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 2011-2014أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى 

 .جماعات ييودية توزع صورة لقبة الصخرة، وتنصب عمييا العمم اإلسرائيمي 18/2/2011
 .نصب كاميرات مراقبة جديدة عمى باب األسباط في القدس المحتمة 19/2/2011

فرق من شرطة ومخابرات االحتالل تقتحم المسجد األقصى عمى مدار يومين، وتتجول في ساحاتو،   3/3/2011 و 2
 .وتدخل المسجد القبمّي وقّبة الصخرة بيدف التقاط الصور وجمع المعمومات

 .االحتالل يعتقل ثالثة مصمين في المسجد األقصى ويعتدي عمى آخرين 13/3/2011
 .محاولة مستوطن مسّمح اقتحام المسجد األقصى 20/3/2011
 .مجموعة من الييود المتطرفين يقتحمون األقصى 3/4/2011

 . مستوطنون يقتحمون المسجد األقصى 18/4/2011
 .األقصى، الغوانمة، والسمسة: حمقات رقص عمى بوابات 20/4/2011

7/6/2011 
يقتحم المسجد األقصى عمى رأس مجموعة  (عضو برلمان االحتالل عن الكتمة الوطنّية)ميخائيل بن آري 

، ولتشجيع الييود عمى اقتحام المسجد "المعبد"من عشرات المستوطنين؛ بيدف الترويج لفكرة بناء 
  . األقصى دون خوٍف من األمن أو الحاخامات

  21/3/2011 و 17
شرطة االحتالل تقتحم ساحات المسجد األقصى، وتصّور كاّفة المرابطين في المسجد، والمشاركين في 

 .مصاطب العمم؛ وترسم خارطًة ألماكن تجمعيم، وتوزعيم عمى ساحات المسجد ومبانيو

20/4/2011 
أحد جنود االحتالل ُيمقي قنبمًة حارقًة عمى المنطقة الحرجّية شرق المسجد األقصى، والمصّمون يتمكنون 
 .من منع اندالع حريق كان سيحدث جّراء ذلك، وشرطة االحتالل تقتحم المسجد إثر الحادث إلخفاء آثاره

27/4/2011 
فرقة مشبوىة من الميندسين المستوطنين، يحممون خرائط عن الييكل المزعوم، تقتحم المسجد األقصى، 

 .وتنظم جولة طويمة في أنحاء منو

28/4/2011 
مجموعة كبيرة من المجندات يقتحمن المسجد األقصى؛ بيدف إجراء مناورة، في حال حدوث اشتباك مع 

 .المصمّيات الفمسطينّيات داخل المسجد األقصى

30/4/2011 
مجموعات ييودية متطرفة تقوم بمحاوالت متعددة القتحام المسجد األقصى، عند باب القطانين، وتؤدي 

 . الشعائر الدينية الييودية عند ىذا الباب
 .مجموعة من المخابرات اإلسرائيمية تقتحم األقصى بمباس فاضح 29/4/2001
 .قوات االحتالل تقتحم ساحات األقصى، وتيدد باعتقال حراسو 9/5/2011

 .مستوطنون يقتحمون األقصى 10/5/2011

1/6/2011 
المستوطنون ينظمون مسيرات استفزازية في القدس المحتمة وفي البمدة القديمة بالقدس، وحول أبواب 

 مستوطن 200 الحتالل شرقي القدس، و44األقصى الخارجية؛ لمناسبة احتفال االحتالل في الذكرى الـ 
 . يقتحمون المسجد األقصى

 ".البواكير العبري- عيد الشفوعوت" جماعات ييودية تقتحم المسجد األقصى بمناسبة  7/6/2011
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 .مستوطنون يقتحمون المسجد األقصى ويسكبون الخمر في ساحاتو 8/6/2011
 ".عيد شفوعوت" مستوطنون يقتحمون األقصى في آخر أيام  9/6/2011

 .قوات االحتالل تعتدي عمى المصمين في المسجد األقصى 10/6/2011
 .في المسجد األقصى" سمطة اآلثار اإلسرائيمية"جوالت مشبوىة لممخابرات اإلسرائيمية ومدير  21/7/2011
 .يقتحمان المسجد األقصى" سمطة اآلثار"مستشار الحكومة اإلسرائيمية ومدير 24/7/2011
 .شبان مقدسيون يتصدون لمحاولة مستوطنين اقتحام المسجد األقصى 31/7/2011

6/8/2011 
اقتحمت قوات معززة من جيش االحتالل اإلسرائيمي المسجد األقصى المبارك؛ حيث حاصرت المصمى 

وقد تم االقتحام بحجة مخالفة أوامر شرطة االحتالل، . القبمي قبل اقتحامو، وأخرجت المعتكفين فيو بالقوة
 .والتي تقضي بمنع تواجد أي مسمم داخل المسجد األقصى من بعد صالة العشاء وحتى صالة الفجر

7/8/2011 
" ذكرى خراب الييكل" من أفراد الجماعات الييودية والمستوطنين يقتحمون المسجد األقصى في 250

 .المزعوم
 .المزعوم" ذكرى خراب الييكل"الجماعات الييودية والمستوطنين يقتحمون المسجد األقصى في  9/8/2011

  . مواجيات في باب العمود في القدس؛ عمى خمفية منع المصمين من دخول المسجد األقصى 19/8/2011

اعتدت قوات االحتالل عمى جموع المصمين الذين احتشدوا عمى بوابات البمدة القديمة من القدس، بعد أن  20/8/2011
 .منعوا من الدخول إلى المسجد األقصى

21/8/2011 
منعت سمطات االحتالل اإلسرائيمي، إدخال وجبات السحور إلى المعتكفين داخل المسجد األقصى 

المبارك، في حين أغمقت كافة األبواب المؤدية إلى ساحات المسجد، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة 
 .في شوارع البمدة القديمة وأزقتيا

 .مستوطنون ييود يقتحمون المسجد األقصى بحراسة شرطة االحتالل 4/9/2011
 .شرطة االحتالل تعتقل مستوطنين اقتحما األقصى وفمسطينيًا تصدى ليما بالتكبير 12/9/2011

13/9/2011 

افتتحت سمطات االحتالل اإلسرائيمي رسمًيا نفقا جديًدا، يمتد من حي وادي حموة ببمدة سموان، إلى المسجد 
ويذكر أن النفق يمتد من مدخل حي وادي حموة، ويمضي شمااًل باتجاه .  متر تقريًبا200األقصى، بطول 

المسجد األقصى؛ مخترقا سور البمدة القديمة في القدس المحتمة؛ ليصل إلى حدود الجدار الغربي الجنوبي 
لممسجد األقصى في منطقة حائط البراق، ويتم الخروج منو عبر فتحة واقعة في منطقة القصور األموية، 

 .بالقرب من ساحة البراق
 .االحتالل يتعّمد إدخال السياح األجانب إلى المسجد األقصى بمباس فاضح 14/9/2011

18/9/2011 

داىمت مجموعات ييودية صغيرة ومتتالية المسجد األقصى المبارك، وتجولت برفقة قوة معززة من شرطة 
االحتالل في باحاتو وأروقتو، في ظل انتشار عسكري مكثف، في محيط بواباتو الخارجية، وفي القدس 

القديمة؛ فيما شرعت شرطة االحتالل بإدخال مجموعات صغيرة من عناصر المتطرفين الييود، من باب 
 ".برنامج السياحة األجنبية"المغاربة ضمن ما تسميو 

مجموعات ييودية تقتحم األقصى، واالحتالل يعتقل اثنين من المصمين حاوال التصدي القتحام المتطرفين  19/9/2011
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 .الييود

21/9/2011 

أمرت شرطة االحتالل، المتمركزة داخل المسجد األقصى المبارك، عمال األوقاف اإلسالمية في المسجد، 
التي نصبتيا األوقاف " الشوادر"بإزالة مكان خصصتو األوقاف لتجميع القضبان الحديدية الخاصة بـ

اإلسالمية، في باحات المسجد األقصى، أيام شير رمضان لحماية المصمين من أشعة الشمس؛ إذ تعّد 
سمطات االحتالل وأذرعيا، وخاصة بمديتيا اليمينية في القدس، ساحات وباحات المسجد األقصى الفارغة، 

مرافق وساحات عامة، ضمن مسؤولية البمدية؛ وبموجب ذلك، ال تسمح لدائرة األوقاف العمل فييا، إال 
ذن مسبق  .بشروط وا 

 .خمسين مستوطنًا يقتحمون المسجد األقصى، وقوات االحتالل تضّيق عمى النساء في األقصى 26/27/9/2011

28/9/2011 
اعتقمت شرطة االحتالل المتمركزة داخل المسجد األقصى المبارك، سيدة فمسطينية، من داخل أراضي 

مسطبة أبو "م، من طالبات العمم؛ بعد رفضيا المثول ألوامر الشرطة، بعدم التواجد قرب 1948عام 
 .، القريبة من باب المغاربة"بكر

5/10/2011 

 مستوطن وأفراد من الجماعات الييودية المسجد األقصى؛ في محاولة ألداء شعائر دينية 200اقتحم نحو 
وأقدمت قوات االحتالل اإلسرائيمي عمى تطويق حمقات مصاطب العمم في المسجد األقصى . ييودية

المبارك، واعتقال أربعة من طالب المصاطب؛ ألنيم قاموا بالتيميل والتكبير احتجاجًا عمى دخول 
 .المستوطنين

 .جماعات ييودية تقتحم المسجد األقصى 11/10/2011
 .فيو" طالب مساطب العمم"مستوطنون يقتحمون األقصى، وقوات االحتالل تضّيق عمى  16/10/2011
 .مجموعات ييودية تؤدي شعائر تممودية عند باب القطانين 21/10/2011
 .إخطار بيدم جسر باب المغاربة خالل شير 25/10/2011
 .عناصر من الشاباك تقتحم المسجد األقصى 29/11/2011
 .االحتالل يأمر بإغالق جسر باب المغاربة المؤدي لممسجد األقصى 8/12/2011

 .االحتالل يغمق جسر باب المغاربة المؤدي لممسجد األقصى 12/12/2011
 .االحتالل يعيد فتح باب المغاربة، ويدخل عشرات المتطرفين لؤلقصى 14/12/2011
 .الييودي" عيد األنوار" مستوطنونًا يقتحمون المسجد األقصى، تزامنًا مع 140 22/12/2011
 .مسيرة استفزازية لممتطرفين الييود في محيط المسجد األقصى في البمدة القديمة 26/12/2011

3/1/2012 

قامت قوات االحتالل اإلسرائيمي بنصب كاميراتي مراقبة ورصد داخل المسجد األقصى، وبالتحديد عند 
وىذه الكاميرات . باب المغاربة من الداخل؛ لمتضييق عمى المصمين داخل المسجد األقصى وتخويفيم

تكشف مساحات واسعة من المسجد األقصى المبارك، خاصة في منطقة الجامع القبمي المسقوف، 
ومصمى المتحف اإلسالمي، ومنطقة الكأس، ومسطحات المصمى المرواني؛ كما تكشف بشكل ممحوظ 

عدًدا كبيًرا من مساطب العمم المنتشرة في الناحية الغربية والجنوبية والوسطى من المسجد األقصى 
 .المبارك؛ ما يجعل المصمون تحت المراقبة الدائمة في كل حركاتيم وسكنتاىم داخل المسجد األقصى



 

4 
 

5/1/2012 

عّممت قوات االحتالل اإلسرائيمي صورة لممسجد األقصى المبارك، وقد أزيمت من حولو قبة الصخرة، 
وىي التسمية التممودية لممسجد األقصى خالل فترة )' جبل المعبد'مدعية أن ىذه الصورة تمّثل ما أسمتو 

" المرجعية الدينية"أن ما تسمى بـ: العبرية، وقالت' ىآرتس'وقد نشرت ذلك صحيفة . (الييكل الثاني
' عيد األنوار'، عممت شرائح من الصور اإلرشادية عمى ضباط الجيش، بمناسبة (ىربانوت ىتسفئيت)

، تضمنت مقااًل ومسابقة 'عيد البطولة الييودية'الييودي، وظير في إحدى الشرائح توصيف لما يسمى بـ
مع اليونانيين، وظير في الخمفية صورة حديثة لحائط البراق ' الييود المكابيم'وصفت ما أسمتو صراع 

إلى أن أوساطا في جيش االحتالل ادعت أن ' ىآرتس'ولفتت . والمسجد األقصى دون ظيور قبة الصخرة
استعمال ىذه الصورة الممنتجة جاء لتوضيح األحداث في تمك الفترة التاريخية؛ حيث أن قبة الصخرة لم '

؛ فيما زعم الناطق باسم الجيش أن ىذه العروض من الصور الممنتجة المذكورة، إنما 'تكن قائمة آنذاك
تصف القدس في عيد الييكل الثاني، حيث لم تكن قبة الصخرة قائمة، ولذلك لم تكن حاجة لظيورىا 

 .بالصور المذكورة

7/1/2012 

بدأت سمطات االحتالل اإلسرائيمي محاوالت لنزع األراضي من المواطنين الفمسطينيين، بنصب العديد من 
 دونًما من أراضييم في المنطقة الشمالية لبمدة سموان، 20عمى مساحة  ( قبًرا50نحو )القبور الوىمية 

التي تقع بين البمدة والمسجد األقصى المبارك؛ وذلك لفصل المنطقة عن أسوار المسجد األقصى؛ إلقامة 
حدائق تممودية تتصل مع بعضيا في المنطقة ومتحف ييودي بمساحة ثالثة آالف متر مربع، لترتبط في 

بحي رأس العمود بسموان، وبحي الطور وبالمسًتوطنتْين برأس العمود ' الييودية'جزء من المشروع بالمقبرة 
 .؛ ولتشكيل حمقة متقدمة من الطوق حول البمدة القديمة والمسجد األقصى(معاليو ىزيتيم، ومعاليو دافيد)

8/1/2012 

اقتحمت مجموعة من جيش االحتالل اإلسرائيمي، برفقة أحد أفراد المخابرات، المسجد األقصى المبارك 
بمباسيا العسكري، ونظمت جولة مشبوىة في أنحاء متفرقة منو، وسط حالة استنفار وحراسة؛ ما يشكل 

اعتداء سافًرا يضاف إلى سمسمة االعتداءات المتواصمة عمى المسجد األقصى، وتمييًدا العتداءات 
 .ومكيدات تدبر لتيديد مستقبل المسجد األقصى المبارك

12/1/2012 
اقتحمت مجموعة مكونة من خمسة عشر جندًيا من جنود االحتالل بمباسيم العسكري المسجد األقصى 
المبارك من جية بوابة المغاربة، برفقة حمايات وحراسات شرطية معززة، وبرفقة أحد ضباط مخابرات 

 .االحتالل

9/2/2012 
 من ضباط المخابرات وكبار المسؤولين في الجيش اإلسرائيمي المسجد األقصى المبارك من 12اقتحم 

باب المغاربة، ثم دخموا المصمى المرواني، ثم توجيوا نحو قبة الصخرة وتجولوا في ساحاتيا، بالتزامن مع 
 .اقتحام المستوطنين لؤلقصى ألداء الطقوس الدينية والتممودية داخمو

15/3/2012 

المسجد األقصى المبارك، بمرافقة مجموعة  (وىو أحد قيادات حزب الميكود)اقتحم المدعو موشيو فايجمين 
تجول المقتحمون في أنحاء المسجد . من المستوطنين، وبحراسة قوات االحتالل، وتحت غطاء من السرية

وكان . األقصى وىم يؤدون الصموات الييودية والشعائر التممودية في أكثر من موقع في المسجد األقصى
 . أحد المقتحمين يحمل خارطة تظير صورة الييكل المزعوم مكان قبة الصخرة
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25/3/2012 

وىي مقبرة إسالمية )انتيك متطرفون ييود حرمة مقبرة باب الرحمة واقتحموىا من الجية الشرقية، 
وذلك في مسعى ألذرع االحتالل المتمثمة بالمستوطنين ومنظمات . (مالصقة لجدار المسجد األقصى

وأذرع في أروقة المحاكم اإلسرائيمية؛ ' أرييو جينغ'ورئيسيا ' منظمة أرض إسرائيل الكاممة'تيويدية منيا 
وىو الجزء الواقع في أقصى جنوب شرق )لتحويل جزء من مقبرة باب الرحمة إلى حديقة تممودية، 

 متطرًفا ييودًيا بأداء شعائرىم الدينية التممودية والقفز والرقص عمى مقابر 20وقام نحو . (المقبرة
 .نيروخ، وأبو صبيح: وحطموا خالل ذلك شاىدين لقبرين من عائمتي. المسممين في مقبرة باب الرحمة

28/3/2012 
 من جنود االحتالل بزّييم العسكري، وعدد من المستوطنين المسجد األقصى المبارك من 100اقتحم نحو 

جية باب المغاربة، وقاموا بجوالت في أنحائو ومرافقو؛ فيما حاول المستوطنون أداء صموات وشعائر 
 .ييودية في باحاتو

31/3/2012 
بيدم المسجد األقصى  (آري ألداد)بالكنيست " االتحاد القومي"طالب النائب اليميني المتطرف عن حزب 

صرار، ودون االلتفات إلى أي مصاعب سياسية  زالة كل المساجد الموجودة في القدس فوًرا وبكل عزم وا  وا 
  .أو دولية تعرقل ذلك؛ من أجل بناء الييكل الييودي، الذي ال يمكن بناؤه في ظل وجود المسجد األقصى

8/4/2012  
 مستوطًنا ساحات المسجد األقصى من جية باب المغاربة بالتزامن مع عيد الفصح 75اقتحم نحو 

 مستوطًنا، وأقاموا حمقات رقص وغناء عند مدخل باب 13الييودي؛ فيما اقتحم المسجد في اليوم ذاتو 
 .السمسمة، الذي يعد أقرب باب لممصمى القبمي بالمسجد األقصى

11/4/2012 

تعرض مجموعة من حراس المسجد األقصى المبارك العتداء مجموعة من المستوطنين، حاولوا اقتحام 
باحات المسجد األقصى؛ األمر الذي أدى إلى عراك باأليدي بين الحراس والمستوطنين، تدخمت عمى إثره 

، بدخول باحات ( مستوطناً 30وعددىا نحو )شرطة االحتالل اإلسرائيمي التي سمحت لممجموعة، 
 ".السياحة األجنبية"األقصى تحت بند 

23/4/2012 

، طافوا في مسيرة ليمية قبالة أبواب المسجد األقصى، تحت 'إل ىار ىمور' من أفراد منظمة 200نحو 
. ، ورددوا شعارات عنصرية تدعو لقتل العرب'نعود إلى جبل الييكل، نبني الييكل ونذبح القرابين'عنوان 

في البمدة  (الواد)وانطمقت المسيرة في الساعة السابعة مساء، من ساحة البراق، واتجيت صوب حارة 
 .'القديمة، وتنقمت بمحاذاة أبواب المسجد األقصى من الجية الغربية ثم الشمالية

20/5/2012 
؛ في حين (وىو أحد البوابات الرئيسية لممسجد األقصى المبارك)' باب الحديد'أغمقت قوات االحتالل 

 متطرف ييودي المسجد األقصى المبارك، يتقدميم الحاخام المتطرف إسرائيل أرئيل، وأدوا 90اقتحم نحو 
 .طقوس دينية بحماية شرطية معززة

21/5/2012 
اقتحمت مجموعة من جنود جيش االحتالل، المسجد األقصى في مجموعات صغيرة، من جية باب 

المغاربة، بحماية وحراسة قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل، وذلك بما يشبو 
 .إلى حد كبير أجواء التدريبات

25/6/2012 
 عنصرا من قوات البحرية اإلسرائيمية وعضوي كنيست، المسجد األقصى المبارك وتجولوا في 57اقتحم 
 .ساحاتو
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 سائًحا؛ المسجد األقصى، خالل فترة 1029 مستوطًنا، و60 ضابًطا وجندًيا إسرائيمًيا، و186اقتحم  9/7/2012
 .السياحة الصباحية من باب المغاربة

المسجد األقصى المبارك ، برفقة عشرات  (بيني غانتس)اقتحم رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيمي  18/7/2012
 .الجنود والحاخامات، وأدوا طقوس دينية

 مستوطًنا باستباحة المسجد األقصى المبارك، وتنظيم ما يشبو االقتحام الجماعي المتتالي، مع 120قام  25/7/2012
 .تقديم الشروح الدينية والتممودية وأداء بعض الطقوس والصموات الييودية

26/7/2012 
 معتكًفا قيام الميل 20اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيمي المسجد األقصى المبارك خالل أداء نحو 

بالمسجد القبمي، وأجبرتيم عمى الخروج منو، ونفذت عممية تمشيط داخل باحاتو قبل إغالق بواباتو 
 .الخارجية حتى ساعة صالة الفجر

26/7/2012 
أعمنت شرطة االحتالل أنيا ستواصل فرض قيودىا عمى المصمين الذين يرغبون في الصالة في المسجد 

 .األقصى في الجمعة الثانية من رمضان

23/7/2012 
اقتحمت، مجموعات من الييود المتطرفين، يزيد عددىا عن األربعين عنصًرا، المسجد األقصى المبارك، 

من كال -فيما اقتحم جنود االحتالل . يتقدميا حاخامات تولوا الشرح لممتطرفين حسب الرواية التممودية
 .بمباسيم وزييم العسكري، المسجد األقصى من بوابة المغاربة، وتجولوا في باحاتو ومرافقو- الجنسين

