
 

 

 



 

 

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

 الُمبارك المسجد األقصى الصهيونية على مدينة القدس و

 الملخص: 

 . اتقريًب  مستوطًنا المسجد األقصى الُمبارك 700اقتحم  خالل األسبوع الماضي .1

ً   361ومنشأة، منها مسكناً    1032قوات االحتالل هدمت حوالي  .2  العام الماضي. مسكنا

ً  17 فذ المقتحمون ن  يحالال حزيران/ يونيو خالل شهر  .3 من قبل  لألقصى المبارك  اقتحاما

  .قوات االحتالل والمستوطنين

 .نفذها االحتالل في القدس منذ بداية هذا العامعملية هدم   60قرار إبعاد و  42 .4

 منشأتين يوميًا. 2 هدم  ما تزال مجزرة هدم بيوت المقدسيين بمعدل  .5

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

ا يهودية علنية في  217 الُمباركالمسججججد األقصجججى اقتحم   16/6ففي   -   مسجججتوطًنا، أدوا طقوسجججً

الشجرقية، وشجهد االقتحام تدنيس عناصجر مخابرات االحتالل لمصجليات  الُمباركالمسججد األقصجى 

 المسجد المسقوفة. 

مسجججتوطًنا، من بينهم طالفي في    114 الُمباركالمسججججد األقصجججى  اقتحم   19/6  يوم األحد  وفي -

 تالل.  معاهد االحتالل التلمودية، بحماية قوات االح 

المسجججججججد األقصجججججى  اقتحم    20/6  يوم اإلثنين  وفي -

وفي اليوم نفسجججججه اقتحم  مسجججججتوطنًجا،  117  الُمبجارك

عناصججر من الوحدات الخاصججة في شججرطة االحتالل  

مصجججلى قبة الصجججخرة، وفتشجججوا األجزام التي تعمل  

 دائرة األوقاف على ترميمها، بشكل استفزازي. 

المسجججججججد األقصجججججى  اقتحم    21/6  يوم الثالثجام  وفي -

مسجتوطًنا، وأدوا شجعائر يهودية علنية،    121 الُمبارك

 بحماية قوات االحتالل.



 

 

كججان عججدد المقتحمين  ؛    22/6  يوم األربعججامفي  و  -

صججلوات تلمودية    مسججتوطًنا، أد ع عدد منهم  119

في محيط مبنى ومصجججججلى بجاف الرحمجة في الجهجة 

 الشرقية من المسجد، بحماية قوات االحتالل.  

المسجججد األقصججى اقتحم   23/6  يوم الخميس  وفي -

 بحماية قوات االحتالل.  مستوطًنا  139 الُمبارك

واسجججججتعجداداً القتحجام ججديجد دعجت جمجاعجات الهيكجل   -

المزعوم مناصجججريها من المسجججتوطنين إلى اقتحام 

بشكٍل ُمكث ف يوم الخميس    الُمباركاألقصى    المسجد

ة لمقتل مستوطنة وذلك وسط دعوات مقدسية للرباط فيه  ؛ إلحيام ما أسموه الذكرع السادس23/6

 وصد االقتحامات.

  الُمباركاألقصجى   المسججدبالمصجلين والمرابطين، شجهد  الُمباركاألقصجى   المسججدفي سجيا  رفد  -

المختلفة، في حين  قه  حضججوًرا الفتًا للمصججلين من القدس وخارجها، انتشججروا في مصججلياته ومراف

شججججبان على أبواف أوقفت قوات االحتالل ُمصججججلين من ال

الرئيسجة االخارجيةا واحتجزت   كالُمبارالمسججد األقصجى 

 بطاقاتهم الشخصية إلى حين خروجهم من المسجد. 

في سجججيا  منل الترميم تكررت راهرة سجججقوط أحجار من   -

فقبل أيام سججقط  :الُمباركاألقصججى  المسجججدجدران وأروقة 

، داخل  الُمباركاألقصجى  للمسججدحجر من السجور الجنوبي  

، بعد سجنوات  الُمباركاألقصجى   التسجوية المعروفة بمصجلى

من منل الترميم. وأفادت مصجججادر مقدسجججية بأن  حجًرا من  

، سجقط من أعلى الُمباركالسجور الجنوبي للمسججد األقصجر 

القديم، وتحديدا  األقصججى   المحراف الموجود داخل مصججلى

ة على التسجويات. وكشجف مختصجون  الجهة الجنوبية المطل

امرة سجججججريجة في مجدينجة القجدس، عن تطورات تتعلم بم  

تحيكها سججلطات االحتالل اإلسججرائيلي في تسججوية الزاوية 

. وتقل تسججوية  الُمباركاألقصججى  الجنوبية الغربية للمسجججد



 

