
 

 

 



 

 

م حول  2022( 10) أكتوبر تشرين أولمن شهر  ولاألاألسبوع  تقرير

 المسجد األقصى الُمباركاالعتداءات الصهيونية على مدينة القدس و

، واعتداءات االحتالل الصجهيون  علي،، وللك المسججد األقصجى الُمباركننقل لكم واقع مدينة القدس و      

 على النحو التال :

 :المسجد األقصى الُمباركاالقتحامات واالعتداءات على 

، والت  تشجهد بشجكل   الُمباركاألقصجى  تتابع ألرع االحتالل اقتحاماتها شجب، اليومية للمسججد       

ال  عالن ممن مات المنبدم   متصجاعد أداء المقتحمين للصجلوات اليهودية النلنية، وشجهدت أي جا

بالتزامن مع األعياد اليهودية، ويقوم    األقصججى الُمباركالمسجججد عن مكافآت مالية لمن يقتحم  

 لى جانب نشججججرقا مقاصع مصججججوري عن تنليم األصفال   ،ابين النباتيةبنفخ البوق و دخال القر

، ويمكن  لقجاء ن ري على  األقصجججججى الُمبجاركالمسجججججججد  الصقوس اليهودية بالتزامن مع اقتحجام 

 االقتحامات كالتال :

  298  األقصجججججى الُمبجاركاقتحم    29/9ف    -

مسجججججتوصنجالا بحمجاية قوات االحتالل، أد  عدد   

 كبير  منهم صقوسالا يهودية علنية.  

  116  األقصجججججى الُمبجاركتحم اق  2/10وف   -

ا يهودية علنية ف    مسججججتوصنالا، أدوا صقوسججججال

الشجرقية. وشجهد قلا   األقصجى الُمباركسجاحات  

اليوم نشجججر واحدي  من المسجججتوصنات، مقصنالا  

ا من داخل  ، ي هرقا األقصججى الُمباركمصججورال

تغن  وترقص بشجججكل  خليع أمام مصجججلى قبة 

 الصخري. 

األقصججى  المسجججد  مسججتوصنالا، وتجولوا ف  أرجاء  214  األقصججى الُمباركاقتحم  3/10وف   -

  األقصججى الُمبارك المسجججد بشججكل  اسججتفزازع. وعشججية معيد الغفرانم اليهودع شججهد   الُمبارك

 ،  األقصى الُمباركالمسجد تصاعدالا ألعداد مقتحم  



 

 

تصجاعدالا ألعداد    األقصجى الُمباركالمسججد  وعشجية معيد الغفرانم اليهودع شجهد  4/10ف   -

مستوصنالا، وشهد االقتحام  558  األقصى الُمبارك، فقد اقتحم  األقصى الُمباركالمسجد مقتحم   

االحتال علم  وتلقى  رفع  األبي ،  الكهنوت   بججاللبججاس  المسجججججتوصنين  عججدد من  واقتحججام  ل، 

ا يهودية ف  سجججاحات   األقصجججى المسججججد المقتحمون شجججروحات  عن مالمنبدم، وأدوا صقوسجججال

 بحماية قوات االحتالل.  الُمبارك

،  مقتحم 461أيام عيد الغفران النبرع    لبلغ عدد المقتحمين ف  أو 5/10  األربناء وف  يوم  -

ك وع ججو الكنيسججت الحال  ترومان  ف  نفس الوقت كان ع ججو الكنيسججت السججابا يهودا  لي

ينفخان ف  البوق مع مسججتوصنين رخرين ف  مقبري الرحمة المالصججقة تماما للسججور الشججرق   

 للمسجد األقصى الُمبارك.

