
 

 

 



 

 

م حول االعتداءات  2022( 9) سبتمبر أيلول  من شهر ألول والثاني اتقرير األسبوع  

 الُمبارك المسجد األقصى الصهيونية على مدينة القدس و 

و       القدس  مدينة  واقع  لكم  األقصى  ننقل  االحتالل  الُمباركالمسجد  واعتداءات   ،
 النحو التالي: الصهيوني عليه، وذلك على 

 :الُمباركالمسجد األقصى االقتحامات واالعتداءات على 
بشتتكلش شتتبه يومي، وال تتوقر أذرع االحتالل    الُمباركالمستتجد األقصتتى  تستتتمر اقتحامات        

   وحمايتها، ورعايتها: الُمباركالمسجد األقصى عن المشاركة في اقتحامات  

عشتتتتتترات   4/9فتيتي   - األقصتتتتتتى  اقتتتحتم 

اقتتتحتتتام  متع  وبتتتالتتت امتن  التمستتتتتتتوبتنتيتن، 

، اقتحم للمستجد األقصتى الُمباركالمستتوبنين  

عناصتر من شتربة االحتالل المصتلى القبلي،  

وتجولوا في أرجائه بشتتكلش استتتي ا إل و لى  

شتتتتهد    القبلي الجامع  جانب اقتحام المصتتتتلى

االقتحتام  ذاعتة الحتا تام المتبرر يهودا  ليتك  

تببيقش في  بوق "الشتتتتوفار" عبرالصتتتتوت 

المحمول، ويتتاتي هتتذا االعتتتداء مع   هتتاتيتته 

اقتراب موستتتتم األعياد اليهودية، وتح تتتتر 

موستتم    مع  ومكوناته  الُمباركالمستتجد األقصتتى  أذرع االحتالل لرفع من ستتوية اعتداءاتها بحق  

 لالبويل القادم  األعياد اليهودية

مستتتوبن،ا، ونشتتر مقدستتيون صتتورم ألحد المقتحمين وهو  166اقتحم األقصتتى   5/9وفي   -

 ألبيضل  يرتدإ اللباس التوراتي ا

من ال تتتباب  30مستتتتوبن،ا، وشتتتهد االقتحام مشتتتاركة نحو   329اقتحم األقصتتتى   6/9وفي  -

"المتدربين"،  تتمن مراستتم تاهيلهم  لى رتبة "نقيب  تتابب" في جيـ االحتتتتتتتتالل، وتلقوا  

 محا رم من أحد مرشدإ "منظمات المعتبد"، أثناء جلوسهم على مصببة قرب باب المغاربةل  

توبنين للصتتلوات اليهودية العلنية واحد،ا من الثوابت لدا المقتحمين  صتتبأ أداء المستتيكاد ي -

 الصهاينةل



 

 

، يقتحمون   119؛  م2022أيلول   7األربعاء  - بحراستة من ؛  الُمباركالمستجد األقصتى  مستتوبنا

اقتحموا األقصتتى من باب المغاربة، و رجوا من باب الستتلستتلةل    ،شتتربة االحتالل ارستترائيلي

،  الل ما يعرر للمستجد األقصتى الُمبارك ىوتتح تر جماعات "المعبد" لموستم االقتحام األعت

بتتتتتتت "األعياد اليهودية"  الل نهاية الشتتهر الحالي والشتتهر المقبل، وستتب دعوات متواصتتلة  

لتصتتتتتعيد الرباب في األقصتتتتتى، لصتتتتتد عدوان  

 يهلاالحتالل عل

،  الُمباركالمستجد األقصتى  حول أعداد مقتحمي   -

كشتيت  حصتائيات أن عدد مقتحمي المستجد في 

  7045شتتتهر أب/أ ستتتبس الما تتتي بل  نحو 

ال  مقتحم،

متن   م؛2022؛9/9فتي   - مستتتتتتتوبتنتون  قتتتدمم 

،  لى محكم ة االحتالل  جماعات "المعبد" التماستتا

أو   بتت لغتتاء  فيهتتا  يبتتالبون  القتتدس،  في  العليتتا 

تقليص الحظر الميروض على  د ال "األشتتتياء  

 لى دا ل كادوات الصتتتالم اليهودية المقدستتتة"  

، والستتماب باداء بعض "الصتتلوات" التلمودية الممنوعة، والستتماب  الُمباركالمستتجد األقصتتى 

العبرية وموستم   كذلك بالنيخ في )الشتوفار( أو البوق،  اصتة مع اقتراب ما يعرر برأس الستنة

