
 

 

 



 

 

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

 الُمباركالمسجد األقصى  على مدينة القدس و

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

مسججججتو،نبام بحماية قوات االحتاللم    133  الُمباركالمسجججججد األقصججججى  اقتحم    14/7  يوم الخميس  ففي   -

وكشججججفت مشججججا د مصججججورت عن قيام مسججججتو،نة ب داء 

"السججججججود الملحمي"م الى ججانجا تلقي المسجججججتو،نين 

 شروحاٍت عن "المعبد". 

 الُمباركالمسججججد األقصجججى  اقتحم    17/7  يوم األحد  وفي -

ام على أثر دعوات أ،لقتهجا "من مجات   348 مسجججججتو،نجب

بمناسجبة "صجيام  الُمباركالمسججد األقصجى  المعبد" القتحام  

السجابع عشجر من تموز"م في سجياس اسجتخدام أا مناسجباٍت 

ا الُمباركالمسجججد األقصججى  يهودية  امشججية السججتهدا    م وخالل االقتحام أدى عدٌد من المقتحمين ،قوسججب

 يهودية علنية. 

 مستو،نبام تلقوا شروحاٍت عن "المعبد". 155 الُمباركالمسجد األقصى اقتحم  18/7 يوم اإلثنين وفي -

ا وم  تو،نبامسججج  118  الُمباركالمسججججد األقصجججى  اقتحم    19/7 يوم الثالثاء  وفي   - أدى عدٌد منهم ،قوسجججب

 .يهودية علنية

اقتحم المسجججججججد القصجججججى   20/4  يوم األربعجاء  وفي -

ا  تجمسججججج  182الجمجبجججارك   عشجججججرات و  مو،جنجججب دنجس 

المسجججتو،نين برفقة عناصجججر مخابرات االحتالل 

المسجججججد األقصججججى  مصججججلى قبة الصججججخرت في 

المسجججججد م وتسججججبا ذلك بتوتير األجواء في  الُمبارك

مخجابرات االحتالل   عنجاصجججججر وقجام.  الُمبجاركاألقصجججججى  



 

 

من يغادروا المكان. وتواصجججل سجججل،ات االحتالل  تجولوا في المصجججلى والتق،وا صجججوراب تذكارية فيهم قبل  

م والتي تشمل التدخل بعمل ،واقم األوقا   الُمباركالمسجد األقصى  اإلسرائيلي ممارساتها التهويدية بحق  

 ن فيه.وتدنيسهم واالعتداء على المراب،يم واقتحامه الُمباركالمسجد األقصى اإلسالمية في 

في    الُمباركسجججد األقصججى  المكشججفت صججوٌر جديدت من   -

اسجتمرار تسجاق، األتربة من أعمدت المصجلى القديمم   13/7

وبحسججججا مصججججادر مقدسججججية أكدت أن أعمدت المصججججلى 

وجدرانه تتعرض للتآكل الشجديدم بسجبا حفريات االحتالل 

وفي محي،هم مما يهدد   الُمباركالمسجججد األقصججى  أسججفل  

. الُمباركالمسجججججد األقصججججى  الجهة الجنوبية الغربية من  

زامن مع اسجتمرار منع أ،قم دائرت األوقا  اإلسجالمية  بالت

 من القيام ب عمال الصيانة الضرورية للمسجد.

 : دم وتهويد واستي،ان

بدأت سجججل،ات االحتالل    17/7تتابع أذرع االحتالل اقرار وتنفيذ المزيد من الوحدات االسجججتي،انيةم ففي   -

س المحتلةم سجتددا الى فصجل بلدتي بيت صجفافا وحدت اسجتي،انية جديدت في القد  2000بالترويج إلقامة  

وشججرفات عن باقي األحياء المقدسججية. وبحسججا مصججادر عبرية قامت حكومة االحتالل بت جيل مناقصججة  

الوحدات االسججججتي،انية الى ما بعد زيارت الرئيس األمريكي بايدن الى األراضججججي المحتلةم تجنببا ألا توتر  

خ،، إلقامة وحدات اسججتي،انية في مسججتو،نتي "جفعات  متوس"م  من أبرز ا ميمكن أن يرافق الزيارت.  

