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  القيود اإلسرائيليةرغم ضان ليلة السابي والعشرين من رم ي األقصى  حيوني فلفاً تسعون  .1

م  رمضا  داخل حرم  27صالة التراونح والتهجد في لنلة الـفلسطنيي ألف مصل  90أدى يحو 
إلى ذلك  نقدم رسالة لالحتالل بتمسك الفلسطنينن  بقداسة هذا المكا .وهو ما المسجد األقصى، 

ي أ  عدد المصابن  ارتفع وفي وقت مبكر م  فجر األحد أعليت جمعنة الهالل األحمر الفلسطني
القوات  كايتو  ميهم يقلوا إلى المستشفنات. 30خالل مواجهات عينفة في محنط القدس، وأ   90إلى 

شددت مساء السبت إجراءاتها األمينة غنر المسبوقة في مدنية القدس تزاميا مع توافد قد  اإلسرائنلنة
 ر، وأغلقت المحال التجارنة بالبلدة القدنمة.آالف الفلسطنينن  إلى المسجد األقصى إلحناء لنلة القد

 2021/5/9، الجزيرة نت، الدوحة
 

  تتحرك دبلوماسيًا للجم الهجمة اإلسرائيلية على القدس السلطة الفلسطينية .2
وجه الرئنس الفلسطنيي، محمود عباس، وزنر الخارجنة والمغتربن  رناض المالكي، : )وكاالت(

جامعة العربنة وميظمة التعاو  اإلسالمي ومجلس حقوق اإليسا ، بالعمل الفوري على دعوة مجلس ال
 كلٌّ على حدة، م  أجل العمل على اتخاذ اإلجراءات التي تحافظ على القدس والحقوق المقدسات. 

 2021/5/9، الخليج، الشارقة
 

  لسطين تطالب بقرارات ترتقي لمستوى الهجوم على القدس .3
جراءات ترتقي لمستوى الهجوم عة الغزة: طالبت دولة فلسطن ، م  الجامع ربنة، بأ  تتخذ قرارات وا 

الذي تتعرض له مدنية القدس المحتلة، وذلك خالل االجتماع المقرر عقده االنثين ، بعد أ  جرى 
تعدنله لنصبح على مستوى وزراء الخارجنة، بدال م  الميدوبن  الدائمن ، في وقت عمم فنه وزنر 

فراء، بالتحرك مع يظرائهم األردينن ، في العواصم العالمنة، تجاه الخارجنة الفلسطنيي، على الس
وفي  وزارات الخارجنة ومراكز صيع القرار والرأي العام والبرلمايات، لشرح ما نحري في القدس.

السناق، قال إبراهنم خرنشة ميدوب فلسطن  لدى األمم المتحدة في مقر جينف، إ  هياك اتصاالت 
االتحاد االوروبي والميظمات العربنة واإلسالمنة ودول عدم االيحناز، لبحث ومشاورات مع سفراء م  

إمكاينة عقد اجتماع أو جلسة خاصة لمجلس حقوق االيسا ، بشأ  اعتداءات االحتالل في القدس 
 المحتلة.

 2021/5/9، القدس العربي، لندن
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 اومة عليه  فبو ردينة: النصر الذي تحقق  ي القدس فكبر من الجميي ولن يتم المس .4
، ردًا على تعهدات يتيناهو قال الياطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطنينة يبنل أبو ردنية: رام هللا

هو  1967، إ  االستنطا  وأي بياء على األراضي الفلسطنينة المحتلة عام بمواصلة االستنطا 
وأضاف، أ   نينا ودولنا.مخالف لقرارات الشرعنة الدولنة، والقايو  الدولي، وهو مدا  ومرفوض فلسط

القدس ومقدساتها أكبر ميهم جمنعا، واليصر الذي تحقق على ند أبياء شعبيا البطل في القدس وفي 
هذا مسار سناسي حددته النثوابت الوطينة،  عتبر أ وأ  باقي أماك  تواجده ل  نتم المساومة علنه.

وأ  الفلسطنينن  فرضوا روانتهم  وعدم االستسالم للمخططات االستعمارنة والمؤامرات اإلقلنمنة،
التارنخنة، وأسقطوا لنس فقط صفقة القر  بل أسقطوا رهايات البعض اإلقلنمنة يتنجة النقظة الدائمة 

 والوعي الوطيي والمواقف التي حافظت على اإلرادة الحازمة والنثابتة لخوض هذه المعركة العادلة.
 2021/5/9، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(

 
  الخارجية الفلسطينية تحذر من االستغالل اإلسرائيلي البشي لشعار توحيد القدس .5

ليد : حذرت وزارة الخارجنة والمغتربن  الفلسطنينة، م  دعوات التحشند المتصاعدة التي  -رام هللا 
 ،لشرقنةتطلقها جهات رسمنة إسرائنلنة والجمعنات االستنطاينة لمسنرات في شوارع وأحناء القدس ا

هذا الشعار تستغله "واعتبرت في بنا  صحافي، أ   ."نوم توحند القدس"تحت شعار  اإلنثين ،
الجمعنات االستنطاينة أبشع استغالل م  أجل تكنثنف عربدتها واعتداءاتها االستفزازنة ضد المواطين  

 ."الفلسطنينن  وميازلهم ومقدساتهم
 2021/5/9، الشرق األوسط، لندن

 
 بتو ير الحماية للفلسطينيين ال تُذعن للبيانات بل للخطوات العملية"إسرائيل" حسام زملط:  .6

رحب سفنر فلسطن  لدى المملكة المتحدة حسام زملط بموقف الحكومة البرنطاينة المطالب  لندن:
بوقف تهجنر المقدسنن  م  حي الشنخ جراح، ووقف اعتداءات قوات االحتالل وعصابات 

ال تُذع  للبنايات بل للخطوات العملنة م  ِقبل  "إسرائنل"وأضاف أ   ن .المستوطين  على المواطي
برنطاينا والمجتمع الدولي، وميها توفنر الحمانة الدولنة للشعب الفلسطنيي، واالعتراف بدولة فلسطن  

 .وعاصمتها القدس الشرقنة

 2021/5/9، القدس العربي، لندن
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 قاتها مي االحتالل اإلسرائيلي"فوقاف" غزة تدعو الدول العربية لقطي عال .7
السبت، الدول العربنة إلى قطع عالقاتها  دعت وزارة األوقاف والشؤو  الدنينة في قطاع غزة،: غزة

مع االحتالل اإلسرائنلي، ووقف عملنة التطبنع، ردا على اعتدائها على مدنية القدس المحتلة 
مع الدول العربنة، شرعنة وغطاء الرتكاب   االحتالل "نتخذ م  عملنة التطبنع واعتبرت أ وسكايها.

 المزند م  الجرائم".
 2021/5/8، قدس برس

 
 "مركزية  تح": القدس عنصر اجماع ووحدة للكل الفلسطيني وساحة صدام مي االحتالل  .8

أكدت اللجية المركزنة لحركة فتح، أ  القدس عيصر اجماع ووحدة للكل الفلسطنيي، وساحة : رام هللا
وشددت  الل وكل رموزه، والمواجهة مع االحتالل تحتم تجيب كل التبانيات النثايونة.صدام مع االحت

في بنا  لها، مساء السبت، على ضرورة استمرار الهبة الجماهنرنة وحالة التصدي في مواجهة قوات 
 االحتالل والمستوطين  وتيظنماتهم اإلرهابنة الذن  نعملو  بإسياد م  الحكومة اإلسرائنلنة الفاشنة

 النمنينة.
مام المقرات أفي المخنمات والشتات للتحرك نوم االنثين  واالعتصام  الفلسطنيي شعبالكما دعت 

 الدولنة والسفارات األجيبنة.
 2021/5/8، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(

 
 ألقصىوا إلى موقف حازم ضد عدوان االحتالل على القدس الزعماء العرب والمسلمين هنية يدعو .9

دعا إسماعنل هينة رئنس المكتب السناسي لحركة حماس إلى التحّرك العاجل التخاذ موقف حازم 
ضدَّ العدوا  واإلجرام الذي تعّرضت وتتعّرض له مدنية القدس المحتلة والمسجد األقصى، والعمل 

سالمنًا ودولنًا، لميع االحتالل  وصّده ع  على حشد المواقف السناسنة والدبلوماسنة عربنًا وا 
االستمرار في عدوايه الهمجي على الشعب الفلسطنيي وأرضه ومقدساته في مدنية القدس المحتلة 

في رسالة بعث بها إلى قادة وزعماء دول عربنة  أكدو  وفي القلب ميها المسجد األقصى المبارك.
سالمنة ر األمَّة العربنة أ َّ تصعند االحتالل وعدوايه تجاوز كّل الخطوط الحمراء، ونستفّز مشاع ،وا 

واإلسالمنة، ونستهدف مدنية القدس المحتلة في تارنخها العربي واإلسالمي، وأهل القدس في حناتهم 
وأرزاقهم ووجودهم ومستقبلهم على أرضهم وحقوقهم المشروعة، كما نستهدف بشكل مباشر المسجد 

 األقصى المبارك والمرابطن  فنه.
 2021/5/9، موقي حركة حماس
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 : العبث بالقدس لعب بالنار سيحرق المحتل  العاروري .10
أكد يائب رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس" صالح العاروري أ  االحتالل اإلسرائنلي نلعب 

  المعركة القادمة هي معركة القدس إوقال في مداخلة عبر فضائنة األقصى مساء األحد،  باليار.
مشنًرا إلى أ  االعتداء على القدس بدانة معركة والمقدسات، وكل أمتيا ستشارك في هذه المعركة، 

 ، ونجب أ  تسخر كل اإلمكايات فداء للقدس.سنخسر فنها االحتالل حتماً 
 2021/5/9، موقي حركة حماس

 
 مشعل: جاهزية مقاومة غزة إلسناد القدس جعل قادة العالم يتحركون خالد  .11

لد مشعل إ  جاهزنة غزة للمقاومة قال رئنس المكتب السناسي لحركة حماس في إقلنم الخارج خا
سيادها للقدس جعل قادة دول العالم نتحركو ، مؤكدا أ  الخنارات مفتوحة، وم  حقيا استخدام كل  وا 

وأكد في حوار مع فضائنة الحوار السبت أيه حنيما تصبح القدس في  أسالنب الدفاع ع  اليفس.
 اضة حتى كيس االحتالل م  أرضيا المحتلة.خطر فال نبقى كالم، إييا أمام هّبة في القدس، نثم ايتف

وأشار مشعل إلى أ  هذه فرصتيا لترتنب البنت الفلسطنيي الداخلي وال خالف حول القدس ويحتشد 
 فنها حول قدسيا وأقصايا، مؤكدا أ  القنادة الفلسطنينة مسؤولة أمام ما نحدث، وعلنيا صياعة الفعل.

 2021/5/9، موقي حركة حماس
 

 وق: الصمت العربي واإلسالمي هو من يزيد من عنجهية االحتالل وتغولهفبو مرز موسى  .12
أكد يائب رئنس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، أ  االحتالل سنتحمل نثم  اعتدائه على 
مدنية القدس وتدينسه المسجد األقصى واالعتداء على المصلن ، مشددًا على قدرة شعبيا على ردعه 

وقال إ  الصمت العربي واإلسالمي هو م  نزند  في الصراع مع االحتالل.ورسم معادالت جدندة 
 م  عيجهنة االحتالل وتغوله في االعتداء على المسجد األقصى والشعب الفلسطنيي وتهوند القدس.

 2021/5/8، موقي حركة حماس
 

 يد القدسالفصائل الفلسطينية  ي لبنان: "هّبة األقصى" خطوة نحو طّي صفحة االنقسام ومني تهو  .13
أ  المسؤول السناسي لحركة حماس في لبيا  أحمد عبد الهادي، : اكد بنروت )محمد شهابي(

"الشعب الفلسطنيي في الخارج، هو مع أهليا في القدس واألقصى ونتضاميو  معه ونياصرويه، 
فمخنمات لبيا  ايتفضت خالل األنام الماضنة، م  خالل وقفات واعتصامات ومسنرات تضامينة، 

م  جهته، قال عضو المكتب السناسي للجبهة و  ى اعتبار أييا شعب واحد في الداخل والخارج".عل
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ييا "يرند أ  يوفر اإلرادة السناسنة، م  خالل تيفنذ ما اتفق علنه في ، إالدنمقراطنة علي فنصل
ا أقرته اجتماع األمياء العامن  في بنروت ورام هللا، وما أقر بالمجلس الوطيي والمجلس المركزي وم

ق أوسلو اونثنقة األسرى والتي قالت بضرورة طي صفحة االيقسام واستعادة الوحدة وفك العالقة باتف
والتيسنق األميي، لصالح استراتنجنة أممنة فلسطنينة جدندة نثابتها المقاومة بند وااليتفاضة بند أخرى 

بدوره، قال ممنثل حركة  رب".وسحب االعتراف بإسرائنل ومحاكمتها قايويًنا باعتبارها دولة جرائم ح
المطلوب م  القنادة السناسنة الفلسطنينة هو التماهي أ  " الجهاد اإلسالمي في لبيا ، إحسا  عطانا

 مع الشعب الفلسطنيي الميتفض، كي يأخذ مواجهاته يحو مسار يستنثمره في المقاومة".
 2021/5/9، قدس برس

 
 وعدهفبوعبيدة: قائد فركان القسام وعدكم ولن يخلف  .14

جددت "كتائب القسام"، الجياح العسكري لحركة "حماس"، مساء السبت، تحذنرها لالحتالل : غزة
 هاوقال أبوعبندة الياطق باسم اإلسرائنلي، في حال عدم وقف عدوايها على القدس والمسجد األقصى.