 األعياد اليهوديةللل

ك  ، د لوا المستتجد األقصتتى المبارمقتحم 132المقتحمين  بل  عدد    10 /8  ميسوفي يوم ال -

 للبة االحتالة مشددم من شرفي حراس

ك  ، د لوا المستتتجد األقصتتتى المبارمقتحم 128المقتحمين  بل  عدد    10 /11  حدوفي يوم األ -

 للة مشددم من شربة االحتالفي حراس

ك  ، د لوا المستجد األقصتى المبارمقتحم 178المقتحمين  بل  عدد  10  /12 ثنينوفي يوم ار -

 للة مشددم من شربة االحتالفي حراس

ك  ، د لوا المستجد األقصتى المبارمقتحم 128المقتحمين  بل  عدد   10  /13  ثالثاءوفي يوم ال -

 للة مشددم من شربة االحتالفي حراس



 

 

المقتحمين  بل  عتدد    10/  14عتاء  وفي يوم األرب-

ك في  ، د لوا المستتجد األقصتتى المبارمقتحم  231

 للة مشددم من شربة االحتالحراس

قتحتامتات المستتتتتتوبنين  : "منع ا"ارعالم العبرإ-

 لألقصى ليس على أجندم حكومة االحتالل"

 

 استيبان:
يستتتتمر االحتالل في  بالق العديد من المشتتتاريع   

 االستيبانية:

أعلنت منظمة " لعاد" االستتتيبانية، عن  بالق مشتتروع تحت استتم "م رعة في   31/8فيي   -

هتدر  لى جتذب اليهود من دا تل دولتة االحتالل و تارجهتا للمشتتتتتاركتة في تجربتة  الوادإ"، ي

 راعية تحاكي ال راعة في فترم "المعبد"، وبحستتتتب مصتتتتادر  عالم عبرية بان المشتتتتروع  

يت تتتتتمن  لى جتانتب الورـ والنشتتتتتابتات ال راعيتة،  

 مهرجانات فنية، لجذب الم يد من المستوبنينل

  1250ء  أعلنتت ستتتتتلبتات االحتالل عن بنتا  31/8في  -

وحدم استتتتتيبانية جديدم، بهدر توستتتتعة مستتتتتوبنة  

ا ستتتكنية  " يلو"، وت تتتم  الوحدات االستتتتيبانية أبراج،

بابق،ا، ما يجعلها مبلة على جبال ال تية   24تصتل  لى 

 الغربية المحتلةل

كشتيت هيئة مقاومة الجدار واالستتيبان، بان   5/9في  -

"لجنتة الت بيب والبنتاء" في القتدس المحتلتة، تستتتتتعى 

للمصتتتتادقة على م ببين استتتتتيبانيين في األستتتتبوع  

وحدم استتتيبانية جديدم، في مواقع قريبة من الشتتبر الشتترقي  3412ن  القادم، ي تتما أكثر م

للقدس المحتلةل ويهدر المشتتروع  لى جانب رفع أعداد المستتتوبنين،  لى ترستتيخ اليصتتل ما  

 بين شمال ال ية وجنوبها،  لى جانب   الق المنبقة الشرقية من القدس بشكل كاملل



 

 

اء حي استتيباني جديد يحمل استم "جيعات  صتادقت ستلبات االحتالل على  بة رنشت 6/9في  -

  700هشتتاكيد"، بالقرب من بلدم بيت صتتيافا جنوب شتترق القدس المحتلةل وي تتم الحي نحو 

ال 38وحدم استيبانية جديدم، على مساحة    دونم،

 هدم وتهويد:
تتابع ستتتلبات االحتالل هدمها منا ل اليلستتتبينيين  

   ومنشآتهم:

ة االحتالل  ستتتتتلمتت بواقم تتابعتة لبلتديت  31/8فيي    -

في القتدس المحتلتة   بتاراتش بوقر البنتاء في عتددش 

 من منابق القدسل

أجبرت سلبات االحتالل مقدسي،ا في بلدم  2/9وفي   -

ا للغرامتات   ا، تجنبت، ستتتتتلوان على هتدم من لته ذاتيت،

 الباهظةل  

هدم مقدستتي في قرية العيستتوية من له ب تتغبش من ستتلبات االحتالل، بذريعة البناء   2/9وفي  -

 من دون تر يصل 

حول أعداد المنشتتآت المهدمة في شتتهر أب/أ ستتبس الما تتي، كشتتر مرك  معلومات وادإ   -

  5منا ل، و 10عملية هدم في القدس المحتلة، من بينها   18حلوم أن ستتتلبات االحتالل نيذت  

