
  



 

م حول االعتداءات  2023 (3) أذار مارس من شهرول األتقرير األسبوع 
 الُمبارك المسجد األقصى الصهيونية على مدينة القدس و

، واعتداءات االحتالل الصجهيون   الُمباركالمسججد األقصجى  ننقل لكم واقع مدينة القدس و 
 عليه، وذلك على النحو التال :

 :الُمباركاالقتحامات واالعتداءات على المسجد األقصى 
بشتتٍ ش هتتبم  بتم بم اوا حبت  تل،روتش دتشتت ا      تلُ باركتل ستت ا تصح تت  تستتر ا تحرماتا    -

 تلشاقيا.  تلُ باركتل س ا تصح    تلحرماتا  أدتء تل سربطنين ل لبت ش   بدوا علنيا فم سا،ا  
تع تحراتب هت ا رتاتاو دتصاياد تلي بدوا تلرم ترمتتن ت،مش طل ش هتاطا تل،روت ق وب أببتب   -

رم ين فم تصوام تل،شتتتتتتتا   أتام تل ق تلُ باركتل ستتتتتتت ا تصح تتتتتتت  
تصخيا  تن ه ا رتااوش قل أو دزيا تصتن تلقبتم تل رطاف  
ق ر ار بن  فيا رفض تلطلبش دتصتتتتتتتتتفأا قوا  بالمم  تستتتتتتتتترستتتتتتتتتوم  

 لإلر اب  ،سب تا  اايم دي ليم عليم تفكيا  تصرعن.  
ترطاف بن  فيا وقار أو تستتتر ا ع ليا   ام تنازت  بزيا  تل -

وت هتتتتت ا رتاتتتتتاوش عل  تلا ا  تلفلستتتتتطينيين دتا،يل ا تن ا خ 
تن تلربصتتتتتيا  تصتنيا ببح      تل، ليا ش لكبم ا تستتتتت ا فم 

 تبتا تصدضاع أتنيأا.
ع وأ تقادتأاش   1177فم هتتتت ا هتتتتبا اف ات ا تل اضتتتتم هتتتت ا  تل ناطح تلفلستتتتطينيا تل مرلا ممب   -

 آخاين.    43تسربطنينش دإصابا  8أد  قل  تقر   



 

بطنأاش بم اوا حبت  تل،روتش  تستتتتتر   123 ُ باركتل ستتتتت ا تصح تتتتت  تلتحرما    3ا1   بم تصرب،اء  فم -
ا   بدوا علنيا حاب ت تتل  باب تلا، اش دهتت ا  البلا تلحرماتا  تل تتبا،يا تشتتار ا   أددت طقبستتأ

 .  تلُ باركتل س ا تصح   عادش تن عناصا تخابات  تل،روتش تل  ن ت بلبت فم با،ا   
تل ستتتتتت ا تصح تتتتتت   تستتتتتتربطنأاش ت بلبت فم ستتتتتتا،ا    141تحرما تصح تتتتتت    3ا2دفم  بم تلخ يس   -

 فمتزي. بشٍ ش تسر  تلُ بارك
ا   بدوا علنيا فم    127تحرما تصح تتتتتتتتت    3ا5   بم تص،ا  فم - تستتتتتتتتتربطنأاش أده عادو تن ا طقبستتتتتتتتتأ

 تلشاقيا.  تلُ باركتل س ا تصح   سا،ا  
تستتتتتتربطنأاش بم اوا   215تحرما تصح تتتتتت     3ا6  إلثنين بم ت  فم -

حبت  تل،روتش دهتتتتتت ا تلحرمام تعرقات هتتتتتتابين فلستتتتتتطينيين تن  
 دتخ  تصح  .

