
  



 

حول االعتداءات الصهيونية على مدينة القدس والمسجد   يتقرير الشهرال

 م 2023 ( 1) ر يناي ثاني عن شهر كانون  األقصى الُمبارك

األقصججججُ املك، واع واءاداااح ال الص الصججججه، و ءك، ع و ل   دننقل لكم واقع مدينة القدس واملسجججج  
 ءكُ النح  الا يل:

 :الُمباركالمسجد األقصى االقتحامات واالعتداءات على 
ًاا طششه؛اا اف ت و ا مسهما سهاي       4500  أكث؛ من خالل أيام هذا الشهر؛  شها؛  - مسهوطن

، شلا م ا؛ شهر؛ يًاي؛،  الُمبا؛ األقصها  المسهد اقو ام 

طودطلطا    سهها اوو طم؛ا ،و، طب مايم مشهه    من قطاا 

ا  والل الصهريطً ، ط؛   الم،و مطن الللم اسسه؛اييل ،  

اشو اءا،   16طأّ طا ما يسهما السهدط  المل م ك كما ؛صه  

أخن؛ها منالباا دماشاا الريكل بف؛ض أم؛ طاق  د ي   

 لصال رمك الُمبا؛ األقصا   المسد    

المسد  األقصا اقو م الطزي؛ المون؛ت إيوما؛ بن غفي؛   -

 قي،م بل  يطم طا   من  13   دطلم اسههههوم؛ا   الُمبا؛ 

وطليهو  ،يبهم األمن    ال كطمهم الصهههههريطًيهم، طبله   ملهم 

؛اييل  بًيوو ش م وضهليل م ؛طسهم أثا؛ها    اسشالم اسسه 

 ا قو امك

اقو م ششههههه؛اا الضهههههبهان الوهابلين لشههههه؛نهم ا  والل   -

طذل   الُمبا؛ األقصها  المسهد المصهلياا المسه،ط م    

بله  يطم طا ه  من ل،هاء ؛ييل الطز؛اء اسسههههه؛اييل  بًيهامين ًوًيهاهط بهالمله  شبه    الثهاً     

 اللاصمم األ؛ ًيم شّمانك

، طقّي ا  المسهد  األقصها الُمبا؛ ن المسهلمين من  خطل  مًلا شه؛نم ا  والل ششه؛اا المصهلي  -

 خطل المياا مًرم    الطقا الذي وسهههم   يو لليرط  طالسهههياة ب ؛يم ال خطل ك طكذل  ضهههي،ا 

أيام الدملم،   الُمبا؛ األقصهها  المسههد شهه؛نم ا  والل شلا  خطل المصههلين لصههال  الفد؛     



 

خهاصهههههم بله  طقط  مدز؛  دًين الو  ًأمها من أدلرها 

ال،بلوين بُلي  اً،ضههاء   طقفم غضههد  اخل سهها اا أطلا

 صال  الدملم األخي؛  من شر؛ يًاي؛ك

 الهدم والتهويد:
دلها    م ها أهم ال،ه ل   - مًرها    24 ها ا هه م،    30سهههههُ

شهايالا   6ًفهذورها د؛ا هاا ا  والل، بيًمها اضهههههن؛ا  

ا ودًبا ل    وكاليت الر م الباهأم    قسهه؛ي لر م مًازلرا  

  ال ًفذا د؛ا اا بل يم ا  والل الر مك

ًهم دالره م الل،هاب د  - ًهازل الو  أُ ؛دها    خها من بين الم

مًزل الشههري  الم، سهه  ش ي الوميم  الذي ه ما قطاا 

ا  والل كها هم ده ؛اًهو اله اخليهم قبهل إغالقهو، طمًزل  

 الشري  خي؛ي شل،م الذي أُغلق بل  يطمين من ا؛و،ايوك

م ال ودا؛يا    بل     15من بين المًشهههاا الو  ه ما  -

ل ال، ل ًرشههههورا أًياد د؛ا اا ا  والل   زما شههههما

 خالل ساشااك

طزشا سهلناا ا  والل إخنا؛اا ه م ططقت بًاء     -

ق؛يم الد ي؛  شهههمال غ؛د ال، ل ط   بل   الليسهههاطيم  

 ش؛ق  الم يًمك               

طاشهوه،ههال   مهوهفه؛قههم  قهوههل  م  هههامههّ أخهبهها؛ 

 طمطادراا(:
ن ثاً /  دشهر؛ كاًط   2023سهدل الشهر؛ األطل من اللام   -

ا    مخولت الم ها أهاا   ًهاي؛د وصهههههليه اا إسههههه؛اييليها ي

 الفلسنيًيم بما  يرا ال، ل الم ولمك

شاما( بل  إصهابوو 45اسهوشهر  الم، سه  سهمي؛ أصهالن   -

ب؛صهاصهم    الصه ؛ أنل،را شليو دًط  ا  والل خالل  



 

م  شل  شههههمال ال، ل،  يما اسههههوشههههر  الفوا م  م اطلم وصهههه يو  شو،ال ًدلو من مخيم قلً يا 

