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حول االعتداءات    م 2022( 10أكتوبر تشرين أول )شهر الشهري عن  تقرير ال

 . المسجد األقصى الُمباركعلى مدينة القدس و  الصهيونية

 :نشرة تصدر عن        

 غزة -األوقاف والشئون الدينية وحدة القدس بوزارة ]

 طين[ـــــاء فلســـلمـيئة عــــدس في هــــم القــــوقس

 

، واعتداءات االحتالل  المســـجد األقصـــى الُمباركننقل لكم واقع مدينة القدس و       

 الصهيوني ومستوطنيه عليهما، وذلك على النحو التالي:

 المسجد األقصى الُمباركاالقتحامات واالعتداءات على 

المـسجد األقـصى  ومتطرفة ـصهيونية  متطرفا   8170اقتحم    -

على ـمدار شـــــهر أكتوبر الـماعـــــي، ورف وا ال لم    الُمـبارك

اإلسـرائيلي وأدوا طقس االسـجود الملحمي التوراتيا لالل 

  اقتحاماتهم فيما يسمى اأيام التوبةا.

ــهاينة لالل   -   كل أيام األعياد التوراتية ت مد المتطرفون الصـ

ا   المســـجد عيدهم المســـمى بيوم الانران اقتحام  ولصـــوصـــ 

ياب الكهنوتية البيعــــاء، كما ت مدوا بالث األقصــــى الُمبارك

ــلوات توراتية بصــــوت مرتنع دالل   الننخ بالبوق وأداء صــ

ــة التنكزية التي اقتُط ت بقوة االحتالل من   ــجد  المدرسـ المسـ

دوا خدلــال القرابين النبــاتيــة خلى األقصـــــى الُمبــارك . وت مــو

لالل عيد ال ُُرش وأدوا طقوس   المســــجد األقصــــى الُمبارك

احة الشــرقية بحماية وغطاء من شــرطة االحتالل. واقتحم عشــرات المتطرفين منهم تقديمها في الســ 
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، وننلوا البوق وقدموا القرابين  الُمبارك  مقبرة باب الرحمة اإلســالمية المالصــقة للمســجد األقصــى

 النباتية.

ة،  وفي البلدة القديم المســجد األقصــى الُمباركتواصــل قوات االحتالل فرإ خجراءاتم مشــددة أمام  -

ا من الدلول خلى    40وقد من ت المصـلين دون الــــــ   ، وعرقلت وصـول  المسـجد األقصـى الُمباركعام 

 . 48 محتلة عامالـ  ناالمصلين من القدس والعنة الاربية، وأراعي

 قتل وتنكيل وحصار: 

صـــــ ود جيش االحتالل الصـــــهيوني من اعتداءاته على   -

تشـــــرين  ــة لالل شـــــهر  المحتل القــدس  المواطنين في 

واعتقل أكثر   مقدســيين 3قتل ، حيث 2022أول/أكتوبر  

  48على الحبس المنزلي، وأب ــد    28، وأجبر  290من  

  .المسجد األقصى الُمباركعن القدس و

  عاما( من بـلدة  18اســـــتشــــــهد الشـــــاب فايز دمدوم ) -

ال يزرية شــــرقي القدس في األول من شــــهر تشــــرين  

أول/أكتوبر ب ــد خطالق الرصــــــاث عليــه أثنــاء مرور  

 بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في البلدة.

عاما( في التاسـع   23اسـتشـهاد الشـاب عدي التميمي ) -

خحداهما عند   ،ناريوما ننذ لاللها عمليتي خطالق    12عشــر من شــهر أكتوبر ب د مطاردة اســتمرت 

ــتوطنة م الي  ــمال القدس، وقُتىلت على خثرها مجندة، والثانية عند مدلل مسـ ــ ناط شـ حاجز مليم شـ

 أدوميم شرقي المدينة، وما زال جثمانه محتجزا في ثالجات االحتالل.

حاصـــر االحتالل مليم شـــ ناط منذ تننيذ الشـــاب عدي التميمي عملية خطالق النار األولى، وأغلقت  -

أيام، كما وأغلقت 5قوات االحتالل على خثرها المليم بشكل كامل، ومن ت خدلال المواد األساسية لمدة  

أهالي ألف مقدســــي بشــــكل كامل، مما دفع    140رت أكثر من    مدالل بلدة عناتا المجاورة، وحاث

وتـعامن  الـشبوان في المليم مع  المليم خلى خعالن حالة ال ـصيان المدني الـشامل حتى انتهاء الحـصار،  

المطارد عدي بطرق ملتلنة، أبرزها حلق رؤوسـهم وترديد اسـمه بشـكل متكرر عبر تطبيقات وسـائل 

 التواصل لتشتيت عمليات البحث عنه. 
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دة وا - ا يجري في الـقدس من عرـب ا  لـم اـم داءات  انتـق عـت

على محمد الج بري   الشـيخ األسـتاذصـهيونية، أقدم 

ات أربع في  ة كرـي ة في مســـــتوطـن ة بطولـي ذ عملـي تننـي

محـافةـة اللليـل القريبـة من القـدس. وقـام بـال مليـة 

انتـقاـما  لـما يجري في الـقدس من اقتـحاـمات واعـتداءات 

وأســـنرت ال ملية عن اســـتشـــهاد ، ومقتل مســـتوطن 

  وجرح لمسة آلرين.

