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  مقدمة

ًانطالقا من واجب اللجنة الملكية لشؤون القدس في الدفاع عن القدس 
متنوعة من قبل سلطات وبيان ما تتعرض له المدينة المقدسة من انتهاكات 

االحتالل االسرائيلي، قامت اللجنة برصد اهم االعتداءات واالنتهاكات العدوانية التي 
اقترفتها سلطات االحتالل االسرائيلية في القدس الشرقية بحق المقادسة والمقدسات 

 وحتى ١٩٦٧االسالمية والمسيحية واالراضي والمباني العربية في القدس منذ عام 
ً، واصدرت ذلك في كتاب يمثل سجال وثائقيا مفصال لالعمال ٢٠١٤ام نهاية ع ً ً

  .والجرائم العدوانية التي ارتكبتها سلطات االحتالل االسرائيلية في القدس المحتلة
  

 المستمرة من قبل  هذه االعتداءاتلًواستكماال لما بدأت به اللجنة من توثيق 
م االعتداءات االسرائيلية التي تمت ، رصدت اللجنة اهسلطات االحتالل االسرائيلية

 كتابفي وقررت اصدراها .  في القدس المحتلة٢٠١٦ و ٢٠١٥خالل عامي 
ليكون وثيقة بين يدي المعنيين والمهتمين بقضية القدس تدين سلطات االحتالل 
االسرائيلي وتؤكد على استمرارها في العدوان وعدم االلتزام بقرارات الشرعية الدولية 

  . لقدس التي ال تجيز لالحتالل القيام بتلك الممارساتالخاصة با
 

واذ تؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس ان سلطات االحتالل االسرائيلي 
بممارساتها العدوانية هذه غير جادة في تحقيق االمن والسالم في المنطقة، وغير 

لعالمين واعية لما يمكن ان تحدثه تلك الممارسات من امور ال تحمد عقباها في ا
 دعوتها للدول خاصة تجددالعربي واالسالمي ولدى الدول المحبة للسالم، فانها 

الراعية للسالم وللمنظمات الدولية والعربية المعنية للعمل بشكل جاد على الزام 
اسرائيل بتطبيق الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها المتكررة في االراضي العربية 

  .دس الشريف ومنها الق١٩٦٧المحتلة عام 
  

  االمين العام    

  عبد اهللا كنعان
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  ٢٠١٥ لعام أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد األقصى

  
 

١/١/٢٠١٥ 

أن شرطة االحتالل عرضت في بداية األسبوع " هآرتس العبرية"ذكرت صحيفة  -
خطة لمواجهة التصعيد األمني في " نتنياهو"الحالي على رئيس الحكومة 

ًووفقا لتقديرات الشرطة فإنه يلزم لتنفيذ هذه الخطة تجنيد . مدينة القدس
ً شرطيا إضافيا، كما تتضمن الخطة إقامة مركزين إضافيين للشرطة ١١٥٦ ً

  .وتقسيم القدس الشرقية إلى ثالثة مناطق يعمل في كل منها مركز للشرطة

، المسجد األقصى المبارك من  وعلى دفعاتاقتحمت مجموعات يهودية متطرفة -
 التي ضيقت  المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصةباب

طاقات الب واحتجزت الشبان والنساء، وخاصةاألقصى المسجد ّعلى رواد 
  المسجدمن بواباتهم حين خروجلعلى بوابات المسجد لعدد منهم الشخصية 

  .ةالرئيس

 داخل علم طالبات مجالس الاعتقلت شرطة االحتالل الخاصة، خمس نساء من -
المسجد األقصى المبارك، بسبب مشاركتهن في التصدي القتحامات الجماعات 

  .ٕ مالك عطون وابنة عمها، واخالص رعود:هنُاليهودية المتطرفة، وعرف من

اعتقلت قوات االحتالل الفتى عزالدين مصباح أبو صبيح أثناء عبوره من  -
  .ي القدس الشرقيةحاجز قلنديا وتم تحويله للتحقيق في مركز المسكوبية ف

شرقي مدينة القدس " الطور"ًاعتقلت شابا خالل اقتحامها حي جبل الزيتون  -
وذلك ضمن الحملة الواسعة التي بدأتها قوات االحتالل منذ أسبوعين في 

  .المنطقة
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ًأصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية قرارا نهائيا بهدم منازل أربعة شهداء في  - ً
ً يوما الصدار قرار بهدم ١٥ جيش االحتالل مدة ومنحت وزارة. مدينة القدس

  .أو إغالق منزل الشهيد معتز حجازي

الذي يعتزم التنافس على مقعد في حزب " يهودا غليك"قال المتطرف اليهودي  -
قرر التنافس على مقعد مستوطني : "الليكود في الكنيست اإلسرائيلي أنه

 اليهودية للمسجد األقصى الضفة الغربية بدافع توقه تسهيل اقتحام الجماعات
 ).وفق القناة السابعة اإلسرائيلية". (المبارك من خالل منصب مؤثر

  

٣/١/٢٠١٥  

اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، مساء اليوم األحد،  -
 في المسجد األقصى خالل خروجها "خديجة خويص"المعلمة بمجالس العلم 

 .ألقصىأحد أبواب المسجد ا' باب حطة'من 

ٍرت محكمة االحتالل خالل جلسة لها اليوم إبعاد خمس من طالبات قرر -
ً يوما، ودفع غرامة مالية ألف شيقل عن ٢١مجالس العلم في األقصى لمدة 

 .كل طالبة

  

٤/١/٢٠١٥  

 من باب اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود، المسجد األقصى المبارك -
جوالت استفزازية في أرجاء المقتحمون ذ ّ، ونفالمغاربة بحماية شرطة االحتالل

ظهر، وسط صيحات التكبير الالمسجد، وذلك منذ ساعات الصباح حتى صالة 
   .االحتجاجية من المصلين وطلبة مجالس العلم

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مخزنين لألدوات الصحية تعود للمواطن  -
  .رب بيت لحمفي منطقة المشاهد في قرية حوسان غ" اسحاق حمامرة"
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خديجة "قررت محكمة االحتالل، مساء اليوم االثنين، إبعاد السيدة المقدسية  -
ُ، المعلمة بمجالس العلم في المسجد األقصى، عن المسجد المبارك "خويص
ٍ يوما، وبكفالة مالية كشرط لإلفراج عنها٢١لمدة  َ.  

مرها األول لعقد مؤت" طالب ألجل الهيكل"ِتعد المجموعة الصهيونية المتطرفة  -
ّيوم الثالثاء القادم في مدينة القدس الذي سيعرف بأهدافها الرامية إلى تهويد 

 ".يهودا غليك"المسجد األقصى، وسيتم خالله تكريم المتطرف 

  

٥/١/٢٠١٥  

ً فلسطينيا بينهم إثنان من قرية العيزرية ١٢اعتقلت قوات الشرطة اإلسرائيلية  -
إلقاء حجارة وزجاجات حارقة على قوات شرقي القدس بحجة االشتباه فيهما ب

  .األمن خالل األيام الماضية

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود المسجد األقصى المبارك، ونفذت  -
جوالت استفزازية في أرجاء المسجد وسط صيحات التكبير االحتجاجية من 

  .المصلين وطلبة مجالس العلم

جلسة استئناف لعدد من عقدت محكمة االحتالل المركزية في القدس  -
ْالمقدسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية تهم تتعلق بالتحريض على االحتالل 

  .عبر منشورات على موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك

" ًبركسا"هدمت قوة من جيش االحتالل يرافقها آليات وجرافات اسرائيلية  -
في قرية حوسان " شةفراس صبري شو"يستخدم لغسيل السيارات يعود للمواطن 

 .بحجة عدم الترخيص
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٦/١/٢٠١٥   

واصلت سلطات االحتالل مالحقة رواد المسجد األقصى خاصة من فئتي  -
الشباب والنساء، وقررت إبعاد عدد منهم، حيث قررت إبعاد الطالبتين بمجلس 

ً يوما، باإلضافة إلى ٢١مروى حمادة، ومالك عطون عن األقصى لمدة : العلم
 . بقيمة ألف شيقل لكلتيهماغرامة مالية

وجهت محكمة االحتالل المركزية بالقدس الئحة اتهام بحق ثالثة مقدسيين  -
منهم أنس عويسات وزعمت أنهم خططوا لتنفيذ عملية إطالق نار في قاعة 

  .بالقدس

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلية طفلين مقدسيين من بلدة سلوان جنوب  -
  .المسجد األقصى

  

٨/١/٢٠١٥   

انهارت أرضية منزل المواطن المقدسي سامر يوسف الذي يقع في الطبقة  -
تسبب في  أحمد شويكي، في منطقة باب حطة، مما الثانية من منزل المواطن

احداث أضرار في كال المنزلين، وسبب االنهيار هو الحفريات اإلسرائيلة التي 
  .تجري في المنطقة

  

٩/١/٢٠١٥   

في ملحقها األسبوعي الجمعة عن إحباط " يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة  -
عملية لتفجير قبة الصخرة قبيل تنفيذها بقليل " الشاباك"المخابرات اإلسرائيلية 
  .من قبل مهاجر أمريكي

  



       
٩

١٠/١/٢٠١٥   

مددت المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس المحتلة اعتقال ثمانية  -
 سلوك اجتماعي وقررت عرضهم على اختصاصي. فلسطيين من مدينة القدس

بسبب كتابات على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، أعلنوا فيها تضامنهم 
  .مع المصلين في المسجد األقصى

تعتزم شرطة االحتالل اإلسرائيلي تثبيت كاميرات مراقبة في أنحاء شرقي  -
  .القدس المحتلة، بعد أن كانت تقتصر على البلدة القديمة ومحيطها

  

١١/١/٢٠١٥  

مجموعات صغيرة، ومتتالية، من المستوطنين اليهود، المسجد اقتحمت  -
األقصى المبارك، من باب المغاربة، وقد تولت قوة من عناصر الوحدات 
الخاصة بشرطة االحتالل حراستهم وحمايتهم خالل جوالتهم االستفزازية في 

بات المسجد إلى  واحتجزت بطاقات عدد من الشبان والنساء على بوا.المسجد
  .روج أصحابها من المسجدحين خ

سلمت قوات االحتالل مدير العالقات العامة واإلعالم في دائرة األوقاف  -
أمر استدعاء للتحقيق معه يوم غد في مركز " فراس الدبس"اإلسالمية بالقدس 

  .تحقيق القشلة

اعتقلت قوات االحتالل سبعة مقدسيين من بلدة سلوان وذلك بعد اندالع  -
وطن يسكن في بؤرة استيطانية في الحارة الوسطى النيران في سيارة مست

 .بالبلدة
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١٢/١/٢٠١٥  

اقتحمت مجموعة من المستوطنين األقصى من باب المغاربة بحراسات مشددة  -
 .من عناصر شرطة االحتالل الخاصة

أثناء تواجدها بالقرب من  اعتقلت قوات االحتالل، المقدسيتين عايدة الديسي، -
 األقصى، وسناء الدويك أثناء تواجدها بالقرب من باب السلسلة داخل المسجد

 .من بوابات األقصى، خالل خروجهما من المسجد األقصى المبارك' باب حطة'
  .وتم اقتياد السيدتين إلى أحد مراكز التحقيق واالعتقال في المدينة المقدسة

نديم الصفدي، وقصي داري بعد دهم منزليهما : كما اعتقلت الطفلين القاصرين -
  . العيساويةفي

تستخدم " العاد االستيطانية"اإلسرائيلية أن جمعية " عمق شبيه"كشفت منظمة  -
ًنفقا تم حفره أسفل ساحة البراق ألغراض سياحية بصورة غير قانونية، كما 

ًاإلسرائيلية نقال عن بيان أصدرته المنظمة " جروساليم بوست"ذكرت صحيفة 
ة تتعمد نقل مسؤولية االشراف على المذكورة أن السلطات الرسمية اإلسرائيلي

  ".العاد"التراث واآلثار إلى منظمات يمينية كـ 

ً يوما إثر ٣٨ًعاما في غيبوبة منذ ) ٥٦(ال زال المقدسي جودة جرادات  -
استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه االحتالل خالل مواجهات عنيفة 

 .اندلعت في حي وادي الجوز في القدس

  

١٣/١/٢٠١٥  

محمد "اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل الشاب المقدسي  -
 خالل مغادرته المسجد األقصى المبارك من باب السلسلة، "شوكت الخطيب

  وذلك بعد.واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق واالعتقال في المدينة المقدسة
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من باب اقتحامات جديدة للجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد األقصى 
  .المغاربة

حاول أحد المستوطنين الوقوف أمام مسجد قبة الصخرة باألقصى وأداء  -
طقوس تلمودية صامتة فتصدى له المصلين مما أجبر الشرطة على سحبه 

  .ٕواجباره على مواصلة السير خارج المسجد

تحرسها قوة خاصة من شرطة وحرس حدود " األرنونا"داهمت طواقم الضريبة  -
ّالدباغة وسوق خان الزيت في البلدة القديمة، ووضعت يدها االحتالل سوق 

على مقتنيات محل التاجر زكي زعرور، الذي اضطر لدفع مبالغ خيالية لتجميد 
كما اعتقلت صاحب . الوضع مع بلدية االحتالل ومصلحة الضرائب التابعة لها

  .في سوق خان الزيت" صالح الشاويش"مطعم الشاويش 

ل اإلسرائيلي سبعة من محرري وفاء األحرار من اختطفت سلطات االحتال -
مدينة القدس وأعادت لستة منهم األحكام السابقة المؤبدة بحجة خرقهم 

عالء الدين البازيان، عدنان مراغة، : لشروط اإلفراج عنهم، واألسرى هم
إسماعيل حجازي، رجب الطحان، ناصر عبد ربه، وجمال أبو صالح، بينما 

وقد قامت . ي سامر العيساوي البت في وضعه القانونيينتظر األسير المقدس
السلطات باقتحام منزل عائلة العيساوي في بلدة العيساوية شمال مدينة 

  .ًعاما) ٤٢(القدس بهدف اعتقال نجلهم رأفت 

أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة مؤسسات إسالمية محلية في مدينة  -
مسلمات من أجل األقصى، ومؤسسة أبطال األقصى، ومؤسسة : الناصرة وهي

ًالفجر للثقافة واألدب، بحجة أن هذه المؤسسات دفعت أمواال لناشطين 
الستخدام العنف ضد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد األقصى مما صعد 

  . التوتر في المسجد
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ًاصدرت محكمة االحتالل المركزية في القدس المحتلة حكما بسجن الطفل  -
ً شهرا، ودفع غرامة مالية ١٦ًعاما مدة ) ١٦(الء النمري محمد ع"المقدسي 

 . ألف شيقل لمشاركته في عدة نشاطات داخل القدس١٥بقيمة 

  

١٤/١/٢٠١٥  

 وكان على 'حاخامات معهد الهيكل الثالث'اقتحمت مجموعة من ما تسمى  -
أستاذ االدب اليهودي واألحياء في ' موشي تندلر'الحاخام المتطرف رأسها 

، 'منظمات الهيكل'عدد من عناصر باإلضافة إلى  األمريكية، الجامعات
المسجد األقصى المبارك، من باب اقتحموا ومجموعة من المستوطنين، 

معززة ة بحراس المسجد وتم ذلك  جوالت استفزازية في أركانوانفذ والمغاربة،
  .ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

تسجيل " شموئيل الياهو"التي يقودها الحاخام " ديةيشاي اليهو"تعتزم منظمة  -
مساحة المسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة كملك تابع لالحتالل 

اإلسرائيلية، وذلك ) تسجيل األراضي" (الطابو"اإلسرائيلي بشكل رسمي في دائرة 
وتزعم . ًتهيئة لوضع مخطط أكثر تفصيال إلقامة كنس يهودية على أجزاء منه

تابع " طابو" على أنها ١٩٩٦ أن ساحة البراق كاملة سجلت عام "يشاي"
لالحتالل اإلسرائيلي، األمر الذي فسح المجال لوضع مخططات تخص كامل 

  .منطقة البراق

انهار سقف منزل في سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك وآخر في باب  -
" العاد"حطة آخر األسبوع المنصرم نتيجة الحفريات التي تنفذها جمعية 

االستيطانية وسلطة اآلثار اإلسرائيلية أسفل منازل المقدسيين وخاصة في بلدة 
  .سلوان، وفي منطقتي حوش قراعين في وادي حلوة وفي باب حطة
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" عبداهللا خليل العباسي"ًأصدرت محمة االحتالل حكما على األسير المقدسي  -
بتهمة إلقاء ً شهرا ودفع غرامة بقيمة ألفي شيقل ٣٤ًعاما بالسجن ) ٢٣(

  .الزجاجات الحارقة

رفضت محكمة االحتالل في مدنية الناصرة المحتلة االستئناف الذي قدمه ستة  -
أسرى مقدسييين من محرري صفقة وفاء األحرار أعيد اعتقالهم في شهر 

 .٢٠١٤/حزيران

اعتقلت قوات االحتالل تسعة مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في بلدات وأحياء  -
  .مقدسية

توطنون متطرفون شعارات عنصرية على مبان عربية في قرية بيت خط مس -
 .صفافا واعتدوا على إطارات مركبات للمواطنين

  

١٥/١/٢٠١٥  

نفذت الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحامات جديدة للمسجد األقصى المبارك  -
ّمن باب المغاربة، وتولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل 

   .جوالتها االستفزازية في أرجاء المسجدحراستها خالل 

إجراءاتها المشددة بحق رواد المسجد من  سلطات االحتالل اإلسرائيلي واصلت -
 بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية واحتجزتفئتي الشبان والنساء، 

  .للمسجد إلى حين خروج أصحابها منه

لكعابنة الذين يقطنون سلمت سلطات االحتالل أوامر إخالء لعائالت من بدو ا -
في محيط المدينة المقدسة من الجهة الشرقية، تقضي بإخالئهم من مكان 
سكناهم خالل يومين فقط بحجة أنهم استولوا على األرض، على الرغم من 

  .ً عاما٣٠وجودهم في المنطقة منذ أكثر من 
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ور ًاعتقلت قوات االحتالل مقدسيا من أمام مدرسة الطور للبنين في قرية الط -
  .من بلدة العيزرية" محمد رمزي أبو رومي"كما اعتقلت الشاب . شرق القدس

أفيغدور "ووزير خارجيته " بنيامين نتنياهو"دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي  -
ًيهود فرنسا للهجرة سريعا إلى إسرائيل وذلك في معرض مخططهم " ليبرمان

 .توسيع المستوطنات في الضفة الغربية

  

١٦/١/٢٠١٥  

 شرطة االحتالل سبيل الطفل صبيح أبو صبيح من سكان القدس أخلت -
غربي القدس المحتلة  'المسكوبية'المحتلة، من مركز التوقيف والتحقيق 

ودفع غرامة مالية  االبعاد عن المسجد األقصى المبارك لمدة شهر بشروط
 بينما ابقت على . آالف شيكل، والحبس المنزلي لمدة خمسة أيام١٠بقيمة 
  .ووالده في االعتقالتوأمه 

شرع مستوطنون متطرفون بتجريف أراض جنوب بيت لحم، وأفاد نائب  -
حسن "المنسق العام للجان المقاومة الشعبية في جنوب الضفة الغربية 

في بيان أن مجموعة من المستوطنين شرعوا ومن خالل ثالث جرافات " بريجية
لمواطن محمد يحيى ً دونما في منطقة خلة النخلة التي تعود ل٣٠بتجريف 

ولفت بريجية إلى أن أعمال ". أفرات"عايش وهي قريبة من مستوطنة 
ًالتجريف تهدف إلى شق طريق استيطاني تمهيدا إلقامة بؤرة استيطانية في 
ًالموقع علما أن المستوطنين نصبوا خيمة كبيرة في المنطقة منذ العام 

٢٠١٣. 

  



       
١٥

١٧/١/٢٠١٥   

لي إغالق حاجز جبع شمالي مدينة القدس مما واصلت قوات االحتالل اإلسرائي -
  .تسبب في تعطل مئات المركبات على الحاجز

  

١٨/١/٢٠١٥  

أكدت دائرة األوقاف اإلسالمية اليوم األحد، إحباط محاولتين جديدتين، إلطالق  -
 .مستوطنين طائرة صغيرة موجهة عن بعد باتجاه المسجد األقصى المبارك

لكتروني، إلى أن المحاولة األولى كانت من ولفتت الدائرة عبر موقعها اإل
ناحية القصور األموية جنوب األقصى باتجاه المصلى المرواني، والثانية كانت 

ُالطور المطل على القدس / موجهة من بيت للمستوطنين على جبل الزيتون
  .القديمة واألقصى

 عنصرا من مخابرات االحتالل، ومجموعات من المستوطنين ٣٥اقتحم نحو  -
، منذ ساعات الصباح المسجد 'جماعة طالب من أجل الهيكل'ليهود، ومن ا

األقصى من باب المغاربة، فيما تولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة 
  .االحتالل حراستهم خالل جوالتهم االستفزازية في المسجد ومرافقه

  االقصىقررت سلطات االحتالل إبعاد خمس سيدات وطالبات عن المسجد -
بوعين، بعد اعتقالهن أمس خالل خروجهن من بوابات األقصى، لمدة أس

، ً عاما)٢٦(، وصفاء سياج ً عاما)٢٨(هبة الحسيني : كال من االبعاد شملو
، والطالبة ً عاما)١٧(، والطالبة براءة النتشة ً عاما)٢٣(وجمان أبو عرفة 

 .ً عاما)١٧( أنسام المغربي
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١٩/١/٢٠١٥  

قصى المبارك، ونفذوا جوالت استفزازية داخل اقتحم مستوطنون المسجد األ -
إلى ساحة صحن مسجد ' الصعود'مجموعة من المستوطنين  وحاولت. باحاته

، واندلعت مشادات كالمية بين الطالبات العلم طالبات  لهمتصدتفالصخرة، 
 .وشرطة االحتالل التي هددت باعتقال الطالبات خالل خروجهن من المسجد

  ".هبة الحسيني"بة واعتقلت بالفعل الطال

 بااللتفاف حول األعمدة الموجودة في ساحة  المستوطنين مجموعة منتقام -
  .المتحف اإلسالمي غرب المصلى القبلي بالمسجد األقصى

 ضمن، المسجد األقصى المبارك، ًااقتحم وفد من الخارجية اإلسرائيلية صباح -
  .مخطط استهداف المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا

ًات االحتالل فجر اليوم منزال سكنيا قيد اإلنشاء، في قرية هدمت جراف - ً
وكانت سلطات االحتالل .العيساوية بمدينة القدس بحجة البناء دون ترخيص

ً فلسطينيا نصفهم من األطفال في القدس ٧٧قد هدمت خالل ثالثة أيام منازل 
 .الشرقية والضفة الغربية المحتلتين

سيين من قرية صور باهر جنوب القدس اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مقد -
  .المحتلة

ًعاما من بلدة ) ١٦(حكمت محكمة االحتالل على األسير محمد زياد الزيداني  -
 .ً شهرا١٦سلوان بالسجن 

  

٢٠/١/٢٠١٥  

اعتقلت قوات االحتالل المواطنة سميحة شاهين، خالل خروجها من باب  -
تها إلى أحد مراكز السلسلة أحد بوابات المسجد األقصى المبارك، واقتاد

اقتحم مستوطنون صهاينة التوقيف والتحقيق في القدس القديمة، فيما 
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المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة ونفذوا جوالت استفزازية داخل 
باحاته وعمدوا إلى أداء طقوس تلمودية، وقد حاولت مجموعة منهم الصعود 

  . ات بينهم وبين المصلينإلى ساحة صحن مسجد الصخرة مما أحدث مواجه

كما قررت ابعاد خمس سيدات وطالبات عن المسجد لمدة أسبوعين بعد  -
  .اعتقالهن خالل خروجهن من بوابات األقصى أمس

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس ترافقها قوة معززة من جنود  -
دة في بل" رياض ومحمد حسن مزرعاوي"ًاالحتالل منزال يعود للشقيقين 

ً مترا مربعا بحجة البناء دون ١٨٠العيساوية وسط القدس المحتلة مساحته  ً
واندلعت مواجهات بالقرب من المنزل بين الشبان وقوات االحتالل . ترخيص

التي أطلقت قنابل الصوت والرصاص المعدني مما أدى إلى إصابة امرأة بحالة 
  . اختناق

 .طالب المدارساعتقلت شرطة االحتالل االسرائيلي ثالثة من  -

  

٢١/١/٢٠١٥  

أداء صلوات وطقوس تلمودية قريبا من حاول أحد المستوطنين اليهود  -
ًالمصلى المرواني، وتمكن حراس المسجد من طرده خارج األقصى، رغما عن ّ 

  . شرطة االحتاللوجود

 شعائر تلمودية بالقرب من باب الرحمة في المسجد  آخر أداء مستوطنوحاول -
   .األقصى

افات تابعة لبلدية االحتالل في القدس بناية سكنية مكونة من هدمت جر -
بشارة ومخيمر والمشني : طابقين تعود ملكيتها لثالثة عائالت مقدسية هي 

في حي شعفاط وسط القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، باإلضافة 
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في منطقة الصلعة بحي جبل " عليان ربايعة"الى هدم منزل آخر يعود للمواطن 
  .ًلمكبر جنوب شرق القدس المحتلة وبحجة أنه دون ترخيص أيضاا

نساء من "عقدت المنظمة الصهيونية المتطرفة والتي تطلق على نفسها اسم  -
ًلقاء لها تناولت فيه طرق تعزيز اقتحاماتهم للمسجد األقصى " أجل الهيكل

  .وزيادة تواجد المتطرفين فيه

 مداهمة منازلهم في بلدة سلوان اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مقدسيين بعد -
  .جنوب القدس

  

٢٢/١/٢٠١٥  

مارست عصابات المستوطنين اليهود، اليوم الخميس، حركات استفزازية بحق  -
المصلين بالمسجد األقصى، وبحق النساء المبعدات عن األقصى اللواتي 
يعتصمن على بوابات المسجد الخارجية، في حين تواصلت االقتحامات للمسجد 

موعات صغيرة ومتتالية، من باب المغاربة تحيطها وتحرسها عناصر عبر مج
  .من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

تصوير النساء المرابطات والمعتصمات بالقرب من بعدد من المستوطنين قام  -
 في طريقهم للمشاركة  وهمبوابات األقصى وسط ضحكات وكلمات استفزازية

  .ٍفي اقتحامات جديدة للمسجد األقصى

واصل المصلون، خاصة النساء المرابطات، التصدي القتحامات المستوطنين  -
بهتافات التكبير، ومالحقة مجموعات المستوطنين لمنعهم من ممارسة شعائر 
ُتلمودية في المسجد، وسط تهديد ووعيد من شرطة االحتالل المصاحبة  ٍ ٍ

  .للنساء باالعتقال واإلبعاد عن المسجد المبارك

من  إبعاد ثالث سيدات اليومالحتالل االسرائيلي، مساء قررت سلطات ا -
هالي القدس عن المسجد األقصى المبارك لمدة خمسة أوطفلة من المرابطات 
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  أماني الطويل، ونور أبو سنينة، وبراء النتشة، كما شمل: وهنًعشر يوما
  ، ) عاما١٤( الطفلة حور عابدين، االبعاد

طات المقدسيات على أبواب المسجد وكانت قوات االحتالل اعتقلت المراب -
األقصى، بسبب المشاركة في هتافات التكبير ضد اقتحامات المستوطنين 

  .للمسجد المبارك

ًهدمت جرافات االحتالل بركسات وخياما لبدو عرب الجهالين في قرية بيت  -
 .إكسا شمال غرب القدس المحتلة

  

٢٤/١/٢٠١٥   

 الشبان المقدسيين وبين قوات اندلعت في بلدة الطور مواجهات بين عدد من -
االحتالل التي استخدمت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل 
للدموع ضد الشبان بسبب اشتباكات حدثت باالمس في محيط مستشفى 

 .المقاصد بالقدس

  

٢٥/١/٢٠١٥   

اليهودية على سكان بيت صفافا " تدفيع الثمن"اعتدت عناصر من عصابة  -
ًينة القدس مما الحق أضرارا كبيرة بسيارات ومحال المواطنين، جنوب شرق مد

 سيارة ١١ًعلما بأن هذه العصابة قامت في الشهر الماضي بثقب إطارات 
  .تعود ملكيتها لمواطنين عرب في هذه البلدة

  

٢٦/١/٢٠١٥  

اعتقلت قوات االحتالل، قبل ظهر يوم االثنين، ثالث سيدات من المرابطات  -
بتهمة المشاركة في التصدي  لس العلم في المسجد األقصىوالطالبات بمجا
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لعصابات المستوطنين بصيحات التكبير، خالل خروجهن من بوابات المسجد، 
  .وتم اقتيادهن إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في القدس القديمة

األقصى، منذ المسجد مجموعات صغيرة متتالية من المتطرفين اليهود اقتحمت  -
يتقدم كل مجموعة أحد وكان اح وانتهت خالل فترة صالة الظهر، صبالساعات 

 روايات أسطورية حول خرافة الهيكل المزعوم مكان األقصى ويقدمالمرشدين 
  .المبارك

) ٩" (محمد عويضة"قامت وحدة من المستعربين الصهاينة بخطف الطفل  -
 أعوام لدى اقتحامها بلدة شعفاط شمالي القدس واقتادته إلى جهة غير

وقد تكررت االعتداءات على االطفال حيث ذكرت هيئة شؤون األسرى . معلومة
ً قاصرا عن مناطق سكناهم في مدينة القدس ٣٧والمحررين أن االحتالل أبعد 

 . آخرين اإلقامة الجبرية في منازلهم٢٥٣المحتلة كما فرض على 

 

٢٧/١/٢٠١٥   

 برضوض وبحالة عاماً ) ١٤" (عبداهللا كريم خويص"أصيب الطفل المقدسي  -
من الخوف الشديد بعد اعتداء أفراد مجموعة من المستوطنين كانوا يستقلون 
سيارة خاصة وهم من سكان أحد البؤر االستيطانية في حي الثوري عليه أثناء 

  .توجهه إلى مدرسته في حي الثوري ببلدة سلوان

  .اعتقلت قوات االحتالل فتيين وشاب من مدينة القدس -

  

٢٨/١/٢٠١٥  

مخابرات االحتالل المسجد  عناصر  أكثر من ستين مستوطنا وعدد منتحماق -
األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسات مشددة من شرطة االحتالل 

وتمت االقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ضمت عددا من  .الخاصة
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 أنصار منظمات الهيكل المزعوم، في حين ساد التوتر الشديد ساحات ومرافق
المسجد، خالل صعود إحدى مجموعات المستوطنين لساحة صحن مسجد قبة 

 .الصخرة

واصلت شرطة االحتالل المتمركزة على البوابات الرئيسية للمسجد األقصى  -
ّإجراءاتها المشددة بحق رواد األقصى من الشبان والنساء، واحتجاز بطاقاتهم 

 .هالشخصية على هذه البوابات، إلى حين خروج أصحابها من

اعتقلت قوات االحتالل شقيقين مقدسيين من محلهما في شارع صالح الدين  -
إضافة إلى اعتقال أربعة فتية وشاب من أماكن مختلفة في . بالقدس المحتلة

 .مدينة القدس المحتلة

ًعاما أثناء توجهه ) ١٤(اعتدى مستوطنون على الطفل إبراهيم جميل غيث  -
 . المحتلةإلى مدرسته في حي الثوري جنوب القدس

  

٢٩/١/٢٠١٥  

ّجددت الجماعات اليهودية اقتحامها للمسجد األقصى المبارك، من باب  -
ٍالمغاربة، بحراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، 

 االقتحامات توتم .ٍووسط تواجد كبير للمصلين وطلبة مجالس العلم
ي أرجاء المسجد  جوالت استفزازية فتبمجموعات صغيرة ومتتالية نفذ

  .المبارك

في القدس ' العبرية'، و'حيفا'اليهودية، من جامعتي ' ام ترتسو' جماعة دعت -
إلقامة نشاط تهويدي جديد اليوم الخميس في المسجد األقصى المبارك احتفاال 

وذكرت في إعالناتها، بأنه سيشارك في  .بنهاية الفصل الدراسي في الجامعتين
وطالب ألجل الهيكل التي هي ' ام ترتسو'منظمة هذا النشاط عدد كبير من 

  .جزء منها
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) عامين ونصف(حاولت مستوطنة إسرائيلية اختطاف الطفل محمد أبو جمل  -
 .ابن الشهيد غسان أبو جمل، من بلدة جبل المكبر جنوب القدس

  

٣٠/١/٢٠١٥   

ًاعتقلت قوات االحتالل شابا مقدسيا من جهة باب المجلس أحد أبواب المسجد  - ً
  .قصى المباركاأل

  

٣١/١/٢٠١٥   

اعتقل مستعربون الشاب نعيم الهدرة من بلدة الطور شرق القدس المحتلة  -
  .أثناء اقتحام قوات االحتالل البلدة

 

١/٢/٢٠١٥  

 أثناء 'األقصى'مجموعة من المستوطنين أداء طقوس تلمودية في حاولت  -
موعة  من أفراد المجستةالعتقال اقتحامهم المسجد األقصى مما أدى 

  . الذين تصدوا للمقتحمينالمتصاص غضب المصلين

اعتقلت قوات االحتالل المواطنة صابرين عبيدات عند خروجها من باب  -
المجلس أحد أبواب المسجد األقصى وذلك أثناء القيام بعملها داخل المسجد 

) ١٧(كما اعتقلت فتى يبلغ من العمر . علما بأنها من سكان جبل المكبر
  .الطورًعاما في جبل 

 وضعت بلدية القدس المحتلة خطة جديدة لمحاربة تجار القدس في البلدة  -
القديمة واألحياء العربية المجاورة، تتمثل بتقييد وضع البضاعة أمام محالتهم 

 .التجارية إلفساح المجال أمام المستوطنين أثناء مرورهم إلقتحام المسجد

  



       
٢٣

٢/٢/٢٠١٥   

 بسرعة عالية في شارع السلطان دهس مستوطن يهودي كان يقود سيارته -
  .سليمان بالقرب من باب العامود راهبة أجنبية خالل سيرها على خط المشاة

ًعاما برصاص أحد ) ١٧(أصيب الطفل المقدسي محمد يوسف برقان  -
وقد تجمع حوالي . المستوطنين أثناء رعيه الغنم في وادي ياصول ببلدة سلوان

ن مسدسه وأطلق النار على قدم ً مستوطنا حول الطفل وأخرج مستوط١٤
  .الطفل ومنعوا ابن عمه من اسعافه

ًاصدر قاضي محكمة االحتالل قرارا يقضي بهدم منزل لعائلة كستيرو في حي  -
  .القرمي ببلدة القدس القديمة

اعتقلت قوات االحتالل اربع فتية مقدسيين بعد مداهمة منازلهم في أحياء  -
  .مختلفة بالقدس المحتلة

  

٣/٢/٢٠١٥   

ً ضابطا من شرطة االحتالل المسجد ١١اقتحم قائد لواء شرطة االحتالل و -
األقصى وقاموا بجوالت تعريفية في ساحاته وفي المصلى القبلي والمصلى 

  .المرواني

وأخطرت " بوابة القدس الشرقية"اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي قرية  -
  .استخدام القوةٕالمتواجدين فيها بالرحيل خالل ساعة واحدة واال سيتم 

ًعاما من منزل جدته ببلدة ) ٢١(اعتقلت قوات االحتالل الشاب جهاد قوس  -
  .القدس القديمة بعد أن داهمت المنزل

مدد قاضي محكمة الصلح اإلسرائيلية توقيف قاصرين تم اعتقالهم فجر أمس  -
كما اتخذ قرارا بإبعاد مقدسية عن المسجد األقصى . من منزليهما ببلدة سلوان

  .ض غرامة مالية عليهاوفر
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٤/٢/٢٠١٥   

اعتقلت قوات االحتالل شابين مقدسيين بعد مداهمة منزلهما في قرية الطور  -
ًعاما وعلي ) ٢٠(سالم حربي العباسي : شرق القدس وشابين اخرين هما

ًعاما من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، كما ) ٢١(أحمد العباسي 
  .ًعاما ومحمد عفيف أبو الهوى) ١٧(فيصل أبو الهوى : اعتقلت الطفلين

رفضت محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس دعوى رفعها مواطنون من بلدة  -
  .١١/٢٠١٤سلوان السترجاع منزل استولى عليه مستوطنون أواخر شهر 

اقتحم مستوطنون المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة  -
  .مشددة من شرطة االحتالل

  

٥/٢/٢٠١٥  

 ثالث سيدات على يد شرطة االحتالل في المسجد األقصى المبارك، تعتقلا -
 وسط حالة  واالعتداء عليةتجاز بطاقة أحد حراس المسجدتقبل ظهر اليوم، وا

بصوت من التوتر سادت المسجد اثر أداء أحد المستوطنين صالة تلمودية 
جد  وتصدي الحارس له، وطرده من المسعال بالقرب من باب الملك فيصل

  .المبارك

 توثيق اقتحامات المستوطنين من شرطة االحتالل مصور األوقاف منعت -
  . والحراس في المسجد األقصى بحق المصلينوانتهاكات شرطة االحتالل

 المسجد ناحتجاز هويات النساء أثناء دخوله في  شرطة االحتاللتاستمر -
  .األقصى المبارك

ًعاما من بلدة سلوان ) ١٩(مددت محكمة االحتالل اعتقال محمد أبو تايه  -
  .جنوب المسجد األقصى



       
٢٥

اعتقلت قوات االحتالل شابين من قرية الطور شرق القدس المحتلة وذلك بعد  -
  .مداهمة منزليهما

داهمت قوات االحتالل وطواقم تابعة لبلدية االحتالل المحال التجارية في باب  -
 ).رنونااأل(السلسلة وأرغمت طواقم البلدية التجار على دفع ضريبة 

  

٨/٢/٢٠١٥   

 غرفة فندقية في قرية جبل المكبر ٥٨٠نشرت سلطات االحتالل عطاء لبناء  -
  .١٩٦٧ً دونما تم مصادرتها عقب احتالل مدينة القدس عام ٧٠على مساحة 

ووزارتي السياحة والقدس االسرائيليتين وبلدية " سلطة تطوير القدس"أعلنت  -
 ١٠فيذ مشروع جديد بكلفة تصل إلى ًاالحتالل في القدس عن البدء قريبا بتن

شمالي سور البلدة " الباب الجديد"ماليين شيقل، يهدف إلى تهويد منطقة 
ّالقديمة في القدس من خالل سلسلة ترميمات وصيانة جذرية تغير الوجه 

  .اإلسالمي العربي التاريخي للمنطقة العتيقة

حته على موقع على صف" بنيامين نتنياهو"نشر رئيس الوزراء اإلسرائيلي  -
تضم " أرض إسرائيل"التواصل االجتماعي فيسبوك صورة لخارطة تحت مسمى 

  .الضفة الغربية

  

٩/٢/٢٠١٥  

ّجددت عصابات المستوطنين اليهود اليوم اقتحامها للمسجد األقصى المبارك،  -
اقتحامات  وتمت اال.من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية

ومكثفة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة ٍبحراسات معززة ومشددة 
ونفذت مجموعات المستوطنين جوالت استفزازية في أركان المسجد . االحتالل
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األقصى، تخللها شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان األقصى 
  .ٍبمساعدة خرائط تحمل رسومات للهيكل المزعوم

ألقصى من فئتي ّواصلت شرطة االحتالل إجراءاتها المشددة بحق رواد ا -
الشبان والنساء، من خالل احتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم للمسجد 

  .المبارك إلى حين خروجهم منه

ًعاما، ) ١٦(جمال الزعتري : اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين هم -
ًعاما، ومحمد أكرم ) ١٨(ًعاما، وموسى أبو الهوى ) ١٧(ٕوابراهيم أبو جمعة 

ًعاما من حي جبل ) ١٨(ًعاما، ومحمد خالد أبو الهوى ) ١٨(أبو الهوى 
  .الطور في مدينة القدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم/ الزيتون

جددت محكمة االحتالل األحكام السابقة بالمؤبد بحق سبعة أسرى من مدينة  -
ٕعالء البازيان، وناصر عبد ربه، ورجب الطحان، وابراهيم مشعل، : القدس هم

 .، وعدنان مراغة، واسماعيل حجازيوجمال أبو صالح

  

١٠/٢/٢٠١٥   

ًهدمت جرافات االحتالل منزال تعود ملكيته للمواطن مأمون العباسي في حي  -
  .سويح ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى بحجة البناء دون ترخيص

اعتقلت قوات االحتالل شابين من بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس بعد  -
  .فتيشهمامداهمة منزليهما وت

وزعت طواقم مشتركة من بلدية االحتالل وقواته ثالثة أوامر هدم إدارية في  -
  .منطقة راس البستان في سلوان
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١١/٢/٢٠١٥  

شرقي بلدة أبو ديس وسلمت " قرية بوابة القدس" اقتحمت قوات االحتالل  -
  . ساعة٢٤المتواجدين أمر إخالء وهدم خالل 

سجد األقصى وقامت بجوالت استفزازية اقتحمت مجموعات من المستوطنين الم -
  .في باحاته

اعتقلت قوات االحتالل شابين بعد مداهمة منزليهما في حارة السعدية في بلدة  -
  .القدس القديمة

ًهدمت جرافات االحتالل منزال معدا للسكن تعود ملكيته للمواطن نور المطري  - ً
  .في قرية الخاليلة شمال غرب القدس المحتلة

  

١٢/٢/٢٠١٥   

ًدمت جرافات االحتالل معمال للحجر ولبيع مسلتزمات البناء بقرية الطور ه -
 ألف ٥٠٠شرق القدس، واستولت على معداته وبضائع فيه تقدر قيمتها ب 

  .شيقل، وتعود ملكيته للمواطن نضال أبو سبيتان

ًاعتقلت قوات االحتالل شابا بعد مداهمة منزله بقرية سلوان جنوب المسجد  -
  .األقصى

واقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس الفتات تعريفية باللغات العربية وضعت ط -
والعبرية واإلنجليزية في القدس القديمة تحمل أسماء يهودية عند أبواب 
السلسة والحديد والمغاربة وباب المجلس وهو إحد أبواب المسجد األقصى 

 باإلشارة إلى "جبل الهيكل"المبارك، حيث حملت الالفتة عند هذا الباب تسمية 
  .المسجد األقصى
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١٤/٢/٢٠١٥   

ذكرت صحيفة إسرائيلية أن المستوطنين في حي راس العامود بالقدس المحتلة  -
  .لمواجهة راشقي الحجارة" ميليشيا"قرروا تشكيل 

  

١٥/٢/٢٠١٥  

ّجددت عصابات المستوطنين اليهود، اليوم األحد، اقتحامها للمسجد األقصى  -
االقتحام تم  و. من عناصر شرطة االحتالل الخاصةالمبارك بحراسات معززة

جوالت نفذوا خاللها عبر مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة، 
 شرطة االحتالل المتمركزة على ت واصلمااستفزازية في المسجد المبارك، في

ُللمسجد احتجاز بطاقات المصلين من فئتي ' الخارجية'البوابات الرئيسية 
ء من كل األعمار خالل دخولهم إلى المسجد إلى حين خروج الشبان والنسا
  .أصحابها منه

' الحفاظ على تراث حائط المبكى'أعلنت مؤسسة إسرائيلية تطلق على نفسها  -
عن مناقصة من أجل تنفيذ أعمال حفريات في األنفاق أسفل الحائط الغربي 

  .للمسجد األقصى المبارك، في العشرين من الشهر الجاري

عن نيتها بناء غرفة تحكم مركزية " صندوق إرث حائط المبكى"معية أعلنت ج -
  ".بيت شتراوس التهويدي"لشبكة الكهرباء الخاصة بـ 

من قبل متطرفين يهود أثناء "إبراهيم بدر"تم االعتداء على السائق المقدسي  -
  .عمله في الشطر الغربي من القدس مما استدعى نقله للمستشفى

ابين مقدسيين من حي راس العامود جنوب شرق اعتقلت قوات االحتالل ش -
  .القدس المحتلة
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ًفرضت قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم حاجزا عسكريا  - ً
ًمشددا على المدخل الرئيسي الشرقي لبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة 

 .لتحاصر من خالله البلدة والسكان

  

١٦/٢/٢٠١٥  

 القدس اليوم االثنين، حكما بالسجن لمدة ثالثة أصدرت محكمة االحتالل في -
أشهر ألحد حراس المسجد األقصى المبارك ويدعى مهند إدريس، بتهمة 

  .'تعطيل عمل الشرطة اإلسرائيلية في األقصى'

واصلت مجموعات صغيرة ومتتالية من المستوطنين اليوم االثنين، اقتحامها  -
ن عناصر الوحدات الخاصة للمسجد األقصى المبارك، بحماية قوة معززة م

جوالت استفزازية في مرافق المسجد بالمستوطنين  وقام .بشرطة االحتالل
  .تصدى لها المصلون وطلبة مجالس العلم بهتافات التكبيروقد المبارك، 

اعتدت قوات االحتالل على مصور تلفزيون القدس التربوي في معهد اإلعالم  -
  .وقامت برشه بغاز الفلفل سامي الفقيه، – جامعة القدس –العصري 

" عبداهللا الكسواني"استدعت مخابرات االحتالل مدير مركز تنمية المجتمع  -
 .للتحقيق معه في مركز شرطة مستوطنة النبي يعقوب شمال القدس المحتلة

اعتقلت سلطات االحتالل أربعة مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في أحياء مدينة  -
 .القدس المحتلة

  

١٧/٢/٢٠١٥  

قلت شرطة االحتالل، اليوم الثالثاء، سيدة مقدسية لدى خروجها من اعت -
، وتم اقتيادها إلى أحد 'المجلس'المسجد األقصى المبارك، عبر بوابة الناظر 

  .مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة
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وكانت النساء تصدين، صباح اليوم، بهتافات التكبير القتحام مجموعة من  -
والتي  وأفراد من المخابرات اإلسرائيلية حتاللضباط وعناصر من شرطة اال

  .نفذت جوالت مشبوهة في أرجاء المسجد المبارك

وكانت شرطة االحتالل اعتقلت أربع سيدات يوم أمس خالل خروجهن من  -
المسجد األقصى، وأفرجت الحقا عن واحدة، في حين أخضعت النسوة الثالث 

هن مساء بشرط اإلبعاد عن إلى تحقيقات استمرت عدة ساعات قبل اإلفراج عن
  .المسجد األقصى لمدة أسبوعين

