
  



 

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

 الُمبارك المسجد األقصى االعتداءات الصهيونية على مدينة القدس و

، واعتداءات االحتالل الصجهيون   الُمباركالمسججد األقصجى  ننقل لكم واقع مدينة القدس و

 عليه، وذلك على النحو التال :

 :الُمباركالمسجد األقصى االقتحامات واالعتداءات على 
بشججكلش شججبه يوم  بحماية قوات االحتالل،   الُمباركالمسجججد األقصججى  اسججتمرت االعتداءات على   -

  الُمبارك المسججد األقصجى    تاحاسج وتشجمل ذذ  االعتداءات اقتحامات وصجلواتش يهودية علنية   

المسجججد الشججرقية ومنع للمصججلين المسججلمين من الوصججول  لى 

 . الُمباركاألقصى 

؛ دعت عصججججابات عالم بدع أنصججججارذا 15/12   يوم الخميس   -

على   الُمباركالمسججد األقصجى  وجمهور المسجتوننين  لى اقتحام  

ة لج ععيد األنوارال بري الثمانيةع )الحانوكا (.  مدى األيام الثماني

- 12-26  اإلثنينوحتى    12-18والت  سجججججتمتجد مجا بين األحجد  

.  ومن المتوقع أن تنصجججججح عالحجاخجاميجةع الرسجججججميجة  2022

المسججد األقصجى  عالشجم دانع    سجاحة البراا المالصجقة بجدار  

الغرب ، تمهيجدا  لالحتاجال بجه على أرا حجارم المغجاربجة    الُمبجارك

رذجا االحتالل عقجح احتال  القجدس. و   يوم السجججججبجت:  الت  دم

نا  بالقرح من ام؛ نصججججح المسججججتوننون شججججم د17/12/2022

. وأكدت مصجادر  الُمباركالمسججد األقصجى     سجاحة حاطن البراا قرح   الُمباركد األقصجى  المسجج

،  الُمباركالمسجد األقصى  مقدسية، أّن المستوننين نصبوا شم دان ا    ساحة حاطن البراا غرح 

س عيد عالحانوكاع. وتواصجججلت الدعوات من مختلل القوى الشججج بية والوننية  اسجججت دادا  لنقو

  للمسججد األقصجى المبارك واإلسجالمية لرجرورم الحشجد والربان للتصجدي القتحامات المسجتوننين  

 خالل ذذا الموسم من مواسم التص يد.  

لالحتاال  المقتحمين اقتحامهم للمسججد األقصجى الُمبارك  م؛ واصجل عشجرات 18/12/2022األحد : -

وأ جادت مقتحم    114، بلغ عجددذم أول يوم الحجانوكجا   بمجا يسجججججمى عنجد اليهود ب يجد عالحجانوكجا



 

مصججججادر مقدسججججية ب ّن قوات االحتالل اعتقلت الشججججابة نور محاميد من أم الاحم المحتلة أثناء  

 .  من باح األسبان للمسجد األقصى المباركدخولها 

مسججتوننا  يقتحمون    272م؛    اليوم الثان  من أيام عيد عحانوكا ع؛  19/12/2022:  اإلثنين -

المسججججد : اقتحم المطات من المسجججتوننين وأ راد جماعات عالم بدع  الُمباركالمسججججد األقصجججى 

بحماية من قوات االحتالل، وسججن تكبيرات المرابنين والمرابنات وصججمودذم    باركالمُ قصججى  األ

المسججد األقصجى      ود الملحم ع عالسججوناذ عدٌد منهم نقس   ،الُمباركالمسججد األقصجى    

المسجد .  و   سيااش متصل دعت المرابنات من داخل الُمبارك

المسججججد ومن على أبوابه لتكثيل الربان       الُمباركاألقصجججى  

لصججد اقتحامات المسججتوننين الت  سججتسججتمر    الُمباركاألقصججى  

 .  8على ذذ  الوتيرم نيلة أيام عيد عحانوكا ع الج  

م؛ اقتحمجت مجموعجات من 20/12/2022و   يوم الثالثجاء    -

وناجذت جوالت   الُمبجاركالمسجججججججد األقصجججججى  المسجججججتوننين،  

  262اسجججججتا ا يجة    أرججاطجه. وشججججججارك    االقتحجامجات  

من باح المغاربة    الُمباركالمسججد األقصجى مسجتونن ا، اقتحموا 

وانتهت بباح السججلسججلة، بحماية مشججددم وم   م من عناصججر  

وكجانجت قوات االحتالل ،  الوحجدات الخجاصجججججة بشجججججرنجة االحتالل

، ما الُمباركالمسججججد األقصجججى  من ت وصجججول المصجججلين  لى 

 . الُمباركالمسجد األقصى م قرح مداخل ارنرذم للصال

ا بجاإلرجججججا جة  لى   338م؛  21/12/2022األرب جاء   - مسجججججتوننج 

، األرب اء، بحراسجة مشجددم  الُمباركالمسججد األقصجى  ( تحت مسجمى عسجياحةع، يقتحمون  2064)

