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ﺟﻤﻊ وإﻋﺪاد :ﮐﻤﺎل اﻟﺠﻌﺒﺮي

أخبار

جماعـات املعبـد تنشـر إعالنـﴼ
يقول "بقـي  11يومﴼ" لالقتحام
املركـﺰي لﻸقصـى يف 28
رمضـان:
أعلنـت

عصابـات

املعبـد

أناشـيد

توراتيـة

وصهيونيـة

يف املسـجد األقصـى املبـارك،

وﻏيرهـا مـن مﻈاهـر التدنيـس،
يف هـذا اليـوم احتفـاالً بمـا

اإلسـرائيلية ،مسـاء الخميـس2٩ ،
نيسـان/إبريل  ،2021أ ّنـﻪ بقـي

عنـد كيـان االحتـالل الصهيونـي.

املبـارك،

اﻹفراج عن األسير املقدسي
خليل الجيوسي:

 11يومـﴼ ىلع االقتحـام الواسـع

للمسـجد

األقصـى

والـذي دعـت لـﻪ وحشـدت لـﻪ
تلـك العصابـات تزامنـﴼ مـع ذكرى
ما يسـمى ب "يوم القـدس" ،يوم

 28رمضـان ،الـذي يوافـق تاريـخ
 10آيار/مايـو  ،2021جـاء ذلـك
عدد من النشـرات
اإلعـالن ضمـن ٍ
التحريضيـة

التـي

عممتـﻪ

عصابـات املعبـد ،عبـر وسـائل
وبشـكل
التواصـل االجتماعـي،
ٍ
ورقـي ،وبحسـﺐ اإلعـالن ،أ ّنـﻪ

سـيتم توفيـر أعـالم صهيونيـة
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كثيـرة ،وسـيتخلل االقتحامـات

يسـمى ب "يوم توحيـد القدس"

أفرجــــت سـلطات االحتــــالل
اإلسـرائيلي ،مسـاء الخميـس2٩ ،
نيسـان/إبريل  2021عـن األسـير
املقدسـي خليـل الجيوسـي،
وذلـك بعـد أن احتجزتـﻪ صبـاح
أمـس ،بعـد أن اعتقلتـﻪ فـور
اإلفـراج عنـﻪ مـن سـجن النقـﺐ
الصحـراوي (كتيسـعوت) بعـد
أن أمضـى  ٦سـنوات ونصـﻒ
يف سـجون االحتـالل ،ويبلـﻎ

الجيوسـي ال  2٧مـن عمـره،

مـن املسـيحيين إحيائهـا
يف القـدس املحتلـة ،ويف
كنيسـة القيامـة.

اعتقالﻪ يف  1أيلول/سـبتمبر

اﻻحتـالل يفـرض الحبـﺲ
املنﺰلـي واﻹبعـاد عـن
األقصى والقـدس القديمة
ﯽﻠﻋ الشـاب املقدسـي
أسـامة عبـدو:

يف القـدس ،واسـتهداف

أفرجـت سـلطات االحتـالل،

وهـو مـن بلـدة الطـر ،وسـﻂ
القـدس

املحتلـة،

وتـم

 ،2014بعـد مداهمـة منزلـﻪ
يف بلـدة الطـور ،ومـن ﺛـم
"تهـم" تتعلـق
تـم توجيـﻪ
ٍ
بمقاومة االحتالل اإلسرائيلي
بؤرة (بيـت أوروت) يف البلدة

مسـاء أمـس الجمعـة30 ،

اﻻحتـالل ينﻐـﺺ ﯽﻠﻋ
املسيحيين الفلسطينيين
احتفـال )سـبﺖ النـور( يف
القـدس:

الشـاب املقدسـي أسـامة

بالزجاجـات الحارقـة.