الججخججمججيججس    - يججوم  عجججدد   6/10وفجج   بججلججغ 

المسججتوصنين اللين اقتحموا المسجججد األقصججى  

سمى  ما يي ممقتحم بحماية مشدد  141المبارك  

 رصة االحتالل.بش

صنين  المسججتوبلغ عدد    9/10  حدوف  يوم األ -

 اللين اقتحموا المسجد األقصى المبارك

  الُمبارك األقصججى  المسجججد  حول عدد مقتحم    -

ف  شجهر أيلول/سجبتمبر الما ج ، بحسجب شجبكة  

  4426نحو   األقصجججى الُمباركالقسجججصل اقتحم 

ا، من بينهم نحو   ا    742مسجججججتوصنجال مسجججججتوصنجال

خالل عيد مرأس السججنة النبريةم. وشججهد الشججهر  صججدار   األقصججى الُمباركالمسجججد  اقتحموا 

 .األقصى الُمباركقرار  بناد عن القدس و 41سلصات االحتالل لنحو  

ف  مبنى المحكمة الشججرعية مالمدرسججة التنكزيةم، وقد   أّد  مسججتوصنون صججلوات توراتية -

ورت من سججاحة  منت وصججُ بين صججالت  المغرب والنشججاء مسججاء األربناء    األقصججى الُمباركسججُ

، فيما سُجمع صجوت البوق ف  المكان مرات عّدي. ويقع جزء من الصابا اللالم من مبنى  10/5

داخل أسججوار   ويقع عمليالا األقصججى الُمباركالمحكمة الشججرعية فوق الرواق الغرب  للمسجججد 

يدخلون المسجتوصنون على تحويل،  لى كنيس ومدرسجة دينية،  ولللك حرص   األقصجى الُمبارك

  .الُمباركاألقصى  ليها من باب خارج أسوار 



 

 

، تسججنى ممن مات المنبدم  لى األقصججى الُمباركالمسجججد ف  سججياق متصججل باالعتداء على  -

نشججججرت    29/9تحقيا المزيد من االعتداءات،  لى جانب   هار المزيد من مالنجاحاتم، فف  

ا لناللة من   صفحات تابنة لجج ممن مات المنبدم على وسالل التواصل االجتماع  مقصنالا مصورال

، وبحسججب  األقصججى الُمباركالمسجججد المسججتوصنين تقوم بتنليم األصفال صججلوات يهودية داخل 

قله الصفحات فقد تم خالل مرأس السنة النبريةم.  

أعلنججت ممن مججات   الغفرانم،  اقتراب معيججد  ومع 

أنهجا سجججججتقجدم مكجافجآت مجاليجة    2/10المنبجدم ف   

للمسججججتوصنين اللين يسججججتصينون النفخ بالبوق أو 

األقصجججججى  المسجججججججد   دخجال القرابين النبجاتيجة  لى  

، وبحسجججب وسجججالل  عالم عبرية سجججتقدم الُمبارك

 500المن مجات المتصرفجة مكجافجاي مجاليجة بقيمجة  

دوالر أمريك (، لكل مسججتوصن   140شججيكل )نحو  

االعتججد بواحججدي  من  القيججام  من  رنفججة  يتمكن  اءات 

الجلكر. ويجات  قجلا انعالن بجالتزامن مع تح جججججر 

 المن مات المتصرفة لنيدع مالغفرانم ومالنُُرشم.

المسجد و بناد عن  األقصى  اعتقاالت من  

 :األقصى الُمبارك
المسجججججججد عمجدت قوات االحتالل  لى اعتقجال عجدد من المرابصين، وأخرججت عجددالا منهم من   -

عجددالا من الجدخول  لى   ، بجالتزامن مع اقتحجامجات المسجججججتوصنين، فيمجا مننجتاألقصجججججى الُمبجارك

 بلرينة أن الوقت  ير متاح للصالي. ألقصى الُمباركا

وتفريغ    األقصجججى الُمباركوف  سجججياسجججة ينتمدقا االحتالل ف  سجججياق اسجججتهدا  الرباص ف    -

من الننصججر البشججرع المتصججّدع القتحامات المسججتوصنين أصججدرت   األقصججى الُمباركالمسجججد 

نيين من الداخل ، بحّا مقدسججيين وفلسججصي10/5سججلصات االحتالل عددالا من أوامر انبناد ف  

صججباح اليوم لات،. وصالت قرارات انبناد   األقصججى الُمباركالمسجججد  المحتل بند اعتقالهم من 

  15المرابص صججايل محمد عل ، من مخيم شججنفاص بالقدس المحتلة، مدي    األقصججى الُمباركعن 

ا. وكانت قوات االحتالل اعتقلت صججايل بندما أّم المصججلين ف  صججالي ال ججحى مالصويلةم   يومال