ــ ناط عملية   - ننذ النتى محمد أبو قطيش من مليم شـ

ا إلعدام الشـــــهيد  ط ن في حي الشـــــيخ جراح، انتقام 

 حسب مجريات التحقيق.-عدي التميمي 

عاما( من بلدة ال يزرية   49اسـتشـهاد بركات عودة ) -

خطالق  ــب  عق ــا  به ــب  أصـــــي لطيرة  بجروح  ــرثرا  مت

الرصـــــاث علـيه قرب ـمديـنة أريـحا بـ د تننـيذ  عملـية  

 جنود بجروح متناوتة. 5أسنرت عن خصابة  دهس

  محاكمات وخب اد واعتقال:

أمر حبس    20حبس منزلي: أصــــــدرت محــاكم االحتالل   -

ام  منزلي   ة بين أـي عن مـحاكم االحتالل وتراوـحت ـمدة ال قوـب

 أطنال لهذ  ال قوبة. 8وفترة منتوحة، ولعع 

ــلة - ــائيات البوصـ ــمن احصـ اعتقلت قوات االحتالل على   عـ

  18بينهم أكثر من  ا  مقدـسي    290مدار ـشهر أكتوبر الماـعي  

ــدرت مـحاكـمه   41امرأة وـما يزـيد عن     11طنال، فيـما أصـــ

 أمر اعتقال خداري بحق أسرى من محافةة القدس.

( الماعـــيص أصـــدرت محاكم  10خب اد: في شـــهر أكتوبر )  -

المســــــجد األقصـــــى عن    28أمر خبـ ادص منـها   48االحتالل  

ــ ت   الُمبارك ــدرت   6ولعـ ــاء لهذ  ال قوبة، كما صـ   4نسـ

 أوامر خب اد عن مدينة القدس.
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 هدم وتهويد واستيطان:-

جل في مدينة القدس  - حاالت هدم قســري، اندرجت جمي ها تحت خطار    8في شــهر تشــرين أكتوبر ســُ

 بلدية االحتالل الهدم.الهدم الذاتي القسري تجنبا لدفع تكاليف الهدم الباهةة في حال ننذت جرافات 

على صـ يد االسـتيطان والمشـاريع التهويدية، فقد تم الكشـف برن حكومة االحتالل ت مل على خنشـاء  -

( ملططات اســتيطانيةص منها فتن ننقم تهويدي في 9تســ ة )

اجبل صــهيونا، وبحســب وســائل خعالم عبرية لصــصــت  

ألف دوالر أمريكي(   570الوزارة نحو مليوني شـــيكل )نحو 

ــة  ل اليهودي ــة  الرواي ــدم  يق تراثي،  موقع  خلى  الننق  ــل  تحوي

ات   ــاـب ة، خلى ـجاـنب اســـــت راإ دور ال صـــ ة المحتـل ديـن للـم

ــركة 1948اليهودية في حرب  ــرور شـ ، على أن تننذ المشـ

ة الـقدسا ة خلى أن الننق    ،اتنمـي ارير ال برـي ــارت التـق وأشـــ

، ليكون صـلة وصـلم سـرية 1967و  1948اسـتلدم ما بين  

ــر ــطر الشـ ــطرها الاربي، وقد بين الشـ قي للمدينة، وبين شـ

  .استلدم في عمليات أمنية لاصة

س    - لـمــي اـل وم  ـي ريـــة،  عــب خعـالم  ــائـــل  وســـــ كشـــــنـــت 

م، عن لـطة خســـــرائيلـية لمعـــــاعـنة أـعداد 20/10/2022

  ، وســط القدس المحتلةحي الشــيخ جراح المســتوطنين في 

ــتوطنين، تحديد ا في البؤرة اال ــاعنة عدد المسـ ــيتم معـ ــم ون  وبموجب الملطط، سـ ــتيطانية اشـ سـ

هتصـديقا وكذلك ال مارات واألراعـي التي اسـتولت عليها الجم ية االسـتيطانية انحالت شـم ونا، 

ا أن جميع المشــاريع االســتيطانية في المرحلة النهائية إلصــدار رلث البناء. يشــار خلى أن     21علم 

ا أن   عائلة يهودية تسـتوطن في حي الشـيخ جراح في البؤرة االسـتيطانية اشـم ون هتصـديقا، علم 

آالف فلســطيني بقوا بالحي ب د ممارســات االحتالل التي أفعــت خلى تشــريد وتهجير مئات   5أقل من 

 ال ائالت النلسطينية من الحي ووعع اليد على أراعيهم وتوةينها لالستيطان.

 

 .... انتهى 