عمليات نيذت بايدإ أصتحابها    10منشتآت تجارية، وبحستب المرك  شتملت عمليات الهدم نحو 

 جنب،ا للغرامات الباهظةلذاتي،ا ت

؛ جرافتات االحتالل تنيتذ مج رم هتدم في 7/9 -

بلدم عناتا: نيذت بواقم االحتالل ارستتتتترائيلي،  

أمس األربعتاء، مج رم للهتدم بتالتت العتديتد من  

المنشتتتتتآت الم تليتة، شتتتتتمتال القتدس المحتلتةل  

الهتتدم التي نيتتذتهتتا جرافتتات  وبتتالتتت عمليتتات 

ا شتتتتتمال شتتتتترق في بلدم عنات وأليات االحتالل

القدس المحتلة، العديد من المنشتتتآت الستتتكنية  

والتجتاريتة و يرهتا، بحجتة البنتاء دون تر يصل  

وأفتاد مراستتتتتل موقع متدينتة القتدس بتانم الهتدم 



 

 

شتتتمل من ال،، وم رعة  يول للمقدستتتي محمود الشتتتيخ،   تتتافة لهدم مقر نادإ بيت المقدس  

 تعود لعائلة دعناللليروسية، ومحل بناشر، ومغسلة سيارات، ومستودعات  

بلدية االحتالل ت بر بهدم من ل عائلة أبو تايه في ستتتلوان، و  الء من لها تمهيدا لهدمه في   -

 بحجة "البناء بدون التر يص"ل      ركالُمباالمسجد األقصى بلدم سلوان جنوب 

 أ بار متيرقة:
الحتا تام األحمر    قرير:اليوم وأثنتاء  عتداد هتذا الت  -

االحتالل فوق   يهودا  ليتتك بتتالبوق ورفع علم  نيخ 

مقبرم  قبور المستتتلمينلل الحا ام يهودا  ليك يقتحم

باب الرحمة المالصتتتقة للستتتور الشتتترقي للمستتتجد  

 الُمباركل األقصى

 1/9تتصتاعد جرائم االحتالل بشتكلش م تبرد، فيي  -

ان االحتالل قتل كشتيت مسستستات حقوقية فلستبينية ب

، و 24لستتتتبيني،ا، من بينهم  ف  112منذ بداية العام نحو  نستتتتاءل و لى جانب الشتتتتهداء   8بيال،

 امرأمل 39بيال، و  195فلسبيني،ا، من بينهم    1277أصيب منذ بداية العام نحو 

اقتحمت بواقم تابعة لبلدية االحتالل ارسترائيلي في القدس، تحرستها   2022أيلول  6الثالثاء   -

ية ستتكنية في حي رأس  ميس بم يم شتتعياب،  قوم عستتكرية مع  م من شتتربة االحتالل، بنا

أنم بواقم بلدية االحتالل صتتورت البناية الستتكنية بالكامل بعد اقتحامها،  و،  وستتب مدينة القدس

 تمهيدا، فيما يبدو لهدمهال؟

بتالتب ي و تتتتتون   تتتتترابتا، عن التدوام    600أكثر من  -

الدراستتي، اعترا تتا، على حرمانهم من وستتيلة المواصتتالت  

الال متة لوصتتتتتولهم  لى متدارستتتتتهم في بلتدم جبتل المكبر 

 لبالقدس

  "دعوات من عشتتتائر عرب الستتتواحرم  لى وقية مستتتاندم -

ألهتالي وبالب بلتدم جبتل المكبر  تتتتتد قرار االحتالل بمنع  

 لعمل حافالت نقل البالب"

يية المقدستتتية لمى  وشتتتة تعانق الحرية وتلتقي  الصتتتح -

 لهاباهلها وأوالد



 

 

: "دعوات من اللجنتة المرك يتة للجتان أوليتاء أمور متدارس ستتتتتلوان ورأس تغبيتة صتتتتتحييتة-

، للمناهج التي يحاول االحتالل فر ها على البلبة"  العامود للمشاركة في وقية احتجاجية رف ا

المحتلتة،  نظم أهتالي حوـ النيرستتتتتات في البلتدم القتديمتة بتالقتدس    -  2022أيلول    6الثالثتاء   -

وقية احتجاجية على استتمرار انهيارات بالبنية التحتية واألستاستات في معظم البيوت منذ ثال   

ستتتنوات بعد األعمال التي قامت بها شتتتركة )جيحون(  

 "ارسرائيلية" للمياه والمجارإ قرب المنا لل 

قتحتامتات المستتتتتتوبنين  "منع ا:  "ارعالم العبرإ-

   لألقصى ليس على أجندم حكومة االحتالل"