 

 250حررت شرطة االحتالل، مخالفات مالية ألصحاب سيارات المصمين في األقصىقيمة كل منيا 
وبررت شرطة االحتالل ىذه . شيقاًل، وذلك خالل توقفيا في شارع نابمس القريب من أسوار مدينة القدس

المخالفات بالوقوف بأماكن محظورة، رغم أن المقدسيين وخاصة من سكان القدس القديمة اعتادوا عمى 
 . ركن مركباتيم وسياراتيم في ساعات المساء في ىذا الشارع

9/8/2012 
اليميني المتطرف، مقترح قانون " ىايحود ىميؤومي"، من حزب "أريو الداد"قدم عضو الكنيست اإلسرائيمية 

 . لتقسيم األقصى والسماح لمييود بالصالة فيو في أيام معينة، يمنع المسممون خالليا من دخولو

6/9/2012 
المسجد األقصى برفقة مجموعة من ' موشيو فيجمين'اقتحم مرشح حزب الميكود السابق لرئاسة الحزب 

المستوطنين دخموا من باب المغاربة، واتجيوا قبالة الجامع القبمي المسقوف وحاولوا أداء بعض التمتمات 
 .'التممودية، ثم تجولوا في أنحاء المسجد، خاصة في جية المصمى المرواني والناحية الشرقية من األقصى

 . عنصرًا من عناصر مخابرات االحتالل الجامع القبمي30اقتحمت مجموعة من  6/9/2012

10/9/2012 

نظم المستوطنون حفاًل راقًصا وصاخًبا، استمر حتى ساعات متأخرة من الميل، وشارك فيو مئات الييود، 
سرائيمية، وذلك في منطقة  المالصقة لجدار المسجد األقصى الجنوبي؛ " القصور األموية"وفرق أجنبية وا 

زعاج  فيما اعتمى صوت الموسيقى والغناء خالل صالتي المغرب والعشاء ما أدى إلى التشويش وا 
وقد تركزت االحتفاالت بشكل أساسي خمف محراب المسجد األقصى . المصمين باألقصى المبارك

 .والمصمى المرواني

12/9/2012 
اقتحم أكثر من ثالثين مستوطنا، المسجد األقصى من جية باب المغاربة بحماية شرطة االحتالل 

 .اإلسرائيمي، وتجولوا في باحاتو ومرافقو، ألداء طقوس وشعائر تممودية
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 . ، المسجد األقصى، وحاول أداء طقوس دينية'كريات أربع'اقتحم مستوطن من مستوطنة  25/9/2012

27/9/2012 
وىو من طالب  )اعتقمت شرطة االحتالل المتمركزة داخل المسجد األقصى المبارك، الشاب سامر غزاوي 

، كما أخرجت من المسجد ستة طالب آخرين؛ فيما تجولت مجموعات من (حمقات العمم في المسجد
 .المتطرفين الييود والسياح األجانب في باحات المسجد األقصى ومرافقو وسط حراسات مشددة

2/10/2012 
 50، المسجد األقصى المبارك برفقة نحو (من قيادات حزب الميكود)' موشي فيجمين'اقتحم المتطرف 

وأدى الجميع شعائر وطقوس تممودية في باحات المسجد، وسط . (الحاخامات )مستوطًنا وعدد من
 . حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل

4/10/2012 

اقتحمت مجموعة من المتطرفين الييود المسجد األقصى وقام أفرادىا بأداء طقوس وشعائر تممودية في 
باحة قبة الرحمة، تحت رعاية وحماية شرطة االحتالل التي اعتقمت ستة مصمين، من بينيم طفل قاصر، 

وأحد حراس المسجد األقصى، وذلك خالل مواجيات واشتباكات باأليدي بين المصمين الذين تصدوا 
  .لممستوطنين في األقصى، وبين شرطة االحتالل التي وفرت الحماية ليم

5/10/2012 
 من المصمين، والصحفيين، في باحات المسجد األقصى المبارك، بعد بعد أن اقتحمو المئات 17أصيب 

حيث ىاجموا المصمين باليراوات . من عناصر شرطة االحتالل وحرس الحدود عقب صالة الجمعة
 .والقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيمة لمدموع، إضافة إلى األعيرة المعدنية المغمفة بالمطاط

7/10/2012 
اعتقمت شرطة االحتالل المتمركزة داخل المسجد األقصى المبارك، خمسة شبان وحولتيم إلى مركز 

 متطرفًا دخول باحاتو ألداء طقوس 92في باب الخميل بالقدس القديمة، كما سمحت لـ ' القشمة'التحقيق 
 .تممودية

13/11/2012 
أحد موظفي - أحد بوابات المسجد األقصى المبارك- أوقفت شرطة االحتالل المتمركزة عمى باب األسباط

 .، ومنعتو من دخول المسجد دون مبررات(طارق اليشممون)دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 

3/3/2013 

لمنساء داخل " مصاطب العمم"اعتدى ضابط من شرطة االحتالل اإلسرائيمي عمى المشاركات في حمقة 
باحات المسجد األقصى المبارك، وركل القرآن الكريم بقدمو، وأسقطو عمى األرض؛ بيدف عدم السماح 
لين بالرباط داخل المسجد األقصى، وخاصة من جية باب المغاربة الذي تستخدمو سمطات االحتالل 

 .إلدخال المستوطنين والسياح

4/3/2013 
حاول صبيحة اليوم االثنين اقتحام وتدنيس " موشي فيجمين"عضو الكنيست والقيادي في حزب الميكود 
؛ غير أن حراس األقصى والمصمين وطمبة "حصانتو البرلمانية"مسجد قبة الصخرة المشرفة، مستغال بذلك 

 . العمم في األقصى تصدوا لو ومنعوه من ذلك، وأجبروه عمى الخروج خارج حدود المسجد األقصى

6/3/2013 

صابة المواطن ناصر ممحس . اشتباكات باأليدي مع مستوطنين في باحات المسجد األقصى المبارك وا 
، من سكان حارة باب حطة في البمدة القديمة بالقدس المحتمة؛ بعد أن دفعو شرطي إسرائيمي؛ ( عاما48)

في حين خمع أحد أفراد شرطة االحتالل حجاب إحدى طالبات العمم بعدما حاولت الدفاع عن نفسيا في 
 .وجو مستوطن صّوب كاميرتو نحو وجييا عن مسافة قريبة

 طالبة من المواتي يتمقين 50منعت شرطة االحتالل المتمركزة عمى بوابات المسجد األقصى المبارك، نحو  7/3/3013
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تعميمين ضمن حمقات العمم المنتشرة في باحات المسجد األقصى من دخول المسجد، في حين احتجزت 
 .بطاقات عدد آخر من الطالبات إلى حين خروجين من المسجد

اقتحمت مجموعات مصغرة ومتتالية من المستوطنين المسجد األقصى من جية باب المغاربة، برفقة  7/3/2013
 . حراسات مشددة من شرطة االحتالل

 مواطنين بينيم مسعف؛ إثر 4 مواطًنا باالختناق بالغاز المسيل لمدموع، واعتقل 60أصيب أكثر من  8/3/2013
 . اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيمي، المسجد األقصى المبارك

15/3/2013 
موشيو )تصدى حراس المسجد األقصى المبارك، لمحاولة عضو الكنيست والقيادي في حزب الميكود 

 .اقتحام المسجد األقصى المبارك من باب السمسمة في القدس القديمة، ومنعوه من الدخول (فيجمين

23/3/2013 
حاول ثالثة مستوطنين اقتحام المسجد األقصى المبارك، ووصموا باب المطيرة فيو حيث يتوضأ 

 .المصمون، وذلك بعد تسمميم أسطح المنازل في منطقة باب السمسمة في القدس القديمة

25/3/2013 
 مستوطنا إسرائيمًيا حرمة باحات الحرم القدسي الشريف عبر باب المغاربة، وأدوا فييا 20استباح حوالي 

 .طقوسًا تممودية برفقة وحماية عناصر شرطة االحتالل

27/3/2013 
يحاول اقتحام المسجد األقصى المبارك من " موشيو فيجمين"نائب رئيس الكنيست اإلسرائيمية المتطرف 

 .باب المغاربة، لتقديم ما أسماه قرابين لمناسبة عيد الفصح العبري في باحات المسجد

28/3/2013 
ما يزيد عن التسعين مستوطنا اقتحموا األقصى، وتجولوا في باحاتو ومرافقو، وخاصة في المنطقة 

التي تقع بين باب األسباط والُمصمى المرواني، وحاولوا أداء شعائر وطقوس 'الُحرش'المعروفة باسم 
 .تممودية

31/3/2013 
 مستوطنا باحات المسجد األقصى من باب المغاربة، بحماية شرطة االحتالل، ووحدات 280اقتحم 

المستعربين؛ ما أدى إلى اندالع مواجيات مع المواطنين، أسفرت عن إصابة عدد منيم، واعتقال عدد 
 .آخر

1/4/2013 
منعت شرطة االحتالل المتمركزة عمى بوابات المسجد األقصى المبارك، دخول مجموعة من طالبات 

' القشمة'حمقات العمم إلى المسجد األقصى، وطمبت منين مراجعة مركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم 
 .في منطقة باب الخميل بالقدس القديمة

 مستوطًنا ساحات المسجد األقصى 30 جندًيا من جيش االحتالل اإلسرائيمي وأكثر من 80اقتحم نحو    22-4-2013
 المبارك من جية باب المغاربة، برفقة حراسات معززة بعناصر الوحدات الخاصة  من شرطة االحتالل

إن مجندين ومجندات تقدميم أحد المرشدين قاموا بجولة في : 'وفا'وقال أحد العاممين باألقصى المبارك لـ.
باحات ومرافق األقصى وسط حراسات مشددة، إلى جانب اقتحام ثالثين مستوطًنا لممسجد منذ ساعات 

ويتواجد عدد من طمبة مدارس القدس المحتمة وطمبة . الصباح عبر عدة مجموعات صغيرة ومتالحقة
  . حمقات العمم، وعدد من المصمين في المسجد وساحاتو ومرافقو المختمفة

سادت مدينة القدس المحتمة، وخاصة البمدة القديمة ومحيطيا، أجواء شديدة التوتر وسط استنفار وانتشار   8-5-2013
واسع لجنود وشرطة االحتالل؛ لتأمين الحماية والحراسة آلالف المستوطنين الذين يستعدون الختراق 
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وتصل ذروة احتفاالت  .' توحيد القدس' لما يسمى 46القدس القديمة بمسيرات ضخمة في الذكرى الـ 
المستوطنين ساعات عصر اليوم بمسيرات يرفع فييا المشاركون والمشاركات األعالم اإلسرائيمية، 

ويطوفون ببوابات البمدة القديمة، وييددون باجتياح المسجد األقصى، لفرض السيادة الييودية الكاممة عميو 
وكان . ، وتختتم بميرجان ليمي حاشد في منطقة البراق(حسب إعالنات الجماعات الييودية المتطرفة)

آالف الطمبة الييود انتظموا طوال يوم أمس بجوالت ومسيرات في أنحاء مختمفة من المدينة المقدسة وىم 
أحد بوابات القدس 'تركزت أضخم المسيرات بالقرب من منطقة باب الخميل .يرفعون األعالم اإلسرائيمية

 ألف طالب ييودي شاركوا 12إن نحو : وقالت مصادر عبرية. ، وسط اقامة الرقصات المختمفة'القديمة
غربي المدينة، ثم توزعوا لمجموعات " مأمن اهلل"في فعاليات أمس، وتجمع المشاركون بالقرب من مقبرة 

اخترقت أسوار وأبواب البمدة القديمة بالقدس، خاصة منطقة بابي الخميل والنبي داوود، وسط حراسات 
وأضافت المصادر ذاتيا أن المسيرات اختتمت بميرجان عمى أرض وقف بركة السمطان سميمان . مشددة

القانوني، قرب منطقة باب الخميمن بموازاة سور القدس التاريخي، شارك فيو عدد من وزراء االحتالل 
، وتم عرض فيمم وثائقي لمبرامج والمشاريع التيويدية في 'نير برقات'ورئيس بمدية االحتالل في القدس 

 القدس المحتمة، باإلضافة إلى عرض غنائي راقص 
شف المحامي قيس يوسف ناصر، عن أن ما تسمى المجنة الموائية لمتنظيم والبناء في القدس التابعة   21-6-2013

لوزارة الداخمية اإلسرائيمية، أودعت ىذا األسبوع مخطًطا ىيكمًيا جديًدا لبناء مصاعد وممرات تحت االرض 
تصل بين الحي الييودي في البمدة القديمة وساحة البراق، وذلك لربط الحي مباشرة بساحة البراق وبناء 

وأضاف ناصر في بيان عممو اليوم الجمعة، أن شركة  . مركز لزوار الساحة ومنطقة تجارية قربيا
تدعي انيا المالك ' شركة ترميم وتطوير الحي الييودي في البمدة القديمة في القدس'إسرائيمية تدعى 

وبحسب المخطط . لؤلرض التي يسري عمييا المخطط، ىي من اعدت المخطط وقدمتة لمجنة المذكورة
درج الراب ييودا 'الجديد فانو سيتم استبدال الدرج المؤدي من الحي الييودي لساحة البراق والمسمى 

، بإقامة مصعدين كيربائيين يربطان بين الحي الييودي وساحة البراق، اضافة الى اقامة مركز 'ىميفي
وأوضح ناصر أن المصعد األول سيكون عمودًيا فيما سيكون الثاني أفقيا، وأن . لمزوار ومنطقة تجارية

المخطط يتطمب تنفيذ حفريات واسعة تحت األرض وتحت ساحة البراق والتي ستنفذىا الشركة المذكورة 
بإشراف سمطة اآلثار اإلسرائيمية، وىو ما ييدد اآلثار العربية واإلسالمية في المنطقة باالندثار من أجل 

فصل جديد في تنفيذ المخطط اإلسرائيمي الشامل لتحويل 'ووصف ناصر المشروع بأنو . تنفيذ المشروع
وأوضح أن الجميور المعني  '. ساحة البراق الى مركز لمشعب الييودي والسيطرة التامة ىذا المنطقة

يستطيع تقديم االعتراضات عمى المشروع خالل شيرين، وسيقوم المجمس اإلسالمي األعمى بأراضي عام 
 برئاسة محمود مصالحة، بتقديم اعتراض مفصل عمى المخطط كما فعل سابًقا بشأن المخططات 48

عمينا التصدي لكل 'وعقب مصالحة عمى المخطط الجديد بالقول .' الييكمية اإلسرائيمية في ساحة البراق
  .' المشاريع اإلسرائيمية التي تيدد الوجود العربي واإلسالمي في القدس

إن سمطات االحتالل وأذرعو التنفيذية بدأت بحفريات جديدة : قالت مؤسسة األقصى لموقف والتراث 24-6-2013
وأوضحت المؤسسة في بيان . متزامنة في وقت واحد في ثالثة مواقع قريبة من المسجد األقصى المبارك
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صحفي، أن الموقع األول لمحفريات يقع في منطقة الطرف الجنوبي لطريق باب المغاربة؛ والموقع الثاني 
في الطرف الشرقي لمقصور األموية جنوب األقصى؛ والثالث يقع في الطرف الجنوبي لمدخل حي وادي 

أن الحفريات الجديدة تأتي في وقت يعكف فيو االحتالل عمى تغيير 'وذكر البيان . حموة ببمدة سموان
الطابع االسالمي العريق لمحيط األقصى، وتحويمو الى محيط تكثر فيو البنايات التيويدية، باإلضافة إلى 
التوصيل بين شبكة األنفاق التي يحفرىا االحتالل حول وأسفل المسجد االقصى من جية، وتشبيكيا مع 

وتتركز الحفريات في  ' من جية أخرى. المرافق التيويدية التممودية التي ينفذىا أو يخطط لتنفيذىا قريباً 
. الذراع الجنوبي لما تبقى من طريق باب المغاربة؛ حيث ُنصبت عدة خيام ومظالت عمى طول الطريق
وتظير عدة مقاطع حفرية في الموقع المذكور، بعدما يقوم االحتالل بعمميات التفريغ الترابي وحجارة 

األبنية الموجودة، ويضعيا في أكياس كبيرة ثم ينقميا إلى الخارج، وىي في الحقيقة، بقايا اآلثار االسالمية 
وبينت المؤسسة، أن االحتالل ما زال يواصل عمميات الحفر في منطقة طريق باب . من عقود مختمفة

المغاربة؛ بل وسع من رقعة الحفريات بشكل ممحوظ في األيام األخيرة، وما زال يستكمل عممو في أعمال 
نشاء' بقايا مسجد ومدرسة األفضل بن 'لتييئة فراغات جوفية أسفل لطريق باب المغاربة، ومنيا ' ترميم وا 

كما تم توثيق حفريات كبيرة في أقصى . ، بيدف تحويميا إلى كنس ييودية لمنساء'صالح الدين األيوبي
المنطقة الشرقية الجنوبية من قصور الخالفة األموية، الواقعة مباشرة خمف الجدار الجنوبي لممسجد 

ويعمل عشرات الحفارين في وقت واحد . األقصى، ونصبت عدة خيام ومظالت بالستيكية وأخرى حديدية
بعمميات حفر واسعة عمى رقعة متسعة، بالتزامن مع تدمير ممنيج لآلثار االسالمية العريقة في الموقع، 

وأوضحت  . بيدف استكمال تيويد منطقة القصور األموية وتحويميا إلى مسارات تممودية لمييكل المزعوم
المؤسسة، أن االحتالل بدأ مؤخرًا بتنفيذ حفريات في مساحات اضافية في منطقة مدخل حي وادي حموة 
عمى بعد أمتار جنوب سور القدس التاريخي، بمشاركة عشرات الحفارين من جنسيات مختمفة، بيدف 

   . ، الذي أوصت حكومة االحتالل ببنائو قبل أشير'الييكل التوراتي'تييئة الموقع لبناء مشروع 
العبرية، عمى موقعيا اإللكتروني أن بمدية االحتالل في القدس شرعت بوضع ' معاريف'ذكرت صحيفة   17-7-2013

' مأمن اهلل'الخطط ورسم المخططات لبناء فنادق ومنشآت سياحية وتجارية وعقارية عمى أجزاء من مقبرة 
ولفتت إلى أن المخططات تتركز في الجية الجنوبية الوسطى من  . اإلسالمية التاريخية في القدس

عمى أرض ' متحف التسامح'المقبرة، في الجية المقابمة لمموقع الذي ُيبنى فييا اآلن ما يسمى بـ
 ألف شيقل من أجل 200المقبرةوأوضحت الصحيفة أن لجنة المالية في البمدية العبرية رصدت مبمغ 

يذكر أن سمطات االحتالل وضعت . اإلسرائيمية' عيدن'تخطيط المشاريع المذكورة، بالتعاون مع شركة 
يدىا عمى معظم مساحات المقبرة وجرفت مئات القبور فييا، وأقامت عمييا مدارس ومالعب في حين 

تجدر اإلشارة إلى . تعتزم تنفيذ مخطط إلقامة مجمع لممحاكم اإلسرائيمية عميو والذي كان قد ألغي مؤخًرا
 دونم، 200أن مقبرة مأمن اهلل ىي أكبر وأعرق مقبرة إسالمية في فمسطين والقدس، وتبمغ مساحتيا نحو 

دفن فييا عدد من الصحابة والتابعين والفقياء واألعيان وخطباء المسجد األقصى، وتوالى الدفن فييا حتى 
  . م1948عام 

أنتجت جماعة ييودية فيمما ثالثي األبعاد، يتضمن جولة موسعة في أرجاء المسجد األقصى المبارك،   18-7-2013
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وأوضحت مؤسسة األقصى لموقف  .' األقصى'الذي يسعى الييود لبنائو عمى أنقاض ' الييكل'باعتباره 
والتراث، في بيان ليا اليوم الخميس، أن الفيمم يتضمن شرحًا وافيًا عن معالم المسجد األقصى المبارك، 

التي يظيرىا عمى أنيا جنبات الييكل، وسط تزوير كبير لتاريخ ىذه المعالم اإلسالمية التي ترتبط ارتباًطا 
ويظير في الفيمم شخصيات سياسية ييودية تنشط في سبيل الييكل المزعوم، . كمًيا بالماضي اإلسالمي

مثل وزير البناء واإلسكان أوري أرئيل؛ الذي اقتحم المسجد األقصى مؤخًرا، باإلضافة إلى حاخامات 
وأجمع المشاركون في الفيمم عمى ضرورة بناء الييكل عمى .' الييكل'وشخصيات أكاديمية تدعو إلى بناء 

ونقمت المؤسسة . حساب األقصى، كما عرضوا خرافات وأساطير زعموا ارتباطيا بتاريخ ىيكميم الموىوم
لمتعريف بالييكل وقدس األقداس، وىو االسم التيويدي لمسجد قبة الصخرة 'إنو جاء : عن معدي الفيمم

لكافة شرائح المجتمع الييودي خاصة في ظل ما ' جماعات الييكل'باألقصى، ضمن حممة توعية تنظميا 
ويعتبر الفيمم واحًدا من جممة نشاطات وتحركات تقودىا جماعات .' منع الييود من الصالة فيو'أسمتو 

  .' خراب الييكل'الييكل في ذكرى ما يسمونو 
نحو ستين مجندًا من جنود االحتالل اإلسرائيمي اقتحموا بزّييم العسكري المسجد األقصى بشكل جماعي،  27/8/2013