 

 الُمباركاألقصى   للمسجدالزاوية الجنوبية الغربية  

بين المتحف والمصججلى القبلي، وإلى الجنوف منها  

مسججججد النسجججام، وهي األقرف إلى باف المغاربة 

المسججججد األقصجججى  طنون  الذي يقتحم منه المسجججتو 

 باستمرار. الُمبارك

في سجججيا  االعتدام على المقابر، وعدم السجججما    -

؛ حريمي  6/  22بصججججيانتها، اندلعت يوم األربعام  

في مقبرة باف الرحمة المالصجقة للسجور الشجرقي  

الشجرقي، بمدينة القدس.   الُمباركاألقصجى   للمسججد

ت ، وسججط قيود تفرضججها سججلطاالُمباركاألقصججى  المسجججدوجام الحريم في المقبرة القريبة من  

 االحتالل اإلسرائيلية على علميات الترميم الالزمة للمقدسات اإلسالمية. 

 تهويد:الهدم وال
تتابل سجججلطات االحتالل هدمها منشجججلت الفلسجججطينيين  

 ومنازلهم:

هجدمجت جرافجات االحتالل منزاًل في حي    15/6ففي    -

 وادي الحمص، بذريعة البنام من دون ترخيص.  

ل منزاًل في بلجدة هجدمجت جرافجات االحتال  16/6وفي   -

بيت حنينا شجمالي القدس المحتلة، إضجافةً إلى منشجلت  

 تجارية في بلدة الجيف شمال غرف القدس المحتلة. 

مبنى    21/6وفي   - بهججدم  االحتالل  بلججديججة  أخطرت 

شجججقٍم   5سجججكني في بلدة سجججلوان، ويتكون البنام من 

 فرًدا معرمهم من األطفال. 30سكنية، يسكنها  

االحتالل يهدم منشجججأتين في القدس ،  22/6األربعام   -

المحتلجة: حيجا ارتكجف االحتالل جريمجة لمجزرة هجدم ججديجدة في القجدس المحتلجة، إذ هجدمجت جرافجات 

االحتالل اإلسججججرائيلي منشججججأتين في المدينة المحتلة، ومحيطها. وهدمت قوات االحتالل منشججججأة 

تعود للمقدسجي سجالم أبو مرخية.  تجارية إلصجال  السجيارات في بلدة عناتا، شجمال القدس المحتلة،  

كما هدمت آليات االحتالل منشججججأة في بلدة العيسججججاوية شججججر  مدينة القدس المحتلة، عبارة عن  



 

 

إسجطبل للخيول، إلى جانف تجريف أر  فلسجطينية ببلدة بيت حنينا شجمال المدينة. وتتخذ سجلطات 

 رزها االبنام بدون ترخيصا. االحتالل اإلسرائيلي ذرائل متنوعة لهدم منشلت المقدسيين، ومن أب 

محالً في القجدس أغلقجت أبوابهجا بسجججججبجف ضجججججرائجف االحتالل والتي يهجدف من خاللهجا   250 -م

محالً تجارياً في البلدة القديمة للقدس   250التضجييم على الفلسجطينيين وطردهم: أغلقت أكثر من 

ر الفلسججطينيين في  أبوابها، بسججبف الضججرائف الباهرة التي تفرضججها سججلطات االحتالل على التجا

القدس، وحمالت اإلغال  التي تهدف بشججكل أسججاسججي، لطمس المعالم الفلسججطينية فيها. ولم يكتف  

االحتالل بفر  ضجرائبه على التجار وأصجحاف المحال، بل تمتد ضجرائف االحتالل لتصجل إلى 

منها:   كافة مكونات المجتمل المقدسجي، لتتعدد أشجكال الضجرائف اإلسجرائيلية تحت مسجميات عدة،

الدخل، والشججرام، والقيمة الُمضججافة، والتلفاز، والتحسججين، واألمالك والقبور، إلى جانف ضججريبة  

المسجججاحة، التي تُعرف عبريبا باسجججم ااألرنوناا.  

