
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م حول االعتداءات 2022( عام 5) ايو أيارم التقرير الشهري عن شهر
 الصهيونية على مدينة القدس والمسجد األقصى الُمبارك. 
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  أذرعه االسجتياانية، واعتداءات االحتالل الصجهيون  والمسججد األقصجى المباركننقل لكم واقع مدينة القدس و
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بيتاً ومنشجج ة ت ود   21هدمت سججلاات االحتالل الصججهيون  ما يقار  من    ف  شججهر أيار مايو الماضجج  .7
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 المسجد األقصى المباركاالقتحامات واالعتداءات على 

 5234، ما يقار  من  2022، خالل شجهر أيارومايو  الُمبارك  المسججد األقصجى الُمباركاقتحم المسججد   -

مسجتوانًا ، تحت حماية مشجددة من سجلاات االحتالل  

الصججججهيون ، ف  الوقت الذي ضججججيشقت فيه شججججراة  

االحتالل على المصجججلين المسجججلمين والوافدين إليه، 

واعتدت عليهم بالضجججر  والرصجججاص والقنابل. وقد  

نت عناصجر من شجراة االحتالل والقوات الخاصجة  أمش

ن بينهم  التاب ة له الء المسججججتوانين، والذين كان م

اال  م اهد دينية توراتية وضباا وجنود وموظ ون  

ف  حكومجة االحتالل وأعضجججججاء من برلمجان االحتالل  

لالكنيسجتل. وأدشى المقتحمون صجلواتهم واقوسجهم  

، وباألخص عند المناقة الشججرقية قر  مصججلى با  الرحمة،  المسجججد األقصججى الُمباركالتلمودية ف   

وتدنيس غير مسجججبو ،    ورفع علم دولة االحتالل  ا رقص وتصججج ي ون شذوا جوالٍت اسجججت زازية تخلله

حيجد كجانجت تتم هجذق االقتحجامجات من لبجا  الم جاربجةل  

الخاضجججع لسجججيارة شجججراة االحتالل بشجججكل كامل، 

 وحتى با  السلسلة. 

المسجججججججد األقصجججججى ف  الخجامس من أيجار، اقتحم   -

مسجججججتوانجاً، وذلجك ف  أول يوم   792نحو    الُمبجارك

ال ار مباشجججرةً. واعتُقل ال شجججرات   اقتحام ب د عيد

من الشججبان وأُصججي  نخرون ب دما شججهدت الباحات 

 توتشًرا ف  ظل حماية شراة االحتالل للُمقتحمين، واعتدائها على المراباين.
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ل أكبر عدد لالقتحامات، حيُد اقتحم 2022و5و29وف  التاسججع وال شججرين من شججهر أيار، ) - جش م(، سججُ

مسجتواناً، تزامناً مع احت ال المسجتوانين ف  ذكرى   1687يومها؛    لُمباركالمسججد األقصجى االمسججد 

احتالل الشجججججار الشجججججرق  للقجدس، أو مجا يالقون عليجه ليوم توحيجد القجدسل. وخالل هجذا اليوم، أدى 

المسجتوانون صجلواتهم واقوسجهم التلمودية  

جماع  الملحم ل  السججود الالت  تضجمنها ل 

يحدد   ، حيدالمسججججد األقصجججى الُمبارك  ف 

ل مرة ف  تججاري    المسججججججججد هججذا األمر ألوش

وا المراباين األقصجججى الُمبارك ، كما اسجججت زش

والمراباات من خالل رقصهم وغنائهم داخل 

المسجججد، وقاموا برفع أعالم االحتالل وسججا 

حمجايجة عنجاصجججججر شجججججراجة االحتالل وقواتهجا  

المسجججد اجهة ف  المسجججد الخاصججة. وبسججب  هذق االقتحامات الت  ال سججاب  لها؛ اشججت لت سججاحة المو

ومحياجه، واعتجدت شجججججراجة االحتالل على   األقصجججججى الُمبجارك

المتواجدين ف  المسجججد والمداف ين عنه، واعتقلت ال شججرات 

ا خارج األبوا  إلب ادهم عن  ت بهم إمش المسجججد األقصججى  وزجش

، أو ف  الم تقالت. ورداً على اسجججججت زازات االحتالل  الُمبجارك

المسجججد األقصججى  والمراباون ف     ومسججتوانيه؛ قام الشججبشان

، برفع ال لم ال لسجججججاين  عجاليجاً، وترديجد الهتجافجات الُمبجارك

الوانية والرافضججة النتهاكات االحتالل ف  قدسججهم وأقصججاهم  

 والتكبير ف  وجه االحتالل والمستوانين.

