
 

 

  



 

 

م حول االعتداءات 2022( 11) نوفمبر تشرين ثاني من شهر ثاني لاتقرير األسبوع  

 الُمبارك األقصى المسجد الصهيونية على مدينة القدس و 

، واعتةةداتاا اتالةةتلص الصةةليه، عذيةة ، و لةة  املُبةةك  األقصةة     داملسةة  ننقل لكم واقع مدينةةا القةةد  و 
 التكيل:عذ  النحه 

 :الُمباركالمسجد األقصى على   االقتحامات واالعتداءات
ي تحطوماان   177م؛ 2022/ 8/11الثالثاا:    - ، وتااا اقااطوم الُمباا:  األقصاا   المساا  مسااطناً:

التاانم، بو اساان  ماا    الُمب:  األقص     المس  العش ات م  المسطناًت  نأف ا   م:ع:ت "المعب "  

 177لساااتًتن فحاا  اقااطوم قنات االوطالل اإلس ائتلي.  نبوساام ماا: ن   ماا  شاابطن "الحسااال" ال 

ي   ، مًالحاات  ماا  الُمباا:  األقصاا     المس  مسطناً:

 ب:م المغ: بن، نخ  نا م  ب:م السلسلن.  

م؛ اقطومت م منعاا:ت ماا  9/11/2022األ بع:    -

ماا  باا:م  الُمباا:  األقصاا   المساا  المسااطناًت ، 

المغ: بااان، ب فحااان و اسااان مشااا    مااا  عً:صااا  

نشاا:   فااي   النو ات الخ:صن بش ان االوااطالل.  

ًي:، ً اااا نا  اااانالت  198االقطو:ماااا:ت  مسااااطنا

، نطم طزنا الُمب:  المس   األقص   اسط زازتن في  

    مًهم شع:ئ  طلمن تن علًتن نبوم:تن ش اتن.في موتا مبً  نمصل  ب:م ال ومن، نأ ى ع

نتااو ن  شااع:ئ   الُمباا:  المساا   األقصاا  م؛ مسااطناًن  تحطوماان  10/11/2022الخماات    -

بوم:تن قنات االوطالل. نش:   فااي   الُمب:  األقص     المس  ًن   فته؛ وتا اقطوم مسطنا  طلمن تن

ًي:، ط نلاانا فااي المساا   نأ نى عاا   مااًهم شااع:ئ  طلمن تاان فااي ب: 146االقطو:ماا:ت  و:طااه، مسااطنا

 ناح  "الس ن " عً  أبنابه، ناسطمعنا لش نو:ت ونل "المعب ".  



 

 

ي ق  اقطوماانا  مسطن   155تن بأ ن  أف: ت مص:   مح سم؛  13/11/2022األو    - المساا   األقصاا  اً:

طوت وم:تن قنات االوطالل، عل   فع:ت مً  ساا:ع:ت الصااب:ح، نوطاا  مًطصاا. الًهاا: .   الُمب:  

ماا  بلباا:  الساات:ح لب:ساا: موطشاام: خااالل   الُمب:  المس   األقص   نمًعت قنات االوطالل و ا   

: مااا اقطو:  اقطو:م:طهم للمس   بلباا:   ماان المساا  ، ماا:ت المسااطناًت  ناًطهاا:  و ف:ضاا . نطزامًااي

نال باا:ا فتااه، للاا ف:و عًااه نمنا هاان   الُمباا:  األقص     مس  ططناصل ال عنات بل  ش  ال و:ل لل

مخاا:ت طهنت ه. نش  أه:لي م  الً:صاا   فااي الاا اخل الموطاال ال واا:ل للصااال  ناالعططاا:. فااي 

 .الُمب:  ى  األقص المس  

ي مطا 220م؛ 14/11/2022ثًاااات  اإل - ي   فاااا: تهن تاااا:

نطسع  عصاا:ب:ت ،  الُمب:  األقص     المس  تحطومن   

األقصاا    المساا  المسطناًت  ل  ض ناقااا   تاا  فااي  

المساا   األقصاا  إلت :  منائ قاا م لهاام فااي    الُمب:  

 ..الُمب:  

ي تحطومااان   85م  15/11/2022الثالثااا:   - مساااطناً:

إلساا ائتلتت " نًشااا:   م:عاا:ت   اقااطوم العشاا ات ماا  المسااطناًت  "االُمباا:  األقصاا     المس  

التاانم، بو اساان ماا  قاانات   الُمباا:  األقصاا     المس  ب "  "المع

 االوطالل اإلس ائتلي.   