 .األقصى الُمباركخالل اقتحام 



 

 

المرابص محمود اكتيالت من الداخل الفلسججصين  المحتل،    األقصججى الُمباركومن المبندين عن  -

ا أّن قوات االحتالل اعتقلت اكتيالت   وق ججى القرار بعبناده عن القدس القديمة أسججبوعين، علمال

بلرينة قتاف، بالتكبيرات  جججد اقتحامات المسجججتوصنين. كللك،    األقصجججى الُمباركالمسججججد  من  

المسججججد المقدسجججية سجججهى عيد، بشجججرص  بنادقا عن   قررت سجججلصات االحتالل  بناد المرابصة

ا، وكجانجت قوات االحتالل اعتقلتهجا    15والبلجدي القجديمجة وحجاراتهجا مجدي    األقصجججججى الُمبجارك يومجال

 بحجة التكبير ف  وج، المستوصنين. األقصى الُمباركصباح األربناء من 

قررت سججلصات االحتالل  بناد مقدسججيين ولاللة فلسججصينيين من الداخل المحتل ،  6/10وف   -

، وللك على خلفية مشججججاركتهم ف  صججججالي ال ججججحى ف  10/18حتى   األقصججججى الُمبارك عن

 أمس األربناء.   األقصى الُمباركالمسجد 

 أخبار متفرقة:
وزعت   1/10يتجابع المقجدسجججججيون خو  منركة الدفاع عن المنجاق  ف  وج، االحتالل، فف   -

ا لجنة أولياء الصالب ف  القدس المنهاج الفلسججججصين  على الصالب ف   مخيم شججججنفاص، رف ججججال

 دخالت االحتالل ومحاوالت، فر  منهاج، المحر .لت

ما زالت حملة الفجر الن يم واللع يحمل عنوان فجر الشججججهداء، مسججججتمري والت  شججججارك  -

مشاركة حاشدي من النالالت   األقصى الُمباركالمسجد ويشارك فيها رال  الفلسصينيين، وشهد  

المقدسججية ومن فلسججصيني  األرا جج  المحتلة  

، وقجد تججددت الجدعوات نقجامجة 1948عجام  

صججالي الفجر الن يم صوال األسججبوع القادم أع 

 صيلة أيام عيد النُرش النبرع.

تحججليريججة جججديججدي لجمججاقير   صالق دعوات   -

الشجججججنجب الفلسجججججصين  ف  ال جججججفجة والقجدس 

األقصجى  المسججد  والداخل، للحشجد والرباص ف   

للتصجججججدع القتحامات المسجججججتوصنين    الُمبجارك

المتوقنجة الججديجدي. وحجلرت الجدعوات من أن 

عصجججابات المسجججتوصنين تتح جججر القتحامات  

 .األقصى الُمباركواسنة جديدي للمسجد 



 

 

 ها من  جراءات االحتالل بع الق الصرق المؤدية لألقصىشخصيات مقدسية تنبر عن   ب -

   مخابرات االحتالل تقتحم منزل محاف  القدس عدنان  يم، وتنبم بمحتويات،. -
 بينهم سيدتين. الُمباركاألقصى المسجد فلسصينيين من محيص   6االحتالل ينتقل   -

لفر     ،األقصجى الُمباركاالحتالل والمسجتوصنون يسجنون لفر  واقع جديد بالشجيخ صجبرع:   -

ا  لى أن المسجتوصنين يتبنون ف  الوقت الحال   قصجى الُمباركاألالسجيادي الكاملة على  ، مشجيرال

 مو وع التدرج.

