
 

 

 



 

 

م حول االعتداءات  2022( 2) ايرفبر  شباط من شهر لثالثا  تقرير األسبوع

 الُمبارك المسجد األقصى الصهيونية على مدينة القدس و 

 : الُمباركالمسجد األقصى االقتحامات واالعتداءات على 
 بشكٍل شبه يومي:  الُمباركتستمر أذرع االحتالل في اقتحاماتها للمسجد األقصى 

مستتتتتتو  تا   1243وثّقت  مصتتتتتادر ، الميتام اقتحتا     -

المستتتجد األقصتتتى الُمبارك في األيا  الماتتتتيا تح   

حمايا مشتتتتتددع مص   اصتتتتتر مص شتتتتتر ا االحتالل  

والقوا  الخاصتتتا التابلا لهاأ وأ لال االقتحاما  تبدأ 

المغاربا الخاتتتل لستتي رع شتتر ا االحتالل  مص باال 

بشتكل كاملم وحتى باال الستلستلام الذش يشتهد صتلوا  

للمستتو  يص والغ ا،م وا تهاكا  لحرما المستجد األقصتى  

الُمباركأ ويؤدى المستتو  وص   د اقتحاماته  صتلوا   

و قوس تلموديتا   تد الم  قتا الشتتتتترقيتا قرال مصتتتتتلى بتاال الرحمتام كمتا ي  تذوص جوال   

 450بها حركا  است زازيا في باحا  المسجد األقصى الُمباركأ ومص بيص المقتحميص  تصاح 

 مص  الال الملاهد الدي يا التوراتياأ

يحيي  ال   - المستتتتتتو  يصم  ا القتحتتامتتا   وتصتتتتتتديتت 

ال لستتتتت ي يوص مص القتدس والتتتتتت تا الغربيتا والتداختل  

المحتل صتتتتالع جال جر الل،ي وم يو  الجملام في ،ل  

المستتجد األقصتتى د الرحال ،لى  تواصتتل الد وا  لشتت 

  أوالربا  فيه الُمبارك

أخباار اااماة متةرقاة )تنويال واعتقاال ومادااماات  

 وادم(:
الذكرى الستت ويا الثالثا لهبا باال الرحما التي أ يد  لى ،ثرها فتم مصتتلى باال الرحما في  -

 المسجد األقصى الُمبارك



 

 

االحتالل يجرش  مليا  ح ر وتجري  في م  قا القصتتتتور األمويا وستتتتاحا حاق  البرا   -

 بالقدس

ا ف  الناشاااااط المقدسااااا  محمد أبو الحم مرا أأ مكتال   9ر   ،زالته  - ي حي  ما زال قاقم 

 أالشيخ جراح

مجمو تتا   14/2األث يص - في  د وا   ا تشتتتتتر   ؛ 

لليميص الصتهيو ي المت ّر   بر ت بي  جواتستاالو  

تد و ،لى اال تدا،  لى أهالي حّي الشيخ جراح في 

القتدس المحتتل ه،هتار القّوعأ   وأورد  هيقتا البت  

جكتتاص   ،حتتدى  11الصتتتتتهيو يتتا  في  جتتا،  متتا  وم 

أ صتتتار اليميص  المجمو ا  المذكورعم والتي د   

الصتهيو ي ،لى تكستير  ،ا  ال لست ي ييص في الشتيخ 

 جراح لث يه   ص صموده  وب  الخو  والتل  فيه م لتخلو له  الساحا لت  يذ مخ  اته أ  

؛ جرافا  االحتالل تهد  م شتتتتيع في بي  ح ي ا شتتتتمال القدسم ووق ا ألهالي 15/2الثالثا،  -

 بلديا االحتالل في القدسأالقدس رافتا لسياسا الهد  أما  

؛ كشتتتتت ت  مصتتتتتادر  بريتام مستتتتتا، اليو  الثالثتا،م ال قتاال  ص ستتتتتلي قتادع  15/2الثالثتا،   -

المستتو  ا  في ما يستمى بتتتتتت ج ال  القدسو ،لى التحريث والتيثير  لى رقيس الوزرا،  

"اهستتتتراقيلي" ج  تالي بي ي و للتتتتتغ   ليه مص أجل د   خ ا ،خال، قريا الخاص األحمر  

أريحام والمستتتتتار ا في ذلك ليخلو له  الجو  –ويا شتتتتترقي القدسم  لى  ري  القدس البتد

 ه شا، مزيد مص المستو  ا أ  

م مواجها  بيص المقدستتتتييص وقوا  االحتالل في جبل المكبر:  2022شتتتتبا    16األربلا،   -