  هدم وتهويد:

عاا ا الطمتمااي   البااال  الشااهت تح   ه م مًزل    االوطالل -

 في مختم شع :ا.

االوااطالل تصاا   قاا ا اي بهاا م مًزلااي بالااي عملتاان "ال لماان"؛  -

   ال وم  ع:ب  م  سط:  ط    ا  في  ًت .الشهت ت  أوم  نعب 



 

 

م؛ موطمن االوطالل طو ل الًظ  بح ا  بخال  ع:ئلاان شااو:   ماا  مًزلهاا: 10/11/2022الخمت     -

لت موطمن االوطالل اإلس ائتلي، الًظ  في اسطئً:. ع:ئلن شو:   ض  ق ا  موطماان في سلنا   أ ن 

ًتن في وي با  الهنى ببلاا   ساالنا   ًاانم صل  االوطالل، ال ا تحضي بإخالئه: م  بً:تطه: السط

 في الح   الموطلن.    الُمب:  األقص   المس  

هاا مت   افاا:ت م؛  16/11/22022األ بع:    -

بل تن االوااطالل اإلساا ائتلي، صااب:ح األ بعاا: ، 

مًزالي لع:ئلن  بش في بل   صاان  باا:ه   ًاانم 

شااا قي الحااا   الموطلااان، بو ااان البًااا:   ن  

ئالت علاا  هاا م نأ باا ت عاا   عاا: طاا ختص.

ًي: ل فا غ ام:ت م:لتاان ن فااا م ا، ط ب ً:زله: قس ي

طط:لت. أ    اله م لاناقم نالت:ت البل تاان نللحاانات الم افحاان لهاا:. ن صاا  م طااز معلنماا:ت نا ا 

" فااي الم تًاان المح ساان خااالل طشاا ت  أنل/ أططاانب  الم:ضااي، بو اان اقس عملت:ت "ه م    9ولن   

 البً:   ن  ط ختص.

 استيطان:

مخاا:ت االسطتا:ًتن نالطهنت تن طًنا وطنماان االوااطالل طً تاا ه: فااي الم تًاان الموطلاان ت العش ا  -

تت  م  أ اضتهم ن لم المزت  م  نموتاه:، به . بوط:م الستا   الط:ملن علته:، نا   ال لساتً 

االوطالل ت ت  طً ت  ماا: تساام  مشاا نو "الحاا   الطباا ى" لطصااب    ،المسطناًت  للعتش في الم تًن

 3500نتخاا االوااطالل لبًاا:  % م  ب م:لي مس:ون الض ن الغ بتن. 10الم تًن المح سن    مس:ون

: أًااه تحاًهاا: نو   اسطتا:ًتن   ت   في مسطناًن "مع:لته أ نمتم"،   ألاا. مسااطنا ، لطاا   62علمااي

حاان الطااي ماا  المخاااا أ  تحاا:م علتهاا: الوااي هًاا:  مساا:و  لزتاا:   أعاا ا هم. نطبلاام مساا:ون المًا



 

 

ا م بعي: طحا باات  الحاا   نالمسااطناًن.    12االسطتا:ًي   طنسااتا مسااطناًن   باال تطضاام   ن طتلنمط ي

ب صاال نو   اسطتا:ًتن   ت  ، ماا: تهاا    570بناقا   تلن(  

 : ع  الض ن. الح تن المح ستن ًه:ئتي 

ن، أ ن  معتاان "بلعاا: " طشاا ت صااوت ن "هااا ط " العب تاا   -

ي بلغاات قتمطااه  ملتاان  "شااتطل"  28االسااطتا:ًتن طلحاات  عماا:

ل عم االسطتا:  نمخاااا:ت الطهنتاا  فااي وااي نا  ال ب:باان 

، نطغتتاا  الُمباا:  األقصاا   المساا  ببلاا   ساالنا   ًاانم 

ا:بعااه ال لساااتًي، ب  تعاان بق:ماان واا ائا ع:ماان نمشاا: تا 

صااو:م ز اعتاان نطااانت  المًاحاان ساات:وت: علاا  وساا:م أ

 ض األصلتت  نهم المنااًن  ال لساتًتن  المح ستن .اال 

 طاا ت صااوت ن "بساا ائتل التاانم" العب تاان، أ  المسااطناًت  تم: ساان  م،  9/11/2022األ بع:    -

ي م  أ ل الطس تا لط عتل البً:  االسااطتا الطااي   E1:ًي واانل الحاا   الاا ا تعاا . بمًاحاان  ضغنا:

   الموطلن.ط با المسطناً:ت ب:لض ن الغ بتن نالح 

االوطالل تص: ق عل  مخاا مح  الس :   األم تطتن في الح    نست  ا بً:  مبً  الس :   عل   -

: في م ما اللًبي االسطعم: ا في وي البحعن  ًنم م تًن الح   50مس:ون طع: ل    . نًمي

مخاااا طهنتاا  مااا:  الحاا   .. هاال سااتعن  للنا هاان ماا    تاا  ال  أعاا ت ساالا:ت االوااطالل  -

 نلي  ائتلي، موخ اي، خان لبً:  آال. النواا ات االسااطتا:ًتن علاا  أ اضااي مااا:  الحاا   الاا اإلس

  قلً ت:( شم:ل م تًن الح   الموطلن. 

م؛ سلا:ت االوطالل طش و ببًاا:   ساا  طهنتاا ا تخطاا ق ساالنا   شاا عت 14/11/2022ثًت   اإل -

ي ،علاا  ب بل تن االوطالل اإلس ائتلي في الح   الموطلن ب:لعمل  ًاا:  أااانل  ساا  طهنتاا ا فاانق فعلتاا:

. نتبلاام ااانل ال ساا  الُمباا:  األقصاا     المساا  أ اضي وي نا ا ال ب:بن في بل   سلنا   ًنم  



 

 

مط ، نتم  فنق شم:ل غ م سلنا  نت با بت  الح   الح تمن نماا: تساام  " باال صااهتن "   200

 ملتن  شتطل.   20نوي الثن ا، نطح   ططل طه بًون  

 أخبار متفرقة:

 الُمباا:  المساا   األقصاا  تاا. ال باا:ا فااي  عاانات لططث  -

ي نال ف :و عًه في ظل فنز وطنمن االوااطالل األطثاا  طا فاا:

 في ط: تخ الطت: ..

االوطالل تعت  األست   المح ستن أزه:  العس:. بل  ساا    -

 "ال امن "

طن ه لطسلتم نزا   األم  للصهتنًي المطا . بتطم:  باا   -

  ماا  طاانلي "باا  غ ت ، نأنساا:ا أمًتاان "بساا ائتلتن" طواا 

 غ ت " لنزا   األم  ال اخلي.

 خ:ل  زب: قن  األست  المح سي أوم  مً:ص   تنا ه أخا: اي مض:ع ن عل  وت:طه. -

األس ى ال لساتًتن  فااي ساا   "عاانف " تباا أن  بخااانات  -

 اوط : تن عل    ائم االوطالل.

و:لاان اعطحاا:ل سااُ لت مًاا  مالااا   6000ً: ا األست   ًون   -

أم  اعطح:ل ب ا ا   1800 ا، ن االوطالل تص    الع:م ال :

 م، ض  ال لساتًتت .2022مً  مالا  

ألاا. مساالم أ نا صااال  ال معاان فااي المساا    60أطثاا  ماا   -

 األقص  المب:  .

