
  



 

م حول 2022( 12) مبرديس كانون أول من شهر ثانيلاتقرير األسبوع 

 الُمبارك األقصى  المسجداالعتداءات الصهيونية على مدينة القدس و

، واعتداءات االحتالل الصجهيوني  الُمباركاألقصجى    المسججدننقل لكم واقع مدينة القدس و

 عليه، وذلك على النحو التالي:

 :الُمباركاألقصى   المسجداالقتحامات واالعتداءات على 
بشجكل  شجبه يومي بحماية قوات االحتالل، وتشجهد  ذ    الُمباركاألقصجى  المسججدتسجتمر اقتحامات   -

المسجججد االقتحامات صججلوات  يهودية علنية  ي سججاحات  

عجيجججد   ،الشجججججرقجيجججة  الجمُجبجججاركاألقصجججججى   اقجتجراي  ومجع 

  ."الحانوكا /األنوار" اليهودي

  تتابع أذرع االحتالل اقتحاماتها شجججبه اليومية للمسججججد  -

األربعججا  ،  فيالُمبججاركاألقصجججججى   اقتحم   7/12  ءيوم 

مسجججتوننين، بحماية   108  الُمباركالمسججججد األقصجججى 

 قوات االحتالل. 

مسجتوننين، من بينهم نالي   ي    110  الُمباركالمسججد األقصجى  اقتحم  8/12  يوم الخميس  يو -

ا تلمودية علنية  ي سججاحات     الُمبارك المسجججد األقصججى  معا د االحتالل التلمودية، وأدوا نقوسجج 

 الشرقية. 

مسجججتونن ا، من بينهم نالي   ي    147  الُمباركالمسججججد األقصجججى  اقتحم  11/12 يوم األحد ي و -

األقصججججى   المسجججججدمعا د االحتالل التلمودية، أدى بعضججججهم صججججلوات  يهودية علنية  ي باحات  

 الشرقية.   الُمبارك

المسجججججججد األقصجججججى  اقتحم    12/12  إلثنينيوم ا   يو -

المسججججد مسجججتونن ا، تجولوا  ي باحات   170  الُمبارك

  بشكل  استفزازي. الُمباركاألقصى 

المسجججد األقصججى   ي سججيام متصججل باالعتداء على و -

كشفت صفحات "منظمات المعبد"، أن واحدة   ،  الُمبارك

، الجذكرى 11/12  يوم األحجد  من منظمجاتهجا أحيجت  ي

األقصجى    المسججداألولى لمقتل أحد جنود االحتالل داخل  



 

ا لمستوننين داخل المسجد يحملون صور الجندي المقتول،  الُمبارك ، ونشرت  ذ  المنظمة صور 

 وأدوا "نقوس ا" يهودية خاصة بمثل  ذ  المناسبات.

د "منظمجات  يجد "األنوار/الحجانوكجا " تصجججججعج   مع اقتراي ع -

المسجججججد األقصججججى المعبد" اسججججتعداد ا لالعتداء على  

الثالثججاء  ،  فيالُمبججارك منظمججة    13/12  يوم  أعلنججت 

"نسجججاء ألجل المعبد" أنها بصجججدد اقامة اقتحام  نسجججا ي  

  ثالثجاء القجادم يوم ال  ،  يالُمبجاركاألقصجججججى    للمسجججججججد

المنظمججات  20/12/2022 من  عججدد   مع  بججالتعججاون   ،

المتنر جة األخرى. و ي اليوم نفسجججججه أعلنجت عن تنظيم  

ة دراسجية سجتقام  ي مسجتوننة "كريات أربع"  ي أمسجي

. وتتضجججمن األمسجججية محاضجججرات  لعدد  من المتنر ين، تحن المسجججتوننين على 14/12/2022

، وعن أ مية "المعبد" وارتبان عيد "األنوار" الُمباركاألقصجججى   المسججججدالمشجججاركة  ي اقتحام 

 بخرا ة "المعبد".

