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 المسجد األقصى المباركالقتحامات واالعتداءات على ا

ووصججل ، مسججتوطنًا  3145فغ تموز/يوليو الماضججغ   الُمباركالمسجججد األقصججى  اقتحم  -

يوميججا  لى   للمقتحمين  األقصجججججى  األدنى    348الحججد  الحججد  كججان  وأدى   .  118بينمججا 

ا تلمودية فغ أءناء اقتحام   المسججججد األقصجججى  مسجججتوطنون فغ أءناء االقتحامات طقوسجججً

بين المشاركين  وكان من   .، ال سيما فغ المنطقة الشرقية، بحماية قوات االحتاللالُمبارك

فغ االقتحجامجات عضجججججوا "الكنيسجججججت" كيرين بجاراك )ليكود( ويوم طوب حجاي خليون 

   )يمينا(.

أن   20/7فغ   - المعبججد"  أعلنججت "جمججاعججات 

مسجججتوطنين أدوا طقس "بركات الكهنة" فغ 

وعلقجت ذجة    ،الُمبجاركالمسجججججججد األقصجججججى  

الجمجاعجات على مقط  مصجججججور يوءو ذجةا  

لى العدوان الخطير بالقول: "بركات الكهنة ع

ججّدد أيجامنجا كمجا كجانجت من   جبجل المعبجد، لن

و"بركججات الكهنججة" طقوس تلموديججة    قبججل".

خاصججة يقوم الحاخام خاللها بمرافقة تالمية  

ويرفعون فيها أيديهم ويبسجطونها فو  رووسجهم، م  تالو  فقرات من "سجير العدد" فغ  

 التورا .

انيجر أنبو  ميا  فغ منطقة با  المجلس وتسجربت الميا  أسجيل البالط فغ محيط مصجلى   -

ب اإلسججالمية من تجديد شججبكة  قبة الصججخر  المشججرفة فغ سل اسججتمرار من  داور  األوقا

والتغ لم ترمم ولم تسجتبدل منة احتالل القدس   الُمباركالمسججد األقصجى  الميا  الخاصجة ب

  .1967عام 

قتحام ال  فغ عدوان جديدلدعو  والحشجججججد للمشجججججاركة الكءيية  بدأت "جماعات المعبد" ا -

،  2022/8/7بالتزامن م  ما يسجججمى "ةكرى خرا  المعبد" التغ توافو يوم   ،األقصجججى

 م عاشوراء.المصادب يو
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 ربة:امخطط استيطانغ خطير لتوسي  با  الما

كشججيت "جماعات المعبد" الشججهر المنصججرم عن مخططات لتوسججي  با  المااربة الةي  -

تنطلو منه اقتحامات المسججتوطنين، وةلك 

وقالت  ّن   المقبلين.ضجمن رويتها للعامين  

م   نقججاشجججججهججا  جرى  المخططججات  ذججة  

مسجججججوولين فغ حكومة االحتالل وبلديتها  

فغ القدس، وةكرت أنها طالبت بتوسججججي   

 الُمباركالمسجججد األقصججى  سججاعات اقتحام 

سججاعات تمتد  لى  10سججاعات  لى  4من  

سجججاعات العصجججر، وفغ األعياد اليهودية 

    لى الليل.

تسجاقط األتربة من أعمد  مصجلى األقصجى القديم جراء اسجتمرار شجهد الشجهر المنصجرم  -

وأسجيله. وأكد   الُمباركالمسججد األقصجى  غ محيط ف  السجرية والمتواصجلة حيريات االحتالل

مصجدر فغ األوقاب االسجالمية أن جدران مصجلى األقصجى القديم تتبكل باسجتمرار، بسجب   

حيريات االحتالل التغ تودي  لى انهيارات متكرر . وتماطل سجججلطات االحتالل بالسجججما   

ليريو فنغ تاب  لداور  األوقاب اإلسججالمية بالقدس، ليحص ما يجري فغ محيط السججور 

تسجاقط  ، وةلك بعدالُمبارك  جنوبغ للمسججد األقصجىال

قط  من الحجار  من أعمد  باألقصجججى. وتوالت منة 

منتصب حزيران/ يونيو الماضغ، سقوط حجار  من 

الحجار  الداخلية للسججور الجنوبغ للمسجججد األقصججى  

 داخل التسجججوية المعروفة بمصجججلى األقصجججى القديم.

