
 

 

 



 

 

م حول االعتداءات  2022( 6) حزيران يونيو من شهر  ألولاتقرير األسبوع  

 الُمبارك المسجد األقصى الصهيونية على مدينة القدس و 

 :الُمباركالمسجد األقصى االقتحامات واالعتداءات على 
 بشكٍل شبه يومي:  الُمباركتستمر أذرع االحتالل في اقتحاماتها للمسجد األقصى 

 الُمباركاألقصللى   المسللجدتتواصللل ادتداتاو واقتحاماو المتفرفيا الصللهايلي اليهود دلى   -

ومرافقله  وفي األيلاا الملا للللليلي ك  لو أذرع 

األقصلللللى   المسلللللجلداالحتالل ددواتهلا القتحلاا  

بلللارك للل ول    الللمللُ ملل   دلليلللد  بلللالللتلل امللا 

  يومي األحد واإل ليا  التوراة/الشلللل ودوو   في

الم بللد   6/6/2022و   5 وددللو  ملامللاو    

الحاشلللدة في االقتحاا ألصلللارإا  لى المشلللاركي 

دبر ددٍد ما الملشللللوراو دلى صلللل حاتها في 

 وسائل التواصل االجتمادي.

المسلجد األقصلى اقتحا  1/6  تيوا األرب ا في -

 الُمباركاألقصلللى   المسلللجدمسلللتوفل ا  أدوا صللللوٍو يهوديي دلليي في باحاو    285 المبارك

 الشرقيي. 

 647 المسلللجد األقصلللى المبارك  اقتحا    وبالت اما م  ذكرى اللكسلللي5/6  يوا األحد في -

بللالت اما م  ديللد  الشللللل ودوو    ا  مسلللللتوفللل 

االحتالل قواو  واقتحمللو   المسلللللجللد  ال بري  

في سلادي مبكرة  وأفلقو دلى   الُمباركاألقصلى 

المرابفيا الرصللاا الم دلي المفلب بالمفاف   

القبلي   سلللللجلدوأغلقلو دلى المصلللللليا بلا  الم

وفر لو قيود ا مشلددة أماا     بالسلالسلل الم دليي

  ومل لو  الُمبلاركاألقصلللللى    المسلللللجلدأبوا   

دشللللراو المصللللليا ما الد.ول  ليه. وشللللهد 



 

 

 الُمباركاألقصللى  المسللجدسللاحاو    االقتحاا أدات صلللواو يهوديي دلليي والسللجود الملحمي في

 الشرقيي. 

مسلتوفل ا  واقتحمو مجمودي    422 المسلجد األقصلى المبارك  اقتحا 6/6  يوا اإل ليا  وفي -

 لى جال  أدات  بلباسلللها األبيا  الكهلوتي   و   المسلللجد األقصلللى المباركما المسلللتوفليا  

الصللواو اليهوديي والسلجود الملحمي  أدو مجمودي ما المسلتوفليا رقصلاو اسلت  ا يي دا.ل 

 وأماا أبوابه.    الُمباركاألقصى  المسجد

مسللللتوفل ا  أدى ددده ملها    174 ألقصللللى المباركالمسللللجد ااقتحا   7/6 يوا ال ال ات  وفي -

 .المسجد األقصى المباركصلواو يهوديي دلليي في باحاو  

؛ واصلل مسلتوفلوا  8/6  في يوا األرب اتو  -

الم دوا تدليس    ما أتباع دصللللاباو  الم بد 

المسللجد األقصللى   ُمباركالاألقصللى  المسللجد

بلاقتحلاملاو اسلللللت  ا يلي وصللللللواو   الُمبلارك

 المسلجدق دا.ل وشل ائر تلموديي في ددة ملاف

وحسل  األوقاب االسلالميي     الُمباركاألقصلى 

األقصلللى   المسلللجدمسلللتوفلا    137فقد اقتحا 

دلبلر   اللمُلبلللارك اللملفلللاربلللي   بلللا   جلهلللي  ملا 

ما المسللتوفليا وإا  وشللوإد ددد   مجموداو متتاليي  وبحراسللي مشللددة ما قواو االحتالل