من جية باب المغاربة، وتوزعوا إلى فرقتين، كل منيما يرافقيا مرشد إسرائيمي يقدم شروحًا عن الييكل 
كما واقتحم األقصى ". جوالت اإلرشاد واالستكشاف العسكري"المزعوم؛ ؛ وذلك ضمن ما بات ُيعرف باسم 

 .عدد من المستوطنين ومئات السياح األجانب، بحماية مشددة من قوات االحتالل
 مستوطًنا توزعوا عمى أربع مجموعات اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جولة في باحاتو، من بينيا 70 10/10/2013

وكانت ". ييودا كميك“ مستوطًنا، بقيادة المتطرف الييودي 28 مستوطًنا؛ وأخرى 23مجموعة بمغ عددىا 
 (يسرائيل أريئيل) (المزعوم)" الييكل"الجولة مطولة استمرت لمدة ساعة؛ مجموعة أخرى بقيادة مدير معيد 

اقتحمت األقصى، ونظمت جولة في باحاتو؛ وخاصة عند المنطقة الشرقية منو؛ مجموعة ثالثة بمغ عددىا 
 . مستوطًنا13؛ وأخرى رابعة، عددىا 6

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد األقصى المبارك من جية باب المغاربة، وسط حماية  21/10/2013
 .مشددة من قوات الشرطة اإلسرائيمية الخاصة

 عنصًرا اقتحمت المسجد القبمي المسقوف في المسجد األقصى، 15مجموعة من المخابرات بمغ عددىا  6/11/2013
 .وقامت بجولة في جنباتو

 مجندة بمباس عسكري اقتحمن المسجد األقصى من جية باب المغاربة، وقمن بجولة في أرجائو، 80 18/11/2013
، وتوزعن عمى مجموعات وحمقات؛ ؛ وذلك ضمن ما (التسوية الشرقية)شممت منطقة المصمى المرواني

  .، التي يشرف عمييا االحتالل اإلسرائيمي في القدس"جوالت اإلرشاد العسكري"يسمى ب
 مستوطنين اقتحموا المسجد األقصى عمى مجموعتين، وتجولوا في أرجائو تحت حراسة أمنية مشددة من 9 18/11/2013

 . شرطة االحتالل والقوات الخاصة
 طالًبا من طالب الجامعات اإلسرائيمية، وتجولوا في أرجائو تحت حراسة أمنية مشددة 60اقتحم األقصى  18/11/2013

 .من شرطة االحتالل والقوات الخاصة
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قدمت وزارة المالية اإلسرائيمية طمًبا لمجنة االقتصاد في الكنيست اإلسرائيمي إلضافة مبمغ ستة ماليين  20/11/2013
؛ بيدف تعجيل إقامة مشاريع في منطقة المغاربة وساحة البراق، وفي ( مميون دوال أمريكي1,5 )شيقل 

والعمل عمى زيادة عدد الزوار لممواقع – األنفاق التي يحفرىا االحتالل أسفل وفي محيط األقصى غربًا 
، ( مميون دوالر أمريكي40نحو  ) مميون شيقل 150المذكورة؛ باإلضافة إلى طمب زيادة ميزانية قدرىا 

وىو عادة ما يترجم بأعمال استيطان ” – تطوير القدس” ألعمال تيويد في القدس المحتمة تحت بند 
 . وتيويد في مدينة القدس؛ خاصة في البمدة القديمة

 . عنصر مخابرات اقتحموا األقصى84مستوطًنا و50 1/12/2013
كشفت مؤسسة األقصى النقاب عن كنيس ييودي لمنساء، وتنفيذ حفريات جديدة ومعّمقة أسفل المسجد  9/12/2013

 . األقصى؛ وتحديًدا أسفل باب السمسمة، تصل إلى عمق نحو ثمانية أمتار
نصبت قوات االحتالل اإلسرائيمي وطواقميا الشرطية والفنية ثالث كاميرات مراقبة ورصد في المسجد  10/12/2014

األقصى المبارك؛ وذلك عمى سطح المبنى الموجود في الجية الشمالية من صحن قبة الصخرة، الذي 
 . يسيطر عميو االحتالل ويتسعممو كمخفر شرطة

عند باب  (عبد الرحمن بكيرات)اعتقمت شرطة االحتالل، الُمدّرس بحمقات العمم في المسجد األقصى   6/1/2014
بمنطقة باب ' القشمة'؛ واقتادتو إلى مركز التحقيق والتوقيف المعروف باسم (من بوابات األقصى)األسباط 

 . الخميل في القدس القديمة لمتحقيق
 مستوطًنا المسجد األقصى من جية باب المغاربة، وقاموا بجولة في أنحائو بحراسة أمنية 19اقتحم   6/1/2014

مشددة، أربع مستوطنات من ضمن المقتحمين حاولن أداء صموات تممودية من خالل ما يسمى بـ 
وتصدى حراس المسجد لين، ومنعين من ذلك؛ واضطرت شرطة . ”االنبطاح المقدس عمى األرض”

 .االحتالل إلى إخراج النساء من األقصى بعد تجمير المصمين
، (من ضمنيا دفعة بقيادة الحاخام ييودا جميك) مستوطًنا عمى خمس دفعات 89اقتحم المسجد األقصى   8/1/2014

من جية باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات االحتالل والوحدات الخاصة؛ وقاموا بجولة في 
وبموازاة ذلك، اقتحم . أرجائو، استمعوا خالليا إلى شرح حول تاريخ الييكل المزعوم ومكان إقامتو مستقباًل 

الجامع ) عنصًرا من المخابرات اإلسرائيمية، وقاموا بجولة في أرجائو شممت المصميات 34األقصى 
؛ وخنقت قوات االحتالل بشدة حركة الداخمين إلى األقصى، بمن فييم (القبمي، والمرواني، واألقصى القديم

وفي المقابل حضر المئات . طالب العمم؛ حيث أخذت تشدد في عممية التفتيش، وتحتجز بطاقات اليوية
من طمبة مصاطب العمم والمصمين من أىل القدس والداخل الفمسطيني إلى المسجد األقصى منذ ساعات 

 . الصباح الباكر؛ بيدف حماية وجودىم فيو وتثبيتو
 عنصًرا من مخابرات االحتالل، وأكثر من عشرين مستوطًنا، 16 جندًيا إسرائيمًيا بمباسيم العسكري، و45  9/1/2014

اقتحموا المسجد وسط أجواء مشحونة بالتوتر والغضب؛ خاصة حينما رفع المستوطنون صورة لممتطرف 
بالقرب من الُمصمى المرواني؛ في خطوة تيدف الستفزاز مشاعر  ('الكنيست'نائب رئيس )' موشيو فيغمن'

 .الُمصمين، الذين تصّدوا لممقتحمين بيتافات وصيحات التيميل والتكبير
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، اقتحاميا لممسجد األقصى "ييودا غميك"استأنفت مجموعات من المستوطنين بقيادة الحاخام المتطرف   12/1/2014
إن االقتحامات تتم عبر  .المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة

بين الُمصمى المرواني، ' الُحرش'وتتركز الجوالت في المنطقة المعروفة باسم . مجموعات صغيرة ومتتالية
 . وباب األسباط ومسطح المصمى المرواني والساحة األمامية لمجامع القبمي

اعتقمت شرطة االحتالل المتمركزة داخل المسجد األقصى المبارك، الطالب في حمقات العمم إيياب أبو   15-1-2014
ميزر، تزامًنا مع اقتحامات مجموعات صغيرة ومتتالية من المستوطنين لممسجد، من باب المغاربة بحراسة 

 .عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
اقتحم الحاخام المتطرف ييودا غميك لممرة الثانية المسجد األقصى المبارك عبر باب المغاربة مع مجموعة   16-1-2014

؛ حيث قاموا بالصعود إلى سطح قبة الصخرة باستخدام 'فيديو'من المستوطنين، وصحفي يحمل كاميرا 
وحصمت مشادات كالمية بين المتطرفين . الدرج المؤدي لو من البائكة المحاذية لمكتب الحراس

 .والمرابطين في المسجد
يرافقيا عدد من عناصر " ييودا غميك'اقتحمت مجموعة من المستوطنين بزعامة الحاخام المتطرف   20/1/2014

المخابرات اإلسرائيمية المسجد األقصى المبارك من بابي السمسمة والمغاربة، برفقة حراسات معززة من 
 .شرطة االحتالل الخاصة

 مستوطًنا ومجنًدا ومجندة ورجل مخابرات، اقتحموا المسجد األقصى من جية باب المغاربة 160بمغ نحو   21/1/2014
الذي قدم شروحات مستفيضة حول ' ييودا غميك'وتقدم طميعة مجموعات االقتحام الحاخام المتطرف 

أسطورة وخرافة الييكل المزعوم، وقاد المجموعات بجوالت في العديد من مرافق وباحات المسجد المبارك، 
 .وسط غضب شعبي ساد أوساط الُمصمين وطمبة حمقات العمم

أحد المستوطنين الييود استفز طالبات داخل المسجد المبارك قرب باب المغاربة؛ وحينيا حاول ُمصور   22/1/2014
صحفي توثيق ىذا االعتداء بكاميرتو؛ فأوقفتو شرطة االحتالل الخاصة واقتادتو إلى جية غير معمومة 

خارج المسجد، في حين سادت أجواء من التوتر الشديد في المسجد األقصى بعد تجمير المصمين وطمبة 
  .حمقات العمم

أحبط حّراس المسجد األقصى المبارك محاولة مجموعة من المستوطنين إدخال أعالم إسرائيمية إلى   28/1/2014
 وقالت مؤسسة األقصى لموقف والتراث في بيان ليا، إن ىذه المحاولة جرت وسط اقتحام   .المسجد

لممسجد األقصى من  جية باب المغاربة، "- ييودا غميك"يتقدميم الحاخام المتطرف -عشرين مستوطًنا 
وأشارت المؤسسة إلى أن المستوطنين الذين اقتحموا . بحراسة مشددة من شرطة االحتالل والقوات الخاصة

األقصى كانوا يعتزمون القيام بجولة في أرجاء المسجد؛ غير أن المصمين وطمبة العمم الذين تجّمعوا داخل 
 . رواق المسجد القبمي المسقوف تصدوا ليم بالتكبيرات والشعارات المناصرة لؤلقصى

اقتحمت المسجد األقصى - 'ييودا غميك'يتقدميم الحاخام المتطرف -مجموعات من السياح والمستوطنين   4/2/2014
في مجموعات صغيرة ومتتالية عبر باب المغاربة، برفقة حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة 

 .بشرطة االحتالل
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مجموعات صغيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية وحراسة   9/2/2014
ييودا 'وقاد أولى ىذه المجموعات الحاخام المتطرف   .عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل

وتتركز جوالت .الذي تولى تقديم شرح حول أسطورة وخرافة الييكل المزعوم مكان األقصى' غميك
المستوطنين في المنطقة الممتدة أمام بوابات الجامع القبمي وُمسطح الُمصمى المرواني والمنطقة المعروفة 

 . الواقعة بين باب األسباط والُمصمى المرواني' الُحرش'باسم 
اقتحم عشرات المستوطنين، وأربع مجندات بزيين العسكري، ووزير اإلسكان اإلسرائيمي أوري أريئيل، وعدد   10/2/2014

المسجد األقصى من - ، وعناصر من مخابرات االحتالل-يتقدميم المتطرف ييودا غميك-من الحاخامات 
جاءت االقتحامات عمى شكل   .باب المغاربة، بحراسة عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل

مجموعات صغيرة ومتالحقة، نفذ خالليا المستوطنون جوالت مشبوىة في باحات ومرافق المسجد المبارك؛ 
في حين تولى المتطرف غميك تقديم شرح مزور ألسطورة وخرافة الييكل المزعوم مكان المسجد 

، ونقمتيا '(المجمس)عند باب الناظر " سميرة إدريس"واعتقمت شرطة االحتالل الطالبة المقدسية .األقصى
إلى أحد مراكز التحقيق التابعة ليا بالقدس القديمة؛ في حين تعالت أصوات التكبيرات رفًضا وتنديًدا 

 . باقتحام المسجد
اقتحم مستوطنون وطمبة من معاىد دينية ييودية المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسات   13/2/2014

تقدم ' ييودا غميك'الحاخام المتطرف   .مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
المستوطنين، وقاد جوالت مشبوىة واستفزازية في العديد من ساحات ومرافق المسجد، وتولى تقديم شرح 

' غميك'حول أسطورة وخرافة الييكل المزعوم مكان األقصى؛ في حين أكد شيود عيان إقدام المتطرف 
  .' عمى سرقة حفنات من تراب داخل المسجد ألسباب مجيولة

 مستوطًنا وطالًبا وطالبة من معاىد دينية ييودية، المسجد األقصى المبارك من باب 40اقتحم أكثر من   17/2/2014
ونفذ المستوطنون وطمبة المعاىد   .المغاربة بحراساٍت معززة من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
جرت ىذه االقتحامات وسط حضور كبير .الييودية جوالت مشبوىة واستفزازية في باحات ومرافق المسجد

لطمبة مدارس القدس المحتمة ورّواد المسجد من سكان المدينة المقدسة، والذين ىتفوا بصيحات التيميل 
 . والتكبير بوجو المستوطنين

اقتحمت مجموعة من المستوطنين ومخابرات وشرطة االحتالل اإلسرائيمي، المسجد األقصى المبارك من   18/2/2014
    .باب المغاربة بحراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

' الكنيست'يتقدميا عضو -واصمت عصابات المستوطنين، اقتحاميا لممسجد األقصى من باب المغاربة  20/2/2014
في مجموعات صغيرة ومتتالية، وبرفقة حراسات وحمايات من عناصر - 'ييودا جميك'الحاخام المتطرف 

 . الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
 مستوطًنا من باب 22قاد الحاخام المتطرف ييودا غميك، اقتحاًما جديًدا لممسجد األقصى، برفقة  2/3/2014

والمجموعة جولة ' غميك'ونفذ   .المغاربة، وبحماية عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
في باحات ومرافق المسجد المبارك، تركزت أمام بوابات الجامع القبمي، وسطح الُمصمى ' مشبوىة'
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 . 'الُحرش'المرواني ومنطقة 
اعتقمت شرطة االحتالل السيدة أم طارق اليشممون أثناء محاولتيا الدخول لممسجد األقصى واقتادتيا إلى  2/3/2014

مخفر الشرطة في باب السمسمة، ثم تم تحويميا إلى القشمة والتحقيق معيا؛ وأخمي سبيميا بشرط اإلبعاد 
 . آالف شيقل3عن األقصى أسبوعين، وبالتوقيع عمى كفالة قيمتيا 

نفذت مجموعة من ضباط مخابرات وشرطة االحتالل اإلسرائيمي، جولة مشبوىة في باحات ومرافق  4/3/2014
. المسجد األقصى المبارك، بحماية معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل

وتمت الجولة بالتزامن مع اقتحامات متتالية لمجموعات صغيرة من المستوطنين لممسجد من جية باب 
 .المغاربة، وسط تواجد كبير لطمبة مدارس القدس والمصّمين

قررت، صباح اليوم األربعاء، ' الكنيست'ذكر موقع اإلذاعة العبرية، أن لجنة الداخمية بالبرلمان اإلسرائيمي  5/3/2014
السماح لمستوطنين ييود بزيارة المسجد "تشكيل لجنة فرعية لفحص مدى تطبيق قرار الحكومة اإلسرائيمية 

 ".األقصى لمدة ثالث ساعات ونصف الساعة كل يوم، ال سيما في أيام عيد الفصح
اعتقمت شرطة االحتالل الخاصة شاًبا من داخل باحات المسجد األقصى المبارك، واقتادتو إلى خارج  5/3/2014

  .المسجد من جية باب السمسمة إلى أحد مراكزىا في المدينة المقدسة
قاد الحاخام المتطرف ييودا غميك، اقتحاًما جديًدا لممسجد األقصى المبارك، عمى رأس مجموعة من  9/3/2014

المتطرف غميك تولى تقديم شروحات حول رواية وأسطورة . المستوطنين الييود، من جية باب المغاربة
عبر مجموعات صغيرة -الييكل المزعوم مكان األقصى المبارك؛ في حين توالت اقتحامات المستوطنين

وكان مئات  .لممسجد األقصى، ونفذت جوالت استفزازية في العديد من مرافق وباحات المسجد- ومتالحقة
الطمبة من مدارس القدس المحتمة قد تدفقوا عمى المسجد األقصى، منذ ساعات الصباح، ونفذوا فعاليات 

 .تعميمية واستكشافية في مرافق المسجد
بجواز دخول الييود لمناطق  ("الحريديم"أحد كبار حاخامات الييود الشرقيين )" مائير مزوز"أفتى الحاخام  9/3/2014

 .(بجبل الييكل)معينة من المسجد األقصى، أو كما يسميو الحاخام المذكور 
واصل عشرات المستوطنين الييود اقتحاميم لممسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، برفقة حراسات  10/3/2014

إن االقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة ومتالحقة وبمغ عدد . معززة من شرطة االحتالل الخاصة
ونفذت مجموعات  . مستوطًنا؛ فضاًل عن أفواج كبيرة من السياح األجانب60عناصرىا اإلجمالي نحو 

المستوطنين جوالت استفزازية في باحات ومرافق المسجد؛ وتولى عدد من المرشدين تقديم الرواية التممودية 
 .حول أسطورة وخرافة الييكل المزعوم مكان األقصى

وفرضت عمى أحدىم .  يوًما30أبعدت شرطة االحتالل فتيين مقدسيين عن المسجد األقصى، لمدة  10/3/2014
 يوًما؛ عمما بأنيما اعتقال فجرًا بعد مداىمة وتفتيش منزليما 30 أيام، واآلخر 5الحبس المنزلي لمدة 

 .الكائن في حي رأس العامود، ببمدة سموان، جنوب المسجد األقصى وحي الطور شرق القدس القديمة
 عامًا، من الدخول 50منعت شرطة االحتالل اإلسرائيمي، منذ ساعات الفجر، من تقل أعمارىم عن الـ  11/3/2014

 ".باب المغاربة"إلى المسجد األقصى المبارك؛ في حين سمحت لممستوطنين باقتحامو عبر 
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اقتحامًا جديدًا لممستوطنين الييود لممسجد األقصى من باب المغاربة؛ ' ييودا غميك'قاد الحاخام المتطرف  12/3/2014
دارة األوقاف من خالل صعوده لصحن باحة مسجد الصخرة  صاحبو تصعيٌد استفزازي لممسممين وا 

أثار غضب المصمين ' غميك'المتطرف . بالمسجد المبارك؛ فضاًل عن دخولو لمتوضأ الرجال في المسجد
وطمبة حمقات العمم وطمبة المدارس الذين انتشروا بكثافة في باحات المسجد، وتصدوا لممتطرف 

والمستوطنين عناصر من الوحدات ' غميك'ورافق المتطرف .ولممستوطنين بصيحات التيميل والتكبير
 . الخاصة بشرطة االحتالل، التي تولت حمايتيم وحراستيم داخل باحات المسجد

اقتحمت القوات الخاصة اإلسرائيمية المسجد األقصى المبارك عبر باب السمسمة؛ كما حاصرت المصمين  16/3/2014
وقامت منذ الصباح بفرض . في المسجد القبمي؛ وىاجمت المرابطين بالقنابل الصوتية واألعيرة المطاطية

ويبمغ -تشديدات عمى دخول المواطنين إلى المسجد األقصى، ومنعت طمبة مدارس األقصى الشرعية 
  .وطمبة مصاطب العمم أيضا من الدخول-  طالب من كافة األعمار500عددىم حوالي 

اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي اليوم األحد، المسنة عيدة الصيداوي من باب السمسمة في القدس  16/3/2014
القديمة، وأصابت أحد الُمصمين بجروح في رأسو، بعد اعتداء عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة 

 .االحتالل عميو وعمى الُمصمين المرابطين داخل باحات المسجد األقصى المبارك
منعت قوات االحتالل منذ ساعات الصباح كافة المواطنين من الدخول إلى األقصى، وحولتو إلى ثكنة  17/3/2014

 . عسكرية بفعل انتشارىا المكثف، في حين سمحت بدخول موظفي المسجد بعد منعيم لفترة طويمة
عشرات الُمجّندات بجيش االحتالل اقتحمن المسجد األقصى بمباسين العسكري، ونفذن جوالت استكشافية  18/3/2014

كما اقتحمت مجموعات صغيرة من .في باحاتو ومرافقو، وسط شروحات مستفيضة من ضباٍط مرشدين
المسجد المبارك من باب المغاربة، برفقة حراسات ' ييودا غميك'المستوطنين بقيادة الحاخام المتطرف 
 . معززة من شرطة االحتالل الخاصة

عن أن االحتالل اإلسرائيمي بدأ بتنفيذ المرحمة األخيرة من " مؤسسة األقصى لموقف والتراث"كشفت  19/3/2014
 20 متر جنوب المسجد األقصى، وبعد نحو 100حفرياتو في موقع مدخل حي وادي حموة، عمى بعد 

 .متًرا جنوب أسوار القدس التاريخية
اقتحم مستوطنون وعشرات الجنود اإلسرائيميين، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، برفقة حراسة  19/3/2014

معززة واستثنائية من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، وسط حالة من التوتر الشديد بين 
 . المصمين؛ خاصة أن اقتحام القوات يأتي بعد يوم واحد من اقتحام مجموعات كبيرة من الُمجّندات لو

