
  



 

المسجد  حول االعتداءات الصهيونية على مدينة القدس و يشهرتقرير الال

 م 2022 ( 12) مبرديس  كانون أولعن شهر  الُمباركاألقصى 

، واعتداءات االحتالل الصجججج علي ع عذ، و ل  األقصججججُ املك     دننقل لكم واقع مدينة القدس واملسجججج  
 الت يل:ع ُ النحل 

 :الُمباركالمسجد األقصى االقتحامات واالعتداءات على 
آالف ممهمطنن  قدد   4أكثر من   الُم؛تركالممهدد اقحىهى على مدار شهرر دسمهم؛را احم س مهت ت   -

على مدار الشههرر   الُم؛تركالممههدد اقحىههى ممنرقت طممنرقة مههت ت     4319طىهها الددد ىلى 

  .ما يسمى بـ"عيد األنوار"، الحانوكاه العبريطالددد اقك؛ر منرس احم مه خالا  

  ضهههمن الم ضهههسر ل عستد  نىههه؛   -

ال هتختمسة الرمهههههمسة قئ ىمهههههرا سا  

قئ  المرك    اال مرههتا  شهههههمدههدان 

مههت ة ال؛راب ؛ردف ىشههدتا شههمدتمه  

 كا لسلة.

مههم   شههرنة اال مالا للمدم مسن   -

المطرامسهة  طق هد س   ؛هددا  الندط  

 الُم؛تركاقحىههههى   الممههههدد؛تحم تس  

دطلهههة  عهلهس  عهلهسهههه  نه؛ه   ؛هدهمهسهع 

 اال مالا.

الممهدد اقحىهى سررض اال مالا الىهرسطنئ حسطدا  ىهترمة على دخطا المىهلسن الممهلمسن ىلى  -

 . ؛سنمت سممح لكا ىرسطنئ ؛تحم تمه ط؛دطن حسطد. الُم؛ترك

  الممنرقطن أدطا ند  "المهههههدطد 2022طالثهتنسهة خالا عهتس    1967للمرة الثهتنسهة منها عهتس   -

 .الُم؛تركالممدد اقحىى المل مئ" ؛شكا دمتعئ داخا  

 



 

 قتل واعتقال وانتهاك للحريات:
مهههسسن خالا شهههرر  حما اال مالا اإلمهههرا سلئ شهههت؛سن مدد -

   سث امهمشهرد الشهت؛تن  2022دسمهم؛ر من الدتس المتضهئ 

د مت  ؛تلدمد من ح؛ا مممطنن قئ نت؛ل . طاممشرد الشدسدتن  

م مد طمرند منسر من مخسس حلندست قئ المههههت؛  عشههههر من  

شهرر دسمهم؛ر  ؛دد مدمد ممهمطنن د مهرمت أثنت  ىهستنمرمت  

  .لمرك؛مرمت حرب  تد   عمرة الدمكر  دنطب نت؛ل

مددمهههست    170اعمدل  حطا  اال مالا على مدار الشهههرر    -

 حتىرا.  38نمت  طمت س سد عن  9؛سنرس أكثر من  

أمر اعمدهتا ىدار  ؛      12أىهههههدر  م هتكس اال مالا   -

 أمرى من م تقظة الدد .

 إبعاد وحبس منزلي ومنع من السفر:
الا  س ما الدنمههسة  -نمههتأ؛دد  مههلنت  اال مالا الم تمئ المددمههئ ىههالو ال مطر  ىلى قر -

  ط ئ  عتمت  20أشهرر  طمال دة امهممر   9؛شهكا حمهر   طالك ؛دد اعمدتا ىدار  داس   -الررنمهسة

مهت؛دة خنسرة سرسد اال مالا من خاللرت ىث؛ت  أن المددمهئ  

)ىهههههت هب اقرضج  ط مدرد ُمدسس قئ الدهد  طال سمكنهه  

ا  دنمسة أخرىالدسش قسرت نتلمت      .  م 

أمر  19أىهههدر  م تكس اال مالا خالا شهههرر دسمهههم؛ر   -

  طخضهد   الُم؛تركالممهدد اقحىهى  منرت عن  11ى؛دتد   

من مطظرئ اقطحتف لراه الددط؛ة  كمت ىدر   3طنمت  ط  5

 طا د عن مدسنة الدد .أمر ى؛دتد  

اال همهالا   - مه هههتكهس  مهنه لهئ     15أىهههههههدر   أمهر  ه؛ه  

طمراط   مدة الددط؛ة ؛سن أستس طقمرا  مرمط ة  طخضههه   

 أنرتا لراه الددط؛ة. 4

أمهههرى مددمهههسسن م ررسن    6مهههلم  مخت؛را  اال مالا   -

 أطامر من  من المرر.



