
 

 

 



 

 

م حول االعتداءات الصهيونية  2022( 7)  يوليو تموز من شهر  ألولاتقرير األسبوع  

 الُمباركالمسجد األقصى  على مدينة القدس و

 :الُمباركالمسجد األقصى االقتحامات واالعتداءات على 
 :الُمباركالمسجد األقصى تتابع أذرع االحتالل اقتحاماتها شبه اليومية  

 6  في شبهر  الُمباركالمسبجد األقصبى  بحسب  احصباايات مرا ز متاب ة االقتحاماتا اقتحم   -

 ، من بينهم طالٌ  يهود، وعناصر أمنية.  مستوطنًا 4457نحو حزيران/يونيو 

يوميًا عدا الجم ة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتها ات   المسجد األقصى الُمباركيت رض   -

من المسبببتوطنين وعلى فترتين صبببباحية ومسبببااية، في محاولة لارض ميطط التقسبببيم 

 الزماني والم اني.

المسجد األقصى  اقتحم    29/6  يوم األرب اء  فاي  -

مسبتوطنًا بحماية قوات االحتالل،   111  الُمبارك

وأدى عبدٌد منهم صبببببلوات يهوديبة علنيبة في 

 . الُمباركاألقصى  المسجدالمنطقة الشرقية من  

المسجد األقصى  اقتحم    30/6  يوم اليميس  وفي -

مسبتوطنًا، أدوا طقوسًبا علنية في  174  الُمبارك

 . الُمباركاألقصى  المسجدباحات  

المسببببجد األقصببببى  اقتحم  3/7 يوم األحد وفي -

مسببتوطنًا، تلقوا شببروحات  عن عالم بدع، وبحسبب  مصببادر مقدسببية، فقد   166  باركالمُ 

، ودققت في اويات  الُمباركاألقصبى   المسبجدشبددت قوات االحتالل من قيوداا أمام أبوا   

 المصلين.  

مسبتوطنًا، من بينهم مجموعة   174  الُمباركالمسبجد األقصبى  تحم اق 4/7  يوم اإلثنين وفي -

، وأدوا  الُمباركاألقصببببى    المسببببجدمن منظمة عنسبببباء ألجل الم بدع، تجولوا في أرجاء 

 طقوًسا يهودية علنية، بحماية قوات االحتالل. 

مسبتوطنًا، من بينهم طالٌ  في   154  الُمباركى  المسبجد األقصباقتحم  5/7وفي يوم الثالثاء   -

 م ااد االحتالل التوراتية.  



 

 

يبراء اآلثار بشبببرطة االحتالل يقتحمون مصبببلى ع  -

الُمببارك   األقصبببببى القبديمع في المسبببببجبد األقصبببببى

ال ىلى الم تبببة  يتنيببة ويتاقببدون األعمببد   ويببديلون 

ثالثة حجار     الصبببيرية الةبببيمة التي تسببباقط منها

 األسبوعين الماةيين.يالل 

المسبببببجبد األقصبببببى  اقتحم    6/7ء  وفي يوم األرب با -

 مستوطنا.119  الُمبارك

م اقتحم مسبببتوطنون  7/7/2022وفي يوم اليميسا   -

، من ببا   األقصبببببى الُمببارك  المسبببببجبدمتطرفون،  

االحتالل  قوات  مشببببببدد  من  بحمببايببة  المغبباربببة، 

اإلسبراايلي، وسبط دعوات مقدسبية متواصبلة للحشبد 

في عفجر وجم ة عرفةع. وأفادت داار  األوقاف    الُمباركاألقصببببى   المسببببجدوالرباط في 

المسبببجد اإلسبببالمية في القدس المحتلة بعن عشبببرات المسبببتوطنين اقتحموا منذ الصببببا   

، ونظموا جوالت اسبتازازية، والتقطوا الصبور في باحاته. وأشبارت ىلى أن األقصبى الُمبارك

ا  مرشببببدين يهود قدموا للمسببببتوطنين شببببروحات عن عالهي لع المزعوم، وأدوا طقوسببببً

االحتالل فرض قيودابا على ديول    تلموديبة في منطقبة ببا  الرحمبة. وواصبببببلبت شبببببرطبة

، واحتجزت اوياتهم الشببببيصببببية عند بواباته  المسببببجد األقصببببى الُمباركالالسببببطينيين  

 اليارجية.