أركا   في بنا  مقتضب، "يحني صمود أهليا المرابطن  في القدس واألقصى، ويقول لهم بأ  قائد
 القسام محمد الضنف، وعدكم ول  نخلف وعده".

 2021/5/8، قدس برس
 

  اإلعالم اإلسرائيلي يبث مشاهد لتأثر مناطق  ي عسقالن بصواريخ المقاومة  ي غزة .15
قال االحتالل اإلسرائنلي، األحد، إ  المقاومة الفلسطنينة في غّزة أطلقت صوارنخ تجاه : ليد 

وبنثت وسائل إعالم  إغالق البحر كامال أمام صنادي غزة.ائنل" "إسر عسقال ، وذلك بعد قرار 
 إسرائنلنة فندنوهات تظهر تأنثر بعض المياطق في عسقال  المحتلة بصوارنخ المقاومة.
 2021/5/9، "21موقي "عربي 

  
 وسط غزة "حماس"االحتالل يقصف موقي مراقبة لع .16

رصد نتبع لكتائب القسام، الجياح  األياضول: قصفت مقاتلة إسرائنلنة، فجر األحد، موقع-غزة
رًدا على إطالق "فنما قال الجنش اإلسرائنلي أ  القصف جراء  المسلح لحماس وسط قطاع غزة.

 ."القذنفة الصاروخنة م  قطاع غزة باتجاه األراضي اإلسرائنلنة في وقت سابق اللنلة
 2021/5/9، القدس العربي، لندن
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 ن غزة استئناف إطالق البالونات الحارقة م .17
استأيفت مجموعات تابعة للفصائل الفلسطنينة إطالق البالويات الحارقة م  قطاع غزة باتجاه  رام هللا:

صباح  "برق الجهادنة"وحدة ، بحسب ما أعليت مستوطيات الغالف بعد تصعند التوتر في القدس
 السبت.

 2021/5/9، الشرق األوسط، لندن
 

 ء سيؤدي إلى تصعيد ميدانيّ تأجيل النظر بقضّية الشيخ جراح: اإلخال .18
جاء إعال  المحكمة اإلسرائنلنة العلنا ع  تأجنل جلستها، حول قضنة طرد عائالت : باسل مغربي

فلسطنينة م  حي الشنخ جراح لصالح مستوطين  إلى ميازلهم، في القدس المحتّلة، بعد أ  تلّقت 
نلنة، ُنشنر إلى أ  اليظر في القضنة في المحكمة "تقدنرا سرنًّا" نشمل وجهة يظر أجهزة األم  اإلسرائ

 الوقت الجاري، قد نؤدي إلى تصعند مندايّي إضافّي في المدنية.
وطلب المستشار القضائي للحكومة اإلسرائنلنة، أفنحاي ميدلبلنت، م  المحكمة تأجنل جلستها، التي 

عل  المحكمة التأجنل، كا  م  المقرر عقدها غدا اإلنثين ، إلى موعد الحق في األسبوع الحالي، لتُ 
 بعد ذلك.

 نوما. 30وذكرت المحكمة في قرار التأجنل أ  موعد عقد الجلسة سنتقرر خالل 
وأفاد موقع "والال" اإلسرائنلّي، مساء نوم األحد، بأّ  ميدلبلنت، هو م  يقل إلى المحكمة التقدنر 

جمع علنه "جمنع األميّي الصادر ع  رئنس مجلس األم  القومي، مئنر ب  شبات، والذي أ
 المسؤولن  األمينن " اإلسرائنلن .

وبموجب التقدنر، الذي شمل وجهة يظر جنش االحتالل، وشرطته، باإلضافة إلى جهاز األم  العام 
)الشاباك(؛ فإّ  عقد جلسة استماع حول إخالء السكا  الفلسطنينن  م  الحّي، والذي التي قد تؤّدي 

 تصعند مندايّي في المدنية. لتهجنر عائالت، نمك  أ  نؤدي إلى
 9/5/2021، 48عرب 

 
 تحسبا من امتدادها للضفة وغزة: محاوالت إسرائيلية لخفض التوتر بالقدس .19

دعا مسؤولو  في جهاز األم  اإلسرائنلي خالل مداوالت مع المستوى السناسي إلى : بالل ضاهر
اإلنثين ، أو تقلنص عدد المشاركن  تغننر موعد "مسنرة األعالم"، التي نيظمها النمن  المتطرف غدا، 

فنها وتغننر مسارها على األقل، وبحنث ال تمر في مياطق نكو  االحتكاك فنها مع الفلسطنينن  
كبنرا. كما حذر المسؤولو  األمينو  م  عواقب اقتحامات المتطرفن  النهود للمسجد االقصى، التي 
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يما في الضفة الغربنة وقطاع غزة، حسبما ذكر  م  شأيها تصعند األوضاع لنس في القدس فقط، وا 
 الموقع اإللكترويي لصحنفة "هآرتس" النوم، األحد.

التلفزنوينة بأيه تقرر خالل هذه المداوالت، التي جرت أمس، بمشاركة رئنس  12وأفادت القياة 
معتاد الحكومة اإلسرائنلنة، بينامن  يتيناهو، أ  تدرس الشرطة عدة إمكاينات، م  إجراء المسنرة كال

أ  الشرطة تعتزم إجراء  12أو تقلنصها وربما إلغائها وذلك وفقا لتقننمات للوضع. وأضافت القياة 
 تقننمات كهذه للوضع كل بضع ساعات، "األمر الذي سنبقي إمكاينة إلغاء هذه المسنرة".

القدس" وهو ، في بنا ، الجدول الزميي لما نسمى "نوم ]أمس[ إال أ  الشرطة اإلسرائنلنة يشرت النوم
، والذي نيظم فنه النمن  اإلسرائنلي "مسنرة األعالم" 1967ذكرى احتالل المدنية، في حرب عام 
، وسط إغالق شوارع بمحاذاة األحناء 19:00والساعة  14:00االستفزازنة، وستجري غدا بن  الساعة 
تسننر القطار البلدي.  ، كما سنتوقف22:00والساعة  14:00الفلسطنينة والبلدة القدنمة، بن  الساعة 

وحسب بنا  الشرطة، ستستمر المراسم في إطار ما نسمى "لنلة بنضاء"، حتى الساعة النثاينة م  
 فجر بعد غد.

وجاء في البنا  أ  قوات الشرطة ستيتشر بشكل مكنثف، وأيه سنتعاملو  بـ"صفر تسامح" مع أي 
نينن  المقدسنن ، ولنس إلى عياصر "عيف جسدي أو كالمي"، وهو تهدند توجهه الشرطة إلى الفلسط

 النمن  الذن  نستفزو  الفلسطنينن .
 9/5/2021، 48عرب 

 
 نتنياهو: نر ض بشدة الضغوط لعدم البناء  ي القدس .20

« ترفض بشدة»القدس: قال رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو، نوم )األحد(، إ  إسرائنل 
تأتي تصرنحات يتيناهو بعد تزاند اإلدايات الدولنة  قدس.الضغوط الرامنة لميعها م  البياء في ال

 لعملنات اإلخالء المزمعة لفلسطنينن  م  ميازل في المدنية نطالب مستوطيو  نهود بملكنتها.
ونتصاعد التوتر ميذ أسابنع في القدس الشرقنة والضفة الغربنة المحتّلتن  حنث تظاهر فلسطنينو  

إسرائنل في بعض المياطق خالل شهر رمضا ، وضّد قرارات  رفضًا لقنود على التيقل فرضتها
 بإخالء ميازل في حي الشنخ جراح م  سكايها الفلسطنينن .

 10/5/2021، الشرق األوسط، لندن
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 نتنياهو يسعى لتأجيل إخالء الشيخ جراح لمني تدهور األوضاع .21
لوزراء اإلسرائنلي بينامن  وكاالت: ذكرت قياة رنشت كا  العبرنة، مساء أمس، أ  رئنس ا -القدس

يتيناهو، وبمساعدة م  وزنر الدفاع بنيي غايتس، نسعنا  لتأجنل اتخاذ المحكمة العلنا اإلسرائنلنة 
 أي قرار بشأ  إخالء ميازل الشنخ جراح بالقدس المحتلة.

 وبحسب القياة، فإيه م  المفترض أ  تعقد جلسة نوم غد اإلنثين ، التخاذ قرار بشأ  قضنة إخالء
تلك الميازل، مشنرًة إلى أ  يتيناهو نسعى لتأجنل الجلسة وعدم اتخاذ أي قرار لمحاولة تهدئة 

وأشارت إلى أ  يتيناهو وغايتس بحنثا القضنة خالل جلسة تقننم، وطلبا م   األوضاع وعدم تدهورها.
 ب كا .المستشار القضائي للحكومة أفنحاي مايدلبلنت فحص فنما إذا كا  ذلك ممكًيا تحت أي سب
 9/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 بينيت-ليبرمان: مفاوضات متقدمة لتشكيل حكومة لبيد .22

قال رئنس حزب "نسرائنل بنتنيو"، أفنغدور لنبرما ، أ  يهانة األسبوع شهدت مفاوضات : محمد وتد
وذكر  .متقدمة لتشكنل حكومة تعتمد على أحزاب "كتلة التغننر"، والمعسكر المياوئ لبينامن  يتيناهو

-لنبرما  أيه لنس م  المستبعد أ  نعل  هذا األسبوع ع  التوصل لتفاهمات لتشكنل حكومة لبند
 بنينت، وذلك على الرغم م  تبان  المواقف بشأ  توزنع بعض الحقائب الوزارنة.

وزنرا، وفنما نثماينة وزراء سنكويوا م   24 – 23وحسب خطة تشكنل هذه الحكومة، فإيها ستؤلف م  
 النمن  "نمنيا" و"تنكفا حداشا". حزبي

وردت تصرنحات لنبرما  صباح النوم األحد، خالل مقابلة أجرته معه اإلذاعة اإلسرائنلنة الرسمنة 
بنينت زخما كبنرا، حنث جلست طواقم -"كا "، قائال "لقد اكتسبت المفاوضات لتشكنل حكومة لبند

الفجر األولى، بهدف إبرام اتفاقات  المفاوضات ع  حزب "نش عتند" وحزب "نمنيا" حتى ساعات
ائتالفنة مع الشركاء بالحكومة خالل هذا األسبوع على أ  تعرض الحكومة في األسبوع المقبل على 

 الكينست لينل النثقة".
بنينت في وقت مبكر م  -وأوضح لنبرما  أ  هياك فرصة معقولة لإلعال  ع  تشكنل حكومة لبند

 هذا األسبوع.
 9/5/2021، 48عرب 
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 الجيش اإلسرائيلي يجري تغييرات  ي تدريباته الضخمة  ي ضوء هبة القدس .23
التدرنبات الضخمة التي أطلقها الجنش »تل أبنب: كشفت أوساط عسكرنة رفنعة في تل أبنب ع  أ  

اإلسرائنلي )األحد( وتعّد كبرى المياورات في تارنخه، شهدت تغننرات عدندة في ضوء تدهور 
هذه التغننرات تؤكد أ  الجنش نيظر إلى هّبة »وقالت إ  «. الساحة الفلسطنينة األوضاع األمينة مع

القدس على أيها عالمة خطنرة. ولذلك؛ اقترح على الحكومة أ  تعمل بكل ما في وسعها لتخفنف 
 «.التوتر

في المعروف أ  التدرنبات اإلسرائنلنة الطونلة كايت تستغرق أسبوعًا واحدًا على أكنثر تعدنل. ولك ، 
نومًا، وعلى لبيا  سية  51على قطاع غزة التي استغرقت  2014ضوء الحربن  األخنرتن : سية 

نومًا، وعلى ضوء تجارب التدرنبات األخنرة والتقدنرات بأ  هياك يحو  34التي استغرقت  2006
يصف ملنو  صاروخ إنرايي موجه إلى إسرائنل م  سورنا ولبيا  واحتمال توجنه صوارنخ أخرى م  
العراق وربما م  إنرا  يفسها، فقد قررت إجراء تدرنب ضخم نستغرق شهرًا، وذلك ألول مرة في 

تيقل المعركة إلى قلب »تارنخ الجنش اإلسرائنلي. وهو نتياول مخططات دفاعنة وأخرى هجومنة 
 ، وفقًا للمصادر.«أرض العدو وتأخذ في حسابها حربًا داخل المد 

« حماس»وحركة « حزب هللا»بأ  المياورة ستحاكي حربًا شاملة ضد  العبرنة،« 13القياة »وأفادت 
 وغنرهما، مع إطالق مكنثف للصوارنخ م  جمنع الساحات على الجبهة الداخلنة. 