مجموعة التراث بجمعية المصممين "نشرت مصادر إسرائيلية أن ما يسمى بـ  -
بطلب " جدي عيرون"تقدمت بواسطة المصمم العمراني االسرائيلي " الهندسيين

 وأراضي تابعة لها بمساحة ١٩٤٨لتسجيل قرية لفتا المقدسية المهجرة عام 
 دونم كموقع تراثي عالمي إسرائيلي بحجة أن القرية فيها من التاريخ ٥٠٠

  .التوراتي

ًاعتقلت قوات االحتالل شابا بعد مداهمة منزله في قرية الطور شرق القدس  -
أثناء خروجها من بوابات " سناء الرجبي"كما اعتقلت المرابطة . المحتلة

  .المسجد األقصى

للمرة الثامنة على " بوابة القدس"ة هدمت قوات االحتالل صباح اليوم قري -
التوالي مستخدمة الجرافات ومجموعة من المستوطنين العمال الذين شرعوا 

  .بهدم الخيام والبيوت المقامة على أرض القرية

ًهدمت جرافات االحتالل صباح اليوم سورا تعود ملكيته لعائلة أبو الهوى  -
 . يمكن البناء عليهابذريعة أن األرض التي بني فيها السور خضراء وال
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١٨/٢/٢٠١٥  

 مجموعات صغيرة ومتتالية من المستوطنين اليهود، باقتحامات جديدة قامت -
عناصر من الوحدات  بحماية من .للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة

  .الخاصة بشرطة االحتالل

دفعها وازاحتها شرطة االحتالل على سيدة قرب مصطبة صبرا وشاتيال باعتدت  -
 واعتقلت .لتأمين وفتح الطريق أمام المستوطنين في المنطقةعن الطريق 

  .أربع سيدات أثناء خروجهن من المسجد االقصى

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة مصادرة سلطات االحتالل أكثر من  -
  . دونم من أراضي شرقي القدس ألغراض إنشاء مكب للنفايات الصلبة٥٠٠

من حي جبل " عرفات أبو الهوى" منزل المواطن اقتحمت قوات االحتالل -
: الطور المطل على القدس القديمة، وسلمته أمر استدعاء لطفليه/ الزيتون
للتحقيق معهما في مركز )  اعوام ونصف١٠(ًعاما وابراهيم ) ١٢(محمد 

 .ورفض تسليمهما لقوات االحتالل" المسكوبية"التوقيف 

  

١٩/٢/٢٠١٥  

توطنين اليهود، زاد عدد عناصرها عن ستين  مجموعات من المستاقتحم -
  . المصلون بهتافات التكبير لهاتصدىولمسجد األقصى المبارك، اًمستوطنا، 

في مؤتمر صحفي عزم " نير بركات"أعلن رئيس بلدية االحتالل في القدس  -
الهوية اليهودية "حكومة االحتالل اإلسرائيلي تخصيص ماليين الشواقل لتعزيز 

تحت مسميات تنفيذ مشاريع حيوية واستثمارية في القدس " لمدينة القدس
  .الشرقية



       
٣٢

امجد أبو "منعت مخابرات االحتالل الناطق باسم أهالي األسرى المقدسيين  -
من السفر إلى تركيا ليشارك في مؤتمر دولي عن حقوق األطفال " عصب

 .واعتقال القاصرين

  

٢٢/٢/٢٠١٥   

قوات االحتالل في بلدة العيساوية تجددت المواجهات العنيفة بين المواطنين و -
وسط القدس تركزت في حارة عبيد، وببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى وفي 
حي عين اللوزة وبطن الهوى واستمرت المواجهات حتى ساعات متأخرة من 

  .الليل بسبب مداهمة قوات االحتالل للمنطقة

ًا وسيدتين من عام) ١٦" (شيماء شريتح"قررت شرطة االحتالل إبعاد الطفلة  -
سكان القدس المحتلة عن المسجد األقصى المبارك لمدة أسبوعين كشرط 
ًلإلفراج عنهن، علما أنه تم اعتقالهن خالل خروجهن من بوابات المسجد 

  .األقصى

  

٢٣/٢/٢٠١٥   

بوابة "هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي وللمرة التاسعة على التوالي قرية  -
  . بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلةالمقامة على أراضي" القدس

 ٤كشفت تقارير عن رصد بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة مبلغ  -
على جبل " مغتسل توراتي" إلقامة ٢٠١٥ماليين شيقل في ميزانيتها لعام 

  .الطور في البؤرة االستيطانية المقامة في حي رأس العامود في القدس

" رامي العلمي" محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين اعتقلت قوات االحتالل -
  .أثناء عودته إلى بيته في القدس واقتادته إلى مركز تحقيق المسكوبية



       
٣٣

اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مقدسيين بعد مداهمة منازلهم في حي الثوري  -
  .ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى وقرية الطور في القدس المحتلة

  

٢٤/٢/٢٠١٥  

التي تسكن في مبنى المدرسة الكيالنية عند باب السلسلة " دعنا"دت عائلة أفا -
في سور األقصى بوجود انهيارات أرضية في فناء منزلهم بسبب حفريات 
االحتالل التي تنشط في تلك المنطقة القريبة من الطريق الرئيسي المؤدي إلى 

  .حائط البراق

 لمجموعات من ما يسمى شهد المسجد األقصى المبارك، اقتحامات منتظمة -
من باب المغاربة بحراسات مشددة من شرطة ' طالب وطالبات من أجل الهيكل'

جوالت استفزازية وسط شروحات بمن الطلبة،  وقام عدد .االحتالل الخاصة
تصدت طالبات حلقات  و.حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان األقصى المبارك

 إلى باحة صحن مسجد قبة خالل صعودهم العلم لمجموعات المستوطنين
مما تسبب في اعتقال بهتافات التهليل والتكبير  الصخرة بالمسجد األقصى

 .خمس نساء من المرابطات في المسجد األقصى أثناء خروجهن من المسجد

 طواقم تابعة لدائرة األوقاف اإلسالميةحاولت شرطة االحتالل التدخل في عمل  -
 وعملت يد من مرافق المسجد األقصىأعمال الترميم والصيانة للعداثناء 

  . الشرطة على عرقلتها

مساء أمس اعتقال مواطنتين من سكان القدس المحتلة شرطة االحتالل مددت  -
 ساعة، كانتا اعتقلتا خالل خروجهن من المسجد األقصى على ٢٤لمدة 

  .ًخلفية المشاركة في هتافات التكبير احتجاجا على اقتحامات المستوطنين

ات االحتالل ثالثة أطفال بعد مداهمة منازلهم في بلدة القدس اعتقلت قو -
  .القديمة



       
٣٤

االقتصادية عن " ذي ماركر"أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلية وفق صحيفة  -
 ألف بيت ٦٥أكبر مخطط استيطاني تعتزم تنفيذه خالل الفترة المقبلة بإقامة 

 من ١٩٦٧العام استيطاني في المناطق الفلسطينية والسورية المحتلة منذ 
 بيت استيطاني ١٥٠٠ ألف بيت استيطاني في القدس المحتلة، و١٥بينها 

  .في مرتفعات الجوالن السوري المحتل" كتسرين"في مستوطنة 

 غرفة فندقية ١٣٣٠كما كشفت تقارير عن مخطط لبناء ستة فنادق بسعة  -
 فنادق ًعلى قمة جبل المكبر، وقد نشرت مؤخرا عن مناقصة أولية لبناء ثالثة

 .منهما

  

٢٥/٢/٢٠١٥  

شهد المسجد األقصى المبارك، اقتحامات جديدة من قبل المستوطنين  -
 على 'جمعية طالب ألجل الهيكل' تلبية لدعوى أطلقتها والجمعيات اليهودية،

من باب المغاربة وسط حماية  وقد تمت االقتحامات .موقع التواصل االجتماعي
 جوالت تخاصة بشرطة االحتالل، ونفذمعززة ومشددة من عناصر الوحدات ال

  .استفزازية في أرجاء المسجد

سنوات بجراح متوسطة جراء ) ١٠" (نور دعنا"أصيبت الطفلة المقدسية  -
دهسها من قبل سيارة مستوطن إسرائيلي في بلدة سلوان جنوب المسجد 

  .األقصى

ء نقل أربعة طالب من مدرسة الطور الشاملة إلى مستشفى المقاصد إثر إلقا -
جنود االحتالل قنابل صوتية اتجاههم خالل مواجهات اندلعت في قرية الطور 

  .شرقي القدس

) ١٥" (خالد الشيخ"حكمت محكمة االحتالل العسكرية على الطفل الفلسطيني  -
ًعاما المعتقل بتهمة إلقاء الحجارة وحرق إطارات سيارات في قرية بيت عنان 



       
٣٥

ربعة أشهر، باإلضافة إلى  بالسجن لمدة أ٢٥/١٢/٢٠١٤في القدس منذ 
 . شيقل٢٠٠٠غرامة مالية مقدارها 

  

٢٦/٢/٢٠١٥   

جبل "اليهودية المتطرفة على إحراق كنيسة " تدفيع الثمن"أقدمت عصابات  -
  .في القدس مما أدى إلى وقوع أضرار بأجزاء من الكنيسة" صهيون

 شهد المسجد األقصى اقتحامات جديدة من المستوطنين والجمعيات اليهودية -
  .التي قادتها جمعية طالب ألجل الهيكل

  

٢٧/٢/٢٠١٥   

هدمت جرافات تابعة لقوات االحتالل موقع خربة أم الجمال األثري الذي يقع  -
َأبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، ومنعت / على أراضي بلدة العيزرية ِ ُ

  .الطواقم الفلسطينية من دخول الموقع الذي اعتبر منطقة عسكرية مغلقة

لمواجهات العنيفة بين المواطنين وقوات االحتالل في حي الواد تجددت ا -
وبالقرب من الحي اإلفريقي المالصق للمسجد األقصى، وأصيب خاللها عدد 

  .من المواطنين

  

١/٣/٢٠١٥   

ًمستوطنا متطرفا باحات المسجد األقصى المبارك من باب ) ١٩(اقتحم  - ً
  .المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل

مت سلطات االحتالل اإلسرئيلي أهالي مخيم الصمود الواقع بحي الشيخ سل -
جراح في القدس المحتلة إخطارات هدم لإلضافات التي أجراها السكان على 



       
٣٦

" سماح غزاوي"كما اعتقلت قوات االحتالل الفتاة المقدسية . بناء مبنى المخيم
 .أثناء خروجها من باب السلسلة

  

٢/٣/٢٠١٥  

ا لصالح المتطرف اليهودي أيهودا رحتالل في القدس قراأصدرت محكمة اال -
غليك، يقضي بالسماح له باقتحام المسجد األقصى، ودفع تعويضات مالية له 
ًبلغت نصف مليون شيقل عن الفترة التي منع منها سابقا من دخول المسجد 

  .األقصى

 عناصر من شرطة االحتالل الخاصة على أحد حراس المسجد األقصى اعتدت -
أداء طقوس ' طالب من أجل الهيكل'من جماعة ما يسمى  ممارسة افراد نعهمل

ٕاعتقال الحارس واحدى وحاولت العناصر . تلمودية داخل المسجد األقصى
 تدخل مدير المسجد الشيخ عمر الكسواني وعدد من كوادر لوالالسيدات، 

  .عتقالاالدون ت حال التي األوقاف، وسط هتافات التهليل والتكبير االحتجاجية

الحقت عناصر شرطة االحتالل فتاتين مقدسيتين قرب مسجد قبة الصخرة  -
باألقصى المبارك، بسبب رفع أصواتهن بالتكبير والتهليل خالل جوالت 

 حيث جددوا اقتحامهم للمسجد في هذا المستوطنين االستفزازية في األقصى
   .اليوم

نصارها عبر المواقع دعواتها ال" الهيكل المزعوم"كثفت جماعات من منظمات  -
 ٤/٣اإلعالمية إلى المشاركة في اقتحامات مكثفة ستقودها يومي األربعاء 

 إلى المسجد األقصى المبارك إلقامة احتفاالت خاصة بعيد ٥/٣والخميس 
  .اليهودي فيه" البوريم"المساخر 

اعتقلت سلطات االحتالل ثمانية مقدسيين من البلدة القديمة والطور في  -
 .تلة بعد مداهمة منازلهمالقدس المح
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٣/٣/٢٠١٥  

، اقتحامها للمسجد "الهيكل المزعوم" من منظمة واصلت جماعات يهودية -
األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من عناصر 
الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، ووسط تواجد عدد كبير من المصلين 

 قوبلتازية في أرجاء المسجد جوالت استفز ونفذت .وطلبة مجالس العلم
  .بهتافات التكبير والتهليل االحتجاجية من المصلين

' البوريم'شرعت منظمات يهودية مختلفة باالستعداد لالحتفال بعيد المساخر  -
بمسيرات مصغرة حول بوابات  حيث قامت التلمودي في القدس القديمة

  .األقصى المبارك

شاب علي بسام من قرية العيزرية اعتقلت قوات االحتالل شابين أحدهما ال -
شرقي القدس بعد مداهمة منزليهما، وسلمت بالغات آلخرين بمراجعة 

 .المخابرات

 

٤/٣/٢٠١٥  

اليهودية منظمات المجموعات صغيرة من المستوطنين ومن أنصار دأبت  -
ٍم المسجد من باب المغاربة بحراسات مشددة وانتشار ااقتحالمختلفة على 

ل الخاصة في األقصى خالل جوالت المستوطنين واسع لشرطة االحتال
  . التي يرأسها في معظم األحيان حاخامات يهوداالستفزازية

عات اليهودية بصيحات وجملهذه الم المصلون وطلبة مجالس العلم ويتصدى -
 الحضور الكبير والمكثف  ويحبط، االستفزازيةوهتافات التكبير خالل جوالتهم

يهودية الجماعات تلك الالمبارك، تنفيذ ُللمصلين في المسجد األقصى 
في حين . اتهم وأعيادهم اليهودية مناسبتخصمخططات وفعاليات تلمودية ل
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 وبطاقات عدد واصل شرطة االحتالل احتجاز بطاقات النساء من كل األعمارت
  . اليههم على بوابات المسجد خالل دخولمن الشبان

ت تتم بشكل شبه يومي، ويرافق وقد تكررت هذه االقتحامات منذ فترة وال زال -
هذه االقتحامات مشادات واحتجاجات من قبل المصلين والمرابطين والمرابطات 
الذين يتعرضون لالعتقال واالبعاد عن المسجد األقصى إضافة إلى فرض 

  .غرامة مالية عليهم

  .ولذلك سنقتصر في هذا التقرير ذكر أهم محاوالت االقتحام* 

المزعوم الذي يتواجد بالقدس القديمة ببناء " الهيكلمعهد "قام ما يسمى بـ  -
بمقاييسه الطبيعية، وتم افتتاح المبنى وعرضه أمام " مذبح الهيكل"جديد لـ 

  . الجمهور اإلسرائيلي

تعرضت بعض بيوت حي وادي حلوة في سلوان للتشققات واالنهيارات في  -
 اإلسرائيلي أسفل جدران المنازل نتيجة الحفريات التي تجريها سلطات االحتالل

  . حي وادي حلوة

أمل "السيدة " محمد الشاويش"اعتقلت قوات االحتالل والدة األسير المقدسي  -
أثناء زيارتها له في سجن النقب الصحراوي بذريعة العثور على " الشاويش

  . هاتف محمول بحوزتها

منعت السلطات البريطانية نشر إعالن للحكومة اإلسرائيلية في صحيفة  -
نية النه يظهر البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة على أنها جزء بريطا

 .من إسرائيل

  

٥/٣/٢٠١٥   

ً مستوطنا المسجد االقصى المبارك وأدى بعضهم طقوسا ٥٦اقتحم نحو - ً
  .تلمودية في باحاته
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٧/٣/٢٠١٥   

نكلت أجهزة أمن االحتالل اإلسرائيلي بعائلة الشاب محمد محمود الساليمة  -
ًا عند اقتحامها منزل العائلة بحي راس العامود ببلدة سلوان لتنفيذ عام) ٢٢(

ابنهم محمد عملية دهس بحي الشيخ جراح وأصيب خاللها بجراح وصفت 
بالخطيرة، وقامت القوات االسرائيلية باحتجاز والده وشقيقه في مركز التحقيق 

  ".المسكوبية"واالعتقال 

ًعاما من سكان ) ٦٣(ود القاق هاجم عدد من المستوطنين الحاج أحمد محم -
ًحي سلوان المقدسي وقاموا بضربه ضربا مبرحا تسبب في إصابة عينه، وذلك  ً

  .أثناء عودته من صالة العصر في المسجد األقصى

ًعن تجديد بلدية االحتالل بالقدس المحتلة مشروعا " هآرتس"كشف موقع  -
ًقديما مثيرا للجدل والصراع يتضمن إقامة   البلدة القديمة من فوق" تلفريك"ً

  ".العاد"القدس المحتلة بالتعاون مع الجمعية االستيطانية 

 

٨/٣/٢٠١٥   

اندلعت اشتباكات بين عناصر االحتالل وشبان مقدسيين في حي راس العامود  -
  .استخدم جنود االحتالل خاللها القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع

ًعاما أثناء ) ١٦(ة سجى الرازم اعتقلت قوات االحتالل الطفلة المقدسي -
  .مغادرتها المسجد األقصى من باب المجلس

  

٩/٣/٢٠١٥  

اعتقلت شرطة االحتالل، المقدسية هنادي الحلواني أثناء خروجها من المسجد  -
  . عبر بوابة باب السلسلةاألقصى المبارك



       
٤٠

جدد المستوطنون اليهود، اقتحامهم للمسجد األقصى من باب المغاربة  -
 جوالت استفزازية في وانفذ و.مشددة من شرطة االحتالل الخاصةبحراسات 

األقصى وسط احتجاجات المصلين وطلبة مجالس العلم بصيحات وهتافات 
  .التكبير

قررت محمكة االحتالل ابعاد المقدسية عبير عودة عن المسجد األقصى لمدة  -
نين شهرين ودفع غرامة مالية بمبلغ ألف شيقل بتهمة عرقلة دخول المستوط

" القشلة"للمسجد االقصى، كما حولت عدداً من المرابطين إلى مركز شرطة 
واعتقلت قوات االحتالل سبعة مقدسيين بعد مداهمة منازلهم في . للتحقيق

  .قرية الطور شرقي القدس

شرعت جرافات االحتالل مدعومة بقوة عسكرية بهدم جزء من الجدار الفاصل  -
رابي في اراضي المواطنين قرب مطار المحيط بمدينة القدس، وشق طريق ت

قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة مما أدى إلى اندالع مواجهات بين الشبان 
 .العرب وجنود االحتالل

 

١٠/٣/٢٠١٥  

اليهودية، المسجد األقصى ' طالب ألجل الهيكل'اقتحمت عناصر من منظمات  -
، وقد  الخاصةمن باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل

المزعوم، ' الهيكل'ُ رسم عليها أجزاء من ةأحد مرشدي المستوطنين الفتحمل 
هذه وقامت ؛ 'مكان األقصى' الهيكل' شروحات لمرافقيه حول خرافة وقدم

  .المجموعات بجوالت استفزازية في مرافق المسجد

اإلسرائيلية عن قيام شرطة االحتالل بإعداد قوائم " هآرتس"كشفت صحيفة  -
تتضمن أسماء مقدسيين متهمين بـ " القوائم السوداء"أطلقت عليها اسم 

لتسلمها لببلدية االحتالل ومؤسسات أخرى لتنفيذ إجراءات " قضايا أمنية"



       
٤١

عقابية ضدهم أو ضد أسرهم، ويتضح أن معظم اسماء الذين وردوا في هذه 
ية القوائم هم اشخاص اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في مظاهرات احتجاج

  .على المقتحمين

ًهدمت جرافات االحتالل بركسا للدواجن واألغنام في قرية العيساوية ومغارة  -
  . شجرة مثمرة٦٠يعيش بها مقدسي وعائلته، وخلعت 

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي واألعيرة المطاطية خالل  -
مواجهات في حي كفر عقب شمال مدينة القدس بين الشرطة االسرائيلية 

 .الشبان العربو

  

١١/٣/٢٠١٥  

ً عنصرا من قوات ما يسمى ٣٥  اضافة الىاقتحم عشرات المستوطنين اليهود -
اإلسرائيلية، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية ' حرس الحدود'

 وهو أحد المستوطنينت الشرطة بأمسك، وقد وحراسة شرطة االحتالل الخاصة
 خارج واخرجتهداء صالة تلمودية في المسجد،  أمتنكر بزي سائح وهو يحاول

  .المسجد المبارك

 "زينة عمرو"ُمنعت شرطة االحتالل المعلمة بمجالس العلم باألقصى السيدة  -
ٍمن دخول المسجد األقصى، وطلبوا منها تسليم نفسها لمركز تابع لشرطة  ٍ

ت قبل ًاالحتالل قرب باب السلسلة بالقدس القديمة؛ علما أن السيدة زينة أنه
 كما تم اعتقال خمس مرابطات .يومين فقط فترة إبعادها عن المسجد األقصى

  .أثناء خروجهن من المسجد

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات االحتالل في قريتي الطور والعيساوية  -
  .بالقدس المحتلة



       
٤٢

وزوجته خالل تواجدهما " أشرف حسن"اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر  -
 .سجد األقصى المباركفي الم

 

١٢/٣/٢٠١٥   

أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عدة شوارع وطرقات رئيسية في مدينة  -
القدس لتمكين بلدية االحتالل اإلسرائيلية من إقامة ماراثون رياضي تهويدي 

  .في القدس الشرقية

إن الحكومة اإلسرائيلية : (الحقوقية اإلسرائيلية" السالم اآلن"قالت حركة  -
" الرويضي"االستيطانية في االستيالء على منزل عائلة " العاد"ساعد جمعية ت

  ).في بلدة سلوان مدعية أن هذا المنزل يعتبر أمالك غائبين

في مدينة القدس المحتلة " اللجنة المحلية للتخطيط والبناء"أقرت ما تسمى بـ  -
مدينة الواقعة في " راموت" وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ٤٩إقامة 
  .القدس

ً عنصرا من الوحدات الخاصة اإلسرائيلية اقتحام ٣٥ً متطرفا و٣٠واصل نحو  -
المسجد األقصى المبارك وقاموا بجوالت مختلفة في ساحاته ضمن ما يسمى 

  ".السياحة الخارجية والجوالت العسكرية"بحسب زعمهم 

  

١٣/٣/٢٠١٥   

ض في الجسم أصيب الشاب أحمد محمد أبو طاعة بجروح في الوجه ورضو -
بالقدس ) ١(إثر اعتداء مستوطن عليه قرب تمثال األبيض في شارع رقم 

  .المحتلة

  



       
٤٣

١٤/٣/٢٠١٥   

ًعاما أثناء ) ١٦(اعتقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الفتى عبادة أبو غربية  -
  .مروره من حاجز قرب مفرق جبع شمال القدس

  

١٥/٣/٢٠١٥  

 في بحجة مشاركتها)  سنوات١٠(عمرها  قوات االحتالل على طفلة اعتدت -
 المسجد بهتافات التكبير؛ وااقتحم الذين التصدي لمجموعة من المستوطنين

كما اعتدت على أحد حراس المسجد، خالل محاولته تخليص الطفلة من أيدي 
  .، واحتجزت طفلتين أخرتينجنود االحتالل

 من عصابات المستوطنين اقتحامها  مجموعات صغيرة ومتتاليةاستأنفت -
  .للمسجد األقصى من باب المغاربة، بحماية وحراسة شرطة االحتالل الخاصة

طلبة  طالب من ٦٠٠ حافالت تقل ١٠منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي  -
مدارس قرية صور باهر في القدس المحتلة من الوصول إلى المسجد األقصى 

  .قامت بنصب حواجز عسكرية على مداخل القريةوالمبارك، 

االحتالل إبعاد سيدة مقدسية وثالث فتيات قاصرات من سكان  شرطة قررت -
ً يوما؛ بسبب المشاركة في تكبيرات ١٥القدس عن المسجد األقصى لمدة 

االحتجاج ضد المستوطنين في األقصى؛ وذلك بعد اعتقالهن خالل خروجهن 
في باب ' القشلة'من بوابات المسجد وتحويلهن إلى مركز توقيف وتحقيق 

  .دس القديمةالخليل بالق

اعتقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي شابين من قرية العيساوية بعد مداهمة  -
  .منزليهما، وبعد أن وضعت حواجز عسكرية على مداخل القرية



       
٤٤

سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي المحامي المختص بشؤون القدس  -
دينة ًقرارا يقضي بمنعه من وصول م" خالد زبارقة"والمسجد األقصى المبارك 

 . القدس بشكل كامل لمدة ستة أشهر

  

١٦/٣/٢٠١٥  

اعتقلت شرطة االحتالل الخاصة، سيدة مقدسية، خالل خروجها من أحد  -
ٍأبواب المسجد األقصى المبارك؛ وتم اقتيادها إلى مركز تابع لشرطة االحتالل  ٍ

  .في المدينة

 بحماية جدد المستوطنون اليهود، اقتحامهم للمسجد األقصى من باب المغاربة -
مشددة من شرطة االحتالل الخاصة، ومن خالل مجموعات صغيرة متالحقة، 

  .تصدت لهم المرابطات في المسجد بهتافات التكبير االحتجاجيةو

اقتحمت قوات االحتالل برفقة مستوطنين وعناصر من حرس الحدود منزل  -
في عقبة الخالدية بالقدس إلجبار العائلة على إخالء " صب لبن"عائلة 

  .نزلهام

ًعاما بعد استدعائه ) ٢٣(اعتقلت سلطات االحتالل الصحفي إسالم سالم  -
  .جنوب بيت لحم" عتسيون"لمقابلة المخابرات اإلسرائيلية في مستوطنة 

اعتقلت سلطات االحتالل ست مقدسيين من قرية العيساوية ومنطقة راس  -
 .العامود

  

١٧/٣/٢٠١٥  

 " موشيه فيجلن"نهم نجل المتطرف  ومن بيجدد المستوطنون، اليوم األربعاء، -
قتحامهم للمسجد األقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة ا



       
٤٥

 ّ احتج المصلون وطلبة حلقات العلم بهتافات التكبير والتهليلمااالحتالل، في
  .على محاولة المستوطنين اقتحام المسجد

حام قرية اعتقلت سلطات االحتالل ستة نشطاء فلسطينيين وأجانب بعد اقت -
  .بوابة القدس في بلدة أبو ديس شرق المدينة

اعتقلت سلطات االحتالل الشاب محمد ذيب من سكان الجليل أثناء تواجده في  -
 .المسجد األقصى

  

١٨/٣/٢٠١٥  

ٍاستولت مجموعة من المستوطنين اليهود، على عقار سكني في حي وادي  -
القرب من البؤرة حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك يقع ب

  .'مدينة داوود'االستيطانية األكبر في المنطقة؛ والتي يطلق عليها اسم 

 أعداد كبيرة من تويعود العقار إلى عائلة المالحي المقدسية، في حين تواجد -
 عناصر شرطة وحرس حدود االحتالل لتأمين استيالء المستوطنين على العقار

ٕواب واغالق النوافذ ومنع أهالي الحي بعد اخراج محتوياته وتغيير أقفال األب
ًعلما بأن جمعيات استيطانية استولت قبل شهور  .من الوصول إلى المكان

على مجموعة من منازل المواطنين في الحي ذاته؛ والذي يعتبر األقرب إلى 
 .الجدار الجنوبي للمسجد األقصى

ياء اعتقلت سلطات االحتالل خمسة مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في أح -
  .متفرقة في القدس المحتلة

أزالت بلدية االحتالل في القدس الكشك الخاص ببيع الصحف والمجالت  -
 .الذي توفي قبل ثالثة أسابيع" عمير دعنا"للمرحوم الحاج 

  



       
٤٦

١٩/٣/٢٠١٥   

اثناء خروجها من باب " سناء الرجبي"اعتقلت سلطات االحتالل المواطنة  -
المبارك، كما اعتقلت أربع فتيان من األسباط أحد أبواب المسجد األقصىى 

مهدي حاتم أبو : سكان القدس القديمة وحي بيت حنينا شمال المدينة وهم
ًعاما أثناء تواجده في حي القرمي بالبلدة القديمة، ومصطفى ) ١١(عصب 

) ١٩(ًعاما، والشاب نور كستيرو ) ١٨(ًعاما، ومحمد قرش ) ١٧(أبو هدوان 
  .اًعاما من سكان حي بيت حنين

  .ً مستوطنا المسجد األقصى المبارك١٦اقتحم  -

متر مربع لعائلة ) ١٢٠٠(قام المستوطنون باالستيالء على أرض مساحتها  -
  .في حي وادي حلوة وقامت جرافة االحتالل بعملية تنظيف األرض" شعبان"

  

٢١/٣/٢٠١٥   

مددت محكمتا الصلح والمركزية اإلسرائيليتين توقيف ثمانية مقدسيين وأفرجت  -
  .عن تسعة آخرين

  

٢٢/٣/٢٠١٥  

ُاعتقلت شرطة االحتالل الخاصة، المسن راجي أبو الحمص من سكان قرية  -
 وسط القدس خالل خروجه من المسجد األقصى من جهة باب العيساوية

السلسلة؛ واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف؛ كما اعتقلت الشاب محمد أبو 
  .غربية قبالة باب السلسلة

 خالل خروجهم من المسجد األقصى من جهة باب اعتدى مستوطنون -
ُالسلسلة على عدد من السيدات المبعدات عن المسجد األقصى بالضرب 
والركل باألرجل، والشتائم وسكب شاي عليهن أمام أعين ومراقبة قوات 



       
٤٧

، فيما واصلت سلطات االحتالل احتجاز بطاقات الشبان والنساء االحتالل
  . بوابات المسجد خالل الدخول إليهوالفتيات من كل األعمار على

 اقتحموا المسجد األقصى المبارك، اليوم األحد، من ً مستوطنا١٢٠أكثر من  -
باب المغاربة بمجموعات صغيرة ومتتالية وبحراسات مشددة من عناصر 

 .الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

ثوري اعتقلت قوات االحتالل طفلين مقدسيين بعد مداهمة منزليهما في حي ال -
  .بسلوان

حسام ونمر "ًهدمت سلطات االحتالل منزال قيد االنشاء تعود ملكيته لألشقاء  -
 .في قرية أبو غوش شمال غربي القدس" ومصطفى ويوسف إبراهيم

  

٢٣/٣/٢٠١٥  

سيدة مقدسية قرب باب السلسلة، من أبواب المسجد،   شرطة االحتاللالحقت -
  المقتحمون للمسجدطنونمستوالوساد المنطقة توتر شديد حينما حاول 

 ًالتقاط صور للسيدات المبعدات والمرابطات على بوابة األقصى، فضال عن
حركات استفزازية قام بها المستوطنون، لليوم الثاني، بحق النساء والفتيات 

  .المعتصمات والمبعدات عن المسجد

  وثالثةاعتقلت شرطة االحتالل الخاصة، السيدة المقدسية عايدة الصيداوي، -
  . من المسجد األقصى المباركمثناء خروجهمرابطين أ

 عن "محمد أبو غربية"إبعاد الشاب المقدسي ' الصلح'قررت محكمة االحتالل  -
ٍ شيقل كشرط ٥٠٠المسجد األقصى المبارك عشرة أيام وكفالة مالية بقيمة 

  .ًلإلفراج عنه، علما أنه اعتقل من بوابة األقصى يوم أمس األحد

كما . االحتالل مقدسيين بعد مداهمة منزليهما في العيساويةاعتقلت سلطات  -
اعتقلت أربع شبان واعتدت على آخرين بالضرب في بلدة الجديرة شمال غرب 



       
٤٨

القدس، أثناء اللعب في ساحات المسجد األقصى المبارك واعتقلت منهم ستة 
  .أطفال

م إداري سلمت بلدية االحتالل اإلسرائيلي المقدسي وليد عبد الرازق أمر هد -
  .لمنزله في سلوان

ِجرفت آليات بلدية االحتالل اإلسرائيلي أرضا تابعة لوزارة األوقاف اإلسالمية  - ً
 .في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

  

٢٤/٣/٢٠١٥  

اهللا  صلى –تطاول أحد عناصر شرطة االحتالل الخاصة على النبي محمد  -
شاعة أجواء  في إمما تسببالمسجد األقصى المبارك،   في– ليه وسلمع

التوتر الشديد في المسجد؛ وتجمهر المصلون وطلبة مجالس العلم، الذين 
  .شرعوا بهتافات التكبير االحتجاجية

واصلت شرطة االحتالل احتجاز بطاقات الفتيات والنساء من كافة األجيال،  -
خالل دخولهن إلى المسجد؛ في حين أوقفت عناصر من قوات االحتالل 

 تفحصترع القدس القديمة خالل سيرهم باتجاه األقصى والشبان في شوا
 .بطاقاتهم الشخصية

ً يوما؛ بسبب ١٥أبعدت شرطة االحتالل شابة مقدسية عن المسجد لفترة  -
 .المشاركة في تكبيرات االحتجاج ضد اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى

بلدة قررت إبعاد سيدتين مقدسيتين عن المسجد األقصى المبارك والكما  -
وكانت  .ٍالقديمة بالقدس المحتلة، من أصل أربع نساء؛ كشرط لإلفراج عنهن

قوات االحتالل قد اعتقلت النساء األربع أثناء خروجهن من المسجد األقصى، 
  .بادعاء إثارة الشغب والتكبير أثناء اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى
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 ساعة، ونقلتهما إلى ٢٤مددت سلطات االحتالل اعتقال سيدة وفتاة لمدة  -
   .سجن الرملة للمثول في اليوم التالي أمام المحكمة

اعتدت شرطة االحتالل اإلسرائيلي على الشاب المقدسي هشام حرحش بعد  -
وقد . مخالفة سيارته في منطقة وادي الجوز الصناعية بالقدس المحتلة

 انتشرت الشرطة في أحياء وادي الجوز والطور وشرعت بتحرير مخالفات
  .لمركبات المواطنين وتصوير محال تجارية

ًاحتجزت قوات االحتالل طالبا من مدرسة سلوان اإلبتدائية للبنين خارج  -
  .مدرسته ثم أفرجت عنه بعد احتجاج المدرسين

في تقرير صحفي عن حفريات واسعة " كيوبرس"كشف المركز اإلعالمي  -
د أبواب البلدة ومبنى عميق أسفل قلعة القدس، بالقرب من باب الخليل أح

وأفاد المركز أن . القديمة في القدس المحتلة، في الجهة الغربية منها
ًالحفريات وصلت إلى عمق نحو خمسة عشر مترا، وكشفت عن مبنى عميق 
ًيصل طوله إلى نحو ثمانين مترا، ويحتوي الموقع حجارة وقناطر عظيمة 

ترة العربية القديمة وقنوات مائية ويؤكد المركز أنها موجودات أثرية من الف
  .ومن الفترات اإلسالمية المتعاقبة

علقت طواقم بلدية االحتالل اإلسرائيلية أوامر هدم إدارية على خمسة منازل  -
سكنية منها ما هو قديم ومنها ما هو قيد االنشاء ومنها ما هو حديث، 

ً يوما لالعتراض على ذلك وقد وزعت أوامر الهدم ٣٠وأمهلت أصحاب المنازل 
ي أحياء عين اللوزة وبئر أيوب في بلدة سلوان من قبل موظفو بلدية ف

 .االحتالل وحراسة الجيش والشرطة اإلسرائيلية

  



       
٥٠

٢٥/٣/٢٠١٥   

اقتحم مستوطنون المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة  -
شرطة االحتالل وتصدى لهم حراس المسجد األقصى عندما حاول 

ر تلمودية بالقرب من باب الرحمة، وقد ارتدى أحد المستوطنون أداء شعائ
 .المستوطنين خالل اقتحامه المسجد مالبس دينية

أبعدت سلطات االحتالل ستة أطفال مقدسيين عن المسجد األقصى المبارك  -
  . يوما١٥مدة 

اعتقلت قوات االحتالل شابين مقدسيين بذريعة االشتباه بهما بضرب مستوطن  -
كما اعتقلت خمسة مقدسيين من . بلدة القدس القديمةقرب باب العامود شمال 
 .أحياء متفرقة في المدينة

أعلنت شركة حكومية إسرائيلية تابعة مباشرة لمكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلي  -
عن االنتهاء من بناء عشرات وحدات الحمامات " صندوق إرث المبكى"وتسمى 

فتتاحها أمام الجمهور، المتنوعة لمختلف االستعماالت، ولجميع األجيال، وا
، وهي المنطقة الواقعة "أم البنات"ًوذلك في المنطقة المعروفة تاريخيا بجسر 
  .ًغربي المسجد األقصى قريبا من حائط البراق

 

٢٦/٣/٢٠١٥   

اعتقلت قوات االحتالل فتاة مقدسية أثناء خروجها من باب القطانين احد  -
بعة مقدسيين بعد مداهمة كما اعتقلت أر. أبواب المسجد األقصى المبارك

  .منزلهم في القدس

  .اقتحم ستة مستوطنين المسجد األقصى المبارك -
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٢٧/٣/٢٠١٥   

سلمت سلطات االحتالل اإلسرئيلي األسير المقدسي المحرر صالح حموري  -
ًقرارا عسكريا بمنعه دخول الضفة مدة ستة أشهر وذلك بعد أن استدعته لمقر 

  .التحقيق في المسكوبية

ستوطنون وشرطة االحتالل على المسيرة السنوية للعودة إلى قرية اعتدى م -
  .لفتا المهجرة غرب القدس المحتلة

  

٢٨/٣/٢٠١٥  

أداء طقوس تلمودية أمام باب بمجموعة من المستوطنين اليهود، قامت  -
 عدد من المواطنين من ىتصد و)أحد أبواب المسجد األقصى المبارك(الحديد 

  . لهذه المجموعة بالتهليل والتكبيرلقدس المحتلةسكان البلدة القديمة في ا

  

٢٩/٣/٢٠١٥   

  .جددت مجموعات من المستوطنين اقتحامها للمسجد األقىصى المبارك -

" أبو ماهر دعنا"أجبرت بلدية االحتالل في القدس القديمة المواطن المقدسي  -
  .على هدم غرفة من منزله في القدس القديمة

قرب باب السلسلة ومرابطة مقدسية أثناء اعتقلت قوات االحتالل شابين  -
كما اعتقلت اثنين من األشقاء المقدسيين بعد . مغادرتها المسجد األقصى

  .اقتحام منزلهما في بلدة سلوان

  

٣٠/٣/٢٠١٥   

اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مقدسيين واعتدت على آخرين خالل قمعها  -
 . ليوم األرض٣٩مسيرة احتجاجية انطلقت وسط مدينة القدس في الذكرى 
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تصدى عشرات المرابطين القتحام المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقصى  -
  .من جهة باب المغاربة

اعتقلت قوات االحتالل عشرة مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في مناطق مختلفة  -
  .من القدس المحتلة

حيم عبد الر"ًاصدر وزير جيش االحتالل قرارا يقضي بتحويل األسير المقدسي  -
  .ًعاما إلى االعتقال اإلداري لمدة ثالثة أشهر) ٣٠" (خليل عباسي

  

٣١/٣/٢٠١٥   

شرعت آليات وجرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس منذ ساعات الصباح  -
بحي وادي الجوز " الحسبة"بهدم جدر استنادية ومنازل وأسوار في منطقة 

ي الفلسطيني لصالح قرب سور القدس التاريخي، بهدف إزالة الطابع العرب
  .إقامة مشاريع تخدم استراتيجية تهويد المدينة

خالد ومحمد "هدمت جرافات االحتالل أساسات لمنزلين تعود ملكيتهما لألشقاء  -
في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، كما هدمت أجزاء من " وسمير العباسي

شريف "منزل وبركسات في حي واحي الجوز تعود ملكية المنزل للشقيقين 
  ".هاني طوطح"وملكية البركسات للمقدسي " ونور عمرو

قامت سلطة الطبيعة التابعة لالحتالل باقتحمام المنازل والمحالت التجارية في  -
  .بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى

اعتقلت قوات االحتالل مرابطة أثناء توجهها إلى المسجد األقصى من جهة  -
  .نين باقتحام المسجدباب األسباط، بينهما سمحت للمستوط

  



       
٥٣

١/٤/٢٠١٥  

نشرت منظمات الهيكل المزعوم على مواقعها اإلعالمية ومواقع التواصل  -
 إعالنات لجمهور ١/٤ االجتماعي، الليلة الماضية وصباح اليوم األربعاء

المستوطنين للمشاركة في أداء شعائر وطقوس تلمودية وصالة عيد الفصح 
  .هك ليلة الجمعة القادمالعبري في المسجد األقصى المبار

 نيتها إقامة صالة عيد عنكشفت إعالنات الجمعيات الصهيونية المتطرفة وقد  -
الفصح العبري في مسجد قبة الصخرة بالمسجد األقصى يوم الجمعة القادم ما 

 ليلة عيد الفصح حسب التقويم العبري الموافق ١٢ -  ٩ بين الساعة
٢٠١٥\٤\٣.  

 بإدخال األدوات الخاصة بطقوس بالسماح لهاوطالبت الجمعيات الصهيونية  -
الصالة والشعائر؛ من بينها مادة مشتعلة، وسكين للذبح، وأخشاب أو عصي، 
ّوخروف، وحددوا مكان إقامة الطقوس في خارطة مرفقة للمكان وخطوا 

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

محاولة مستوطن يهودي التسلل إلى المسجد  حراس المسجد األقصى أحبط -
، وكان المستوطن ضمن خمسين من )المجلس(األقصى من باب الناظر 

  .المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقصى المبارك صباح هذا اليوم

تمركزت قوات عسكرية إسرائيلية عند مفرق بلدة الطور المطل على مدينة  -
لمركبات الفلسطينية المارة وتعطيلها القدس صباح اليوم وباشرت بإيقاف ا

وتحرير مخالفات مالية بحقها في إطار خطوة استفزازية تهدف للتضييق على 
  .المواطنين المقدسيين

اعتقلت قوات االحتالل ثمانية مواطنين مقدسيين خالل اقتحام منازلهم في  -
 .مناطق مختلفة من القدس المحتلة

  



       
٥٤

٢/٤/٢٠١٥  

طنين، ومجندات في جيش االحتالل بلباسهن اقتحمت مجموعات من المستو -
العسكري، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات شرطية معززة 

   .ومشددة

غربي القدس، اليوم الخميس فرض الحبس ' الصلح'قررت محكمة االحتالل  -
ٕ أشخاص مقدسيين، وابعادهم عن المسجد األقصى المبارك ٥المنزلي على 

وشملت قرارات اإلبعاد والحبس  .ى الثاني من أيار القادم، حتً يوما٣٠مدة 
يوسف أبو "، و"محمد ركن"، و"فادي الجعبة"، و"سفيان جاد اهللا": المنزلي
  ."جهاد طه"، و"شوشة

ًأطلقت بلدية االحتالل في القدس قطارا خفيفا لنقل السياح من منطقة باب  - ً
  .ًاود وصوال لحائط البراقًالخليل مرورا بالبلدة القديمة باتجاه باب النبي د

ّعلق مستوطنون دعوات على أحد أبواب األقصى المبارك تطالب المسلمين  -
  ".الفصح اليهودي"باخالء المسجد إلقامة طقوس يهودية عشية عيد 

  

٣/٤/٢٠١٥   

علقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي السماح لعشرات الغزيين بالمغادرة للصالة  -
  .جة األعياد اليهوديةفي المسجد األقصى المبارك بح

  

٤/٤/٢٠١٥   

ًقمعت قوات االحتالل مؤتمرا صحفيا فلسطينيا كان منوي عقده على درجات  - ً ً
  .باب العامود وسط مدينة القدس

ًعاما في ) ٢٧" (هاني شويكي: "اعتقلت قوات االحتالل خمسة مقدسيين منهم -
  .حي عين اللوزة ببلدة سلوان



       
٥٥

٥/٤/٢٠١٥  

المستوطنين اليهود باقتحامات جديدة للمسجد شرعت مجموعات من عصابات  -
األقصى المبارك منذ ساعات صباح اليوم األحد، من باب المغاربة، تزامنا مع 

  .اليوم األول لعيد الفصح العبري

الفصح ' مجموعة يهودية عن سلسلة من الفعاليات الخاصة بعيد أعلنت -
المزعوم ' لهيكلأمناء ا'في المسجد األقصى، فيما دعت منظمات ' التلمودي

إحدى (نيتها تنظيم مسيرة كبرى قبل ظهر اليوم، تنطلق من باب الخليل 
  .باتجاه األقصى) البوابات الرئيسية للقدس القديمة

نشرت قوات وشرطة االحتالل أعدادا كبيرة من عناصرها في المدينة المقدسة،  -
ر دوريات وتحديدا في البلدة القديمة ومحيط المسجد األقصى، فضال عن تسيي
 .راجلة داخل البلدة، وأخرى محمولة وخيالة في محيط القدس القديمة

  

٦/٤/٢٠١٥  

اقتحمت مجموعات صغيرة من المستوطنين منذ ساعات الصباح المسجد  -
األقصى، بحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 

حتفاالت خاصة طلقت إلقامة فعاليات واأُواالحتالل، استجابة للدعوات التي 
  .داخل المسجد' الفصح العبري'بعيد 

فيما واصلت شرطة االحتالل احتجاز بطاقات الشبان والنساء والفتيات من  -
كافة األجيال على بوابات المسجد إلى حين خروج أصحابها منه كما واصلت 

  .النساء المبعدات عن األقصى اعتصامهن بالقرب من بواباته

ًعاما اليوم ) ٣٨" ( محمد رجائي أحمد شرفاشادي"دخل األسير المقدسي  -
 . داخل سجون االحتالل١٤عامه االعتقالي الـ 
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٧/٤/٢٠١٥   

خالل اقتحام منزله في " محمد أحمد عبيد"اعتقلت قوات االحتالل المقدسي  -
من " سمير شقير"كما اعتقلت المواطن . قرية العيساوية شمال شرق القدس

سة مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في منزله في قرية سلوان، واعتقلت خم
  .أحياء متفرقة من مدينة القدس

أثناء خروجها من المسجد " إخالص رعود"اعتقلت قوات االحتالل المرابطة  -
  .األقصى المبارك

  

٨/٤/٢٠١٥   

المزعوم أثناء اقتحامهم للمسجد األقصى " جماعات الهيكل"حاول أفراد من  -
اليهودي، وقد تمكن المصلون " الفصح"إقامة فعاليات واحتفاالت خاصة بعيد 

  .ولليوم الثالث على التوالي من احباط مخططات تلك الجماعات

في رسالة " أفيعاد ويسلي" "االئتالف من أجل الهيكل"طالب رئيس ما يسمى  -
" منظمات الهيكل"عاجلة بعثها إلى قائد شرطة لواء القدس بالسماح ألعضاء 

ًته كنيسا يهوديا ومكانا مقدسا لهمبدخول مصلى المدرسة التنكزية بصف ً ً ً.  

