
  



 

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

 الُمبارك األقصى  المسجدالصهيونية على مدينة القدس و 

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

 :الُمباركاألقصى   المسجداالقتحامات واالعتداءات على 
 األقصى كالتالي:  المسجدتواصل أذرع االحتالل اعتداءاتها على 

األقصتى  المستجدم؛ اقتحم مئات المستتونيي  ويطتناء جماعات لالمد"دل  17/11/2022الخميس:   -

الم"ارك اليوم، "حراستت م م  قوات االحتالل ارستترائيليب  و"حستتر مصتتادر مقدستتي ، دقد "ل  عدد 

اليوم حوالي    الُم"اركاألقصتتتتى   المستتتتجدمقتحمي  

دي تصتتتتتاعتدم ملوحد ألعتداد    مستتتتتتونيتا ،  363

واقتحم    اليومب الُم"اركاألقصتتى  المستتجدمديستتي  

م  "ار  الُم"اركاألقصتتى   المستتجدالمستتتونيو   

ومارستتوا   الُم"اركاألقصتتى   المستتجدالمغار"  دي 

 المستتتتتجتدعتددا  م  النقوس التلموديت  دي رحتار  

، ق"تل أ  ييستتتتتح"وا م  "تار الُم"تاركاألقصتتتتتى  

 السلسل ب

؛ عصتتا"ات المستتتونيي  تستتت"ي   19/11الستت"ت  -

يمي دي ار"راه المستتجدار"راهيمي؛ حيث يواصتتل فالا المستتتونيي  اقتحام واستتت"اح    المستتجد

 مديي  الخليل، ويصر عدد ك"ير م  الخيام دي ساحاتهب 

وتجولوا دي ستاحاته،   الُم"اركاألقصتى   المستجد  مستتوني ا  195م؛ اقتحم 20/11/2022األحد:    -

م  "ار المغار" ، وقاموا "جوالت استتتازازي  ديه، والخرو    الُم"اركاألقصتتى   المستتجدودخلوا  

  طتا"اا  يي  لألقصتى اعتقلت قوات االحتاللميه م  جه  "ار الستلستل ب و"التزام  ما اقتحام المستتون

 بالُم"اركاألقصى  المسجدمقدسيا  وأخرجت مسيا  مقدسيا  عيوة م   

األقصتتى   المستتجد؛ اقتحم الدطتترات م  المستتتونيي  ويطتتناء جماعات لالمد"دل  21/11:ارثيي  -

اليوم "حراستت م م  قوات االحتالل ارستترائيليب  و"حستتر مصتتادر م  طتت"ك  لالقستتنلل   الُم"ارك



 

مستتتتتونيا ب  واقتحمت    94اليوم   الُم"اركاألقصتتتتى   المستتتتجدمقتحمي  الالستتتتنييي ، دقد "ل  عدد 

 الُم"اركاألقصتتى    المستتجدعصتتا"ات المستتتونيي   

األقصتتتتتى   المستتتتتجتدم  "تار المغتار"ت ،  رر  

 ب ، وخرجت م  "ار السلسل الُم"ارك

مستتتون    218  اقتحمم؛  22/11/2022الثالثاء: -

،  المتنرا ليهودا  ليتكل   متنرا يقودهم الحتاختام

، م  "ار الُم"اركاألقصى  جدالمسص"اح الثالثاء، 

المغتار"ت ، "حمتايت  مطتتتتتددة م  طتتتتترنت  االحتالل  

 ب الخاص 

  هدم وتهويد وإخالء:
م؛ هتدمتت فليتات ونواقم  16/11/2022األر"دتاء   -

تا"د  ل"لدي  االحتالل ارسترائيلي دي القدس، ترادقها قوة عستكري  مدززة، يوم األر"داء، ميزال دي 

، جيور طتتتتترد القتدس المحتلت ب وأدتاد مراستتتتتل موقا متدييت  القتدس "ت    قوات قريت  صتتتتتور "تاهر