أدى مسججتوننون شججعا ر ونقوس تلمودية  ي الجهة الشججرقية من م؛  13/12/2022الثالثاء     -

واقتحمت مجموعات من   ،الُمباركالمسجججد األقصججى  ، خالل اقتحامهم الُمباركالمسجججد األقصججى 

من باي المغاربة، بحراسججة مشججددة من قوات االحتالل،  الُمباركاألقصججى  المسجججدالمسججتوننين  

، وتمركزوا  ي محين مبنى الُمباركالمسجججججد األقصججججى  ونفذ المسججججتوننون جوالتهم  ي أرجاء 

  ، الُمبارك المسجججد األقصججى  وُمصججلى باي الرحمة شججرم  

كما أدى عدد آخر من المسججتوننين، عقي خروجهم من  

رقصججات   من باي السججلسججلة  الُمباركالمسجججد األقصججى  

 وشعا ر تلمودية بحماية قوات االحتالل.

اقتحم العشججججرات من المسججججتوننين  ؛  14/12األربعاء  -

  الُمبارك األقصججى   المسجججدومجرمو عصججابات "المعبد"  

االحتالل اإلسجججججرا يلي.  واننل    بحراسججججججة من قوات 

المسجججتوننون  ي اقتحامهم لىقصجججى من باي المغاربة  

ومارسججوا النقوس "التوراتية" و"التلمودية" مدنسججين  



 

وبحسججي مصججادر مقدسججية،  قد بل  عدد  ، قبل أن يخرجوا من باي السججلسججلة.  الُمبارك لىقصججى

 مستوننا .  186 الُمباركاألقصى  المسجدمقتحمي  

م؛ جمجاعجات الهيكجل المتنر جة  14/12/2022األربعجاء   -

على   الُمباركاألقصجى  المسججدتدعو أنصجار ا الى اقتحام 

العبري:  الحانوكا   مدى األيام الثمانية لججج "عيد األنوار"

 حين دعا اتحاد منظمات الهيكل المتنر ة أنصجججججار  الى

على مجدى أيجام "عيجد األنوار   الُمبجاركاألقصجججججى    اقتحجام

وحتى   12-18الثمجانيجة" والتي سجججججتمتجد مجا بين األحجد  

. وكجانجت الحجاخجاميجة الرسجججججميجة  2022-12-26اإلثنين  

بجالتعجاون مع "صجججججنجدوم تران الحجا ن الغربي" وبلجديجة  

القدس قد نصججبت صججباث الثالثاء شججمعدان  االحتالل  ي 

ار الى اشججعال  صجج   ي سججاحة البرام ليُ  االحتفال المركزي

شجمعاته  ي كل ليلة، وقد أعلنت الحاخامية الرسجمية أن 

مسجاء بتوقيت القدس. وبينما تكتفي الحاخامية    4:30اشجعال الشجمعدان سجيتم كل يوم  ي السجاعة 

الرسجججججميجة باالحتفجال بهجذا العيجد على أرم حارة المغجاربة المهجدومة بعد ااتصجججججابها من الوق  

الى تنوير عدوانها خالل  ذا  2017،  إن جماعات الهيكل المتنر ة تسجعى ومنذ عام  اإلسجالمي

األسجبان مباشجرة، بحين تشجعل الشجمعدان مالصجقا     بايالعيد ليتحول الى سجاحة اإلمام الغزالي أمام  

.  ي الوقت الُمباركاألقصجى   لباي األسجبان تماما  منالبة بإدخال نقوس اشجعاله الى داخل المسججد

المسجججججججد نصجججججار ا نقجل الرقن والغنجاء واالحتفجاالت بهجذا العيجد الى مختل  أبواي  عينجه يتعمجد أ

ليال ، كأبواي السججلسججلة والغوانمة والقنانين، مسججتفيدين من حكم كانت محكمة    الُمباركاألقصججى  

ويقضجججججي بجالسجججججمجاث بصجججججلوات اليهود   2017-12-17االحتالل "العليجا" قجد منحتهم ايجا   ي  

 من الخارج. الُمباركاألقصى  المسجدالجماعية العلنية على أبواي  

 من المقتحمين الصججهاينة الذين دخلوا 214تعرم المسجججد القتحام  15/12الخميس  يوم و ي  -

وواصجججلت شجججرنة االحتالل التضجججيي  على دخول من باي المغاربة،    الُمباركاألقصجججى   المسججججد

 هم.، ودققت  ي  ويات الُمباركاألقصى سجد المصلين الفلسنينيين للم

  دم وتهويد:
 منازل الفلسنينيين ومنشآتهم من سلنات االحتالل:استمرت وتصاعدت حاالت  دم   



 

وزعت بلدية االحتالل اخنارات  دم  لعدد  من المنازل  ي حي البسججججتان  11/12 وم األحدي  في  -

  ي بلدة سلوان. 