وفغ تطور خطير، اقتحم طاقم من خبراء سلطة آءار 

، مصجلى  7/6الحتالل، بحماية عسجكرية معزز ، فغ  ا

األقصجججججى القجديم، وعجاين خبراء االحتالل المنجاطو  

التغ سجججججقطجت منهجا حججار  وأتربجة، وسجججججط من   

وقال  االحتالل األوقاب اإلسججالمية من معالجة األمر.

  الشجججيا ناجك بكيرات، ناو  المدير العام لاوقاب اإلسجججالمية،  ّن تسجججاقط الحجار  فغ
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الداخلية أو الخارجية يعود لعد   الُمباركالمسجججد األقصججى القديم ومن جدران    األقصججى

أسججبا  فغ مقدمتها حيريات االحتالل، واألنيا  وعمليات البحف والتنقي  التغ تقوم بها  

جمعية " لعاد االسججتيطانية، مشججيًرا  لى أن بعج الجمعيات االسججتيطانية كشججيت موًخرا 

، حيف بدأت تلك  محيطهو  الُمبارك  المسججد األقصجىعن بعج المخططات التغ تسجتهدب 

، وتسجببت فغ تسجاقط الُمباركاألقصجى  لمسججد  الجهتين الجنوبية والاربية ل الحيريات فغ

 لى أن الحيريات نير معروب الحجار  من أعمد  المصججلى بشججكل أكبر. وأشججار بكيرات  

أسججيله، وقال ال أحد يعلم   الُمباركالمسجججد األقصججى  عمقها ومداذا وذل تجاوزت أسججوار  

قوم بهجا  األنيجا  والحيريجات التغ يألن االحتالل ال يسجججججمك لموسيغ األوقجاب بجدخول ذجة   

  وأساساته. الُمباركاألقصى المسجد  فغ القصور األموية باتجا  الشمال أي باتجا  

عن نيو جديد يواصججل  معاة انبارية فغ سججيا  الحيريات، كشججب الباحف اليلسججطينغ   -

المسججججد األقصجججى  االحتالل العمل فيه أسجججيل محيط 

، ويمتجد النيو من عين سجججججلوان حتى وادي الُمبجارك

، ويهدب فغ الُمباركجد األقصجججى  المسجججحلو  جنو   

يله، ما ينةر بخطر يهّدد النهاية للوصجججججول  لى أسججججج

 أساساته.

 

 أخبار واحصاويات:

فغ   2022سججججججججل شجججججهر تموز/ يوليو   - ارتيججاعججاً 

المسججد األقصجى  االعتداءات اإلسجراويلية فغ القدس و

 .الُمبارك

من ضججمنهم مدير مدرسججة  ،  مقدسججيا 153  خالل الشججهر الماضججغ حتاللاعتقلت قوات اال -

  الُمبارك المسجججد األقصججى  مسججرحية عن ةكور عناتا فادي حسججن الةي اعتقل على  ءر 

 حرضت عليها وساول اإلعالم العبرية.
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أوامر اعتقال  داري بحو أسجججرى من محافسة القدس بينهم   6أصجججدرت محاكم االحتالل  -

النجاو  فغ المجلس التشجججججريعغ المبعجد  

دد  الججةي جججُ القججدس أحمججد عطون  عن 

 4اعتقجالجه اإلداري للمر  الءجانيجة لمجد   

 أشهر.

االحجتجال - مجخجججابجرات  مجنج   ججججددت  أمجر  ل 

رويس الهيوة المقدسجججية  السجججير بحو  

لمنجاذضجججججة التهويجد نجاصجججججر الهجدمغ  

ومجنج    الجحجلجوانجغ،  ذجنجججادي  والجمجرابجطجججة 

أمين سجر حركة فتك فغ القدس شجادي 

 مطور من دخول الضية الاربية.

