
2015أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى،   

 الحدث التاريخ

اقتحمت مجموعات يهودية متطرفة، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، وذلك  1/1/2015

بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة، والتي بدورها واصلت التضييق على رّواد 

وتحتجز بطاقاتهم الشخصية على بوابات المسجد الى حين االقصى من فئتي الشبان والنساء، 

 خروج أصحابها من بواباته الرئيسة

 

والحقا اعتقلت شرطة االحتالل الخاصة، خمسة نساء من داخل المسجد األقصى المبارك، 

بسبب مشاركتهن في التصدي القتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة بهتافات التكبير، 

ء المعتقالت: مالك عطون وابنة عمها، وإخالص رعود، وجميعهن من وُعرف من بين النسا

 طالبات مجالس العلم في األقصى.

اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، مساء اليوم األحد، المعلمة بمجالس  4/1/2015

العلم في المسجد األقصى خديجة خويص خالل خروجها من 'باب حطة' أحد أبواب المسجد 

  ألقصى.ا

 

وكانت محكمة االحتالل قررت خالل جلسة لها اليوم إبعاد خمٍس من طالبات مجالس العلم في 

  يوماً، ودفع غرامة مالية بقيمة ألف شيقل عن كل طالبة. 21األقصى لمدة 

 

وتأتي اعتقاالت وقرارات إبعاد الطالبات والمعلمات عن المسجد المبارك بسبب تصديهن 

كبير القتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد األقصى، علماً بأن بهتافات وصيحات الت

مجموعات صغيرة من المستوطنين اقتحمت اليوم المسجد المبارك من باب المغاربة بحراسات 

معززة ومشددة تصدت لهم النساء بالتكبير، في حين تواجدت أعداد ملحوظة من المصلين 

 وطلبة العلم.

ن المستوطنين اليهود، المسجد االقصى المبارك، ونفّذت جوالت اقتحمت مجموعات م 5/1/2015

استفزازية في أرجاء المسجد، وذلك فنذ ساعات الصباح اإلثنين حتى صالة ظهر اليوم االثنين، 

  وسط صيحات التكبير االحتجاجية من المصلين وطلبة مجالس العلم.

 

تتالية، تولّت عناصر من االقتحامات تمت من باب المغاربة، وعبر مجموعات صغيرة وم

الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل حمايتها وحراستها في جوالتها االستفزازية داخل األقصى 

 المبارك.

قررت محكمة االحتالل، مساء اليوم االثنين، إبعاد السيدة المقدسية خديجة خويص، الُمعلمة  5/1/2015

يوماَ، وبكفالة مالية بقيمة  21لمدة  بمجالس العلم في المسجد األقصى، عن المسجد المبارك

 خمسة آالف شيقل كشرٍط لإلفراج عنها.

اقتحمت مجموعات صغيرة، ومتتالية، من المستوطنين اليهود، المسجد األقصى المبارك، من  11/1/2015

باب المغاربة، وقد تولت قوة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل حراستهم 

  م االستفزازية في المسجد.وحمايتهم خالل جوالته

 

من جهتها، تواصل شرطة االحتالل احتجاز بطاقات الشبان والنساء على بوابات المسجد الى 

 حين خروج أصحابها من المسجد.

مجموعة من المستوطنين اقتحمت األقصى من باب المغاربة بحراسات مشددة من عناصر  12/1/2015

  شرطة االحتالل الخاصة.

 

ات المصلين بصيحات التكبير، بعد محاولة أحد المستوطنين الوقوف أمام مسجد وترتفع هتاف

  قبة الصخرة باألقصى وأداء طقوٍس تلمودية صامتة.

 

وكانت اقتحامات المستوطنين اليهود تجددت صباح اليوم، بدأها مستوطن واحد، ثم تبعتها 

لهم المصلون  مجموعات صغيرة، نفذت جوالت استفزازية في أرجاء األقصى، وتصدى

بهتافات التكبير والتهليل، وسط تواجد كبير، وانتشار واسع لعناصر الوحدات الخاصة بشرطة 

 االحتالل في المسجد المبارك.

اعتقلت قوات االحتالل، المقدسيتين عايدة الديسي، وسناء الدويك خالل خروجهما من المسجد  12/1/2015



  األقصى المبارك.

 

الدويك أثناء تواجدها بالقرب من 'باب حطة' من بوابات األقصى، في  قوات االحتالل اعتقلت

حين اعتقلت الديسي أثناء تواجدها بالقرب من باب السلسلة داخل المسجد األقصى، وتم اقتياد 

 السيدتين إلى أحد مراكز التحقيق واالعتقال في المدينة المقدسة.

االحتالل الشاب المقدسي محمد شوكت الخطيب  اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة 13/1/2015

خالل مغادرته المسجد األقصى المبارك من باب السلسلة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق 

  واالعتقال في المدينة المقدسة.

 

عملية االعتقال تمت بعد اقتحامات جديدة للجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد األقصى من 

ت مشددة من شرطة االحتالل الخاصة، وتصدي الُمصلين وطلبة مجالس باب المغاربة بحراسا

العلم لهذه االقتحامات بهتافات التكبير والتهليل، علما بأن إبعاده عن األقصى انتهى قبل يومين 

  فقط.

 

من جانبها، تواصل شرطة االحتالل الخاصة احتجاز هويات الُمصلين من فئتي الشبان 

 جد إلى حين خروج أصحابها منه.والسيدات على بوابات المس

اقتحمت مجموعة من ما تسمى 'حاخامات معهد الهيكل الثالث'، وعدد من عناصر 'منظمات  14/1/2015

الهيكل'، ومجموعة من المستوطنين، المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات 

  معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.

 

خام المتطرف 'موشي تندلر' أستاذ االدب اليهودي واألحياء في الجامعات األمريكية، كان الحا

على رأس مجموعة 'الحاخامات' التي اقتحمت األقصى، والتي نفذت جوالت استفزازية في 

 أركانه.

نفذت الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحامات جديدة للمسجد األقصى المبارك من باب  15/1/2015

غاربة، وتولّت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل حراستها خالل جوالتها الم

  االستفزازية في أرجاء المسجد.

 

من جانبها، أكدت دائرة األوقاف اإلسالمية أن شرطة االحتالل واصلت إجراءاتها المشددة 

بوابات بحق رواد المسجد من فئتي الشبان والنساء، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية على ال

 الرئيسية للمسجد إلى حين خروج أصحابها منه.

أخلت شرطة االحتالل سبيل الطفل صبيح أبو صبيح من سكان القدس المحتلة، من مركز  16/1/2015

  التوقيف والتحقيق 'المسكوبية' غربي القدس المحتلة بشروط.

 

قصى المبارك لمدة وقالت عائلته إن االحتالل قضى على نجلهم صبيح االبعاد عن المسجد اال

 آالف شيكل، والحبس المنزلي لمدة خمسة أيام. 10شهر، ودفع غرامة مالية بقيمة 

أكدت دائرة األوقاف اإلسالمية اليوم األحد، إحباط محاولتين جديدتين، إلطالق مستوطنين  18/1/2015

  طائرة صغيرة موجهة عن بعد باتجاه المسجد األقصى المبارك.

 

بر موقعها اإللكتروني، إلى أن المحاولة األولى كانت من ناحية القصور ولفتت الدائرة ع

األموية جنوب األقصى باتجاه المصلى المرواني، والثانية كانت موجهة من بيت للمستوطنين 

  على جبل الزيتون/ الطور الُمطل على القدس القديمة واألقصى.

 

 

 

الل، ومجموعات من المستوطنين عنصرا من مخابرات االحت 35وفي السياق، اقتحم نحو 

اليهود، ومن 'جماعة طالب من أجل الهيكل'، منذ ساعات الصباح المسجد األقصى من باب 

المغاربة، فيما تولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل حراستهم خالل جوالتهم 

  االستفزازية في المسجد ومرافقه.

 

راءاتها بحق رواد المسجد من فئتي الشبان والنساء شرطة االحتالل واصلت اليوم سياستها وإج

 من كافة األعمار، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية إلى حين خروجهم من المسجد.



قررت سلطات االحتالل إبعاد خمس سيدات وطالبات عن المسجد لمدة أسبوعين، بعد اعتقالهن  18/1/2015

عاما(، وصفاء  28ة الحسيني )أمس خالل خروجهن من بوابات األقصى، شملت كال من: هب

عاما(، والطالبة  17عاما(، والطالبة براءة النتشة ) 23عاما(، وجمان أبو عرفة ) 26سياج )

 عاما(. 17أنسام المغربي)

  اقتحم مستوطنون المسجد األقصى المبارك، ونفذوا جوالت استفزازية داخل باحاته. 19/1/2015

 

' إلى ساحة صحن مسجد الصخرة، حيث تصدت مجموعة من المستوطنين حاولت 'الصعود

طالبات لهم، واندلعت مشادات كالمية بين الطالبات وشرطة االحتالل، التي هددت باعتقال 

  الطالبات خالل خروجهن من المسجد.

 

وفي السياق، حذر عدد من حراس المسجد المبارك من طقوس يهودية جديدة في المسجد، 

تفاف حول األعمدة الموجودة في ساحة المتحف اإلسالمي تمثلت بقيام مجموعة منهم باالل

غرب المصلى القبلي بالمسجد األقصى، وذلك تطبيقا لما كتبه اليهودي يوسف بن متتياهوي 

'جوسيفيوس فالفيوس' صاحب كتابي التاريخ والحرب'، عن الهيكل المزعوم 'أنه في عهد 

  لتطويقها'.الهيكل كان يلتف حول أعمدته ثالثة أشخاص من اليهود 

 

وتواصل شرطة االحتالل احتجاز بطاقات الشبان والنساء على البوابات الرئيسية للمسجد إلى 

 حين خروج أصحابها منه.

أدانت وزارة الخارجية بشدة، اقتحام وفد من الخارجية اإلسرائيلية صباح اليوم الثالثاء،  20/1/2015

يليا رسميا في مخطط استهداف المسجد ، المسجد األقصى المبارك، واعتبرته تصعيدا إسرائ

  وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

 

وقالت الوزارة في بيان صحفي: 'يعبر ما حدث عن مدى الفشل والعجز واالنهيار الذي لحق 

بالمؤسسة الدبلوماسية اإلسرائيلية، ومدى تمردها على قواعد القانون الدولي، وأسس ومعايير 

  عالقة بين الدول'.العمل الدبلوماسي التي تحكم ال

 

وطالبت كافة وزارات خارجية الدول، والمجتمع الدولي، ومؤسساته، بإدانة موقف الخارجية 

اإلسرائيلية التي تتصرف كوزارة خارجية لالحتالل واالستيطان، والتحرك العاجل لوقف هذه 

تطرف العنيف االنتهاكات واالستفزازات، التي ال تعدو كونها دعوات علنية للحرب الدينية وال

 في المنطقة.

اعتقلت قوات االحتالل اليوم األربعاء، المواطنة سميحة شاهين، خالل خروجها من باب  21/1/2015

السلسلة أحد بوابات المسجد األقصى المبارك، واقتادتها إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في 

  ن باب المغاربة.القدس القديمة، فيما استأنفت جماعات يهودية اقتحام المسجد م

 

وفي الوقت نفسه، تصدى المصلون وطلبة مجالس العلم وحراس األقصى ألحد المستوطنين 

اليهود خالل محاولته أداء صلوات وطقوس تلمودية قريبا من المصلى المرواني، وتّمكن 

  حراس المسجد من طرده خارج األقصى، رغماً عن شرطة االحتالل الُمصاحبة.

 

ألقصى والمصلون لمحاولة ثانية من مستوطن، حاول أداء شعائر تلمودية كما تصدى حراس ا

  بالقرب من باب الرحمة في المسجد األقصى.

 

وجددّت الجماعات اليهودية منذ ساعات الصباح اقتحامها للمسجد األقصى من باب المغاربة 

طلبة برفقة حراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة، فيما احتج المصلون و

 مجالس العلم على هذه االقتحامات، بهتافات التهليل والتكبير.

مارست عصابات المستوطنين اليهود، اليوم الخميس، حركات استفزازية بحق المصلين  22/1/2015

بالمسجد األقصى، وبحق النساء المبعدات عن األقصى اللواتي يعتصمن على بوابات المسجد 

تحامات للمسجد، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، من باب الخارجية، في حين تواصلت االق

  المغاربة تحيطها وتحرسها عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.

 

عدد من المستوطنين لجوء لتصوير النساء المرابطات والمعتصمات بالقرب من بوابات 

جديدة للمسجد  االقصى وسط ضحكات وكلمات استفزازية في طريقهم للمشاركة في اقتحاماتٍ 

  األقصى.



 

في الوقت نفسه، واصل المصلون، خاصة النساء المرابطات، التصدي القتحامات المستوطنين 

بهتافات التكبير، ومالحقة مجموعات المستوطنين لمنعهم من ممارسة شعائر تلمودية في 

بعاد عن المسجد، وسط تهديٍد ووعيٍد من شرطة االحتالل الُمصاحبة للنساء باالعتقال واإل

  المسجد المبارك.

 

فيما واصلت شرطة االحتالل احتجاز بطاقات رّواد األقصى من فئتي الشبان والنساء على 

 البوابات الرئيسية للمسجد الى حين خروج أصحابها منه.

قررت سلطات االحتالل االسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إبعاد ثالث سيدات وطفلة، من  22/1/2015

  ، عن المسجد األقصى المبارك لمدة خمسة عشر يوماً.اهالي القدس

 

وشمل القرار كل من المرابطات في األقصى المبارك: أماني الطويل، ونور أبو سنينة، وبراء 

عاما(، في حين ما تزال السيدة المقدسية عبير  14النتشة، كما شمل الطفلة حور عابدين، )

  عودة رهن التحقيق.

 

عتقلت اليوم المرابطات المقدسيات على أبواب المسجد االقصى، وكانت قوات االحتالل ا

 بسبب المشاركة في هتافات التكبير ضد اقتحامات المستوطنين للمسجد المبارك.

اعتقلت قوات االحتالل، قبل ظهر اليوم االثنين، ثالث سيدات من المرابطات والطالبات  26/1/2015

وجهن من بوابات المسجد، وتم اقتيادهن الى أحد بمجالس العلم في المسجد االقصى، خالل خر

  مراكز التوقيف والتحقيق في القدس القديمة.

 

جاءت عملية االعتقال بتهمة المشاركة في التصدي لعصابات المستوطنين بصيحات التكبير، 

  خالل اقتحامهم للمسجد األقصى من باب المغاربة بحراسات ُشرطية مشددة ومعززة.

 

صغيرة ومتتالية من المتطرفين اليهود اقتحمت األقصى، اليوم، منذ ساعات وكانت مجموعات 

الصباح، وانتهت خالل فترة صالة الظهر، يتقدم كل مجموعة أحد المرشدين والذي يتولى 

 تقديم روايات أسطورية حول خرافة الهيكل المزعوم مكان األقصى المبارك.