اعتـدت قـوات االحتـالل
اإلسـرائيلي اليـوم السـبت،
 1أيار/مايـو  2021ىلع
فلسـطينيين
مواطنيـن
مسـيحيين يف القـدس
املحتلـة خـالل محاولتهـم
الوصـول إلى كنيسـة القيامة
لالحتفـال يف (سـبت النـور)،
ّ
فـإن
وبحسـﺐ شـهود عيـان
قـوات االحتـالل اإلسـرائيلي
بالضـرب
اعتـدت
قـد
والدفـع واملضايقـة ىلع
الفلسـطينيين املسـيحيين
خـالل احتفالهـم يف مدينة
القـدس املحتلـة وكنيسـة
القيامـة ،ومنـع جنـود
االحتالل األهالـي من الوصول
إلـى كنيسـة القيامـة ،كمـا
اعتـرض طريـق عـدد مـن
الراهبـات ،ويعـد (سـبت
النـور) مـن املواسـم الدينيـة
املسـيحية ،التـي اعتـاد
أبنـاء الشـعﺐ الفلسـطيني
alquds-city.com

نيسـان/إبريل

،2021

عـن

عبـدو ،مـن سـكان بلـدة

جبـل املكبـر جنـوب شـرق
القـدس املحتلـة ،بعـد أن

اعتقلتـﻪ فجـر أمـس مـن
املسـجد األقصـى املبـارك،

مقطـع
وﻇهـر عبـود يف
ٍ
وﺛـق لحﻈـات اعتقالﻪ محاطﴼ
بالعشـرات مـن جنـود وأفراد

شـرطة االحتـالل اإلسـرائيلي
يف القـدس ،الذيـن نقلـوه
ألحـد مراكز تحقيـق مخابرات
االحتـالل يف القـدس.

دعـوات مقدسـية للربـاط
يف منـازل ال ٧عاﺋـالت
املهـددة باﻹخالء يف حي
الشـيخ جـراح:
عدد من النشطـــــاء
أطلـق
ٌ
املقدسيين ،مساء السبت1 ،
دعوات للتوجﻪ
أيار/مايو ،2021
ٍ
بشكل جماعي إلى بيوت
ٍ
املقدسيين املهددة باإلخالء
من االحتالل اإلسرائيلي يف
كرم الجاعوني ،داخل حي
الشيخ جراح وسﻂ القدس
املحتلة ،وتم تعميم تلك
الدعوات عبــر مجموعــــات
الواتســــاب والفيسبــــوك،
وﻏيرها ،مذكر ًة املقدسيين
بنصرهم الجماهيري يف هبة
باب العامود ،ويهدد االحتالل
اإلسرائيلي  ٧عائالت يف
منطقة كرم الجاعوني يف
حي الشيخ جراح باإلخالء يوم
األحد  2آيار/مايو  ،2021بزعم
ملكية مزيفة لبيوتها وبيوت
 28بيتﴼ تتكون منها منطقة
كرم الجاعوني يف حي الشيخ
راح ،وسﻂ القدس املحتلة.