منزلجه  على  جدم  ثجا ر عبيجد  مقجدسجججججيالم؛ بلجديجة االحتالل تجبر 12/12/2022ثنين:  اإلو ي يوم    -

اليجة "أجرة  ، تفجاديج ا لجد ع ارامجات مج ي العيسجججججويجة

 جدم لنواقم البلجديجة والقوات المرا قجة لهجا".  وتبل   

متر مربع، وحجاول   100مسجججججاحجة البنجاء حوالي  

عبيجد منجذ البجدء  ي البنجاء الحصجججججول على ترخين 

 لكن من دون جدوى. 

م؛ االحتالل يهدم منشججججآت 13/12/2022الثالثاء   -

زراعيجة  ي قريجة الجيجي:  جدمجت آليجات االحتالل، 

عسجججججكريجة معززة، صجججججبجاث اليوم   تحرسجججججهجا قوة

الثالثجاء، منشجججججآت  ي قريجة الجيجي شجججججمجال اري 

القجدس المحتلجة. وقجال مراسجججججلنجا ان آليجات االحتالل 

ا ومحال  لتصجليل السجيارات    دمت منشجآت  وأسجوار 

 ي قرية الجيي، ونقل عن مصدر  ي المننقة قوله 

ا  ي أرم زراعية تقدر مسججاحتها بج   ان  جرا ات االحتالل د مت مننقة السججهل، و دمت بركسجج 

ا للموانن سميل أبو دية.  250 ا وأسوار   متر 

 أخبار متفرقة:
م؛ محكمة االحتالل تصجادم على قرار لتسجهيل اسجتيالء جمعية "العاد" االسجتينانية  8/12/2022 -

 على مزيد  من أراضي سلوان، وأحياء وبلدات محا ظة القدس.

ضجمن التفاعل    الُمباركاألقصجى   المسججدصجالة الفجر  ي شجارك آال  الفلسجنينيين  ي  9/12 ي  -

بعد   الُمباركالمسججد األقصجى  األسجبوعي مع "الفجر العظيم"، وبحسجي مصجادر مقدسجية، يشجهد 

المشجججاركة  ي صجججالة الفجر ربان م ات الفلسجججنينيين داخل المسججججد، وبقا هم  يه حتى صجججالة  

 الجمعة.

نقنة مواجهة   240 ي توثي  أسججبوعي لمركز المعلومات الفلسججنيني "معنى"، تم توثي  نحو  -

عملية    16عملية انالم نار باتجا  االحتالل، و 29واشججتباك خالل األسججبوع الماضججي، من بينها  

 القاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.



 

انجدلعجت مواجهجات بين الشجججججبجان    8/12تشجججججهجد القجدس المحتلجة مواجهجات  شجججججبجه يوميجة،  في   -

تصجججدى الشجججبان لقوات االحتالل بإشجججعال  المقدسجججيين وقوات االحتالل بلدتي النور وسجججلوان، و

 النيران، ووضع العوا    ي النرم التي تسلكها قوات االحتالل. 

أعلنت مؤسجسجة "قدسجنا الوقفية" بالتعاون مع مؤسجسجات  أخرى عن تنفيذ مشجروع    11/12 ي  -

منزال   ي البلجدة القجديمجة و ي سجججججلوان، ويجأتي المشجججججروع ضجججججمن برنجام  التمكين    18لترميم  

تصججادي، وتحسججين ظرو  السججكن التي تنفذ  المؤسججسججة، وأعلنت بأنها الحزمة الثالثة من االق

المنازل التي ترممها المؤسججسججة خالل عامين. والى جاني أعمال الترميم أعلنت المؤسججسججة عن 

تقديم م ات المنل الدراسججية الجديدة للنلبة المقدسججيين  

،  ي سججججبع  2023-2022للفصججججل الدراسججججي األول 

سجنينية. وبحسجي المؤسجسجة بل  عدد النالي  جامعات   ل

ا    250الجذين اسجججججتفجادوا من برنجام  المنل نحو   نجالبج 

  .ونالبة من القدس المحتلة

 ي تقرير لهي ة األسجججرى: قوات االحتالل الصجججهيوني   -

الشجججهر الماضجججي، من   لسجججنينيا ، خالل  490اعتقلت  

سججيدة، وشججك لت حاالت االعتقال   12نفال ، و 76بينهم  

 ي القجدس، المرتبجة الثجانيجة بعجد مجدينجة الخليجل خالل 

 الشهر المنصرم.