 9/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 اليوم مني المستوطنين من الدخول إلى "األقصى"قرر إعالم إسرائيلي: االحتالل ي .24
ع "والال" اإلخباري العبري صباح النوم االنثين ، أ  سلطات االحتالل ذكر موق: القدس المحتلة

المسجد األقصى، خالل مسنرة األعالم التي سنيظمها  ، قررت ميع المستوطين  م  اقتحاماإلسرائنلي
تغننر مسار المسنرة؛ لتمر موضحًا أيه قد تقرر  المستوطيو  في مدنية القدس المحتلة، النوم االنثين .

 طقة باب العامود والبلدة القدنمة.فقط في مي
 2021/5/10، قدس برس

 
 مفتي القدس: ال نريد بيانات لكن نحتاج إلى مواقف حقيقية   .25

أكد مفتي مدنية القدس الشنخ محمد حسن  أ  على األمتن  العربنة واإلسالمنة مطالبة المجتمع 
ل المسجد األقصى إلى نثكية وأضاف االحتالل حوّ . الدولي بالضغط للحفاظ على الحقوق الفلسطنينة
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ال يرند بنايات م  الدول العربنة واإلسالمنة ولك  يحتاج إلى مواقف حقنقنة " :عسكرنة، مشدداً 
 للحفاظ على القدس".

 2021/5/9،  لسطين فون الين
 

 انويل مسلم يدعو المسيحيين للد اع عن المسجد األقصى األب م .26
فاع ع  المقدسات اإلسالمنة والمسنحنة، دعوة لرجال وجه األب مايونل مسلم عضو هنئة الد: ليد 

وكتب ميشورا على حسابه في "فنسبوك"، قائال: "م   الدن  المسنحنن  بالتوجه إلى المسجد األقصى.
وأكد قائال: "فإ  كيا ضعفاء سنهدم  لنس مع شعبه في الحرب، ال نحق له الوجود معه أنام السلم".

وا   كيا أقوناء ستتحّطم حن  تضربيا اليكبة هذه، ونيتهي استعمار  األقصى والقنامة كما وعد هرتزل،
 أرضيا وغزوها".

 2021/5/10، "21موقي "عربي 
 

 االحتالل يريد إ راغ الحرم القدسي للسماح باقتحامات اليهود المتطر ين: الشيخ عكرمة صبري .27
رم القدسي للسماح إ  االحتالل نرند إفراغ الح ،قال خطنب المسجد األقصى الشنخ عكرمة صبري

باقتحامات النهود المتطرفن ، مضنفا "يح  باقو  في القدس، ول  يقبل المّس بحرمات المسجد 
 الشرنف".

 2021/5/9، الجزيرة نت، الدوحة
 

 للمستوطنين   كمال الخطيب: كونوا على العهد وال تتركوا األقصى .28
إلسالمنة في الداخل المحتل، أ  أكد الشنخ كمال الخطنب، يائب رئنس الحركة ا: القدس المحتلة

شدد على أ  أبياء و  الشعب الفلسطنيي أعل  أ  اقتحام المستوطين  لألقصى ل  نكو  ول  نتحقق.
سنبقو  على عهدهم االنثين  مع األقصى، ونسدو  ع  كل العرب والمسلمن  في  الفلسطنيي شعبال

 الدفاع ع  المسجد.
 2021/5/9، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 فوقاف القدس تدعو لشد الرحال والرباط  ي األقصى ئرة دا .29

دعت دائرة األوقاف اإلسالمنة في مدنية القدس المحتلة، جموع المصلن  م  أهل : أحمد صقر
المدنية وخارجها إلى الوجود والرباط في المسجد األقصى المبارك، تحسبا القتحام المستوطين  
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مدنر شؤو  المسجد األقصى الشنخ عمر الكسوايي، أيه أوضح و  للمسجد األقصى المبارك االنثين .
 معتكف، م  الرجال واليساء.  2500نوجد حالنا داخل المسجد األقصى يحو 

 2021/5/10، "21موقي "عربي 
 

 "القدس الدولية": تنكيل االحتالل بالمصلين مقدمة العتداء واسي على القدس والع "األقصى" .30
ة"، إ  المعركة التي تدور رحاها في مدنية القدس الحتلة، قالت مؤسسة "القدس الدولن: بنروت

وعملنات تيكنل االحتالل بالمصلن  في المسجد األقصى المبارك، مقدمٌة العتداٍء واسٍع نستهدف 
دعت لها في بنا  و  رمضا  الجاري. 28في الـ "األقصى" وحي "الشنخ جراح" وساحة "باب العمود"،

لقادرن  على الوصول إلى المسجد األقصى إلى مواصلة الرباط المقدسنن  وجمنع الفلسطنينن  ا
وطالبت دائرة األوقاف اإلسالمنة في القدِس  واالعتكاف في المسجِد طوال األنام القلنلة القادمة.

توفنِر الدعم والحمانة للمعتكفن  والمصلن  في المسجد األقصى، وتعبئتهم لمواصلِة الرباط والنثبات ب
 ضا  على األقل، عبر خطبائها وموظفنها وحراسها.رم 28إلى عصر نوم 

 2021/5/8، قدس برس
 

 "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة" تدعو الشعب الفلسطيني للنفير العام نصرة للقدس .31
، الشعب الفلسطنيي، لليفنر العام، في قطاع غزة دعت "الهنئة الوطينة لمسنرات العودة": غزة

االنثين ، إسيادًا وايتصارًا ألهل القدس، وفق بريامج وطيي  والتظاهر في كافة أماك  تواجده،
والتي تصل  الغربنةتعظنم االشتباك في كافة المحاور ويقاط التماس في الضفة إلى ودعت  متواصل.

 يقطة اشتباك مع االحتالل، وذلك تأكندًا على وحدة المعركة والشعب في مواجهة العدوا . 51إلى 
ة واإلسالمنة الستيهاض الهمم والتحرك العاجل لاليتصار لقضنة ودعت جماهنر األمة العربن

فلسطن  والقدس، م  خالل فعالنات منداينة متواصلة وضاغطة في الشوارع والعواصم العربنة. كما 
ودعت إلى اإلسراع في تشكنل القنادة الوطينة الموحدة للمقاومة الشعبنة، إلدامة االشتباك مع 

 لى ايتفاضة شعبنة شاملة وعارمة.االحتالل، وتحونل الهبة إ
 2021/5/9، قدس برس

 
عتقاالت  ي تجّدد االشتباكات الليلية  .32  القدس: إصابات وا 

وشرطة االحتالل في  الفلسطنينن  القدس: تجددت االشتباكات، مساء أمس، بن  مئات المواطين 
إصابة  14سجلت    طواقمهاأأيحاء القدس الشرقنة المحتلة، حنث أفادت جمعنة الهالل األحمر 
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وحذر مواطيو  م  إقدام شرطة االحتالل على  مواجهات في الشنخ جراح وباب العامود.الخالل 
للقدس  "إسرائنل"السماح لمستوطين  إسرائنلنن  باقتحام المسجد األقصى، النوم، في ذكرى احتالل 

تسمى "مسنرة األعالم" كما حذر مواطيو  ومؤسسات نسارنة إسرائنلنة م  مغبة السماح لما  الشرقنة.
 في شوارع القدس القدنمة، النوم، لمياسبة احتالل المدنية.

 2021/5/10، األيام، رام هللا
 

 والفلسطينيون يصدونهم مئات المستوطنين يهاجمون حي الشيخ جراح  ي القدس .33
 اعتدى مئات المستوطين  اإلسرائنلنن ، فجر اإلنثين ، على ميازل المواطين : القدس المحتلة

الفلسطنينن ، في حّي الشنخ جراح، وسط القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلنة، أّ  "مئات 
المستوطين  اإلسرائنلنن  حاولوا اقتحام الميازل العربنة، لك  الشبا  الفلسطنينن  م  كافة أيحاء 

ف المدنية هبوا إلى الحّي للتصدي لهم، ما أدى إلى ايسحابهم". وفي المسجد األقصى، أدى آال
المصلن  صالة الفجر، ويظموا بعند ايتهاء الصالة مظاهرة في ساحات المسجد، وهم نهتفو  "بالروح 

 بالدم يفدنك نا أقصى". 
 2021/5/10، قدس برس

 
 خالل يومينطفاًل  لسطينيًا  ي القدس الشرقية  37إصابة واعتقال  .34

لقدس الشرقنة، بما في ذلك في طفاًل فلسطنينًا أصنبوا في ا 29عما : قالت ميظمة النوينسف، إ  
البلدة القدنمة وحي الشنخ جراح. بنيما اعتقل نثماينة أطفال فلسطنينن ، خالل النومن  الماضنن . 
وطالب بنا  النوينسنف بضرورة حمانة جمنع األطفال م  العيف في كافة األوقات، وصو  حقوق 

 دة إلى المصابن  دو  قنود.العائالت في الوصول إلى جمنع أماك  العبادة وتقدنم المساع
 2021/5/10، الشرق األوسط، لندن

 
 االحتالل يتراجي عن مني  لسطينيي الداخل من الوصول للمسجد األقصى .35

تراجع االحتالل اإلسرائنلي، مساء السبت، ع  قراره ميع حافالت تُقل المئات م  فلسطنيني : الياصرة
أهالي القدس بقوافل م  بعد أ  خرج  لنلة القدر.الداخل، م  الوصول إلى المسجد األقصى، إلحناء 

 على األقدام، ليقلهم لمدنية القدس. المركبات لمالقاة أهالي الداخل الذاهبن  مشناً 
 2021/5/8، قدس برس
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 تضامنًا مي القدس خالل مواجهات  ي الناصرة وحيفا  لسطينياً  30اعتقال  .36
، أ  شرطة االحتالل 1948يي المحتل عام ذكرت مصادر فلسطنينة في الداخل الفلسطن: الياصرة

فلسطنينا، في مدنيتي حنفا والياصرة شمال فلسطن  المحتلة، خالل  30اعتقلت ما ال نقل ع  
مواجهات ايدلعت مساء أمس مع شرطة االحتالل في المدنيتن ؛ احتجاجا على العدوا  اإلسرائنلي 

 ي القدس المحتلة.على المسجد األقصى وتضاميا مع أهالي حي الشنح جراح ف
 2021/5/10، قدس برس

 
 واعتداءات لالحتالل  ي مناطق الضفةإصابة العشرات خالل قمي مسيرة كفر قدوم  .37

محافظات: أصنب العشرات بحاالت اختياق متفاوتة خالل قمع قوات االحتالل مسنرة في بلدة كفر 
لمسجد األقصى، في الوقت الذي ، تيدندًا باقتحام قوات االحتالل االسبتقدوم، شرق قلقنلنة خرجت، 

أخطرت فنه قوات االحتالل بهدم مبيى في بلدة بروقن ، جيوب يابلس، وأغلقت الطرق المؤدنة إلى 
 جبل صبنح المهدد باالستنطا  في بلدة بنتا، جيوب يابلس.

 2021/5/9، األيام، رام هللا
  
 غزةإصابات  ي تظاهرات ليلية شرق قطاع  5 .38

خمسة شبا  بالرصاص وبشظانا أعنرة يارنة، والعشرات باالختياق  أصنب كتب محمد الجمل:
الشدند، في مواجهات واسعة شهدتها مياطق متفرقة م  شرق وشمال قطاع غزة، خالل ساعات لنلة 

ايطلق مئات الشبا  في تظاهرات راجلة ومحمولة م  مياطق متفرقة م  حنث  .حد، وفجر األالسبت
قرب السناج الفاصل، وبدؤوا بفعالنات وتظاهرات "إرباك لنلي"،  القطاع، متجهن  إلى يقاط تجمع
 وصفت باألوسع ميذ يحو العامن .

 2021/5/9، األيام، رام هللا
 

سرائيليين  ي الجامعة العبرية  ي القدس .39   مواجهات بين طالب  لسطينيين وا 
سرائنلنن  على شهدت مداخل الجامعة العبرنة في القدس مواجهات بن  طالب فلسطنينن  وكاالت:  وا 

خلفنة التصعند الحاصل في المدنية، وألقت قوات االحتالل قيابل الصوت والغاز المدمع لتفرنق 
أسفرت المواجهات ع  إصابات يتنجة استخدام الغاز، ميها إصابات في صفوف قد و  المتظاهرن .

