
 

 

 



 

 

م حول االعتداءات 2022( 8) أغسطس  آب من شهر والثاني   ولألاتقرير األسبوع  

 الُمبارك المسجد األقصى الصهيونية على مدينة القدس و 

 :الُمباركالمسجد األقصى االقتحامات واالعتداءات على 
))لل يوم عدا يومي الجمعة   بشتلل  شتبي يومي المستجد األقصتى الُمباركتستتمر اقتحامات   -

، ويقتحمي يومياً المئات من المستتوطنين والجنود المدججين بالست، ، وأصتب  والستبت((

أداء المستتتتوطنين للصتتتلوات اليهودية العلنية واحًدا من الثوابت لدال االحت،ل، ري تطور  

 . المسجد األقصى الُمباركخطير ل،عتداءات على 

التمتطتررتتتة  - التيتهتوديتتتة  التمتنتلتمتتتات  تتلتثتل 

ري   للمستتتجد األقصتتتى الُمباركاقتحاماتها  

المنتاستتتتتبتات اليهوديتة، والتي تستتتتتت لهتا  

لزيادة أعداد المقتحمين، والتي لان آخرها 

ري  ، المعبتتد"  األحتتد  ذلرال "خراب    يوم 

  م.7/8/2022

أعلنتت المنلمتات المتطررتة أنهتا اقترحتت   -

يليين على عدد  من المستتتتنولين ائستتتترائ

توستعة جستر باب الم اربة، وررس ستاعات  

 .، خاصة ري األعياد اليهوديةالمسجد األقصى الُمباركاقتحام 

مستوطنًا، ري رترة االقتحامات  153 المسجد األقصى الُمبارك اقتحم ا 31/7  يوم األحد  ري -

 . المسجد األقصى الُمباركالصباحية، ونلموا جوالت استفزازية ري 

مستتتتتتوطنًتا، بحمتايتة قوات االحت،ل،   332  المستتتتتجتد األقصتتتتتى الُمبتاركاقتحم    2/8وري   -

عناصتتر من مخابرات االحت،ل مصتتلى قبة   6وبالتزامن مس اقتحامات المستتتوطنين، اقتحم  

 الصخرة، وتجولوا داخلي وسط تلبيرات المرابطين.  

الماضتي، وثقت شتبلة ري شتهر تموز/يوليو    المستجد األقصتى الُمباركحول أعداد مقتحمي   -

 مستوطنًا، من بينهم ط،ٌب ري معاهد االحت،ل وعناصٌر أمنية.  3145القسطل، اقتحام 

شتتهدت األيام الماضتتية تصتتعيد "منلمات المعبد" من مخططاتها الرامية ضلى ررع وقائس  -

أعلنت المنلمات المتطررة أنها عقدت  27/7. رفي المستتتتجد األقصتتتتى الُمباركجديدة ري 



 

 

اجتماًعا مس عدد  من الشتخصتيات الستياستية واألمنية ري دولة االحت،ل، ضلى جانب ممثلين  

س. وبحستب هذ  عن بلدية األخير ري القد

المنلمات ستتتتعت ري اجتماعها ضلى ت يير  

شتتتتتلتل االقتحتامات، ري العتامين القتادمين،  

وتتضتمن رنية هذ  المنلمات توستعة باب  

الم اربة، وضزالة التلة الترابية ري ستتتاحة  

البراق، واستتبدال الجستر الخشتبي الحالي،  

بتخخر ألبر يستتتتتتوعتب مرور المزيتد من  

مت أعتتتداد  ويتررتس  قتتتحتمتي  التمستتتتتتتوطتنتيتن، 

، وحول أوقات  المستتتجد األقصتتتى الُمبارك

االقتحتام تستتتتتعى المنلمتات هتذ  ضلى متد  

ستاعات، وبحستب ما تسترب من المعلومات، ستتعمل   10و 4أوقات االقتحام اليومية ما بين  

"منلمات المعبد" على جعل االقتحامات ري األعياد اليهتتتودية تمتد حتى ساعة مترخرة من 

  الليل.

