
 

 

 



 

 

  م2022( عام 5شهر مايو أيار ) من ثالثال تقرير األسبوع

 .األقصى الُمبارك المسجدحول االعتداءات الصهيونية على مدينة القدس و

 :األقصى الُمبارك المسجداالقتحامات واالعتداءات على 
 

،   150عشااااارات المت رلين اليهود ) ماا بين    األقصاااااى الُمباارك  المساااااجاديومياا  يقتحم   -

وسا  محاوالت متلرر  ألداء  قوس وشائا ر تلمودية    مت رف(، على شالل مجموعات200

، وتولر األقصاى الُمبارك  المساجدليه، ومحاوالت للوقوف والصاة  ل  السااحة الشارقية من 

المساجد األقصاى  قوات االحتةل لئصاابات المساتو نين الحراساة والحماية من لحاة اقتحام 

 من جهة باب المغاربة، وحتى مغادر  المسجد من جهة باب السلسلة.  الُمبارك

 174  المسااجد األقصااى الُمباركاقتحم   ؛وبالتزامن مع ذلرى النلبة 15/5 يوم األحد لف   -

،  المسااجد األقصااى الُمباركت االحتةل إجراءات مشاادد  أمام أبواب مسااتو ن ا، ولر اات قوا

 ودققت بهويات القادمين إليه.

مسااتو ن ا، من بينهم  ةب   184  جد األقصااى الُمباركالمساااقتحم  16/5  نيوم اإلثني ول  -

 باحات المسجد.  ل  مئاهد االحتةل التلمودية، أدوا  قوس ا يهودية علنية ل  

  المساااجد األقصاااى الُمبارك اقتحم  17/5  يوم الثةثاء ول  -

مسااااتو ن ا، من بينهم الحااام المت رف يهودا ،ليك،    139

إلى مجموعااة من   ىالمئباادى  قاادم شاااااروحااات عن  الااذق 

المقتحمين، وأدى عدد  منهم صالوات  علنية قبالة مصالى قبة 

 الصار .

  المساااجد األقصاااى الُمبارك اقتحم    18/5 ربئاءيوم األ ل  -

 .مستو ن ا  193

  174  المساجد األقصاى الُمباركاقتحم  22/5  يوم األحد ل  -

 .مستو ن ا

يقتحم المسااجد  موشاايه لجلن ىع ااو لنيساات االحتةل  -

 األقصى المباركى



 

 

األقصاى   المساجدول  سايا  االعتداء على مرال   -

وتارياب ممتللااتاه، هااجمات قوات االحتةل   الُمباارك

الميااا ، وق ئاات   16/5  يوم اإلثنين  ل  ، برادات 

األناابياب الواصااااالاة إليهاا، لمنع المصااااالين من  

 االستفاد  من الماء البارد.

 يومما يسااامى باااااااا ىعيد الشااائلةى،  ول  عيد  -

أيار؛ دنّسات مجموعات من عصاابات    19الاميس 

لمساجد  ا  المساتو نين، ونشا اء جماعات ىالمئبدى

ع او اللنيسات المت رف )موشايه  وألاد مراسال موقع مدينة القدس بنّن    األقصاى المبارك،

ليجلن( تقادم هاذ  المجموعاات، وقاّدم شاااااروحاات  

   .مزور  حول ارالة ىالمئبدى المزعوم

منامة )الهالا( المت رلة تدعو لااااااا ىتفليكى قبة  -

الصااار  بالتزامن مع ما يساامى بااااااا ىيوم توحيد 

القدسى: نشارت جماعات ىالمئبدى منشاورات  عبر 

ؤارا ، دعت اةلها لا  وساا ل التواصال االجتماع  م

ىتفليكى قبة الصااار  وتدشااين ىالمئبدى الزعوم،  

. ودعا الُمبارك  األقصاى الُمبارك المساجدل  سااحات  

ر يس مناماة )الهاالاا( االساااااتي اانياة )بنتسااااا   

،ويشاااتاين( المساااتو نين وجماعات ىالمئبدى إلى 

المشاارلة ل  اقتحام موساع لصقصاى، األحد المقبل،  

د القدسى، والذق بمناسبة ما يسمى بااااا ىيوم توحي

يوال  الذلرى السااانوية األولى لمئرلة )سااايف القدس( حساااب التقويم الئبرق. وبحساااب 

المنشااور الذق تم نشاار  عبر مجموعات ل  منصااة )تلغرام( للئصااابات االسااتي انية، ل ّن 

التصاااميم المرال  قد احتوى على تصاااميم لمنامات اليساااار ىاإلسااارا يليةى يدعو إلاةء 