، وتراوحت مد  العقوبة بين أيام وفتر  ميتوحة، وخضج  أمر حبس منزلغ 19أصجدرت  -

 اك.طيالن مقدسيان لهةا االنته

، سججواء كان ةلك فغ القدس وضججواحيها نقطة تماس م  االحتالل اإلسججراويلغ  87وقعت  -

مواجهات فغ كل من:   وجرتات والقرى،  يمياء أو الشجججججوارم والمخفغ البلدات أو األح

أبو ديس، العيسجاوية، جبل المكبر، حزما، قلنديا، مخيم قلنديا، كير عق ، الشجيا جرا ، 

بغ صججموويل، عناتا، مخيم شججعياط،، الطور، بيت اكسججا، بير بيت حنينا، العيسججاوية، الن

نباال، بيت دقو، الرام، بدو، الولجة، سججلوان، حغ كرم الشججيا، حغ بور أيو ، حغ بطن 

الهوى، حغ األعور، وادي الربابة، حغ المصرار ، حغ الصوانة، حغ سعود، حغ رأس  

م الرشجيد، شجارم الواد، العامود، ضجاحية السجالم، شجارم يافا، شجارم صجال  الدين، شجار

 البلد  القديمة، با  العامود، با  القطانين، با  حطة.

منها عن  8قرارا باإلبعاد بحو مقدسجيين،   15أصجدرت سجلطات االحتالل الشجهر الماضجغ   -

المسججد األقصجى  عن   أشجهر. والمبعدون 6ها ما ذو لججججججج ، منالُمباركالمسججد األقصجى  

، محمد أبو الحمص  سججبوم: نسام أبو رموز لمد  شججهرين، نضججال صججيام لمد  أالُمبارك

أشججججهر، منتصججججر أبو نا  لمد   6لمد  أسججججبوم، خديجة خويص وجهاد القوس لمد  

يوم عن األقصججى   15أشججهر، عبد الرحمن ركن لججججججج    6أسججبوم، روحغ كلااصججغ لمد  

محمد قنبر، ذشججام    والبلد  القديمة. أما اإلبعادات عن البلد  القديمة تحديدا فقد شججملت:
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البشجججججيتغ. فيمجا أبعجد    الرحمن  البشجججججيتغ، عبجد

العججامود،    15منصجججججور محمود   بججا   يوم عن 

قرار  وحمز  صججبا  عن مخيم شججعياط. وصججدر  

منزل أيام عن  5بإبعاد مصججطيى أبو ميالة لججججججج  

عجاولجة الرجبغ فغ حغ بطن الهوى فغ سجججججلوان 

فغ   المسجججججتجوطنجيجن  من  االقتجرا   الحجغ. وعجججدم 

بجاإلضجججججافجة إلبعجاد ججاد الرجبغ عن أمجاكن تواججد  

 نين.المستوط

مقجدسجججججيجا خالل الشجججججهر   22جرى اسجججججتجدعجاء   -

نسجاء، وذن: سجلييا أبو لبن، والد  خالد البرانيتغ، والد  كرم العبيد.  3الماضجغ، بينهم  

: عامر أبو ن جرى اسججتدعاوهمممهللا األعور. و نصججرد دعيس، وباإلضججافة للطيلين  يا

سجمرين، ناصجر   ميالة، فواد القا ، منصجور محمود، نضجال صجيام، زذير الرجبغ، سجلطان

فيصججل الرفاعغ، يزن الرجبغ، نضججال النتشججة، كايد الرجبغ، روحغ الكلااصججغ،    نوفل،

 مصطيى الكركغ، مصطيى أبو ميالة، منتصر أبو نا ، جاد هللا الرجبغ، فادي الحسن.

