ح�g+ة إلى ال�g+!ة األم= الWmة في الق�س، داWلEاإلس�ائ 

 ج��gا في م�اجهات ١٨٠ ت�ت0Iها سلlات االح+الل، %ع� سق�´ أك�t م# "ج��!ة ح�ب"في م�اجهة 
  .ش!ل� خ�8صا %احة ال!X:� األق8ى

ال:!ه�ر�ة اإلسالمWة اإلی�انWة ت�ی# "ارة ال]ارجWة سعE� خCEl زاده إن قال ال!+g�ث %اس= وزو
  ."%a�ة ه:�م العE��fX# ال8های9ة على ال!X:� األق8ى

kج��!ة ح�ب ت�0t م�ة أخ� للعال= الW0lعة اإلج�امWة للWIان ال8ه�Eني "ورأk أن هdه األع!ال 
X%ان+هاك أ rsك ال�ولي العاجل ل��g+عي وض�ورة ال�aال �EانيغXن� م�ادئ القان� ال�ولي اإلن".  

ت�ع� األم= ) …(ال:!ه�ر�ة اإلسالمWة إذ ت�ی# هdه ال:��!ة ال�I9اء %�g اإلنXانWة "وأضاف 
  ."kال!+g�ة وال!NسXات ال�ولWة األخ� ذات ال8لة إلى أداء واج0ها لل+e�8 ل:��!ة ال�gب هdه
  ٩/٥/٢٠٢١الق�س الع�Tي 

  وم# ال�ول األجW09ة
  +g�ة األم��Wfةال�الKات ال!

�Tلة،  أع�+g!ة، ع# قلقها ال�الغ إزاء ال!�اجهات ال:ار�ة في الق�س الW,�Eة األمWوزارة ال]ارج
  .%!ا في ذلA ال!�اجهات في ال!X:� األق8ى، والWaخ ج�اح، وال+ي أسف�ت ع# سق�´ ع�aات ال:�حى

اء هي أم� مقل� للغاKة، إراقة ال�م"وأك�ت ال]ارجWة األمW,�Eة في بWان، أص�رته ی�م ال�0X، ان 
  ".ال سW!ا في األKام األخ�Eة م# رمJان

نaع� أJKا %قل� %الغ إزاء اح+!ال إخالء عائالت فلW9ElXة م# م9ازلها في حي الWaخ : وقال�
  .ج�اح وحي سل�ان في الق�س، إذ ت�W¥ ال�EtI م# هdه العائالت في م9ازلها هdه مd9 أجWال
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على ال+عامل مع سfان الWaخ ج�اح ب�أفة واح+�ام وال9-� ) ةاإلس�ائEلW(نxg الXلlات : وأضاف
  ".وتأث�Eها على حWاة ال9اس الفعلWةفي م:!ل هdه الgاالت ال+ار�]Wة ال!عق�ة 

وأك�ت أنه م# األه!Wة %!fان ت:C9 ال]�lات ال+ي تNدe إلى تفاق= ال+�ت� أو ت�ع�نا ع# الXالم، 
  .، والa9ا´ االس+lWاني، وه�م ال!9ازلو�a!ل ذلA ع!لWات اإلخالء في الق�س ال!g+لة

 ال!NXولE# اإلس�ائEلEE# والفلEE9ElX# إلى ال+�gك العاجل ل+ه�ئة ال+�ت�، وقال� في  ال�زارةدع�و
م# األه!Wة %!fان أن ت!ارس ج!Wع األ^�اف ض�� ال9فy، واالم+9اع ع# األع!ال وال]lا%ات "بWانها، 

  ". ال�اه# في ال�gم الr��a ق�ال وفعالاالس+ف از�ة، والgفا³ على ال�ضع ال+ار�]ي
# اإلخ�ار�ة    ٨/٥/٢٠٢١و,الة ̂و

إدارة "ی�م ال�0X، ب�Eني سان�رز، " ال�K!�ق�ا^ي"ب ^الC ع�J م:لy ال�Eaخ ع# الg هdا وق� 
  ".%الده %ات]اذ م�rs صارم م# االن+هاكات اإلس�ائEلWة ال+ي ت9فd في الق�س

C:K على ال�الKات ال!+g�ة أن ت+g�ث %ق�ة ض� الع9ف : "و,+C سان�رز في تغ���ة له في ت��+�
نالK ed!ارسه ال!+�lف� اإلس�ائEل�E ال!+gالف� مع ال�fgمة في الق�س الWs�aة والJفة الغ�WTة ، وأن  ن ن

�!+Xأال ت C:K ةW9ElXات إخالء العائالت الفلWت�ضح أن ع!ل."  
��y م�Eفي، ع# قلقه إزاء ما ك" ال�K!ق�ا^ي"م# جه+ه، أع�ب ال9EXات�ر األم�E,ي ع# الg ب 

" الWaخ ج�اح"gK�ث في فلElX# ال!g+لة، حxE قام� سلlات االح+الل اإلس�ائEلي %إغالق م�اخل حي 
  .وم9ع� ال�ص�ل إلى م�Wg ال!9ازل ال!ه�دة %اإلخالء %الق�ة

نوأوضح م�Eفي أن ع!لWات إخالء الfXان الفلEE9ElX#، الdی# �aW�K في م9ازله= في حي 
aKeع� %القل� %C0X ال9هج الع�fX "وSنه  ".غ�E عادلة و�:C أن ت+�rs"قفي ش� الق�س " �احالWaخ ج"

  ".ًالed ت+�عه الق�ات اإلس�ائEلWة ت:اه هdه االض�lا%ات، والed یNدe إلى ت8عE� ال�ضع ب�ال م# ته�ئ+ه
  ٨/٥/٢٠٢١ال!Wادی# 

  
 xEي حfال�9اب األم�� yنغ�س وم:ل�Iاء م# الJك!ا دان أعJي قال� ع,�Eنغ�س األم�Iال �

في حي الWaخ ج�اح %!�ی9ة الق�س غe  �Eإن ما gK�ث م# اخالء ق�X للفلE9ElX#"الE ابxE وور�# 
�Eة " ت��+�"ع�0   و^ال�0 في تغ���ة لها ".مق�0ل، ومقWلEمة اإلس�ائ�fgغ� على الJة %الW,�Eاالدارة االم

  .ل�rs هdه األع!ال
  ٩/٥/٢٠٢١و,الة األن�اء الفلW9ElXة وفا 

، ع# تJام9ها مع "ألXIان�ر�ا ,�رتE "أع��T الع�J ال�K!ق�ا^ي %!:لy ال�9اب األم�E,ي 
 .%!�ی9ة الق�س ال!g+لة الفلEE9ElX# في حي الWaخ ج�اح

eما K:� أم� غ�E إنXاني، "، مXاء ی�م ال�0X، إن "ت�ت�E"وقال� ,�رتE ، في تغ���ة لها ع�0 
  ".EE9ElX# اإلنXانWةقوعلى ال�الKات ال!+g�ة ح!اKة حق� الفل

 ٩/٥/٢٠٢١و,الة األن�اء الفلW9ElXة وفا 
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  ب��lانWا
 xــEحCة  ^الــWلEمــة اإلســ�ائ�fgــاني، الl��0ــة الWو ال]ارجNaف�لــي، وز�ــ� ال�ولــة للــWل, y!Wنجــ

ًب�rs اإلخالء الق�X للعائالت الفلW9ElXة م# حي الWaخ ج�اح، مع�Tا ع# قل� ال�fgمة الl��0انWة م#  e
  :�م اإلس�ائEلي على ال!ق�سات اإلسالمWة في الق�سال+�lرات واله

 �0Xـان صـ�ر، یـ�م الـWف�لي في بWع� %ـالقل� مـ# ال+ـ�ت� ال!+ـ8اع� فـي ٨وقال ,لaـK مـای�، إنـه 
ال�fgمــة  ودعــا ,لWف�لــي  .القــ�س وال!ــ�ت�� %ال+ه�یــ�ات %ــإخالء العــائالت الفلــW9ElXة مــ# الــWaخ جــ�اح

Xة لل+�اجع ع# اإلخالءات القWلEةاإلس�ائWs�aة، والع!ل م# أجل ته�ئة األوضاع في الق�س ال��.  
  ٨/٥/٢٠٢١أخ�ار ال�Eم ال!��8ة 

  روسWا
أع��T روسWا ع# %الغ قلقها إزاء ال+8عE� الgاد في ال+�ت� في م�ی9ة الق�س، داWmة ج!Wع 

�Eال+8ع eاأل^�اف إلى تفاد.  
�0Xان أص�رته ی�م الWة في بWة ال�وسWه= في إلى ع� وأشارت وزارة ال]ارجXة ع�امل ت

إجالء ع�د م# الفلEE9ElX# ق�Xا م# م9ازله=  ال+�ت�ات في الق�س، م9ها الق�ار اإلس�ائEلي %aأن  تأجWج
هارح�ما، %اإلضافة   وح�ة اس+lWانWة ج�ی�ة في مX+�^9ة٥٤٠في حي الWaخ ج�اح، وت!��� خ�l ل90اء 

  . غ�ب م�ی9ة جE9# في الJفة الغ�WTةحاج  سال= إلى مق+ل فلEE9ElX# اثE9# مNخ�ا ج�اء حادث وقع في
ت+ا%ع روسWا ب�الغ القل� هdه ال+�lرات، ون�ی# %a�ة االع+�اءات على م�نEE# : "وجاء في الW0ان

  ".مXال!E#، ون�ع� ج!Wع األ^�اف إلى االم+9اع ع# أe خ�lات م# شأنها ت8عE� الع9ف
نل دو ال+�صل إلى ت��Xة نت!tل خ�lات ,هdه ان+هاكا للقان� ال�ولي وت�g: "وتا%ع الW0ان

#E+اء دولaة على إنW90ة مWاسWالم وأمان ض!# ح�ود عام   سX% انaKة ت+عاWلEس�ائSة وW9ElX١٩٦٧فل."  
 ٨/٥/٢٠٢١روسWا ال�Eم 

  kوعلى مX+� اله�Eات وال!9-!ات ال�ولWة
  األم= ال!+g�ة

  .األم= ال!+g�ة، م# خ�وج ال�ضع ع# ال�lWXة في الق�س الWs�aة حdرت
، "ت�ر و�X9الن�"ق في بWان لل!�X9 األم!ي ال]اص لع!لWة الXالم %ال�a األوس� Aجاء ذل

وس� الق�س الع�WTة ال!g+لة، عقC ته�ی� " الWaخ ج�اح"ال]!yW، تعق�Eا على ال�ضع ال!+�ت� في حي 
  .ًالق�ات اإلس�ائEلWة ع�دا م# العائالت ال!ق�سWة %إخالء م9ازلها ل8الح ج!�Wات اس+lWانWة

ال+�lرات األخ�Eة ال!+علقة %�lد عائالت فلW9ElXة في الWaخ ج�اح وأحWاء "إن " Xالن�و�9"وقال 
وrs ع!لWات "وحW, xان االح+الل اإلس�ائEلي على  ".kأخ� في الق�س الWs�aة ال!g+لة مقلقة للغاKة

  ".ناله�م واإلخالء %!ا ی+!اشى مع ال+ اماتها %!�جC القان� اإلنXاني ال�ولي
  ٧/٥/٢٠٢١ال]لWج ال:�ی� 



  

 
٢٦

  مف�ضWة األم= ال!+g�ة
ققال ال!+g�ث %اس= مف�ضWة األم= ال!+g�ة الXامWة لgق� اإلنXان رو�Tت ,�لفEل خالل ك!ا 

 rW9في دور في جgت!� صNمe"على الف�ر �Xات اإلخالء القWل إلى إنهاء ,ل ع!لEن�ع� إس�ائe".  
ألراضي الفلW9ElXة ال!g+لة، ن�د أن نN,� أن الق�س الWs�aة ما ت ال ج ءا م# ا"وأضاف ,�لفEل 

نو��X علEها القان� اإلنXاني ال�ولي e".  
  ١ ص٨/٥/٢٠٢١الغ� 

  ال�TاWmة ال�ولWة
ض�� "قدع� الل:9ة ال�TاWmة ال�ولWة لع!لWة الXالم في ال�a األوس�، ال�0X، إس�ائEل إلى 

 . ال!g+لة"م�ی9ة الق�س  ال9فy وت:C9 اإلج�اءات ال+ي م# شأنها ت8عE� ال!�rs في
ال+!AX %ال�ضع ال�اه# في األماك# "في بWان صgافي، ج!Wع األ^�اف إلى ك!ا دع� الل:9ة، 

  ."ال!ق�سة واح+�امه
وأع��T ع# قلقها الح+!ال إخالء عائالت فلW9ElXة م# م9ازلها ال+ي عاش�ا فEها ألجWال في 

  .حEي الWaخ ج�اح وسل�ان %الق�س الWs�aة
ي ل# تNدe إال إلى ت8عE� ال�E0ة وع�0ت الل:9ة ع# رفJها لإلج�اءات األحادKة ال:انC ال+

  .ال!+�ت�ة %الفعل
  ٩/٥/٢٠٢١الق�س الع�Tي 

  االتgاد األوروTي
االتgاد األوروTي، ی�م األرTعاء، م# ت�اWmات إج�اءات سلlات االح+الل اإلس�ائEلي ال!+!tلة  حdر

  .%�Xقة وه�م ال!�اني وته:�E الفلEE9ElX# في الق�س ال!g+لة
= االتgاد األوروTي في ب�و,Xل، في بWان صgفي، %aأن ال+�سع وقال ال!+g�ث ال�س!ي %اس

 وح�ة ٥٤٠الXلlات اإلس�ائEلWة أعل�9 مNخ�ا ع مها ب9اء "االس+lWاني وال�ضع في الق�س الWs�aة، إن 
eة ج�ی�ة في هار ح�ما إW9fجفعات هامات�س، م# شأنه أن . س �lخ Aلd,ات، وll[!ه الdه dEت9ف

Eة ع# بWs�aف8ل الق�س الK#E+حل ال�ول �gة نWق0ل+X!ة ال!فاوضات ال�a% و�ق�ض =gل �."  
 �Eلة غ+g!ة الW9ElX9ات في األراضي الفل^�+X!ع الW!ي م�قفه م# أن جTاد األوروgوج�د االت

، %!ا في ذلA ١٩٦٧نش�Wmة %!�جC القان� ال�ولي، وأنه ل# Kع+�ف %أe تغ�EEات على ح�ود ما ق0ل عام 
  .� علEها بE# ال�lفE#في الق�س، %]الف تلA ال!+ف

