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حول م 2022( عام 11) نوفمبر تشرين ثاني األول من شهر تقرير األسبوع  

  الُمباركاألقصى  المسجداالعتداءات الصهيونية على مدينة القدس و

، واعتداءات االحتالل الصهيوين عليه،  املُباركاألقصى  داملسج ننقل لكم واقع مدينة القدس و       
 التايل: وذلك على النحو 

   : املُباركاألقصى  املسجداالقتحامات واالعتداءات على 
اعتداءاتها على المسللجد   -  )مسللتوونون ومتورفون ورجه أ رمن(  -تواصللل رعرع االحت ل الملتل ة  

 األقصى الُمبارك:

بحراسللة مشللددأ من   مسللتوون،اا المسللجد األقصللى الُمبارك  423م: اقتحم  1/11/2022الث ثاء:    -

لوا في ررجلاء المسلللللجلد  قوات االحت لا واللعين تجول

األقصلللى الُمباركا وتمرا وا في محيو مبنى ومصللللى 

باب الرحمة في الج ء الشللرقي من المسللجد األقصللى 

ا تلموديةا فيما اسللتم    الُمباركا وردى بعضللهم وقوسلل،

و لللادر  اللمل علوم   اللملعلبلللد  حلول  لشلللللرا  آللرون 

ألقصللى الُمبارك من جهة باب المسللتوونون المسللجد ا

وفي سليا  متلصللا اسلتباحت مجموعة من  االسللسللة

المسلللتوونين والسلللياا مقبرأ باب الرحمة الم صلللقة 

للسلللور الشلللرقي من المسلللجد األقصلللى الُمبارك من 

اللارج  وردلى المسلتوونون صللوات تلمودية ورقصلات اسلت  ا ية فو  قبور المسللمين دالل المقبرأا  

 م الملتل ة ومنها العلم اإلسرائيليا بحراسة قوات االحت ل  ورفعوا األع 

اقتحم عشلرات المسلتوونينا اليوم األربعاءا المسلجد األقصلى الُمباركا  م ؛2/11/2022األربعاء   -

بحراسلة  من قوات االحت ل اإلسلرائيلي  وبحسلب ما ورد من شلباة سالقسلولس المقدسلية فقد بل  عدد 

،  واقتحم المسلتوونون المسلجد األقصلى    136الُمبارك اليوم حوالي  مقتحمي المسلجد األقصلى   مسلتوونا

الُمبارك على عدأ دفعاتا منولقين من باب المغاربةا  رب المسلللجد األقصلللى الُمباركا لارجين من  

 باب السلسلة 

عصلابات ؛ رعلنت إحدى المبارك  قصلىمسلجد األفي توور لتسلهيل اقتحامات وتدنيس المسلتوونين لل -

المعبد المتورفةا وتدعى )بيدينو( نبأ توفير لاروة جوية للمسللجد األقصللى الُمبارك متصلللة بشللباة  

االنترنلت على رجه أ المقتحمين اللعايلة  وقلاللت )بيلدينو( في صلعا الصلللللدد: سثورأ حقيقيلةا من ا ن 

د األقصللى  فصللاعدا حدود سجبل الهيالس على صات ك المحمولس  وترهر اللريوة حدود سللور المسللج
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الُمباركا وما تسللميها عصللابات المعبد بحدود سالمعبدس حول قبة الصلللرأ باتجاق الشللر   وتتي  صعق  

اللووأ اقتحاما ميسلللرا، للمسلللتوونينا وقدرأ رابر على الوصلللول إلى مواق  في المسلللجد األقصلللى  

  الُمباركا بدون الحاجة لمرشد لاص 
رصلللللليلللب  3/11/2022اللللللملليللس   - جللنللود    3م؛ 

سإسلللرائيليينسا في عملية وعن بوولية في البلدأ القديمة  

بلالقلدس المحتللة  ورولقلت قوات االحت ل النلار صلللللوب  

الوعن   الشللهيد البول عامر حلبية  الشللاب من ع عملية

البوولية عند باب المجلسا وسلو اسلتن ار لقوات االحت ل  

في البلدأ القديمة والمسللللجد األقصللللى الُمباركا ور لقت 

حت ل ربواب المسلللللجلد األقصلللللى الُمبلارك عقلب  قوات اال

اللمسلللللتلوولنليلن   جلمليل   للروج  ورملنلللت  اللولعلنا  علمللليلللة 

المقتحمين للمسللللجد  وقمعت قوات االحت ل المقدسلللليين  

قرب باب المجلس بالبلدأ القديمةا واعتدت عليهم  والجدير بالعار رنل المصللللابين في العملية ال دائية  