انهيببار أترببب - ة وحجببار  دايببل مع اسبببببتمرار 

،  المسببجد األقصببى الُمباركالمصببلى القديم في  

 شبف متيصبصبون في شباون القدس ىلى أن 

حاريات االحتالل وياصبببة في الجهة الجنوبية  

تاثر على  الُمباركالمسجد األقصى  الغربية من 

، وقد  المسبجد األقصبى الُمباركمجمل مصبليات  

أدت ىلى حصول تشققات وانهيارات في جدران  

د  المصبلى القبلي وواجهاته، ىةبافةً ىلى األعم

الةبببيمة في دايل المصبببلى القديم، وسبببقوط  



 

 

 المسبببببجبدثالثبة حجبار  دايلبه، وأمبا ن أيرى في  

الحاريبات  . وبحسبببببب  نسببببب   الُمبباركاألقصبببببى  

اإلسبراايلية فنن سبلطات االحتالل ت مل بشب ل  سبر  

للغبايبة، ممبا ياشبببببر ىلى وجود ابدف  لبديهبا، تريبد 

حببذر    4/7تحقيقببه في أسبببببرع وقببت  مم ن. وفي  

  الُمبارك المسببجد األقصببى  متيصببصببون في شبباون 

ل االحتالل ىلى الاراغات الموجود  أسببال  من وصببو

، واسببببتغاللها ليحولها  الُمباركاألقصببببى    المسببببجد

ليدمة أجنداته، وبحسب  الباح  المقدسبي رةبوان 

المسببجد األقصببى عمرو، فقد ا تشببات لجنة ىعمار 

شبب ة قنوات صبيرية وابار   1970في عام    الُمبارك

القديم،    الُمباركالمسببببجد األقصببببى  تحت مصببببلى 

 .الُمباركاألقصى  المسجدوتتصل الشب ة في أنحاء متارقة من  

 ادم وتهويد:
 تستمر أذرع االحتالل في ادم منازل الالسطينيين ومنشآتهم:

ادمت جرافات االحالل سبببع منشببآت زراعية وحظاار قر  بلد    29/6  يوم األرب اء فاي  -

عناتا شببمال شببرق القدس المحتلة. وفي اليوم ناسببه سببلمت بلدية االحتالل ىيطارات ادم  

 ييص. في قرية الولجة جنو  القدس المحتلة، بذري ة البناء من دون تر

ابدمبت جرافبات االحتالل   4/7 يوم اإلثنين وفي -

منزاًل في جببل الم بر، ومشبببببتبل زراعي في 

 بلد  الزعيم. 

 شف تقرير صادر عن مر ز م لومات واد    -

حلو  أن سببلطات االحتالل ادمت في النصببف  

منزاًل ومنشبع    80نحو   2022األول من عام 

عمليبة ابدم نابذابا    37فلسبببببطينيبة، من بينهبا  

ن سبلطات االحتالل، وتجنبًا  أصبحابها بةبغط  م

 للغرامات البااظة.



 

 

 استيطان:
أعلنت بلدية االحتالل عن ىنشببباء    30/6 يوم اليميس  حول المشببباريع االسبببتيطانية، فاي -

مر ز  رياةببي ةببيم على أراةببي بيت حنينا شببمال القدس المحتلة، وبحسبب  الم طيات  

دوالر  مليون   20االف متر مربع، بت لاة تصبببل ىلى   5سبببيقام المشبببروع على مسببباحة  

 أمري ي.

يوم  في متاب ة لقةبية اسبتيالء مسبتوطنين على عقارات فندق البتراء في با  اليليل، فاي -

أصبدرت مح مة الصبلا اإلسبراايلية قراًرا يقةبي بنيالء المسبتوطنين من   30/6 اليميس

المحالت التي اسبببتولوا عليها، ويعتي القرار على أثر تقديم المحامين ىثباتات بعن ال قارات 

 تديل ةمن صاقة تسري  ال قارات المسيحية في المنطقة.الم نية لم  

 أيبار متارقة:

طال  450نحو   2022بحسب  م طيات فلسبطينية اعتقلت سبلطات االحتالل منذ بداية عام   -

طال فلسبطيني من  353فلسبطيني، من بينهم  

القبدس المحتلبة. مبا يا بد أن اعتقبال األطابال 

   سياسة ثابتة لدى االحتالل.
مبواجبهبببات،   - البثبالثببباء  انبببدلب بببت  مسببببببباء 