بند  مامت، للمرابصين ف  صجججالي ال جججحى ف    -

سياق )عبادي المرا مة(؛ االحتالل يبند المرابص 

 15لمجدي    األقصجججججى الُمبجاركصجججججايجل عل  عن  

ال.  يوما

لى اعتقجال لاللجة شجججججبجان من الجداخجل المحتجل ع -

 من جهة باب حصة. األقصى الُمباركباب  

انفراج عن المرابصة المقدسججججية سججججهى عيد  -

والبلدي القديمة    األقصججججى الُمباركو بنادقا عن 

ال. 15لمدي   يوما

بمناسجبة المولد النبوع   األقصجى الُمباركمسجيري كشجفية  جخمة ف  القدس واحتفال كبير ف    -

 الشري :

 مستوصنون واستيصان:
ا، و - ا    األقصجججى الُمباركالمسججججد جماعات مالمنبدم: ترتبص ق جججية القدس عمومال خصجججوصجججال

تو يفجات توراتيجة ودينيجة أل را   د  لىبجالجدعجايجة الصجججججهيونيجة االحتالليجة والخصجاب المسجججججتنج

االحتالل، ولفر  السججيادي على القدس المحتلة، ال سججيما الجزء الشججرق  منها، وقلبها البلدي 

وتند جماعة مأمناء جبل الهيكلم لمؤسجسجها  ،   الُمباركاألقصجى المسججد القديمة الت  يقع فيها  

، تلتها جماعة ممنهد الهيكلم لمؤسجسجها  1967جرشجون سجلمون، أول الجماعات نشجايال عام  

  تنّد المؤسججججسججججة األم لجماعات الهيكل، لم الجمنيتان االسججججتيصانيتان  يسججججراليل أرليل، الت

البجارزتجان معصيرت كوقنيمم وم لنجادم، لم جمجاعجة منسجججججاء ألججل الهيكجلم، ومصالب ألججل 

الهيكجلم برلاسجججججة توم نيسجججججان ، وجمجاعة مترام جبل الهيكلم، كما أد  التال  الجماعتين  

 ايدينام )بيدينو(.السابقتين  لى تاسيس جماعة مجبل الهيكل ب



 

 

ف  سابقة خصيري: مسلصة الصبينةم تدعو المستوصنين لسرقة زيتون أرا   وادع الربابة:   -

ف  سججججابقة خصيري، دعت ما تسججججمى مسججججلصة الصبينة انسججججراليليةم ف  القدس المحتلة،  

  األقصججى الُمبارك المسجججد  المسججتوصنين  لى اقتحام ح  وادع الربابة ف  بلدي سججلوان جنوب  

د النرشم التورات ، وسجججججرقجة زيتون الح . وأرا ججججج  واد الربجابجة البجالغ  بمجا يسجججججمى معيج

جمينهجججا    200مسجججججججاحتهجججا   مهجججددي  دونم، 

بالمصججادري لصججالا  قامة مشججاريع اسججتيصانية  

ومحدالا توراتيةم. وتنمل مسججلصة الصبينةم  

على تجري  أرا ججججج  وادع الربابة، واقتالع 

عشجرات األشججار، وتخريب السجالسجل الحجرية 

أصجججججحججابهججا،  ال أن   واألحوا  بنججاقججا  الت  

السججكان يتصججدون لهم ف  كل مري، ر م أنهم 

عن  وانبنججاد  واالعتقججال  للقمع  يتنر جججججون 

أرا جججيهم. وتبم  شجججاعات كالبة على مواقع  

التواصجججل االجتماع  والصجججح  النبرية بان  

أرا ججج  واد الربابة أصجججبحت ف  قب جججتها،  

وتحجم الصالب اليهود على زيجارتهجا، وقجلا مجا 

أصجحاب األرا ج  بتاكيدقم على تواجدقم نفاه 

 الدالم فيها، و فشال تلك المخصصات.

   تقرير ربن :
شججهداء ارتقوا فيما اعتقلت   4كشجج  مكتب محاف ة القدس التابع للسججلصة ف  تقرير ل،، أن  -

  81مواصنين خالل الربع اللالم من النام الجارع، وتنر جت  607قوات االحتالل انسجراليل   

 للهدم ف  الفتري لاتها. وجاء ف  التقرير أن الشججاب محمد شججحام اسججتشججهد ف  منشججاي ومنزالال 

رب، حيم تلقى رصجاصجات مباشجري بالرأس والصجدر من مسجافة صجفر وتُرك ينز ،   15صجباح  

ا. وف  األول من أيلول، أعجدمجت قوات االحتالل   45لم اختصفجت جلمجانج، واحتجزتج، لمجدي   يومجال

من أيلول أعدمت الشاب المقدس  محمد أبو    23وف  الججججج  الشاب يزن عفانة من مخيم قلنديا،