بلججديججة االحتالل في القججدس ضجججججريبججة   وتفر  

دوالر   100ااألرنوناا على الشججججقم، وهي بين  

لمسججججججاحتهججا،    250و  ا  تبعججً ا،  شجججججهريججب دوالًرا 

لتفو   وتت  التجججاريججة،  المحججال  على  ضججججججاعف 

ى المقدسججيين في كثير  الضججرائف المفروضججة عل

الشجججججهري. وتفر    من األحيججان، حجم دخلهم 

  نوعا من الضجرائف تفر    21سجلطات االحتالل

على المقدسجججيين، في مقابل ذلك، فالخدمات التي  

 توطنين.تقدم لهم، تعد دون المستوع المطلوف، السيما إذا ما قورنت بما يقدم للمس

 ستيطان:اال
كشجججفت بلدية االحتالل في القدس عن خطة جديدة لفصجججل حي المصجججرارة عن باف    18/6في  -

العمود وباقي أحيام الشجطر الشجرقي من القدس المحتلة، ويتضجمن المخطط بنام مجمل اسجتيطاني  

وفند  ومواقف للسججيارات والحافالت تحت األر ، إلى جانف واجهاٍت تجارية تمتد على طول  

مسجار خط سجكة القطار الخفيف، ما سجيحدا تغييًرا في شجكل المنطقة، ويفر  المزيد من الوجود  

االسجتيطاني فيها. وبحسف معطيات مقدسية غالبية األراضي المستهدفة هي أراٍ  وقفية إسالمية  

 ومسيحية.

 



 

 

 اعتقاالت، اقتحامات(:أخبار متفرقة )
أصجججدرت محكمة االحتالل المركزية    16/6في  -

القدس المحتلة قراًرا يقضجججي بسججججن حارس  في 

 3لمدة   فادي عليان الُمباركالمسججججد األقصجججى 

من    21/12/2021سجججججنوات، وقجد اعتقجل في  

ووجهت له تهمة   الُمباركاألقصجى  المسججدداخل  

الضجججلوع في أعمال المقاومة. وبحسجججف متابعين  

للشججأن المقدسججي يأتي القرار في سججيا  االعتدام 

البشجرية،   الُمباركالمسججد األقصجى على مكونات  

   .الُمباركالمسجد األقصى وإرهاف حراس  

بعجدمجا عجانى من قرارات اإلبعجاد عن المسجججججججد    -

الل به  األقصجى والعيسجاوية والقدس.. ونك ل االحت 

دهم االحتالل يحكم على حارس األقصجى فادي عليان بالسججن ،  وعائلته وهدم مبناهم السجكني وشجر 

 .سنوات 3مد ة 

ألف مصل شدوا الرحال اليوم ألدام صالة   50  -

 المبارك. المسجد األقصى  الجمعة في رحاف

دعوات مقدسجية لالعتكاف في المسججد األقصجى   -

خالل العشجججججر األوائجل من  والربجاط في رحجابجه  

   30/6/2022الحجة بدماً من يوم الخميس    ذي

السجتهداف المجتمل المقدسجي وإضجعافه؛ كشجفت   -

أن سجلطات االحتالل    19/6مصجادر عبرية في 

  26مليون شجججججيكجل  نحو    90رصجججججدت نحو  

مليون دوالر أمريكي( لدعم االشجذوذ الجنسجيا  

في القدس المحتلة، وسجيتم تقديم الدعم من خالل ما يسجمى بجججججج االمراكز الجماهريةا، ومضجامين  

لبجروتا اإلسجرائيلي. وتأتي الخطة في سجيا  ضجرف المجتمل الفلسجطيني  دراسجية ضجمن منها" اا

 وإضعافه.



 

 

طلبة في القدس، بأن عدًدا من مدارس القدس الخاصججة، تتحضججر لفت   كشججف اتحاد أوليام أمور ال -

س المنها" اإلسججرائيلي بداية العام القادم، وبحسججف بيان   المزيد من الصججفوف الدراسججية التي تدر 

اتحجاد أوليجام األمور سجججججتقوم كجل من مجدرسجججججتي االراهبجات الورديجةا واالفريرا بتطبيم المنجاه   

مبالغ مالية ضجخمة من   اإلسجرائيلية، على أثر تلقيها

بلجديجة االحتالل، وحجذ ر االتحجاد من هجذا االنزال   

الخطير، خاصججة أن المدارس الخاصججة في القدس  

ألف طجالجف وطجالبجة، ممجا ينجذر    39تضجججججم نحو  

بمحجاربجة المنهجا" التعليمي الفلسجججججطيني والتروي   

 للمنها" اإلسرائيلي.