ك!ا ج�د االتgاد األوروTي دع�ته لل�fgمة اإلس�ائEلWة ل�rs ب9اء ال!X+�^9ات وSلغاء الق�ارات 
نهdه اإلج�اءات األحادKة ال:انC غ�E قان�نWة %!�جC القان� "وقال إن  .األخ�Eة على وجه ال�Xعة

  ".س�ائEلWة وrs هdه األنlaةاإلنXاني ال�ولي، وتNجج ال+�ت�ات على األرض، وعلى الXلlات اإل
  ٦/٥/٢٠٢١ًو,الة معا اإلخ�ار�ة 



  

 
٢٧

  ال�0ل!ان اإلف��قي
 م# اع!ال اإلس�ائEليتق�م %ه سلlات االح+الل   ع# قلقه ال�الغ %aأن مااإلف��قيأعل# ال�0ل!ان 

 Wة وال!WgWXة %!�ی9ة الق�سسالم الفلW9ElXة وصل� إلى ح� ت�نyW ال!ق�سات اإلاألراضياج�امWة داخل 
 %اق+gام ال!X:� األق8ى ال!�ارك اإلس�ائEلي %a�ة Wsام سلlات االح+الل اإلف��قيال!g+لة وأدان ال�0ل!ان 

#EE9ElXالفل #Eوال!8ل #EEُواالع+�اء على ال!ق�س.  
ن على ض�ورة تg!ل الXلlات اإلس�ائEلWة ل!��XلE+ها وف� ق�اع� القان� "اإلف��قيال�0ل!ان " أك�و

 الالزمة لل!�نEE# الفلEE9ElX# وحقه= في م!ارسة الaعائ� ال�یW9ة، و,dلA وrs ال�ولي ل+�ف�E الg!اKة
ّأe م!ارسات ت9+هA ح�مة ال!X:� األق8ى ال!�ارك وشه� رمJان ال!ع-=، أو اله��ة الع�WTة اإل ُ Wة سالمُ

  .القائ=ّوال!WgWXة ل!�ی9ة الق�س ومق�ساتها وتغ�E م# ال�ضع ال+ار�]ي والقان�ني 
 في بWان له ی�م ال�0X، اإلف��قي ل�ئyW ال�0ل!ان الWXاسي ال!a+Xار ل:e�9او^الC مl8فى 

 وخاصة االم= ال!+g�ة وم:لy االم# %�Xعة ال+�gك ل�rs هdه ال!!ارسات االس�ائEلWة ال�وليال!:+!ع 
  . ت+9افها مع أ%�X حق�قه في م!ارسة شعائ�ه ال�یW9ةوال+يال�aعة وال]�Elة 

 %ال!l9قة وداخل رهاب في ت9امى �اه�ة اإلال�ئXWي ه� الC0X وليال�ضاف ان ت]اذل ال!:+!ع أو
 لل�lX على ث�وات ال�ول االف��}Wة والب� م# وج�د ص�gة ال�ولياف��}Wا الن ه9اك م8الح لل!:+!ع 

  . في مق�رات وث�وات ال�ول االف��}Wةال�ولياف��}Wة لX� ال+�خل م# ال!:+!ع 
 القWJة الفلW9ElXة وأص�ر الع�ی� م# الW0انات  ی�ع= و�Xان�اإلف��قيوأك� ان ال�0ل!ان 

قوال+�صWات ال+ي اعل# فEها رفJه وfaTل قا^ع ألe م!ارسات غ�E قان�نWة تX+ه�ف الE9ل م# الgق� 
 Cعaاب+ة للtوعة وال�a!9الElXاسة االيالفلWال!+علقة %اس+!�ار س Aخاصة تل ،�Eقaان في  الlW+س

ناك للقان� ال�ولي، وتق��7 لف�ص ال+�صل إلى حل ال�ول+E#،  ل!ا ت!tله م# ان+هاألراضي الفلW9ElXة
واشار إلى ض�ورة ح�8ل الفلEE9ElX# على ج!Wع حق�قه= . وته�ی� ل�,ائ  األم# واالس+ق�ار في ال!l9قة

  .ال!�aوعة وفى مق�م+ها اقامة ال�ولة الفلW9ElXة ال!X+قلة وعاص!+ها الق�س الWs�aة
 الgالWة ل+ه:�E عائالت فلW9ElXة م# اإلس�ائEلي+الل  سلlات االحمXاعي "ال:e�9"وأدان 

  . %الق�س الWs�aة"الWaخ ج�اح"م9ازله= في حي 
  e٨/٥/٢٠٢١ال!�8 ال�Eم 

  
  
  
  
  



  

 
٢٨

  kوعلى مX+� ال!NسXات وال!9-!ات الع�WTة
  ال:امعة الع�WTة

ته:�E الfXان م# حي الWaخ ج�اح %الق�س " مgاوالت في بWانجامعة ال�ول الع�WTة  أدان�
  . دول العال= إلدان+ه وال+�خل ل!9عهودع�، "Ws�aةال

ته:�E الfXان م# حي الWaخ "وقال أح!� أب� ال��W، األمE# العام ل:امعة ال�ول الع�WTة، إن 
قج�اح %الق�س الWs�aة t!Kل ج��!ة مf+!لة األر,ان ت9+هA أ%�X حق� اإلنXان الفل9ElXي، وت�سخ  ُ

g!ن-اما للف8ل الع�89 في األراضي الe   ."+لةً
نالفلEE9ElX# ی�فع� ث!# ال+9افy بE# الE!W# والE!W# "ونقل ال!8�ر ع# أب� ال��W، ق�له إن 

 rs�!إلى إشعال ال eدNق� ت �E:ان وال+هlW+اسات ال+ه��� واالسWل، وأن ت8اع� سEف في إس�ائ�l+!ال
ًه، واصفا هdه ًفي األراضي ال!g+لة، خ�8صا في الق�س، على ن�g ال f!K# ت�8ره أو ال+N09 %!آالت

ٍالWXاسات ال+ي ت!ارسها سلlات االح+الل %غ�E ال!NXولة، وTأنها تعyf ص�اعات داخلWة وم8الح ح WTة  ُ
وش�د أب� ال��W على مNXولWة ال!:+!ع ال�ولي في م!ارسة الJغ�´ على إس�ائEل ل!9ع ال+ه:�E  ."ضWقة

  .م# ال+8عE�، ق0ل أن ی9 ل� ال!�rs إلى ال! �� "الWaخ ج�اح"eالق�X لfXان 
  ٦ ص٧/٥/٢٠٢١قال�a األوس� 

  نال+عاو اإلسالمي
�9 ال!+�lف�  �̂+X!لي والEندان� م9-!ة ال+عاو اإلسالمي ما تق�م %ه ق�ات االح+الل اإلس�ائ ن ن
eم# إج�اءات ته:�E ق�X وSخالء غ�E قان�ني لع�aات العائالت الفلW9ElXة م# م9ازلها في حي الWaخ 

 وم�اصلة االع+�اءات على ال!�ا^E9# ال!aار,E# في م�ائ� اإلفlار ج�اح %!�ی9ة الق�س ال!g+لة،
e تق�م على ال+lه�E الع�قي واالس+lWان االس+ع!ار إس�ائEلWةال+Jام9ي، مع+�0ة ذلK Aأتي في إ^ار سWاسة 

 وال!!+لIات وال!9ازل الفلW9ElXة ل8الح ج!�Wات اس+lWانWة، في ان+هاك األراضيم# خالل م8ادرة 
  .نXاني ال�ولي وق�ارات األم= ال!+g�ة ذات ال8لةنللقان� اإل

 �Eة ع# اس+!�ار إج�اءاتها غWولNX!ل، ق�ة االح+الل، الEنوح!ل� م9-!ة ال+عاو اإلسالمي إس�ائ
ًالقان�نWة والع��89ة، مlال�ة ال!:+!ع ال�ولي، وخ�8صا م:لy األم# ال�ولي، ب+g!ل مNXولWاته في 

Xالفل Cعaة للWة ال�ولKا!gال �Eان+هاكاتها واع+�اءاتها ت�ف rsلي وEات االح+الل اإلس�ائlل ام سلS9ي، وEl
  .ة %!ا فEها م�ی9ة الق�س ال!g+لة الفلW9ElXاألرضال!+�اصلة في ج!Wع أنgاء 

  ٧/٥٨/٢٠٢١نم�قع م9-!ة ال+عاو اإلسالمي 

  
  
  



  

 
٢٩

  األزه�
+هاكاتـه الغاشـ!ة فـي إرهاب الWIان الـ8ه�Eني، وان" %أش� ال��ارات ما وصفه بـ"األزه�"ب�وره أدان 

ال+ــJام# الIامــل مــع أهــالي الــWaخ جــ�اح، "، وأكــ�ت ال!ــWa]ة فــي بWانهــا "حــ� أهــالي حــي الــWaخ جــ�اح
ً، داWmـا "والaعC الفل9ElXي في نJاله ال!�aوع ض� اسـ+0�اد الWIـان الـ8ه�Eني وم]llاتـه االسـ+lWانWة

ن الـ8ه�Eني الغاشـ=، وم9اصـ�ة الـaعC العال= أج!ع إلدانة هdه األفعال اله!:Wة، وال�ق�ف في وجـه الWIـا
   .الفل9ElXي؛ صاحC ال�g واألرض والقWJة العادلة

ش�ه على أی�e الفلEE9ElX# ال�aفاء في االس+!�ار في ال�فاع ع# قـEJ+ه= " ع# "األزه�"وأع�ب 
إرهــاب الWIــان الــ8ه�Eني لــ# ی �ــ� الفلــEE9ElX# إال "ً، مN,ــ�ا أن "ال!ــ�aوعة فــي وجــه هــdا العــ�و الغاشــ=

#Eإلى زوال ول� %ع� ح C8+ان ال!غWIة وس+-ل، وأن الWTع� #ElXًإص�ارا وص!�دا، وأن فل ً".  
  ٦ ص٧/٥/٢٠٢١قال�a األوس� 

#E!لX!اد العال!ي لعل!اء الgاالت  
أك� االتgاد العال!ي لعل!اء ال!Xل!E# علـى أه!Wـة ت�حEـ� دعـاة األمـة وخ�lـاء ال!ـXاج� رسـال+ه= 

  .الق�س ال!g+لة ت�,E  الg�یx على ما gK�ث فيفي هdه األKام الس+9هاض اله!= و
دعــ� األمــة الع�WTــة واإلســالمWة لــ�ع= ال!ق�ســEE# وت]ــªW8   مNســXة عل!ائWــة٥٠ و,انـ� نgــ�

  .ال:!ع+E# القادم+E# للag� في م�اجهة االح+الل
، والـed "ح�اك ب�E ال!ق�س"وجاء اإلعالن في خ+ام أع!ال ال!Nت!� الg8افي لعل!اء األمة ح�ل 

  .االتgاد العال!ي لعل!اء ال!Xل!a!% #Eار,ة ,�,�ة م# عل!اء األمةعق�ه 
رسـالة عل!ـاء األمـة وخ�lائهـا لل!ـ�ا%El# فـي بEـ� ال!قـ�س وع!ـ�م "ُوخلª ال!Nت!� إلى إص�ار 

e�ی #Eاك ال!ق�سي األمة ب�gة "ال!�ارك الWJاته= ت:اه القـWولNXل�ا م!g+أن ی #E!لX!ام الfال�ة حlوم ،
rsله= م� �fK ك وال+�خل وأن ت!ارس دورها نوأن�g+ح ص��ح، ودع�ة م9-!ة ال+عاو اإلسالمي الWgن ص

  .في ال�فاع ع# مق�سات األمة
وأث9ـــى العل!ـــاء فـــي رســـال+ه= علـــى شـــ�اب القـــ�س الـــdی# واجهـــ�ا غ�lســـة ال!g+لـــE# الـــ8های9ة 

ًوان+�8وا علEه= في ¢�ة %اب الع!�د، مع+��0# ذلA ان+8ارا ,�E0ا على ال!g+لE#، وه� ً ّ ما ی�عx في األمـة ّ
ّروح األمل %أنها قادرة على أن تgق� ال�89 حE# ت!لA إرادتها ٌ ّ.  

  ٦ ص٧/٥/٢٠٢١الق�س الع�Tي 

  
  
  
  



  

 
٣٠

  ال�0ل!ان الع�Tي
أدان ال�0ل!ان الع�Tي ج��!ة ال+lه�E الع�قي ال+ي تق�م بها ق�ات االح+الل اإلسـ�ائEلي مـ# خـالل  

 م�ا^# فل9ElXي في حي الWaخ ج�اح في م�ی9ة القـ�س ٥٠٠ً م9 ال Kق9lها e٢٨ال+ه:�E الق�X وSخالء 
  .ًال!g+لة ت!هE�ا إلقامة وح�ات اس+lWانWة إس�ائEلWة ج�ی�ة مfانها

ُوأك� ال�0ل!ان الع�Tي أن هdه الع!لWة تع� ج��!ة تlه�E ع�قي مI+!لة األر,ان على م�أk ومX!ع  ُ
dه ال!9ـــازل هـــي حـــ� لـــfXانها العـــال= أج!ـــع ونقlـــة ســـ�داء فـــي ج0ـــE# ال!:+!ـــع الـــ�ولي، حEـــx إن هـــ

ًالفلEE9ElX# وأfa% �!Wsل قان�ني لالج�ـE# الفلـEE9ElX# الـdی# ه:ـ�وا قـ�Xا مـ# م9ـازله= عـام  م، ١٩٤٨ٍ
وSن اس+ع!ال الق�ة والع9ف واإلرهاب م# ق0ل ق�ات االح+الل اإلس�ائEلي إلخ�اجه= م9ها وSحالل مX+�^9ات 

قال!+g�ة وال!:+!ع ال�ولي أج!ع، وخ� فج التفاWsات جrW9 إس�ائEلWة غ�E قان�نWة مfانها ه� تgٍ� لألم= 
ــة ال�ولWــة  Wــة ال:9ائ!fg!ــام الfــادئ وأح ذات الــ8لة، وج��!ــة حــ�ب وج��!ــة ضــ� اإلنــXانWة %!�جــC م�

نو�عاقC علEها القان� ال�ولي والقان� ال�ولي اإلنXاني   .ن
 م# األمE# العام لألم= ووجه عادل ب# ع0� ال�ح!# الع�Xمي رئyW ال�0ل!ان الع�Tي خlا%ات لIل

ال!+g�ة ورئyW االتgاد ال�0ل!اني الـ�ولي ورؤسـاء ال�0ل!انـات اإلقلW!Wـة ومفـ�ض األمـ= ال!+gـ�ة الـXامي 
ــXان  ــ� اإلن ــي ت9+هــA حق ــي لهــdه ال:��!ــة الع9ــ��8ة ال+ Tــة ال�0ل!ــان الع� قلgقــ� اإلنــXان، مN,ــ�ا إدان ًق