تصاعد الدعوات الفلسطينية
واملقدسية للرباط املﮑثﻒ
يف األقصى يوم  28رمضان:
انطلقت من مختلﻒ أرجاء
فلسطين والقدس املحتلة
ٌ
ٌ
شبابية للزحﻒ نحو
دعوات
املسجد األقصى املبارك يف
 28من رمضان لحمايتﻪ من
مخططات االحتالل اإلسرائيلي
باقتحامﻪ،
واملستوطنين
وأكدت الدعوات ّ
أن شباب
القدس وفلسطين سيفدون
املسجد األقصى بﺄرواحهم
وسيتصدون لهذا االقتحام
والهتاف
والتواجد
بالرباط
ٍ
ٍ
ٍ
والتضحية ،ودعا الشبان
الفلسطينيين كافة أبناء
الشعﺐ الفلسطيني للخروج
من كل حدب وصوب لحماية
األقصى من املعتدين ،كما
طالبوا علما ًء األمة ودعاتها
وقادتها وإعالمها وأحزابها
بهبة نصرة لألقصى.
رابطة علماء فلسطين تدعو
ﻹخراج الﺰكاة للمرابطين
والصامدين يف القدس:
أصدرت رابطة علماء فلسطين
فتوى شرعية بحكم دفع
الزكاة لدعم األقصى وأبناء
القدس ،وأكدت الرابطة ىلع
جواز دفع زكاة املال يف
هذا امليدان باعتباره شك ً
ال
من أشكال الجهاد يف سبيل
اﷲ املشار إليﻪ كمصرف
من مصارف الزكاة يف قولﻪ
الص َد َق ُ
ات لِْل ُف َق َرا ِء
تعالى } :إَِّن َما َّ
َو ْ َ
ين َواْل َعا ِمِل َ
ين َعَل ْي َها
امل َ
سِ
اك ِ
ْ ُ َ َّ َ ُ ُ
اب
يف ِّ
الر َق ِ
َواملؤلف ِة قلو ُب ُه ْم َو ِ
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َواْل َﻐارِ ِم َ
اﷲ
يف َ
يل َّ ِ
س ِب ِ
ين َو ِ
يلَ ،فِر َ
اﷲ،
َوا ْب ِن َّ
يض ًة ِّم َن َّ ِ
الس ِب ِ
َو َّ ُ
يم{ (التوبة:
يم َح ِك ٌ
اﷲ َعِل ٌ
 ،)٦0وباعتبار أن الجهاد يف
سبيل اﷲ واجﺐ شرعي ىلع
كل قادر وبكل الصور سواء
بالجهاد بالسالح أو الجهاد
باملال أو بﻐير ذلك من صور
الدعم لألقصى وأبناء القدس.
عمليــة إطــالق نــار فداﺋيــة
يف محيــط حاجــﺰ زعتــرة
جنــوب نابلــﺲ:
أفادت وسائل إعالم إسرائيلية
يوم األحد 2 ،آيار/مايو ،2021
بوقوع عملية إطالق نار فدائية
من سيارة عابرة عند حاجز
زعترة ،جنوب نابلس ،تجاه
مجموعة من املستوطنين
املتجمهرين
اإلسرائيليين
هناك ،ووفق ما ذكرتﻪ "نجمة
داود الحمراء" ،وهي املؤسسة
املوازية للصليﺐ أو الهالل
األحمر لدى كيان االحتالل،
ّ
فإن هناك ﺛالث إصابات قد تم
تسجيلها يف عملية إطالق
النار ،بينهم اﺛنان بحالة
خطيرة ،فيما انسحبت السيارة

من املكان بسالم ،وأﻏلقت
قوات االحتالل املنطقة
وشنت حملة تفتيﺶ واسعة،
وبحسﺐ القناة  20العبرية،
ً
ّ
مركبة قد توقفت بجانﺐ
فإن
محطة نقل يقﻒ عليها
مستوطنون عند حاجز زعترة
جنوب نابلس ،ﺛم صرخ راكﺐ
من السيارة" :اﷲ أكبر" ،ومن
ﺛم تم إطالق النار من املركبة،
التي واصلت سيرها بعد
العملية.
الوزيــر املتطــرف )أوحانــا(
يتعهــد بتﺄميــن اقتحــام 28
رمضــان:
األمــن
وزيــر
تعهــد
يف حكومــة االحتــالل
اإلســرائيلي ،املتطــرف (عمير
أوحانــا) ،لعصابــات "املعبــد"
بتﺄميــن اقتحاماتهــا الواســعة
للمســجد األقصــى يف مــا
يســمى "يــوم القــدس"
تزامنــا مــع الـــ  28مــن شــهر
رمضــان الفضيــل ،ويعــد
الوزيــر املتطــرف (أوحانــا)
مــن أكثــر الــوزراء الداعميــن
لجماعــات املعبــد يف