قوات االحتالل تعتقجل عشجججججرات المقجدسجججججيين من  -

 تفرقة في القدس.مناطم م

 األسيييير أحمد مناصييير االحتالل يصججن ف قضججية  -

 ضمن اقانون اإلرهافا.

قوات االحتالل تقتحم بلجدات وأحيجام في محجافرجة  -

ام  القجدس، وتفر  مخجالفجات كيجديجة فيجه خالل األيج 

الماضجية، وشجملت عدة بلدات مقدسجية، مثل: مخيم  

 ساٍت استفزازية بحم أهلها.وسلوان، والرام، والعيساوية، ومارست ممار  شعفاط

 التفاعل مع القدس:
شجججارك آالف الفلسجججطينيين من القدس والداخل الفلسجججطيني المحتل في مبادرة الفجر    17/6في  -

العريم، التي حملجت عنوان اجمعجة مرابطون رغم اإلبعجادا، ولبى المصجججججلون دعوات أطلقهجا 

، وعمارة المسججد فجر يوم  الُمباركالمسججد األقصجى  نشجطام وجهات شجبابية لدعم المبعدين عن 

ات فلسجطينية من الداخل الفلسجطيني المحتل إطال  حمالت  الجمعة. وفي سجيا  متصجل أعادت جه

 ، لمواجهة مخططات أذرع االحتالل.  الُمباركاألقصى   المسجدللرباط في 

بالمصجججلين والمرابطين، أطلم ناشجججطون مقدسجججيون دعوات   الُمباركاألقصجججى   المسججججدلرفد   -

في العشججر األوائل من شججهر ذي الحجة، الذي يبدأ في   الُمباركاألقصججى   المسجججدلالعتكاف في 

وحتى عيد األضحى، وتأتي هذه الدعوات لمواجهة مخططات االحتالل في اقتحام   30/6/2022

 المسجد والتحكم فيه.



 

 

؛ انطلقت مبادرة شجبابية تطوعية من قرع شجمال غرف القدس المحتلة تحت مسجمى  20/6بتاريخ   -

ات  ابوصجلة قدسا، لترسجيخ االرتباط مل المدينة المحتلة في رل  ما تواجهه من اسجتهداف واعتدام

 ير إلى القدس مشبوهةألن البوصلة التي ال تشمن قبل االحتالل.  

 

 األستاذ زياد ابحيص:القدس  للجزير  نت أوضح الباحث في شؤون رفي تقري

داخةةل  -ومةةا تزال-أبرز الطقوس التوراتيةةة التي أقيمةةت 

  الُمباركصى المسجد األق

وهي قرامة فردية أو صالالالة الصالالبا   شالالحاريت(:  •

ة  جمججاعيججة مل أجزام منتقججاة ممججا تسجججججمى اأدعيجج 

البركاتا، وأصججبحت ت دع على نحو شججبه يومي  

علنا. صججالة بعد   الُمباركاألقصججى  المسجججدداخل  

الرهر  منحجاه(: ت دع أحيجانجا في اقتحجام مجا بعجد  

الرهر، وهي مشججابهة لصججالة الصججبا  لكنها تنتقي  

 مقاطل أخرع مما تسمى اأدعية البركات الثمانيةا. 

ل اليهود أدامها  نصالالالالالاف  المنيان(:  • صجججالة يفضججج 

وحتى يتسججنى ذلك هناك نصججاف للجماعة جماعة،  

ذكور يهود بالغين. ففي الثاني من فبراير/شجججباط الماضجججي مثال    10المنيانا، وهو  يدعى ا

ع أحد عناصجر شجرطة االحتالل إلكمال نصجاف صجالة  مسجتوطنين قرف باف الرحمة   9تطو 

 .الُمباركاألقصى   المسجدفي 

رهرونها خالل صجججلواتهم حركات اهتزاز وتمايل ي ديها المسجججتوطنون وي طقس  نعنوع(:  •

 .الُمباركالمسجد األقصى  في 

عادة دارجة بشججكل ملحور في العامين األخيرين، إذ يعمد العروسججان إلى  مباركة الزفاف:  •

قبيل زفافهما والصجججالة فيه بمباركة أحد الحاخامات، ثم   الُمباركالمسججججد األقصجججى اقتحام 

التقاط الصجور التذكارية والرقص عند باف السجلسجلة، وذلك اطلبا للبركة من مكان الهيكلا  

 حسف ادعائهم.

