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ورقة معطيات حول
اقتحام األقصى في  28رمضان الموافق لـ 2021/5/10
بمناسبةِ ذكرى "احتالل القدس" بالتقويم العبري

مقدمة
يعاين املتابع لدقائق شؤون القدس واألقصى ،تصاعد إجراءات االحتالل اليت تستهدف املسجد
املبارك ،وحماوالت االحتالل احلثيثة نزع احلصرية اإلسالمية عن املسجد ،فقد استطاع يف
السنوات املاضية حتويل االقتحامات إىل ثابت دائم يف رزنامة اعتداءاته ،وحمطة أساسية يف
خارطة التهويد اليت تغطي املدينة بعشرات اخلطط واملشاريع املختلفة.
وتستخدم سلطات االحتالل االقتحامات أداة رئيسة الستبدال املكون اليهودي باملكون اإلسالمي،
طبيعي ،وهو ما
دخيل إىل وجو ٍد
عرب حتويل الوجود اليهودي يف جنبات املسجد ،من وجو ٍد
ّ
ٍ

سيمهد لالحتالل تطبيق التقسيم املكاني فور وصول املشهد إىل هذه احلالة «الطبيعية» يف

التعاطي مع هذا الوجود الدخيل ،وكسر حالة املواجهة اليت تدافع عن األقصى وتذود عنه.
ويف سياق اسرتاتيجية االحتالل يف تنفيذ هذه االقتحامات ،تعمل أذرع االحتالل على تشريع
أبواب املسجد أمام االقتحامات طوال أيام السنة ،فقد كسر االحتالل يف سنوات سابقة ال ُعرف

مؤسسـة القدس الدولية

السائد بعدم اقتحام األقصى يف األعياد اإلسالمية والعشر األواخر من شهر رمضان ،وتتلخص
رسالته من هذه االقتحامات أنه ال خطوط محراء متنع اقتحامات اليهود يف مناسباتهم الدينية
والوطنية ،حتى لو تزامنت مع مناسبات إسالميةّ ،
ماض يف نسف الوضع القائم
وأن االحتالل ٍ

يف األقصى بإجراءات عملية مبعزل عن أي مواقف دولية أو إقليمية.

ومنذ بداية شهر نيسان/أبريل  2021أطلقت «منظمات املعبد» استعداداتها حلشد أكرب
أعدا ٍد ممكنة من املستوطنني القتحام األقصى يف  2021/5/10الذي يوافق يوم  28من
سمى عند االحتالل بـ «يوم القدس» حسب التوقيت العربي ،وهو
رمضان ،بالتزامن مع ما ُي ّ

اإلسرائيلي سيطرتها على كامل مدينة القدس ،على
اليوم الذي فرضت فيه ق ّوات االحتالل
ّ

الشرقي من املدينة الذي يض ّم املسجد األقصى املبارك.
الشطر
أثر احتالل
ّ
ِ
و ُتع ّد ذكرى «توحيد القدس» ،من

أبرز حمطات «منظمات املعبد» حلشد
أكرب عد ٍد ممكن من املقتحمني،
وتسعى سنو ًيا إىل رفع أعدادهم ،ويف
سياق تسليط الضوء على استعدادات

أذرع االحتالل القتحام األقصى يف
 ،2021/5/10تقدم هذه الورقة إطاللة
على اقتحامات األقصى بهذه املناسبة
يف السنوات املاضية ،مع تقديم أبرز
املعطيات حول استعدادات «منظمات
املعبد» وأذرع االحتالل األخرى القتحام  28رمضان يف هذا العام .وقد تط ّورت أعدا ُد مقتحمي
البياني اآلتي
عام ْي  2015و 2019وفق الرسم
املسجد األقصى يف مناسبة «يوم القدس» بني َ
ّ
(عام  2020كان املسج ُد األقصى مغل ًقا يف هذه املناسبة بسبب كورونا):1

