
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

م حول  2022( عام 8)  أغسطس آب شهر التقرير الشهري عن
 . المسجد األقصى المبارك االعتداءات الصهيونية على مدينة القدس و
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 :الملخص

، ما يزيد عن  2022  (8)  آبأغسجطس ، خالل شجهر األقصجى المبارك المسججداقتحم  .1

  .مستوطنًا  7000

باركقراًرا باإلبعاد عن    29أصججججدرت قوات االحتالل   .2 والبلدة   المسجججججد األقصججججى الم 

باركعن   13، منها  القديمة  .المسجد األقصى الم 

نسجاء،    3مقدسجيا بينهم أثرر من   135ت قوات االحتالل خالل شجهر أغسجطس، اعتقل .3

 .طفال  15و

أمر حبس منزل  بحق مقدسجججيين خالل   12أصجججدرت سجججلطات االحتالل الصجججهيون     .4

 .شهر أغسطس

  14ي وقسجججرعملية  دم   11بينهم منشجججوة ومنزل،    43شجججهد شجججهر أغسجججطس  دم   .5

 .بجرافات االحتالل

أمر حبس منزل     12أصججدرت سججلطات االحتالل الصججهيون     أغسججطس  خالل شججهر .6

 .بحق مقدسيين
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باركننقل لثم واقع مدينة القدس و ، واعتداءات االحتالل الصهيون   المسجد األقصى الم 

 ومستوطنيه، وذلك على النحو التال :

 المسجد األقصى المباركالقتحامات واالعتداءات على ا

المسجججججججد األقصجججججى مسجججججتوطن ومسجججججتوطنجة، بجاحجات    7000اقتحم مجا ال يقجل عن   -

بارك )بما يعادل أثرر من ضجججعد عدد المقتحمين ف  الشجججهر الماضججج  حي  وصجججل الم 

 (.3400عدد م 

يجوم   - اقجتجحجم   7/8/2022فج   مجن   2201م  

بجاركالمتطرفين   ف     المسجججججججد األقصجججججى الم 

ذثرى "خراب الهيثجل"، وسججججججلجت ف  ذلجك 

بينهججا انتهججاثججات  عججدة  الطقوس   اليوم  أداء 

الجعجلجم  ورفجع  ججمجججاعج   بشجججججثجججل  الجتجوراتجيجججة 

اإلسجراييل  وشجتم النب  محمد صجلى ل عليه  

الجمجرابجطجججات   مجن  عجججدد  واعجتجقجججال  وسجججججلجم، 

 المسججججججججدوالصجججججحفيين من داخجل ومحيط  

بارك  . األقصى الم 

ف   ذا الشجهر اقتحمت مجموعة من عناصجر مخابرات االحتالل مصجلى قبة الصجخرة   -

بارك التنثزية، فيما ضبط حراس  المشرفة، واعتلت سطح المدرسة     المسجد األقصى الم 

باركمستوطنا بحوزته شمعدانا ومقتنيات توراتية داخل   .المسجد األقصى الم 

بلباس فاضججح، وال   باركالم    تزايدت حاالت اقتحام نسججاء يهوديات للمسجججد األقصججى -

 يحصل  ذا األمر حتى ف  معابد م الخاصة بهم. مما يدلل على نية خبيرة.

المنظمات المتطرفة لتغيير الوضججججع الرا ن ف  تتزايد الحمالت الصججججهيونية من قبل  -

وإطالق حمالت تواقيع    األقصجججججى، وبتعزيز اإلجراءات المتخجذة لحمجايهم أرنجاء االقتحجام

بارك للمطالبة باقتحام آمن للصهاينة، للمسجد األقصى  .الم 

المسجججد األقصججى حاول المسججتوطنون المقتحمون بمسججاعدة شججرطة االحتالل اقتحام  -

بجارك و و أمر لم يحجد  من قبجل.. ومنجذ احتالل المجدينجة    من جهجة بجاب األسجججججبجاط،  الم 
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المسججد  م. وبحسجب مصجادر مقدسجية، تعد  ذا سجابقة لم يشجهد ا  1967المقدسجة عام  

بارك سجججلطات االحتالل متابعون لشججج ون القدس إلى أن  وأشجججار   من قبل، األقصجججى الم 

على تسجعى إلى فر  المزيد من السجيطرة 

بارك ، وتحاول أن تفتح  المسجد األقصى الم 

بارك المسججد األقصجى  المزيد من أبواب    الم 

أمام اقتحامات المسجججججتوطنين، لرفع أعداد  

باركمقتحمين   من   المسجججججد األقصججججى الم 

على  التحثم  من  المزيجججد  ولفر   جهجججة، 

باركأبواب   من جهٍة  المسجججد األقصججى الم 

 أخرى.