ا تدللت م مستتتتتا، أمس الثالثتا،م مواجهتا    ي تا بيص  

لتدع جبتل  الشتتتتتبتاص المقتدستتتتتييص وقوا  االحتالل في ب 

المكبرم ج وال القتدس المحتلتاأ   وبتدأ  المواجهتا   

بلتد أص اقتحمت  قوا  االحتالل البلتدعم وداهمت   تددا   

 هتام ليرد شتتتتتبتاال جبتل المكبر  ليهتا مص شتتتتتوار

بتالم رقلتا  ال تاريتا والحجتارعم ول  يبلا  ص ا تقتاال   

  أو ،صابا  مباشرعأ



 

 

ام أّص المؤستتتتستتتتا األم يا  ؛ كشتتتت   مصتتتتادر ، الميا  بري 2022شتتتتبا    16األربلا،   -

م المستجد األقصتى الُمبارك"اهستراقيليا" تتخو  مص ا تقال مواجها  حي الشتيخ جراحم ،لى  

القتتادمتتام بتحريث مص   خالل صتتتتتالع الجملتتا 

حركتا مص حركتا جحمتاسو وف  قولهتاأ وقتالت   

صتتحي ا جيستتراقيل هيو و اللبريا في تقرير لهام 

ؤوليص  شتتتبا /فبرايرم ،ّص مستتت   15أمس الثالثا،م 

أم ييص "،ستتراقيلييص"م حذروا مص وجود تهديدا   

ومحاوال  متزايدع الستهدا  المستو  يص خالل  

اقتحتامه  لققصتتتتتىم في ،تل التوترا  األخيرع  

ا حي الشتتتيخ   التي تشتتتهدها القدسم خصتتتوصتتت 

جراحأ وأتتتاف  الصتتحي ا بيّص التحذير يستتت د  

شتر ا لهجما م خالل فترا  لتقييما  مص تجارال ستابقام تلرث فيها مستتو  وص ورجال  

مماثلا مص التوترأ الذيص زاد  أ داده  في الستتتت وا  األخيرعأ وأوتتتتتح  أّ ه خالل اللا   

م وفي حال استتمر  المستجد األقصتى الُمباركأل  مستتو ص   35الماتتي؛ اقتح  أكثر مص  

"،ّص أل تا أ وقتالت  جيستتتتتراقيتل هيو و:    40الوتيرع الحتاليتا؛ فمص المتوقل أص يتجتاوز اللتدد  

المؤستتستتا األم يا "اهستتراقيليا" تراقال  ص كثال محاوال  جحماسوم ،شتتلال األوتتتاع في 

م ا   التتتتت ا الغربيا"أ وكا    مص م والبلدع القديمام و يرها  الُمباركالمستتتتجد األقصتتتتى 

شتتتبا /فبرايرم في جال جر   18الجملام  د   للمشتتتاركا الموستتتلا يو   فلاليا  شتتتلبيا قد  

  )فجر الشيخ جراح(.م تح    واص  قصى الُمباركاألالمسجد الل،ي و في  

؛ مواجهتا    ي تا في محي   15/2الثالثتا،    -

القتتدس   الموا  يص    -جتتاملتتا  بيص  أبو ديسم 

المتتتدججتيتص   االحتتالل  وج تود  المتقتتتدستتتتتيتيتص 

 بالسالحأ

ا تتدللتت     -  2022شتتتتتبتتا     20األحتتد    -

مواجهتا  في حي الشتتتتتيخ الجراحم بلتد أص  

كتبه  وتتتتتل المت ر  ج،يتمار بص  افيرو م

مقابل م زل  اقلا الستلو في الحيم ما أجبر  



 

 

 لى ،زالتا مكتبته مص    بن غاافير(إيتماار  )المت ر   

المكاصأ وأفاد  مصتتادر مقدستتيا بيّص مواجها  قد 

ا تدللت  بيص أهتالي الحي ومستتتتتتو  يص كتا وا برفقتا  

 تتو ك يست  االحتالل جبص  افيروم ت و   ما بيص  

ا تتدا، بتالتتتتتترال و تاز ال ل تل والستتتتتقو  وق تابتل  

 الصو أ

؛ مواجها  في الليستاويا وست  القدس 2/ 20األحد   -

المحتلام  قال ا تقال االحتالل لشتابيص مقدستييص بلد  

اقتحامها بلدع الليستتاويا وستت  القدس المحتلام وحّولتهما الى أحد مراكز اال تقال في القدس  

 للتحقي  ملهماأ   

رج م زل  اقلا سال  المقدسيا أ لق  قوا  االحتالل اهسراقيليم مداخل ومخا 20/2األحد:   -