شاما( خالل اقو ام مخيم شهههلفان بر ت  17 

 ه م طإغالق مًزل الشري  ش ي الوميم ك

ا( خالل    22اسههوشههر  يطسههت م يسههن   - شاما

المطادراا الو  اً للا    بل   ال؛ام شهههمال 

ال،هه ل ا ودههادهها شلا مدز؛  ا  والل    

؛مهطز   أبهط  ط يه   طالهفهوها  ًهيهن،  ده  16مهخهيهم 

صهههههابوهو شهامها( اسهههههوشهههههره  بله  يطمين من إ

ب؛صهاصهم    البنن خالل مطادراا    بل   

 ك الُمبا؛األقصا  المسد سلطان دًطد  

؛ اا شلا مدز؛  ا  والل    مهه يًههم دًين   -

كاًطن ثاً /يًاي؛   27شاما( مسهاء يطم الدملم    21خي؛ي شل،م    نلالب   شهمال  لسهنين  ًفذ الشهاد

مسههههوطنًين طُد؛ة    7، شمليم إنالق ًا؛  اخل مسههههوطنًم دالًب  يل،طدد    ال، ل، طقُول  يرا 

 آخ؛طن طاسوشر     وبا ل إنالق الًا؛ك

ا بل  يطمين   17الشههاد ط ي  أبط ؛مطز  اسههوشههر   - شاما

ب؛صههاصههم    البنن خالل مطادراا     من إصههابوو

 مك  17/1/2023مًن،م سلطان يطم  

كاًطن ثاً /يًاي؛ اشههوب  الفوا  28   صههباة السههبا  -

شاما( م  المسهوطنًين،    13الم، سه  م مط  شليطاا  

 امال مسهه ل  ب؛اطًًا البلديك (       طا ي  لط  

ببل   سهلطان المكوأ بالبر؛ ا سهويناًيم، مما أسهف؛ شن 

ديش ا  والل بد؛اة خني؛ ،  إصهههههابم ضهههههابن    

 طآخ؛ بد؛اة موطسنمك

 6م، سهيا بيًرم أكث؛ من    282اشو،لا قطاا ا  والل   -

قاصههه؛ا، طكان ذطط الشهههري    57ًسهههاء طما يزي  شن 



 

 من بين الملو،لينك  طذطيو خي؛ي شل،م طاألسي؛ الد؛ي  م مط  شليطاا

م ال، ل،  يما سههلما أطام؛ اشو،ال إ ا؛ي ب ق أسهه؛م من م ا أ 10أصهه ؛ا م اكم ا  والل   -

م، سهيين أطام؛ مً  من السهف؛، طد  ا ش،طبم اسقامم الدب؛يم ب ق م ا أ   4مخاب؛اا ا  والل  

 ال، ل ش ًان غيث طد  ا أم؛ مًلو من  خطل الضفم الغ؛بيمك

   ملت اسبلا  طال بل المًزل ، اسهومّ؛ا سهلناا ا  والل اسسه؛اييل     وًفيذ سهياسهيم اسبلا    -

 26أط م يًم ال، ل، طخالل هذا الشههر؛ أصهه ؛ا م اكم ا  والل    الُمبا؛ األقصهها  المسههد شن 

 طأ ياء ال، لك الُمبا؛ األقصا   المسد مًرا اسور  ا ًساء شن  4ق؛ا؛ا باسبلا ،  

   ؛  من ال كطمم الصههريطًيم شلا شملياا الم،اطمم  كان من بين الل،طباا شلا الفلسههنيًيين    -

 ؛ماًرم من الدًسهههيم طالونمين الصههه  ، طا سهههويالء  ن؛  شايالا مًفذي اللملياا من ال، ل ط 

 شلا مزي  من األ؛اض  طإقامم المسوطنًاا شليراك

أم؛  بل مًزل     ال، ل، طو؛اط ا م   الل،طبم بين أيام ط و؛   22أصههه ؛ا م اكم ا  والل   -

 نفال لرذه الل،طبمك  14مفوط م، طخض   

شمليم اقو ام لبل اا    311قطاا ا  والل    طث،ا مرسههسههاا إشالميم خالل الشههر؛ الماضهه  وًفيذ -

ا، مًرم أنفال طًسهههههاء طاسهههههو شا   282طأ يهاء ال،ه ل، اشو،لها خاللرها   آخ؛ين   127 لسهههههنيًيها

ا غالبيورم من األنفالك  22ط ؛ضا ال بل المًزل  شلا    لسنيًيا

ا   - شملياا اسهويالء    6طث،ا مرسهسهاا صه فيم أيضها

ور  ا ًفذورا قطاا ا  والل أط المسههوطنًين، اسهه 

ال،هه لك طوم وطثيق    قن  أ؛اضههههه   5    أ يههاء 

ال،هه ل   إلا وغيي؛ هطيههم  ورهه ت  شمليههاا ود؛يت 

طنابلرا الل؛ب  اسسهالم ، أخن؛ها أشمال ال ف؛ 

األقصا   المسد طالورطي     م ين البل   ال، يمم ط 

، طخاصههههم مًن،م باد اللامط ، ضههههمن الُمبا؛ 

وغيي؛اا   س ههه اث  ا  والل  بلههه يهههم  مخهننهههاا 

طكبي؛     ناب  طهطيم ال، ل الل؛بيم اسسهالميم، مسهور  م بذل  وغيي؛ ملالم مًن،م باد ملمطسهم  

 كالمسد  األقصا الُمبا؛ اللامط ، كطًرا وشكل م خالا ؛ييساا للبل   ال، يمم ط 

 انتهى... 