: تثرر سجقوط حجارة من ٨-٣١األربعاء  -

تاج أحد األعمدة المدعمة لمصجلى األقصجى  

القجديم  ف  السجججججور الجنوب  ل قصجججججى، 

سججججججابقججاً   ترقيعججا  تظهر  صجججججور  و نججاك 

 سيليثون على يد أوقاد القدس بعد منع االحتالل المستمر لها من الترميم.بال

 أخبار متفرقة )قتل، اعتقال، ابعاد، تنثيل(:
دت قوات االحتالل ا إلسجججججراييل  من  صجججججعجا

اعتداءاتها ف  القدس المحتلة خالل شججججهر 

 ، ثاآلت :2022أغسطس/آب 

إعدام الشجججاب محمد شجججحام بلطالق النار   -

فر داخل منزله ف  بلدة عليه من مسجافة صج

ثفر عقب شجججمال القدس، وما زالت تحتجز 

  جرمانه.

االحجتجالل     - قجوات  قجراًرا    29أصجججججججدرت 

بجارك بجاإلبعجاد عن     المسجججججججد األقصجججججى الم 

والبلجدة القجديمجة وبلجدات وأحيجاء مقجدسجججججيجة  
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بارثعن    13بحق مقدسجججيين.، منها   ف  زيادة ثبيرة عن الشجججهر المسججججد األقصجججى الم 

  الماض .

نسجاء،    3مقدسجيا بينهم أثرر من   135ت قوات االحتالل خالل شجهر أغسجطس، اعتقل -

طفال، ثما مددت مخابرات االحتالل اعتقال المقدسج  أمير الصجيداوي الذي تتهمه    15و

بتنفيذ عملية إطالق نار اسججججتهدفت حافلة مسججججتوطنين قرب حايط البراق ما أدى إلى 

إصجججابة رمانية أشجججخاص بينهم ارنان بحالة  

 خطيرة.

االحتالل أمر منع السججججفر   جددت مخابرات -

بحق ثل من شججججيق األقصججججى رايد صججججال  

والمرابطة  نادي الحلوان  والمقدسج  نهاد 

زغيار، وججددت أمري منع التواصججججججل مع  

شجججججخصجججججيجات معينجة، وتقييجد الحرثجة داخجل 

القدس لرييس الهيية المقدسجججية لمنا ضجججة  

 التهويد ناصر الهدم .

تمجديجد عقوبجة العزل االنفرادي ل سجججججير   -

 مقدس  أحمد مناصرة...ال

مقدسججيين خالل   أمر حبس منزل  بحق  12أصججدرت سججلطات االحتالل الصججهيون     -

شجهر أغسجطس، وتراوحت مدة العقوبة بين أيام وفترة مفتوحة، وخضجع خمسجة أطفال 

قرارات باالعتقال    3لهذا االنتهاك باإلضافة لمحافظ القدس عدنان غي ، وثذلك أصدرت

 يين.اإلداري لمواطنين مقدس

نفذت شججرطة االحتالل اقتحامات ليلية لعدد من أحياء مدينة القدس، منها ح  الطور،   -

 وبلدة سلوان والعيساوية...  

محججاوالت صجججججهيونيججة إللغججاء منهججاج التعليم الفلسجججججطين ، وفر  تعليم المنهججاج   -

اإلسجججراييل  المحرد. وقد نظم أولياء أمور الطلبة ف  مدرسجججة الثلية اإلبرا يمية ف  

القدس المحتلة، عدة وقفات رافضجة للمنهاج "اإلسجراييل "، ولممارسجات االحتالل الت  

 تستهدد المدارس الفلسطينية ف  القدس المحتلة.
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   دم وتهويد:
منشججججوة    35شججججهد شججججهر أغسججججطس  دم  -

منشجج ت ف  أريحا   8ومنزل، باإلضججافة لهدم 

  11تعود ملثيجة معظمهجا لمقجدسجججججيين، بينهم  

بجرافات االحتالل،    14ي وقسججججرعملية  دم  

 ف  ارتفاع ثبير لعمليات الهدم.. 

