
  



 

م حول   2023 (1) ريناي ثانيكانون   من شهر لثثالاتقرير األسبوع 

 الُمبارك  المسجد األقصى االعتداءات الصهيونية على مدينة القدس و

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

 التالي:عليه، وذلك على النحو 

 :الُمباركاالقتحامات واالعتداءات على المسجد األقصى 
( اقتحاماتها شبه اليومية  المستوطنون المتطرفون وشرطة االحتاللرع االحتالل الصهيوني )تتابع أذ

 بحماية قوات مدججة بالسالح:  الُمباركللمسجد األقصى ( )كل يوم عدا يومي الجمعة والسبت

 المسقوفة بشكٍل استفزازي. الُمباركالمسجد األقصى تركز اقتحام المستوطنين على مصليات   -

 الُمباركقصههههى المسههههجد األتشهههههد اقتحامات  -

صهههلوات يهودية علنية وةاصهههة قر  مصهههلى 

 ة.  الرحمبا  

 الُمبهاركالمسهههههجهد األقصهههههى  اقتحم    16/1في   -

مسهههتوطن اف نفذوا جوالٍت اسهههتفزازية في   113

بحماية قوات  الُمباركالمسههجد األقصههى أرجاء 

 االحتالل.  

 الُمباركالمسههههجد األقصههههى اقتحم   17/1وفي   -

أداء    246 االقهتهحهههام  وشهههههههههد  اف  مسهههههتهوطهنههه 

ا يهودية علنية قر  مصهلى  المسهتوطنين طقوسه 

 با  الرحمة.

المسهههجد األقصهههى اقتحم المئات من المسهههتوطنين ونشهههطاء جماعات دالمعبدد    ؛18/1األربعاء   -

بحراسهههة من قوات االحتالل ااسهههرائيلي. ومارت المسهههتوطنون العديد من الممارسهههات   الُمبارك

ف وابتدأوا االقتحام من با  المغاربةف وةرجوا من الُمباركالمسهجد األقصهى االسهتفزازية في محيط  

 مستوطنا . 154  الُمباركالمسجد األقصى حمي  با  السلسلة.  وبحس  مصادر مقدسية فقد بلغ مقت 

: اقتحم العشهرات من الُمباركالمسهجد األقصهى  مسهتوطنا  يقتحمون    197م؛  19/1/2023الةميت   -

بحراسهة من قوات االحتالل ااسهرائيلي. وبحسه  ما ورد   الُمباركالمسهجد األقصهى  المسهتوطنين  

 مستوطنا .   197اليوم حوالي   الُمباركالمسجد األقصى من مصادر مقدسية فقد بلغ عدد مقتحمي  



 

ا بالغ الةطور ف   - أمام أبوا    تمثل في منع قوات االحتالل المتمركز شهههدت األيام الماةههية تطور 

 الُمباركالمسهجد األقصهى السهفير األردني سسهان المجالي من الدةول ىلى  الُمباركالمسهجد األقصهى 

من جهة با  األسههههباطف واشههههترطت شههههرطة االحتالل على 

المسههجد األقصههى  المجالي الحصههول على ىذن مسههبي لزيار  

ف وهو ما رفةههه المجالي بشههكٍل قاطعف وأن حصههوله الُمبارك

ف تغيير  الُمباركالمسهههجد األقصهههى على تصهههريل للدةول ىلى 

المسههجد  واعتراف بسههيطر  االحتالل وتحكمه ب بالوةههع القائمف 

وأبوابه. وعلى أثر المنع اسههههتدعت وزار   الُمباركاألقصههههى 

ان ىلى مقر الوزار ف   الةارجية األردنية سههفير االحتالل في عمن

ا شديد اللهجة.  وسلمته احتجاج 

اعتهد  مسهههههتوطنون على جهدران دير القهديت جيمت األرمني   -

رات وعبهارات في البلهد  القهديمهة بهالقهدت من ةالل كتهابهة شهههههعها

عنصريةف تةمنت هذه العبارات دعو  ىلى قتل العر  وطرد المسيحيين من المدينة المحتلة. وهو  

 ما دفع اللجنة العليا لشؤون الكنائت في القدت المحتلة ىلى ىدانة هذا االنتهاك.