من أيلول،    24عاما( من بلدي الصور بالقدس المحتلة، واحتجزت جلمان،. وف  الججج 23جمنة )

عاما( من بلدي بيت  جزا شجمال   36أعدمت قوات االحتالل الشجاب المقدسج  محمد أبو كافية )



 

 

لا بجالشجججججهجداء المحتجزي جلجامينهم،   رب القجدس المحتلجة، واحتجزت جلمجانج،. وف  مجا يتن

رب الما ج  جلمان الشجهيدي المقدسجية م  عفانة، البالغة   22سجلّمت سجلصات االحتالل مسجاء  

شجرق مدينة   ععاما( من بلدي أبو ديس شجرق القدس المحتلة على حاجز الزعيّم النسجكر  30)

ت عفجانجة بتجاريخ  شجججججهرا. يُجلكر أن قوات االحتالل أعجدمج  14القجدس، بنجد احتججاز جلمجانهجا مجدي  

بند  صالق النار عليها قرب بلدي ِحزما شججمال شججرق القدس المحتلة. وأشججارت    16/6/2022

شجججهيدالا مقدسجججيالا ف  لالجات   19المحاف ة  لى أن سجججلصات االحتالل ما زالت تحتجز جلامين  

،  ما يتنلا باعتداءات المسجتوصنين . وفي2022االحتالل ومقابر األرقام حتى نهاية شجهر أيلول  

اعتجداءال تخللهجا نحو   127بين التقرير أن المسجججججتوصنين نفجلوا خالل الفتري المجلكوري أكلر من  

اعتداءال بانيلاء الجسججدع. وكان أبرز االعتداءات خالل شججهر تموز،  ل قاجم مسججتوصنون   30

على رأسججهم المتصر  بن  فير، أفراد عاللة الشججهيد المقدسجج  فادع قنبر واحتجزوقم داخل 

تابنة لالحتالل، بند أن عقدت جلسججة لمناقشججة قرارات سججحب قويات و قامات    مصججند محكمة

فردا من أقارب الشجهيد. كما رصجدت محاف ة القدس انصجابات الناتجة عن اسجتنمال قوات   11

االحتالل القوي المفرصة  ججد المقدسججيين ف  مختل  أنحاء الناصججمة المحتلة. وتم رصججد نحو 

الحّ  والمنجدن  المغل  بجالمصجاص واالختنجاق بجالغجاز  صجججججابجة نتيججة  صالق الرصجججججاص    515

وال جرب المبرح واالعتداءات من قبل قوات االحتالل ومسجتوصني،، وكان لألصفال نصجيبا كبيرا 

االحتالل  جراءاتها  قوات وشجددت ،  من بين انصجابات

، و ججيّقت على  الُمباركاألقصججى  المسجججد على أبواب  

هم، تزامنا  المصلين وفتشتهم واحتجزت بصاقات قويات

قصججى  األالمسجججد المسججتوصنين لباحات  مع اقتحامات  

اقجتجحجم  الجمُجبجججارك حجيجججم     مسجججججتجوصجنجججا،   15,178، 

األقصججى  تحت مسججمى سججياحة، باحات م  213,616و

م من جهة باب المغاربة بحماية مشججججددي من  الُمبارك

قوات االحتالل الخجاصجججججة المجدجججة بجالسجججججالح. وكجان  

مسجتوصنا    2,201رب،  ل اقتحم  7االقتحام األبرز ف  

خالل الفترتين الصجججباحية    األقصجججى الُمباركالمسججججد 

فوجججا، وقججاموا   37والمسججججججاليججة، مقسجججججمين على  

  - صجججلى ل علي، وسجججلم-للنب  محمد  بانتهاكات عديدي كالغناء والرقص والتنر  بانسجججاءي



 

 

وقبة   األقصججى الُمباركالمسجججد والتهديد بهدم ورفع علم االحتالل واالعتداء على المرابصين،  

  ارتفاع ف  عدد المقتحمين ف  الربع اللالم بين عام   الصجخري وصرد المسجلمين من،. ويالح