الهي ة اإلسجالمية المسجيحية لنصجرة القدس والمقدسجات   -

شججكل تحذر من خنورة امعان االحتالل  ي تنبي  سججياسججة ابعاد الفلسججنينيين عن القدس، و و ي

 تصعيدا  خنيرا   ي نه  الفاشية والتنهير العرقي والتهجير القسري.

ا جا رة بح  عدد من األسجججرى  13/12الثالثاء   - ؛: أصجججدرت محكمة االحتالل االسجججرا يلي، أحكام 

ا.   قد أصججججدرت محكمة االحتالل اإلسججججرا يلي  ي    17الى  8المقدسججججيين، تراوحت بين  شججججهر 

مليون "شجججججيكجل" والزامهم بجد عهجا   3مقجدسجججججيين مجا يقجاري    3القجدس، قرارا  يقضجججججي بتغريم  

   لمستونن، بعد تعرضه للضري من قبل الشباي المقدسيين

 .راإلعالم العبري يهاجم ظا رة ر ع األعالم الفلسنينية  ي مونديال قن -

األقصجى    كان من ضجمن المقتحمين للمسججد ؛ مسجتشجرم أمريكي متصجهين معاد  لمسجالم14/12  -

 قبل أيام.  الُمبارك



 

الحاخامية الصهيونية الرسمية تنصي الشمعدان  ي ساحة البرام تمهيدا  لالحتفال به على أرم  -

 حارة المغاربة المهدومة.

الواليات المتحدة تعارم ر ع شججججبكة الجزيرة لقضججججية   -

 ااتيال أبو عاقلة للجنا ية الدولية.

الناشجن المقدسجي ناصجر الهدمي يقول ان  االحتالل يسجعى   -

لشجججججرعنجة عمليجات الهجدم واإلخالء  ي القجدس ألارام 

 استعمارية.

من    قجانون ججديجد لجدى االحتالل يمنل "بن افيز" المزيجد -

المسججد األقصجى  الصجالحيات لشجرعنة وحماية اقتحامات  

 ي حجالجة توليجه حقيبجة وزاريجة. وذلجك ضجججججمن    الُمبجارك

االتفام اال تال ي بين نيتنيا و، ور يس حزي "عوتسجما  

 يهودوت" المتنر  "ايتمار بن افير".

دعوات إلسجججججنجاد المهجددين بجاإلخالء من االحتالل  ي وادي قجدوم ببلجدة سجججججلوان المهجددة بجالهجدم،   -

  صالة الجمعة ادا أمام البناية.    وأداء

يتابع االحتالل أعمال توسججيع جسججر باي المغاربة وتدعيمه، ضججمن سججلسججلة من االعتداءات على  -

العلم   ، معالُمباركالمسججد األقصى  الجسجر المفضجي الى 

أن  االحتالل يسججينر على مفاتيل باي المغاربة منذ عام  

و ي عام  ،  وير م اعادتها لىوقا  اإلسجالمية  1967

نرحجت  كرة اقجامجة جسجججججر  والذي ثجابجت ودا م    2007

  .يمكان الجسر الخشبي، ما أثار الرأي العام العالم

االحتالل يصجججادم على  دم منزل عا لة الشجججهيد عدي  -

التميمي، والذي اسجتشجهد بعد اشجتباك مسجلل مع قوات  

االحتالل على مدخل مستوننة "معالي أدوميم" المقامة  

على أراضججي الفلسججنينيين، الى الجنوي الشججرقي من  

 مدينة القدس المحتلة.

 لسجججججنين ا منذ    نفال   815احصجججججا ية: االحتالل اعتقل   -

 منهم  ي السجون. 150منلع العام الجاري، وما زال 



 

اإلر ابي الصججججهيوني"أرنون سججججيغال" يتفاخر بتمكنه من أداء "الصججججالة العلنية" خالل اقتحام  -

 .الُمباركالمسجد األقصى 

بإحياء ذكرى جندي االحتالل   الُمباركاألقصجججى    المسججججدعصجججابات "المعبد" الصجججهيونية تدنس  -

و شجججججخيدم، التي اسجججججتشجججججهد  يها قبل عام، وقتل  يها ذلك أب   اديالقتيل  ي عملية الشجججججهيد 

 المستونن.

 ي مجدينجة القجدس المحتلجة يوميجا  تحصجججججل مواجهجات    -

واعتقجاالت  ي عجدة منجان  من أحيجاء وقرى وبلجدات  

 القدس المحتلة.