  ،يا   ب  ا وستت بالرمتتن تع تليبم تصدت ت  3ا7تلثوثاء  دفم  بم   -
  128  تلُ بتاركتل ستتتتتتتتتتتتتت تا تصح تتتتتتتتتتتتتت     تحرما  تل ستتتتتتتتتتتتتتاخا تل بريا

ش تل ي تحرما  تلماخام تل رطاف   بدت  ليكبطنأاش ب شتتتتار ا  تستتتتر 
ترنكاأت بمي  خادم تل ، ا ش دترتاه عادو   تلُ باركتل س ا تصح   

تن تل قرم ين تصزياء تلك نبتيا تل ياتتاء تل اتبطا بتتتتتتتتتتتتتتتتت تل ، ا .  
 .تلُ بارك  دذلك عل  تلا ا تن دعبت  ال اعا   تل ، ا  لحرمام تبسع لل س ا تصح  

فم تصوام تل،شتتتتا    تلُ باركتل ستتتت ا تصح تتتت  ت بإوقاف تحرماتا   عل  أثا تبصتتتتيا هتتتتاطا تل،رو -
ستتتتابش دستتتتاع  قعوم ع ايا تستتتت يو  صتتتتبتيا لبزيا تصتن    3ا6تصخيا  تن هتتتت ا رتاتتتتاوش ففم  

تلقبتم ق ر ار بن  فياش تن تالر اعش ضتتتتتتتت م تع هتتتتتتتتاطا تل،روتش د،ستتتتتتتتب تل بحع فإو بن  فيا  



 

ا تلقاتر بتالمتم  رفض دح  تلحرمتاتتا  فم رتاتتتتتتتتتتتتتتاوش دتصتتتتتتتتتتتتتتفتأ
م تام لإلر اب ش دتن تل ربحع أو وشتتتتتتتت ا رتاتتتتتتتتاو  تستتتتتتتترستتتتتتتتو

ت فم تص،ات ش   تصستت بع تلثالم تن رتاتتاو   قاطعقذ  ر ت تتاعاأ
فم  ُ باركتل س ا تصح    تلتع  عيا تلف ح  تل، ايش ديش ا  
   ت تل،يا ال لا تن تلعراتءت .

تحرما  2023ا3ا8تصرب،تتتتتاء  فم  بم    - تستتتتتتتتتتتتتتربطنتتتتتاأ    240م؛ 
بماتستتتا تن حبت  هتتتاطا  تلُ باركتل ستتت ا تصح تتت  صتتت يبمياأ  

ددمس تل ستتتتتتتتتتتتربطنبو دمشتتتتتتتتتتتتطاء ال اعا   تل ، ا  ش  تتل،رو
بالطقبس تلرل بدوا دتل بل  دتلما ا  تلستتترفمتزياش ح   تن أو ورادرد    تلُ باركتل ستتت ا تصح تتت   

 تن باب تلسلسلا.  دذلك بالرمتتن تع تليبم تصدت تن عيا تل ساخا.
 تلُ بارك تل ستتتتتتت ا تصح تتتتتتت    تحرماستتتتتتتاعا قعاتد   ت تلرقايا؛  ،ر   م؛ د 2023ا3ا9تلخ يس    تليبم -

 .تن باب تل رارباش بم اوا تشاد  تن هاطا تل،روت تإلساتعيلم  رطافت  تسربطن  132
ت تل  ،ا.   -  دعبت  تقاسيا لل شار ا فم تلف ا تل،ظيا  اأ
ش دأدتء ُ باركتل ستتتتت ا تصح تتتتت   تلدصتتتتت،ا تل ستتتتتربطنبو فم تةدما تصخيا ش تن تمر اةات ا لماتا   -

م م  عنا  تل ل   تلس بد   ب  تل بدواش دتا وسطقبس درح ا   
أببتبتتمش بم تتاوتتا تن حبت  تل،روت. دخوت تتتا وستتتتتتتتتتتتتت   عيتتا  

تل بريا  تل، ايش أده تل قرم بو صتتتتتتتتتتو   با ا   - تل ستتتتتتتتتتاخا 
  ش تلُ باركتل ستت ا تصح تت  ات  طقبستت ا أثناء تحرمام  تلك نا  بٍ

تل،يتتا      دع لتتش  ال تتاعتتا  تل يٍتت   تل رطافتتا عل  تستتتتتتتتتتتتتترروت



 

باحرماتم بلباس تلك نا تلربرتتم تصبيض باعربار   زيأا تنكايأا ش   تلُ باركتل ست ا تصح ت  تل، اي ضتا  
  شُ باركتل س ا تصح   تلدأده أتباع ا تل لبت  تلخاصا بتتتتتتتتتتتت ة نا تل يٍ   فم تل  ا تلشاقيا تن  