 الُمباركالمسهجد األقصهى من المسهتوطنين ونشهطاء جماعات دالمعبدد    145؛ اقتحم 22/1األحد   -

المسهجد وواصهلت شهرطة االحتالل المتمركز  على أبوا  ن قوات االحتالل ااسهرائيلي.  بحراسهة م

فرض قيودها على دةول المصهههلين الفلسهههطينيين الوافدين من القدت والداةل   الُمباركاألقصهههى 

المحتل للمسهجدف ودققت في هوياتهم الشهةصهيةف 

 بعةها عند بواباته الةارجية.    واحتجزت

المزعوم عن   - الهيكههلد  اتحههاد دمنامههات  أعلن 

مع   الُمباركللمسههههجد األقصههههى  اقتحام مركزي  

  23بدابة دشهههههر شههههباط العبريدف الذي يوافي  

الثاني/ يناير الجاري. وأةافت دجماعات   كانون

الهيكلد بداية كل شههههر عبريف ةهههمن ةطتها  

ف  الُمباركللمسهجد األقصهى واقتحاماتها المركزية  

بهدف تكثيف االقتحاماتف وةلي مواسههههم جديد   

. ويتعرض  الُمباركالمسهههههجد األقصهههههى لتهويد  



 

يومي ا عدا الجمعة والسهبتف لسهلسهلة اقتحامات من المسهتوطنينف ةهمن   الُمباركالمسهجد األقصهى 

 ل لتقسيمه زماني ا ومكاني ا.محاوالت االحتال

وأثنهاء ىعهداد ههذا التقرير تزايهدت دعوات المسهههههتوطنين القتحهام مركزي    ثنيناااليوم  صهههههبهاح  و   -

للمسههههجد األقصههههى للمسههههجد: حيل أعلن اتحاد دمنامات الهيكلد المزعوم عن اقتحام مركزي  

الجاري. وأةههافت  كانون الثاني/ يناير    23مع بدابة دشهههر شههباط العبريدف الذي يوافي   الُمبارك

دجماعات الهيكلد بداية كل شهههههر عبريف ةههههمن ةطتها  

ف بهدف  الُمباركللمسههههجد األقصههههى واقتحاماتها المركزية  

المسههههجد تكثيف االقتحاماتف وةلي مواسههههم جديد  لتهويد  

. ومنهذ تشهههههكيهل حكومهة بنيهامين نتنيهاهو  الُمبهاركاألقصهههههى  

عن  تتوقف  ال  الهيكههلد  ودجمههاعههات  المتطرفههةف  اليمينههة 

ف سهواء الُمباركالمسهجد األقصهى  مطالبها ومةططاتها بشهنن  

عبر تمديد سهاعات االقتحاماتف أو السهماح بكامل الصهلوات  

ف أو فتل الُمباركصهههى  المسهههجد األقوالطقوت التوراتية في 

با  االقتحامات أيام الجمعة والسههههبتف ومحاوالتها ادةال  

دقربهان الفصهههههلد للمسهههههجهد. وههذا اليوم اقتحم عشهههههرات 

ف من با  الُمباركالمسهجد األقصهى  المسهتوطنين المتطرفينف  

المغاربةف بحماية مشههدد  من شههرطة االحتالل ااسههرائيلي.  

الصهباح وحداتها الةاصهة في ونشهرت شهرطة االحتالل منذ  

المسهتوطنينف وسهط قيود  ف وعند أبوابهف لتنمين الحماية القتحامات  الُمباركاألقصهى المسهجد باحات  

 مشدد  فرةتها على دةول الفلسطينيين للمسجد. 