، وفا تقرير 2021مسججججتوصنالا ف  عام   14,692،  ل جر  رصججججد اقتحام 2022و  2021

المحاف ة. وأشججار التقرير  لى اسججتمرار تسججاقص الحجاري واألتربة من األعمدي داخل التسججوية  

جر  رصد نحو   ،الُمباركاألقصى المسجد القديمم، ف    األقصى الُمباركالمنروفة بِجججججمُمصلى  

حجاالت اعتقجال لمواصنين ف  كجافجة منجاصا محجاف جة القجدس خالل الربع اللجالجم لنجام    607

قرارا بالحبس المنزل  أصججدرتها سججلصات االحتالل بحا مواصنين   45وجر  رصججد   .2022

ا بانبناد،    81أصججدرت نحو ، مقدسججيين من بينهم النديد من األصفال عملية   67تم رصججد  قرارال

 خصارات قدم لندي منازل   107كما سجلمت سجلصات االحتالل   قدم ف  محاف ة القدس المحتلة،

وصادقت سلصات االحتالل على  ومنشآت تجارية ف  النديد من بلدات محاف ة القدس المحتلة. 

 صانيا،  مشروعا استي 27

ال   32  :األقصى الُمباركعلى مجزري عاما
األولى، الت  ارتكبتها   األقصجى الُمباركالمسججد لمجزري    32، اللكر  الجججججج8/10توافا يوم  -

شجججهيداال، و صجججابة أكلر من   21قوات االحتالل انسجججراليل  ف  باحات،، وأسجججفرت عن ارتقاء  

االلنين    200 يوم  فف   رخرون. 

وقجبجيجججل   8/10/1990الجمجوافجا  

حجججاول   الججج جججهجججر،  صجججججججالي 

أن مجن  صجججججججار الجمسجججججتجوصجنجون 

وأع ججججاء ما يسججججمى بمأمناء  

حجر  و جججججع  الهيكجججلم،  جبجججل 

األسججاس للهيكل اللالم المزعوم  

،  األقصجججى الُمبارك د المسججججف  

فتصججججد  لهم رال  المصججججلين.  

وأصلا جنود االحتالل الرصجاص  

، واسجتشجهد على  لره األقصجى الُمباركالمسججد المصجلين المنتكفين ف  بشجكل عشجوال  تجاه 

وأ لا اليهود بججاب  .  رخرين.  270، واعتقججال نحو  200مواصنججا، و صججججججابججة أكلر من    21

المغاربة بند المجزري بزعم أن دخول المسججججلمين من، يشججججكل خصراال على حياتهم. وفيما يل   



 

 

ارتقوا ف  اللين الشجججهداء أسجججماء  

الججدين عبججد تلججك المجزري:   برقججان 

وأيمن  عاما(،    19كاشجور ) الرحمن

( الشججججججام   الججدين عل     18مح  

عاما(، و براقيم محمد عل  فرحات 

عجامجا(، و براقيم عبجد   16يجدك )ادك

عجامجا(،    31القجادر  براقيم  راب )

  15وعز الجدين جهجاد اليجاسجججججين  )

عجامجا(، ومججدع عبجد أبو سجججججنينجة  

عاما(، ومريم حسجججين زقران   17)

  24عاما( ونمر  براقيم الدويك )  63عاما(، وفوزع سجنيد  سجماعيل الشجيخ )  52مخصوب )

  30اما(، ومحمد عار  ياسججين أبو سججنينة )ع 61عاما(، وربح  حسججين النمورع الرجب )

  17عاما(، ومجدع ن م  مصجباح أبو صجبيا )  18عاما(، وفايز حسجين حسجن  أبو سجنينة )

عجامجا(    24عجامجا(، وججادو محمجد راجا زاقجدي )  40عجامجا(، وعبجد الكريم محمجد وراد زعجاتري )

عاما(،    24عاما(، وسججليم أحمد بدرع الخالدع )  27وموسججى عبد الهادع مرشججد السججويص  )

عاما(، وعبد محمد  70عاما(، ونجالء سجند الدين صجيام )  28وعدنان خل  شجتيوع جنادع )

نسجججال ل الن يم رب النرش الن يم أن يتقبلهم ف  الصجججالحين وأن يجنل مقامهم ف   ،مقداد

 ن.عليين، اللهم رمي

 

 انتهى... 