 ينن .الشرطة، وأفاد شهود عنا  بأ  شرطة االحتالل اعتقلت عددا م  الطالب الفلسطن
 2021/5/10، الجزيرة نت، الدوحة
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 تتحّرك دعمًا للمقدسيينجنوبي لبنان مخّيمات صور  .40
، بمسنرة جيوبي لبيا  ، م  مخّنمات مدنية صورألحدخرج عدد م  الالجئن  الفلسطنينن  فجر ا

 على الدراجات اليارنة يصرًة للمسجد األقصى، وتضاميًا مع الشعب الفلسطنيي في األراضي المحتلة.
في غضو  ذلك، يّفذت فصائل العمل الوطيي الفلسطنيي، في مخنم الرشندنة، مسنرة دعمًا لمدنية 

 القدس والمرابطن  في المسجد األقصى وحي الشنخ جّراح.
 2021/5/9، األخبار، بيروت

 
 مقدسي منذ مطلي العام  700"نادي األسير" الفلسطيني: االحتالل اعتقل  .41

شخص في مدنية   700" الفلسطنيي، اعتقال سلطات االحتالل اإلسرائنليونثق "يادي األسنر: رام هللا
بنيهم أطفال ويساء وكبار ، على األقل السبت 25القدس المحتلة، ميذ مطلع العام الجاري، بنيهم 

 .س 
 2021/5/8، قدس برس

 
 سلطات االحتالل تغلق بحر غزة بشكل كامل حتى إشعار آخر  .42

الحتالل اإلسرائنلي، مساء األحد، إغالق بحر قطاع غزة بشكل )وكاالت(: أعليت سلطات ا - غزة
كامل؛ بدعوى الرد على استمرار إطالق البالويات الحارقة والصوارنخ تجاه البلدات والمستوطيات في 

 غالف القطاع.
 2021/5/9، القدس العربي، لندن

 
 االحتالل يعاقب غزة ويمني تنقل التجار عبر حاجز بيت حانون .43

ت سلطات االحتالل، ع  قرار اتخذته قبل أنام، حنث قررت تجمند تيقل التجار عبر غزة: تراجع
وقال صالح الزق مسؤول هنئة الشؤو  المدينة الفلسطنينة في قطاع غزة، ". إنرز"حاجز بنت حايو  

قررت وبشكل مفاجئ تجمند قرارها السابق بالسماح بدخول رجال األعمال م  حملة  "إسرائنل"إ  
 ( حتى إشعار آخر.BMCبطاقه )

 2021/5/9، القدس العربي، لندن
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 األزهر يصف اعتداءات االحتالل بالقدس باإلرهاب الغاشم  .44
م  القاهرة قال شنخ األزهر الدكتور أحمد الطنب "اقتحام ساحات المسجد : وكاالت -الجزنرة 

ين ، وم  َقبِلها االعتداء األقصى المبارك، وايتهاك حرمات هللا باالعتداء السافر على المصلن  اآلمِ 
بالسالح على التظاهرات السلمنة بحي الشنخ جراح بالقدس وتهجنر أهله، إرهاٌب صهنويي غاشم في 

 ظل صمت عالمي مخٍز".
وأضاف الشنخ الطنب، في تدونيه على صفحته الرسمنة بموقع فنسبوك، أ  األزهر الشرنف، علماء 

نيي المظلوم في وجه استبداد الكنا  الصهنويي وطغنايه، وطالبا، لنتضام  كلنًّا مع الشعب الفلسط
 داعًنا هللا أ  نحفظهم بحفظه، ونيصرهم بيصره فهم أصحاب الحق واألرض والقضنة العادلة.
 8/5/2021الجزيرة.نت، 

 
 األقصى بعدوان "العصابات الصهيونية" السا ر علىتندد  جماعة اإلخوان المسلمين  ي مصر .45

بعدوا  "العصابات الصهنوينة"  ددت جماعة اإلخوا  المسلمن  في مصري: وكاالت -الجزنرة 
السافر على المسجد األقصى، ومحاولة طرد عائالت فلسطنينة بالقوة م  ميازلهم في حي الشنخ 

حالل مستوطين  مكايهم.  جراح بالقدس وا 
تواصل ميذ بدانة ورأت، في بنا  يشرته على موقعها الرسمي، أ  ما جرى الجمعة امتداد للعدوا  الم

شهر رمضا  المبارك على المسجد األقصى ومدنية القدس بأحنائها وشوارعها وبواباتها، وذلك في 
الوقت الذي تحشد فنه جماعة ما ُنسمى "أمياء الهنكل" المتطرفة أعدادا غفنرة م  المتطرفن  النهود 

 هنكل المزعوم.رمضا  تحت دعاوى باطلة باستعادة ال 28القتحام المسجد األقصى نوم 
 2021فبرانر/شباط  5ودعت الجماعة المحكمة الجيائنة الدولنة إلى سرعة تفعنل قرارها الصادر في 

بفرض والنتها القضائنة على األراضي الفلسطنينة، حنت تتزاند وتنرة جرائم ايتزاع األراضي وطرد 
 سكايها لصالح المستوطين  الغرباء.

 8/5/2021الجزيرة.نت، 
 

 يدعو مجلس األمن لتو ير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني نائب مصري .46
دعا عضو مجلس اليواب المصري عاطف مغاوري مجلس األم  إلصدار قرار ملزم واللجوء : رام هللا

 للبيد السابع م  مننثاق األمم المتحدة الخاص بتوفنر الحمانة الدولنة للشعب الفلسطنيي.
الموجة المفتوحة لتغطنة أحداث القدس، الدول العربنة إلى ودعا في حدنث لتلفزنو  فلسطن  عبر 

دعم ومسايدة الهبة المقدسنة المقدسة، وقال: "قد تكو  محية وتتحول إلى ميحة كما حدث في نوم 
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األرض م  قبل، ويقول لألشقاء العرب إ  شعب فلسطن  لنس بالزائدة السكاينة التي ترغب اسرائنل 
خراجها م  بنوت  ها، وعلنيا أ  يقدم دعما كاماًل للمقدسنن ".في تهجنرها وا 

 9/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(
 

  وفبو تريكة و"شيكاباال" ينددون باالعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى محمد هنيدي .47
محمد هيندي تصّدر الفيا  المصري : مواقع التواصل االجتماعي -الجزنرة  –عمرو جمال -القاهرة 

موقع التدونيات القصنرة "تونتر" في مصر لعدة ساعات نوم األحد، بعد تضاميه مع أهل القدس 
المحتلة والمرابطن  في المسجد األقصى، ودعوة جمهوره إلى الوقوف معهم "في مواجهة الظلم والقهر 

 اللذن  نتعرضو  لهما".
بـ"الصمت والتجاهل العالمي تجاه ما  ما وصفه -في تغرندة على حسابه الرسمي-وايتقد هيندي 

 نحدث في األراضي المحتلة"، واختتم التغرندة بوسم "#أيقذوا_حي_الشنخ_جراح.
شادة م  متابعنه في مختلف أيحاء الوط  العربي،  والقت تغرندة هيندي تفاعال كبنرا وترحنبا وا 

 ة تغرندها.ألف متابع بإعاد 12ألف إعجاب، وقام أكنثر م   45وحصدت ما نزند على 
ورغم الهجوم الشدند علنه، لم نك  الفيا  محمد هيندي اليجم المصري الوحند الذي تضام  مع 
الفلسطنينن  في القدس المحتلة، فقد قدم يجم الكرة المصرنة واليادي األهلي السابق محمد أبو ترنكة 

ستودنو "بي إ " لتحلنل مباراة تشنلسي ومايشستر التحنة إلى الشعب الفلسطنيي، في بدانة حدننثه في أ
 سنتي في الدوري اإليجلنزي الممتاز، مؤكدا حاجته إلى الدعاء في هذا الوقت المبارك.

ويشر قائد يادي الزمالك المصري محمود عبد الرازق "شنكاباال"، تغرندة لدعم المرابطن  في المسجد 
فياين  واإلعالمنن  المصرنن  منثل فتحي عبد األقصى، وعلى يفس اليهج سار عدد كبنر م  ال

الوهاب، وتامر حسيي، وأحمد مكي، ومحمد إمام، وحمادة هالل، وحمو بنكا، ومي كساب، ووفاء 
 الكناليي، وغنرهم.

 9/5/2021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الملك يدين االنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية التصعيدية  ي المسجد األقصى .48
أدا  جاللة الملك عبدهللا النثايي االيتهاكات والممارسات اإلسرائنلنة التصعندنة في : ا()بتر   -عما  

المسجد األقصى المبارك / الحرم القدسي الشرنف، مشددا على ضرورة وقف هذه االيتهاكات 
 واالستفزازات الخطنرة التي نتعرض لها المقدسنو ، وتتياقض مع القايو  الدولي وحقوق اإليسا .
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خالل اتصال هاتفي أجراه مع الرئنس الفلسطنيي محمود عباس، أمس األحد، رفضه  الملك،وأكد 
لمحاوالت السلطات اإلسرائنلنة تغننر الوضع الدنمغرافي في القدس الشرقنة، وكل اإلجراءات التي 

  الدولي تستهدف تغننر الوضع التارنخي والقايويي القائم فنها، الفتا إلى ضرورة التزام إسرائنل بالقايو 
 والقايو  الدولي اإليسايي.

 10/5/2021الدستور، عّمان، 
 

 األردن يستدعي القائم باألعمال اإلسرائيلي.. ووقفة قرب السفارة .49
قالت وكالة األيباء األردينة، إ  الحكومة استدعت، األحد، القائم بأعمال السفارة اإلسرائنلنة، : ليد 

 الجرائم اإلسرائنلنة في القدس المحتلة.وأبلغته احتجاج عّما  على االيتهاكات و 
وذكرت الوكالة أ  وزارة الخارجنة وشؤو  المغتربن  استدعت القائم بأعمال السفارة اإلسرائنلنة في 
دايتها لاليتهاكات اإلسرائنلنة المتواصلة ضد  عما ؛ للتأكند على احتجاج الحكومة األردينة، وا 

خنرة على الحرم والمصلن ، واالعتداءات على المقدسنن ، المسجد األقصى المبارك، واالعتداءات األ
 خصوصا في حي الشنخ جراح.

خرج المئات م  األردينن  في اعتصام تضاميي مع أهالي القدس، بالقرب م  مبيى السفارة و  
وونثق ياشطو  حدوث مياوشات بن  المحتجن  وقوات األم ، التي  اإلسرائنلنة في ميطقة الرابنة.

 لهم إلى مبيى السفارة، واعتقلت عددا ميهم لمدة وجنزة، قبل أ  تخلي سبنلهم. حالت دو  وصو 
 9/5/2021، "21موقي "عربي 

  
 النواب األردني يطالب بعقد اجتماعات طارئة لدعم المقدسيين .50

دعا رئنس مجلس اليواب األرديي المحامي عبد الميعم العودات رؤساء  -"القدس" دوت كوم -عما 
اد العربي واتحاد مجالس الدول األعضاء لميظمة التعاو  اإلسالمي إلى عقد البرلما  واالتح

اجتماعات طارئة للدول األعضاء التخاذ مواقف لمواجهة ايتهاكات حكومة االحتالل اإلسرائنلنة 
 والعصابات النهودنة المتطرفة في مدنية القدس، وآخرها في حي الشنخ جراح.

 9/5/2021القدس، القدس، 
 

 اف القدس: توجيهات ملكية بتو ير الرعاية المناسبة لمعتكفي األقصىمدير فوق .51
قال مدنر عام أوقاف القدس الشنخ عزام الخطنب، إ  الشرطة االسرائنلنة ميعت إدخال مركبات 

 الطعام الى المقدسنن  المعتكفن  داخل المسجد األقصى في لنلة القدر.
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أوعز إلى  ملك األرد أمس األحد، إ  ، «جنش إف إم»وأضاف الخطنب في حدنث عبر إذاعة 
أوقاف القدس خالل لقائه بهم مؤخرًا، بتوفنر الرعانة المياسبة للمعتكفن  في المسجد األقصى، مضنفا 

 والسحور لهم ميذ بدانة الشهر الفضنل. اإلفطاراتا  أوقاف القدس قدمت 
 10/5/2021الدستور، عّمان،  

 
 حشية بحق المقدسيينتنديد لبناني باعتداءات االحتالل الو  .52

قال الرئنس اللبيايي العماد منشال عو  "في نوم القدس يزفت القدس م  جدند، وستبقى : بنروت 
وأكد الرئنس اللبيايي في تغرندة له على  تيزف ما دام مبدأ القوة والتهجنر وسلب الحقوق سائدا".

ع الدولي، أ  ال سالم م  دو  "تونتر": إذا كا  السالم هو الهدف فلنتذكر الجمنع وبخاصة المجتم
 عدالة وال عدالة م  دو  احترام للحقوق".

م  جهتها، أدايت وزارة الخارجنة اللبياينة في بنا ، صدر النوم السبت، "الهجمة اإلسرائنلنة التي 
نتعرض لها الفلسطنينو  في مدنية القدس المحتلة، حنث نعمل المستوطيو  على تهجنر أبياء حي 

 حت مرأى العالم بأسره، في سلوك ال نختلف ع  ممارسات التطهنر العرقي".الشنخ جراح ت
م  جايبه، أدا  رئنس مجلس اليواب اللبيايي يبنه بري اقتحام قوات االحتالل اإلسرائنلي باحات 
المسجد األقصى الشرنف، وتدينس حرمات أولى القبلتن  ونثالث الحرمن  الشرنفن ، وممارسة أبشع 

على يحو غنر مسبوق بحق رجال الدن  مسلمن  ومسنحنن  في القدس الشرنف، صيوف العدواينة 
 وبحق المصلن  م  شنوخ ويساء وأطفال.