ـام كبيـ ٍـر للمســجد األقصــى فــي  28رمضــان الموافــق لـــ
 1هشــام يعقــوب ،ورقــة معلومــات وتوضيحــات حــول مخطــطِ المســتوطنين
ّ
المتطرفيــن لتنفيــذ اقتحـ ٍ
 ،2021/5/10مؤسســة القــدس الدوليــةhttps://bit.ly/2QQukl2 .2021/4/30 ،
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ورقة معطيات حول
اقتحام األقصى في  28رمضان الموافق لـ 2021/5/10
بمناسبةِ ذكرى "احتالل القدس" بالتقويم العبري

بياني ّ
يوضح تط ّور أعداد مقتحمي األقصى يف ذكرى «يوم القدس»
رسم
ّ
عامي  2015و2019
بني َ

حسب املصادر اإلسرائيل ّية
2500

2084

1500

1162

2019

2000

995

2018

2017

1000
307

280

2016

2015

500

اقتحام األقصى في 2018/5/13
أطلقت «منظمات املعبد» محلة للرتويج القتحام األقصى عرب وسائل التواصل االجتماعي
يف  ،2018/5/8مستهدفة مشاركة ألفي مستوطن يف اقتحام املسجد ،وغردت حسابات
املنظمات املتطرفة على وسم –هاشتاغ« -ألفان يف يوم القدس» ،يف سياق الدعوات لرفع حجم
االقتحامات خالل هذا اليوم ،يف حماولة إليصال عدد املقتحمني إىل ألفي مستوطن على
األقل .وشهد يوم الذكرى يف  2018/5/13اقتحامات عنيفة لألقصى ،شارك فيها حنو 1620

مستوط ًنا ،تصدى خالهلا املصلون وحراس املسجد حملاوالت املستوطنني أداء صلوات تلمودية
يف باحات املسجد.1

 1هشام يعقوب وآخرون ،عين على األقصى «التقرير الثاني عشر» ،مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط  ،2018 ،1ص .134

مؤسسـة القدس الدولية

اقتحام األقصى في  ،2019/6/2الموافق  28رمضان
عملت «منظمات املعبد» على دعوة أنصارها إىل املشاركة احلاشدة يف ما وصفته أكرب اقتحام
لألقصى ،يف الثاني من شهر حزيران/يونيو  ،2019ووضعت «منظمات املعبد» يف مهدافها
حشد  10آالف مستوطن القتحام األقصى يف هذه املناسبة ،على الرغم من تزامنها مع يوم 28

من رمضان.1

قوات االحتالل توفر احلماية للمستوطنني يف 2019/6/2

وأطلقت «منظمات املعبد» حتضرياتها هلذا االقتحام منذ نهاية شهر نيسان/أبريل ،2019
وطالبت املستوطنني بتجهيز الفتات بعناوين استفزازية من بينها «م ًعا لبناء املعبد  -نطالب

بزيادة السيطرة على القدس  -باآلالف قادمون يف يوم القدس» وغريها.2

ومع فتح شرطة االحتالل الباب أمام اقتحامات املستوطنني يف األيام العشرة األخرية من
شهر رمضان ،شكل اقتحام ذكرى «احتالل القدس» فرصة لـمنظمات املعبد» إلبراز قوتها
وقدرتها على حشد آالف املستوطنني ،ومع تصاعد األنباء عن إمكانية منع االقتحامات يف
 1هشام يعقوب وآخرون ،عين على األقصى «التقرير الثالث عشر» ،مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط  ،2019 ،1ص .133
 2المرجع نفسه.
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ورقة معطيات حول
اقتحام األقصى في  28رمضان الموافق لـ 2021/5/10
بمناسبةِ ذكرى "احتالل القدس" بالتقويم العبري