أن أكثر من ستين مستوطنا وعدد من مخابرات االحتالل أفادت دائرة األوقاف اإلسالمية، ب 28/1/2015

اقتحموا المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسات مشددة من شرطة االحتالل 

  الخاصة.

وتمت االقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ضمت عددا من أنصار منظمات الهيكل 

فق المسجد، خالل صعود إحدى مجموعات المزعوم، في حين ساد التوتر الشديد ساحات ومرا

المستوطنين لساحة صحن مسجد قبة الصخرة، في الوقت الذي تصدى فيه المصلون وطلبة 

  مجالس العلم لهذه االقتحامات بهتافات التهليل والتكبير.

وواصلت شرطة االحتالل المتمركزة على البوابات الرئيسية للمسجد األقصى إجراءاتها 

اد األقصى من الشبان والنساء، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية على هذه المشددة بحق روّ 

 البوابات، إلى حين خروج أصحابها منه.

جدّدت الجماعات اليهودية اقتحامها للمسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراساٍت  29/1/2015

مصلين وطلبة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، ووسط تواجٍد كبير لل

  مجالس العلم.

وتتم االقتحامات بمجموعات صغيرة ومتتالية، وتنفذ جوالت استفزازية في أرجاء المسجد 

  المبارك.

وكانت جماعة 'ام ترتسو' اليهودية، من جامعتي 'حيفا'، و'العبرية' في القدس دعت إلقامة نشاط 

اال بنهاية الفصل الدراسي في تهويدي جديد اليوم الخميس في المسجد األقصى المبارك احتف

  الجامعتين.

وذكرت في إعالناتها، بأنه سيشارك في هذا النشاط عدد كبير من منظمة 'ام ترتسو' وطالب 

 ألجل الهيكل التي هي جزء منها.

تصدى حراس المسجد األقصى ومصلون اليوم األحد، لمحاولة مجموعة من المستوطنين أداء  1/2/2015

  األقصى'.طقوس تلمودية في '

وكانت مجموعة من المستوطنين قد اقتحمت المسجد األقصى برفقة عناصر من شرطة 

االحتالل، وحاول أفرادها أداء طقوس تلمودية في المسجد األقصى قبل أن يتصدى لهم 



من أفراد المجموعة  6المصلون والحراس، األمر الذي اضطر شرطة االحتالل العتقال 

  المتصاص غضب المصلين.

انت الجماعات اليهودية المتطرفة استأنفت اليوم اقتحامها للمسجد األقصى من باب وك

المغاربة، ونفذت جوالت استفزازية فيه، وسط إجراءات متواصلة بحق رّواد المسجد من فئتي 

الشبان والنساء، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية إلى حين خروج أصحابها 

 منه.

ساد التوتر الشديد المسجد األقصى المبارك، خالل أداء أحد المستوطنين اليهود، صلواٍت  5/2/2015

  تلمودية فيه.

وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية، على صفحتها االلكترونية، أن أحد المستوطنين أدى صالة 

قد تلمودية بصوٍت عاٍل بالقرب من موازين باب الملك فيصل 'من بوابات المسجد األقصى'، و

تدخل حراس المسجد بشكل سريع لوقف المستوطن، في ما حاول مستوطن آخر االعتداء على 

أحد حراس المسجد حينما طلب منه الخروج من المسجد ألدائه شعائر تلمودية في المسجد، 

  وتدخلت عناصر شرطة االحتالل المرافقة للمستوطنين، وأخرجت المستوطن من األقصى.

متتالية من المستوطنين اليهود اقتحمت، في وقت سابق من اليوم، وكانت مجموعات صغيرة و

المسجد األقصى من باب المغاربة، بحراساٍت مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة 

  بشرطة االحتالل، ووسط تواجد عدد كبير من المصلين وطلبة حلقات العلم في المسجد.

الحتالل احتجاز هويات النساء أثناء دخولهم وأشارت األوقاف اإلسالمية إلى استمرار شرطة ا

 المسجد األقصى المبارك.

أكدت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس اعتقال ثالث سيدات على يد شرطة االحتالل في  5/2/2015

المسجد األقصى المبارك، قبل ظهر اليوم الخميس، واحتجاز بطاقة أحد حراس المسجد، وسط 

مسجد اثر أداء أحد المستوطنين صالة تلمودية فيه وتصدي الحارس حالة من التوتر سادت ال

  له، وطرده من المسجد المبارك.

ولفتت الدائرة، عبر صفحتها االلكترونية، إلى مالحقة شرطة االحتالل لمصور األوقاف لمنعه 

توثيق اقتحامات المستوطنين وانتهاكات شرطة االحتالل للمصلين والحراس في المسجد 

وأشارت دائرة األوقاف إلى استمرار شرطة االحتالل احتجاز هويات النساء أثناء  األقصى.

 دخولهن المسجد األقصى المبارك.

جدّدت عصابات المستوطنين اليهود، اليوم الثالثاء، اقتحامها للمسجد األقصى المبارك، من  10/2/2015

  باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية.

طنين تتم بحراساٍت معززة ومشددة ومكثفة من عناصر الوحدات الخاصة اقتحامات المستو

  بشرطة االحتالل.

من جانبها، واصلت شرطة االحتالل إجراءاتها المشددة بحق رّواد األقصى من فئتي الشبان 

والنساء، من خالل احتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم للمسجد المبارك إلى حين 

  خروجهم منه.

جموعات المستوطنين جوالت استفزازية في أركان المسجد األقصى، تخللها ونفذت م

شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان األقصى بمساعدة خرائط تحمل رسوماٍت 

 للهيكل المزعوم.

نصبت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس الفتة تعريفية في القدس القديمة، بالقرب من باب  11/2/2015

  ظر 'المجلس'، وهو إحدى بوابات المسجد األقصى الرئيسية.النا

وحملت الالفتة أسماء األماكن التي حملت تسمية 'جبل الهيكل' باإلشارة إلى المسجد األقصى، 

  وذلك باللغات العربية والعبرية واالنجليزية.

المسجد  من جانبها، أوضحت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس أن 'تغيير اسم أحد أبواب

األقصى المبارك' يأتي استمرارا لمسلسل التهويد الذي تقوم به سلطات االحتالل في القدس 

  وتستهدف على وجه الخصوص األقصى المبارك.

واعتبرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات نصب طواقم بلدية االحتالل في 

ى المسجد األقصى المبارك، باللغات العربية القدس الفتة تسمية 'جبل الهيكل' باإلشارة إل

  والعبرية واالنجليزية، إعالن إسرائيلي عن قرب إقامة الهيكل على أنقاض األقصى المبارك.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى التطرف اإلسرائيلي بفرض األمر الواقع بتهويد المسجد األقصى 

مزعوم على أنقاضه، منوهةً إلى تسارع وتحويله إلى كنيس يهودي تمهيدا إلقامة الهيكل ال

المخططات واإلجراءات التهويدية في الحرم القدسي الشريف وكأن دولة االحتالل اإلسرائيلي 

بمعاونة مستوطنيها ومتطرفيها تسابق الزمن لتحقيق الحلم اليهودي بإقامة الهيكل بأسرع وقت 

 ممكن.



م األحد، اقتحامها للمسجد األقصى المبارك بحراسات جدّدت عصابات المستوطنين اليهود، اليو 15/2/2015

  معززة من عناصر شرطة االحتالل الخاصة.

االقتحامات تتم عبر مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة، وتُنفذ جوالت استفزازية 

في المسجد المبارك، في ما تواصل شرطة االحتالل المتمركزة على البوابات الرئيسية 

للمسجد احتجاز بطاقات الُمصلين من فئتي الشبان والنساء من كل األعمار خالل 'الخارجية' 

 دخولهم إلى المسجد إلى حين خروج أصحابها منه.

أعلنت مؤسسة إسرائيلية تطلق على نفسها 'الحفاظ على تراث حائط المبكى' عن مناقصة من  15/2/2015

ربي للمسجد األقصى المبارك، في أجل تنفيذ أعمال حفريات في األنفاق أسفل الحائط الغ

  العشرين من الشهر الجاري.

وبهذا الصدد، حذر رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع من خطورة قيام مهندسين ومقاولين 

إسرائيليين بتنفيذ جوالت سرية قبل عدة أيام في المسجد األقصى، بهدف التعرف على أهداف 

  لمناقصة المطروحة.هذه الحفريات، وطبيعتها، والمشاركة في ا

وأوضح في بيان صحفي اليوم األحد، أن طرح هذا العطاء سيتم لتحديد شركة المقاوالت 

اإلسرائيلية التي ستبدأ فعليا بتنفيذ هذه الحفريات في موعدها المقرر، حيث سيتم إزالة األتربة 

  في المواقع التي تعرضت ألعمال الحفر في األنفاق الموجودة أسفل المسجد.

قال: تهدف حكومة االحتالل من وراء هذه الحفريات العدوانية إلى إنشاء مسارات، وغرف و

جديدة أسفل الحائط الغربي للمسجد، للسيطرة على المساحات الجغرافية تحت البلدة القديمة، 

  وتعزيز النفوذ، والسيطرة اإلسرائيلية عليها، وتهويدها.

الموجودة في المدينة المقدسة، و'المنتشرة بشكل وحذر قريع من خطورة األنفاق اإلسرائيلية 

جنوني بهدف تهويد مدينة القدس، وبسط السيطرة عليها، وتهجير المواطنين المقدسين، 

  واقتالعهم من أرضهم، وإحالل المستوطنين مكانهم'.

وتطّرق إلى انتشار عشرات األنفاق التي تحيط بالمدينة المقدسة، منها نفق من عين سلوان 

اه حائط البراق، ونفق آخر من حائط البراق باتجاه المدرسة العمرية في الحي اإلسالمي، باتج

ونفق من داخل الحي اإلسالمي باتجاه الحائط الغربي للمسجد، باإلضافة إلى أعمال الحفريات 

 اإلسرائيلية التهويدية المستمرة، بهدف ربط البؤر االستيطانية الموجودة في مدينة القدس.

واصلت مجموعات صغيرة ومتتالية من المستوطنين اليوم االثنين، اقتحامها للمسجد األقصى  16/2/2015

  المبارك، بحماية قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.

ونفذت مجموعات المستوطنين جوالت استفزازية في مرافق المسجد المبارك، تصدى لها 

  افات التكبير.المصلون وطلبة مجالس العلم بهت

من جانبها، واصلت شرطة االحتالل إجراءاتها المشددة بحق المصلين من الشبان والنساء من 

 خالل احتجاز بطاقاتهم الشخصية على البوابات قبل دخولهم إلى األقصى.

أصدرت محكمة االحتالل في القدس اليوم االثنين، حكما بالسجن لمدة ثالثة أشهر ألحد حراس  16/2/2015

المسجد األقصى المبارك ويدعى مهند إدريس، بتهمة 'تعطيل عمل الشرطة اإلسرائيلية في 

 األقصى'.

اعتقلت شرطة االحتالل، اليوم الثالثاء، سيدة مقدسية لدى خروجها من المسجد األقصى  17/2/2015

في  المبارك، عبر بوابة الناظر 'المجلس'، وتم اقتيادها إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق

  المدينة.

وكانت النساء تصدين، صباح اليوم، بهتافات التكبير القتحام مجموعة من ضباط وعناصر من 

  شرطة االحتالل، والتي نفذت جوالت مشبوهة في أرجاء المسجد المبارك.

ولفت مراسلنا إلى اقتحامات جديدة نفذتها مجموعات صغيرة من المستوطنين للمسجد األقصى 

  وبحماية مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل. من باب المغاربة

وكانت شرطة االحتالل اعتقلت أربع سيدات يوم أمس خالل خروجهن من المسجد األقصى، 

وأفرجت الحقا عن واحدة، في حين أخضعت النسوة الثالث إلى تحقيقات استمرت عدة ساعات 

 األقصى لمدة أسبوعين.قبل اإلفراج عنهن مساء بشرط اإلبعاد عن المسجد 

شرعت مجموعات صغيرة ومتتالية من المستوطنين اليهود، باقتحامات جديدة للمسجد األقصى  18/2/2015

  المبارك من باب المغاربة.

وتتولى عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل توفير الحماية والحراسة للمستوطنين 

  جد.خالل جوالتهم االستفزازية في أرجاء المس

وقال شاهد عيان، إن شرطة االحتالل اعتدت على سيدة قرب مصطبة صبرا وشاتيال بالدفع 

  لتأمين وفتح الطريق أمام المستوطنين في المنطقة.

ورغم أحوال الطقس شديدة البرودة الُمصاحبة لألمطار، إال أن المسجد يشهد تواجداً ملحوظاً 



اصل شرطة االحتالل احتجاز بطاقات النساء من الُمصلين وطلبة حلقات العلم، في حين تو

 والشبان خالل دخولهم إلى المسجد.

تصدى المصلون القتحامات جديدة لمجموعات من المستوطنين اليهود، زاد عدد عناصرها  19/2/5015

  اإلجمالي عن ستين مستوطناً، للمسجد األقصى المبارك، بهتافات التكبير.

يرة ومتالحقة، وبحماية مشددة ومعززة بعناصر من وجرت االقتحامات عبر مجموعات صغ

  الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، ونفذت جوالت سريعة في المسجد.

وحرص عدد من المصلين وطلبة حلقات العلم على التواجد في األقصى رغم أحوال الجو 

يتلون  شديدة البرودة، والماطرة، وانتظم عدد من المصلين بحلقات علم قرب المصلى القبلي

القرآن الكريم ويتعلمون أحكامه، وفي الوقت نفسه يُعبرون عن احتجاجهم على اقتحامات 

 المستوطنين وجوالتهم االستفزازية في المسجد بصيحات التكبير.

يشهد المسجد األقصى المبارك، اقتحامات منتظمة لمجموعات من ما يسمى 'طالب وطالبات  24/2/2015

  لمغاربة بحراسات مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.من أجل الهيكل' من باب ا

وتنفذ مجموعات المستوطنين، من الطلبة، جوالت استفزازية وسط شروحات حول أسطورة 

  الهيكل المزعوم مكان األقصى المبارك.

وتصدت طالبات حلقات العلم لمجموعات المستوطنين بهتافات التهليل والتكبير خالل 

  سجد قبة الصخرة بالمسجد األقصى.صعودهم إلى باحة صحن م

وفي السياق، واصلت طواقم تابعة لدائرة األوقاف اإلسالمية أعمال الترميم والصيانة للعديد 

من مرافق المسجد األقصى رغم الرقابة الشديدة من شرطة االحتالل لهذه األعمال ومحاولة 

  التدخل لعرقلتها.

 24ال مواطنتين من سكان القدس المحتلة لمدة يذكر أن شرطة االحتالل مددت مساء أمس اعتق

ساعة، كانتا اعتقلتا أمس خالل خروجهن من المسجد األقصى على خلفية المشاركة في هتافات 

 التكبير احتجاجاً على اقتحامات المستوطنين.

 شهد المسجد األقصى المبارك، اقتحامات جديدة من قبل المستوطنين والجمعيات اليهودية، 25/2/2015

  تقودها 'جمعية طالب ألجل الهيكل'.