المسجججد األقصججى  صججحيفة " آرتس": عدد مقتحمي    -

 سنوات. 7مرات  ي   6تضاع    الُمبارك

يُمجانجل بجإعجادة  الل   "األوقجا  اإلسجججججالميجة": االحتالل -

 م ذنة قلعة القدس.

أ الي حي البسجججججتجان يشجججججتكون من اقتحجامات متتجاليجة   -

وتسجججججليم   للحي  القججدس  االحتالل  ي  بلججديججة  لنواقم 

اسجتدعاءات واخنارات  دم  متواصجلة لمنشجآت سجكنية،  

  بحجة البناء بدون ترخين.       

االعتقجاالت من قبجل    ي نسجججججبجة عجدد  -بعجد الخليجل-   ي جة األسجججججرى: القجدس  ي المننقجة الثجانيجة -

 االحتالل  ي شهر تشرين الثاني نو مبر.

كشجججججفجت صجججججحيفجة "يجديعوت أحرونوت"، أن  ر يس وزراء االحتالل المكل  بنيجامين    9/12 ي  -

نتنيا و وا   على تغيير قانون ضججججمن اتفاقه مع ر يس حزي "عوتسججججما يهودوت" المتنر  

الحتالل لوزير األمن القادم ال يقتصججر على ايتمار بن افير، ويقضججي القانون بأن تبعية شججرنة ا

األقصجججى   المسججججدالتبعية اإلدارية، بل سجججيكون له صجججالحيات  أكبر، من بينها تشجججريع اقتحام 

ا للقانون، اضجا ة  الى الكثير الُمبارك ، الى جاني التعامل مع النقوس اليهودية بأنها ليسجت تجاوز 

 من التفاصيل اإلجرا ية األخرى.

 و السججججبيل األنجع لمواجهة    الُمباركالمسجججججد األقصججججى  ي: الربان  ي المرابنة  نادي حلوان -

 مخننات االحتالل.

 



 

 تحذيرات:
كشجج  الباحن المقدسججي رضججوان عمرو أن تسججارع مشججاريع تهويد القدس يعود لعدة أسججباي   -

وعوامل أبرز ا: تنامي التنر   ي المجتمع الصهيوني الذي أ رز سلنات أكثر تنر  ا، ما سا م 

راتية" دينية مرتبنة  بصجججبغة المشجججاريع بصجججبغة "تو

تنر  اإلدارة األمريكية خاصة  و  بجج"نبوءات صهيونية

دعم  الججذي  الجمهوري"  والتيججار  ترامججي   ي "حقبججة 

  االحتالل بشكل اير مسبوم عبر ما يعر  بجججج "صفقة 

القرن" التي شجعت االحتالل على التمادي  ي المدينة،  

اضجا ة العترا   ذ  اإلدارة بالقدس "عاصجمة يهودية  

  .وأبدية" لالحتالل

تواصجل الجماعات اليهودية المتنر ة تنوير أسجاليبها    -

مثل زيادة عدد   الُمباركى  األقصج المسججدللسجينرة على  

قسججججيم الزماني والمكاني، واير ذلك..، وكان آخر ا وضججججع ال تات عند المقتحمين ومحاولة الت

ووضجعت ال تات كتي  ،  مدخل باي المغاربة تُشججع على اقتحام المسججد وأداء نقوس تلمودية  يه

عليهجا: "أ ال  بكم  ي جبجل الهيكجل".. "مجديريجة الصجججججاعجدين الى جبجل الهيكجل ترحجي بجالحججاج" 

و"تتقبل صججلواتكم بحسججنات".. عنوان إلحدى الال تات، التي وضججعتها الجماعات المتنر ة عند 

م على االقتحامات، مع كتابة  وتُشججججعه  الُمباركاألقصجججى    المسججججدباي المغاربة تُرحي بمقتحمي  

ا لليهود". ويأتي ذلك بعدما  بعم الشجرون واإلرشجادات الدينية، التي تعتبر المسججد "مكان ا مقدسج 

أزالت تلك الجماعات ال تة تحذيرية منتصجج  أاسججنس/آي الماضججي، موقعة باسججم "الحاخامية  

 جبل الهيكل بسبي قداسته". الر يسية إلسرا يل" تقول "و ق ا لقانون التوراة، يحظر الدخول الى

 

 نتهى... ا