 عتداءاتها على المرابوين صم من وحدأ سحرس الحدودس المعروفة با

في حين ردى عدد منهم    مسللتوونا  109اقتحم المسللجد األقصللى المبارك  م ؛ 6/11/2022األحد  -

شلللعائر تلمودية في محيو مبنى وُمصللللى باب الرحمة في الج ء الشلللرقي دالل المسلللجد األقصلللى  

صلى الُمبارك من جهة  الُمباركا واسلتمعوا لشلرا حول رسلوورأ الهيال الم عوما و ادروا المسلجد األق

مسلللتوون يرف  علم االحت ل ل ل اقتحام المسلللجد األقصلللى الُمبارك    ؛6/11باب السللللسللللة  األحد  

 للمستوونين 

مسلتوون،ا اقتحموا المسلجد األقصلى الُمبارك وتجولوا في سلاحات    157م: س 7/11/2022اإلثنين: -

 س 

توراتية يقتحمون المسللجد األقصللى    ؛ عشللرات المسللتوونين المتورفين من معاصد8/11الث ثاء  -

ا تعاارية لهم في مباني ومرافق المسجد األقصى الُمبارك   الُمبارك ويلتقوون صور،

 صدم وتهويد:
م؛ شلللرعت عائلة المقدسلللي حم أ عبد الجوادا مسلللاء رمس الجمعةا بهدم  5/11/2022السلللبت   -

ا، بضللغو من بلدية  يلة قسللرمن لها في ضللاحية السلل م الم صللقة بمليم شللع او وسللو القدس المحت

االحت ل في القدسا بحجة سعدم الترليصس   وقال عبد الجواد إنل بلدية االحت ل رجبرت  قسلللرا، على 

ا مربع،اا بعد رن ال   نحو    200صدم من ل  ومسلاحت    رلف سشليالس   ورضلاف بأنل االحت ل    200متر،

لف شللللليقللا في حلال رفل صلدم المن ل  ر  100صلددق بلحلحلا  الضلللللرر بمن ل علائلتل ا وتغريمل  بمبل   

 سعاتي،اس 
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ربو ديس   -شلللجرأ ومنشلللأأ  راعية في محيو جامعة القدس    40؛ االحت ل رحر   7/11اإلثنين:   -

في شللر  محافرة القدسا في سللعي  منها البت ا   

المقلدسللللليين والتراقهم بعلد عمليلة البولل علد  

  التميمي 
تهللدم 7/11  اإلثنين - االحت ل  بلللديللة  وواقم  ؛ 

ملب ا، في مليم شع او: دمرت آليات ووواقم تابعة  

لبللديلة االحت ل اإلسلللللرائيلي في القلدسا منشلللللأأ  

تجللاريللة بمللدينللة القللدسا بحجللة عللدم الترليص   

وحاصللللرت جرافات االحت ل ملب  عائلة عيسللللى 

  14بالعار رنل الملب  مقام منع    قرب حاج  مليم شلللع او بالقدسا قبل الشلللروع بهدم   ومن الجدير

، وتبل  مسلاحت    ،ا ويلدم العمال والو ب بشلال رسلاسلي  واألرل التي رُقيم عليها   12عاما مترا، مربعا

لتها لموقف   الملب  تعود ملايتها بالاامل للعائلةا إال رنل بلدية االحت ل صلادرتها قبل عدأ سلنوات وحول

 منشأأ الباقية على األرل عاما واليوم تستامل المصادرأ بهدم ال

 استيوان:
ساللجنة المحلية للتلويو والبناءس في بلدية االحت ل اإلسلرائيلي بالقدسا تقرر إيداع  ما تسلمى ب   -

ملوو للتجديد العمراني في مسلللتوونة سمعالوت الدفناس بين مسلللتوونتي: تلة العليرأا في الشلللي  

، لبناء  جراا وسللو القدسا وسراموتس   ويتضللمن الملوو ال وحدأ اسللتيوانية   135جديد مشللروعا

جديدأا في المنوقةا السلتامال ملووات ع ل حي الشلي  جراا عن شلمال القدس المحتلة   يعار بأنل 

مسلتوونة سمعالوت دفناس من المسلتوونات  ير الشلرعية في القدس الشلرقية المحتلةا ورقيمت على 

وحدأ    1184ا ل ل السلنوات العشلر األولى  دونما ورقيم فيه 389بنحو    1968رراضلي مصلادرأ عام 

الشلي  جراا من الشلر     –اسلتيوانيةا يحدصا مسلتوونةس شلموئيل صانو س من الغرب وتلة العليرأ  

 ومستوونة س رامات إشاولس من الشمال مستوونة سرر   صبيراس من الجنوب 

لمسلللجد في تقرير لشلللباة القسلللول ال لسلللوينية اإلع مية عن ربر  االعتداءات على ا 

 األقصى الُمبارك:  

