
 

 

 



 

 

م حول االعتداءات 2022( 4) مارس نيسان هرش من لثثاال األسبوعب خاص  تقرير

 الُمبارك المسجد األقصى الصهيونية على مدينة القدس و 

 : الُمباركالمسجد األقصى االقتحامات واالعتداءات على 
 

تضاااا جرائم المئاوطنااااتمدعومئاوطنجمطومئطمئ  ئئ

أذ عئاالحتال ئضااانئاوطنااامنئالمبااا ئاوط    ئط ئئ

ئئئئ((،جونئاوربااائاور   ))نخم ئط ئونااط ئئ ماوذ ئط َّ

م نااااود ئمندائجل ئاوطناااامنئالمباااا ئاوط    ئمجل ئئ

ماا طااائطع طاا ائئ هااانئ هوااق،ئ ماوط ا داا ائ اوط ا دومئ

ئئ)اوهو ا (ئ ا وانجمتئوت  والئاالمتحا طا ائماوتحضاااااو ئ

،ئهيئأحناثئ  و تئ بانع ا ئمت  رع ا ئعحمئم  ئطح يئئوتانومئاوا ا ومئهيئاوطنامنئالمبا ئاوط    

اوطنامنئالمبا ئاوط    ،ئمهيئاومهائاوطا  لائبان ائنجماائمهت ملئجلط لئهلنادومئماوطنالطومئ

 ضااااا م تئت  والئاو  ا دئماالجت ا الئدما ئااااااه ئ طضااااا مئاوط ا   ،ئجل ئاجت ا  ئأمئاو  ا دئئ

ماوط ثئهيئاوطنامنئالمبا ئاوط    ئامئئئئماالجت  ال

اون عئاوماميئال   ئهر ووائضااااانئاالمتح ط ائاوومطوائئ

ماوطمناطوا،ئم  ورر ئ نأئاواا  ائاوطاننايئونجطهمئجننئ

طمئاااا  ائاوناخ ئاورلنااادوعيئاالجت  الئ نأدئطمئوممئئ

اور اا ئطمئااه ئ طضا مئاوط    ،ئجلطد ئأمئاالحتال ئئ

 ئالماخ ئطمئااه ئالئوناطائ  الجت  الئالالئهيئاوراائ

 طضااااا مئاوط ا   ،ئم ومئطحا مالائالمما الئطع ئئ

االجت ا الئمتممواقئاوطرت رومئوطنااااا مانئأخ لئالالئأمئ



 

 

ائطمئوولاائاورا اااااا ئطمئئئ50االجت ا الئمومئ ادجانانئأما ئطمئئ ئ ا الجت ا الئاجت ا  د طرت راد ئ انأمائهرالد

 طضااا مئئ15ومطرائئ،ئالط ئاوذ ئعتجئجعقئاجت  الئط ئوزونئجمئ ال ائآالالئطرت الئوولائا طضااا م

اوذ ئ نأائهوقئأحناثئطح مالائمعمنئاالحتال ئتر وغئاوطناااامنئالمباااا ئاوط    ئئومماوط    ،ئاو

ائوالمتح ط ائاو   لئاوتيئوتمئاونجماائوه .  تحضو د

اوطنااااامانئالمبااااا ئ لغئالمطا ويئجاننئطاتحطيئئ -

ئالناااا معئاو  عيئطمئ طضاااا مئئخال ئاوُط    

دئامتحطمائاوطنااااامانئئئئ458ئئاوط ا    طناااااتمدعا 

اوط    ئخال ئالن معئاو  عيئطمئاه ئئئئالمب 

4. 

اوطنااااامانئالمبااااا ئ لغئالمطا ويئجاننئطاتحطيئئ -

خال ئخطنااائأو مئجونئاوربااائاور   ئئئاوُط    

ئئ4625 مطاد ئموا ناااااواد ئبااااار اد ئحواثئ لغئاوراننئئ

 طاتحم.