ف افشال مةططات  الُمباركالمسجد األقصى  الباحل المقدسي جمال عمرو للحشد والرباط في    دعا  -

امات المسهتوطنين المقرر  اليوم مع بداية دشههر شهباط العبريد. وقال: دأيها االحتالل وصهد اقتح 

المسههجد  عن قر  أو حتى عن بعدف أيها المبعدون عن   الُمباركالمسههجد األقصههى المرابطون في  

ف أيها الصههامدون على أرض فلسههطين وةارجهاف كلكم اليوم مطالبون بتسههجيل  الُمباركاألقصههى 

د االسههتيطانية المجرمة تدنت  موقف تاريةي في مواجهة الباطل وحشههودهد. وأكد أن هذه الحشههو 

باقتحامه يومي ا ةهمن أهداف اسهتراتيجية ةطير  وبعيد  المد ف وتةطط   الُمباركالمسهجد األقصهى 

 بهدمه وىقامة دالهيكلد المزعوم.   الُمباركالمسجد األقصى لنهاية  



 

 الهدم والتهويد:  
 هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم:  زر مج   حتاللعلى صعيد الهدم تتابع سلطات اال

محال  تجاري ا في بلد  حزما شههمال شههرق القدت المحتلةف    15هدمت جرافات االحتالل    16/1ففي  -

بهذريعهة البنهاء من دون ترةيوف ومنعهت أصهههههحها  المحهال وأههالي المنطقهة من االقترا  حتى  

 انتهت عملية الهدم. 

 الل بناية قيد اانشاء في بلد  بيت صفافا.هدمت جرافات بلدية االحت  17/1وفي   -

ا  في قسههري أجبرت سههلطات االحتالل ااسههرائيليف مواطنا  مقدسههيا  على هدم منزله    20/1الجمعة   -

اطن مهران  البلد  القديمة بالقدت المحتلة. وأفادت مصهادر محلية أنن سهلطات االحتالل أجبرت المو 

ا. وةالل األيام التي قسهههري  الديسهههي على هدم منزله الواقع قر  با  المغاربة في القدت المحتلة 

منشههن  في القدت المحتلةف ةههمن عمليات   16سههبقت هذا اليومف دمرت قوات االحتالل منزلين و 

 التطهير العرقي التي تنفذها ةد الفلسطينيين.  

عام الماةييييييييف نفذت قوات االحت  - الل ةالل ال

لقييييدت  306 عمليييييات هييييدم وتجريف في ا

عملية هدم بآليات وطواقم  160المحتلةف منها 

ف وفي التقرير قسري اعملية هدم  98االحتاللف و

 السنوي لمحافاة القدت.

هدم وىةالء التجمع الفلسهههطيني البدوي قرية ب   التهديد -

الةان األحمر: يُةطط أعةههههاء كنيسههههت من حز   

سههرائيليد لتنفيذ جولة في قرية الةان األحمر البدوية شههرقي القدت المحتلةف  دالليكودد اليميني داا

بههدف الةهههههغط على رئيت حكومتهم دبنيهاميند نتنيهاهو للعمهل على ىةالئهها   23/1يوم االثنين

وههدمهها. ومن المتوقع أن تُنفهذ حكومهة االحتالل قرار ههدم وىةالء التجمع البهدوي ةالل الفتر   

أن وافقهت المحكمهة ااسهههههرائيليهة العليها بنهاء  على طله  من منامهة دريغهافيمد    القريبهة المقبلهةف بعهد

االسههتيطانيةف التي يرأسههها رئيت دحز  الصهههيونية الدينيةدف وزير المالية يتسههلئيل سههموتريت .  