 بتيأا عات تل  ،ا دتلستتتتتت شش ستتتتتتلستتتتتتلا تمر اةا  دتحرماتا  تن   تلُ باركتل ستتتتتت ا تصح تتتتتت   ديشتتتتتت ا  
تل ستتت ا تصح تتت   تل ستتتربطنينش بم اوا هتتتاطا تل،روتش فم تمادلا لفاط تلستتتيطا  تلكاتلا عل   

 ش دتقسي م زتاميأا دتٍاميأا.تلُ بارك

 هدم وتهويد:
)ستتتتلطا أرتضتتتتمش بلاواش  -تبتصتتتت  آلا تل،روت دأذرعم تل خرلفا  

  ام تنازت تلفلسطينيين دتنشآت ا:  -حبت  عسٍايا دهاطا(
ت تن تل بتامم فم بلتا    3ا6ففم    -  تاتتش الاتفتا  تل،روت عتادأ

تلعيستتتتتتتتتتتبيا د،م دتدي تل بز. ففم تلعيستتتتتتتتتتتبيا  اتش الاتفا  
تل،روت بم تتتاوتتتا أعتتتاتدش   يا  تن حبت  تل،روتش تنشتتتتتتتتتتتتتتتتآ   
ستتتتتٍينا دبا ستتتتتا ش دالافش أرتطش زرتايا. أتا فم دتدي تل بز  

الاتفتتتتتا    ددو   تتتتتاتتتتتتش  تل نتتتتتاء تن  بتتتتت ري،تتتتتا  تنملين  تل،روت 
 تاخيص.

ا دزيا تصتن تلقبتم ق ر تتار بن  فيا تن تلقاترت  ف  - م قحاتر تل ميتتا تن تلعرتتاتءت  عل   صتتتتتتتتتتتتتت،تتو
تلفلستطينيينش ،يم أمم فم ستياب تقلي  تلر ت،يا بالرمتتن تع رتاتاوش  امش هتاطا تل،روت تبح   

لاش قل أو بن  فيا حار تل اتتتتتم حاتاأ فم  ام تنازت  ع ليا  تل ام فم تل ناطح تلفلستتتتتطينيا تل مر 
تل قاستيين خوت رتاتاوش دترماتا أذرع تل،روت لر  يا عادش تن تل،اعو  تلفلستطينيا فم تل لا  
تلقاو ا دفم بلا  ستتتتتتتتلبتو دفم ،م تلشتتتتتتتتيغ الات . دعل  تلا ا تن أو دح  تل ام والتم فم ستتتتتتتتياب  



 

بن  فيا تصخيا  تستتتت ا فم تالاليو تصدضتتتتاع فم تصرتضتتتتم تقلي   تلر تتتت،يا  تصتنمش قل أو حاترت   
 .تلُ باركتل س ا تصح   تلفلسطينياش خاصا تا تماا لم أذرع تل،روت فم 

 استيطان:
؛ بلاوا تل،روت تبتفح عل  تخطط لربستتتتيع تستتتتربطنا  مبف تيستتتتبو : دتفقش تلل نا  2023ا3ا7 -

تل مليا للرخطيط دتل ناء تلستتتريطامم لو،روت تإلستتتاتعيلم فم تلقاس عل  خطا لربستتتيع تستتتربطنا  
دبمستب صتميفا   آرتس   او تن تل قار   ش“مبف تستيبو  فم ال   تل ٍ اش النبب تل ا نا تل مرلا

قا تل ناحشتتتتتا فم  امبو تلثامما نا ا تل اضتتتتتمش دتا تالاليل ا بستتتتت ب زيار  تستتتتترشتتتتتار تصتن تلقبتم  ع
دتن تل ربحع أو تابط تلخطا تلماليا تلرم تاتتا تاعا هتتقا د    شتصتايٍم “اليك ستتبليفاو  قل  تلكياو

دفم تلبحش تلمالم ش   افا فناقيا تستتتريطامياش تستتتربطنا “مبف تستتتيبو  تع ،م ح تتتا تلماةا  275
عاعو  تستتتربطنا فم ت  ،ين ستتتٍنيينش  امش تصرط تلرم ستتتُر ن  علي ا    10تعيش  ناك ،بتلم  