البا  ائخال ئاجتنالاائاالحتال ئجل ئاورلنادوعوومئهيئاوطنامنئئئ200اودماممئاود وائتر طلائط ئ -

 .المب ئمطحودق..ئطمئالحنئمحت ئاوخطوس"

  وتزاطمئط ئئاوُط    اوطنامنئالمبا ئئهيئطت  رائوتحضاو اائ"طع ط ائاوطر ن"ئوالجتنالئجل ئ -

اورباااااا"،ئهريئئ نجااائاوطع طاا ائئئئ6/4"جواانئ

اوطنامنئالمبا ئئاوطتد هائمطهم ا ئالو ئامتح مئ

 ا وتزاطمئط ئاوروان،ئمتضاااااطمئا جالمئئئئاوُط ا   

ئبارو ،ئهيئالاا  تئالو ئط  زوائئ بام تئوخ مال 

تاانومئ"اوا  ا م"ئهيئطخددها ئوهاذائاورا م.ئمهيئئ

اوطر اان"ئجمئ  عاا طجئئئئ7/4 أجلعااائ"طع طاا ائ

هيئأو مئئئاوُط    المباااا ئئ ئولطناااامنامتح ط ته

"اورباا"،ئمتضاطمئاو  ع طجئطاا   ائح خ ط ائئ

مطتد هوم،ئهيئطح موائو ه ئأجنانئاوطاااا   ومئئ



 

 

 هيئأو مئاورونئاور   .ئئئاوطنمنئالمب ئاوُط    هيئامتح ط ائئ

ممبااااالاائطحا مالائاوطع طا ائاوطتد هاائئ -

ئئ12/4المع عئاوطناتمدعومئ تانومئاوا ا ومئهريئ

طا ائاوطر ان"ئجمئط ا هااائطا وواائئأجلعاائ"طع 

وطمئوانمئ"اوا   م"،ئتباا ئالو ئجااا تئآالالئئ

)عاحامئئ أطا وا اي(،ئئئئ3,100ااااااوا ااا ئ نمال ئ

اااااو  ئئئئ800ماااااطلائم لطائاوط  هاائط لغئئ

وناااااتدو ئئئئ250)عحمئئ وطمئ أط و ي(ئ نمال ئ

ئاوُط    اوطنامنئالمبا ئئالنخ  ئاوا   مئالو ئ

ئطمئنممئذ حق.

ئئاومطرائوممئئئئمط ئاووممئالم ئولرونئاور   ئهي -

االحتال ئئئئ15/4 مماائ ئاوطناااااماانامتحطااائ

اوطنامنئالمبا ئجل ئأ  ئاعته لئباالتئاورم ،ئمجطلائجل ئالعه لئاو   دئهيئئاوُط    المبا ئ

،ئطنااااتخنطائاو باااا يئاوطرنعيئاوطرلالئ  وطد دئممع   ئاور زئم ذاذئاورلر ،ئماااااهنئئاوُط    

 ائاوط ا دومئطمئناخلاقئمتحمولهمئئطلائاالمتحا مئتانعوسئمماائاالحتال ئاوطبااااال ئاوا ليئماجتاا  ئئ

مت ناو ئجننئ  و ئطمئاا   و ئئئاوطنامنئالمبا ئاوُط    الو ئط ا زئاوتحاوق.ئمالو ئم عائتنعوسئئ

اوطناااامنئالمباااا ئهلناااادوعيئطمئناخ ئئئئ500  عحمئاوطباااال ئاوا لي،ئاجتالائمماائاالحتال ئئ

ود ئ م احئطتر متا.ئئهلنادوعئئئ180،ئهوط ئنام ئاوهال ئالحط ئاورلنادوعيئالبا  ائأ   ئطمئاوُط    

اوطنااامنئم ااااالئطتخباااباااممئهيئاااانممئاوانسئ دمئاالحتال ئح م ئالعه لئح وائاو   دئهيئئ