يؤدوا شل ائر تلموديي دلليي  وبحراسلي مشلددة  في محيف مبلى ومصللى با  الرحمي في الجهي 

المسلجد األقصلى وب د تل يذ جوالتها االسلت  ا يي في   المسلجد األقصلى المباركالشلرقيي دا.ل  

 وتدليسها لحرمته غادروه ما با  السلسلي. المبارك

دلى كليسلللي    ادتدى مسلللتوفلوا 7/6  يوا اإل ليا وفي سللليات متصلللل بالتهويد الديلي  ف ي -

الروح القدس والحديقي اليولاليي التاب ي لبفريركيي الروا األر وذكس دلى جبل صهيوا بالقدس 

المحتلي  وأدالو اللجلي الرئاسليي ال ليا لشلؤوا الكلائس في فلسلفيا االدتدات  وأشلارو  لى أا  

 االدتدات يأتي في سيات سيفرة االحتالل دلى القدس المحتلي.

؛ كشلللللب بلاح وا  المسلللللجلد األقصلللللى المبلاركتاو اليهود ال.فيرة دلى  في تفور الدتلدا -

  دا ت اصلليل .فيرة حول ادت اا سلللفاو االحتالل اإلسللرائيلي  7/6مقدسلليوا يوا ال ال ات 



 

 

لصلال  المسلتوفليا  ومل  المسللميا ما الوصلول    الُمباركاألقصلى  المسلجداقتفاع مسلاحي ما  

 .األقصى المبارك جدس للا لرصد تفوراو إذا المشروع ال.فير المهدد للم   ليها. وما

 الهدم والتهويد: -
لملللا ل   أذرع االحتالل ما إللدمهللا  دو  صللللل للع

 المقدسييا وملشآتها:

األربل لللات  فل لي  - جلرافلللاو    1/6  يلوا  إلللدملللو 

االحتالل مل ال  في بلدة ال يسللللاويي  بذري ي البلات 

 ما دوا تر.يا.

إدمو جرافاو االحتالل    3/6  يوا الجم ي  وفي  -

محفي وقود  وددد ا ما الملشللللآو التجاريي قر  

يا ال سكري  ما بيلها م ارا سياراو حاج  قللد

ومحلال تجلاريلي  وتلأتي دمليلاو الهلدا  لللللما  

مشللروع لشللق فريق .اا بالمسللتوفليا يربف  

أرا لي مفار القدس  بالمسلتوفلاو شلرقي القدس 

 المحتلي.  

البو واللار في أمر إدا غرفي .شلبيي دا.ل مرك   االحتالل في القدس    دو محكمي بلدييمد   -

  المسجد األقصى المبارك الُمباركاألقصى   المسجدم لوماو وادي حلوة في بلدة سلواا جلو   

وذلك حتى شلللهر أيلول القادا. وكالو بلديي االحتالل قد أ.فرو مؤ.را  بهدا الفرفي ال.شلللبيي  

ها التهويديي المسللتهدفي لسلللواا  الحاميي بحجي  البلات دوا تر.يا   وذلك  للما سللياسللات 

 .  األقصى المبارك الجلوبيي للمسجد

 استيطان:
؛ صللللادقو  اللجلي المحليي للتلايا والبلات  التاب ي لبلديي االحتالل دلى 3/6  جم ييوا ال في -

وحدة اسللتيفاليي جديدة في ملفقتيا جلو  البلدة القديمي   820مشللروعٍ اسللتيفالي ي للا بلات  

ال وري    – مالي  وحدة اسللتيفاليي في محفي القفار ال  130دلى أا ي للا الج ت األول بلات  

وحدة دلى فول ال.ف األ. لللر في الملفقي الواق ي بيا الولجي  490أما ال الي سلللي لللا بلات  

 والقفموا. وبحس  م فياو مقدسيي أفلقو سلفاو االحتالل ال مل في ملفقي محفي القفار.