و"جفعات  شجاكيد" على أراضجي مع مها صجادر ا االحتالل من سجكانها. وبحسجا مصجادرم فبنه "وبعد أن 

أمر رئيس الوزراء اإلسججرائيلي يئير البيد ببلغاء المناقشججة المزمعة للجنة تخ،ي، من،قة القدس التي كان 

تموز/يوليو الججارام من أججل تجنجا اإلحراث أثنجاء زيجارت بجايجدنم تم تحجديجد   18في من المفترض أن تعقجد 

تموز". وأضجججافت المصجججادر أن" لجنة التخ،ي، سجججتناقإ بالفعل ايداع خ،تين لبناء   25المناقشجججة في  

وحدتم سججيكون من شجج نها توجيه ضججربة قاسججية إلمكانية حل الدولتين وت،وير القدس كعاصججمة   2000

وضجحت أن مخ،، "جفعات حشجاكيد" قرا بلدت بيت صجفافام ومخ،، "القنات السجفلى" بين  فلسج،ينية". وأ

مسجتو،نتي " ار حوما" و"جفعات  اماتوس"م سجيعمل على اقالس رخر ممر متبٍق يرب، بين بيت صجفافا  



 

 

وشجججرفاتم وباقي األحياء في القدس". وتواصجججل سجججل،ات االحتالل أنشججج،تها إلقامة شجججبكة من ال،رس  

لجسجججورم ضجججمن حزام اسجججتي،اني يلت  حول القدسم ويبتلع أراضجججيها ويُحاصجججر ا لصجججال   واألنفاس وا

اسجججتكمال مشجججروعها االسجججتي،اني. ويحذر مختصجججون من 

القجدسم خ،ورت المخ،،جات االسجججججتي،جانيجة  جذن على مجدينجة 

الفلسججججج،يني  الى فصجججججلهججا عن عمقهججا  والتي سجججججتددا 

وبيجت لحمم االسجججججتراتيجي من النجاحيجة الجنوبيجة بيجت ججاال  

باإلضجافة السجتكمال سجياسجة األ،واس التي عمل االحتالل على 

حول المدينة المحتلة. ومن  انشجججائها بالمسجججتو،نات الواقعة  

الجدير بالذكر أن االحتالل يسججججعى لفرض مزيد من اإلقالس 

المدينةم وخاصججة المن،قة الجنوبية وفصججلها  واإلحكام على  

غلغل بحزام اسججتي،اني كاملم نا يك عن ت  عن جنوا الضججفة

المسجتو،نين داخل المجتمع الفلسج،ينيم بحيث تصجب  المدن 

الفلسجج،ينية عبارت عن جزر تعيإ في المحي، االسججتي،اني. وبحسججا حركة "السججالم ا ن"م فبن مخ،،  

  1446"القنات السججفلى"م الذا جرى اعدادن بمبادرت من "سججل،ة األراضججي" اإلسججرائيليةم يهد  لبناء 

 ار حوما" و"جفعات  اماتوس" جنوا شجججرقي المدينة المقدسجججة. و ي  وحدت اسجججتي،انية جديدت بين " 

خ،ة اسجتراتيجية سجتوجه ضجربة إلمكانية تواصجل حضجرا فلسج،يني في القدسم وسجتغلق بالفعل رخر ممر  

متبٍق يرب، بيت صجفافا وشجرفات ببقية شجرقي القدس". وأما مخ،، "جفعات حشجاكيد"م والذا بادر اليه 

وحدت اسججتي،انية سججيقام    473وزارت القضججاء اإلسججرائيليةم فهو يقضججي ببناء    "حارس األمالك العام" في

ا من أراضجي شجرفات ببيت صجفافا. وفي شجبا،/فبراير الماضجيم تمت مناقشجة الخ،ة   38على مسجاحة   دونمب

  200اتضججج  خالل المناقشجججة أن المخ،،ين يعتزمون اضجججافة  في "اللجنة اللوائية للتخ،ي، والبناء"م اذ 

 سيتم تقديمه للموافقة عليه.نية أخرى الى المخ،،م والذا وحدت استي،ا

 

 

 



 

 

 أخبار متفرقة:

ت جيل اصجججدار كشججج  األسجججتاذ المحامي خالد زبارقة عن    -

وذلك أحمد مناصججرت األسججير قرار بشجج ن أمر تمديد عزل  

م حسججججا ،لا نيابة  2022را/ أقسجججج،س   16حتى تاريخ  

االحتالل لفحص امكانية نقله من العزل اإلنفرادا الى القسججم 

  .العام

كشججج  مركز فلسججج،ين لدراسجججات األسجججرى أن سجججل،ات    -

 76نحو    2022االحتالل اعتقلت في النصجج  األول من عام 

امرأت فلسججججج،ينيجة مع مهن من القجدس المحتلجةم من بينهن  

أسججيرت.    32االحتالل الى   ناألسججيرات في سجججوقاصججرات وكبار في السججن. وبحسججا المركز وصججل عدد 

وتتعرض األسجججيرات في سججججون االحتالل الى انتهاكات متعددتم خاصجججة االعتداء النفسجججي والجسجججدام 

 والحرمان من ال،بابة على قرار األسيرت اسراء الجعابيص.