 8/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(
 

 مواقف داعمة لمقاومة الفلسطينيين  ي القدس .53
وصمودهم في الدفاع ع  المسجد حّنا مفتي الجمهورنة الشنخ عبد اللطنف درنا ، مقاومة المقدسنن  

باإلرهاب واإلجرام »األقصى والمرابطة فنه، واصفًا اقتحام باحاته م  قبل العدو اإلسرائنلي بـ
ودا  في بنا ، عملنة تهجنر عائالت فلسطنينة م  ميازلها في حي الشنخ جّراح في  «.الموصوف

 القدس الشرقنة.
قائاًل: « تونتر»للبيايي، طالل أرسال  على موقع في غضو  ذلك، غّرد رئنس الحزب الدنمقراطي ا

القدس أقرب م  أي وقت مضى، بعزنمة أهلها وصمودهم بوجه غطرسة العدو المحتل. التارنخ ل  »
نرحم كل م  نقف متفّرجًا على االعتداءات واالغتصاب النومي لفلسطن . قلبيا مع الشعب 

 «.لجراحالفلسطنيي حتى اليصر المحّتم. أيقذوا حي الشنخ ا
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القضنة الفلسطنينة ل  تموت مهما كنُثر التطبنع »م  جهته، اعتبر الشنخ يصر الدن  الغرنب، أ  
 «.وهرول المطبعو 

في مسنرة دعا إلنها الحزب الشنوعي اللبيايي، لمياسبة عند العمال العالمي، وّجه األمن  العام 
اومِة شعِبيا الفلسطنيي النوَم ضد م  مرفأ بنروت الى القدس، تحنة، الى مق»للحزب، حيا غرنب، 

االحتالِل الصهنويي، تحنًة لهم م  حزِب المقاومِة الوطينِة اللبياينة جّمول وشهداِء معمِل غيدور 
وشهداِء مزارعي التبغ وصنادي األسماك والحركِة الطالبنة وغنِرهم م  الشهداء الذن  سقطوا دفاعًا 

 «. نومًا عالمنًا لاليتصاِر على الفاشنةع  البشرنة جمعاء ،فكا  التاسع م  أنار 
 10/5/2021األخبار، بيروت، 

 
 جعجي يتضامن مي الفلسطينيين ويطالب بخطوات حازمة! .54

تضام  القوات مع الشعب الفلسطنيي، حنال »أعل  رئنس حزب القوات اللبياينة، سمنر جعجع، ع  
ضطهاد متواصل وقهر دائم  وقمع للمتظاهرن  العّزل، ما نتعرض له م  مضانقات ال تيتهي وا 

ما نجري غنر مقبول بكل المقاننس اإليساينة والمعاننر »ورأى أ   «.خصوصًا في المسجد األقصى
الدولنة، فال نجوز أ  نبقى الشعب الفلسطنيي في معاياة ال تيتهي دفاعًا ع  حقه بالحرنة والعنش 

ة العربنة، الذي نلتئم غدًا اإلنثين ، ، معتبرًا أ  االجتماع الطارئ لمجلس الجامع«اآلم  والمستقر
مطالب باتخاذ كل الخطوات السناسنة الالزمة، م  دعوة مجلس األم  لاليعقاد، إلى استيفار كل »

 «.الدول الصدنقة
 10/5/2021األخبار، بيروت، 

 
 اجتماع وزاري عربي طارئ الثالثاء لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية .55

لجامعة الدول العربنة، األحد، أيه تقرر عقد دورة غنر عادنة لمجلس  القاهرة : أعليت األماية العامة
جامعة الدول العربنة على مستوى وزراء الخارجنة العرب، )النثالنثاء(، افتراضنًا برئاسة دولة قطر 
الرئنس الحالي لمجلس الجامعة، بياء على طلب دولة فلسطن  أنده عدد م  الدول العربنة وذلك 

 جمات اإلسرائنلنة في مدنية القدس المحتلة.لبحث الجرائم واله
  10/5/2021الخليج، الشارقة، 
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 يدعو المجتمي الدولي إلى التحرك لوقف التوتر  ي القدس « حكماء المسلمين» .56
دعت األماية العامة لمجلس حكماء المسلمن  المجتمع الدولي إلى التحرك بجدنة لوقف التوتر في 

وقال الدكتور سلطا  فنصل الرمننثي أمن  عام  العينفة مؤخرا.القدس الشرنف عقب المواجهات 
مجلس حكماء المسلمن  إ  استخدام العيف وخطابات التحرنض غنر مقبول ونتيافى مع دعوتيا 

 الدائمة لتغلنب صوت العقل والحكمة. 
  8/5/2021الخليج، الشارقة، 

 
 ”إرهابية وحشية“فردوغان: إسرائيل دولة  .57

صف الرئنس التركي رجب طنب أردوغا ، مساء السبت، إسرائنل بأيها دولة )أ ف ب(: و  -أيقرة 
، وذلك في خطاب ألقاه في أيقرة تياول فنه المواجهات في باحة المسجد األقصى ”إرهابنة وحشنة“

إسرائنل دولة إرهابنة وحشنة، تهاجم بشكل “وقال إ   جرنح فلسطنيي. 200التي خّلفت أكنثر م  
مسلمن  في القدس الذن  نسعو  فقط لحمانة ميازلهم وبلدهم األلفي وقنمهم وحشي وغنر أخالقي ال

 ”.المقدسة
ووصف الرئنس التركي االعتداءات اإلسرائنلنة في القدس الشرقنة عموما والحرم القدسي خصوصًا 

 ”.حمانة شرف القدس واجب على كّل مسلم“، مشّددًا على أّ  ”كّل المسلمن “بأّيها هجوم على 
 ”.يح  في تركنا سيواصل الوقوف بجايب إخوتيا الفلسطنينن  في جمنع األحوال والظروف“وأضاف 

 9/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

فمير قطر يناقش مي عباس وهنية الوضي  ي القدس وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق  .58
 الفلسطينيين

ايي، نوم السبت، اتصالن  مع كل سلنما  حاج إبراهنم: أجرى أمنر قطر تمنم ب  حمد آل نث -الدوحة
م  الرئنس الفلسطنيي محمود عباس ورئنس المكتب السناسي لحركة حماس إسماعنل هينة، وياقش 
 معهما تطورات األوضاع في القدس المحتلة، وايتهاكات قوات االحتالل اإلسرائنلي بحق الفلسطنينن .

عباس موقف بالده النثابت والداعم للشعب أكد األمنر تمنم للرئنس  وبحسب وكالة األيباء القطرنة،
 الفلسطنيي لينل حقوقه الوطينة المشروعة.

كما كشفت وكالة األيباء القطرنة )قيا( أ  أمنر البالد تلقى اتصااًل هاتفنًا م  إسماعنل هينة رئنس 
 المكتب السناسي لحركة حماس.

 9/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 الشعب الفلسطينيت االحتالل بحق سورية تدين السلوك الهمجي لسلطا .59
أدايت سورنة وبأشد العبارات السلوك الهمجي الال إيسايي لسلطات االحتالل اإلسرائنلي : دمشق

والمستوطين  إزاء شعبيا، مؤكدة حق شعبيا غنر القابل للتصرف بحرنته الكاملة وبايهاء االحتالل 
قامة دولته  المستقلة وعاصمتها القدس الشرنف. اإلسرائنلي لألراضي الفلسطنينة المحتلة وا 

وقالت وزارة الخارجنة والمغتربن  السورنة في بنا  لها النوم األحد، إ  سلطات االحتالل اإلسرائنلي 
قدسنة المسجد تحترم وال ، وقطعا  المستوطين  نواصلو  عدوايهم المشترك على الشعب الفلسطنيي

 ا  المبارك.األقصى وخصوصنة أداء المسلمن  لشعائر شهر رمض
 9/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(

 
 الغانم يطالب بعقد جلسة طارئة لالتحاد البرلماني العربي لبحث األوضاع  ي القدس .60

طلب رئنس مجلس األمة الكونتي مرزوق الغايم االتحاد البرلمايي العربي بعقد جالسة طارئة : الكونت
يتهاكات االحتالل اإلسرائنلي ضد الحرم القدسي الشرنف، وعملنات في أقرب وقت ممك ، لبحث ا

 التطهنر العرقي في حي الشنخ جراح والقدس المحتلة.
 9/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(

 
 العراق يدين اقتحام االحتالل لألقصى ويؤكد موقفه الثابت من القضية الفلسطينية .61

القّوات اإلسرائنلّنة للمسجد األقصى، وممارسة أعمال الترونع  اقتحامالعراقّنة،  أدايت الحكومة: بغداد
وأكدت وزارة الخارجنة العراقنة في بنا  صحفي النوم  وبثِّ الُذعِر بن  صفوف المصّلنَ  الفلسطنينن .

السبت، تضام  حكومة وشعب العراق مع أبياء القدس، مطالبة بوقِف الهجمات العدائّنة على 
 مين .اآل

 8/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(
 

 لالحتالل اإلسرائيلي على المقدسيين” االعتداءات العنصرية والمتطر ة“الجزائر تدين  .62
االعتداءات العيصرنة “وزارة الخارجنة، نوم األحد، لرضا شيوف: أدايت الجزائر في بنا   -الجزائر

نلي على الفلسطنينن  في القدس المحتلة، وميعهم م  أداء شعائرهم لالحتالل اإلسرائ” والمتطرفة
 الدنينة في المسجد األقصى في ايتهاك فاضح لقرارات الشرعنة الدولنة.

 9/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 البحرين تستنكر االعتداء على المصلين  ي المسجد األقصى .63
إلسرائنلنة على المصلن  في المسجد األقصى استيكرت البحرن  اعتداء قوات االحتالل ا: الميامة

 مصل. 200المبارك، الذي وقع اللنلة الماضنة وأسفر ع  إصابة أكنثر م  
وأعربت وزارة الخارجنة في البحرن ، ع  استيكار المملكة الشدند لهذه االعتداءات، داعنة الحكومة 

والعمل على ميع قواتها م   اإلسرائنلنة إلى وقف هذه االستفزازات المرفوضة ضد أبياء القدس،
 التعرض للمصلن  في هذا الشهر الفضنل.

 8/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(
 

 االعتداءات على المصلين  ي المسجد األقصى طالب اسرائيل بالكف عن ت الخارجية السودانية .64
الميظم  واالعتداءتواصل حركة القمع  ع  قلقها البالغ م  السوداينةأعربت وزارة الخارجنة : الخرطوم

الواقع على المواطين  الفلسطنينن  والمقدسنن  العزل م  قبل قوات الشرطة اإلسرائنلنة، بما في ذلك 
حق حرنة المصلن  للوصول إلى مياطق العبادة  وايتهاكللمسجد األقصى،  االقتحامتواصل محاوالت 

بحّي   الفلسطنيننلمستوطين  المسلحن  على بنوت ا اعتداءاتفنه ألداء الصلوات، بالتوازي مع 
وطالبت الحكومة اإلسرائنلنة بإنقاف كافة التدابنر الخاصة بتغننر الهونة العربنة   الشنخ جراح.

 والدنينة والوضع القايويي لمدنية القدس.
 8/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(

 
 حتالل  ي إسطنبول وقفة احتجاجية فمام قنصلية اال .65

يظم مجموعة م  األتراك وقفة احتجاجنة أمام قيصلنة تل أبنب في إسطيبول، تيدندا  -إسطيبول
 باعتداءات شرطة االحتالل اإلسرائنلي على المصلن  في المسجد األقصى في مدنية القدس المحتلة.

قيصلنة االحتالل في ميطقة " التركنة للوقفة االحتجاجنة أمام IHHاإليساينة " ةودعت ميظمة اإلغانث
 لنفيت في مدنية إسطيبول.

 9/5/2021، "21موقي "عربي 
  
 المغرب يعبر عن قلقه إزاء فحداث القدس ويدعو إلى الحوار .66

األحداث العينفة المتواترة في القدس الشرنف “رونترز: عبر المغرب األحد ع  قلقه إزاء  -الرباط 
 م  شأيها أ  تزند م  حدة االحتقا .” ت عمال مرفوضااإليتهاكا“معتبرا ” وفي المسجد األقصى
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المملكة المغربنة تابعت بقلق بالغ األحداث العينفة المتواترة في “وقال بنا  للحكومة المغربنة إ  
القدس الشرنف وفي المسجد األقصى، وما شهدته باحاته م  اقتحام وترونع للمصلن  اآلمين  خالل 

 ”.شهر رمضا  المبارك
 9/5/2021لعربي، لندن، القدس ا

 
 تونس تدين اقتحام االحتالل باحات االقصى وتطالب بحماية دولية لشعبنا .67

أدايت وزارة الشؤو  الخارجنة والهجرة والتويسنن  بالخارج، اقتحام قوات االحتالل لباحات المسجد 
بت، وجددت الخارجنة التويسنة في بنا  صحفي نوم الس االقصى ومهاجمتها للمصلن  العزل.