،ئماجت  الئطل ائاورلناااادوعوومئناخ ئاوطناااامنئم  ئاعدالمئاالمتح ط ائهيئاوُط    المباااا ئ

ئ،ئاوتيئتتحض ئوه ئأذ عئاالحتال ئمتتمجنئأمئت ممئ  ورا.17/4/2022

ئمباا طناامنئالولامتح مئئمئئمئاوطنااتمدعئ))جونئاوربااائاور   ((ئعرذئئط ئونااط ئا ئمهيئأم ئأو مئئ -

جطلائمماائاالحتال ئجل ئتدطومئامتح ط ائاوطنامنئج  ئطاا   ائئ17/4ئئوممئالحنئهيئاوُط    

طمئاوطباالوم،ئالالئأمئئاوطناامنئالمباا ئاوُط    طل ائجع باا ئاوااا دا،ئاوتيئح موائاله ا ئئ

ئاوُط    اوطناامنئالمباا ئئمائاود مئاوطننوائالو ئاوطعداائاوااا موائطمئئناانَّئئ  عمائمنئئاوطرت روم

ائهيئناا ح ائاوطناامنئاوااا موا،ئمأنائالم الاائاوط ا دومئئ  وحم  تئماو نمئاوذ ئ  مئطمممندئ

ئمباو ئئ40الو ئتدخو ئنخم ئاوطناتمدعومئعحمئئ نمواا،ئمالم   ئاوطناتمدعومئجل ئاناتخنامئطنا   



 

 

ئ545عحمئئئاوُط    اوطنااامنئالمبااا ئطعرهمئطمئأنالئاوبااالماائاووهمنوا،ئم لغئجننئطاتحطيئئ

 طنتمدعد .ئئ

طنااتمدعد ،ئط ئانااتط ا ئالوالمئئ561ئئاوُط    المباا ئاوطناامنئئامتحمئئئ18/4ئئوممئاال عومئئمهي -

اوطنااامنئالمبااا ئطنااا  ئاالمتح مئ  و نمئماوحم  ت،ئمااااهنئاالمتح مئاناااتخنامئاوطرت رومئهيئئ

ا     ئاوباااامتيئوطع ئاوطنااااتمدعومئطمئأنالئباااالماتهمئاووهمنوا،ئم ثئاو جائهيئئاوُط    

ئط  ااااا ،ئئملم هم،ئالو ئم عائانااااتخنامئاوطر مر ائاوع  وائمانااااتهنا الئمعمنئاالحتال ئ ااااا   

ئطاااننتئأط مئأ ماائئ ،ئئاوُط    اوطناامنئالمباا ئماناات اائمماائاالحتال ئاالمتح مئ ر قئمومن 

 .ئاوطنمنئالمب ئاوُط    مج ملائمبم ئاوطبلومئطمئخ  جئاو لنتئاوانوطائالو ئ

تخنامئطناااتمدعد ،ئمنااادئانااائئئ622ئاوُط    اوطنااامنئالمبااا ئامتحمئئئ19/7ئوممئاو ال  لئئمهي -

ماوطر مراا ائ اوبااااامتيئ وإل  اا  ئ اوط ا دومئ

اوع  وا،ئم حناائطا د ئبام تئ ثئاوط ا دممئئ

خد  د ئولع دقئئاوُط    اوطناااامنئالمباااا ئهيئ

  ناااامئ ت لائاواناااا مئ"أ مئج ونت"ئمأبااااماائ

بااااا ه اائا عذا ،ئط ئنه ئاوطناااااتمدعومئالو ئئ

اوه ائطمئطحودئاوطبااااال .ئمما مئاوطرت رممئئ

 ع  ئاوزم جئهيئطناااا  ئاالمتح مئور ملائتمم ئئ

اوطنامنئالمبا ئئاوطاتحطوم،ئاوذومئونخلممئالو ئ

حر تئهيئنو مئأنالهمئاودامسئاووهمنوائئئاوُط    

وخ باائ اااااا"اوطر ن"،ئط ئنه ئاا دائاالحتال ئئا

طناااتمدعد ،ئمنااا جائطناااو امئمومئتناااطائوهمئئ30الو ئتالو ئجننئاوطاتحطومئهيئ  ئهمجئالو ئ

ئ  وتممالئلنالئاوبلماائاووهمنوائاورلعوا.