شللهد شللهر تشللرين األول/راتوبر المنصللرم احت ال المسللتوونين بعيد  سالغ رانس وسالعُُر سا  -

وممارسلللة الوقوس   واانت المناسلللبتان محوتين لتصلللعيد العدوان على المسلللجد األقصلللى الُمبارك

التوراتيلة فيل  وعنلد ربوابل ا وفي مقبرأ بلاب الرحملة المحلاعيلة لجلدارق الشلللللرقي من الللارج  واقتحم  

مسللتوون،اا وفق توثيق شللباة القسللول   8174المسللجد األقصللى الُمبارك في تشللرين األول/راتوبر  

ا  سللبوع سالعُُر س مسللتوون شللاراوا في االقتحامات على مدى ر  5000ال لسللوينيةا من بينهم قرابة  

شللهد سعيد العُُر  العبر س صعا العام إدلال سالقرابين النباتيةس إلى المسللجد األقصللى الُمبارك يومي  

ا حيث قدلم المسللللتوونون الوقوس المصللللاحبة للقربان في المنوقة الشللللرقية من  10/16و  10/11
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المسللجد األقصللى الُمبارك يوم  المسللجد األقصللى الُمبارك  وبالت امن م  إدلال سالقرابين النباتيةس إلى 

ا اسلتباا عشلرات المسلتوونين مقبرأ باب الرحمة المحاعية لسلور المسلجد األقصلى الُمبارك  10/16

الشلرقي من اللارجا ون لوا البو  وقدموا سالقرابين النباتيةس مقرونة بالصللوات  وعقدت سجماعات 

  المسجد األقصى الُمبارك ا القمة الحالامية الثانية في تاري 2022/10/13المعبدس في 

 رلبار مت رقة:
م: رعلن سمؤتمر القلدس األوروبي  1/11/2022الث ثلاء:   -

المبللادرات  تشلللللايللل ور  عملللا وجملللة من  األولس عن 

السلياسلية واإل اثية والحقوقية والقانونية والشلبابية والنقابية  

المسلاندأ للمقدسليين في القدس المحتلةا ولنصلرأ قضليتهم من 

قلارأ األوروبيلةا وبملا ينسلللللجم م  قوانينهلا  جلاء عللك داللل ال

في البيللان اللتللامي للمؤتمرا الللع  عقللد في مللدينللة مي نو  

اإليولاليلةا تحلت عنوان سالقلدس لنلاسا وتوجل  المؤتمر بلالتحيلة 

إلى الشلللعب ال لسلللويني المحاصلللر دالل قواع   أ والثائر 

والصلابر في سلجون   48بالضل ة والصلامد في رراضلي اللللللل 

حت لا والثابت والداعم في مليمات الشلللتات وعموم بلدان اال

 اال تراب ومنها القارأ األوروبية 

 م؛ مؤسسة القدس الدولية في فلسوين ت تت  دورأ )معارف مقدسية( 2/11/2022األربعاء  -

ا ضللللمن  صللللبر  بالمرا  األول في مسللللابقة للت وأ والتجويد في القدسعروأ  نة  فو  الوالبة بيل   -

  ات سو  عاار التي تقيمها جمعية الرا   للثقافة وال نونمسابق

مرابة في بيت إاسللللا: رعوبت عصللللابات   23؛ عصللللابات المسللللتوونين تعوب  3/11اللميس   -

مرابةا ولوت شلعارات عنصلريةا في قرية بيت    23المسلتوونين اإلرصابيةا اليوم اللميسا إوارات  

 إاساا شمال  رب القدس المحتلة  

م؛ جماصير   يرأ تشلي  الشلهيد داوود ريان في بلدأ بيت دقو شلمال  رب  3/11/2022اللميس   -

 القدس المحتلةا والع  ارتقى ل ل مواجهات م  قوات االحت ل عقب اقتحامها البلدأا

م؛ اإلع ن عن اإلضراب الشامل في اافة بلدات شمال  رب القدس المحتلة  3/11/2022اللميس   -

ورادت القوى على ضلرورأ تصلعيد المقاومة واالشلتباك م  قوات االحت ل    حدادا، على ررواا الشلهداء 

 والمستوونين لرد عدوانهم عن القدس ومحيوها        

سلاعة: اسلتشلهد فلسلويني فجر    24م؛ شلهيد ثاني من بلدأ بيت دقو ل ل 3/11/2022اللميس   -

عت في بلدأ بيت دقو شللمال  اليوم اللميس برصللاص قوات االحت ل اإلسللرائيليا ل ل مواجهات اندل

 رب مدينة القدس المحتلة  ورفادت و ارأ الصلحة ال لسلوينية بأنل المواون داوود محمد لليل ريانا  