هي تالوة أول فقرات من اسججفر التثنيةا وتقول ااسججمل يا إسججرائيل، إن  صالالالالة  الشالالالماع(:  •

أدوناي إلهنا إله واحدا، وكلمة اأدونايا هي التفاف على لفر ايهوها االسم الشخصي لإلله  



 

 

في الكتاف المقدس اليهودي  التناخ(. و الشججماع( أهم الصججلوات عند اليهود، إذ تعد  أسججاس  

التوحيد وقبول الوصجايا العشجر في التوراة، ويجف أن ت دع قبل النوم وعند االسجتيقار ومل  

صجججالة الصجججبا ، وفيها يغطي المصجججلي وجهه أثنام التالوة ويحاول الخشجججوع والسججججود.  

حتى اليوم،   2014كثيرا، وازداد منذ عام   الُمباركالمسجد األقصى وتكرر هذا الطقس في 

 يه، ويصرخ باسم اإلله وتوحيده.إذ يضل المقتحم يده على وجهه مغمضا عين 

طقوس توراتية خاصججججة يقوم الحاخام  زعيم ديني( خاللها بمرافقة تالميذه  بركات الكهنة:  •

ويرفعون فيها أيديهم ويبسجججطونها فو  ر وسجججهم، مل تالوة فقرات من اسجججفر العددا في 

  المسججدقي التوراة، وي ديها عادة طلبة المدرسجة المسجماة اهار هبايت أو جبل الهيكلا شجر

 .الُمباركاألقصى 

ت دع قبيجل األعيجاد اليهوديجة الكبيرة، بخجاصجججججة عيجد الغفران، صالالالالالالالالة التوبة أو الكفارة:  •

 ويصاحبها ارتدام ثياف التوبة البيضام، باإلضافة إلى لباس خَدمة الهيكل وكهنته.

د المقتحمون رفل العلم في رفل العلم اإلسالالالرائيلي:  • خالل ما  الُمباركالمسجججد األقصججى  يتعم 

القدسا الذي يسججبم رقصججة ومسججيرة األعالم التهويدية. وكانت أحدا يسججمى يوم اتوحيد  

مايو/أيار الماضججي، إذ رفعها المسججتوطنون بشججكل جماعي داخل  29مشججاهد رفل العلم في 

بين بابي المغاربة والسجلسجلة، في مشجهد غير مسجبو  منذ احتالل   الُمباركاألقصجى  المسججد

 .1967عام  الُمباركاألقصى   المسجدشرقي القدس و 

حاول المسججتوطنون خالل عيد العُرا اليهودي األخير إدخال ما يسججمونه  تية: القرابين النبا •

االقرابين النباتيةا كأغصجان الريحان والصجفصجاف، ونجحوا في إدخال سجعف النخيل خفية  

 .2021في سبتمبر/أيلول   كالُمبارالمسجد األقصى إلى 

الن(  يذب  المسججتوطنون القرابين الحيوانية  غنم، ماعز، حم  2014منذ  القرابين الحيوانية:  •

، احتفاال بعيد الفصجج  العبري. وشججهدت السججنوات الُمباركاألقصججى   المسجججدحول سججور  

، كان آخرها الُمباركالمسجججد األقصججى الماضججية إحباط محاوالت عديدة لذب  القرابين في 

في منتصجججف    الُمباركالمسججججد األقصجججى  أرجامبعد دعوات مكثفة للذب  أو نثر الدمام في 

 أبريل/نيسان الماضي، تزامنا مل شهر رمضان.

لإلناا، ويقرأ فيها البالغ   12للذكور و  13تكون بعمر  بات متسفاه(: احتفاالت البلوغ  بار/  •

ما حفر من مقاطل التوراة، ثم يقرأ له الحاخام صججججلوات االبركةا، ويتعمد المسججججتوطنون  

 لربط أبنائهم به. الُمباركالمسجد األقصى إقامتها في 



 

 

المهمة مما تسججمى امدرسججة  يلقيها حاخامات مخصججصججون لهذهدروس يومية للحاخامات:  •

كجلا، عنجد مرافقتهم مجموعجات المقتحمين بجوالت وفقرات مخصجججججصجججججة داخجل جبجل الهي 

 المسجد، وأبرزهم شمشون ألبويم وأليهو ويبر وشموئيل مورينو.

ويعني االنبطا  الكامل، واسجتوام الجسجد على األر  ببسجط  السالالجود الملحمي  برخوت(:  •

وبموجف الشججريعة اليدين والقدمين والوجه بالكامل، ويمث ل هذا أقصججى درجات الخضججوع.  