بهتدل نشتتتتتر أرلتار "المعبتد" بين المزيتد   3/8/2022حت،ل منتمًرا ري عقتدت منلمتات اال -

المستتجد األقصتتى    اتمن شتترائ  المجتمس ائستترائيلي، وررس أعداد المشتتارلين ري اقتحام

 قد االجتماع بمشارلة عدد  من حاخامات االحت،ل.، وعُ الُمبارك

اقتحتام المئتات من    7/8  األحتد  شتتتتتهتد يوم -

هو اليوم الذي المستتتتوطنين الصتتتهاينة و

يتزامن مس ذلرال خراب الهيلتل، وتزامن  

أيضتتاً مس الحرب على غزة التي استتتمرت  

  لث،ثة أيام.
 شتتهد النصتتل األول من شتتهر أغستتطس -

يقتتل عن  الحتتالي ال  اقتحتتام متتا    3200؛ 

  لمستجد األقصتى الُمبارك لمتطرل يهودي،  

المستتجد األقصتتى  ري زيادة لنستتبة المقتحمين عن األشتتهر الماضتتية. ودنسس المستتتوطنون  

برداء صتلوات تلمودية علنية، ري حين استتمس آخرون ضلى شتروحات حول أُستطورة    الُمبارك



 

 

خ،ل االقتحامات أعداد لبيرة من   المستتجد األقصتتى الُمباركالهيلل المزعوم. وتتواجد ري  

ري حلقات ذلر وقراءة القرآن والصت،ة . ومن ضتمن االعتداءات   المصتلين الذين انشت لوا

أدال ط،ب مدرستتتتة "جبل المعبد" التوراتية طقوس "برلات اللهنة" لاملة ري الستتتتاحة 

، متوجهين ضلى قبة الصتتخرة، ري محاولة لفرع واقس للمستتجد األقصتتى الُمباركالشتترقية 

 جديد.

 هدم وتهويد وتجريل:
 ستهدال منازل الفلسطينيين ومنشختهم:تستمر أذرع االحت،ل ري ا

جررت طواقم بلدية االحت،ل ري القدس أراع  لعائلة ستمرين ري   28/7  يوم الخميس رفي  -

أجبرت ستتتتتلطتات االحت،ل عتائلتة    1/8  يوم ائثنين  حي وادي الربتابتة ببلتدة ستتتتتلوان. وري

مقدستتتتية على هدم منزل  قيد ائنشتتتتاء بذريعة البناء من دون ترخيد، ري بلدة ستتتتلوان 

 .المسجد األقصى الُمباركجنوب  

؛ هتدمتت طواقم تتابعتة لبلتديتة االحت،ل ائستتتتترائيلي ري القتدس  2/8وري يوم  الث،ثتاء    -

المستتتجد األقصتتتى  لدة ستتتلوان جنوب  تحرستتتها قوة عستتتلرية معززة، جزءاً من منزل بب

 ، بحجة عدم الترخيد.   الُمبارك

نشترت  2/8ري ستياق متصتل بالتحريع على الوجود الفلستطيني ري القدس المحتلة، رفي  -

منلمة "منتدال مستتتتتوطنات غ،ل القدس" مقطعًا مصتتتتوًرا ألراع  بالقرب من بلدة أبو 

مس الخان األحمر يجب أن يهجروا  ديس، جنوب شترق القدس المحتلة، معلقة برن ستلان تج

ضلى هذ  األراضتتتي، وبحستتتب المنلمة المتطررة، هيرت ستتتلطات االحت،ل هذ  األراضتتتي  

لتلون بديً، ألهالي الخان بعد تهجيرهم، وطالبت حلومة االحت،ل بائستتراع بهذ  الخطوة.  