حكومــة االحتــالل ،وســبق
وأن طالــﺐ بتاريــخ  ٦تشــرين
الثاني/نوفمبــر  2020بــﺄن
تخصــﺺ الســاحة الشــرقية
للمســجد األقصــى املبــارك
"مدرســة توارتيــة" لعصابــات
املســتوطنين املقتحميــن
للمســجد األقصــى.
الناﺋﺐ أبو طير :الرباط يف
املسجد األقصى خرج من
داﺋرة السنة إلى الفرض:
دعا النائﺐ يف املجلس
التشريعي الفلسطيني عن
مدينة القدس ،الشيخ محمد
أبو طير ،إلى تكثيﻒ الرباط
يف املسجد األقصى املبارك
يف العشر األواخر من رمضان
ملواجهة مخططات االحتالل
املستوطنين،
واقتحامات
وقال النائﺐ أبو طيرّ :
"إن الرباط
يف املسجد األقصى خرج من
دائرة السنة إلى الفرض بسبﺐ
حجم املؤامرات التي تحاك
ضده للسيطرة عليﻪ" ،مناشدﴽ
كل مسلم يستطيع الوصول
الى املسجد األقصى والرباط
فيﻪ بضرورة التواجد والرباط
ملواجهة مخططات االحتالل
خاصة يف أيام شهر رمضان
املبارك.
ٌ
شعبي متواﺻل يف
حراك
ٌ
حي الشيخ جراح:
التضامن
حملة
تتواصل
واإلسناد الشعبية واإللكترونية
مع أهالي حي الشيخ جراح
املهددين
القدس،
يف
بالتهجير من منازلهم وإحالل
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املستوطنين
مجموعات
مكانهم ،وبدأ العشرات الش ّبان
املقدسيين والفلسطينيين
من الداخل املحتل ،ومناطق
الضفة الﻐربية ،بالتوافد لحي
الشيخ جراح واالعتكاف فيﻪ،
مسندين بوجودهم العائالت
املقدسية املهددة باإلخالء
يف الحي ،ورباطها وصمودها
يف بيوت اﻵباء واألجداد،
املاضية،
األ ّيام
وخالل
شهد حي الشيخ جراح
عدة مواجهات بين أهالي
الحي واملتضامنين معهم
واملستوطنين اإلسرائيليين
الذين ساندتهم قوات شرطة
االحتالل ،التي أطلقت قنابل
الصوت لتفريق الفلسطينيين
الصامدين يف املكان.

األقصى املبارك إلى عدم قطع
االعتكاف ما بعد ليلة القدر،
ودعاهم يف أن يستمروا
يف اعتكافهم حتى نهاية
الشهر الفضيل ،وحذر الشيخ
صبري من مخطﻂ حكومة
االحتالل اإلسرائيلي إلعادة
فتﺢ األقصى أمام اقتحامات
املتطرفين اليهود يف  28من
شهر رمضان املبارك ،وتنفيذ
اقتحام واسع لﻪ ،فيما يسمى
وحمل
بيوم "توحيد القدس"،
ّ
الشيخ عكرمة صبري خالل
تصريحات صحفية حكومة
االحتالل املسؤولية الكاملة
عن أي توتر أو تصعيد قد
يحدث يف املسجد األقصى
ومدينة القدس ،إذا سمحت
بتلك االقتحامات.

الشـيخ عﮑرمـة ﺻبري يدعو
ﻻسـتمرار اﻻعتـﮑاف يف
األقصـى حتـى نهاية شـهر
رمضـان:

القاﺋـد محمـد الضيﻒ يهدد
اﻻحتـالل بـرد موجـع يف
حـال عـدم توقـﻒ العـدوان
ﯽﻠﻋ الشـيخ جـراح:

دعا خطيﺐ املسجد األقصى
املبارك ،وأمين املنبر ،ورئيس
الهيﺌة اإلسالمية العليا،
الشيخ عكرمة صبري جميع
املعتكفين ،ومن يريدون
املسجد
يف
االعتكاف

وجﻪ قائد األركان يف كتائﺐ
الشهيد عز الدين القسام،
لحركة
العسكري
الجناح
املقاومة اإلسالمية (حماس)،
تحذيرﴽ
الضيﻒ،
محمد
نهائيﴼ لالحتالل اإلسرائيلي