حمزة : "اعتدت شرطة االحتالل على حارسين من حراس المسجد األقصى هم -
، أثناء محاولتهما الدفاع عن فتاة اعتدت عليها "حسام مرمش"، و"النبالي

  .شرطة االحتالل بالضرب عند أحد أبواب المسجد األقصى

 

٩/٤/٢٠١٥  

ذ عدة أيام من قبل مجموعات صغيرة من تكررت محاوالت االقتحامات من -
ادت المسجد األقصى المبارك أجواء من التوتر المستوطنين والحاخامات وس

الشديد، بعد اعتداء عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل على 
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 أجبر شرطة  مما.المصلين الذين تصدوا القتحامات المستوطنين للمسجد
ستوطنين إلى اختصار جوالتهم االستفزازية، االحتالل المرافقة لمجموعات الم

   .واقتصارها على المنطقة الممتدة بين بابي المغاربة والسلسلة

  

١٠/٤/٢٠١٥   

الجمعة "فرضت سلطات االحتالل إجراءات أمنية مشددة على مسيرات إحياء  -
  .ًغدا" سبت النور"في بلدة القدس القديمة قبل يوم من االحتفاالت بـ " العظيمة

  

١١/٤/٢٠١٥   

أعاقت إجراءات االحتالل في القدس المحتلة اليوم السبت وصول عدد من  -
  ".سبت النور"المسيحيين الشرقيين للمشاركة في احتفاالت 

  

١٢/٤/٢٠١٥  

تصدى المصلون، بهتافات التكبير لمجموعات من المستوطنين اقتحمت  -
ت  واصلماِالمسجد األقصى من باب المغاربة بحراسات شرطية معززة، في

شرطة االحتالل احتجاز بطاقات النساء والفتيات من كافة األجيال خالل 
  .دخولهن للمسجد األقصى

 أحد المستوطنين على عدد من النساء المبعدات عن األقصى، والالتي اعتدى -
ودفع أحدهم نسخة من  يعتصمن بالقرب من باب السلسلة من بوابات األقصى

  .ارات سيئةالقرآن الكريم بيده، وشتم النساء بعب

ًعاما بعد ) ٣٨" (جواد برقان"اعتقلت شرطة االحتالل المواطن المقدسي  -
اقتحام منزله الكائن في بناية مخيم الصمود في حي الشيخ جراح في القدس 

 .كما قامت بمداهمة بعض منازل الحي والتأكد من هويات سكانها. المحتلة



       
٥٨

١٣/٤/٢٠١٥   

ى المبارك بمجموعات صغيرة جدد المستوطنون اقتحامهم للمسجد األقص -
  .ومتتالية تحت حماية عناصر من الوحدات الخاصة لشرطة االحتالل

اندلعت مواجهات بين شبان وقوات االحتالل في منطقة عين اللوزة، بسلوان  -
  .ومواجهات أخرى إثر اقتحام قوات االحتالل مخيم شعفاط

ع للرأي أعدته حذرت دائرة شؤون القدس الفلسطينية من خطورة نتائج استطال -
اإلسرائيلية والتي أظهرت تأييد اقتحام اليهود للمسجد األقصى " هرتسوغ"كلية 

  .وتدنيس باحاته

أغلقت سلطات االحتالل مداخل بلدة حزما الواقعة شمال شرق القدس  -
بالمكعبات اإلسمنتية وقام الجنود بتفتيش عدد من المنازل الواقعة على أطراف 

 . محالت تجاريةالبلدة ومصادرة معدات من

اعتقلت قوات االحتالل ثمانية مقدسيين بينهم أربعة أطفال من مناطق مختلفة  -
  .في القدس المحتلة

  

١٤/٤/٢٠١٥   

االستيطانية التي تنشط في مجال " إلعاد"ان منظمة " هآرتس"كشفت صحيفة  -
وأن . ًتهويد مدينة القدس تدير نفقا تحت حائط البراق بصورة غير قانونية

  .عن ذلك النفق" إلعاد"تطالب بإبعاد منظمة " عيمق شافية"منظمة 

ًسكنا له " محمد شويكي"يستخدمه المواطن " كونتينر"هدمت جرافات االحتالل  -
  .في قرية بيت حنينا شمال القدس

  .اعتقلت قوات االحتالل مقدسيين من بلدة سلوان جنوب األقصى -

اء مكونة من أربع طوابق هدمت جرافات بلدية االحتالل بناية سكنية قيد اإلنش -
  .في منطقة وادي الجوز بالقدس المحتلة
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١٥/٤/٢٠١٥  

ينفذ االحتالل سياسة العقاب الجماعي لليوم الثالث على التوالي ضد أهالي  -
قرية حزما الواقع شمال القدس المحتلة حيث صادر معدات لمحال تجارية في 

  .القرية ونصب على مدخل القرية مكعبات اسمنتية

أثناء مغادرتها المسجد األقصى " سناء الرجبي" قوات االحتالل المرابطة اعتقلت -
  .المبارك

دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس " أوري أرائيل"طالب وزير اإلسكان اإلسرائيلي  -
ًإيقاف أعمال الترميم داخل قبة الصخرة في المسجد األقصى فورا بحجة أن 

 .المزعومالترميمات من شأنها أن تتلف آثار الهيكل 

  

١٦/٤/٢٠١٥   

أثناء خروجه من المسجد " طالل الرجبي"اعتقلت قوات االحتالل المواطن  -
  .األقصى المبارك

بعد اقتحامها قرية عناتا " أبو سنينة"اعتقلت قوات االحتالل طفلين من عائلة  -
) ١٤" (محمد زيتون"ومنزل العائلة شمال القدس المحتلة، كما اعتقلت الطفل 

  . سلوان جنوبي القدسًعاما من بلدة

  

١٧/٤/٢٠١٥   

حاول متطرفون يهود إحراق خيمة البستان الواقعة في وسط بلدة سلوان مما  -
  .ًأدى إلى اعتصام عدد من أهالي البلدة احتجاجا على ذلك
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١٨/٤/٢٠١٥   

اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي على فتاتين وسيدتين مقدسيين خالل  -
ز عمره الخامسة في قرية حزما شمال شرقي محاولتها اعتقال طفل لم يتجاو

  .القدس ليتم التحقيق معه

حيي كفر (اقتحمت قوات االحتالل عدة أحياء وسط وشمال القدس المحتلة  -
ًوداهمت عددا من منازل المواطنين واعتقلت خاللها ) عقب وسمير أميس

د ًشابا خالل حمالت تفتيشها االستفزازية والتي تخللها االعتداء على أفرا
  .العائالت

  

١٩/٤/٢٠١٥   

تكررت االقتحامات اليومية للمستوطنين في المسجد األقصى المبارك بحماية  -
الوحدات الخاصة لهم اثناء االقتحام وواصل النساء وطالبات العلم التصدي 

 شرطة االحتالل احتجاز بطاقات تالتكبير، فيما واصل بهتافات نللمستوطني
  .لى المسجد األقصىالنساء والفتيات خالل دخولهن إ

وعمره " رشيد الرشق"ًأصدرت محكمة الصلح في القدس قرارا بسجن الطفل  -
ًعاما ) ١٧(وعمره " فادي الساليمة"ً شهرا، والطفل ١٥مدة ) ًعاما ونصف(

  .ً شهرا وكالهما من سكان البلدة القديمة١٢مدة 

  .ً مستوطنا باحات المسجد األقصى بحراسة شرطة االحتالل٣٣اقتحم  -

من بلدة حزما شمال " فاطمة الخطيب"تدى جنود االحتالل على المواطنة اع -
القدس مما أدى لحدوث كسر في يدها نقلت على إثره إلى مجمع رام اهللا 

  .الطبي
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قال رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين " يوم األسير الفلسطيني"بمناسبة  -
ً أسيرا مقدسيا يقبعون في سجون ٤٧٠أن ": أمجد أبو عصب" االحتالل بينهم ً

  .ً قاصرا٥٧ أسيرات و٤

  

٢٠/٤/٢٠١٥   

  .ً مستوطنا المسجد األقصى المبارك بحراسة شرطة االحتالل١١اقتحم  -

اعتقلت قوات االحتالل أربعة شبان بعد مداهمة منازلهم في بلدة سلوان جنوب  -
  .المسجد األقصى

  

٢١/٤/٢٠١٥  

لى أوسع مشاركة دعت أحزاب ومنظمات وشخصيات يهودية متعددة أنصارها إ -
 ٢٢/٤في اقتحامات متتابعة ومتتالية للمسجد األقصى المبارك يوم األربعاء 

، إحياء لذكرى قتلى 'جبل الهيكل بأيدينا' تحت عنوان ٢٣/٤والخميس 
، وجاء في "إعالن استقالل إسرائيل"أو ما يسمى  واحتالل القدس ،االحتالل

تابعة لهذه االحزاب والمنظمات أنه االعالنات التي نشرتها المواقع االعالمية ال
بعض قصص جنود االحتالل على المجموعات المقتحمة داخل سيتم عرض 

' اإلسرائيلي'المسجد األقصى، وتشغيل تسجيل صوتي لمذيع الجيش 
جبل البيت ':  ويقول١٩٦٧وهو يصرخ في المذياع عام ) موردخاي جور(

  .'ت وقف إطالق النارعلى كل القوا... جبل الهيكل بأيدينا... بأيدينا

قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، إبعاد حارس المسجد األقصى المبارك  -
من سكان القدس القديمة، لمدة عشرة أيام عن )  عاما٢٤ ("حمزة خلف"

 االحتالل للتحقيق معه بمركز بعد أن استدعته مخابرات .المسجد المبارك
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ّلقدس القديمة، بحجة سكوته في باب الخليل با' القشلة'التوقيف والتحقيق 
  . تصدي المصلين كبارا وصغارا القتحامات المستوطنينلىع

)  عاما٦٩(ّقررت محكمة االحتالل غربي القدس، إبعاد المسنين طه شواهنة  -
من قرية المكر، عن األقصى )  عاما٥٩(من مدينة سخنين وخير شيمي 

  . يوما٣٠المبارك لمدة 

  

٢٢/٤/٢٠١٥  

 من قلنسوة في أراضي عام "عمر عودة"تالل، الشاب اعتقلت قوات االح -
، من باحات المسجد األقصى المبارك واقتادته من باب السلسلة إلى ١٩٤٨

في البلدة القديمة من القدس ' بيت الياهو'مركز الشرطة التابع لالحتالل 
مدة ثالثة أشهر " صادق غيث" كما جددت اعتقال األسير المقدسي .المحتلة

  . في أواخر تموز المقبلإداري تنتهي

اقتحم مستوطنون متطرفون المسجد األقصى ونفذوا جوالت استفزازية في  -
  .مرافقه بحماية وحراسة الشرطة االسرائيلية

اقتحمت قوات االحتالل بلدة الطور وتمركزت في شارع المدارس مما أدى إلى  -
 .اندالع مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل وشبان البلدة

  

٢٣/٤/٢٠١٥  

، أمام "تامر شالعطة"، و"طاهر الشيخ خليل"اعتقلت قوات االحتالل، الشابين  -
باب السلسلة من بوابات المسجد األقصى المبارك، كما اعتدت على نساء 

بالضرب ' السلسلة'ُمبعدات عن األقصى معتصمات بالقرب من باب األقصى 
  .المبرح

  . ور شرقي القدسًاعتقلت قوات االحتالل مقدسيا ونجله في قرية الط -
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حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من شروع  -
وسط " عين الدرج"سلطات االحتالل في تنفيذ عمليات حفر نفق في منطقة 

 .ًبلدة سلوان أسفل البيوت المقدسية ويتجه شماال نحو المسجد األقصى

  

٢٤/٤/٢٠١٥  

لين من أهالي قطاع غزة، من قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي منع المص -
الوصول إلى مدينة القدس للصالة بالمسجد األقصى المبارك اليوم الجمعة، 

 باتجاه احدى 'إطالق صاروخ من قطاع غزة'وذلك ردا على ما ادعته حول 
  .البلدات اإلسرائيلية

اعتقلت قوات االحتالل شابين من قرية حزما شمال القدس المحتلة وأجبرت  -
 .محالت في القرية على إغالق محالهمأصحاب بعض ال

  

٢٥/٤/٢٠١٥   

ًعاما من سكان حي الطور ) ١٦" (ّعلي سعيد أبو غنام"استشهد المقدسي  -
وقد أطلق جنود " الزعيم"برصاص االحتالل على الحاجز العسكري اإلسرائيلي 

  .االحتالل النار عليه بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاده

ً شخصا أصيبوا بالرصاص ٢٠أن نحو : نيقال الهالل األحمر الفلسطي -
المطاطي خالل المواجهات المندلعة ببلدة الطور في القدس المحتلة إضافة 

  .ً شخصا أصيبوا بالغاز٢٥إلى 

  

٢٦/٤/٢٠١٥   

تجددت مواجهات عنيفة في بلدات وأحياء مدينة القدس المحتلة ضد قوات  -
  .قبل يوم" ّو غنامأب"ًاالحتالل اإلسرائيلي احتجاجا على استشهاد الفتى 



       
٦٤

" فادي مجدي الجمزاوي"مددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال الشاب  -
 ساعة للتحقيق معه بحادثة دهس جنود في جبل ٢٤ًعاما مدة ) ٢٧(وعمره 
  .الطور

  

٢٧/٤/٢٠١٥  

سعاد : اعتقلت شرطة االحتالل من باحات المسجد األقصى المبارك كل من -
ٕوسلوى واكرام غزاوي، واقتادتهن إلى مركز ٕعبيدية، وايمان أبو سنينة، 

في باب الخليل بالقدس القديمة ' القشلة'التحقيق والتوقيف المعروف باسم 
  . معهنللتحقيق

اغلقت سلطات االحتالل أجزاء من مدخل قرية العيساوية بالمكعبات  -
  .اإلسمنتية

محمد عويسات، : اعتقلت شرطة االحتالل شابين من حي الطور بالقدس هما -
ًكما اعتقلت عامال من بلدة الخضر أثناء تواجده في مدينة . وأحمد عويسات

  .القدس

أن قيادة شرطة لواء القدس قررت السماح للحركات " هآرتس"ذكرت صحيفة  -
في " رقصة األعالم"الدينية الصهيونية بتنظيم المسيرة التي يطلق عليها 

 .القدس

  

٢٨/٤/٢٠١٥  

 مواطنات عن المسجد األقصى المبارك قضت محكمة االحتالل، بإبعاد ثالث -
لفترات متفاوتة، بسبب مشاركتهن في التصدي القتحامات عصابات 

 إبعاد إكرام غزاوي عن :وشملت القرارات .المستوطنين للمسجد األقصى
ٕ شيقل، وابعاد سلوى غزاوي عن ٥٠٠ يوما مع كفالة ٤٥المسجد األقصى 
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كفالة، فيما أبعدت سعاد  شيقل ١٠٠٠األقصى مدة ثالثة شهور مع مبلغ 
  . كفالة شيقل١٥٠٠عبيدية لمدة أربعة شهور مع مبلغ 

ًفي جيش االحتالل عرضا لمجموعة من " لواء جوالني"نظم ما يسمى بـ  -
أسلحته عند باب الخليل في القدس ووضع مجموعة من القناصات 
والرشاشات والقواذف والبدالت العسكرية التي استخدمها لواء جوالني خالل 

  .أعماله العدوانية في غزة أمام المارة من أمام المسجد األقصى المبارك

ًعاما من مخيم شعفاط عينه اليسرى جراء ) ١٣" (زكريا جوالني"فقد الطفل  -
  .إصابته بعيار اسفنجي أسود اللون أطلقه عليه شرطي إسرائيلي

رية من البلدة القديمة في العيز" رامي ملحم"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
كما اعتقلت أربعة شبان من بلدة . شرق القدس بعد مداهمة منزله وتفتيشه

: العيساوية وسط القدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم بصورة وحشية وهم
  .محمود عبد الرؤوف، ومراد الشلودي، ومحمد عطية، وعلي محمد محمود

ور في اإلسرائيلية أن إسرائيل تنتقم من بلدة الط" معاريف"قالت صحيفة  -
  .القدس المحتلة بفرض الضرائب الباهظة ومخالفات السير

 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية ٧٧طرحت إسرائيل عطاءات لبناء  -
 .المحتلة بحسب ما أعلنته حركة السالم اآلن المناهضة لالستيطان

  

٢٩/٤/٢٠١٥  

من باب اعتقلت قوات االحتالل، الشاب المقدسي محمد الشلبي أثناء دخوله  -
السلسلة للمسجد األقصى المبارك، واقتادته إلى أحد مراكز االعتقال والتحقيق 

ًعلما بأن مجموع المعتقلين المقادسة خالل شهر نيسان  .في القدس المحتلة
 . سيدة١٤ً طفال باإلضافة إلى ٤٠ًفلسطينيا بينهم ) ١١٤(كان 
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سجد األقصى  مجموعات صغيرة من عصابات المستوطنين اليهود الماقتحمت -
من باب المغاربة بحراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 

نفذ المستوطنون جوالت مشبوهة في المسجد المبارك، وسط و .االحتالل
 .احتجاجات المصلين بهتافات التكبير والتهليل

  

٣٠/٤/٢٠١٥  

 جدد المستوطنون اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة -
  .ٍعات صغيرة ومتتالية، وبحراسات معززة من شرطة االحتالل الخاصةبمجمو

ُعدد من الحاخامات وغالة المتطرفين الذين ينشطون  مع نوّونفذ المستوطن -
جوالت مشبوهة واستفزازية، قابلها . في الدعاية ألسطورة الهيكل الثالث
  المصلون بهتافات التكبير االحتجاجية

ّ المقدسي محمد الشلبي عن المسجد األقصى أبعدت سلطات االحتالل الشاب -
ً أشهر، علما أن قوات االحتالل اعتقلته أمس خالل خروجه من ٦لمدة 

 .المسجد األقصى من باب السلسلة

  

١/٥/٢٠١٥   

ًعاما من وادي الجوز ) ١٩" (مهند شرباتي"اعتقلت قوات االحتالل الفتى  -
شهدها حي وادي الجوز، واقتادته إلى مركز التوقيف والتحقيق خالل مواجهات 

الطور وأحياء في سلوان وداخل / كما تجددت المواجهات في حي جبل الزيتون
  .البلدة القديمة

ًعاما رزما من التهديدات ) ٢٤(ّتلقى المبعد عن مدينة القدس فارس عويسات  - ً
  .من مخابرات االحتالل وأذرعه عبر هاتفه وخالل يومين متواصلين
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٢/٥/٢٠١٥   

حتالل فجر اليوم بالغات بمراجعة المخابرات لثالثة شبان بعد سلمت قوات اال -
  .اقتحام منازلهم في بلدتي العيزرية وأبو ديس شرق القدس

اعتقلت قوات االحتالل شابين من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة بعد  -
اندالع مواجهات في البلدة بالقرب من النقطة العسكرية المقامة على أراضي 

  .البلدة

  

٣/٥/٢٠١٥  

اليهودية المتطرفة المسجد ' طالب ألجل الهيكل'اقتحمت عناصر من منظمة  -
األقصى من باب المغاربة، بحراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة في 

  شرطة االحتالل

واصلت شرطة االحتالل احتجاز بطاقات النساء والشبان خالل دخولهم إلى  -
  .األقصى، لحين خروجهم منه

االحتالل خمسة مقدسيين بعد مداهمة منازلهم في أحياء راس اعتقلت قوات  -
ْكما اعتقلت عاملين . العامود وسلوان والطور وبلدة عناتا شمال شرق القدس

  .من بلدة الخضر جنوب بيت لحم

أغلق جنود االحتالل حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين القدس ورام اهللا بشكل  -
في تعطيل مصالح المواطنين مفاجئ ودون معرفة األسباب مما تسبب 

  وحركتهم

 وحدة استيطانية بالقدس ١٥٠٠تعتزم حكومة االحتالل المصادقة على بناء  -
وقد رفعت . المحتلة هذا األسبوع وفق ما أوردته القناة اإلسرائيلية العاشرة

ًاللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس مخططا بإقرار بناء هذه الوحدات 
 ".مات شلومورا"في مستوطنة 
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٤/٥/٢٠١٥  

اقتحمت أفواج من عصابات المستوطنين اليهود المسجد األقصى المبارك من  -
 تولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل توفيروباب المغاربة، 

الحماية والحراسة لهم خالل جوالتهم المشبوهة واالستفزازية في مرافق 
  .المسجد األقصى

سرائيلي بالقدس أنها أقرت مشروع استيطاني جديد كشفت بلدية االحتالل اإل -
 وحدة ١٠٠٠على أراضي السواحرة جنوب مدينة القدس المحتلة بواقع 

ًاستيطانية على أن يبدأ العمل بها فورا عبر عطاءات لشركات حكومية 
  .وشركات بناء خاصة للمستوطنين المتدينين

ة النسائية الخاصة ًظهر مؤخرا في أزقة مدينة القدس المحتلة وحدة الشرط -
والتي أوكلت لها مهمة مالحقة النساء المرابطات في المسجد األقصى ومنعهن 

وكانت . من االقتراب من المستوطنين الذين يقتحمون المسجد بشكل يومي
ًهذه الوحدة قد نصبت قبل أيام كمينا لعدد من النساء المرابطات وباغتتهن بعد 

سهن في قبضتهن بطريقة هي اشبه استدراجهن لباب السلسلة ليجدن أنف
 .بعملية اختطاف

  

٥/٥/٢٠١٥  

يهودا "أصدرت محكمة االحتالل، قرارا يقضي بالسماح للحاخام المتطرف  -
  .، بالعودة إلى اقتحام المسجد األقصى"غليك

برضوض وجروح في " محمد عسيلة"ونجله " ربيع عسيلة"أصيب المواطن  -
هما بينما كانا في منزلهما في العين جسدهما بسبب اعتداء قوات االحتالل علي

 .الفوقة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى
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٦/٥/٢٠١٥  

اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد األقصى من باب المغاربة ونفذت  -
جوالت مشبوهة واستفزازية في مرافق المسجد بحماية وحراسة مشددة من 

مع قرار محكمة الصلح االسرائيلية ًشرطة االحتالل الخاصة، وقد تم ذلك تزامنا 
بدخول المسجد مرة واحدة في الشهر مما أدى إلى " غليك"بالسماح للمتطرف 

وقد هاجمت شرطة االحتالل للنساء اللواتي تصدين بالهتافات والتكبير 
دانيا "، والمقدسية "فاتنة حسين"السيدة : ًللمقتحمين واعتقلت عددا منهن

 من المسجد األقصى المبارك، وتم ن خروجه أثناء"معالي صيام"، و"فضل
في باب السلسلة بالقدس القديمة ' الياهو' إلى مركز شرطة ناقتياده

  .،للتحقيق

ورئيس قسم " عبداهللا أبو طالب"كما تم االعتداء على رئيس قسم الحراسة  -
  ".أشرف أبو ارميلة) "الوحدة الصباحية(الحراسة 

من خطورة مخطط " وليد عساف"طان حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستي -
)E1 ( الذي بدأت حكومة االحتالل التمهيد لتنفيذه كجزء من مخطط أكبر في

  .مدينة القدس يمتد إلى مساحات كبيرة

في حي بطن الهوى في " أبو ناب"استولى مستوطنون على ثالثة شقق لعائلة  -
  .بلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى

رارات هدم لمساكن عائالت بدوية في حي جبل سلمت سلطات االحتالل ثالث ق -
  .البابا في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس
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٧/٥/٢٠١٥   

 وحدة سكنية استيطانية في حي ٩٠٠وافقت حكومة االحتالل على بناء  -
االستيطاني شرق القدس المحتلة بحسب ما أعلنته حركة " رامات شلومو"

  .السالم المناهضة لالستيطان

المستوطنين المتطرفين باحات المسجد األقصى تحت حراسة اقتحم عشرات  -
  .مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي

  

٨/٥/٢٠١٥   

حسين "ًهدمت آليات بلدية االحتالل جزءا من بناية سكنية تعود للمواطن  -
قيد االنشاء في بلدة بيت حنينا شمال القدس بحجة البناء دون " علقم

  .ترخيص

 مدينة القدس منذ أيام أعمال حفريات أسفل حوش تواصل بلدية االحتالل في -
شهابي المالصق لباحات المسجد األقصى، ويسمع أفراد العائالت القاطنين في 

  .الحوش المذكور أصوات الحفر

طارق "ًعاما ونجله ) ٦٠" (زياد إبراهيم سالمة"اعتقلت قوات االحتالل المسن  -
 حطة في بلدة القدس ًعاما بعد اقتحام منزلهم في حي باب) ٣٠" (سالمة
  .القديمة

اقتحمت قوات االحتالل قرية العيساوية وسط القدس المحتلة من مدخلها  -
الرئيسي بصورة مفاجئة مما أدى إلى اندالع مواجهات عنيفة بين شبان القرية 
وقوات االحتالل الذين استخدموا بكثافة القنابل الصوتية الحارقة والغازية 

  .العيرة المطاطية لتفريق شبان القريةالسامة المسيلة للدموع وا
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٩/٥/٢٠١٥   

احتج العشرات من مواطني بلدة الزعيم شرق القدس على استمرار اغالق  -
سلطات االحتالل اإلسرائيلي مدخل البلدة الرئيس الذي يربطها بمدينة القدس 

ً يوما، حيث تقوم قوات االحتالل بفتح المدخل من الساعة السابعة ١٢منذ 
ًمنة صباحا ومن الواحدة حتى الرابعة بعد الظهر لتمكين الطالب من إلى الثا

  .التوجه والعودة إلى منازلهم فيما تغلقه في باقي الساعات

اعتدت مجموعة من حراس أمن القطار الصهيوني الخفيف بمشاركة شرطية  -
نتالي "وعدد من قوات االحتالل بالضرب وتوجيه الشتائم على الفتاة المقدسية 

ًعاما أثناء توجهها إلى عملها واعتقلتها لعدة ساعات حيث ) ١٨" (هعبد رب
واكدت .ادعى احد الحراس أن الفتاة تواجدت داخل القطار بطريقة غير قانونية

  .بد ربه شرائها لتذكره حسب االصولع

  

١٠/٥/٢٠١٥  

اقتحمت مجموعات صغيرة من المستوطنين اليهود، المسجد األقصى المبارك  -
ّبة، وتولت مجموعة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة من باب المغار

االحتالل توفير الحماية والحراسة لهم خالل جوالتهم االستفزازية والمشبوهة 
  .في أركان المسجد المبارك

سناء " و"فاتنة حسين":  شرطة االحتالل إبعاد السيدتين المقدسيتينقررت -
أنه تم اعتقالهن أمس ً، علما ً يوما١٥ عن المسجد األقصى لمدة "الرجبي

األحد فور خروجهن من المسجد المبارك بسبب المشاركة في هتافات التكبير 
 .ضد اقتحامات المستوطنين لألقصى
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١١/٥/٢٠١٥  

 المستوطنين والقيام بمسيرات متقطعة في البلدة القديمة وأرجاء اقتحامتكرر  -
مال إستفزازية المسجد األقصى المبارك تخللها الغناء والرقص والقيام بأع

 بحماية معززة من عناصر الوحدات وذلك" يوم القدس"بمناسبة ما يسمى 
وقد شارك في اقتحام المسجد عناصر من . الخاصة بشرطة االحتالل

المخابرات اإلسرائيلية التي تلقت شروحات مستفيضة حول المكان كما شارك 
ام المسجد أم" صالة الصباح"بما تسمى " يهودا غليك"الحاخام المتطرف 

  .وقد ساد القدس المحتلة أجواء شديدة التوتر. األقصى من جهة باب المغاربة

حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من تبعات قرار  -
ٕمحكمة الصلح اإلسرائيلية بهدم واخالء ثمانية بنايات سكنية في حي سمير 

  .أميس شمال القدس المحتلة بحجة ملكيتها ليهود

  

١٢/٥/٢٠١٥   

اقتحم عشرات المستوطينن المتطرفين وعناصر من جنود ومخابرات االحتالل  -
اإلسرائيلي برفقة مرشدين المسجد األقصى المبارك وتجولوا في أروقته وتلقوا 

المزعوم، وقد رد المرابطون والمرابطات على " الهيكل"شروحات حول تاريخ 
  .لتلك االقتحامات بهتافات التكبير والتهلي

ًعاما من أمام دوار باب ) ١٤" (يوسف الحزينة"اعتقلت قوات االحتالل الطفل  -
  .الساهرة أحد بوابات القدس القديمة واقتادته إلى التحقيق

ًاصدرت محكمة الصلح اإلسرائيلية قرارا بالسجن تسعة أشهر على الناشط  -
بتهمة التحريض على مواقع التواصل االجتماعي " عمر الشلبي"المقدسي 
  .الفيسبوك
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١٣/٥/٢٠١٥   

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد األقصى المبارك بحراسات معززة من  -
  .عناصر شرطة االحتالل

ًانتشر المئات من المستوطنين في شوارع وأزقة القدس القديمة وخصوصا في  -
" رقصة األعالم"شارع الواد ومدخل سوق القطانين حيث قاموا بمسيرة اسموها 

" وفق التقويم العبري" توطنين في ذكرى احتالل مدينة القدسنظمها آالف المس
مما اضطر تجار اسواق البلدة القديمة إلى إغالق محالهم التجارية، وقد 
تصدى المقدسيون لهذه المسيرة وتحولت شوارع القدس إلى ساحة كر وفر 
 بين مئات الجنود والعشرات من الشبان والفتية المقدسيين الذين رفعوا األعالم

  .الفلسطينية

  

١٤/٥/٢٠١٥   

 وحدة استيطانية لتوسيع ٨٥طرحت وزارة االسكان اإلسرائيلية عطاءات لبناء  -
، كما طرحت عطاءات أخرى لمعاينة قطع أراضي تقع "جفعات زئيف"مستوطنة 

  .غربي جبل المكبر ستخصص لبناء غرف سكنية

ًعاما ) ٢٤ ("بشار أحمد عبيدي"ًاصدرت محكمة االحتالل قرارا بسجن الشابين  -
 ٧ًعاما بالسجن مدة ) ٢٢" (محمد فواز عبدالرحمن حمد" سنوات، و٩مدة 

  .سنوات

ًاعتقلت عناصر من جنود حرس حدود االحتالل شابا مقدسيا من منطقة باب  - ً
  .العامود واقتادته لمركز تابع للشرطة للتحقيق دون معرفة األسباب
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١٥/٥/٢٠١٥   

ين الذين شاركوا في مسيرة إلحياء ذكرى قمعت قوات االحتالل عشرات المقدسي -
قرب باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة، فيما أعلنت ) ٦٧(النكبة 

سلطات االحتالل عن اجراءات خاصة ستنفذها في القدس المحتلة اليوم 
" يوم توحيد القدس"لتأمين مسيرة مستوطنين في إطار االحتفال بما يسمى 

  .ىستنتهي باقتحام المسجد األقص

  

١٦/٥/٢٠١٥   

تصدى المصلون القتحامات المستوطنين بهتافات التكبير والتهليل، فيما  -
واصلت شرطة االحتالل اجراءاتها المشددة بحق النساء والشبان واحتجاز 

   .بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم إلى المسجد األقصى

الرقص نظم المستوطنون مسيرات متقطعه في البلدة القديمة تخللها الغناء و -
  ".يوم القدس"بأزقة وحواري القدس القديمة بمناسبة ما يسمى 

  

١٧/٥/٢٠١٥   

من " محمد إبراهيم"اعتقلت شرطة االحتالل الخاصة قبل ظهر اليوم الشاب  -
، وقررت ابعاده عن المسجد األقصى ٤٨قرية كابول بسخنين داخل أراضي 

صى المبارك كما اعتقلت ثالث سيدات من داخل المسجد األق. لمدة أسبوع
: كما اعتقلت الشابين. بسبب مشاركتهن في التصدي القتحامات المستوطنين

من بلدة العيساوية وسط القدس " محمد صالح محمود" و" شادي عليان"
  .المحتلة أثناء مداهمة منازل عدد من مواطني البلدة
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صالة " يهودا غليك"ادى عدد من المستوطنين بمشاركة الحاخام المتطرف  -
يه أمام المسجد األقصى فيما شرعت مجموعات أخرى من المتطرفين تلمود

  .اقتحام األقصى

العبرية إن وزيرة الثقافة والرياضة في " يديعوت أحرونوت"قالت صحيفة  -
قررت نقل مقر الوزارة من تل أبيب " ميري ريجف"الحكومة اإلسرائيلية الجديدة 

  .إلى القدس

  

١٨/٥/٢٠١٥  

ت االحتالل، ومجموعات صغيرة من المستوطنين اقتحمت مجموعة من مخابرا -
اليهود المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة تحرسهم قوة معززة ومشددة 

  .من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

عناصر من شرطة االحتالل على أحد موظفي دائرة األوقاف وهو اعتدت  -
أن اعترض على شتم  عند باب الرحمة في األقصى بعد "محمد أبو قطيش"

ًعنصر من شرطة االحتالل المرابطات بكلمات بذيئة وغير أخالقية، تزامنا مع 
ٍاعتداء شرطة االحتالل على مسن فلسطيني في األقصى؛ األمر الذي تسبب  ُ

  .بتوتر األجواء في المسجد المبارك وارتفاع حدة التكبيرات

) ٢٥" (مصعب"جليها ون" أسماء الشيوخي"اعتقلت قوات االحتالل المواطنة  -
ًعاما من منزلهم في حي عين اللوزة ببلدة سلوان ) ٢٣" (منصور"ًعاما و

  .جنوبي المسجد األقصى

قال الرئيس " ذكرى توحيد القدس"خالل فعاليات االحتفال بما يسمى بـ  -
إن القدس غير قابلة ألي مساومة وهي محط ": (رؤوفين ريفلين"اإلسرائيلي 

إن ": (نتنياهو"كما قال رئيس حكومة االحتالل ). هوديآمال وأحالم الشعب الي
  ).القدس ستبقى موحدة تحت السيادة اإلسرائيلية
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وزعت طواقم بلدية االحتالل قرارات هدم إدارية في بلدة سلوان جنوب المسجد  -
األقصى بعد أن اقتحمت قوة مشتركة من البلدية وقوات االحتالل حي البستان 

 .ي سلوانوبئر أيوب وعين اللوزة ف

  

١٩/٥/٢٠١٥  

أبو " عائلة من تجمعات ٣٤" اإلدارة المدنية اإلسرائيلية"هددت ما تسمى بـ  -
الواقعة شرق العيزرية إلخالء منازلهم بشكل طوعي حتى نهاية الشهر " ّالنوار

ً دونما ٣٨٩الجاري، وتصنف سلطات االحتالل المنطقة البالغ مساحتها نحو 
ًشفويا بضرورة " ّأبو النوار"ارة المدنية تجمعات وقد أبلغت اإلد. كأراضي دولة

  .اإلخالء

اعتقلت سلطات االحتالل خمسة مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في عدة أحياء  -
ًعاما، ) ١٤" (عمر سيوري: "وقرى في مدينة القدس بينهم ثالثة قاصرين هم

  .ًعاما) ١٦" (ياسين األطرش"ًعاما، و) ١٦" (محمد سيوري"و

) ١٣" (سامر خالد" االحتالل اإلسرائيلي أمر استدعاء للطفل سلمت مخابرات -
ًعاما من سكان مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة للتحقيق معه في مركز 

  .التوقيف والتحقيق

هدمت جرافات بلدية االحتالل في القدس المحتلة ثالثة محال تجارية في حي  -
 .ًعين اللوزة ومنزال ببلدة سلوان بذريعة عدم الترخيص

  

٢٠/٥/٢٠١٥  

اضطرت شرطة االحتالل الخاصة والمرافقة لمجموعات المستوطنين خالل  -
جوالتهم االستفزازية في األقصى، صباح اليوم األربعاء، إلى إخراج أحد 

 .ًالمستوطنين من المسجد األقصى بعد أدائه طقوسا وشعائر تلمودية فيه



       
٧٧

ة من عصابات  وكانت مجموعات صغيرة ومتالحق.واحتجاج المرابطين عليه
ّالمستوطنين اليهود جددت اليوم اقتحامها للمسجد األقصى من باب المغاربة 

ُبحراسات شرطية مشددة ومعززة ٍ. 

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس مبنى قيد اإلنشاء يتكون من  -
في حي واد قدوم في بلدة " أبو سنينة"طابقين وعدد من المحال تعود لعائلة 

  .نوب المسجد األقصىسلوان ج

وافقت اللجنة اللوائية اإلسرائيلية للتخطيط والبناء في القدس المحتلة على  -
مخطط لبناء عدد من الوحدات االستيطانية جديدة في جنوب القدس وذلك في 

  .أول قرار استيطاني للحكومة الجديدة

ًينيا في ً عقارا فلسط٧٩٠ًينفذ االحتالل اإلسرائيلي قرارا يقضي بتحويل ملكية  -
البلدة القديمة بالقدس المحتلة إلى أمالك يهودية بعدما استولى عليها قبيل 

 .ً عاما وصادرها ألغراض االستيطان٤٧

  

٢١/٥/٢٠١٥  

ٍمنعت شرطة االحتالل الخاصة، اليوم الخميس، دخول مسن فلسطيني للمسجد  - ُ
األقصى من باب الناظر بذريعة حوزته على منصة خشبية صغيرة لقراءة 

   . عاما١٥القرآن الكريم، وأبعدت مقدسيتين عن األقصى لمدة 

جددت عصابات المستوطنين اليهود، اقتحامها للمسجد األقصى من باب  -
   .المغاربة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية بحراسات معززة من قوات االحتالل

شيع المئات من أهالي بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة جثمان الشهيد  -
ًعاما في مسيرة انطلقت من منزله في البلدة ) ٤١" (مران عمر أبو دهيمع"

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية منظمة األمم المتحدة . حتى مقبرة السواحرة



       
٧٨

ومنظماتها المختصة بتشكيل لجنة تحقيق دولية وذات صالحيات للكشف عن 
  .دسيينمالبسات جرائم القتل التي تنفذها قوات االحتالل بحق المق

األلكتروني ان قادة جيش االحتالل في الضفة " يديعوت أحرونوت"ذكر موقع  -
" أسفوغ أي امتصاص"الغربية قرروا اقتناء عشرات آالف الرصاصات من نوع 

  .لتفريق المتظاهرين في القدس والضفة الغربية

  

٢٤/٥/٢٠١٥  

للمسجد واقتحام جماعي ' ٍحج'إلى ما أسمته ' الهيكل المزعوم'دعت منظمات  -
العبري، ' شفوعوت'مناسبة عيد ب ٢٥/٥ االثنين و٢٤/٥ي االحد األقصى يوم

، وطالبت هذه المنظمات قوات االحتالل تأمين هذه 'نزول التوراة'أو 
االقتحامات، واتخاذ إجراءات مشددة ضد المصلين في األقصى حال تصديهم 

عائدون ' و'طالب من أجل الهيكل'دعت كل من منظمات  و.لهذه االقتحامات
ٕفي بيانات واعالنات منفردة ' يرئيه'و' االئتالف من أجل الهيكل'و' لجبل الهيكل

 ٧:٣٠ومجتمعة إلى االقتحام المذكور في الفترة الصباحية ما بين الساعة 
 .١٤:٣٠ و١٣:٣٠، وفي فترة ما بعد الظهر ١١:٠٠والساعة 

'  الهيكلنساء من أجل'ومنظمة ' المزعوم' معهد الهيكل'دعا ما يسمى  -
جمهور المستوطنين إلى المشاركة في ' االئتالف من أجل الهيكل المزعوم'و

التدرب على المراسيم االفتراضية والشعائر التلمودية المتعلقة بهذا العيد، والتي 
عند تلة جبل المكبر، جنوب شرق وتقام بهذه المناسبة في المسجد األقصى، 

  .القدس المحتلة

د األقصى من طرد مجموعة من المستوطنين تمكن المصلون في المسج -
اقتحمت األقصى من باب المغاربة، وذلك بعد مالحقتها في المسجد األقصى 

  .بهتافات التكبير والتهليل
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الخاصة ستة مواطنين خالل خروجهم من المسجد  اعتقلت شرطة االحتالل -
مر تا"، و"جراح أبو صالح"و ،"محمد القزاز" المصور : وهماألقصى المبارك،

، ، وسيدة لم تعرف هويتها"قصي دنديس"، و"رامي الفاخوري"، و"شالعطة
بحجة المشاركة في التصدي القتحامات المستوطنين بهتافات التكبير 

  .والتهليل، وتم اقتيادهم إلى أحد مراكز التحقيق في القدس

عدي وشيماء حجازي اثناء عودتهما من اداء "احتجزت سلطات االحتالل  -
الذي استشهد قبل " معتز حجازي"هما شقيقا الشهيد المقدسي الن" العمره 

  .سبعة أشهر

ًفرضت قوات االحتالل صباح اليوم قيودا على دخول المصلين إلى المسجد  -
األقصى وأغلقت مدخل سوق القطانين المؤدي للمسجد فيما سمحت 
للمستوطنين التجمهر وأداء الشعائر التلمودية هناك بمناسبة العيد العبري 

 ".شفوعوت"

  

٢٥/٥/٢٠١٥  

ليث " :، منازل الشبان٢٥/٥  فجر االثنين االسرائيليداهمت قوات االحتالل -
 في البلدة القديمة "أحمد بدرية"، و"شادي أبو فرحة"، و"أحمد شاويش"، و"زيد

  .من القدس المحتلة واعتقلتهم

 ١٧اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل اإلسرائيلي  -
  من البلدة القديمة وسلوان وراس العامود والعيساوية بينهم أربعةًمقدسيا

بوابات المسجد األقصى المبارك، واقتادتهم إلى مركز التوقيف عند مواطنين 
 .في منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة للتحقيق' إلياهو'المعروف باسم 

محمد "، و"شيميأبو بكر ال"، والحاج "أبو علي شواهنة"الحاج : نيالمعتقلومن 
  ."نظام أبو رموز"، و"الهشلمون
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عمال التي تنفذها طواقم من األوقاف اإلسالمية األعرقلت قوات االحتالل  -
الحافظ، بحجة أنها ' ّالشيد'جذوع األشجار في المسجد األقصى بمادة دهان ل

 .ّتلوث مالبس الزوار والسياح

  

٢٦/٥/٢٠١٥  

 الثالثاء، اقتحامها للمسجد األقصى ّجددت عصابات المستوطنين اليهود اليوم -
ٍالمبارك من باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات 

  .الخاصة بشرطة االحتالل

ّواصلت قوات االحتالل إجراءاتها المشددة بحق رواد األقصى من النساء وقد  -
 توالشبان واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم إلى المسجد، كما واصل

ّإبعاد المزيد من رواد المسجد عنه لفترات متفاوتة، بسبب احتجاجهم على 
  .اقتحامات المستوطنين

 من سكان القدس القديمة لمدة "رامي الفاخوري"أبعدت قوات االحتالل الشاب  -
ً يوما يوم أمس، وسلمته أمرا للمثول أمام محكمة االحتالل اليوم الثالثاء، ١٥

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

أربعة مقدسيين عن المسجد اليوم الثالثاء أبعدت محكمة االحتالل في القدس،  -
  .ً يوما٩٠األقصى لمدة أسبوعين، وخامس لمدة 

ًعاما بعد مداهمة منزلين لعائلته ) ٢٩" (محمد جعافرة"اعتقلت قوات االحتالل  -
  .احرة الشرقية ببلدة جبل المكبر جنوب شرق القدسفي السو

ًعاما برضوض في جسده إثر ) ١٥" (هاني اسكافي"أصيب الطفل المقدسي  -
دهسه من قبل مستوطنة إسرائيلية في حي راس العامود في بلدة سلوان في 

  .القدس المحتلة
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علقت بلدية االحتالل في القدس إخطارين بهدم متجرين في حي عين اللوزة  -
  .لدة سلوان جنوب المسجد األقصىبب

اإلسرائيلة على إقامة " اللجنة المركزية للتخطيط والبناء"صادقت ما يسمى  -
مشروع اسكان وسياحة في الجهة الغربية من قرية جسر الزرقاء في القدس 

 وحدة ٥٣٠ً دونما ويضم ٢٠٠المحتلة، وسيتم بناء المشروع على مساحة 
 .سكنية

  

٢٧/٥/٢٠١٥  

منظمات ' ما يسمى  منت المستوطنين المتطرفين، وعناصراقتحم عشرا -
المسجد األقصى منذ ساعات صباح اليوم األربعاء، من باب المغاربة ' الهيكل

عبر مجموعات صغيرة ومتالحقة، وبحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل 
   .الخاصة

م في بلدة في حي وادي قدو" ّنصار"ًهدمت جرافات االحتالل منزال يعود لعائلة  -
  .سلوان جنوب األقصى المبارك

ًاصدرت محكمة صلح االحتالل في القدس حكما بالسجن ثمانية أشهر على  -
ًعاما بعد إدانته بممارسة التحريض ضد االحتالل ) ٢٤" (عدي سنقرط"الشاب 

 .عبر الفيسبوك

  

٢٨/٥/٢٠١٥   

ت من أراضي مصادرة ثمانية دونما" اإلدارة المدنية اإلسرائيلية"قررت ما تسمى  -
قرية العيساوية في القدس المحتلة بذريعة أغراض أمنية قرب معسكر صودرت 

ً دونما سابقا٤٥أراضيه البالغة مساحتها  ً.  
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 مليون شيقل لتنفيذ مشاريع ١٠٠ًرصدت حكومة االحتالل مؤخرا مبلغ  -
تهويدية في منطقة البراق واألنفاق التي يحفرها االحتالل أسفل ومحيط 

  .صى وسيتم توزيع هذه الميزانية على خمس سنواتالمسجد األق

اعتقلت وحدة المستعربين وقوات االحتالل ثالثة شبان بعد اقتحام مخيم قلنديا  -
  .شمال القدس

  

٢٩/٥/٢٠١٥   

عن إنشاء سلطات " كيوبرس"كشف المركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقصى  -
ًاالحتالل جسرا خشبيا جديدا في ساحة البراق يوصل إلى ً  باب المغاربة المؤدي ً

  .للمسجد األقصى في الجهة الغربية

  

٣٠/٥/٢٠١٥  

قتحمت مجموعات من عناصر مخابرات االحتالل اإلسرائيلي، وعصابات ا -
ٍالمستوطنين اليهود المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات معززة 

