
 

 

 



 

 

م حول االعتداءات الصهيونية 2022( 7) يو ليو  تموز من شهر ثاني لاتقرير األسبوع  

 الُمباركالمسجد األقصى  على مدينة القدس و

 تهنئة بالعيد: 

وكل   ،وكل علم وأنتم بخير ،تقبل هللا طاعاتكم بداية  

بارك بخير، وندعو هللا تعالى أن يكتب  عاٍم وأقصانا المُ 

د لنا ولكم الحج العام القادم بحيث نُْحِرْم من المسج

ا من االحتالل   ؛باركاألقصى المُ  ا طاهر  ا عزيز  حر 

 ورجس االحتالل والمطبعين، اللهم آمين. 

 :الُمباركالمسجد األقصى االقتحامات واالعتداءات على 
 :المسجد األقصى الُمباركتتابع أذرع االحتالل اقتحاماتها شبه اليومية  

بار   سجججج دالمتابعت أذرع االحتالل اعتداءاتها على  - ؛ وبالرغم من أ واء عيد األقصججججى المك

بار ضججحى  األ وإحياء أيام العبادة والذكر   المك

الةججاالرةن إال أن  أذرع االحتالل   في رحججابججط 

ومسججتوةهيط وكالعادة عكروا على المسججلمين  

والمصجججججلين عبجادتهم واعتكجافهمن بجاالقتحجام  

والتضجيي  وبففعالهم االسجتازازي ن حيا اقتحم  

بار   المسج د الذا األسجبوع ما ال    األقصجى المك

بيهه  500يقججل عن   من  م  هود  مسجججججتوةنن 

أر ججاء  في  وت ولوا  بججالسجججججالان  مججد  ين 

بار المس د األقصى   بشكٍل استازازي.   المك

اقتحم المسج د األقصجى   7/7م الخميس  في يو  -

بار   مستوةن صهيوهي.  200 المك

بار  المس داقتحم   13/7في يوم األربعاء   -  مستوةن صهيوهي. 142  األقصى المك



 

 

؛ وفي اليوم األول من عيد األضججججحىن وعلى أنر اهتهاء صججججالة العيدن اقتحم عدد  9/7وفي   -

بار األقصجى  دالمسج  كبير من قوات االحتالل باحات  ن وأزالت الفتات تههئ  بالعيدن وقد المك

بار المسج د األقصجى    أشجارت مصجادر مقدسجي  إلى أن رفل الالفتات داخل أنارت غضج   المك

بار المس د األقصى االحتاللن الذي اقتحم   بعد اهتهاء الصالة. المك

؛ تواصجججججل سجججججقوة األتربج  من أعمجدة  13/7األربعجاء   -

بار المس د األقصى مصجلى  القديم: تساقةت األترب    المك

بار المسج د األقصجى  من أعمدة مصجلى   القديمن  راء   المك

تواصجل حاريات االحتالل اسسجرائيلي في محية وأسجال  

بار  المسج د حتل . وأكدت  بمديه  القدس الم األقصجى المك

المسجج د األقصججى  مصججادر مقدسججي  أن   دران مصججلى  

بجار  القجديمن تتجلكجل بجاسجججججتمرارن بسجججججبج  حاريجات    المك

االحتالل المتواصل ن والتي تؤدي إلى اههيارات متكررة.  

وتمجاةجل سجججججلةجات االحتالل بجالسجججججمجاا لاري  فهي تجابل  

لدائرة األوقاف اسسججالمي  بالقدسن لاحم ما ي ري في  

بار المس د األقصى محية السور ال هوبي للمس د  ن  المك

م من الح ارة من أعمدة ب  بار المسجج د األقصججى وذل  بعد تسججاقة قةعا . وفي مهتصجججف  المك

المسج د حزيران/ يوهيو الماضجين سجقة ح ر من الح ارة الداخلي  للسجور ال هوبي للمسج د 

بار األقصججى  بار ألقصججى المسجج د اداخل التسججوي  المعروف  بمصججلى   المك القديم. وحذر   المك

بار  المسجج دمختصججون في شججؤون   للاراغات  من خةورة اسججتلالل االحتالل   األقصججى المك

بار األقصى  المس دالمو ود أسال   ن والعبا فيها بحاريات تهدد أساساتط.المك

 هدم وتهويد واستيطان:
وصججف أكنر من مصججدٍر حكومي لدح االحتالل أن الصججراع الديموغرافي مل الالسججةيهيين    -

 في القدس المحتل  يشبط "القهبل  الهووي ".