، برفقة مجموعة من المستوطنين، المسجد األقصى (موشيو فيجمن)اقتحم نائب رئيس الكنيست اإلسرائيمي  20/3/2014
المبارك، عبر باب المغاربة؛ بحماية معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، 

 .وبدأوا بجولة استفزازية في ساحاتو
قام مستوطن متطرف بتوجيو طائرة صغيرة مزودة بآلة تصوير نحو المسجد األقصى؛ وذلك من مقبرة باب  23/3/2014

 .الرحمة في باب األسباط
واصمت الجماعات الييودية المتطرفة، اقتحاميا لممسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية  
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وقال االقتحامات تتم عبر مجموعات صغيرة . وحراسة عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
 .ومتالحقة، وتُنّفذ جوالت مشبوىة في باحات ومرافق األقصى

يقضي بإبعاده ( ( عاًما35)فادي عثمان شفيق بكير )سممت شرطة القشمة أمًرا لحارس المسجد األقصى  25/3/2014
 . أيام10عن المسجد لمدة 

واصمت المجموعات االستيطانية الييودية، اقتحاميا لممسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة بحراساٍت  25/3/2014
مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، ووسط حضور ممحوظ لممصمين وطالب مدارس 

االقتحامات تتم عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، تزامًنا مع اقتحام أفواٍج من   .المدينة وحمقات العمم
السّياح األجانب؛ حيث تنفذ ىذه المجموعات جوالت في ساحات المسجد ومرافقو؛ خاصة في الساحة 

  . ' ؛ وتنتيي جوالتيم عند باب السمسمة'الُحرش'األمامية لممسجد القبمي وسطح الُمصمى المرواني ومنطقة 
اقتحاًما جديًدا لممستوطنين لممسجد األقصى ' حاييم ريتشمان'و' اليعازر بروير'قاد الحاخامان المتطرفان  26/3/2014

 .المبارك، برفقة حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
اقتحمت مجموعات ييودية متطرفة، المسجد األقصى المبارك، بعد عطمة يومي الجمعة والسبت؛ وذلك  30/3/2014

 .من باب المغاربة وبرفقة حراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
أقرت المجنة الفرعية لالعتراضات في المجنة الموائية لمتخطيط والبناء في محافظة القدس، في جمسة ليا  30/3/2014

 متر 200في قمب البمدة القديمة بالقدس المحتمة؛ حيث سيقام عمى بعد " جوىرة إسرائيل"اليوم إقامة كنيس 
وسيتكون الكنيس من أربعة طوابق فوق األرض، تعموه قبة، . من المسجد األقصى من جية الغرب

 .باإلضافة إلى فضاء بنائي تحت األرض
نشرت منظمات وجماعات ييودية إعالنات دعت فييا الجميور اإلسرائيمي إلى المشاركة في التدريبات  31/3/2014

 في موقع غرب القدس، يحاكي كيفية تقديم 10/4/2014والتجييزات التي ستقيميا مساء الخميس بتاريخ 
م، عشية عيد الفصح 14/4/2014في المسجد األقصى، تمييًدا لتقديميا فعمًيا في " قرابين الفصح العبري"

 .العبري
 (بينيامين نتنياىو)نشرت منظمات ييودية صيغة بيان ورسالة بعثت مؤخًرا إلى رئيس وزراء االحتالل  31/3/2014

تطالبو بالعمل وتسييل اإلجراءات والمساعي، بيدف بناء كنيس ييودي في المسجد األقصى، بشكل 
من تيارات دينية متعددة، ' الحاخامات'ووقع عمى صيغة البيان عدد من رجال الدين الييودي . رسمي

 .وأكاديميين
المسجد األقصى، عبر مجموعات صغيرة ومتالحقة من ' شبيبة الييود' مستوطًنا من 130اقتحم أكثر من    1-4-2014

 .باب المغاربة، بحراساٍت معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
اعتدى مستوطنون عمى طالبات في المسجد األقصى، بألفاظ نابية وعنصرية، بحماية عناصر من   2-4-2014

الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل؛ وسط اقتحامات كبيرة لمجموعات ييودية متطرفة لباحاتو عبر باب 
 .وقد ضمت ىذه المجموعات طمبة معاىد تممودية وجامعات عبرية. المغاربة

اقتحمت مجموعات من المستوطنين وضباط وعناصر من مخابرات االحتالل، المسجد األقصى المبارك   8-4-2014
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وتجول  .من باب المغاربة، برفقة حراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
المستوطنون في العديد من باحات ومرافق المسجد المبارك، وسط شروحاٍت حول الرواية التممودية 

وأسطورة الييكل المزعوم مكان المسجد األقصى، في حين داىمت عناصر وضباط مخابرات االحتالل 
 .فيو' الجوالت اإلرشادية'العديد من مرافق المسجد األقصى في إطار ما ُيسمى 

النقاب عن مخطط لتحويل طريق باب المغاربة المؤدي لممسجد " مؤسسة األقصى لموقف والتراث"كشفت    8-4-2014
األقصى المبارك إلى جسر عسكري ضخم، بعدما ىدمت أجزاء كبيرة منو؛ بيدف تييئتو لحمل آليات 

وقالت المؤسسة،  .لؤلقصى عمى دفعة واحدة' اإلسرائيمي'ومعدات عسكرية، والقتحام مئات جنود االحتالل 
إن الجسر يعتبر جزًءا من مخطط كامل لتيويد تمة المغاربة الواقعة غربي األقصى، مشيرة ': في بياٍن ليا

بصندوق '، تتمثل في حكومة االحتالل، وما يسمى 'إسرائيمية'إلى أن المخطط ينفذ بدعم من عدة جيات 
وأكدت مؤسسة األقصى، في بيانيا، .'من أجل تطوير الحي الييودي' اإلسرائيمية'الشركة '، و'تراث المبكى

بدأت صباًحا بنصب أعمدة وألواح خشبية كبيرة في طريق باب ' إسرائيمية'أن طواقم بناء ىندسية وفنية 
ويبمغ طول . المغاربة عمى طول عشرة أمتار وعرض عشرة أمتار، وتدعيميا بألواح أخرى؛ وقاموا بطالئيا

 متر، وعرضو ما بين خمسة إلى ثمانية عشر متًرا، يبدأ من باب المغاربة بشكل مائل إلى 200الجسر 
وأفاد بيان المؤسسة .  عاموًدا فوالذًيا16األسفل، حتى يقترب من باب المغاربة الخارجي، وسيحمل عمى 

 دونمات؛ وعموده األساسي بناء جسر عسكري عمى حساب تمة المغاربة، 1.6بأن مساحة المخطط تبمغ 
، وكان طوال (1967 يونيو 11وىي المساحة المتبقية من حي باب المغاربة بعدما ىدمو االحتالل في )

م؛ حيث منع 2000السنين يشكل مدخاًل لممسممين القادمين لؤلقصى من الجنوب والغرب، حتى عام 
وبينت أن اليدف من بناء .دخول المسممين منو، وبقي فقط مدخاًل القتحامات االحتالل والمستوطنين

الجسر تييئتو إلمكانية إدخال سيارات وآليات عسكرية إلى المسجد األقصى، والقتحام عسكري واسع 
وأكدت مؤسسة األقصى أن بناء الجسر . في لحظة واحدة' اإلسرائيميين'لممسجد قد يصل إلى آالف الجنود 

يشكل سابقة خطيرة، واعتداًء ممنيجا عمى وقف إسالمي، ويمثل مقدمة ليدم األقصى والسيطرة الكاممة 
 . عميو

كشفت مؤسسة األقصى بالصور الفوتوغرافية النقاب عن شروع سمطات االحتالل وأذرعيا بحفر نفٍق   9/4/2014
أحد أبواب القدس )جديد، يبدأ من أسفل باحة البراق، ويميل باتجاه  الغرب، نحو جية باب الخميل 

؛ وُيشّعب حفرياتو ضمن شبكة األنفاق التي يحفرىا أسفل بمدة سموان جنوب األقصى المبارك؛ (القديمة
وأوضح   .وىي تفريعات جديدة تتسع باستمرار، وكذلك مواصمة الحفريات أسفل أساسات المسجد األقصى
والحظ . بيان المؤسسة أن طاقميا الميداني أكد أن الحفريات وصمت أسفل أساسات المسجد األقصى

الطاقم وجود سمم حديدي، وخمفو باب مغمق قريب من ىذه الحفريات، تمكن الطاقم من دخولو ليكشف عن 
 .وجود نفق طويل يتجو نحو الغرب، رويدًا رويداً 

سمطات االحتالل أغمقت بوابات األقصى، ومنعت من ىم دون سن الخمسين من الرجال والنساء وموظفي   14/4/2014
 .األوقاف من الدخول لممسجد

نصبت قوات االحتالل متاريس حديدية بالقرب من بوابات المسجد المبارك؛ لمتدقيق ببطاقات المواطنين،   16/4/2014
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 عاًما من الدخول إلى المسجد؛ لكنيا عادت ومنعت 55وسمحت في البداية لمن تزيد أعمارىم عن الـ 
 .حطة، واألسباط، والناظر: الجميع، وسط تجمير كبير لممواطنين عمى بوابات

 مصمًيا في باحات األقصى المبارك، عقب اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيمي لو، 25 أصيب، نحو     16/4/2014
طالق وابل من القنابل الغازية السامة المسيمة لمدموع، والصوتية الحارقة صوب المتواجدين داخمو  .وا 

اندلعت اشتباكات متفرقة بين الُمصمين وقوات االحتالل في منطقة بوابات األسباط، والسمسمة، وحطة، بعد   17/4/2014
 .إغالقيا بالكامل أمام من تقل أعمارىم عن الخمسين عاًما

اعتدت قوات االحتالل، عمى المواطنين المحتشدين قرب بوابات المسجد األقصى المبارك بالضرب   20/4/2014
باليراوات وغاز الفمفل، وأصابت عدًدا منيم بجروح، وسط إغالق بوابات المسجد األقصى الرئيسية أمام 

 .المواطنين الذين تقل أعمارىم عن خمسين عاًما
المسجد األقصى المبارك، عبر  (موشيو فيجمن) اقتحم مستوطنون بزعامة نائب رئيس الكنيست المتطرف   20/4/2014

باب المغاربة؛ فيما شرعت قوة معززة من شرطة االحتالل بمالحقة المرابطين في المسجد، ومحاولة 
نائب )موشيو فيجمن 'إخالئو من المصمين لتوفير الحرية القتحامات المستوطنين التي بدأىا المتطرف 

وفرضت قوات االحتالل حصارًا عمى المعتكفين بالجامع القبمي بالمسجد األقصى، .  (الكنيست'رئيس 
 .وحطمت بعض نوافذ المسجد، وألقت قنابل غاز مسيل لمدموع باتجاه المعتكفين

أحبط حراس المسجد األقصى المبارك، محاولة مستوطن ييودي متخف بزي سائٍح أجنبي، اقتحام المسجد   22/4/2014
األقصى من باب حطة؛ وفي الوقت نفسو، واصل المستوطنون اقتحام المسجد المبارك من باب المغاربة، 

 . عبر مجموعات صغيرة، برفقة حراسات من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
عمى المقبرة اليوسيفية في منطقة ' تدفيع الثمن'اعتدت مجموعة من المستوطنات الييوديات من عصابة   23/4/2014

باب األسباط المالصقة لجدار المسجد األقصى المبارك الشرقي، وخّطت عبارات عنصرية عمى أحد 
 .'تدفيع الثمن'القبور بتوقيع 

 آالف شيقل لكل مستوطٍن ييودّي تم منعو من اقتحام 10طالبت منظمات الييكل المزعوم، بتعويض قدره  23/4/2014
المسجد األقصى خالل عيد الفصح العبري؛ وذلك برسالة بعثت بيا ىذه المنظمات إلى رئيس حكومة 

االحتالل بنيامين نتنياىو، وتم نشرىا عمى مواقع ىذه المنظمات، وطالبت أن يتم التعيد بفتح جميع أبواب 
 . المسجد األقصى لمييود دون التعرض ألي ييودي يريد اقتحامو

حبط ُحّراس المسجد األقصى المبارك، محاولة مستوطنين اثنين التسمل لممسجد، وسمموىما إلى شرطة  26/4/2014
 .وقال مراسمنا، إن المستوطنين حاوال خداع الُحّراس بادعائيما أنيما مسممان . االحتالل

، إجراءاتيا المشّددة 'الخارجية'واصمت شرطة االحتالل، المتمركزة عمى بوابات المسجد األقصى الرئيسية  5/5/2014
بحق رّواد المسجد األقصى من فئة الطالب والطالبات، تمثمت باحتجاز البطاقات الشخصية لعدد كبير من 

الطمبة الى حين خروجيم من المسجد ىذه االجراءات جاءت وسط اقتحامات جديدة لممستوطنين الييود 
، لممسجد المبارك من باب المغاربة برفقة حراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات 'السياح'وأفواج 

 .الخاصة بشرطة االحتالل
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شرعت مجموعات من المستوطنين باقتحام المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، وسط إغالق  6/5/2014
بواباتو أمام الُمصمين المسممين، ّما رفع حالة التوتر الشديدة في البمدة القديمة، وفي محيطو وكذلك اعتقمت 

 وحارسا لؤلقصى وأصابت العشرات خالل 48قوات االحتالل اإلسرائيمي، مواطنين اثنين من أراضي عام 
وقالت مراسمتنا، إن قوات االحتالل أطمقت واباًل . مواجيات اندلعت في محيط باب حطة بالقدس القديمة

من قنابل الصوت والرصاص المعدني المغمف بالمطاط باتجاه المتجميرين في محيط باب حطة نتيجة 
 3 مواطنين بالمطاط استدعى نقل 10إغالق بوابات األقصى منذ مساء أمس، ما أسفر عن إصابة حوالي 

 48منيم إلى المشفى بينما تم عالج بعضيم ميدان وأشارت مراسمتنا إلى اعتقال مواطنين من أراضي عام 
 .إضافة إلى حارس األقصى المبعد عنو حسام سدر

مكان المسجد االقصى، ' الييكل الثالث'شارك عشرات المستوطنين المتطرفين، في مسيرة لممطالبة ببناء  6/5/2014
لمخروج بالمسيرة احتفاال بذكرى تأسيس دولة االحتالل  وقالت ' منظمات الييكل'وذلك تنفيذًا لدعوات 

مراستنا إن المسيرة خرجت بعد الساعة السادسة مساء من باب الخميل بالبمدة القديمة من القدس واخترقت 
طريق األرمن باتجاه حارة الييود، إذ منعت قوات االحتالل المرافقة لممسيرة وصوليا إلى المسجد االقصى 

واقتحامو حسب الدعوات تجنًا لحدوث كارثة وأشارت إلى أن المستوطنين ارتدوا قمصانا حممت صور 
عمى أنقاض األقصى، كما رددوا ىتافات بالعبرية منيا ' الييكل'مسجد قبة الصخرة المشرفة، مطالبين ببناء 

 .'جبل الييكل لمييود'
اعتقمت عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، شابا من باحات المسجد األقصى المبارك، واقتادتو  7/5/2014

وقال مراسمنا إن االعتقال جاء عمى خمفية مشاركة الشاب بيتافات  . إلى أحد مراكزىا في المدينة المقدسة
التكبير والتيميل ضد اقتحام مجموعات من المجندين والمجندات بالمباس العسكري وجماعات ييودية 

لممسجد األقصى في فترة ما بعد الظير استكماال لالقتحامات الصباحية ومن جية أخرى تواصل سمطات 
 مترًا غربي المسجد 50عمى بعد ' بيت شتراوس'االحتالل أعمال البناء في المشروع المعروف باسم 

األقصى، عمى حساب عقارات وقفية تابعة لحارة المغاربة، وبالتحديد ضمن مباني قنطرة وجسر أم البنات 
وقالت مؤسسة األقصى لموقف والتراث، إن العمل . الفاصل بين حارة المغاربة وطريق باب السمسمة

وأكدت أن األعمال تترافق مع   .وصل إلى بناء الطابق الثاني لمواجيات الخارجية' بيت شتراوس'بمشروع 
طمس معالم إسالمية عريقة، وعمميات ىدم داخمية لبعض الموجودات األثرية، ونّوىت إلى أن العمل أصال 
يتنافي مع أسموب العمارة األثرية، األمر الذي يوضح أن االحتالل يسعى إلى تغيير طبيعة العمران األثري 

 .اإلسالمي في منطقة البراق ومحيط األقصى، ويستبدلو ببناء مستحدث
، شعارات عنصرية مسيئة لمسيد المسيح عميو 'تدفيع الثمين'خط متطرفون ييود، عمى ما يبدو من عصابة  9/5/2014

السالم، ومعادية لمعرب قرب الكنيسة الرومانية في القدس وباب السمسمة بالقدس القديم وفي بيان عممتو 
واخرى مسيئة ' الممك داوود لمييود' ، و'تدفيع الثمن'شرطة االحتالل بالقدس، قالت فيو إن الشعارات ىي  

وكان المتطرفون قد خطوا ' المسيح قمامة'بحق السيد المسيح عميو السالم تضمنت ما معناه بالعربية  
. عمى مدخل منزل وخزانة كيرباء في باب السمسمة بالبمدة القديمة من القدس المحتمة' الموت لمعرب'شعار 

ومن جية أخرى اعتقمت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل طفمين قاصرين من باحات 
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وزعمت شرطة االحتالل أن . المسجد االقصى المبارك واقتادتيما الى أحد مراكزىا في المدينة المقدسة
 .القاصرين شاركا بإلقاء حجارة عمى شرطة االحتالل بعد انتياء الصالة

 عاما، من عرابة من أراضي 40األولى : أفرجت شرطة االحتالل، عن سيدتين من طالبات حمقات العمم 13/5/2014
 عاما من سكان القدس القديمة، بعد اعتقاليما من باحات المسجد االقصى صباح اليوم 60م، والثانية 48

جاءت عممية االفراج عن السيدتين  . بسبب تصديين القتحامات المستوطنين بيتافات التكبير والتيميل
 . يوما15بشرط ابعادىما عن المسجد االقصى لمدة 

اعتقمت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، شابين شقيقين محمد وعالء عودة من طالب  14/5/2014
حمقات العمم في األقصى؛ بسبب تصدييم وجموع الطمبة والمصمين بصيحات التكبير لمجموعات من 

ونقل مراسمنا في . المستوطنين وجنود االحتالل بمباسيم العسكري اقتحمت األقصى من باب المغاربة
القدس عن عاممين في األقصى المبارك قوليم إن أكثر من تسعين جنديا إسرائيميا بزييم العسكري وأكثر 

من أربعين مستوطنا اقتحموا المسجد اليوم من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية برفقة 
حراسات مشددة ومعززة من شرطة االحتالل الخاصة، وتقدم كل مجموعة أحد المرشدين الذين تولوا تقديم 

وقد تصدى المصمون وطمبة حمقات  .رواية تممودية أسطورة حول خرافة الييكل المزعوم مكان األقصى
العمم لممستوطنين بصيحات التكبير حينما حاولت مجموعة منيم أداء طقوس وصموات تممودية في باحات 
المسجد، وحاصرت قوات خاصة من شرطة االحتالل المصمين قبل أن تعتقل الشقيقين محمد وعالء عودة 

يذكر أن شرطة االحتالل عّززت من إجراءاتيا .واقتيادىما إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة المقدسة
المشددة عمى بوابات المسجد بحق طالب وطالبات حمقات العمم ورّواد المسجد من فئة الشبان والشابات، 

 .واحتجزت بطاقاتيم الشخصية عمى ىذه البوابات
فرضت قوات االحتالل، إجراءات مشددة عمى دخول البمدة القديمة من القدس، ونصبت متاريس وحواجز  16/5/2014

كما نشرت  . عسكرية وشرطية لمتدقيق في بطاقات الشبان خالل توجييم إلى المسجد االقصى المبارك
قوات الشرطة اإلسرائيمية مئات العناصر من وحداتيا الخاصة في الشوارع والطرقات المؤدية إلى االقصى 
المبارك، كما سّيرت الدوريات الراجمة والمحمولة والخّيالة في محيط أسوار القدس القديمة، وحّولت وسط 

وجاءت ىذه اإلجراءات عقب إعالن قيادة شرطة االحتالل عن أنو .المدينة الى ما أشبو بثكنة عسكرية
 . لمنكبة66تقرر اتخاذ اجراءات مشددة تحسبًا من تنظيم الُمصمين مسيرات وتظاىرات إحياء لمذكرى الـ

اعتقمت شرطة االحتالل، اثنين من المصمين خالل تصدييما لمجموعة من المستوطنين اقتحمت المسجد  19/5/2014
وقال أحد العاممين في األوقاف .األقصى من باب المغاربة، واقتادتيما إلى أحد مراكزىا في المدينة لمتحقيق

اإلسالمية لمراسمنا إن شرطة االحتالل اعتقمت ُمصميًا من سكان حي جبل المكبر في القدس، في نياية 
وفي تطور الحق، أخمت شرطة  .48الخمسينات من عمره، وآخر من سكان بمدة كفر قرع من أراضي الـ

بكفالة وشروط مقيدة  تتضمن اإلبعاد ' القشمة'االحتالل سبيل المواطن المقدسي بعد التحقيق معو في مركز 
وكانت مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد األقصى من باب . عن المسجد األقصى لخمسة أيام