هذا اليوم ،طالبت «منظمات املعبد» بإلغاء قرار شرطة االحتالل ،وكررت إعالنها أنها سوف
«حتشد اآلالف ملواجهته واقتحامه يف اليوم ذاته» ،وكشفت مصادر إعالمية أن أحد متطريف
التماسا إىل احملكمة اإلسرائيلية العليا إللغاء القرار ،وقال إنهم «مستعدون
املستوطنني قدّم
ً
للحرب من أجل اقتحام األقصى يف ذلك اليوم».1
ويف  2019/6/2مسحت شرطة االحتالل باقتحام املسجد األقصى ،إذ اقتحمه  1179مستوط ًنا،
حبماية مشددة من قوات االحتالل ،وتصدى املصلون يف املسجد للمقتحمني بهتافات التكبري.
واقتحمت قوات االحتالل اخلاصة األقصى يف الصباح الباكر ،وحاولت إخراج املعتكفني من
املصلى القبلي بالقوة ،يف حماولة خلفض أعداد املعتكفني الذين سيواجهون املستوطنني.
وشهدت ساحات األقصى توت ًرا شديدًا ،واعتدت قوات االحتالل بقنابل الغاز والرصاص املطاطي

على املصلني وحراس األقصى .2وصرح وزير األمن الداخلي يف حكومة االحتالل حينها جلعاد
إردان أن مهمته تتمثل بضمان دخول اليهود إىل املسجد األقصى حبرية ،وأنه «أص ّر على هذا
اهلدف نهار األحد» ،وأعلن أنه مل يأمر بوقف دخول اليهود إىل ساحات األقصى على الرغم
من حدوث مواجهات مع املصلني املسلمني يف املسجد يف ذلك اليوم ،ودخل املكان منذ الصباح
 1600يهودي حسب ادعائه.3
ومنيت «منظمات املعبد» بانتكاسة كبرية يف ذلك اليوم بالنظر إىل عدد املقتحمني مقارنة
ُ

باهلدف املعلن وهو  10آالف مستوطن ،وكان حنو  1620مستوط ًنا قد اقتحموا األقصى

يف «يوم القدس» املوافق لـ ، 2018/5/13بينما اقتحم األقصى يف  2019/6/2حنو 1179

مستوط ًنا مبناسبة «يوم القدس» ،أي أن نسبة الرتاجع جتاوزت .% 25

 1صحيفة القدس المقدسيةhttps://bit.ly/3gXjcNV .2019/5/14 ،
 2وكالة األناضولhttps://bit.ly/3xIJx8z .2019/6/2 ،
 3عين على األقصى التقرير الثالث عشر ،مرجع سابق ،ص .134

مؤسسـة القدس الدولية

محاولة اقتحام األقصى في  ،2020/5/22الموافق  29رمضان
شكل إغالق املسجد األقصى ضمن التدابري الصحية ملواجهة كورونا نقطة مفصلية يف
اقتحام األقصى يف ذكرى احتالل القدس حبسب التقويم العربي ،وعلى أثر إغالق املسجد،
منعت سلطات االحتالل املستوطنني من اقتحامه ،وردًا على هذا القرار تظاهر عد ٌد منهم
يف  2020/4/24أمام باب املغاربة ،مطالبني بفتح األقصى أمام اقتحاماتهم .ورفعت سقف
مطالبها الح ًقا ،فقد أعلنت «منظمات املعبد» عن حتضريها القتحام املسجد يف  29من شهر
رمضان ،مبناسبة ذكرى «توحيد القدس» ،اليت توافق  ،2020/5/22وقد بدأت هذه املنظمات
حتضرياتها لالقتحام مبك ًرا ،إذ قدمت عريضة للمحكمة اإلسرائيلية العليا تطالب فيها بفتح
األقصى أمام االقتحام ،ووقف «التمييز احلاصل ضد اليهود» ،على خلفية منعهم من االقتحام،