 أخبار متفرقة:



 

 

شللهدو بلداو سلللواا وشلل  اف وقللديا موجهاو مت رقي  واسللتهدب   1/6  يوا األرب ات في -

االحلتلالل  الشللللل  ملركلبلللاو  الل للسلللللفليللليلوا  بلللاا 

 والمستوفليا بالحجارة.  

  دارة سللللجوا االحتالل ترفا للمرة ال اليي   -

لألسللليرة المقدسللليي  داجلي   جرات دمليي جراحيي

 جعابيص"إسراء 

ال.ميس  في - االحتالل    2/6  يوا  قواو  رو  فجع

مل ل دلائللي مل لذ دمليلي مسلللللتوفللي  بلي براك   

الشلهيد  ليات حمارشلي في بلدة ي بد ق لات جليا   

مل للذي   ملللا ل  ت جير  ويللأتي  والللده.  وادتقلللو 

محاولي إلرإا  ال لسلفيلييا ومل  تل يذ   ال ملياو ال رديي  لما سلياسلاو االحتالل ال قابيي  في

 دملياو أ.رى.

سللللللواو  دلاد اليوا  لى مل لله دوا قميا ب لد أا أرغمتله قواو   3الف لل يوسلللللب قبهلا    -

لبلدقيي    سلمياالحتالل دلى .ل ه بحجي وجود ر

دلى القميا قر  حلاج  فورة جلو  غر   

 .مديلي جليا

ف له صللللفير وقب يؤا   صووووورش الشووووهر -

المرابفيا باألقصلللى أماا جلود االحتالل وفي  

 .وجه اقتحاماو المستوفليا

دمر الكسللللوالي  مدير المسللللجد   الشللللي  -

ل الحر  لدا.ل المسجد األقصى   .األقصى:   االحتالل حوع

 .للمرة السادسي.. االحتالل يهدا مل ل المقدسي حاتا أبو ريالي في بلدة ال يساويي بالقدس -

 صللابي حارس المسللجد االقصللى  سللامر القبالي  بكسللر في يده اليسللرى .الل ادتدات قواو -

ما يسللمى  يوا توحيد  أ لات اقتحاا المسللتوفليا لألقصللى في االحتالل دلى األإالي في المسللجد 

 .القدس 

أحرت المقاوموا ال لسللفيليوا أج ات ما البؤرة االسللتيفاليي  م اليه   3/6  يوا الجم ي  وفي -

 إ يتيا  المقامي في حي رأس ال امود. 



 

 

تجدعدو المواجهاو في   4/6  يوا السللبو  وفي -

بلدتي ال ي ريي وصور باإر جلو  شرت القدس 

 لييا وقواو االحتالل. المحتلي بيا الشباا ال لسفي 

مقدسللللي سلللليصللللبحوا بال مأوى..    100 -

 12  تحوي  .فر بهلدا بللايلي سلللللكليلياالحتالل ي 

 .شقي في بلدة سلواا جلو  المسجد األقصى

االحلتلالل  8/6األربل لللات   - قلواو  ادلتلقلللال   :

اإلسلللرائيلي  ل ال ي شلللباا مقدسلللييا دق  دإا 

ملا لها في القدس المحتلي و للواحيها. وشللملو  

بلدة ال يسللاويي وسللف القدس  وبلدة بدعو شللمالي 

 غر  القدس.