ية من وسط هتافات التكبير االحتجاج ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة،
   .قبل المصلين

  

٣١/٥/٢٠١٥   

  االقصىالمخابرات جوالت استفزازية في المسجدمن  وعناصر نونمستوط نفذ -
 شددت شرطة االحتالل إجراءاتها بحق النساء والشبان خالل ماالمبارك، في

  .دخولهم لألقصى، واحتجزت بطاقات عدد كبير منهم
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األحد البت في قضية بيت أرجأت المحكمة المركزية في القدس المحتلة اليوم  -
المقدسية الذي يحاول المستوطنون إخالؤه واالستيالء عليه، " صب لبن"عائلة 

  .وانتهت جلسة المحكمة دون اصدار قرار نهائي في القضية

  

١/٦/٢٠١٥  

من حي بيت " محمد صبيح" سلطات االحتالل إبعاد الشاب المقدسي تّقرر -
  .المسجد األقصى حنينا لمدة شهر عن 

التهويدي السابع " األنوار"عد سلطات االحتالل اإلسرائيلي الطالق مهرجان تست -
 ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء ١١/٦ وتستمر به حتى ٣/٦في 

ًاإلسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيا وكبار المسؤولين اإلسرائيليين يوم 
  .األربعاء المقبل هذا المهرجان

أكرم "ًائيلي اليوم أمرا بمنع الشاب المقدسي اصدر وزير داخلية االحتالل اإلسر -
من السفر لمدة شهر قابلة للتمديد، وذلك بعد استدعائه أمس من قبل " الشرفا

 .المخابرات وسبق أن أبعد االحتالل هذا الشاب عن المسجد األقصى المبارك

صادق الكنيست اإلسرائيلي على تولي وزير الهجرة واالستيعاب المتطرف  -
من حزب الليكود مسؤولية ملف القدس في حكومته، وسيكون " زئيف الكين"

 مليون دوالر تخصصها الحكومة ٦٣ًمكلفا بصرف ميزانية سنوية تزيد على 
 .لتعزيز السيطرة على القدس المحتلة بشطريها

  

٢/٦/٢٠١٥   

اعتقلت قوات االحتالل اليوم الثالثاء ثالثة شبان من بلدة العيزرية شرق  -
بعد " حسن العموري"و" أنس شطارة" بينهم األسير المحرر القدس المحتلة، من

  .مداهمة منزليهما
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هدمت آليات االحتالل في ساعة مبكرة من صباح اليوم ثالثة منازل في مدينة  -
القدس المحتلة، من ضمنها منزلين في منطقة باب المغاربة وثالث في شارع 

 .صالح الدين

 طريق المصلين المسيحيين في اعترض عشرات المستوطنين المتزمتين اليهود -
منطقة كنيسة رقاد السيدة العذراء داخل البلدة القديمة بهدف منع المسيحيين 

. لدى الروم األرثوذكس" العنصرة"من إقامة صلوات وطقوس بمناسبة عيد 
وأغلق المستوطنون الطريق ومدخل الكنيسة ألكثر من ساعة حتى تدخلت 

 .مرت الصلوات كالمعتادالشرطة اإلسرائيلية وأبعدتهم واست

أبعدت محمة الصلح اإلسرائيلية في القدس المحتلة شابين مقدسيين عن  -
) ٢٧" (أحمد صبري أبو دياب: "المسجد األقصى المبارك لمدة شهر، وهما

ًعاما ) ٤٣" (محمد صبيح"ًعاما من حي عين اللوزة في بلدة سلوان، والشاب 
  .من سكان بيت حنينا

  

٣/٦/٢٠١٥  

أحد ( كاميرات مراقبة جديدة على مدخل باب المطهرة االحتالل، نصبت شرطة -
  .ّ، المخصص لوضوء المصلين)أبواب المسجد األقصى

الخضار "ًبدأت سلطات االحتالل مؤخرا بإقامة فندق على حساب سوق  -
الذي يعد من أمالك المملكة األردنية في القدس المحتلة وسيفصل " المركزي

 .لمسجد االقصى المباركهذا الفندق المنافذ إلى ا

أقرت الحكومة اإلسرائيلية رصد مبلغ مئة مليون شيقل لتنفيذ مشاريع تهويدية  -
في منطقة البراق واألنفاق أسفل ومحيط المسجد األقصى وسيوزع المبلغ على 

 .خمس سنوات
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٤/٦/٢٠١٥   

رفعت شركة كهرباء محافظة القدس دعوى قضائية في محكمة إسرائيل  -
ًس ضد شركة الكهرباء اإلسرائيلية ردا على قضية الديون التي المركزية بالقد

  .رفعتها شركة كهرباء إسرائيل ضد شركة كهرباء محافظة القدس

اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم الخميس ثالثة مقدسيين بعد مداهمة  -
أحمد "منازلهم في جبل المكبر وسلوان بالقدس المحتلة، عرف منهم الشاب 

ًعاما، ) ١٦" (طارق الخاروف"لدة العيساوية تم اعتقال ، وفي ب"عويسات
ليث "ًعاما، و) ١٦" (حسام عليان"ًعاما، و) ١٦" (صالح أبو عصب"و

ًعاما، وتم اقتيادهم إلى مركز ) ١٩" (يونس عليان"ًعاما، و) ١٧" (درويش
  .غربي القدس المحتلة" المسكوبية"التحقيق واالعتقال 

وأخرجته " رفيق الساليمة"ل قبل أيام منزل اقتحمت قوات االحتال  ٥/٦/٢٠١٥ -
وأفراد عائلته من المنزل وقامت بعدها طواقم بلدية االحتالل بهدم جزء من 

  .منزله الواقع في شارع صالح الدين بالقدس بحجة البناء دون ترخيص

" محمود عبدالقادر حامد"داهمت قوات االحتالل منازل المواطنين   ٦/٦/٢٠١٥ -
وفتشتهما وقامت " جهاد ولؤي حامد"والشقيقين " حامدخالد عبدالجواد "و

كما جرت مواجهات مع . بتصوير غرف داخل هذه المنازل في بلدة سلواد
ًعاما برصاص ) ١٣(االحتالل في القرية أسفرت عن إصابة شابان وطفل 

  .االحتالل المعدني المغلف بالمطاطـ، إضافة إلى عشرات حاالت االختناق

  

٧/٦/٢٠١٥  

جموعات صغيرة ومتتالية من المستوطنين اقتحامها للمسجد األقصى  متواصل -
ٍالمبارك من باب المغاربة، منذ ساعات صباح اليوم االحد، بحراسات معززة من 

حات وهتافات التكبير االحتجاجية من ي صواجهتهاشرطة االحتالل الخاصة، 
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ًردا على وقد جاءت هذه االقتحامات . النساء المرابطات في المسجد المبارك
ًمسيرة انطلقت داخل المسجد األقصى المبارك عقب صالة الجمعة إحياء لذكرى 

 الضفة ١٩٦٧حتل فيها االحتالل عام  االثامنة واألربعين التي' النكسة'
  .الغربية بما فيها شرقي القدس، وكذلك قطاع غزة وسيناء والجوالن

وأرجاء األقصى، ونفذت مجموعات المستوطنين جوالت استفزازية في مرافق  -
تخللها تقديم شرح مستفيض حول رواية مصطنعة ومزورة حول الهيكل 

  .المزعوم

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة مقدسيين، ليلة االحد بعد مداهمة  -
الذي داهمت سلطات االحتالل " محمد رباح عليان"منهم الشاب . منازلهم

 .منزله في البلدة القديمة بالقدس

 

٨/٦/٢٠١٥  

اقتحمت مجموعات من طلبة المعاهد والجامعات العبرية، ومجموعات أخرى  -
  .من المستوطنين اليهود، المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة

ٍاليهودية الشبابية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات ' إم ترتسو'أعلنت منظمة  -
طالب ألجل 'واسعة للمسجد األقصى يوم غد الثالثاء، بالتعاون مع مجموعة 

   .'الهيكل

  

٩/٦/٢٠١٥  

ّنفذت مجموعة من عناصر شرطة االحتالل جولة استكشافية استفزازية في  -
الجامع القبلي بالمسجد األقصى المبارك، قابلها المصلون بهتافات التكبير 

 المتكررةقتحامات االاالحتجاجية وسط أجواء مشحونة بالتوتر، في ظل 
  .للمستوطنين
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الل اإلسرائيلي اليوم الثالثاء ثالث منشآت صناعية في هدمت جرافات االحت -
حي الخاليلة من بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة، بحجة البناء بدون 

  .ترخيص

 أشهر بحق ١٠ًأصدرت محكمة االحتالل اليوم الثالثاء، قرارا بالسجن  -
ًعاما، بتهمة التحريض على شبكة ) ١٩" (ابراهيم سمير عابدين"المقدسي 

  ".فيسبوك"واصل االجتماعي الت

اعتدى مستوطنون يهود أثناء توجههم القتحام المسجد األقصى على طفلين  -
) ١٠" (فداء"ًعاما وشقيقته ) ١١" (محمد أبو هدوان"الطفل : مقدسيين هما

 .أعوام

  

١٠/٦/٢٠١٥  

اقتحمت مجموعات من عناصر شرطة وجنود االحتالل، المسجد األقصى  -
اء، بلباسها وزيها الرسمي، ومن ثم اضطرت إلى مغادرته المبارك، اليوم األربع

بشكل سريع من جهة باب األسباط؛ بعد تصدي المصلين وطلبة المخيمات 
  .الصيفية وحلقات العلم لها بهتافات التكبير االحتجاجية

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم األربعاء طفلين من بلدة  -
أحمد جمال "و" طارق فراس العيساوي: "ة، وهماالعيساوية في القدس المحتل

  ".محمود

قامت جرافات آليات بلدية االحتالل في القدس اليوم األربعاء، بتجريف مزرعة  -
ً مترا مربعا ٣٠اشجارفي قرية العيساوية وسط القدس تضم غرفة بمساحة  ً

ًوبئرا وأسوارا وأسالكا ً ً. 

  



       
٨٨

١١/٦/٢٠١٥   

شادي عبد "م الخميس، على الشاب اعتدت مجموعة مستوطنين صباح اليو -
في مركز عمله غربي القدس المحتلة، بالضرب المبرح، وتم نقله إلى " ربه

  .غربي القدس" تشعاريه تسيدك"مشفى 

اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم الخميس، خمسة فتية من بلدة العيساوية  -
ام، عرف خالل حملة االعتقاالت المتواصلة التي تشهدها البلدة منذ عدة اي

  .ًعاما) ١٦" (طارق الخاروف: "منهم

  

١٤/٦/٢٠١٥  

اليوم األحد، اقتحامهم ' طالب من أجل الهيكل'ّجدد مستوطنون وما يسمى  -
ًللمسجد األقصى من باب المغاربة بحراسات معززة من شرطة االحتالل، علما 
أنه يتواجد عدد كبير من المصلين وطلبة حلقات العلم وطلبة المخيمات 

  . األقصى المباركداخل ساحاتية الصيف

حاولت شرطة االحتالل منذ بداية اليوم عرقلة أعمال الترميم التي تقوم بها  -
طواقم تابعة لألوقاف االسالمية لقناة تصريف مياه األمطار في المسجد 

العمل وسط حالة من التذمر واالستياء، وذلك بذريعة هم عن األقصى وأوقفت
 .حتالل على هذه األعمالعدم أخذ موافقة شرطة اال

ّأكدت مصادر فلسطينية أن سلطات االحتالل سرعت في اآلونة األخيرة من  -
مأمن "على أرض مقبرة " متحف التسامح"خطوات تنفيذها لبناء ما يسمى بـ 

اإلسالمية التاريخية في القدس المحتلة التي تضم رفاة آالف العلماء " اهللا
 .والمسلمين

  



       
٨٩

١٥/٦/٢٠١٥   

وات االحتالل ثالثة شبان من بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة، اعتقلت ق -
  .ًواعتقلت في ساعة متأخرة من مساء أمس شابا من بلدة سلوان

  

١٦/٦/٢٠١٥  

اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل اليوم الثالثاء،  -
مرابطتين في المسجد األقصى المبارك خالل خروجهما من باب السلسلة، 

   .قتادتهن إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في القدس القديمةوا

  

١٧/٥/٢٠١٥   

اصيب خمسة مواطنين على األقل واعتقل آخران فجر اليوم األربعاء إثر دهم  -
قوات االحتالل لبلدتي العيساوية والعيزرية بالقدس المحتلة، وتم اعتقال 

 .خالل المداهمة" محمد نضال أبو رومي"الشاب 

ًعاما، ) ٢٠" (انس جواد عويسات"كم االحتالل بالسجن على حكمت محا -
بينما . ًعاما بالسجن الفعلي مدة ثماني سنوات) ٢١" (باسل أحمد عبيدات"و

  .ًعاما بالسجن مدة سبع سنوات) ٢٢" (احمد خالد السرور"حكمت على 

  

١٨/٦/٢٠١٥  

دت عصابات المستوطنين اليهود، اليوم الخميس األول لشهر رمضان ّجد -
الفضيل، اقتحامها للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات مشددة 

في األقصى  عدد كبير من المصلين تواجدً نظرا ل.من شرطة االحتالل الخاصة
اتبعت مجموعات المستوطنين مسارات سريعة خالل اقتحامها ، وقد المبارك

اية شهر رمضان  وتقوم سلطات االحتالل اإلسرائيلية مع بد.للمسجد المبارك



       
٩٠

المبارك في كل عام بنشر اآلالف من عناصرها منذ ساعات الصباح الباكر 
ًوخاصة في أيام الجمع، وتشدد من إجراءاتها فتضع قيودا على دخول 
ًالمصلين إلى المسجد األقصى المبارك، فتحدد أعدادهم أحيانا كما تحدد أعمار 

 .ثٕمن يسمح لهم بدخول المسجد للصالة من ذكور وانا

وتزداد استفزازات المتطرفين اليهود للمصلين المسلمين في شهر رمضان  -
 عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل توفرفي الوقت الذي . المبارك

الحراسة والحماية لمجموعات المستوطنين خالل اقتحامها لألقصى والتجول 
  .فيه

بعد دهم منزل " لونيموفق وفا العج"اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم الطفل  -
ذويه ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، وتم اقتياده إلى جهة 

ًعاما ) ١٧" (كايد يحيى الرجبي"كما اعتقلت قوات االحتالل الفتى . مجهولة
 .من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى

  

١٩/٦/٢٠١٥   

عن " لياتون ميجا"و" مخلوف زوهر"طالب عضوا الكنيست عن حزب الليكود  -
حزب البيت اليهودي بعقد جلسة طارئة الثالثاء القادم للجنة الداخلية في 

. واضطهادهم" جبل الهيكل"التمييز ضد اليهود في "الكنيست لبحث ما أسموه 
  .وطالبوا بإبعاد المرابطين عن المسجد األقصى إلى األبد

  

٢١/٦/٢٠١٥   

ابين من العيساوية وسط اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم األحد ش -
القدس المحتلة واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف، بعد أن اقتحمت 

  .القرية وداهمت عددا من المنازل



       
٩١

ًكما اعتقلت قوات االحتالل فجرا شابا مقدسيا من باب العامود وسط القدس - ً ً.  

  

٢٢/٦/٢٠١٥   

ًيوم االثنين، حكما اصدرت محكمة صلح االحتالل في القدس المحتلة صباح ال -
بعد اتهامه " عدي ابراهيم بيومي"ًشهرا بحق األسير المقدسي ) ١٧(بالسجن 

  ".فيسبوك"بالتحريض ضد االحتالل 

أصيب نحو عشرة مقدسيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خالل  -
  .مواجهات عنيفة اندلعت باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة

  

٢٣/٦/٢٠١٥  

نون اليوم الثالثاء، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب ّجدد مستوط -
المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 

  .االحتالل

واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي توسيع الحفريات العميقة أسفل أساسات  -
طول المسجد األقصى، وبالذات قرب باب المغاربة باتجاه الشمال وعلى 

المنطقة أسفل حائط البراق، وقد أظهرت الحفريات الحجارة العمالقة ألساسات 
  .سور المسجد

حمام "لوحظ في األسابيع األخيرة حركة نشطة في المنطقة الواقعة تحت وقف  -
على " خيمة إسحاق"، حيث أقامت سلطات االحتالل فوق األرض كنيس "العين

ً مترا عن األقصى، وتبين أن ما حساب الوقف اإلسالمي على بعد نحو خمسين
 وهي شركة حكومية تتبع مكتب رئيس –" صندوق حفظ إرث المبكى"يسمى بـ 

" حفالت بلوغ" تنظم بين الفترة واألخرى –الحكومة اإلسرائيلية بشكل مباشر 
للشبان اليهود والشابات اليهوديات عند وصولهم سن البلوغ، بحيث تقام 



       
٩٢

 خاصة تترافق مع رقصات توراتية وغنائية صلوات وأدعية وشعائر توراتية
 .وتقديم الحلوى وغيرها

  

٢٤/٦/٢٠١٥  

صادقت لجنة التنظيم والبناء المحلية اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة  -
اليوم األربعاء، على خطة إلنشاء مجمع تعليمي يهودي في حي جبل المكبر 

  .في مدينة القدس المحلة

لمستوطنين اليهود اليوم األربعاء، تقدم احداها اقتحمت مجموعات صغيرة من ا -
أرنون سيجال، المسجد األقصى المبارك من باب ' االسرائيلي'الصحفي 
تصدى لها المصلون والنساء المرابطات بهتافات التكبير والمغاربة، 
   .االحتجاجية

عتقلت قوات االحتالل، الليلة الماضية سبعة أطفال من سكان القدس المحتلة ا -
نور ":  خروجهم من بوابات األقصى بعد انتهاء صالة التراويح، وهمخالل

 )١٤ ("مراد علقم"، ً عاما)١٥ ("عمر الطويل" ً عاما)١٥ ("الدين ابو هدوان
 "محمد تايه"، ً عاما)١٤ ("عمر ياسين"، ً عاما)١٣ ("محمد جابر"، ًعاما

 .ً عاما)١٥ ("صالح اشتي"، ً عاما)١٦(

، "فاتنة حسين"، و"نجود أبو سنينية"و" ح الغزاويسما: "كما اعتقلت كل من -
، وسيدة أخرى خالل خروجهن من بوابات المسجد األقصى "سناء الرجبي"و

 .ًبسبب مشاركتهن بهتافات التكبير احتجاجا على اقتحامات المستوطنين

اعتقلت عناصر من وحدة المستعربين بقوات االحتالل ثالثة أطفال قاصرين  -
 سور القدس بزعم القائهم زجاجات حارقة على البؤرة من حي الصوانة قرب

  ".بيت أورت"االستيطانية في الحي والمعروفة باسم 
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٢٥/٦/٢٠١٥  

تين من بينهما الفتاة اعتقلت شرطة االحتالل الخاصة، اليوم الخميس، مقدسي -
ا إلى مالمسجد األقصى المبارك، واقتادتهتواجدهما داخل ، خالل "آية أبو ناب"

في باب الخليل بالقدس ' القشلة'حقيق واالعتقال المعروف باسم مركز الت
   .القديمة للتحقيق

اعتقلت شرطة االحتالل اليوم الخميس، األسير المقدسي المحرر المبعد عن  -
، بعد استدعائه للتحقيق في "داود محمود الغول"مدينة القدس والضفة الغربية 

  .سجن المسكوبية في مدينة القدس المحتلة

 شرطة االحتالل نشر اآلالف من عناصرها إلى جانب القوات الخاصة في قررت -
الثانية من رمضان في " تأمين صالة الجمعة"ًالقدس، غدا الجمعة بحجة 

  .المسجد األقصى المبارك

مددت محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس المحتلة توقيف ستة قاصرين من  -
فيما . اء حتى يوم األحد القادمحي بيت حنينا شمالي المدينة من يوم األربع

 .ًعاما) ١٣(وعمره " محمد جابر"ًأصدرت قرارا بالحبس المنزلي على الفتى 

ًأقام االحتالل مركزا تهويديا جديدا في منطقة األنفاق أسفل ومحيط المسجد  - ً ً
، وهو عبارة عن "الرحلة من القدس إلى القدس"األقصى وأطلقت عليه اسم 
الحواسيب وشاشات العرض الكبيرة التي تحتوي قاعة تحتوي على شاشات 

 .على صور ومقاطع فيديو تحكي قصة اليهود وارتباطهم بالقدس

 

٢٦/٦/٢٠١٥   

منعت سلطات االحتالل اليوم الجمعة، المئات من الغزيين من التوجه لزيارة  -
مدينة القدس والصالة في المسجد األقصى، وأبلغ الجانب اإلسرائيلي االرتباط 

  .ي بإلغاء تصاريح زيارة الغزيين للمسجد األقصىالفلسطين



       
٩٤

" الموت للعرب"خط مستوطنون فجر اليوم الجمعة، عبارات عنصرية منها  -
  .مقابل مسجد شومان في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة

  

٢٧/٦/٢٠١٥   

بمدينة القدس " إبراهيم العلمي"اعتدت مجموعة من المستوطنين على الشاب  -
ى المشفى نتيجة إصابته بكسور ورضوض جراء االعتداء وتم نقل الشاب إل

  .الوحشي عليه، بينما الذ المستوطنون بالهرب

  

٢٨/٦/٢٠١٥  

اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي سيدة مقدسية خالل خروجها من المسجد  -
ٍاألقصى المبارك من جهة باب السلسلة، واقتادتها إلى مركز تحقيق تابع لها  ٍ

وجاء االعتقال على خلفية مشاركة السيدة المقدسية في  .في القدس القديمة
تصدي المرابطات لعصابات المستوطنين خالل جوالتها االستفزازية في المسجد 

  .األقصى المبارك

حكم قاضي محكمة الصلح اليوم األحد على أربعة شبان مقدسيين بالسجن  -
  .أشهر) ٨- ٦(الفعلي لفترات تتراوح بين 

ًعاما العتداء من قبل ) ٣١" (إبراهيم داود العلمي"تعرض الشاب المقدسي  -
مجموعة من المستوطنين هاجموه خالل تواجده في المسجد األقصى فأصيب 

  .بجراح ورضوض مختلفة في صدره ورقبته

اقتحمت قوات كبيرة من جنود االحتالل اإلسرائيلي ظهر اليوم األحد منزلي  -
بل المكبر جنوب شرق في حي ج" عدي وغسان أبو جمل"عائلتي الشهيدين 

  .القدس المحتلة



       
٩٥

اقتحمت قوات االحتالل بلدة العيساوية وسط المدينة، وشهدت باحات باب  -
العامود بعد انتهاء صالة التراويح في المسجد األقصى المبارك توترا شديد بين 
شرطة االحتالل والشبان مما أدى إلى اندالع مواجهات متفرقة في العديد من 

  .ة القدساألماكن في مدين

شنت قوات االحتالل ليلة أمس وفجر اليوم األحد، حملة اعتقاالت جديدة في  -
ًالعديد من أحياء مدينة القدس المحتلة، اعتقلت خاللها عددا من األطفال 

 .والفتيان وتم نقلهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق

  

٢٩/٦/٢٠١٥  

ًا مقدسياشرطة االحتالل الخاصة شابالحقت  - دى القتحامات  زعمت أنه تصً
سادت المسجد األقصى المبارك، أجواء لذلك المستوطنين بحذائه وبالحجارة، 

مستوطنين لل تصدى المصلون ثحي المالحقة من التوتر الشديد بعد عملية
  .بهتافات التكبير خالل جوالتهم االستفزازية في المسجد المبارك

وم االثنين، ّوكانت مجموعات صغيرة من المستوطنين اليهود جددت الي -
اقتحامها للمسجد األقصى من باب المغاربة، ونفذت جوالت استفزازية في 

  .المسجد وسط تواجد كبير من المصلين والمعتكفين

ًاعتقلت قوات االحتالل اليوم االثنين، طفال مقدسيا يبلغ من العمر  - ًعاما ) ١٥(ً
حتلة، على الحاجز العسكري المقام قرب مدخل مخيم شعفاط وسط القدس الم

  .واقتادته إلى جهة غير معلومة

ًأصدرت محكمة الصلح في القدس المحتلة أمس األحد أحكاما بحق مجموعة  -
  ".الفيسبوك"من األسرى المقدسيين، بتهمة التحريض عبر 

  



       
٩٦

٣٠/٦/٢٠١٥  

أمجد "اعتقلت شرطة االحتالل الخاصة اليوم الثالثاء، الشاب المقدسي  -
ووالده " طارق الكرد" والشاب المقدسي ى، من داخل المسجد األقص"الباسطي

 ساعة على ١٢من منزلهم في حارة السعدية بالبلدة القديمة بعد أقل من 
في باب السلسلة ' الياهو' إلى مركز شرطة م واقتادته"طارق"االفراج عن 

  .بالقدس القديمة

ّخط مستوطنون صباح اليوم الثالثاء، شعارات عنصرية معادية للعرب في حي  -
دم : "قرب بيت صفافا، جنوب القدس المحتلة، ومن الشعارات التي كتبت" تبا"

 ".العربي مهدور

أظهرت صور حديثة لشبكة األنفاق التي يحفرها االحتالل أسفل المسجد  -
األقصى وفي محيطه تفريعات وطرق جديدة، إذ حفر االحتالل خالل األسابيع 

غاربة باتجاه الشمال والشمال األخيرة عشرات األمتار في المنطقة أسفل تلة الم
ًالغربي مما يعطي تفريعا إضافيا للحفريات في الموقع المذكور ً.  

  

١/٧/٢٠١٥  

 بمجالس المعلمتيناعتقلت شرطة االحتالل الخاصة، صباح اليوم األربعاء،  -
 من سكان "خديجة خويص"و" هنادي الحلواني"العلم في المسجد األقصى 
تم نقل وقد  . المسجد األقصى من باب األسباطامالقدس المحتلة، أثناء دخوله

في منطقة باب ' القشلة' إلى مركز االعتقال والتحقيق المعروف باسم تينالسيد
  .ً يوما٣٠لمدة عن المسجد األقصى وقررت ابعادهما الخليل بالقدس القديمة؛ 

ّجددت عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، اقتحامها للمسجد األقصى من  -
اربة بحراسات شرطية معززة ومشددة وبمجموعات صغيرة تابعها باب المغ

  .المصلون والمرابطات بهتافات التكبير االحتجاجية
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مددت محكمة الصلح التابعة لالحتالل في مدينة القدس المحتلة توقيف  -
 .األسير ياسر ياسين الطورة من سعير شرق الخليل

ثاء عن سلسلة قيود أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس الثال -
جديدة على مدينة القدس المحتلة زاعمة أن ذلك بسبب العمليات األخيرة، 

أنه تقرر عدم " ديفيد مناحيم"وقال رئيس ما يسمى اإلدارة المدنية اإلسرائيلية 
السماح للنساء بالدخول بحرية إلى المسجد األقصى واشترط ضرورة حصول 

ح ألداء الصالة في األقصى أيام ً عاما على تصاري٣٠-١٦النساء من سن 
 .ً عاما٥٠-٣٠الجمع، بينما حدد سن الرجال المسموح لهم للصالة من سن 

صادقت بلدية االحتالل في القدس على إنشاء خط جديد للقطار الخفيف من  -
حيث يتوقع االنتهاء منه في " غيلو"إلى مستوطنة " التلة الفرنسية"مستوطنة 

 .غضون عدة سنوات

 االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس اعتقال األسير المقدسي المحرر أعادت قوات -
ًعاما ووالده من منزلهم بالقدس المحتلة بعد أقل ) ٢١" (طارق خالد عمر كرد"

 . ساعة على االفراج عنه١٢من 

  

٢/٧/٢٠١٥  

، من "تامر شالعطة"قررت سلطات االحتالل، اليوم الخميس، إبعاد الشاب  -
ً يوما، ١٧، عن المسجد األقصى المبارك لمدة ٤٨سخنين داخل أراضي الـ 

ودفع غرامة مالية مستردة بقيمة ثالثمائة شيقل؛ علما بأن قوات االحتالل 
اعتقلته يوم أمس من باحات المسجد األقصى بحجة المشاركة في هتافات 

  .التكبير االحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين

اح اليوم على طفلة قاصر في  شرطة االحتالل الخاصة صباحد افراداعتدى  -
 أعوام بحجة مشاركتها بهتافات التكبير ضد )١٠(المسجد األقصى 
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المستوطنين، وأصيبت الطفلة بجروح متعددة في ساقيها نتيجة االعتداء، وتم 
  .ًعالجها ميدانيا

مجموعات صغيرة ومحدودة من المستوطنين اليهود اقتحامها للمسجد جددت  -
ن باب المغاربة، تحرسها قوة معززة من عناصر األقصى المبارك اليوم م

الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل خالل جوالتها االستفزازية في المسجد 
  .المبارك

ًألغت سلطات االحتالل الزيارات المقررة مسبقا للمئات من سكان قطاع غزة  -
  .لمدينة القدس والمشاركة في الصالة باألقصى المبارك

 المصلين من الضفة إلى القدس دخول قيود على فرضأعلن جيش االحتالل،  -
 وأنه سيسمحفي المسجد األقصى  الجمعة الثالثة من رمضان  صالةألداء

ً عاما، وللنساء اللواتي تتراوح ٥٠ إلى ٣٠للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 
 الحصول على تصاريح دخول من شريطة عاما، ٣٠ إلى ١٦أعمارهن بين 

  .لتنسيقمديريات االرتباط وا

اقتحمت قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي منزل الشهيد عدي أبو جمل  -
ًببلدة جبل المكبر في القدس المحتلة وسلمت ذويه أمرا يقضي بإغالق المنزل 
وكانت طواقم تابعة لالحتالل قد أغلقت المنزل بالحديد وصبته بالباطون يوم 

  .أمس

ًى مساء اليوم األربعاء، حريقا أخمدت طواقم تابعة إلطفائية المسجد األقصى -
 .نشب في أحراش عند القصور األموية جنوب المسجد األقصى المبارك

 

٣/٧/٢٠١٥  

 في شرقي القدس هااآلالف من عناصرنشرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي  -
'  الجمعةتأمين سير صالة'ومحيط البلدة القديمة بالقدس وداخلها بحجة 



       
٩٩

ة عملها الحازم والصارم ضد أي طرف أو بمواصل"شرطة االحتالل وهددت 
". جهة ما قد تحاول المس في أي من مناحي وجوانب السالمة العامة وغيرها

ًأعلنت أنها ستغلق عددا من الطرقات منذ ساعات الصباح لحين انتهاء و
 .صالة الجمعة

ًعاما برصاص قوات االحتالل ) ١٧" (محمد هاني الكسبة"استشهد الفتى  -
ة الرام شمال القدس المحتلة بينما كان يحاول الدخول إلى بالقرب من بلد

 .القدس ألداء الصالة في المسجد األقصى

  

٤/٧/٢٠١٥   

أصيبت مواطنة مقدسية بجراح مختلفة عقب تعرضها إلعتداء من قبل  -
وذلك بإلقاء الحجارة " الحريديم"مجموعة من المستوطنين وما يطلق عليهم بـ 

 .ين المقادسةعلى عدد من مركبات المواطن

أصيبت طفلة مقدسية بإصابات وجروح حرجة إثر قيام أحد عناصر شرطة  -
االحتالل بدهسها وهي تقطع شارع السلطان سليمان مع والدتها في مدينة 

 .القدس، مما استدعى نقلها إلى المستشفى على الفور

علقت سلطات االحتالل أوامر وضع يد لزراعة أراضي في قرية العيساوية  -
لها لحدائق عامة بحجة عدم استخدامها من قبل أصحابها رغم أن لتحوي

  .األراضي مزروعة

  

٥/٧/٢٠١٥   

كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن رئيس بلدية االحتالل في القدس المحتلة  -
 دونم على منحدرات جبل المكبر بين بلدتي ٧٠٠، أمر بمصادرة "نير بركات"



       
١٠٠

دس المحتلة بهدف إنشاء حديقة العيساوية والطور الفلسطينيتين شمال الق
  .يهودية

صادقت لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية االحتالل بالقدس األسبوع  -
يشق شمال المدينة إلى " القطار الخفيف"الماضي على مسار جديد لسكة 

 .جنوبها ويربط بين عدد من المستوطنات

يين على خط مستوطنون يهود شعارات مسيئة ومعادية للعرب والفلسطين -
دم : "جدران وأسوار قرب بيت صفافا جنوب القدس المحتلة ومن الشعارات

  ".العرب للذبح"، و"العربي مهدور

  

٦/٧/٢٠١٥   

األمريكية قبة الصخرة في المسجد األقصى ) CNN(أدرج موقع فضائية  -
ً موقعا أثريا عالميا تنصح بزيارتها قبل تعرضها ٢٥المبارك ضمن قائمة تضم  ً ً

  . االنقراضللدمار أو

ًعاما من سكان قرية العيساوية بالقدس ) ١٥(تعرض الطفل محمد مصطفى  -
ًالمحتلة للضرب من قبل إسرائيليين يرتديان زيا مدنيا أثناء احتجازه في مقر  ً

  .مما أدى إلصابته بجرح في رأسه" المسكوبية"تحقيق وتوقيف 

ت المراقبة في بدأت شرطة االحتالل اليوم االثنين، بتركيب عدد من كاميرا -
منطقة باب العامود وسط القدس إضافة لمئات الكاميرات التي سبق أن 

  .وضعها االحتالل في شوارع وأزقة وأسواق القدس

ًحددت شرطة االحتالل في القدس المحتلة اليوم االثنين، مسارا لهروب  -
المستوطنين الذين يقتحمون المسجد األقصى في ظل التواجد الكبير للمصلين 

  .عتكفينوالم



       
١٠١

ًاعتقلت قوات االحتالل اليوم االثنين، مواطنا وابنه عقب اقتحام منزلهما بقرية  -
  .صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، ونقلتهما إلى مركز التحقيق

  

٧/٧/٢٠١٥   

اصدرت محكمة االحتالل في القدس قرارات حبس منزلي بحق أربعة مقدسيين  -
  .بينهم ثالثة قاصرين لمدة خمسة أيام

تدت مجموعة من المستوطنين اليهود، صباح اليوم الثالثاء، على ثالثة اع -
  .عمال مقدسيين بعد مطاردتهم في شارع األنبياء غرب القدس المحتلة

  

٨/٧/٢٠١٥  

من خالل مذكرة رسمية، رفعتها ' الهيكل المزعوم'طالبت منظمات وجماعات  -
مسجد األقصى لرئيس وزراء حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، بإغالق ال

ويتضمن  . من الشهر الجاري٢٦المبارك في وجه المسلمين، اعتبارا من 
، 'خراب الهيكل'اإلغالق أسبوعا خالل الفترة الصباحية، في ذكرى ما يسمى 

السماح لهم بدخول المسجد طوال يوم  كما طالبوا ب.أي بعد عيد الفطر بأسبوع
 . تموز الجاري٢٦األحد الموافق 

  

٩/٧/٢٠١٥  

لقت سلطات االحتالل محيط البلدة القديمة، وسمحت فقط للحافالت التي اغ -
تنقل المصلين بالوصول إلى أقرب نقطة من بوابات البلدة القديمة، باإلضافة 

ٕالة واطالق منطاد ّإلى تسيير الدوريات العسكرية الراجلة والمحمولة والخي
ين، فيما فرضت راداري استخباري ومروحية في سماء المدينة لمراقبة المصل

 ً عاما٣٠- ١٦على النساء القادمات من محافظات الضفة الغربية من سن 
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الحصول على تصريح ألداء الصالة باألقصى المبارك، ونفس اإلجراء على فئة 
  لألطفال المرافقين ما دون سنت؛ فيما سمحً عاما٥٠- ٣٠الرجال من سن 

 ً عاما٥٠ق سن الـ  وللرجال فوًام عا١٦للفتيات ما دون سن و ً عاما١٢
 بالدخول دون الحصول على تصاريح دخول إلى ًام عا٣٠وللنساء فوق سن 

 .القدس

صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء اإلسرائيلية على مخطط لتوسيع حدود  -
ًعبر مصادرة ما يقارب الثالثين دونما من أراضي " التلة الفرنسية"مستوطنة 

 .بلدة شعفاط وقرية العيساوية

  

١٢/٧/٢٠١٥  

أعلنت سلطات االحتالل، اليوم األحد، عن فرض قيود على دخول المصلين  -
من رمضان في المسجد األقصى ' ليلة القدر'من الضفة إلى القدس إلحياء 

 .المبارك

ًأصدرت محكمة إسرائيلية حكما أوليا بالسجن  - ً عاما على الشاب ٢٥ً
دانته بتنفيذ عملية دهس من مدينة القدس بعد إ" محمد ساليمة"الفلسطيني 

 .لخمسة إسرائيليين قبل أكثر من أربعة أشهر

  

١٣/٧/٢٠١٥   

شرعت شرطة االحتالل اإلسرائيلي بتركيب المزيد من كاميرات المراقبة في  -
منطقة باب العامود إضافة إلى الكاميرات التي سبق أن وضعتها في شوارع 

  .وأزقة وأسواق وحارات القدس القديمة وخارج أسوارها
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١٤/٧/٢٠١٥   

 أطفال فقدوا بصرهم في ٧ً مقدسيا منهم ١٢ذكرت جمعية حقوق المواطن أن  -
إحدى العينين بسبب استخدام شرطة االحتالل الرصاص اإلسفنجي األسود منذ 

ًعاما وهو من حي ) ٥٥" (نافز الدميري"عام، وكان آخر الضحايا المواطن 
  .رأس خميس في القدس

  

١٦/٧/٢٠١٥   

مروان "ًعاما، وابن عمه ) ١٨" (عزمي نصار الساليمة: "يانأصيب المقدس -
ًعاما برضوض في أنحاء جسدهما جراء اعتداء حراس ) ١٦" (نادر الساليمة

القطار الخفيف اإلسرائليين عليهما بالضرب في محطة القطار الخفيف في 
  .قرية شعفاط بالقدس المحتلة

  

٢٠/٧/٢٠١٥  

 اليوم االثنين، بعد إغالق األقصى استأنفت عصابات المستوطنين اليهود، -
هي العشرة األواخر من شهر رمضان، وثالثة أيام (؛ ً يوما١٣ لمدة همبوجه

  . بسبب التواجد المكثف والكبير للمصلين برحابه الطاهرة)عيد الفطر السعيد

ّجددت منظمات وجماعات الهيكل المزعوم دعواتها ألنصارها للمشاركة الواسعة  -
تستهدف المسجد األقصى المبارك؛ تنظمها يوم األحد في فعاليات خاصة 

   .'ذكرى خراب الهيكل'ًالقادم تزامنا مع ما يسمى 

لب عبر مذكرة رفعتها لرئيس بمجموعة مطا يهودية منظمات وجماعات طالبت -
حكومة االحتالل نتنياهو ولقيادة شرطة االحتالل طالبت فيها بإغالق األقصى 

ٍ واتاحة المجال القتحامات واسعة " الهيكلخراب"ذكرى أمام المسلمين في  ٕ
 .للمستوطنين اليهود إلقامة طقوس وشعائر تلمودية في المسجد المبارك
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٢١/٧/٢٠١٥  

ّجدد المستوطنون اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، عبر  -
مجموعات صغيرة ومتتالية؛ فيما تصدى المصلون لهذه االقتحامات 

 .تافات التكبيراالستفزازية به

القتحام المسجد األقصى صباح يوم غد ' اتحاد منظمات الهيكل'دعا ما يسمى  -
ًاألربعاء، احتفاال بإعادة فتح األقصى لليهود من قبل سلطات االحتالل، إيذانا 

ً تلموديا مركزياًبتنفيذ جماعات الهيكل برنامجا  . يستهدف المسجد األقصىً

سرائيلية نيتها إجراء مناورة عسكرية اليوم أعلنت قيادة الجبهة الداخلية اإل -
تحاكي استهداف مدينة القدس بصواريخ، وأنها ستختبر منظومة االنذار 

 .المبكر الخاصة بذلك

  

٢٢/٧/٢٠١٥  

دفعت قوات االحتالل بقوة عسكرية نسائية مع عناصر من الوحدات الخاصة  -
 المرابطات في في شرطة االحتالل إلى المسجد األقصى المبارك لقمع النساء

ٍالمسجد؛ تزامنا مع اقتحامات جديدة من عصابات المستوطنين من باب  ً
 .المستوطنين اليهود اقتحامهم لألقصى المبارك بعد أن جدد .المغاربة

اعتقلت قوات االحتالل خمسة مصلين من المسجد األقصى واحتجزت بطاقات  -
 .قالرجال وغالبية النساء وحولت أصحابها إلى مركز التحقي

اعتدت قوات االحتالل على سيدة مقدسية خالل محاولة اعتقالها، مما أدى  -
 .إلى تمزيق جزء من ثيابها، كما اعتدي على صحافية خارج باب السلسلة

  



       
١٠٥

٢٣/٧/٢٠١٥   

اعتدت شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة اليوم الخميس، على المسن خير  -
المسجد األقصى  واب أحد أب(الشيمي، أثناء اعتقاله من باب السلسلة 

   .ً، وأخلت سبيله الحقا بعدما تأكدت أنه غير مبعد عن المسجد)المبارك

منعت شرطة االحتالل دخول أطفال المخيمات الصيفية للمسجد األقصى  -
 تجمعوا حول بوابات المسجد على شكل اعتصام سلمي وقدالمبارك، 
  .احتجاجي

قصى من جهة باب المغاربة ّجددت عصابات المستوطنين اقتحامها للمسجد األ -
بمجموعات صغيرة ومتتالية وبحراسات معززة ومشددة من الوحدات الخاصة، 
في حين تصدى المصلون لجوالت المستوطنين االستفزازية في األقصى 

  .بهتافات التكبير

الحشد والتأييد القتحامات واسعة يوم األحد ' منظمات الهيكل'واصلت ما تسمى  -
ط دعوات إلغالقه أمام المسلمين وفتحه فقط أمام المقبل لألقصى، وس

' ذكرى خراب الهيكل'مناسبة بالمستوطنين إلقامة طقوس تلمودية خاصة 
المزعوم في المسجد المبارك، تسبقها مسيرة كبرى مساء السبت للمستوطنين 

  .بهذه المناسبة

االحتالل اإلسرائيلي غربي القدس المحتلة، اليوم صلح قضت محكمة  -
عن المسجد األقصى المبارك "أنوار أبو هدوان "، بإبعاد المقدسية الخميس

 صباح "أبو هدوان"وكانت قوات االحتالل اعتقلت المواطنة  .لمدة أربعة أشهر
 .أمس، وأفرج عنها مساء بشرط المثول أمام المحكمة اليوم

ًعاما من بلدة ) ٢٠" (سالمة عرفات حديدون"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
 .يس بعد مداهمة منزله قبل أيامأبو د



       
١٠٦

في باب الحديد بالبلدة " شريف شراونة"اقتحمت قوات االحتالل منزل المواطن  -
القديمة في القدس وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته وتصوير بعض مالبس 

 .المذكور

" معاليه زيتيم"قامت آليات االحتالل بحفريات في األرض المحاذية لمستوطنة  -
  .لعامود بالقدس المحتلةفي حي رأس ا

  

٢٤/٧/٢٠١٥   

محمد "، و"محمد أبو فرحة: "اعتقلت قوات االحتالل تسعة مقدسيين هم -
، "عبداهللا دعنا"، و"أحمد شاويش"، و"عمر إبراهيم"، و"إياد الغوج"، و"باسطي

عشية ما يسمى ذكرى " مأمون غيث"، و"وحيد البكري"، و"محمود الشاويش"و
مت منازلهم بالقدس القديمة، كما سلمت استدعاءات خراب الهيكل بعد أن اقتح

  .للتحقيق لمجموعة من الشبان

  

٢٥/٧/٢٠١٥  

 من المستوطنين اليهود، صباح اليوم السبت، شعائر وطقوسا اتأدت مجموع -
 تهديدات منظمات قرب باب الملك فيصل وباب القطانين عشيةتلمودية 

   .'الهيكل'

  

٢٦/٧/٢٠١٥  

' الوحدات الخاصة' اقتحام قوة معززة من عناصر أصيب عشرات المصلين إثر -
اإلسرائيلية، صباح اليوم األحد، المسجد األقصى المبارك، لتأمين اقتحامات 

 بما واحتفلوا وزير الزراعة في الحكومة اإلسرائيلية  الذين رافقهمالمستوطنين
  .'ذكرى خراب الهيكل'يسمى 



       
١٠٧

وم خارج بوابات المسجد  منذ ساعة مبكرة من صباح الي المواجهاتامتدتو -
المبارك في القدس القديمة، أعقبها إغالق المسجد أمام المواطنين، قبل أن 

  .تقتحم قوات االحتالل المسجد لقمع المعتكفين بداخله

قوات االحتالل المسجد القبلي، وألقت قنابل الصوت والغاز المسيل اقتحمت  -
اق سجاد المسجد القبلي مما تسبب في احر،  وفي باحاتهللدموع داخل المسجد

ًأكثر من عشرين مواطنا من ٕاصابة ٕواحداث كسور في زجاج شبابيكه و
في باحات المسجد خالل  المصلين، خاصة كبار السن باختناقات حادة

  .مالحقتها المصلين الذين ردوا برشق الجنود بالحجارة واألحذية

 منوعددا د ّقوات الجامع القبلي، وأخرجت حراس المسجوقد حاصرت هذه ال -
، وأغلقت أبواب المصلى  الحراس بالقوة، واعتدت على أحدالمعتكفين بالمسجد

 .بالسالسل الحديدية؛ كما منعت دخول موظفي األوقاف للمسجد األقصى
الذين تقل أعمارهم المصلين  مشددة على دخول ًافرضت قوات االحتالل قيودو

اعات فجر اليوم،  إلى المسجد منذ سًا وخاصة الشبانعن الخمسين عام
 ٣٠وصل عددهم إلى (وسمحت في الوقت نفسه لمجموعات من المستوطنين 

  .باقتحام المسجد وتنظيم جوالت استفزازية فيه) ًعنصرا

  

٢٧/٧/٢٠١٥  

ّجدد المستوطنون صباح اليوم االثنين، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من  -
  .لخاصةباب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل ا

وتصدى المصلون والمرابطات للمستوطنين خالل جوالتهم االستفزازية في  -
وقد حاول المستوطنون أثناء المسجد المبارك بهتافات التكبير االحتجاجية، 

ٍاالعتداء على نساء مبعدات عن المسجد، بالقرب من خروجهم من المسجد 
  .باب السلسلة



       
١٠٨

٢٨/٧/٢٠١٥  

لثالثاء، المسجد األقصى المبارك من جهة اقتحم مستوطنون صباح اليوم ا -
، ونعته )صلى اهللا عليه وسلم(باب السلسلة، وشتم أحدهم الرسول محمد 

  .بألفاظ مسيئة

نفذت جرافات بلدية االحتالل يرافقها أفراد من الوحدات الخاصة عملية هدم  -
واسعة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى شملت شقة سكنية وغرف 

  . ومنشآت تجارية ومخازنًسكنية أيضا

  

٢٩/٧/٢٠١٥  

أحد بوابات (ساد التوتر الشديد صباح اليوم األربعاء، محيط باب السلسلة  -
، عقب دفع جنود االحتالل مبعدات ومعتصمات عن )المسجد األقصى الرئيسية

 باب السلسلة وباب محيط المكان، لتأمين خروج المستوطنين، تبعها إغالق
  . بمتاريس شرطية حديديةأمام المصلينالغوانمة 

 لذلكدخول أطفال المخيمات الصيفية المقدسية للمسجد، ت قوات االحتالل منع -
  . على بواباته، انتهى بإدخالهم للمسجدً احتجاجياًنفذوا اعتصاما

ّجدد المستوطنون اليهود اقتحامهم لألقصى من باب المغاربة، بحراسات  -
الحتالل؛ فيما تصدى المصلون مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة ا

والمرابطات لجوالت المستوطنين االستفزازية في المسجد، بهتافات التكبير 
 .االحتجاجية

 مستوطنة يهودية وعريسها الدخول للمسجد األقصى صباح اليوم حاولت -
 .، ولكن تم إيقافهما عند باب المغاربة'مباركة زفافهما'بحجة بلباس الزفاف؛ 

تالل تسعة أطفال بعد اقتحام منازلهم في قرية العيساوية اعتقلت قوات االح -
هاني شادي "ًعاما، و) ١٤" (يحيى عرفات درباس: "وسط القدس، واألطفال هم



       
١٠٩

) ١٥" (محمد مزعرو"ًعاما، و) ١٤" (آدم كايد محمود"ًعاما، و) ١٤" (ناصر
ًعاما، ) ١٤" (مجد نايف مصطفى"ًعاما، و) ١٤" (محمد مبتسم عبيد"ًعاما، و

" أحمد محمود"ًعاما، و) ١٥" (عدي درباس"و، ًعاما) ١٤" (منير داري"و
ًعاما، وتم نقل األطفال المعتقلين إلى أحد مراكز التحقيق واالعتقال في ) ١٥(

 .مدينة القدس

هدمت جرافات االحتالل قاعة أفراح ومطبعة ومنجرة وساحة لبيع مواد البناء  -
دون سابق " أكرم أبو شلبك"واطن في منطقة وادي الدم ببيت حنينا تعود للم

 . إنذار

  

٣١/٧/٢٠١٥  

  على دخول المصلينًا شرطة االحتالل، صباح اليوم الجمعة، قيودفرضت -
ً الرجال دون الخمسين عاما من الوصول إلى المسجد فمنعت للمسجد األقصى

   .األقصى المبارك ألداء صالة الجمعة

  

٢/٨/٢٠١٥  

منذ ساعات الصباح األولى النساء من كافة منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي،  -
  . من دخول المسجد األقصىًااألعمار، والرجال دون سن الثالثين عام

يورام كوهين، المسجد األقصى ' الشاباك'اقتحم رئيس جهاز مخابرات االحتالل  -
المبارك من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات 

  .الخاصة

أطفال وسيدات، خالل :  نحو عشرة مواطنين بينهمحتالل قوات االاعتقلت -
محمود "، و"عبادة نجيب: "ومن المعتقلينخروجهم من األقصى المبارك، 



       
١١٠

 الباقين أخلت سبيل ، بينما "عبدالكريم الحداد"، و"محمد نجيب"، و"نجيب
 .بشرط اإلبعاد عن المسجد األقصى لفترات متفاوتة

بل أيام عن مسابقة تخطيطية لتهويد أعلنت بلدية االحتالل في القدس ق -
، "التطوير"المنطقة المتبقية من شواهد مقبرة مأمن اهللا والبركة، تحت شعار 

 ٨٥وتحويلها إلى منطقة استجمام سياحي، ورصدت مبالغ مالية قدرها نحو 
 . ألف شيقل٢٥ألف شيقل للفائزين، من ضمنها الجائزة األولى بمبلغ 

  

٣/٨/٢٠١٥  

 اقتحامهم للمسجد األقصى من باب المغاربة، بحراسات معززة جدد مستوطنون -
 .ّومشددة من شرطة االحتالل الخاصة، ونفذوا جوالت استفزازية في محيطه

ًفيما فرضت الشرطة قيودا على دخول المسلمين إلى المسجد األقصى المبارك 
لى العودة إ"بالتزامن مع دعوات لتنفيذ إقتحامات جماعية لألقصى تحت عنوان 

 ".جبل الهيكل

 

٤/٨/٢٠١٥  

المسجد   اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم ستة من حراس -
، "مجد عابدين" و"ّرائد زغير" و"فادي بكير" و"مجدي العباسي: "هماألقصى و

، "أمير بلبيسي"، باإلضافة إلى القاصرين "حسام سدر"، و"أحمد أبو عليا"و
؛ بينما "رضوان عمرو"مدير المخطوطات فيه   كما اعتقلت."محمد الهشلمون"و

 عقب ا إثر االعتداء عليهم"حمد بدران"، و"سليمان أبو ميالة"حارسان الأصيب 
 . تصديهم لمحاولة مستوطن متطرف رفع العلم اإلسرائيلي في األقصى

  



       
١١١

٥/٨/٢٠١٥   

جددت عصابات المستوطنين اقتحامها للمسجد األقصى المبارك بمجموعات  -
 .تالية وبحراسة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتاللصغيرة ومت

اإلسرائيلية  النقاب " شركة تطوير وترميم الحي اليهودي"كشفت ما يسمى بـ  -
عن الشروع بنقل ملكية خمسة أحياء فلسطينية داخل البلدة القديمة من 
ًأسماء أصحابها األصليين إلى أسماء من يسكنها اليوم من المستوطنين بناء 
على مسح جغرافي وقانوني لهذه األحياء في عملية تطهير عرقي وتهجير 

ًواستيالء إسرائيلي على أمالك المهجرين والمغيبين قصرا ٕ.  