لم يسججججب  أن اعتدت شججججراة االحتالل والمسججججتوانون على  -

ت خالل أيار،   المسجد األقصى الُمبارك كمنل تلك األيام الت  مرش

فقد حاصجرت المصجلين ف  المصجلى القبل  وأالقت القنابل والرصجاص داخله، كما اعتدت على النسجاء 

المسجججد على سجججاد المسجججد   ، كما داس جنود االحتاللهوالرجال والكبار ف  السججن الذين راباوا في
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. وأب دت المسجججد األقصججى الُمباركف   الااهر، واعتقلت ال شججرات من المتواجدين    األقصججى الُمبارك

، ف  الوقت المسجججد األقصججى الُمباركعشججرات ال لسججاينيين من أهلنا ف  القدس والداخل المحتل عن  

 ولوحظ ، الذي سمحت فيه لآلالف من المستوانين بدخوله

 ضباا من شراة االحتالل مصلشى قبشة الصخرة والتجولاقتحام 

 فيه والدوس على سجاد المسجد الااهر ب قدامهم..  

 قامت الشراة بقاع أنابي  مياق الشر  عن مصلى با  الرحمة،  -

 ب دما وضع الشبشان خالل رمضان نالجات باردة تخدم المصلين. 

 لُمباركالمسجد األقصى اكما كانت قوات الشراة تُ ل  أبوا   

 ف  كل حدد تقول إنه “أمن ل، فال تسمح للمصلين بدخوله أو الخروج منه. 

 جنامين ف  النالجات 7شهداء وقمع، ومواصلة احتجاز 

برصجاص االحتالل، خالل شجيرين أبو عاقلة ت الصجح ية ال لسجاينية  غتيلا  2022و5و11بتاري    -

الصجججججح يين، جمي هم كجانوا يرتجدون    هجازمالءاقتحجامجه مخيم جنين، عنجدمجا كجانجت برفقجة مجموعجة من  

ل، ت رضجوا إلاال  نار متواصجل ف صجي   PRESSالخوذ والسجتر الواقية الت  تحمل كلمة لصجحافةو

ف  البداية الزميل عل  السجججمودي، وب د لحظات أصجججيبت  

  شيرين أبو عاقلة برصاصة مت جرة ف  الرقبة.

، مت نرا  وليد الشججريفارتقى الشججهيد    2022و5و14يوم   -

  المسججد األقصجى الُمباركبجراح أصجي  بها داخل سجاحات  

ل،  4و22خالل الجم ة النالنة من شججهر رمضججان بتاري ل  

ال وري، وبق  ف    لججه ال الج  يقججدم  واعتقججل حينهججا ولم 

  غيبوبة حتى استشهادق.

شججهداء  تواصججل سججلاات االحتالل احتجاز جنامين سججب ة   -

مقدسججيين ف  النالجات وهم: جنمان الشججهيد مصججباح أبو  

، جنمان الشجهيد فادي 2016صجبيح منذ شجهر تشجرين أول  
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، 2018، شججهيد الحركة األسججيرة عزيز عويسججات منذ شججهر أيار  2017القنبر منذ شججهر كانون نان   

م منذ تشججرين  ، الشججهيد فادي أبو شججخيد2021الشججهيدين شججاهر أبو خديجة وزهدي الاويل منذ أيار 

  .2022عاماً منذ نذار  19، والشهيد كريم جمال القواسم  2021النان  

تواصجل شجراة االحتالل إاال  النار ألت ه األسجبا  ، وعلى أنحاء مختل ة من جسجم المشجتبه به حسج   -

ما ي تقدون، والت  كان نخرها اسججتشججهاد الصججح ية واألسججيرة المحررة غ ران وراسججنة برصججاص  

 االحتالل جنو  القدس. 