االقتحامات تمت من باب المغاربة وسط حماية معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة 

  بشرطة االحتالل، وتنفذ جوالت استفزازية في أرجاء المسجد.

وكان يتواجد في األقصى المبارك عدد من الُمصلين وطلبة مجالس العلم، في ما ينتشر حراس 

  د في أركانه لمنع أي محاولة للمس بمكانة وقدسية المسجد.المسج

وكانت شرطة االحتالل اعتقلت أمس خمس نساء من المرابطات في المسجد األقصى خالل 

خروجهن من بواباته الرئيسية، وتم إخالء سبيل سيدتين في وقت الحق، في حين تم تمديد 

 اعتقال النساء الثالثة إلى اليوم.

جماعات يهودية تنضوي تحت إطار منظمات الهيكل المزعوم أنصارها إلى المشاركة  دعت 2/3/2015

الواسعة في اقتحامات مكثفة ستقودها يومي األربعاء والخميس الى المسجد األقصى المبارك، 

  إلقامة احتفاالت تقليدية خاصة بعيد المساخر 'البوريم' اليهودي فيه.

عالناتها عبر مواقعها اإلعالمية، ومواقع التواصل وكانت هذه المنظمات كثفت دعواتها وإ

االجتماعي، حول نيّتها تنظيم برامج واقتحامات لألقصى خالل عيد 'البوريم' التلمودي، يتخللها 

برامج إرشادية واحتفالية بما يتناسب مع العيد، وأنه سيُنفّذ بعض أفراد منظمات الهيكل المزعوم 

  ألقصى المبارك.تقاليد هذا العيد اليهودي داخل ا

وحسب اإلعالنات، تقرر أن يشارك في هذه االقتحامات كل من منظمات: 'أمناء الهيكل'، و'نساء 

ألجل الهيكل'، و'مجموعة طالب ألجل الهيكل'، و'معهد الهيكل الثالث'، وحاخامات مستوطنة 

  كريات أربع بالخليل، وعدد من قادة األحزاب والجماعات اليهودية.

 

در محلية فرض تسهيالت كبيرة للمجموعات اليهودية التي ستقتحم األقصى خالل وتتوقع مصا

 عيد المساخر التلمودي، لكونها تأتي خالل فترة االستعداد النتخابات برلمانية للـ'كنيست'.

أصدرت محكمة االحتالل في القدس قراًرا لصالح المتطرف اليهودي أيهودا غليك، يقضي  2/3/2015

تحام المسجد األقصى، ودفع تعويضات مالية له بلغت نصف مليون شيقل، عن بالسماح له باق

 الفترة التي منع منها سابقًا من دخول المسجد األقصى.

اعتداء عناصر من شرطة االحتالل الخاصة على أحد حراس المسجد األقصى خالل منعه  2/3/2015

طقوس تلمودية داخل المسجد  عناصر من جماعة ما يسمى 'طالب من أجل الهيكل' حاولوا أداء

  األقصى.

شرطة االحتالل حاولت اعتقال الحارس وإحدى السيدات، واعتدت على الحارس إال أن تجّمع 



عدد كبير من الُمصلين حول الحارس والشرطة، بالقرب من باب المغاربة، الذي يُستخدم 

سجد الشيخ عمر الكسواني القتحامات المستوطنين وقوات االحتالل، باإلضافة إلى تدخل مدير الم

  وعدد من كوادر األوقاف، وسط هتافات التهليل والتكبير االحتجاجية حال دون ذلك.

فيما الحقت عناصر شرطة االحتالل فتاتين مقدسيتين قرب مسجد قبة الصخرة باألقصى 

المبارك، بسبب رفع أصواتهن بالتكبير والتهليل خالل جوالت المستوطنين االستفزازية في 

  ألقصى.ا

وكانت مجموعات من المستوطنين اليهود جددت اليوم اقتحامها للمسجد األقصى المبارك ونفذت 

جوالت استفزازية فيه بحراساٍت مشددة من شرطة االحتالل الخاصة، ووسط إجراءات مشددة 

 ومتواصلة بحق النساء واحتجاز بطاقاتهن الشخصية خالل دخولهن المسجد.

عات اليهودية، اقتحامها للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات واصلت الجما 3/3/2015

معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، ووسط تواجد عدد كبير من 

  المصلين وطلبة مجالس العلم.

وتضم المجموعات اليهودية عناصر من منظمات الهيكل المزعوم، وتُنفذ جوالت استفزازية في 

  رجاء المسجد تُقابل بهتافات التكبير والتهليل االحتجاجية من المصلين.أ

في الوقت ذاته، شرعت المنظمات اليهودية المختلفة باالستعداد لالحتفال بعيد المساخر 'البوريم' 

  التلمودي في القدس القديمة.

ن وشرعت مجموعات يهودية بمسيرات مصغرة حول بوابات األقصى المبارك؛ علماً بأ

المنظمات اليهودية المنضوية تحت إطار 'منظمات الهيكل المزعوم' دعت أنصارها للمشاركة 

غدًا وبعد غد في اقتحامات واسعة للمسجد األقصى؛ بهدف إقامة احتفاالت خاصة بعيد المساخر 

 فيه.

اء، تنفيذ أحبط الحضور الكبير والمكثف للُمصلين في المسجد األقصى المبارك، اليوم األربع 4/3/2015

جماعات يهودية تنضوي في إطار 'منظمات الهيكل' المزعوم، مخططات وفعاليات تلمودية فيه 

  خاصة بمناسبة عيد المساخر 'البوريم' التلمودي الذي يبدأ اليوم.

مجموعات صغيرة من المستوطنين ومن أنصار 'منظمات الهيكل' المزعوم اقتحمت المسجد من 

ددة وانتشاٍر واسع لشرطة االحتالل الخاصة في األقصى خالل باب المغاربة بحراساٍت مش

  جوالت المستوطنين االستفزازية.

وقابل المصلون وطلبة مجالس العلم الجماعات اليهودية بصيحات وهتافات التكبير خالل 

جوالتهم، في حين واصلت شرطة االحتالل احتجاز بطاقات النساء من كل األعمار على بوابات 

 ل دخولهن اليه.المسجد خال

  اعتقلت شرطة االحتالل، المقدسية هنادي الحلواني أثناء خروجها من المسجد األقصى المبارك. 9/3/2015

وقال أحد حراس األقصى: إن شرطة االحتالل اعتقلت السيدة الحلواني أثناء مغادرتها األقصى 

  دس القديمة للتحقيق معها.عبر باب السلسلة، ونقلتها إلى مركٍز تابع لشرطة االحتالل في الق

في السياق ذاته، جدد المستوطنون اليهود، اليوم االثنين، اقتحامهم للمسجد األقصى من باب 

  المغاربة بحراسات مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.

ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في األقصى وسط احتجاجات المصلين وطلبة مجالس العلم 

 لتكبير.بصيحات وهتافات ا

اقتحمت عناصر من منظمات 'طالب ألجل الهيكل' اليهودية، المسجد األقصى من باب المغاربة  10/3/2015

  بحراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة.

وقال أحد العاملين في األوقاف اإلسالمية، 'إن أحد مرشدي اقتحامات المستوطنين حمل الفتات 

هيكل' المزعوم، ويُقدّم شروحات لمرافقيه حول خرافة 'الهيكل' مكان ُرسم عليها أجزاء من 'ال

  األقصى'؛ حيث تقوم هذه المجموعات بجوالت استفزازية في مرافق المسجد.

ويشهد المسجد المبارك حضوًرا كبيًرا للمصلين، وطلبة العلم، وطلبة عدد من مدارس المدينة 

ا المشددة بحق الفتيات والنساء من كل األجيال، المقدسة؛ فيما تواصل شرطة االحتالل إجراءاته

 وتحتجز بطاقاتهن الشخصية خالل دخولهن إلى المسجد.

عنصراً من قوات ما يسمى 'حرس الحدود'  35اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، ونحو  11/3/2015

ل اإلسرائيلية، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية وحراسة شرطة االحتال

  الخاصة.

وذكر موقع "دائرة األوقاف اإلسالمية" أن حراس المسجد أمسكوا أحد المستوطنين تخفى بأنه 

سائح أجنبي، خالل قيامه بأعماٍل غريبة، وبعد تحقيق حراس األقصى معه، تبيّن أنه يهودي 

  ينوي أداء صالة تلمودية في المسجد، وتم إخراجه إلى خارج المسجد المبارك.

ق، منعت شرطة االحتالل الُمعلمة بمجالس العلم باألقصى السيدة زينة عمرو، من في السيا



دخول المسجد األقصى، وطلبوا منها تسليم نفسها لمركٍز تابعٍ لشرطة االحتالل قرب باب 

السلسلة بالقدس القديمة؛ علماً أن السيدة زينة أنهت قبل يومين فقط فترة إبعادها عن المسجد 

 األقصى.

سنوات(  10شهد المسجد األقصى المبارك أجواء متوترة بعد اعتداء قوات االحتالل على طفلة ) 15/3/2015

شاركت في التصدي لمجموعة من المستوطنين اقتحمت المسجد بهتافات التكبير؛ كما اعتدت 

  على أحد حراس المسجد، خالل محاولته تخليص الطفلة من أيدي جنود االحتالل.

حد مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود، قد استأنفت اقتحامها وكانت صباح اليوم األ

للمسجد األقصى من باب المغاربة، في مجموعات صغيرة ومتتالية، بحماية وحراسة شرطة 

  االحتالل الخاصة.

حافالت تقل طلبة من مدارس قرية صور باهر في  10ومنعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

إلى المسجد األقصى المبارك، بعد أن هددت بذلك؛ حيث قامت  القدس المحتلة من الوصول

 بنصب حواجز عسكرية على مداخل القرية.

اعتقلت شرطة االحتالل الخاصة، سيدة مقدسية، خالل خروجها من أحد أبواب المسجد األقصى  16/3/2015

  المبارك؛ وتم اقتيادها إلى مركٍز تابعٍ لشرطة االحتالل في المدينة.

مستوطنون اليهود، اقتحامهم للمسجد األقصى من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة وجدد ال

االحتالل الخاصة، ومن خالل مجموعات صغيرة متالحقة، تصدت لهم المرابطات في المسجد 

 بهتافات التكبير االحتجاجية.

من  يذكر أن شرطة االحتالل قررت مساء أمس بإبعاد سيدة مقدسية وثالث فتيات قاصرات

يوماً؛ بسبب المشاركة في تكبيرات االحتجاج ضد  15سكان القدس عن المسجد األقصى لمدة 

المستوطنين في األقصى؛ وذلك بعد اعتقالهن أمس، خالل خروجهن من بوابات المسجد 

 وتحويلهن الى مركز توقيف وتحقيق 'القشلة' في باب الخليل بالقدس القديمة.

لتنفيذية في منظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس )أحمد قريع(، اليوم أدان عضو اللجنة ا 17/3/2015

الثالثاء، قيام عصابات المستوطنين اليهود باقتحام المسجد األقصى من باب المغاربة بحراسات 

  مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

م به هذه العصابات وقال في بيان صحفي: إن اقتحام األقصى ما هو إال إجرام علني وصريح تقو

االستيطانية المتطرفة، بدعم من حكومة االحتالل التي تشجع هذه الجماعات، وتحثهم على اقتحام 

المسجد األقصى المبارك بشكل يومي؛ باإلضافة إلى قادة االحتالل الذين دنسوا باحات المسجد 

  الناخبين. األقصى المبارك، بالتزامن مع االنتخابات اإلسرائيلية، الستجداء أصوات

وشدد قريع على أن هذه اإلجراءات التي تنفذ بتخطيط مدروس من حكومة االحتالل اإلسرائيلي، 

على أن تأخذ منحاها السياسي الممنهج؛ حيث إنها تسمح لقطعان المستوطنين وبشكل مستمر 

ات باستباحة حرمة المسجد األقصى المبارك، بحماية أعداد كبيرة من عناصر الشرطة والمخابر

  اإلسرائيلية الذين يمنعون المسلمين والمقدسيين من التواجد في المسجد األقصى.

وحذر أبو عالء، من شروع سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتحويل المدينة المقدسة إلى ما يشبه 

الثكنة العسكرية بفعل االنتشار الواسع لجنود وشرطة االحتالل في الشوارع والطرقات الرئيسية 

 ة ونصب المتاريس والحواجز الطيارة.والفرعي

جدد المستوطنون، اليوم األربعاء، اقتحامهم للمسجد األقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة  18/3/2015

  من شرطة االحتالل، في ما احتّج المصلون وطلبة حلقات العلم بهتافات التكبير والتهليل.

األقصى اعتصامهن أمام بوابات المسجد إلى ذلك، تواصل الفتيات والنساء الُمبعدات عن 

 المبارك.

استولت مجموعة من المستوطنين اليهود، اليوم األربعاء، على عقاٍر سكني في حي وادي حلوة  18/3/2015

  ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.

رطة ويعود العقار إلى عائلة المالحي المقدسية، في حين تتواجد أعداد كبيرة من عناصر ش

  وحرس حدود االحتالل لتأمين استيالء المستوطنين على العقار.

يذكر أن العقار المذكور يقع بالقرب من البؤرة االستيطانية األكبر في المنطقة؛ والتي يطلق 

عليها اسم 'مدينة داوود'؛ علماً بأن جمعيات استيطانية استولت قبل شهور على مجموعة من 

 ته؛ والذي يعتبر األقرب إلى الجدار الجنوبي للمسجد األقصى.منازل المواطنين في الحي ذا

اعتقلت شرطة االحتالل الخاصة، الُمسن راجي أبو الحمص من سكان قرية العيسوية وسط  22/3/2015

القدس، خالل خروجه من المسجد األقصى من جهة باب السلسلة؛ واقتادته إلى أحد مراكز 

  و غربية قبالة باب السلسلة.التوقيف؛ كما اعتقلت الشاب محمد أب

في الوقت ذاته، اعتدى مستوطنون خالل خروجهم من المسجد األقصى من جهة باب السلسلة 

على عدد من السيدات الُمبعدات عن المسجد األقصى بالضرب والركل باألرجل، والشتائم 



  وسكب شاي عليهن أمام أعين ومراقبة قوات االحتالل.

تحموا المسجد األقصى المبارك، اليوم األحد، من باب المغاربة مستوطنًا اق 120أكثر من 

بمجموعات صغيرة ومتتالية وبحراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 

  االحتالل.

أحد العاملين في األوقاف اإلسالمية قال: إن مجموعة من السيدات المرابطات في المسجد تصدت 

جد قبة الصخرة باألقصى المبارك، بصيحات احتجاج لمستوطنين حاولوا الصعود باتجاه مس

  وبسلسلة بشرية أجبرت شرطة االحتالل على سحب المستوطنين وإخراجهم من األقصى.

إلى ذلك، ما زالت شرطة االحتالل تواصل احتجاز بطاقات الشبان والنساء والفتيات من كل 

 األعمار على بوابات المسجد خالل الدخول إليه.

صدى المصلون وطلبة مجالس العلم ومجموعة من المرابطات للمستوطنين خالل اقتحامهم ت 23/3/2015

  للمسجد األقصى وجوالتهم االستفزازية فيه.