  

٦/٨/٢٠١٥   

ّجددت عصابات المستوطنين اليهود، اليوم الخميس، اقتحامها للمسجد  -
األقصى المبارك، بمجموعات صغيرة ومتتالية، من باب المغاربة، ترافقها 

   .وتحرسها قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل

  

٧/٨/٢٠١٥   

  .قمعت قوات االحتالل مسيرة منددة باالحتالل والمستوطنين في بلدة سلواد -

  

٩/٨/٢٠١٥  

دعت جماعات يهودية لتنفيذ مسيرة ووقفات احتجاجية عند أبواب المسجد  -
االحتالل أمامها، ومن ثم تنفيذ األقصى يوم األحد القادم، لرفع أعالم دولة 

اقتحام جماعي لألقصى، وخالل االقتحام ستتم محاوالت ادخال العلم 
  .إلى داخل المسجد األقصى المبارك' اإلسرائيلي'



       
١١٢

رفع مستوطنون اليوم األحد، األعالم اإلسرائيلية، وأدوا رقصات استفزازية،  -
، وسط توتر شديد بالقرب من المسجد األقصى المبارك من جهة باب السلسلة
هتافات وقد قابلها يسود المنطقة وهتافات عنصرية تدعو لقتل وطرد العرب، 

التكبير االحتجاجية من المواطنين ومن المبعدين والمبعدات عن األقصى 
 .المبارك

  

١٠/٨/٢٠١٥  

أصيب، اليوم االثنين، عدد كبير من أطفال المخيمات الصيفية المقدسية،  -
 بحاالت اختناق ورضوض، عقب اعتداء قوات وحراس المسجد األقصى،

أحد أبواب (' باب األسباط'االحتالل عليهم بالهراوات وقنابل الغاز، قرب 
 ).المسجد األقصى

ّجددت عصابات المستوطنين اليهود اقتحامها للمسجد األقصى من باب  -
المغاربة بمجموعات صغيرة ومتعاقبة، تتولى حراستها قوة معززة ومشددة من 

 . الوحدات الخاصة في شرطة االحتاللعناصر

الفلسطينية بالغات قضائية " سرحان"عائلة " عطيرات كوهنيم"سلمت جمعية  -
تطالبها باألرض الكائنة في حي بطن الهوى في سلوان والمقام عليها ثالثة 

 .منازل بحجة ملكية األرض للمستوطنين

وع استيطاني في القدس على تمويل مشر" بلدية االحتالل"وافقت ما يسمى  -
 .جديد في منطقة رأس العامود في القدس الشرقية بقيمة أربعة ماليين شيقل

  



       
١١٣

١١/٨/٢٠١٥  

منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم الثالثاء، دخول النساء واألطفال  -
للمسجد األقصى المبارك، واعتدت عليهم بالدفع بالقوة واعتقلت سيدة وأحد 

  .رة سادت المنطقةاألطفال، وسط أجواء متوت

قوات االحتالل الخاصة أبعدت بالقوة األطفال المتواجدين أمام باب األسباط،  -
  .وأجبرتهم على الخروج خارج سور البلدة القديمة

باب األسباط، ومنعت حركة الدخول والخروج منه؛ السلطات اإلسرائيلية أغلقت  -
نهن على  سيدة من الدخول، ووضعت أسماء العديد م١٥كما منعت نحو 

  .البوابات لمنع دخولهن لألقصى

 إلى ، بسبب منع األطفال من الدخولً شديداًشهد محيط المسجد األقصى توترا -
 ومالحقتهم في أزقة البلدة القديمة واالعتداء عليهم؛ فيما رد األطفال المسجد

على سياسات االحتالل بالتكبير والشعارات المناصرة للمسجد األقصى؛ كما 
  .صر االحتالل بالبيض والمياهرشقوا عنا

أما داخل المسجد، فقد تصدى المصلون بهتافات التكبير القتحامات  -
المستوطنين وجوالتهم االستفزازية برحابه التي تتم بحماية عناصر من قوات 

 .االحتالل الخاصة

هدمت بلدية االحتالل اإلسرائيلي بالقدس مبنى تجاري في المنطقة الصناعية  -
 .ة ويتألف المبنى من ثالثة طوابقشمالي المدين

  

١٢/٨/٢٠١٥  

 في محيط المسجد ًاعتقلت شرطة االحتالل الخاصة اليوم األربعاء، شابا -
  .األقصى



       
١١٤

اعتقلت شرطة االحتالل الشاب تامر شالعطة من بلدة سخنين داخل أراضي  -
، )من أبواب المسجد األقصى(، أثناء وجوده عند باب السلسلة ١٩٤٨عام 

ٍلى مركز تابع لها في المنطقة، قبل أن تحوله إلى مركز التحقيق واقتادته إ ٍ
  .بمنطقة باب الخليل، في القدس القديمة' القشلة'والتوقيف 

 سيدة مقدسية ١٥واصلت شرطة االحتالل، ولليوم الثاني على التوالي، منع  -
ما اضطرهن إلى ممن دخول األقصى، وعممت أسماءهن على كافة بواباته؛ 

  .االعتصام قرب باب السلسلةواالحتجاج 

خالل خروجه من ) صلى اهللا عليه وسلم(شتم أحد المستوطنين الرسول محمد  -
المسجد األقصى من جهة باب السلسلة، وبحماية وحراسة شرطة االحتالل 

  .الخاصة

ّجددت عصابات المستوطنين اليوم اقتحامها للمسجد األقصى من باب  -
من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة المغاربة بحراسات مشددة ومعززة 

بين (' ُالحرش'االحتالل، ونفذت جوالت استفزازية وشروحات في منطقة 
  .فيما تصدى لها األطفال والنساء) المصلى المرواني وباب األسباط

 )١٣ ("محمد مراد بياع"ابعدت شرطة االحتالل الليلة الماضية، الطفل القاصر  -
لقدس المحتلة عن المسجد األقصى ، من سكان مخيم شعفاط وسط اًاعام

 .المبارك لمدة أسبوعين، كما فرضت عليه الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام

اليمينية المتطرفة أمام " الشعلة"زعيم منظمة الهافا " بنتسي غويتشاين"صرح  -
طالب من مدارس دينية يهودية أنه مع فكرة إحراق الكنائس مما أثار غضب 

 .مسؤولين كاثوليكيين

ت سلطات االحتالل مناقصة لبناء كنيس ضخم مقبب في البلدة القديمة نشر -
ً مترا على ست طبقات إثنتان تحت األرض وأربع فوقها ٢٣بارتفاع نحو 

 . مليون شيقل٥٠ متر مربع وبتكلفة نحو ١٤٠٠بمساحة بناء إجمالية 



       
١١٥

١٣/٨/٢٠١٥  

 وهو من طنين اليوم اقتحامات المستو'يسرائيل آرائيل'ترأس الحاخام المتطرف  -
كبار حاخامات الصهيونية الدينية، ومن أعضاء مجلس السنهدرين، وهو 

 للمسجد األقصى وتم االقتحاممؤسس معهد الهيكل الثالث، ورئيسه الحالي، 
وسط حراسة معززة من شرطة االحتالل الخاصة،  المبارك من باب المغاربة

  .وذلك بعد منعه من اقتحام األقصى لعدة أشهر

 سيدة وفتاة من دخول المسجد األقصى من كافة ٢٠ات االحتالل منعت قو -
أبوابه، لليوم الثالث على التوالي؛ حيث تقوم بهذا اإلجراء بحق المرابطات 

  .بسبب تصديهن لعصابات المستوطنين في األقصى

أوقف حراس المسجد األقصى مستوطنة، كانت تتخفى بلباس إسالمي، حاولت  -
 .'الناظر'ب المجلس اقتحام المسجد من جهة با

ٕاعتقلت قوات االحتالل شابا مسيحيا بعد االعتداء عليه بالضرب واصابته  - ً ً
باإلغماء قبل اعتقاله حيث اشتبك مع أحد المستوطنين المقتحمين لألقصى 
خالل اعتصامه مع المرابطات والمبعدين عن المسجد األقصى في منطقة باب 

 .السلسلة

  

١٦/٨/٢٠١٥  

صحن مسجد الصخرة ى لإالصعود المستوطنين اليهود حاولت مجموعة من  -
أطفال  واستفزوا والتقاط صور تذكارية على الدرجات المؤدية إلى المنطقة

مما ، المتواجدين في المسجد األقصى المباركن يالمخيمات الصيفية والمصل
من خالل سالسل دفعهم لمنع المستوطنين من اكمال احتفاالتهم اليهودية 

   .ت التكبير والتهليلبشرية وهتافا

  



       
١١٦

١٨/٨/٢٠١٥  

ًمنعت قوات االحتالل اإلسرائيلي اليوم الثالثاء، عددا من أطفال المخيمات  -
الصيفية المقدسية من دخول المسجد األقصى المبارك؛ في الوقت الذي 

  .سمحت فيه باقتحامات جديدة للمستوطنين

مسجد األقصى شرطة االحتالل الخاصة متاريس حديدية على بوابات النصبت  -
للتدقيق في بطاقات المصلين، ومنعت دخول عدد من النساء واألطفال، بحجة 

  .مشاركتهم في التصدي القتحامات المستوطنين

 جماعات المستوطنين المسجد األقصى من باب المغاربة عبر اقتحمت -
مجموعات صغيرة ومتالحقة، وبحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات 

تصدى وقد  جوالت استفزازية فيه؛ وقد نفذتة االحتالل، الخاصة في شرط
 .المصلون واألطفال لهذه االقتحامات والجوالت بهتافات التكبير

  

١٩/٨/٢٠١٥  

 من "طالل الرجبي"اعتقلت قوات االحتالل، صباح اليوم األربعاء، السبعيني  -
لى منطقة باب السلسلة المفضية إلى المسجد األقصى، واقتادته على الفور إ

، من "الرجبي"ًفي القدس القديمة؛ علما أن ' القشلة'مركز التوقيف والتحقيق 
ً يوما، ويعتصم ٣٠سكان القدس المحتلة، ومبعد عن المسجد األقصى مدة 

  .بالقرب من األقصى من جهة باب السلسلة

عرقلت قوات االحتالل اليوم دخول أطفال المخيمات الصيفية المقدسية إلى  -
، إال أن األطفال وبعد تجمهرهم اندفعوا مرة واحدة وأزالوا المسجد األقصى

السواتر الحديدية التي يقف عليها جنود االحتالل وتمكنوا من الدخول إلى 
األقصى والمشاركة في التصدي القتحامات المستوطنين اليهود بهتافات 

  . خالل جوالتهم االستفزازية في المسجد المباركتهمالتكبير ومالحق



       
١١٧

صابات المستوطنين اليوم اقتحامها للمسجد األقصى من باب جددت ع -
المغاربة بمجموعات صغيرة ومتتالية وبحراسات مشددة من شرطة االحتالل 
الخاصة، وسط تواجد ملحوظ للمصلين وطلبة مجالس العلم وأطفال المخيمات 

  .الصيفية الذين ينتشرون في كافة مرافق المسجد المبارك

 اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، ثالث فتيات مقدسيات فور اعتقلت قوات االحتالل -
نور الهدى "، و"إسراء أبو هدوان: " هنخروجهن من المسجد األقصى المبارك

، واقتادتهن إلى مركز تابع لشرطة االحتالل في "سميرة أبو ماضي"، و"الصفدي
منطقة باب السلسلة للتحقيق، وتم تحويلهن إلى مركز توقيف وتحقيق 

  .في القدس القديمة' ةالقشل'

 ًأصدرت محكمة االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس، اليوم األربعاء، أمرا -
المسجد األقصى المبارك وممر باب السلسلة لمدة   عن "خديجة خويص"بإبعاد 

 أمس الثالثاء أثناء خروجها من  اعتقلتها قوات االحتالل وكانتًام يو٦٠
  .ًقاالمسجد األقصى، وأفرجت عنها الح

 عن المسجد األقصى "يوسف الشاويش"أبعدت قوات االحتالل الشاب المقدسي  -
 .ً يوما١٥لمدة 

" طوطح"هدمت جرافات االحتالل بناية سكنية من طابقين تعود لعائلتي  -
المقدسيتين في حي وادي الجوز في القدس المحتلة بحجة عدم " التوتنجي"و

 .الترخيص

 

٢١/٨/٢٠١٥   

ًالحتالل للشؤون المحلية قرارا يقضي بإزالة ملعب وادي اصدرت محكمة بلدية ا -
ًحلوة البالغ مساحته دونما ونصف إضافة إلى هدم مرافقه وهي عبارة عن 

ً مترا مربعا وبركسا للحيوانات مساحته ١٥مخزن مساحته  ً ً مترا مربعا ٤٠ً ً



       
١١٨

مدى "ًإضافة إلى تجريف المزروعات واالسفلت علما بأن الملعب تابع لمركز 
  ".بداعياإل

  

٢٢/٨/٢٠١٥   

 وحدة استيطانية جديدة في القدس ٢٥٢قرر االحتالل اإلسرائيلي إقامة  -
 .شمالي القدس المحتلة" بسغات زئيف"المحتلة في مستوطنة 

الكائن في " القعقاع"وضع موظفو بلدية االحتالل إنذار هدم على بوابة مسجد  -
  .حي عين اللوزة بسلوان بحجة البناء غير المرخص

  

٢٣/٨/٢٠١٥  

 سيدة مقدسية من ٢٠منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم األحد  -
ّالدخول إلى المسجد األقصى المبارك، وشددت إجراءاتها على بوابات المسجد؛ 
ّفي حين أمنت الحماية للمستوطنين اليهود خالل اقتحامهم المتجدد للمسجد 

  .من باب المغاربة

صة بشرطة االحتالل متاريس حديدية بالقرب نصبت عناصر من الوحدات الخا -
من بوابات األقصى، وأغلقت المسجد أمام النساء؛ بحجة مشاركتهن في 

  .التصدي القتحامات المستوطنين

 

ًأبعدت سلطات االحتالل عددا من السيدات المرابطات واألطفال والحراس عن  -
  . المتواصلةاألقصى لفترات متفاوتة، الحتجاجهم على اقتحامات المستوطنين

  



       
١١٩

٢٤/٨/٢٠١٥  

أحد أبواب المسجد (اعتقلت قوات االحتالل، اليوم االثنين، شابة من باب حطة  -
ٍ، واعتدت على مسن أمام باب الناظر، ومنعت النساء من دخول )األقصى

  .المسجد من كافة األبواب

ّجددت عصابات المستوطنين اقتحامها للمسجد األقصى اليوم من باب  -
رفقة حراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة المغاربة، ب

   .االحتالل، وسط احتجاج المرابطين ضد هذه االقتحامات

  

٢٥/٨/٢٠١٥  

واصلت شرطة االحتالل الخاصة لليوم الثاني على التوالي، فرض حصار مشدد  -
 النساء من كافة األجيال من الدخول تمنعوعلى المسجد األقصى المبارك، 

 . لعصابات المستوطنين اقتحامه من باب المغاربةسمحتبينما إليه، 

منعت شرطة االحتالل طالبات المدرسة الثانوية الشرعية في األقصى من  -
الدخول إلى األقصى، ودققت في بطاقات المصلين من الرجال، واحتجزت 

 وقد تكرر مشهد اعتقال عدد من المصلين .بطاقات عدد كبير منهم
كل يومي ومنع دخولهم أو تحديد ساعات دخولهم والمرابطات في المسجد بش

إلى المسجد في محاولة من سلطات االحتالل لفرض التقسيم الزماني للمسجد 
 .األقصى المبارك

 قوات االحتالل أبواب المسجد األقصى الرئيسة الخارجية باستثناء أغلقت -
ّحطة، والناظر، والسلسلة، باإلضافة إلى باب المغاربة المخصص: أبواب ُ 

وتأتي إجراءات االحتالل المشددة وحصار المسجد  .القتحامات المستوطنين
 مع نشر قادة منظمات الهيكل المزعوم رسالة وزير األمن ًاألقصى تزامنا

 التي طلب فيها من وزير الجيش موشيه "جلعاد أردان"الداخلي اإلسرائيلي 



       
١٢٠

د األقصى يعلون اإلعالن بشكل عاجل عن المرابطين والمرابطات في المسج
ّوعلق أحد  .، وحظر جميع تحركاتهم في األقصى'تنظيم غير مسموح به'بأنهم 

 ً كامالًلم نحقق نصرا ':ًئالقادة منظمات الهيكل وهو أرنون سيجال على ذلك قا
 كل مرة، ونحن ً يهوديا١٣ألننا ال زلنا ندخل بمجموعات قليلة، ال تتجاوز 

 .'د، ودون مضايقات أو قيودنتطلع لدخول جماعي يومي كبير وغير محدو

هدمت آليات االحتالل مبنى تحت اإلنشاء مكون من شقتين في حي الصلعة  -
كما هدمت منزلين قيد اإلنشاء في حي المروج في بلدة . في بلدة جبل المكبر

 .سلوان بحجة البناء بدون ترخيص

 

٢٦/٨/٢٠١٥  

قصى  قوات االحتالل وشرطته فرض طوق عسكري على المسجد األتواصل -
 اعتقلت وقدالمبارك، ومنع كافة النساء من دخوله لليوم الثالث على التوالي؛ 

ًطالبتان في المدرسة الشرعية وشابا من باب السلسلة، وحررت مخالفات 
   .مالية بحق عدد من الصحافيين

عشرات النساء الممنوعات من دخول المسجد األقصى يعتصمن في باب  -
ًر تنديدا بإغالق األقصى بوجه المسلمين السلسة حيث تعلو صيحات التكبي
واعتبرت إحدى المرابطات ما يجري في  .واستباحته من قبل المستوطنين

ًاألقصى تقسيما زمانيا؛  نه في الوقت الذي يمنع المسلمون من دخول ألً
   .األقصى تقتحمه عصابات المستوطنين

مصور : يينن الصحافْحررت طواقم بلدية االحتالل مخالفات مالية للمصوري -
 ٤٧٥؛ بقيمة "محمد عشو"، ومصور روسيا "علي ياسين"تلفزيون فلسطين 

شيقال بزعم إعاقتهما حركة مرور المواطنين في باب السلسلة؛ مع العلم أن 
 .ًشرطة االحتالل تنصب متاريس حديدية، وتمنع الحركة في الشارع أصال



       
١٢١

 سلسلة واعتبر الصحفيون استهدافهم والتضييق على عملهم خطوة من
خطوات ينفذها االحتالل للحيلولة دون فضح ما يقترفه االحتالل بحق األقصى، 
وتوثيق إغالقه ومعاناة المواطنين بعدم السماح لهم بدخوله وتعرضهم للضرب 

 .واالعتقال واالعتداء

ًهدمت جرافات عسكرية إسرائيلية أربعة محال تجارية ومسكنا فلسطينيا في  - ً
 .محتلة بحجة البناء بدون ترخيصالعيزرية شرق القدس ال

  

٢٧/٨/٢٠١٥  

تزامن مع إجراءات ال مستوطن المسجد األقصى المبارك، ب١٠٠اقتحم أكثر من  -
 فرضتها شرطة االحتالل التي تحمي المستوطنين جديدة لالحتالل في القدس

بالطلب من حراس المسجد االبتعاد عن المستوطنين مسافة وتتمثل اإلجراءات 
، تحت طائلة المالحقة واالعتقال واالبعاد لكل حارس ً مترا٢٩ال تقل عن 

  .يخالف أوامر وتعليمات الشرطة

تواصلت االقتحامات ما بين ساعات الصباح وحتى ظهر اليوم، من باب وقد  -
المغاربة الذي تم إغالقه؛ حيث زاد عدد المقتحمين لألقصى عن مائة 

 ١٥، و'ل الهيكلطالب من أج'ما يسمى م ً عضوا٩٠مستوطن من بينهم 
  .، وسبعة عناصر من مخابرات االحتاللً يهودياًمستوطنا

 المسجد  المسلمينمنعت شرطة االحتالل، ولليوم الرابع على التوالي، دخول -
؛ فيما احتجزت بطاقات المصلين ًاألقصى حتى الساعة الحادية عشرة ظهرا

ٕ واال الشخصية، وطلبت منهم عدم المكوث داخل األقصى أكثر من ساعة،
  ).القشلة(ستتم مصادرة البطاقة وتحويلها إلى مركز االعتقال والتحقيق 

تصوير ب  قيامهااعتقلت قوات االحتالل اليوم الصحفية زينة قطميرة خالل -
وتوثيق اعتداء قوات االحتالل على النساء ودفعهن بالقوة من أمام باب 



       
١٢٢

ُة، قبل أن تخلي السلسلة، واقتادتها إلى مركز تابع لها في القدس القديم
سبيلها بعد احتجازها واستجوابها لمدة ساعتين، بشرط المثول للتحقيق في 

، األحد المقبل، ومنعها من دخول المسجد األقصى حتى ذلك 'القشلة'مركز 
  .الحين

 إلى "نظام أبو رموز"دخول حارس المسجد األقصى قوات االحتالل منعت  -
اء فترة إبعاده التي استمرت ثالثة  ؛ رغم انتهً ظهرا١١المسجد قبل الساعة 

أشهر كما الحقت الصحفيين ومنعتهم من التصوير، وحذفت من هواتفهم 
  .الخليوية مقاطع فيديو وصور تم التقاطها في المسجد األقصى ومحيطه

أبعدت سلطات االحتالل مساء أمس خالد حجازي من مدينة طمرة الجليلة عن  -
براءة، واسراء "لت سراح الفتاتين القاصرتين ؛ فيما أخً يوما١٥البلدة القديمة 

 . صباح اليوم"غزواي

  

٢٨/٨/٢٠١٥   

االستيطانية المتطرفة فجر أمس على بناية " عطيرات كوهانيم"استولت جمعية  -
 شقة سكنية موزعة على خمسة طوابق في حي ١٢سكنية جديدة مكونة من 

 ٦٠لحي وقد اقتحم ا. بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد االقصى
  .ًمستوطنا واستولوا على البناية بحراسة من قوات االحتالل الخاصة

 

٣٠/٨/٢٠١٥  

؛  األقصى بالقرب من بوابات المسجدًاوضعت قوات االحتالل الخاصة متاريس -
اعتدت و النساء من الدخول إليه؛ تللتدقيق في بطاقات المواطنين، ومنع

 منطقة باب السلسلة عناصر من هذه القوات على النساء المعتصمات في
خالل تصديهن هاتفات مكبرات لمستوطنين خرجوا من المسجد، وأدوا رقصات 



       
١٢٣

  االحتالل التي شرعت بتطبيق في محاولة من سلطاتاستفزازية على بواباته
فرض مخطط التقسيم ل بحق النساء منذ األسبوع الماضي، هذه اإلجراءات

 ساعات الصباح الباكر اقتطاع الوقت منوهي الزماني للمسجد األقصى، 
وحتى ساعات الظهيرة لصالح المستوطنين؛ وهو اإلجراء الذي قوبل بغضب 
وسخط المواطنين في القدس وخارجها، وباالستنكار الشديد على المستويات 
ٍالرسمية والشعبية، ووسط نداءات للمواطنين بضرورة المزيد من شد الرحال 

 .طات االحتاللوالتواجد المكثف في األقصى، إلحباط مخط

ًعاما من شعفاط بجروح ) ٢٢" (يوسف أبو خضير"أصيب الشاب المقدسي  -
ورضوض إثر تعرضه العتداء من قبل مستوطنين في بلدة شعفاط عندما كان 

 .يستقل سيارته التي تم تكسير زجاجها األمامي

  

٣١/٨/٢٠١٥  

سجد اعتصمت مجموعة من النساء والفتيات، صباح اليوم اإلثنين، أمام الم -
ًاألقصى من جهة باب السلسلة، احتجاجا على استمرار منعهن من دخول 

  .المسجد في ساعات ما قبل الظهيرة لليوم السادس على التوالي

يذكر أن شرطة االحتالل الخاصة المتمركزة على بوابات المسجد األقصى،  -
ول تمنع منذ عدة أيام النساء والطالبات من كافة األعمار واألجيال من الدخ

إلى األقصى في الفترة الصباحية، وحتى انتهاء اقتحامات المستوطنين؛ بسبب 
  .تصديهن القتحامات وجوالت المستوطنين االستفزازية في األقصى المبارك

جددت عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، اقتحامها للمسجد المبارك عبر  -
والتها في مرافق رة ومتتالية، وبحراسات معززة ومشددة خالل جيمجموعات صغ

 .األقصى المبارك



       
١٢٤

 وحدة استيطانية في ٩١عطاءات جديدة لبناء " سلطة أراضي إسرائيل"نشرت  -
ًمستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية تطبيقا لقرار رئيس الوزراء 

 . وحدة جديدة في المدينة٥٠٠نشر عطاءات لبناء " بنيامين نتنياهو"

  

١/٩/٢٠١٥  

  الشرعيةاإلسرائيلي صباح اليوم الثالثاء، طلبة المدارسمنعت قوات االحتالل  -
من الدخول إلى مدارسهم داخل المسجد األقصى المبارك، وأوقفتهم على 

  .حواجز نصبتها منذ عدة أيام بالقرب من بوابات األقصى الرئيسية

لليوم السابع على التوالي؛ منع النساء والفتيات من وواصلت قوات االحتالل  -
 . أثار موجة من الغضب الشعبيممايال من الدخول إلى األقصى، كافة األج

منع من ساعات الصباح حتى ساعات الظهيرة من كل يوم، باستثناء الويمتد 
  .يومي الجمعة والسبت

االستيطانية على منزل سكني جديد في حي " عطيرات كوهنيم"استولت جمعية  -
  . المباركبطن الهوى ببلدة سلوان القريبة من المسجد األقصى

المزعوم، مسابقة يهودية ألفضل صورة ' منظمات الهيكل'أطلقت ما تسمى  -
تلتقط داخل المسجد األقصى للمجموعات المتطرفة، أو ألي يهودي يقتحم 

. 'مستغلة الوضع الذي تفرضه مؤسسة االحتالل على األقصى'األقصى، 
اء بجبل صورة مع العائلة واألصدق'و' نصعد ونربح'وتحمل المسابقة اسم 

زعت جماعات الهيكل المزعوم إعالنات عبر مواقعها االعالمية وقد و .'الهيكل
ومواقع التواصل االجتماعي تحث فيها المستوطنين على االشتراك بالمسابقة، 

، وأن هذه المسابقة ستكون أول ًإن الوضع هادئ جدا': وذكرت في اعالناتها
وبحسب اإلعالن ستنطلق  .'النشاطات التي ستتوج خالل األعياد القادمة

 وستستمر حتى الثامن من الشهر الجاري، ١/٩ المسابقة صباح اليوم



       
١٢٥

ًوتتضمن المسابقة شرطا أساسيا يتعلق بضرورة إظهار قبة الصخرة في خلفية  ً
  .الصورة

أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب  -
ٕ من والى مدينة بيت لحم بزعم التعامل مع القدس أمام حركة المركبات والمشاة

 .جسم مشبوه

ًصورا لفتيات يرتدين " Jpole"بثت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية موقع يدعى  -
مالبس فاضحة وهن يرقصن في محيط األقصى المبارك بالقرب من سور 

أن ظاهرة الرقص على : وقالت. البلدة القديمة دون إعتراض من اآلخرين
 .اهرة شعبية في إسرائيلالعواميد باتت ظ

  

٢/٩/٢٠١٥  

صباح اليوم " سلطة الطبيعة اإلسرائيلية"استولت طواقم تابعة لما يسمى  -
األربعاء، على جزء كبير من مقبرة باب الرحمة المالصقة لجدار المسجد 

بدأت بوضع أسالك شائكة على  و.األقصى المبارك من الجهة الشرقية
، 'سلطة الطبيعة'االستيالء عليها لصالح المنطقة التي أعلنت في وقت سابق 

يحاول االحتالل، من خالل هذا اإلجراء وسواه، و؛ 'حديقة وطنية'بزعم إقامة 
تغيير طابع المدينة ومحيط األقصى وتهويده بإقامة حدائق تلمودية تضفي 

  .الطابع اليهودي في نهاية المطاف على المدينة المقدسة

يوم األربعاء، الشاب المقدسي خضر اعتقلت قوات االحتالل، صباح ال -
العجلوني من أمام المسجد األقصى المبارك من جهة باب السلسلة، واقتادته 
إلى أحد مراكزها في المدينة للتحقيق؛ بينما واصلت منع النساء من دخول 

  .المسجد



       
١٢٦

ولليوم التاسع على التوالي، منع النساء  شرطة االحتالل الخاصة واصلت -
 األعمار من الدخول إلى المسجد األقصى المبارك، لصالح والفتيات من كافة

ٍاقتحامات جديدة لعصابات المستوطنين اليهود والتي تستمر حتى ساعات 
  .الظهيرة

، )أحد أبواب األقصى(قوات االحتالل المعتصمات أمام باب السلسلة هددت  -
  النساء، والسجن، واإلبعاد عن القدس القديمة؛ وحاولت إبعاد عليهنباالعتداء

 دعناللواتي وقفن في وجه المستوطنين الخارجين من المسجد األقصى 
  .ا تسبب بتوتر في المنطقةمالحواجز العسكرية الحديدية؛ م

  

٣/٩/٢٠١٥  

اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، اليوم الخميس، الشاب  -
لى أحد مراكزها المقدسي سميح الحداد، من داخل المسجد األقصى، واقتادته إ

في القدس القديمة للتحقيق؛ بسبب مشاركته في التصدي القتحامات 
  .المستوطنين بهتافات التكبير االحتجاجية

ًفرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي لليوم الحادي عشر على التوالي قيودا  -
قوات مجموعة من العت على دخول النساء إلى المسجد األقصى المبارك فمن

من دخول المسجد ' القائمة السوداء'يسمى اردة أسمائهن فيما الوالنساء 
األقصى من كافة بواباته طوال فترة اقتحامات المستوطنين التي تتم في 

  .ساعات ما قبل الظهيرة

داهمت قوات االحتالل منازل عدد من المرابطات المقدسيات فجر اليوم؛  -
حي الثوري ببلدة سلوان اعتقلت خاللها السيدة إكرام الغزاوي من بيتها في و

سلمت كما جنوب المسجد األقصى المبارك بعد تفتيشه بشكل استفزازي، 



       
١٢٧

مركز التوقيف للحضور إلى جهاد وسماح الغزاوي أوامر استدعاء : السيدتين
  .في باب الخليل بالقدس القديمة للتحقيق معهن' القشلة'والتحقيق 

، اقتحامها للمسجد جددت جماعات المستوطنين اليهود، اليوم الخميس -
األقصى من باب المغاربة بحراسات شرطية معززة ومشددة؛ فيما بدى المسجد 

  .شبه فارغ من المصلين، بسبب إجراءات ومالحقات االحتالل

ًعاما أثناء مغادرته ) ١٣(اعتدت سلطات االحتالل على الطفل أحمد جمجوم  -
 .المدرسة الشرعية الموجودة داخل المسجد األقصى

  

٦/٩/٢٠١٥  

الذكرى الخامسة 'دعت منظمات يهودية متطرفة أنصارها إلحياء ما أسمته  -
اليوم األحد، داخل المسجد ) متطرفين يهوديين(' لمقتل إسحق وتاليا ايمس

وأوضحت هذه المنظمات، من خالل إعالناتها، أنه سيشارك  .األقصى المبارك
ظمات الهيكل في اقتحام األقصى إلحياء هذه الذكرى عدد من حاخامات من

وسيشمل البرنامج  .'يسرائيل آرائيل'المزعوم، وفي مقدمتهم الحاخام المتطرف 
إسحاق إيمس، ' مآثر'محاضرة يذكر فيها الحاخامات  حسب اإلعالنات

وزوجته في السعي لبناء الهيكل المزعوم، وجهودهما في نشر فكرة المعبد بين 
   .األجيال اليهودية

صة اليوم األحد، منع المرابطات من الدخول إلى واصلت شرطة االحتالل الخا -
ّالمسجد األقصى المبارك حتى ساعات الظهيرة؛ في الوقت الذي أمنت الحراسة 

خالل ًمستوطنا ) ٤٢( البالغ عددهم نحو والحماية المشددة للمستوطنين
  . لألقصىماقتحامه

 بوابات  على مقربة منً حديدية مجدداًانصبت شرطة االحتالل الخاصة متاريس -
 مرابطة من دخوله، وقد أدرجت ٤٠المسجد األقصى، منعت من خاللها 



       
١٢٨

هن ضمن قائمة وزعتها على بوابات األقصى؛ ما دفعهن إلى تنظيم ؤأسما
  .اعتصام احتجاجي أمام باب السلسلة من بوابات األقصى

أحبط حراس المسجد األقصى المبارك محاولة مستوطن يهودي أداء صلوات  -
ية في الجهة الشرقية من المسجد المبارك، وسلموه لشرطة تلمودية علن

  .االحتالل التي أخرجته من المسجد، خشية ردة فعل المصلين

منع حراس األقصى اثنين من المستوطنين من اقتحام المصلى المرواني كما  -
 على النساء والفتيات المبعدات  الشرطةفي المسجد األقصى؛ فيما اعتدت

  ).من أبواب األقصى( السلسلة  بابندوالمرابطات ع

واصلت مجموعات المستوطنين اقتحامها للمسجد األقصى من باب المغاربة  -
بحراسات شرطية مشددة ومعززة، ونفذت جوالت استفزازية فيه، وسط صيحات 

  .وهتافات التكبير االحتجاجية التي صدحت بها حناجر المصلين

  

٧/٩/٢٠١٥  

م االثنين، منع عشرات النساء والفتيات واصلت شرطة االحتالل الخاصة اليو -
ّالمرابطات من دخول المسجد األقصى المبارك، في الوقت الذي وفرت فيه 

ت  نظم وقد.الحراسة والحماية القتحامات جديدة لعصابات المستوطنين اليهود
ّ، ورددن )أحد أبواب األقصى( بالقرب من باب السلسلة ً اعتصاماالنساء

وتم .  من الجلوس قرب أبواب األقصىهنمنعبسبب ة؛ هتافات تكبير احتجاجي
ومنعها من الدخول مع عدد من النساء " هنادي الحلواني"اعتقال المعلمة 

  ).القائمة السوداء(وردت أسماؤهن في القائمة التي أطلق عليها اسم 

  



       
١٢٩

٨/٩/٢٠١٥  

ًحددتها سلفا بأسماء ' قائمة'واصلت شرطة االحتالل، اليوم الثالثاء، منع  -
نساء وفتيات مقدسيات من الدخول إلى المسجد األقصى المبارك حتى ساعات 

  .'الخارجية'الظهيرة، والحقتهن وأبعدتهن عن بوابات األقصى الرئيسية 

لواء أبو "، و"صابرين عبيدات":  منعت شرطة االحتالل دخول الناشطاتكذلك -
ة االحتالل في الوقت الذي وفرت فيه شرطللمسجد ؛ "سماح الدويك"، و"رميلة

الخاصة الحماية والحراسة المشددة لعصابات المستوطنين اليهود التي جددت 
اقتحامها اليوم للمسجد المبارك من باب المغاربة، ونفذت جوالت استفزازية 

 .ومشبوهة فيه

ًفرضت إسرائيل حظرا على جماعتين فلسطينيتين شاركتا في إحتجاجات عند  -
متزايدة التي يقوم بها يهود متطرفون للمكان المسجد األقصى بسبب الزيارات ال

بحجة أن المرابطين والمرابطات هم السبب الرئيسي في خلق التوتر والعنف 
 .في المسجد األقصى

  

٩/٩/٢٠١٥  

ٍأبعدت سلطات االحتالل، وبأمر من قائد شرطتها في القدس، مساء أمس،  -
 .لمدة ستة أشهر، عن المسجد األقصى المبارك "أكرم الشرفا"الشاب المقدسي 
 أشهر ١٠في وقت سابق عن األقصى لمدة عام و قد أبعده وكان االحتالل، 

  .انتهت قبل اسبوعين

' المرابطين'أن أعلن وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء،  -
' جماعات غير مشروعة ' همفي المسجد األقصى المبارك' المرابطات'و

   .ومحظورة

  



       
١٣٠

١٠/٩/٢٠١٥  

وطنون اليوم الخميس، اقتحامهم للمسجد األقصى من باب المغاربة، ّجدد مست -
  .بحراسات مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

 مواطنة من كافة األجيال من ٥٠وواصلت شرطة االحتالل منع أكثر من  -
الدخول إلى األقصى المبارك، في الفترة الصباحية والممتدة إلى ساعات 

   .؛ األمر الذي دفعهن إلى االعتصام على مقربة من بواباتهالظهيرة

ّخط مستوطنون الليلة الماضية، شعارات عنصرية على باب الرحمة في السور  -
الشرقي للمسجد األقصى المبارك؛ ومنعت قوات االحتالل عمل طواقم تابعة 

تر  إزالة هذه الشعارات، وسط أجواء سادها التو منلدائرة األوقاف اإلسالمية
 .والغضب

مواقع أنصارها عبر مواقعها اإلعالمية و' الهيكل المزعوم'دعت منظمات  -
ًالتواصل االجتماعي إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات األقصى، تزامنا مع 

الذي يبدأ األحد المقبل؛ ' رأس السنة العبرية'بدء موسم األعياد اليهودية 
   .بهدف إقامة فعاليات تلمودية فيه

  

١٣/٩/٢٠١٥  

اقتحمت عناصر خاصة تابعة لقوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد، المسجد  -
 ماألقصى المبارك، واشتبكت مع المصلين المعتكفين فيه، خالل محاولته

إخراجهم من المسجد وتفريغه، في الوقت الذي منعت فيه النساء والفتيات 
ً عاما من ٤٥ والطالبات من كل األجيال والرجال ممن تقل أعمارهم عن

الدخول إليه، وحولت القدس القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية بفعل 
ًحصارا عسكريا قوات االحتالل فرضت ا، بعد أن االنتشار الواسع لعناصرها فيه ً

على القدس القديمة، والمسجد األقصى، ووضعت متاريس حديدية : ًمزدوجا



       
١٣١

بات المسجد األقصى للتدقيق على بوابات البلدة القديمة، وبالقرب من بوا
 .ببطاقات المصلين

 إلى قطع الكهرباء عن المصلين المعتكفين  صباح اليوملجأت قوات االحتالل -
ُفي المصلى القبلي، وشرعت بمالحقة المصلين وأطلقت قنابل الصوت والغاز 

ا ادى إلى اصابة عدد من المصلين تم تحويلهم إلى مالمسيل للدموع؛ م
  .لعالجعيادات األقصى ل

الذين مجموعة من المستوطنين ' أوري أرائيل'ترأس وزير الزراعة اإلسرائيلي  -
 المسجد األقصى المبارك اليوم األحد؛ فيما اعتدت قوات االحتالل وااقتحم

 على حراس وسدنة المسجد والطالبات، وطردتهم خارجه،  بالضربالخاصة
  .بسبب تصديهم لهذه االقتحامات

ل اإلسرائيلي إخراج المرابطين والمعتكفين داخل الجامع حاولت قوات االحتال -
القبلي، وأطلقت قنابل غاز سامة ودخانية بداخله؛ ما أسفر عن إصابة عدد 
كبير من المصلين باختناقات حادة؛ كما اعتلت سطح المسجد القبلي، والحقت 
المصلين في أرجاء المسجد، في الوقت الذي اعتدت فيه على الطالبات 

اندلعت اشتباكات متفرقة وقد . مين حول بوابات المسجد المباركوالمعتص
باأليدي مع قوات االحتالل خالل محاولة المواطنين كسر الحصار العسكري 

  .األقصى المبارك مدينة القدس وعلى على الذي فرضته السلطات المشدد

  

١٤/٩/٢٠١٥  

ين بقوات اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة وأخرى تابعة لوحدة المستعرب -
االحتالل، صباح اليوم اإلثنين، سبعة مصلين من المعتكفين والمرابطين برحاب 

  بجروج آخرًأصابت عدداًا والمسجد األقصى المبارك، بعدما أوسعتهم ضرب



       
١٣٢

نقل على إثرها للمستشفى لتلقي وبرصاصة مطاطية بعينه، أصيب بينهم مسن 
  .العالج

رطته الخاصة قد اقتحمت المسجد وكانت قوة معززة من جنود االحتالل وش -
' المسجد األقصى'األقصى صباح اإلثنين وحطمت أقفال المصلى القبلي 

 والرصاص ،وداهمته وألقت عشرات القنابل الغازية السامة المسيلة للدموع
المعدني المغلف بالمطاط على المصلين، بهدف إخراجهم من المسجد، 