؛ بفن سجلةات االحتالل  8/7على صجعيد المشجاريل االسجتيةاهي ن كشجات مصجادر عبري  في  -

تسجتكمل إهشجاء شجبك  أهااخ ضجخم  تخت األرب تربة القدس المحتل  بالمسجتوةهات المحية   

بها وبمهاة  االحتالل األخرحن وبحسج  موقل "كول العير" العبرين فاي األسجبوع الماضجي 

ليط  بدأ العمل على  زء من الها  الذي سججيربة مسججتوةه  "التل  الارهسججي " ومسججتوةه  "معا



 

 

أدوميم"ن إلى  اه  العمل على هاٍ  آخر بات اه مسججتوةه  "بسججلات زئيف". وكشججف الموقل 

ا من تةوير سجججيةرة   االحتالل على المديه ن وتةوير  بفن  شجججبك  األهااخ الذه سجججتكون  زءم

 شبكات المواصالت الخاص  بالمستوةهين داخلها.

 أخبار متفرقة:
ألف مصجججل ق تقريبما أدوا صجججالة العيد في المسججج د   150 -

 .بار األقصى المك 

ا أدوا صجججججالة  معج  عرفج  في ألف مصجججججل ق   55  -  تقريبجم

بار .  المس د األقصى المك

االحتالل يحرم عائل  العباسي من فرح  العيد بسب  إبعاد  -

ر لهم ومعيلهم مراد العبجاسجججججي من بلجدة سجججججلوانن عن 

ش بسججالم لسججهوات ةويل  مل القدسن وكان العباسججي يعي 

والديط وزو تط وأةاالط السججججت  في بلدة سججججلوان  هو   

بار  المسجججج د ن قبل أن يتو ط إلى رام هللا  األقصججججى المك

 بسب  القرار الظالم الذي حرمط من حياة ةبيعي  مل عائلتط. 

فلسججججةيهيين من حزما وأمام حا ز قلهديا شججججمال   7: قوات االحتالل تعتقل   12/7النالناء؛   -

 المحتل .القدس 

 )الليزر(ن وسيل   ديدة من وسائل المقاوم  الشعبي  ضد االحتالل. -

في زيارة مهزل الحارس األسجير في سج ون االحتالل فادي    ُمباركال  حراس المسججد األقصجى -

ا بالسججججج ن مدتط نالن    عليان الذي يقضجججججي حكمم

م  أعوام.. الجدم االحت  الل بيجت عجائلتجط التي تقيم حجاليجا

 .في مهزل مستف ر في بلدة العيساوي  بالقدس

 ملفات مطوية:
مصجججججادر   في حجدا لجط عالقج  بجالقجدسن كشجججججاجت -

ن عن  ريم  ارتكبتها قوات  10/7إسجرائيلي  في 

تجابعجج  لل يش المصجججججري  االحتالل بح  وحجدة 

ن وقد سجججمحت سجججلةات  1967خالل حر  عام 

االحتالل بهشججر تااصججيل ال ريم ن حيا أهط عهد 



 

 

م؛ تقدم العشجرات من ال هود المصجريين البواسل إلى 1967اهدالع حر  يوهيو حزيران عام 

في مهةقج  دير اللةرون )غر  القجدس( السجججججتعجادتهجان فقجامجت قوات االحتالل  القرح المحتلج   

التا يرن مما أدح إلى مقتل العشججججرات من  هود  حيهها باسججججتخدام القهابل الحارق  وشججججديدة  

ال يش المصجججججري غر  القجدسن وتم حرخ محية المهجاة  التي تمركزوا فيهجا. وبحسججججج   

الةريق ن ودفهوا في مقبرة  ماعي . أما صجججحيا   هديما تم قتلهم بهذه    50المعةيات فإن هحو  