؛ئهيئاووممئاو ا  ئالمتحا طا ائجوانئ"اورباااااا"ئاووهمن ،ئئ2022عونااااا مئئئئ20ال  را لئئوممئئ -

دئواتحطممئئ1180 المبا ئئاوطنامنطناتمدعد ئئئ1180:ئامتحمئئاوُط    المبا ئئمناوطنائطناتمدع 

،ئوممئال  ر ل،ئطمئ  ائاوطر   ا،ئمناااادئحباااا  ئولطباااالومئماالجتنالئجلوهمئمجل ئئاوُط    

اوط ا د ا،ئمالبا  ائجننئطعهم،ئممنادئاعتاا  ئمانا ئواماائاالحتال ،ئمذو ئ حناائط ئأه نائئ

ط ائج  ئطمطمج ائ  و تئمطتت ووا،ئمأم ائئ قئالمم الئا ناااالطوائهيئاوانس.ئمم ائاالمتح 

ممالائنا ورائمنادئخمالئم جائاوطناتمدعومئاوطاتحطومئمُ ج هم،ئ نا ائطمبالائاوط ا دومئئ



 

 

اوطح بااا ومئهيئاوطبااال ئاوا ليئالناااتخنامئأنااالمائ)ا     ئاوبااامتي(.ئمولوممئاو  وثئجل ئ

يئاوطعداائاواا موائطمئطنا  ئاالمتح مئهئاوُط    المبا ئئئاوطنامناوتماوي،ئز عئاوط ا دممئهيئ

اورمالقئاوحم وائماوزم موا،ئ ط ئع  مائجننادئطمئاوطنا طو ئاوطرنعوا،ئئئاوُط    المبا ئئئاوطنامن

،ئناه ئجل ئاوطناتمدعومئاالمتح مئاوُط    اوطنامنئالمبا ئمو ّمئتر وغئمماائاالحتال ئو  ح ائ

اوطنااامنئ ئامتحطائئاوانسئ دّمئمماائاالحتالج  ئطنااا  اائأخ ل.ئمأه نئط انااا ئطمم ئطنوعائئ

مأم ائجطلو ائتطاااااودئهوقئ خ اجئئهيئناااا جائط   تئطمئباااا  حئاووممئئئاوُط    المباااا ئ

اوممائعرنااااق،ئه ضااااائمماائاالحتال ئئاوطباااالومئطعقئتطهونادئالمتح ط ائاوطنااااتمدعوم.ئمهيئئ

حبااااا  اا ئجل ئاوطبااااال ئاوا ليئمأدلااائجل ئ

اوطرت رومئهوقئاو با يئاوطرنعيئاوطرلالئ  وطد دئئ

تنائمماائال ائطعهمئ اا  ئط  اا .ئماجمأبا  ائ ئ

اوباخ ت،ئاالحتال ئجل ئاوط ا د ائهيئباحمئم ائ

 ه ئئبااانحائمنااادئات ه ائاوت  و ئماوتهلو ئاوتيئ

االنترزازوائئئئحع م ئاوعن ل.ئم رنئاعته لئاالمتح ط ا

اااا عئاوطبااالممئ رتائئماعناااح ائمماائاالحتال ئئ

متع ورقئمتع والئاوناا ح ائئأ ماائاوطباال ئاوا ليئ

 وا.الط ط

    ئاووممئاومطرائاو  و ائطمئاااااه ئ طضاااا مئاوط -

امتحطائمماائاالحتال ئاوطناامنئالمباا ئاوط    ئاوناا جائاوناا ننااائباا  حد ئم دجنانئئئ4/ئ22