االحتالل قد درضتت حصتارا  عستكريا  محكما  على المينق  عقر اقتحام مينق  قيصتا  دي القري  

مترا  مر"دتا   "حجت  لال"يتاء دو    70المتذكورة، وهتدمتت ميزال يدود لدتائلت  د"ب، وت"ل  مستتتتتاحتته  

أطتهر دقن،   4مقدستي ، م  صتور "اهر، دّ   الميزل كا  قد طتي د ق"ل  ترخيصلب  و"حستر مصتادر 

 وتقنيه عائل  د"ب، المكوي  م  زوجا  وناليهماب  

تتقتتتحتم  16/11/2022األر"تدتتتاء   - االحتتتالل  قتوات  م؛ 

ميزال  لدائل  أ"و عصتتتتر دي طتتتتارع صتتتتالح الدي  

ل"لتتديتت  االحتالل دي   تتتا"دتت   هتتدمتتت نواقم  وتهتتدمتته: 

ائل  أ"و عصر دي طارع صالح القدس، ميزال يدود لد

الدي ، المتاخم للستور الطتمالي لل"لدة القديم  دي القدسب  

واقتحمتت م  نواقم ال"لتديت ، "ردقت  قوة عستتتتتكريت   

مدززة، ميزل عائل  أ"و عصتتتر واحتجزوا أدرادي دي  

وات أحد  را الميزل، ثم "اطتتروا "دملي  هدم "استتتخدام أدوات الهدم الذاتيب وأدادت الدائل  "    ق

فالا لطتتيكلل م  حقي"     3ل  مالي  اعتدت على ادراد الدائل  "الددا والضتترر، كما ستترقت مر



 

تدود ألحتد أدراد الدتائلت  خالل عمليت  الهتدمب وأوضتتتتتحتت الدتائلت  أيهتا كتايتت قتد هتدمتت  ردتي  م  

 الميزل يهاي  الطهر الماضي ودوجئت اليوم "دملي  االقتحام ركمال "اقي الميزل "الكاملب

؛ االحتالل يج"ر مقدستتتتيا  على هدم جزء م  ميزله دي ستتتتلوا : أج"رت ستتتتلنات 20/11ألحد  ا -

 المستتجداالحتالل ارستترائيلي، موانيا  دلستتنيييا  على هدم جزء م  ميزله، دي "لدة ستتلوا  جيور  

مترا  مر"دا    45ب وأج"رت ستلنات االحتالل الموان  صتالح أ"و درح  على هدم  الُم"اركاألقصتى  

ألا )دوالر( ودي  29"حج  لال"ياء دو  ترخيصل، وك"دته خستتتائر تقدر قيمتها "تتتتتتتت   م  ميزله

 تطريد أسرته وأناالهب

دعوات طتتتد"ي  للمطتتتارك  دي صتتتالة الجمد  واالعتصتتتام الجماهيرر دي وادر الر"ا" :  دعت  -

إلى    الُم"اركاألقصتى  المستجدالاداليات الطتد"ي  المقدستي  دي حي وادر الر"ا"  ""لدة ستلوا  جيور  

ا على  ا عتصتتتتتام جمتاهيرر  تدا الجمدت  دي الحي، احتجتاجت 

المقا"ر الوهمي  التي يقيمها االحتالل دي القدس، ومصتتادرة 

 أراضي الموانيي  رقامتها عليهاب     

أخنرت "لتديت  االحتالل دي القتدس م؛  20/11/2022األحتد: -

ائل  مقدستتتي  "ّخالء ميازلها دي "لدة الستتتواحرة ع 30يحو  

الغر"ي  جيور طتترد القدس المحتل ، "غرت توستتيا " رة  

لكدمات تستتتيو ل االستتتتينايي ب وتديب الدائالت الميحدرة  

م  عطتيرة الستواحرة "ي  "لدتي ج"ل المك"ر وأ"و ديس ميذ  

عاما ، ويزعم االحتالل أ  األرت كايت تدود    60أكثر م  

, "تدو  تقتديم أر أدلت ب وكتايتت متا  1948عتام    ليهود ق"تل

تستتتتمى "وزارة لالددلل الصتتتتهيويي  قد يقلت، ع"ر إجراء 

دويما  م  أراضي السواحرة إلى دائرة لحارس أمالك الغائ"ي ل، على الر م م   16سرر، ملكي   