ومستوطنيﻪ ،فجر األربعاء5 ،
آيار/مايو ّ ،2021
بﺄن املقاومة
سترد بقوة يف حال عدم
تقدم العدوان اإلسرائيلي
ىلع حي الشيخ جراح ،جاء
ذلك يف تصريﺢ مقتضﺐ عبر
قناة الناطق العسكري باسم
كتائﺐ القسام ،أبو عبيدة،
ىلع تطبيق (،)telegram
وأشار التصريﺢ إلى ّ
أن قيادة
املقاومة ترقﺐ كل ما يجري
يف القدس املحتلة عن كثﺐ،
وقال القائد محمد الضيﻒ يف
تصريحﻪ " :يتوجﻪ قائد هيﺌة
األركان يف كتائﺐ القسام أبو
خالد محمد الضيﻒ بالتحية
إلى أهلنا الصامدين يف حي
الشيخ جراح يف القدس
املحتلة ،ويؤكد بﺄن قيادة
املقاومة والقسام ترقﺐ ما
يجري عن كثﺐ ،ويوجﻪ قائد
األركان تحذيرﴽ واضحﴼ وأخيرﴽ
لالحتالل ومﻐتصبيﻪ بﺄنﻪ إن
لم يتوقﻒ العدوان ىلع أهلنا
يف حي الشيخ جراح يف
الحال فإننا لن نقﻒ مكتويف
األيدي وسيدفع العدو الثمن
ﻏاليﴼ".
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انطالق فعاليات اليوم األول
من يوم القدس العاملي:
ضمن فعاليات يوم القدس
العاملي ،الذي ُيقام بين
يومي األربعاء 5 ،آيار/مايو
عدد
و٧آيار/مايو  ،2021يف
ٍ
من الدول اإلسالمية والعربية،
برعاية من
وعدد دول العالم،
ٍ
ٍ
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
أُقيمت فعالية منبر املقاومة
تحدﺛت
والتي
املوحد،
خاللها العديد من الشخصيات
العربية واإلسالمية ،والقيادات
الوطنية ،وقادة املقاومة
الفلسطينية.
اﻻحتالل يعتقل بطل عملية
حاجﺰ زعترة:
االحتالل
قوات
أعلنت
أمس
مساء
اإلسرائيلي،
األربعاء ٦ ،آيار/أيلول  ،2021عن
اعتقال منفذ عملية إطالق
النار البطولية ىلع حاجز
زعترة ،جنوب مدينة نابلس،
األحد املاضي ،وقالت وسائل
إعالم االحتالل أ ّنﻪ وبعد 4
أيام من املطاردة ،تم اعتقال

املطارد الذي قام بإطالق
النار يف مفترق زعترةُ ،
وقتل
مستوطنﴼ إسرائيليﴼ وأصاب
تم
 2آخرين ،والفدائي الذي ّ
اعتقالﻪ هو منتصر شلبي،
الذي يبلﻎ من العمر  44سنة،
من بلدة ترمسعيا ،شمال شرق
رام اﷲ ،ووصفتﻪ وسائل إعالم
االحتالل بﺄ ّنﻪ أحد أنصار حركة
املقاومة اإلسالمية (حماس).
محﮑمــة اﻻحتــالل املركﺰيــة
تلتــﺰم الصمــﺖ ومخــاوف
رســمية إســراﺋيلية:
ذكـرت صحيفـة ،هﺂرتـس
اإلسـرائيلية ،صبـاح اليـوم
الخميـس ٦ ،أيار/مايو ّ ،2021
أن
هنـاك مخاوفـﴼ لـدى األوسـاط
الرسـمية اإلسـرائيلية مـن
اتخـاذ محكمـة االحتـالل
اإلسـرائيلي العليا قرارﴽ بتهجير
أهالـي كـرم الجاعونـي ،يف
حي الشـيخ جراح يف القدس،
وكانـت محكمـة االحتـالل
العليـا قـد تلقـت قبـل قليـل
ردﴽ مـن أهالـي كـرم الجاعوني
يفيـد برفضهـم ألي تسـوية
أو اتفـاق مـع املسـتوطنين
اإلسـرائيليين ،ولـم يصـدر عـن
أي تعقيـﺐ
محكمـة االحتـالل ّ
لﻐايـة اﻵن ،وكان قائـد كتائـﺐ
الشـهيد عـز الديـن القسـام،
الجـاح العسـكري لحركـة
املقاومـة اإلسـالمية (حماس)
قـد وجـﻪ تحذيرﴽ أخيـر لجيﺶ
االحتالل اإلسرائيلي مفاده أ ّنﻪ
ويف حـال اتخـذ أي قـرار بحق
املقدسـيين يف حي الشـيخ
جـراح ،فـإن ذلـك سـيواجﻪ