ل  رام هللا، ولتاب لوقاه، بانّن الادعو  لهادم قباة الصاااااار  أولى من   مساااااتو ناة )حوم (

الدعو  إلاةء المساتو نات. ول  وقت سااب ، دعا زعيم منامة )الهالا( المت رلة )بنتسا   

للمشااارلة ل  مسااير  الاألعةمس الساانوية المقرر  نهاية شااهر ،ولشااتاين( المسااتو نين،  



 

 

ل  القادس. وحااولات الجمااعاات االساااااتي اانياة إقااماة أياار/ ماايو الجاارق، دااال البلاد  القاديماة  

 المسااجد  مسااير  أعةم بالقدس المحتلة، وذلك ل  رابع األيام الت  يقتحم ليها المسااتو نون

بحماية من جنود االحتةل، ليما يئرف بااااااسعيد الفصا س، إال أّن تهديدات   األقصاى الُمبارك

ماح بهذ  المسااااير . واندلئت  المقاومة الفلساااا ينية دلئت حلومة االحتةل إلى عدم الساااا

مواجهات بين جي  االحتةل والمساااتو نين، الذين حاولوا تنايم المساااير ، متهمين قياد   

 االحتةل باالنصياع للمقاومة الفلس ينية واالستسةم لها.

 :المبارك قصىمسجد األمسير  األعةم وا ر القتحام متوقع لل
األعةمى  سل ات االحتةل تقرر السماح لا ىمسير   -

 بالمرور بباب الئامود.

أصااادر عدد  من الحااامات ل  الليان الصاااهيون    -

  األقصاااااى الُمباارك   المساااااجاددعو   موحاد  القتحاام  

م، ل  ا و  تذلر با ىالقمة  ، يوم األحد القادالُمبارك

المساااااجاد األقصاااااى الحااااامياةى الت  عقادوهاا ل   

م لع رم اان الما ا  تح ايرا  القتحامات    الُمبارك

الفصااااا  الئبرق. وقاال الحااااام )دوف(، حااااام 

مساااتو نة )لريات أربع( ل  الاليل ىهذ  لرصاااة 

اسااتثنا ية لجيلنا أن يتملن اليهود من الصاائود إلى جبل الهيلل، اصااوصااا  ل  يوم تحرير  

ام )تسااااالانيا درورق( حااام مسااااتو نة )لريات شاااامونة(، ل  الجليل لقدسى. أّما الحااا

قال: ىالصااائود إلى ىجبل الهيللى أمر   األعلى، لقد

ل  الوقت الحال ؛ الصاااائود بالقداسااااة   اااارورق  

لربى. وقاال الحااااام والصاااااة  و لاب الهيلال من ا

)يئقوب مادان( ر يس مجلس )اليشاوف( الدين  ل  

)عتصايون( لشادد أنه ىل  يوم تحرير القدس تجمع  

الجميع مدعوون لصااائود جبل الهيلل وعلينا جميئا  

ان نشااالر الرب الذق شااارلنا برؤية بيته بنعينناى.  

ويشااالل أول ك الحااامات لتلة وازنة من مرجئيات  



 

 

اآلالف بين المسااتو نين الصااهاينة ل  للساا ين الدينية، ولهم أتباع بئشاارات  الصااهيونية  

 .المحتلة

:  األقصااى الُمبارك المسااجدول  تشااريع اعتدا   جديد على  -

ىالسااجود الملحم ى  محلمة االحتةل ل  القدس تساام  بااااااا  

األقصااااى    المسااااجدوباألداء الئلن  لصااااة  ىالشااااماعى ل  

 ، وذلك لتساااهيل عمليات االقتحام وتشاااريئها لليهود:  الُمبارك

حلمت ىمحلمة الصال ى التابئة لةحتةل ل  القدس بالساماح  

امل على األرض ىالسااجود الملحم ى للمقتحمين  باالنب اح الل

؛ وبقراء  صااااالوات  الُمباارك  المساااااجاد األقصاااااىاليهود ل   

ىالشااماعى بصااوت مرتفع باعتبارها ىممارسااة لح  ملفول  

لجميع الدياناتى، وبننه ىال يهدد السااالمى وبالتال  ال يتناقض  

مع ىقاانون حمااياة األماالن المقادسااااااةى المئمول باه لادى 

وجب هذا الحلم ل ن القا ااا  الصاااهيون  تسااايون ساااهراق يلون قد أ ااافى  االحتةل. وبم

المشااااروعية القانونية بنار ليان االحتةل على ىالسااااجود الملحم ى الذق يئد أحد ذروات 