 في حي الشيخ جراحم وس  القدس المحتلاأ

 مقدسييصأ  10فلس ي يا  م ه    35؛ حملا ا تقاال  "،سراقيليا"  ال  21/2:  اهث يص -

 تصريحات ومواقف وتةاعل:
و للد  يد  الشاااايخ عورمة صاااابر في خ بته الجملا الماتتتتتيا في حي الشتتتتيخ جراح   -

ل وا تدا،اتهم و د   االستتتتتستتتتال  أل ماع االحتال

اال ترا  بشتر يا قراراتهأ   وشتدد الشتيخ صتبرش  

أث ا، زيارته لحي الشتتتتيخ جراح في القدس المحتلا  

للتتتتامص مل أهالي الحي المهدديص بالترحيل وهد   

م تازله م  لى أّص قرارا  االحتالل  ير شتتتتتر يتا  

 و ير ، سا يا و ير قا و ياأ

اح  ؛ لج تا أهتالي حي الشتتتتتيخ جر19/2الستتتتتبت    -

لص تمرم حيتت    االحتالل  أص: مخ  تتا   يؤكتتدوص 

أكد  لج ا مقدستتيا أص مخ  ا  االحتالل في حي  

الشتتيخ جراحم والقدس المحتلا لص تمرم وأص أهل القدس ثابتوص في أرتتته أ   وقال  تتتو 

لج ا أهالي حي الشتتتيخ جراح محمود الستتتلر ،ّص االحتالل اهستتتراقيلي يقمل أش  شتتتا ا   

الشتيخ جراحم وست  القدس المحتلام مشتددا   لى أّص أهالي الحي لص    تتتام يا مل أهالي حي



 

 

يخرجوا مص الحيم ومل ويتاته   تاليتا جتدا ال ي تهتا ،ل  االحتاللأ وأتتتتتتا  الستتتتتلر قتاقال: 

"م موتتحا أص  ح  الشايخ جراح"شتلب ا ال يقبل بال،ل م و بر  ص وق ته وتتتام ه مل أهالي  

الجوزم ووزع  االحتالل يستتلى للستتي رع  لى الحي ووادش  

،خ تارا  هتد  لم تازله  مص  لى األهتالي في وادش الجوز  

االحتتتالل   قتوا   وتتواصتتتتتتتل  متخت ت تتتاتتتته"أ  تت ت تيتتتذ  أجتتتل 

ا تدا،اته   لى حي الشتتتتيخ جراحم حي   والمستتتتتو  وص  

اليو  الجملتتا    لى ا تتتد    تتاصتتتتتر مص قوا  االحتالل 

بّتاص المقتدستتتتتييصم في  تدع م تا   بتالمتدي تا   األهتالي والشتتتتتُ

 اللشرا م وا تقال  خريصأا أدى هصابا  المقدسا؛ م

؛ دول  ربيتا وأوروبيتا تلرال  ص قلقهتا  2/  19الستتتتتبت :    -

،زا، متا يجرش في الشتتتتتيخ جراح؛ حيت  أ ربت  أربل دول  

 ربيا وأوروبيا  ص قلقها مص التوتر المتصتتتا د في القدس  

ح وستلواصأ وأكد  كل   المحتلا وخاصتا في حّي الشتيخ جرا

وألما يام في بياص لالجتماع الوزارش الربا ي المل ي ببح   مص مصتتتتر واألردص وفر ستتتتا 

ت ورا  ما يستتمى " مليا الستتال  في الشتتر  األوستت "م  لى هامم أ مال مؤتمر ميو خ  

 ألقمص في ألما يا

بتتتاريخ   - الشتتتتتيخ جراحو  جفجر  في  الل،ي و  جال جر  يلبوص  تتدا،  المقتتدستتتتتييص  مص  اآلال  

القدس المحتلام والداخل ال لستت ي ي المحتل م ذ     أ لبّى  ال  ال لستت ي ييص مص18/2/2022

م  دا، جال جر الل،ي و لقستتبوع  1948اللا   

الثتامص  لى التواليم وشتتتتتتاركوا في جفجر  

المستتجد األقصتتى الشتتيخ جراحوم في رحاال  

م ملل يص  ص التتتتتتتامص الكتامتل مل  الُمبتارك

أهالي حي الشيخ جراح وس  القدس المحتلام  

والتذيص يتلرتتتتتتوص لهجمتا شتتتتترستتتتتا مص  

االحتالل و صتتتاباته االستتتتي ا يا اهرهابيا  

القتال ه  مص م تازله  وتهويتد الحي بتالكتامتلأ  

وبحستتتتال مراستتتتل موقل مدي ا القدسم ف ّص 



 