دعوتها للمجتمع الدولي للتسرنع بتوفنر الحمانة الالزمة للشعب الفلسطنيي ضد منثل هذه الممارسات 
بدوره، عبر حزب قلب تويس ع  . المميهجة وااليتهاكات المتواصلة والخطوات التصعندنة الخطنرة

 استيكاره بما نتعّرض له أهالي حي الشنخ جّراح المقدسي.
 8/5/2021، ت الفلسطينية )و ا(وكالة األنباء والمعلوما

 
 مشيخة جامي الزيتونة  ي تونس تدين االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا .68

أدايت مشنخة جامع الزنتوية المعمور في تويس، االعتداءات اإلسرائنلنة المتواصلة على : تويس
محاولة المستوطين  تهجنر الشعب الفلسطنيي وميعه م  أداء شعائره الدنينة في المسجد األقصى، و 

 سكا  حي الشنخ جراح وتهونده.
 10/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(

 
 إدانة موريتانية واسعة لالعتداءات اإلسرائيلية ضد المقدسيين .69

دعا البرلما  المورنتايي برلمايات البلدا  العربنة واإلسالمنة وشعوب العالم  -)د ب أ( -يواكشوط
لمحبة للسالم والعدل إلى تحمل مسؤولناتها في إلزام الحكومات باتخاذ المواقف الضرورنة لصد ا

وطالب البرلما  في بنا  يشره لنلة السبت بوقف "كل أشكال  الهجمة التي نتعرض لها سكا  القدس.
 .التطبنع مع الكنا  الغاصب ردا على جرائمه المتكررة ضد شعبيا وأهليا في فلسطن  والقدس"
 9/5/2021القدس، القدس، 
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 باكستان تدين اعتداء االحتالل على المصلين باألقصى وتطالب بإجراءات لحماية شعبنا .70
أدايت باكستا ، اعتداءات االحتالل االسرائنلي على أبياء الشعب الفلسطنيي في القدس : إسالم أباد

نة الباكستاينة زاهد حفنظ شودري وقال المتحدث باسم وزارة الخارج والمصلن  داخل المسجد األقصى.
في بنا  صحفي النوم السبت، "تدن  باكستا  بقوة االعتداءات التي ارتكبتها قوات االحتالل 

 االسرائنلي على المصلن  األبرناء في المسجد األقصى وجرح عدد ميهم".
 8/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(

 
 شف ضلوع إسرائيل باغتيال سليمانيتقرير: معلومات سرّية تك .71

وكاالت: كشف تحقنق، للموقع اإللكترويي "ناهو"، اليقاب ع  معلومات سرّنة تظهر ضلوع  -القدس 
إسرائنل في عملنة اغتنال الجيرال اإلنرايي قاسم سلنمايي، قائد "فنلق القدس" التابع للحرس النثوري، 

 .2020في العام 
مكيت م  الوصول إلى أرقام هواتف قاسم سلنمايي، حنث تم تمرنرها وبحسب التحقنق، فإ  إسرائنل ت

لى بغداد.  إلى الجايب األمنركي، الذي تتبع بدوره سلنمايي وهاتفه م  وا 
وأظهرت المعلومات الجدندة للموقع اإلخباري أيه في الساعات الست التي سبقت صعود سلنمايي 

بدنل الهواتف المحمولة الخاصة به لنثالث مرات إلى الطائرة م  دمشق إلى بغداد، قام سلنمايي بت
متتالنة، وأ  مسؤولن  عسكرنن  أمنركنن  اشتركوا مع يظرائهم اإلسرائنلنن  في تل أبنب، في تتبع 

 أيماط الهواتف المحمولة لسلنمايي.
(، وهي وحدة كردنة يخبونة CTGوأشار موقع "ناهو" إلى أ  عضوًا في مجموعة مكافحة اإلرهاب )

 ال العراق لها صالت عمنقة بالعملنات الخاصة األمنركنة، ساعدهم في العملنة.في شم
 10/5/2021األيام، رام هللا، 

 

 

 تدعو إسرائيل إلى ضبط النفس” الرباعية الدولية“ .72
األياضول: دعت اللجية الرباعنة الدولنة لعملنة السالم في الشرق األوسط، السبت،  -رام هللا 

” س وتجيب اإلجراءات التي م  شأيها تصعند الموقف في مدنية القدسضبط اليف“إسرائنل إلى 
التمسك بالوضع الراه  في “كما دعت اللجية، في بنا  صحافي، جمنع األطراف إلى  المحتلة.

وأعربت ع  قلقها الحتمال إخالء عائالت فلسطنينة م  ميازلها التي  ”.األماك  المقدسة واحترامه
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وعبرت اللجية ع  رفضها  الشنخ جراح وسلوا  بالقدس الشرقنة. عاشوا فنها ألجنال في حني
 لإلجراءات األحادنة الجايب التي ل  تؤدي إال إلى تصعند البنئة المتوترة بالفعل.

 9/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

االتحاد األوروبي: عمليات تهجير واخالء الفلسطينيين  ي القدس غير قانونية وتؤدي لتأجيج  .73
 األوضاع

قال االتحاد األوروبي، إ  "الوضع فنما نتعلق بإخالء العائالت الفلسطنينة في حي الشنخ : بروكسل
جراح ومياطق أخرى م  القدس الشرقنة ننثنر القلق الشدند، وهذه األعمال غنر قايوينة، بموجب 

 القايو  اإليسايي الدولي، وتؤدي لتأجنج التوترات على األرض".
اسم المفوضنة األوروبنة للشؤو  الخارجنة واألم  بنتر ستايو، في بنا ، وأضاف المتحدث الرسمي ب

صدر نوم السبت، بشأ  تصاعد التوترات والعيف في القدس "على مدى األنام الماضنة، تصاعدت 
التوترات وأعمال العيف في الضفة الغربنة المحتلة، وال سنما في القدس الشرقنة، بشكل خطنر، 

اشتباكات خطنرة في الحرم القدسي الشرنف أدت إلى إصابة العدند م   وشهدت اللنلة الماضنة
 الجرحى".

 8/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(
 

 وخطط طرد عائالت  لسطينية« اشتباكات القدس»واشنطن تبدي قلقها إزاء  .74
جنك سولنفا ، عبر في أكد البنت األبنض في بنا ، أ  مستشار األم  القومي األمنركي  واشيط :

إزاء االشتباكات التي شهدتها « قلقه العمنق»يظنره اإلسرائنلي نوم األحد ع   اتصال هاتفي مع
 القدس.

وأوضح البنت األبنض، أ  سولنفا  أكد لمستشار األم  القومي اإلسرائنلي مئنر ب  شبات، 
سر فلسطنينة م  ميازلها في حي قلق الوالنات المتحدة العمنق بشأ  الطرد المحتمل أل «مجدداً »

 الشنخ جراح.
اتفق االنثيا  على أ  الهجمات الصاروخنة والبالويات الحارقة )التي تطلق( م  غزة على »وأضاف: 
 .«غنر مقبولة ونيبغي التيدند بهاإسرائنل 

 9/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 طيندول فوروبية: المستوطنات تهدد آ اق التسوية  ي  لس .75
سباينا والمملكة المتحدة، أ  المستوطيات تيتهك : )وكاالت( نطالنا وا  أكدت كل م  ألماينا وفريسا وا 

الفلسطنيي، وأيه إذا تم تيفنذ  -القايو  الدولي، وتشكل تهدندًا آلفاق التسونة السلمنة لليزاع اإلسرائنلي 
وبنت لحم، فسنتسبب ذلك في  القرار ببياء مستوطيات في هار حوما الواقعة بن  القدس الشرقنة

إلحاق المزند م  الضرر بفرص قنام دولة فلسطنينة قابلة لالستمرار، بوجود القدس عاصمة لكل م  
 الدولتن  اإلسرائنلنة والفلسطنينة.

سباينا والمملكة المتحدة، في بنا   نطالنا وا  وقال المتحدنثو  باسم وزارات خارجنة ألماينا وفريسا وا 
لقرار، باإلضافة إلى عملنة تسرنع وتنرة االستنطا  في جفعات همتوس، ومواصلة األحد، أ  ذلك ا

وال سّنما في حي الشنخ جّراح، تقوض الجهود الرامنة  عملنات التهجنر القسري في القدس الشرقنة
 إلى إعادة بياء النثقة بن  الطرفن . 

 10/5/2021الخليج، الشارقة، 
 

 بالتراجي عن التهجير القسري  ي حي الشيخ جراح بالقدس "يلإسرائان "تطالب واسكتلندا بريطانيا .76
طالب وزنر الدولة للشؤو  الخارجنة البرنطايي جنمس كلنفرلي، الحكومة اإلسرائنلنة بوقف : ليد 

اإلخالء القسري للعائالت الفلسطنينة م  حي الشنخ جراح، معبرا ع  قلق الحكومة البرنطاينة م  
وقال كلنفرلي في بنا  صدر،  لي على المقدسات االسالمنة في القدس.التطورات والهجوم اإلسرائن

النوم السبت، إيه نشعر بالقلق م  التوتر المتصاعد في القدس والمرتبط بالتهدندات بإخالء العائالت 
الفلسطنينة م  الشنخ جراح، داعنا الحكومة اإلسرائنلنة للتراجع ع  اإلخالءات القسرنة، والعمل م  

 ئة في القدس الشرقنة.أجل التهد
م  جايبها، ايتقدت الوزنرة األولى في الحكومة األسكتليدنة ينكوال سنرج  إسرائنل القتحامها المسجد 

ووصفت سنرج  في تغرندة لها االقتحام بالمستهج  والذي ال نمك  تبرنره،  األقصى اللنلة الماضنة.
بالتوقف الفوري ع  ممارسة  وطالبت إسرائنل خصوصا أيه جاء خالل شهر رمضا  الفضنل.

 العيف ضد الفلسطنينن  العزل.
 8/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(
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برلماني بريطاني: اإلخالء القسري للفلسطينيين  ي الشيخ جراح فمر "مروع وانتهاك للقانون  .77
 الدولي"

ال العيف التي تمارسها إسرائنل ضد استيكر اليائب في البرلما  البرنطايي جويانثا  أشوورث، أعم
وأدا  أشوورث، الذي نشغل ميصب وزنر صحة  المصلن  الفلسطنينن  في المسجد األقصى بالقدس.

في حكومة الظل العمالنة، التحركات العدواينة للسلطات اإلسرائنلنة لطرد السكا  الفلسطنينن  م  
   المسلمن  في المسجد األقصى.حي الشنخ جراح بالقدس الشرقنة، واالعتداء على المصلن

وقال في البنا : "لقد شعرت بالفزع الشدند م  مشاهد القدس الشرقنة، وعملنات اإلخالء، 
 واالعتداءات على المسجد األقصى".

 10/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(
 

 البابا  رانسيس يدعو إلى إنهاء الصدامات  ي القدس .78
ألياضول: أعرب بابا الفاتنكا ، األحد، ع  قلقه البالغ إزاء الوضع في القدس، داعنا إلى ا-الفاتنكا  

العيف ال “وقال البابا فرايسنس في رسالة عقب صالة األحد:  إيهاء الصدامات في المدنية المقدسة.
دعا و  البرنطاينة.” دنلي تلغراف“، حسبما يقلت صحنفة ”نولد سوى العيف، فليوقف هذه المواجهات

البحث ع  حلول مشتركة؛ م  أجل احترام هونة المدنية المقدسة المتعددة “جمنع األطراف إلى 
أدعو هللا أ  نكو  هذا مكايا للقاء، ولنس لالشتباكات العينفة، ومكايا “وأضاف:  ”.األدنا  والنثقافات
 ”.للصالة والسالم

 9/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

  ي القدس” تصعيد العنف“ب وتدعو إلى تجن” قلقة“روسيا  .79
في القدس حنث ” تصعند العيف“ودعت إلى تجيب ” قلقها“موسكو: أعربت روسنا السبت ع  

وقالت وزارة  ايدلعت اشتباكات هي األكبر في السيوات األخنرة بن  الفلسطنينن  والشرطة اإلسرائنلنة.
جمنع “وأضافت أيها تدعو  ”.في موسكو ُنيظر إلى هذا التطور بقلق“الخارجنة الروسنة في بنا  

 ”. األطراف إلى االمتياع ع  القنام بخطوات قد تؤدي إلى تصعند العيف
 9/5/2021القدس العربي، لندن، 
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 بلجيكا تعرب عن قلقها إزاء التوتر وعمليات االخالء  ي الشيخ جراح بالقدس المحتلة .80
وقالت وزارة  ت في القدس الشرقنة".أعربت بلجنكا، ع  "قلقها للغانة م  تصاعد التوترا: بروكسل

الخارجنة البلجنكنة في بنايها، مساء النوم السبت، إ  العيف في الحرم الشرنف غنر مقبول ونجب 
واعتبرت بلجنكا عملنات إخالء الفلسطنينن  في الشنخ  احترام الوضع الراه  في الموقع المقدس. 

 توقف"!جراح غنر قايوينة بموجب القايو  الدولي ونجب أ  ت
 8/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(

 
سويسرا: طرد العائالت الفلسطينية من الشيخ جراح ال يتماشى مي القانون الدولي ويزيد من  .81

 تأجيج التوترات 
قالت سونسرا، إ  عملنات طرد العائالت الفلسطنينة في الشنخ جراح ومياطق أخرى م  القدس : بر 

وقالت الخارجنة   نتماشى مع القايو  اإليسايي الدولي، ونزند م  تأجنج التوترات.الشرقنة، ال
السونسرنة في بنا ، النوم األحد، إيها قلقة للغانة بشأ  تصاعد العيف في القدس، خاصة في الحرم 

 الشرنف، وفي الشنخ جراح، داعنة جمنع األطراف إلى العمل على الفور ليزع فتنل التوترات.
البنا : "نجب ضما  الحفاظ على الوضع التارنخي الراه  في الحرم الشرنف والتعانش السلمي وتابع 

 لجمنع سكا  القدس وفًقا للقايو  الدولي".
 9/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(

 
 ساندرز يطالب بموقف رسمي فميركي من االنتهاكات اإلسرائيلية  ي القدس .82

ضو مجلس الشنوخ األمنركي بنريي سايدرز، نوم السبت، إدارة بالده باتخاذ موقف طالب ع: واشيط 
وكتب سايدرز  أكنثر صرامة م  االيتهاكات اإلسرائنلنة الذي تيفذ في القدس الشرقنة والضفة الغربنة.