  ب1982عدم إث"ات ملكي  الجمديات االستينايي  لألرت، األمر الذر أكدته وثيق  تدود إلى عام 

 استيطان:
م ؛ االحتالل يخنن لتوستتتيا مستتتتوني  ليوا صتتتهيو ل دي ج"ل المك"ر:  20/11/2022األحد   -

  275وحدة استتتتينايي  جديدة و   100ذكرت مصتتتادر ع"ري ، أ   ستتتلنات االحتالل تخنن ل"ياء 

 رد  ديدقي  عيد مدخل "لدة ج"ل المك"ر جيور طتتترقي القدس المحتل ، "هدا توستتتيا مستتتتوني   

هيو ل، لتصت"  أك"ر مستتوني  داخل األحياء وال"لدات المقدستي ب وأوضتحت المصتادر أ    ليوا صت 



 

لجي  التخنين المحلي  دي القدس لدى االحتالل ستتياقب األست"وع المق"ل، الخن  االستتينايي  والتي  

م  طت يها أ  تستاهم ليس دقن توستيا المستتوني  المذكورة وحجمها "طتكل ك"ير، وإيما ستتر"نها  

ا   "المستوني  المجاورة لتل طرد تل"يوتل وهي مستوني  لأرمو  هيتسيالب وأطارت إلى أي ه أيض 

جرى تضتمي  قند  األرت المخصتصت  للتوستا االستتينايي دي مصتادرة األراضتي الك"يرة التي 

ياذتها دول  االحتالل، دي القدس ق"ل عقودب ويطتتار إلى أ  ستتلنات االحتالل تواصتتل استتتهدادها 

، ع"ر إقتامت  المطتتتتتاريا االستتتتتتينتاييت  والايتادد والمراكز التجتاريت ، وهتدم ميتازل  المميهج للقتدس

 المقدسيي ، "هدا تهويدها، ودصلها ع  محينها، وإحانتها "المستونيي  والمستونياتب

 أخبار متفرقة:
م اردرا  ع  المرا"ن  زيي  عمرو  17/11/2022الخميس  -

 م  سج  الرمل ب

قرار   :االحتالل يار  ع  التدكتور جمتال عمرو "طتتتتترون  -

"اردرا  ع  ال"احث المقدستتتي جمال عمرو "طتتترون مقيدة 

عتدة: ار"دتاد ع  ال"لتدة القتديمت  متدة طتتتتتهر ودرت الح"س  

الميزلي عليته متدة أستتتتت"وع إضتتتتتادت  إلى التوقيا على كاتالت  

  بمالي 

خن أحمر    الُم"تاركاألقصتتتتتى    المستتتتتجتدلجيت  لاردتتاءل:   -

األقصى  المسجدواالحتالل يهدا لنمس عرو"  القدس: قال مجلس اردتاء األعلى دي دلسني  إ   

خن أحمر، وهو للمستتتلمي  وحدهم، ومحاوالت االحتالل تغيير الوضتتتا الدييي التاريخي   الُم"ارك

 القائم ديه أمر مردوت م  الدالم أجماب   

 طد"ي  للمنال"  "استرداد جثامي  الطهداء المحتجزة لدى االحتاللب  لصرخ  أمهاتل ببب حمل  -