وردّت شرطة االحتالل على النساء المشاركات في التصدي، بمالحقتهن واعتقال إحداهن، 

  واقتيادها إلى أحد مراكز التوقيف في القدس القديمة.

وطنون قد استأنفوا منذ ساعات صباح اليوم االثنين اقتحامهم للمسجد األقصى من وكان المست

باب المغاربة، فيما تولت قوة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل حراستهم وحمايتهم 

 خالل جوالتهم المشبوهة في المسجد.

في المسجد األقصى أحد العاملين في األقصى قال: إن شرطة االحتالل الُمرافقة للمستوطنين 

الحقت سيدة مقدسية قرب باب السلسلة، من أبواب المسجد، وساد المنطقة توتر شديد خاصة، 

حينما حاول مستوطنون التقاط صور للسيدات المبعدات والمرابطات على بوابة األقصى، فضالً 

معتصمات عن حركات استفزازية قام بها المستوطنون، لليوم الثاني، بحق النساء والفتيات ال

 والمبعدات عن المسجد.

اعتقلت شرطة االحتالل الخاصة، اليوم االثنين، السيدة المقدسية عايدة الصيداوي، أثناء خروجها  23/3/2015

  من المسجد األقصى المبارك.

وكانت الصيداوي قد شاركت مع مجموعة من النساء في التصدي لعصابات المستوطنين التي 

التكبير والتهليل، علماً أن االحتالل كان قد أبعد السيدة الصيداوي عن اقتحمت األقصى بهتافات 

  األقصى عدة فترات.

وفي السياق، قررت محكمة االحتالل 'الصلح' إبعاد الشاب المقدسي محمد أبو غربية عن المسجد 

قل شيقل كشرٍط لإلفراج عنه، علماً أنه اعت 500األقصى المبارك عشرة أيام وكفالة مالية بقيمة 

 من بوابة األقصى يوم أمس األحد.

في  -صلى هللا عليه وسلم-تسبب تطاول أحد عناصر شرطة االحتالل الخاصة على النبي محمد  24/3/2015

المسجد األقصى المبارك اليوم الثالثاء، في إشاعة أجواء التوتر الشديد في المسجد؛ وتجمهر 

  ت التكبير االحتجاجية.المصلون وطلبة مجالس العلم، الذين شرعوا بهتافا

وحسب أحد العاملين في األقصى: فقد جاء تطاول شرطي االحتالل الستفزاز عدد من حّراس 

  المسجد األقصى، أعقبها مشادات كالمية بين الطرفين، انتهت بعد تجمهر المصلين.

وكانت مجموعات صغيرة ومتتالية من عصابات المستوطنين اليهود جدّدت اليوم اقتحامها 

لمسجد من باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة، وشرعت ل

عصابات المستوطنين بتنفيذ جوالت مشبوهة واستفزازية في أرجائه، قوبلت باحتجاجات 

  المصلين وطالبات حلقات العلم، بهتافات التكبير والتهليل.

يات والنساء من كافة األجيال، خالل من جانبها، واصلت شرطة االحتالل احتجاز بطاقات الفت

دخولهن إلى المسجد؛ في حين أوقفت عناصر من قوات االحتالل الشبان في شوارع القدس 

  القديمة خالل سيرهم باتجاه األقصى وحّررت بطاقاتهم الشخصية.

يوًما؛ بسبب المشاركة في  15في حين أبعدت شرطة االحتالل شابة مقدسية عن المسجد لفترة 

 رات االحتجاج ضد اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى.تكبي

قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم الثالثاء، إبعاد سيدتين مقدسيتين عن المسجد  24/3/2015

  األقصى المبارك والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، من أصل أربع نساء؛ كشرٍط لإلفراج عنهن.

اعتقلت النساء األربع أثناء خروجهن اليوم من المسجد األقصى، وكانت قوات االحتالل قد 

  بادعاء إثارة الشغب والتكبير أثناء اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى.

ساعة، ونقلتهما إلى سجن الرملة للمثول  24كما مددت سلطات االحتالل اعتقال سيدة وفتاة لمدة 

  في اليوم التالي أمام المحكمة.

عاًما؛  15-12ت االحتالل قد أفرجت اليوم عن ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين وكانت سلطا

كانت قد اعتقلتهم أثناء لهوهم بكرة قدم في باحات المسجد األقصى، وقررت إبعادهم عن المسجد 



 يوًما، باإلضافة لكفالة من ذويهم بعدم االقتراب من المسجد خالل فترة اإلبعاد. 15األقصى لمدة 

تصدى عدد من المواطنين من سكان البلدة القديمة في القدس المحتلة، لمحاولة مجموعة من  29/3/2015

المستوطنين اليهود، صباح اليوم األحد، أداء طقوس تلمودية أمام باب الحديد )أحد أبواب المسجد 

  األقصى المبارك(.

ا للمسجد األقصى وفي السياق ذاته، جدّدت عصابات المستوطنين اليهود صباح اليوم اقتحامه

  المبارك، من باب المغاربة، بحراسات شرطية معززة ومشددة.

وتجري االقتحامات بمجموعات صغيرة ومتالحقة، وسط حضور كبير للمصلين وطلبة مجالس 

العلم، ومئات الطلبة من مدارس القدس المحتلة، فيما تتصدى مرابطات بهتافات التهليل والتكبير 

  لهذه االقتحامات.

جانبها، واصلت شرطة االحتالل احتجاز بطاقات النساء والفتيات خالل دخولهن إلى المسجد من 

 المبارك، إلى حين خروجهن منه.

نشرت منظمات الهيكل المزعوم على مواقعها اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماعي، الليلة  1/4/2015

ين للمشاركة في أداء شعائر الماضية وصباح اليوم األربعاء، إعالنات لجمهور المستوطن

  وطقوس تلمودية وصالة عيد الفصح العبري في المسجد األقصى المبارك ليلة الجمعة القادم.

وكشفت إعالنات الجمعيات الصهيونية المتطرفة عزمها ونيتها إقامة صالة عيد الفصح 

ليلة  19-12ة العبري في مسجد قبة الصخرة بالمسجد األقصى يوم الجمعة القادم ما بين الساع

  .2015\4\3عيد الفصح حسب التقويم العبري الموافق 

ولفتت اإلعالنات إلى أن هذه الجمعيات تقدمت بطلب لشرطة االحتالل للسماح لها بإقامة 

شعائر وصالة عيد الفصح في المسجد األقصى، ذاكرين مبّررتاهم، ومطالبين بأن يتم السماح 

لصالة والشعائر؛ من بينها مادة مشتعلة، وسكين للذبح، لهم بإدخال األدوات الخاصة بطقوس ا

وأخشاب أو عصي، وخروف، وحددوا مكان إقامة الطقوس في خارطة مرفقة للمكان وخّطوا 

 للتوضيح أنها الساحة في محيط 'القبة الذهبية' أي مسجد قبة الصخرة باألقصى.

حتالل بلباسهن العسكري، المسجد اقتحمت مجموعات من المستوطنين، ومجندات في جيش اال 2/4/2015

  األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات شرطية معززة ومشددة.

وتجري اقتحامات المستوطنين بمجموعات صغيرة، وتنفذ جوالت استفزازية في أرجاء 

المسجد المبارك، وسط حالة من الترقب الحذر تسود أوساط المصلين وحراس المسجد 

وتصرفاتهم في المسجد، إلحباط أي محاولة لتنفيذ ما دعت إليه قيادة لتحركات المستوطنين 

مؤسسات الهيكل المزعوم من إقامة طقوس وشعائر وصلوات تلمودية خاصة في األقصى 

  تمهيداً لعيد الفصح العبري.

وكان حراس المسجد األقصى أحبطوا الليلة الماضية محاولة مستوطن يهودي التسلل إلى 

 ن باب الناظر )المجلس(.المسجد األقصى م

 5قررت محكمة االحتالل 'الصلح' غربي القدس، اليوم الخميس فرض الحبس المنزلي على  2/4/2015

يوما، حتى الثاني من أيار  30أشخاص مقدسيين، وإبعادهم عن المسجد األقصى المبارك مدة 

  القادم.

دي الجعبة، ومحمد ركن، وشملت قرارات اإلبعاد والحبس المنزلي: سفيان جاد هللا، وفا

  ويوسف أبو شوشة، وجهاد طه.

وتزامنت هذه الحملة مع دعوات منظمات الهيكل المزعوم القتحام المسجد األقصى فترة عيد 

 الفصح العبري، وتقديم قرابين في رحابه.

شرعت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود باقتحامات جديدة للمسجد األقصى  5/4/2015

منذ ساعات صباح اليوم األحد، من باب المغاربة، تزامنا مع اليوم األول لعيد الفصح  المبارك

  العبري.

االقتحامات تجري على شكل مجموعات صغيرة متتالية، وبحماية معززة ومشددة من عناصر 

الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، ووسط تواجد مكثف للمصلين، وطلبة حلقات العلم وطلبة 

  س المدينة المقدسة.عدد من مدار

وكانت مجموعة يهودية أعلنت منتصف الليلة الماضية عن سلسلة من الفعاليات الخاصة بعيد 

'الفصح التلمودي' في المسجد األقصى، فيما دعت منظمات 'أمناء الهيكل' المزعوم نيتها تنظيم 

للقدس القديمة(  مسيرة كبرى قبل ظهر اليوم، تنطلق من باب الخليل )إحدى البوابات الرئيسية

  باتجاه األقصى.

وجاء في اإلعالنات التي نشرت عن المسيرة: 'سنتحرك لنحرر الجبل الذي هو مكان الهيكل 

المحتل بيد األعداء، جبل الهيكل قلب شعبنا وصخرة وجودنا ومن هنا لن نتزحزح'، وستطالب 

باب، والسماح لهم  هذه المسيرة بالسماح لجميع اليهود بدخول األقصى في أي وقت ومن أي



  بالصالة داخل األقصى، وبإدخال قرابين الفصح إلى داخل األقصى.

من جهتها، نشرت قوات وشرطة االحتالل أعدادا كبيرة من عناصرها في المدينة المقدسة، 

وتحديدا في البلدة القديمة ومحيط المسجد األقصى، فضال عن تسيير دوريات راجلة داخل 

 وخيالة في محيط القدس القديمة. البلدة، وأخرى محمولة

اقتحمت مجموعات صغيرة من المستوطنين منذ ساعات الصباح المسجد األقصى، بحراسات  6/4/2015

معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، استجابة للدعوات التي أطلقت 

 د.إلقامة فعاليات واحتفاالت خاصة بعيد 'الفصح العبري' داخل المسج

سادت المسجد األقصى المبارك أجواء من التوتر الشديد، بعد اعتداء عناصر من الوحدات  9/4/2015

  الخاصة بشرطة االحتالل على المصلين، الذين تصدوا القتحامات المستوطنين للمسجد.

تدفقوا إلحباط مخططات  1948وكان عشرات المواطنين من القدس وداخل أراضي عام 

لمزعوم، ومنع إقامة أي فعاليات واحتفاالت خاصة في األقصى، بعيد 'الفصح منظمات الهيكل ا

 العبري'، الذي ينتهي مساء اليوم.

وتدفق المصلون أجبر شرطة االحتالل المرافقة لمجموعات المستوطنين إلى اختصار جوالتهم 

  االستفزازية، واقتصارها على المنطقة الممتدة بين بابي المغاربة والسلسلة.

جانبها، واصلت شرطة االحتالل احتجاز بطاقات الشبان والنساء والفتيات من كافة من 

األجيال، على بوابات المسجد إلى حين خروج أصحابها منه، فيما واصلت النساء المبعدات 

 عن األقصى اعتصامهن بالقرب من بواباته.

اقتحمت المسجد األقصى من تصدى المصلون، بهتافات التكبير لمجموعات من المستوطنين  12/4/2015

باب المغاربة بحراساِت شرطية معززة، في ما واصلت شرطة االحتالل احتجاز بطاقات 

  النساء والفتيات من كافة األجيال خالل دخولهن للمسجد األقصى.

وأكد شهود عيان اعتداء أحد المستوطنين على عدد من النساء المبعدات عن األقصى، والالتي 

ودفع أحدهم نسخة من القرآن الكريم  -من بوابات األقصى-من باب السلسلة يعتصمن بالقرب 

 بيده، وشتم النساء بعبارات سيئة.

  جدد المستوطنون، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك بمجموعات صغيرة ومتتالية. 13/4/2015

وتتولى فرقة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل حماية وحراسة مجموعات 

  لمستوطنين خالل االقتحام والجوالت االستفزازية في مرافق األقصى المبارك.ا

من جانبها، واصلت النساء وطالبات العلم في المسجد األقصى تصديهن للمستوطنين بهتافات 

التكبير، ونظمن حلقات دروسهن بالقرب من باب المغاربة، في ما تواصل شرطة االحتالل 

 يات خالل دخولهن إلى المسجد األقصى.احتجاز بطاقات النساء والفت

اقتحمت مجموعات صغيرة من المستوطنين اليهود، يتقدمهم عدد من 'الحاخامات'، المسجد  19/4/2015

األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 

 االحتالل.

عددة أنصارها إلى أوسع مشاركة في اقتحامات دعت أحزاب ومنظمات وشخصيات يهودية مت 21/4/2015

متتابعة ومتتالية للمسجد األقصى المبارك يوم غد األربعاء وبعد غد الخميس، تحت عنوان 

  'جبل الهيكل بأيدينا'، إحياء لذكرى قتلى االحتالل واحتالل القدس حسب التقويم العبري!.

عالمية التابعة لهذه الجماعات وجاء في اإلعالنات التي نشرتها العديد من المواقع اإل

والمنظمات، أن مجموعة من منظمة 'طالب ألجل الهيكل' ستنفذ يوم غد األربعاء اقتحاما 

واسعا لألقصى المبارك، ووقفة حداد داخله، وتأدية صلوات تلمودية ودعوات خاصة بجنود 

  االحتالل داخل األقصى.

عات المقتحمة داخل المسجد كما سيتم عرض بعض قصص جنود االحتالل على المجمو

األقصى، وتشغيل تسجيل صوتي لمذيع الجيش 'اإلسرائيلي' )موردخاي جور( وهو يصرخ في 

ويقول: 'جبل البيت بأيدينا ... جبل الهيكل بأيدينا ... على كل القوات وقف  1967المذياع عام 

ه العبارة طوال فترة إطالق النار'، ولفتت الدعوات الى أن 'طالب ألجل الهيكل' سيستمعون لهذ

  االقتحام وسيتم تشغيلها على هواتفهم أثناء اقتحامهم للمسجد األقصى.

وفي ذات السياق، دعت منظمات الهيكل المزعوم في ذكرى ما يسمى 'إعالن استقالل 

يوم بعد غد الخميس  إسرائيل' لحشد المئات من المستوطنين اليهود، القتحام األقصى طيلة

ورفع أعالم دولة االحتالل داخله، وكذلك المشاركة في مسيرات واقتحامات ستستمر منذ 

  مساء. 6:00صباحا وحتى الساعة  7:30الساعة 

وحسب نص الدعوات، ستشارك في هذه المسيرات واالقتحامات جميع المنظمات اليهودية 

المنظمات واألحزاب السياسية، وسيحاول  وجماعات الهيكل المزعوم، وعدد كبير من أفراد

 عدد من قيادات منظمات الهيكل إدخال أعالم االحتالل إلى األقصى لرفعها داخله.



قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، إبعاد حارس المسجد األقصى المبارك  21/4/2015

يام عن المسجد المبارك، عاما( من سكان القدس القديمة، لمدة عشرة أ 24حمزة خلف )

  يوما. 30ومسنين لمدة 

وكانت مخابرات االحتالل استدعت الحارس خلف للتحقيق معه بمركز التوقيف والتحقيق 

'القشلة' في باب الخليل بالقدس القديمة، أمس االثنين، بحّجة سكوته عن تصدي المصلين كبارا 

له تهمة تحريض المصلين على  وصغارا، القتحامات المستوطنين، األحد الماضي، ووجهت

  مالحقة المستوطنين، والتصدي لهم أثناء اقتحامهم المسجد األقصى.

عاما( من  69وكانت محكمة االحتالل غربي القدس، قررت أمس إبعاد المسنّين طه شواهنة )

 يوما. 30عاما( من قرية المكر، عن األقصى المبارك لمدة  59مدينة سخنين وخير شيمي )

اقتحم مستوطنون متطرفون المسجد األقصى من باب المغاربة صباح اليوم األربعاء، ونفذوا  22/4/2015

جوالت استفزازية في مرافقه بحماية وحراسة عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة 

  االحتالل.

ويتجمع عشرات المستوطنين في باحة حائط البراق وهو الجدار الغربي للمسجد األقصى، 

  ات إحياء ذكرى ما يسمى 'إعالن استقالل إسرائيل'.للبدء بفعالي

وكانت منظمات 'الهيكل المزعوم' دعت لهذه المناسبة إلى حشد المئات من المستوطنين القتحام 

المسجد األقصى طيلة يوم غٍد الخميس، ورفع أعالم دولة االحتالل داخله، والمشاركة في 

  مساًء. 6:00احا، وحتى الساعة صب 7:30مسيرات واقتحامات، ستستمر منذ الساعة 

وحسب نص الدعوات، ستشارك في هذه المسيرات واالقتحامات كافة المنظمات اليهودية 

وجماعات الهيكل المزعوم، وعدد كبير من أفراد المنظمات واألحزاب السياسية، وسيحاول 

  عدد من قيادات منظمات الهيكل رفع أعالم االحتالل داخل األقصى.

مات اليوم األربعاء، تزامنا مع دعوات أحزاب ومنظمات وشخصيات يهودية وتأتي اقتحا

متعددة ألنصارها للمشاركة في اقتحامات واسعة ومتتابعة ومتتالية للمسجد األقصى اليوم 

وغدا، تحت عنوان 'جبل الهيكل بأيدينا'، إحياًء لذكرى قتلى االحتالل واحتالل القدس بحسب 

  التقويم العبري.

إلعالنات التي نشرتها عدد من المواقع اإلعالمية التابعة لهذه الجماعات وجاء في ا

والمنظمات، 'أن مجموعة من منظمة 'طالب ألجل الهيكل' ستنفذ اليوم األربعاء اقتحاما واسعا 

لألقصى المبارك، ووقفة حداد داخله، وتأدية صلوات تلمودية، ودعوات خاصة بجنود 

  االحتالل داخل األقصى'.

اإلعالنات، 'تنوي هذه الجماعات عرض بعض قصص جنود االحتالل على وحسب 

المجموعات المقتحمة داخل األقصى، وتشغيل تسجيل صوتي لمذيع الجيش 'اإلسرائيلي' 

ويقول: 'جبل البيت بأيدينا.. جبل الهيكل  1967'موردخاي جور' وهو يصرخ في المذياع عام 

  ار'.بأيدينا ... على كل القوات وقف إطالق الن

ولفتت الدعوات إلى أن 'طالب ألجل الهيكل' سيستمعون لهذه العبارة طوال فترة االقتحام، 

 وسيتم تشغيلها على هواتفهم أثناء اقتحامهم للمسجد األقصى.

، 1948اعتقلت قوات االحتالل، اليوم األربعاء الشاب عمر عودة من قلنسوة في أراضي عام  22/4/2015

صى المبارك واقتادته من باب السلسلة إلى مركز الشرطة التابع من باحات المسجد األق

 لالحتالل 'بيت الياهو' في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

اعتقلت قوات االحتالل، الشابين طاهر الشيخ خليل، وتامر شالعطة، أمام باب السلسلة من  23/4/2015

ُمبعدات عن األقصى معتصمات  بوابات المسجد األقصى المبارك، كما اعتدت على نساء

  بالقرب من باب األقصى 'السلسلة' بالضرب المبرح.

في الوقت ذاته، تصدى المصلون داخل المسجد األقصى للمستوطنين الذين اقتحموا المسجد 

منذ ساعات الصباح بمجموعات صغيرة ومتتالية وبحماية مشددة من القوات الخاصة بشرطة 

 االحتالل.

سلطات االحتالل اإلسرائيلي منع المصلين من أهالي قطاع غزة، من الوصول إلى  قررت 24/4/2015

مدينة القدس للصالة بالمسجد األقصى المبارك اليوم الجمعة، وذلك ردا على ما ادعته حول 

  'إطالق صاروخ من قطاع غزة'.

في  وقال ما يسمى 'منسق شؤون حكومة االحتالل في المناطق الفلسطينية' يؤاف مردخاي،

مصل إلى  200بيان صحفي اليوم الجمعة: 'إن 'إسرائيل' لن تسمح اليوم الجمعة بمرور 

 -كانوا قد أعطوا تصاريحا للصالة في األقصى ضمن 'التسهيالت' للقطاع-المسجد األقصى 

  ردا على إطالق صاروخ من بلدة بيت حانون باتجاه إحدى البلدات 'اإلسرائيلية'.

ون 'ايرز' سيتم إغالقه غدا بسبب ما وصفه خطورة األوضاع وأضاف: إن حاجز بيت حان

 قرب حدود قطاع غزة.



اعتقلت شرطة االحتالل من باحات المسجد األقصى المبارك كل من: سعاد عبيدية، وإيمان أبو  27/4/2015

سنينة، وسلوى وإكرام غزاوي، واقتادتهن إلى مركز التحقيق والتوقيف المعروف باسم 'القشلة' 

 ب الخليل بالقدس القديمة للتحقيق.في با

قضت محكمة االحتالل، بإبعاد ثالث مواطنات عن المسجد األقصى المبارك لفترات متفاوتة،  28/4/2015

  بسبب مشاركتهن في التصدي القتحامات عصابات المستوطنين للمسجد األقصى.

شيقل،  500الة يوما مع كف 45وشملت القرارات إبعاد إكرام غزاوي عن المسجد األقصى 

شيقل كفالة، فيما أبعدت  1000وإبعاد سلوى غزاوي عن األقصى مدة ثالثة شهور مع مبلغ 

  كفالة. 1500سعاد عبيدية لمدة أربعة شهور مع مبلغ 

وفي السياق ذاته، جدد المستوطنون اليوم اقتحامهما للمسجد من باب المغاربة بحراسات 

ى لهم المصلون بهتافات التكبير، كما تصدى معززة من شرطة االحتالل الخاصة، وتصد

 المبعدون عن األقصى في منطقة باب السلسلة بهتافات التكبير خارج بوابات المسجد المبارك.

اعتقلت قوات االحتالل، الشاب المقدسي محمد الشلبي أثناء دخوله من باب السلسلة للمسجد  29/4/2015

  االعتقال والتحقيق في القدس المحتلة.األقصى المبارك، واقتادته الى أحد مراكز 

وكانت مجموعات صغيرة من عصابات المستوطنين اليهود اقتحمت اليوم المسجد األقصى من 

  باب المغاربة بحراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.

فات ونفذ المستوطنون جوالت مشبوهة في المسجد المبارك، وسط احتجاجات المصلين بهتا

 التكبير والتهليل.

جدد المستوطنون اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة بمجموعات صغيرة  30/4/2015

  ومتتالية، وبحراساٍت معززة من شرطة االحتالل الخاصة.

وتُنفّذ مجموعات المستوطنين جوالت مشبوهة واستفزازية، يقابلها المصلون بهتافات التكبير 

  ة.االحتجاجي

مجموعات المستوطنين يرافقها عدد من الحاخامات وُغالة المتطرفين الذين ينشطون في 

  الدعاية ألسطورة الهيكل الثالث.

أشهر،  6وأبعدت سلطات االحتالل الشاب المقدسي محمد الّشلبي عن المسجد األقصى لمدة 

 ن باب السلسلة.علماً أن قوات االحتالل اعتقلته أمس خالل خروجه من المسجد األقصى م

اقتحمت عناصر من منظمة 'طالب ألجل الهيكل' اليهودية المتطرفة المسجد األقصى من باب  3/5/2015

  . المغاربة، بحراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل

من جانبها، واصلت شرطة االحتالل احتجاز بطاقات النساء والشبان خالل دخولهم إلى 

 ، لحين خروجهم منه.األقصى

اقتحمت أفواج من عصابات المستوطنين اليهود المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة،  4/5/2015

حيث تولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل توفير الحماية والحراسة لهم، 

 خالل جوالتهم المشبوهة واالستفزازية في مرافق المسجد األقصى.

درت محكمة االحتالل، قرارا يقضي بالسماح للحاخام المتطرف يهودا غليك، بالعودة إلى أص 5/5/2015

 اقتحام المسجد األقصى.

اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، السيدة فاتنة حسين أثناء خروجها من  6/5/2015

ركز شرطة 'الياهو' المسجد األقصى المبارك من باب الناظر )المجلس(، وتم اقتيادها الى م

  في باب السلسلة بالقدس القديمة للتحقيق.

في السياق، اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد األقصى من باب المغاربة، ونفذت 

جوالت مشبوهة واستفزازية في مرافق المسجد بحماياٍت وحراساٍت معززة ومشددة من 

 شرطة االحتالل الخاصة.

اقتحمت مجموعات صغيرة من المستوطنين اليهود، المسجد  -وفا 2015-5-10القدس  10/5/2015

األقصى المبارك من باب المغاربة، وتولّت مجموعة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 

االحتالل توفير الحماية والحراسة لهم خالل جوالتهم االستفزازية والمشبوهة في أركان 

 المسجد المبارك.

اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية معززة  جدّد المستوطنون، 11/5/2015

  من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.

وكانت شرطة االحتالل قررت مساء أمس إبعاد السيدتين المقدسيتين: فاتنة حسين وسناء 

ور خروجهن يوما، علماً أنه تم اعتقالهن أمس األحد ف 15الرجبي عن المسجد االقصى لمدة 

 من المسجد المبارك بسبب المشاركة في هتافات التكبير ضد اقتحامات المستوطنين لألقصى.

اقتحمت مجموعات من مخابرات االحتالل وعصابات المستوطنين اليهود، المسجد األقصى  12/5/2015

المبارك من باب المغاربة، وتولت قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 



  ل حمايتهم وحراستهم خالل جوالتهم المشبوهة في المسجد المبارك.االحتال

عناصر المخابرات تلقت شروحات مستفيضة حول المكان وفعاليات المرابطين والمرابطات 

 في المسجد األقصى، وانتظموا في جوالت استكشافية لمعالم ومرافق المسجد المبارك.

ألقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات معززة اقتحم عشرات المستوطنين المسجد ا 13/5/2015

  ومشددة من عناصر شرطة االحتالل الخاصة.

ونفذت هذه المجموعات جوالت استفزازية في المسجد المبارك، تصدى لها المصلون وطلبة 

 حلقات العلم بهتافات التكبير.

تلمودية أمام باب الناظر أدى عدد من المستوطنين، صباح اليوم األحد، طقوساً وشعائر  17/5/2015

'المجلس' من بوابات المسجد األقصى المبارك الرئيسية دون أن تمنعهم قوات االحتالل 

  المتواجدة في المكان.

وفي السياق، أدت مجموعات كبيرة من أفراد منظمات الهيكل المزعوم، وبمشاركة الحاخام 

د األقصى من جهة باب المغاربة المتطرف 'يهودا جليك' ما تسمى 'صالة الصباح' أمام المسج

الذي يُستخدم القتحامات المستوطنين، في حين شرعت مجموعات صغيرة من المتطرفين 

  باقتحام االقصى بحراسات معززة من شرطة االحتالل الخاصة.

تجدر االشارة الى أن المستوطنين نظموا الليلة الماضية، مسيرات متقطعة في البلدة القديمة، 

ء والرقص بأزقة وحواري القدس القديمة، بمناسبة ما يسمى 'يوم القدس' والذي تخللها الغنا

  ضمت فيه 'اسرائيل' الشطر الشرقي من المدينة ووحدتها كعاصمة لها.

وتسود القدس المحتلة، خاصة بلدتها القديمة، أجواء شديدة التوتر عقب دعوات األحزاب 

اعات الهيكل المزعوم لتنظيم فعاليات في القدس والقيادات الدينية اليهودية واالستيطانية وجم

بهذه المناسبة، أبرزها تنظيم مسيرة األعالم االستفزازية، وبموجبها تطوف المسيرة بوابات 

البلدة القديمة، ثم تخترقها وتطوف حول بوابات االقصى المبارك، يرفع خاللها المستوطنون 

باحة باب العامود )أحد أشهر بوابات  أعالم االحتالل ويؤدون رقصاٍت خاصة، وتحديدا في

القدس العتيقة(، علماً أن محكمة االحتالل رفضت طلبا تقدمت به جمعية 'عير عميم' لمنع هذه 

 المسيرة.

اعتقلت شرطة االحتالل الخاصة، قبل ظهر اليوم األحد، الشاب محمد ابراهيم من قرية كابول  17/5/2015

تقلت ثالث سيدات من داخل المسجد االقصى المبارك م، كما اع48بسخنين داخل اراضي الـ 

  بسبب المشاركة في هتافات التكبير االحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين لألقصى.

في الوقت ذاته، اعتدى المستوطنون على المبعدين والمبعدات عن المسجد االقصى في منطقة 

لها بالموت للعرب، في حين باب السلسلة، وأدوا رقصات استفزازية في المنطقة، دعوا خال

 تصدت المرابطات برفع نسخٍ من المصحف الشريف وبهتافات التكبير.

اقتحمت مجموعة من مخابرات االحتالل، ومجموعات صغيرة من المستوطنين اليهود، اليوم  18/5/2015

االثنين، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة تحرسهم قوة معززة ومشددة من عناصر 

  لوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.ا

وتصدى المصلون القتحامات المستوطنين بهتافات التكبير والتهليل، فيما واصلت شرطة 

االحتالل اجراءاتها المشددة بحق النساء والشبان واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم 

  الى المسجد األقصى.