ٍالح اقتحامات جديدة واعتقالهم، وتفريغ األقصى من المصلين لص
 واتالف سجاد في المسجد القبلي ، وقد تسبب ذلك في احراقللمستوطنين

 مجموعة من المصلين في مسجد قبة ةحاصر كما تم م.أقفال بواباته التاريخية
 في باحات األقصى؛ وبلغ مجموع من اعتقلتهم آخر ًا عددةالحقومالصخرة، 
  .بعة مصلين على األقلالقوات س

، المسجد األقصى 'الحاخامات'ُمت مجموعة من غالة المستوطنين واقتحكما  -
  . عليهمواعتدتمن باب المغاربة، بعد إخالئه من معظم المصلين والمعتكفين، 

 في منطقة باب  المعتصمينقوات االحتالل على النساء والمواطنيناعتدت  -
لمسجد ً احتجاجا على إغالق ا)من أبواب المسجد األقصى الرئيسية(السلسلة 

ً ضربا، ورشته ًاماع) ٢٩ ("تامر خلف"، وأوسعت الشاب بوجه المسلمين
بالغاز السام قبل اعتقاله؛ فيما حطمت آالت التصوير الخاصة بالصحفي 

 وسيدة من نفس المنطقة، "عمر وزوز"؛ واعتقلت الشاب "أيمن أبو رموز"
ات عشروأصيب  .واقتادتهم إلى مركز توقيف وتحقيق في القدس القديمة

المواطنين خالل المواجهات واالشتباكات بين قوات االحتالل والمواطنين 
بت يأصقد ، وبالضرب بعد االعتداء عليهن، ًالنساء أرضابعض أسقطت و

 بالعين بإلقاء قنبلة "كريستين ريناوي"' وفا'مراسلة تلفزيون فلسطين ووكالة 
 .صوت صوبها



       
١٣٣

ًأمرا للتحقيق معها بعد إجرائها  "ليالي عيد"سلمت قوات االحتالل، اإلعالمية  -
مصطفى "مقابلة في منطقة باب األسباط، واعتدت على المصور الصحفي 

  ."محمد قزاز"، والمصور "الخاروف

  

١٥/٩/٢٠١٥  

ًونظرا الستمرار وتواصل اقتحامات المتطرفين مع بدء السنة العبرية الجديدة  -
قصىى المبارك وبشكل واالعتداءات اإلسرائيلية على المصلين في المسجد األ

ً عاما من دخول األقصى ٤٥ ومنع الرجال والنساء دون الـ ١٣/٩مكثف من 
الذين تصدوا القتحام  عشرات المواطنين وتحديد ساعات الدخول فقد تعرض

  المغلف بالمطاطرصاصالبً عنصرا من عناصر الجيش لإلصابة ١٥٠نحو 
وحاالت ح نازفة، رضوض وجرووحدوث رش بغاز الفلفل  والوقنابل الصوت

االحتالل للمسجد األقصى، اختناق شديدة لهم وقد تزامن ذلك مع اقتحام قوات 
 .لليوم الثالث على التوالي وتحطيم بواباته التاريخية وكسر بعض نوافذه

عن عمله داخل " محمود أبو عطا"أوقفت الشرطة اإلسرائيلية الصحفي  -
 .األقصى وأخرجته خارج المسجد

  

١٦/٩/٢٠١٥  

، فجر اليوم األربعاء، تشديد "بنيامين نتانياهو"ر رئيس وزراء إسرائيل قر -
العقوبات على الشبان راشقي الحجارة الذين يتصدون القتحامات جنود 

لن يسمح بمنع 'أكد خالل اجتماع أنه و  لألقصى،االحتالل والمستوطنين
السنة ً علما أنه منذ يوم األحد الماضي، ومع بدء .'زيارات اليهود للمسجد

يشهد المسجد األقصى مواجهات عنيفة بين الشبان وعناصر  العبرية الجديدة



       
١٣٤

 سياسة التقسيم المكاني والزماني في فرضالشرطة اإلسرائيلية الذين يحاولون 
  .األقصى

زار األقصى منذ األحد الماضي، نحو ألف يهودي : وحسب الشرطة اإلسرائيلية -
 عناصر الشرطة اإلسرائيلية منعتوقد مع حلول السنة العبرية الجديدة، 

  المسجد األقصى من الصالة فيًا عام٥٠الرجال الفلسطينيين تحت سن 
  .وفرضت عوائق على دخول النساء

جدد المستوطنون، اليوم األربعاء، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب  -
لتي  ا.المغاربة، بحراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

  .ًليال؛ وهددت باعتقالهمإخراج المعتكفين في رحاب المسجد حاولت 

منع ' الخارجية'واصلت قوات االحتالل المتمركزة على بوابات األقصى الرئيسية  -
النساء والطالبات والشبان من الدخول إلى المسجد المبارك، في الوقت الذي 

من أبواب األقصى انتظمت فيه بعض النساء في اعتصام أمام باب السلسلة 
  .المبارك وحناجرهن تصدح بهتافات التكبير االحتجاجية

منظمات الهيكل المزعوم نداءها للمستوطنين وأنصارها إلى المشاركة جددت  -
ًالواسعة في اقتحامات اليوم الذي يصوم فيه اليهود حدادا على مقتل الحاكم 

هم بعد خراب الهيكل الذي قتل على يد اليهود أنفس) جدليا(اإلقليمي اليهودي 
، وباتوا يطلقون على )م.  ق٥٨٢(األول، على يد نبوخذ نصر، بأربع سنوات 

  .'ذكرى جدليا بن اخيقام بن شافان'هذا اليوم تسمية 

حمزة نمر، وموفق : تم االعتداء على حارسين من حراس المسجد األقصى هما -
 إزالة آثار الدمار الباستكمطواقم تابعة لألوقاف اإلسالمية أثناء قيام حمامي؛ 

الكبير الذي أحدثته قوات االحتالل بالجامع القبلي وأبوابه وشبابيكه التاريخية 
 عدد من النساء، أثناء تصديهم  علىاعتدتكما . وحرق جزء من سجاده

   .لمحاوالت مستوطنين أداء طقوس تلمودية خالل اقتحامهم للمسجد



       
١٣٥

١٧/٩/٢٠١٥  

ًم في دولة االحتالل إعالنا عبر مواقعه نشر حزب الليكود اليميني الحاك -
االعالمية ومواقع التواصل االجتماعي، دعا فيه أنصاره للمشاركة الواسعة في 

اعمل ': وجاء في اإلعالن .اقتحامات المسجد األقصى صباح اليوم الخميس
) الحزب(شباب الليكود... ألجل القدس، المدينة المقدسة؛ اعمل ألجل تسيون

  .')١٧/٩/٢٠١٥(نا في الصعود لجبل الهيكل يوم الخميس يدعوكم لمشاركت

 بأيام التوبة التي تسبق عيد الغفران ًال احتفا– حسب الحزب –جاء اإلعالن  -
   .'ًنوعيا'التلمودي؛ وأكد أن اقتحام المسجد األقصى سيكون 

أحد أبواب (قوات االحتالل الشاب نظام أبو رموز من باب السلسلة اعتقلت  -
، واقتادته إلى مركز تابع لشرطة االحتالل في )ى الرئيسيةالمسجد األقص
  .القدس القديمة

ّجدد المستوطنون اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، عبر  -
مجموعات صغيرة ومتتالية؛ ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته؛ فيما تولت 

 وقد تصدى قوة معززة من شرطة االحتالل الخاصة حراستهم وحمايتهم؛
  .المرابطون لهذه الجوالت بهتافات التكبير االحتجاجية

على النساء الممنوعات من  وعناصر من قوات االحتالل اعتدى المستوطنون -
  .دخول األقصى، والمعتصمات في منطقة باب السلسلة

وكانت عصابات المستوطنين نظمت صباح اليوم، مسيرة استفزازية أمام باب  -
حقهم في الصالة 'ـ  الفتات عنصرية تطالب بما أسموه باللهاخالسلسلة، رفعوا 

  .، وطرد المسلمين منه'باألقصى

واشتبك المواطنون مع المستوطنين وقوات االحتالل، التي اعتدت بالهراوات  -
   . منهم برضوض مختلفةًعلى المواطنين، وأصابت عددا



       
١٣٦

ري مشدد، تجدر اإلشارة إلى أن المسجد األقصى ما زال يخضع لحصار عسك -
ّ من بواباته، ومنعت دخول رواده من الشبان والنساء ًأغلقت خالله بالقوة عددا

  .من كافة األجيال، ونصبت متاريس حديدية شرطية على بواباته

 الجمعة، ًغدا' األقصى' على دخول ًا شرطة االحتالل اإلسرائيلي، قيودفرضت -
  .الجمعة فيهً عاما من أداء صالة ٤٠تمنع بموجبها الرجال دون الـ

  

١٨/٩/٢٠١٥  

 في نشرت قوات االحتالل اإلسرائيلي ومنذ ساعات الفجر المئات من عناصرها -
الطرقات والشوارع والبوابات القريبة من البلدة القديمة في القدس المحتلة 

ً عاما ٤٠بسبب إجراءات االحتالل اإلسرائيلي التي منعت الرجال دون سن الـ
وتظاهر  . بذريعة تنظيم صالة الجمعة اليومقصىمن أداء الصالة في رحاب األ

المصلون عقب انتهاء الصالة في معظم المناطق، وأطلقوا شعارات احتجاجية 
  .والعدوان العسكري عليه' األقصى'ضد استهداف 

ًاعتقلت قوات االحتالل شابا خالل قمعها تجمعا للمواطنين في منطقة  - ً
' رأس العامود'ت المصلين في حي  هاجم كما.'قرب باب العامود' المصرارة'

من بلدة سلوان في القدس المحتلة، مطلقة األعيرة المعدنية وقنابل الصوت 
   .والغاز المسيل للدموع؛ وذلك قبيل إقامة الصالة في طرقات الحي

  

١٩/٩/٢٠١٥  

 'يشيفات ماكور حييم'دعت إحدى المدارس اليهودية المتطرفة والمسماة  -
ٍ، اليوم السبت، إلى أوسع اقتحام للمسجد األقصى )ًلبا طا٣٥٠وتعداد طالبها (

 .المبارك، صباح غد األحد، بمشاركة طالبها وعدد من مدرسيها وحاخاماتها



       
١٣٧

 اقتحامات متفرقة لألقصى من قبل؛ وانفذوقد سبق لطلبة هذه المدرسة أن 
   .ًوكان طالبها يرتدون شعارا يحمل اسم مدرستهم

  

٢٠/٩/٢٠١٥   

ً مستوطنا بحماية عناصر قوات االحتالل المسجد األقصى )١٤٦(اقتحم نحو  -
المبارك واعتدوا على النساء الفلسطينيات المعتصمات عند باب السلسلة 

  .وأبعدوهن بالقوة عن المكان

  

٢١/٩/٢٠١٥  

جدد مستوطنون، اليوم االثنين، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من باب  -
ر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل المغاربة، وتولت قوة معززة من عناص

  .حمايتهم خالل جوالتهم االستفزازية في المسجد المبارك

اغالق المداخل الرئيسية في بلدتي العيساوية والرام واصلت شرطة االحتالل  -
منع مجموعة من النساء والطالبات من الدخول إلى شمال القدس كما واصلت 

ن الرجال على بوابات األقصى إلى األقصى؛ فيما احتجزت بطاقات المصلين م
  .حين خروجهم من المسجد

ًقيودا منعت بموجبها ) اإلثنين(فرضت سلطات االحتالل فجأة، مساء اليوم  -
وقد . ًالرجال دون سن األربعين عاما من دخول المسجد األقصى المبارك

 ٣أغلقت خمس بوابات لألقصى عند الساعة الخامسة مساء وأبقت على 
   .السلسلة، والمجلس، وحطة: حة هيبوابات مفتو

  

  

  



       
١٣٨

٢٢/٩/٢٠١٥  

ًفرضت قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ ساعات الليلة الماضية، حصارا عسكريا  - ً
ًمحكما على القدس القديمة والمسجد األقصى المبارك، ومنعت المواطنين ممن 
ًتقل أعمارهم عن األربعين عاما من الدخول إليه، لتسهيل اقتحامات جديدة 

  .'الغفران'طعان المستوطنين، عشية االحتفاالت اليهودية بعيد لق

وأدى عشرات الشبان المقدسيين صالة فجر اليوم الثالثاء، في الشوارع  -
والطرقات في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد منع قوات االحتالل دخولهم 

م داخل إلى األقصى؛ كما منعت طالب المدرسة الشرعية من االلتحاق بمدرسته
المسجد، ووضعت متاريس حديدية على مقربة من بواباته، لمنع دخول 

  .المواطنين، وسط حالة من التوتر الشديد

أغلقت قوات االحتالل العديد من الشوارع والطرقات الرئيسية؛ للسماح فقط  -
لحافالت نقل المستوطنين بالوصول إلى المنطقة، والذين تدفقوا طوال ساعات 

، إلقامة )الجدار الغربي لألقصى المبارك(ة حائط البراق الليل على ساح
، ونصبت حواجزها العسكرية والشرطية 'بالغفران العبري'طقوس وشعائر خاصة 

  .في محيط القدس القديمة، وعلى أبواب األقصى

ألقت إجراءات االحتالل بظاللها على المدينة المقدسة والمواطنين الذين  -
ً من أسواق القدس التاريخية، استعدادا لعيد يستعدون هذه األيام للتسوق

األضحى المبارك، واضطر اآلالف منهم إلى التوجه إلى مدن فلسطينية أخرى، 
 .لشراء احتياجاتهم من أسواقها

ًصعدت بلدية االحتالل في القدس سياستها التهويدية باتخاذها قرارا يستبدل  -
اء يهودية عبرية اختلقتها األسماء العربية لشوارع أحياء القدس المحتلة بأسم

 .من قصص التوراة

  



       
١٣٩

٢٣/٩/٢٠١٥  

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود، اليوم األربعاء، المسجد األقصى  -
العبري ' عيد الغفران'المبارك بلباسها التلمودي التقليدي والخاص بما يسمى 

ّالذي حل اليوم، من باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من شرطة 
  .حتالل الخاصةاال

أغلقت قوات االحتالل أبواب المسجد األقصى بوجه المصلين في يوم عرفة،  -
حطة والسلسلة والناظر، ومنعت المواطنين ممن : وفتحت ثالثة أبواب فقط هي

ًتقل أعمارهم عن األربعين عاما من دخول المسجد المبارك، واضطر عدد كبير 
 بعد أن عزلت ي الشوارع والطرقاتمن المقدسيين إلى أداء صالة فجر اليوم ف

 ."عيد الغفران اليهودي"مدينة القدس بحجة تأمين احتفال اليهود بما يسمى بـ 

  

٢٧/٩/٢٠١٥  

 وهو أول أيام عيد اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم األحد -
 باحات المسجد ،"ُعيد العرش اليهودي"األضحى المبارك وعشية ما يسمى بـ 

وكان مئات  .المبارك وشرعت بإطالق قنابل الصوت باتجاه المصليناألقصى 
  .المصلين قد اعتكفوا داخل المسجد للتصدي القتحامات المستوطنين

 على دخول ًفرضت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم األحد، قيودا -
الرجال إلى المسجد األقصى المبارك؛ إذ منعت من هم دون سن الخمسين 

  .دخوله قبل صالة المغرب بقليلًعاما من 

 مفتوحة، وتأتي قيود االحتالل في ٣ بوابات للمسجد؛ وأبقت على ٥أغلقت و -
وقت وجهت فيه جماعات الهيكل المزعوم دعوات القتحام المسجد األقصى 

  .العبري" المظلة"أو ' العرش'مناسبة عيد ب



       
١٤٠

اضي عام  من الشبان المقدسيين ومن داخل أرًسلمت شرطة االحتالل عددا -
 قرارات إبعاد عن المسجد األقصى لفترات تتراوح من أسبوع إلى ستة ١٩٤٨
 .أشهر

  

٢٨/٩/٢٠١٥  

 قوات االحتالل الخاصة، صباح اليوم اإلثنين، عنصر من) ٢٠٠( نحو اقتحم -
ٕاطالق قنابل الصوت والمصلين وا بطرد المسجد األقصى المبارك، وشرع

لضرب بالهراوات إلى جانب حصار واألعيرة المطاطية واالعتداء عليهم با
 اندلع حريق خالل االقتحام سيطر عليه ، وقدبعضهم داخل المصلى القبلي

 قوات االحتالل آليات ، وجلبت لألوقاف اإلسالميةينعناصر اإلطفاء التابع
 .خاصة تساعدها في إزالة أخشاب وفتح نوافذ المصلى القبلي

في مجال القنص باستخدام بدء جيش االحتالل بتدريبات شرطة االحتالل  -
ًوتأهيلهم مهنيا في هذا المجال ليساعدوا جيش " روجر"بندقية القنص من نوع 

االحتالل في منطقة مدينة القدس ومحيطها بوضع الكمائن بحسب صحيفة 
ًعلما أن لجنة األمن والخارجية في الكنيست عقدت جلسة ". مكور ريشون"

من حرس الحدود ليعملوا مع  عنصر إضافي ٨٠٠صادقت فيها على تجنيد 
 . عنصر٥٣٠٠قوات االحتالل في القدس ليصل عددهم إلى نحو 

تظاهر المئات من اليهود المتدينين والمستوطنين في مسيرة ضخمة باتجاه  -
 .باب السلسلة في محاولة منهم القتحام المسجد األقصى

ين اقتحمت قوات االحتالل منازل في بلدة العيزرية واعتقلت خمسة مقدسي -
ًعاما ونجليه ) ٦٥" (الحاج وفا العجلوني: "بينهم سيدة، ومن المعتقلين

ًعاما، والقاصر ) ٢٨(ًعاما، وزوجته ) ٣٣" (محمد"ًعاما، و) ٢٨" (موفق"
 .ًعاما) ١٣" (يوسف شحادة"



       
١٤١

محمد بكر "ًعاما، و) ٢٢" (أمير أبو الهوى: "اعتقلت قوات االحتالل الشابين -
االعتداء عليهما بالضرب المبرح في حارة الخلوة ًعاما بعد ) ٢٦" (أبو الهوى

 .بالطور

اقتحت قوات االحتالل بعض المنازل في الطور وقامت بتفتيشها واعتقال عدد  -
" أحمد نعيم عشاير"ًعاما، و) ١٨" (سلمان أبو اسبيتان: "من أصحابها وهم

 )١٧" (محمد أبو جمعة"ًعاما، و) ٢٠" (أحمد جاسر أبو الهوى"ًعاما، و) ١٨(
 .ًعاما

على تراخيص لبناء مشروع سكني كبير في " تسرفاتي شمعون"حصلت شركة  -
في جبل أبو غنيم جنوب القدس ويتضمن بناء ثالثة " هار حومه"مستوطنة 

  . وحدة سكنية١٤٢مبان من تسعة طوابق وتضم 

  

٢٩/٩/٢٠١٥  

أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي بعض شوارع وطرقات بلدة سلوان لتأمين  -
  .االت المستوطنين في منطقة العين الفوقة بالبلدةاحتف

 عن "جهاد بدير"أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الليلة الماضية، الشاب  -
المسجد األقصى المبارك، لمدة أسبوعين؛ وهو من سكان بلدة كفر قاسم داخل 

  .١٩٤٨أراضي عام 

اب شاب مقدسي، برشه بغاز الفلفل السام عند باعتدى مستوطن على  -
 . بحروق مما أدى إلى إصابة المواطنالقطانين في القدس القديمة

:  مرابطات من البلدة القديمة في القدس المحتلة هن٣اعتقلت قوات االحتالل  -
؛ خالل عمليات مطاردة "نجود مطير"، و"عايدة الصيداوي"، و"سينا شيخة"

سلة إلى النساء الممنوعات من دخول األقصى وأجبرتهن على اخالء باب السل
  .باب القطانين، ومن ثم إلى باب العامود



       
١٤٢

 باحات المسجد األقصى ضمن الفترة ً متطرفاًان مستوط)١٤١( اقتحم نحو -
الذي يقتحم من خالله المتطرفون األقصى ' السياحة'األولى من برنامج 

التلمودي " المظلة"أو ' العرش' مع عيد ًبحماية وحراسة قوات االحتالل تزامنا
  .ً، ويستمر أسبوعاباألمسالذي بدء 

ًتفرض حصارا لليوم الثالث على التوالي ما زالت سلطات االحتالل اإلسرائيلي  -
ً عاما من دخول ٥٠منع الرجال دون الـعلى المسجد األقصى المبارك وت

 ٥٢المسجد األقصى المبارك؛ فيما تشدد على دخول النساء، وتمنع حوالي 
القائمة 'على قائمة يسميها االحتالل سيدة وشابة مقدسية مدرجة اسمائهن 

 .من دخول األقصى' السوداء

  

٣٠/٩/٢٠١٥  

أحبط حراس المسجد األقصى المبارك الليلة الماضية، محاولة تسلل ألحد  -
  .المستوطنين إلى داخل المسجد، من جهة باب الغوانمة

عيد المظلة مناسبة ما يسمى نفذ مستوطنون بلباسهم التلمودي الخاص ب -
اليهودي صباح اليوم األربعاء، اقتحامات جديدة للمسجد األقصى ' ُالعرش'

المبارك من باب المغاربة، وسط حصار عسكري متواصل عليه، يمنع بموجبه 
   .ًالمواطنون ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عاما من الدخول إليه

 تواجد عدد كبير من المستوطنين في باحة حائط البراق، للمشاركة فيما وقد -
الكهنوتية، والتي تحدث كل سبع سنوات في هذا العيد، ' صالة الحشد'ى يسم

ويشارك فيها كبار حاخامات اليهود في العالم، وأصحاب األموال، وكذلك رئيس 
  .دولة االحتالل



       
١٤٣

حاولت قوات االحتالل منذ ساعات الصباح الباكر إخراج األطفال وصغار السن  -
 في حين أدى عشرات المقدسيين من المسجد، لتفريغه بالكامل من المصلين؛

 .صالتي العشاء والفجر في الشوارع والطرقات القريبة من بواباته

رئيس دائرة ’ "سليمان اغبارية"سلمت شرطة االحتالل اإلسرائيلي الدكتور  -
 ١٥ًالقدس واألقصى في الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني أمرا بإبعاده 

 .ًيوما عن المسجد األقصى

  

١/١٠/٢٠١٥  

واصلت سلطات االحتالل، اليوم الخميس، حصارها العسكري للمسجد األقصى  -
ًالمبارك، واغالقه أمام المواطنين الذين تقل أعمارهم عن خمسين عاما، ومن  ٕ
ّكال الجنسين؛ في الوقت الذي وفرت فيه الحماية والحراسة لعصابات 

مبارك وجوالتها المستوطنين اليهودية خالل اقتحاماتها الجديدة لألقصى ال
 .االستفزازية فيه

قوات االحتالل النساء والطالبات الممنوعات من الدخول إلى األقصى الحقت  -
أحد أشهر (المبارك، وأبعدتهن عن بوابات المسجد باتجاه منطقة باب العامود 

ٕوسط تهديدات باعتقالهن وابعادهن عن القدس) بوابات القدس القديمة ٍ.   

  

٢/١٠/٢٠١٥  

 االحتالل، منذ ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة،  قواتتمنع -
ًالمواطنين ممن تقل أعمارهم عن أربعين عاما من الدخول إلى القدس 
. القديمة، والتوجه إلى األقصى المبارك ألداء صالة الجمعة برحابه الطاهرة

يفرض االحتالل هذه القيود العمرية منذ مساء األحد الماضي؛ أي لليوم و
' المظلة'أو ' عيد العرش'ًادس على التوالي؛ تزامنا مع بدء ما يسمى الس



       
١٤٤

ما أجبر المواطنين أداء صالتهم في أزقة البلدة القديمة من مالتوراتي؛ 
 .القدس

العديد من شوارع وطرقات المدينة المقدسة أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي  -
 طائرة توالشرطية، كما حلقالرئيسية، التي تجوبها دوريات االحتالل العسكرية 

 منطاد راداري استخباري لمراقبة إطالقإلى إضافة مروحية في سماء المدينة 
  .تحركات المواطنين

ُأوقفت شرطة االحتالل في ساعات الليل حافالت تنقل المصلين من التجمعات  -
  . إلى القدس بغية الصالة في األقصى المبارك٤٨السكانية الواقعة في أراضي 

، اليوم، صالة الجمعة في ٤٨ الف المواطنين من القدس وأراضي الـأدى آ -
الشوارع والطرقات بسبب الحصار العسكري المشدد المفروض على المسجد 

  .األقصى المبارك، والقدس القديمة

قوات االحتالل على المصلين في منطقة باب األسباط خالل محاولة اعتدت  -
ع اشتباكات باأليدي ومواجهات سبب باندالمما تإبعادهم عن المنطقة، 

القنابل الغازية السامة المدمعة، والصوتية شرطة االحتالل استخدمت فيها 
  . إصابة عدد من المواطنيننتج عنهاالحارقة، والهراوات؛ 

اندلعت مواجهات متفرقة بين المصلين وقوات االحتالل في أكثر من كما  -
دها في منطقتي باب األسباط منطقة بمحيط البلدة القديمة وداخلها تركز أش

 .موداوالع

  

٣/١٠/٢٠١٥  

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم السبت، المسجد األقصى  -
  .المبارك وأرغمت المرابطين فيه، على مغادرته



       
١٤٥

 قوات االحتالل باب مأذنة باب المغاربة واعتلت سطح المصلى القبلي، كسرت -
وقاف على التعامل مع قضية اعتكاف  دائرة األ، وقد أرغمتقبل أن تنسحب

   . بمنعهم من االعتكافالشبان

  

٤/١٠/٢٠١٥  

اعلنت شرطة االحتالل، صباح اليوم األحد، استمرار منع الرجال دون  -
ًالخمسين عاما من دخول األقصى؛ وألول مرة منع دخول المواطنين إلى البلدة 

   .القديمة من أي باب باستثناء باب األسباط

  

٥/١٠/٢٠١٥  

 عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل في المسجد األقصى انتشرت -
 القتحامات ًالمبارك منذ ساعات صباح اليوم االثنين؛ في خطوة تبدو تمهيدا

  .جديدة تقوم بها عصابات المستوطنين اليهود

 أبواب البلدة القديمة أمام المواطنين، منذ أيامأغلقت وكانت قوات االحتالل قد  -
  .بدخول البلدة القديمة إال من جهة باب األسباطلهم سمح ولم ت

المتطرفة، المستوطنين اليهود، إلى استمرار ' جبل الهيكل'دعت منظمات  -
  .حمالت اقتحام المسجد األقصى حتى نهاية األسبوع الجاري

أمس والليلة الماضية إعالنات تدعو لتكثيف حمالت منظمات متطرفة ونشرت  -
ً صباحا ٧:٠٠ألقصى حتى الخميس القادم، من الساعة االقتحام للمسجد ا

ً قبيل الظهر يوميا؛ ما يعني استمرار عمليات االقتحام، رغم ١١:٣٠حتى 
 .التلمودي' عيد العرش'انتهاء 

  

  



       
١٤٦

٦/١٠/٢٠١٥  

ًواصلت قوات االحتالل منع من تقل أعمارهم عن خمسين عاما من الوصول  -
الممنوعات من الدخول إليه، في إلى المسجد األقصى، وسط اعتصام للنساء 

 واصلت جماعات المستوطنين اليهودية اقتحامها بينما. منطقة باب السلسلة
 .للمسجد األقصى من باب المغاربة بحراسات شرطية معززة

  

٧/١٠/٢٠١٥  

 في  أسماؤهنأدرجت ( سيدة وفتاة وطالبة٥٢نحو واصلت قوات االحتالل منع  -
؛ )وعممتها على بوابات األقصى'  السوداءالقائمة'قائمة أطلقت عليها اسم 

من الدخول إلى المسجد في ساعات ما قبل ظهر كل يوم، بالتزامن مع 
ماعات المستوطنين اليهودية اقتحامها  بينما جددت ج.اقتحامات المستوطنين

للمسجد األقصى، صباح اليوم األربعاء، من جهة باب المغاربة بحراسات 
   .وحمايات مشددة

  

٨/١٠/٢٠١٥  

مجموعة من المستوطنين إقامة شعائر وطقوس تلمودية في حي حاولت  -
' المجلس'الجالية اإلفريقية المالصق للمسجد األقصى، من جهة باب الناظر 

ُفتصدى لها المواطنون الذين هددوا بالمالحقة من قبل عناصر قوات االحتالل 
 .التي حضرت للمكان وأمنت انسحاب المستوطنين

 اليهودية المتطرفة اليوم الخميس، اقتحامها للمسجد األقصى ّجددت الجماعات -
المبارك، من باب المغاربة، بحراسة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 
االحتالل، ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في أرجائه، وسط إجراءات 

  .أمنية مشددة على بواباته بحق رواد المسجد من فئتي الشبان والنساء



       
١٤٧

 على دخول المصلين ألداء ًاة االحتالل اإلسرائيلي، الليلة، قيود شرطفرضت -
 ً؛ وذلك بمنع الرجال دون سن الخمسين عاماًغدا' األقصى'صالة الجمعة في 

  .من دخول المسجد المبارك

ًعاما متأثرا بإصابته برصاص ) ١٨" (وسام فرج"استشهد الشاب الفلسطيني  - ً
ل اإلسرائيلي في مخيم شعفاط شرقي حي في القلب أطلقته عليه شرطة االحتال

  .القدس

  

٩/١٠/٢٠١٥  

ّحول االحتالل اإلسرائيلي مدينة القدس، ال سيما بلدتها القديمة ومحيطها،  -
، حيث اليوم الجمعة، إلى ثكنة عسكرية تغيب عنها كل مظاهر الحياة الطبيعية

  على المسجدًاكم محًعسكرياًا االحتالل منذ ساعات مساء أمس حصارفرض 
األقصى المبارك، واقتحمه بعد انتهاء صالة العشاء؛ للتأكد من خلوه من 
المعتكفين؛ في الوقت الذي نصبت فيه قوات االحتالل المتاريس الحديدية على 
ًبواباته، وعلى بوابات البلدة القديمة، لمنع من تقل أعمارهم عن خمسين عاما 

 .ة في رحابه الطاهرةمن التوجه إلى األقصى والمشاركة بأداء صالة الجمع
واضطر مئات المصلين المقدسيين إلى أداء صالة فجر اليوم الجمعة في 

   .الشوارع والطرقات

  

١١/١٠/٢٠١٥  

جدد مستوطنون صباح اليوم األحد، اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك من  -
باب المغاربة، بحماية وحراسة قوات االحتالل الخاصة، وسط أجواء متوترة في 

 فيما  مدينة القدس المحتلة، خاصة في بلدتها القديمة ومحيطهاعموم
 ةواصلوم المستوطنين عبر مجموعات صغيرة ومتتالية؛ استمرت اقتحامات



       
١٤٨

من )  سيدة وطالبة٥٢(شرطة االحتالل منع مجموعة من السيدات المقدسيات 
الدخول إلى األقصى، في الفترة الصباحية التي تشهد اقتحامات متواصلة 

 .ء المستوطنينلهؤال

  

١٢/١٠/٢٠١٥   

ًمقدسيا على األقل، خالل ) ١١(اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم االثنين،  -
  .حملة اعتقاالت شنتها في بلدة سلوان واحياء مدينة القدس

) ١٨" (مصطفى الخطيب"قتلت شرطة االحتالل صباح اليوم االثنين، الشاب  -
ر عليه قرب باب األسباط في ًعاما من سكان جبل المكبر، بعد اطالق النا

  .القدس المحتلة، وزعمت أنه حاول القيام بعملية طعن

  

١٣/١٠/٢٠١٥   

ًعاما من بلدة جبل ) ٢٢" (بهاء عليان"استشهد فلسطينيان منهما الشاب  -
عالء أبو "المكبر برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، بسبب تنفيذ المقدسي 

  .عملية طعن ودهس لليهود" جمل

أن اجتماع المجلس الوزاري اإلسرائيلي " يديعوت أحرونوت"يفة كشفت صح -
للشؤون األمنية الذي دعا له نتنياهو عصر اليوم سيدرس فرض طوق امني 

رئيس بلدية " نير بركات"كما دعا . على االحياء الشرقية في مدينة القدس
  .االحتالل في القدس لفرض هذا الطوق األمني

 اختناق نتيجة اطالق عناصر من قوات أصيب عشرات المواطنين بحاالت -
االحتالل قنابل الغاز خالل المواجهات التي اندلعت في بلدة العيزرية شرق 

  .مدينة القدس المحتلة

  



       
١٤٩

١٥/١٠/٢٠١٥  

دخول المسجد األقصى ًا على  قيودالليلة الماضية شرطة االحتالل، فرضت -
   .دخول للمسجدن ال مًالرجال دون األربعين عاما بمنع ألداء صالة الجمعة

  

١٦/١٠/٢٠١٥  

مدينة القدس أجواء شديدة التوتر في ظل االنتشار الواسع لقوات سادت  -
وآليات ودوريات االحتالل العسكرية والشرطية في كل أنحاء المدينة، خاصة 
وسطها وفي بلدتها القديمة ومحيطها ومحيط األقصى المبارك؛ وفي ظل منع 

 من الدخول إلى القدس القديمة ً عاما٤٠المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 
  .ةوالتوجه للمسجد األقصى ألداء صالة الجمع

الشوارع وصالة الجمعة في فجر المئات المواطنين المقدسيين صالة وقد أدى  -
  .والطرقات نتيجة إلجراءات االحتالل المشددة في المدينة

من أجل شرطة االحتالل حواجز لمنع المواطنين من مغادرة أحيائهم نصبت  -
الصالة في الشوارع المحيطة باألقصى والبلدة القديمة من القدس المحتلة 

مود والساهرة، واألحياء المحيطة فيها اًتحديدا عند بوابات البلدة القديمة، الع(
  .)موداواد الجوز ورأس العفي 

في تصريحات " يتسحاق أهارنوفيتش"كشف وزير الشرطة اإلسرائيلي السابق  -
ب من مخططات المستوطنين في الحرم القدسي الشريف صحفية عن جان

  .ومنها فتح مدخل جديد في الحرم لدخول عصابات المستوطنين

  

  

  

  



       
١٥٠

١٧/١٠/٢٠١٥   

اعتقلت قوات االحتالل والد ووالدة الشهيد معتز أحمد عليان عويسات بعد  -
اقتحام منزلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس ونقلتهما للتحقيق في احد 

  . شرطة االحتاللمراكز

  

١٨/١٠/٢٠١٥   

ً مستوطنا اليوم االحد باحات المسجد االقصى المبارك وسط حراسة ٢٩اقتحم  -
 .أمنية مشددة من قبل قوات شرطة االحتالل اإلسرائيلي

باشرت شرطة االحتالل بالقدس بنصب جدار اسمنتي يفصل حي جبل المكبر  -
  .نةوعن سائر مناطق المدي" أرمون هنتسيف"عن مستوطنة 

  

١٩/١٠/٢٠١٥   

ً شابا فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي خالل مواجهات مع ١١أصيب  - ً
  . قوات االحتالل، في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس

المقدسية، من " أبو ناب"أخلت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم عائلة  -
صى، في مبناها السكني في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد األق

  .حين تستعد جمعية استيطانية يهودية للدخول إليه

صادق االحتالل على خطة لعزل بلدة العيساوية شمال شرق القدس، عن  -
امتدادها المقدسي من خالل إحاطتها بجدار من المكعبات االسمنتية واألسالك 

وقد استشهدت مسنة مقدسية صباح اليوم من هذه البلدة نتيجة . الشائكة
بضيق تنفس أثناء انتظارها على مدخل البلدة المغلقة من قبل إصابتها 
  .االحتالل

  



       
١٥١

٢٠/١٠/٢٠١٥  

استأنفت عصابات المستوطنين، اليوم الثالثاء، اقتحامها للمسجد األقصى  -
المبارك من باب المغاربة، وتولت عناصر من الوحدات الخاصة مرافقتهم 

  .زية في رحابه الطاهرةوتوفير الحماية والحراسة لهم في جوالتهم االستفزا

وواصلت نساء وطالبات وفتيات ممنوعات من الدخول إلى األقصى خالل فترة  -
االعتصام أمام المسجد األقصى من جهة باب واصلوا اقتحامات المستوطنين، 

   .السلسة؛ فيما حاولت قوات االحتالل إبعادهن عن المنطقة

ثاء، األسير المحرر محمد اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم الثال -
ركن من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى 

  .ًأيضا" محمود عودة"المبارك، كما اعتقلت الطفل 

  

٢١/١٠/٢٠١٥  

استأنف مستوطنون صباح اليوم األربعاء، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك  -
  .االحتاللمن جهة باب المغاربة، بحراسة معززة من شرطة 

، خالل خروجها من "نيفين المصري"اعتقلت شرطة االحتالل الخاصة، الشابة  -
التابع ' الياهو'، واقتادتها إلى مركز 'المجلس'األقصى من جهة باب الناظر 

   . للتحقيقلها في منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة

" آدم "استشهد اليوم األربعاء، شاب برصاص قوات االحتالل قرب مستوطنة -
شمال القدس، كما اعتقلت قوات االحتالل ستة مقدسيين بعد اقتحام حي 

  .البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى

أغلقت سلطات االحتالل اليوم األربعاء حاجز جبع العسكري الواقع شمال  -
 مواطنين بعد دهم منازلهم في مناطق البلدة ١٠القدس المحتلة، كما اعتقلت 

 .ي جبل المكبر وسلوانالقديمة وح



       
١٥٢

هدمت دائرة المراقبة والتفتيش في بلدية االحتالل بالقدس مزرعة أغنام عبارة  -
في منطقة الخارجة " رياض علي زحايكة"عن براكية وحوش تعود للمواطن 

 .بجبل المكبر بحجة االستخدام غير القانوني

  

٢٢/١٠/٢٠١٥  

ميس، المسجد األقصى اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود، اليوم الخ -
المبارك من باب المغاربة بحراسات معززة من قوات االحتالل اإلسرائيلي 
الخاصة، وسط إجراءات وقيود مشددة على دخول المواطنين للمسجد والصالة 

  .في رحابه الطاهرة

واحتجزت قوات االحتالل بطاقات الشبان على بوابات المسجد األقصى، خالل  -
  . انتهاء الصالة والخروج منهدخولهم إليه إلى حين

في الوقت نفسه، واصلت قوات االحتالل منع مجموعة النساء المدرجة  -
 اسم سيدة وفتاة وطالبة، من الدخول ٦٠في قائمة تتضمن نحو أسماؤهن 

إلى المسجد طوال فترة اقتحامات المستوطنين، ما دفعهن إلى مواصلة 
  .رجيةاعتصامهن االحتجاجي حول بوابات األقصى الخا

القدس المحتلة اليوم الخميس إبعاد   االحتالل غربي  صلحقررت محكمة -
عن البلدة القديمة والمسجد األقصى ) من مدينة الطيرة(الشابة نفين المصري 

  .ً يوما مع كفالة طرف ثالث٦٠لمدة 

وليد "ًاقتحمت قوات االحتالل عددا من المنازل في بلدة العيساوية منها منزل  -
ي مدينة القدس مما أسفر عن وقوع مواجهات عنيفة بين شمال" درباس

  .المواطنين وقوات االحتالل

ً فلسطينيا ضمن حملة اعتقاالت واسعة قامت بها سلطات ٢٢تم اعتقال  -
 .االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وضواحيها



       
١٥٣

٢٣/١٠/٢٠١٥   

ء وقرى مدينة فرضت قوات االحتالل اليوم الجمعة إجراءات مشددة على أحيا -
  .القدس، وأقامت الحواجز العسكرية في محيط بلدة القدس القديمة

  

٢٤/١٠/٢٠١٥   

ًأغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي اليوم السبت، عددا من أبواب القدس  -
القديمة، بدوريات عسكرية وشرطية بذريعة البحث عن شاب حاول طعن 

ة اعتقاالت أسفرت عن مستوطن قرب باب العامود، ونفذت من فجر اليوم حمل
  . مقدسيين من العيساوية وسلوان وجبل المكبر وأبو ديس١٠اعتقال 

  

٢٥/١٠/٢٠١٥  

استأنف مستوطنون، اليوم األحد، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب  -
المغاربة بحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 

  .االحتالل

منصور أبو : "اليوم خمسة مقدسيين عرف منهماعتقلت قوات االحتالل فجر  -
  .، بعد دهم منازلهم في انحاء متفرقة من القدس المحتلة"أحمد"ونجله " غربية

احرق مستوطنون فجر اليوم مركبة لمواطن وخطوا عليها شعارات عنصرية  -
في شارع بقرية أم طوبا المجاورة لقرية صور باهر جنوب شرق القدس 

 .المحتلة

ًعاما من سكان حي ) ١٥" (مجد األعور"حتالل سبيل الطفل أخلت شرطة اال -
 أيام وعدم الذهاب إلى ٥عين اللوزة في سلوان بشرط الحبس المنزلي 

 شيقل وتوقيع والده على كفالة قيمتها ٥٠٠المدرسة ودفع كفالة قيمتها 
 . شيقل٥٠٠٠



       
١٥٤

٢٦/١٠/٢٠١٥   

سة مواطنين خالل اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم االثنين، خم -
مداهمة منازلهم في القدس القديمة وبلدة سلوان جانب المسجد األقصى 

  .المبارك

بنيامين "كشفت القناة اإلسرائيلية الثانية عن توجه رئيس وزراء االحتالل  -
 ألف مقدسي يعيشون في ٢٣٠، من نحو "الهويات الزرقاء"لسحب " نتنياهو

  . شعفاطاحياء خلف جدار الفصل، وخاضة في مخيم

  

٢٧/١٠/٢٠١٥  

ّجددت مجموعات من المستوطنين اليوم الثالثاء، اقتحامها للمسجد األقصى  -
  .المبارك من باب المغاربة

اليهودية المتطرفة، على صفحتها ' عائدون إلى الجبل'نشرت ما تسمى حركة  -
ُ، صورة تظهر جسر المغاربة وفي الخلفية مجسم للهيكل 'فيسبوك'الرسمية في 

في حين قالت نائبة  .م مكان مسجد قبة الصخرة في المسجد األقصىالمزعو
إنها تحلم برؤية العلم : "تسيبي حوطوبلي"وزير الخارجية اإلسرائيلي المتطرفة 

   .المسجد األقصى  اإلسرائيلي يرفرف في

ًعاما من بلدة ) ٤٢" (غادة عودة اهللا"اعتقلت سلطات االحتالل المقدسية  -
دس بعد أن استدعتها للمقابلة في مركز شرطة النبي شعفاط شمال مدينة الق

في حي وادي " مجد صيام: "ًكما اعتقلت عددا من الفتية عرف منهم. يعقوب
  .الجوز، بعد دهم عدد من المنازل قرب سور القدس التاريخي

  



       
١٥٥

٢٨/١٠/٢٠١٥  

ًأدى مستوطنان يهوديان صباح اليوم األربعاء، طقوسا تلمودية في المنطقة  -
الواقعة بين باب األسباط والمصلى المرواني في ' ُالحرش'ة باسم المعروف

  .المسجد األقصى؛ فيما وفرت شرطة االحتالل الخاصة الحماية لهما

جدد المستوطنون اليوم، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة،  -
   .بحماية معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة

ل جهاز حاسوب من مستشفى المقاصد الخيرية في صادرت سلطات االحتال -
القدس المحتلة بعد أن اقتحمته قوة إسرائيلية كبيرة ولليوم الثاني على التوالي، 

 .وقد عرقلت هذه القوات عمل الطواقم الطبية في المستشفى

ً موطنا من مدينة القدس بينهم أطفال ١٣اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي  -
 .التي تم اعتقالها من منزلها" اد الغزاويجه: "وسيدات منهن

  

٢٩/١٠/٢٠١٥  

اختتم مستوطنون جولة اقتحامات للمسجد األقصى المبارك، في فترة ما قبل  -
الظهيرة، والتي تمت عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، تحرسها قوة معززة من 

جوالت استفزازية في  وبعد أن قامت ب.عناصر شرطة االحتالل الخاصة
ّهدد ضابط شرطة االحتالل المصلين في األقصى المبارك بعدم المسجد، 

 على همبطاقات، وحجز من الدخول إلى المسجد المبارك حتى ال يمنعهم التكبير
  .البوابات إلى حين خروج أصحابها من المسجد

اقتحمت قوات االحتالل وللمرة الثالثة مستشفى جمعية المقاصد في قرية  -
  .والغاز تجاه المحتجين على هذا االقتحامالطور وأطلقت قنابل الصوت 

اعتقلت قوات االحتالل صباح اليوم الخميس، المرابطة في المسجد األقصى  -
 ٨كما اعتقلت . ، بعد اقتحام منزل عائلتها في القدس المحتلة"زينة عمرو"



       
١٥٦

تامر أبو "الطفل : مواطنين من بلدة العيساوية في القدس المحتلة، منهم
  ".محمد محمود"، وًعاما) ١٣" (الحمص

ًعاما من حي جبل ) ٥٢" (نديم شقيرات"استشهد صباح اليوم الخميس،  -
المكبر في القدس، بعد أن عرقل االحتالل نقله للمستشفى وتم احتجازه على 

 .الحواجز التي تحيط المنطقة

  

٣٠/١٠/٢٠١٥   

وجهت محكمة االحتالل المركزية في مدينة القدس المحتلة اليوم الجمعة،  -
  .ًعاما من القدس) ١٣" (أحمد مناصرة" محاولة القتل مرتين للطفل تهمة

ًعاما من قرية كفر عقب شمالي ) ٢٣" (احمد قنيبي"استشهد الشاب المقدسي  -
  .ًالقدس متأثرا بجراح أصيب بها برصاص قوات االحتالل، ظهر اليوم

  

١/١١/٢٠١٥  

مبارك من جددت عصابات المستوطنين اليهود اقتحامها للمسجد األقصى ال -
 حمايتها وحراستها عناصر من تولتباب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة 

  .الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل

ًأقامت سلطات االحتالل مركزا إعالميا جديدا أطلقت عليه اسم  - ً رحلة من 'ً
، في منطقة األنفاق المحاذية للجدار الغربي للمسجد 'القدس إلى القدس

  .األقصى المبارك

ًلفت قوات االحتالل اإلسرائيلي سياجا من األسالك الشائكة يحيط بقطعة أت -
  .أرض في قرية النبي صموئيل شمال القدس

  ".خالد صالح الباسطي"قدمت محكمة االحتالل الئحة اتهام بحق المقدسي  -



       
١٥٧

محسن عطون ومحمد : اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين مقدسيين منهم -
 .وليد جاد