وأابببالبي  6/7/2022 االحبتبالل  قبوات  ببيبن  م، 

المسبجد  حي بطن الهوى ببلد  سبلوان جنو  

. وأفادت مصبببادر مقدسبببية  األقصبببى الُمبارك

بببعنق قوات  بير  من شبببببرطببة االحتالل قببد 

اقتحمت حي بطن الهوى، وأطلقت وابالً من قنابل الصببوت والغاز السببام والرصبباص الحي  

تحام جنود االحتالل. وت مد جنود االحتالل اسبببتهداف صبببو  المواطنين الذين تصبببدوا الق

منازل المواطنين بقنابل الغاز والصببببوت، ما أدى ىلى ىصببببابة عدد من األطاال والنسبببباء  

تاتيل في الحي، تيللهببا اعتببداءات على  بببااليتنبباق. وشبببببنببت قوات االحتالل عمليببات 

قدسببي مجد  بها أثناء  المواطنين. بالتزامن مع ذلك، اعتقلت قوات االحتبببببببالل الشببا  الم

المسبببجد األقصبببى  ، علما أنه م تقل سببباب  ومب د عن المسبببجد األقصبببى الُمباركديوله 

 وممنوع من السار أل ثر من مر .  الُمبارك

 



 

 

 تقارير مهمة
الصادر عن شب ة ع القدس البوصلةع استشهاد  2022وث  تقرير النصف األول من ال ام  -

نشبباق الغاز فلسببطينيين في القدس المحتلة. فاي يناير اسببتشببهد فهمي حمد جراء اسببت 7

أثناء اقتحام جيل االحتالل مييم قلنديا، أما في شبهر مارس فقد اسبتشبهد  ريم القواسبمي 

عبامبا( بزعم تنايبذم عمليبة ط ن عنبد   19)

با  حطة، وعبد الرحمن قاسم بزعم تنايذم 

عملية ط ن عند با  القطقانين. وفي الشبهر 

ذاته، اسبببتشبببهد الاتى يامن جاقال من بلد  

واجهات اندل ت في البلد ، أبو ديس يالل م

ام يالل اقتحام مييم  والشببببا  عالء شببببحق

الصبببحاية   اغتيلتقلنديا. وفي شبببهر مايو  

المقدسبية مراسبلة قنا  الجزير  شبيرين أبو 

عاقلة برصبباص قناص ىسببراايلي على أحد  

مدايل مييم جنين شببمال الةبباة الغربية،  

ىصبابته برصباصبة م دنية دايل  فيما اسبتشبهد الشبا  وليد الشبريف ب د ثالثة أسبابيع من  

ألف مسببتوطن  23. وحسبب  التقرير فقد اقتحم أ ثر من  المسببجد األقصببى الُمباركباحات  

، ال دد األ بر منهم في شببببهر مايو/ أيار، حي  وصببببل عدد  المسببببجد األقصببببى الُمبارك

االف مسبتوطن )شبهد الشبهر تنظيم مسبير  األعالم(. واعتقل   5المقتحمين حينها أ ثر من 

امرأ ، في حين قرر الحبس المنزلي  61طاالً و  149ياً بينهم  مقدس  1931جيل االحتالل 

مقدسياً، بينهم  659مقدسياً. وأب دت قوات االحتالل يالل النصف األول من ال ام    124لبببب

، ىةببببافة لدب اد عن البلد  المسببببجد األقصببببى الُمباركعن   595عن مدينة القدس، و 8

مقدسبياً،   33ال اإلدار  بح   القديمة وم ان السب ن. وتواصبل قوات االحتالل سبياسبة االعتق

بينهم األسبببير رااد ريان من قرية بيت دقو شبببمال غر  القدس الذ  يواصبببل ىةبببرابه 

على التوالي رفةا الستمرار عقابه باالعتقال اإلدار .    86الماتو  عن الط ام لليوم البببببب 

عملية   63منزل ومنشببع ، توزعت ما بين    101وبحسبب  التقرير ادمت جرافات االحتالل 

ادم ذاتي )يجبر فيها االحتالل المقدسي على ادم بيته بيدم يوفاً   38دم بآليات االحتالل وا



 

 

من دفع ميبالابات وت باليف ببااظبة(، وارت ببت قوات االحتالل مجبازر ابدم طبالبت عشبببببرات 

 المنشآت التجارية قر  حاجز قلنديا ال س ر  شمال القدس.