د وليد الشريف، حيد شهدت شيرين أبو عاقلة والشهي  صح يةلن تُنسى مشاهد االعتداء على جنازة ال -

 اعتداءات وتنكيل بالمشي ين.

 

 قمع واعتقاالت وإب ادات..  

اسججتباقاً لدحداد واالقتحامات الت  خاا لها المسججتوانون؛ اعتقلت ال شججرات من الشججبشان سججواء من  -

. وتم التحقي  مع ال لسجاينيين وال لسجاينيات على المسججد األقصجى الُمباركالداخل المحتل أو المسججد 

األقصجى   المسججدعدشة تهم تضجمنت “عرقلة عمل الشجراةل ولإنارة الشج  ل، ولإنارة ال وضجى داخل  

ا ل دشة أيام أو عدشة الُمبارك ل، وه  تهم رفضججوها تماًما، لكنش شججراة االحتالل سججلشمتهم أوامر إب اد إمش

شهور. وأكنر أوامر اإلب اد تم إصدارها قبل يوم أو أيام من “يوم القدسل، ك  تضمن شراة االحتالل 

، أو البلدة سججججد األقصجججى الُمباركالماقتحاماً “نمناًل للمسجججتوانين. ومن ال لسجججاينيين من أُب د عن 

القديمة، أو مناا  محددة من ال اصجججمة المحتلة، أو عن مدينة القدس. وبشججج ء من الت صجججيل ن ذت  

قاصجرا،   58عاماًل،    12حالة اعتقال من مدينة القدس، بينهم ا الن أقل من    401سجلاات االحتالل؛  

المسجججد مئات من ال لسججاينيين داخل  سججيدة. وت مدت قوات االحتالل الشججهر الماضجج  احتجاز ال  16

وعلى أبوابه ف  بداية الشججهر ف  ما يسججمى لعيد االسججتقاللل، وف  شججوار  القدس   األقصججى الُمبارك
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الشجججججهيجد شجججججريفل، وب جد ت تي   لعقج  جنجازة  

وتحرير هويات وتشجججخيص عبر كاميرات المراقبة  

أو عبر تصججوير الشججراة والمخابرات، يتم اإلفراج  

أو المحتجزين  التحقي ،    عن  مراكز  الى  تحويلهم 

الفتجا أن االحتججاز يسجججججتمر ألكنر من سجججججاعجة ف   

 الشوار .

قرار    107وبالنسجججبة لقرارات اإلب اد: أصجججدرت   -

المسججد عن    65عن مدينة القدس،   4إب اد منها:  

عن البلدة القديمة. وم ظم    38، األقصججججى الُمبارك

بداية أيار الماضجج ، ف     لمسجججد األقصججى الُمباركاقرارات اإلب اد كانت لشججبان اعتقلوا من المسجججد 

ذكرى ما يسججمى لعيد االسججتقاللل، ونهاية الشججهر ف  ذكرى لاحتالل القدسل، واسججتهدفت قرارات  

، أو اسجججتدعائهم المسججججد األقصجججى الُمباركاإلب اد فلسجججاين  الداخل، سجججواء باعتقالهم من القدس و

ادات عن مكان االعتقال الميدان ل، أي عن شججوار  للتحقي . وتلج  سججلاات االحتالل لسججياسججة لاالب 

 186المدينة لبا  ال امود، السججاهرة، السججلاان سججليمان، صججالح الدينل، ون ذت سججلاات االحتالل  

شججخصججا قرارا باإلب اد، وشججهدت القدس اعتقاالت جماعية عق    132اعتقال ميدان ، أصججدرت ضججد  

جنازة الشجهيد وليد الشجريف، وف  ذكرى ما  

 وحيد القدسل.يسمى لت

 هدم وتهويد:

تواصجل بلدية االحتالل تشجريد المقدسجيين من   -

منجازلهم وهجدم منشجججججتتهم التججاريجة، بحججة  

البنجاء دون ترخيص، فقجد هجدمجت سجججججلاجات 

بيتاً    21االحتالل الصججججهيون  ما يقار  من  

ومنشجج ة ت ود لمواانين مقدسججيين ف  أنحاء 

الجبجنجججاء حجججججة  الجقجججدس  مجن  دون      مجتج جرقجججة 
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ترخيص، وعادة ما تهدد ف  حال لم يهدمه المقدسججج  بن سجججه، فسجججتهدمه نليات البلدية ال برية مقابل  

فاتورة هدم توصججف ب نه عالية جداً؛ األمر الذي يدفع المقدسججيين على هدم منازلهم قسججراً. وتسججتخدم  

كسججياسججة ات ل  لالهدم الذ  الهدم القسججري الذي تسججميه سججلاات االحتالل      سججياسججةسججلاات االحتالل  

عقجابيجة تنكيليجة وعقجابيجة بح  المقجدسجججججيين، 

وتنال  الدعوات المقدسجججججية لمواجهة لالهدم 

الذات ل، عبر رفض االنصجيا  ألوامر االحتالل 

فيما يخصجججه. مع تصجججاعد عنف المسجججتوانين  

 1وشججراة االحتالل. وشججملت عمليات الهدم ل 

شججق  ومحالت تجارية،    5بناية سججكنية تشججمل  

منشجججج ة تجارية. وتمت    2ا، منزال سججججكني  11

عمليات الهدم ف  سجججلوان، صجججور باهر، بيت  

 حنينا، ال يسوية، جبل المكبر، وبيت ص افا.

أهال  لالشجججي  جراحل يواجهون تهديدات الارد القسجججري بالصجججمود والنبات: كنشف المسجججتوانون   -

الشججي  جراح ف   المتارفون بحماية من شججراة االحتالل اإلسججرائيل  من اعتداءاتهم على سججكان ح   

القدس المحتلة والتهديد باردهم من منازلهم بالقوة واالسجتيالء على الح ، ف  مقابل اسجتمرار م ركة  

الصجججمود والنبات الت  يخوضجججوها أهال  الح  من أجل البقاء ومواجهة سجججياسجججة التاهير ال رق .  

حتالل تزايدت  ويت رض المقدسجيون ف  الشجي  جراح إلى هجمة شجرسجة من المسجتوانين وشجراة اال

، وتتمنشل ف  المالحقة واالعتقال، وعمليات الت تي  والتنكيل بهم؛ الُمباركمع انتهاء شجججهر رمضجججان  

ف  محاولة للتضجيي  عليهم ودف هم للرحيل عن الح  المقدسج  لصجالح المسجتوانين. وتسجتخدم قوات  

كانه، ومنع أي تضججامن االحتالل وسججائل القمع والتنكيل كافة من أجل إخالء ح  الشججي  جراح من سجج

مقدسج     500م هم ودعم صجمودهم ف  مواجهة سجياسجات التهجير واالسجتياان. ويتهدد خار التهجير  

منزاًل ف  ح  الشجي  جراح على أيدي جم يات اسجتياانية ب د سجنوات من التواا  مع    28يقانون ف   

م أنش سجكان الح  المالكين محاكم االحتالل، والت  أصجدرت م خًرا قراًرا بح  سجبع عائالت تقانه، رغ

 ال  لين والقانونين لدرض.
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 استياان:

يهدف االحتالل على مدار سججنوات اويلة بمحاصججرة كل ما هو إسججالم  من أحياء ومسججاجد ومقابر،   -

والبلدة  المسججد األقصجى الُمباركوكان نخرها مشجرو  اسجتياان  تهويدي يهدف إلى حصجار المسججد 

متد  القديمة، فقد صججججادقت المحكمة اإلسججججرائيلية ال ليا على إقامة خا للقاار الم ل  لالتل ريكل، الم

حتى عم  البلدة القديمة ف  القدس المحتلة، على أنر 

رد االلتماسججات الت  قدمت ضججد المشججرو  ف  نهاية  

. وذكرت القناة ال برية السجاب ة أن الخاة 2021عام 

الت  صجججججادقجت عليهجا المحكمجة، تشجججججمجل خا القاجار 

كم، يتضججججمن أربع محاات وعند   1.4الهوائ  باول  

 3000ًرا على نقجل  االنتهجاء من بنجائجه سجججججيكون قجاد

عربة، وسججتبلغ    72شججخص ف  السججاعة، باسججتخدام 

 60مليون شجججيكل )نحو    200تكل ة المشجججرو  نحو  

 مليون دوالر أمريك (.