وشجججججمجل الهجدم منجازل مجو ولجة بجالسجججججثجان   -

وأخرى قيد اإلنشججججاء باإلضججججافة لمنشجججج ت  

تجارية وحيوانية وزراعية وأسجوار اسجتنادية  

منشجججوة، باإلضجججافة    35وتجريد أرا . دم 

 منش ت ف  أريحا تعود ملثية معظمها لمقدسيين.  8لهدم 

 :استيطان
ف  سججياق المشججاريع االسججتيطانية، صججادقت بلدية االحتالل ف  القدس المحتلة على   -

خطت  بناء، األولى يتضجججمن مبنى اسجججتيطانية وطابق تجاري ف  مسجججتوطنة "جفعات  

 فاريديم"، أما الرانية تتضججمن حيًا اسججتيطانيًا جديًد أسججفل مسججتوطنة "راموت" على 

أن لجنة التخطيط والبناء أقرت خطة إلنشجاء  أراضج  قرية لفتا. وثشجفت مصجادر عبرية 

ح  اسججتيطان  جديد على أراضجج  قريت  صججوبر با ر وأم طوبا جنوب شججرق القدس 

وحدة اسجتيطانية    1400المحتلة، وبحسجب متخصجصجين تشجمل الخطة االسجتيطانية بناء  

 ف  المرحلة األولى، على أن تضم وحدات استيطانية أخرى ف  مراحل البناء الالحقة.

   8/ 30على صجعيٍد متصجل بالمشجاريع االسجتيطانية، ثشجفت وسجايل إعالم صجهيونية ف    -

وحدة اسجتيطانية    700أن "اللجنة الق طرية للبناء" ف  صجدد المصجادقة على بناء نحو 

جديدة ف  ح  اسججتيطان  جديد ف  بيت صججفافا ف  القدس المحتلة، وأشججارت وسججايل  

ثومة االحتالل تمارس ضجججغوًطا ثبيرة إلقرار  اإلعالم  ذا إلى أن وزيرة الداخلية ف  ح

  ذا الوحدات االستيطانية.
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 تقرير توضيح :
اإلسجججالمية ف  القدس أن   أوضجججح الشجججيق ناجح بثيرات نايب المدير العام ل وقاد  -

امات يريد أن يحقق رال  مسجججارات، األول االحتالل االسجججراييل  من خالل حرب االقتح

 و إيجاد حق قداسججة للمسججتوطنين اليهود  

باف   باركرثالمسجججد األقصججى الم  ، و ذا  الم 

مجن  مجمجثجن  عجججدد  أثجبجر  السجججججتجقجججدام  دفجعجهجم 

ثميججة   زادت  حيجج   المقتحمين  المقتحمين، 

وزاد معهجا نوعيجة المقتحمين وثجذلجك نقجل  

ثجل مجا يمثن نقلجه من الرموز التوراتيجة إلى 

بارثالمسجججد  للتوثيد على الحق  األقصججى الم 

مججا   ثججل  أن  حججديرججه  ف   وتججابع  التورات . 

محاولة للصجججالة أو السججججود  نشجججا دا من 

صجججججور  والتقجججاط  القران  وعقجججد  الملحم  

المسججد  وشجروحات وثل ممارسجاتهم داخل 

بارك ،    ممارسججات إلضججفاء  األقصججى الم 

باركقدسججية يهودية على  وف  المقابل إلغاء للقدسججية اإلسججالمية،    المسجججد األقصججى الم 

المسججد األقصجى  موضجوع القدسجية، بالتال  القيام بالشجر  على أن  عرثة حول و ذا م

بارك وغير ا  ذا ثله يوت  ف  سججججياق تحقيق   يثلهم المزعوم أو التقاط الصججججور   الم 

القداسججججة والوجود اليهودي وثذلك تمهيد من أجل أن يتدرج للوصججججول إلى القدسججججية  