ي والقـادة اإلســ�ائEلEE# مـNXولE+ه= عــ# هـdه ال:��!ــة ًوالقـ�انE# ال�ولWـة، مg!ــال قـ�ات االحــ+الل اإلسـ�ائEل
  .نالع��89ة ال!عاقC علEها %القان� ,:��!ة ض� اإلنXانWة

وح!ل الع�Xمي ال!:+!ع الـ�ولي ال!ـNXولWة القان�نWـة واإلنـXانWة واألخالWsـة عـ# الـ8!� وعـ�م 
eلي %ـال+�gك الفـ�ر وSلـ ام ال+e�8 ل!tل هdه ال:�ائ= ال�aعة، و^الC رئyW ال�0ل!ان الع�Tي ال!:+!ع ال�و

نسلlات االح+الل اإلس�ائEلي %ال+�rs ع# هdه ال:�ائ= الع��89ة، وتفعEل آلWات القان� الـ�ولي والقـان�  ن
ُال�ولي اإلنXاني، ومXاءلة م�ت0Iي هdه ال:�ائ= تW{gقا للع�الة وSن8افا للـaعC الفلـ9ElXي الـK ed!ـارس  ً ً

  .نWة%gقه ,ل ج�ائ= ال�gب وال:�ائ= ض� اإلنXا
  e٧/٥/٢٠٢١ال!�8 ال�Eم 

9ي الفل9ElXي   ال!:لy ال̂�
اع+�0 ال!:لy ال�^9ي الفل9ElXي الع�وان اإلس�ائEلي ال�حaي القائ= اآلن على ال!X:� األق8ى 
ال!�ارك وال!8لW¤ #Eه ع�وانا على ال!Xل!E# ومق�ساته=، وام+هانا لIافة األع�اف وال�aائع ال�یW9ة 

  .وال!ق�سات
، إن ق�ات االح+الل اإلس�ائEلي وقال ال!:لy ال�^ ن9ي في بWان ص�ر ع# رئXWه سلW= ال ع�9

ب�أت ع�وانها واق+gامها ال!X+!� ل�احات ال!X:� األق8ى ال!�ارك وت�نyW ح�م+ه واالع+�اء على أرواح 
  .ال!8لW¤ #Eه، وال!�افعE# ع9ه، ما أوقع ع�aات اإلصا%ات ب9Eه=
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�!+Xا الع�وان مdع# نوأشار ال ع�9 إلى ان ه �Eع% �Eفي ال�ق� ذاته في %اب العام�د، وغ 
�9 وم:!�عاته= اإلرهابWة في الع�وان على األهل ال8ام�ی#  �̂+X!االح+الل وال �!+XK األق8ى �:X!نال

  .في الWaخ ج�اح واالع+�اء علEه= واع+قال الع�aات م9ه=، ومgاولة ته:�Eه= م# ارضه= وم9ازله=
kودعا ال ع�9 األم+E# الع�WTة واإلسالمWة و�Tل!اناتها ومNسXاتها الى االرتقاء ل!X+� خ�lرة ما  ن
Kق�م %ه االح+الل اإلس�ائEلي في الق�س، مlال�ا االتgاد ال�0ل!اني الع�Tي و�Tل!انات ال�ول اإلسالمWة لعق� 

  .ى الaعC الفل9ElXي ومق�ساتهاج+!اعات ^ارئة عاجلة ل�xg س0ل ال�د على هdا الع�وان اإلس�ائEلي عل
وأضاف أن على ال!:+!ع ال�ولي أJKا ع�م االك+فاء %!�اقفه الIالمWة ال+قلK�Eة، وال+�gك العاجل 

  .Kة ال�ولWة للaعC الفل9ElXيلل:= هdا الع�وان ال!9فل� وت�ف�E الg!ا
  ٢ ص٩/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 

  الفعالWات والW8[aات الWT gة وال9قابWة
سWة ونقابWة، االع+�اءات اإلس�ائEلWة على ال!ق�سات اإلسالمWة وال!WgWXة دان� فاعلWات سWا

  .والفلEE9ElX# في الق�س ال!g+لة
، %aأن ع!لWات اق+gام ق�ات االح+الل لgي الWaخ ج�اح، أن وأك�وا في بWانات صادرة ع9ه=

]+لف أص9اف االح+الل اإلس�ائEلي، ما ی ال مX+!�ا في ال+ع�e على أهل9ا في فلElX#، و�!ارس م
  .االن+هاكات واالع+�اءات علEه=

 #E9!tة، مWه ال!!ارسات االح+اللdة ازاء هgواض rsة والعال= الت]اذ م�اWTودع�ا ال�ول الع�
ال!�rs األردني ال�اع= لألهل في فلElX#، ورفJه ت�حEل أهالي الWaخ ج�اح %اع+�اره ج��!ة ح�ب 

ً%CXg القان� ال�ولي واإلنXاني، وخ�قا لالتف   .اWsات وال!عاه�ات ال�ولWةن
  وم# هdه الفعالWات

ح ب ال�س� اإلسالمي، أك� أن االح+الل مX+!� في ®Wه وغ�lس+ه و��اصل اع+�اءاته على 
نأهل9ا في ال!X:� األق8ى وحي الWaخ ج�اح، وما ی ال أهل9ا ال8ام�و األ%lال ی+8�و لق�ات االح+الل  ن

  .ال8!�د والa:اعة%8�وره= العار�ة، ضارET# أروع األمtلة على 
 #Eة %ال�ق�ف إلى ال+يوأشادت نقا%ة ال!ه9�سWة وال!9-!ات ال�ولWة واالسالمWTال�0 ال�ول الع�^ 

قجانC الgق� الفلW9ElXة، وح� سfان الWaخ ج�اح %االح+فا³ %!9ازله= ال+ي اث0+� ال�ثائ� األردنWة انها 
�Eتع�د له= م# خالل عق�د تأج.  

 %�g األق8ى وال!8لE#،  ال+ي تق�م بها سلlات االح+اللل!X+!�ةش:C ال!k�+9 ال:�ائ= اك!ا 
واس+�I9 االن+هاكات لألماك# ال�یW9ة اإلسالمWة وال!WgWXة، %اع+�ارها اس+ف ازا ل!aاع� أك�t م# ملWار 

  .مXل=
ودان ح ب االتgاد ال�^9ي االع+�اءات اإلس�ائEلWة على ال!8لE# في ال!X:� األق8ى 

ة االح+الل لل!X:� وال�gم الق�سيواالق+gامات ال!+�Iرة   . ال+ي ت9فdها ش̂�
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وقال إن هdه االع+�اءات واالس+ف ازات اإلس�ائEلWة ال!+�Iرة ل!aاع� ال!Xل!E# أث9اء أداء ال8الة، 
تعyf غ�lسة وع9:هWة االح+الل، ومgاوالته ال!X+!�ة ل+ه��� ال!�ی9ة وت��a� أهلها واغ+8اب أرضه= 

  .Waخ ج�اح، وف�ض تغ�EEات جغ�ا¤Wة على أرض ال�اقعوم!+لIاته= وخاصة في حي ال
ّوحWا الg ب ص!�د ال!ق�سEE# واس+�Xاله= في ال�فاع ع# األق8ى وال+e�8 لق�ات االح+الل، 
kمN,�ا ض�ورة ن�8ته= وال�ق�ف إلى جان0ه=، ودع= هdا ال8!�د ال!�aف في ال�فاع ع# م�X رس�ل 

#Eم�gال xوثال #E+هللا وأولى الق0ل.  
�I9ت ج!�Wة ج!اعة اإلخ�ان ال!Xل!E# االع+�اءات اإلس�ائEلWة على حي الWaخ ج�اح ك!ا اس+

#ElXوأهل9ا في فل.  
وح�E ال�قفة ال��lلWة لaعC فلElX# دفاعا ع# ال!ق�سات، مN,�ة أن م# ل�ازم االخ�ة اإلK!انWة 

  .ضال�ق�ف %fل م!f# وم+اح مع اخ�ان9ا في ب�E ال!ق�س و,ل فلElX# ومع ,ل م-ل�مي األر
  ٤ ص٩/٥/٢٠٢١الغ� 

 �Eة وعلى أراضي ب�E0gال #ElXرات ال+ي ت:� على أرض فل�l+ع الW!ال9}�اء إن ج yقال م:لe
ًال!ق�س وخ�8صا في حي الWaخ ج�اح م# ته:�E ق�X غ�E مق�0ل إنXانWا و�+9افى ت!اما مع ق�اع�  ٍ eٍ

نWIان ال8ه�Eني ف� القان� نالقان� ال�ولي، و��سخ وص!ه العار في جE0# ال!:+!ع ال�ولي ب+y��I ال ق
  .ال�ولي

ودعا ال!:لy، في بWان له ال]!yW، م:لy األم# ودول وح�fمات العال= للJل�ع في 
مNXولWاته= ال�ولWة والقان�نWة واالخالWsة لg!اKة الaعC الفل9ElXي وحق�قه وال�ق�ف في وجه الغ�lسة 

ي مgاوالت اخ�اج الفلEE9ElX# م# وال8لف ال8ه�Eني وال!!ارسات غ�E اإلنXانWة وغ�E الWm�aة ف
  .ب�Eته= وأراضEه= وال!Xاس %gق�قه=

 Aجاللة ال!ل rsق�ت9ا م# م�ا �!+Xة ع0� هللاْوأشار إلى أن9ا في االردن نKاب+ة في ح!اtاني الtال 
قال!ق�سات وال�فاع ع# حق� الaعC الفل9ElXي في ال!gافل العال!Wة، وث!# ال!:لy ق�ار ال�fgمة ق0ل 

 اتفاWsة إضا¤Wة وتXلW!ها الى أهالي حي الWaخ ج�اح ت�ع= وت�0t حق�قه= ١٤!8ادقة على ّاKام %ال
  .%أراضEه= وم!+لIاته=

  ٤ ص٧/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 
قال نقCE ال!ه9�سE# األردنEE# ال!ه9�س أح!� س!ارة ال ع0ي، أن الق�س ثاب� م# ث�اب� األمة 

 .هلهاأوال�E!J، وgTاجة الى وقفة ح}W{Wة ل�ع= ص!�دها وص!�د 
جاء خالل ن�وة ال+ي عق�تها ل:9ة فلElX# والقJاKا الق�مWة في اتgاد ال!ه9�سE# الع�ب ع# 

، %�Jgر أمE# "دع= م�ا^9ي الق�س في احWاء الWaخ ج�اح وسل�ان ووادe ال:�ز"ُ%ع�  ال]!yW، %ع�9ان 
 .El# الWXاسEE#عام االتgاد ال�,+�ر عادل الg�یtي، ومaار,ة ع�د م# ال!gامE# وال9قابEE# وال9اش

وقال ال�,+�ر الg�یtي، إن ال!9+فEJ# ه= أمل األمة وسE0ل ت�gرها، وال ب� م# االس+!�ار 
ً%ان+فاض+ه= لEg# تgق�E االن+8ار، مN,�ا أن وجهة ال!9+فEJ# هي فلElX# ,ل فلElX#، وال K:�ز ان 
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 م# ال!9ازل واالراضي ت�Jف االن+فاضة الgالWة، ح+ى ال تX+غل اس�ائEل ذلA لالس+Wالء على ال! ��
 .ال!ق�سة

 عال= ت]�Wl م�ن ٦٠ًوتg�ث في ال9�وة ال�,+�ر ج!ال ع!�و، مX+ع�ضا ت�ج!ة ح�¤Wة قام بها 
ن مل�E دوالر على e١٥ومه9�س مع!ار في بل�Kة االح+الل وT+ف��7 م# ح�fمة اس�ائEل وT+!��ل بلغ 

 .ًالق�س أقل سfانا م# الع�ب االس�ائEلي ال�امي الى جعل ارض ٢٠٢٠ س�9ات، ل!]�l ١٠م�ار 
نأك� ال!gامي وال9اش� الWXاسي ز�اد اب� ز�اد، أن الالج�E# ی�اجه� مfaلة ال+�حEل م# ب�Eته= و

وال!faلة االساسWة هي مfaلة الل:�ء للقJاء اإلس�ائEلي، ألنه وفي حال ت= الل:�ء له فdلK Aع9ي ان9ا 
 . الق�س الع�WTة ال!g+لةنق0ل %ال�الKة القان�نWة لل!gاك= االس�ائEلWة على

وقال ال9قابي وال9ائC الXاب� خال� رمJان، إن ال�8اع في الق�س، ه� ص�اع على الWXادة 
ولyW ص�اع على ال��ادة فق�، فالق�س م�ض�ع سWاسي، ,!ا ان ص�اع9ا في الق�س ص�اع على العل= 

Xامة وه� ص�اع على العل= الفلW{ة الXW9,ی�فع على الق�س واالق8ى و edال Cعaادة للWX9ي رم  الEl
 .الفل9ElXي في الق�س

، ال!+ا%ع لقJاKا الق�س عامة وأمالك الXW9Iة خاصة، وم# م�قعه و eأك� ال!ه9�س إمEل الغ�ر
في م]+لف ل:ان نقا%ة ال!ه9�سE# واص�له ال!ق�سWة، أن قWJة الق�س والWaخ ج�اح ی9-� لها على 

 .لها وناسهاأنها فلElX# %الIامل م# %�gها إلى ج�الها وسه�
قوقال إن ال!�rs م# الق�س %!]+لف قJاKاها ه� ام+gان لإلنXانWة والgق� الWm�aة ال�ولWة، 

# ال�E0Iإضافة إلى ,�نها ام+gان للaع�ب الع�WTة وال�g,ة الع�WTة الaعW0ة   . على ام+�اد ال̂�
  ٣ ص٨/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 

Wة ال�فاع ع# ال!ق�سات اإلسالم�Eه �Jل= عXةاألب مان��ل مWgWX!دع�ة ل�جال وجه  :ة وال
ال�ی# ال!EEgWX# %ال+�جه ف�را إلى ال!X:� األق8ى وSث�ات اإلخ�ة مع ال!Xل!E# في م�اجهة االح+الل 

 .وج�ائ!ه وال�فاع ع# ال!X:� ال!�ارك
وناش� مXل= الIل ب+g!ل مNXولWاته= وم�اجهة االح+الل %fل ق�ة، ألن الق�س K:+!ع فEها 

 .لل!Xل!E# و,XW9ة ال}Wامة ال!ق�سة لل!EEgWX#ال!X:� األق8ى ال!ق�س 
نوقال مXل= إن ال!ق�سK #EEقاتل� م# أجل ,�ام+ه= ومق�ساته= و�ETته= في مع�,ة م# أجل 