مئممممنئئم ئاور وئ ئ رنئباالتئاور،ئمم طائ طح مالائتر وغئاوطنامنئالمبا ئاوط   ا  و تئمندئ

هيئاوطنامن،ئمعتجئجمئذو ئئومئئجاا اائآالالئاورلنادوعوئ

طد ديئئائطمئا با   ائ  و با يئاوجاا اائاوح ال

محا الائاالختعا مئ ا ورا ز،ئممم ئح وقئهيئماحانتئطمئ

اواااااام اائاو  و تئماواانوطاائم و اائطمئ ا ائاوطرا   اائئ

ترطاانئئ أمئاالحتال ئ االحتال ئئح مهاا وُرتااانئ مماانئطع ئ ،ئ

مباام ئأجنانئئئئأخَّ  ئمئ ئئاوطباالومئمج مئئالمباام ئآال

مئوبااالتئاومطرائاووممئأخ لئهانئمباا ئجننئاوطباالوئ

 أوالئطبلي.ئئ150عون مئئئ22



 

 

أجلمئجضااااامئ" عوناااااا"ئئ:ئئ رانئطع ئطناااااو تئالجالم -

االحتال ئالوتطا  ئ مئورو ،ئطنااااا لئاووممئال  را ل،ئجمئئ

وااقئجل ئ راانئئ طت ئطمئ اا ائاوراا طمنئئئئ100هتائط تااائ

ئئ  وانس.

 إبعاد وقمع:
المباا ئئئاوطناامنط ئانااتط ا ئاوطمامه ائاوومطوائهيئ -

،ئبارنائنلد ائاالحتال ئطمئالبنا ئم ا اائئاوُط    

ا  ر نئ حقئاورلناااادوعووم،ئم حنااااائط  زئطرلمط ائئ

طعذئئئاوُط    اوطنامنئالمبا ئم ا ئال ر نئجمئئئ520مان ئحلمتئأبان ائنالد ائاالحتال ئعحمئئ

 ناوائااه ئ طضا م،ئمطمئاوطتمم ئأمئوتبا جنئأجنانئاوط رنومئط ئاناتط ا ئطح مالائاالحتال ئئ

 هيئجونئ"اوربائاووهمن ".ئئئاوُط    اوطنمنئالمب ئئئه قئامتح ط ا

المبا ئئاوطنامنهيئاوممائاوذ ئت رنئهوقئنالد ائاالحتال ئاوباهومعيئاوطبالومئاوطنالطومئجمئ -

،ئ وعهمئئاوطنمنئالمب ئاوُط    اوذومئواتحطممئئئئ ائاوطنتمدعومطلئ؛ئهإعه ئتنطمئاوحط وائواوُط    

هيئح مطاائاالحتال ،ئماناااااتط ائنااااالدا ائئئدالائطرا اانئنوعواائمضااااا ا دئممعمنئمطم رمم

ئئاوطناامنئاالحتال ئهيئه قئناالناالائطمئاواومنئما م الاائ ااادمئاوطباالومئاوماهنومئولانسئمئ

.ئئ ط ئانااتط ائهيئج ملائئاوُط    خال ئاومطرائاو  عوائطمئاااه ئ طضاا مئئاوُط    المباا ئ

تم زا ،ئمضاّواائجل ئنخم ئاوطبالومئمالا ويئجل ئال ماائمترتوااهمئمترتوهئامو تهمئأمئاحئ