ئرة األوقاف وهو محمد أبو قطيش عناصر من شرطة االحتالل اعتدت على أحد موظفي دا

عند باب الرحمة في االقصى بعد أن اعترض على شتم عنصر من شرطة االحتالل 

المرابطات بكلمات بذيئة وغير أخالقية، تزامناً مع اعتداء شرطة االحتالل على ُمسٍن 

فلسطيني في األقصى؛ األمر الذي تسبب بتوتر األجواء في المسجد المبارك وارتفاع حدة 

 التكبيرات.

 48قررت شرطة االحتالل،ابعاد الشاب محمد ابراهيم من منطقة كابول داخل اراضي العام  19/5/2015

عن المسجد االقصى المبارك لمدة اسبوع. وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشاب يوم أمس من 

 داخل المسجد االقصى.

عات المستوطنين خالل جوالتهم اضطرت شرطة االحتالل الخاصة، والمرافقة لمجمو 20/5/2015

االستفزازية في االقصى، صباح اليوم األربعاء، الى إخراج أحد المستوطنين من المسجد 

 االقصى بعد أدائه طقوساً وشعائر تلمودية فيه.

وكانت مجموعات صغيرة ومتالحقة من عصابات المستوطنين اليهود جدّدت اليوم اقتحامها 

 بة بحراساٍت ُشرطية مشددة ومعززة.للمسجد االقصى من باب المغار

منعت شرطة االحتالل الخاصة، اليوم الخميس، دخول ُمسٍن فلسطيني للمسجد األقصى من  21/5/2015



باب الناظر بذريعة حوزته على منصة خشبية صغيرة لقراءة القرآن الكريم، وأبعدت 

  عاما. 15مقدسيتين عن األقصى لمدة 

المستوطنين اليهود، اقتحامها للمسجد األقصى من باب في الوقت نفسه، جددت عصابات 

  المغاربة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية بحراسات معززة من قوات االحتالل.

وكانت شرطة االحتالل أخلت مساء أمس سراح السيدتين المقدسيتين: جهاد وسماح الغزاوي 

شرط اإلبعاد عن بعد اعتقالهما صباح أمس فور خروجهما من المسجد األقصى، وذلك ب

يوماً، بعد أن وّجهت لهما تهمة 'التكبير في وجه المستوطنين واإلخالل  15األقصى لمدة 

 بالنظام'.

دعت منظمات ' الهيكل المزعوم' الى ما أسمته 'حجٍ' واقتحام جماعي للمسجد األقصى اليوم  24/5/2015

التوراة، وطالبت هذه  األحد وغداً االثنين لمناسبة عيد 'شفوعوت' العبري، أو 'نزول

المنظمات قوات االحتالل تأمين هذه االقتحامات، واتخاذ إجراءات مشددة ضد المصلين في 

  األقصى، حال تصديهم لهذه االقتحامات.

ودعت كل من منظمات 'طالب من أجل الهيكل' و'عائدون لجبل الهيكل' و'االئتالف من أجل 

ردة ومجتمعة الى االقتحام المذكور في الفترة الهيكل' و'يرئيه' في بيانات وإعالنات منف

 14:30و 13:30، وفي فترة ما بعد الظهر  11:00والساعة  7:30الصباحية ما بين الساعة 

.  

كما دعا ما يسمى 'معهد الهيكل' المزعوم' ومنظمة 'نساء من أجل الهيكل' و'االئتالف من أجل 

في التدرب على المراسيم االفتراضية الهيكل المزعوم' جمهور المستوطنين الى المشاركة 

والشعائر التلمودية المتعلقة بهذا العيد، والتي تقام بهذه المناسبة في المسجد االقصى، والذي 

 سيقام عند تلة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة.

من تمكن المصلون في المسجد األقصى من طرد مجموعة من المستوطنين اقتحمت األقصى  24/5/2015

 باب المغاربة، وذلك بعد مالحقتها في المسجد األقصى بهتافات التكبير والتهليل.

اعتقلت شرطة االحتالل الخاصة ستة مواطنين خالل خروجهم من المسجد األقصى المبارك،  24/5/2015

بحجة المشاركة في التصدي القتحامات المستوطنين بهتافات التكبير والتهليل، وتم اقتيادهم 

  حد مراكز التحقيق في القدس.إلى أ

 

وشملت االعتقاالت المصور محمد القزاز بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح، كما شملت: 

جراح أبو صالح، وتامر شالعطة، ورامي الفاخوري، وقصي دنديس، وسيدة لم تعرف 

 هويتها.

صباح اليوم االثنين،  اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل اإلسرائيلي 25/5/2015

خمسة مواطنين على بوابات المسجد األقصى المبارك، واقتادتهم إلى مركز التوقيف 

  المعروف باسم 'إلياهو' في منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة للتحقيق.

المعتقلون هم: الحاج أبو علي شواهنة، والحاج أبو بكر الشيمي وقصي دنديس، ومحمد 

  بو رموز .الهشلمون، ونظام أ

وجاءت االعتقاالت، حسب شهود عيان، بسبب المشاركة في تكبيرات االحتجاج ضد 

  اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد من باب المغاربة.

وكانت مجموعات صغيرة ومتتالية من المستوطنين اقتحمت األقصى من باب المغاربة 

تواجد كبير للمصلين وطلبة  بحراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة، ووسط

  حلقات العلم وطلبة مدارس المدينة.

من جهة ثانية، عرقلت قوات االحتالل أعمال الدهان التي تنفذها طواقم من األوقاف 

اإلسالمية لجذوع األشجار في المسجد األقصى بمادة 'الّشيد' الحافظ، بحجة أنها تلوث مالبس 

 الزّوار والسياح.

صابات المستوطنين اليهود اليوم الثالثاء، اقتحامها للمسجد األقصى المبارك من باب جدّدت ع 26/5/2015

  المغاربة، بحراساٍت معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.

وفي الوقت ذاته، واصلت قوات االحتالل إجراءاتها المشددة بحق رّواد األقصى من النساء 

الشخصية خالل دخولهم إلى المسجد، كما تواصل إبعاد المزيد من  والشبان واحتجاز بطاقاتهم

  رّواد المسجد عنه لفترات متفاوتة، بسبب احتجاجهم على اقتحامات المستوطنين.

 

وبهذا الصدد، أبعدت قوات االحتالل الشاب رامي الفاخوري من سكان القدس القديمة لمدة 

حكمة االحتالل اليوم الثالثاء، فيما مدّدت يوما يوم أمس، وسلمته أمراً للمثول أمام م 15

 اعتقال الشاب المقدسي نظام أبو رموز لعرضه هو اآلخر على محكمة 'الصلح' اليوم.



أبعدت محكمة االحتالل في القدس، اليوم الثالثاء، أربعة مقدسيين عن المسجد األقصى لمدة  26/5/2015

  يوما. 90أسبوعين، وخامس لمدة 

الل داهمت فجر أمس االثنين، منازل الشبان ليث زيد، وأحمد شاويش، وكانت قوات االحت

وشادي أبو فرحة، وأحمد بدرية في البلدة القديمة من القدس المحتلة، واعتقلتهم، في حين 

اعتقلت المقدسي نظام أبو رموز، والحاج أبو علي شواهنة، والحاج أبو بكر الشيمي، أثناء 

  لسلسلة واألسباط.دخولهم المسجد األقصى من بابي ا

ووّجهت نيابة االحتالل لهم جميعا تهما بإثارة الشغب واإلخالل بالنظام العام داخل المسجد 

األقصى، من خالل التكبير في وجه المستوطنين خالل اقتحامهم لألقصى، في حين أفرجت 

 عن الُمسنّْين اللّذْين اعتقال أمس في المسجد األقصى.

لمستوطنين المتطرفين، ومن عناصر ما يسمى 'منظمات الهيكل' المزعوم، اقتحم عشرات ا 27/5/2015

المسجد األقصى منذ ساعات صباح اليوم األربعاء، من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة 
 ومتالحقة، وبحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة.

لين إلى مالحقة مجموعات عدد من المستوطنين حاولوا أداء طقوس تلمودية، ّما دفع بالمص

  المستوطنين بصيحات وهتافات التكبير، حتى تم طرد هذه المجموعات خارج األقصى.

إلى ذلك، واصلت قوات االحتالل التضييق على النساء من كافة األجيال والشبان خالل 

 دخولهم إلى األقصى، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية.

ابرات االحتالل اإلسرائيلي، وعصابات المستوطنين اقتحمت مجموعات من عناصر مخ 31/5/2015

اليهود، المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة بحراساٍت معززة ومشددة من شرطة 

  االحتالل الخاصة، ووسط هتافات التكبير االحتجاجية من قبل المصلين.

 

، في ما شددت المستوطنين وعناصر المخابرات نفذوا جوالت استفزازية في المسجد المبارك

شرطة االحتالل إجراءاتها بحق النساء والشبان خالل دخولهم لألقصى، واحتجزت بطاقات 

 عدد كبير منهم.

قّرر سلطات االحتالل إبعاد الشاب المقدسي محمد صبيح من حي بيت حنينا لمدة شهر عن  1/6/2015

 المسجد األقصى.

ها للمسجد االقصى المبارك، من باب المغاربة، ونفذت جدّدت مجموعات من المستوطنين، اقتحام 1/6/2015

  جوالت مشبوهة واستفزازية في المسجد.

وتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم لهذه االقتحامات بهتافات التكبير االحتجاجية، في الوقت 

الذي وفّرت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل الحراسة والحماية لمجموعات 

 خالل اقتحامها لألقصى والتجول فيه. المستوطنين

جددت مجموعات من المستوطنين اقتحامها للمسجد األقصى المبارك صباح اليوم الثالثاء، من  2/6/2015

باب المغاربة. وتتولى عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل توفير الحماية والحراسة 

المبارك، فيما تتصدى المرابطات في المسجد للمستوطنين خالل جوالتهم االستفزازية في المسجد 

 بهتافات التكبير االحتجاجية لهذه االقتحامات.

نصبت شرطة االحتالل ، كاميرات مراقبة جديدة على مدخل باب المطهرة )أحد أبواب المسجد  3/6/2015

  األقصى(، والمخصص لوضوء المصلّين.

ليوم اقتحامها للمسجد األقصى من باب من جهة ثانية، جددّت عصابات المستوطنين اليهودي ا

المغاربة، وسط صيحات التكبير االحتجاجية التي تصدح من حناجر المرابطات خالل الجوالت 

 االستفزازية للمستوطنين في المسجد، ووسط تهديد شرطة االحتالل لهن بالمالحقة واالعتقال.

في مسيرة انطلقت داخل المسجد االقصى شارك عشرات المواطنين المقدسيين، اليوم الجمعة،  5/6/2015

المبارك عقب صالة الجمعة إحياًء لذكرى 'النكسة' الثامنة واألربعين التي احتل فيها االحتالل عام 

  الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، وكذلك قطاع غزة وسيناء والجوالن. 1967

لتعسفية، وأخرى تحيي األسير وردد المشاركون في المسيرة عبارات ضد االحتالل وإجراءاته ا

  المضرب عن الطعام للشهر الثاني على التوالي خضر عدنان.

وجابت المسيرة المسجد االقصى المبارك حيث رفع المشاركون من الرجال والنساء واألطفال 
 صور األسير عدنان، مرددين هتافات وطنية منددة باالحتالل وبإجراءاته تجاه شعبنا وأسرانا.

هيئة العمل الوطني واألهلي في القدس سليمان شقيرات أن المسيرة انطلقت من وأكد عضو 

المسجد االقصى للتأكيد على رفض المقدسيين لالحتالل وإجراءاته العدوانية واإلحاللية التي لم 

سنة، وللتضامن مع الشيخ خضر عدنان الذي يخوض إضراباً عن الطعام، داعياً  48تتوقف منذ 



 حتالل لالستجابة لمطالب الحركة األسيرة.إلى الضغط على اال

تُواصل مجموعات صغيرة ومتتالية من المستوطنين اقتحامها للمسجد األقصى المبارك من باب  7/6/2015

المغاربة، منذ ساعات صباح اليوم االحد، بحراساٍت معززة من شرطة االحتالل الخاصة، 

  لنساء المرابطات في المسجد المبارك.تُصاحبها صيحات وهتافات التكبير االحتجاجية من ا

ونفذت مجموعات المستوطنين جوالت استفزازية في مرافق وأرجاء األقصى، تخللها تقديم شرح 

  مستفيض حول رواية مصطنعة ومزورة حول األقصى والهيكل المزعوم.

ام الى ذلك، حذرت أوساط محلية من دعوات أطلقتها جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم القتح

المسجد االقصى بشكل واسع من طلبة الجامعات العبرية، وتنفيذ فعاليات تلمودية فيه قبل ظهر 

 يوم بعد غد الثالثاء.

اقتحمت مجموعات من طلبة المعاهد والجامعات العبرية، ومجموعات أخرى من المستوطنين  8/6/2015

  اليهود، المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة.

ذاته، تتولى عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل توفير الحماية والحراسة وفي الوقت 

  لهذه المجموعات من لحظة اقتحامها لألقصى وخالل جوالتها المشبوهة في المسجد.

الى ذلك، أعلنت منظمة 'إم ترتسو' اليهودية الشبابية المتطرفة عن تنظيم اقتحاماٍت واسعة للمسجد 

  الثاء، بالتعاون مع مجموعة 'طالب ألجل الهيكل' .األقصى يوم غد الث

وستنفّذ هذه المجموعات المتطرفة برنامجا تهويديا كبيرا داخل األقصى احتفاال بنهاية الفصل 

الجامعي وستنظم محاضرة علنية للمجموعات المقتحمة داخله، باإلضافة الى تنظيم فعاليات 

قصى، خاصة عند المتحف اإلسالمي بالقرب من استفزازية أخرى منها: زيارة آثار المسجد األ

باب المغاربة، وعند باب الرحمة شرقي األقصى، وكل ذلك وسط شروحات حول رواية تلمودية 

 مزورة حول المكان والهيكل المزعوم.

نفّذت مجموعة من عناصر شرطة االحتالل جولة استكشافية استفزازية في الجامع القبلي بالمسجد  9/6/2015

ى المبارك، قابلها المصلون بهتافات التكبير االحتجاجية، وسط أجواء مشحونة بالتوتر، في األقص

 ظل اقتحامات جديدة للمستوطنين.

اقتحمت مجموعات من عناصر شرطة وجنود االحتالل، المسجد األقصى المبارك، اليوم  10/6/2015

شكل سريع من جهة باب األربعاء، بلباسها وزيها الرسمي، ومن ثم اضطرت إلى مغادرته ب

األسباط؛ بعد تصدي المصلين وطلبة المخيمات الصيفية وحلقات العلم لها بهتافات التكبير 

 االحتجاجية.

جدّد مستوطنون وما يسمى 'طالب من أجل الهيكل' اليوم األحد، اقتحامهم للمسجد األقصى من  14/6/2015

ما صدحت حناجر المصلين، خاصة باب المغاربة بحراسات معززة من شرطة االحتالل، في 

المرابطات، بصيحات التكبير االحتجاجية خالل جوالت المستوطنين االستفزازية في المسجد 

المبارك، علماً أنه يتواجد عدد كبير من المصلين وطلبة حلقات العلم، وطلبة المخيمات الصيفية 

  برحاب األقصى المبارك.

