
 

 

 



 

 

م حول االعتداءات الصهيونية 2022( 4) إبريل نيسان هرش من  ولاأل  تقرير األسبوع

 الُمباركالمسجد األقصى  على مدينة القدس و

 : الُمباركالمسجد األقصى االقتحامات واالعتداءات على 
 :الُمبارك األقصى  للمسجد  اليومية  شبه  اقتحاماتها االحتالل أذرع  تتابع

  وأدى  ،الُمباركالمسههجد األقصههى   صهههيون  مسههتو ن  630 اقتحم أبريل  شهههر  بداية منذ -

ا  صهههههلوات    المقتحمون   المن قهة   عنهد  تلموديهة  و قوسههههه 

 األسهههبوع وخالل  ،الرحمة  باب مصهههلى  قرب الشهههرقية

  ” حههاخههامههات “  كبههار  من  العشهههههرات  اقتحم  المهها ههههه 

  ، الُمباركالمسهجد األقصهى   الدينية  والمعاهد  المسهتو نات

 لمت رف   ”حهاخهاميهة  قمهة“  إلى  أقرب  كهان  اقتحهام  ف 

  المحها هههههرات  من العهديد  وعقهدوا  الدينيهة،  الصههههههيونيهة

 العبري، ”الفصهه   عيد“لههههههه  ”التح ههيرية“  والنقاشههات

 زعيم  قهدم  كمها  المبهارك،  رم هههههان  21-15  يوافق  الهذي

  لبها    موريس  رفهاييهل  ”الهيكهل  جبهل  إلى  العودة“  حركهة

  قربان“  بتقديم  لجماعته  للسهما  االحتالل لشهر ة رسهميا  

  أبريل /نيسهههان  من 15  الموافق  الجمعة  مسهههاء  ،الُمباركألقصهههى المسهههجد ا  ف   ”الفصههه 

 .الجاري

 االحتالل، مخابرات من  عناصر 5 بينهم من مستو ن، 200  نحو  األقصى  اقتحم 31/3  ف  -

 المشهاركين  بين من  وكان الشهرقية،  األقصهى  سهاحات  ف   يهودية  صهلوات    منهم  العديد أدى

  عدد    بحماية  األقصهى اقتحم الذي  غفير، بن  إيتمار المت رف"  الكنيسهت" ع هو  االقتحام ف 

 .االحتالل قوات  من كبير

ا  الُمباركالمسههجد األقصههى   شهههد 4/4 وف  -   اقتحام 

  كبههار   من  مجموعههة    فيههه  شههههههارك  الخ ورة،  بههال 

وعشهههههرات المت رفين اليهود،    االحتالل،  حهاخهامهات

  المنظمات  تح ههههيرات  مناقشههههة االقتحام  وت ههههمن

  اليهودي، "  الفصههههه   عيههد"  القتحههامههات  المت رفههة



 

 

  القيادية   الحاخامات سههل ة  إحياء إعادة على  تعمل الت "  الفصهه  قربان" تقديم  و ههرورة

يههدعونههه قههدم رييس  ،اليهودي  للمجتمع " المعبههد  جبههل  إلى  العودة"  حركههة  وتههيكيههدا  لمهها 

 15  الجمعهة  مسهههههاء  القربهان  لتقهديم  االحتالل  شهههههر هة  إلى  لبه ا  موريس، رفهاييهل  المت رف

  لتحقيق    لبه بين قال  بوك فيس على لموريس  منشهههور  وبحسهههب  ،2022  إبريل/نيسهههان

 ههذا،  ل لبهه  االحتالل  شهههههر هة  رفض  أن  وقهال  ،"األمهاكن  أقهدس ف   اليهوديهة  العبهادة ذروة"

ا لليهود  معادي ا"  سهلوك ا  يشهكل   إصهرار   موريس وأكد ،"العرب   لإلرهاب مخزي ا  واسهتسهالم 

 العبري،"  الفصههههه   عيهد"  عشهههههيهة"  المعبهد" ف   إال  يتم ال   قس  وهو  القربهان،  تقهديم  على

 .حيوان  قربان ذب   ويت من

المسهههجد  أرجاء  ف   تجولوا  مسهههتو ن ا، 164  الُمباركالمسهههجد األقصهههى   اقتحم 3/4 وف  -

 .االحتالل قوات  بحماية الُمباركاألقصى 

 مواسم العبادة:، وعدم مراعاة  األقصىعن    تنكيل بالمصلين، وإبعاد
 معاهد   الب  بينهم  المسهههتو نين، لعشهههرات  الحماية  الشهههر ة فيه  أّمنت الذي الوقت ف   -

  السههابق  االحتالل  ”كنيسههت“ وع ههو االحتالل  حكومة ف   وموظفون وجنود و ههبا   دينية