 .المغاربة برفقة حراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة
اعتقمت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، موظف لجنة اعمار المسجد األقصى التابعة  22/5/2014
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لدائرة األوقاف اإلسالمية سميمان عبد المطيف من مكان عممو داخل المسجد، واقتادتو إلى أحد مراكزىا في 
من جية ثانية، شرعت مجموعات من المستوطنين باقتحام المسجد األقصى منذ صباح اليوم .  المدينة

ومن جية أخرى قالت مؤسسة األقصى لموقف والتراث إن . الخميس، من باب المغاربة بحراسات مشددة
من )سمطات االحتالل أوشكت عمى االنتياء من تنفيذ حفريات واسعة ومتشعبة أسفل منطقة باب المطيرة 

تتضمن عممية حفر وتفريغ ترابي واسع، وحفر أنفاق ترتبط بشبكة أنفاق الجدار الغربي  (بوابات األقصى
وأوضحت المؤسسة، في بيان وصمت  . لؤلقصى، وحفريات تكشف عن قاعات واسعة في الموقع ذاتو

مراسمنا في القدس نسخة منو، أن االحتالل ينوي افتتاح ىذه القاعات وما حوليا من تشكيالت الحفريات 
واألنفاق قريبا، بعد نحو عشر سنوات من الحفريات المتواصمة والمترافقة بغطاء من السرية شبو المطمقة، 

الناشطة في مجال ' عطيرت كوىنيم'التي تنفذىا سمطة اآلثار اإلسرائيمية، وبمبادرة وتمويل من جمعية 
أن كل الموجودات األثرية في الموقع ىي موجودات 'التيويد واالستيطان وأكدت المؤسسة، في بيانيا، 

إسالمية عريقة من فترات إسالمية متعاقبة، خاصة من الفترة الممموكية، لكن االحتالل يخطط لطمس 
، مؤكدة أن ىذه الحفريات تشكل خطرا 'وتزييف حقيقة ىذه المعالم، ويدعي أنيا من تاريخ الييكل المزعوم

وقالت المؤسسة إن ىذه الحفريات واألنفاق والقاعات تجري في موقع مجاور  .مباشرا عمى المسجد األقصى
ومالصق لحدود المسجد األقصى من الجية الغربية، ضمن ما يعرف بوقف حمام العين، والذي ال يبعد 

 مترا عن المسجد األقصى، لكنو يمتد إلى أن يصل أسفل منطقة باب المطيرة الواقعة 50مدخمو سوى 
 .ضمن حدود المسجد األقصى

تسود المسجد األقصى المبارك حالة من التوتر الشديد بعد اقتحامو بعشرات المستوطنين واالعتداء عمى  22/5/2014
وقال مراسمنا في المدينة إن مجموعات صغيرة ومتتالية من المستوطنين،  . عدد من المصمين في باحاتو

اقتحمت المسجد األقصى من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من ' الحاخامات'يتقدميم عدد من 
عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، ونفذت جوالت مشبوىة في باحات المسجد المبارك، وسط 

وفي .تواجد ممحوظ لممصمين وطمبة حمقات العمم، والذين تصدوا لممستوطنين بصيحات التكبير والتيميل
وقت الحق استباحت جماعات ييودية القدس القديمة، بمسيرات صاخبة ُرفعت فييا أعالم االحتالل، 

والذي يصادف الذكرى ' يوم القدس'وجابت شوارع المدينة المقدسة ايذانًا ببدء احتفاالت االحتالل بما يسمى 
م وشارك في مسيرات الميمة مئات المستوطنين 67 الحتالل ما تبقى من مدينة القدس وفمسطين عام 47الـ 

والطمبة الييود، انتيى بعضيا عند بوابات المسجد األقصى من الخارج، وخاصة عند باب األسباط، ردد 
 .خالليا المشاركون ىتافات عنصرية ضد العرب وأدوا رقصات صاخبة

اقتحمت قوة كبيرة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، المسجد األقصى المبارك من جية باب  28/5/2014
المغاربة وشرعت عمى الفور بمالحقة المصمين بداخمو، ومن ثم محاصرة المعتكفين بالجامع القبمي، 

وقال مراسمنا في  . وأصابت خالل مواجيات مع المصمين عددا منيم وتم نقميم لعيادات األقصى لمعالج
المدينة إن االقتحام جاء وسط حصاٍر عسكرٍي محكم تفرضو قوات االحتالل منذ ساعات الفجر األولى 

عمى المسجد المبارك، منعت من خاللو المواطنين ممن تقل أعمارىم عن الخمسين عاما من الدخول إليو 
بينيم ثالثة من -وأداء الصالة برحابو الطاىرة وقال مراسمنا في المدينة إنو أصيب عدد من المصمين
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في حارة باب حطة المالصقة لممسجد األقصى فجر اليوم خالل اشتباكات باأليدي بين - األتراك
المواطنين المحتشدين عمى بوابة المسجد من جية باب حطة، وقوات االحتالل التي حالت دون دخوليم 

 .لممسجد ألداء الصالة برحابو الطاىرة
تمكن المصمون من المعتكفين بالمسجد األقصى المبارك، من طرد مجموعات استيطانية ييودية قواميا  28/5/2014

.  مستوطن من المسجد األقصى عبر بوابة السمسة بعد التصدي ليم بصيحات التيميل والتكبير200نحو 
وقال مراسمنا في المدينة إن شرطة االحتالل الخاصة الُمرافقة لممستوطنين سارعت بإخراج المستوطنين بعد 

في الوقت نفسو، أصيب أربعة شبان من الُمصمين بجروح بالغة  .فشميا في قمع احتجاجات الُمصمين
بالرأس خالل مواجيات مع قوات االحتالل في باحات ومرافق المسجد األقصى، وتم نقميم إلى عيادات 

وأدى المستوطنون بعد طردىم من المسجد   .المسجد بانتظار نقميم إلى المستشفى عمى وجو السرعة
األقصى، رقصاٍت وسط موسيقى صاخبة ورفع أعالم دولة االحتالل في منطقة باب السمسمة وسط توتر 

شديد في ظل تواجد كبير لممواطنين المقدسيين الذين يحاولون الضغط لكسر الحصار عن المسجد 
األقصى وفي تطور الحق، اندلعت مواجيات بين المواطنين المحتشدين حول بوابات المسجد األقصى في 
حارات باب حطة والجالية األفريقية ومنطقة باب االسباط وقوات االحتالل التي ما زالت تمنعيم من دخول 

وقال عدد من العاممين في المسجد األقصى بأنيم لن يسمحوا وال بأي شكٍل من األشكال  .األقصى
لممستوطنين بإقامة شعائر تممودية أو احتفاالت خاصة بمناسباتيم في المسجد األقصى وسيتصدون لمنعيم 

وفي وقت الحق، أغمقت قوات االحتالل باب المغاربة وأعادت فتح بوابات المسجد المبارك وسط  .بكل قوة
 .إجراءات مشددة عمى المصمين من فئة الشبان والشابات

، عمى الطواقم الصحفية والمواطنين 'توحيد القدس'اعتدى مستوطنون مشاركون في مسيرة ما تسمى  28/5/2014
وأفادت مراسمتنا بأن عشرات آالف  . المقدسيين الذين تواجدوا في باب العامود وسط القدس المحتمة

المستوطنين خرجوا في مسيرات ضخمة انطمقت من القدس الغربية واخترقت شارع السمطان سميمان إلى 
باب العامود وصوال إلى حائط البراق، مشيرة إلى أن المستوطنين أدوا رقصات استفزازية ورفعوا عمم 

 . عاما عمى احتالل القدس بشطرييا47االحتالل احتفاال بمرور 
اعتقمت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، مواطنْين من الُمصمين من داخل المسجد  29/5/2014

وقال أحد العاممين في  . األقصى المبارك، واقتادتيما إلى أحد مراكزىا في المدينة لمتحقيق واالستجواب
براىيم عراعرة من النقب من باحات : المسجد المبارك إنو تم اعتقال كل من جمال النتشة من القدس، وا 

وكانت الجماعات الييودية استأنفت اليوم اقتحاميا لممسجد األقصى بحراسات شرطية مشددة،   .األقصى
ونفذت جوالت مشبوىة في باحات ومرافق المسجد المبارك، وتقدميا عدد من مستخدمي وزارة خارجية 

 .'الربانيم'االحتالل وعدد من 
 من الرجال وجميع من ال يحمموا البطاقة الشخصية 45قررت شرطة االحتالل منع من ىم دون سن الـ 30/5/2014

وأعمنت شرطة االحتالل أنيا قررت تحديد أعمار   . الزرقاء من دخول الحرم القدسي الشريف اليوم الجمعة
 عاما وممن يحممون البطاقات 45المصمين الذين سيسمح ليم بالدخول لمحرم الشريف لمن ىم فوق سن 

 وانتشرت قوات شرطة  .الشخصية الزرقاء فقط بالدخول، بينما سيسمح لمنساء من كل األعمار بالدخول 
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االحتالل المعززة منذ ساعات الصباح المبكرة في القدس الشرقية وأزقة البمدة القديمة وواإلحياء المجاورة 
 .وعمى محور الطرقات المؤدية الى االقصى 

المسجد األقصى المبارك، ' ييودا غميك'اقتحمت مجموعات من المستوطنين بقيادة الحاخام المتطرف  1/6/2014
في المدينة ' وفا'وأفاد مراسل  . بحراساٍت معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

بأن االقتحامات تتم من خالل مجموعات صغيرة ومتالحقة من باب المغاربة، وتنفذ ىذه المجموعات 
جوالت مشبوىة في باحات ومرافق المسجد األقصى وسط مراقبة شديدة من قبل ُحّراس المسجد وأذنتو 

وتركزت جوالت  .لمحيمولة دون أداء المستوطنين صموات وشعائر تممودية في باحات المسجد المبارك
المستوطنين بين باب المغاربة مرورا بالساحة األمامية لمجامع القبمي المسقوف وسطح الُمصمى المرواني، 

 .والعودة من جية باب الرحمة فباب سوق القطانين والخروج من باب السمسمة
اعتدت عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل اإلسرائيمي، عمى سيدات فمسطينيات بعد منعين  2/6/2014

وقال  . أحد أبواب المسجد األقصى (المجمس)من دخول المسجد األقصى المبارك من جية باب الناظر 
شيود عيان لمراسمنا في المدينة، إن حّراس المسجد األقصى تدخموا لمنع االعتداء عمى السيدات، واشتبكوا 

مع قوات االحتالل باأليدي وسط توتر شديد في ظل تجمير المواطنين من سكان البمدة القديمة في 
وصبت شرطة االحتالل متاريس حديدية  .المكان، ووصول تعزيزات من عناصر شرطة االحتالل لممكان

عمى بوابات األقصى، ومنعت عشرات السيدات من دخول المسجد بعد التدقيق في بطاقاتين الشخصية؛ 
األمر الذي دفعين لمتظاىر وترديد ىتافات وطنية وسط صيحات التيميل والتكبير، فيما حاولت قوات 

 .االحتالل قمع التظاىرة، واعتدت عمى النساء باليراوات والدفع باأليدي
اعتدى أحد المستوطنين الييود المقتحمين لممسجد األقصى المبارك، عمى رئيس مجمس األوقاف اإلسالمية  3/6/2014

 .الشيخ عبد العظيم سميب داخل المسجد بالسّب والشتم والكالم البذيء 
يسود مدينة القدس المحتمة، خاصة بمدتيا القديمة ومحيط بوابات المسجد األقصى المبارك توتر شديد آخذ  3/6/2014

بالتصاعد، بعد منع قوات االحتالل لممواطنين ممن تقل أعمارىم عن الخامسة واألربعين عامًا من دخولو، 
وقال مراسمنا في العاصمة المحتمة، إن .  والسماح لممستوطنين باقتحامو من باب المغاربة بحراسات مشددة

ىذا اإلجراء يأتي لميوم الثاني وسط خشية المواطنين من أن يكون مقدمة لفرض التقسيم الزماني في 
وأضاف بأن قوات االحتالل نصبت منذ ! المسجد وتخصيص فترات الصباح الستباحتو من المستوطنين

ساعات فجر اليوم متاريس حديدية بالقرب من بوابات المسجد المبارك لمتدقيق في بطاقات المواطنين 
وسمحت فقط لكبار السن بدخولو وأوضح أن الُمصمين المحتشدين حول بوابات المسجد الخارجية الرئيسية 

  .شرعوا قبل قميل باالحتجاج بصيحات التيميل والتكبير لمضغط عمى قوات االحتالل لفتح المسجد أماميم
في الوقت نفسو، تقتحم مجموعات من المستوطنين المسجد المبارك من باب المغاربة برفقة عدد من 

الحاخامات الذين يتولون تقديم روايات تممودية اسطورية حول المكان، وذلك وسط حالة من االستنفار بين 
 .صفوف العاممين من األوقاف اإلسالمية في المسجد المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الييود، المسجد األقصى المبارك من جية باب المغاربة برفقة حراسات مشددة  5/6/2014
وقال مراسمنا في القدس، إن االقتحامات تتم حتى اآلن .من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
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في الوقت ذاتو،  .عبر مجموعات صغيرة ومتالحقة ومن بين المجموعات عائالت ييودية بصحبة أطفاليم
تواصل شرطة االحتالل فرض إجراءاتيا المشددة عمى رّواد المسجد األقصى من المصمين وطمبة حمقات 

 .العمم وتحتجز بطاقاتيم الشخصية
ومجموعات من المستوطنين، اقتحاما جديدا لممسجد األقصى المبارك ' ييودا غميك'قاد الحاخام المتطرف  8/6/2014

: 'وفا'وقال مراسل  . من باب المغاربة، وبحراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
إن االقتحامات تتم عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وتنفذ جوالت في باحات ومرافق المسجد األقصى، '

 .'تقديم شروحات حول أسطورة وخرافة الييكل المزعوم مكان األقصى المبارك' غميك'وتولى المتطرف 
في األقصى نزىة 'تحت شعار ' األقصى الصيفية'وتزامنت اقتحامات المستوطنين مع انطالق فعاليات 

 .، بمشاركة واسعة من طمبة المدينة المقدسة، وعدد من المصمين وطمبة حمقات العمم'أبدان وزيادة إيمان
ومجموعات من المستوطنين المسجد األقصى المبارك من باب ' ييودا غميك'اقتحم الحاخام الييودي  9/6/2014

 .المغاربة، برفقة حراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
حالة من التوتر اآلخذ بالتصاعد بعد منع ' الخارجية'تسود محيط بوابات المسجد األقصى المبارك الرئيسية  10/6/2014

شرطة االحتالل الخاصة المصمين وطمبة حمقات العمم وأطفال المخيمات الصيفية من دخول المسجد، 
وقال أحد العاممين في المسجد األقصى . واالعتداء عمييم بالشتم والسب والتيديد بالضرب واالعتقال

لمراسمنا، إن المصمين ومرشدي ومرشدات المخيمات الصيفية ُصدموا بإجراءات االحتالل عمى بوابات 
المسجد الرئيسية، وبمتاريس حديدية لعناصر الوحدات الخاصة تمنع دخول المصمين واألطفال والطمبة 

لممسجد المبارك، الفتًا إلى أن الوضع مرشح لمتدىور في ظل زيادة تجمير المواطنين من جية، واعتداءات 
شرطة االحتالل بالشتائم البذيئة عمى المواطنين من جية ثانية من جية أخرى شرعت آليات تابعة لسمطات 
االحتالل اإلسرائيمي بعمميات تجريف كبيرة في أرض فمسطينية بحي وادي الجوز القريب من أسوار القدس 
التاريخية دون معرفة ىدف التجري وقال شيود عيان لمراسمنا، إن قوة من جنود وشرطة االحتالل تحيط 

بالمنطقة في ىذه األثناء، وتوفر الحراسة لجرافات االحتالل وسط تجمير كبير لممواطنين من سكان الحي، 
زاحة العديد من السيارات المقدسية من المكان، ّما تسبب بأضرار كبيرة ليا  .في حين تم سحب وا 

اقتحم عشرات المستوطنين الييود، المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة  12/6/2014
  . من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

أصيب أكثر من ثالثين مواطنًا من الُمصمين خالل اقتحام قوات االحتالل لممسجد األقصى المبارك عقب  13/6/2014
صالة الجمعة، واعتُقل ثمانية شبان مقدسيين خالل خروجيم من بوابات المسجد المبارك، وتم اقتيادىم الى 

  . في باب الخميل بالقدس القديمة لمتحقيق' القشمة'مركز التوقيف والتحقيق 
أدى آالف المستوطنين، طقوسا خاصة في ساحة البراق بالقدس المحتمة من أجل المستوطنين الثالثة  15/6/2014

  . المفقودين
بقيادة ' طالب ألجل الييكل'اقتحمت مجموعات من المستوطنين الييود، ومجموعة تنتمي إلى ما يسمى  15/6/2014

، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات معززة من شرطة االحتالل 'تومي نيساني'المتطرف 
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تومي نيساني، ويعقوب يجوديف، وعوفر ليفني، وثالثتيم : الخاصة وعرف من بين المقتحمين المتطرفين
 .شارك في إعداد الفيديو الغنائي التيويدي من داخل األقصى يوم الخميس الماضي

اعتقمت الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل اإلسرائيمي، شابين أحدىما من مدينة شفا عمرو والثاني من  17/6/2014
وكانت  . القدس المحتمة، بعد تصدييما لمستوطن أدى طقوسا تممودية في باحات المسجد األقصى

مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد من باب المغاربة برفقة حراسات معززة من شرطة االحتالل، 
وتصدى المصمون وطمبة حمقات العمم بيتافات التكبير والتيميل لمستوطن ييودي أدى طقوسًا وصموات 

وتدخمت شرطة االحتالل واعتقمت شابين من  (انبطاح عمى األرض)تممودية في إحدى باحات المسجد 
 .في باب الخميل داخل القدس القديمة' القشمة'الُمصمين واقتادتيما إلى مركز التوقيف والتحقيق 

اعتقمت شرطة االحتالل، أحد الُمصمين من باحات المسجد األقصى المبارك واقتادتو إلى أحد مراكزىا في  18/6/2014
وقال أحد العاممين في األوقاف لمراسمنا إن االعتقال جاء عمى خمفية مشاركة الشاب مع  . القدس القديمة

اقتحمت المسجد من - مجموعة من الُمصمين وطمبة حمقات العمم بالتصدي لمجموعات من المستوطنين
وكانت مجموعات من المستوطنين الييود جّددت اقتحاميا منذ صباح  .بيتافات التكبير- باب المغاربة

اليوم لممسجد األقصى من باب المغاربة بحراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، 
في حين مارس المستوطنون حركات استفزازية وسط شتائم وألفاظ نابية بحق المصمين في ما أحاطت 

 .شرطة االحتالل بحمقات الطمبة والمصمين
 مستوطنًا من طمبة المعاىد التممودية، بقيادة رئيس البرنامج، الحاخام المتطرف ييودا غميك، 40اقتحم نحو  19/6/2014

يسرائيل آرائيل، باحات المسجد األقصى من باب ' معيد الييكل الثالث'وبمشاركة مدير ومؤسس ما يسمى 
وقال أحد العاممين في األوقاف اإلسالمية  . المغاربة وبحراسات معززة من عناصر شرطة االحتالل

لمراسمنا في القدس إن اقتحامات المستوطنين تجددت صباح اليوم الخميس عبر مجموعات متتالية، وتُنّفذ 
حول الييكل ' غميك'جوالت مشبوىة في باحات المسجد المبارك وسط شروحات مستفيضة يقدميا المتطرف 

في الوقت ذاتو، تتواجد أعداد كبيرة من المصمين وطمبة المخيمات الصيفية وطمبة .المزعوم مكان األقصى
حمقات العمم في المسجد، ُتحيطيم قوات من شرطة االحتالل الخاصة، التي لم تنجح بمنعيم من التصدي 

 .لممستوطنين بيتافات التكبير
أعمنت شرطة االحتالل االسرائيمية، عن فرضيا اجراءات مشددة تمنع الرجال دون سن الخمسين من دخول  19/6/2014

 . المسجد االقصى المبارك ألداء صالة الجمعة يوم غد
اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، شابين مقدسّيين بعد االعتداء عمييما وعمى المصمين في حارة باب  20/6/2014

حطة المالصقة لممسجد األقصى المبارك، بعد منع من تقل أعمارىم عن الخمسين عاما من أداء صالة 
وكانت قوات االحتالل قد فرضت قيودًا مشددة عمى دخول المواطنين . الجمعة في رحاب األقصى المبارك

لمبمدة القديمة، ونصبت متاريس حديدية عمى بواباتيا لمتدقيق في بطاقات المواطنين وىو نفس اإلجراء الذي 
اتبعتو عمى بوابات المسجد األقصى المبارك، واضطر مئات المصمين ألداء صالتي الفجر والجمعة في 

  .شوارع وطرقات وأزقة البمدة القديمة ومحيطيا
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-من باحات المسجد األقصى المبارك ' ييودا غميك'تمكن عشرات المصمين، من طرد الحاخام المتطرف  22/6/2014
جّدد اليوم اقتحامو لممسجد ' غميك'كان المتطرف  . بعد استفزازاتو المتكررة بحقيم- من باب السمسمة

المبارك عمى رأس مجموعات استيطانية ييودية من باب المغاربة، وبحماية وحراسة عناصر من الوحدات 
 .الخاصة بشرطة االحتالل