؛ قوات االحتالل تداهم "يوت المقدستيي  دي "لدة الديستاوي ، إحدى "لدات محادد   18/11الجمد :   -

 القدسب

؛ المقدستتيو  ي دو  صتتالة الجمد  دي أراضتتيهم المهددة "المصتتادرة دي وادر 18/11الجمد :   -

 ب    الُم"اركاألقصى   المسجدسلوا  طرد مديي  القدس، جيو"ي   الر"ا"  دي "لدة

ا وصتتتلوات تلمودي  م  تزاميا  ما اقتحامه "حماي  قوات االحت  - اللببب مستتتتونيو  ي دو  نقوستتت 

 الُم"اركب "ييها السجود الملحمي على أ"وار المسجد األقصى



 

 باالحتالل يمدد الح"س الميزلي للصحاي  المقدسي  لمى  وط   - -

فادي أبو   شيي  الشيهيد البطلالستتطتهاد ال  الذكرى الستيوي  األولى -

  ي القدس القديم  المحتل ب"دد عملي  "نولي  د شخيدم

"دعم طتترن  االحتاللبب مجموع  ستتياحي  صتتييي  ت در صتتلوات  -

ن ال"راد م  جهته الداخلي  الواقد  "ي  "ا"ي الستتتتلستتتتل   جاير حائ 

 بوالمغار" 

؛ المقدستتيو  ي دو  صتتالة الجمد  دي أراضتتيهم  18/11الجمد    -

المهددة "المصتتتادرة دي وادر الر"ا" : أدى عطتتترات المقدستتتيي ،  

لمهددة "المصتتادرة دي "لدة ستتلوا  طتترد ، صتتالة الجمد ، على أراضتتيهم ا18/11/2022اليوم 

 بالُم"اركاألقصى  المسجدمديي  القدس، جيو"ي  

:   دعا يطتتتناء الُم"اركاألقصتتتى  المستتتجددعوات لدرقل  خنوات االحتالل المق"ل  تجاي القدس و  -

القدس المحتل ، إلى ضترورة الدمل على إح"ان وتيرة التهويد المتستارع  "ح   ومراق"و  دي مديي   

 ب     الُم"اركاألقصى   المسجدالمقدسات ارسالمي  و 

القدس لأريجل: يايد "   تدداد المستتتتونيي  دي الضتتتا  الغر"ي  ياترر   –مدهد ال"حوث التن"يقي    -

 الحتالل طرد القدسبم  المليو ، وحوالي ثلثهم يتواجد دي مستونيات و" ر ا

 المستتتتجدم ؛ قوات االحتالل تدتقل دلستتتتنيييا  وستتتتائحا  تركيا  م  داخل  19/11/2022الستتتت"ت  -

 بالُم"اركاألقصى 

م؛ اختتتام مستتتتتا"قت  لالدتائلت  القرفييت ل دي متدييت  القتدس:  اُختتمتت م خرا   2022/  21/11  ارثيي  -

تصتتايات مستتا"ق  لالدائل  القرفيي ل دي مديي  القدس، "دد  

تيادس مئات الدائالت دي مستتتتا"ق  هي األولى م  يوعها  

دي حاد القرف  الكريم على مستتتتتوى المديي ، وستتتتيدقد  

ريمي منلا طتهر ديستم"ر/ كايو  أول الحال الختامي التك

 بالمق"ل

صتتتالة   مقدستتتي  60000أدى حولي    ؛18/11الجمد    -

  دي المسجد األقصى الم"اركب  الجمد 

وقوات 21/11:  ارثيتيت  - المتكت"تر  ج"تتتل  دي  مواجهتتتات  ؛ 

يقتتان  تاجرت  والديستتتتتتاويتت ،  أ"و ديس  تقتحم  االحتالل 



 

  القدس المحتل ب    المواجه  واالطتت"اك "ي  المقدستيي  وقوات االحتالل ارسترائيلي دي عدة "لدات م