وبحسههههه  موقع دواي نتد العبريف فذنن هذه الزيار  سهههههتتم قبهل تقهديم رد حكومة االحتاللف أمام 

 ى قةية ىةالء القرية من عدمه في األول من شباط/ فبراير المقبل.محكمته العليا عل



 

أجبرت سهههلطات ا د:  قسهههري االحتالل يجبر المقدسهههي حسهههين قنبر على هدم منزله د؛  22/1األحد   -

جنو     فقنبر المقدسهههية في حي دير السهههنةف ببلد  جبل المكبرحسهههين  االحتالل ااسهههرائيلي عائلة 

 المنزل قد بُني دبدون ترةيود اصهدار قرار هدمهف فيما القدت.  وتذرعت سهلطات االحتالل بننن 

ف وتمكن ةالل السههنوات 2016أوةههل حسههين قنبرف صههاح  المنزلف بننن منزله مبنيا منذ العام  

الماةهههية من تجميد قرار الهدمف ودفع الغرامات المالية التي فرةهههتها بلدية االحتالل عليهف حتى  

  بذريعة دعدم الترةيود. لشهر الجاريأصدرت األةير  قرار الهدم النهائي ا

ههدد رئيت وزراء االحتالل بنيهامين نتنيهاهو بمنع البنهاء   -

بالةههههفة الغربية    Cمناطي المصههههنفة الفلسههههطيني في ال

ىن  المحتلهة. وقهال نتنيهاهو في تغريهد  لهه على دتويترد 

هههدمههت قرابههة   تلههك    30حكومتههه  فلسهههههطيني في  مبنى 

. وههدد قهائال : دلقهد انتهى  2023المنهاطي منهذ بهدايهة العهام  

زمن البناء العشههههوائي الفلسههههطيني في الةههههفة وفرض  

التغ تههنتي  حين  في  األرضد.  على  بعههد  الوقههائع  ريههد  

مشهههههادات كالميهة دارت بينهه وبين وزير األمن القومي  

دايتمار بن سفيرد في جلسهههة الحكومة األسهههبوعية أمت  

األحهدف وذلهك على ةلفيهة ىةالء بؤر  اسهههههتيطهانيهة جر   

 تشييدها حديثا  قر  رام هللا.

 استيطان وتجريف أراض تمهيداً لالستيالء عليها:
بلهديهة االحتالل توافي على مةطط جهديهد للقطهار التهويهدي في القهدت: وافقهت لجنهة التةطيط والبنهاء   -

المحلية في بلدية االحتالل ااسهههرائيلي في القدت على مةطط مسهههار جديد للقطار الةفيف يربط  

حيل سيمر من جبل المشارفف وقرية المالحة المهجر ف ووسط بين شرق القدت وسربهاف  

المحتلةف وأحياء سر  القدت مثل الطالبية والبقعة. وبحسيييييي  ما وردف سيييييييمر  المدينة

المسار الجديد قر  حي الشيخ جراح ومسهييييتوطنة )معلوت دفنا( المقابلة للحيف ىةافة 

وتقول بلدية االحتهههالل ىنن المةطط جزء من دثور  المواصالت في  ىلى قرية النبي صموئيل.  

هههههتوطنينف وستكتمل أجزاؤه بحلول  للمسههههه   المروري االزدحامفف  القدتدف التي من شننها أن تة 

سهيتسهب  القطار بمصهادر  المزيد من األراةهي في  ؛في الحقيقة ولكن.  2028و   2025



 

األمنيههة   ااجراءات  وتعزيز  المحتلههةف  في القههدت 

على المقدسهيين  محيط السهكةف والتةهييي المةهاعف 

 ات.سنو 9كما حصل في بلد  شعفاطف منذ حوالي 

جرافات االحتالل تواصهههل اقتالع األشهههجار في األرض   -

تواصههل سههلطات االحتالل ااسههرائيلي   الحمراء بسههلوان:

أعمال التجريف والحفريات في أراةهههي حي واد الربابة 

. وذكرت  الُمباركالمسههجد األقصههى ببلد  سههلوان جنوبي  

مصهادر مقدسهية بننن يليات االحتالل ومسهتوطنيهف ينفذون  

ف وعبل في أراةهههي واد الربابة بسهههلوانف  أعمال تجري 

وسههبي أن أعلنت منامة دىلعادد االسههتيطانية عبر صههفحتها الرسههمية بدء ف  صههباح اليوم األربعاء

 راء التي تم االستيالء عليها بالقو  قبل أسابيع.الحفريات التهويدية في أرض بركة الحم

مسههتوطنو دىلعادد يةههعون بوابات ىلكترونية على عين سههلوان التاريةية ومةاوف من دمجزر د   -

ف فذنن المسهتوطنين اسهتبدلوا األعمد  الحديدية على مدةل عين سهلوان  تهجير ىسهرائيلية في القدت: 

ببوابتين ىلكترونيتين السهتةدامها كممر للسهياح والمسهتوطنين من عين سهلوان ىلى األنفاق. ومنعت  

من الوصهههول ىلى المنطقة لالطالع على   قوات االحتالل المواطنين ووفدا  من األوقاف ااسهههالمية

ةهعت  و أعمال التهويد فيها. وأوةهل الباحل المقدسهي فةري أبو ذيا  أنن الجمعيات االسهتيطانية  

أبوابا  حديدية وأقفاال  عليها وصادرتها رسم أنها وقف اسالمي مسجل ومع وجود يافطات تدل على 

ونبهه أبو ذيها  ىلى أنن ههذه العين التهاريةيهة التي حفرهها الكنعهانيون العر ف وأوقفهها الةليفهة ذلهك.  

رةي هللا عنهف ورممها واهتم بها صالح   عثمان بن عفانف

  الهدين األيوبيف وكهل حكهام وأمراء القهدتف يهودهها االحتالل 

ويزور تاريةهاف ويسهتغلها لتصهبل ةهمن رواياته المزور   

 عن المنطقة.  

 تحليالت وأخبار متفرقة:
من   متواصهههههلهة في القهدت بهالرسم  "ارفع علمجك"حملهة   -

 اجراءات االحتالل.

لةطي  يدعو لحشههد كل الطاقات للدفاع عن الشههيخ كمال ا -

 .الُمباركالمسجد األقصى 



 

ىنن االحتالل ااسههرائيلي يسههعى    رئيت الهيئة المقدسههية لمناهةههة التهويد ناصههر الهدميف يقول: -

المسههجد األقصههى ف ويعمل على تطبيع عمليات اقتحام الُمباركالمسههجد األقصههى لتغيير الواقع في 

 والطقوت التلمودية بشكل يومي.   الُمبارك

 .قوات االحتالل تستهدف عائلتي عطون وجاد هللا في صور باهر باالعتقاالت  -

ذ العشههرات من المسههتوطنين  نف  م؛  19/1/2023الةميت   -

  طقوسهها  وممارسههات اسههتفزازية في سههاحة با  العمودف 

وههاجمهت قوات االحتالل المقهدسهههههيين    وأفرسهت المنطقهة

المتواجهدين في بها  العمود واعتهدت عليهم بهالةهههههر  

واسهههتهدفتهم بقنابل الغاز المسهههيل للدموعف تمهيدا  القتحام  

زازيةف  وتةلل االقتحام الرقصهههات االسهههتفالمسهههتوطنين.  

 وشر  الةمورف بل والتبول في المكان. 

 دعوات وتحذيرات:
ةلي هجر  داةلية    الشهههيخ ناجل بكيرات: االحتالل يحاول -

وأوةهل الشهيخ بكيراتف أنن ذلك يتمثل في كمية قرارات اابعاد التي تصهدر ألهالي مدينة القدت: 

ف الُمباركالمسههههجد األقصههههى  يوميا  ةههههد المقدسههههيينف ناهيك عن حمالت االعتقال بحي حرات  

والتةههههييي عليهم. وتابع قائال : داالحتالل يحاول ةلي هجر  داةلية ألهالي مدينة القدتف سههههواء 