في تغرندة له على موقع تونتر: "نجب على الوالنات المتحدة أ  تتحدث بقوة ضد العيف الذي 
ودعا التخاذ إجراء  لمستوطيو  المتحالفو  مع الحكومة في القدس الشرقنة والضفة الغربنة".نمارسه ا

عملي م  عملنات إخالء العائالت الفلسطنينة في حي الشنخ جراح بالقدس، داعنًا إلى وقف هذا 
 المخطط بشكل فوري.

 8/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(
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 : متضامنون مي الفلسطينيين بحي "الشيخ جراح"س األمريكيعضوان بالكونغر  .83
أعربت العضو الدنمقراطي بمجلس اليواب األمنركي "ألكسايدرنا كورتنز"، ع  تضاميها مع : واشيط 

وقالت كورتنز، في تغرندة لها عبر "توتنر"،  الفلسطنينن  في حي الشنخ جراح بمدنية القدس المحتلة.
"ما نجري أمر غنر إيسايي، وعلى الوالنات المتحدة حمانة حقوق  مساء نوم أمس السبت، إ 

 الفلسطنينن  اإليساينة".

في   للفلسطنيننقالت عضو الكويغرس األمنركي النزابنث وورن  "إ  ما نحدث م  اخالء قسري و 
وطالبت في تغرندة لها عبر "تونتر" االدارة  حي الشنخ جراح بمدنية القدس غنر مقبول، ومقنت".

 منركنة بالضغط على الحكومة اإلسرائنلنة لوقف هذه األعمال.اال
 9/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(

 
 عام 200من فسوف فخطائنا خالل « وعد بلفور»الغارديان: دعمنا لع  .84

نعد  1917قالت صحنفة الغاردنا  البرنطاينة، إ  احتفالها ودعمها لوعد بلفور عام  :)وكاالت(-ليد  
واحدًا م  أسوأ األخطاء التي ارتكبتها الصحنفة خالل عملها على مدار قرين ، فنما ووجه تصرنح 

 الصحنفة باستناء م  الجالنة النهودنة والسفارة اإلسرائنلنة بليد .
ويشرت صحنفة الغاردنا  البرنطاينة نوم الجمعة، بمياسبة مرور مئتي عام على تأسنس الصحنفة 

الصحفنة التي ارُتكبت خالل مسنرتها في قرين  م  الزم . واعتبرت الصحنفة  أسوأ األخطاء
 عام م  تارنخها. 200البرنطاينة، دعمها لوعد بلفور م  أسوأ األخطاء التي ارتكبتها الصحنفة خالل 
ال تستطنع »عام:  200وقالت الصحنفة في تقرنر رصدت فنه أسوأ األخطاء التي ارتكبتها خالل 

عيدما وعد »وأضافت: «. عام م  دو  أ  تخطئ في بعض األمور 200ة اليشر لمدة صحنفة نومن
سيوات بالمساعدة في إيشاء وط  قومي للشعب  104آرنثر بلفور وزنر خارجنة برنطاينا آيذاك، قبل 

وأكدت الصحنفة دعمها لصدور وعد بلفور آيذاك، قائلة: «. النهودي في فلسطن  غنرت كلماته العالم
واحتفلت به ونمك  القول إيها ساعدت في  1917فة الغاردنا  الوعد الصادر عام دعمت صحن»

 «.تسهنل وعد بلفور
واعتبرت الصحنفة، أ  تغطنتها لوعد بلفور برئاسة الصحفي المياصر للحركة الصهنوينة سكوت عام 

ومي للنهود ، كايت م  أفدح األخطاء، أل  هذا الوعد غنَّر العالم حنيما سهَّل تأسنس )وط  ق1917
 في فلسطن (، فقد كا  خطأ فادحًا أليه ميحاز إلى الحركة الصهنوينة.

وذكرت الصحنفة، أ  استماعها إلى أيصار الصهنوينة أعماها ع  حقوق الفلسطنينن ، وأشارت إلى 
أ  إسرائنل النوم، لنست هي البلد الذي تيبأت به صحنفة الغاردنا ، لقد أخطأت الصحنفة خطأ 
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وردًا على تقرنر الغاردنا ، أعليت رئنسة الجالنات النهودنة ماري زنال وكذلك السفارة «!.  فادحا
اإلسرائنلنة في ليد  وجمعنة مكافحة التمننز النهودنة ع  استنائها م  الصحنفة، أليه نقوِّض 

 مشروعنة دولة النهود الوحندة في العالم!!! 
 10/5/2021، الدستور، عّمان

 
 لندي: نتابي بقلق ما يجري  ي القدس ونطالب بوقف عمليات االخالء والهدموزير الخارجية االير  .85

أعرب وزنر الخارجنة االنرليدي سنمو  كوفنيي ع  قلق بالده م  أحداث العيف في القدس : دبل 
وطالب كوفنيي في تغرندة له عبر موقع "توتنر"،  الشرقنة، والتهدند باإلخالء في حي الشنخ جراح.

وحث إسرائنل على التراجع ع  قراراها بشأ  بياء وحدات  نات االخالء والهدم.بضرورة وقف عمل
استنطاينة في )هار حوما( أراضي جبل أبو غينم جيوب مدنية القدس، باعتبارها غنر قايوينة 

 بموجب القايو  الدولي، وتقوض فرص السالم، وحل الدولتن .
 8/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و ا(

 
 اآلالف يشاركون  ي تظاهرة ضخمة بلندن دعما لفلسطين والقدس وتنديدا بانتهاكات االحتالل  .86

ليد : تجمع آالف المتظاهرن  م  أبياء الجالنة الفلسطنينة والجالنات العربنة واإلسالمنة جيبًا إلى 
نادن  العامة في جيب مع المتضامين  البرنطاينن  أمام مقر الحكومة البرنطاينة في ليد  وفي الم

 عدد م  المد  البرنطاينة.
جاء ذلك بدعوة م  الجالنة الفلسطنينة وحركة فتح اقلنم برنطاينا والميتدى الفلسطنيي واالتحاد العام 
لطلبة فلسطن  في برنطاينا ومؤسسة اولنف للشباب والرابطة االسالمنة وميظمة اصدقاء االقصى 

على االعتداءات االسرائلنة المتواصلة ضد االقصى وحي والمؤسسات الداعمة للمشاركة احتجاجا 
 الشنخ جراح وغنرها م  االراضي الفلسطنينة المختلة.

 9/5/2021القدس العربي، لندن، 
 

 مشاهير و نانون يتضامنون مي الشيخ جراح والقدس .87
ه يشر المطرب البرنطايي الشهنر روجر ووترز، عضو فرقة "بنيك فلوند"، مقطع فندنو على حساب

في "تونتر"، تضام  فنه مع أهالي الشنخ جراح، وهاجم دعم اإلدارة األمرنكنة والرئنس جو باند  
وتساءل ووترز موجها كالمه لباند : "ماذا لو  لالحتالل اإلسرائنلي، رغم تقرنر هنوم  رانتس ووتش.

 جاء مستوط  أحمق لنأخذ ميزلك؟!".
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بر سلسلة قصص في "إيستغرام"، األحداث في عارضة األزناء األمرنكنة، بنال حدند، شاركت ع
 الشنخ جراح، معربة ع  حزيها بسبب ما تعاينه العائالت الفلسطنينة داخل حي الشنخ جراح.

كما أعادت يشر "قصة" يشرتها أختها الكبرى، أاليا حدند، في صفحة "إيستغرام" الخاصة بها، بما في 
ستمر والعيف تجاه الفلسطنينن ، مشجعة اآلخرن  ذلك لقطة دامعة تعبر ع  إحباطها م  اليزوح الم

 على االستمرار في مشاركة المحتوى م  أجل زنادة الوعي.
وقالت بنال: "أيا وأخواتي، يتحدث في دردشة جماعنة عائلنة كل نوم، في الغالب ع  فلسطن  وكل 

 م  الصعب جدا أ  أصف ما أشعر به في الكلمات".  ما نجري..
واكد، كتب على حسابه في "تونتر: "إذا كيت إيسايا في أي مكا  نهمه الحق،  الفيا  المصري عمرو

 فقضنة فلسطن  هي قضنتك".
ذا كيت مسلما، فقضنة فلسطن  هي  وتابع: "إذا كيت عربنا، فقضنة فلسطن  هي قضنتك، وا 

 قضنتك".
مع  الشنف التركي الشهنر براك، شارك على حسابه في "تونتر"، تغرندة أكد فنها أيه نقف

 الفلسطنينن  والقدس المحتلة.
 9/5/2021، "21موقي "عربي 

 
 ما بعد تأجيل االنتخابات الفلسطينية .88

 محمد السعند إدرنس
على الرغم م  أ  القرار الذي اتخذه الرئنس الفلسطنيي محمود عباس بتأجنل االيتخابات التشرنعنة 

متوقعًا، فإ  إعاليه كا  له وقع  التي كايت مقررة في النثايي والعشرن  م  الشهر الجاري، كا 
« فتح»الصدمة. ولم نك  االيقسام الحاد في مواقف كل الفصائل الفلسطنينة، بل وداخل حركة 

يفسها، إال مؤشرًا إلى واقع األزمة التي تيتظر السلطة الفلسطنينة التي سنكو  علنها، قبل غنرها، أ  
عتقد الكنثنرو  أ  قرار التأجنل كا  في واقعه تجنب ع  سؤال: ماذا بعد تأجنل االيتخابات التي ن

 قرارًا بإلغاء هذه االيتخابات ولنس فقط تأجنلها؟

الكنثنرو  كايوا، ومازالوا، على نقن  بأ  قرار تأجنل االيتخابات بحجة القدس كا  غطاء لخلفنات 
هو واقع واقع مؤلم كا  الرئنس الفلسطنيي حرنصًا على الهرب ميه، بتأجنله على أقل تقدنر، و 

في الطبقة السناسنة، ولنس فقط في دائرة صيع القرار داخل الرئاسة الفلسطنينة، « مطلب التغننر»
وم  بنيها الرئنس محمود عباس يفسه. هذا الواقع عبَّر ع  يفسه م  خالل الكنثافة على التسجنل 

ى القوائم التي ، وكنثافة الترشح لاليتخابات، سواء على مستو %93.3لاليتخابات بيسبة وصلت إلى 
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مقعدًا، هي كل مقاعد  132قائمة، إضافة إلى مئات المرشحن  الفردنن  للتيافس على  36بلغ عددها 
، م  «حركة فتح»قائمة م  تلك القوائم تيتمي إلى  15المجلس التشرنعي )البرلما (، خصوصًا أ  

قنقة الرئنس الراحل ناسر بنيها قائمة وازية هي )قائمة الحرنة( التي نقودها ياصر القدوة اب  ش
عرفات مع فدوى البرغونثي زوجة القنادي الفتحاوي األسنر مروا  البرغونثي الذي نتولى رعانة هذه 

 القائمة.
هذا «. قائمة المستقبل»إذا أخذيا أ  القنادي الفتحاوي محمد دحال  دفع بقائمة أخرى مهمة هي 

بقنادة أبو ماز  « فتح»نر، أكد أ  حركة الواقع االيتخابي بقدر ما أسفر ع  توحد شعبي للتغن
ستكو  أول م  سندفع نثم  هذه االيتخابات، بعد أ  أكدت كل التوقعات أ  أحالم أبو ماز  لفوز 

 م  مجموع األصوات بات أقرب إلى الوهم ميه إلى الحقنقة.« 1+%50»حركته ب 
تمًا إكمال مسنرة جولتي إذا أخذيا في االعتبار أ  إتمام االيتخابات التشرنعنة كا  سنفرض ح

االيتخابات األخرى: االيتخابات الرئاسنة وايتخابات المجلس التشرنعي، سيجد أ  ترجنحات فوز 
األسنر البرغونثي، الذي أكد عزمه على الترشح لاليتخابات الرئاسنة، فاقمت م  ترجنحات الشعور 

باألساس، وأطراف « ائنلإسر »بالخطر، لنس فقط م  جايب السلطة الفلسطنينة، ولك  م  جايب 
أخرى إقلنمنة ودولنة حرنصة على استمرار الوضع الراه  بكل رتابته، وترفض التغننر الذي أضحى 
واقعًا نصعب الهروب ميه، خصوصًا في ظل متغنرن ؛ أولهما وجود مؤشرات اليتفاضة شعبنة 

حتالل أضحت محتملة، لنس فقط في القدس التي يجحت في فرض إرادتها على سلطات اال
األخنرة، ونثاينهما فشل بينامن  يتيناهو المكلف بتشكنل « باب العمود»في معركة « اإلسرائنلي»

 الحكومة الجدندة في مهمته.
إلنكس فنشما ، « ندنعوت أحرويوت»هذا الواقع الصعب، قرأه خبنر الشؤو  العسكرنة في صحنفة 

مخرجات عملنة االيتخابات التي لم تكتمل  الذي ربط بن  هذا الواقع الفلسطنيي الذي نمك  عّده أحد
جيوب « زعترة»بعد، وبن  دالالت عملنة إطالق اليار م  سنارة متحركة األحد الماضي عيد حاجز 