  

٢/١١/٢٠١٥  

د مستوطنون اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة ّجد -
 ًامستوطن ١٥ حيث اقتحم .بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة

 ونفذوا جوالت مشبوهة واستفزازية في ، عبر مجموعتيناألقصىالمسجد 
  .المسجد المبارك

ٍاقتحامات دعت منظمات الهيكل المزعوم، أنصارها إلى أوسع مشاركة في  -
  .'تلمودية' مع مناسبة ًتزامناللمسجد األقصى األحد المقبل، 

االستيطانية عن حملة ألنصارها، تمنح ' عائدون لجبل الهيكل'أعلنت منظمة  -
بموجبها كل مستوطن جائزة مالية إذا حاول اقتحام األقصى واعتقلته الشرطة 

   .ًعلى خلفية أدائه طقوسا وشعائر وصلوات تلمودية فيه

ًهدمت آليات االحتالل يرافقها قوات معززة من جيش االحتالل منزال في حي  -
  .خلة العبد في قرية السواحرة شرق مدينة القدس

هدمت قوات االحتالل منزل المواطن المقدسي سامي ادريس في القدس  -
وأجزاء من مبنى سكني في شارع اسكندر الخوري في بلدة بيت حنينا شمالي 

  .القدس

االحتالل اعتقال خمسة مقدسيين بحجة استكمال التحقيق مددت سلطات  -
ًعاما بعد االعتداء عليه بالضرب ) ١٦" (ليث خالد الحسيني"أحدهم الطفل 

المبرح أثناء اقتحام منزل ذويه، وطفلين من حي الثوري من بلدة سلوان 
  .جنوبي المسجد األقصى



       
١٥٨

٣/١١/٢٠١٥  

ا للمسجد األقصى المبارك، واصلت عصابات المستوطنين اليهودية، اقتحامه -
 قوة معززة من عناصر وتولتٍمن باب المغاربة، وبأعداد صغيرة ومحدودة، 

الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل حمايتها وحراستها خالل جوالتها 
  .االستفزازية والمشبوهة في المسجد المبارك

 فيما  أحد المستوطنين أداء شعائر تلمودية صامتة في المسجد المبارك؛حاول -
 من جماعة ما ًا متطرف١٢٠ونحو  ،ً يهودياًان مستوط٣٠اقتحم األقصى 

، والتي حاولت اإليحاء بأنها من السياح األجانب؛ 'مورمون الصهيونية'يسمى 
  .إال أنه سرعان ما اكتشف الحراس أمرها وهوية انتمائها

 في اغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلية الطرق الرئيسية في حي راس العامود -
  .بلدة سلوان المقدسية

الطبي في قرية العيساوية بالقدس " بلدنا"اقتحمت قوات االحتالل مركز  -
المحتلة زاعمة وجود أمر قضائي لديها بالبحث عن ملفات مصابي وجرحى 

 .المواجهات التي اندلعت في القرية وألقت قنابل عند خروجها منه

ًوات معززة من االحتالل منزال هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل ترافقها ق -
، والمحامي "موسى ومحمود الدسوقي"وثالث شقق سكنية تعود للشقيقين 

في حي نسيبه من بلدة بيت حنينا، دون سابق انذار بحجة أن " خلدون نجم"
 .البناء غير مرخص

  

٤/١١/٢٠١٥  

اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم األربعاء، الحارسة في المسجد األقصى  -
' األقصى'، بعد اقتحام منزلها في بلدة سلوان جنوب "هبة سرحان"بارك، الم

   .وتفتيشه والعبث بمحتوياته



       
١٥٩

 من المسجد ًاعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، مقدسيا -
   .'التحريض'األقصى المبارك، بزعم 

سلمت سلطات االحتالل اخطارات بهدم مسجد ومغسلة للسيارات في بلدة  -
  .وان جنوب المسجد األقصى بحجة البناء بدون ترخيصسل

محمد "اعتقلت سلطات االحتالل مستعينة بكالب بوليسية الطفل المقدسي  -
  . سنوات) ٩(وعمره " خويص

  

٥/١١/٢٠١٥  

 ًانصبت قوات االحتالل اإلسرائيلي، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، حاجز -
 )المسجد األقصىوأبواب لقديمة من أبواب البلدة ا( باب األسباط عند ًعسكريا

  .للتدقيق ببطاقات المواطنين خالل توجههم إلى المسجد المبارك

جددت عصابات المستوطنين اليهودية، اليوم، اقتحامها للمسجد األقصى من  -
باب المغاربة بمجموعات صغيرة، تولت حمايتها وحراستها عناصر من 

  . في األقصى المباركالوحدات الخاصة بشرطة االحتالل خالل جوالتها

ًعاما بعد مداهمة ) ١٥" (تمارا معمر أبو لبن"اعتقلت سلطات االحتالل الفتاة  -
منزل ذويها في قرية الطور في القدس المحتلة واحتجزتها لساعات متأخرة 

  .من الليل

في قرية " موسى داود درباس"اقتحمت قوات االحتالل منزل المقدسي  -
 .العيساوية شمال مدنية القدس

  



       
١٦٠

٧/١١/٢٠١٥   

علقت طواقم تابعلة لبلدية االحتالل في القدس ترافقها قوة معززة من جنود  -
االحتالل أوامر هدم إدارية على منازل في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي 

  .المسجد اأقصى المبارك بحجة البناء دون ترخيص

  

٨/١١/٢٠١٥  

قصى المبارك، من استأنف المستوطنون اليوم األحد، اقتحامهم للمسجد األ -
باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 

  .وحرس حدود االحتالل اإلسرائيلي

 من النساء من دخول األقصى في فترة ٦٠واصلت قوات االحتالل منع نحو  -
 احتجزت قوات االحتالل هويات المصلين على كمااقتحامات المستوطنين؛ 

 بعدما أغلقت المدخل الشرقي ية الخارجية، لحين خروجهم منهالبوابات الرئيس
  .في بلدة العيساوية المقدسية بمكعبات اسمنتية

ًاعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي شابا بعد اطالق النار عليه بزعم تسلقه  -
  .عند الخان األحمر شرق القدس المحتلة" ميشور أدوميم"جدار مستوطنة 

ًعاما من منزله بالقرب ) ١٣" (نبيل نضال سدر "كما اعتقلت الطفل القاصر -
  .من باب الناظر المؤدي إلى المسجد األقصى

ًداهمت قوات االحتالل برفقة كالب بوليسية منزال في بلدة العيساوية شمال  -
 .ًعاما) ١٥(الذي لم يتجاوز " براء وائل محمود"ًالقدس بحثا عن الطفل 

  

٩/١١/٢٠١٥   

ت عنصرية باللغة العبرية بمنطقة النفق قرب خط مستوطنون متطرفون عبارا -
  .في القدس المحتلة" كريات يعاريم"



       
١٦١

١٠/١١/٢٠١٥  

نفذ مهندس تابع لسلطة اآلثار اإلسرائيلية، برفقة ضابط مخابرات، تحرسهما  -
قوة من عناصر وحدة التدخل السريع في شرطة االحتالل اليوم الثالثاء جولة 

 وسط اقتحامات جديدة للمستوطنين مشبوهة في المسجد األقصى المبارك،
تسبب بتوتر المسلمين في المسجد  مما .اليهود للمسجد من باب المغاربة

األقصى، وشملت الجولة الكثير من مرافق المسجد؛ في حين تولت عناصر 
   .من شرطة االحتالل الخاصة حراسة المستوطنين خالل جوالتهم االستفزازية

سرائيلية عن عثورهم على بقايا حصن تحت زعم باحثون من سلطة اآلثار اإل -
 .في قرية سلوان جنوب البلدة القديمة" جفعاتي"موقف السيارات 

واصلت شرطة االحتالل إجراءاتها المشددة بحق النساء والشبان واحتجزت  -
  .بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم إلى المسجد

" عزمي"شقيقه واعتدت على " محمد أبو ميالة"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
بالضرب المبرح خالل اقتحام منزلهما في حي بطن الهوى في سلوان جنوب 

  .المسجد األقصى

كما اعتقلت أربعة فتية من طلبة المدارس من مدخل قرية العيساوية شمالي  -
  .مدينة القدس

  .ًعاما لفترة جديدة) ١٣" (أحمد مناصرة"مددت محكمة االحتالل اعتقال الطفل  -

ًعاما من قرية العيساوية في القدس المحتلة برصاص ) ٣٧(استشهد شاب  -
قوات االحتالل اإلسرائيلي، كما أصيب فتى بجروح واعتقل فتى أخر بزعم 
قيامهما بطعن حارس إسرائيلي في محطة القطار الخفيف قرب مستوطنة 

 .شمال شرق القدس" بسغات زئيف"



       
١٦٢

١١/١١/٢٠١٥  

" بهاء عليان"نزل عائلة الشهيد صدر قرار عسكري إسرائيلي بهدم ومصادرة م -
كما أغلق منزل . في قرية جبل المكبر لتنفيذه عملية ضد سلطات االحتالل

  .يعود لعائلة أبو جمل في نفس القرية

واصل المستوطنون اليهود اليوم األربعاء، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك،  -
والتدخل "من باب المغاربة، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة 

   .في شرطة االحتالل" السريع

ً عاما بحق األسير المقدسي ١٦ًاصدرت محكمة االحتالل حكما بالسجن  -
  .ًعاما) ٢٠" (موسى محمد عجلوني"

ًعاما في ) ١٤(وعمره " جبريل عبد المنعم األعور"كما قررت حبس الطالب  -
أفرجت منزله لمدة خمسة أيام وكفالة مالية بقيمة خمسة آالف شيقل بعدما 

  .عنه

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس وحدثت مواجهات  -
  .ً مواطنا برصاص االحتالل١١اسفرت عن إصابة 

اإلسرائيلية أن بلدية االحتالل في القدس " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة  -
المقامة على " جيلو" وحدة استيطانية في مستوطنة ٨٩١المحتلة ستقر بناء 

  .أراضي بيت لحم جنوبي القدس

  

١٢/١١/٢٠١٥  

نظمت عصابات المستوطنين اليهودية الليلة الماضية مسيرة حول بوابات  -
ٍالبلدة القديمة في القدس المحتلة، بمناسبة بدء شهر عبري جديد أغلقت و .ٍ

شرطة االحتالل منطقة باب األسباط بسبب وصول المسيرة إلى خط نهايتها 
ن والمشاركات العنصرية التي تدعو إلى قتل العرب يوسط هتافات المشارك



       
١٦٣

وبناء الهيكل المزعوم مكان المسجد األقصى، وكل ذلك بحماية مشددة من 
  .قوات االحتالل

جددت عصابات المستوطنين اليهود اليوم الخميس اقتحامها للمسجد األقصى  -
  .يعمن باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر وحدات التدخل السر

ًسلمت قوات االحتالل عائلة الشهيد بهاء عليان قرارا بهدم منزلها الكائن في  -
  .جبل المكبر في مدينة القدس

أصيب عشرات الطلبة باختناقات حادة الستنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي  -
أطلقته قوات االحتالل عليهم خالل عبورهم الحاجز العسكري القريب من مدخل 

 .لي القدسمخيم شعفاط شما

في " موسى داود درباس"اقتحمت قوات معززة من جيش االحتالل منزل عائلة  -
  .بلدة العيساوية شمال القدس

ًأجازت محكمة االحتالل العليا قرارا بهدم منشآت سكنية تعود ألهالي الشهداء  -
واألسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات ضد قوات 

  .قدساالحتالل في ال

" حمزة عجاج"و" ناصر عجاج: "همأبعدت سلطات االحتالل، ثالثة شبان  -
عن المسجد األقصى والبلدة القديمة فترات مختلفة؛ على " عاهد الرشق"و

ياسر "خلفية مشاركتهم في إحياء الذكرى الحادية عشرة الستشهاد الرمز 
   . في القدس"عرفات

  

١٣/١١/٢٠١٥   

بالوفاء " بنيامين نتنياهو"حكومة االحتالل طالب حزب البيت اليهودي رئيس  -
بتعهداته بعد االنتخابات بالسماح بالبناء اإلستيطاني بالقدس الشرقية والضفة 

  .الغربية
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١٤/١١/٢٠١٥  

داهمت قوات ومخابرات االحتالل اإلسرائيلي العديد من منازل المواطنين  -
 عما أسمتهم ًالفلسطينيين في أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة بحثا

 .بالمطلوبين

في العيساوية واعتقلت نجله " أمجد رشاد أبو ريالة"وقد داهمت منزل المواطن  -
 .ًعاما) ٢١" (رشاد"

مسلم موسى "ًعاما، و) ١٤" (محمد مهند عودة"اعتقلت قوات االحتالل الطفل  -
 .ًعاما أثناء مرورهما من حاجز الثوري وتم تحويلهما للتحقيق) ١٥" (عودة

  

١٥/١١/٢٠١٥   

" إسراء الجعابيص"داهمت قوات معززة من جيش االحتالل منزل عائلة األسيرة  -
  .في جبل المكبر في مدينة القدس

اقتحم مستوطنون باحات األقصى المبارك بحماية عناصر من قوات جيش  -
  .االحتالل اإلسرائيلي

ًاصدرت محكمة االحتالل قرارا بالسجن مدة شهرين على الناشط المقدسي  -
ًبعد رفضه قرارا يفرض عليه خدمة اجبارية في مؤسسات " مد هديبأح"

  .االحتالل في مدينة القدس

بجرح في الرأس جراء دهسه من ) عامان" (عادل خضر شاهين"أصيب الطفل  -
  .قبل سيارة عسكرية إسرائيلية في بلدة بير نباال

  

١٦/١١/٢٠١٥   

ً معتقال ٢١عة شملت نفذت قوات االحتالل الليلة الماضية حملة اعتقاالت واس -
  .ًمقدسيا من أحياء مختلفة بالقدس المحتلة
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استشهد شابان برصاص قوات االحتالل في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة  -
" محمد أبو شاهين"بعد أن فجرت قوات االحتالل الطابق العلوي لمنزل األسير 

 .خالل اقتحامه

الصهيوني إقامة حي كشفت وسائل إعالم عبرية النقاب عن نية االحتالل  -
استيطاني جديد في منطقة باب الساهرة قبالة سور البلدة القديمة بالقدس 

  .المحتلة

  

١٧/١١/٢٠١٥  

ّجددت مجموعات من المستوطنين اليوم الثالثاء، اقتحامها للمسجد األقصى  -
المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات 

وتصدى المصلون والمرابطات  .السريع في شرطة االحتاللالخاصة والتدخل 
  .القتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية بهتافات التكبير االحتجاجية

 وحدة ٤٥٠التسويق وبشكل عاجل لبناء " نتنياهو"اقر رئيس حكومة االحتالل  -
 ١٥٠٠من أصل " رمات شلومو"استيطانية في الحي االستيطاني المقدسي 

  .استيطانية كان قد جرى اقرار بناءها فيهوحدة 

ْاعتقلت قوات االحتالل مصورين صحفيين وشاب وطفل في باب المغاربة وحي  -
  .رأس العامود من القدس المحتلة

  

١٨/١١/٢٠١٥  

ًرصد حراس المسجد األقصى المبارك، اليوم األربعاء، مستوطنا يهوديا يؤدي  - ً
في المنطقة المعروفة باسم ' لمغلقا'ًطقوسا تلمودية جهرية قرب باب الرحمة 

  .بين باب األسباط والمصلى المرواني في المسجد األقصى' ُالحرش'
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وكانت عصابات المستوطنين اليهودية استأنفت اليوم االربعاء، اقتحامها  -
للمسجد األقصى من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر 

  .حتاللالوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة اال

ونفذت مجموعات المستوطنين جوالت استفزازية في أرجاء المسجد المبارك؛  -
فيما واصلت شرطة االحتالل فرض اجراءاتها المشددة على بوابات األقصى 

 واحتجزتالمبارك الرئيسية بحق رواد المسجد من فئتي الشبان والنساء 
 فتاة ٦٠حو بطاقاتهم الشخصية خالل الدخول اليه؛ في حين واصلت منع ن

وسيدة مقدسية من الدخول إلى األقصى طيلة فترة اقتحامات المستوطنين؛ في 
الوقت الذي واصلت بعض الممنوعات من النساء والطالبات اعتصامهن 

  .االحتجاجي أمام أبواب األقصى المبارك الخارجية

اعتقلت قوات االحتالل طفل مقدسي واعتدت على مجموعة طلبة مقدسيين في  -
  .وري في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصىحي الث

أصيب خمسة أطفال بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خالل مواجهات  -
 .عنيفة اندلعت في بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة

  

١٩/١١/٢٠١٥  

واصل المستوطنون، اقتحامهم للمسجد األقصى من باب المغاربة، وتولت  -
خل السريع في شرطة االحتالل حراستهم عناصر من الوحدات الخاصة والتد

  .وحمايتهم خالل جوالتهم االستفزازية والمشبوهة في المسجد المبارك

ًحراس المسجد األقصى مستوطنا وهو يحاول أداء طقوس تلمودية في رصد  -
ًالمسجد، وطالبوا شرطة االحتالل بطرده واخراجه من المسجد المبارك فورا ٕ.  

يق على رواد المسجد األقصى من فئتي الشبان واصلت شرطة االحتالل التضي -
ا الرئيسية، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية، فيما نظمت اببوالوالنساء على 



       
١٦٧

ًنساء ممنوعات من دخول األقصى طيلة فترة اقتحامات المستوطنين اعتصاما 
  .ًأمام عدد من أبواب المسجد؛ احتجاجا على منعهن من الدخول للصالة فيه

  

٢٠/١١/٢٠١٥   

يب عشرات الشبان باالختناق في مواجهات مع قوات االحتالل أعقبت أص -
ًعاما في قرية عناتا شمالي ) ٢٢" (محمود سعيد عليان"تشييع جثمان الشهيد 

  .القدس المحتلة

) ١٣" (معاوية احمد علي علقم"قدمت نيابة االحتالل الئحة اتهام بحق الطفل  -
رب من محطة القطار الخفيف في ًعاما بتهمة محاولته القتل وحيازة سكين بالق

  .في القدس" بسغات زئيف"مستوطنة 

  

٢١/١١/٢٠١٥   

ًعاما أثناء ) ١٧" (سامر عادل حمدان"اعتقلت قوات االحتالل الطفل المقدسي  -
  .تواجده بالقرب من باب العامود وسط القدس

  

٢٢/١١/٢٠١٥  

حد شرعت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهودية منذ صباح اليوم األ -
باقتحامات جديدة للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة معززة 

  .ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل

 مجموعات المستوطنين جوالت استفزازية ومشبوهة في المسجد ونفذت -
بة األقصى، وسط احتجاجات المصلين بهتافات التكبير والتهليل، ووسط رقا

  .شديدة من حراس المسجد وسدنته
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اليهود القتحام ' أرنون سيجال'دعا المتطرف والقيادي في جماعات الهيكل  -
، لتحقيق أكبر وجود يهودي ًامياألقصى، وضرورة المواظبة على االقتحامات يو

  .يضاهي الوجود اإلسالمي فيه

الشبان ّواصلت شرطة االحتالل إجراءاتها المشددة بحق رواد األقصى من  -
والنساء والفتيات، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم إلى المسجد 

  سيدة وفتاة وطالبة ٦٠المبارك، في حين تواصل قوات االحتالل منع نحو 
من الدخول إلى ) أسماؤهن في قائمة تم تعميمها على بوابات األقصى أدرجت(

ذي دفع بعضهن لتنظيم األقصى طيلة فترة اقتحامات المستوطنين له؛ األمر ال
 على منعهن من الصالة في ًاعتصام أمام بوابات المسجد المبارك، احتجاجا

 .مسجدهن

أن محكمة إسرائيلية صادقت على شراء قطعة أرض " يروشاليم"قالت أسبوعية  -
 وحدة ٣٠٠في جبل المكبر من المقرر أن تبني عليها خالل ستة شهور 

 ".نوف تسيون"طنة سكنية استيطانية وذلك في محيط مستو

  

٢٣/١١/٢٠١٥  

في المنطقة ' المغلق'مستوطنة يهودية طقوسا تلمودية، قرب باب الرحمة أدت  -
  ).ُبين باب األسباط والمصلى المرواني(' ُالحرش'المعروفة باسم 

عصابات المستوطنين اقتحامها للمسجد األقصى من باب المغاربة، جددت  -
تولت عناصر من الوحدات الخاصة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية؛ فيما 

في شرطة االحتالل حراسة وحماية المستوطنين خالل " التدخل السريع"و
  .جوالتهم االستفزازية في األقصى

وواصلت شرطة االحتالل فرض إجراءاتها المشددة على الشبان والنساء  -
  .والطالبات، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل الدخول إلى المسجد المبارك



       
١٦٩

المسجد   عن "رائدة سعيد"ررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، إبعاد المقدسية ق -
 أمس أثناء مغادرتها المسجد هااعتقلت بعد أن .ً يوما١٥األقصى، لمدة 

 .األقصى

ًعاما ) ١١" (علي إيهاب علي علقم"حولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الطفل  -
 مغلق في األراضي في عين كارم إلى معهد داخلي" هداسا"من مستشفى 

 .الفلسطينية المحتلة بشرط عدم زيارته أو االتصال به من قبل عائلته

  

٢٤/١١/٢٠١٥  

 حددت شرطة االحتالل عدد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد األقصى بـ -
 ما بعد الظهر؛ على أن تكون ١٥ في الفترة الصباحية، وً يهودياً مستوطنا٤٥

ولفتت مصادر عبرية إلى  .ضمن قوائم للشرطةهذه األعداد قد سبق تقديمها 
نفى تقييد حركة ' الليكود' من حزب "جلعاد أردان"أن وزير أمن االحتالل 

  .اليهود للمسجد األقصى' دخول'

واصلت عصابات المستوطنين اليوم اقتحامها للمسجد المبارك من باب  -
"  السريعالتدخل"المغاربة، وتولت قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة و

بشرطة االحتالل حمايتها وحراستها خالل جوالتها المشبوهة في األقصى 
  .المبارك

واصلت شرطة االحتالل منع عشرات النساء والطالبات من الدخول إلى  -
ًاألقصى خالل فترة اقتحامات المستوطنين؛ األمر الذي دفع قسما منهن 

 . األقصىالعتصام احتجاجي وأداء صالة ظهر اليوم أمام بوابات
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٢٥/١١/٢٠١٥  

ُاقتحمت، اليوم األربعاء، عناصر من غالة المستوطنين اليهود، بينهم  -
، المسجد األقصى المبارك، بحراسة قوة معززة من شرطة االحتالل 'حاخامات'

شروحات مزورة وافتراءات حول الهيكل المزعوم  وقدم الحاخامات .الخاصة
وفي المنطقة المعروفة ' ُالمغلق'مكان المسجد األقصى، قرب باب الرحمة 

  .ُبين باب األسباط والمصلى المرواني في المسجد األقصى' ُالحرش'باسم 

ّواصلت شرطة االحتالل إجراءاتها المشددة بحق المصلين من الشبان والنساء  -
واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية خالل دخولهم إلى 

طالبات ممنوعات من دخول المسجد األقصى ّالمسجد؛ في حين جددت نساء و
  .خالل فترة اقتحامات المستوطنين، اعتصامهن حول بوابات األقصى المبارك

ًحررت سلطات االحتالل عددا من المخالفات بمبالغ كبيرة لتجار في البلدة  -
  .القديمة بمدينة القدس المحتلة

ً مقدسيا بينهم ١٤مدد قضاة المحكمة المركزية والصلح اإلسرائيليتين توقيف  -
سامر "و" جالل البياع"و" جبريل االعور"و" محمد القاق: "ستة فتية هم

كما مددت المحكمة محاكمة ". خالد رضوان"و" أحمد أبو قلبين"و" الشلودي
الشاب المقدسي محمود الشاويش المعتقل منذ أكثر من شهرين حتى 

ً عاما الذي )١٣(ومددت اعتقال الطفل محمد ناصر أبو غنام . ٦/١/٢٠١٦
  .اعتقل أثناء مغادرته مدرسته في بلدة الطور شرقي القدس

اعتقلت سلطات االحتالل أربعة مقدسيين من بلدة العيساوية شمال القدس  -
شادي رياض "ًعاما، و) ١٥" (أكرم فادي مصطفى: "بينهم ثالثة فتية هم

  .ًعاما) ١٦" (أدهم ناصر"ًعاما، و) ١٥" (كليب

م جابر من بلدة العيساوية، وشابين آخرين من حي كما اعتقلت الشاب كري -
، واعتقلت الشاب "أحمد غراب"و" إبراهيم الطويل: "الثوري في بلدة سلوان هما



       
١٧١

من مخيم قلنديا بعد أن فجرت باب منزله، كما اعتقلت الشاب " إيهاب عفانة"
 .من بلدة عناتا شمال القدس" أحمد ابراهيم"

ً عددا من المخالفات بمبالغ كبيرة لتجار في حررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي -
 .البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة

حررت شرطة االحتالل مخالفات لمركبات المواطنين في باب األسباط، كما  -
حررت مخالفات أخرى بعشرات اآلالف من الشواقل لعشرات المحالت بشارع 

 .ً تجاريا في المنطقةًعين اللوزة بسلوان، وسلمت أوامر إخالء لعشرين محال

أغلقت قوات االحتالل حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة باالتجاهين، كما  -
ًنصبت حاجزا عسكريا على دوار بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس، وحاجزا  ً ً
آخر على مدخل قرية صور باهر، وكانت القوات تفتش سيارات المارة عند تلك 

 .وتعطيل مصالح المواطنينالحواجز مما تسبب بأزمة مرورية 

كشفت وسائل إعالم إسرائيلية النقاب عن نية وزارة البناء واالسكان في  -
 وحدة سكنية ومدرسة ٢١حكومة االحتالل إقامة حي استيطاني جديد يضم 

يهودية وكنيس في منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة كما 
 .ذكرت إذاعة جيش االحتالل

  

٢٦/١١/٢٠١٥  

واصلت عصابات المستوطنين اليهودية، اليوم الخميس، اقتحامها للمسجد  -
  .األقصى المبارك بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة

واصل االحتالل منع عشرات النساء والطالبات من دخول المسجد األقصى  -
خالل فترة اقتحامات المستوطنين؛ ما اضطر بعضهن لتنظيم اعتصام 

  .جاجي جديد قرب بوابات األقصى الرئيسيةاحت



       
١٧٢

اقتحمت قوات االحتالل برفقة طواقم من بلدية االحتالل بالقدس المحتلة  -
واألرنونا والضريبة والتأمين الوطني والحجوزات منشآت تجارية ومنازل بقرية 

 .العيساوية تخللها تخريب لبعض محتوياتها

  

٢٧/١١/٢٠١٥   

ًعاما بعد إصابته بجروح ) ١٦" ( زياد ورديةصادق"استشهد الطفل الفلسطيني  -
بالغة جراء اطالق جنود االحتالل النار عليه على حاجز الكونتينر، كما 

ًعاما من سكان العيسوية ) ٣٧" (محمد علي نمر"استشهد الشاب المقدسي 
 .ًبرصاص االحتالل في منطقة باب العامود بزعم أنه طعن صهيونيا

ًعاما برصاص االحتالل ووصفت ) ١٢" (ممعاوية علق"كما أصيب الطفل  -
 .جروحه بالبليغة وهما من سكان مخيم شعفاط

داهمت طواقم بلدية القدس المحتلة حي البستان في سلوان وسلمت أوامر هدم  -
  .إدارية قامت بتعليقها على منازل ومحالت عدد من سكان الحي

  

٢٨/١١/٢٠١٥   

ًما برصاص االحتالل عا) ٢٨" (فادي الخطيب"استشهد المواطن المقدسي  -
 .اإلسرائيلي

بهدف االنتقام من شباب االنتفاضة فرضت بلدية االحتالل مخالفات باهظة  -
عشوائية على التجار في سلوان وألسباب مختلفة وقامت بمصادرة بعض 

 ألف ٣٥بقيمة " أبو رجب أبو اسنينة"ًالبضائع فقد صادرت لحوما من التاجر 
  .ودفتر المبيعات بحجج غير معقولةشيقل إضافة إلى مصادرة سيارته 

  

  



       
١٧٣

٣٠/١١/٢٠١٥  

جدد المستوطنون اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة،  -
ووفرت عناصر من وحدات التدخل السريع والخاصة، الحماية والحراسة 

  .للمستوطنين خالل جوالتهم االستفزازية في المسجد المبارك

 المشددة بحق الشبان والنساء واحتجاز وواصلت قوات االحتالل إجراءاتها -
 .بطاقاتهم خالل دخولهم إلى المسجد األقصى

  

١/١٢/٢٠١٥  

الشيخ : ًأصدرت قيادة شرطة االحتالل في القدس أمرا يقضي بمنع كل من -
، من الدخول إلى "نظام أبو رموز"، و"أبو بكر شيمي"، و"محمد جبارين"

  .ت المستوطنين للمسجدالمسجد األقصى المبارك، خالل فترة اقتحاما

واصلت عصابات المستوطنين اقتحامها للمسجد األقصى بحراسات مشددة من  -
شرطة االحتالل الخاصة؛ في حين تصدى المصلون بهتافات التكبير لجوالت 

 .المستوطنين االستفزازية

نبيل "أجبرت محكمة تابعة لبلدية االحتالل في القدس المواطن المقدسي  -
ى هدم جزء من منزله الكائن في منطقة باب الخليل عل" اسحاق الديسي

بالقدس القديمة بنفسه وقام بذلك حتى ال يدفع مخالفة مالية باهظة وتكاليف 
 .الهدم لبلدية االحتالل

  

٢/١٢/٢٠١٥   

من مخيم شعفاط شمالي " إبراهيم العكاري"فجرت قوات االحتالل منزل الشهيد  -
  .٥/١١/٢٠١٤القدس وكان الشهيد قد استشهد في 

  



       
١٧٤

٣/١٢/٢٠١٥  

ُ من غالة المستوطنين ً مستوطنا٧٠اقتحم المسجد األقصى المبارك أكثر من  -
، ومجموعة من مخابرات االحتالل، من جهة باب 'الحاخامات'اليهود، و

المغاربة، بحراسات معززة من شرطة االحتالل الخاصة، واعتدوا بالضرب على 
ًجاجا على منعهن من دخول مرابطات معتصمات في منطقة باب األسباط احت

 .األقصى المبارك

من بلدة أبو ديس إثر إطالق جنود " مازن حسن عربية"استشهد الشاب  -
 .االحتالل النار عليه في قرية حزما شمال شرق القدس المحتلة

  

٥/١٢/٢٠١٥  

دعت منظمات الهيكل المزعوم إلى أوسع مشاركة لعصابات المستوطنين  -
 مع ً من يوم غد األحد؛ تزامناًبارك، بدءاالقتحام المسجد األقصى الم

والذي يستمر حتى الخميس ' الحانوكاة'االحتفاالت اليهودية بعيد األنوار 
 ملونة على ًأجهزة ضوئية تبث صوراخالل هذا العيد ينشر االحتالل و .المقبل

ّ بعض المجسمات المضيئة في تضعجدران وأسوار المدينة المقدسة؛ كما 
 .أزقتها

اقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس أوامر هدم إدارية جديدة على علقت طو -
 .منشآت سكنية وتجارية في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك

  

٦/١٢/٢٠١٥  

اقتحم مستوطنون المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، وسط دعوات  -
 خالل فترة سجدة الماستباحتشجعهم على اقتحام ونصارها أل' منظمات الهيكل'

  .العبري، الذي يبدأ اليوم، وينتهي الخميس المقبل' الحانوكاة'عيد األنوار 
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 الذين  مجموعات المستوطنينتافقرقوة معززة من عناصر شرطة االحتالل  -
  .'، خالل جوالتها االستفزازية داخل األقصىاقتحموا المسجد األقصى

  

٧/١٢/٢٠١٥  

عصابات المستوطنين اليهودية جددت مجموعات صغيرة ومتتالية من  -
الوحدات "اقتحامها للمسجد األقصى من باب المغاربة، بحراسة عناصر من 

بشرطة االحتالل، ووسط صيحات وهتافات التكبير " التدخل السريع"و" الخاصة
  .االحتجاجية من المصلين

 "نظام أبو رموز"ُاعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المبعد عن المسجد األقصى  -
وأخلت ) أحد بوابات األقصى الرئيسية الخارجية(خالل تواجده قرب باب حطة، 

 .سبيله، بعد التحقيق معه واستجوابه

  

٨/١٢/٢٠١٥  

 مجموعات صغيرة ومتتالية من عصابات المستوطنين اليهودية، منذ اقتحمت -
مسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة الصباح اليوم الثالثاء، 

   . من الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتاللعناصر

  

٩/١٢/٢٠١٥  

ًالمتطرفة طقوسا ورقصات وشعائر ' طالب من أجل الهيكل'أدت مجموعة من  -
تلمودية استفزازية، خالل خروجهم من المسجد األقصى المبارك من جهة باب 

  .ما تسبب بحالة توتر شديدة في المنطقةمالسلسلة؛ 

' الحاخامات' من عصابات المستوطنين، يتقدمها عدد من وكانت مجموعات -
ّالمتطرفين، اقتحمت المسجد األقصى من باب المغاربة؛ في حين وفرت قوة 



       
١٧٦

معززة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل الحماية 
والحراسة لعصابات المستوطنين خالل جوالتهم االستفزازية في المسجد 

  .المبارك

ضمن نشرت العديد من مواقع التواصل االجتماعي التابعة للمستوطنين  -
ُفعاليات منظمات الهيكل المزعوم قمصانا، طبعت عليها صورة تدعو لهدم  ً

 . مكانهالمسجد األقصى وبناء الهيكل المزعوم 

  

١٠/١٢/٢٠١٥  

منعت شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة ثالثة طالب، من التحاقهم  -
  .خل المسجد األقصى المبارك، دون أسباب أو تبريراتبمدرستهم دا

اقتحامهم للمسجد األقصى من باب المغاربة بحراسات معززة  جدد المستوطنون -
  .من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل

  

١٣/١٢/٢٠١٥  

اقتحم مستوطنون المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات  -
 ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل معززة

  .اإلسرائيلي

المتطرفة أنصارها إلى المشاركة الواسعة ' طالب من أجل الهيكل'دعت منظمة  -
' طيفط'مناسبة بداية ما يسمى بشهر بلمسجد األقصى اليوم؛ افي اقتحامات 

 ).اليهودي' ةالحانوكا'(العبري، بعد انتهاء أيام عيد األنوار 
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١٤/١٢/٢٠١٥  

ّجدد المستوطنون اقتحامهم للمسجد األقصى من باب المغاربة، بحراسة معززة  -
  .من عناصر الوحدات الخاصة، والتدخل السريع بشرطة االحتالل

المزعوم رئيس حكومة االحتالل ' ائتالف منظمات الهيكل'وطالب ما يسمى  -
داخل مسجد قبة ' شمعدان الهيكل'مى بنيامين نتنياهو بالعمل على إنارة ما يس

  ".الهيكل"الصخرة، بحجة أنه مقام على أنقاض 

شبيبة الهيكل ': ًنظمت منظمات الهيكل المزعوم مساء أمس مؤتمرا بعنوان -
المزعوم، وتقديم إرشادات ' الهيكل'، من أجل التباحث في موضوع بناء 'األول

مات ومرشدين يهود ، بمشاركة حاخا'شمعدان الهيكل'حول كيفية إنارة 
 .ينشطون في الترويج للهيكل المزعوم

اعتقلت سلطات االحتالل ستة شبان فلسطينيين من البلدة القديمة وجبل  -
محمد "، و"محمد خاليلة"، و"تامر أمجد باسطي"، و"محمود سليم: "المكبر وهم
 .من باب حطة" محمد أبو سنينة"، والمواطن "عزيز عبده

  

١٦/١٢/٢٠١٥  

ة االحتالل اإلسرائيلي عمل موظفي لجنة اإلعمار والصيانة في أوقفت شرط -
  .المسجد األقصى

قوات االحتالل مسؤول لجنة اإلعمار في األوقاف اإلسالمية المهندس اعتقلت  -
، ومنعت الموظفين من إيقاف تسرب المياه بالقرب من البائكة "بسام الحالق"

  .الجنوبية في األقصى

إلرهابية اقتحامها للمسجد األقصى، اليوم، من جددت عصابات المستوطنين ا -
  .باب المغاربة بحراسات معززة من شرطة االحتالل الخاصة
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اقتحم عدد من ضباط جيش االحتالل والمخابرات، إضافة لطاقم من سلطة  -
األقصى المبارك ونفذوا جوالت استفزازية في المسجد  المسجد االحتالل' آثار'
مجالس العلم بهتافات التكبير والتهليل  المرابطون وطلبة متصدى لهو

  .االحتجاجية

 من البلدة القديمة ً عاما)١٢ ("هديل الرجبي"استدعت شرطة االحتالل الطفلة  -
في باب ' القشلة'في القدس المحتلة، للتحقيق معها في مركز توقيف وتحقيق 

 .الخليل بالقدس القديمة

" حمزة الطحان"و" ّحمد المبيضم: "اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي الطالبين -
من أمام مدرستهما الواقعة في رأس العامود في القدس المحتلة، كما اعتقلت 

 .ْمواطنين من بلدة سلوان

 .ًعاما للتحقيق معه) ١٤" (مصعب نجيب"استدعت قوات االحتالل الطفل  -

ًعاما ) ١٨" (عبادة نجيب"أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الشاب المقدسي  -
ً سكان البلدة القديمة عن مدينة القدس أربعة أشهر بعد أن سلمته قرارا من

 .ًعسكريا صادر عن قيادة الجيش اإلسرائيلي

من االقتراب من " سناء الرجبي"ًاصدر االحتالل قرارا بمنع المرابطة المقدسية  -
 ).فيصل وحطة(بابي المسجد األقصى 

لدة عناتا شمال القدس نشرت قوات االحتالل مكعبات اسمنتية على مدخل ب -
 .المحتلة وأغلقت حاجز قلنديا

ًهدمت قوات االحتالل منزال وجرفت أرضا محيطة به في حي الشيخ جراح  - ً
 .بالقدس المحتلة

وزعت قوات االحتالل اإلسرائيلي أوامر إخالء ألربعة منازل في عقبة الخالدية  -
 .بالقدس المحتلة
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يل صنع اهللا الخالدي بباب السلسلة قامت دائرة اآلثار اإلسرائيلية بترميم سب -
 .رغم أنه وقف إسالمي

  

١٧/١٢/٢٠١٥   

واصل مستوطنون اقتحامهم للمسجد األقصى وقاموا أثناء االقتحام بالتقاط  -
 .صور تذكارية مما أدى لتصدي المصلين لهم بالتكبير

بعد اقتحام منزلها والمركز النسوي " ّعبير زياد"اعتقلت قوات االحتالل السيدة  -
ًلثوري في سلوان وعاثت بهما خرابا، وحولتها للحبس المنزلي وفرضت عليها ا

 . آالف شيقل٣كفالة قدرها 

ًعاما من أمام ) ١٣" (محمد أبو قلبين"اعتقلت سلطات االحتالل الطفل  -
ًمدرسته برأس العامود، كما اعتقلت طفال آخر من باب العامود بحجة أنه كان 

 .يغني أغنية للشهداء

لشهرين إضافيين ويذكر أن " علي علقم"ت االحتالل اعتقال الطفل مددت سلطا -
 .سلطات االحتالل اتهمت الطفل بتنفيذ عملية طعن لحارس القطار في القدس

اقتحمت قوات االحتالل مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي، كما اقتحمت  -
بان وقوات حي أبو ريالة في العيساوية مما أدى إلى اندالع مواجهات بين الش

 .االحتالل في المكانين

رفعت جمعيات استيطانية أربعة قضايا ضد عائالت عربية لإلستيالء على  -
  .منازلها في البلدة القديمة بإدعاء ملكيتها
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١٨/١٢/٢٠١٥   

من مخيم قلنديا للجانب " هديل عواد"سلمت سلطات االحتالل جثمان الشهيدة  -
 بعد اتهامها بتنفيذ عملية طعن في ً يوما٢٥الفلسطيني بعد احتجازه لمدة 

 .شارع يافا بالقدس

في حي واد ياصول " جمال القاق"اقتحمت سلطات االحتالل منزل المواطن  -
 .ًبسلوان وقامت بتصوير المنزل وتسليمه أمرا لمراجعة بلدية االحتالل

ًأقامت قوات االحتالل حاجزا فجائيا في منطقة الجسر في سلوان وقامت  - ً
 .يارات والمواطنين، كما أغلقت حاجز قلنديابتفتيش الس

اقتحمت قوات االحتالل بلدة عناتا شمال القدس مما أدى إلى اندالع مواجهات  -
 .بين الشبان العرب وقوات االحتالل

ًعاما وأصابته ) ٣٠" (جالل شومان"أطلقت قوات االحتالل النار على الشاب  -
 .لى حاجز قلنديابقدمه بزعم تنفيذه عملية دهس لجنود االحتالل ع

تسلمت أربع عائالت مقدسية بالغات لقضايا رفعت ضدها من قبل جمعيات  -
استيطانية متطرفة توطئة لالستيالء على منازلها في عقبة الخالدية في البلدة 
القديمة من القدس المحتلة بإدعاء ملكية الجمعيات للمنازل قبل العام 

١٩٦٧.  

