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على    حول االعتداءات الصهيونيةم 2022( عام 9شهر سبتمبر أيلول )الشهري عن تقرير ال

 .المسجد األقصى الُمباركمدينة القدس و

 :نشرة تصدر عن        

 غزة-الدينية وحدة القدس بوزارة األوقاف والشئون  ]

ــ اء فلســـلمـيئة عــــدس في هــــم الق ــــوقس  طين[ ـــ

 

، واعتداءات االحتالل الصــهيوني  المســجد األقصــى الُمباركننقل لكم واقع مدينة القدس و       

 ومستوطنيه عليهما، وذلك على النحو التالي:

 المسجد األقصى الُمباركاالقتحامات واالعتداءات على 

بعض    وفي   ،متطرفا ومتطرفة على مدار الشــــهر  4426اقتحم المســــجد األقصــــى المبارك   -

االقتحامات أدى المـستوطنون ـصلوات علنية تحت حماية وحراـسة شرطة االحتالل، وكان أ طر  

هـذ  االقتحـامـات الـذي تم  الل فترة عيـد رأس 

يومي   تواف   ــذي  ال ــة  العبري ــة    27-26الســـــن

ــارك فيـها م وض ـعام \ســـــبتمبر أيلول، كـما شـــ

 شرطة االحتالل وأعضاء في كنيست االحتالل.

د   - اـعات  ـق ــا  ـمت جـم الهيـكل المتطرـفة  التـماســـ

ــماا لها بالن   في  للمحكمة العليا للمطالبة بالســ

 الل رأس   المبارك  األقصـــىفي المســـجد البوق  

الســــــنة العبرـية وـبادـ ال قرابين العُرة النـباتـية  

 إليه.

تعمد متطرفون بينهم عـضو  الكنيـست  ـسيمحا   -

بمقبرة بـا     عـدة مرات  روتمـان، الن   بـالبوق

رار لمحكمــة الصـــــلل االحتالليــة  الرحمــة بعــد ق

 بممارسة هذا الطقس بهذا المكان.
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 الل هذا الشــهر برز كالعادة، ســعي االحتالل  -

لتحوـيل مـناســــــبة األعـياد اليهودـية، إلى فر  

 ـها وأمر واقعســــــيادتلتحقي  أطـماعـها وفرض 

د دـي دس  ـج ة الـق ديـن ادة   ،في ـم ك في زـي ل ذـل وتمـث

  ألقصـىأعداد المسـتوطنين المقتحمين للمسـجد ا

ارك ة شـــــرطـة االحتالل، وـت ديتهم    المـب بحمـاـي

لرقصات است زازية، وإطالقهم شعارات وأغاني 

ارك،   ة دا ـل المســـــجـد األقصـــــى المـب توراتـي

وإضـــــاءة أســـــوار الـقدس برســـــوم توراتية،  

ة   داء مالبس كهنوتـي ودعوتهم لن   البوق وارـت

 وأداء طقوس تلمودية.

 الهدم والتهويد:

دس  الل ســـــبتمبر أيلول    مجزرةازدادت وتيرة   - ا االحتالل في الـق ذـه دم التي ينـ  م 2022الـه

 المنصرم. 

 وأراض  زراعية.  صناعية    ومنشآت    وممتلكات   تنوعت عمليات الهدم بين منازل   -

جـلت في ـمديـنة الـقدس   - ـحاـلة ـهدم في    19ســـــُ

منها اضــطر أصــحا    7شــهر ســبتمبر أيلول،  

  12يهم قسرا باإلضافة لــــ المنشآت لهدمها ب يد

 منشآت هدمت ب نيا  جرافات االحتالل.

شمل الهدم منازل م هولة بالسكان وأ رى قيد   -

اإلنشـــاء باإلضـــافة لمنشـــآت تجارية وحيوانية  

  وزراعية وأسوار استنادية وتجريف أراض.

مت ســلطات االحتالل إ طارات هدم ووقف ســل   -

ر   بناء لتســــعة منازل في قرية بدو شــــمال غ
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لوان جنو    اوية وحي عين اللوزة ببلدة ـس القدس، كما وزعت أوامر هدم إدارية في بلدة العيـس

 المسجد األقصى المبارك.