 .األرض واإلنXان وال�ی#
 .وحdر م# أن االح+الل gKاول ال�lWXة على ,ل الق�س ل+!��� م]llات ت8ف��ة

ن9ا أصgاب أخالق مقابل س�ء أخالق الع�و وأك� أن مع�,+9ا مع االح+الل س99+�8 بها أل
 .eومW9^�+Xه، وال ی�ج� غاز ع�0 ال+ار�خ جاء للق�س إال وق� ه م أمام ع9ف�ان أهلها

  ٨/٥/٢٠٢١ ال!�,  الفل9ElXي لإلعالم
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، وذلA k٤٨ت-اه� م�ات األش]اص، مXاء ال�0X، في ع�ة ق� وم�ن ع�WTة داخل أراضي عام 
ّي الق�س واألق8ى، وإلس9اد حي الWaخ ج�اح ال!ه�د %اإلحالل ل8الح اح+:اجا على ت8عE� االح+الل ف

#E9^�+X!ال. 
ق على مف� بل�ة م:� ٨٥ق على مف� م�ی9ة ^!�ة، وشارع ٧٠نوأغل� ال!+-اه�و شارع رق= 

 ".٤٨ع�ب "ال�Iوم، %CXg ما نقله م�قع 
 و�افا، وأم الفg=، وت-اه� م�ات ال!E:+g# في ,ف�,9ا، و,اب�ل، و^!�ة، وال9اص�ة، وم:� ال�Iوم،

ونgف، وشفا ع!�و، وع0لE#، وره�، و,ف� قاس=، وال�Elة، والل�، وج�ی�ة ال!�f، و,ف� KاسrW، ونgف، 
وTاقة الغ�WTة، وال�ع9Eة ن:E�ات، ب�ع�ة م# الل:ان الaعW0ة وTع7 ال!:الy ال!gلWة، م# أجل إس9اد 

 .الق�س في �ل اس+ه�اف ق�ات االح+الل لل!�ی9ة ال!g+لة
ق� ساب� م# �ه� ال�0X، ت-اه� الع�aات م# أهالي م�ی9ة ال9اص�ة وال!l9قة، ت9�ی�ا وفي و

 .%الع�وان على ال!X:� األق8ى وحي الWaخ ج�اح، ,!ا ح!ل�ا الف+ات ن�8ة للق�س وأهلها
 �Eا لل:!اهWة %ع� أن دع� ل:9ة ال!+ا%عة العلWلة م# ال�قفات االح+:اجXلXه الdجاءت ه

ًن�8ة للق�س "، ال�0X؛ "أوسع ت-اه�ات"ته قE0ل ان+8اف لEل ال:!عة، إلى الع�WTة، في بWان أص�ر
eالع�وان ال�م� اإلرهابي على ال!X:� األق8ى، یd9ر %!ا ه� أخ�l في األKام "ّ، مa�دة على أن "وأهلها

 ".الالحقة
 على آالف ال�0Xع�وان جW¥ االح+الل اإلرهابي مXاء : "وقال� ال!+ا%عة في بWانها، إن

Eله االح+الل في ال!8ل �l[K ل!ا �Elش� خNات، ه� م�aصا%ة العSاألق8ى ال!�ارك، و �:X!في ال #
 ".األKام ال!ق0لة، لل!�ی9ة وال!X:� األق8ى

  ٩/٥/٢٠٢١ ال!�,  الفل9ElXي لإلعالم
Cة  عق!fgعلى م ¥W:اه�، ووزراؤه وقادة الW9+ن #EامW9ال�زراء، ب yWش9ه رئ edّاله:�م ال

ولWة ال!9-!ة ال+ي ت9aها إس�ائEل في العال= ض� ال!�Wmة العامة لل!fg!ة ال:9ائWة الهاe، والg!لة ال�
 �gدا، ت�جه ن�X9فات� ب ،eة في الهاWدا، ٢٠٠ال�ول�X9عة ب�سالة إلى بW¤ة رW¤ة وثقاW!ة علW8[ش 

 نی�ع�نها فEها إلى ع�م ت8�ی� ال! اع= اإلس�ائEلWة %fل ما ی+عل� %ال+gق�E في ج�ائ= ح�ب، و�a:ع�
 �g% اب ج�ائ= ح�بIها ع# ارتE9ل %غ�ض ثEة على االس+!�ار في إج�اءاتها ض� إس�ائ!fg!ال

#EE9ElXالفل.  
، في ال]!yWوق� قام وف� م# هNالء العل!اء واألد%اء ب+XلW= الع��Jة إلى مgامي ب�X9دا، 
ة على ارتIاب قالهاe، واق+�ح�ا علEها االس+عانة %!9-!ات حق� اإلنXان اإلس�ائEلWة م# أجل ج!ع أدل

، وSقامة ال!X+�^9ات في ٢٠١٤ًتلA ال:�ائ= %�g الفلEE9ElX#؛ خ�8صا خالل ال�gب على غ ة عام 
  .األراضي ال!g+لة
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ن أكادW!Kا gK!ل� درجة ب�وف�Xر، و٣٥ ش]W8ة ر¤Wعة، ب9Eه= ١٨٥ّوق� وقع الع��Jة  ً١٠ 
ن%اء وف9ان� وناش�l اج+!اع�E ًفائ �# %:ائ ة إس�ائEل، وض�ا´ ,�ار في االح+Wا´، و9ETه= أJKا أد ن ن

�tاحTنو.  
ب�دنا، في هdه ال!�حلة ال!��fة، وم# خالل ت:�T+9ا في ال!اضي، ن�د ": وم!ا جاء في الع��Jة

أن نع�0 ع# ش�f,9ا ال�E0Iة في أن تق�م دولة إس�ائEل، %!ا في ذلA مNسXاتها ال!gققة والقJائWة، 
. k شfاو %aأن ارتIاب ض�ا´ ومNXولE# فEها ج�ائ= ح�بب�اج0ها وتعه�اتها ال�ولWة لل+gقK�:% �Eة في

ًوتX+9� ش�f,9ا هdه إلى ع�د ,�E0 ج�ا م# ال�gادث ال!�ثقة، ال!+علقة على ما ی0�و %:�ائ= ح�ب ارت0I+ها 
ِإن غالW0ة هdه الgاالت ل= K:� ال+gق�E . نإس�ائEل في األراضي ال!g+لة، %]الف مlل� للقان� ال�ولي

  ."قلEل م9ها ان+هى %ال+�0ئة عقC تgق�E سglي وغ�E الئ�ًفEها أب�ا، وع�د 
ًواس+ع�ض ال!�قع� على الع��Jة م!ارسات إس�ائEلWة %�g الفلEE9ElX# ال+ي ی�و فEها شfال  ن ن

م!ارسات ال+!EE  ال�EtIة، م9ها ق�Eد مa�دة على ح��ة ال+9قل، ": م# أشfال ج�ائ= ال�gب، فI+�0ا
Xة ل8الح مW9ElXٍوم8ادرة أراض فل �Eة، واع+قاالت غW¯Xة تعWmات ج!اTة، وعق�WلE9ات إس�ائ^�+

نم�0رة، وJT!9ها اع+قاالت إدار�ة لف+�ات ^��لة م# دو مgاك!ة أو ت�جWه ته!ة، وس:# غ�E قان�ني 
، وه�م ب�Eت وم�ان  ٍفي س:� خارج األراضي ال!g+لة، واق+gامات م+�Iرة ل�E0ت خاصة وTل�ات وق� k ن

ح+Wاجات أساسWة مtل ال!اء، وسCg ت8ار�ح سf#، وم9ع ال�ص�ل إلى حق�ل ك�Etة، وم9ع ال�ص�ل إلى ا
وم9ا^� ال�عي ال+ي %!لWIة فلW9ElXة خاصة، والفaل ال]�El لل!gاك= الع��fXة في إ�هار أe م-ه� 

  ."م# م-اه� الع�الة
  ٦/٥/٢٠٢١قال�a األوس� 

  ول9ا ,ل!ة
وال!9-!ـات واألفـ�اد نوSذ تt!# الل:9ة ال!لWIة لـNaو القـ�س م�اsـr ج!Wـع الـ�ول 

ال+ي أدان� ال!!ارسات اإلس�ائEلWة فـي القـ�س الـWs�aة فإنهـا تـ�ع� هـdه األ^ـ�اف 
فـــي ,افـــة اله�Eـــات " الـــXلlة القائ!ـــة %ـــاالح+الل"إلـــى ضـــ�ورة مالحقـــة إســـ�ائEل 

وال!9-!ـات وال!gـاك= ال!+]8ــ8ة وعـ�م االك+فـاء %اإلدانــة إلل امهـا تE0lـ� قــ�ارات 
االح+الل وات]اذ العق�Tات الالزمة %�g إسـ�ائEل وفـ� ال90ـ� الWs�aة ال�ولWة وSنهاء 

الXا%ع، والع!ل على االع+�اف ب�ولة فلـElX# وWsـام ال�ولـة الفلـW9ElXة ال!ـX+قلة 
  .م وعاص!+ها الق�س الWs�aة١٩٦٧على ح�ود عام 

  نالل:9ة ال!لWIة لNaو الق�س 
***  
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  اع+�اءات
  واع+قاالت ح!لة م�اه!ات  تa# ق�ات االح+الل اإلس�ائEلي

   والق�سفي م9ا^� م]+لفة %الJفة الغ�WTة
  

ش�9 ق�ات االح+الل اإلس�ائEلي، األرTعاء، وف:ـ� أمـy ال]!ـyW، ح!لـة مـ�اه!ات واع+قـاالت ... 
في م9ا^� م]+لفة %الJفة الغ�WTة، ¤W!ا واصل� الق!ع واالع+�اء على ال!ع+E!8# في حـي الـWaخ جـ�اح 

W9ElXإخالء عائالت فل �l[!ا لK�8ت#E9^�+X!عقاراتها وم9ازلها لل =WلXة وت. 
 ،yW![ال yإعالم األس� %أن ق�ات االح+الل اع+قل� ف:� أم C+fوأفاد مkا ١١W9ElXم�ا^9ـا فلـ 

#E+ل+g!فة والق�س الJامات وم�اه!ات %!9ا^� م]+لفة %الg+خالل اق.  
اعات م+ـأخ�ة ومd9 أKام، ت�اصل ق�ات االح+الل ق!ع االع+8ام فـي الـWaخ جـ�اح، واع+قلـ� فـي سـ

الــaاب دمحم أبـ� خــ�EJ، ¸دمحم أح!ــ� ال��اسـي، وج!ــال أبــ� خـ�EJ، وســrW ح!ــ�دة، : مـ# اللEــل، ,ـل مــ#
  .نو�  مXWg#، وس�ار قاس= م# م�ی9ة ال�Elة في ال!tلx، وخلEل ع�دة م# سل�ان

واق+g!� ق�ات االحـ+الل م9ـ ل عائلـة الIـ�د ال!هـ�د %ـاإلخالء، واع+ـ�ت علـى الـfXان ال!+�اجـ�ی# 
W¤ل لل�م�ع داخلهEXه، ,!ا أ^لق� ق09لة غاز م.  

ــ:ل�  ــالل األح!ـــ� %القــــ�س، سـ ــ+الل علــــى ٢٢ووفقـــا للهــ ـــ�ات االحــ ــ�اء اع+ــــ�اءات ق  إصــــا%ة جـ
ال!ع+E!8# في حي الWaخ ج�اح، مXاء األرTعاء، حxE ت= نقل إصاب+E# لل!a+Xفى، وTاقي اإلصا%ات تـ= 

  )و,االت(... .�حعالجه= مE�انWا، ج�اء االخ+9اق م# الغاز وال�Jب ال!0
  ١٦ صفgة ٧/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 

***  
   ل+أمE# م�EXة لل!E9^�+X#األح� Kغل� %اب الع!�د وأحWاء %الق�س االح+الل

  

ة االح+الل االس�ائEلي إغالق %اب العام�د و^��� %اب ال�اد وع�د م# ال�aارع في ...  ق�رت ش̂�
  .عة تأمE# م�EXات ال!E9^�+X#ال0ل�ة الق�K!ة %!�ی9ة الق�س ال!g+لة األح� ال!ق0ل، بdر�

ة االحـ+الل االسـ�ائEلي، س+]ـª8 مl9قـة  وذ,�ت اإلذاعة االس�ائEلWة، ص�اح ال]!ـyW، أن شـ̂�
االســ�ائEلWة الــ��9Xة ال+ــي ی9-!هــا ” مــ�EXة األعــالم“%ــاب العــام�د و^��ــ� %ــاب الــ�اد للEهــ�د للــ�EX فــي 

�9^�+X!فة، خـالل األسـ. نال�l+!ة الKه�دEف� ال:!اعات الt,ـام وg+ها علـى اقJـ��gـ�ة، مـ# تEع األخWاب
  )و,االت( .”ی�م ت�حE� الق�س“ال!X:� األق8ى ال!�ارك، اإلثE9# ال!ق0ل، %ال+ ام# مع ما W!XKه الEه�د 

  ١٦ صفgة ٧/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 
***  
  
  
.  
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   فلW9ElXا١٥٠االح+الل Kق+g= ال!X:� األق8ى و�CE8 أك�t م# 
  

ة- رام هللا  االح+الل اإلس�ائEلي مXاء الEـ�م ال:!عـة %احـات ال!ـX:�  اق+g!� ق�ات ,�E0ة م# ش̂�
األقـ8ى ال!�ــارك، وأ^لقــ� ال�صــاص ال!عـ�ني وال!غلــف %ال!lــا´، وق9ابــل الـ�8ت، والغــاز الــXام ال!ــEXل 

 م�ا^9ا، واع+قال آخ��#، %CXg م�ی� ال!ـX:� ١٥٠لل�م�ع ت:اه ال!8لE#، ما أدk الى إصا%ة أك�t م# 
  .:لy أوقاف الق�س الr��a ال�,+�ر ع0� الX+ار القJاةناألق8ى وشNو الق�س وع�J م

وقال القJاة أن ق�ات االح+الل قام� %اق+gام ال!X:� األق8ى ال!�ارك م# %اب الXلXلة وأ^لقـ� 
 اصا%ة ,ان م# ب9Eه= الgارس خلEل ١٥٠ق9ابل ال�8ت وال�صاص ال!lا^ي م!ا أدk إلى وق�ع اك�t م# 