،ل قوات االحت،ل تهتدم منزالً ري ستتتتتلوان وتعتتدي على ستتتتتلتانتي: هتدمتت قوات االحت  -

، واعتدت على ستتلاني.   المستتجد األقصتتى الُمباركائستترائيلي منزالً ري بلدة ستتلوان جنوب  

ويقس المنزل ري حي أبو تايي ببلدة ستلوان، وتعود ملليتي لسسرة المواطن حازم أبو سنينة  

واعتدت قوات االحت،ل   ،أرراد، حيث أصتتتبحوا ري العراء بعد أن هدم المنزل 8التي تضتتتم  

 النساء واألطفال. خ،لي على



 

 

؛ االحت،ل يجرل أراع  ويهتدم منشتتتتتخت زراعيتة ري العيستتتتتاويتة والزعيسم: 3/8األربعتاء   -

شتتتتترعت آليات تابعة لستتتتتلطات االحت،ل ائستتتتترائيلي، اليوم األربعاء، بتنفيذ أعمال هدم 

وتجريل ري األراضتتتتتي بين بلتدة الزعيسم 

  ، وروابي العيستاوية شترق القدس المحتلة 

ات الهدم التي نفذها االحت،ل وشتملت عملي

غررتين زراعيتين وتجرل أراع  زراعيتة 

وبحستتب مصتتادر مقدستتية،    ،ري المنطقة

رتننس هتذ  األراضتتتتتي هي متا تبقى لهم من  

مجموع أراضتتيهم التي صتتادرها االحت،ل 

 لصال  مشاريعي االستيطانية ري المنطقة.

خميس )برلس( أغنام ري منطقة هدمت قوات االحت،ل ائسترائيلي، صتبا  ال  4/8 الخميس -

ويقس    ،البيتار ري بلتدة قلنتديتا شتتتتتمتال القتدس المحتلتة، بتذريعتة "البنتاء بتدون ترخيد"

)البرلس( ري منطقة خاضتعة لنفوذ بلدية االحت،ل ري القدس، وقد ستبذ ذلك هدم االحت،ل 

ائستتتترائيلي عدة منشتتتتخت زراعية ري 

 بلدتي العيساوية، والزعيسم.

يتهتتتدم  8/8ثتنتيتن  ائيتوم   - االحتتت،ل   ،9 

)برلستتات( ستتلنية ري بلدة جبس شتتمال  

 شرق القدس المحتلة.

االحت،ل يهتتدم تجمس  10/8األربعتتاء   - ؛ 

براس  ومنزالً  البتتدوي  موستتتتتى  النبي 

خميس ري مخيم شتتتعفاط: هدمت آليات  

االحت،ل ائستتتتترائيلي، اليوم األربعتاء،  

تجمس النبي موستى البدوي شتمال شترق 

ة. لما هدم االحت،ل منزالً قيد االنشتتتتاء لعائلة حمود ري منطقة رأس خميس القدس المحتل

بمخيم شتتتعفاط وستتتط المدينة المقدستتتة. يذلر أن االحت،ل صتتتعسد من عمليات هدم منازل 

ومنشتتتتتخت المقتدستتتتتيين ري ا،ونة األخيرة، وقد هدمت بلدية االحت،ل قبل يومين غررتين 

ة العيستاوية، ضلى جانب هدم جرارات وطواقم بلدية تعودان للمقدستيين هشتام الداري ري بلد



 

 

ألل شتتيلل ري بلدة   200االحت،ل عدداً من المنازل المتنقلة )برلستتات( تقدر قيمتها بتتتتتتت  

جبس، شتمال شترق القدس المحتلة، رضت،ً عن عمليات هدم مماثلة ري جبل الملبر، وعناتا،  

 والنبي صموئيل، خ،ل شهر يوليو الماضي.

ياً" ري بيت حنينا شتتمال القدس قستترالمقدستتي منير الرجبي يهدم منزلي "  11/8الخميس  -

 المحتلة. وهو ينوي أربعة أطفال ووالديهم.   