 

المستتجد األقصتتى ليو  الجملام ،لى  اجموع المصتتليص وصتتل  في ستتا ا مبكرع مص فجرم  

الصتتتالع في الستتتاحا  األماميا  م وامتق المصتتتلى القبلي بالمصتتتليصم ليؤدش اللديد الُمبارك

الصتخرع في األقصتى المباركم في قبا بمستجد  للمستجد القبليم في حيص أد  ال ستا، الصتالع  

بدايا  اللا     مالمستتتتجد األقصتتتتى الُمباركمشتتتتهٍد يحاكي بدايا  حملا جال جر الل،ي و في 

 أ  2020

يو     ألف مصااالؤ يندون صااامع الجم ة 65  -

 المستتجد األقصتتى الُمبارك  في 18/2/202

االحتتتالل   قتوا   ا تتشتتتتتتتار  ر ت   التمتبتتتارك: 

المدججا باألستتتتلحا بشتتتتكٍل ُمكثّ أ     وبدأ  

توافد المصتليص للمستجد األقصتى م ذ ستا ا   

قبيتتل وقتت  صتتتتتالع   ال جر األولىم ولغتتايتتا 

قوا  االحتالل  لى   الجملتام فيمتا تتتتتتيقت 

المصتتتليصم أث ا، دخوله  مص خالل ت تيشتتته   

واحتجاز هوياته  أو فحصتتتتهاأ و لى الر    

حتتتتورا  ملحو،ا م ي و  حتتتتور األستتتابيل  المستتتجد األقصتتتى الُمباركمص ذلك فقد شتتتهد  

الماتتتتيام ويتزامص هذا الحتتتتور مل استتتتمرار فلاليا  المقاوما الشتتتلبيا في حي الشتتتيخ 

م متا يستتتتتبتال القل   2022ر حملتا جال جر الل،ي و م تذ بتدايتا اللتا  الحتالي جراحم واستتتتتتمرا

 ا"أواالرتباك في األوسا  األم يا "اهسراقيلي 

 موذجاص    أبو الحمص و  يستتتتا خويصال اشتتتت  محمد   -

للحالا الشتلبيا في الشتيم جراح: يراب  ال اشت  المقدستي  

محمتد أبو الحمصم مص أهتالي بلتدع الليستتتتتاويتام م تذ أيتا   

في حي الشتتيخ جراحم فيما تتصتتدر المراب ا المقدستتيا 

الحاجا   يستتتتا خويص مشتتتتهد المواجهام والتصتتتتدش 

للصتابا  المستتو  يص في الحيم ر   ما تلرتتا له مص 

ا تتدا، قوا  االحتالل  ليهمتاأ و صتتتتتال أبو  أذى   تيجتا  

حمص مكتبا  وخيما له في أرث ستتتتال م  رال الشتتتتيخ 

جراحم وستر اص ما أصتبم وجها للشتخصتيا  المقدستيا المتتتام ا مل الحيأ وأول أمسم  



 

 

الحمص أبو  حتى    أزالتت  قوا  االحتالل مكتتتال 

اآلص تستتتتتل مرا  ويلود ال تاشتتتتت  أبو الحمص 

م  ة نةيساااااة خوي الحااجام أمتا  هقتامتته مص جتديتد

المستجد  فيلرفها المقدستيوص مص خالل ربا ها في  

م ول الما أبلدها االحتالل   ه األقصتتتتى الُمبارك

فراب ت   لى  تبتاتته وبوابتاتتهأ وال تغتادر الحتاجتا 

  يستتا حي الشتتيخ جراح م ذ بدايا األحدا م وال  

تخشتتتتتى قوا  االحتاللم وتشتتتتتد أزر الستتتتتكتاص  

 أاالحتاللوالمتتام يص في جرأتها بمواجها  

مل اقتراال المو د الذش حددته ستتل ا  االحتالل لتهجير  اقلا ستتال  مص م زلها في كبا يا  و  -

م صتتلّد االحتالل وتيرع  2022/3/1أ  هاروص في الجها الغربيا مص حي الشتتيخ جراحم في 

ا تدا،اته  لى الحي وأهلهم وييتي  لى خ  األستتتباال المباشتتترع للتصتتتليد افتتاح  تتتتو 

م بلتد يوميص مص ا تدالع  2022/2/13تمتار بص   ير مكتتال لته في الحي في  "الك يستتتتت " ،ي 