المساجد  ، وعلى الصالوات الئلنية الجماعية ل  المساجد األقصاى الُمباركالئباد  اليهودية ل  

ى القيود واإلجراءات إذ أن ىالشاماعى ه  التتاحية الصاة  التوراتية؛ وألغ  األقصاى الُمبارك

بح  لل من يقوم بهذا الفئل من المقتحمين بدءا   بنصاحاب الق اية المناور  أمامه. ويشالل 

األقصاااى    المساااجدهذا القرار امتدادا  لمساااار  ويل من األحلام الق اااا ية المئزز  لتهويد 

بالسماح با ىالصلوات الصامتةى؛ ثم تنليد  ل     2021-10-6؛ وآارها ل   الُمبارك الُمبارك

. وجاء هذا الحلم استجابة العتراض قدمه ثةثة من المت رلين 10-8لمة االست ناف ل   مح

يوما  بئد  15مد    ركالمساجد األقصاى الُمباالصاهاينة لانت شار ة االحتةل قد أبئدتهم عن 

ل  اقتحاام نامتاه الجمئياات    2022-5-15النلباة  أن أدوا ىالساااااجود الملحم ى اهر يوم  

 ليوم.اليمينية نلاية بالفلس ينيين ل  هذا ا

% من الجمهور 63ل  اسااااات ةع رأق نشااااارته صاااااحيفة )يدعوت أحرنوت(، ألاد أن:   -

%، لق   47، وأن نسابة  األقصاى الُمبارك المساجدىاإلسارا يل ى ،ير مهتم بالساي ر  على  

لان لير( اساات ةع . وأجرى مئهد )األقصااى الُمبارك المسااجدهم المهتمون بالسااي ر  على  

،  1967الرأق بمناسااابة ىيوم القدسى، الذق يصاااادف ذلرى احتةل لامل القدس ل  الئام  



 

 

لدى الجمهور ىاإلسارا يل ى. ول   األقصاى الُمبارك المساجدلجزء من دراساة تتناول ملان  

% من المساات لئة آراؤهم بننهم يؤيدون ت بي  ىالسااياد ى، بينما بلغت  36الدراسااة أجاب  

%. وبحساب تقرير )يدعوت أحرنوت(  66ن المتدينين بين الاإلسارا يليينس نسابة المؤيدين م

% يئتقدون أنّه 28تنقسام المواقف بين مئار ا  ىالساياد  اإلسارا يليةى على النحو التال :  

%  12% يؤيادون ت بي  السااااايااد  الادولياة، و21يجاب ترك الو اااااع على ماا هو علياه، و

% يئتقدون  2را يليونى، والفلس ينيون لق ،  يئتقدون أن[ السياد  يجب أن يتقاسمها ىاإلس

. ول  تئقيب  منه على نتا ج  األقصااى الُمبارك المسااجدأّن على الفلساا ينيين السااي ر  على 

، أشااار الباحث الماتف ل   األقصااى الُمبارك  المسااجداساات ةع الرأق ىاإلساارا يل ى تجا  

  منها  الشاانن المقدساا ، زياد ابحيف، إلى أّن تلك النتا ج تئلس حالة ل  الوع  الت  يئان

المواجهاة األاير ، اةل مئرلة )سااااايف القدس( وما  المجتمع ىاإلسااااارا يل ى بئاد جوالت  

الصااااهيون  يتراجع حينما يصاااا دم بحاجز بئدها، وقال ابحيف: ىوا اااا  أن الرأق الئام 

 القو ى.  

ثةث هجمااات تهويااد مرتقبااة ل  القاادس   -

بيع الثةثة القادمة موزعة ما بين  اةل األساا

األقصاااى وح  الشاااي  جراح وسااااحة باب  

 الئامود:  

الاميس   .1 ،اادا   ىالشااااائلااةى:    5-19عيااد 

بااايااان  ماااا  ياااتاااوزع  لاااياااه  والااائااادوان 

  .جراح الشي  ح #المسجداألقصى و

وهو    5-29ىيوم القادسى الئبرق: األحاد   .2

االحاتاةل   لاياااه  ويااا ا   وأهاماهاااا  أاا ارهاااا 

صاباحا  ولمساير  األقصاى  لئدوان لبير على  

  باب  سااااحةاألعةم عصااارا  انتهاء بااااااااا 

 الئامود.

ويئاد من   6-5عياد ىنزول التورا ى: األحاد  .3

أعياد الحج اليهودية ويح اار االحتةل ليه 

 القتحام لبير ل  األقصى.



