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م حول االعتداءات  2022( عام 1) ثاني نونكا يناير التقرير الشهري عن شهر 

 . الُمبارك المسجد األقصىالصهيونية على مدينة القدس و 

 :نشرة تصدر عن        

 غزة - بوزارة األوقاف والشئون الدينية وحدة القدس]

 طين[ـــــاء فلســـلمـيئة عــــدس في هــــم القــــوقس

، واعتداءات االحتالل اللججججي  ن   المسججججألد ا قلججججك الم    ننقل لكم واقع مدينة القدس و        
 علك النح  الت ل : ، وذلكومست طنيه عل يم 

 المسجد األقصى المباركاالقتحامات واالعتداءات على 

المسجد خالل شهر كانون الثاني يناير المنصرم اقتحم   -

تمت  ، و مسىىىىتو ن 3078  حوالي األقصىىىىم الم ار 

” الخىاعىىىى   المحتىل  االقتحىامىات من ا ىال المبىار ى 

جوالت  تت عهىا  لسىىىىىي رت االحتالل  شىىىىىكىل كىامىل، ثم  

، حتم  المسىجد األقصىم الم ار  أرجاءاسىتزاااي  يي 

  الوصول والخروج من ا ال السلسل ”.

و الل    يهود  نو سىىىتو ن م  شىىىار  يي االقتحاماتي و  -

معاهد ديني  توراتي  ومن يعملون يي حكوم  االحتالل  

تسىىىميهم شىىىر   ومن  له، وسىىىل   اارثار” التا ع   

،  نقصىد ))الويود الم  ِّعع ((   االحتالل  ىىىىىى”عىيويها”

قتحمي  يكلهم   المسىجد األقصىم الم ار كان عىمن مق

االقتحامات  شىىىكل يومي  وعادت ما تتم   ،هذا الشىىىهر

 استثناء يومي الجمع  والس ت، حيث يتم إغالق  ال 

تأمين االقتحامات    المبار  . وتقوم شىىر   االحتالل  

من خالل نشىىىىر عناصىىىىرها وقواتها الخاصىىىى   ين  
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المصىىلين، كما أن هذا القوات ترايا المسىىتو نين منذ  

تم  وح  األقصىىىىىم الم ىار   لحظى  اقتحىامهم للمسىىىىىجىد

 .المسجد األقصم الم ار خروجهم من 

تسىىاق  الثلوج يي العاصىىم  المحتل ،    علم الرغم منو  -

عىيِّقت قوات االحتالل علم المقدسىيين خاصى  الشى ِّان 

الذي اكتسىم  الثلوج،   األقصىم الم ار  دخولهم للمسىجد

وعاشىوا ييه أجواء  مق هج ، نبِّصىتها الشىر    سىماحها  

، واعتقال  المسجد األقصم الم ار ين  اقتحام  للمستو ن 

 رين  الدخول.، واحتجاا هويات العشرات، وعدم السماح رخ  ان مصلينش

 عمليات الهدم والتشريد..

خالل شىهر كانون    هدمت سىل ات االحتالل الصىهيوني      

منشأت سكني  وتجاري  واراعي  يي مدين    34الثاني الماعىي 

 ،، من  ينها عمليات الهدم القسىىريالقدس المحتل  وعىىواحيها

أي أن علم المقدسىي أن  –  قسىريا  وإج اريا  وتتم عمليات الهدم 

أو علم المقدسىي   يهدم منشىأته أو  يته أو مصىدر راقه  نزسىه

أن يواجىه ير  مخىالزىات وغرامىات  ىاهظى  ال  ىاقى  لىه 

اتهىا،   يي حىال  – ىديعهىا قىامىت  لىديى  االحتالل  عمليى  الهىدم  ىاليىِّ

حيث تصىىل تل  المخالزات لعشىىرات االش الشىىواقل وأحيان ا  

  منشىىىىىات يي كىل من    عمليىات الهىدمو ىالىت    ،مئىات ارالش

الشىىيج جراح، سىىلوان، صىىور اهر، عناتا،  يت حنينا، أراعىىي العيسىىاوي  الشىىرقي ، الاعيم، ج ل  