وتوزعت المواجهات التي طتتتتهدتها القدس اليوم على "لدات: ج"ل المك"ر وأ"و ديس، ديما اقتحمت  

 نواقم "لدي  االحتالل "لدتي "يت حيييا والديساوي ، وحي سوي  دي "لدة سلوا ب

 راهيميبار"   المسجد؛التداو  ارسالمي تدي  اعتداءات االحتالل دي الخليل و 21/11  ارثيي  -

األقصتتى  المستتجد؛ إعادة تركير إحدى يوادذ الرواد الطتترقي للمصتتلى الق"لي دي  21/11  ارثيي  -

التا"د  لدائرة األوقاا االستتالمي ،   الُم"اركاألقصتتى  المستتجد: رك "ت نواقم لجي  إعمار الُم"ارك

 المستتتجداليوم، يادذة مصتتتيوع  م  لالج"صل على مدخل الرواد الطتتترقي للمصتتتلى الق"لي دي 

ة األوقاا ارستالمي  دي القدس دي إيهاء الدمل  ب وطترعت نواقم الترميم دي إدارالُم"اركاألقصتى 

على تركير هذي اليادذة م  ستاعات الصت"احب وكايت قوات االحتالل دمرت هذي اليادذة والدديد م  

، خالل دترة الُم"اركاألقصتتتتى   المستتتتجدأمثالها دي المصتتتتلى الق"لي خالل عدويها األخير على 

 لاألعياد اليهودي لب

أولياء أمور النل"  المقدستتيي   تحاد  ا؛  22/11الثالثاء:  -

يحتذر م  تستتتتتريتر م"يى متدرستتتتت  القتدس ارعتداديت   

 للمستونيي ب

 مسيجد قلةة القدس"لدي  االحتالل تزيل ستقا وهالل   -

ا دي أعمتالدي م النمس    ينقت  "تار الخليتل استتتتتتمرار 

ومستتتتجد القلد  هو واحد  ، والتهويد لتغيير هوي  القلد 

يميا االحتالل استتخدامها للصتالة ميذ  م  المستاجد التي 

 ب1967احتالل القدس عام 

؛ دعوات للمطتارك  الطتد"ي  الموستد   22/11الثالثاء:  -

 ار"راهيميب  المسجددي لالاجر الدديمل " 

األستير المقدستي ستامر الديستاور يواصتل إضترا"ه ع    -

على التوالي  21ير المقدستتي ستتامر الديستتاور لليوم  على التوالي: يواصتتل األستت   21الندام لليوم 

إضتترا"ه الماتوح ع  الندام، وذلك تضتتامي ا ما أهالي الطتتهداء المحتجزة جثامييهم لدى ستتلنات  

طتتتهداء دي الثالجات، "ارضتتتاد  لت    105االحتالل ارستتترائيليب وتحتجز قوات االحتالل جثامي   

 طهيداتب 3، و أناال 9طهيد ا دي مقا"ر األرقام، "ييهم    256

 



 

 تصريحات ومواقف:
ع"د الكريم أ"و ستتتتييي : االحتالل يستتتتدى   رئيس لجي  حي وادر الر"ا"  "ستتتتلوا   دي مقا"ل  مده  -

تواصتل ستلنات االحتالل    ،"المستتونيات وال"يى االستتينايي  الُم"اركاألقصتى   المستجدلحصتار 