  إبعاد:
شللللرفي االحتالل الصللللهيولي تب د المسلللللي  -

راوي  أا محمد    كل يمي ال  المقدسلليي السللب يليي

ا دا    70البلالفلي ما ال مر   يوملا      15وبلا  ال لامود لملدة    الُمبلاركاألقصلللللى    المسلللللجلددلامل 

واسلتددو سللفاو االحتالل الحاجي أا محمد دلى .ل يي  

مشللاركتها في مقابلي م   حدى الملصللاو ال لسللفيليي   

األحد  .الل ما يسمى بلللل  مسيرة األدالا   حيا قالو  

مليو أوالدي ال ماليي يكولوا شللللهدات وال  في المقابلي:  ت 

أشلللللوب إالملار.. حسلللللبي ك ول ا الوكيلل . وكاللو  

شللرفي االحتالل قد اسللتددو السلليدة أا محمد للتحقيق  

القللدس  م هللا في مرك  ادتقللال  المسلللللكوبيللي  غربي 

سلللللادلاو  بتهملي    3المحتللي  وتا التحقيق م هلا ملدة  

دقلل   ب للادإلل  دلهللا  اإلفراج  وتا  دا  التحريا    ا 

ا    15وبا  ال امود لمدة  الُمباركاألقصللى   المسللجد يوم 

ا بمبلغ    آالب  شيكل . 5و ذعا أ.لعو بذلك ستُفرع

 



 

 

 

 ناقوس خطر:
الجملادلاو الصلللللهيوليلي اللديليلي ت ت ا دقلد مؤتمر كبير للبحلا في تهويلد القلدس: أدلا رئيس   -

متفرفي  ما با  ح   الصلهيوليي الديليي  بتسللئيل سلموتريتم  ما حركي  السليادة  اليميليي ال

  لبحا  المفاربي  دا دقد مؤتمر كبير لقادة دصلاباو الهيكل الم دوا  وقادة اليميا الصلهيولي

فرا السلليادة دلى شللرت القدس المحتلي. وسللي قد المؤتمر المذكور دا.ل البؤرة االسللتيفاليي  

لقديمي في القدس المحتلي    بيو أوروو  المقامي دلى قمي جبل ال يتوا المشللللرب دلى البلدة ا

وذلك لبلورة .في ال مل في القدس وكي يي تحقيق األإداب لهذه الحركي الديليي المت متي. وقالو  

  أله سليشلارك قياداو الحركي االسلتيفاليي ومم ليها في الكليسلو الحركي ال لصلريي في بياا لها

ملا   اللملئلللاو  اللملؤتلملر  يلح لللللر  أا  اللملتلوقل   وملا 

لمجالس وأد لللات الكليسلللو  الشلللبا  ورؤسلللات ا

والشللل.صلللياو ال امي. وبيعلو الحركي أاع المؤتمر  

سلللللي قلد تحلو دلواا  أقب دلى الحلائف وأفلالل  

بالسللليادة   حيا سلللتفال  الحركي بتفبيق سللليادة  

االحتالل في شللرت القدس المحتلي المحتلي  وكذلك  

في أج ات أ.رى. وأو حو ألعه رغا فشل والقساا 

لي في تمرير فرا القالوا اليميا واليميا الصهيو 

 اإلسلللللرائيلي  دلى المسلللللتوفللاو في ال للللل لي  

الفربيي   ال ألها سللتكاف  ما أجل ال للا التدريجي المت ايد والمتفور .الل المرحلي التاري.يي  

الحاسللمي. وقالو  ا المؤتمر سلليكوا دالمي فارقي وملفلقا   حيا سلليح للر المؤتمر ددد ما 

الكليسلللو الصلللهيوليي الديليي  بتسللللئيل سلللموتريتم    أد لللات الكليسلللو  بما فيها رئيس  

و دميحاي شلكيل   و ديديو سليلماا   و  أوفري صلوفر   كما سليح لر المؤتمر حا.اماو 

وشلللل.صللللياو دامي ورؤسللللات بلدياو ومسللللتوفلاو. وم  اقتحاا قادة إذه الحركاو اليميليي  

ا للشلافاتها ومحور  أصلب  حائف البرات مق را وملفلق الُمباركالمسلجد األقصلى المت متي للمسلجد 

 دملها ال المي والسياسي  في ال استمرار االقتحاماو.
 انتهى... 