وقدم العريضة كل من أرنون سيغال ويهودا عتصيون وحمامي املنظمات املتطرفة إيتيمار بن
جفري ،وجاء فيها :إن «إغالق األقصى يف وجه اليهود والسماح ملوظفي األوقاف اإلسالمية
بأداء الصالة فيه يعد متيي ًزا ضد اليهود .وطالبت العريضة بأن ُيسمح للمستوطنني باقتحام

األقصى عرب جمموعات ال تقل عن  10أفراد.1

ويف حماولة الستقطاب الرأي العام اإلسرائيلي ،وجذب مقتحمني لألقصى يف ظل تفشي وباء
«كورونا» ،أعلنت هذه املنظمات عن فتحها باب تسجيل أمساء الراغبني باقتحام األقصى
مسب ًقا ،على أن تصل للمشاركني رسائل نصية مبوافقة سلطات االحتالل على االقتحام.
وأشارت مصادر صحفية إىل وجود اتفاق بني األردن ودولة االحتالل ،منعت األخرية مبوجبه
اقتحام املستوطنني لألقصى يف  29رمضان ،وقضى االتفاق مبنع االقتحامات طوال مدة إغالق
األقصى بسبب «كورونا».2

 1هشام يعقوب وآخرون ،عين على األقصى «الرابع عشر» ،مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط  ،2020 ،1ص .144
 2عربي https://bit.ly/2C5Z9Le .2020/5/22 ،21
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ورقة معطيات حول
اقتحام األقصى في  28رمضان الموافق لـ 2021/5/10
بمناسبةِ ذكرى "احتالل القدس" بالتقويم العبري

استعدادات «منظمات المعبد» القتحام األقصى في 2021/5/10
مل تعد ذكرى «توحيد القدس» بالتقويم العربي حمطة هامشية لدى االحتالل وأذرعه
املتطرفة ،إذ تعمل على استخدام أدواتها املختلفة لرفع أعداد املشاركني يف اقتحام األقصى
يف هذه املناسبة ،وحتوله إىل حمطة أساسية لفرض سيادة االحتالل على األقصى ،خاصة
مع تزامنه مع العشر األواخر من شهر رمضان ،ومع بداية شهر نيسان/إبريل  2021أطلقت
«منظمات املعبد» حتضرياتها القتحام املسجد األقصى يف ذكرى احتالل كامل القدس
بالتقويم العربي ،الذي يتزامن يف هذا العام مع الثامن والعشرين من شهر رمضان ،ونتناول
يف هذا الرصد أبرز ما قامت به أذرع االحتالل ومنظماته املتطرفة يف سياق حتضرياتها القتحام
املسجد يف :2021/5/10
أقامت «منظمات املعبد» مؤمت ًرا

حتضري ًيا لتنظيم اقتحام «آالف

اإلسرائيليني»

لألقصى

يف

 ،2021/5/10وقد دعت «منظمات
املعبد» يف  2021/4/3جمموعة
من املنظمات الشبابية اليهودية
واملدارس الدينية إىل حضور فعاليات
املؤمتر ،وهذا ما يعين أنها تتحضر
حلشد أعداد ضخمة من املقتحمني،
بالشراكة مع خمتلف املنظمات
املتطرفة ،وأشارت يف دعوتها إىل أن
املؤمتر خطوة مهمة على «طريق عودة
شعب إسرائيل إىل جبل املعبد».1
 1وكالة معًا اإلخباريةhttps://bit.ly/3th5vfp .2021/4/3 ،

مؤسسـة القدس الدولية

وحبسب ما نشرته املنظمات املتطرفة انعقد املؤمتر التحضريي يف قاعة فندق «جريوزاليم
جولد» ،يف شارع يافا مقابل حمطة الباصات املركزية يف  5نيسان /أبريل ّ ،2021
أي أن
يوما من موعده ،وحبسب مصادر
منظمات االحتالل أطلقت حتضرياتها هلذا العام قبل ً 35

متابعة فإن املؤمتر هذا ُيعد األول من نوعه ،من حيث الشكل واحلجم ،يف سياق حتضر

املنظمات املتطرفة إىل حتويل هذا اليوم إىل «عالمة فارقة».