 مــ��في وزارة األوقــاف بــ ع= أن عـ�دا مــ# الــW08ة قــام�ا %إلقــاء ال+�هـ�ني والgــارس مهــ�e ال��اســي مـ#
الg:ارة علEه=، األم� الed نفى القJاة إمfانWة ح�وثه في تلA ال!l9قة م# ال!X:� ن-�ا الرتفاع الـ�Xر 

  .الغ�Tي وتعdر القاء الg:ارة م# ذلA االرتفاع الفاصل
ال!غارTــة وه9ــاك م9اوشــات مــع وأضــاف انــه مــا تــ ال ه9ــاك حــ�aد مــ# قــ�ات االحــ+الل ع9ــ� %ــاب 

ال!8لE# اث9اء صالة ال+�او�ح ,!ـا أن قـ�ات االحـ+الل فـي هـdه االث9ـاء تع�قـل دخـ�ل ال!ـ8لE# مـ# أبـ�اب 
  .ال0ل�ة الق�K!ة

و,ان� ج!�Wة الهالل األح!� الفل9ElXي قال� في بWان، ان م�اجهات ان�لع� ق�ب %ـاب الXلـXلة 
ــC ان+هــاء صــالة ال!غــ�ب وا ــ�k داخــل األقــ8ى، عق الفlــار، %عــ� ان تع!ــ� االحــ+الل اســ+ف از ال!ــ8لE# ل

  .خ�وجه= م# ال!X:� األق8ى إلقامة صالة العaاء وال+�اوح
وهاج!� ق�ات االح+الل ال!8لE# ق0ل اذان العaاء وم9ع+ه= م# أداء صالة العaاء وال+�او�ح فـي 

الgـــ�م الق�ســـي ج!Wـــع أرجـــاء ال!ـــX:� األقـــ8ى ال!�ـــارك وســـ� حالـــة مـــ# الغـــCJ والغلWـــان ســـادت فـــي 
r��aب+�ا(.ال(  

  ١٥ صفgة ٨/٥/٢٠٢١الغ� 
***  

   ال�ص�ل لل!X:� األق8ى٤٨االح+الل K!9ع الgافالت القادمة م# أراضي الـ 
 

ــ�س   م9عـــ� قـــ�ات االحــ+الل اإلســـ�ائEلي، یـــ�م الـــ�0X، وصـــ�ل عـــ�aات -  الWgـــاة ال:�یـــ�ة –الق
 .ك، و^ال0+ها %ال�ج�ع إلى ال!X:� األق8ى ال!�ار٤٨الgافالت القادمة م# أراضي الـ

وت�جل ال!�ات م# ال!�ا^E9# م# الgافالت، م+�جهE# س�Eا على األقـ�ام نgـ� القـ�س ,ـ�Xا لقـ�ار 
 االح+الل %!9ع وص�له= إلى األق8ى

و�+�جــه اآلالف مــ# أب9ــاء شــع90ا الفلــ9ElXي للــ8الة فــي ال!ــX:� االقــ8ى ال!�ــارك وSحWــاء لEلــة 
ــالقــ�ر، رغــ= اإلجــ�اءات اإلســ�ائEلWة ال  ومــ# م]+لــف مgاف-ــات الــJفة ٤٨!ــa�دة، ســ�اء مــ# أراضــي الـ

 .الغ�WTة
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وتXعى سلlات االح+الل ل+قلEل ع�د ال!8لE# القادمE# الى ال!X:� االق8ى ال!�ارك ع�0 ارجاع 
yاالق8ى ,!ا ح�ث %األم �:X!ام الg+ة، واق!K�على ال!ارة في ال0ل�ة الق �EEJ+افالت والgال.  
  ٨/٥/٢٠٢١الWgاة ال:�ی�ة 

*** 
  االح+الل aK# ح!لة اع+قاالت في الق�س

  

 ،�0Xـارأ ٨ش�9 قـ�ات االحـ+الل یـ�م الـK/ ح!لـة اع+قـاالت واسـعة اسـ+ه�ف� عـ�د ٢٠٢١مـای� ،ٍ
#EEان ال!ق�س�aا م# ال�E0ًك.  

ـــالي ــــة أهــ ـــyW ل:9ـ ــCX رئــ ــ� وgTـــ ــ ــــk  #Eأسـ ـــ= ال!ع+قلـ ـــإن مع-ــ ـــC8 فــ ـــ� عــ ـــ� أبــ ـــ�س أم:ــ ّالقــ
  .ى قJاKا ت]ª ال�فاع ع# ال!X:� االق8ى ال!�اركال!�gر�# الdی# س�0 أن اع+قل�ا عل kاألس� م#

 Aلdان و,ـJمـ# رمـ #��aا%ع والعXلة الEالى أن االع+قاالت ت+ ام# مع حل�ل ل C8ّوأشار أب� ع
  .ل�k االح+الل اإلس�ائEلي" ت�حE� الق�س"عE� ما XK!ى ب

�:Xاالع+قــاالت ل+ف��ــغ القــ�س، وال!ــ Aــاء األقـ8ى وتهـ�ف تلــlال!:ــال ال!�ــارك مــ# أب9ائهــا واع 
E9# أن Kع�tEا فXادا فEها �̂+X!ًلل.  

، وروحـي ال�Iلغاصـي، وأم:ـ� : وع�ف م# بE# ال!ع+قلE# ,ل مـ# eج!ـال الغـ�ل، ورامـي الفـاخ�ر
ال]ــاروف، وثــائ� أبــ� الفــي، ¸دمحم أبــ� الفــي، وأشــ�ف األعــ�ر، وجهــاد قــ�س، وSبــ�ا¢W= ال9+ــaة، وج!Eــل 

CE:ادة ن�mال��اسي، وتام� خلفاو وe.  
ــ ــW9ElXة ألك0ــ� حــa� فــيوت+�اصــل ال ــ�مي  ال!ــX:� األقــ8ى �ع�ات ال!ق�ســWة والفل  ٢٨ و٢٧ی

 #Eـــ ــ�مي األحـــ� واإلث9 ــان مـــع یـ ـــdان ی+ ام9ـ ــJان، الل ــارأ ١٠ و٩رمـ ــای� /Kـ ـــ�ع�ات ٢٠٢١مـ ـــe�8 ل ، لل+
  ".ی�م ت�حE� الق�س"kال!E9^�+X# %اس+�احة وت�نyW ال!fa% �:Xل واسع، في ذ,� ما XK!ى ب 

  ٨/٥/٢٠٢١م�قع م�ی9ة الق�س 
***  

ة في حي  �̂aوال #E9^�+X!خ ج�اح«اع+�اءات م+:�دة للWaّال» 
 

نف:� مX+�^�9 م+�lف� غCJ ال!�ا^E9# ع9�ما ألق�ا ب�ذاذ الفلفل على مائ�ة إفlار ت!� إقام+ها في  ن
حي الWaخ ج�اح %الق�س الWs�aة ال!g+لة لfXان الgي وال!+JامE9# معه= ض� ق�ارات اإلخالء 

  .اإلس�ائEلWة أمy االول
ة االح+الل، على ال!�ا^E9# وال!+JامE9#، ما أدk إلى إصا%ة  ، تXان�ه= ش̂� �9^�+Xم k�+نواع

#E9^ة االح+الل اع+قال . ع�د م# ال!�ا  م�ا^E9# على األقل اللEلة ق0ل ال!اضWة ع�ف ٩وأعل�9 ش̂�
، أمE# س� ح�,ة ف+ح في الق�س شادe م�lر، وشادe ال]اروف، وSسالم غ+�E، ون�ر الaل0ي: م9ه=

¥W�K ارaTقان آدم وW{aوال.  
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وأغل� االح+الل م�اخل الgي ل!9ع ت�اف� ال!+JامE9# مع الfXان ال!ه�دی# %ال+ه:W¤ ،�E!ا 
  .ت�اصل� اس+ف ازات ال!E9^�+X# %االح+aاد في ال!fان

ًوتaه� ح!لة ال+Jام# مع سfان الWaخ ج�اح زخ!ا م+8اع�ا مع انJ!ام م�ا^E9# %ال�اخل  ً
  .الفل9ElXي

�lة وفي ت�Eال!ق0ل، به #E9ة ع مها االنعقاد، ی�م اإلثWلEا اإلس�ائWة العل!fg!ر ج�ی�، أعل�9 ال
 عائالت ض� ق�ار ال!fg!ة ال!�, �ة اإلس�ائEلWة إعlاء ٤ قJاة لل9-� في االل+!اس ال!ق�م م# ٣م# 

#E9^�+Xإلخالئها م# م9ازلها ل8الح م �Jء األخ�Jال.  
: العائالت، في مNت!� صgافي %gي الWaخ ج�احوقال ال!gامي ح9Xي أب� حEX#، مgامي 

 .» أبلغ9ا ال!fg!ة أن9ا ل= ن8ل مع ال�a,ة االس+lWانWة إلى أe اتفاق، و9Tاء علWه فق� ح�دوا ال:لXة«
ًو,ان� الق� في الق�س وال�اخل الفل9ElXي أص�رت بWانا مa+�,ا جاء ¤Wه ً k : » ت}ف الق�س وق�اها

aة والW9ة وال�یW9^اتها ال�Wل وم�ج�+g!9ي الElXل� ق� شع90ا في ال�اخل الفلt!ة ومW0عk١٩٤٨ 
نوم!tل� في ل:9ة ال!+ا%عة العلWا وال!�ادرات ال�aابWة خلف ال!�rs الed ات]dه سfان الgي الed ی�ف7 
ن%faل قا^ع ملWIة أرضه= لل:!�Wات االس+lWانWة ال+ل!�دKة و�N,�و رفJه= ألe شfل م# أشfال 

  .«= في أرضه=ال!Xاومة ال!+علقة %gق�قه
  ٨ص/٩/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 

*** 
  ح!لة اع+قاالت في الق�س ال!g+لة

 

شــ�9 قــ�ات االحــ+الل اإلســ�ائEلي، ف:ــ� أمــy، ح!لــة اع+قــاالت   ,امــل أبــ�ا¢W=- القــ�س ال!g+لــة 
ــة القــ�س ال!g+لــة، وذلــA غــ�اة االع+ــ�اءات اإلســ�ائEلWة علــى  واســعة شــ!ل� ال0لــ�ة الق�K!ــة وحWــاء م�ی9

!ــX:� األقــ8ى ال!�ــارك وال!+ــJامE9# والــ8ام�ی# فــي حــي الــWaخ جــ�اح وســاحة %ــاب ال!ــ8لE# داخــل ال
  .العام�د %ع� صالة العaاء وال+�او�ح

ً شـا%ا %عـ� مـ�اه!ات ال!]ـاب�ات والقـ�ات ال]اصـة م9ـازل ١٧واع+قل� ق�ات االحـ+الل اإلسـ�ائEلي، 
االع+قـاالت م9ـd ب�اKـة شـه� ، ل�Eتفـع عـ�د .ال!ع+قلE#، ,!ا سل!� أوام� اس+�عاء، وف+�a %ع7 ال!9ـازل

Wmـان أن قـ�ات االحـ+الل اق+g!ـ�  وأفـاد شـه�د.  مع+قال٢٣٠رمJان في م�ی9ة الق�س الى ما ی �� على 
حـارات القــ�س الق�K!ــة، وأحWـاء بلــ�ات ســل�ان، والـ�8انة، ونفــdت اع+قــاالت لـ�aان وســل!� اســ+�عاءات 

  .آلخ��# وال ت ال الg!لة مX+!�ة
ج!ـال : = اسـ+�عائه= لل+gقEـ� حـCX ال!ـ8ادر ال!gلWـة فـي القـ�سوعـ�ف مـ# ال!ع+قلـE# ومـ# تـ

، دمحم ح �9ـة، روحـي  eالغ�ل، أش�ف األع�ر، ج!Eل �mاسي، اب�ا¢W= الa+9ة، جهاد ق�س، رامـي الفـاخ�ر
CE:ادة ن�mو ،   .eالIلغاصي، ام:� غ�وف، ثائ� أب� الفي، دمحم أب� الفي، تام� خلفاو

، أن االع+قاالت في م�ی9ة الق�س ل= ت+�rs مd9 ال�Eم الق�س- وأوضح م�,  معل�مات وادe حل�ة
األول م# شه� رمJان، وهـي ب+ـ8اع� یـ�مي، وت�,ـ ت ب�اKـة الـaه� مـ# مl9قـة %ـاب العـام�د والـ�aارع 



  

 
٤٠

ال!gاذKــة لهــا، وخــالل األســ�0ع األخEــ� ســ:ل� عــ�aات االع+قــاالت مــ# حــي الــWaخ جــ�اح، عقــC ق!ــع 
وأوضح ال!�,  أن الق�ات اع+قل� مd9 ب�اKـة رمـJان مـا . ل الgيالفعالWات ال!9اهJة لق�ارات اخالء م9از

وقال ال!�,ـ  أن مع-ـ= ال!ع+قلـE# أفـ�ج . مع+قال، ب9Eه= ف+Wة ون�Xة، ومع-!ه= م# ال�aان٢٣٠ی �� على 
نع9ه= دو تق�K= ل�ائح اتهام ضـ�ه=، وTعـJه= افـ�ج %ـá� اإل%عـاد عـ# القـ�س الق�K!ـة، أو مl9قـة %ـاب 

ل!gاذKة لها فق�، أما اع+قـاالت الـWaخ جـ�اح فـأف�ج عـ# ال!ع+قلـE# %ـá� اإل%عـاد عـ# العام�د وال�aارع ا
 .ألهالي ال�اخل الفل9ElXي«الgي أو ع# م�ی9ة الق�س %أك!لها 

 e١٤ ص٩/٥/٢٠٢١ال�أ  
*** 

   الق�سأحWاء إصا%ة خالل م�اجهات مع االح+الل في ٦٤: الهالل األح!�
  

 %:ـ�وح خـالل أصـ�0Eام�ا^9ا  ٦٤ الفل9ElXي، إن األح!� الهالل قال – ال:�ی�ة الWgاة – الق�س
 األسـ�ا´م�اجهات مع االح+الل، اللEلـة، فـي مgـ�W %ـاب العـام�د وTـاب الـXاه�ة وحـي الـWaخ جـ�اح وTـاب 

  .وحlة %الق�س ال!g+لة
لل!X+ـaفى، و,انـ� مع-!هـا %ال�صـاص  إصـا%ة ١١وأفاد الهالل في بWـان صـgفي، %أنـه تـ= نقـل 

ــE# إصــا%ات�ة ال!lــا^ي، وه9ــاك عــ ــا إلــى أن األ^فــال ب ــغ مــ# الع!ــ� عامــا واحــ�ا، الف+ ، مــ9ه= ^فلــة ت0ل
  .اإلصا%ات م# ال�خ�ل ل!�Wg %اب العام�د، رغ= وج�د ع�aات اإلسعافاالح+الل ل= XK!ح لWXارات 