 

 

 هدم وتهويد:
عادت ساااال ات االحتةل إلى تصاااائيد عمليات  

 الهدم ل  القدس المحتلة:

جرالاات بلادياة هادمات    16/5  يوم اإلثنين  لف   -

 االحتةل منشآت زراعية ل  بلد  الئيسوية.

الاااماياس   - ياوم  االحاتاةل 19/5ولا   أجابار  ؛ 

المقدسا  مهند أبو لف على هدم منزله:  شارع 

الشاب المقدس ، مهنّد أبو لف، بهدم منزله ل   

بلد  صااور باهر جنوب  شاار  القدس المحتلة،  

ب اااااغ  من بلادياة االحتةل اإلسااااارا يل  ل   

ولاانات  واقم من بلادياة االحتةل ل  القادس قاد أا رت المقادسااااا  أبو لف يهادم القادس.  

منزله، بحجة البناء دون ترايف، وهددت ل  حال لم يهدمه بنفساه لساتهدمه آليات البلدية  

الئبرية مقابل لاتور  هدم توصااااف بننه عالية جدا ؛ األمر الذق يدلع المقدساااايين على هدم 

بية تنليلية  ت االحتةل ساياساة ىالهدم الذات ى لساياساة عقامنازلهم قسارا . وتساتادم سال ا

قى، عبر قساااروعقابية بح  المقدسااايين، وتن ل  الدعوات المقدساااية لمواجهة ىالهدم ال

رلض االنصاااياع ألوامر االحتةل ليما ياصاااه. مع تصااااعد عنف المساااتو نين وشااار ة 

 االحتةل

ق باالصااااامود والثباات: لثّف أهاال  ىالشاااااي  جراحى يواجهون تهاديادات ال رد القسااااار -

المساتو نون المت رلون بحماية من شار ة االحتةل اإلسارا يل  من اعتداءاتهم على سالان 

ح  الشااي  جراح ل  القدس المحتلة والتهديد ب ردهم من منازلهم بالقو  واالسااتيةء على 

ل الح ، ل  مقابل اساااتمرار مئرلة الصااامود والثبات الت  ياو اااوها أهال  الح  من أج

البقاء ومواجهة ساياساة الت هير الئرق . ويتئرض المقدسايون ل  الشاي  جراح إلى هجمة  

، وتتمثّل  الُمباركشارساة من المساتو نين وشار ة االحتةل تزايدت مع انتهاء شاهر رم اان  

ل  المةحقاة واالعتقاال، وعملياات التفتي  والتنليال بهم؛ ل  محااولاة للت ااااايي  عليهم  

المقدساا  لصااال  المسااتو نين. وتسااتادم قوات االحتةل وسااا ل  ودلئهم للرحيل عن الح   

القمع والتنليل لالة من أجل إاةء ح  الشاااي  جراح من سااالانه، ومنع أق ت اااامن مئهم 

 500ودعم صااامودهم ل  مواجهة ساااياساااات التهجير واالساااتي ان. ويتهدد ا ر التهجير  



 

 

ئيات اسااااتي انية بئد منزال  ل  ح  الشااااي  جراح على أيدق جم  28مقدساااا  يق نون ل   

ا بح  سااابع عا ةت   ا قرار  سااانوات من التوا ؤ مع محالم االحتةل، والت  أصااادرت مؤار 

 تق نه، ر،م أّن سلان الح  الماللين الفئلين والقانونين لصرض.

 استي ان:
يهدف االحتةل على مدار سانوات  ويلة بمحاصار  لل ما هو إساةم  من أحياء ومسااجد   -

  األقصاى الُمبارك  المساجدآارها مشاروع اساتي ان  تهويدق يهدف إلى حصاار ومقابر، ولان  

والبلاد  القاديماة، لقاد صاااااادقات المحلماة اإلسااااارا يلياة الئلياا، على إقااماة ا  للق اار المئل   

ىالتلفرياكى، الممتاد حتى عم  البلاد  القاديماة ل  القادس المحتلاة، على أثر رد االلتمااساااااات  

. وذلرت القنا  الئبرية السااابئة أن الا ة 2021الت  قدمت  ااد المشااروع ل  نهاية عام  

لم، يت اااامن أربع  1.4الت  صااااادقت عليها المحلمة، تشاااامل ا  الق ار الهوا   ب ول  

ا على نقال   شااااااف ل  السااااااعاة،   3000مح اات وعناد االنتهااء من بناا اه سااااايلون قاادر 

  مليون  60مليون شااايلل )نحو    200عربة، وساااتبلك تللفة المشاااروع نحو  72باساااتادام 

 دوالر أمريل (.