شيدت العديد من حارات وأحياء البمدة القديمة في القدس المحتمة وفي األحياء المتاخمة ليا فجر اليوم  17/10/2014
الجمعة، مواجيات عنيفة بين المواطنين وقوات االحتالل عمى خمفية إغالق المسجد االقصى المبارك أمام 

 .من تقل أعمارىم عن الخمسين عاما وفرض اجراءات عسكرية مشددة في المدينة
أفاد محامي نادي األسير مفيد الحاج صباح اليوم الجمعة، بأن محكمة صمح االحتالل في القدس،  17/10/2014

. أصدرت قرارات بإبعاد ثالثة قاصرين عن المسجد األقصى المبارك
إن ىؤالء القاصرين ىم عبد الكريم حداد، ومحمد اليشممون، : وقال المحامي الحاج في بيان صحفي

ن القرار يتضمن إبعادىم لمدة   يومًا عن 15ومحمد أبو اسنينو، إضافة إلى الشاب طارق الكرد، وا 
. األقصى

وأوضح أن شرطة االحتالل اعتقمت القاصرين والشاب الكرد خالل المواجيات التي جرت في القدس، إثر 
اقتحامات المستوطنين لممسجد األقصى، لينتيي األمر بالتوقيع عمى كفالة من قبل طرف ثالث، مقابل 

 .اإلفراج عنيم
المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراساٍت معززة ' طالب ألجل الييكل'اقتحم عناصر من  19/10/2014

وقال مراسمنا، إن ىذه المجموعات نفذت جوالت تخممتيا حركات   .ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة
وألفاظ استفزازية عنصرية في باحات المسجد األقصى، بالتزامن مع فرض شرطة االحتالل إجراءات مشددة 

عمى دخول المصمين إلى المسجد، وتقوم باحتجاز بطاقاتيم الشخصية عمى البوابات الرئيسية، إلى حين 
  .خروج أصحابيا منو

اعتقمت شرطة االحتالل الخاصة ظير اليوم األحد، طفاًل مقدسيًا من داخل المسجد األقصى المبارك بحجة  19/10/2014
وقال أحد العاممين في األوقاف لمراسمنا إنو تم اقتياد . إلقائو حجارة عمى المستوطنين الذين اقتحموا المسجد

وكانت مجموعات من جنود االحتالل بزييا . الطفل ووالديو إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة
وسبق ذلك اقتحامات . العسكري اقتحمت المسجد األقصى، ونفذت جوالت استفزازية في باحاتو ومرافقو

لممسجد المبارك، صاحبيا حركات وألفاظ استفزازية ' طالب ألجل الييكل'متتالية لعناصر من ما يسمى 
وعنصرية ويتواجد في المسجد األقصى عدد ممحوظ من رّواد المسجد من أبناء القدس المحتمة، باإلضافة 

 .إلى عشرات العاممين من األوقاف اإلسالمية في األقصى المبارك
يعتزم طرح مشروع قانوٍن جديد لمتصويت الشير ' الكنيست'ذكرت مصادر عبرية إن برلمان االحتالل  20/10/2014

وحسب المصادر  .المقبل ُيتيح تقاسم المسجد األقصى المبارك، زمنيًا ومكانيًا، بين الييود والمسممين
بمورتو ' اإلسرائيمية'العبرية، فإن القانون عند صدوره، يسمح، بعدما استكممت لجنة الداخمية البرلمانية 

مؤخرًا، بصالة الييود في األقصى، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لمييود والمسممين في المسجد 
  .األقصى، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصمواتيم وأداء شعائرىم وطقوسيم التممودية
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جّددت جماعات من المستوطنين اقتحاميا لممسجد األقصى المبارك، عبر مجموعات متتالية من باب  21/10/2014
ولفت مراسمنا في المدينة إلى  .المغاربة، بحراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

أن مجموعات المستوطنين تُنفذ جوالت استفزازية في باحات ومرافق المسجد، في حين يتواجد عدد ممحوظ 
من المصمين المرابطين، وينتشرون جنبًا إلى جنب مع ُحّراس المسجد وسدنتو، لمنع أي محاولة من 

من جانبيا، واصمت شرطة االحتالل المتمركزة  .المستوطنين، إلقامة صموات وشعائر تممودية في ساحاتو
لممسجد األقصى إجراءاتيا المشددة بحق المصمين من فئة السيدات ' الخارجية'عمى البوابات الرئيسية 

 .والشبان، وقامت باحتجاز بطاقاتيم الشخصية إلى حين خروج أصحابيا منو
، اليوم األربعاء، المسجد 'حاخامات معيد الييكل الثالث'اقتحمت مجموعات من المستوطنين ومن كبار  22/10/2014

وتتواجد في  .األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة
نساء ألجل 'المسجد االقصى أعداد ممحوظة من المصمين خاصة من النساء لمتصدي لعناصر منظمة 

المتطرفة التي أعمنت نيتيا اقتحام المسجد االقصى اليوم ويوم غد لتنظيم برنامج تممودي في باحاتو ' الييكل
. المبتدع' مجمس السنيدرين'ومحيط أبوابو احتفاال بالذكرى العاشرة إلنشاء ما يسمى 

، مع بعض حاخامات 'نساء الييكل'اقتحام نسوي تقوده منظمة  (حسب الدعوات)ويتخمل ىذا البرنامج 
وستقوم منظمة نساء ألجل الييكل  .مجمس السنيدرين، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم األربعاء

' تابوت الشريعة'مساء يوم غد الخميس بإحضار سفر التوراة الذي تم اعداده لوضعو في الييكل المزعوم 
وستقوم نساء الييكل بصحبة عدد من الحاخامات بجولة في ىذا السفر حول أبواب األقصى، قبل وضعو 

داخل معيد الييكل الثالث، الذي يضم مقتنيات الييكل الثالث التي تم اعدادىا لوضعيا في الييكل المزعوم 
ولفت مراسمنا الى استنفار الطواقم العاممة في االقصى المبارك من ُحّراس وسدنة  .مكان المسجد األقصى

باإلضافة الى المصمين والذين ينتشرون في ىذه المحظات في باحات ومرافق المسجد االقصى لمراقبة 
 .المستوطنين المتطرفين ومنعيم من القيام بأي فعالية تممودية فيو

وأفواج من السياح األجانب اليوم الخميس، باقتحام المسجد ' طالب ألجل الييكل'شرعت مجموعات من  23/10/2014
األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة، والتدخل 

وأفاد مراسمنا، بأن أعدادا من حراس وسدنة المسجد ومن المصمين ينتشرون في  .السريع بشرطة االحتالل
باحات المسجد، لمنع أي محاولة من ىذه المجموعات المتطرفة، إلقامة صموات وشعائر تممودية في 

  .ساحاتو
وأشار إلى أنو تم قبل قميل تقديم السيدات الثمانية المواتي اعتقمن عصر أمس خالل خروجين من بوابات 

: األقصى لممحكمة، لمنظر في تمديد اعتقالين أو اإلفراج عنين بكفاالت مالية وبشروط محتممة، منيا
 اإلبعاد عن المسجد لفترات متفاوتة

قررت شرطة االحتالل، الميمة، فرض قيود عمى دخول المصمين المسممين، بمنع الرجال دون األربعين  23/10/2014
وذكرت  .عامًا من أداء صالة الجمعة في رحاب المسجد األقصى المبارك، تحت ذرائع أمنية واىية

الشرطة في بيان ليا أنيا لن تفرض قيودا عمى دخول الفئات العمرية لمنساء، فيما ستنشر من قواتيا 
  .المعززة في محيط البمدة القديمة والحرم القدسي الشريف
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ما يضطر ' عدم االخالل بالنظام'يذكر أن شرطة االحتالل كررت ىذا اإلجراء لعدة ُجمع لذات الذريعة 
 .اآلالف من المقدسيين إلى أداء الصالة عمى اإلسفمت عند أقرب نقطة من الحرم القدسي المبارك

  .اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي، الميمة، مواطنتين لدى خروجين من المسجد االقصى المبارك 24/10/2014
ىبة الطويل ولطيفة عبد المطيف؛ لدى خروجين من المسجد : وقال شيود عيان إن قوات االحتالل اعتقمت

  .بالقدس القديمة' القشمة'األقصى المبارك بعد صالة العشاء، اذ تم اقتيادىما الى مركز شرطة 
 مرابطات يوم 8يشار الى ان االحتالل يصعد من ىجمتو ضد المرابطات بالمسجد االقصى حيث اعتقل 

 .مقتحمي المسجد االقصى بالتكبيرات' ازعاج'أمس بتيمة 
أدى مئات المقدسيين صالة فجر اليوم الجمعة في الشوارع والطرقات واألزقة بفعل الحصار العسكري  24/10/2014

المشدد الذي تفرضو قوات االحتالل عمى القدس القديمة والمسجد االقصى المبارك، وبسبب اجراءات 
مشددة اتخذتيا سمطات االحتالل الميمة الماضية تمنع بموجبيا المواطنين ممن تقل اعمارىم عن األربعين 

  .عاما من الصالة في المسجد األقصى المبارك
وقال مراسمنا إن إجراءات االحتالل تشمل إغالق البمدة القديمة ووضع متاريس ُشرطية حديدية قرب 

  .بواباتيا لمتدقيق ببطاقات المواطنين، باإلضافة إلى متاريس مشابية قرب بوابات المسجد األقصى
في الشوارع ' حرس الحدود'وذكر أن االحتالل نشر منذ ساعات الفجر مئات العناصر من شرطة و

والطرقات، كما سيير دوريات عسكرية وشرطية راجمة ومحمولة وخيالة بمحيط أسوار البمدة القديمة، 
ونصب حواجز مباغتة في مختمف الشوارع والطرقات الُمفضية إلى البمدة القديمة، واطالق منطاد راداري 

 .استخبار ومروحية في سماء المدينة
أدى آالف المواطنين، صالة الجمعة، عمى اإلسفمت في الشوارع والطرقات المحيطة بالحرم القدسي  24/10/2014

  . عامًا من الصالة فيو تحت ذرائع امنية واىية40الشرف نتيجة فرض قيود منعت الرجال دون الـ
االحتالل نشر اآلالف من عناصره في كامل القدس الشرقية اذ حوليا الى ثكنة عسكرية ناصبًا الحواجز 
والمتاريس الحديدية عند مخارج ومداخل األحياء والبمدات المحيطة في البمدة القديمة واألقصى ومطمقًا 

 .المروحيات االستكشافية في سماء المدينة
اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي صباح اليوم االحد، السيدة سميحة جودة، من سكان القدس القديمة،  26/10/2014

خالل دخوليا الى المسجد األقصى من باب حطة، وتم اقتيادىا الى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في 
 .المدينة

اليوم األحد، اقتحاميا لممسجد األقصى المبارك، من باب ' طالب ألجل الييكل'جددت ما تسمى منظمة  26/10/2014
  .المغاربة بمجموعات متتالية، وبحراسات مشددة

االقتحامات تجري وسط انتشار كبير لممصمين، خاصة من النساء، ولحراس وسدنة المسجد األقصى 
  .إلحباط أي محاولة من المستوطنين إلقامة طقوس وشعائر تممودية في باحات المسجد المبارك

إلى حين خروج ' الخارجية'قوات االحتالل تحتجز بطاقات المصمين عمى بوابات المسجد الرئيسية 
 .أصحابيا من المسجد



 

30 
 

اعتدت مجموعة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، عمى المسن عبد اهلل الشامي من مدينة  26/10/2014
القدس المحتمة بالضرب المبرح من داخل المسجد األقصى، قبل اعتقالو واقتياده إلى أحد مراكز التوقيف 

  .والتحقيق في القدس
وفي الوقت نفسو، اعتدت مجموعة من المستوطنين الُمقتحمين لممسجد عمى مجموعة من النساء 

المرابطات قرب باب القطانين بالضرب والشتائم، وتدخل حراس المسجد األقصى وطردوا المستوطنين 
 .خارج المسجد

اليوم االثنين، جمسة خاصة لمناقشة مقترح سحب السيادة ' الكنيست'من المقرر أن يعقد برلمان االحتالل  27/10/2014
' موشيو فيجمين'المتطرف ' الكنيست'األردنية كاممة عن المسجد األقصى المبارك، والذي قّدمو نائب رئيس 

  .مطمع العام الجاري، في محاولة لفرض سيادة كاممة لالحتالل عمى المسجد
األلكتروني، فإنو من المتوقع أن يحضر الجمسة عدد من وزراء حكومة االحتالل ' الكنيست'وحسب موقع 

وزير أمن االحتالل الداخمي، ومندوب عن وزارة العدل، النائب العام، بمدية : اليمينية ومؤسساتيا ومنيم
القدس العبرية، وزارة المالية، وزارة اإلسكان، وزارة الخارجية، وزارة الخدمات الدينية، مكتب رئيس الوزراء، 

المتطرفة، ومنظمة عير عميم، وسمطة ' تراث جبل الييكل'المتطرفة، مؤسسة ' عطيرت كوىانيم'جمعية 
  .المزعوم' الييكل'اآلثار، ومندوبون عن أعضاء منظمات 
أصدرت أمس بيانًا صحفيًا - أعمى سمطة دينية في القدس_وكانت الييئة االسالمية العميا في القدس

ليس صاحب صالحية عمى األقصى وأن المسجد ال يخضع لقوانين ' الكنيست'شددت فيو عمى أن 
االحتالل بتاتًا وأن المّس بمكانتو من شأنو إثارة أكثر من مميار ونصف المميار مسمم في العالم كْون 

  .األقصى جزء أصيل من عقيدتيم
، وأكدت عمى 'الكنيست'من جانبو، أكدت األوقاف االسالمية رفضيا ألي نقاش حول المسجد األقصى في 

الكنيست 'الحديث عن جمسات بـ'لسان مديرىا العام الشيخ عزام الخطيب في تصريحات صحفية سابقة، إن 
وأي نقاش حول وضع المسجد األقصى ىو مرفوض بشكل كامل، ونؤكد أن السيادة إسالمية عمى المسجد 

  .'برعاية ووصايا أردنية، وىو مسجد إسالمي لجميع مسممي العالم
عمى العقالء من الجانب الصييوني أن يتراجعوا؛ ألن األقصى موضوع حساس، وأي ': وقال الخطيب

 .'حديث أومخططات أو مساس فيو قد يشعل المنطقة بأكمميا
قبل قميل، المسجد األقصى المبارك من باب ' نير براخات'اقتحم رئيس بمدية االحتالل في القدس المتطرف  28/10/2014

  .المغاربة برفقة عدد من مساعديو
نفذ جولة سريعة في باحات المسجد األقصى، وجاء ' براخات'وقال أحد العاممين في األقصى لمراسمنا، إن 

الخاصة بسحب الوصاية األردنية عمى ' الكنيست'اقتحامو لؤلقصى بعد مشاركتو يوم أمس في جمسات 
  .األقصى، وبسط السيادة الييودية الكاممة عميو

كما يأتي ىذا االقتحام في مقدمة اقتحامات متتالية لجماعات ييودية، وأخرى بانتظار السماح ليا بذلك، 
 .وسط توتر شديد بين المصمين والعاممين في األقصى المبارك

سّممت مخابرات االحتالل، اليوم الثالثاء، ثالثة حراس يعممون في المسجد األقصى المبارك، استدعاءات  28/10/2014
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عرفات نجيب، وأشرف ابو رميمة، وىيثم : وشممت أوامر االستدعاء الُحّراس. لمراجعتيا لتحقيق معيم
 .النمري

اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي ظير اليوم األربعاء، المواطنة سميرة إدريس من مدينة القدس المحتمة،  29/10/2014
لدى خروجيا من إحدى بوابات المسجد األقصى المبارك، واقتادتيا إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في 

  .المدينة
وكانت شرطة االحتالل الخاصة اعتقمت صباح اليوم مسًنا من باحات المسجد األقصى المبارك، بسبب 

  .تصديو القتحامات المستوطنين بيتافات التكبير
وفي الوقت نفسو، أكد حراس المسجد األقصى أن شرطة االحتالل حولت عددا كبيرا من ىويات المصمين 

في منطقة باب ' القشمة'التي تم احتجازىا عمى بوابات المسجد الرئيسية إلى مركز التوقيف والتحقيق 
 .الخميل بالقدس القديمة، إلخضاعيم لالستجواب والتحقيق

أغمقت قوات االحتالل، منذ ساعات فجر اليوم الخميس، كافة بوابات المسجد األقصى المبارك الرئيسية  30/10/2014
. أمام المصمين، ومنعت حتى العاممين فيو من دخولو' الخارجية'

وقال وزبر األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن إغالق المسجد األقصى المبارك من قبل 
م ما 1967قوات االحتالل اإلسرائيمي اليوم لممرة األولى منذ االحتالل اإلسرائيمي لمدينة القدس في العام 

ىو إال مؤامرة جديدة لتقسيمو زمنيًا ومكانيًا، داعيًا لالنتباه بشكل واضح ليذه الخطوة الخطيرة التي تمس 
 .حق المسممين الخالص في المسجد األقصى سواء دينيًا أو سياسيًا أو قانونياً 

أعمنت الشرطة اإلسرائيمية رسميا مساء اليوم الخميس، عن منع الرجال دون الخمسين عامًا من الوصول  30/10/2014
الى المسجد االقصى المبارك ألداء صالة الجمعة في رحابو يوم غد، فيما لن تفرض أية قيود عمى دخول 

  .النساء
جاء ذلك في بيان وزعتو شرطة االحتالل في القدس، موضحة أنيا ستنشر قواتيا المعززة منذ ساعات 

 .الصباح الباكر في أنحاء المدينة وتحديدًا في البمدة القديمة ومحيط الحرم القدسي وحائط البراق
حرم جنود االحتالل الذين حولوا القدس الشرقية وبمدتيا القديمة إلى ثكنة عسكرية اليوم آالف المواطنين،  31/10/2014

وأضطر .  سنة50من أداء صالة الجمعة داخل المسجد األقصى المبارك، ممن تقل أعمارىم عن 
ألداء صالة الجمعة في الشوارع والطرقات قرب ' األقصى'المواطنون المحرمون من الصالة في رحاب 

  .بوابات القدس القديمة
وتسبب ىذا الحرمان بحالة من الغضب واالحتقان، واستفزاز المواطنين المقدسيين واآلخرين القادمين من 

م، الذين اصطدموا مع أفراد الشرطة اإلسرائيمية عمى مداخل البمدة القديمة ومحيط المسجد 1948أراضي 
  .األقصى

وىاجم أفراد االحتالل المواطنين بإطالق قنابل الصوت والغاز والعيارات المعدنية بشكل عشوائي ما تسبب 
وأصيبت بقنبمة  ( سنة64 )بإصابة العشرات بجروح عرف من بينيم المواطنة زينة إبراىيم يونس جاد اهلل
 .صوت برجميا وتم نقميا إلى مجمع فمسطين الطبي في رام اهلل لتمقي العالج

تيديده ووعيده باقتحام المسجد ' موشيو فيجمن'، المتطرف 'الكنيست'نّفذ نائب رئيس برلمان االحتالل  2/11/2014
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االقصى المبارك، صباح اليوم االحد، ونّفذ جولة استفزازية في باحاتو ومرافقو وسط حماية وحراسة غير 
  .مسبوقة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

في الوقت نفسو، تفرض قوات االحتالل، منذ صالة فجر اليوم، قيودًا مشددة عمى دخول المواطنين 
لممسجد المبارك، وتمنع من تقل أعمارىم عن األربعين عاما من الدخول إليو، في حين منعت جميع 

  .لممسجد' فيجمن'المواطنين ومن مختمف األعمار دخول المسجد خالل اقتحام 
اقامة طقوس وصموات : أعمن يوم أمس عن نيتو اقتحام األقصى اليوم االحد بيدف ما أسماه' فيجمن'وكان 

الذي تعرض لعممية اغتيال غربي القدس ' ييودا غميك'تممودية خاصة والدعاء بشفاء الحاخام المتطرف 
 .المحتمة يوم األربعاء الفائت خالل اجتماع لبحث فرض السيادة الييودية الكاممة عمى المسجد األقصى

اقتحمت مجموعات من المستوطنين ومن المجندين والمجندات بالزّي العسكري وعضو الكنيست اإلسرائيمي  3/11/2014
اليوم االثنين، المسجد األقصى المبارك من باب ' البيت الييودي'من حزب ' شولي معمم'المتطرف 

  .المغاربة، بحراساٍت معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
ىذه االقتحامات جاءت وسط إجراءات مشددة ومتواصمة من قوات االحتالل عمى البوابات الرئيسية 

الخارجية لممسجد، حيث منعت بموجبيا الرجال ممن تقل أعمارىم عن األربعين من الدخول إلى األقصى 
منذ صالة الفجر، بينما احتجزت بطاقات المصمين عمى البوابات الرئيسية لحين خروج أصحابيا من 

  .بواباتو
وكانت قوة من جنود االحتالل داىمت الجامع القبمي، الُمتعارف عمى تسميتو بالمسجد األقصى، ونّفذت 

 .في رحابو حممة تفتيش استفزازية
بعد االعتداء عمييا ' أم محمد'اعتقمت قوات االحتالل الخاصة، اليوم االثنين، السيدة المقدسية سحر النتشة  3/11/2014