بـرد مـن قبـل املقاومـة
الفلسـطينية يف ﻏـزة ،ويف
كل فلسـطين املحتلـة.
هيﺌـة علمـاء فلسـطين
يف الخـارج تدعـو األمـة
اﻹسـالمية لبذل كل الجهد
لصـد اقتحـام  28رمضـان:
يف إطار الدفاع عن القدس
واملسجد األقصى املبارك،
والجهود الشعبية للتصدي
القتحام جماعات "املعبد"
للمسجد األقصى يف 28
رمضان ،أرسلت هيﺌة علماء
الخارج،
يف
فلسطين
صباح الخميس ٦ ،آيار/مايو
 ،2021العديد من الخطابات
الرسمية إلى العشرات من
العلماء واملسؤولين ووزارات
األوقاف وبعﺾ الشخصيات
املؤﺛرة يف العالم اإلسالمي
نصرة
ىلع
تستحثهم
املسجد األقصى والقدس
بكافة الوسائل املتاحة،
وصد ما تخطﻂ لﻪ العصابات
تحشيد
الصهيون ّية من
ّ
ٍ
للمسجد
كبير
القتحام
ٍ
األقصى صباح ليلة القدر 28
إهانة لشعائر اﷲ
رمضان يف
ٍ
قسم من
وتمهيدﴽ لتحويل
ٍ
ملعبد لهم.
املسجد األقصى
ٍ
تيــار املقاومـــة والتحريـر
يدعو للرباط يف املسجــد
األقصى منذ يوم  2٧رمضان
ولﻐاية عصر يوم :28
دعا تيار املقاومة والتحرير
بيان لﻪ الجماهيــــــر
يف
ٍ
الفلسطينية إلى تنفيــــذ
اعتصامــــات واعتكافــــات
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بدءا من يوم  2٧رمضان
يف األقصى الشريﻒ ملنع
الهجمة التلمودية الجديدة
املعلنة بحق الحرم القدسي
صباح  28رمضان ،وطالﺐ تيار
املقاومة والتحرير إلى املزيد
من التالحم مع قضية حي
الشيخ جراح والحشد ملنع
تنفيذ العدو جرائمﻪ الجديدة
بحق أحياء القدس العربية
وإﻏراقها بمجرمي االستيطان.
ٌ
ٌ
واعتقـــاﻻت
مواجهـــات
واعتـــداءات يف حـــي
الشـــيخ جـــراح:
شهد حي الشيخ جراح يف
القدس املحتلة ،ليلة ساخنة،
الخميس ٦ ،آيار/مايو ،2021
بدأت باعتداءات عصابات
وقوات
املستوطنين،
االحتالل اإلسرائيلي ،لتنتهي
بمواجهات امتدت لساعات
ٍ
الفجر من اليوم الجمعة،
وبدأت شرارة أحداث الخميس
عند ساعة االفطار ،إذ اعتدى
قطعان املستوطنين ىلع

طاولة افطار للمتضامنين مع
العائالت املهددة بالطرد من
الحي ،وتصدى أهالي الحي
واملتضامنين للمستوطنين
ولقوات االحتالل التي انضمت
الى جانﺐ املستوطنين،
ٌ
مواجهات يف
واندلعت
محيﻂ املنطقة ،أطلق
االحتالل
جنود
خاللها
وأحد املستوطنين عيارات
نارية ،فض ً
ال عن القاء
القنابل الصوتية والﻐازية
السامة ،واستخدام سيارة
املياه العادمة ،واشتبك
قوات
مع
املقدسيون
واملستوطنين
االحتالل
باأليدي.
استشــهاد شــــــــابين
فلســطينيين وجــرح ﺛالــﺚ
اشــتباك يف محيــط
يف
ٍ
موقــع )ســالم( العســﮑري
اﻹســراﺋيلي:
قالت وسائل إعالم عبرية،
الجمعة ٧ ،آيار/مايو ،2021
ّ
إن شابين فلسطينيين قد
بجراح
استشهدا ،وأصيﺐ ﺛالﺚ
ٍ
خطرة خالل اشتباك مسلﺢ
مع جنود االحتالل ىلع حاجز
(سالم) العسكري قرب جنين،
شمال الضفة الﻐربية ،وذكرت
صحيفة معاريﻒ العبرية ّ
أن
ﺛالﺛة شبان مسلحين ببنادق
(كارلو) حاولوا اقتحام موقع
سالم العسكري يف وضﺢ
النهار ،وأشارت الصحيفة الى
أن ما جرى حدث لم ُير منذ
سنوات يف الضفة الﻐربية،
ّ
وأن هذا النوع من العمليات
كان يميز قطاع ﻏزة.