 

 الهدم والتهويد:
دله  قئ م هتقظهة الدهد    - نرهت  م  11 هتال   هدس     17مهههههُ

 .نرامرت دراقت  اال مالا

ست مدن؛ت  حمههرعت ال  مددمههسة لردس منت لرت   6اضههنر    -

لهدق  مكهتلسف الرهدس ال؛هت ظهة قئ  هتا نرها  دراقهت  ؛لهدسهة 

 اال مالا الردس.

ط ع  مههههلنت  اال مالا ىخنترا  طحف ؛نت  قئ مدم    -

 أ؛ط النطار ال؛دط  شرحئ الدد .

شهههدة  11؛نتسة مضهههس  أخنر  نطاحس ؛لدسة اال مالا ؛ردس   -

مههههكنسة قئ  ئ "طاد  حدطس" ؛؛لدة مههههلطان  كمت ط ع   

 ىخنترا   دس قئ ؛لدة الدسمتطسة.

 استيطان:
  أن مهلنت  اال مالا ممهمدد للمىهتدحة    5/12على ىهدسد االمهمسنتن كشهر  مىهتدر ع؛رسة  قئ   -

المهرس  ىلى حلب  على مشهرطٍ  ددسد لمد س  ال؛نسة الم مسة لالمهمسنتن  سمضهمن مد خنطن الدنتر 

ا قئ المههتعة الطا دة  طسردف   13المدسنة الم ملة  على أن سىهها ىلى نتحمه الكتملة طسضههس   حنتر 

المخنن ىلى داب الم سد من الممههمطننسن ىلى المدسنة الم ملة  طممههرسا طىههطلرس طممههرسده  من 

ٍ قئ عتس   م  انمرت  المشههرط الُم؛تركالممههدد اقحىههى نطا ئ اإلحتمة الدا مة أط ال سترة طاحم تس  

 . طلددا المدسنة أحرب طأكثر دا؛ت  للمممطننسن.2040

لمشهترس  امهمسنتنسة قئ الدد     3سا شهركت  عدترسة امهمسنتنسة م ىها على 15/12/2022قئ  -

ط دة ددسدة قئ ممهمطننة "؛مهتت    سف" ط طالئ   600ّن الشهركة مهمدما على ؛نت     طأالم ملة

ط هدة قئ   160ط هدة دهدسهدة قئ ممهههههمطننهة "أرنطنهت" قئ م سن ؛لهدة د؛ها المك؛ر  ط طالئ    240

ط دة   380لن  مههلنت  اال مالا عن مشههرطٍ ؛نت   طالئ  مل؛سط  الددسمة. طقئ المههستب اامه  أع

 قئ مممطننة الملة الررنمسة على أ}ض الممتر حرب  ئ الشسخ دراو.

الممههدد امههممر  أعمتا ال ررست  طالمدرسف قراضههئ  ئ طاد  الر؛ت؛ة قئ ؛لدة مههلطان دنطب   -

لرطس   طامهههمطلى الممهههمطننطن على "؛مهههمتن ال مرا " ط ئ أرض مم؛  لدسر االُم؛تركاقحىهههى 

دطنمت   طسدطا المددمسطن ىن االممسال     5اقرثطاك  المت؛  لل؛نرسركسة السطنتنسة  طم؛لغ ممت مرت 



 

ممههرسب اقطحتف الممههس سة عتس علسرت دت  ؛دد ممههرس؛رت للدمدست  االمههمسنتنسة ضههمن ىههردت  

2004. 

 ناقوس خطر:
د  م دد قسه ددطا  ؛رمههههتلة ىلى مرطض شههههرنة الد  2023دمتعت  الرسكا الممنرقة مرممح عتس  

اقممتو كنس  داخا   ىسممتر ؛ن درسر: الط سر الددسد  قئ عرد الُم؛تركقحىهى  الممهدد اأعمتلرت ضهد 

الممهههدد اقحىهههى طالمهههمتو ؛كتما الندط  طاقدطا  طالدرا؛سن قئ  الُم؛تركالممهههدد اقحىهههى 

  .الُم؛ترك

-1طده الم تمئ أقسدتد قسمهطلئ الم تمئ عن "مدل  المهنردرسن الددسد" رمهتلة  ىه؛تو سطس اق د  

ال مالا قئ الدد   سنلب قسرت مطضههسح المههستمههة الرمههمسة المئ ىلى مرطض شههرنة ا  1-2023