المك ر، العيسىىىاوي ، أم  و ا، أراعىىىي قري  الولج  التا ع  للقدس، مخيم شىىىعزا ، وادي الجوا،  

ت ما تسىىمم  ىىىىىىى”سىىل   ال  يع ” التا ع  لالحتالل  االعتداء علم أراعىىي   وكذل   ال ور. اسىىتمرِّ

دسىيين يي وادي الر ا     لدت سىلوان، كما واصىلت  لدي  االحتالل عمليات التجريش يي أر  المق

أن  لدي  االحتالل ال تسىىمل للمقدسىىيين  ال ناء أو   ومن الجدير  الذكر  عائل  عليان يي العيسىىاوي .

أي  توسىىع  منشىىاتهم السىىكني  أو التجاري  وتقوم  هدمها  حج  عدم الترخي ، رغم أنها ال تقع ي  

 .تصريل للزلس ينيين لل ناء يي مدين  القدس المحتل 
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يث اقتحمت قوات ح    و شىىخيدمهدم  يت الشىىهيد يادي أ -

االحتالل مخيم شىىىىىعزىا  يي القىدس وحىاصىىىىىرت  يىت  

الشىىىىهيد  مئات الجنود ثم شىىىىرعت  هدم جدران ال يت 

، ثم ،  عد أم جمعت األسىىرت كلها يي حجرت واحدتيدوي ا

ادت  أو إعأغلقت ال يت ومنعت أصىىىحا ه من اسىىىتخدامه 

وقد حدثت اشىىىت اكات  ين الشىىى ال المقدسىىىي ترميمه،  

 .وجنود االحتالل

 قرارات اإلبعاد..

واصىىلت سىىل ات االحتالل مالحق  الشىى ِّان والمحررين من   -

المسجد األقصم اإل عاد  كاي  أشكالها سواء عن خالل سياس   

، وكذل  إ عادهم  وحرمانهم من التواجد والصىىالت ييه الم ار 

يقد أصىدرت سىل ات االحتالل    ،عن القدس أو العىز  المحتل 

قرار إ عىاد مختلزى ، من  ينهىا خمس قرارات إ عىاد    17

قرارات إ عاد عن حي    8عن األقصىىىم وال لدت القديم ، و 

قرارات إ عاد عن مدين  القدس ألسىر    3الشىيج جراح،  

مدِّت   وتتزاوت  ،محررين، وقرار إ عاد واحد عن العىىىىز 

ومن  ين    ،قرارات اإل عاد ما  ين خمس  أيام وست  شهور

هنىىادي  المعلمىى   خىىديجىى  خوي ،  المعلمىى   الم عىىدين  

حلواني، الشىال خ ال الشىر اتي، المقدسىي جواد  رقان،  

 والشال مجد ك ها من الداخل الزلس يني المحتل.

 استيطان:

ي اني و ناء المايد من تواصىىل سىىل ات االحتالل الصىىهيوني  شىىكل جنوني التوسىى  االسىىت  -

صىىىىادقت جاللجن  المحلي  للتخ ي  وال ناءج يي  لدي  االحتالل،    5/1، يزي المسىىىىتو نات  

وحدت اسىىىىتي اني  جديدت،    3557علم عدٍد من المخ  ات االسىىىىتي اني ، تتعىىىىمن  ناء  

و حسىىل وسىىائل إعالم ع ري  تتعىىمن إحد  هذا الخ   إنشىىاء حي اسىىتي اني جديد من 
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ق   ين مستو نتي ججزعات هماتوسج وجهار حوماج جنول القدس المحتل ،  وحدت، ي  1465

وحدت استي اني  يي الحي االستي اني يي مستو ن    2092وتتعمن خ   أخر   ناء نحو  

 جالتل  الزرنسي ج وس  القدس المحتل .