وكشتت  محمد الكستتوا يم المتحد   م  يها مستتتو  وصحري  في أحد الم ازل التي يستتتولي  ل

باست  حي الشتيخ جراحم أّص الحي يتلرث لستلستلا مص اال تدا،ا  مص قبل شتر ا االحتاللم  

ستتتتيارا  وم ازل بالحي مص دوص تدخل مص وبتزايد يومي ام وقد حاول مستتتتتو  وص ستتتترقا  

  للمستتتو  يص لال تدا،  لى ا تشتتر   لى مجمو ا  "وتستتاال" د واو شتتر ا االحتاللم  

أهالي الشتتتيخ جراح و"،،هار القوع"أ ود    

"تكستتتتتير  ،تتا   ،لى  المجمو تتا   ،حتتدى 

ال لستت ي ييص في الشتتيخ جراحم و رده  ،لى 

ق تاع  زعم واال تتدا،  لى م تازله  ه،هتار  

قوع"أ وكشتت   الحاجا المقدستتيا الستتبلي ّيا  ال

فا ما ستال م المهددع بالتهجير مص م زلهام أّص 

مستتتتتو   ا هددها بحر  م زلها وأوالدها ،ص 

 هي بقي  في البي أ

 



 

 

دعوات عاالمياة للمشاااااارواة ف  أسااااابوع القادس  

 ال الم 

د ت  مؤستتتتتستتتتتا  وهيقتا  دوليتا ومحليتا و،قليميتام   -

دس اللتالميم التذش  للمشتتتتتاركتا في فلتاليتا  أستتتتتبوع القت 

ت  ل  فلالياته في الخامس واللشتريص مص فبراير/ شتبا  

م  ارشم وتستتتتمر حتى الرابل مص مارس/  ذار المقبل الج 

وأستتتتتبوع القتدس اللتالمي مبتادرع  تالميتا م توحتا لجميل  

األستتبوع األخير مص شتتهر  ال ا ليص بقصتتد تخصتتيص  

هحيتا، ذكرى  رجتال مص كتل  تا  كتيستتتتتبوع  تالمي  

البرامج وال لاليا  في   اهستتترا، والملراج وذكرى ال تم الصتتتالحي لبي  المقدسم بمختل 

ويهد  األستتبوع ،لى ت ليل دور األما تجاا القتتتيا ال لستت ي يام ودمج  م مختل  أ حا، اللال 

المؤستتستتا  اللُليماقّيا مباشتترع في مشتتاريل  مليا ل صتترع القدس وفلستت يصم ودفل الللما،  

في أ مال ال صتتترع والذود  ص القتتتتيام كما يهد  ،لى ،حيا، القتتتتيا  لتصتتتدار الشتتتلوال  

ال لست ي يا في مختل  البلداصم وتو يا الشتلوال بواجباته  تجاا القدس وفلست يصم باهتتافا  

قد و م ،لى تحقي  التواصتتل ال لال والمشتتترك بيص  لما، األما وتوحيد جهوده  تجاا القتتتيا

دس اللالمي دليال  يحتوش ت اصتتيل فكرع األستتبوعم  أصتتدر  اللج ا التحتتتيريا ألستتبوع الق

باهتتتافا ،لى م اشتت  وفلاليا  مركزيا مشتتتركام وأخرى مقترحا للمؤستتستتا  واألفراد 

فيما أكد  اللج ا اه الميا استتتتتلدادها لبّ  مواد مميزع خالل  م  المشتتتتاركيص في األستتتتبوع

ملتمد "#أستتبوعلالقدس"  األستتبوعم تتمثّل في ، تاجا  خاصتتا بلغا   ديدعم  بر الوستت  ال

التذش ا تُمتد لتستتتتتهيتل متتابلتا أخبتار األستتتتتبوع  

 االجتما يأوالمشاركا فيه  بر وساقل التواصل 

 في كلمتته خالل اليو  األول مص "أستتتتتبوع القتدس -

" الذش ت ،مته  قتابا المه تدستتتتتيص في مدي تا  اللتالمي

: " رائد صااامح  الشااايخ  شااايخ األقصاااى ابلسم  

 والقدس تاج الثواب  المستتتتجد األقصتتتتى الُمبارك

 اللربيا اهسالميا"



 

 

 

 استيطان:
 ؛ كشت   مصتادر ، الميا  بريا  ص  يا حكوما االحتالل الصتهيو ي  20/2/2022األحد:   -

للمتي قدما  في مشروع استي ا ي وص ته بتتتت" ير المسبو " لتوسيل حديقا تهويديا شرقي 

ماكص  القدس المحتلام  لى حستتاال أراث مملوكا للك يستتا األرثدوكستتيام والتي تلد مص األ