 مدنية يابلس، وأدى إلى وقوع نثالث إصابات في صفوف المستوطين .
رام هللا )مقر تدل على عهد جدند وبدانة محتملة لهزة أرضنة في »فهم فنشما  أ  هذه العملنة 

ميذ »، وفقًا لوصفه، ولتوضنح ما نعينه، كتب فنشما  أيه «السلطة الفلسطنينة( تهز كل الحارة
اللحظة التي أعل  فنها محمود عباس تأجنل االيتخابات بدأ العد التيازلي ليهانة عهد حكمه وكل ما 

 «.نجري م  تلك اللحظة
« إسرائنل النوم»أنال زنسر في مقال يشرته صحنفة « اإلسرائنلي»هذا االستيتاج سبقه إلنه المؤرخ 

لم نك  جادًا في قرار إجراء « »أبو ماز »قبل نوم واحد م  قرار تأجنل االيتخابات، قال فنه إ  
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يه «االيتخابات يه كا  نعد ميذ مدة »، وا  كا  نياور فقط مع الرئنس األمرنكي الجدند جو باند ، وا 
قصة »، لك  األهم أيه ختم مقاله بأ  «مسؤولنة ذلك« رائنلإس»للهرب م  تلك العملنة وتحمنل 

 «.االيتخابات سجلت الخطوط األساسنة لمعركة القنادة التي ستيشب حن  تأتي يهانة أبو ماز 
بهذا الفهم نبدو جلنًّا، أ  الحلول المطروحة م  جايب السلطة الفلسطنينة الحتواء قرار تأجنل 

صائل وتعزنز الوحدة الوطينة وتشكنل حكومة وحدة وطينة أو حكومة االيتخابات سواء بالحوار مع الف
إيقاذ وطيي، باتت حلواًل قدنمة، وأ  الواقع الجدند، بكل مصاعبه وتعقنداته، هو الذي سنفرض 

 حلوله، وم  هيا تأتي المخاطر التي نتحسب لها الجمنع.
 8/5/2021 لسطين فون الين، 

 
 انتفاضة ليلة القدر .89

 محمد عانش
ل ما في القدس أيها تجمع وال تُفرق، توحد وال ُتشتت، وأيها القاسم المشترك األكبر للفلسطنينن  أجم

جمنعًا ولألمة العربنة واالسالمنة جمعاء، ال نختلف على القدس وقضنتها ومسجدها األقصى انثيا ، 
 . ولذلك فكلما شهدت المدنية المقدسة هبَّة شعبنة اصطف أحرار البشرنة خلفها داعمن 

"ايتفاضة لنلة القدر" التي بدأت في المسجد األقصى المبارك بالعشرة األواخر م  رمضا  استطاعت 
مجددًا أ  تبث الحناة والروح في األمة، واستطاعت أ  تستيهض الهمم، ويجحت في أنام قلنلة 

اع ع  بتحقنق جملة م  االيجازات المهمة بعد أ  تحولت إلى ملحمة أسطورنة بمعيى الكلمة للدف
الحرم القدسي والتصدي لعدوا  االحتالل الذي نهدف إلى تغننر الواقع وطمس الوجود العربي 

 واإلسالمي فنه.
هذه االيتفاضة الشعبنة المقدسنة ُتشكل فرصة تارنخنة مهمة إليهاء االيقسام الداخلي الفلسطنيي 

الوحدة إلى الشارع العربي أنضًا  وتوحند الشارع مرة أخرى، سناسنًا وجغرافنًا، كما أيها فرصة إلعادة
الذي لم نجتمع على قضنة م  محنطه إلى خلنجه كما هو مجتمٌع النوم على قضنة القدس وضرورة 

 دعم الصمود الفلسطنيي األسطوري هياك.
ثمة جملة من اإلنجازات المهمة حققتها هذه االنتفاضة المقدسة التي بدفت  ي المسجد األقصى، 

 وفهمها:
وأعادتهم إلى مكايهم الصحنح، إذ لم نسبق  1948يهضت فلسطنيني األراضي المحتلة عام أواًل: است

 2000أ  شهديا هذا المستوى م  اليفنر في أوساطهم، بما في ذلك خالل ايتفاضة األقصى عام 
التي بدأت م  المسجد األقصى أنضا، وهذا نعيي أييا أمام جنل جدند م  فلسطنيني الداخل أكنثر 
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ونته ومقدساته وأكنثر إنمايًا بقضنته، حنث إ  أغلب الذن  تدفقوا على األقصى هم شباب تمسكًا به
 أو أيهم كايوا أطفااًل حنيها.  2000ولدوا بعد ايتفاضة العام 

عامًا  70في "ايتفاضة لنلة القدر" نعيي أ  أكنثر م   48نثاينًا: الدور المحوري الذي لعبه فلسطنينو الـ
ع اإلسرائنلنة لتفتنت الفلسطنينن  وسلخهم ع  بعضهم بواسطة بطاقات هونة م  المحاوالت والمشارن

متعددة األلوا ، إيما هي محاوالت باءت بالفشل، وعيد أول مواجهة فإ  الفلسطنينن  في كل المياطق 
 نقفو  صفًا واحدًا موحدًا غنر مفتت.

م العربي والعالمي وأعادت تسلنط نثالنثا: أعادت هذه االيتفاضة القضنة الفلسطنينة إلى واجهة االهتما
الضوء على القضنة الفلسطنينة التي كديا يقول قبل شهور قلنلة بأيها أصبحت يسنًا ميسنا، خاصة 
في ظل اتفاقات التطبنع العربنة مع االحتالل، والهرولة العربنة غنر المسبوقة لالرتماء في أحضا  

مود" وقبلها معركة "باب الرحمة" وقبلها معركة يتيناهو. وقبل هذه االيتفاضة كايت "هبة باب العا
"البوابات اإللكتروينة"، في كل مرة كايت القدس هي البوصلة وكايت وحدها القادرة إلعادة القضنة 
الفلسطنينة إلى صدارة االهتمام في العالم العربي واإلسالمي ولدى كل أحرار العالم على اختالف 

 المكا  والزما  واألدنا .
هيا هي أ  "ايتفاضة لنلة القدر" تشكل فرصة تارنخنة مهمة إليهاء االيقسام الفلسطنيي  والخالصة

والتوصل إلى اتفاق وحدوي شامل على قاعدة االلتحام مع الشارع وعلى أساس بريامج المقاومة 
الشاملة، كما أيها فرصة إلعادة إيتاج المشروع الوطيي الفلسطنيي بعندًا ع  السلطة ووظنفتها 

لنة وبينتها القائمة على خدمة االحتالل. أي إ  حركتي حماس وفتح ومعهما باقي الفصائل باتوا الحا
عادة بياء ميظمة التحرنر  النوم أمام فرصة لالتفاق على إيهاء االيقسام وتغننر وظنفة السلطة وا 

صالحها كحركة  تحرر وطيي نمك  أ  تقود الشارع الفلسطنيي في المرحلة المقبلة.  وا 
أ  تستغل الفصائل هذه الفرصة التارنخنة، أو أ  تظل على موعد مع سيوات إضافنة م  التنه إما 

السناسي وفقدا  البوصلة، وفي كل األحوال فإ  الشارع سنواصل التحرك دفاعًا ع  القدس والمسجد 
 األقصى وحي الشنخ جراح وسوف نواصل تقدنم التضحنات.

 10/5/2021، 21موقي عربي 
 

 فحداث القدس: إسرائيل.. بين فزمتها السياسية والسؤال األمنيتزامنًا مي  .90
 نوسي نهوشع
لموجة اإلرهاب الحالنة، التي ُحللت أسبابها بتوسع )إلغاء االيتخابات الفلسطنينة، والتوتر في الحرم، 
خالء الميازل في حي الشنخ جراح( نثمة عامل مهم آخر نغذي عموم ميظمات اإلرهاب، أال وهو  وا 
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السناسنة التي تعنشها إسرائنل في األنام األخنرة، وفكرة أ  رئنس الوزراء يتيناهو محدود م  األزمة 
 حنث قدرته على الرد على األحدث.

بأ  إسرائنل خائفة جدًا في ” حزب هللا“في خطاب حس  يصر هللا يهانة األسبوع، ادعى أمن  عام 
ف ضد محور المقاومة. فقد قال يصر وضعف جهات ومحاور تق” محور المقاومة“أعقاب تعزنز قوة 

وقال إ  إسرائنل تسنر يحو حرب أهلنة وأ  الجمهور ” هياك نثغرة في جدار الكنا  الصهنويي“هللا إ  
اإلسرائنلي خائف م  هذا االتجاه. وأضاف بأ  الجنش اإلسرائنلي لنس وانثقًا بقدرته على التصدي 

 لليار م  عدة اتجاهات، إذا ما يشبت حرب.
ذا مقلق جدًا ونلقي باألضواء على عزلة كبار رجاالت جهاز األم  رئنس األركا  افنف فهم كه

كوخافي، ورئنس الشاباك يداف ارغما ، ومفتش عام الشرطة نعقوب شبتاي، الذن  نتعن  علنهم أ  
نتخذوا القرارات على يحو ميقطع ع  األحداث السناسنة الداخلنة. إ  فراغ أداء القنادة السناسنة 

ضح، منثلما الحال في أحداث يهانة األسبوع التي جرت في القدس عيدما لم تؤد ميظومة اإلعالم وا
مهامها، وكايت التغطنة اإلعالمنة العالمنة م  طرف واحد، ولم نأِت جواب ال م  المستوى التيفنذي 

رنط وال م  المستوى الدبلوماسي. ندور الحدنث ع  أزمة حساسة وقابلة لالشتعال، كل صورة وش
فلسطنيي فنها نشعل المندا  أكنثر فأكنثر. بنيما في المقابل لم تيشر أشرطة مصورة تطرح الروانة 

 اإلسرائنلنة.
كما أ  أحادنث التهدئة مع الدول العربنة ومع األسرة الدولنة لم تجر في الزم  الحقنقي، وهكذا تلقنيا 

 قة إلسرائنل.تيدندات م  كل الدول العربنة تقرنبًا، بما فنها تلك الصدن
على مستونات الجنش والمخابرات، نفهم كبار المسؤولن  بأ  مدنرنهم ال نؤدو  مهامهم وميشغلو  
بآخر ترتنبات الحكومة التالنة وبمعركة رئنس الوزراء للبقاء، وهكذا نكو  صعبًا بل ومتعذرًا إدارة 

لعسكري لحماس محمد أزمة أمينة بمنثل هذا الحجم. ونيبغي أ  نضاف إلى ذلك رئنس الذراع ا
ضنف، الذي نشعل اليار م  غزة، وأبو ماز  الذي ببث حي ومباشر عبر التلفزنو  الفلسطنيي 
نصب الزنت على اليار. وحتى نوم أمس نواصلو  في غزة صب الوقود على شعلة القدس، 

خ على وبالتوازي رفعوا وتنرة إطالق البالويات الحارقة. صحنح أيهم امتيعوا ع  إطالق الصوارن
إسرائنل في هذا المرحلة، ولك  م  الواضح أ  األحداث الجارنة في الحرم كفنلة بأ  ُتجر إلى هياك 
رغم االلتزام بمسنرة التسونة والمال القطري الذي وصل في يهانة األسبوع. كما أ  هذا ال نميع 

حدى إسرائنل حماس م  تشجنع العملنات في الضفة، سواء أليها ترند تحدي حكم أبو ماز  أم ت
بالطبع. حتى وا   لم تك  خلف العملنات األخنرة شبكة تيظنمنة، فواضح أ  التحرنض في وسائل 

]زعترة[ ” تفوح“اإلعالم وعبر الشبكات االجتماعنة، قد فعل فعله، وما بدأ بعملنة موضعنة في مفترق 
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وا بعملنة في المياطق لمخرب فرد، سرعا  ما ايتقل إلى شبكة م  نثالنثة مخربن  مع أسلحة، لم نكتف
 بل سعوا إلى الدخول إلى أراضي إسرائنل وتيفنذ عملنة جماعنة.

لهذا، ل  تجدي يفعًا كتائب التعزنز التي أضافها الجنش اإلسرائنلي إلى فرقة نهودا والسامرة. هيا 
” دسنوم الق“نجب إلقاء بطاينة كبنرة تبرد المندا ، حتى لو لم تك  إسرائنل مذيبة. نجب اجتناز 

بسالم، ويأمل بأ  نهدئ ايتهاء شهر رمضا  بعند الفطر مساء األربعاء الوضع، وأ  مياورة 
التي بدأت في إسرائنل النوم وتمنثل حربًا متعددة الجبهات ستبقى فقط في القنادات ” مركبات اليار“

ستكو  “ ول  تيتقل إلى وضع حقنقي. وكا  يصر هللا قد اختار أ  نعقب على هذه المياورة، وقال:
وشدد على عدم االستخفاف بأي خطأ أو خرق أو محاولة المساس بقواعد ”. المقاومة متأهبة

 –المواجهة في أنثياء المياورة أو بأي عدوا  على األراضي اللبياينة، بحنث إ  كل الجبهات النوم 
 قابلة لالشتعال.  –القدس، الضفة، غزة، عرب إسرائنل، وكذا حزب هللا في الشمال 
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