صجدر خالل يوليو الماضجغ قراران بمن  السجير، أحدذما بحو الناشجط والباحف المقدسجغ  -

أشجهر، والمرابطة ذنادي حلوانغ   6تجديد من  السجير بحقه مد   ناصجر ذدمغ والةي تم  

 لمد  شهر.

أسجججرى مقدسجججيين بينهم طيالن، وكان    8حكمت محاكم االحتالل بالسججججن اليعلغ على  -

سجججججنوات. فيما حكمت محكمة االحتالل على  7الحكم األعلى للشجججججا  نواب أبو الهوى 

 12شهراً، وكمال حميدان  38طيلين من سلوان بالسجن لعامين ونصب، وفراس جابر  

شججهراً، وسججليم   14أعوام، و براذيم حنيطغ   5شججهراً، ورامغ عارب صججال  الدين مد   

 شهراً. 30الجعبة  

أسججرى من ضججمنهم الناو  المقدسججغ أحمد عطون   6جرى تجديد االعتقال اإلداري لججججججج  -

حمد ماجد شهور. وشملت قرارات التمديد كل من: أ  4والةي جدد له االعتقال اإلداري لج  

 3أشجهر  داري، رامغ الياخوري   4أشجهر  داري، سجييان مقدادي تجديد   6مطير تمديد 

 أشهر. 3أشهر  داري، خالد السخن  4محمد عبيدات   أشهر  داري،
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 غمقدسججيا فغ يوليو خالل اعتداءات قوات االحتالل، توزعت بشججكل رويسجج  265أصججي   -

 48يسجججاوية، وشجججعياط. وأصجججي   فغ كل من أبو ديس، وسجججلوان، وبا  العامود، والع

 صججابة فغ سججلوان بينهم أطيال، ودذس شججرطغ احتاللغ  75مقدسججيا فغ أبو ديس، و

الطيل يوسججب مطور با  العامود، وأطلقت قوات االحتالل النار على شججا  شججمال نر  

مقدسجججيا فغ العيسجججاوية، باإلضجججافة إلصجججابات متيرقة فغ أماكن   80القدس، وأصجججي  

  متيرقة.

منها: محمد   اراً بالحبس المنزلغ،قر 21االحتالل خالل الشجهر الماضجغ   أصجدرت محاكم -

أيام، وسجججام عويسجججات، محمد قنبر، تمديد الحبس  5عود ، آدم نرا ، أحمد العجلونغ  

المنزلغ لعبد الكريم سجججمرين، تمديد الحبس المشجججدد بحو الشجججقيقين قيس وورد الاول 

أيجام، أنور جمجوم ورامغ   7الرجبغ  "، مهجدي ججابر وكجايجد  2022-12-1حتى تجاريا  

أيجام، رمزي الجعبجة، حمز     5  بركجة وأويس حمجاد 

 يوم. 15 الصبا ، جاد هللا الرجبغ وحمز  الزنير

اعتجداءات متيرقجة قجامجت بهجا قوات االحتالل   حجدءجت -

بجيجن:   مجججا  تجنجوعجججت  الجمسجججججتجوطجنجيجن  ومجججمجوعجججات 

شجججججروحججات توراتيججة عن الهيكججل المزعوم داخجل  

،  زالة األعالم الُمباركالمسجججججد األقصججججى  باحات  

اليلسججطينية وأعالم اليصججاول، تيتيم المقدسججيين،  

االحتالل، مهججاجمججة   بججعلوان علم  بججالونججات   طال  

المحال التجارية، تكسجججير مركبات مقدسجججيين، من   

اإلسججعاب من الوصججول لحاالت  صججابة أو حاالت مرضججية، مخاليات سججيارات انتقامية،  

بجة خجديججة خويص عن الشجججججارم وتاريمهجا بج  اعتجداء على المنجازل وتخريبهجا،  نزال مرك

شججيقل، اقتحام خبراء ااءار بشججرطة االحتالل مصججلى األقصججى القديم، مهاجمة    1000