 أابار متفرقة:

الشاهيد الشااب وليد الشاريف  شاارك آالف الفلسا ينيين ل  جناز   17/5  يوم الثةثاء ل  -

 إلثنينيوم ا  شااااهر رم ااااان ل  ل   األقصااااى الُمبارك المسااااجدعلى أثر إصااااابته داال 

، واعتقلتااه قوات االحتةل وهو مصاااااااب  18/4/2022

،  األقصاااااى الُمباارك  المساااااجادولااقاد للوع  من دااال  

واسااتشااهد ليما بئد. واعتدت شاار ة االحتةل على جناز  

  األقصاى الُمبارك  المساجدالشاهيد ل  لل نقا  تحرلها من  

قوات  اقتحمتهااا  الت   المجاااهاادين،  مقبر   إلى  وصاااااوال  

صاااف المئدن  الغلف بالم ا   االحتةل بلثالة، م لقة الر

 71وقناابال الصاااااوت والادااان، مماا أدى إلى إصااااااباة  

منهم لتلق  الئةج ل  المساااتشااافى،    13للسااا يني ا، نقل 

ممن شاااارلوا ل  التشاااييع.    50إ اااالة  إلى اعتقال نحو 

وليد   المسااجد األقصااى الُمباركوتحولت جناز  شاااااااااهيد  

 القدس.الشريف إلى ملحمة مواجهة ل  



 

 

شاابالا  جصاايا  ل     30تقول إن االحتةل حّ م    ى الُمباركاألقصاا المسااجدلجنة اإلعمار ل   -

 .األقصى الُمبارك المسجداةل عدوانه األاير على  األقصى الُمبارك المسجد

را د صاةح من السافر، وذلك لمواقفه المناصار  للقدس   االحتةل يصادر قرارا  بمنع الشاي  -

 .المسجد األقصى الُمباركو

ل  إحصاااااا ياة؛ مناذ باداياة الئاام أقادم االحتةل على قتال  -

ساابئة شااهداء مقدساايين، ل  القدس منهم شااهيد يحتجز 

 االحتةل جثمانه.

الئيساااااااويااة    22/5األحااد   - مواجهااات عنيفااة ل  بلااد  

بين قرياة باّدو باالقادس، واالحتةل يغل  النف  الاذق يرب   

  وقرية الجيب بمحالاة القدس.

رام  سارور بحالة ا ير  ل  المقدسا  زال الشااب  يما   -

رصااااصاااة من  20مشااافى عين لارم بالقدس المحتلة..  

قوات االحتةل ااترقات جساااااد  عناد بااب الق اانين لمجرد 

 االشتبا  به!ى

 تفاعل مع القدس وتصريحات ومواقف:
إلحبا     المسجد األقصى الُمباركأمين المنبر الشي  علرمة صبرق يدعو لتلثيف الربا  ل    -

 ما  ات التهويد واالقتحام لصقصى.

ناج  بليرات:  الدعوات االسااتي انية والتحري ااية بهدم   نا ب مدير أوقاف القدس الشااي  -

 ه  اعتداء على الهوية الئربية واإلسةمية، والتراث الئالم . قبة الصار ،

لصااا ل المقاومة تنقل رسااا ل تحذيرية لةحتةل عبر الوساا اء بشاانن ىمسااير  األعةمى  -

 الصهيونية.

دعوات مقدساية وللسا ينية وو نية للمشاارلة ل  )لجر لن ترلع أعةملم( األحد القادم ل    -

 م.2022يار/ أ 5/ 29، الموال   المسجد األقصى الُمبارك



 

 

 

 اف تلرورق وأع اء من الملتب التنفيذقشارك ولد هي ة علماء للس ين بر اسة الدلتور نو  -

  .الوحد  أساس تحرير للس ين، تحت عنوان 2022قمة علماء المسلمين ل  

 :القمة أهداف  
 .أن تلون القمة منبرا  لئلماء الدين لمناقشة آار المستجدات المتئلقة بالمسجد األقصى .1

أن تتوصل إلى توال  ل  اآلراء بشنن ق ية المسجد األقصى لتجد األمة اإلسةمية   .2

 .ها نحو تحرير المسجد األقصى الت

أن تلون منصة للتوحيد والت امن للمنامات ،ير الحلومية الدولية بشنن ق ية المسجد   .3

 .المبارك األقصى

أن تقدم األللار للمجتمع حول الق ايا الراهنة المتئلقة بالمسجد األقصى لتئزيز روح  .4

 .ئات اإلسةميةالت امن داال المجتم 

 ... انتهى