 التااعل مع القدس: 
  من المصلين من القدس والدايل الالسطيني المحتل، في أداء شار ت أعداٌد  بير 1/7في   -

، ولبى المشار ون الدعوات المقدسية  المسجد األقصى الُمباركصال  فجر اليوم الجم ة في  

للمشبببار ة في الاجر ال ظيم الذ  حمل عنوان عسبببيجناك قلوبناع. وتعتي اذم الجم ة مع 

من مع األيام ، بالتزاالُمباركالمسببجد األقصببى  انطالق اعت اف عشببرات الالسببطينيين دايل  

بالمصبلين    المسبجد األقصبى الُمباركال شبر  األولى من شبهر ذ  الحجة، في سبياق ىعمار 

 والمرابطين.

أبو   -طال  الطب  من جبام بة القبدس  -

ديس  يادون القسبم الطبي في المسبجد 

 الُمبارك. األقصى

في   2/7في   - الثقببافي  القببدس  ملتقى  أطل  

ال اصبببمة األردنية عمان، برنامًجا دراسبببيًا 

جببديببًدا لببدراسببببببات القببدس، تحببت عنوان  

عدبلوما الد تور ىسبحاق فرحانع، بحةبور 

و الببببباحبثبيبن  مبن  األ ببباديبمبيبيبن، نبيبببببة 

البقبببدس  مبلبتبقبى  رابيبس  وقبببال  والبمبهبتبمبيبن. 

البد تور محمبد البزور ىنق دبلوم دراسبببببات 

القببدس او دبلوم مهني يهببدف ىلى تيريح ببباحثين من ذو  ال ابباء  والمالء  ال لميببة،  

المسببجد األقصببى  والذين يُْم نهم ب د االنتهاء من البرنامح، رفد الم رفة المت لقة بالقدس و

وأصبيلة ورصبينة. ويالل الحال أطل  المشبرف ال ام على الدبلوم   ، بم ارف جديد الُمبارك

والمدير التنايذ  لملتقى القدس الثقافي أحمد الشبببيويي جااز  عالد تور ىسبببح  فرحانع  

 ألفةل بح  حول القدس. 



 

 

يواصبببببل المابات من أابالي القبدس والبدايبل الالسبببببطيني المحتبل، اعت بافهم وربباطهم في   -

المسببجد األقصببى  لليوم السببادس على التوالي. وشببهدت باحات    المسببجد األقصببى الُمبارك

في اليوم السادس من شهر ذ  الحجة،    الُمبارك

ات البدينيبة ومن بينهبا  اسبببببتمرار الا باليب 

اإلفطارات الجماعية للم ت اين الصببباامين 

التي يزداد المشبار ون فيها يوما ب د يوم.  

المسبجد األقصبى  وتُمد موااد اإلفطار في باحات  

 ل يوم جام ة ماات الصبباامين حولها،    الُمبارك

في مشبببهد يُذ ر باالعت افات الرمةبببانية، ىلى 

جبانب  حلقبات البذ  ر، ودروس ال لم، وقيبام الليبل  

ر. وتحت حر د  ت بيرات ذ  الحجة في  صبببى السبببر

، على مدار السببباعة، اسبببت دادا وترقبا ليوم عرفة الذ   الُمباركاألقصبببى    المسبببجدأرجاء 

 . الُمباركالمسجد األقصى يواف  يوم الجم ة القادم، وسط دعوات مقدسية إلحيااه في 

أطلقت دعوات مقدسبببية للمشبببار ة الواسببب ة في صبببال  فجر وجم ة يوم عرفة غًدا، في   -

، مشبدد  على ةبرور  الرباط واالعت اف فيه، للتصبد  لميططات المسبجد األقصبى الُمبارك

ويواصبببببل المابات من أابالي القبدس والبدايبل الالسبببببطيني المحتبل،  االحتالل التهويبديبة.  

لليوم الثامن على التوالي، وشبهدت باحاته    الُمباركالمسبجد األقصبى  اعت افهم ورباطهم في  

وتسببت د ،  اميناسببتمرار الا اليات الدينية، ومن بينها اإلفطارات الجماعية للم ت اين الصببا

مدينة القدس المحتلة بمسببببجداا وأسببببواقها وحاراتها القديمة السببببتقبال عيد األةببببحى  

   وسط نشاط اقتصاد  نسبي في المدينة.  ،الُمبارك

 

 انتهى... 