مهسم؛درت ط سر اقمن الدطمئ الددسد الممنرف ىسممتر ؛ن درسر  طسنلب قسرت دلمهة امهممتٍ م؛تشهرة 

م  الط سر لمهمتٍ منتلب ملك الدمتعت  ؛شهكا  طاضهح طمن ثس م دسد مطحف ال كطمة الىهرسطنسة  

 منل؛ت   ئ:   11طلئ ملك المنتلب ؛ه طشرنة اال مالا منرت  طحد  دد قسم

الممههدد .  ممدسد مههتعت  االحم تمت  الىههرسطنسة للممههدد  1

 .الُم؛تركاقحىى 

الممههدد  .  المههمتو ؛كتما الىههلطا  طالندط  المطرامسة قئ  2

 .الُم؛تركاقحىى 

.  قمح ؛هتب االحم هتمهت  أسهتس الدمدهة طالمههههه؛ه   طالمئ متل   3

 قسرت شرنة اال مالا ؛تب االحم تمت   تلست .

الممههدد .  رق  أ  من  على ىدختا "اقدطا  المددمههة" ىلى 4

)ط اه مشهما شهتا الىهالة طاللرت ف طالد؛دة   الُم؛تركاقحىهى 

طلرهت ف المطراة طمهت؛ط  الدرهد طاق؛طاب ؛هدنطاعرهت طالدرا؛سن  

 تمسة طال سطانسةج.الن؛ 

 .الُم؛تركالممدد اقحىى .  م دسد مطح  لكنس  داخا  5

.  ىنرهت  مراقدهة الشهههههرنهة للمدمطعهت  المدم مهة  طمركرهت  6

 ممدطا كمت مشت .



 

من   الُم؛تركالممهدد اقحىهى .  المهمتو ؛دخطا السرطد ىلى  7

دمس  اق؛طاب ) هتلسهت  سهدخلطن من ؛هتب المتهتر؛هة طستهتدرطن  

تا ؛هتب  من ؛هتب المهههههلمهههههلهة المدهتطر لهه  طس هتطلطن ىدخه 

اقمر الها  سدنئ    اقمههههه؛هتن شهههههمهتال  ىلى ننهتب  ركمرسج

 .؛تركامم؛ت ة كا الممدد اقحىى المُ 

أمتس السرطد قئ أ   ركالُم؛تالممهدد اقحىهى .  عدس ىغالب 8

 منتم؛ة ىمالمسة.

الممههههدد  .  ىعالن "ال   المممههههتط " لدمس  اقدستن قئ 9

 .الُم؛تركاقحىى 

؛     الُم؛تركالممهههدد اقحىهههى  .  طحف اإل؛دتدا  عن 10

 السرطد.

 ال رب أمتس دمس  السرطد..  قمح ؛تب كنس  الم كمة المنك سة الختض   تلست  لمسنرة ط ارة 11

ط؛الك مكطن دمتعت  الرسكا حد طضهههد  ددطا أعمتلرت للرمرة المد؛لة ؛سن سد  ط سر ت الا  ممهههلس  

ط ارة اقمن الدطمئ ىسممتر ؛ن درسر  طأقىهههه   من ددسد طعلى لمههههتن الممههههمشههههتر الدتنطنئ  

الممههدد اقحىههى  عن أدندامرت الثالث قئ  -المههنردرسن الددسد–لمؤمههمههمرت ال تختمسة المرك سة  

  الُم؛تركالممدد اقحىى  : المدمسس ال متنئ المتس  طالمدمسس المكتنئ ؛مخىسع كنس  داخا  الُم؛ترك

طالمدمهههس  المدنط  للرسكا ؛ددا  كتما الندط  المطرامسة قسه  طىدختا دمس  "اقدطا  المددمهههة" 

 المطرامسة ىلسه.

"مدل   ؛تلنست؛ة عن   2022-9-8طحد مههه؛  لرسمهههطلئ أن حدس الممتمهههت  لم كمة اال مالا الدلست قئ 

المههنردرسن الددسد" منتل؛ت  قسه ىل اس شههرنة اال مالا ؛تلمههمتو ؛ادختا ال؛طب "الشههطقتر" للنرخ قسه 

قئ رأ  المههنة الد؛رسة  ط؛ادختا مههت ر "اقدطا  المددمههة" ؛مت سشههما شههتا الىههالة "النتلس "   

 طلرت ف الىالة المطدا  "المسرلسن"  طكمتب اقدعسة طالىلطا  "المسدطر". 

 

 انتهى... 