المقدستتتا لدى المستتتيحييصأ واد   صتتتحي ا جتايمز أو  ،ستتتراقيلوم اليو  األحدم أّص هذا  

الخ وع لص تجرد مالكي األراتتتي مص ملكيته م لك ها ستتتم م الحكوما "اهستتراقيليا" بلث  

الستتتل ا  لى ممتلكا  خاصتتتا تلود لل لستتت ي ييص والك يستتتام مما دفل مستتتؤولي الك يستتتا 

ى وصتتتتت  اهجرا، بي ه "استتتتتتيال،  لى الستتتتتل ام وتهديد للوجود  والجمتا ا  الحقوقيتا ،ل

 أالمسيحي في األرث المقدسا

ث يص: قتال المكتتال الو  ي للتدفتاع  ص اه  -

األرث ومقاوما االستتتتي اصم في تقريرا  

األستبو يم ،ّص الصت دو  القومي اليهودش  

قد استتتتتي    شتتتتا اته في د   ستتتترقا 

أراتتي ال لست ي ييص والتهويد في م ا    

مختل ا في التت ا والقدس والداخلأ وأفاد  

ا   المكتتال بتيّص الصتتتتت تدو  قتد أ لص مؤخر 

 ص استتق ا   شتا اته الدا ما لالستتي اص  

ستت وا م وأشتتار  3بلد توق  جزقي دا  

،لى أّص مجلس ،دارع الصتتتت دو  صتتتتوي  

ال شتتتتتتا تا  التدا متا    لى استتتتتتق تتا  

لصتالم مشتاريل استتي ا يا في مليوص جشتيكلو هذا اللا   20لالستتي اص في التت ا بتحويل  

مجتاال  مختل تا م هتا تلزيز األحرام ال بيليتام وزيتادع مستتتتتاحتا المخ  تا  الهيكليتا 

للمستتو  ا أ وبحستال تقرير المكتالم ف ّص ج ت ياهوو يد    شتا ا  الصت دو  في االستتيال،  

 و   لى أراتتتتي ال قال في ستتتيا  الم افستتتا مل رقيس حكوما االحتالل الحاليا ج  تالي بي ي 

مليوص جشتتتيكلو    6أ1 لى د   المستتتتو  يصأ وكشتتت  المكتال  ص رصتتتد الصتتت دو  مبلا 

للستتي رع  لى أراثف في تجمل ج وم  تصتتيوصو االستتتي ا ي قرال بي  لح م باهتتتافا  



 

 

لرصتتد مبلا مليو ي شتتاقل لمخ   التشتتجير في الخليلم وب ا، م ازل للمستتتو  يص وت وير  

 2ى أّص الصت دو  القومي اليهودش ستيستاه  بمبلا  مليوص شتاقلم وأشتار ،ل 12مزارع بكل ا  

 مليوص شاقل لصالم الب يا التحتيا لالستي اصأ

 تقارير:
م الصادر  ص مؤسسا القدس الدوليا في  ال/أ س س 15كاص تقرير  يص  لى األقصى التتتتت  -

الهجر  سااايعااا  عيدح الةصاااب ال بر  ببيام  الساااب ة  -أّن التناظر ال بر م ل   2021

وذورى خراب الم بد قبل يوم   مبوع الثالث من شاااهر رمعاااان المباركساااينامن م  األسااا

عاشاااوراء بيومؤ واحدم وما سااايعااا  ذورى المولد النبو  ما بين عيد  العةران وال ر  

ا ليوون 2023-2022ال بريينم وذلك على مدار الساااانتين المقبلتين   ؛ ما يج ل  مرشااااحي

م خصتتوصتتا  وأص مدع  يد ال صتتم ستتبلا أياٍ  كاملام وأص م ،ما   أوثر اشاات االي من سااابق 

لملبتد ت ،ر ،ليته بتا تبتارا أحتد "أ يتاد الحج" التي ا

يجتال أدا، ال قوس فيهتا في األقصتتتتتى؛ بتل ، هتا 

تت لل لذبم القرباص الحيوا ي خالله في األقصتتتى 

ا للشتتتلال اليهودشأ   ا ملاصتتتر  ليكوص ذلك ت هير 

وأشتتتار التقرير ،لى أّص م ،ما  الملبد استتتتغل  

في  ال/أ ستتتتت س   القتتاق   بيص    2019الت تتا،ر 

الذش وتتل الذكرى اللبرش والهجرشم    ويميصالتق

يو    مواجهتتا  في  القتتدس   28اللبريتتا الحتالل 

الملبتتد"   وذكرى "خراال  رمتتتتتتتاص ومحي تتهم 

ويومي   المبارك  الدي يا في مواجها  يد األتتحى

 رفا والترويا  لى مدى ثال  ستتت واٍ  متتاليام  

فاتخذ  مص ذلك م استتتتبا رمزيا ل رث ستتتتمو  

 لى اهستتتالميم بت  يذ االقتحاما  في تلك األيا  با تبار القدستتتيا   اال تبار الدي ي اليهودش