من سججابقه و و محاولة    المعنوية. وقال الشججيق بثيرات إن المسججار الران  و و أخطر

باركإيجاد حياة يومية ف   تتمرل ف  بشجججر، فعندما يحل متطرد  المسججججد األقصجججى الم 

مثان مصجل وحاخام بدل شجيق وطفل يهودي بدل طفل مسجلم، فلن  ذا يهدد إلى إبعاد 

باركالمسلمين أصحاب األر  عن  ، والتقليل من النشاط اإلسالم  المسجد األقصى الم 

صجرة الحرثة اإلسجالمية وإنها  ا، وثذلك المقدسج  ف  القدس، و ذا ما شجا دناا بمحا

باركإنهاء وجود شجججباب األقصجججى والمعتثفين داخل  ، وثل  ذا المسججججد األقصجججى الم 

المسججججججد األقصجججججى  المظا ر    حرب ديموغرافية إلنهاء الوجود اإلنسجججججان  بداخل 

بارك . وأثد على أن االحتالل أصبح يشجع من خالل قرارات اإلبعاد وممارساته على الم 
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باركالصججالة على أطراد   ومدينة القدس، وبالتال  يصججبح تفثير   المسجججد األقصججى الم 

المصجججججل  أنه بلمثانه أن يصجججججل  بسجججججهولة ويجد مثان لمرثبته ولن يجد جندي من  

االحتالل ينتظرا بعد انتهاء صجالته لتفتشجيه أو التضجييق عليه، وبالتال  خلق  جرة من  

اك  خالل األنظمة القمعية الموجودة للشجججججعب الفلسجججججطين  ف  القدس، وف  المقابل  ن

باركتسججهيالت للمقتحمين أن يدخلوا إلى  وحول المسججار الرال     .المسجججد األقصججى الم 

أوضججح بثيرات أنه المسججار السججيادي حي  أن سججلوثيات االحتالل    محاولة لفر   

واإلداريجة و نجا يجوت  التجدخجل ف  دور األوقجاد اإلسجججججالميجة ومطجالبجة  السجججججيجادة األمنيجة  

بجون تنه   الجمجاعجات المتطرفجة  

زع صجالحياتها  دور األوقاد ون

والهجوم على  من إدارة المثان  

الحراس والموظفين ومحجاولجة  

إضجججججعججاد األوقجاد من خالل  

أنها المقصجججرة، إظهار ا على 

و ذا يدلل على مخطط واضججح  

ال تريد فيه أي وجود إسججالم   

األول  اليوم  منجججذ  القجججدس  ف  

بثيرات  ،  الحتاللهججا وأشجججججججاد 

بجو جال  القجدس الجذين أربتوا أنهم يقفون أمجام جميع المسجججججارات الت  يحجاول فرضجججججهجا 

بارثاالحتالل بتجذر م وتجذر وجود م ف  القدس و والحفاظ على المسجججد األقصججى الم 

ا أن يحققوا أن يبقى الصجراع قايم المثان والتحامهم مع األوقاد اإلسجالمية، واسجتطاعو

 ويرسلوا رسايل للعالم أن  ناك حصار للمسجد األقصى والقدس.

 :مهمة  اتتحذير
قادم للمسججد األقصجى المبارك الشجهر   خطيرداد حذر الباح  زياد ابحيص من اسجته -

 محطات العدوان وما يتوقع ف  ثل منها فه  على الشثل التال : حذر من، والقادم

 

: رأس السجججنة العبرية: وتسجججعى جماعات  2022-9-27و    26اإلرنين والرالراء   •

ف  المسجججد األقصججى المبارك، وقد فعلت   الهيثل فيها إلى نفق البوق عدة مرات



 

 

8 

ذلجك العجام المجاضججججج  بعيجداً عن الثجاميرات. تبجدأ بهجذا العيجد "أيجام التوبجة" الت  

يحرص الصجهاينة فيها على اقتحام األقصجى بوعداد ثبيرة وبجججججج"لباس التوبة"  

األبي  الذي  و ف  الوقت عينه لباس طبقة الثهنة، والقصججججد من حضججججورا 

تثريس حضجججور "إمامة يهودية" للمسججججد تقود الطقوس الثريد ف  األقصجججى 

  التوراتية بموازاة األيمة المسلمين.