نيتا تمت  ممتع حتامبمم لفرا  طبيلتاش دح ت  ممب عقتا تن تلمتتاو ،تادت رالت  أع تات   تلب،تات  تلستتتتتتتتتتتتتٍت
تلفلستطينم هتاتء تصرط ل نع تبستع تلمم تلي بديش فشتلش تل تفقا دتا هتاتء تصرط تن ح   رال   

 لي بدي “رتتم ليفم .تصع ات ت
صتتتتتتادحش تا تستتتتتت    ل نا تلرخطيط  فم بلاوا تل،روت بالقاس  م؛  2023ا3ا8رب،اء  فم  بم تص   -

تخططتا  بنتاء تستتتتتتتتتتتتتتريطتاميتا التا تا  بتال تا نتاش فم ال ت  أبب  يا دتل نطقتا    3تل مرلتاش أتسش عل   
  700ل قاتا عل  أرتضم تلبل ا دبيش الالش ب   بع ،بتلم  ما  تتتل نااياش دتنطقا ،اوقا تلميب 

د،ا  تستتتتتتتتتتريطامياش دآلف تصترار تل اب،ا. دي،ر ا   ت تل شتتتتتتتتتتادع تلخاتس تن  تطلع تل،ام تل اري 
دتن تيب ،ٍبتا تلي ين تل رطاف تلرم فرمش تلباب عل  ت تاتايم لل شتاريع تلستريطاميا.    2023

تخططا  تستتتتريطاميا الا ا ش   3لك تلل نا تل،روليا عل   دبمستتتتب تل  تتتتادر تل، اياش فقا دتفقش ت 



 

ي  الاتر   تشتت   تالالياش دتلر ا اش دبناء أباتا تستتريطامياش لرشتٍت
تستتريطامم ددو راتفم وف تت  النبب تلقاس تل مرلا عن ع ق ا  
فم تلاتتتتتتتتتتتتفا تلرابيا. ددفح تل  تتتتتتتتتتتتادرش وقع تل خطط تصدتش  

ع    فم  ت  بيب  ش فم ت  ع هتتتتتتتتتتتبتر Civic Centerتخطط  
تا مي وف ت  تلشتطا تلرابم تن تلقاس عن تلشتطا تلشتاحمش 
ديابط تل نطقا تل نببيا بالر  ع تلسريطامم  ةفار عر يبو ش  
دتل ؤر تلستتتتريطاميا فم هتتتت ات تا نا تلخلي . ديرطم تل خطط  

ددم أا    16تصدتش دبمستتتتب بلاوا تل،روت فإوو تستتتتا،ا ،بتلم  
،ر اش ،يم  دتقرا  تلخطا قلراء تنطقا تخ تتتتتتت تتتتتتتا  طايح ت

نم تستتتريطامم تن   د،ا  تستتتريطامياش   115طابقأا واتتتا   30ستتتي ا تلقطار تلخ يإ دإمشتتتاء باا ستتٍت
بين ا تمربي تلطبتبح تلستتتتتتتتفليا لل اا عل  تمات لو،رياالا  تل،اتا ددتال ا ت اريا أواتتتتتتتتا. دتنص  

دياا   د،ا  سٍنيا. أتا تل خطط تلثامم 42طابقأا واا  12تلخطا عل  قحاتا ت ن  تسريطامم تن 
نيين الا ا ن لل ستتتتتتتتتتربطنين تن   طابقأاش فبب طابقين ستتتتتتتتتتفليينش ب ا فم ذلك دتال ا   34باالين ستتتتتتتتتٍت

د،تا  تستتتتتتتتتتتتتتريطتاميتا. دبتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتا قل  ذلتكش ستتتتتتتتتتتتتتيرا تقتاوا    330ت تاريتا دتنتاطح ع ت ش دإال تالم  
فم تنطقا تلطابح تلستتتتتتفلمش عل  تل ستتتتتتربه تلخلفم تلبتحع بات ا   تخ تتتتتت تتتتتتا  لو،رياالا  تل،اتا  