وحبسب املعطيات املتوافرة حتدث يف املؤمتر ك ٌل من احلاخام املتطرف يسرائيل أرئيل
مؤسس ورئيس «معهد املعبد» ،واحلاخام مناحيم ماكوفر املدير السابق لـمعهد املعبد»،
وهو أبرز املنظرين حول «املعبد» ،وأبرز الدعاة إىل إحيائه ،ويشارك يف املؤمتر الوزير السابق
املتطرف أوري أرئيل.1
يف  2021/4/22وجهت مجعية «تراث جبل املعبد» املتطرفة ،وهي واحدة من املنظمات
املنضوية يف ائتالف «منظمات املعبد» ،رسال ًة إىل وزير األمن الداخلي يف حكومة االحتالل
طالبته بالسماح ملقتحمي املسجد األقصى بإدخال صناديق وأكياس الطعام والشراب إىل
داخل املسجد ،والسماح هلم بتناوهلا داخل املسجد يف نهار رمضان ،وعللت طلبها بأنه من
«حقوقهم الطبيعية» ،وأشار مدير اجلمعية املتطرف تومي نيساني إىل أن إدخال الطعام
«خطوة يف طريق بناء املعبد» .وتأتي هذه الدعوة يف سياق رفع حجم اعتداء املستوطنني
على األقصى والتحضري القتحام املسجد يف  28رمضان القادم ،وقد بدأ بعض املتطرفني
إدخال الطعام إىل داخل األقصى يف نهار رمضان.2
مع اقرتاب االقتحام كثفت «منظمات املعبد» دعوات أنصارها حلشد املزيد من املستوطنني
القتحام املسجد األقصى يف  28من شهر رمضان ،وحبسب منشورات هذه املنظمات على
وسائل التواصل االجتماعي ،تتعامل «منظمات املعبد» مع اقتحام  28رمضان على أنه
«يوم فاصل» ،ودعت املستوطنني إىل استباحة األقصى ،وإنشاد النشيد الصهيوني «هتيكفا»
 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3gWqOjX .2021/4/3 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3eXVAX8 .2021/4/22 ،
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ورقة معطيات حول
اقتحام األقصى في  28رمضان الموافق لـ 2021/5/10
بمناسبةِ ذكرى "احتالل القدس" بالتقويم العبري

بداخله .ودعا الناطق باسم «منظمات املعبد» آساف فريد مناصريه إىل استعادة املعنويات،
مفتوحا لالقتحام ما بني الساعة  7:00حتى 11:00
مؤكدًا أن املسجد األقصى سيكون
ً

يف  ،2021/5/10وقال« :انشروا الدعوات يف كل مكان ،يف الكنس واملدارس الدينية ،أخربوا
أفراد عائالتكم ،وزمالءكم يف العمل..انشروا وادعوا لالقتحام لنكون باآلالف...حتى
نستعيد فيه جبل املعبد من العرب ،ونؤكد من جديد أن جبل املعبد بأيدينا».1
وأشار الناطق باسم املنظمات
املتطرفة إىل انتصار هبة
باب العمود ،بقوله «العرب
سكارى بانتصارهم عند باب
العمود ،لكنهم يف احلقيقة
مل ينتصروا ،نتنياهو تراجع
أمامهم ،لكننا إن جتمعنا
باآلالف يف جبل املعبد يف
يوم القدس فلن يتمكنوا من
االنتصار من جديد» .ويؤكد
تصريح فريد أن محاية
األقصى يف  28رمضان،
واحلد من أعداد املقتحمني فيه سيكون ضربة قاسية لالحتالل وأذرعه ،لن تقل عما جرى
يف هبة باب العمود.2
عد عكسي القتحام  28رمضان على صفحاتها يف وسائل
عملت «منظمات املعبد» على وضع ٍ
يوما على اقتحام األقصى يف
التواصل االجتماعي ،ففي  2020/4/30أعلنت أ ّنه بقي ً 11
 1وكالة صفاhttps://bit.ly/2QJY1o7 .2021/4/29 ،
 2وكالة صفا ،2021/4/29 ،مرجع سابق.