 

: "عيجد الغران" العبري: و و أعظم أعيجاد السجججججنجة عنجد 2022-10-5األربعجاء   •

اليهود، ويشججججمل العدوان فيه محاثاة طقوس "قربان الغفران" ف  األقصججججى، 

و و مجا تم بجالفعجل دون أدوات  

الجمجججاضججججج ،   الجعجججام  ثجمجججا فج  

يحرصجون على النفق ف  البوق  

والرقص ف  ثنيسجهم المغتصجب  

ف   التنثزيججة  المججدرسججججججة  ف  

بعججد  ل قصجججججى  الغرب   الرواق 

أذان المغرب مباشجججججرة. ولثون  

 جذا العيجد يومت تعطيجل شجججججامجل  

االقتحججام  فججلن  الحيججاة،  لمرافق 

سجججججيجججوتج    بجججه  احجتجفجججاالً  األثجبجر 

 .2022-10-6الخميس 

 

اإلرنين   • اإلرنين  10-10من  التورات :  2022-10-17  وحتى  الع ر  "  "عيججد   :

ويحرص المقتحمون الصجهاينة خالله على إدخال القرابين النباتية إلى األقصجى، 

و   أغصجان الصجفصجاد وسجعد النخيل ورمار الحمضجيات، لتقدم "قرباناً إلى 

رو  الرب" بجاعتبجار جا "تحجل ف  الهيثجل" وفق االعتقجاد الحلول  المزعوم الجذي 

بجادة القربجانيجة، وثجل  جذا الخطوات للقول إن األقصجججججى  و ذاك تقوم عليجه الع

الهيثجل المزعوم الجذي تحجل فيجه رو  الرب. إلى ججانجب ذلجك، ت جري جمجاعجات  

الهيثل سجباق أعداد سجنوي للوصجول إلى رقم قياسج  للمقتحمين على مدى أيام 
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الع ر  الرمانية، وتسجججتعر  مع نهايتها "شجججثر ا" لشجججرطة االحتالل، و ذا 

ر يتحول ف  ثل عام إلى اسجتعرا  لهيمنة شجرطة االحتالل على األقصجى الشجث

باعتبار ا    سججججلطة إدارته، وتهميشججججاً لحضججججور اإلدارة اإلسججججالمية متمرلة  

  باألوقاد األردنية.

حذرت فصجججايل فلسجججطينية وفعاليات من الدعوات الت  يطلقها المسجججتوطنون القتحام  -

م.  2/9/2022قرية النب  صجموييل شجمال غرب القدس، ومسججد ا، يوم الجمعة القادم 

آالد مسججتوطن، و ذا   10وقد دعا المسججتوطنون لحشججود ثبيرة قد تصججل إلى أثرر من 

للتصججدي، بحسججب أ ال  البلدة. ووجه   يعن  أن القرية سججتتعر  القتحام ثبير بحاجة

األ ال  دعوات إلى ثل فلسجججطين  يسجججتطيع الوصجججول إلى القرية يوم الجمعة القادم،  

للقجدوم من أججل التصجججججدي لالقتحجام الثبير  

ف  السجياق،  ،  الذي يخطط له المسجتوطنون

قال الناطق باسجججم حرثة حماس عن مدينة  

اقتحججام  القججدس محمججد حمججادة، إن مخطط 

قرية النب  صججججموييل ومسجججججد ا جريمة  

هجا والتصجججججدي إلر جاب  تسجججججتجدع  حمجايت

المسججججتوطنين. وبين حمادة ف  تصججججريح  

صجحف  أن المخطط اإلر اب  القتحام آالد 

المسجججتوطنين قرية النب  صجججموييل غرب  

القجدس المحتلجة، الجمعجة القجادمجة، جريمجة ججديجدة ضجججججمن مسجججججلسجججججل التهويجد وتهجير 

يسججتطيع  المقدسججيين. وأثد أن األمر يسججتدع  اسججتنفار أ ل القرية الصججامدين وثل من 

 الوصول إليها، لحمايتها والتصدي لقطعان المستوطنين بثل قوة.
 

 انتهى 