االحت،ل يستتتلم الناشتتتط المقدستتتي رخري أبو دياب قراًرا بهدم منزلي ري    11/8الخميس   -

قارات ستتتلوان: ستتتلسمت طواقم تابعة لبلدية االحت،ل ري القدس عضتتتو لجنة الدراع عن ع

وأراضتتي ستتلوان، الناشتتط المقدستتي رخري أبو دياب قراًرا بهدم منزلي ري حي البستتتان 

 ، بحجة البناء من دون ترخيد.     المسجد األقصى الُمباركببلدة سلوان جنوب  

 استيطان واستي،ء على األراضي:
نية ري  وحدة استتتيطا  1500صتتادقت لجنة التخطيط والبناء ائستترائيلية، على مخطط بناء   -

القدس المحتلة. وبحستتتب قناة )ريشتتتت لان( العبرية، رننسي تم الموارقة على خطة البناء،  

والتي تم ترجيل مناقشتتها بستبب زيارة 

الرئيس األميرلي )جو بايدن( منتصتل 

الشتتتهر الماضتتتي. وستتتتبنى الوحدات  

االستتيطانية بين مستتوطنتي )تستور( و 

)رامات راحيل( شترقي القدس المحتلة.  

تترجيتل المصتتتتتادقتة على المخطط وتم  

الثتاني ري )جفعتات شتتتتتاليتد( قرب بيتت  

وحدة  500صتفارا والذي يتضتمن بناء  

 استيطانية.

  500ضتتتتمن مخطط ل،ستتتتتي،ء على  -

دونمتاً من أراضتتتتتي البلتدة.، االحت،ل 

دونماً من أراضي أبو ديس: حيث ال تتوقل محاوالت    16يستلمل اجراءات االستي،ء على  

االحت،ل ائستتتترائيلي الحثيثة، من أجل الستتتتيطرة على لل ما هو رلستتتتطيني داخل مدينة 

وتحاول ستلطات االحت،ل مصتادرة عشترات   القدس المحتلة، ضتمن المستاعي التهويدية لها،

 500الدونمات من المناطذ الشتتترقية للقدس. وتستتتعى ستتتلطات االحت،ل لمصتتتادرة نحو 



 

 

دونماً من أراضتي غرب بلدة أبو ديس الواقعة شترق مدينة القدس، وذلك لصتال  مشتاريس  

  استتتتيطانية. وعبر ضجراءات ستتترية، استتتتلملت وزارة القضتتتاء بحلومة االحت،ل عملية 

دونماً تقس غرب بلدة أبو ديس شتتتترق القدس، وداخل جدار الفصتتتتل   16الستتتتيطرة على 

العنصتتري. وألد المختد بالشتتنون ائستترائيلية ع،ء الريماوي وجود محاوالت متلررة  

من قبل االحت،ل، لوضتس اليد على ألبر مستاحات من األراضتي الفلستطينية، مشتيراً ضلى أن 

قدس ليست جديدة. وتابس الريماوي: "االحت،ل صادر  دونم شرق ال  500مشاريس مصادرة  

ألثر من خمستة آالل دونم خ،ل الستنوات الخمس الماضتية بالضتفة، وهي امتداد واضت  

لمستتترلة الربط بين المستتتتوطنات ري القدس والضتتتفة ال ربية". وشتتتدد على أن مواجهة 

ولويتاتنتا  مشتتتتتاريس االحت،ل االستتتتتتيطتانيتة ري القتدس والضتتتتتفتة، يجتب أن تلون من "أ

الفلستطينية"، موضتحاً أن الستلطة مطالبة بنعادة رنيتها تجا  القدس واعتداءات االحت،ل 

 المتواصلة.

 أخبار متفرقة:
الم رب واالحت،ل ائستتترائيلي يبحثان تعزيز "التعاون األمني" ، ووضتتتس أستتتس شتتترالة  -

العام لسمن الوطني  أمنية تخدم المصتتال  المشتتترلة للبلدين.   وجاء ذلك خ،ل لقاء المدير

 الم ربي، عبد اللطيل حموشي، مس المفوع العام لشرطة االحت،ل.

استشهاد الشاب المقدسي محمد الشحام بعد تصفيتي داخل منزلي بعد اقتحام قوات االحت،ل  -

 منزل والد  ري بلدة لفر عقي شمال القدس.

