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سفيرا فلسطين واألردن لدى لندن يشرحان للخارجية البريطانية االنتهاكات
اإلسرائيلية في الحرم القدسي

السفير الفلسطي� حسام زملط يل� كلمة � المظاهرة أمام السفارة اإلسرائيلية � لندن

لندن ـ “القدس العر�”: اجتمع سفيرا فلسطين واألردن لدى المملكة المتحدة بمدير عام وزارة

الخارجية البريطانية واستعرضا معه األوضاع � األرا� الفلسطينية وخاصة ما يشهده الحرم



القد� الشريف من انتهاكات من قوات االحتالل اإلسرائي� والمستوطنين والجماعات اليهودية

المتطرفة�

وقدم السفيران الفلسطي� حسام زملط واألرد� منار دباس لمدير عام وزارة الخارجية فيجاي

رلنغاراجان شرحا حول تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية � الحرم القد� الشريف، وعرضا للخروقات

ال� يشهدها األق�، وتم عرض احصائيات للممارسات اإلسرائيلية ال� شهدت تصعيدا كبيرا بعد

تسلم نفتا� بينيت رئاسة الحكومة، وع� سبيل المثال شهد الحرم القد� 1200 عملية اقتحام

خالل رمضان العام الما� عندما كان بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة اإلسرائيلية، بينما شهدت

األسابيع الثالثة األو� من شهر رمضان الجاري 4300 عملية اقتحام� إضافة إ� التوسع االستيطا�

وتصعيد � االعتداءات اإلرهابية ال� وصلت لـ500 اعتداء خالل الفترة الماضية، وهو ما يهدد

السلم واألمن � المنطقة�

واستضاف األردن المسؤول عن رعاية  األماكن المقدسة � فلسطين، اجتماعا طارئا للجنة الوزارية

العربية المكلفة بالتحرك الدو� لمواجهة السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية � مدينة

القدس المحتلة� وكانت وزارة الخارجية األردنية، أدانت اقتحام الشرطة اإلسرائيلية للمسجد

األق�، واالعتداء عليه وع� المصلين� واعتبرته انتهاكاً صارخاً، وتصرفا مدانا ومرفوضا�

السفير الفلسطي� لدى لندن تحدث لـ”القدس العر�” عن استياء السلطة الوطنية من غياب

الموقف البريطا� إزاء االنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية، مشيرا إ� أن وزيرة خارجية بريطانيا ليز

تراس من بين مجموعة صغيرة من الوزراء ال� لم تشجب االعتداءات والتصعيد اإلسرائي� �



الحرم، مكتفية بدعوة الطرفين لوقف العنف، وقال إن السلطة الوطنية تطالب لندن بموقف

واضح وصريح بشجب اقتحامات قوات االحتالل والمتطرفين اليهود والمستوطنين�

و� السياق شهدت لندن اليوم الجمعة مظاهرة حاشدة احتجاجا ع� الممارسات اإلسرائيلية �

األرا� المحتلة� ورفع المتظاهرون، الذين تجمهروا أمام السفارة اإلسرائيلية � حي كينزينغتون،

شعارات تطالب بإنهاء االحتالل اإلسرائي�، وتندد بانتهاكات قوات االحتالل والمستوطنين لألماكن

المقدسة�





السفير الفلسطي� حسام زملطالسفير األرد� منار دباساقتحام األق�
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يك� بريطانيا دعم الصهيو� زيلينس� .

رد

أبريل 22, 2022 الساعة 6:49 مميساء

شر البلية ما يضحك حقا وصدقا لندن او بريطانيا � من ذبح الشعب الفلسطي� عام 1948 وسرق أرض فلسطين و منحها

للصهاينة المالعنة عليهم اللعنة إ� يوم الدين، اللهم عجل بتحرير فلسطين كل فلسطين و اكسر اللهم شوكة المحتل اللعين

إسرائيل كسرا ال جبر بعده أبدا أبدا أبدا
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