   مقدسيين لمدد متياوتةل 8االحتالل يمدد اعتقال   -

الباح  المقدستتي استتماعيل مستتلماني: القدس باتت   -

مع ولة بشتتكل تام عن ال تتية الغربية بيعل المشتتاريع  

وحدم ستكنية   700أنم االحتالل أقر ببناء  االستتيبانية،  

ا تتتي بلدم بيت صتتتيافا، جديدم للمستتتتوبنين على أر

بابق لكل وحدم أما   24ويستتتتمأ للمستتتتتوبنين ببناء  

 افقبل    6تين وأكثرها يستمأ لليلستبيني فقب ببناء وحد

وفي الستتياق ذاتهل أكد مستتلماني أنم الدول العربية المببعة أعبت ال تتوء األ  تتر الستتتمرار  

 لجرائم االحتالل بحق الشعب اليلسبيني

االحتالل ي بب لستيبرم الشتيخ عكرمة صتبرإ:   -

، وأنم االحتالل الُمبارك  األقصتتى المستتجد  كاملة على

  األقصتتى المستتجديوما بعد يوم ي تتيق ال ناق على 

  لمستتجد والمقدستتيينل ويدعو لشتتد الرحال ل  الُمبارك

والدفاع عنه  الل فترم اقتحامات    الُمبارك  األقصتتتتى

 األعياد اليهوديةل

الشتتتيخ عمر الكستتتواني: االحتالل يستتتعى ليرض   -

  األقصتتى المستتجدة جديدم في حقائق ووقائع تهويدي

 لالُمبارك



 

 

 ليل التيكجي: االحتالل يستعى من  الل التوستع االستتيباني في القدس لشتبر ال تية الغربية  -

  لى شبرينل

مواقر االحتالل يشتيد كنيستا، في حي المغاربة بالبلدم القديمة، والذإ ي تم مدارس تلمودية و -

عدم بوابق تبل على  وي تتتتم المبنى  ،  2017، والتي بدأ العمل بها منذ عام دا لي  ستتتتيارات

للمستتجد األقصتتى  حائب البراق وهو الحائب الغربي 

كنيس    الُمبتتارك على  البنتتاء  هتتذا  يحتوإ  بحيتت  

 ومدارس توراتية وموقر   م للسياراتل

تتتدعو علمتتاء األمتتة  هيئتتة علمتتاء فلستتتتتبين   -

  المستجدللمبادرم وتوجيه الشتعوب لنصترم القدس و

 لالُمبارك األقصى

وقيتة شتتتتتعبيتة في م يم قلنتديتا للمبتالبتة بتستتتتتليم   -

 ان الشهيد محمد شحاملجثم

المستتتجد ناصتتتر الهدمي: يجب أن نرإ العالم أن  -

  ال علينا جميعال الُمباركاألقصى 

، لتهويد قرية النبي صموئيلل -  فعاليات شعبية رف ا

"الستنهدرين الجديد" المسستستة الحا امية المرك ية لجماعات الهيكل المتبرفة تعلن ع مها  -

نة العبرية وتتوجه لمحكمة االحتالل  في رأس الستتتت  الُمباركالمستتتتجد األقصتتتتى  نيخ البوق في 

، يبابق الشروب التوراتيةل   للمبالبة بذلك وتصنع بوقا،  اصا

 تحذيرات وشحذ للهمم:

حذر الباح  في الشتتتان المقدستتتي  ياد ابحيص من   -

ر لته االحتالل   بورم المرحلتة القتادمتة ومتا يح تتتتتم

وجماعات الهيكل من عدوان في موسم األعياد العبرية  

في القتتادم   العبريتتة  الستتتتتنتتة  رأس  مع  يبتتدأ  التتذإ 

ا بعيد الغيران  2022/9/26 وصتوال،  5/10يوم   مرور،

 كامال، يبدأ يوم   لى "عيد العرـ" الذإ يمتد أستتتتبوع،ا

في  10/  10  ارثنين ارثنين  وينتهي  / 10/  17  يوم 



 

 

، بهتدر تتويج متا فر تتتتتتته هتذه الجمتاعتات من " نجتا ات"، ال ستتتتتيمتا لجهتة فرض م2022