تل،ام تلماليا دتلقطار تلخ يإ تل ي و اي تلعاتد لم لي تتت  ،اوقا تلميبتما . دتلخطا    هتتتبٍا تلنق 
ا تٍبمأا تن   ا تٍبمأا تن   30تلثالثاش تقاتتم بإمشتتاء باالين تستتريطاميين الا ا ن دباالأ   16طابقأا دباالأ

ا  د،ا  تستتتتتتريطاميا. قل  الامب ذلكش ددفقأا للخطاش ستتتتتتير  210طابقأا تشتتتتتت   دتال ا ت اريا دإال الم  
قمشتاء تا م رعاوا م اريا درياط أطفات دفاع ل ا م ت ر ،م د نيسش باإلضتافا قل  ت، ا لل شتا   



 

بين باالين تستتتتتتتتتريطاميين. دحات رعيس بلاوا تل،روت  تبهتتتتتتتتتيم ليبو ش قو  تل لاوا ستتتتتتتتتربتصتتتتتتتتت      
 تلسياسا ب اف قضافا أة ا عاد ت ٍن تن تلب،ات  تلسريطاميا .

 أخبار متفرقة:  
 قادتا فم تصرتضتتتم تلفلستتتطينيا تل مرلا فم تستتتر اتف تل،روت دتستتتربطنيمش دبمستتتب  تستتتر ا تل -

ع وأ    1177تا م ت،لبتا  فلستتتتتتتتتتطين  ت،ط   هتتتتتتتتتت ا  تلاتتتتتتتتتتفا تلرابيا دتلقاس تل مرلرين ممب  
آخاين. دبمستب   43تستربطنينش دإصتابا   8ش دأد  قل  تقر   2023تقادتأا فم هت ا هتبا اف ات ا  
ع ليا قطوب مارش    144 اضتتتم تا م ت،ط  هتتت ا تلشتتت ا تل

د   4د  دآليتتتتتا    9ع ليتتتتتا  ط،نش  تنشتتتتتتتتتتتتتتتتتتآ   ع ليتتتتتا  ،اب 
  عسٍايا.

تر تتتتتتتتتاعا تماتتتتتتتتتيات  تستتتتتتتتتربيا  تل،روت تصتنيا لشتتتتتتتتت ا   -
 بم   رتاتتتتتتتتاوش دتا و ٍن أو وما  خولم تن ت تتتتتتتت،ياش ففم

 شتتتتتتتتتتتتتتفتش دستتتتتتتتتتتتتتاعت  قعوم ع ايتا أو حتاعتا ،اس    3ا1  تصرب،تاء
ي  فاحا لل ستتتتر،ابين فم هتتتتاط ا تلمادد أتيا  ب ين حار تشتتتٍت

تلقاسش دأهتتتتار  تل تتتتم  تل، ايا قل  أو تلفاحا تل ا ا  تالتم فم  ر  تلربتات  تصتنيا فم تلقاس 
دتلاتتتتتتتتتتتتتتفتتا تلرابيتتا ش عل  أو  را تف،يتت   تت   تلب،تتا   خوت أ،تتات  تل،ن  فم تلقتتاس دتميط تتا ش  

د تصتاةن   تلُ باركتل ستتتت ا تصح تتتت  د شتتتتفش تل  تتتتادر تل، ايا أو ع   تلب،ا  تل ا ا  ستتتتيشتتتت    
مستتتتتتتتتاستتتتتتتتتا تصخاه . دتل ستتتتتتتتتر،اببو  ا عناصتتتتتتتتتا أتنيا قستتتتتتتتتاتعيلياش  رخف  أفاتد ا بالمي تل امم  تل

 تلفلسطينمش دينف دو ت ام أتنيا دتخ  تل ناطح تلفلسطينياش دخاصا فم تلافا تلرابيا.