مؤسسـة القدس الدولية

 ،2021/5/10وجاء يف اإلعالن أن املنظمات ستوفر أعالم االحتالل ،وسيتخلل االقتحامات
إنشاد تراتيل توراتية وصهيونية .1والالفت يف إعالن «منظمات املعبد» أنها وضعت صورة
الحتالل القدس واألقصى عام  ،1967يف رسالة إىل أن جناحها يف اقتحام األقصى يف 28

رمضان ال يقل أهمية عن احتالل كامل القدس.
يف  2021/5/3تعهد وزير األمن يف حكومة االحتالل املتطرف عمري أوحانا لـ «منظمات
املعبد» ،بتأمني اقتحاماتها للمسجد األقصى يف ذكرى «توحيد القدس».2
يف  2021/5/3أعلنت «منظمات املعبد» عن مشاركة عدد من عتاة املتطرفني يف اقتحام
 28رمضان ،وحبسب منشور للمنظمات املتطرفة سيشارك كل من الوزير السابق يف حكومة
االحتالل أوري أرئيل ،واملتطرفني اإلرهابيني يسرائيل مداد ويهودا عتصيون ،إضاف ًة إىل
القيادي يف حزب «القوة اليهودية» ميخائيل بن آري ،والربوفيسور هيليل فايس من جامعة
بار إيالن ،وهو مؤسس احتاد «الدول السبعة من أجل املعبد» .3إىل جانب عد ٍد كبري من

احلاخامات من بينهم:4

 الحاخام إسرائيل أرئيل :من مؤسسي «منظمات املعبد» ورئيس «معهد املعبد الثالث». الحاخام حاييم أوزير :رئيس مدرسة «ميغدال هتوراة». الحاخام مناحيم ماكوفر :رئيس منظمة «أوهرانو ببنينو» املختصة بنشر الفيديوهاتواألغاني الرتوجيية «للمعبد».
 الحاخام حبرون شيلو :رئيس املدرسة الدينية «يشيفات عتنئيل» للشباب. الحاخام إيتاي إليتزور :باحث يف «معهد املعبد» و»معهد إيرتز» للقانون. الحاخام إلياهو ويبر :رئيس مدرسة «جبل املعبد» الدينية اليت تتخذ من املسجدمزعوما هلا.
األقصى مق ًرا
ً
 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/2QRv89q .2021/4/30 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/2PNV4SX .2021/5/3 ،
 3فلسطين ألتراhttps://bit.ly/3vAmXwM .2021/5/3 ،
 4عبد هللا معروف ،منشور على فيس بوكhttps://bit.ly/3h0EGK4 .2021/5/3 ،
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اقتحام األقصى في  28رمضان الموافق لـ 2021/5/10
بمناسبةِ ذكرى "احتالل القدس" بالتقويم العبري

 الحاخام إليشع ولفسون :مؤلف عدة كتب عن «املعبد» وحاخام يف مدرسة «هسيدر»الدينية.
يف  2021/5/4نشرت «منظمات املعبد» إعال ًنا حول برناجمها القتحام األقصى يف 28

رمضان ،وحددت هدفها بإدخال  2000مستوطن ،وأداء صلوات علنية يف املسجد ،ووضعت
املنظمات املتطرفة أبرز احملطات املفصلية يف سياق سعيهم إىل بناء «املعبد» ،واحملطات
املذكورة هي:1
 المحط ــة األول ــى :وع ــد بلف ــورعـــام .1917
 -المحط ــة الثاني ــة :إع ــان قي ــام