سلا:ت االوااطالل طًحاال األساات  المح سااي ساا:م  العتساا:نا   -

 للعزل االً اا ا ا، بعاا   فضااه طعلتااا بضاا ابه عاا  الاعاا:م



 

 

 .19للتنم ال  

ي الط :ق "الم:  مح:بل 12/11/2022سبت  ال - :   فض: م؛ اآلال. تش: طن  في مست   شعبتن في عمن

 الا:قن".

ً:ص  اله مي  ئت  الهتئن المح ستن لمً:هضاان الطهنتاا  ً:صاا  الهاا مي توطاا عل  أ ن ال باا:ا هاان   -

 .الُمب:  المس   األقص  النستلن األً ا لطحنتض مخاا:ت وطنمن االوطالل في  

ي فااي شااه     690األس ى  قنات االوطالل اعطحلاات    موسس:ت - ؛ معظمهاام فااي الحاا    10فلساااتًت:

  و:لن اعطح:ل. 343ا  بناق

 ع:ئلن األست  أوم  مً:ص   طالا ص خن إلًح: ه م  العزل االً  ا ا. -

ًنًي  ع الاان(، الم طاازا  الوحنقتاا:  نهماا: الم طااز الحاا: -

 نم طااز الوحاانق ال سااطن تن فااي ًتنتاان  ، النالتاا:ت

المطو   األم تطتن تا:لب:  بإلغ:  الحاا ا  األم تطااي ببًاا:  

 م ما لس : طه: ل ى االوطالل في الح  .

 ما:ل عما ن نزن طاه   الب:وااالوطالل تم   اعطح:ل   -

  الم ابان زتًن عم ن.

ت  باازعم مح ساات  3االوااطالل تن ااه لاانائ  اطهاا:م بوااا  -

   مس:ع طهم للشهت  ع ا الطمتمي.

 : اركالُمباألقصى   المسجدات بأخطار مستقبلية على القدس وحذيرات وإنذارت

الشتخ موم  ساا ً ح، ماا  خااان   ال معتاا:ت الطااي طعماال   الُمب:  األقص     المس  و   خاتم    -

. ناعطب  خالل خابن ال معاان، أ  طساا تم العحاا: ات عل  طس تم العح: ات المح ستن للمسطناًت 

الطااي طسااط  ض بعااض المح سااتت  نطًصاام مصاا:ئ  لالوااطالل "خت:ًاان طم: سااه: بعااض ال معتاا:ت 



 

 

المحاا   نط :هاال اقطواا:م  علاا  بتااتطنااااو ماا  "طاال نقاا:ل الوحاا:ئا". نطزتاا. للبسااا:  

ست ضاخه   الُمب:  األقص     المسطناًت  للمس  

 هللا".

المحاا:ب  النهمتاان الطااي أق:مهاا: الواا ائا الطن اطتاان ن  -

، ب:طت طستا  علا  أطثا  ما  االوطالل في الح  

.  نًاام ماا  أ اضااي الم تًاان الموطلاانآال.  5

نص:   االوطالل مئ:ت ال نًم:ت م  أ اضي الحاا  ، 

 واا ائا طن اطتاان، ماا  بلاا طي ساالنا  ن باال 7إلق:ماان 

ي، بل  العتس:نتن ن باال المشاا: . شاام:الي،  المطب   ًنب:

من  نبلاا   الااان  شاا ق:ي، نصاانالي لباا   ن ا  العاا:

ي  ت نقاا  اسااطنل  االوااطالل نال معتاا:، ساالتم:  غ باا:

االسطتا:ًتن عل  عش ات ال نًم:ت في مًاحن نا ا ال ب:بن ننا ا ولن  نساالنا  ن ا  العاا:من  

مشاا: تا نس    بل الزتطاان  لصاا:ل  مشاا: تا طهنت تاان. نطعاا ن "الواا ائا الطن اطتاان" ماا  أخااا  ال

 الطهنت تن عل  الح  ، الطي طسطه . ام  وض: طه: الع بتن اإلسالمتن.  

 

 انتهى... 