 استيطان:

 الل هذا الشـهر، اسـتمرت قوات االحتالل في تكريس االسـتيطان والتهويد، وات ذت سـلطات  -

قرارات اســـتيطانية، منها م ططان اســـتيطانيان، ســـيتم بموجبهما بناء أكثر من   7االحتالل  

وحدة اســتيطانية جديدة على ت وم البوابة الشــرقية للقدس، وإقامة مســتوطنة جديدة   3412

ت صــ افا، ومشــروت اســتيطاني جديد لتوســيع مســتوطنتي   دم وشــاعر  بالقر  من بلدة بي

للـثانـية، وأنـهت تشـــــيـيد مبنى تهويدي ا    285وحدة اســـــتيـطانـية ل ولى و 600بنـيامين  بواقع  

ــاً يهودي ا ومدارس توراتية، وموق ا   ــم كنيسـ جديداً يضـ

لســـيارات المســـتوطنين، في حي المااربة المالصـــ   

م طط اسـتيطاني جديد في ، والمبارك  للمسـجد األقصـى

مـستوطنة  بـساات زئيف ، وم طط مباني ومسـسـسات  

عامة وطرق في م يم شـع اط وضـاحية السـالم بالقر   

 من بلدة عناتا، وأضاءت أسوار القدس.

 قتل: 

مقدسـيين في مناط    4اسـتشـهد  الل شـهر سـبتمبر   -

مت رقة، وهم الشهيد يزن ع انة من م يم قلنديا ارتقى 

ت مع االحتالل في البيرة، ومحمــد علي  الل مواجهــا

أبو كافية من بيت اجزا قر  نابلس برصا  االحتالل، 

 إطالقوالشـــــهـيد محـمد أبو جمـعة من بـلدة الطور بـعد  

الـنار علـيه ـبالقر  من مســـــتوطـنة موديعين غر  رام  

، والشـــــهـيد ـفايز دـمدوم من بـلدة العيزرـية شـــــرق هللا

 .القدس المحتلة
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 اعتقاالت:

امرأة وما يزيد عن  13مقدـسيا بينهم أكثر من   175اعتقلت قوات االحتالل على مدار الـشهر  -

 ط ال. 25

أوامر اعتقال   9( أحكام بالـسجن ال علي بح  مقدـسيين، و5أـصدرت محاكم االحتالل  مـسة )  -

إداري بح  أســـرى من محافاة القدس بينهم المحامي المقدســـي المحروم من ح  اإلقامة في 

 صالا الحموري. القدس

ــدر    - ــية لمى   17صـ ــح ية المقدسـ ــمنهم الصـ ــيين من ضـ قرار بالحبس المنزلي بح  المقدسـ

 غوشة.

 جددت م ابرات االحتالل أمر منع الس ر ل سير المقدسي المحرر يعقو  أبو عص . -

 اإلبعاد:

مر إبعاد أوا 7عن المسجد األقصى الُمبارك و 25أمر إبعاد منها  41أصدرت محاكم االحتالل    -

 عن مدينة القدس، والبلدة القديمة وبلدات وأحياء مقدسية بح  مقدسيين.

  أ بار مت رقة:

ــاوي وفاة  - نعى إلى ن العالم المجاهد د. يوســـف القرضـ

شــعبنا وأمتنا جميعا، وبعايم الحزن واأللم، مع التســليم 

بـقدر هللا، فضـــــيـلة الشـــــي  العالـمة اـلدكتور يوســـــف 

ــر وإمام   ــوعي، مجدد العصـ ــاوي، العالام الموسـ القرضـ

الوســـــطـية، وأحد أكبر المرجعـيات الدينـية والشـــــرعـية  

وال قهيــة ل مــة، وبشـــــكــل  ــا  حــازت القضـــــيــة  

ك اهتمـــام  على  الشـــــي   ال لســـــطينيـــة  حيـــاة  في  بير 

ــاوي، وذـلك في وـقت مبكر من حـياـته حين زار   القرضـــ

ات في ـشبابه،    القدس والمـسجد األقـصى المبارك عدة مر 

ه   انـت ه ومـك ر علـم ه، وســـــ ا ثم إلى غزة في شـــــي و ـت

وعالقاته الواســــعة عربيًا وإســــالميًا في نصــــرة القضــــية ال لســــطينية، والح  على الجهاد  



 

 

5 

ــىوالمقاومة، ودعم المجاهدي المبارك ومات رحمه    ن والمرابطين، والدفات عن القدس واألقصـ

، وقد تمت  هللا تعالى وهو يتمنى زيارة المســـجد األقصـــى المبارك محرًرا من رجس الصـــهاينة

صـــالة الجنازة )غائ ( عليه في شـــتى بقات الدنيا وفي المســـجد األقصـــى المبارك بعد صـــالة 