من قوات االحتالل.، وأدت مجموعة من المسجججتوننين ما يسجججمى عالسججججود الملحم ع بشجججكل 

. وشجارك    االقتحام عرجو كنيسجت  الُمباركالمسججد األقصجى  جماع  عند السجور الشجرق      

 وجيلع من ح ح المتنرل  يتمار بن غاير.  رجا ة  لى أداء نقوس تلمودية    يكاڤاالحتالل عتسج

. وشججججارك عرججججو الُمباركالمسجججججد األقصججججى عند حاطن البراا، والرقص والغناء قرح أبواح  

المسججججد عالكنسجججيتع المتنرل عتسجججاكا  وجلع وعرجججو ح ح عالقوم اليهوديةع باقتحامات  

اليوم، وذو عرجٌو    ذات الح ح الذي ينتم  له و ير األمن الداخل  لالحتالل   الُمبارك  األقصجى

 ع يتمار بن غايرع.



 

مقتحم   249اليوم الخميس    الُمبججاركالمسججججججججد األقصجججججى    اقتحمم؛  22/12/2022يس:  الخم -

يت را النتهاكات خنيرم للغاية خالل اليوم الخامس من اقتحامات  د األقصجججى الُمبارك  والمسجججج

المسجتوننين    ما يسجمى عيد الحانوكام، وأداء المسجتوننين لما يسجمى السججود الملحم  بشجكل 

 .جماع 

متنرل،  لى الحكم؛ أصجبحت التصجريحات  مع وصجول اليمين ال -

،     خنوم الُمباركالمسجججد األقصججى  المحررججة على تقسججيم  

،  ا بنوليج    عمال    ت جد    أولى وذجدمجه وبنجاء الهيكجل الم عوم مكجانجه

بشججكل عتسججايكا  وجلع  االحتالل :   سججتي قد دعا عرججو  ن

بين المسلمين واليهود  الُمباركالمسجد األقصى  صريح لتقسيم  

ام بكا ة الت اليم الدينية    جبل  عال نسجتنيع القي:    هبقول

(، ولذلك أعتقد ب نه الُمباركالمسججججد األقصجججى  الم بد) 

 يجح تغيير الورع القاطم  يهع..

 وتهويد:  ذدم
نواقم بلجديجة االحتالل تكمجل ذجدم مجا تبقى من من ل عجاطلجة عأبو   -

 .الُمباركالمسجد األقصى  رحةع    ح  رأس ال امود ببلدم سلوان جنوح  

قوات االحتالل ت لن عن نيتهجا ذدم من ل الشجججججهيجد محمجد كامل الج بري مناذ عملية كريات أربع  -

 والت  ناذذا الشهيد    شهر أكتوبر المار  ، وقتل  يها مستونن وجرح ثالثة آخرون.

يناجذ عجدم عمليجات ذجدم    سجججججلوان: ناجذت نواقم تجاب جة لبلجديجة االحتالل    القجدس، االحتالل   -

ع    بلدم سججججلوان، قسججججريالهدم الترا قها قوم عسججججكرية م   م أمس الثالثاء، عمليت  ذدم ع

، بحجة البناء دون ترخيص.  ا  ح  رأس ال امود، حاصججرت الُمباركالمسجججد األقصججى جنوح  

يما اقتحمت نواقم البلدية مع أ راد من الشججججرنة سججججنح البناية  سججججكنية    ايةقوات االحتالل بن

وشجججججرعجت بهجدم وتاكيجك مجا تبقى من من ل ل جاطلجة أبو  رحجة بحججة البنجاء دون ترخيص، وكجانجت  

علمن لها وذو قيد اإلنشججاءع بقرار من البلدية ال برية، الشججهر   قسججريال اطلة ناذت عملية ذدم  

يجة،  يمجا عجادت البلجديجة اليوم واقتحمجت الموقع وذجدمجت المجال  رامجاتالمجارججججج ، تاجاديجا  لجد ع الغ

القدس، أن   -األعمدم المتبقية. و   ح  البسجتان    سجلوان، أورجح مرك  م لومات وادي حلوم

نواقم البلدية ذدمت عممرا ونريقاع ل اطلة أبو رجح يربن بين من ل ال اطلة والشجارع الرطيسج . 