 واإلجراءات القيود  من  سهههلسهههلة فرض  عن  أعلنت االحتالل  سهههل ات فإن  ،”غليك يهودا“

 شههر من األولى  الجمعة خالل  الُمباركالمسهجد األقصهى و  للقدس الوافدين  المصهلين  بشهين

 أما  تصهاري ، دون الرجال  من  عاما    الخمسهين فوق  هم من دخول وحددت  .الُمبارك رم هان

  فقهد  عهامها    50و  40  بين  مها  أعمهارهم  تتراو   الهذين

م   فيما  بتصهههري ،  إالّ  الدخول  من  منعتهم   للنسهههاء  سهههُ

 من  فهإن  عليهه،  وبنهاء  .قيود  دون  بهالهدخول  والفتيهات

 40الههههه دون وحتى  عاما    13 بين  ما  أعمارهم تتراو 

  لما  وسهيخ هعون  العاصهمة، دخول  من  سهيُمنعون  عاما  

 القدس  مدينة  ف   وسواء. ”األمن   الفحص“بهههه  يسمى

 تعّر هههوا شهههعبنا  أبناء  معظم فإن  المحتلة،  ال هههفة أو

  معتقالت   ف   اإلداري  أو  الفعل   والسهههههجن  لالعتقههال

 دخول  من  ”أمنيها  “  سهههههيُمنعون  فهإنهم  وبهذلهك  االحتالل،

 .الُمباركالمسجد األقصى   وهو  قلوبهم، إلى  األماكن أحبّ  ف  والصالة القدس



 

 

المسههجد األقصههى   عن  فلسهه ينيين  بحق إبعاد أوامر 5 صههدرت  الما هه ،  األسههبوع خالل -

 االحتالل مخابرات  فقد سههلّمت  .شهههور  وسههتة شهههر بين  تراوحت  مختلفة  لفترات    ،الُمبارك

  قرارا    بكيرات، ناج .د  الُمباركالمسهههجد األقصهههى    وشههه ون القدس أوقاف  عام مدير  نايب

 عن اإلبعاد االحتالل  جدد  كما ،أشهههههر  سههههتة لمدة  الُمباركالمسههههجد األقصههههى    عن بإبعاد 

 الرحمن عبد الشهههي   القرآن، لتحفيظ  ثابت بن زيد  مركز  لمدير الُمباركالمسهههجد األقصهههى  

 تم  فقد  عصهب،  أبو أمجد  المقدسهيين  األسهرى  أهال  لجنة  رييس أما أشههر،  4  مدة  بكيرات

 .الُمباركالمسجد األقصى و العامود  وباب  القديمة البلدة عن شهر لمدة إبعاد 

المسجد األقصى   عن  العباس   إبراهيم  المحرر األسهير  بإبعاد  قرارا   االحتالل  سهل ات أصهدرت -

بّان أحد  بإبعاد  قرارا    أصههدرت كما  القادم،  تموز شهههر  نهاية حتى  الُمبارك   المقدسههيين   الشههُ

 .شهور لعدة

  قرار  27 االحتالل  سههل ات  إصههدار حلوة وادي  معلومات مركز  رصههد اإلبعاد، قرارات حول -

المسهههههجهد   عن  إبعهاد   قرار  20  بينهها  من  ،2022 مهارس/آذار  شههههههر ف   القهدس  عن  إبعهاد

 .الُمباركاألقصى 

 أخبار متفرقة:
  باب  محي   ف   الفلسه ينيين  الموا نين على  اعتداءاتها، اإلسهراييل  االحتالل قوات  اصهلتو -

 االحتالل العتداءات  الشههههبان  وتحدي  ثبات وسهههه   المحتلة، القدس مدينة  وسهههه   العامود،

 لجنود  مكثفا   وانتشههارا    االحتالل،  لقوات اسههتنفارا  العامود  باب  من قة  وشهههدت  ،وإرهابهم

  حواجز االحتالل قوات  ونصههبت  .البوليسههية  الكالب وحدة برفقة  التيهب من  وحالة االحتالل

 كمها  المحتلهة،  القهدس  بمهدينهة  الجوز  واد  وح   األسهههههبها   بهاب  بين  الواصهههههل  ال ريق  على

 الشهبان  بين  مواجهات  العامود  باب سهاحة  من قة وتشههد .السهاهرة  باب محي  ف  انتشهرت

 والرصاص  والصوت،  الغاز قنابل وت لق الشبان تالحق  الت  االحتالل،  وقوات  الفلس ينيين

 عنهاصهههههر  نصهههههبتهها الت  الحهديهديهة الحواجز أنّ   بهالهذكر  والجهدير .  بهالم ها   المغلف  المعهدن 

 سهاحته، ف   الفلسه ينية البشهري الوجود  منع  ومحاوالت  العامود،  باب  ف  االحتالل شهر ة