المتطرفة شولي معمم رفائيمي بيتافات التكبير والتيميل واعتراض ' الكنيست'بالضرب عقب تصدييا لعضو 
وكانت المتطرفة شولي اقتحمت األقصى من باب المغاربة وسط حراسات عسكرية مشددة من . طريقيا

جنود ومجندات االحتالل، التي صعدت إلى باحة صحن مسجد قبة الصخرة وتصدت ليا نساء األقصى 
.  المرابطات

عن المسجد األقصى المبارك لمدة شيرين كشرٍط ' أم محمد'وقررت شرطة االحتالل إبعاد سحر النتشة 
 .إلخالء سبيميا من مركز التحقيق والتوقيف التابع لالحتالل

قال عدد من موظفي األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتمة، مساء اليوم الثالثاء، إنيم اكتشفوا ُحفرة مؤدية  4/11/2014
  .لممسجد األقصى المبارك، من جية أحد القبور في مقبرة باب الرحمة المالصقة لجدار المسجد الشرقي

وأضاف الموظفون، لمراسمنا، أن عددا من مسؤولي األوقاف وصموا لممكان وعاينوا الحفرة، حيث تبين أن 
 .مجيوال أو أكثر نفذوا محاولة اختراٍق لممسجد األقصى من خالل حفر أحد القبور في المقبرة اإلسالمية

 مواطنًا بينيم نساء، اليوم االربعاء، خالل قمع قوات االحتالل المصمين المحتشدين في 15أصيب نحو  5/11/2014
ومن بين المعتدى عمييم وزير شؤون القدس ومحافظيا عدنان .  باب حطة بالبمدة القديمة من القدس

  .الحسيني
ويشار الى ان حريقًا نشب في سجاد الجامع القبمي جراء اطالق القنابل القمعية عمى المعتكفين 
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.  المحاصرين داخمو
وقال مراسمنا، إن قوات االحتالل اضطرت الى وقف اقتحامات المستوطنين لممسجد االقصى من باب 

المغاربة، وذلك خالل المواجيات العنيفة في المسجد المبارك، والتي نشبت بعد تصدي المصمين لعصابات 
 .المستوطنين التي اقتحمت االقصى بحراسات معززة

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، اليوم األربعاء، باحات المسجد األقصى المبارك، بأعداد كبيرة من  5/11/2014
 جنديا بكامل معداتيم العسكرية، وذلك بعد تصدي المصمين، لممستوطنين 350-300جنودىا، تراوح بين 

  .الذين اقتحموا االقصى من باب المغاربة
وشرعت قوات االحتالل بإطالق قنابل الصوت الحارقة والغاز السامة والرصاص الحي والمعدني المغمف 
بالمطاط، بشكل مكثف باتجاه المصمين، وأغمقت باب المغاربة أمام اقتحامات المستوطنين، كما أغمقت 

 .بوابات االقصى بالكامل
أعادت قوات االحتالل فتح باب المغاربة أمام اقتحامات جماعات المستوطنين المتطرفين لممسجد االقصى  5/11/2014

وقال مراسمنا بأن قوات االحتالل المدججة . المبارك، في حين واصمت منع المصمين من الدخول اليو
 جندي، انسحبت من باحات المسجد االقصى وأبقت تعزيزات داخمو 300بالسالح، والتي ُقّدر عددىا بـ 

وعمى بواباتو، في حين ترافق المستوطنين مجموعة من جنود القوات الخاصة خالل اقتحاماتيم وجوالتيم 
 .في المسجد المبارك

 عامًا من أداء صالة الجمعة 35قررت شرطة االحتالل في القدس، الميمة، فرض قيود تمنع الرجال دون الـ 6/11/2014
  .في رحاب المسجد االقصى المبارك

عدم االخالل 'وأعمنت شرطة االحتالل في بيان ليا عن أن االغالق لن يشمل النساء وقد جاء بذريعة 
، وأنيا ستنشر عناصر قواتيا في أنحاء شرق المدينة وخصوصا في محيط الحرم القدسي والبمدة 'بالنظام
 .القديمة

حّولت سمطات االحتالل اليوم، وسط ومركز مدينة القدس المحتمة، وبمدتيا القديمة، إلى ثكنة عسكرية،  7/11/2014
  .وتغيب عنيا كل مظاىر الحياة الطبيعية وتطغى عمييا المشاىد العسكرية والشرطية

وقال مراسمنا في المدينة إن االحتالل فرض حصارًا عسكريًا مشددًا عمى المسجد األقصى، ونصب 
 35متاريسا حديدية وحواجز عسكرية وشرطية لمتدقيق ببطاقات المصمين لمنع من تقل أعمارىم عن الـ 

 .ألداء صالة الجمعة برحابو الطاىرة' األقصى'عاما من التوجو إلى 
جّددت الجماعات الييودية المتطرفة، اليوم األحد، اقتحاميا لممسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة  9/11/2014

  .بحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
في الوقت نفسو، ما زالت قوات االحتالل تمنع النساء من كافة األجيال من الدخول إلى األقصى المبارك 
من كافة البوابات، في الوقت الذي تحتجز فيو بطاقات المصمين عمى البوابات إلى حين خروج أصحابيا 

  .من المسجد
وقال مراسمنا إن المستوطنين ينفذون جوالت مشبوىة في باحات ومرافق المسجد وسط انتشار كبير 

  .لمعاممين باألوقاف اإلسالمية من ُحّراس وسدنة، ومن المصمين
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إلى ذلك، منعت قوات االحتالل حارس المسجد األقصى طارق اليشممون من الدخول إلى المسجد من 
 شيقل، ولم 300جية باب الناظر، بدعوى أنو مبعد عنو، عمما أن قرار إبعاده صدر بعد اعتقالو وتغريمو 

 .يشمل قرار اإلفراج عنو إبعاده عن األقصى
  . شيور3 مقدسيين وأبعدت خامسا عن األقصى لـ4اعتقمت قوات االحتالل، مساء اليوم األحد،  9/11/2014

حسام غنيم، ومحمد أبو صبيح، الى جانب : وقال مراسمنا إن قوات االحتالل اعتقمت مقدسيين، عرف منيم
شابين آخرين من عائمة صندوقة من البمدة القديمة في القدس المحتمة، واقتادتيم إلى مراكز توقيفيا في 

من جية ثانية، قررت سمطات االحتالل إبعاد الشاب المقدسي محمد الشمبي عن المسجد االقصى . المدينة
لمدة ثالثة شيور كشرٍط لؤلفراج عنو بعد اعتقالو فجر اليوم من منزلو، عممًا أنو تم إبعاده في الفترة السابقة 

 . شيور6
ببمدة سموان جنوب المسجد االقصى، الميمة الماضية، ' الحارة الوسطى'أحبط سكان حي بطن اليوى  10/11/2014

محاولة لمجموعة من المستوطنين الييود لالستيالء عمى منزٍل في المنطقة يعود لعائمة الشيوخي بزعم 
 .ممكيتيم لو

جّدد المستوطنون الييود، اليوم األربعاء، اقتحاميم لممسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراساٍت  12/11/2014
  .معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

منعيا لمنساء ' الخارجية'في الوقت نفسو، واصمت شرطة االحتالل المتمركزة عمى بوابات المسجد الرئيسية 
والطالبات من كافة األعمار من دخول المسجد، ومن كافة البوابات، في حين تحتجز بطاقات المصمين 

 .عمى البوابات الى حين خروج أصحابيا من المسجد
واصمت شرطة االحتالل، اليوم الخميس، منع دخول النساء من كافة األجيال، الى المسجد االقصى، وذلك  13/11/2014

 .لميوم السادس عمى التوالي، في حين سمحت باقتحاماٍت جديدة لؤلقصى من عصابات المستوطنين الييود
 

، بانتظار السماح لين بالدخول الى 'االسباط وحطة والناظر'وقال مراسمنا إن النساء اعتصمن امام بوابات 
  .المسجد المبارك

في الوقت ذاتو، تواصل الجماعات الييودية المتطرفة اقتحاميا لممسجد من باب المغاربة بحراسات معززة 
  .منشرطة االحتالل الخاصة

ولفت مراسمنا الى اجراءات االحتالل المتواصمة باحتجاز بطاقات المصمين عمى بوابات المسجد الى حين 
 .خروج أصحابيا من المسجد

جددت الجماعات الييودية المتطرفة اليوم األحد، اقتحاميا لممسجد األقصى المبارك من باب المغاربة  16/11/2014
بحراسات مشددة، في حين واصمت قوات االحتالل لؤلسبوع الثاني عمى التوالي منع النساء من كافة 

 وقال مراسمنا، إن مجموعات صغيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد، ونفذت  .األعمار من الدخول إليو
في أرجائو جوالت استفزازية، وسط انتشار كبير لمعاممين من دائرة األوقاف في المسجد األقصى، وتواجد 

  .ممحوظ لممصمين
 ولفت إلى أن النساء اعتصمن قرب بوابات المسجد، رغم أجواء وأحوال الطقس الماطرة والباردة، بعد 
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  .مالحقتين من قبل قوات االحتالل
 وكانت قوات االحتالل بدأت مطمع األسبوع الماضي بفرض حظر عمى دخول السيدات إلى المسجد 

األقصى في ساعات الصباح وحتى موعد صالة الظير من كل يوم، بسبب تصديين لممستوطنين خالل 
 .اقتحاميم األقصى باليتافات المنددة

اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، ظير اليوم االثنين، شابا ومواطنة، خالل قمعيا مسيرة نسوية انطمقت  17/11/2014
من حارة باب حطة المالصقة لممسجد األقصى باتجاه باب السمسمة، احتجاجا عمى منع النساء من 

  .الدخول إلى المسجد لميوم العاشر عمى التوالي
وقال شيود عيان لمراسمنا في القدس، إن النساء تجمعن عند باب حطة أحد بوابات األقصى، وانتظمن في 

مسيرة في الشارع الرئيس باتجاه باب السمسمة، تنديدا بمنعين من دخول المسجد، إال أن قوات االحتالل 
  .ىاجمتين واعتدت عميين بالضرب، واعتقمت المواطنة ىبة الطويل

وفي السياق ذاتو، نظم المصمون من الرجال مظاىرة احتجاجية قرب باب السمسمة تضامنا مع النساء، 
  .واعتقمت قوات االحتالل خالل قمعيا المسيرة الشاب أكرم الشرفا

وكانت مجموعات صغيرة من المستوطنين الييود اقتحمت اليوم المسجد األقصى من باب المغاربة 
بحراسات معززة ومشددة، ونفذت جوالت استفزازية في أرجائو ومرافقو، وسط انتشار واسع لحرس المسجد 

 .ولممصمين
المزعوم، وجنود بجيش االحتالل ' أمناء الييكل'اقتحمت مجموعات من المتطرفين الييود، ومن منظمة  20/11/2014

بمباسيم العسكري اليوم الخميس، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات مشددة، في حين 
  .أحبط حراس األقصى محاوالت متعددة لممتطرفين إلقامة طقوس وفعاليات وشعائر تممودية فيو

وذكرت األوقاف اإلسالمية أن االقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة ومتالحقة، وأن عددا من 
المتطرفين حاولوا أداء صموات تممودية، والقيام بأعمال استفزازية ما دفع ُحراس المسجد إلى التدخل ومنع 

تصرفاتيم ومحاوالتيم، في الوقت الذي تمفظ عدد من المتطرفين بألفاظ نابية وعنصرية، وشتموا حراس 
  .المسجد األقصى

وأوضحت أن ىذه االنتياكات، تزامنت مع مواصمة قوات االحتالل إجراءاتيا بحق رّواد المسجد األقصى 
 .من فئة الشبان، وتم احتجاز بطاقاتيم الشخصية عمى البوابات إلى حين خروج أصحابيا من المسجد

صباح اليوم االحد، المسجد األقصى المبارك، من باب ' طالب ألجل الييكل'اقتحمت مجموعة من  23/11/2014
  .المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة

المزعوم أعمنت نيتيا تنفيذ اقتحامات جديدة لممسجد األقصى المبارك، بدءا من ' الييكل'وكانت منظمات 
اليوم األحد، تتخمميا برامج تممودية إرشادية وتعميمية داخل المسجد األقصى، موضحة عبر مواقع التواصل 

أمناء '، و'ىميبا'، و'منظمة طالب ألجل الييكل'االجتماعي أنو سيشارك في ىذه البرامج كل من أفراد 
  .'نساء ألجل الييكل'، و'الييكل

وأوضحت ىذه المنظمات أن مسيرة ييودية تممودية ضخمة ستنطمق في تمام الساعة السادسة من مساء 
اليوم من ساحة حائط البراق، وتمتف حول أبواب األقصى جميعيا، مشيرة إلى أنو سيتم خالل ىذه المسيرة 
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المزعوم، لممطالبة بفتح كافة أبواب األقصى لمييود، وسيشارك فييا عدد كبير من أفراد ' الييكل'رفع رايات 
، 'ييودا غميك'المتطرف 'منظمات الييكل المزعوم، الذين أعمنوا أن مشاركتيم تأتي تضامنا مع الحاخام 

 .الذي تعرض لمحاولة اغتيال مؤخرا
اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، بعد ظير اليوم الثالثاء، المواطنة لطيفة عبد المطيف، أثناء خروجيا  25/11/2014

وقالت مراسمتنا إن قوات االحتالل اعتقمت عبد المطيف، وىي في   .من المسجد األقصى المبارك
العشرينيات من العمر، فور خروجيا من المسجد األقصى من باب الغوانمة في البمدة القديم، واقتادتيا إلى 

وأشارت مراسمتنا إلى احتجاز المصور الصحفي مصطفى  .مركز شرطة االحتالل في باب السمسمة
 .الخاروف لدقائق بعد تصويره اعتقال المواطنة، وأبقت عمى احتجاز الشاب محمد قزاز

أبعدت سمطات االحتالل اإلسرائيمي، مساء اليوم الثالثاء، المواطنة لطيفة عبد المطيف في العشرينيات من  25/11/2014
وأفادت مراسمتنا بأن قوات االحتالل اعتقمت   . شيور عن المسجد األقصى المبارك3عمرىا، مدة 

المواطنة عبد المطيف أثناء خروجيا من المسجد األقصى عصر اليوم من باب الغوانمة، واقتادتيا لمتحقيق 
بالبمدة القديمة، لتسمميا بعد ساعات أمرا بإبعادىا عن األقصى دون ذكر ' باب السمسمة'في مركز شرطة 

 .السبب
اإلسرائيمية في عددىا الصادر اليوم األربعاء، بأن وزير األمن الداخمي اإلسرائيمي ' ىآرتس'أفادت صحيفة  26/11/2014

يسعى لمالحقة المصمين من طمبة حمقات العمم المرابطين والمرابطات في المسجد ' يتسحاق أىرونوفيتش'
' أىرونوفيتش'وأوضحت الصحيفة، أن  .األقصى، وحظر فعالياتيم من خالل تقديم مشروع بيذا الصدد

بمورة مشروع القانون، تمييدا ' الشاباك'طمب من طاقم وزارتو وبالتعاون مع الشرطة ومخابرات االحتالل 
إلخراج ىذه المجموعات خارج القانون، بتيمة تحريضيم لممصمين عمى التصدي القتحامات المستوطنين 

 .المتكررة
استأنف المستوطنون، اقتحاميم لممسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من  30/11/2014

عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل االقتحامات تتم عبر مجموعات صغيرة من طمبة المعاىد 
  .التممودية الييودية ومن أنصار منظمات الييكل المزعوم، وبمباسيم التممودي، وبحراسات مشددة

  .أوقفت شرطة االحتالل الخاصة، أعمال الترميم والصيانة داخل باب الرحمة في المسجد األقصى المبارك 3/12/2014
وفي ذات السياق، واصمت الجماعات الييودية المتطرفة اقتحاميا لممسجد األقصى من باب المغاربة برفقة 

  .حراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
االقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، نفذ خالليا المستوطنون جوالت استفزازية في أركان المسجد 
المبارك، في حين يتواجد عدد كبير من المواطنين وطمبة حمقات العمم في المسجد رغم احتجاز بطاقات الشبان 

 .والشابات عمى البوابات الرئيسية لممسجد الى حين خروج أصحابيا من المسجد
منذ ساعات صباح اليوم الخميس، ' الحريديم'اقتحمت مجموعات من المستوطنين ومن المتدينين المتزمتين  4/12/2014

  .المسجد األقصى من باب المغاربة، بحراسات معززة من شرطة االحتالل الخاصة
ُحّراس المسجد األقصى أحبطوا محاولة ألحد المستوطنين، بإقامة طقوس تممودية في المسجد، االقتحامات 
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التي تتم عبر مجموعات صغيرة ما زالت مستمرة، حيث تنفذ جوالت استفزازية ومشبوىة في أركان المسجد 
  .المختمفة، وسط تواجد كبير لممصمين والطالب والطالبات

 
 من جانبيا، واصمت شرطة االحتالل عمى البوابات الرئيسية لممسجد احتجاز بطاقات المصمين من فئة الشبان 

 .والشابات عمى البوابات، لحين خروج أصحابيا منو
استأنفت مجموعات من المستوطنين الييود اقتحاميا لممسجد األقصى منذ ساعات الصباح من باب المغاربة،  7/12/2014

بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل، في حين يتواجد في المسجد عدد كبير من 
المصمين وطمبة حمقات العمم، الذين تصدوا لممستوطنين بيتافات التكبير والتيميل، ومنعوا المستوطنين من أداء 

شعائر تممودية في المسجد قبل أن تتدخل شرطة االحتالل وتسارع بإخراج مستوطنين خارج المسجد، قالت 
 .'القشمة'فيما بعد أنيا اعتقمتيما بمركز 

من باب حطة ' أم رضوان عمرو'اعتقمت شرطة االحتالل الخاصة مدرسة مجالس العمم في المسجد األقصى  7/12/2014
  .، واقتادتيا الى أحد مراكز التحقيق في المدينة(أحد بوابات األقصى)

 االعتقال جاء وسط حالة من التوتر سادت المسجد االقصى بعد اعتراض النساء المرابطات في االقصى 
  .لمجموعة من المستوطنين حاولو الصعود الى ساحة صحن مسجد قبة الصخرة بالمسجد األقصى المبارك
وكانت مجموعات من المستوطنين الييود جددت اقتحاميا اليوم االثنين لممسجد األقصى من باب المغاربة 

 .بحراساٍت معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
اقتحامات متتالية لمجموعات المستوطنين لممسجد من باب المغاربة بحراسات ُشرطية معززة، ومحاوالت ألداء  9/12/2014

  .طقوٍس تممودية في أرجائو
المصمين تصدوا لممستوطنين، في حين أحاطت شرطة االحتالل بالمستوطنين لحمايتيم وحراستو، وحاول 
بعضيم أداء شعائر تممودية في أحد أركان المسجد المبارك أمام شرطة االحتالل، لكن ىتافات المصمين، 

  .وتدٌخل ُحّراس األقصى أحبطت ىذه المحاوالت
شرطة االحتالل تحتجز بطاقات رّواد المسجد االقصى، خاصة من النساء من كافة األجيال، ومن الشبان، 

 .لممسجد الى حين خروج أصحابيا من األقصى' الخارجية'عمى البوابات الرئيسية 
اعتقمت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، صباح اليوم األربعاء، السيدة المقدسية منتيى أبو  10/12/2014

سنينة، خالل محاولة دخوليا لممسجد األقصى المبارك من جية باب األسباط، وتم اقتياد السيدة أبو سنينة 
  .بسيارة تابعة لشرطة االحتالل الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة

في الوقت نفسو، جّددت مجموعات من المستوطنين الييود، صباح اليوم ، اقتحاميا لممسجد االقصى من باب 
  .المغاربة وسط حراساٍت مشددة ومعززة توفرىا ليم شرطة االحتالل الخاصة

وتُنفذ المجموعات االستيطانية جوالت مشبوىة واستفزازية في العديد من نواحي المسجد المبارك، في حين 
يرقب ُحّراس المسجد والمصمون تحركات وتصرفات المستوطنين لمنع أي محاولة ألداء شعائر أو طقوس 

 . تممودية خالل اقتحاماتيم
أحبط ُحّراس المسجد األقصى المبارك، اليوم األربعاء، محاوالت لعدد من المستوطنين الييود إلقامة صموات  11/12/2014
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  .وشعائر تممودية في المسجد
وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية إن أكثر من أربعين مستوطنًا اقتحموا المسجد األقصى المبارك، اليوم 

  .الخميس، من باب المغاربة، وسط حراسة أمنية مشددة، وبرفتيم عناصر من مخابرات االحتالل
ولفتت الدائرة، إلى محاولة بعض المتطرفين أداء صموات تممودية، وأوضحت أن حراس المسجد حالوا دون 

  .إكمال ىذه األعمال االستفزازية والمتطرفة
وقالت األوقاف إن بوابات المسجد األقصى الرئيسية شيدت تواجدًا مكثفًا لمستخدمي سمطة آثار االحتالل، 

  .كما أن عددًا منيم دخل المسجد
وأشارت إلى أن شرطة االحتالل تواصل سياسة احتجاز بطاقات النساء والشبان عمى بوابات المسجد إلى حين 

خروج أصحابيا، الفتة إلى أن مخابرات االحتالل أقدمت عمى خطوة استفزازية تمثمت في تصوير بطاقات 
 .اليوية المحتجزة وأخذ بيانات أخرى

حذر المفتي العام لمقدس والديار الفمسطينية، وخطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ محمد حسين، من  11/12/2014
العواقب الوخيمة التي ستجر إلييا المنطقة برمتيا جراء تصاعد وتيرة االعتداء عمى المسجد األقصى، وتكثيف 