أخبار مؤسسة
القدس الدولية
متحدون من أجل القدس :شخصيات
عربية وإسالمية توجه ندا ًء للتحّرك
حي
جريمة
ملنع
العاجل
ِ
التهجير يف ّ
ِ
ِ
ِ
اقتحام
تنفيذ
الشيخ جّراح ،ومنع
ِ
ِ
َ
والعشرين من رمضان:
الثامن
ِ
العام الذي
العربي
املؤتمر
بدعو ٍة من
ِّ
ِ
ِ
العربي ،واملؤتم َر
القومي
يضم املؤتم َر
َّ
َّ
ُّ
اإلسالمي ،واملؤتم َر العام
القومي
َّ
َّ
َ
القدس
ومؤسسة
العربية،
لألحزاب
ِ
ِ
ِ
التقد َ
َ
َ
الد َ
مية،
العربية
والجبهة
،
ولية
ّ
َّ
العربيُ ،عقد أمس عبر
اليساري
واللقا َء
َّ
َّ
تطبيق  zoomمؤتم ٌر جماهيري تحت
أجل القدس" ،أمس
ِ
عنوان "م ّتحدون من ِ
األربعاء 5 ،آيار/مايو  ،2021شارك يف
املؤتمر أكثر من  100شخصية عربية
وإسالمية ،ومتضامنين دوليين ،وبعد
مناقشات ّ
فة ،تط ّر َق ْ
سياسات
ت إلى
ِ
مكث ٍ
ٍ
والحجر،
البشر،
ضد
االحتالل الجائر ِة
َّ
ِ
ِ
ِ
سات يف
ّ
واملقد ِ
القدس ،وإلى أفكارٍ
ِ
املدينة وأهِلها ،أصدَر
ومقترحات لنصر ِة
ِ
ٍ
َ
الختامي،
البيان
املشاركون يف اللقا ِء
َّ
حمود املدير
الذي تاله األستاذ ياسين ّ
العام ملؤسسة القدس الدولية.

أوراق
معلومات
ورقة معطيات حول
اقتحام األقصى يف
 28رمضان املوافق لـ
بمناسبة
2021/5/10
ِ
ذكرى "احتالل القدس"
بالتقويم العبري.

ورقـــــــة معلومــات
وتوضيحـــــات حــول
ـط املســتوطنين
مخطـ ِ
املتطّرفيــن لتنفيــذ
كبيـــــر
اقتحــــــــام
ٍ
ٍ
للمســجد األقصــى يف
 28رمضــان املوافــق لـ
.2021 /5 /10

تقارير وتحقيقات
اعتداءات خطيرة ىلع األقصى ..فهل تعيد ه ّبة باب
العامود رسم املشهد يف املسجد؟
ماذا بعد إمهال العائالت األربع يف الشيخ جراح لالتفاق
مع املستوطنين؟
حاجز زعترة  ...محطة عمليات املقاومة الفردية.
جماعات املعبد تحشد القتحام األقصى يف  28رمضان..
لصد االعتداء.
ودعوات ّ
الخبير القانوني الدولي أنيس القاسم :بإمكان األردن
والسلطة الفلسطينية تحريك قضية الشيخ جراح لدى
الجنائية الدولية.
حصاد نقاط املواجهة األسبوعي يف األرض املحتلة
( 24نيسان –  30نيسان .)2021
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