ليوم عرقلة أعمال الترميم التي تقوم بها طواقم تابعة فيما حاولت شرطة االحتالل منذ بداية ا

لألوقاف االسالمية لقناة تصريف مياه األمطار في المسجد األقصى وأوقفت العمل بها وسط حالة 

 من التذمر واالستياء، وذلك بذريعة عدم أخذ موافقة شرطة االحتالل على هذه األعمال!!.

اصة بشرطة االحتالل اليوم الثالثاء، مرابطتين في المسجد اعتقلت عناصر من الوحدات الخ 16/6/2015

األقصى المبارك خالل خروجهما من باب السلسلة، واقتادتهن إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف 

  في القدس القديمة.

أحد العاملين في األوقاف اإلسالمية قال أن شرطة االحتالل نّكلت بالمسنين: أبو بكر الشيمي وأبو 

  هنة، بعد مشادات كالمية احتجاجاً على اعتقال السيدتين.علي شوا

وكانت مجموعة من النساء الحقت مجموعات المستوطنين خالل جوالتها االستفزازية في المسجد 

  األقصى وسط هتافات التكبير والتهليل االحتجاجية.

تالية من باب وكانت المستوطنون جددوا اليوم، اقتحامهم للمسجد األقصى بمجموعات صغيرة ومت

المغاربة بحراسات معززة من شرطة االحتالل الخاصة، فيما انتشر المصلون وطلبة مجالس 

 العلم في المسجد المبارك لمراقبة تصرفات المستوطنين ومنعهم من ممارسة نشاطات تلمودية فيه.

اليوم الخميس، في اليوم األول لشهر رمضان الفضيل، جدّدت عصابات المستوطنين اليهود،  18/6/2015

اقتحامها للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات مشددة من شرطة االحتالل 

  الخاصة.

ويتواجد في األقصى المبارك عدد كبير من المصلين، في ما اتبعت مجموعات المستوطنين 

 مسارات سريعة خالل اقتحامها للمسجد المبارك.

الثاء، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسات جدّد مستوطنون اليوم الث 23/6/2015



  معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.

من جهة ثانية، أبعدت سلطات االحتالل الليلة الماضية، ست سيدات من سكان القدس المحتلة عن 

  يوما. 15المسجد األقصى لمدة 

ت السيدات الستة: سماح الغزاوي، ونجود أبو سنينة، وفاتنة حسين، وكانت قوات االحتالل اعتقل

وأماني الطويل، وسناء الرجبي، وسيدة سادسة، خالل خروجهن من بوابات المسجد، بسبب 

مشاركتهن بهتافات التكبير احتجاجا على اقتحامات المستوطنين، وتم اقتيادهن والتحقيق معهن 

قال 'القشلة' في باب الخليل بالقدس القديمة، قبل إخالء لساعات طويلة بمركز التحقيق واالعت

 5سبيلهن، بشرط إبعادهن عن األقصى لمدة أسبوعين، والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 

 آالف شيكل.

اقتحمت مجموعات صغيرة من المستوطنين اليهود اليوم األربعاء، تقدم احداها الصحفي  24/6/2015

ل، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، تصدى لها المصلون 'االسرائيلي' أرنون سيجا
 والنساء المرابطات بهتافات التكبير االحتجاجية.

وتولت مجموعة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل حماية وحراسة المستوطنين 

  خالل جوالتهم االستفزازية في المسجد المبارك.

ل، الليلة الماضية سبعة أطفال من سكان القدس المحتلة خالل وفي السياق، اعتقلت قوات االحتال

عاما(  15خروجهم من بوابات االقصى بعد انتهاء صالة التراويح، وهم: نور الدين ابو هدوان )

 14عاما(، ، عمر ياسين ) 13عاما(، محمد جابر ) 14عاما(، مراد علقم ) 15عمر الطويل )

 عاما(. 15شتي )عاما(، صالح ا 16عاما(، محمد تايه )

اعتقلت شرطة االحتالل الخاصة، اليوم الخميس، الفتاة المقدسية آية أبو ناب، خالل دخولها  25/6/2015

المسجد األقصى المبارك، واقتادتها الى مركز التحقيق واالعتقال المعروف باسم 'القشلة' في باب 

  الخليل بالقدس القديمة للتحقيق.

توتر شديد ساد المسجد االقصى اثر محاولة أحد المستوطنين  وتزامنت عملية االعتقال مع

االعتداء على المرابطات، وانتهت بإخراج المستوطن من المسجد، في الوقت الذي تجددت فيه 

اليوم اقتحامات المستوطنين اليهود لألقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر 

 الوحدات الخاصة.

حتالل اإلسرائيلي سيدة مقدسية خالل خروجها من المسجد األقصى المبارك من اعتقلت شرطة اال 28/6/2015

  جهة باب السلسلة، واقتادتها الى مركز تحقيٍق تابعٍ لها في القدس القديمة.

وجاء االعتقال على خلفية مشاركة السيدة المقدسية في تصدي المرابطات لعصابات المستوطنين 

  مسجد األقصى المبارك.خالل جوالتها االستفزازية في ال

السيدات المرابطات في األقصى شكلن حاجزاً بشرياً وسط هتافات التكبير االحتجاجية لمنع 

  المستوطنين من استكمال جولتهم في المسجد المبارك.

االقتحامات جرت لألقصى وسط تواجد كبير للمصلين والمعتكفين الذين انتشروا في أرجاء 

 علم وأخرى لتالوة القرآن الكريم.المسجد عبر حلقات ومجالس 

سادت المسجد األقصى المبارك، أجواء من التوتر الشديد بعد عملية مالحقة من شرطة االحتالل  29/6/2015

الخاصة لشاب زعمت أنه تصدى القتحامات المستوطنين بحذائه وبالحجارة، في حين تصدى 

  تهم االستفزازية في المسجد المبارك.المصلون لسوائب المستوطنين بهتافات التكبير خالل جوال

وكانت مجموعات صغيرة من المستوطنين اليهود جدّدت اليوم االثنين، اقتحامها للمسجد األقصى 

من باب المغاربة، ونفذت جوالت استفزازية في المسجد وسط تواجد كبير من المصلين 

 والمعتكفين.

الثاء، الشاب المقدسي أمجد الباسطي من داخل المسجد اعتقلت شرطة االحتالل الخاصة اليوم الث 30/6/2015

  األقصى، واقتادته إلى مركز شرطة 'الياهو' في باب السلسلة بالقدس القديمة.

وسادت المسجد األقصى أجواء من التوتر الشديد خالل اقتحامات متجدّدة لعصابات المستوطنين 

مشددة من شرطة االحتالل عبر مجموعات صغيرة من باب المغاربة، وبحراسات معززة و

 الخاصة، ووسط هتافات التكبير االحتجاجية من قبل المصلين والمرابطات.

اعتقلت شرطة االحتالل الخاصة، صباح اليوم األربعاء، الُمدّرسة بمجالس العلم في المسجد  1/7/2015

ن باب األقصى هنادي الحلواني من سكان القدس المحتلة، أثناء دخولها المسجد األقصى م

  األسباط.

تم نقل السيدة الحلواني إلى مركز االعتقال والتحقيق المعروف باسم 'القشلة' في منطقة باب 

الخليل بالقدس القديمة؛ علًما بأنها تعرضت مرات متعددة لالعتقال واإلبعاد عن المسجد 

  األقصى لفترات متفاوتة بسبب نشاطها في المسجد المبارك.



سلطات االحتالل إبعاد الشاب أمجد الباسطي، من سكان حارة باب في ذات السياق، قررت 

حطة في القدس القديمة عن المسجد األقصى لمدة أسبوعين، علما بأنها اعتقلته أمس من 

  داخل المسجد المبارك بسبب مشاركته في التصدي القتحامات المستوطنين.

ها للمسجد األقصى من باب إلى ذلك، جدّدت عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، اقتحام

المغاربة بحراسات شرطية معززة ومشددة وبمجموعات صغيرة تابعها المصلون 

 والمرابطات بهتافات التكبير االحتجاجية.

قررت سلطات االحتالل إبعاد المعلمتين بمجالس العلم في األقصى: هنادي الحلواني،  1/7/2015

  اً.يوم 30وخديجة خويص عن المسجد األقصى لمدة 

وكانت شرطة االحتالل الخاصة اعتقلت اليوم االربعاء، السيدتين الحلواني وخويص من 

المسجد األقصى واقتادتهما إلى مركز التحقيق والتوقيف 'القشلة' في باب الخليل بالقدس 

 القديمة.

قررت سلطات االحتالل، اليوم الخميس، إبعاد الشاب تامر شالعطة، من سخنين داخل  2/7/2015

يوماً، ودفع غرامة مالية مستردة  17، عن المسجد األقصى المبارك لمدة 48أراضي الـ 

بقيمة ثالثمائة شيقل؛ علما بأن قوات االحتالل اعتقلته يوم أمس من باحات المسجد األقصى 

  بحجة المشاركة في هتافات التكبير االحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين.

شرطة االحتالل الخاصة صباح اليوم على طفلة قاصر  من جانب آخر اعتدى عنصراً من

أعوام( بحجة مشاركتها بهتافات التكبير ضد المستوطنين،  10في المسجد األقصى )

  وأصيبت الطفلة بجروح متعددة في ساقيها نتيجة االعتداء، وتم عالجها ميدانياً.

ا للمسجد األقصى وكانت مجموعات صغيرة ومحدودة من المستوطنين اليهود جددت اقتحامه

المبارك اليوم من باب المغاربة، تحرسها قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 

  االحتالل خالل جوالتها االستفزازية في المسجد المبارك.

يذكر أن سلطات االحتالل ألغت الزيارات المقررة مسبقًا للمئات من سكان قطاع غزة لمدينة 

  باألقصى المبارك. القدس والمشاركة في الصالة

في الوقت نفسه، أعلن جيش االحتالل، أمس األربعاء، أنه سيسمح بالدخول للصالة في 

عاًما،  50إلى  30المسجد األقصى في أيام الجمعة للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 

عاما، شرط الحصول على تصاريح  30إلى  16وللنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

  يريات االرتباط والتنسيق.دخول من مد

وعزا الجيش هذه القرارات التي تعد بمثابة تراجع عما أعلنه سابقا من تسهيالت خاصة 

 بشهر رمضان إلى 'التصاعد الملموس' في العمليات في الضفة الغربية خالل األيام األخيرة.

المصلين من الضفة أعلنت سلطات االحتالل، مساء اليوم الخميس، فرض قيود على دخول  2/7/2015

  إلى القدس ألداء صالة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد األقصى المبارك.

عاماً  30-16وقال بيان صادر عن الشرطة اإلسرائيلية: ' يتوجب على النساء من جيل 

الحصول على تصريح ألداء الصالة بالحرم القدسي الشريف يوم غد الجمعة، كما وينطبق 

عاماً بالدخول  12ى الرجال؛ فيما سيسمح لألطفال المرافقين ما دون سن هذا اإلجراء عل

عاماً بالدخول دون تصريح، كما وللنساء ما فوق  50دون تصريح، وللرجال ما فوق سن 

  عاًما بالدخول دون تصريح.' 30سن 

 عاًما، سيسمح لهن بالدخول دون تصريح؛ 16وأضاف البيان أنه بالنسبة للفتيات ما دون سن 

عاًما، فلن يسمح لهم بالدخول إطالقًا، معلنًا عن أنه  30-12بينما للفتيان والرجال ما بين سن 

  لن يتم فرض قيود على حملة الهوية الزرقاء.

وأعلن البيان عن نشر اآلالف من عناصر شرطة وقوات االحتالل في شرقي القدس ومحيط 

صالة' إلى جانب تهديد شرطة االحتالل البلدة القديمة بالقدس وداخلها بحجة 'تأمين سير ال

'بمواصلة عملها الحازم والصارم ضد أي طرف أو جهة ما، قد تحاول المس في أي من 

  مناحي وجوانب السالمة العامة وغيرها.'

كما أعلنت عن أنها ستغلق عدداً من الطرقات منذ ساعات الصباح لحين انتهاء صالة 

 الجمعة.

اعات 'الهيكل المزعوم' من خالل مذكرة رسمية، رفعتها لرئيس وزراء طالبت منظمات وجم 8/7/2015

حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، بإغالق المسجد األقصى المبارك في وجه المسلمين، 

  من الشهر الجاري. 26اعتبارا من 

ويتضمن اإلغالق أسبوعا خالل الفترة الصباحية، في ذكرى ما يسمى 'خراب الهيكل'، أي 

  د الفطر بأسبوع.بعد عي

وطالب المستوطنون في المذكرة بإغالق 'األقصى' في وجه المسلمين في فترة األسبوع، 

الذي يأتي مع ذكرى 'خراب الهيكل'، والسماح لهم بدخول المسجد طوال يوم األحد الموافق 
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افالت التي تنقل المصلين اغلقت سلطات االحتالل محيط البلدة القديمة، وسمحت فقط للح 9/7/2015

بالوصول إلى أقرب نقطة من بوابات البلدة القديمة، باإلضافة إلى تسيير الدوريات العسكرية 

الراجلة والمحمولة والخيالة وإطالق منطاد راداري استخباري ومروحية في سماء المدينة 

ربية من سن لمراقبة المصلين، فيما فرضت على النساء القادمات من محافظات الضفة الغ

عاًما الحصول على تصريح ألداء الصالة باألقصى المبارك، ونفس اإلجراء على  16-30

عاًما  12عاًما؛ فيما سيسمح لألطفال المرافقين ما دون سن  50-30فئة الرجال من سن 

عاًما دون  30عاًما وللنساء فوق سن  50بالدخول دون تصريح، وللرجال فوق سن الـ 

عاًما، سيسمح  16ح دخول إلى القدس؛ وكذلك للفتيات ما دون سن الحصول على تصاري

 لهن بالدخول إلى القدس دون تصريح.

أعلنت سلطات االحتالل، اليوم األحد، عن فرض قيود على دخول المصلين من الضفة إلى  12/7/2015

  القدس إلحياء 'ليلة القدر' من رمضان في المسجد األقصى المبارك.

عاماً الحصول على  30-16االحتالل أنه 'يتوجب على النساء من جيل  وأفاد بيان شرطة

تصريح إلحياء الشعائر الدينية الخاصة بليلة القدر؛ كما وينطبق هذا اإلجراء على الرجال 

عاماً بالدخول دون  12عاماً؛ فيما سيسمح لألطفال المرافقين ما دون سن  50-30من جيل 

ً  50تصريح وللرجال ما فوق سن   30بالدخول دون تصريح، كما وللنساء ما فوق سن  عاما

  عاًما بالدخول دون تصريح'.