  ٩/٥/٢٠٢١الWgاة ال:�ی�ة 
***  

  تقار��
  ًألفا أدوا صالة ال:!عة الW+E!ة م# رمJان في األق8ى ال!�ارك ٧٠

   
 ألـف مــ8ل صـالة ال:!عـة ال�ا%عــة واألخEـ�ة مـ# شــه� ٧٠ أدk أكtــ� مـ# - ) ب+ـ�ا( أKـار ٧رام هللا 

رمJان ال!�ارك، في رحاب ال!X:� األقـ8ى ال!�ـارك %!�ی9ـة القـ�س ال!g+لـة، رغـ= اإلجـ�اءات االح+اللWـة 
Eاألقــ8ى ال!�ـارك فـي ال:!عــة ال �:Xإلــى ال!ـ #Eـة ال+ـي حالــ� دو وصـ�ل آالف ال!ـ8لW�!ـة مــ# نالق!W+

  .شه� رمJان الفEJل
نوقال م�ی� عام أوقاف الق�س وشNو ال!X:� االق8ى ال!�ارك الWaخ ع ام ال]CEl في بWان له 
ال�Eم، إنه ورغـ= إجـ�اءات االحـ+الل ال!ـa�دة، ت!fـ# أب9ـاء الـaعC الفلـ9ElXي مـ# ال�صـ�ل إلـى األقـ8ى 

وتg�ث خCEl ال!X:� األق8ى في . ق�س والJفة الغ�WTة، إضافة إلى أهالي ال٤٨الـ قادمE# م# أراضي 
قال:!عة ال�ا%عة الWaخ ی�سف أب� س9E9ة، ع# فJائل شه� رمـJان، داWmـا ان یـ�ز الـaعC الفلـ9ElXي  ً

 م�Eaا الى ان ال!ق�سEE# ه= الlائفة ال!�ا%lـة ال+ـي أشـار وال!ق�سات،الق�ة والع �!ة وال�tات في األرض 



  

 
٤١

!ـــة %ـــأم� هللا م]لـــ8ة ¹ صـــاب�ة علـــى %lـــ¥ االحـــ+الل ¸هللا إلEهـــا ال09ـــي دمحم علWـــه الـــXالم، ^ائفـــة قائ
  .س�89Eه= في ال9هاKة

إن ال]�l القـادم علـى القـ�س أدهـى وأمـ�، وسWاسـة ال-لـ= واالحـ+الل لـ# یـ�وم وسـ�ف : وأضاف
 �Tاك9ه= و�ـ�X0ـ+ه= فـي مـtته= في األرض ال!�ار,ـة، سـائال هللا أن ی�Eی�قى أهل9ا صام�ی# وصاب��# في ب

  .و�:عله= م# �mاده ال8اب��#، فإخ�اجه= م# ب�Eته= ج��!ة ال تغ+ف�على قل�Tه= 
ة االح+الل دفع� ص�اح ال�Eم ال:!عـة %أعـ�اد ,E0ـ�ة مـ# ع9اصـ�ها إلـى م�ی9ـة القـ�س  و,ان� ش̂�
قوخ�8صا في ال0ل�ة الق�K!ة، وأغلقـ� الـ�aارع ال!lWgـة بهـا والlـ� ال!NدKـة إلـى ال!ـX:� األقـ8ى فـي 

  .رمJانال:!عة األخ�Eة م# شه� 
  ٧/٥/٢٠٢١ ب+�او,الة األن�اء األردنWة 

***  

  فعالWات
  وقف+ان تJامE9+ان ن�8ة لل!X:� األق8ى ال!�ارك

  

فعالWات شـعW0ة الEـ�م عقـC صـالة ال:!عـة، مـ# أمـام ال!ـX:� الgـ9EXي  ن-!� – ع!ان وال رقاء
  .في العاص!ة ع!ان، وقفة اح+:اجWة، ن�8ة لل!X:� األق8ى ال!�ارك، وحي الWaخ ج�اح

ــى ال!!ارســـات  ــ�ا^E9# ع0ـــ�وا خاللهـــا عـــ# اح+:ـــاجه= علـ ــ# ال!ـ ــة ال!�ـــات مـ ـــي ال�قفـ وشـــارك ف
االس�ائEلWة %gـ� ال!ـX:� األقـ8ى وأهـالي م�ی9ـة القـ�س %ـfaل عـام رافعـE# الف+ـات تN,ـ� أن القـ�س هـي 

  .عاص!ة فلElX# األب�Kة، وح�Eا ص!�د أهالي حي الWaخ ج�اح في الق�س ال!g+لة
الWT gــة والـaعW0ة %عــ� صــالة الEــ�م ال:!عــة أمـام مــX:� ع!ــ� بــ# ال]lــاب ك!ـا ن-!ــ� الفعالWــات 

ً، دع!ـا لـ8!�د أهـالي حـي الـWaخ جـ�اح "أنقdوا حـي الـWaخ جـ�اح " وس� ال رقاء وقفة تJامW9ة %ع�9ان 
  .و,ل أحWاء الق�س وفلElX# ال!g+لة ض� االن+هاكات وال!!ارسات ال+ه���Kة ال!X+ف ة

ــ �Jورة دعــ= صــ!�د ال!ق�ســEE# والفلــEE9ElX# علــى أراضــEه=، نوه+ــف ال!ــaار,� فــي ال�قفــة %
م9�دی# %!!ارسات ال+ه��� وال+ه:�E واالن+هاكات االس�ائEلWة %�g أهالي حي الWaخ ج�اح، وال!]الفة لIل 

  .االتفاقات وال!�اث�E ال�ولWة ال!ع�وفة
ال+ه��ــ� و^ــال�0ا بــ�ع= ومــXان�ة صــ!�د الفلــEE9ElX# وع�وTــة القــ�س ال!g+لــة ووsــr سWاســات 

eوال+ه:�E القـ�X ال+ـي K!ارسـها سـلlات االحـ+الل %gـ� اب9ـاء الـaعC الفلـ9ElXي، وضـ�ورة الـ�فاع عـ# 
أهالي حي الWaخ ج�اح وم+ا%عة تق�K= األوراق ال�0tتWة الالزمة لل!ـXاع�ة فـي اقـ�ار حقـ�قه= فـي م9ـازله= 

  .وأراضEه=
gة ع!اد ال!الW0عaب ال�ح�ة ال gاسي لWXال C+f!ال �Jـة وقال عWب+ـ�ا(ي ل�,الة األن�ـاء األردن (

أن ال�قفة الaعW0ة ته�ف الى دع= صـ!�د ال!ق�سـEE# فـي م9ـازله= وأراضـEه= ضـ� ال!!ارسـات االسـ�ائEلي 



  

 
٤٢

غEـ� الــWm�aة وال!]الفــة لIــل االتفاWsــات، داWmــا ال�fgمــة والــXلlة الفلــW9ElXة ل�فــع قــWJة فــي مfg!ــة 
  .لفة لIل ال!�اث�E واالتفاWsات ال�ولWةال:9اKات ال�ولWة ل�rs اج�اءات الغ�lسة ال!]ا

وأكــ�، أن القــWJة الفلــW9ElXة مــا تــ ال قــWJة العــ�ب ال!�, �ــة، حEــx أن الع9:هWــة تعEــ� الــ�8اع 
ًالع�Tـي االسـ�ائEلي إلـى م�Tعـه األول، الف+ـا إلـى ضـ�ورة ت�حEـ� الـ8ف الفلـ9ElXي والع�Tـي ل!�اجهـة هــdه 

  )ب+�ا(. االع+�اءات ودع= ص!�د أب9اء فلElX# ال!g+لة
  ٢ صفgة ٨/٥/٢٠٢١ال�س+�ر 

***  
  آراء ع�WTة

 االن+فاضة الفلW9ElXة ال�Jورة ال!لgة
 فای  %�08ص. ال9ائC د

لyW ه9اك م# شA ان ال+8عE� ال8ه�Eني ت:اه ال!8لE# فـي ال!ـX:� األقـ8ى فـي هـdه اللWـالي 
  .kال!�ار,ة ت8عE� ی�تقي ل!X+� ال:�ائ= ض� االنXانWة

eوSن ت�از هdا ال+8عE� مع ال!gاواالت الtEtgة للWIان ال8ه�Eني لXلC األرض م# أصgابها في 
eعلــى قاعــ�ة الفــ8ل الع9ــ�8 الــX!ة األبــ�ز لالی�ول�جWــة واالع+ــ�اءات علــى ال!ق�ســEE# ) الــWaخ جــ�اح(

  .ال8ه�EنWة مd9 نaأتها
ًوال+ي ت+:ـX� فـي ,ـل م!ارسـات االحـ+الل الـ8ه�Eني وصـ�ال الـى اسـ+I!ال م]lـ� ته��ـ� القـ�س 
ًوال!عال= الع�WTة لل!�ی9ة ال!ق�سة وص�ال الى اخ�اج ال!�ی9ة مـ# دائـ�ة الـ�8اع الع�Tـي واالسـالمي واع+�ـار 

EEً# قWJة انXانWة ولyW قWJة سWاسWة دیW9ة ت!ه�ا ل+EEg� الع�ب وال!Xل!EE# م# ال�8اع ت9فEـdا ال!ق�س
ل!]�l الJ= واس+I!اال ل!�aوعها ال+W0lعي القائ= على م0�أ الXالم مقابل الXالم ودق ال!ـX!ار االخEـ� 

قابــل الــXالم وحــل فــي نعــ¥ ال!�ــادرة الع�WTــة وال+ــي اصــ��g م�ــادرة دولWــة والقائ!ــة علــى م0ــ�أ االرض م
=Wة وات�اعها في االقلWن�Eال8ه ���lة ال   .ال�ول+E# هdا ج�ه� خا̂ر

ًانlالقــا مــ# ,ــل مــا تقــ�م وارتIــازا علــى ث�ابــ� االردن ال}W!Wــة بــ�ع= الــaعC الفلــ9ElXي واول��+ــه 
ًووصــای+ه علــى مق�ســاتها فقــ� وsــr االردن وحEــ�ا ضــ� ,ــل م]llــات االحــ+الل الــ8ه�Eني علــى مــ�ار 

  .وح+ى ال�Eمال+ار�خ 
ففي ز�ارة جاللة ال!لA ع0ـ�هللا الtـاني ابـ# الgـEX# الـى ب�و,ـXل ولقائـه مـع ال}Wـادات االوروWTـة 

ق� ش�د جالل+ه على ان ما gKالA ضـ� القـWJة الفلـW9ElXة مـ# ) ال9ات�(وامE# عام ح ب ش!ال اال^لXي 
!ــWgWXة Kع+0ــ� تــ8عE�ا خــالل ال+ــ8عE� الــ8ه�Eني فــي القــ�س وال!ــX:� االقــ8ى ال!�ــارك وال!ق�ســات ال

Aة ع# ذلW[ة ال+ار�WولNX!ني ال�Eان ال8هWIل ال!g+Eالى زع عة االس+ق�ار وس eدNEا س�Elخ.  
وهــdا مــا ت:لــى فــي م�sــr االتgــاد االوروTــي وه�Eــة االمــ= ال!+gــ�ة وح+ــى االدارة االم��Wfــة وفــي 

Wة مع الWIان الـ8ه�Eني ودعـ� الWXاق ذاته صع�ت ال�بل�ماسWة االردنWة م# خالل وزارة ال]ارجWة االردن



  

 
٤٣

ال!:+!ـع الـ�ولي واالم+ــE# الع�WTـة واالســالمWة الـى ال�قــ�ف امـام مـNXولWاتها ات:ــاه مـا gKــ�ث فـي م�ی9ــة 
  .الق�س ال�E0gة

ــK AــX+�عي تlــ���ا ح}W{Wــا الداء الفــ8ائل الفلــW9ElXة لل�صــ�ل فــي هــdا الgــ�اك الــى  ًان ,ــل ذل ً
ل�fgمات الع�WTة واالسالمWة امام مNXولWاتها ال�یW9ة والق�مWة ان+فاضة ج!اه��Eة شامله تJع االح+الل وا

kوت�فع م# مX+� ,لفة االح+الل ال8ه�Eني وت:�0ه على ال+�اجع ع# م]llات ال+ه��� وتـ�اك= ان+ـ8ارات 
 Cعaضـها الــ�[K ـة ال+ــيWم�E9ي وال+ــى ت:لـى اخ�هــا فـي مع�,ــة %ـاب العـام�د وال!عــارك الElXالفلـ Cعaالـ

  .الفل9ElXي
ا فان االن+فاضة تع9ـي ال]ـ�وج مـ# دائـ�ة ال!عـارك ال: ئWـة بـE# الgـ�وب الـى حـ�ب شـعW0ة م# ه9

 =Jوع الـ�aال مـ!I+ني واع�انه على ال+�اجع الف�ر عـ# احالمهـ= فـي اسـ�Eة ت:�0 االح+الل ال8هW!سلe
ت�قـى وعلى ال�بل�ماسWة االردنWة ان ت8ع� م# ادواتها ال!قاومة لهdا ال!�aوع م# خالل اج�اءات ع!لWـة 

kل!X+� الg�ث واع9ي ه9ا ت:!Eـ� اتفاWsـة وادe ع�Tـة وقlـع العالقـات ال�بل�ماسـWة مـع هـdا الWIـان ح+ـى 
نت8له رسالة مفادها ان الaعC االردني وW{Tادته الWfg!ة ل# ی+هاو او ی+Xاهل ع9�ما ی+:ـاوز االحـ+الل 

#EEاة ال!ق�سWاالق8ى وح �:X!اء في الق�س وال�!gال ´�l[ني ال�Eال8ه.  
ًذا االن+فاضــة الtالtــة ضــ�ورة ملgــة واالرتقــاء ضــ� االجــ�اءات ال+ــ8عK�Eة مــ# ق0ــل ال�بل�ماســWة ا

االردنWــة %ــات اKــJا ضــ�ورة ملgــة فهــdا االحــ+الل ال یW9tــه عــ# م]llاتــه االدانــة الــEfaلة مه!ــا ,انــ� 
kمX+��اتها ال�ولWة واالم!Wة واالنXانWة فه� ,Wان ع�89 نـاز ال 9f!Kـه ان یـ� فـي القـ�س e e اال عاصـ!ة 

¥Kال+عا yWة االحالل ولWا اسلف9ا على ای�ل�ج!,  Iفه� ی�ت C8+انه ال!غWIل. 
 e١٣ ص٩/٥/٢٠٢١ال�أ  