م اصتتت ا بيص ال رفيصم مل حشتتتد أكبر  دٍد ممكص مص المقتحميصم ولقد متتتت  هذا األج دع  

رمتتتتاص الماتتتتيم وربما لو ل  يكص وبا، كورو ا قد حل    28باألحدا   حو المواجها في 

 أ2020لكا   هذا ال تيجا محتوما في  ا  



 

 

م في مؤتمر صتتح يم اليو  أوروبيون ألجل القدس؛ استتتلرتتت  مؤستتستتا  20/2ألحد  ا  -

شتتتتبا /فبرايرم مص داخل مقر البرلماص اهي الي في رومام ت اصتتتتيل تقريرها   17الخميس  

الستت وشم الذش ت اول ا تهاكا  حقو  اه ستتاص التي اقترفتها ،ستتراقيل في القدس خالل  ا   

محمتد ح وصم رقيس أوروبيوص ألجتل القتدسم أ وشتتتتتارك في المؤتمر الصتتتتتح يم  2021

و تتتتتوا البرلماص اهي الي جميشتتتتيل بيراسو وج يكوال فراتو ا يوم والصتتتتح يا اهي اليا  

جرومتا تا ريبووأ ووث  التقرير الشتتتتتامتل حول  

ا تهاكا  االحتالل اهستراقيلي في القدس خالل  

التتذش أ تتدتتته  2021 تتا    أوروبيون ألجاال م 

مر  11279م  القاادس ا  اانتهاااوااي اقترفهتتا وبااي م 

االحتالل هدف  لتكريس التهويد واالستتتتتي اص  

تقليص   القتدس المحتلتام ومحتاولتا  في متدي تا 

ال لست ي ي اهستالمي في المدي اأ وأكد  الوجود  

 2021التقرير التذش جتا، تحت    واص جالقتدس  

االحتتتالل  أأ   أّص  التمتواجتهتتتاو  يت تجتر  التتتهتويتتتد 

اهستراقيلي ي تهج ستياستا  ترتكز  لى التمييز  

للرقي لإلحكا  لل صترش وترقى ،لى الت هير اا

ستتتتتي رتته  لى المتدي تا المحتلتا وتغيير هويتهتا  

و تابلهتاأ وأشتتتتتار التقرير ،لى أّص م تا   بتاال 

وحي الشتيخ جراحم كا وا مسترح األحدا  األكثر ستخو ا   المستجد األقصتى الُمباركاللامود و 

اجها مقدستتيام ستتر اص ما ب لل ا تدا،ا  الحتالل ومستتتو  يهم وهو ما جوبه بصتتمود ومو 

فجر مواجها  ستتكريا مل ق اع  زع وشتتبه ا ت اتتتا في التتت ا الغربيا؛ في رستتالا بد  

هما   واص الت جير والهدو، في الم  قاأ ووث    المستجد األقصتى الُمباركحاستما أص القدس و 

ا القدس  سا، و  الص في مدي   3فلست ي ياام م ه     14التقرير قتل قوا  االحتالل اهستراقيلي 

قتلوا برصتتتتاص مستتتتتو  يصأ وجا،    2م كاص بيص الشتتتتهدا،  2021المحتلام خالل  ا  

موا  يصأ و لال  لى  7%  ص اللا  الستتتاب م الذش شتتتهد مقتل   100 مليا  القتل بزيادع  

 مليا  القتلم  مليا  اه دا  الميدا ي والتصت يام والذريلا الداقما هو االشتتباا ب يا هؤال،  

د القوا  اهستراقيليا أو المستتو  يصم ر   ا ه في كل األحوال يكوص باهمكاص  ت  يذ  مليا تت 



 

 

و ،صتابا تتم ه   ستا، وأ  ال 1783الستي رع  لى التتحايا دوص قتله أ ورصتد التقرير ج

و  مليا ، ال  908قاصتريصم جميله  أصتيبوا برصتاص أو ق ابل مباشترعأ ورصتد التقرير ج

م وجتا،  بزيتادع كبيرع  ص  تا   2021دس خالل  تا    تار مص قوا  االحتالل في أرجتا، القت 