أو حرات أو مقدسههههييندف مشههههددا  على أن    كانوا موافين

حكومة االحتالل تسهههتهدف التةهههييي على دائر  األوقافف 

وتسهعى لعرقلة الوصهاية الهاشهمية وىلغاءها. وذكر بكيرات  

أنن هذه الةطوات من سهههلطات االحتالل تنتي اسهههتجابة  لما  

ف  2010نهادت بهه الجمهاعهات اليهوديهة المتطرفهة منهذ عهام  

 ني في القدت المحتلة.  بذلغاء الدور األرد

محفوا:   - بالل  واقع المحههامي  فرض  يحههاول  االحتالل  ىنن 

جديد في منطقة سههههاحة با  العامود من ةالل مسههههيرات  

وبين أن المتطرف بن سفير يريد  اسههتفزازية للمسههتوطنين.  

تحقيي انتصهارات وهمية من ةالل منع السهفير األردني من 

ف حيل دفعت شههههرطة الُمباركالمسههههجد األقصههههى دةوله  



 

ا: دمن الواةهل أن حكومة  االحتالل السهفير األردني في باحاته بطريقة اسهتفزازية. وأةهاف محفو 

 االحتالل الحالية تريد كسر انتصارات معركة سيف القدتد.

؛ للتصههدي القتحام المسههتوطنين وأعةههاء  23/1يوم االثنين  دعوات شههعبية للتوجه للةان األحمر   -

دالليكودد: أطلي نشهههطاء فلسهههطينيون دعوات للتوجه يوم االثنين المقبل ىلى الةان األحمر شهههرق 

ويحيط بهالةهان األحمر    القهدت المحتلهةف من أجهل دعم ومسهههههانهد  األههالي ووقف مةطط تهجيرهم.

يقع التجمع ةههمن األراةههي التي تسههتهدفها سههلطات االحتالل لتنفيذ  عدد من المسههتوطناتف حيل  

(ف والذي يتةههمن ىقامة يالف الوحدات االسههتيطانية على E1مشههروعها االحتاللي المسههمى بههههههه)

 مساحات واسعة من األراةي الفلسطينية؛ بهدف ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” مع مدينة القدت. 

المسهههجد األقصهههى دعا ةطي   الشهههيخ عكرمة صهههبري:   -

ف ىلى الةهههغط بشهههكل  الشهههيخ عكرمة صهههبري الُمبارك

قوات  تمههادي  لوقف  ااسهههههرائيليف  االحتالل  على  حقيقي 

. وشهدد الُمباركالمسهجد األقصهى الحتالل والمسهتوطنين في ا

الشههيخ صههبري على أنن التنديد واالسههتنكار ال ينتي بنتيجةف  

من ةههههغط حقيقي على االحتاللف مشههههيرا  ىلى أن  وال بد  

المسههههجد العر  والمسههههلمين على ما يجري في سههههكوت  

سير جهائز وسير مقبول. وأكهد الشهههههيخ   الُمبهاركاألقصهههههى  

المسههجد وجوده ب   على أنن االحتالل يحاول أن يثبتصههبري  

سههواء  ةالل مناسههبة أو سير مناسههبةدف   الُمباركاألقصههى  

النبض بهاعتهداءاتههف ويتمهاد     منوهها  ىلى أن داالحتالل يجتن 

وتهابع صهههههبري قهائال :    فطهالمها أن رد  الفعهل سير قويهة

 د. الُمباركالمسجد األقصى دالحكومة الصهيونية تتحمل المسئولية الكاملة على تداعيات ما يجر  ب 

ف افشهال الُمبارك المسهجد األقصهىف الحشهد والرباط في  الباحل المقدسهي جمال عمرو يدعو لتكثي  -

 مةططات االحتالل وصد اقتحامات المستوطنين المقرر  مع بداية دشهر شباط العبريد.  ...

 

 انتهى... 