*** 
  ت�و�ل قWJة الWaخ ج�اح ورفعها أمام ال!fg!ة ال:9ائWة ال�ولWة

  eس� الق�وة
ى جل ت�و�ل قWJة الWaخ ج�اح في الق�س ال!g+لة ورفعهـا الـأe ال!X+� ال�ولي م# علىال+�gك 

ال!fg!ة ال:9ائWة ال�ولWة %اع+�ارها ج��!ة ح�ب وف� مtEاق رومـا و,ـaف وفـJح جـ�ائ= ال+lهEـ� الع�قـي 
مام ما تقـ�م بهـا سـلlات أ الaعC الفل9ElXي أب9اءمام العال= اج!ع Kع� خ�lة مه!ة ت�ع= وتع ز ص!�د أ

ح ال!ــ�ا%El#  األرض األصــلEE# مــ# ســfان حــي الــWaخ جــ�اأصــgابات �ال!ــة %gــ� إجــ�اءاالحــ+الل مــ# 
  .رضه=أال8ام�ی# على 

 أصــgابال f!Kــ# اســ+!�ار ان+-ــار قــ�ارات مgــاك= االحــ+الل الــ�8ر�ة ال+ــي یــ+= تــEfaلها ل!الحقــة 
نال!9ازل ومgاك!+ه= %ـfaل م]ـالف للقـان� الـ�ولي وفـ�ض علـEه= قـ�ارات �ال!ـة بهـ�م م9ـازله= وSخالئهـا 

 ال!ـ�XحWات ال+ـي =-ل= ال f!K# ان XK+!� ولI تلA ال!9ازل فهdا الأصgابوSحالل مE9^�+X# ج�د مfان 
 #Eل م]ـالف للقـ�انfaاالحـ+الل وال+ـي تـ8�ر القـ�ارات %ـ k�ة لWلEا اإلس�ائWة العل!fg!ى %ال!XK ها ماdت9ف
ال�ولWة م!ا یEtـ� القلـ� ورفـ7 واسـ+I9ار فلـ9ElXي وع�Tـي رسـ!ي وشـع0ي ضـ� هـdه القـ�ارات ,�نهـا تعـ� 
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 ال!ــE9^�+X# %ــام+الكه= لل!9ــازل دعــاءاتاصــله وتع+ــ�ف %ــWm�aة نغEــ� شــ�Wmة وال ت!ــ� للقــان� %ــاهى 
  .ال�fXت علWه أو وfaTل �ال= ال f!K# اس+Wعا%ه

 Aلdاق روما ولtEة تقع ض!# مWانXوما ی�ت�� %ه م# ج�ائ= ح�ب وج�ائ= ض� اإلن �Xل القEال+�حe
Wـة وخـ�8صا ال!ف�ضـة مـام ,افـة ال!NسـXات ال�ولأال ب� م# ت�و�ل القWJة ون�a وفJح ج�ائ= االح+الل 

قالـXامWة لgقـ� اإلنـXان وال!قـ�ر�# ال]اصــE# لgقـ� االنـXان فـي جW9ــr وال!قـ�ر ال]ـاص %ـال�g فــي  ق
eالfX# وال!ق�ر ال]اص %ال9 وح وال+�حEل الق�X ح�ل ج��!ة ال+�حEل الق�X ألهالي الWaخ  eج�اح.  

ة والعادلـة وال بـ� مـ# قال8!� امام ان+هاك الgقـ� الفلـW9ElXة ال!ـ�aوع أو ال f!K# ل9ا ال�fXت
ال+e�8 ل:�ائ= االح+الل وان+هاكاته ال:WX!ة ال+ي تـa!ل تلـA االع+ـ�اءات االرهابWـة %gـ� ال!ـ�ا^E9# ومـا 
ت+ع�ض له عاص!ة دولة فلElX# الق�س الr��a مـ# جـ�ائ= ت�تIـC %ـfaل م+Iـ�ر وتlـاول علـى األمـاك# 

fـاوالت ^ـ�د سـgامة ومW{ة الXW9,األق8ى و �:X!ابان وال!ق�سة في الgخ جـ�اح أصـWaال!9ـازل فـي الـ 
 أب9اءال���XWة وغ�Eها %اإلضافة إلى م9ع وح�مان  أو kوم9ا^� أخ� في الق�س ,!ا ه� الgال في سل�ان

 الي وقفها وت:!Eـ�ها أدkال!�ی9ة ال!ق�سة م# م!ارسة حقه= ومaار,+ه= في االن+]ا%ات الفلW9ElXة م!ا 
  .k!ارسها ق�ات االح+الل في م�ن وق� الJفة الغ�WTة ال!g+لة و,dلA ح!لة ال+EI9ل والق!ع ال�aسة ال+ي ت

مام مNسXات األم= ال!+gـ�ة خlـ�ة مه!ـة علـى ^��ـ� أتفعEل القWJة ال]اصة %gي الWaخ ج�اح 
 �Xـل القــEال+�ح rـsلي حـ�ل ان+هاكاتهــا فـي م�ی9ـة القـ�س ووEاالسـ�ائ �fXاءلة دولـة االحـ+الل العـXمـe e

ــfXان الـــWaخ جـــ�اح حEــK x:ـــC ال+gـــ �ك والع!ـــل مــع ال!:+!ـــع الـــ�ولي مـــ# أجــل وضـــع آلWـــات ل�sـــr ل
  .ال]�Elة ارتIا%ه لهdه ال:�ائ= علىاالن+هاكات ,افة وفJح االح+الل 

eفي �ل اس+!�ار م!ارسات االح+الل ال ب� م# ال+�gك على ال!X+� الـ�ولي %ـfaل عاجـل وسـ��ع 
م ال!fg!ة ال:9ائWة ال�ولWـة وال بـ� مـ# eم# ق0ل ال}Wادة الفلW9ElXة ل�فع قWJة ج��!ة ال+�حEل الق�X اما

ــE# دولــة فلــElX# وال!!لIــة األال+9ــ�EX الع�Tــي ال!ــa+�ك وخاصــة ــة ا مــا ب Wة %ــ8ف+ها راعــى ردنW!لهاشــ
سالمWة وال!WgXة في القـ�س وصـاح�ة ال�صـاKا الهاشـ!Wة والع!ـل علـى وضـع خlـة شـاملة ال!ق�سات اإل

عـ�دة الهـ�وء لل!�ی9ـة ال!ق�سـة والع!ـل ل�فـع القـWJة ل�rs ,ل اشfال الق!ع وال+EI9ل االس�ائEلي لـJ!ان 
 �Xـل القـEج��!ـة ال+�ح rـsاتها لل+ـ�خل مـ# اجـل وWولNXة ووضعها امام م!fg!ة العامة للWm�!امام الe

ات القان�نWة ل0�ء ال+W{gقات ح�ل وق�ع ج�ائ= ح�ب ج�اءألهالي الWaخ ج�اح ومlال0+ها %�Jورة ات]اذ اإل
  .في األراضي الفلW9ElXة

  ٩ صفgة ٨/٥/٢٠٢١ل�س+�ر ا
***  
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  اخ�ار %االن:لE �ة
Forced eviction of Sheikh Jarrah residents war crime' 

 

Israeli forces climb a stairway towards the Dome of the Rock Mosque amid clashes with 
Palestinian protesters at Al Aqsa Mosque compound in Jerusalem, on Friday (AFP photo) 

AMMAN — Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Ayman Safadi on Friday 
stressed that forced evictions in Israeli-residents of Sheikh Jarrah neighbourhood in occupied 

Jerusalem is a crime that requires the international community to immediately stop it. 
In several tweets, Safadi said: “The Palestinians who are threatened with departure are the 

legitimate owners of their homes, as evidenced by official documents that Jordan delivered to 
the brothers in the State of Palestine." 

The deputy prime minister said that Israel, as the occupying power, is obliged under the 

international law to protect the rights of Palestinians to their homes in the Sheikh Jarrah 

neighbourhood. 

The minister also said that Israel’s continuation of its illegitimate practices and provocative 
steps in the occupied Jerusalem, as well as violations of Palestinians’ rights, including the right 

of Sheikh Jarrah’s residents to their homes, is “playing with fire”.  
He welcomed the statement that was issued by France, Germany, Italy, Spain and the United 

Kingdom on Israeli settlements, which calls for ending the illegal settlement policy in the 
occupied West Bank. 

Safadi said that building and expanding settlements, confiscating lands, demolishing homes and 

deporting Palestinians from their homes are illegal practices that undermine the opportunities 

of achieving a just and comprehensive peace, which is a regional and international necessity. 

In a statement carried by AFP, the EU said that 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.” 

Also on Saturday, Russia condemned attacks on civilians at Jerusalem’s flashpoint Al Aqsa 

Mosque compound and urged both sides to refrain from escalating violence. 

More than 200 people were wounded when occupation forces clashed with Palestinians at the 

Al Aqsa Mosque Compound late Friday, capping a week of violence in the Holy City and the 

occupied West Bank. 

“This development of events is perceived with deep concern in Moscow. We strongly condemn 
attacks against civilians,” the foreign ministry said in a statement. 

2021-5-8Jordantimes   
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Fayez denounces Israeli 'barbaric practices' against Palestinians - Hundreds 

take to streets in solidarity with Palestinians, Sheikh Jarrah residents 
 

Jordanians organising a sit-in on Friday in Amman downtown to protest the Israeli occupation's 

violations in Jerusalem and to express solidarity with the Palestinian people (Photos by Osama 

Aqarbeh) 

AMMAN — Senate President Faisal Fayez on Saturday denounced Israeli "barbaric practices" 

against the Palestinian people and the ongoing attacks against Al Aqsa Mosque and occupied 

Jerusalem's Islamic and Christian holy sites.  

"The silence of the international community on these racist and savage practices against 

Palestinians is disgraceful," Fayez said in a statement carried by the Jordan News Agency, 

Petra. 

The president also urged the international community to shoulder its moral and legal 
responsibility to stop the “herds of settlers and state-sponsored terrorism of the Israeli extremist 

right government against Palestinians". 
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On Friday, popular movements organised a march after the Friday prayer near Al Husseini 

Mosque in downtown Amman in support for Al Aqsa Mosque and Sheikh Jarrah residents.  

Hundreds of people took part in the event, during which they voiced rejection of Israeli 

practices against Al Aqsa Mosque and Jerusalemites. 

Also in Zarqa, following the Friday prayer, popular and partisan movements organised a sit-in 

for solidarity with residents of Sheikh Jarrah neighbourhood and all neighbourhoods of 
Jerusalem and Palestine.  

The Lower House on Friday called on the United Nations, its affiliated international 
organisations and the Inter-Parliamentary Union (IPU) to take a "decisive stance" to stop the 

Israeli practices in Jerusalem's Sheikh Jarrah neighbourhood. 
In a statement on Saturday, the chamber said that Jordanians "stand by the side of the brotherly 

Palestinian people in their struggle to obtain their legitimate rights, including the establishment 
of an independent state of their own with Jerusalem as its capital". 

The House will continue to consult and coordinate with the Arab and international parliaments 

to form an international parliamentary position to support and protect Jerusalem and its people, 

defend the Palestinian people and support their steadfastness to restore their legitimate rights on 

their national soil, the statement said. 

The House is following up on developments in the holy city of Jerusalem with high concern, 

especially on attacks carried out by the Israeli authorities, settlers and extremist Jewish 

organisations against residents of Sheikh Jarrah neighbourhood to seize their homes, according 

to the statement. 

"The House views Israel's practices in Jerusalem as clear evidence that the settler racist 

apartheid constitutes a blatant assault on the anti-racist values, principles and humanitarian 

laws and a flagrant challenge to international conventions, as well as a threat to security, peace 

and stability in the region," the statement added.  

Also on Saturday, the Foreign Ministry denounced the storming of Israeli authorities of Al 
Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif and their attack on worshippers.  

Foreign Ministry Spokesperson Deifallah Fayez urged Israeli authorities to take out forces from 
the premises of Al Haram Al Sharif and leave worshippers perform religious rituals safely and 

freely during the nights of the holy month of Ramadan, according to a ministry statement. 
He also condemned the "heinous attacks on Jerusalemites in the surroundings of Al Aqsa 

Mosque, in the Old City and in Sheikh Jarrah neighbourhood, calling on the international 
community to pressure Israel to stop its escalations and violations in East Jerusalem.   

Minister of Awqaf and Islamic Affairs Mohammad Khalaileh on Friday condemned Israeli 

forces’ storming of Al Aqsa Mosque/Al Haram Al Sharif and attacking the worshipers during 

Taraweeh prayer in the last Friday of the holy month of Ramadan. 

In a statement, carried by Petra, Khalaileh said that such actions provoke the feelings of some 

two billion Muslims across the world, praising the steadfastness of the Jerusalemites and 

stressing that Al Aqsa Mosque/ Al Haram Al Sharif in the occupied Jerusalem is a place of 

worship for Muslims only. 

The Islamic Centrist Party on Saturday condemned the Israeli attacks on Islamic and Christian 

holy sites in the occupied Jerusalem. In a statement carried by the Jordan News Agency, Petra, 

the party called on Arab countries to adopt a unified stance against these Israeli practices, 

commending the Jordanian role in supporting Palestinian and rejecting the forced eviction of 

residents of Sheikh Jarrah neighbourhood.  

2021-5-8 Jordantimes   
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New protests called after Jerusalem clashes wound over 200 
 

OCCUPIED JERUSALEM — Israel braced for more protests on Saturday after clashes at 

Jerusalem’s flashpoint Al Aqsa Mosque compound wounded more than 200 people and as the 

international community urged calm after days of escalating violence. 

In the unrest following Muslim weekly prayers on Friday, Israeli riot police fired rubber bullets 

and stun grenades at Palestinians who hurled rocks, bottles and fireworks. 

The violence was the worst in years to rock Al Aqsa, Islam’s third-holiest site after Mecca and 

Medina, located on the site Jews revere as the Temple Mount. 

Israeli police said 18 officers were wounded, while the Palestinian Red Crescent reported that 

205 Palestinians were injured in the violence that also saw skirmishes elsewhere in annexed 

east Jerusalem. 

Video footage showed Israeli forces storming the mosque’s sprawling plaza and firing sound 
grenades inside the building, where throngs of worshippers were praying on the last Friday of 

the Muslim holy month of Ramadan. 
Mosque director Omar Al Kiswani said in a video message that, directly after the evening iftar 

meal that breaks the dawn-to-dusk Ramadan fast, “Al Aqsa mosque was stormed and unarmed 
worshippers were attacked to empty it”. 

An AFP reporter witnessed hundreds of Palestinians hurling stones at police. 
He said officers locked the doors of the mosque, trapping worshippers for at least an hour. 