 

عل  أثا قحاتر  تلكنيستتتتتتتتش  حامبو تا،ي  تصستتتتتتتتاه تلفلستتتتتتتتطينيين ت ن تلق  تستتتتتتتتاعات  تاليا تن   -
أفاالش ستتتلطا     3ا5نياش باأ  ستتتلطا  تل،روت برنفي    ت تلقامبو تل اعاش ففم  تلستتتلطا تلفلستتتطي 

عاتأا فم ستتتتتتتت بو تل،روتش دأب،اتم عن    20تل،روت عل  تصستتتتتتتتيا تنيا تلاال مش تل ي أتاتتتتتتتت   
نم فم تا نا ،يفا فم تلاتخ  تلفلستتتتتطينم تل مر ش قل  تا نا تلخلي  فم تلاتتتتتفا تلرابيا.   تٍاو ستتتتٍت

اال م أدت أستتتتتتيا تط ح عليم ستتتتتتلطا  تل،روت تلقامبو تل ا ا تل ي صتتتتتتادب عليم  دُي،او تصستتتتتتيا تل
  .2023ا2ا28 تلكنيسش  فم 

 بتصت  تخططاتم    تل،روت تإلستاتعيلم  تلشتيغ عٍاتا صت اي: -
دتمتادلتتمش فم تمتادلتا إلضتتتتتتتتتتتتتتفتاء  تل تتتتتتتتتتتتتتبرتا تلي بدوتا  عل  

 .ُ باركتل س ا تصح    تل
تم ا ستاما    ُ باركتل ست ا تصح ت   تلتل،روت  ب،ا خطيب   -

 .حاب  للر ا ا  تلُ باركتل س ا تصح   أس بعأا عن  
تصستتتتتتاه تستتتتتتر ادو فم خطبتت ا تلناتتتتتتاليا دتل،ر اا لليبم   -

ت عل  قالاتءت  قدتر  تلست بو دتلبزيا  23تلتتتتتتتتتتتتتتت  عل  تلربتلمش ردأ
 بمٍبتا تل،روت ق ر ار بن  فيا بمق ا.  تل رطاف  

ش أ،ٍاتأا تخرلفا بالستتتتتتتتت ن بمح    تن  3ا5أصتتتتتتتتتار  تمٍ ا تل،روت تإلستتتتتتتتتاتعيلمش  بم تص،ا   -
 ت ،ب دتنيب خالا صبا ش دتا تالالي  تمٍ ا دتلا  ا خالا صبا ش ،ر  تلش ا تلقادم. 

قباتتتتا تل،روت ،يم وستتتتر اف تل،روت تلنستتتتاء  ،قبب تلفلستتتتطينيا  فم تليبم تل،ال م لل اأ  فم -
ٍو    ت تلفلستتتتتتتتتتطينيا  بالقر  صتفم تصستتتتتتتتتتبابش دتلعرقات دتلرنكي  دتلماتاو تن تلمقبب ،يم   وشتتتتتتتتتت

تلستتتر اتف ستتتياستتتا ثابرا و،ر ا ا تل،روت قت،امأا فم ضتتتاب أ،ا أ او أر او تل  ر ع تلفلستتتطينمش  



 

تل،الا باليبم تل،ال م لل اأ  ديطالب بر ٍين اش  إلض،افم دإخااعم. دذلك فم تلبحش تل ي ومرف  فيم  
 دت،راتت ا دإعطاع ا ،قبح ا.

ا أستت بع تلقاس ف،الي   ابا تل  ناستتين فاع مابلسمقأحاتش  -
دتقيا ت،اط تقاستتتتتم ت يمش    دتستتتتت،ا  ب شتتتتتار ا تلستتتتتنبي 

عاد تقاَّر تن فادع  دبماتبر أعاتاء تلنقابا دعاعوت ا د 
يتتا  ل تتا  أستتتتتتتتتتتتتت بع  ش ف،تتالفم فلستتتتتتتتتتتتتتطين  بتتا تصخاه اتلنقتت 

 .دتل رارتلكبار   تسر اف
دصتتتتتتتتتت  تلقاعا تلستتتتتتتتتتابح لشتتتتتتتتتتاطا تل،روت فم تلقاس  -

 عاوا تلخ ا  ت اتأا ش دتل ي  لا  ار  يا تستماحم  دزيا أتن تل،روت ق ر ار بن  فياش ب  تل مرلا  واع 
   بن  فيا  بشتتتالو  ام تل نازت فم تلقاس تأي هتتتمء  ر،لح بالشتتتاطا فم ،ياتم . دحا دصتتت  حاتر 

 سرؤدي لمالع تمرفاضا الا ا .
 

 تمر  ... 