المسججتوطنين المركبات، رف  مسججتوطنة لعلم االحتالل فغ منطقة با  العامود، رقصججات 

   خالل االقتحامات، مصجادر  كاميرات المراقبة، مصجادر  منشجورات من خيمة تضجامن م

األسججير راود ريان، اقتحام قاعة أفرا  فغ الرام و طال  قنابل ناز داخلها، الكشججب عن 

نيو جديد تواصججل سججلطات االحتالل العمل فيه ويمتد من منطقة عين سججلوان وحتى حغ 

مدارس فغ مدينة القدس  6،  لااء ترخيص  الُمباركالمسججد األقصجى  وادي حلو  جنو   
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وحد     1446مصجادقة االحتالل على بناء  ،  بزعم تحريضجها على دولة االحتالل وجيشجها

وحد  اسجتيطانية فغ بيت صجيافا،    473اسجتيطانية فغ بلد  صجور باذر، والتخطيط لبناء  

 .االعتداء على المحتيلين بنتاوج الءانوية العامة

 والتهويد:  الهدم

توزعت فغ كل من جبل لبيوت ومنشججججبت،  حاالت ذدم وتجريب  7 سجججججلت فغ القدس -

اوية، وعناتا، والنبغ صجججموويل. كما سججججل االحتالل أراج ومبان فغ  المكبر، والعيسججج

الشجيا الجرا  بعسجماء مسجتوطنين دون علم أذلها. وشجملت عمليات الهدم: منشجع  فغ  

جبل المكبر، مشجتل فغ العيسجاوية، ذدم حاوط، ذدم ماسجلة سجيارات فغ النبغ صجموويل،  

فغ النبغ صجموويل، تجريب  سجور ومنشجبت بقيمة مليون شجيقل فغ عناتا، تجريب أراج

، وتسججججيل أراج ومبان فغ الشجججيا  شجججر  القدس  أراج زراعية فغ بلد  العيسجججاوية

  جرا  باسماء مستوطنين دون علم أذلها.

فغ سجيا  متصجل، أصدرت وزار  المعارب اإلسراويلية   -

مدارس مقدسجججية من داومة   6قرارا بتحويل تراخيص 

ضجججية ضجججد  لى موقتة بادعاء أنها تُدرس مناذج تحري

دولة االحتالل وجيشججها، والمدارس السججتة تضججم أكءر 

من أليغ طال  مقدسجججغ، وذغ المدرسجججة اإلبراذيمية  

فغ حغ الصجوانة، ومدارس اإليمان بيروعها الخمسجة  

يشمل  قامة فند  وحديقة ماوية على فغ أنحاء القدس.

  .دونم  100

 استيطان:

؛ بعن سجلطات االحتالل 8/7على صجعيد المشجاري  االسجتيطانية، كشجيت مصجادر عبرية فغ  -

تسججتكمل  نشججاء شججبكة أنيا  ضججخمة تخت األرج تربط القدس المحتلة بالمسججتوطنات  

المحيطجة بهجا وبمنجاطو االحتالل األخرى، وبحسججججج  موق  "كول ذعير" العبري، فيغ 

و الةي سججججيربط مسججججتوطنة "التلة  األسججججبوم الماضججججغ بدأ العمل على جزء من الني
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أدوميم"،  لى "معجاليجه  اليرنسجججججيجة" ومسجججججتوطنجة  

مسجججججتوطنجة  ججانج  العمجل على نيوخ آخر بجاتججا   

وكشب الموق  بعّن شبكة األنيا   "بساات زويب".  

تطوير سيطر  االحتالل على ذة  ستكون جزًءا من  

المدينة، وتطوير شججججبكات المواصججججالت الخاصججججة 

  بالمستوطنين داخلها.

يت مصججججادر بعن االحتالل سججججيصججججاد  على كشجججج -

مخططات اسججججتيطانية جديد  فغ القدس والضججججية  

الاربية. ويشججمل ةلك توسججي  للمسججتوطنات المقامة و قامة وحدات سججكنية جديد  وشججو  

 طر  جديد  للربط بينها.

 

 انتهى 