 . الزمن من  عام   حوال  قبل  ،(العامود  باب  هبة) أحداث بتفجر  تتسبب قد

 قتهل  على  يحرض  االحتالل،  لهدى  ،(بهارليف  عومير" )اإلسهههههراييل "  الهداخل   األمن  وزير -

 .بهم  والتنكيل  الفلس ينيين



 

 

 مدينة ف  مظاهرة ف (  نتنياهو  بنيامين)  السهابق اإلسهراييل  االحتالل  حكومة شهارك رييس  -

  والعمليات  األمن   الو ههههع على احتجاجا    ،م6/4/2022 األربعاء  مسههههاء  المحتلة، القدس

 مدينة ف   عناصههههرها اسههههتنفار  أعلنت االحتالل قوات أنّ   عبرية  مصههههادر  وبيّنت  .األخيرة

 مسهيرة  ف   المشهاركة  ،(نتنياهو)  السهابق االحتالل حكومة وزراء رييس  نيّة  بسهبب  القدس؛

،    السهابعة  السهاعة  عند  لليمين  رفعت االحتالل وشهر ة قوات أن م. ويذكر6/4/2022مسهاء 

 األحههداث  إثر  المحتلههة،  القههدس  ف   التههيهههب  درجههة

 شههههههر  بداية منذ  العامود  باب  من قة  ف   المتصهههههاعدة

  تحت   منه  بالقرب  هخمة قيادة  غرفة  وأقامت  رم هان،

 .الخاصة االحتالل شر ة عناصر  حماية

 

 القديمة:العمود وهو أحد أبواب القدس   باب
 الوحيدة التصهعيد  نق ة  الُمباركى  المسهجد األقصه  يكن لم -

  بدأت  رم ههههان  شهههههر بداية  فمع  المحتلة،  المدينة ف 

  باب   سهههاحة  ف   القيود فرض بإعادة االحتالل  سهههل ات

  ومنع   المقهدسهههههيين،  من  إلفراغهها  محهاولهة  ف   العمود،

  ليال   ف   السههههاحة ف   البقاء من  المقدسهههه   الشههههباب

 الهبة اندالع إلى  أدت الت   الق ههههايا  من  واحدة  السههههاحة كون  من الرغم وعلى  رم ههههان،

 الثان  للعام التجربة  رتكر  االحتالل سل ات أن  إال  الشاملة ف  األعوام الما ية،  الفلس ينية

 االحتالل  قوات و ع  أثر على الساحة،  ف   عنيفة مواجهات   اندلعت 3/4  فف  التوال ، على

 الموجودين  على واعتدايها  بكثافة  مسههاء    وانتشههارها  السههاحة،  أ راف ف  حديدية  حواجز

 االحتالل  خارجية وزير  اقتحم  نفسه اليوم  مساء وف . مقدسيين 5  اعتقال إلى  أدى ما  فيها،

 ولم  .للسهاحة  كامل شهبه  إغالق إلى  أدت  مكثفة،  أمنية  بحماية  العمود  باب سهاحة البيد  يايير

  أمنية   غرفة  إقامة على  عملت بل فق ، المقدسهههه  الوجود  بعرقلة االحتالل سههههل ات  تكتف

 إلى القدس  شه ون  ف   متخصهصهون وأشهار  العمود،  باب  سهاحة محي   ف   الميدانية  للقيادة

 إلى أدت  ممارسههات  وه .  المحتلة القدس ف   المواجهة  تصههعيد  تتعمد االحتالل  سههل ات أن

 إصههابة  إلى  أدى  ما  والتراوي ،  العشههاء صههالت   انتهاء  عقب 4/4  ف   المواجهات  اشههتعال



 

 

  أثر  على  العمود،  باب محي  ف   شهبان  سهتة االحتالل قوات  اعتقلت  5/4  وف .  مقدسهي ا 17

 .التوال   على الرابع  لليوم  االشتباكات تجدد

 تة لالحتالل:استعدادات مبي  
  إال  ليس  الما هية  األسهابيع ف  االحتالل  سهل ات  به  قامت ما  بين  السهابقة  المع يات  كشهفت -

 األمن وزير أعلن  30/3  فف  واألقصهى، للقدس اسهتهداف من  به  تقوم ما السهتمرار مناورة

 قوات من  إ ههافية لوحدات الفوري التجنيد  عن بارليف  عومر االحتالل  حكومة  ف  الداخل 

. االحتالل  جيش  لهدى  الهدايمهة  الخهدمهة  ف   نظهام   جنهدي  300  وتجنيهد  ،"الحهدود  حرس"

  المنا ق   مختلف  ف "  المدن  الحرس" وجود وتوسههههيع  فت  سههههيتم  بينّه  بارليف  وصههههّر 