،ا قد اسلتشلهد برصلاص االحت ل الحي في القلبا في بلدأ بيت دقو المقدسلية     42البال  من العمر   عاما
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م  قوات االحت ل اإلسللرائيليا عقب    ورصلليب ريان فجر اليوم برصللاصللة في القلبا ل ل مواجهات

ملداصملة واقتحلام البللدأ  وداوود ريلان صو الشلللللهيلد الثلاني 

سللاعةا حيث اسللتشللهد رمس    24من بلدأ بيت دقو ل ل  

المواون حبلاس عبلد الح ير يوسلللللف ريلانا بعلد تن يلعق  

رام  ا   بيللت عور  رب  حللاج   قرب  بووليللة  عمليللة 

  صهيونيا، ورصيب ل لها جنديا، 

م؛ شللهدت بلدأ بيت دقو شللمال 3/11/2022اللميس   -

 ربي القدس المحتلة مساء رمس األربعاءا مسيرأ حاشدأ 

بلاتجلاق من ل الشلللللهيلد حبلاس ريلان من لع عمليلة اللدصس 

البوولية التي رصيب فيها جند  من قوات االحت ل بجراا  

لورأ  وجابت المسليرأ التي حمل المشلاراون فيها رع م 

وينا شللوارع البلدأ وصللوال، لمن ل الشللهيدا وسللو فلسلل

 صتافات تحيي المقاومة والمقاومين   

م؛ وفاأ المقدسللية فاومة برناو ا رول رسلليرأ فلسللوينية في تاري  الثورأ  3/11/2022اللميس   -

ال لسلللوينية المعاصلللرأ فاومة برناو ا بعد تدصور ورر على صلللحتها مؤلرا  ورفادت وسلللائل إع م 

،     83فلسللللوينية بأنل برناو ا توفيت في مسللللتشلللل ى سفلسللللوينس في القاصرأ عن عمر يناص    عاما

والراحللة صي رول رسللللليرأ في تلاري  الثورأ ال لسلللللوينيلةا والان لهلا دور في تنريم ودعم المقلاوملة  

 ال دائية المسلحة ضد االحت ل الصهيوني 

المسللللجد  و  ركفي المسللللجد األقصللللى الُمباا الف من ال لسللللوينيين يلبون نداء سال جر العريمس  -

 اإلبراصيمي ومساجد الض ة 

سلللللنوات على   105م مرور    2/11/2022األربعلاء    -

 وعد الو د بل ور المشؤوم 

انولقت مسللليرأ شلللعبية من م    4/11/2022الجمعة: -

بلدأ ربو ديس شلر  القدس المحتلةا مسلاء اليوم الجمعةا 

إلى بيت ع اء الشهيد عامر بدر حلبية في بلدأ بيت حنينا 

شلللللملال الملدينلةا واللع  ارتقى بعلد تن يلعق عمليلة وعن 

بوولية في البلدأ القديمةا رسللل رت عن إصلللابة ث ثة من 

نين والشللبان في  جنود االحت ل  وشللارك عشللرات المواو

 المسيرأ  
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األردنيين  5/11/2022السلللللبللت   - م؛ آالف 

، للمقاومة   يشلللاراون في مسللليرأ شلللعبية دعما

 والمرابوين في المسجد األقصى الُمبارك 

ارت للاع ولبللات سترليص السللللل اس لللدى  -

 النساء المستوونات ساإلسرائيلياتس 

م؛ قوات االحت ل تعتقلل 6/11/2022األحلد   -

سللللللوان  وتعتقلل واللد  من لع  مقلدسللللليين من  

جهللة   إلى  وتقتللادصمللا  المجلس  بللاب  عمليللة 

 مجهولة  

 

 

 تحعيرات:
ر ملتصلللللون ومراقبون  حلع    ؛7/11اإلثنين   -

احلتل لليلللة   قلرارات  ملن  اللملحلتلللللةا  اللقلللدس  فلي 

متورفلة ل ل ال ترأ المقبللةا بحق المسلللللجلد 

األقصلى الُمبارك والمقدسلات اإلسل ميةا في رل 

ة المتشلللللددأ وتشلللللايلهلا فو  األح اب اليمينيل

حاومة االحت ل المرتقبة  وقال الملتص في شلؤون القدس إسلماعيل مسللماني إنل مشلاصد اقتحامات  

  القادمة  وبيلن رنل حاومة االحت لا  المسلتوونين للمسلجد األقصلى الُمبارك لم تتوقف منع رشلهر وويلة

، وراثر تشللددا، على المسللجد األقصللى الُمباركا ودعا مسلللماني إلى االسللتمرار في   سللتاون راثر تورفا

 الحشد والرباو في المسجد األقصى الُمبارك  

 انتهى... 

 

 