 هديما مصججريما.   80"يديعوت أحرهوت" فقد أشججارت إلى أن عدد ال هود يمكن أن يصججل إلى  

وفي موقل المقبرة أقامت سجججلةات االحتالل حديق  تهويدي  اسجججمها "إسجججرائيل الصجججلرح"ن  

  باليهودن من بيهها  وتضججم الحديق  التهويدي  العديد من الم سججمات الضججخم  ألماكن خاصجج 

بار  المس د  .األقصى المك

  مواقف وتصريحات وبيانات:
من بهاء سجاارة واشجهةن على أمال  الالسجةيهيين في   نجمال عمرود.الباحث المقدسجي حذر   -

القدس المحتل . وشججدد عمرو على أن  "بهاء مهشججلت دبلوماسججي  على أمال  الالسججةيهيين في 

لوماسججي  القدس خة أحمر". وقال إن  إهشججاء مبهى دب 

أمريكي على أمال  الالسجججججةيهيين بجالقجدس مرفوب  

وأمريكجججا   "االحتالل  أن  إلى  ا  مشجججججيرم مقبولن  غير 

يتلمرون على الدم الالسجةيهي والقضجي  الالسجةيهي ".  

وأكد عمرو على و و  مهل بهاء سجججاارة واشجججهةن  

على أمال  الالسجججججةيهيين بجالقجدسن وفضججججج  الهظجام 

الالسجججججةيهيين   مل بجايجدن  األمريكين وعجدم تعجاةي 

خصجوصجا في بهاء السجاارة. وكشجف مركز حقوقين  

األحدن عن مخةة أمريكي إسججججرائيلي سقام  م مل  

دبلوماسججججي تابل لسججججاارة واشججججهةن بمديه  القدس 

المحتل ن سججيقام على أمال  فلسججةيهي  خاصجج . وقال  

مركز )عدال  الحقوقي( إهط كشججف أدل   ديدة عن مخةة أمريكي إسججرائيلي مشججتر  لبهاء 

مل دبلوماسي تابل للساارة في القدس على أمال  فلسةيهي  خاص ن استباقما لزيارة الرئيس م  

األمريكي  و بايدن للمهةق . وكشججف البحا الذي قام بط مركز عدال  في سجج الت أرشججياي  

عن ملكي  الالسجةيهيين لرراضجي المزمل إقام  الم مل الدبلوماسجي عليهان إذ صجودرت بشكل  



 

 

 ئين ومكه رين فلسجججججةيهيينن وذلج  بجاسجججججتخجدام قجاهون أمال  اللجائبين  غير قجاهوهي من ال

. ووف  المركزن فإن  الونائ  الواردة تنبت أن األرب كاهت مملوك   1950اسسجرائيلي للعام  

ن وقد 1948لعائالت فلسججججةيهي  وتم تف يرالا مؤقتما لسججججلةات االهتدا  البريةاهي قبل عام 

بعد أن أصجججبحوا ال ئين خالل   1950ين عام صجججودرت األرب من أصجججحابها الالسجججةيهي 

 الهكب .

 التفاعل مع القدس:
أةلقت ل ه  ت ار القدس ومؤسجججسججج  إقبان المقدسجججي ن الهسجججخ  الناهي  من مهر ان    7/7في  -

ي أسججواخ البلدة القديم  وشججوارع المديه ن تحت شججعار "إيد بإيد "حكايات القدس" للتسججوخ ف

لهدعم بلدها"ن احتااءم بقدوم عيد األضججججحى  

بجار  . واسجججججتمر المهر جان نالنج  أيجامن المك

ا للمهت جات اليجدويج   وتضجججججمن عروضجججججم

والمشجاريل الصجليرةن إلى  اه  العروب  

فعجاليج  نقافي  وفهي     40التسجججججويقيج ن وهحو  

روب خجاصججججج  وهشجججججاةجات ترفيهيج  وع

بجاألةاجال. ويجفمجل القجائمون على المهر جان 

أن يسججهم في تحسججين الحرك  الت اري  في 

القدس المحتل  قبيل عيد األضجججحىن ودعم 

 ت ار القدس.

 

 انتهى... 