  قيادة  قرار  بارليف إعالن  وسههبق.  المسههتو نين أمام  الت وع  باب فت   وأعلن  الفلسهه ينية،

  أي  ت ويق  سهياق  ف   الغربية، ال هفة إلى  قتالية  كتيبة  14  بهههههه الدفع  اإلسهراييلية، األركان

 ألغت االحتالل  سههل ات بين  عبرية إعالم  وسههايل  كشههفت  سههبق  ما  جانب وإلى. قادم تصههعيد  

  ف   المواجهات واشههتعال  اسههتهدافهم، من خوف ا  المحتلة، القدس ف  االحتالل جنود جوالت

 .المحتلة القدس  من متفرقة  أحياء

 القدس  مع  التفاعل
 ف   شههعبية ، مسههيرة    ف  األردنيين آالف شههارك 1/4 ف  -

 معركهة  ذكرى  مع  بهالتزامن  عمهان،  األردنيهة  العهاصهههههمهة

 من  الجمعة صالة بعد المسيرة  وان لقت  ،54 هههال  الكرامة

ا  الحسههين ،  المسههجد  أمام ا  للمقاومة دعم    للت بيع  ورف هه 

 إجماع المسههيرة ف   المشههاركون  وأكد.  االحتالل دولة  مع

  الحكومهة   و هالبوا  الت بيع،  رفض  على  األردن   الشهههههعهب

 .االحتالل  مع  المبرمة  االتفاقيات  بإلغاء األردنية

الكويت  للمبارزة  محمد   المنتخب العب  انسهحب 5/4 ف  -

الف هههههل ،  من  ب ولهة  العهالم  للمبهارزة  المقهامهة  ف  مهدينهة  

ا  لمواجهة  العب "إسههراييل "،  وهذا  الموقف  دب  رف هه 

ليس األول  ف   مسههيرة الالعب  الكويت ؛  إذ  انسههحب  سههابقا  من  ب ولة  العالم للمبارزة  ف   

ا  لمنازلة  العب "إسراييل "،  وشهد موقف  الف ل  احتفاء    شعبي ا  هولندا عام 2019 رف  

 ورسمي ا  كويتي ا  وعربي ا.



 

 

المسهجد  ف  الجمعة صهالة ي دون  مصهل    80000  -

  رم هان: أدى  من األولى  بالجمعة  الُمباركاألقصهى  

 القهدس  من  فلسههههه ين ،  مصهههههل    80000  حوال 

 الجمعة صههههالة  المحتل، والداخل  الغربية  وال ههههفة

المسجد   رحاب  ف   الف يل  رم ان  شهر  من  األولى

 اآلالف  بدأ الفجر  سههاعات ومنذ.   الُمباركاألقصههى  

المسههههجد األقصههههى   إلى بالتوافد  الفلسهههه ينيين  من

  هههمن(  القسهههم فجر) ف  شهههاركوا  حيث  ،الُمبارك

 .(العظيم الفجر)  حملة

  اخلد"  الفصهه  قربان"  ذب:  الخ يب  كمال  الشههي  -

  الهيكل " إلقامة االحتالل مخ    همن ييت   األقصهى

 ".الثالث

بل  تتفاعل داخل القدس والخليل والمدن الفلس ينية الرييسية (العظيم الفجر) حملةتزال ما  -

ان  وا والمغرب والجزاير ...... وغيرهها من العواصهههههم العربيهة   وإسههههه نبولنتقلهت إلى عمه 

 إلسالمية.وا

هيية علمايية خارج فلسههه ين فتوى ب هههرورة االعتكاف ف  المسهههجد  50أعلنت أكثر من   -

وه  ف   عبادة  االعتكافاألقصههى المبارك  وال شهههر رم ههان المبارك، على اعتبار أن 

ى المبارك تخت االحتالل ترتق  للربا  وعبادة المراغمة والحراسهة ف   حالة المسهجد األقصه

ا مع تعال  صهيحات الخ ر والتهديدات باقتحامات ُكبرى للمسهجد سهبيل   تعالى ، خصهوصه 

ا لمسههرى رسههول  األقصههى المبارك واسههتعدادات لتقديم قرابين حيوانية ونثر دماءها تدنيسهه 

   صلى   عليه وسلم.

  حتى  الُمباركالمسههجد األقصههى    ف   باالعتكاف  لالسههتمرار  مباركة  ةيسههدقم دعوات  أُ لقت -

 من  مناصههههريها بحشههههد  المزعوم ”الهيكل“  جماعات  وتسههههتمر  ،رم ههههان شهههههر  نهاية

 العبري ”الفصه “ عيد ف  القادم األسهبوع  الُمباركالمسهجد األقصهى  القتحام  المسهتو نين

 .باحاته ف  العيد ”قربان“  وذب  رم ان،  22-15 يوافق الذي

 ... انتهى