عمميات اقتحامو، والتي كان آخرىا اقتحامو من قبل مجموعات من المستوطنين وخبراء آثار ومسؤولين في 
،  وسط حراسة مشددة من قبل سمطات 'ائتالف منظمات الييكل'أجيزة األمن اإلسرائيمية، وما يسمى 

  .االحتالل
وأدان المفتي التيديد بتنفيذ اقتحامات واسعة لؤلقصى بداية األسبوع المقبل، بحجج واىية ال تنطمي عمى أحد، 
وبين أن ىذه االقتحامات تتزامن مع الترتيب لالنتخابات اإلسرائيمية، حيث يبدو أن المسجد األقصى سُيَتخذ 

رضاء لمجميور اإلسرائيمي الذي تتصاعد فيو الميول اليمينية المتطرفة   .ىدفًا لتحقيق مكاسب انتخابية وا 
وناشد الشيخ حسين المصمين من أىل القدس والداخل الفمسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد 

األقصى، تكثيف شد الرحال إليو وتعزيز تواجدىم فيو من أجل حمايتو، والحفاظ عميو من االعتداءات 
واالنتياكات المستمرة والمتزايدة ضده، مؤكدًا تمسك أبناء شعبنا بمسجدىم ميما تطمب ذلك من ثمن 

  .وتضحيات إلى أن يرث اهلل األرض وما عمييا
ودعا األمتين العربية واإلسالمية والعالم أجمع، إلى التدخل الفوري والسريع واتخاذ السبل الفاعمة من أجل 

 .حماية المسجد األقصى المبارك قبل فوات األوان
شيدت مدينة القدس، قبل ظير اليوم الجمعة، خاصة بمدتيا القديمة ومحيطيا ومحيط بوابات المسجد األقصى  12/12/2014

المبارك، حالة استنفار واسعة لقوات االحتالل، استعدادًا لقمع أية مسيرات جماىيرية منّددة باغتيال الوزير  
  .زياد أبو عين

قوات االحتالل نشرت المئات من عناصر وحداتيا الخاصة، وسّيرت دوريات في شوارع وطرقات وأزقة القدس 
القديمة والُمفضية إلى المسجد األقصى، في حين سّيرت دوريات راجمة ومحمولة وخيالة في الشوارع المحاذية 

أحد بوابات القدس )لسور القدس التاريخي، خاصة في المنطقة الممتدة من سوق الُمصرارة، وباب العامود 
  .مرورا بشارعي السمطان سميمان وصالح الدين وباب الساىرة وصوال الى منطقة باب األسباط (القديمة

وعززت قوات االحتالل من تواجدىا عمى بوابات  القدس القديمة، ونصبت متاريس عسكرية وأخرى ُشرطية في 
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  .شوارع وطرقات المدينة، في ما حمق منطاد راداري وطائرة مروحية في سماء المدينة لمراقبة المصمين
وذكر أن إجراءات االحتالل امتدت إلى األحياء القريبة والمتاخمة لمبمدة القديمة، ال سيما في بمدة سموان جنوب 

جبل الزيتون، والطور، والصّوانة، ووادي الجوز، في حيت تم تسيير دوريات : المسجد االقصى، وأحياء
عسكرية وشرطية في الشوارع، ونصب دوريات عسكرية عمى مداخل العديد من البمدات المقدسية، وفي 
مقدمتيا بمدة العيسوية ومخيم شعفاط وسط المدينة، وفي أحياء شعفاط وبيت حنينا شماال، وجبل المكبر 

  .وصور باىر جنوباً 
فيما احتجزت شرطة االحتالل بطاقات مئات الشبان عمى بوابات المسجد االقصى الرئيسية الى حين خروج 

 .أصحابيا من المسجد
منذ ساعات صباح اليوم االثنينن اقتحاميا لممسجد األقصى ' أمناء جبل الييكل'تواصل عناصر من جماعة  15/12/2014

  .المبارك، من باب المغاربة بحماية وحراسة عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل
وفي الوقت نفسو، يتصدى المصمون خاصة النساء المرابطات، ليذه االقتحامات بصيحات وىتافات التكبير 
والتيميل، حيث تتم ىذه االقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وتأتي قبل يوم واحد من عيد األنوار 

العبري، والذي استيمتو منظمات الييكل المزعوم بدعوة أنصارىا لممشاركة الواسعة في اقتحام ' الحانوكاة'
  .األقصى، بيدف إقامة طقوس وشعائر تممودية

ويتواجد في األقصى عشرات المواطنين من أبناء المدينة المقدسة، ومن طمبة مجالس العمم والمدارس 
  .المقدسية، فضال عن االنتشار الواسع لمعاممين من حراس وسدنة، في كافة أرجاء المسجد المبارك ومرافقو

إلى ذلك، تواصل شرطة االحتالل الخاصة احتجاز بطاقات الشبان والسيدات عمى البوابات الرئيسية لممسجد، 
.  لحين خروج أصحابيا منو

وكانت قوات االحتالل قررت مساء أمس، إبعاد الطفمين القاصرين إبراىيم أبو اسنينة، وعبادة نجيب، عن 
 . أشير، بعد دىم منزلييما في البمدة القديمة من القدس المحتمة3المسجد األقصى لمدة 

اقتحمت جماعات ييودية متطرفة، اليوم الثالثاء، المسجد األقصى المبارك، عبر مجموعات متتالية من باب  16/12/2014
  .المغاربة تحرسيا عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

  .االقتحامات تواصمت حتى موعد صالة الظير، وسط احتجاج المصمين والمرابطات بيتافات التكبير والتيميل
عشرات العاممين من ُحّراس وسدنة المسجد المبارك انتشروا في أرجاء المسجد، لمراقبة أي سموك لممتطرفين 

  .ومنع أي محاولة إلقامة طقوس وشعائر تممودية فيو
كما يتواجد عشرات المواطنين وطمبة مجالس العمم والمدارس المقدسية في المسجد، في ظل استمرار شرطة 
االحتالل احتجاز بطاقات المصمين من فئة الشبان والنساء عمى البوابات الرئيسية الى حين خروج أصحابيا 

  .من المسجد
، والذي سبقتو جماعات الييكل المزعوم بدعوة أنصارىا 'الحانوكاة'يذكر أن اليوم ىو أيام عيد األنوار الييودي 

الى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد األقصى بيذا العيد الذي يستمر ستة أيام، وذلك إلقامة صموات 
 .وشعائر تممودية خاصة فيو بمناسبة العيد العبري

يشيد المسجد االقصى المبارك، اقتحامات جديدة من عناصر الجماعات الييودية المتطرفة، من باب  17/12/2014
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  .المغاربة، تحرسيا قوات معززة من شرطة االحتالل الخاصة
االقتحامات تتم عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وتنفذ جوالت استفزازية ومشبوىة في أركان ومرافق المسجد 

.  المبارك
ويتواجد في المسجد عشرات المصمين وطمبة مجالس العمم وطمبة مدارس القدس، رغم احتجاز شرطة االحتالل 

 .بطاقات الشبان والنساء عمى بوابات المسجد الرئيسية الى حين خروج أصحابيا من المسجد
أحبط حراس المسجد األقصى المبارك محاولة إطالق طائرة صغيرة فوق المسجد المبارك ال يعرف ان كانت  18/12/2014

  .تابعة ألحد المستوطنين أو لشرطة االحتالل
وكان حراس المسجد رصدوا الطائرة خارج أسوار البمدة القديمة من جية باب الرحمة، وعمى الفور ُأجريت 

اتصاالت وتم احباط المحاولة، والتي لم يتم التعرف عمى سبب محاولة إطالقيا فوق االقصى، وما إذا كانت 
.    دونما144متعمقة بتصوير المسجد بكافة مساحتو التي تبمغ 

وفي سياق آخر، جددت الجماعات الييودية المتطرفة، صباح اليوم الخميس، اقتحاميا لممسجد األقصى من 
باب المغاربة بحراساٍت معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، ووسط تواجد كبير لممصمين 
وطمبة مجالس العمم وطمبة المدارس المقدسية، فضاًل عن االنتشار الواسع لحراس وسدنة المسجد في كافة 

  .مرافقو
 

وتتم اقتحامات المستوطنين عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، بمغت حتى اآلن ثالث مجموعات تضم كل 
 .واحدة منيا عشرة مستوطنين

  .اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي ظير اليوم الخميس، شابين وفتاة من داخل المسجد األقصى المبارك 18/12/2014
عبد العفو الزغير، وتامر شالعطة، والفتاة لطيفة عبد : وقال مراسمنا، إن شرطة االحتالل اعتقمت الشابين

المطيف، بعد اعتداء المستوطنين عمييم، خالل تصدييم القتحامات المستوطنين، وتم اقتيادىم إلى أحد مراكز 
  .شرطة االحتالل بمحيط األقصى

وأوضح أن أجواء متوترة سادت المسجد األقصى المبارك، عقب اعتداء مجموعة من المستوطنين عمى النساء 
المرابطات في المسجد األقصى والبصق عميين، والذي اعتقل عمى إثره الشابين والفتاة، وكان نحو مائة 

 عناصر اقتحمت األقصى في الفترة الصباحية 8مستوطن ومجموعة من عناصر مخابرات االحتالل تضم 
  .، من جية باب المغاربة وسط حراسة أمنية مشددة، من قبل قوات االحتالل الخاصة(قبل صالة الظير)

وحسب حراس المسجد، اعتدى المستوطنون عمى سيدة مبعدة معتصمة خارج المسجد األقصى من جية باب 
 .السمسمة بالبصق والشتائم

العبري، وأوقدت النيران ' الحانوكاة'نظمت الجماعات الييودية المتطرفة، الميمة، احتفاالت خاصة بعيد األنوار  20/12/2014
عمى بعد أمتار من المسجد االقصى، وتحديدًا في مرتفع قرب حائط البراق وُيطل عمى المسجد، وذلك 

  .'الحاخامات'بمشاركة عدد من قادة االحتالل وكبار 
الييودية المتطرفة أنصارىا إلى المشاركة في اقتحامات واسعة ' أمناء جبل الييكل'وفي السياق، دعت منّظمة 

قرب رام اهلل ' مودعين'لممسجد األقصى المبارك يوم بعد غد االثنين، ودعت المتشددين من سكان مستوطنة 
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  .لممشاركة في ىذا االقتحام
معيد المعبد 'و' ىميبا'ومنظمة ' نساء ألجل الييكل'، وجماعة 'طالب ألجل الييكل'من جيتيا، دعت منظمة 

جميور المستوطنين الييود الى المشاركة في تنفيذ ما أسمتو الجزء الثاني من برنامج عيد األنوار ' الثالث
 .، والذي ركيزتو المشاركة الواسعة في اقتحام االقصى وتنفيذ فعاليات خاصة فيو'الحانوكاة'

تسود المسجد األقصى المبارك اليوم األحد، حالة من التوتر، عقب اقتحامات جديدة واستفزازية نفذتيا  21/12/2014
جماعات المستوطنين الييود لممسجد منذ ساعات الصباح، من باب المغاربة بحراساٍت مشددة من شرطة 

ونقل مراسمنا عن حراس المسجد المبارك، بأن شرطة االحتالل حالت دون وقوع مواجيات  .االحتالل الخاصة
واشتباكات باأليدي بين مستوطنين متطرفين والمصمين، في حين تدخل حراس المسجد لمنع اعتقال أي مواطن 

  .أو مرابطة منو
وبدأ التوتر يتصاعد حينما تعمدت مجموعة من المستوطنين الجموس عمى إحدى مصاطب العمم قرب باب 
المغاربة الستفزاز طمبة مجالس العمم الذين شرعوا باالحتجاج بصيحات التكبير والتيميل، وعبارات اإلدانة 

 .لتصرفات شرطة االحتالل ومستوطنيو
جّددت الجماعات الييودية المتطرفة، اليوم الثالثاء، اقتحاميا لممسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة،  23/12/2014

.  وبمرافقة وحراسة قوة معززة من شرطة االحتالل الخاصة
وتتم االقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتالحقة، ينفذ خالليا المستوطنون جوالت استفزازية في مرافق 

  .المسجد المبارك
وشرع المصمون، قبل قميل، بالتصدي ليذه االقتحامات بيتافات وصيحات التيميل والتكبير، وسط تواجد عدد 

كبير من المصمين وطمبة مجالس العمم، ووسط انتشار واسع لحراس وسدنة المسجد االقصى لمراقبة تصرفات 
.  المستوطنين ومنع أي محاولة ألداء طقوس وشعائر تممودية فيو

لممسجد بإجراءاتيا ' الخارجية'ولفت مراسمنا الى استمرار شرطة االحتالل المتمركزة عمى البوابات الرئيسية 
المشددة بحق رّواد المسجد من فئتي النساء والشبان وتحتجز بطاقاتيم الشخصية عمى ىذه البوابات الى حين 

خروج اصحابيا، وفي حاالت كثيرة تعتقل شرطة االحتالل من تتيمو بالتحريض او بالتصدي لممستوطنين 
عمى ىذه البوابات وتقتادىم الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة وكثيرا ما يتبعيا قرارات باإلبعاد عن 

  .االقصى لفترات متفاوتة
أخد بوابات )وكانت شرطة االحتالل اعتقمت يوم أمس ثالثة من الُمصمين خالل خروجيم من باب الحديد 

 .بتيمة التصدي لممستوطنين في األقصى (المسجد األقصى
أحبط مدير وحراس المسجد االقصى المبارك محاولة من شرطة االحتالل العتقال الطفل يوسف عابدين من  24/12/2014

  .داخل المسجد االقصى، الطالب برياض االقصى قرب بوابة الممك فيصل
وتمكن حّراس المسجد األقصى من تخميص الطفل عابدين من بين أيدي شرطة االحتالل الخاصة التي 

  .اعتدت عمى الطفل بأسموب ىمجي ووحشي
وكانت مجموعات من المستوطنين، ومن جنود االحتالل بزييم العسكري، اقتحموا اليوم المسجد االقصى من 

باب المغاربة، ونّظموا جوالت استكشافية وتعريفية في أركانو وفق الرواية التممودية حول أسطورة وخرافة الييكل 
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المزعوم، فيما واصمت شرطة االحتالل احتجاز بطاقات المصمين من فئتي الشبان والنساء عمى البوابات 
 .الرئيسية لممسجد الى حين خروج أصحابيا من األقصى

العبري، ' الحانوكا'ان سمطات االحتالل افتتحت خالل عيد األنوار ' مؤسسة األقصى لموقف والتراث'قالت  24/12/2014
 مترا عن الجدار 20مؤخًرا وبشكل أّولي ومحدود، قاعات ومركز تيويدي أسفل منطقة باب المطيرة عمى بعد 

  .الغربي لممسجد األقصى
ولفتت المؤسسة، في بيانيا، الى تواصل عمميات الترميم في المبنى في المداخل والغرف األرضية والرئيسة في 

مسعى لتحويل الموقع الى مسار سياحي تيويدي ضمن مسار النفق الغربي أسفل وفي محيط المسجد 
.  األقصى

وأوضح البيان أن أذرع االحتالل تضع ثقاًل كبيرا ليذا المشروع التيويدي الذي استمّر العمل بو أكثر من عشر 
سنوات، ضمن مخطط لتزييف الحقائق التاريخية ومحاولة تمرير روايات تممودية باطمة وُمضمِمة، ويكفي أن 

معتبرين المبنى جزءا من تاريخ الييكل الثاني ' خمف جدارنا'نعرف أن االحتالل ُيطمق عمى الموقع اسم 
  .المزعوم

 
وأكدت المؤسسة أن كل الموجودات األثرّية في الموقع ىي موجودات إسالمية عريقة، وأبنية مقّوسة وقناطر 

من فترات إسالمية متعاقبة، خاصة من الفترة الممموكية، مشيرة الى أن ىذه الحفريات تشكل خطرًا مباشرًا عمى 
المسجد األقصى، فضاًل عن أن االحتالل يخطط لطمس وتزييف حقيقة ىذه المعالم، ويّدعي أنيا من تاريخ 

 .الييكل المزعوم
إن االحتالل وأذرعو المختمفة وصل إلى مراحل متقدمة في بناء ' مؤسسة األقصى لموقف والتراث'قالت  24/12/2014

- التيويدي في منطقة حي المغاربة' بيت شطراوس'الواجيات والمباني الخارجية اإلضافية الحديثة في مشروع 
  .في منطقة ذراع جسر أم البنات التاريخي، غرب المسجد األقصى

واتيمت المؤسسة، في بيان ليا اليوم األربعاء، االحتالل بطمس وتدمير اآلثار واألبنية اإلسالمية التاريخية في 
منطقة حي المغاربة التاريخي، وسط مساٍع محمومة منو لتيويد وتغيير المشيد الحضاري اإلسالمي المحيط 

جريمة كبرى بحق التاريخ والحضارة واآلثار والمعالم اإلسالمية العريقة يستحق 'بالمسجد األقصى، معتبرة ذلك 
  .' أن ُيعاقب عمييا االحتالل في المحاكم الدولية

أن االحتالل يعمل بوتيرة عالية ومتسارعة منذ نحو سنتين، وأوشك عمى 'وأضافت المؤسسة، في بيانيا، 
االنتياء من بناء الواجيات الخارجية وتركيب البنية األولية لمشبابيك واألبواب لممبنى، كما أوشك عمى االنتياء 

من تشييد المباني األساسية الداخمية المضافة إلى البناء اإلسالمي األصمي، وفي الوقت نفسو يقوم بيدم 
  .' جدران وأقواس تاريخية وتفريغات ترابية في مبنى جسر أم البنات التاريخي اإلسالمي

أن االحتالل سيبدأ قريبًا بأعمال إنشائية لربط المبنى بنفق الجدار الغربي أسفل المسجد 'ولفتت المؤسسة إلى 
األقصى، كما سيبدأ بأعمال بناء عشرات وحدات الحمامات، والتقسيمات الداخمية لممبنى، فيما يخطط مواصمة 

  .'التيويدي' بيت شطراوس'العمل في كافة تفريعات مشروع 
يقوم عمى أنقاض وحساب المعالم  واألوقاف اإلسالمية العريقة، عمى 'وبّينت المؤسسة أن المشروع المذكور 
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 مترًا ، تتوزع 1716بعد خمسين مترا غرب المسجد األقصى، حيث سيتم البناء عمى مساحة إجمالية قدرىا 
إقامة مركز شرطة عممياتي، ومدرسة دينية وكنيس، وقاعة عرض، : عمى  ثالثة طوابق، تشمل بشكل أساسي

 .وصاالت استقبال وفناء، وغرف تشغيمية وعشرات وحدات الحمامات العامة
قبل ظير اليوم األحد، في المسجد األقصى المبارك ومرافقو، لتأمين ' مستعربة'انتشرت قوات خاصة إسرائيمية  28/12/2014

الحماية لممستوطنين المتطرفين، خالل جوالتيم االستفزازية لممسجد بحراسات معززة من عناصر الوحدات 
.  الخاصة بشرطة االحتالل

وأفاد مراسمنا، بأن الجماعات الييودية المتطرفة اختتمت فترة اقتحاماتيا لممسجد في ساعات الصباح، وتستعد 
  .اآلن القتحامات إضافية من باب المغاربة

وكانت االقتحامات تجّددت صباح اليوم بمجموعات صغيرة ومتتالية، في حين يتواجد عشرات المصمين وطمبة 
مجالس العمم ومدارس القدس في المسجد األقصى، وينتشرون إلى جانب حراس وسدنة المسجد في كافة 

 .أرجائو، لمنع أي محاولة من المتطرفين إقامة طقوس أو شعائر تممودية فيو
اعتقمت عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل، اليوم األحد،  اثنين من الُمصمين لدى خروجيما  28/12/2014

  .من باب األسباط، أحد أبواب المسجد األقصى المبارك
ونقل مراسمنا عن شيود عيان أن قوات االحتالل اعتقمت عصام عبد القادر من قرية دير حنا، وكمال سعدي 

 .، واقتادتيما إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في القدس48من قرية عرابة من أراضي الـ
اقتحمت جماعات ييودية استيطانية اليوم االثنين المسجد االقصى المبارك، من باب المغاربة، عمى شكل  29/12/2014

مجموعات صغيرة ومتتالية، برفقة حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة 
  .االحتالل

من جانبيا، واصمت شرطة االحتالل احتجاز اليويات الشخصية لمُمصمين من رّواد األقصى من فئتي الشبان 
 .والنساء

سادت المسجد األقصى المبارك، صباح اليوم الثالثاء، أجواء متوترة خالل تصوير عناصر من شرطة  30/12/2014
  .االحتالل الخاصة لمجموعة من طالبات مجالس العمم

ونقل مراسمنا عن شيود عيان قوليم إن الطالبات تصدين لمحاوالت شرطة االحتالل بيتافات التكبير والتيميل، 
  .واعترضن عمى ذلك، ما اضطر شرطة االحتالل الى االنسحاب من المكان

في الوقت نفسو، واصمت الجماعات الييودية المتطرفة اقتحاميا لممسجد األقصى اليوم بحراسات مشددة 
ومعززة من شرطة االحتالل الخاصة، في ما تواجد عدد كبير من الُمصمين وطمبة مجالس العمم ومدارس 

 .القدس، والذين انتشروا في كافة أرجاء المسجد
 