التلمودية في األقصتتتتى وممارستتتتتها  البقوس 

 بشتتتتتكتل علني وجمتاعي  تتتتتمن متا يستتتتتمى

المعنوإ للمعبدل كالم ابحيص جاء بالتاستتتتيس  

الميتتتدان  مرك   نظمهتتتا  نتتتدوم  لكترونيتتتة  في 

للدراستتتات واالستتتتشتتتارات بعنوان "تحوالت 

  األقصتتتى المستتتجدوأنماب جديدم في اقتحامات 

في  2022  الُمبتتارك الم تتابر والتتتداعيتتات"   :

، ستتتتتلبت ال تتتتتوء على  بورم  2022/9/7

تاري ي،ا محبة ألعتى موستتتم األعياد الذإ كان 

المستجد واستتدعى اندالع  وان على عدمواستم ال

وبيمن ابحيص أنم التجربة تظهر والهبمات لصتتدم العدوان والدفاع عن األقصتتىل أبر  االنتيا تتات  

في األقصتتى ف نم موستتم األعياد  تصتتاعد اليمين الصتتهيوني ومشتتروعه ارحاللي أنمه منذ بدء 

ا بت  البويتل، من   "رأس الستتتتتنتة العبريتة" مرور،

ال،  لى "العرـ" الذإ يمتدم  ووصت"عيد الغيران"  

على مدا أستتتبوع، شتتتهد أعتى جرائم العدوان  

فتي  األقصتتتتتى  متجت رم  متن  التمستتتتتجتتتد  عتلتى 

عندما حاولت جماعة "أمناء جبل   1996/10/8

الهيكل" و تتع حجر األستتاس للهيكل الم عوم،  

فتي   التنتيتق  افتتتتتتتاب  التتتذإ 1996/9/25 لتى   ،

ة النيق في   لتكون    9/26انبلقتتت على أثره هبتتم

ا النتيا تتة األقصتتى التي اندلعت  نموذج،  ا مصتتغر،

على أثر اقتحام أريئيل   2000في أيلول/ستبتمبر  

شتارون األقصتى في موستم األعياد هذا لتكريس  

الهيمنة الصتتهيونية على المستتجدل وي تتار  لى 

متا تقتدمم محتاولتة فرض التقستتتتتيم ال متاني التتام  

ض مشتهد يغلق فيه األقصتى في مع محاولة االحتالل فر 2015التي انبلقت في أيلول/ستبتمبر  



 

 

األعياد اليهودية في وجه المستتتتلمين ويمنع األذان، وقد تصتتتتدا المراببون والمراببات لهذه 

 المحاوالت عبر مصابب العلم فبردهم االحتاللل 

رجاال، ونستتاء، وأبياال، نصتترم   دعت هيئة علماء فلستتبين لوقية شتتاملة من جميع المستتلمين -

ل وقالت الهيئة في بيانش لها بانم المستتتجد يتعرض لحكم بارعدام من  للمستتتجد األقصتتتى الُمبارك

االحتالل، وهو متا يستتتتتتتدعي نصتتتتترم شتتتتتاملتة من الحكتام والمحكومين، األ نيتاء واليقراء،  

والمعلمينل   م ببتتتات  الصتتتتتحتييين  ووفق 

التمتقترر  تال متن  متن   27و  26ل  االحتتتالل، 

سبتمبر الجارإ، بتتتت"رأس السنة العبرية"،  

أن تستتتتتعى جمتاعتات الهيكتل  لى نيخ البوق  

ل  الُمباركالمستتتتجد األقصتتتتى  عدم مرات في 

 2022أكتوبر  5وفي يوم األربعاء الموافق 

سيصادر ما يسمى "عيد الغيران" العبرإ، 

ويشتتتتتمتل محتاكتام بقوس "قربتان الغيران" 

، وهو ما تم الُمبارك  األقصتتتتى المستتتتجدفي 

المتتا تتتتتيل  بتتال العتتام  دون أدوات في  يعتتل 

ويحرص المستتتوبنون فيما يستتمى ب"يوم  

الغيران" على النيخ في البوق والرقص في "كنيستتتهم المغتصتتتب" في المدرستتتة التنك ية في 

الرواق الغربي لألقصتتى بعد أذان المغرب مباشتترم، ولكون هذا العيد يوم تعبيل شتتامل لمرافق  

ل وستتتشتتهد األيام من  2022أكتوبر  6ياال، به ستتياتي ال ميس  الحيام، ف ن االقتحام األكبر احت

ما يستتتتتمى "عيد العُُرـ" التوراتي، ويحرص    2022-10-17وحتى االثنين   10-10االثنين  

المستتوبنون  الله على  د ال القرابين النباتية  لى األقصتى، وهي أ صتان الصتيصتار وستعر  

 لورود اآلس المجدولةالن يل وثمار الحم يات و

 

 انتهى...

 