 .الجمعة

ــة علمائية من  45بتوقيع     - ــسـ ملتقى علماء األمة لمواجهة  تم عقد   م تلف دول العالم  مسسـ

ــجد األقصــى المبارك ــبت    اقتحامات المس ــ ر   28م المواف  لـــــــ  2022أيلول   24يوم الس ص

ــ1444 وصدر عن الملتقى بيانًا مهًما أوضحت فيه بعد مناصرتها للقدس والمسجد األقصى   هــ

 األمة نحو المسجد األقصى المبارك:    المبارك والتحذير من جرائم االحتالل بحقه توضيل ثوابت

الثابت األول: أن المســـجد األقصـــى من الناحية الشـــرعية هو كل ما دار عليه الســـور، وأن   •

 قدسيته واحدةٌ ال تتجزأ، وهو أحد أقدس مساجد األمة الثالثة.

ــالمي  ال  ال يقبل   • ــاحته المذكورة أعال  إس ــجد األقصــى بكامل مس الثابت الثاني: أن المس

مة وال المـشاركة، وأن إدارته وصـيانته وإعمار  بما في ذلك أـسوار  ال ارجية يج  أن القـس

 تبقى لجهة إسالمية حرة اإلرادة، هي اليوم األوقاف اإلسالمية في القدس.

الثابت الثال : أنه ليس ألتبات أي دين من  ح   م روض في زيارة المســــجد األقصــــى أو  •

ية فيه، وأن أداء الطقوس غير اإلســـالمية فيه هو  د وله عنوة، أو ممارســـة أي طقوس دين

عدوان وجودي يـستح  أن يواجه بكل أـشكال المقاومة الممكنة، وأن هذ  المقاومة جهاد في 

 سبيل هللا.

لم إلى األقصـى من بوابة ات اق  أبراهام  ـسيء الذكر، الذي  • الثابت الرابع: أن د ول أي مـس

جد القبلي وقبة الـص رة، ويعد ـساحات األقـصى  ين  على حـصر القدـسية اإلـسالمية في المـس

مسـاحات مشـتركة بين م تلف األديانه هي عدواٌن على األقصـى يسـتدعي الرد والمنعه بدًءا  

بالنصــيحة والموعاة الحســنة، وانتهاء بالمنع بالقوة، وإننا ندعو إ واننا وأهلنا في شــعو   

ـهام  أن يـقاطعوا زـيارة األقصـــــى اـلدول التي ـحالـ ت أنامتـها المحـتل من بواـبة اتـ اق  أبرا
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مهما كانت مـسوغاتها، ألن زيارتهم له تحت ـسقف 

االت اق تايير لهوية المسـجد وضـرٌ  لثوابت األمة  

 اإلسالمية.

الـمـرابـطـيـن  • دعـم  وجـو   الـ ـــامـس:  الـثـــابـــت 

ا  والمجـاهـدين بـ دوات فـاعلـة ومبـاشـــــرة، مـاديًـ 

ا ممـا يمكنهم من القيـام بواجبهم والثبـات  ومعنويًـ 

ات عن المســـــجـد على   دـف دس واـل ت المـق أرض بـي

  .األقصى.

من أبرز اجراءات التهويد ات اذ ســــلطات االحتالل   -

د   دراســـــي الجـدـي دء العـام اـل   2023\2022قبيـل ـب

ســلســلة إجراءات بحا  المدارس، وقطات التعليم في 

 القدس، ومحاولة فرض منهاج تعليمي محرف.

ادرة ال جر  صـــــالة ال جر العايم:  -  اســـــتـجاـبة لمـب

ــطين والقدس أبناء األردن لبوا نداء  العايم في فلسـ

في ا  ال جر المرابطين  إل وانهم  ــاراً  انتصــــ لعايم، 

األقصـــــى، وفي ـنابلس عرين األســـــود وفي جنين 

 التي ال تنحني. الصمود

ــة  أوروبيون ألجل القدس  من   - ــســ حذرت مسســ

ــة  اإلســـــرائيلـية    داعـيات ال طيرة للســــــياســـ الـت

ا ودعت المجتمع الدولي   ،التـصعيدية في القدس عموًما وـضد المـسجد األقـصى المبارك  ـصوصـً

ــرائيل ، لوقف اعتداءاتها والتراجع عن محاولتها تايير   ــاط على  إسـ ــريع للضـ إلى تحرك سـ

ــجد ــتيطان والتهويد   األمر الواقع في المســ ــة االســ ــياســ ــى المبارك، والتراجع عن ســ األقصــ

 المستشرية.

 .... انتهى 