  دول  االحتالل تصىىادق علم مشىىروو تهويدي عىىخم يي سىىاح  ال راق  صىىادِّقت  20/1 -

ل اإلسىرائيلي علم خ    ىىىىىىقيم   سىل ات االحتال

مليون دوالر، تهىدش لتبيير ال ىا   العمرانيِّ    35

لسىىاح  ال راق المالصىىق  للحائ  البر يِّ للمسىىجد 

ا لمىا نشىىىىىرتىه حكومى    األقصىىىىىم الم ىار . وويقى 

االحتالل، يإنِّه سىيتم تشىييد  نم تحتي  وشىاِّ مداخل  

ومخارج لسىىىىاح  ال راق، ور  ها  وسىىىىائل نقل  

عىىىىمن المشىىىىروو التهويدي ت وير  عام ، كما يت 

مرايا تعليميى  تشىىىىىجِّ  ال ل ى  اليهود من  الل  

المسىىىىىجىد األقصىىىىىم جمعىاهىد المع ىدج علم اقتحىام 

. وستققت   ميااني  الخ   من مخصصات مكتل رئيس واراء االحتالل وواارات  الم ار 

وجيا،  الحرل والتعليم والمالي  والداخلي  والمواصىالت والسىياح  والثقاي  والرياع  والتكنول

والهجرت، وجهاا )الشىىىا ا ( من أجل إنجاا هذا المشىىىروو التهويدي. وأياد رئيس حكوم   

االحتالل )نزتىالي  ينيىت(  ىأنِّ  جالخ ى  الخمسىىىىىيى  سىىىىىتسىىىىىاعىد علم ت وير ال نم التحتيى   

العىروري  ألحد جأقدس وأهمِّ األماكن  النسى   للشىعل 

اليهوديج، وسىتسىاعد علم وصىول العديد من الاوار 

ينج، ويا اعمىه. و حسىىىىىل موق  صىىىىىحيزى   ارخر

)إسىىىرائيل هاليوم(، يإنِّ عدد الذين وصىىىلوا لسىىىاح  

ال راق  ين   مليون    12،  لغ  2020  -2015حىىائ  

 جإسرائيليا ج.

  ل  مشىىىىىرووي تهويىدي عىىىىىخم يي محي   ىال الخليى  -

 شىكٍل يقسىا ا الامن   أيعىا    تواصىل سىل ات االحتالل

تسىخير كاي  إمكانياتها وأسىالي ها  تمهيدا  لزر  وقائ   

جىديىدت علم العىاصىىىىىمى  المحتلى ، و مس كىل مىا هو  
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مؤخرا ، أقرت ما تسىىىمم  ىىىىىىىى الجن  التخ ي  وال ناء” يي  لدي  و   عر ي وإسىىىالمي ييها.

مليون    40 م لغ  االحتالل، مشىىىىىروعىا  تهويىديىا  يي  ىال الخليىل أحىد أ وال ال لىدت القىديمى ،  

مشىىروو ا ال الخليل السىىياحي”، وقد    لدي  االحتالل أنه قد تم االنتهاء من وأعلنت  شىىيقل.

أنهت لجان التخ ي  عملها، ووعىعت الخرائ  واألمور اللوجسىتي ، و دأت  وعى  ارليات 

ومن الجدير  الذكر أنِّ  ال  ،والجرايات  من أجل تنزيذ هذا المشىىىروو خالل العام الجاري

يق ق يي الحائ  و ثاني أك ر األ وال وأجملها يي سىىىىور القدس  عد  ال العامود،    لخليل يعدِّ ا

. وير  محللون أن  البر ي لل لدت القديم ، ويقشىىكل المدخل الرئيس للمدين  وتاريخها العريا

تنزيذ مشروو سياحي عخم يي محي   ال هدش االحتالل الصهيوني من هذا المشروو هو 

متاحش ومراكا تجاري    هدش جذل السىياح  و سىاحات،  و قام  أسىواق،  الخليل، يتعىمن إ