اليهودية  سجفر الالويين( فنن هذا السججود ممنوع على الحجارة ألنها مادة صناعة األصنام، 

ويضججل اليهود فاصججال قماشججيا على األر  عند السجججود في عيدي ارأس السججنة العبريةا  

على حجارة  اجائزً  الملحمي صججججار  واالغفرانا. وحسججججف الباحا ابحيص، فنن السجججججود

ال قائماا وامحل سجججكن الرفا، ولهذا بات يمي ز  باعتباره اهيك  الُمباركاألقصجججى  المسججججد

 بعبارة توضيحية عن بقية السجود فيسمى االسجود الملحميا.

أيام في السجنة: في صجباحي األول   3يكون وفم التعاليم التوراتية في  نفخ البو   الشوفار(:  •

  والثجاني من رأس السجججججنجة العبريجة، ثم في مسجججججام يوم عيجد الغفران  كيبور(، وقبجل غروف 

الشججججمس بقليل لما يسججججمى اإعالن نهاية أيام التوبة العشججججرةا. ويقول ابحيص إن اليهود  

يتعجاملون مل نفخ البو  بجاعتبجاره إعالن حضجججججور للصجججججالة، أمجا في التطبيم المعجاصجججججر 

فاسجججججتخجدمه جيا االحتالل كأسجججججلوف اإعالن 

، إذ نفخه  الُمباركالمسججد األقصجى سجيادةا على 

حاخام الجيا اإلسجرائيلي  شجلومو غورين( يوم  

في السجابل من   الُمباركاألقصجى  المسججدحتالل  ا

عججام   خالل  1967يونيو/حزيران  واسجججججتمر   ،

المنجاسجججججبجات التوراتيجة حتى توقف بعجد إحرا  

خوفا من مواجهة   1969المصججججلى القبلي عام 

مل العجالم اإلسجججججالمي. وعجاد نفخ البو  داخجل  

في رأس السججججنة   الُمباركالمسجججججد األقصججججى 

 .2021العبرية مطلل شهر سبتمبر/أيلول  

ى المسةةةةجد األقصةةةةى المبارك ان علمحطات العدو

 القريبة )أعياد دينية(



 

 

، فنن  6/ 22ربعام  أمس األ  يومبنقرار الكنيسجت الصجهيوني قرار حله بالقرامة األولى رهر   •

ا وضجججججعنجا في وإذا مج   ،2022-10-25الموعجد المرج  لالنتخجابجات القجادمجة هو الثالثجام  

الحسججبان أن موسججم العدوان هذا هو بطبيعته األسججوأ على المسجججد األقصججى المبارك، وفيه  

 المبارك واقتحام شجججارون لألقصجججى  1996وهبة النفم   1990جامت مجزرة األقصجججى 

المسجججد األقصججى ؛ وفيه بدأ فر  الطقوس التوراتية في 2015ين  اككسجج وهبة ال  2000

مجركجزيجججة  الجمجبجججارك مجرحجلجيجججة  فجي   كجخجطجججة 

وإذا ما وضججعنا في االعتبار أيضججاً ،  2019

أنه يأتي في أعلى ذروة لمحاولة لمشججججروع  

تهويد األقصجججى منذ انطالقه المعاصجججر في  

، وبالذات بعد السجدات الملحمية  2000عام  

  5-29الجماعية على ثرع األقصجى في يوم  

فنن العدوان المقبل على المسجججد  ،  الماضججي

 رك مرشجج  ألن يكون األسججوأاألقصججى المبا

عججام   منججذ  تججاريخججه  في  ،  1917واألعتى 

 وستكون محطاته على الشكل التالي:

 : رأس السنة العبرية.2022-9-  27و  26 •

 : اعيد الغفرانا.2022-  10- 5 •

 : اعيد العراا. 2022-10  -17وحتى   10من   •

يوم عيجد   11يومجاً يتخللهجا    22يعني موسجججججم أعيجاد توراتيجة حيجا تكون    األمر الجذي       

ها عدوان مركزي واحد توراتي سججججتتزامن مل ذروة الدعاية االنتخابية الصججججهيونية؛ يسججججبق

المسججججد األقصجججى  ، األمر الذي يجعل  2022-8-7عاشجججورام في سجججيتقاطل غالباً مل يوم  

من جماعات الهيكل المزعوم التي سجتجد كل دعم وتأييد من كل    في عين االسجتهداف المبارك

 الكتل االنتخابية الطامحة بكسف أصواتهم وأصوات اليمين المتشدد.

 

 انتهى...