ارسترائيلي دي مديي  القدس المحتل  مخنناتها  

ي  التهويتديت  دي ستتتتترقت  أراضتتتتتي المقتدستتتتتي 

األقصتتتى   المستتتجدوتهجيرهم، وإتمام حصتتتار 

"تالمستتتتتتونيتات والحتدائ  التوراتيت ،    الُم"تارك

مئتتات   التهمتتت  التي  الوهميتت   الق"ور  وزرع 

 الدويمات م  أراضي الموانيي  المقدسيي ب  

قتال رئيس الهيئت  المقتدستتتتتيت   يتاصتتتتتر الهتدمي:   -

الي  لميتاهضتتتتت  التهويتد يتاصتتتتتر الهتدمي إ   أهت 

القدس المحتل  متمستتتتكو  "هوي  المديي ، ر م 

ستتتتياستتتتات االحتالل الهادد  لتغيير الواقا دي 

المتدييت ب وأطتتتتتار الهتدمي إلى أ   المقتدستتتتتيي   

يدركو  أ   هويتهم هي ستتر ث"اتهم وصتتمودهم  

دي وجه االحتالل، مطتتددا  على ضتترورة ث"ات  

وضتت  الهدمي أ   حكوم  االحتالل اليميي   المقدستتيي  أمام محاوالت االحتالل دي تهويد المديي ب وأ

المتنردت  تدمتل على زيتادة االستتتتتتينتا  دي متدييت  القتدس المحتلت  "غيت  تغيير الواقا الجغرادي 

والتديمو رادي دي المتدييت ب ولاتت الهتدمي إلى أ   الق"ور الوهميت  دليال  على كتذر روايتات االحتالل  

قائا دي مديي  القدس المحتل ب و"ي    الهدمي أ    الصتهيويي، والذر عمل على تزييا الكثير م  الو 

االحتالل يستتهدا المقا"ر ارستالمي ، كما استتهدا ويواصتل استتهداا كاد  المداهر ارستالمي  دي 

المديي  المقدست ب ودعا يطتناء ومراق"و  دي مديي  القدس المحتل ، إلى ضترورة الدمل على إح"ان  

ب وطتتدد "احثو   الُم"اركاألقصتتى   المستتجدت ارستتالمي  و وتيرة التهويد المتستتارع  "ح  المقدستتا

مقدستتيو ، أ  االحتالل يستتدى لارت واقا جديد دي مديي  القدس، ع"ر ستتياستتات مميهج ، وم   

 خالل محاوالت التنهير الدرقي للالسنيييي  دي المديي ب

دس: دعت لجي   لجي  لال"رامج التدليمي ل تدي  ستتتتياستتتت  االحتالل الهادد  ألستتتترل  التدليم دي الق -

،  106ال"رامج التدليميت  الموجهت  إلى النل"ت  الدرر دي األراضتتتتتي الدر"يت  المحتلت  دي دورتهتا  



 

التدخل ريقاا الممارستتات ارستترائيلي   "االستتتمرار دي الميدمات الدولي ، خاصتت  لاليوييستتيال،  

الديصتتري  ضتتد األناال الذي  يتم اعتقالهم أو تارت  

)الت  التجت"تريتتت   ارقتتتامتتت   التمتيتزلتي(  عتلتيتهتم  تتردتت حت"تس 

التدتر"تيتتت    التمتيتدتمتتتات  ودعتتتت  االحتتتالل،  إجتراءات 

ارستيستكو، اليويستكو(  وارستالمي  والدولي  )األلكستو،  

إلى دضتتت  الممارستتتات ارستتترائيلي  "ارت المياهج 

دتت  وميتتاهج االحتالل ارستتتتترائيلي على نل"تت    المحر 

القتدس المحتلت ب ودايتت اللجيت  درت حكومت  االحتالل  

وضتا صتور ورموز إسترائيلي  على جدرا  المدارس 

الالستتتتتنيييت  وداختل  را التتدريس مثتل متا يستتتتتمى  

ل، ولصتتور قادة إستترائيلل )دول   لاليطتتيد ارستترائيلي

ودعت الى وقا االيتهاكات ارستتترائيلي  مثل اقتحام االحتالل( وما يستتتمى لوثيق  االستتتتقاللل،  

 بالمدارس، وعمليات الهدم والتهديد "الهدم، واالعتداءات المتكررة على النل"  والمدلمي 

 

 ايتهىببب 