مليون شىيقل،   40االحتالل رصىد م لغ   وتشىير مصىادر إلم أن  ،اليهودي  للمن ق  وتهويدها

رورا   حي األرمن وصىوال  إلم  ا هدش تهويد سى  ح  عمر  ن الخ ال ومن ق   ال الخليل، مق

 .حارت اليهود يي ال لدت القديم 

علم تهويد من ق   ال الجديد منذ عدت سىىنوات، من خالل النشىىا ات    لدي  االحتالل  تعمل  -

كما يهدش هذا المشىىىىروو إلم محاصىىىىرت قلل حارت   الثقايي  والزني  التي تقنظمها  المن ق .

النصىىىار ، وتهجير السىىىكان منها،  عد أن اسىىىتولت جمعي  اع يرت كوهنيم” علم يندق  

عمر  ن الخ ىال، و عىد تسىىىىىريىل ق عى  أر  مقىا ىل دير اإلم لاير وال تراء يي سىىىىىاحى   

ويقشىىىىرش علم  ،األرمن من أجل إقام  يندق عليها من خالل مسىىىىتثمر يهودي أسىىىىترالي

المخ   كال  من  لدي  االحتالل وما تسىمم  ىىىىىى اسىل   ارثار”، وعدت جمعيات اسىتي اني ،  

  وتواصىىىل   االسىىىتي اني.والتي شىىىرعت  واقمها والياتها يي تهيئ  المن ق  لتنزيذ المجم   

   هىدش محو الهويى  العر يى    ىاسىىىىىتمرار  سىىىىىل ىات االحتالل أعمىالهىا التهويىديى  يي القىدس

واإلسىالمي  ييها، وصىناع  نماذج واثار مصى نع  لتاييش التاريج، حتم تصى ل مدين  ذات  

مؤسىسىات االحتالل علم ر   القدس البر ي  م  شىرق ال لدت القديم    وتعمل     ا   يهودي.

إقام  مشىىىروو االقدس الك ر ”، وحسىىىم موعىىىوو القدس، حتم ال تكون عاصىىىم     هدش

   سى ع ا ا ،   12أن لل لدت القديم    ومما ين بي معريته هو   ،لزلسى ين يي أي مزاوعىات قادم 

،  ىال منهىا مزتوحى  وهي  ىال العىامود،  ىال األسىىىىى ىا ،  ىال الخليىل،  ىال الن ي داوود

وخمسىىىىى  أ وال مبلقى ، وهي  ىال الرحمى ،  ىال   ،  و ىال الجىديىدالسىىىىىاهرت،  ىال المبىار ى 

 زرد، ال ال المادوج وال ال الثالثي.ن الجنائا، ال ال الم



 

 

6 

 اعتقاالت وقتل وتنكيل:

انتهاكات جسىيم   حا أ ناء العاصىم  المحتل ،   2022شىهد شىهر كانون الثاني/ يناير الماعىي  -

قدسىىيين من خالل قمعهم واعتقالهم وهدم حيث صىىعِّدت قوات االحتالل من اعتداءاتها علم الم

   مناالهم.

ل الشىهر الما - اسىتشىهاد يلسى يني من مخيم   عىيسىجِّ

قلنديا لالجئين شىىمالي القدس المحتل ، وتسىىجيل نحو  

واحيهىا إلم حال  اعتقىال يي العىاصىىىىىمى  وعىىىىى   220

رمى      المسىىىىىجىد األقصىىىىىم الم ىار  جىانىل انتهىا  حق

     واقتحام ارالش ل احاته.

إثر اقتحام العشىىرات من قوات االحتالل لمخيم قلنديا  -

لشىىىىهر شىىىىمالي القدس يي الرا   والعشىىىىرين من ا

الماعىىي، وإغراق المكان والمناال والشىى ِّان  الرصىىا  والقنا ل الصىىوتي  والبااي ، اختنا  

ا( حينما كان يي   57العشىىىرات  باا االحتالل السىىىام، من  ينهم الزلسىىى يني يهمي حمد ) عام 

نققىل إلم إحىد  مشىىىىىايي رام ك، وهنىا  تم اإلعالن عن ويىاتىه و  عالج داخىل إحىد  العيىادات.