 

ال اطلة    البسجتان، ومن ت االقتراح الى موقع  محين من ل توأورجح المرك  أن القوات حاصجر

 الهدم.

ذجدمجت نواقم وآليجات تجاب جة لبلجديجة االحتالل    القجدس،  -

اليوم الثالثجاء، مجا تبقى من من ل عجاطلجة أبو  رحجة     

المسججد األقصجى  ح  رأس ال امود ببلدم سجلوان جنوح 

وكانت سججججلنات االحتالل    القدس المحتلة.    الُمبارك

اإلسراطيل  قد أجبرت عاطلة أبو  رحة على ذدم من لها  

، لت ود  لى ذدم ما 20/11/2022عقسججججريا ع بتاري   

 تبقى من المن ل اليوم. 

ارم المججدنيججة لججدى االحتالل وبموا قججة و ير  تنوي اإلد -

الحرح بين  غجانتس تقجديم خنجة أمجام محكمجة االحتالل 

ال ليا لتهجير سججكان قرية الخان األحمر البدوية شججرا 

متر، ويحاصججججر االحتالل الخان  300مدينة القدس، و ب اد السججججكان  لى أرا خالية تب د عنه  

(، والذي يترجمن  قامة E1شجروع المسجمى بجججججج)بالم سجتهد هاألحمر ب دد من المسجتوننات، وي

 آالل الوحدات االستينانية بهدل ربن مستوننة “م اليه أدوميم” مع مدينة القدس.

 :استينان
ارية االسجججتينانية  أعلنت مصجججادر عبرية، أّن  حدى الشجججركات ال ق  م؛15/12/2022الخميس  -

حصججججلت    األشججججهر األخيرم على ثالثة عناءات لمشججججاريع  خالء وبناء تترججججمن ألل وحدم  

 600ناس المصججادر،  ّّن الشججركة سججت مل على بناء    حاسججتينانية    القدس المحتلة. وبحسجج

وحدم جديدم    مسجتوننة عأرنوناع    240وحدم جديدم    مسجتوننة عبسجغات  طيلع وحوال  

وحدم    تلبيوت القديمة. و   السججججياا ذاته، أعلنت    160لدم جبل المكبر، وحوال     محين ب

ا رالتلة الارنسجية على أ  وننةوحدم    مسجت 380سجلنات االحتالل عن مشجروع بناء حوال  

 السمار قرح ح  الشي  جراح.

م، على أصجوات حاريات وأشجغال  19/12/2022ري، صجباح يوم االثتين  اسجتيق  أذال  ح  الثو  -

   أرا مالصججقة لمدرسججة الثوري، وذلك ب د اسججتيالطهم عليها وبناء جدار اسججتنادي رججمن 

المشجروع االسجتينان  على محين المدرسجة  ديمشجروع لم تُ رل نبي ته حتى انن. وعدا عن ت 

لى منا ل مقدسيين من عاطلة اشتية واسننبول . يذكر  التاب ة لألوقال اإلسالمية، يت دى أيرا ع



 

أبونور، وذو أحجد أحيجاء بلجدم سجججججلوان جنوح الثوري أو  ح   المغتصجججججبجة تقع     أّن األرا  

  .المنلة على وادي الربابة وسور القدس الُمباركالمسجد األقصى 

قالت القنام السجججججاب ة ال برية،  ن عاإلدارم المدنيةع لدى سجججججلنات  :   م21/12/2022األرب اء  -

االحتالل وبموا قجة و ير جي  االحتالل بين  غجانتس تنوي تقجديم خنجة أمجام محكمجة االحتالل 

. وكجان أذجال  قريجة الخجان األحمر البجدويجة شجججججرا مجدينجة القجدس المحتلجة  لتهجير ال ليجا    القجدس

ا، شجججججمجال غرح الموقع الحجال    150على بُ جد نحو    لتجمعاالمقترح األول ينّص على نقجل   متر 

باتجا  مسججتوننة عكاار أدوميمع، أما انخر  يقرجج  بنقل التجمع  لى الجانح انخر من النري  

ع المؤدي  لى القدس. والخان األحمر محان ب دد من المسجتوننات، حيث يقع التجمع  1السجريع ع

(،  E1لتنايذ مشجروعها االحتالل  المسجمى بجججججج) حتاللرجمن األرارج  الت  تسجتهد ها سجلنات اال

 .الذي يترمن  قامة آالل الوحدات االستينانية على مساحات واس ة من األرار  الالسنينية

 أخبار مقدسية متارقة :  ملخص

ب بارات وصججور تهويدية يهودية    ثالث أيام ما يسججمى عيد يرجج ء سججور القدس  االحتالل  -

 الحانوكا .