ن الى األراضججي  دشججكلت زيارت الرئيس األمريكية جو باي -

األسججبوع الماضججيم ففي  الفلسجج،ينية أبرز المسججتجدات في  

وقع بجايجدن مع رئيس وزراء االحتالل يجائير لبيجد   14/7

ا أ،لق عليجه "اعالن القجدس"م وتضجججججمن  اتفجاقجبا مشجججججتركجب

االتفاس منع ايران من حيازت السججججالن النووام الى جانا 

التزام الواليجات المتحجدت ببنجاء  يكجل اقليمي يعمق انجدمجاث 

وقيع المزيججد من دولججة االحتالل في المن،قججةم مججا يعني ت

اتفاقيات السجججالم مع دول عربية واسجججالميةم وتمتين عالقة االحتالل بهذن الدول على الصجججعد العسجججكرية  

والتقنيجة. وأكجدت االتفجاقيجة التزام الواليجات المتحجدت األمريكيجة في الحفجا  على التفوس العسجججججكرا النوعي  

" الى المملكة العربية السججعوديةم في خ،وت اإلسججرائيلي. وجاءت االتفاقية قبل توجه بايدن من "تل أبيا

 الحتالل أقرا من أا وقٍت مضى.عد ا متابعون اشارت الى أن الت،بيع ما بين السعودية ودولة ا



 

 

عملية   نمر  اسجماعيل فلسج،ينيالالشجاا  ذنف  19/7في   -

،عن قرا حي راموت شجمال شجرس القدس المحتلةم أدت الى 

ر اصججابة مسججتو،ٍن بجران خ،يرتم واصججابة المنفذ. وعلى أث

ا لصحيفة "يديعوت   العمليةم نشرت مصادر عبرية أن مصورب

  أحرونوت"  و من أ،لق النار باتجان المنفذ.

الحمص  - أبو  محمججد  المراب،  يبعججد  اإلسجججججرائيلي  االحتالل 

 .الُمباركالمسجد األقصى أسبوعاب عن 

 فلس،ينية:تحذيرات 

دية االحتالل في القدس بالتعاون مع وزارت األمن الداخلي وجمعيات اسججججتي،انيةم لتشججججكيل  تسججججتعد بل   -

مليشجيات اسجتي،انية مسجلحةم تزامناب مع نصجا ثالثة رال  كاميرا مراقبة جديدت في أنحاء متفرقة بالقدسم 

وسجيخضجع المسجتو،نون  تسجتهد  األحياء الفلسج،ينية بشجكل أسجاسجي. ويحمل المشجروع اسجم "ماجن"م 

المشججاركون في المشججروع لبرامج تدريبية ودورات متخصججصججةم تحت اشججرا  قوات من جيإ االحتالل  

األمر الذا يعني التخ،ي، لعمليات اعدام يقضجي بالموافقة على حمل المسجتو،نين للسجلحةم اإلسجرائيليم  

األمر الذا يدكد أن المسججتو،نين  م من دولة االحتاللم ميدانية ب يدا المسججتو،نين وبغ،اء قانوني  

 .مجرمال يتجزء من جيإ االحتالل ال حتالل وجزءفعالب ذراع من أذرع اال

 التفاعل مع القدس

الصجيفية في  شجارك عشجرات ،الا المخيمات    19/7في   -

م وشهد  الُمبارك  األقصىالقدس المحتلة في زيارت للمسجد  

ا حجافالب لل،الام شجججججمجل التعر  على   جذا اليوم برنجامججب

م وزيارت معالمه وتلقي  الُمباركالمسججججد األقصجججى  مرافق  

شجروحاٍت حولهام اضجافةب الى الصجالت في رحابه وأنشج،ة  



 

 

الا أخرى. وتشججهد الع،لة الصججيفية زيارات متكررت ل،

القدس من   الُمباركاألقصجى   للمسججد  الدورات الصجيفية

  .48ةم ومن األراضي الفلس،ينية عام المحتل

ان،لقت دعوات شجبابية ومقدسجية الى النفير والحشجدم  -

 الُمباركالمسججججد األقصجججى  م في  22/7الجمعة القادمة  

 . وأكدت الدعوات"القدس ميثاس األمة"تحت عنوان  

 على ضجرورت المشجاركة الواسجعة في أداء صجالت الفجر

م وحثّت الُمباركالمسججججد األقصجججى  والجمعة في   الع يم

أ الي القدس والضجفة الغربية والداخل المحتل على شجد 

وتكثي  التواجد فيه. وسججججتحمل الجمعة عنوان "القدس ميثاس    الُمباركالمسجججججد األقصججججى  الرحال الى  

ال يقبل القسجمة.   الُمباركالمسججد األقصجى  يداب على أن المدينة المقدسجة سجتبقى اسجالمية وأن  األمة"م ت ك

م واسججتمرار الربا، فيه لحمايته  الُمباركالمسجججد األقصججى  وأكدت الدعوات على أ مية تلبية نداء القدس و

 من التقسيم ونصرت لهم في وجه مخ،،ات التهويد التي يتعرض لها.

 

 انتهى... 