عاما سيسمح لهن بالدخول دون تصريح؛  16وأضاف البيان أنه بالنسبة للفتيات ما دون سن 

عاًما فلن يسمح بالدخول إطالقًا، منوهاً إلى أنه لن  30-12بينما للفتيان والرجال ما بين سن 

  ى المصلين من حملة الهوية الزرقاء.يتم فرض قيود عل

وأعلن البيان عن نشر اآلالف من عناصر شرطة وقوات االحتالل في شرقي القدس ومحيط 

البلدة القديمة بالقدس وداخلها، بحجة تأمين حركة السير وعبور المصلين، كما أعلنت أنها 

ساعات صباح االثنين  ستغلق عدداً من الطرقات في إغالق البلدة القديمة وشرقي القدس منذ

 حتى مساء الثالثاء.

استأنفت عصابات المستوطنين اليهود، اليوم االثنين، اقتحامها للمسجد األقصى المبارك، من  20/7/2015

  باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.

يوما؛ هي العشرة  13توطنين لمدة وتأتي اقتحامات اليوم بعد إغالق األقصى بوجه المس

األواخر من شهر رمضان، وثالثة أيام عيد الفطر السعيد بسبب التواجد المكثف والكبير 

  للمصلين برحابه الطاهرة.

االقتحامات تتم عبر مجموعات صغيرة ومتتالية تُنفّذ جوالت استفزازية في المسجد المبارك، 

 ين والمرابطات.وسط صيحات التكبير االحتجاجية من المصل

منظمات وجماعات الهيكل المزعوم جدّدت دعواتها ألنصارها للمشاركة الواسعة في  20/7/2015

فعاليات خاصة تستهدف المسجد األقصى المبارك؛ تنظمها يوم األحد القادم تزامناً مع ما 

  يسمى 'ذكرى خراب الهيكل'.

بر مذكرة رفعتها لرئيس وكانت هذه المنظمات والجماعات تقدمت بمجموعة مطالب ع

حكومة االحتالل نتنياهو ولقيادة شرطة االحتالل طالبت فيها بإغالق األقصى أمام المسلمين 

في هذه 'الذكرى' وإتاحة المجال القتحاماٍت واسعة للمستوطنين اليهود إلقامة طقوس وشعائر 

 تلمودية في المسجد المبارك.

سجد األقصى المبارك من باب المغاربة، عبر مجموعات جدّد المستوطنون اقتحامهم للم 21/7/2015
 صغيرة ومتتالية؛ فيما تصدى المصلون لهذه االقتحامات االستفزازية بهتافات التكبير.

في الوقت نفسه، عادت شرطة االحتالل لتفرض إجراءاتها المشددة بحق رّواد األقصى 

  واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم للمسجد المبارك.

وفي السياق، دعا ما يسمى 'اتحاد منظمات الهيكل' القتحام المسجد األقصى صباح يوم غد 

األربعاء، احتفاال بإعادة فتح األقصى لليهود من قبل سلطات االحتالل، إيذاناً بتنفيذ جماعات 

  الهيكل برنامجا تلمودياً مركزيا يستهدف المسجد األقصى.

ماعات، فسوف تنفّذ مسيرة إلى باب المغاربة )الذي وحسب اإلعالنات التي عممتها هذه الج

م( 1967تتم منه اقتحامات المستوطنين ويحتفظ االحتالل بمفتاحه منذ احتالل القدس عام 

  وستقيم عنده 'صالة' الصباح؛ وبعدها تنفذ اقتحاماتها بشكل جماعي داخل األقصى.

نصارها للمشاركة الواسعة وكانت منظمات وجماعات الهيكل المزعوم قد جدّدت دعواتها أل

في فعاليات خاصة تستهدف المسجد األقصى المبارك؛ تنظمها يوم األحد المقبل تزامناً مع ما 



  يسمى 'ذكرى خراب الهيكل'.

وكانت هذه المنظمات والجماعات تقدمت بمجموعة مطالب عبر مذكرة رفعتها لرئيس 

ت فيها بإغالق األقصى أمام المسلمين حكومة االحتالل نتنياهو ولقيادة شرطة االحتالل طالب

في هذه 'الذكرى'؛ وإتاحة المجال القتحاماٍت واسعة للمستوطنين اليهود إلقامة طقوس 

 وشعائر تلمودية في المسجد المبارك.

دفعت قوات االحتالل بقوة عسكرية نسائية جنباً إلى جنب مع عناصر من الوحدات الخاصة  22/7/2015

لى المسجد األقصى المبارك لقمع النساء المرابطات في المسجد؛ في شرطة االحتالل، إ

  تزامناً مع اقتحاماٍت جديدة من عصابات المستوطنين من باب المغاربة.

المستوطنين اليهود جدّدوا اقتحامهم لألقصى المبارك، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، تنفّذ 

لمسجد التوتر الشديد بسبب محاولة جوالت استفزازية في المسجد ومرافقه؛ في حين يسود ا

القوة العسكرية النسائية قمع المرابطات في المسجد اللواتي تصدح حناجرهن بهتافات التكبير 

 االحتجاجية.

اعتدت شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة اليوم الخميس، على المسن خير الشيمي، أثناء  23/7/2015

المسجد األقصى المبارك(، وأخلت سبيله الحقاً بعدما اعتقاله من باب السلسلة )أحد أبواب ?
 تأكدت أنه غير مبعد عن المسجد.

ومنعت شرطة االحتالل دخول أطفال المخيمات الصيفية للمسجد األقصى المبارك، الذين 

  تجمعوا حول بوابات المسجد على شكل اعتصام سلمي احتجاجي.

ا للمسجد األقصى من جهة باب من جهة ثانية، جدّدت عصابات المستوطنين اقتحامه

المغاربة بمجموعات صغيرة ومتتالية وبحراسات معززة ومشددة من الوحدات الخاصة، في 

  حين تصدى المصلون لجوالت المستوطنين االستفزازية في األقصى بهتافات التكبير.

حد إلى ذلك، واصلت ما تسمى 'منظمات الهيكل' الحشد والتأييد القتحامات واسعة يوم األ

المقبل لألقصى، وسط دعوات إلغالقه أمام المسلمين وفتحه فقط أمام المستوطنين إلقامة 

طقوس تلمودية خاصة لمناسبة 'ذكرى خراب الهيكل' المزعوم في المسجد المبارك، تسبقها 

 مسيرة كبرى مساء السبت للمستوطنين بهذه المناسبة.

ح' غربي القدس المحتلة، اليوم الخميس، بإبعاد قضت محكمة االحتالل اإلسرائيلي 'الصل 23/7/2015

  المقدسية أنوار أبو هدوان عن المسجد األقصى المبارك لمدة أربعة أشهر.

وكانت قوات االحتالل اعتقلت المواطنة أبو هدوان صباح أمس، وأفرج عنها مساء بشرط 

 المثول أمام المحكمة اليوم.

ود، صباح اليوم السبت، شعائر وطقوسا تلمودية أمام عدد أدت مجموعة من المستوطنين اليه 25/7/2015

من بوابات المسجد األقصى، عشية تهديدات منظمات 'الهيكل' باقتحامات واسعة للمسجد 

  صباح يوم غد األحد في ذكرى ما يسمى 'خراب الهيكل'.

ب شهود عيان قالوا أن المجموعة األولى من المستوطنين أدت شعائرها التلمودية قرب با

الملك فيصل )أحد أبواب األقصى( تزامنًا مع طقوس مشابهة لمجموعة أخرى قرب باب 

القطانين؛ ما دفع بعدد كبير من سكان القدس القديمة إلى التجمهر قبل أن تتدخل قوات 

  االحتالل وتُخلي المستوطنين من المنطقة.

تها مع اقتراب موعد وتسود البلدة القديمة في القدس المحتلة حالة من التوتر تزداد حد

االقتحامات الواسعة التي دعت إلى تنظيمها منظمات وجماعات 'الهيكل' المزعوم للمسجد 

  األقصى المبارك صباح يوم غٍد األحد، في ذكرى ما أسمته هذه الجماعات 'خراب الهيكل'.

وكانت هذه المنظمات والجماعات تقدمت بمذكرة إلى رئيس حكومة االحتالل )بنيامين 

نياهو( وقائد شرطة االحتالل تطالب فيها بإغالق المسجد األقصى المبارك يوم غد أمام نت

المصلين المسلمين؛ وفتحه بالكامل وعلى مدار ساعات النهار للمستوطنين اليهود إلقامة 

 طقوس وشعائر تلمودية خاصة بذكرى ما أسمته 'خراب الهيكل'.

وة معززة من عناصر 'الوحدات الخاصة' اإلسرائيلية، أصيب عشرات المصلين إثر اقتحام ق 26/7/2015

صباح اليوم األحد، المسجد األقصى المبارك، لتأمين اقتحامات المستوطنين يرافقهم وزير 

  الزراعة في الحكومة اإلسرائيلية واحتفاالتهم بما يسمى 'ذكرى خراب الهيكل' المزعوم.

ارج بوابات المسجد المبارك في المواجهات امتدت منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم خ

القدس القديمة، أعقبها إغالق المسجد أمام المواطنين، قبل أن تقتحم قوات االحتالل المسجد 

  لقمع المعتكفين بداخله.

قوات االحتالل اقتحمت المسجد القبلي، وألقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل 

اصة كبار السن، باختناقات حادة، كما ألقت المسجد، وتسببت بإصابة عشرات المصلين، خ



قنابل الغاز في باحات المسجد خالل مالحقتها المصلين الذين ردوا برشق الجنود بالحجارة 

  واألحذية.

قوات االحتالل حاصرت الجامع القبلي، وأخرجت حّراس المسجد منه بالقوة، واعتدت على 

كما منعت دخول موظفي األوقاف  أحدهم، وأغلقت أبواب المصلى بالسالسل الحديدية؛

  للمسجد األقصى.

وكان عشرات الشبان قد اعتكفوا الليلة الماضية في المسجد األقصى للتصدي لعصابات 

المستوطنين التي أعلنت نيتها تنظيم اقتحامات واسعة في المسجد المبارك صباح اليوم؛ 

لمزعوم؛ في الوقت الذي فضال عن محاولة تنظيم فعالياٍت خاصة بذكرى 'خراب الهيكل' ا

فرضت فيه قوات االحتالل قيودًا مشددة على دخول الشبان إلى المسجد منذ ساعات فجر 

اليوم، الذين تقل أعمارهم عن الخمسين عاًما، وسمحت في الوقت نفسه لمجموعات من 

  عنصًرا( باقتحام المسجد وتنظيم جوالت استفزازية فيه. 30المستوطنين )وصل عددهم إلى 

كانت قوات االحتالل قد فرضت صباح اليوم قيوداً على دخول المصلين إلى المسجد و

األقصى، منعت من خاللها الرجال دون الخمسين عاماً من دخول المسجد ألداء صالة 

  الفجر.

قوات االحتالل منعت دخول كافة المصلين من النساء والرجال من كافة األعمار بعد الساعة 

  اقتحامها المسجد األقصى المبارك. السابعة، تزامناً مع

وشهد محيط بوابات المسجد األقصى والعديد من حارات وشوارع القدس القديمة مواجهات 

بين المواطنين وقوات االحتالل؛ علما بأن قوات االحتالل نصبت متاريس حديدية على 

ة الفجر مقربة من بوابات المسجد؛ واضطر عشرات الشبان من القدس وخارجها ألداء صال

  في الشوارع القريبة من هذه الحواجز بعد منعهم دخول األقصى.

إجراءات االحتالل بدأت في ساعة مبكرة من مساء أمس والليلة الماضية، شملت نصب 

متاريس عسكرية وشرطية على بوابات البلدة القديمة للتدقيق ببطاقات المواطنين، ونشرت 

قات المفضية إلى المسجد األقصى، لتوفير دوريات عسكرية راجلة في الشوارع والطر

الحماية لمسيرة يهودية استفزازية نظمتها جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم حول بوابات 

البلدة القديمة؛ لتكون مقدمة القتحامات واسعة للمستوطنين للمسجد األقصى صبيحة اليوم 

  إيذانا ببدء االحتفاالت بذكرى 'خراب الهيكل' المزعوم.

ت القدس القديمة والمسجد األقصى المبارك أجواء شديدة من التوتر وسط إصابات لم وساد

 يتم التعرف على ماهيّتها وعددها.

جدّد المستوطنون صباح اليوم االثنين، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة،  27/7/2015

  بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.

والمرابطات للمستوطنين خالل جوالتهم االستفزازية في المسجد ويتصدى المصلون 

المبارك بهتافات التكبير االحتجاجية، بالتزامن مع فرض قوات االحتالل إجراءات مشددة 

على بوابات المسجد الخارجية الرئيسية بحق المصلين من فئتي الشبان والنساء من كل 

  إلى حين خروج أصحابها منه. األجيال، حيث قامت باحتجاز البطاقات الشخصية

وذكر شهود عيان أن المستوطنين عربدوا خالل خروجهم من األقصى من جهة باب 

 السلسلة، وحاولوا االعتداء على نساٍء مبعدات عن المسجد، بالقرب من باب السلسلة.

سلسلة، اقتحم مستوطنون صباح اليوم الثالثاء، المسجد األقصى المبارك من جهة باب ال 28/7/2015

  وشتم أحدهم الرسول محمد )صلى هللا عليه وسلم(، ونعته بألفاظ مسيئة.

اقتحامات المستوطنين تواصلت للمسجد األقصى من باب المغاربة بحراسات معززة 

ومشددة، ونفذت جوالت استفزازية في مرافقه، تصدى لها المصلون والمرابطات بهتافات 

 التكبير.

يد صباح اليوم األربعاء، محيط باب السلسلة )أحد بوابات المسجد األقصى ساد التوتر الشد 29/7/2015

الرئيسية(، عقب دفع جنود االحتالل مبعدات ومعتصمات عن محيط المكان، لتأمين خروج 

  المستوطنين، تبعها إغالقه أمام المصلين بمتاريس شرطية حديدية.

أبواب المسجد األقصى( أمام بالتزامن مع إغالق قوات االحتالل لباب الغوانمة )أحد 

المصلين، ومنعت دخول أطفال المخيمات الصيفية المقدسية للمسجد، الذين نفذوا اعتصاًما 

  احتجاجيًا على بواباته، انتهى بإدخالهم للمسجد.

في السياق، جدّد المستوطنون اليهود اقتحامهم لألقصى من باب المغاربة، بحراسات مشددة 

صة بشرطة االحتالل؛ فيما تصدى المصلون والمرابطات لجوالت من عناصر الوحدات الخا

  المستوطنين االستفزازية في المسجد، بهتافات التكبير االحتجاجية.

وكانت مستوطنة يهودية وعريسها يحاوالن الدخول للمسجد األقصى صباح اليوم بلباس 

 الزفاف؛ لـ'مباركة زفافهما'، ولكن تم إيقافهما عند باب المغاربة.



قررت شرطة االحتالل، صباح اليوم الجمعة، فرض قيود على دخول المصلين، بمنع  31/7/2015

  الرجال دون الخمسين عاماً من الوصول إلى المسجد األقصى المبارك ألداء صالة الجمعة.

وقال بيان شرطة االحتالل: إنه لن تفرض قيود على دخول النساء، بذريعة أن هذا اإلجراء 

  من والنظام.جاء لحفظ األ

وذكر البيان أن االحتالل نشر قوات معززة في جميع الطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة 

 وشرقي القدس.
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