د، من بلتدة جبتل الملبر قوات االحت،ل تبعتد الشتتتتتاب المقتدستتتتتي أحمتد جعتابي  6/8 السبت -

 .المسجد األقصى الُمباركشهور عن   6بالقدس لت 

 سنوات من األسر. 9االحت،ل يفرج عن األسير المقدسي أحمد عبيد بعد  6/8 السبت -

 سنوات من األسر. 6بعد  عشايراالحت،ل يفرج عن األسير المقدسي أحمد   6/8السبت -

من المرابطين خ،ل صتتدهم لعدوان المستتتوطنين على   6؛ قوات االحت،ل تعتقل 7/8األحد   -

 .الُمبارك األقصى

ائع،م العبري: االحت،ل صتادر عشترات الدونمات من بلدة أبو ديس ري القدس، من خ،ل  -

 "ضجراءات سرية"

ستتتتتلطتات االحت،ل تبلش النتاشتتتتتط نتاصتتتتتر الهتدمي بنيتهتا تجتديتد ررع القيود على حرلتتي  -

 وتواصلي.



 

 

 أشهر.  6ل يجدد منعي للمرابطة المقدسية هنادي الحلواني من السفر لت االحت، 9/8  -

األستير المقدستي رمضتان مشتاهرة يصتدر لتاباً للمستاعدة ري حفل القرآن اللريم: أصتدر   -

، من بلدة جبل الملبر جنوب 46األستير المقدستي رمضتان عيد مشتاهرة، البالش من العمر  

ري ضتبط وتوجيي رواصتل ا،ي ومتشتابي   -ل شترق القدس المحتلة، لتابي )مصتحل الحفا

األلفال(، للمستتتتاعدة على حفل القرآن اللريم وتثبيتي. وأقيم حفل ضشتتتتهار نستتتتخة اللتاب  

، ري قتاعتة القتدس داختل وزارة األوقتال الفلستتتتتطينيتة ب زة.  3/8ائللترونيتة، األربعتاء  

من البحث،    منبداً، وقضتى ستنوات طويلة  20وُحلم بالستجن    2002واعتُقل مشتاهرة عام 

وعشتتترات آالل الستتتاعات من العمل الدنوب، ليخرج لتابي ضلى النور، محارلا على آالل  

 المسودات ري وجي عمليات التفتيش والقمس والتنق،ت داخل أسر .

 أشهر. 6الحلم على الشاب المقدسي محمد لاملة من البلدة القديمة بالقدس، بالحبس لت   -

انتهالاً لحقوق ائنستان ري القدس خ،ل تموز  864س(:  منستستة )أوروبيون من أجل القد -

 الماضي.

يتعرع ألخطر هجمة "ضسترائيلية" منذ   المستجد األقصتى الُمباركالشتي  علرمة صتبري:  -

 م.1967العام  

الدلتور حستن خاطر: االحت،ل يستت ل ما سترقي من  -

 المستتتتتجتد األقصتتتتتى الُمبتاركوثائذ ضللترونيتة من  

 لتنفيذ مخطط "تسوية األراضي" التهويدي.

األستير المقدستي مصتطفى أبو ستنينة يعانذ الحرية  -

  عاماً من األسر. 22بعد 

ستلطات االحت،ل تعزل األستير الطفل أحمد مناصترة   -

 ري عسق،ن.  ري سجن )هشيلما(

ستلطات االحت،ل تجدد منس الستفر بحذ الشتي  رائد   -

  ص، .

 التفاعل مس القدس:
جددت دولة اللويت تمستتتلها بمقاطعة االحت،ل ومنتجاتي ومن يتعامل معي، وذلك  1/8ري  -

ري اجتماع لمنتمر ضتتتباط اتصتتتال الملاتب ائقليمية لمقاطعة "ضستتترائيل"، ونقلت ولالة  

ة )لونتا( عن ممثتل اللويتت ري االجتمتاع مشتتتتتاري الجتار   قولتي "ضن أي  األنبتاء اللويتيت



 

 

بضتتائس تلون عليها شتتبهة برنها قادمة دولة االحت،ل أو تتبس شتترلات محلورة يتم اتخاذ  

ائجراءات ال،زمة بشتتترنها وتتم مصتتتادرتها. وناقش المنتمر عدًدا من القضتتتايا من بينها  

 مس االحت،ل وجيشي.  حلر بعع الشرلات التي ثبت تعاملها

 

 انتهى... 