قوات االحتالل تقتحم المجدرسجججججة اإلبراذيميجة بجالقجدس   -

 حث ا عن المناذج الالسنينية.ب

-   .. :)الحججانوكججا (  عيججد  يسجججججمى  مججا  أيججام  رابع     

  الُمبارك المسججد األقصجى المسجتوننون يجددون اقتحام 

. 

االحتالل يقرر احتجا  جثمان الشجهيد األسجير ناصجر أبو   -

  حميد.

المسجججد األقصججى  ُمصججلّون يؤدون الاجر أمام أبواح ع -

 ع ب د من هم من دخوله واالعتداء عليهم.الُمبارك



 

وذ  تحمل ررججي ها بحجة جلوسججها   الُمباركالمسجججد األقصججى ل تخرج سججيدم  من  قوات االحتال -

 بممر مسار الُمقتحمين.

   السججججون األسججير ناصججر أبو حميد اسجججتشجججهاد   -

 50مرات و  7الصهيونية، وذو محكوم بالّسجن المؤبد 

ان  عاما  ولقبه )األسجججد الُمقنّعع. والح ن والغرجججح ي مّ 

القدس وعموم الونن على ارتقاء القاطد األسجير عاألسجد  

لألسجججججير الُمقنّعع. ون    لسجججججنين  ودول  واسجججججع  

 الشهيد ناصر أبو حميد.

لالحتالل: عنحن أقوى الشجهيد ناصجر أبو حميد والدم  -

  من جبروتكع..

االحتالل يهدم ممرا  يربن بين من ل عاطلة أبو رجح والشججارع الرطيسجج     ح  البسججتان جنوح  -

 .الُمباركالمسجد األقصى 

 .الُمباركالمسجد األقصى مستوننون بر قة أحد الحاخامات ي ربدون    ح  وادي حلوم جنوح  -

 قوات االحتالل تقتحم مبنى    بلدم سلوان بالقدس تمهيدا  لهدمه. -

األسججير المقدسجج  عاذد النتشججة يصججدر دراسججة تناولت  اذرت  الربان والمقاومة الشجج بية      -

 القدس.

عنوانا  للم ركة   الُمباركالمسجججججد األقصججججى تيار المقاومة والتحرير     لسججججنين يدعو لج ل  -

 المستمرم مع االحتالل.

حمجد حسجججججين: ال ح  لغير المسجججججلمين    مات  القجدس م -

المسججد وال ح  لغير المسجلمين ب؛  الُمباركالمسججد األقصجى  

، م تمجدين ومرتك ين على نص الكتجاح  الُمبجاركاألقصجججججى  

 الكريم وعلى سنة النب  ال  يم ..

األمم المتحجدم تجدين تصجججججاعجد اعتجداءات المسجججججتوننين     -

المقدسج  صجالح الحموري  الرجاة والقدس، وتدين  ب اد 

  لى  رنسا.

ريمة ترحيل األسجير المقدسج  صجالح اسجتنكار دول  لج - 

  الحموري.



 

شججهرا  ، وذو الاتى المقدسجج  محمد   13الا ل  لمدم   االحتالل يحكم على  تى مقدسجج  بالسجججن -

 حم م عبيد من بلدم ال يسوية وسن القدس المحتلة.   

ا، وذما الشجججهيدان الشجججقيقان  ؛ تشجججييع جثمان  الشجججهيدين منير من مخيم قلندي18/12األحد     -

محمد ومهند منير من مخيم قلنديا شجمال القدس، ب د أن ارتقيا جراء دذسجهما بشجكل مت مد من 

 قبل مستونن جنوب  نابلس ليلة السبت.  