 مليا ، ال   ار و ق ا مواجها  مل القوا  اهسراقيلياأ كما وث    543الذش شهد  2020

و حالا تلرث فيها شتباص وأ  ال للمليا  تلذيال وتترالم بما يخال  قوا د 984التقرير ج

 مليا اقتحا  ومداهما    2422القا وص الدولي التي تح،ر التلذيالأ ورصتتد التقرير أكثر مص 

حالا    2541  ذتها قوا  االحتالل اهستراقيلي لقحيا، ال لست ي يا في شترقي القدسم تخللها  

 1445%  ص اللا  الستاب  الذش شتهد    6أ67ا تقالأ وقد جا،  االقتحاما  بزيادع ب ستبا  

ا أص بلث الشتتتتخصتتتتيا  تكرر ا تقالها  دع مرا أ وأ ،هر    مليا اقتحا  ومداهماأ  لم 

 مليا هد  في  ا     276االحتالل اهستراقيلي   ذ   المل يا  التي جملها التقرير أص قوا  

 مليا هد أ وكاص الفت ا أص شتهر   55 ال/أ ست س بواقل م جا، األ لى م ها في شتهر  2021

شتهد ا ت اتتا مقدستيا وا دالع جولا مواجها  مايو ل  يشتهد أش  مليا هد م وهو الشتهر الذش 

ا لمحاوال  االحتالل   ستتكريا مل   زع رفتتت 

المحتلتاأ   فرث أمر واقل جتديتد في المتدي تا 

وأ،هر  المل يتا  أص قوا  االحتالل دمر   

م زال  ما تستتتبال بتشتتتريد  حو    119وهدم   

فرد ا في أحيتتا، القتتدس المحتلتتاأ ووف     487

اهستتتتتراقتيتلتي   االحتتتالل  قتوا   فتتت ص  التتتقتريتر؛ 

ا موا  يص مقدستتتتييص  لى هد   أجبر  قستتتتر 

م ما أدى 2021ا خالل  ا   قسريا م زال     و92ج

،لى تشتتتتريد  شتتتترا  الموا  يصأ ورصتتتتد  

متص   أكتثتر  االحتتتالل  قتوا   هتتتد    98التتتقتريتر 

م شتتيع مختل ام أ لبها  بارع  ص محال أو جبركستتا و وورم ستتيارا  وبي ها مدرستتا في 

الستتتهدا  كاص في بؤرع ا المستتجد األقصتتى الُمباركأحيا، القدس المحتلاأ وأكد التقرير أّص 

اهسراقيليم مص خالل  مليا  االقتحا  المتكررع مص قوا  االحتالل والمستو  يص مص جهام  

و مليا  م ل الترمي  واللراقيل في وجه وصتتتول المصتتتليص المستتتلميص مص جها ثا يا التي 

المساجد  مساتوطنيا ف  اقتحام   38761وخمل ال ام شاارك أ  2021برز  بوتتوح في  ا   



 

 

م وجر  محاولا هقرار الصتتتالع الصتتتامتا وفرث اقتحا  المستتتجد  لى األقصاااى الُمبارك

المدارس اهستتراقيليام بتستتاو  واتتتم مص المستتتوى الرستتمي اهستتراقيلي مل "م ،ما   

قرار ،بلتاد كتاص   510الملبتد" وم تالبهتاأ وخالل هتذا اللتا م أصتتتتتدر  ستتتتتل تا  االحتالل  

و  214التقرير ما ال يقل  ص ج  قرار ،بلادأ ورصد 216أوسلها في شهر أكتوبر حي  سجل  

ا تدا،    ذها المستتو  وص وتمثل  في اال تدا،  لى الموا  يص وممتلكاته م وكتابا شتلارا  

بؤر استتتتي ا يا داخل أحيا،  6  صتتترياأ وخالل اللا  ُكشتتت  ال قاال  ص مخ  ا  ،قاما 

لى أ قاث الشتتيخ جراح وبي  ح ي ا وصتتور باهر وبي  صتت افا وباال اللامود في المدي ام  

م ازل يخ   ما يستتتتمى بحارس أمالك الغاقبيص اهستتتتراقيلي ل رد ستتتتكا ها م ها"أ وأقر 

م المستتتجد األقصتتتى الُمباركمشتتتاريل تهويديا في محي    9حوالي    2021االحتالل خالل  

باهتتتافا ،لى ح را   قيصم أحدهما يبدأ مص  يص ستتلواص باتجاا باال المغاربا وحاق  البرا  

 ص م  قا القصور األموياأ   باألقصىم و خر م
 

 ... انتهى