اوطنامنئاوطرت رومئمح موائطعرهمئطمئاونخم ئالو ئ

ئ.المب ئاوُط    

 التفاعل مع قضية القدس: 
أدلاائطننااناا ائحامموائمعاااد لئجل ئئئ7/4هيئ -

طمام ئاوتمابااا ئاالمتط جيئحطلائولضاااردئجل ئ

،ئاألسيييييير محمد مناصييييير االحتال ئوإله اجئجمئئ

ئمااااااهانائطمام ئاوتمابااااا ئئ االمتطا جي،ئترا جالد

مانارد ئط ئمضاوائاورت ئطع با تئخ باا،ئمالدر  ئئ

ئج م.ئموا  ئئ الناا لئهيئناامممئاالحتال ئ ااا   



 

 

دئ  ونااممئوطنتئئ13طع باا تئهيئناامممئاالحتال ئطعذئأمئ  مئجط  ئئ ئ10ج طد ،ئمواضاايئح ط 

يئناعماائمعباال،ئممنئتر قئولناسئماالجتنالئاومحاايئطمئم  ئاوطناتمدعومئخال ئاجتا وقئه

اوانسئاوطحتلا،ئ مئتر قئولترذوائاومناااان ئماوعرنااااي،ئم حنااااائذموق،ئهإمئح وتقئاوعرنااااوائ

 ماومننوائ  ورائاونمل.

عننئأطو ئاومط جائا ناااالطوائهيئ   نااات مئنااا اجئاوحق،ئ  متح مئمماائاالحتال ئئئ16/4مهيئئ -

ذ ئامت هتقئمماائاالحتال ئ حقئاوطبالوم،ئمحذ ئئ،ئم  ورعالئاواوُط    المبا ئئئاوطنامنو  ح ائ

ناا اجئاوحقئطمئأمئح مطائاالحتال ئتناار ئالو ئترووائاوهموائا نااالطوائولانس،ئمأااا نئ    ائئ

ئاوط ا دومئهيئاوانس.

الت ا ئماول ع عوممئئئاااا   ئ17/4ئئوممئالحنئئمهي -

هيئئئماوتماعناااائئاوالملممئاورلنااادوعوممئهيئو ع ممئ

  ئئئااهنائاوطنا منئهياورم ئاور وم"،ئمئئئا"حطال

اوطخوطا ائاورلنااااادوعواائئمئئئطمئت  وا ئمتمعسئمو عا م

اوطناامنئالمباا ئئطااا   ائه جلائعباا تئولانسئمئ

،ئم رنئاعته لئاوباااالتئأوا ئاورلط لئ لط ائاوُط    

أ عاائجل ئ  ا ائاوطاانناااااوومئهيئمماقئاالحتال ،ئئ

اوااانسئ هيئ الخماعهمئ الو ئنجمئ اوطبااااالومئ منجااائ

 اوطحتلا.

اووممئال  ر ل،ئانااتط ا ئئئالشيييع عمرمة صييبر ئاوُط    مباا ئئالئاوطناامنمبااالئخدوائئ -

االحتال ئا ناا الوليئهيئاجتنالاتقئمامتح ط تقئولطناامن،ئ دعقئ"ورائ  وع  ".ئمم  ئباا   :ئ"العع ئ

"،ئئاوُط    المبا ئئئاوطنامنالئعدطمئاالحتال ئلمئبارتقئاورن ،ئوذائناع ا ئجل ئاو   دئمحط وائئ

طضاور ئأمئاوطنامنئووسئولرلنادوعوومئمحنام،ئ  ئجل ئ  ئاور ائماوطنالطومئأمئودخذمائنم ام.ئئ

أمئتنن ئ   تئاوضاارمدئالو ئاالعرم  ،ئطن نائأمئ"  ئئئئاوُط    المباا ئئئئاوطناامنمتمم ئخدوائئ

ئجلوقئأمئواممئ مام ق،ئم ئناوح ناائ  ئطمئوابا ئ حقئئ اايلئطحتط ئهيئاوانس.ئمت   :ئ"   

 ".اوُط    المب ئئئطنمناواوانسئمئ

 ...انتهى