نشججججرت مصججججادر عبرية، أمس م؛  18/12/2022األحد     -

أخ بيع  السجججججبججت،  تتحججدث عن  المن مججات بججارا    حججدى 

قنع مجوذرات مكون من عبيجدينوع  االسجججججتينجانيجة  

كما أعلنت المن مة   ،الُمباركالمسجججد األقصججى  حجارم  

أّن ذذ  الحجارم م خوذم مما سججمته عمشججروع تنقية التراح  

من خالله ما تسجججمى عسجججلنة    دمت   جبل الم بدع الذي أق

انثجارع على سجججججرقجة كميجات من النمم واألتربجة الت  ر  جت 

لى المروان  الشجمالية  خالل  ترم حار وا تتاح بوابات المصج

 عاما .  20قبل أكثر من  الُمباركالمسجد األقصى    

المسججد األقصجى  عمحمود أبو خروحع عن    الُمباركالمسججد األقصجى  قوات االحتالل تب د حارس   -

ا يحمل علم االحتالل.  الُمبارك  لمدم أسبوع، عقح اعتراره على لبس مستونن قميص 

 ءات عيد الحانوكا  األنوار:ملخص اعتدا
عدوان ععيد األنوارع ال بري يتصجاعد، والمسججد األقصجى يشجهد أحد أسجوأ أيام ال دوان عليه     

 ، رابع أيام األنوار ال بري:2022-12-21تاريخه    يوم األرب اء 

عجدي لت ويا البجدايجة حشجججججدت جمجاعجات الهيكجل المتنر جة  مكجانجاتهجا وجمهورذجا بشجججججكجل تصجججججا️▪

  مستوننا   قن. 114المحدودم ل دوان ععيد األنوارع، حيث اقتحم    اليوم األول 

متنر ا ، أدى ب رجججججهم   194، ثان  أيام ععيد األنوارع: اقتحم األقصجججججى  12-19يوم اإلثنين  ️▪

  عالسجججود الملحم ع والصججلوات الجماعية على أبوابه،  يما أدى المصججلون صججالم الاجر خارج

 .األقصىالمسجدباح حنة ب د أن من تهم شرنة االحتالل من دخول 



 

مسجججتوننا  بينهم قيادات   262األقصجججى  ، ثالث أيام ععيد األنوارع: اقتحم 12-20يوم الثالثاء   ️▪

األسجبان ب د   باحوأقام الشجباح المرابنون صجالم الاجر خارج جماعة عنسجاء من أجل الهيكلع،  

 من هم من الدخول.

أعتى أيجام عجدوان عاألنوارع حتى تجاريخجه،     ، رابع أيجام ععيجد األنوارع:12-21يوم األرب جاء    ️▪

ة )الصجهيونية الدينية( تسجايجا متنر ين، بينهم عرجو الكنيسجت عن قاطم  307اقتحم األقصجى  

 وجل، وأدى المقتحمون عالسججود الملحم ع بشجكل جماع     السجاحة الشجرقية للمسججد، كما 

وذم وخرجوا من باح األسجججبان  أدوا الرقصجججات والصجججلوات ال لنية    سجججاحته الشجججمالية،  

يرقصججون ويغنون    محاولة إلرججا ة الباح  لى باب   

ج ءا  من نناا حركة المغاربة والسجججلسجججلة باعتبار  

المقتحمين،  يمججا اعتقلججت شجججججرنججة االحتالل حججارس 

المسجججد األقصججى محمود أبو خروح بسججبح اعترارججه  

على أداء المتنر ين الصججهاينة للنقوس التوراتية    

 المسجد ثم أب دته عن األقصى.

، خجامس أيجام ععيجد األنوارع:  12-22يوم الخميس    ️▪

م عرججو الكنيسججت  متنر ا ، بينه  249اقتحم األقصججى  

نيسجيم  اتوري من ح ح الليكود، وقد و عت جماعات  

لتشججججججيع   المغججاربججة  ال يججد على بججاح  الهيكججل حلوى 

وأدى ب رجججهم عالسججججود الملحم ع على  المقتحمين،  

 وأخرجت عددا  من المرابنين من المسجد بالقوم.، باح السلسلة أثناء خروجهم

تسجججتمر الرقصجججات والغناء والنقوس المسجججاطية أمام مختلل أبواح األقصجججى    كل ليلة، كما  ️▪

راا، وترعا  يسجججتمر احتاال  شججج ال الشجججم دان الذي ترعا  الحاخامية الرسجججمية    سجججاحة الب

 جماعات الهيكل المتنر ة أمام باح المغاربة داخل الجسر الخشب .

تتوقل اقتحجامجات عيجد عاألنوار ال بريع يوم الجم جة والسجججججبجت، وتسجججججتج نل لمجا تبقى من ال يجد   ️▪

 يوم  األحد واإلثنين القادمين.

 

 هى... انت