 المسججججد األقصجججى الُمباركدعوات القتحام  

لنجزول   عجيجججد  فج   واإلنجنجيجن  األحجججد  يجومج  

 التوراةل ال بري، فاحذروا يا مسلمين!!:

يوم  األحد واإلننين    المسججد األقصجى الُمباركم إلى اقتحام المسججد  دعت جماعات “الهيكلل المزعو   -

القادمين، الخامس والسجادس من شجهر حزيران الجاري ف  عيد “نزول التوراةل. ومن الجدير بالذكر 

أي األعياد الت  نصجججت عليها التوراة قبل السجججب  –أن هذا ال يد هو أحد أعياد الحج التوراتية النالنة  

ويحت ل اليهود فيه بنزول التوراة على سججججيدنا موسججججى عليه   -نت تقام ف  الم بد بزعمهاالبابل ، وكا

 المسجد األقصى الُمباركالحتالل المسجد  55السالم ف  سيناء، وهو يتزامن هذا ال ام مع الذكرى الجججج

بالتقويم الميالدي، وهو األمر يج له ل اقتحام نكايةل بال لسججاينيين ف  نظر تلك الجماعات. وتحرص  

جماعات “الهيكلل ف  هذا ال يد على الزينة واالحت اء به بشججكٍل أقر  إلى مراسججم االحت ال بالزواج.  
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أن يركز المقتحمون خاللجه على ت زيز  ومن المتوقع 

األقصجججى    المسججججدلالسججججود الملحم ل على نرى  

، وعلى القراءة الجمجاعيجة ال لنيجة للتوراة؛ الُمبجارك

ف    الجمجججاعيجججة  ال لنيجججة  للاقوس  أدائهجججا  لتجكجريس 

، خصجوصجاً ب د ما حصجل ف   المسججد األقصجى الُمبارك

اقتحام األحد الماضجج  )التاسججع وال شججرين من أيار  

المجاضججججج (. ويُ رف عيجد نزول التوراة بججججججججججلعيجد 

 ت  ب د سجب ة أسجابيع من ال صجح، وهو ف  أصجله عيد زراع  مرتبا بموسجم  األسجابيعل أيضجاً ألنه ي

الحصجاد، ورغم أهميته المركزية الدينية الت  تج له مسجاوياً ل يدي ال صجح وال ر  التوراتيين، إال أن 

عيجد نزول التوراة فقجد أهميتجه لصجججججالح منجاسجججججبتين قوميتين  

يس كيان تسجبقانه هما لعيد االسجتقاللل الذي يحت ى فيه بت سج

تجج ت  ف  التججاري   االحتالل، وذكرى “توحيججد القججدسل الت  

. ولوحظ م خراً  1967ال بري السججتكمال احتالل المدينة عام 

تكنيف الجدعوات الصجججججهيونيجة القتحجامجات متكررة للمسجججججججد 

ولو لم توججد منجاسجججججبجات دينيجة   المسجججججججد األقصجججججى الُمبجارك

اقتحامات  صجهيونية، فننهم يختلقون مناسجبة النتهاز ال رصجة ب

جديدة.  وعلى الرغم من أن المناسجبة الكبرى القادمة سجتكون 

والت  انالقجت بسجججججببهجا نورة البرا  عجام    -2022-8-7يوم لذكرى خرا  الم بجدل ف   يوم األحجد  

قريباً منها، وه  تواف   يوم عاشججوراء    1969عام   المسجججد األقصججى الُمبارك  ، وجاء إحرا 1929

، فننه يتوقع أن تتواصجل االقتحامات الصجهيونية لدقصجى وتتزايد ف  األيام - بالتقويم الهجري اإلسجالم

 . المسجد األقصى الُمباركالقادمة؛ اعتقاداً منهم بت جيل بناء الهيكل وهدم 

 .... انتهى 