   دا اختناق ا  باا االحتالل السام.واستشها

 220شىر   ومخا رات وجي  االحتالل نحو   لتاعتق -

يلسىىى يني ا من مدين  القدس المحتل  وعىىىواحيها خالل  

وتعرِّ     ،الشىىهر الماعىىي، من  ينهم أ زال وسىىيِّدات

 ع  المعتقلين خالل عملي  اعتقالهم للعرل والتنكيل  

ا أثناء اقت  يادهم والتحقيا  من ق ل جنود االحتالل وأيعىى 

   معهم، منهم مقصا ون  رصا  االحتالل الم ا ي.

لىت القىدس المحتلى    ىالنسىىىىى ى  لالشىىىىىت ىاكىات يقىد   - سىىىىىجِّ

رت   60وعىىواحيها نحو   خالل الشىىهر نق   تماس مكرِّ

الماعىىىىي، حيث شىىىىملت هذا المنا ا ارتي   حاما،  

الشىىىىيج جراح، ال لدت القديم ، أ و ديس، العيسىىىىاوي ،  

مخيم قلنىديا، سىىىىىلوان،  يىت دقو، الرام، ق نى ، ال ور،  

المسىىىىىجىد  ىال العىامود،  لىدت شىىىىىعزىا ، ج ىل المك ر،  
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الحتالل يي حي الم ار، أمام منال رئيس  لدي  ا، واد الجوا، صىىور اهر،  األقصىىم الم ار 

هحدشىىاا”، حديق  االجرس”، انحالت شىىمعون”،  القدس، مسىىتو ن  امعاليه أدوميم”، اج عون  

  مستو ن  االتل  الزرنسي ”.

أقصىىيل خالل الشىىهر الماعىىي نحو عشىىرين يلسىى ينيا   -

 رصىىىىىا  االحتالل واعتىداءات المسىىىىىتو نين التي لم  

تتوقِّش، إلم جانل حاالت االختناق التي ال يقمكن حصرها  

المتكررت   االقتحىىامىىات  البىىاايىى ، خالل   قنىىا ىىل االحتالل 

  لقوات االحتالل لل لدات والقر .

وتصىىىد  الشىىى ان العتداءات االحتالل من خالل عمليات  -

رشىىىىىا الحجىارت والاجىاجىات الحىارقى  واأللعىال النىاريى  

   يصل من العمل..  حتالل ومستو نيه. اتجاا جنود اال

يقد تم أصىدرت سىل ات االحتالل قرارات  من  السىزر وتجديد أخر  خالل الشىهر الماعىي،  -

تجديد من  سىزر كل من المقدسىيين  ناصىر الهدمي، حمات  

اغير، ورامي يىاخوري، كمىا تم تسىىىىىليم المعلمى  هنىادي  

ا. ا  من  سزرها أيع   حلواني قرار 

لصالح  المقدسية حمالت جمع التبرعات

 ريين جئين السوالال
أ لا ناش ون مقدسيون م  نهاي  شهر يناير الماعي  -

،  حمل  جم  ت رعات خاص   أهلنا الالجئون السوريون 

ير من األحياء المقدسي    ث مل  يي ك وقد تم تنزيذ هذا الح 

حتم المستهدي  منها كحي سلوان وحي الشيج جراح 

  و لدت الاعيم نينا وحي  ئر أيول وسلوانك يت ح وقراها دسإعاي  ل اقي أحياء  يت المق

يعَّال  وقد أكثر من مليون شيكل وما تاال هذا الحمل  ، وقد جم  المقدسيون ...... وغيرها

االقت ق وال  وتأث  ا ك ير   ، سواء  يي الشارو المقدسي أو  ين أهلنا السوريين كذل . ر 
 

 .... انتهى 