كيانه ــم ع ــام .1948
 المحطـــة الثالثـــة :احتـــالالمســـجد األقصـــى المبـــارك

عـــام .1967
 -المحطة الرابعة :اقتحام 1000

مستوطن لألقصى في ذكرى
«توحيد القدس» عام .2017
 المحطة الخامسة :اعترافً
عاصمة
دونالد ترمب بالقدس
لالحتالل اإلسرائيلي عام .2018
 المحطة السادسة :محاولتهمهذا

العام

إشراك

2000

مستوطن في اقتحام األقصى.
 1منشور على فيس بوكhttps://bit.ly/2Rlf7sc .2021/5/4 ،

مؤسسـة القدس الدولية

توصيات مؤسسة القدس الدولية إلفشال االقتحام

1

املسجد األقصى ،واالعتكاف فيه منذ مساء يوم  27رمضان املوافق ليوم
تكثيف الرباط يف
ِ
القدس ،والضفة الغربي ِة ،واألراضي الفلسطين ّية
 ،2021/5/9وهذه مهم ًة ندعو أهلنا يف
ِ
القيام بها مبا ْ
وحرق ٍة
عهدنا عليهم من َغ ْي ٍة على
احملتلة عام  1948إىل
املسجد األقصىُ ،
ِ
ِ
للدفاع عن ُحرم ِته.
ِ

اإلسرائيلي يف القدس الستدامة جذوة املواجهة مع
مواصلة االشتباك مع االحتالل
ّ
االحتالل ،واستنهاض ِهمم الفلسطينيني ،واستنفار عائالت القدس ،وهيئاتها ،ومرجعياتها
الدينية واالجتماعية والسياسية ،لتعبئة اجلماهري الفلسطين ّية ،واالستعداد ّ
بكل الوسائل
للمشاركة يف ص ّد اقتحام يوم  28رمضان.
ّ
تأهب فصائل املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة ،واختاذ القرارات املناسبة لتهديد االحتالل،
واملشاركة الفعلية يف منع تنفيذ هذا االقتحام أو الرد عليه بالنار والقوة املناسبة.
إشعال الضفة الغربية واألراضي الفلسطينية احملتلة عام  1948باملواجهات مع االحتالل
اإلسرائيلي يف املدن املختلفة ،وإيصال رسالة لالحتالل ّ
أن تنفيذ هذا االقتحام سيشعل هب ًة
ّ
عارم ًة يف وجهه ،وهذه اللغة الوحيدة اليت يفهمها االحتالل ،ويرتاجع بسببها.
اإلعالمي مع هذا اخلطر الداهم ،وتعبئة اجلماهري العربية واإلسالم ّية
تكثيف التفاعل
ّ
والفلسطين ّية لبذل أقصى اجلهود للوقوف يف وجه هذا االقتحام الذي ختطط له «منظمات
املعبد» املتطرفة.
مضاعفة جهود العلماء لتوجيه أبناء الشعب الفلسطي ّ
ين واألمة العربية واإلسالمية للقيام
بواجب الدفاع عن املسجد األقصى.
تنفيذ الفعاليات امليدان ّية يف األقطار العربية واإلسالمية ،واملشاركة الفاعلة واحلاشدة
يف املسريات واألنشطة الضاغطة على االحتالل وعلى احلكومات الختاذ املوقف الالزم لردع
االحتالل ،وتزداد احلاجة إىل هذه الفعاليات يف الدول العربية واإلسالمية اليت تقيم عالقات
اإلسرائيلي.
مرفوضة مع االحتالل
ّ
ـام كبيـ ٍـر للمســجد األقصــى فــي  28رمضــان الموافــق لـــ
 1هشــام يعقــوب ،ورقــة معلومــات وتوضيحــات حــول مخطــطِ المســتوطنين
ّ
المتطرفيــن لتنفيــذ اقتحـ ٍ
 ،2021/5/10مرجــع ســابق.
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