The clashes came as tensions have soared over the threat to evict four Palestinian families to 

make way for Jewish settlers in Jerusalem’s Sheikh Jarrah neighbourhood close to the walled 

Old City’s Damascus Gate. 

The Islamist movement Hamas, which rules the Gaza Strip, urged Palestinians to remain at the 

Al Aqsa compound until Thursday, when Ramadan ends, warning that “the resistance is ready 

to defend Al Aqsa at any cost”. 

On Saturday, Palestinian supporters of Hamas and Islamic Jihad, another militant group, 

launched incendiary balloons from Gaza into southern Israel. 

Inside Israel, dozens of Arab citizens protested in Nazareth in solidarity with Jerusalem 

Palestinians, holding signs that read “the occupation is terrorism”. 

'Heavy price' 

The United States — a staunch Israeli ally whose tone has however toughened under US 

President Joe Biden — said it was “extremely concerned” and urged both sides to “avoid steps 
that exacerbate tensions or take us farther away from peace”. 

“This includes evictions in East Jerusalem, settlement activity, home demolitions and acts of 
terrorism,” the State Department said. 

The European Union called on the authorities “to act urgently to de-escalate the current 
tensions”, saying “violence and incitement are unacceptable and the perpetrators on all sides 

must be held accountable”. 
Russia voiced “deep concern” and called the expropriation of land and property in the occupied 

Palestinian territories including East Jerusalem “a violation of international law”. 

Palestinian President Mahmud Abbas said he held the Israeli government responsible for the 

unrest and voiced “full support for our heroes in Al Aqsa”. 

Yair Lapid, an Israeli politician attempting to form a coalition government to replace Prime 

Minister Benjamin Netanyahu, sent encouragement to police officers. 

“The state of Israel will not let violence run loose and definitely will not allow terror groups to 

threaten it,” he tweeted. “Whoever wants to harm us must know that he will pay a heavy price.” 

‘Barbaric attack’  

Jordan condemned Israel’s “barbaric attack” and Egypt, Turkey, Tunisia, Pakistan and Qatar 

were among Muslim countries that blasted Israeli forces for the confrontation. 

Israel also drew criticism from Bahrain and the United Arab Emirates, two countries that 

signed normalisation accords with it. 
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Iran called on the United Nations to condemn the Israeli police actions, arguing that “this war 

crime once again proved to the world the criminal nature of the illegitimate Zionist regime”. 

The clashes followed a week of intensifying violence. 

Earlier Friday, Israeli forces said officers killed two Palestinians and wounded a third after the 

three men opened fire on the Salem base in the occupied West Bank — the latest of several 

deadly shootings that week. 
Clashes have also repeatedly broken out in Sheikh Jarrah, fuelled by the years-long attempt by 

Jewish settlers to take over Palestinian homes. 
Israel’s supreme court is to hold a new hearing in the case on Monday, when Israelis mark 

Jerusalem Day to celebrate the “liberation” of the city, including with a parade of Israeli flags 
through the Old City. 

2021-5-8Jordantimes   
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Palestine requests urgent Arab League meeting over escalation in Jerusalem 
 
CAIRO, Saturday, May 8, 2021 (WAFA) – Palestine's Ambassador to Egypt and Permanent 

Representative to the Arab League Diab al-Louh said today that at the orders of President 
Mahmoud Abbas, the State of Palestine requested today an urgent meeting of the Arab League 

at the level of permanent representatives to discuss the latest Israeli violence in Jerusalem. 
Al-Louh told WAFA that the urgent meeting will discuss the Israeli attack yesterday on 

worshipers in the courtyards of Al-Aqsa Mosque, in addition to plans to seize homes belonging 

to Palestinian citizens in the Sheikh Jarrah neighborhood, in an attempt to empty the holy city 

of its Palestinian population and change the existing legal and historical status quo. 

"The meeting must bring about decisions and practical measures that can address this 

unprecedented catastrophic reality," said al-Louh, who urged the international community to 

provide the necessary protection for the Palestinian people against such systematic Israeli 

practices and continuous violations. 

He stressed that the recent Israeli attack on Al-Aqsa Mosque requires immediate action to 

prevent further violence and terrorism by Israeli settlers against the Palestinian people. 

2021-5-8Wafa   
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World reacts to Jerusalem's Al-Aqsa Mosque clashes 

 
More than 200 Palestinians and 17 Israeli police officers were reported wounded when riot 

police clashed with protesters at the Al-Aqsa Mosque compound late Friday, capping a week of 

violence in the Holy City and the occupied West Bank. 

Earlier this year, a district court ruled that several Palestinian homes in the Sheikh Jarrah 

neighborhood in East Jerusalem legally belonged to Jewish families, triggering repeated 
protests and clashes between Palestinians and Israeli police. 

Here is how the international community has so far reacted to the clashes at Al-Aqsa and 
Sheikh Jarrah: 

United Nations 
The high representative for the United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC), Miguel 

Moratinos, on Saturday expressed "dismay and deep concern" over the clashes. 
In a press statement, Moratinos called for respecting the sanctity of religious sites and stressed 

the right of worshippers to practice religious rituals and traditions peacefully and safely without 

fear or intimidation. 

He also appealed for peace and for respecting the status quo of the Holy Sites in East 

Jerusalem, and wished those who were injured a speedy recovery. 

Rupert Colville, spokesman of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights 

(OHCHR), urged Israel to call off any forced evictions and warned its actions could amount to 

"war crimes." 
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"We wish to emphasize that East Jerusalem remains part of the occupied Palestinian territory, 

in which international humanitarian law applies," Colville said. "The occupying power… 

cannot confiscate private property in occupied territory." 

Middle East Quartet 

The Middle East Quartet, consisting of the European Union, Russia, the United States and the 

United Nations, on Saturday also expressed "deep concern" over the daily clashes and violence 
in East Jerusalem.  

The envoys, through a joint press statement, said they were "closely monitoring" the situation 
in East Jerusalem, including in the Old City and Sheikh Jarrah neighborhood. 

"We are alarmed by the provocative statements made by some political groups, as well as the 
launching of rockets and the resumption of incendiary balloons from Gaza towards Israel, and 

attacks on Palestinian farmland in the West Bank," said the statement. 
"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. We call on all sides to uphold 

and respect the status quo at the holy sites. All leaders have a responsibility to act against 

extremists and to speak out against all acts of violence and incitement." 

The Quartet envoys also reiterated their commitment to a negotiated two-state solution, the 

statement added. 

Jordan 

Jordan on Saturday denounced Israel's attacks on Palestinian worshippers at Al-Aqsa Mosque, 

urging the international community to exert pressure on Israel to stop its violations. 

Senate President Faisal al-Fayez called on the international community to shoulder its moral 

and legal responsibility to stop the "herds of settlers and state-sponsored terrorism of the Israeli 

extremist right government against Palestinians," state-run Petra news agency reported. 

Condemning Israel's "heinous attacks on Jerusalemites in the surroundings of Al-Aqsa 

Mosque," Foreign Ministry spokesman Deifallah al-Fayez urged Israeli authorities to leave 
worshippers to perform night-time prayers safely and freely during the holy month of 

Ramadan, according to a ministry statement. 
Qatar 

Qatar's Foreign Ministry strongly condemned the Israeli police's "storming" of the Al-Aqsa 
Mosque, saying it was a "provocation to the feelings of millions of Muslims around the world, 

and a severe violation of human rights and international accords." 
It urged the international community to work to end "repeated Israeli aggression" against the 

Palestinians and Al-Aqsa. 

It also reiterated its support for the Palestinian people's legitimate rights to establish an 

independent Palestinian state based on the 1967 borders. 

Saudi Arabia 

Saudi Arabia denounced the planned evictions of Palestinians in the Sheikh Jarrah 

neighborhood. 

"Saudi Arabia rejects Israel's plans and measures to evict dozens of Palestinians from their 

homes in Jerusalem and impose Israeli sovereignty over them," the country's Ministry of 

Foreign Affairs said in a statement. 

UAE 

The United Arab Emirates (UAE), which normalized relations with Israel last year, "strongly 

condemned" the clashes and the potential evictions, and urged Israeli authorities to reduce 

tensions. 
In a statement, the Minister of State for Foreign Affairs Khalifa al-Marar stressed "the need for 

Israeli authorities to assume their responsibilities – in line with international law – to provide 
necessary protection to Palestinian civilians' right to practice their religion, and to prevent 

practices that violate the sanctity of the Holy Al-Aqsa Mosque." 
Russia 

Russia's Foreign Ministry condemned attacks on Palestinian civilians and urged both sides to 
refrain from escalating violence. 
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"This development of events is perceived with deep concern in Moscow. We strongly condemn 

attacks against civilians," it said in a statement. "We call on all parties to refrain from any steps 

fraught with the escalation of violence." 

EU 

The European Union (EU) condemned violent clashes between Israeli police and Palestinians 

at the Al-Aqsa Mosque compound and urged authorities to calm tensions. 
"Violence and incitement are unacceptable, and the perpetrators on all sides must be held 

accountable," a spokesman said in a statement. 
"The European Union calls on the authorities to act urgently to de-escalate the current tensions 

in Jerusalem." 
2021-5-9CGTN    
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Number of injured in clashes rises to 90 in East Jerusalem 

 
1-year-old, 5 children among injured; 16 people hospitalized, Palestinian Red Crescent says 

The number of people injured rose to 90 in clashes between Israeli police and Palestinians in 

East Jerusalem, the Palestine Red Crescent reported early Sunday. 

A one-year-old and five children were among those injured and 16 people were hospitalized 

because of injuries, the group said in a statement. 

A health care professional working for an ambulance was also wounded. 
Police battered protestors using physical violence, the group reported in an earlier statement. 

Witnesses told Anadolu Agency that an old woman was wounded in her face by a canister of a 
gas bomb and Israeli police took seven Palestinians into custody. 

They said police used pressurized water on Palestinians who gathered near the Damascus Gate. 
Palestinians in Jerusalem in recent days have protested in solidarity with residents of the 

Sheikh Jarrah neighborhood amid clashes with Israeli police. 
Protests came as the Israeli Central Court in East Jerusalem approved a decision to evict seven 

Palestinian families from their homes in favor of Israeli settlers at the beginning of 2021. 

Israeli police attempted to disperse worshippers inside the Al-Aqsa Mosque compound Friday 

evening, using stun grenades and gas bombs. 

Women were also targeted by Israeli forces, according to witnesses. 

Al-Aqsa Mosque is the world's third-holiest site for Muslims. Jews call the area the "Temple 

Mount," claiming it was the site of two Jewish temples in ancient times. 

Israel occupied East Jerusalem, where Al-Aqsa is located, during the 1967 Arab-Israeli war. It 

annexed the entire city in 1980, in a move never recognized by the international community. 

The number of people injured in clashes since Friday currently stands at 295. 

2021-5-9Anadolu Agency   
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UN statement on forced evictions in East Jerusalem 

 
UN HIGH COMMISSIONER FOR  HUMAN RIGHTS SPOKESPERSON Rupert Colville has 

issued a briefing on the situation in the Occupied Palestinian Territory. 

Eight Palestinian refugee families residing in the Sheikh Jarrah neighbourhood of East 

Jerusalem are facing a risk of forced eviction due to a legal challenge by the Nahalat Shimon 

settler organisation. For four of these families, the risk is imminent. 
Mr Colville said the evictions, if ordered and implemented, would violate Israel’s obligations 

under international law. The eviction proceedings in these cases and in other similar cases in 
East Jerusalem, are based on the application of two Israeli laws, the Absentee Property Law 

and the Legal and Administrative Matters Law of 1970. According to a survey carried out by 
the UN Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs (OCHA)  in 2020, at least 218 

Palestinian households in East Jerusalem, including the families in Sheikh Jarrah, have eviction 



  

 
٥١

cases filed against them. The majority of these have been initiated by ‘settler organisations’, 

placing 970 people, including 424 children, at risk of displacement. 

He continued: “Given the disturbing scenes in Sheikh Jarrah over the past few days, we wish to 

emphasise that East Jerusalem remains part of the occupied Palestinian territory, in which 

International Humanitarian Law applies. The occupying Power must respect and cannot 

confiscate private property in occupied territory, and must respect, unless absolutely prevented, 
the laws in force in the country. This means that Israel cannot impose its own set of laws in 

occupied territory, including East Jerusalem, to evict Palestinians from their homes. In 
addition, the Absentee Property Law and the Legal and Administrative Matters Law are applied 

in an inherently discriminatory manner, based solely on the nationality or origin of the owner. 
“In practice, the implementation of these laws facilitates the transfer by Israel of its population 

into occupied East Jerusalem. The transfer of parts of an occupying Power’s civilian population 
into the territory that it occupies is prohibited under international humanitarian law and may 

amount to a war crime. 

“According to several Security Council resolutions all legislative and administrative measures 

and actions taken by Israel, the occupying Power, which have altered or purport to alter the 

character and status of East Jerusalem, including expropriation of land and properties, are null 

and void and must be rescinded. 

Forced evictions may also violate the rights to adequate housing, said Colville, and to privacy 

and other human rights of those who are evicted. Forced evictions are a key factor in creating a 

coercive environment that may lead to forcible transfer, which is prohibited by the Fourth 

Geneva Convention and is a grave breach of the Convention. 

“We call on Israel to immediately halt all forced evictions, including those in Sheikh Jarrah, 

and to cease any activity that would further contribute to a coercive environment and lead to a 

risk of forcible transfer. We also call on Israel to review the application of the Absentee 

Property Law and the Legal and Administrative Matters Law to ensure they are in accordance 
with the obligations of Israel under international humanitarian law and international human 

rights law. 
“We further call on Israel to respect freedom of expression and assembly, including of those 

who are protesting against the evictions, and to exercise maximum restraint in the use of force 
while ensuring safety and security in East Jerusalem.” 

2021-5-9Ekklesia  
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EU spokesperson admonishes Israel for Jerusalem unrest 

 
European Union Arabic spokesperson for the Middle East and North Africa, Luis Miguel 

Bueno, admonished Israel for the violence that erupted in the east Jerusalem 

neighborhood Sheikh Jarrah in the past few days.  

Miguel Bueno wrote on Twitter in Arabic that "As for Sheikh Jarrah, forced eviction is 
prohibited under the Fourth Geneva Convention, and is a grave violation of the convention," 

adding that "The occupying power," [to understand Israel]  "must respect private property in 
the occupied land, and cannot confiscate it." 

Several Arab states have reacted angrily about the situation in Jerusalem, and the US has 
cautioned all sides to deescalate.  

2021-5-9The Jerusalem Post  

*** 
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