  

١٩/١٢/٢٠١٥   

 طفلين بزعم إلقاء الحجارة على القطار الخفيف في اعتقلت سلطات االحتالل -
 . شعفاط

) ١٧" (محمد نادي الهشلمون"مددت سلطات االحتالل اعتقال الفتى المقدسي  -
ًعاما حتى يوم االثنين القادم، علما أن هذا االعتقال هو الثامن للفتى المذكور  ً
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قالت خالل عام ونصف وقد سبق أن أمضى ما يزيد عن أربعة شهور في معت
 .االحتالل

أغلقت سلطات االحتالل حاجز قلنديا باالتجاهين بعد االشتباك المسلح في  -
ًعاما برصاصة بالبطن، ووضعت ) ١٧(المنطقة الذي أدى إلى إصابة فتاة 

ًحاجزا عسكريا في وادي الربابة في سلوان مما أدى إلى عرقلة حركة  ً
 .المواطنين في المنطقة

حشيمة "ئيلي أوامر إخالء لمنازل تعود لعائالت سلمت قوات االحتالل اإلسرا -
في عقبة الخالدية في البلدة القديمة " وسكافي وناصر كستيرو وتوفيق مسودة

 .ليتم تسليمها للمستوطنين

  

٢٠/١٢/٢٠١٥   

استمرت اقتحامات المستوطنين خاصة في الفترة الصباحية فيما واصلت  -
وس العلم أمام أبواب المبعدات عن المسجد األقصى رباطهن وتلقيهن در

 .المسجد األقصى

من " مصباح أبو صبيح"اقتحمت عناصر من مخابرات االحتالل منزل األسير  -
بلدة سلوان بالقدس المحتلة وكان من المقرر أن يتم االفراج عنه من سجون 

 .االحتالل يوم غد

ًاعتقلت قوات االحتالل شابا من عين اللوزة في سلوان بعد أن نصبت حاجزا  - ً
 . بلدة سلوان وقامت بتفتيش الشبان بشكل تعسفيفي

محمد "ًاقتحمت قوات االحتالل منزال وصالون حالقة تعود ملكيتهما للشاب  -
 .في بلدة جبل المكبر، وقامت بتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما" شقيرات

اقتحمت قوات االحتالل حي أبو ريالة وحي داري في العيساوية وتمركزت في  -
 .حي داري
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طواقم بلدية االحتالل برفقة موظفي الضريبة مخالفات تتراوح قيمتها حررت  -
 شيقل لمركبات المواطنين في حي راس العامود في ١٠٠٠ – ٥٠٠بين الـ 

القدس المحتلة بعد مداهمة عدد من المحال التجارية في الحي، وقامت 
 .بإتالف كميات من البيض في منطقة المصرارة بمدينة القدس المحتلة

 ٨٩١في بلدية االحتالل اإلسرائيلي على بناء " لجنة التخطيط والبناء "صادقت -
  .جنوب القدس المحتلة" غيلو"وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 

  

٢١/١٢/٢٠١٥  

' طالب ألجل الهيكل'اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين وما يسمى  -
حراسة قوة خاصة اليوم االثنين، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة ب

  .من شرطة االحتالل

واصلت قوات االحتالل منع العشرات من النساء والطالبات من الدخول إلى  -
ًالمسجد األقصى خالل فترة اقتحامات المستوطنين، فضال عن استمرار 
اإلجراءات المشددة واحتجاز بطاقات النساء والشبان خالل دخولهم للمسجد 

 .األقصى

  

٢٢/١٢/٢٠١٥  

ستوطنون اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، تحت ّجدد م -
حماية وحراسة من عناصر الوحدات الخاصة، وقوات التدخل السريع بشرطة 

 . سلطات االحتالل اإلسرائيلي التضييق على المصلينتاالحتالل؛ كما واصل

نة يهودية قبل ظهر اليوم بأداء طقوس ِمستوطشرعت  ٢٣/١٢/٢٠١٥ -
اضطر شرطة االحتالل المرافقة مما ؛ في المسجد األقصىلمودية وصلوات ت
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إلى إخراجها من المسجد وسط هتافات التكبير االحتجاجية التي صدحت بها 
  .ُحناجر المصلين

مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود، اقتحامها للمسجد األقصى جددت  -
طاقات المصلين من جهة باب المغاربة، فيما واصلت قوات االحتالل حجز ب

من فئتي الشبان والنساء خالل دخولهم للمسجد األقصى إلى حين خروجهم 
 .منه

  

٢٤/١٢/٢٠١٥   

ًعاما في البلدة ) ٣٥(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي إمرأة فلسطينية  -
  .القديمة بالقدس بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن

  

٢٧/١٢/٢٠١٥  

اقتحامها للمسجد األقصى المبارك، بعد جددت عصابات المستوطنين اليهودية  -
  .عطلة يومي الجمعة والسبت

ًقدمت نيابة االحتالل طلبا للمحكمة اإلسرائيلية لتجريم التكبير أثناء اقتحام  -
  .المستوطنين للمسجد األقصى

  

٢٩/١٢/٢٠١٥  

ّجددت مجموعات من المستوطنين، اقتحامها للمسجد األقصى المبارك من باب  -
ت جوالت مشبوهة واستفزازية في المسجد؛ فيما اقتحمت المغاربة، ونفذ

ُمجموعة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل المصلى القبلي في 
وجرت االقتحامات بحماية  .األقصى المبارك، ونفذت فيه جولة إرشادية

  .وحراسة قوات االحتالل
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 حكومة االحتالل اإلسرائيلية عن أن وزارة البناء في" السالم اآلن"كشفت حركة  -
 ٣٢٠٠رصدت في العام الماضي مليون دوالر لوضع مخططات تفصيلية لبناء 

بيت استيطاني في منطقة العيزرية شرقي القدس المحتلة في المنطقة 
  ".E1"المسماة لدى االحتالل 

  

٣١/١٢/٢٠١٥  

تصدى المصلون وطلبة مجالس العلم في المسجد األقصى، للمستوطنين  -
، بهتافات التكبير، ومنعوهم منذ ساعات الصباحلمسجد اليوم الذين اقتحموا ا

 بحراسات معززة وتم ذلك .من الصعود إلى باحة صحن مسجد الصخرة
  .ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع في شرطة االحتالل

واصلت شرطة االحتالل فرض إجراءاتها المشددة على دخول المصلين من  -
إلى األقصى المبارك، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية خالل الشبان والنساء، 

 .دخولهم إلى المسجد
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 إال وكـان فيـه      ٢٠١٥مل خيلُ يوم مـن أيـام عـام          
ــى     ــات أو عل ــى املقدس ــا عل ــرائيلي، إم ــداء إس اعت
ــة يف    ــاين العربي ــي واملب ــرب أو األراض ــواطنني الع امل

  .القدس احملتلة
  

نصرة القـدس والمقدسـات وقد أصدرت الهيئة اإلسالمية المسيحية ل

التقرير اإلجمالي التالي حول االنتهاكـات التـي تعرضـت لهـا مدينـة القـدس 

 من قبل حكومة االحـتالل حيـث كانـت سـنة ٢٠١٥ومقدساتها خالل العام 

توصف بالصعبة على المدينة المقدسـة وخاصـة النـصف الثـاني مـن العـام 

لــي وتكــسير وقــد شــهد المــسجد األقــصى خاللــه حريــق فــي المــسجد القب

ٕالزجاج واطالق عيارات مطاطية داخل المـسجد واصـابة المـصلين، كمـا تـم  ٕ

إحــراق كنيــسة جبــل صــهيون فــي القــدس مــن قبــل عــصابة صــهيونية وقــد 

خطوا شعارات معادية للمـسيحية وللنبـي عيـسى عليـه الـسالم علـى جـدران 

ــدخول . الكنيــسة وفــي ســابقة خطيــرة قامــت الــشرطة بفــرض وقــت زمنــي ل

ٕوبقــائهم فــي المــسجد األقــصى لنــصف ســاعة واال ســيتم تحويــل المــصلين 

  .بطاقاتهم إلى مركز شرطة االحتالل

  :وأبرز ما جاء فيه

  :المسجد األقصى والمقدسات

ًقــدم عــدد مــن الخبــراء اإلســرائيليين أفكــارا وطروحــات لتقــسيم المــسجد 
 األقــصى والقــدس القديمــة مــا بــين اليهــود والمــسلمين زمانيــا ومكانيــا حيــث تــم
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ــل  ــى تحوي ــا، ودعــت منظمــات الهيكــل المزعــوم إل ــاني الحق ــذ التقــسيم الزم تنفي
  .المدرسة التنكزية في المسجد إلى كنيس يهودي

إقامة مهرجان الخمور على أراضي مقبرة مأمن اهللا بالتعـاون مـع وزارة 
السياحة اإلسـرائيلية، ووضـع األسـالك الـشائكة فـي الجـزء الـشرقي مـن المقبـرة 

  .الء عليهاتمهيدا لالستي

قامــــت حكومــــة االحــــتالل بتحويــــل مجموعــــة مــــن المعــــالم والعقــــارات 
اإلسالمية التاريخيـة غربـي المـسجد األقـصى إلـى حمامـات عامـة للمـستوطنين 

كمـــا اســـتمرت الحفريـــات أســـفل . والـــسياح األجانـــب الـــذين يـــزورون المنطقـــة
دســة وقــد ضــيقت قــوات االحــتالل الخنــاق علــى المدينــة المق. المــسجد األقــصى

  .بنصب أكثر من ثالثين حاجزا على مداخلها

  

  :الشهداء

ً شــهيدا ومــا تــزال بعــض الجثــامين محتجــزة ٤١ارتقــى خــالل هــذا العــام 
لـدى قـوات االحـتالل فيمـا سـلمت بعـضها مـع فـرض قيـود وشـروط علـى أهــالي 

  . الشهداء

  

  :المعتقلين

ً مقدســــيا أي مــــا نــــسبته ٢٣٥٣اعتقلــــت قــــوات االحــــتالل اإلســــرائيلي 
من مجمل اعتقاالت الفلسطينيين خالل العام، وكانت تنفذ االعتقاالت % ٣٤.٥

من خالل االقتحامات للمنازل أو مـن سـاحات وأبـواب المـسجد األقـصى أو مـن 
وجدير . في حين تم اعتقال عدد منهم وهم جرحى". اعتقال ميداني"المواجهات 

رري صفقة التبادل مع بالذكر انه تم خالل هذا العام إعادة األحكام السابقة لمح
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ويذكر انه قوات االحتالل قامت باقتحام مستشفى المقاصـد فـي القـدس . شاليط
  .نعدة مرات بحثا عن فلسطينيي

  

  :اإلبعاد

 قرار إبعاد بحق المقدسيين توزعـت بـين ٣٤٥أصدرت حكومة االحتالل 
إبعاد عـن المدينـة أو إبعـاد عـن المـسجد األقـصى وتراوحـت فتـرات اإلبعـاد بـين 

كمـــا منعـــت . يـــام إلـــى أشـــهر فيمـــا حولـــت عـــدد مـــنهم إلـــى الحـــبس المنزلـــيا
  .المرابطات فيما يسمى بالقائمة السوداء من دخول المسجد األقصى

وقد سعى وزيـر األمـن الـداخلي فـي حكومـة االحـتالل جلعـاد أردان إلـى 
تنظـيم إرهـابي "استصدار قرار يقضي بإخراج المرابطين فـي األقـصى علـى أنهـم 

ٕ وفيمـا بعـد تـم إقـرار حظـر المـرابطين والمرابطـات واعالنـه تنظـيم غيـر "إسالمي
وفي ظاهرة جديدة دأبت الجماعات الصهيونية . قانوني بتوصية من جلعاد اران

بدعوة أنصارها إلى اقتحام واسـع للمـسجد األقـصى وشـتم الرسـول محمـد عليـه 
  .السالم

  

  :اقتحامات المستوطنين

ــد  ــا يزي ــتحم المــسجد األقــصى م ــف ٩٠ آالف متطــرف، و١٠عــن اق  أل
 عنــصر مخــابراتي تــابع لالحــتالل، عــدا عــن أعــضاء فــي ٦٥٠ســائح وحــوالي 

ــى مــن نوعهــا اقــتحم مــستوطنون  الحكومــة اإلســرائيلية وفــي ســابقة هــي األول
وقــد أمعــن المــستوطنون خــالل هــذا العــام . ســاحات المــسجد فــي يــوم عرفــة

لمــسيرات التحريــضية ضــد باالعتــداء علــى المقدســيين وقــاموا بحــشد وتنظــيم ا
  . الفلسطينيين

  



       
١٨٨

  :هدم المباني والمنشآت

استمرت قوات االحتالل بهدم المباني والمنشآت السكنية والتجاريـة فـي 
ــازل أهــالي الــشهداء المقدســيين ووزعــت عــشرات  ــة القــدس بمــا فيهــا من مدين
األوامر لإلخالء والهدم على المقدسيين توزعت معظمها في سلوان وبيت اكـسا 

ــر أيــوب ســواء الســتيالء و ــوزة وبئ ــر وشــعفاط وعــين الل ــل المكب العيــساوية وجب
المــــستوطنين عليهــــا أو الســــتكمال بنــــاء مــــستوطنات أو بحجــــة البنــــاء دون 

  .ترخيص، كما هدمت قرية بوابة القدس عدة مرات 

  

  :التهويد واالستيطان

اســـتمرت المؤســـسة الـــصهيونية بطـــرح العطـــاءات والمناقـــصات لبنـــاء 
االســتيطانية فــي المدينــة، وقــد رصــدت بلديــة االحــتالل مليــون دوالر الوحــدات 

، كمـا رصـدت . إلقامة مغتسل توراتي قبالة المسجد األقـصى علـى جبـل الطـور
ـــة  ـــراق١٠٠ميزاني ـــة فـــي ســـاحة الب ـــة التهويدي ـــون شـــيكل لتطـــوير األبني .  ملي

دي ْ مليون شيكل لبنا كنـيس يهـو٥.٢وخصصت وزارة المالية اإلسرائيلية مبلغ 
  .على أراضي بلدة بيت حنينا 

 
المدرسـة الدينيـة " عطيـرات كوهـانيم"فيما افتتحت الجمعية االسـتيطانية 

في القدس، وقد صـادقت بلديـة االحـتالل علـى تـسمية الـشوارع وشـرق القـدس 
بأســماء ذات دالالت تلموديــة وقــد أعلنــت ســلطات االحــتالل عــن نيتهــا تــسجيل 

ــا المقدســية المهجــرة إلــى واقتــرح عــدد مــن .  منطقــة تراثيــة إســرائيليةقريــة لفت
الــساسة وكبــار الحاخامــات تدشــين كنــيس يهــودي فــي الحــرم القدســي كمقدمــة 

  .لبناء الهيكل



       
١٨٩

وفـــي ســـياق القــــرارات اإلســـرائيلية درس رئــــيس الحكومـــة اإلســــرائيلية 
بينيامين نتينياهو إمكانية إنشاء محكمـة خاصـة تعنـى بالـشؤون األمنيـة حيـث 

ا االعتقال اإلداري وسـحب حـق المواطنـة مـن أهـالي الـشهداء ستنظر في قضاي
المقدســيين كمــا درس إجــراءات تقــضي بــسحب الهويــات المقدســية مــن حــوالي 

 آلف مقدسي بواسطة جـدار الفـصل العنـصري الـذي عـزل أحيـاء ضـخمة ١٠٠
  .عن مركز المدينة والبلدة القديمة

 



       
١٩٠

  االسرائيليةأبرز االعتداءات 
  ٢٠١٦  لعامعلى املسجد األقصى

  

١/١/٢٠١٦   

إلى حرق المساجد والكنائس " بينتسكوبتشين"دعا الحاخام اليهودي المتطرف  -
  .في القدس المحتلة لتقويض حركة غير اليهود في المدينة

  

٢/١/٢٠١٦  

 .ًاعتقلت شرطة االحتالل شابا من أمام باب الساهرة -

  

٣/١/٢٠١٦  

المبــارك، مــن بــاب اقتحمــت مجموعــات مــن المــستوطنين، المــسجد األقــصى  -
المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع 

  خاللهـااالقتحامـات عبـر مجموعـات صـغيرة، نفـذوتمـت  .فـي شـرطة االحـتالل
قـدم مرشـدون والمستوطنون جوالت استفزازية ومشبوهة في المسجد المبـارك، 

ــة باســم  ــة المعروف ــي المنطق ــة ' ُالحــرش'ف ــاب األســباط والمــصلى الواقع ــين ب ب
ًالمروانــي قــرب بــاب الرحمــة فــي األقــصى، شــرحا مــزورا حــول المكــان وحــول  ً

  .أسطورة الهيكل المزعوم

 فتاة وسيدة وطالبـة مـن الـدخول الـى ٦٠واصلت فيه قوات االحتالل منع نحو  -
ًاألقصى خالل فترة اقتحامـات المـستوطنين، فـضال عـن تـشديد إجراءاتهـا بحـق 

 الشبان والنساء واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل دخـولهم إلـى المصلين من
  .المسجد المبارك



       
١٩١

بعد اقتحام منزلهما " محمود ومراد محيسن"اعتقلت قوات االحتالل الشقيقين  -
 .من بلدة حزما" نور الشلبي"كما اعتقلت . في العيساوية

٤/١/٢٠١٦  

ثنـين، المـسجد اقتحمت مجموعـات صـغيرة ومتتاليـة مـن المـستوطنين اليـوم اال -
األقصى من باب المغاربة، ونفذت جـوالت اسـتفزازية فيـه، وسـط حمايـة معـززة 

  .ومشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي الخاصة

كمـا اغلقـت منـزل الـشهيد " بهـاء عليـان"هدمت قـوات االحـتالل منـزل الـشهيد  -
  .بالباطون في بلدة جبل المكبر" عالء أبو جمل"

مــن منزلــه فــي حــارة الــسعدية " حمــزة الرجبــي"الطفــل اعتقلــت قــوات االحــتالل  -
 .بالبلدة القديمة

خالل جلسة الحكومة " بنيامين نتنياهو"قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية  -
األسبوعية أمس انه سيمنع استخدام مكبرات الصوت في مساجد المدن 

ة في فترة الحكوم" إسرائيل بيتنا"الفلسطينية ضمن قانون إسرائيلي قدمه حزب 
  .اإلسرائيلية السابقة

  

٥/١/٢٠١٦  

اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي المرافقة للمستوطنين خالل اقتحامهم للمسجد  -
األقــصى المبــارك، صــباح اليــوم الثالثــاء، علــى رئــيس حــراس المــسجد وبعــض 

بالـضرب، التـي تقـع ' ُالحـرش'الحراس في منطقة باب الرحمـة المعروفـة باسـم 
 .صلى المروانيُبين باب األسباط والم

مـن صـور بـاهر " احمـد الخطيـب"اعتقلت سـلطات االحـتالل الـشاب المقدسـي   -
كما تـم اعتقـال شـاب . بعد مطاردته لساعات بحجة انه كان ينوي تنفيذ عملية

 .أخر من بلدة العيساوية



       
١٩٢

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل والشبان عقب تشييع جثمان  -
دفنه في مقبر الشهداء في قرية عناتا، وتمت و" محمد سعيد علي"الشهيد 

المواجهات عند الحاجز العسكري المقام على مدخل مخيم شعفاط مما أدى إلى 
 .اصابة العشرات باالختناق واألعيرة المطاطية

  

٦/١/٢٠١٦  

 أحد المستوطنين أداء طقـوس تلموديـة فيـه؛ األمـر الـذي دفـع المـصلين حاول -
ه من األقصى، وسط هتافـات تكبيـر صـدحت وحراس األقصى للتصدي له وطرد
  .بها حناجر المصلين والمرابطات

وكانت مجموعات صغيرة من عصابات المـستوطنين جـددت اقتحامهـا للمـسجد  -
األقــصى صــباح اليــوم، مــن بــاب المغاربــة بحراســة معــززة ومــشددة مــن قــوات 

  .االحتالل الخاصة، وسط تواجد ملحوظ للمصلين وطلبة مجالس العلم

مـن باحـات المـسجد األقـصى، " وائل الرجبـي"لت سلطات االحتالل كل من اعتق -
مـن خيمـة االعتـصام أمـام الـصليب " سامر أبـو عيـشة"و" حجازي أبو صبيح"و

  .األحمر في القدس

 شــيقل للــصحفي المقدســي ١٠٠حــررت شــرطة االحــتالل مخالفــة ماليــة بقيمــة  -
 .ل السيرأمام محكمة االحتالل في القدس بحجة تعطي" أحمد جالجل"

السكني " ّأبو النوار"هدمت جرافات االحتالل ست منشآت فلسطينية في تجمع  -
ً مواطنا من بدو ٢١قرب بلدة العيزرية بدعوى البناء بدون ترخيص، وقد بات 

 .الجهالين بدون مساكن إثر الهدم
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٧/١/٢٠١٦  

 .ًاعتقلت قوات االحتالل شابا على حاجز شعفاط بتهمة حيازته سكين -

أن البلديـة صـادقت علـى " نيـر بركـات"يس بلدية االحـتالل فـي القـدس صرح رئ -
 ".راموت"انشاء خط جديد للقطار الخفيف ليربط منطقة المالحة مع مستوطنة 

فـي حكومـة " حـارس أمـالك الغـائبين"أن ما يسمى بــ " هآرتس"كشفت صحيفة  -
يــع االحــتالل الــذي يــشرف علــى أمــالك وعقــارات الالجئــين الفلــسطينيين قــام بب

" في قلـب حـي سـلوان"أراضي في قلب االحياء الفلسطينية في القدس المحتلة 
بأسعار بخسة وبزعم أنها ملك لليهـود مـا قبـل العـام " عطيرات كوهنيم"لعصابة 
١٩٤٨. 

هدمت جرافات بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس مبنيين سكنيين في حي  -
لمبارك بحجة البناء بدون عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى ا

 .ترخيص

  

٨/١/٢٠١٦  

ًعامـا بعـد اقتحـام منزلـه ) ٢١" (مالك أبو دهـيم"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
 .في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس

تصعدت احتجاجات المواطنين ضد سلطة االحتالل اإلسرائيلي في مدن وبلدات  -
ب دخول انتفاضة القدس يومها الضفة الغربية المحتلة بعد صالة الجمعة بسب

 .٢٠١٥/ً علما بأنها انطلقت في تشرين األول١٠٠الـ 

اقتحمت قوات االحتالل بلـدة سـلواد وبلـدتي العيزريـة وأبـو ديـس شـرقي مدينـة  -
 .القدس



       
١٩٤

وضعت بلدية االحتالل في القدس منذ أيام عشرات األطنان من نفايات المدينة  -
الشرقية من سور القدس بسبب في جزء من المقبرة اليوسفية في الجهة 

 .إضراب عمال البلدية العبرية

  

٩/١/٢٠١٦  

أعـوام مـن ) ٨" (محمد بـدر"أعوام و) ٩" (مجد عزيز عبيد"تم اعتقال الطفلين  -
ــدين ــادهم لمركــز شــرطة صــالح ال ــساوية شــمال شــرق القــدس واقتي كمــا . العي

فاط مـن حـاجز مخـيم شـع" معتـصم المـصري"و" محمـد شـوامرة"اعتقلت الفتيين 
  .بحجة حيازتهما سكين

ًبإخالء منزلهـا بـسبب زيـادة التـشققات فيـه وخوفـا مـن " صب لبن"بدأت عائلة  -
  .انهياره بسبب حفريات االحتالل في البلدة القديمة بالقدس

قطعــت ســلطة االحــتالل التــأمين الــوطني عــن المعلمتــين فــي المــسجد األقــصى  -
أبـو "و" أكـرم الـشرفا"طن هنادي الحلواني وخديجة خـويص باإلضـافة إلـى المـوا

ًعلمـــا بـــأنهم مـــن " أبـــو امجـــد العكـــاري"و" ســـفيان جـــاد اهللا"و" خالـــد العباســـي
  .المرابطين في المسجد األقصى

ًعامـا بعيـار مطـاطي برأسـه فـي بلـدة ) ١٢" (أحمد أبـو الحمـص"إصابة الطفل  -
 .العيساوية شمال شرق القدس حيث وصفت إصابته بالخطيرة

يكية في دير بيت جمال غرب القدس إلى أعمال تعرضت الكنيسة الكاثول -
 .تدنيس من قبل مجهولين وكتب على جدرانها شعارات معادية للمسيحية

  



       
١٩٥

١٠/١/٢٠١٦  

جــددت عــصابات المــستوطنين اليهوديــة اليــوم األحــد، اقتحاماتهــا االســتفزازية  -
للمسجد األقصى المبارك، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وبحراسـات مـشددة 

  .صر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتاللمن عنا

ْ قــوات االحــتالل منــع عــشرات النــساء والطالبــات والفتيــات مــن دخــول واصــلت -
ًما دفع عـددا مـنهن لالعتـصام االحتجـاجي اليـومي بـالقرب مالمسجد األقصى، 

 واصــلت قــوات االحــتالل إجراءاتهــا المــشددة بحــق  بينمــا.مــن بوابــات األقــصى
ــى المــصلين  ــدخول ال ــاتهم خــالل ال ــساء واحتجــاز بطاق ــشبان والن ــي ال مــن فئت

  .األقصى المبارك

هددت سلطات االحتالل صاحب محل في البلدة القديمة باالعتقال بسبب تعليق  -
  ".ِبهمش"بلوزة كتب عليها كلمة 

بحي وادي حلوة اثر " صيام وبشير"تفاقمت االنهيارات في جدران عائلتي  -
 . تحت بلدة سلوان جنوب القدسحفريات االحتالل أنفاق

  

١١/١/٢٠١٦  

اســتأنفت عــصابات المــستوطنين اليهوديــة، اليــوم االثنــين، اقتحامهــا للمــسجد  -
األقصى المبارك، وسط صيحات وهتافات التكبير االحتجاجية التي صدحت بها 

ــم ــة مجــالس العل ــاجر المــصلين وطلب جــرت االقتحامــات عبــر مجموعــات  و.حن
 وقـاموا وبحراسة مـشددة مـن قـوات االحـتالل الخاصـة صغيرة من باب المغاربة

 .جوالت مشبوهة في المسجد المباركب

واصــلت قــوات االحــتالل إجراءاتهــا المــشددة بحــق النــساء والــشبان، واحتجــزت  -
بطاقات عدد كبير منهم خـالل الـدخول الـى المـسجد، بينمـا واصـلت منـع اكثـر 



       
١٩٦

ى خـالل فتـرة اقتحامـات من ستين سيدة وفتاة وطالبـة مـن الـدخول الـى األقـص
  .المستوطنين له

ًأدى عــدد مــن غــالة المــستوطنين اليهــود، الليلــة الماضــية، طقوســا وصــلوات  -
وشعائر تلمودية فـي محـيط بـاب األسـباط مـن بوابـات المـسجد األقـصى، عقـب 

  .مسيرة استفزازية في البلدة القديمة

بعـد اصـابته مـن حـاجز حزمـا " قـصي رائـد نمـر"اعتقلت قـوات االحـتالل الطفـل  -
ًكمـا اعتقلـت شـابا مـن حـي عـين اللـوزة ببلـدة سـلوان بعـد تفتـيش . بالرصـاص

 .مركبته وأبقت أطفاله لوحدهم في المركبة

الذي سيبدأ " أفيحاي مندلبليت"أعد المستشار القضائي لحكومة االحتالل  -
مزاولة مهامه مطلع الشهر المقبل ورقة قانونية تجيز لحكومة االحتالل عدم 

عصابات المستوطنين في الضفة المحتلة من األراضي التي استولوا إخالء 
 .عليها واستوطنوا فيها

  

١٢/١/٢٠١٦  

القتحامات المستوطنين وكان بينهم تصدى المصلون وحراس المسجد االقصى  -
ًمستوطن يهودي أدى طقوسا وشعائر تلموديـة فـي المـسجد االقـصى المبـارك، 

ًحتالل الى إخراجه من المسجد تحسبا من اضطر شرطة االمما اليوم الثالثاء، 
  .ردة فعل المصلين

واصـلت شـرطة االحـتالل فـرض اجراءاتهـا المـشددة علـى دخـول المـصلين الــى  -
االقــصى مـــن الـــشبان والنـــساء واحتجــاز بطاقـــاتهم الشخـــصية علـــى البوابـــات 

  .الرئيسية



       
١٩٧

مــد إبــراهيم مح"ًعامــا و) ١٥" (محمــد ســليمان الهــدره"اعتقلــت قــوات االحــتالل  -
مـن " عمـاد أبـو غنـام"ًعامـا، و) ١٥" (محمد داود الهـدره"ًعاما و) ١٦" (الهدره

  .الطور في القدس

ًعاما من ) ١٧" (علي وليد علي صياد"حكمت محكمة االحتالل على الفتى  -
 ٤٨٠٠ أشهر وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة ٥بلدة الطور بالسجن مدة 

ن بلدة العيساوية شمال شرق ًعاما م) ١٦" (محمد محمود"شاقل، و الفتى 
 شاقل، ٣٦٠٠ أشهر وغرامة مالية بقيمة ٥القدس المحتلة بالسجن مدة 

 .ُيذكر أنهما اعتقال بتهمة إلقاء الحجارة

  

١٣/١/٢٠١٦  

واصلت مجموعات من المـستوطنين اليهـود اليـوم األربعـاء، اقتحامهـا للمـسجد  -
دة مـــن عناصـــر األقـــصى المبـــارك مـــن بـــاب المغاربـــة، بحراســـة معـــززة ومـــشد

  .الوحدات الخاصة والتدخل السريع في شرطة االحتالل

مــن منزلهمــا كمــا " مجــد وعــالء أبــو خــضير"اعتقلــت قــوات االحــتالل الطفلــين  -
ًعامـــا مـــن ) ١٦" (محمـــد القارصـــلي"ًعامـــا و) ١٤" (صـــالح مـــؤنس"اعتقلـــت 

مــن داخــل المــسجد " إيهــاب الجــالد"وفــي وقــت الحــق اعتقلــت الــشاب . القــدس
) ١٥" (محمـد إيـاد الهربـاوي"و. من العيـساوية" قصي يونس"، والطفل األقصى
 .ًعاما من بيت حنينا) ١٧" (حسام جالل سبيتان"ًعاما و

من بلدة شعفاط شمال القدس إخطار " الرشق"سلمت بلدية االحتالل عائلة  -
 بهدم منزلهم من أجل إقامة شارع استيطاني مكانه

  



       
١٩٨

١٤/١/٢٠١٦  

 من سكان حي رأس العـامود "أحمد الركن"قررت محكمة االحتالل إبعاد الشاب  -
في بلدة سلوان عن المسجد األقصى لستة أشهر، بعد اعتقالـه مـن قبـل قـوات 

  .االحتالل فجرا من منزله

 مساء يـوم "خديجة خويص" و"هنادي الحلواني"تسلمت المعلمتان في األقصى  -
، يقـضي بتجديـد "آرييه درعـي"تالل المعين أمس، قرارين من وزير داخلية االح

  .منع سفرهما خارج البالد لمدة ستة أشهر إضافية

محمد "بحي الصوان والطفلين " أبو بكر الشيمي"اعتقلت قوات االحتالل الحاج  -
والطفلــين . ًعامــا مــن بلــدة الطــور) ١٦" (باســم أبــو ســبيتان"، و"أبــو ســبيتان

ًعامـــا فـــي القـــدس ) ١٥" (صـــليمحمـــد القار"ًعامـــا، و) ١٤" (صـــالح مـــونس"
  .عند حاجز جبع" حازم القواسمي"القديمة، والشاب 

جدد مستوطنون اليوم الخميس، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من باب  -
 .المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من قوات االحتالل الخاصة

  

١٥/١/٢٠١٦  

تيـــسير رجـــب  "منعـــت ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلية ســـماحة الـــشيخ الـــدكتور -
أمين سر الهيئة اإلسـالمية العليـا بالقـدس مـن دخـول مدينـة القـدس " التميمي

ًالمحتلةن حينما كان متوجها من بيت لحم لحضور اجتمـاع الهيئـة اإلسـالمية 
 .العليا في مدينة القدس

ًاعتقلت قوات االحتالل شابا بعد مالحقته في بلدة العيساوية في القدس كما  -
 .بعد اقتحام منزلهما" وائل بدر"والشاب " بد بدرع"اعتقلت الشاب 

  



       
١٩٩

١٦/١/٢٠١٦  

ًعاما بعد اقتحام ) ١٦" (طه فوزي أبو تايه"اعتقلت قوات االحتالل الفتى  -
منشأة تجارية لبيع مواد البناء في بلدة سلوان، واعتقال شابين آخرين بعد 

 .مالحقتهما

  

١٧/١/٢٠١٦  

القـدس  علـى حـاجز قلنـديا شـمال " ةسـمير فيالـ"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
تهم ســكاكين لتنفيــذ كمــا اعتقلــت الــشرطة ثالثــة شــبان بــدعوى حيــاز. المحتلــة

حمــزة "فــي القــدس، كمــا اعتقلــت الــشاب " كنــيس يهــودي"عمليــة طعــن داخــل 
  .من حي باب حطة المالصق للمسجد األقصى" ملحس

ًقـرارا بحظـر نـشاط بعنـوان " جلعـاد أردان"اصدر وزير األمـن الـداخلي لالحـتالل  -
فـــي مـــسرح الحكـــواتي فـــي القـــدس " إحيـــاء المؤســـسات الثقافيـــة الفلـــسطينية"

  .المحتلة

دير رقاد " خط مستوطنون شعارات عنصرية تدعو لقتل المسيحيين على جدران -
 .داخل البلدة القديمة في القدس" السيدة العذراء

  

١٨/١/٢٠١٦  

. من شعفاط" طه عمران أبو خضير"اعتقلت مجموعة من المستعربين الشاب  -
 .وتم اعتقال شاب آخر من بلدة العيزرية

  

١٩/١/٢٠١٦  

ون وطلبـــة مجـــالس العلـــم القتحامـــات عـــصابات المـــستوطنين تـــصدى المـــصل -
  .للمسجد األقصى المبارك، اليوم الثالثاء، بهتافات التكبير االحتجاجية



       
٢٠٠

ن المستوطنين خالل جوالتهم االستفزازية في المسجد، وسط والمصلالحق  -
  .صيحات وهتافات التكبير

  

٢٠/١/٢٠١٦  

في " أحمد القنيبي"منزل الشهيد اعتقلت قوات االحتالل شابا أثناء محاصرة  -
) ٢١" (محمود الشوعاني"بلدة كفر عقب شمال القدس كما اعتقلت الشاب 

  .ًعاما من منزله في مخيم قلنديا

في حي واد قدوم ببلدة " سامر نصار"هدمت قوات االحتالل منزل المواطن  -
  .سلوان جنوب المسجد األقصى

 .اية من شرطة االحتاللً مستوطنا ساحات المسجد األقصى بحم٢١اقتحم  -
  

٢١/١/٢٠١٦  

 القدس  اعتقلت قوات االحتالل شابين على مدخل بلدة العيساوية شمال شرق -
  .المحتلة

شرعت قوات االحتالل بهدم مساكن للبدو في منطقة جبل البابا شرق مدينة  -
  .القدس

  

٢٢/١/٢٠١٦  

اعتقلت قوات االحتالل سيدة بالقرب من باب الساهرة احد ابواب القدس  -
 .المحتلة

  

٢٣/١/٢٠١٦  

بعد ان اطلقت شرطة االحتالل النار عليها " رقية أبو عيد"استشهدت الطفلة  -
شمال شرق " عناتوت"بدعوى محاولتها تنفيذ عملية بالقرب من مستوطنة 

) ١٤" (رقية أبو عيد"اعتقلت قوات االحتالل والد الشهيدة . لقدس المحتلةا
 .في بلدة أبو ديس شرق القدس" محمد حلبية"واستشهد الشاب . ًعاما



       
٢٠١

٢٤/١/٢٠١٦  

ّجدد المستوطنون اليوم األحد، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من باب  -
صة والتدخل السريع المغاربة، بحراسة قوة معززة من عناصر الوحدات الخا

 .بشرطة االحتالل اإلسرائيلي

واصل عدد من المبعدين والمبعدات عن األقصى اعتصامهم قرب بواباته  -
 .الخارجية، احتجاجا على عدم السماح لهم بالصالة فيه

  

٢٥/١/٢٠١٦  

 عصابات المستوطنين اقتحاماتهم، اليوم االثنين، للمسجد األقصى جددت -
ناصر قوات التدخل السريع والوحدات الخاصة بشرطة المبارك، فيما زاد عدد ع

االحتالل عن عدد المستوطنين الذين تحرسهم خالل اقتحاماتهم وجوالتهم 
  .االستفزازية والمشبوهة للمسجد المبارك

ّوتواجد في األقصى المبارك عدد من رواد المسجد من أبناء القدس القديمة  -
ذي واصلت فيه قوات االحتالل وخارجها وطلبة مجالس العلم، في الوقت ال

اجراءاتها المشددة على دخول المصلين من الشبان والنساء واحتجاز 
 .بطاقاتهم على البوابات الرئيسية

أعربت عائالت مقدسية تقطن في بلدة سلوان عن خشيتها من انهيارات  -
 ًأرضية جديدة في الشارع الرئيسي الممتد من سور االقصى الجنوب مرورا

ّ الى حيي عين اللوزة والبستان، بسبب الحفريات ًلوة وصوالبحي وادي ح
المتواصلة التي تنفذها سلطات االحتالل وجمعيات استيطانية في المنطقة، 

  .وكانت تسببت بتصدعات وتشققات في جدران منازل المنطقة في وقت سابق

  



       
٢٠٢

٢٦/١/٢٠١٦  

االقصى، جددت عصابات المستوطنين، اليوم الثالثاء، اقتحامها للمسجد  -
واصل عدد من المبعدين والمبعدات  بينما .بحراسات معززة من قوات االحتالل

ًعن المسجد االقصى، اعتصامهم قرب أبواب المسجد احتجاجا على قرار 
إبعادهم المستمر منذ أكثر من ثالثة شهور بذريعة المشاركة في التصدي 

 القتحامات المستوطنين

  

٢٧/١/٢٠١٦  

ل الخاصة ظهر اليوم األربعاء، فتاة خالل خروجها من اعتقلت قوات االحتال -
، واقتادتها الى أحد "المجلس"المسجد األقصى المبارك من جهة باب الناظر 

  .مراكز التحقيق والتوقيف في المدينة المحتلة

جددت عصابات المستوطنين اليوم، اقتحامها لألقصى من باب المغاربة  -
المستوطنين الذين اقتحموا االقصى بحراسة مشددة ومعززة، وقد بلغ عدد 

 ً سائحا٢٥٥تسعة، باإلضافة الى أحد مستخدمي سلطة آثار االحتالل، و
اصلت مجموعة من النساء المبعدات عن المسجد اعتصامهن قرب  وو.ًأجنبيا

  .بوابات المسجد

من بلدة أبو ديس شرق " محمد حلبية"اقتحمت قوات االحتالل منزل الشهيد  -
كما . ًالقدس، واعتقلت شابا بدعوى تنفيذ عملية طعن بعد إصابته بالرصاص 

ًعاما، وشابين آخرين من حي راس ) ١٧" (فادي متعب"اعتقلت الشاب 
من " طارق خليل"كما اعتقلت الشاب . العامود ومن حاجز قلنديا شمال القدس

بلدة العيزرية عقب االعتداء عليه بالضرب عندما اقتحمت بلدة العيزرية 
  .والعيساوية



       
٢٠٣

في بلدة شعفاط واعتدت على " الرشق"ًهدمت قوات االحتالل منزال يعود لعائلة  -
في بلدة جبل " ابراهيم صري"كما شرعت بهدم أساسات منزل المواطن . هساكني

  .المكبر جنوب شرق القدس

ًعاما في بلدة بيت ) ١٣" (محمد إدريس"اقتحمت قوات االحتالل منزل الطفل  -
 .حنينا وسلمته بالغا

  

٢٨/١/٢٠١٦   

  .اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد األقصى من باب المغاربة -

من " محمد أبو طير"ت االحتالل النائب في المجلس التشريعي اعتقلت سلطا -
أحمد "من بلدة كفر عقب، و" محمد الديسي"كما اعتقلت ، منزله في كفر عقب

من بلدة " محمود ناصر"والشاب " شادي عطية"من بلدة الرام و" الزايد
 .من البلدة القديمة" نبيل عبد اللطيف"والشاب . العيساوية

كما . تالل المدرسة الشاملة في حي راس العامود في القدساقتحمت قوات االح -
في بلدة سلوان جنوب غرب " باسل وسالم العباسي"اقتحمت منزل األسيرين 

  .المسجد األقصى

  

٢٩/١/٢٠١٦   

 القدس  اقتحمت قوات االحتالل جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق  -
  .المحتلة

ًسلمت سلطات االحتالل شابين مقدسيين قرارا باإلبعاد عن المسجد األقصى  -
  .لمدة ستة شهور
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٣٠/١/٢٠١٤   

القدس  ًعاما من وسط ) ١٨" (يزن األشمر"ب اعتقلت شرطة االحتالل الشا -
وطفل آخر .  تنفيذهما عملية طعنبدعوى  كما اعتقلت طفليين آخرين. المحتلة

  من أمام باب الساهرة

  

٣١/١/٢٠١٦  

عرقلت شرطة االحتالل طواقم فنية تابعة لألوقاف اإلسالمية، اليوم األحد،  -
ترميم إحدى مصاطب المسجد األقصى المبارك، في حين جددت عصابات 
المستوطنين اليهودية اقتحامها لألقصى من جهة باب المغاربة وبحراسة 

وتصدى المصلون وطلبة مجالس  .ززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصةمع
 .العلم لجوالت المستوطنين االستفزازية والمشبوهة في األقصى بهتافات التكبير

اعتصمت مجموعة من النساء والطالبات قرب أبواب المسجد الخارجية بينما 
ى المبارك ألكثر ًالرئيسية، احتجاجا على استمرار منعهن من الصالة في األقص

 .من خمسة شهور

  .ًاعتقلت سلطات االحتالل شابا من بلدة سلوان جنوب غرب المسجد األقصى -

اقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد األقصى برفقة شرطة  -
  .االحتالل

نفتالي "أصدرت وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية تعليمات من وزيرها المتطرف  -
جع المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة على تبني ًقانونا يش" بينت

تدريس المنهاج اإلسرائيلي فقط دون غيره وقد خصصت ميزانيات للمدارس 
 .التي تتبنى المنهاج اإلسرائيلي دون غيرها من المدارس األخرى
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١/٢/٢٠١٦   

اقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد األقصى برفقة شرطة  -
  .االحتالل

 . من بلدة عناتا شمال القدس"سعيد حلوة"لت قوات االحتالل الشاب اعتق -

صادقت الحكومة اإلسرائيلية خالل جلستها األسبوعية على إقامة ساحة صالة  -
  .جديدة لليهود عند حائط البراق

  

٢/٢/٢٠١٦  

قمع جنود االحتالل اإلسرائيلي اليوم الثالثاء، وقفة احتجاجية نظمها عدد من  -
 من النساء والطالبات وهن المبعدات ٦٠منهن نحو )  ونساءرجال(المبعدين 

عن المسجد األقصى المبارك، بالقرب من باب منذ خمسة أشهر بذرائع أمنية 
جنود االحتالل النساء والرجال، وهاجم  .في القدس القديمة) الناظر(األقصى 

  .ومنعوهم من االحتجاج بالقوة وتحت التهديد باالعتقال

 جوالت وان اقتحامهم للمسجد األقصى من باب المغاربة، ونفذّجدد المستوطنو -
مشبوهة واستفزازية في المسجد، وتصدى لهذه االقتحامات المصلون، وطلبة 

  .مجالس العلم، بهتافات التكبير

اعتدت شرطة االحتالل على النساء المبعدات عن المسجد األقصى بالضرب  -
  .المبرح

 في بلدة سلوان "يحيى محسن"لمواطن هدمت جرافات االحتالل منزال يعود ل -
جنوب غرب القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص ومنزال يعود لعائلة 

  . في بلدة صور باهر جنوب المدينة"محاميد"
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 "أنس أبو عصب" و"فتحي دويك" الشاب : منًاعتقلت قوات االحتالل كال -
لقدس وثالثة شبان من حي الجعابيص في بلدة جبل المكبر جنوب شرق ا

 .المحتلة

  

٣/٢/٢٠١٦  

 بزيهم وأسلحتهم، في ساعات ًاي عسكر١٩ وً مستوطنا١٣٠اقتحم نحو  -
الصباح األولى المسجد األقصى من جهة باب المغاربة؛ كما شارك في 

تمت االقتحامات وسط انتشار و.  ضابط مخابرات وعشرات السياح٣١االقتحام 
والتدخل السريع في شرطة واسع ومرافقة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة 

االحتالل، ووسط إجراءات مشددة على دخول الشبان والنساء إلى المسجد 
 .واحتجاز بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية للمسجد

المستوطنون رقصات احتفالية وتلمودية بعد خروجهم من المسجد نظم  -
نساء المبعدات األقصى من جهة باب السلسلة؛ فيما انتظمت بعض الفتيات وال

وأكد شهود عيان . عن األقصى في اعتصام احتجاجي قرب بوابة المسجد
مشاهدتهم حافالت تنقل عشرات المستوطنين، وطلبة المعاهد التلمودية، وتحط 
بهم في ساحة حائط البراق، وهم ينتظمون في مجموعات شرعت باقتحام 

 .األقصى منذ ساعات الصباح

  . في باب العامود بزعم حيازته سكينً فلسطينياًاعتقلت قوات االحتالل شابا -

 .هدمت قوات االحتالل كراج للسيارات في بلدة العيساوية -

  

٤/٢/٢٠١٦   

اقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد األقصى بحراسة مشددة  -
 .من شرطة االحتالل
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القدس  اعتقلت قوات االحتالل شابين خالل اقتحام بلدة قطنة شمال غرب  -
 . آخر من بلدة جبل المكبرًالمحتلة، وشابا

جة عدم هدمت جرافات االحتالل قاعة قصر الملوك، في بلدة العيزرية بح -
  ".ابراهيم أبو دهيم" بأن القاعة قيد اإلنشاء وتعود للمواطن ًالترخيص، علما

  

٥/٢/٢٠١٦   

 بالقرب من "أحمد بدر"ّاعتقلت قوات االحتالل الخاصة حارس المسجد األقصى  -
  .باب السلسلة

  

٦/٢/٢٠١٦   

خالد " والشاب "محمد موسى مصطفى"اعتقلت شرطة االحتالل كل من الشاب  -
 في حي راس "محمد جهاد الزعتري"من أمام باب العامود والشاب  "أبو غوش

 العامود شرق القدس

" عنان أبو حبسة"و" عمر عساف"أخطرت قوات االحتالل عائلتي الشهيدين  -
 .بهدم منزليهما في مخيم قلنديا شمال المدينة المحتلة

راء مع عدد من النواب والوز" حاييم رامون"أعلن الوزير اإلسرائيلي األسبق  -
ً حيا من أحياء ٢٨السابقين عن اقامة حركة جديدة برنامجها المركزي فصل 

 ألف مقدسي عن ٢٠٠القدس المحتلة عن مركز مدينتهم مما يعني سلخ 
  .مدينتهم بهدف تهويد القدس

  

٧/٢/٢٠١٦  

جددت عصابات المستوطنين اليهود، اليوم األحد اقتحامها للمسجد األقصى  -
ة، عبر مجموعات صغيرة ومحدودة، حرستها ورافقتها المبارك من باب المغارب

  .قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
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بتفريغ محتويات منزلها بقرية " فراس األطرش"شرعت عائلة األسير المقدسي  -
ًصور باهر تمهيدا لهدمه بعد استالم العائلة إخطارا من بلدية االحتالل بهذا  ً

" عيد دويات"اء دون ترخيص، كما بدأت عائلة المواطن الخصوص بذريعة البن
من نفس القرية بتفريغ محتويات منزلها بعد تهديدها بهدمه بحجة البناء دون 

 .ًترخيص أيضا

  

٨/٢/٢٠١٦   

أجبرت شرطة االحتالل أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة على  -
 .إغالق محالهم بسبب مسيرة للمستوطنين داخل البلدة

محمد " و"عبداهللا جوالني" و"مهدي أبو عصب"عتقلت قوات االحتالل األطفال ا -
كما اعتقلت فتاة وشاب من ، بلدة شعفاط بدعوى إلقاء حجارةفي " ساليمة

 .شارع الواد

 . ساحات المسجد األقصىً مخابراتياًعنصرا ١٩مستوطنين و ٩ اقتحم -

ارات هدم إدارية اقتحمت طواقم بلدية االحتالل قرية العيساوية ووزعت قر -
  .لمنشآت سكنية في القرية

  

٩/٢/٢٠١٦  

استأنف المستوطنون اليوم الثالثاء، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من  -
باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية تحرسها عناصر من الوحدات 
الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل، ونفذوا جوالت استفزازية في 

  .لمباركالمسجد ا

واصلت قوات االحتالل إجراءاتها المشددة بحق النساء والشبان على البوابات  -
الرئيسية لألقصى، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم إلى المسجد؛ 
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 منع أكثر من ستين سيدة وفتاة وطالبة من الدخول إلى تفي حين واصل
ائمة أطلقت عليها األقصى للشهر الخامس على التوالي، بعد إدراجهن في ق

 لهن على مشاركتهن في هتافات ً؛ عقابا"القائمة السوداء"شرطة االحتالل اسم 
  .التكبير االحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى

أحد (ُاعتصمت مجموعة من النساء المبعدات عن األقصى، قرب باب حطة  -
  .ل بحقهنً؛ احتجاجا على قرارات االحتال)أبواب المسجد األقصى

 المستوطنون اليهود الليلة الماضية، مسيرة استفزازية، في البلدة القديمة نظم -
من القدس المحتلة، ومحيط بوابات المسجد األقصى المبارك، وتجمعوا في 
منطقة باب األسباط أمام المسجد األقصى المبارك، وسط رقصات صاخبة 

قوات االحتالل الحماية ّوفرت و .وهتافات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين
والحراسة لهذه المسيرة االستفزازية؛ ومنعت المواطنين المقدسيين من االقتراب 

  .منها

 من "نسيم مطير" من بلدة العيزرية والشاب ًاعتقلت قوات االحتالل شابا -
 .قلنديا، وفتاة في باب العامود بزعم محاولة طعن

 داخل البلدة القديمة وهو نم "محمد الشويكي"احتجزت قوات االحتالل الفتى  -
 .من ذوي االحتياجات الخاصة

الحكومة اإلسرائيلية مستعدة لتسليم "صرح متحدث رسمي إسرائيلي أمس أن  -
جثامين عشرة شهداء فلسطينيين من القدس الشرقية بشرط دفنهم أثناء الليل 

 .مع حضور عدد محدود من المشاركين ولكن عائالتهم لم توافق على الشروط

  

١٠/٢/٢٠١٦   

 "احمد درباس"، وًعاما) ١٤( "عدي مصطفى"اعتقلت قوات االحتالل الطفلين  -
عاطف "، "رجب مطير"، "محمد عزمي مطير" :من بلدة العيساوية والشبان
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) ١٧( "بهاء بصه"و ًعاما) ١٩( "محمد حماد"و. من مخيم قلنديا" مطير
لقمان " و.يس من أبو دًعاما )١٨" (محمد حسن وحيش" و.من العيزريةً"عاما

ا اعتقلت كم.  من صور باهر"باسل طرشان" و"مصعب عليان" و"عطون
 .مقدسية في شارع الواد

 . المسجد األقصى بحماية من شرطة االحتاللًمستوطنا ١٥اقتحم  -

هدمت قوات االحتالل خيمة االعتصام التي أقامها أهالي األسرى الثالثة  -
 .نوب شرق القدسالمهددة منازلهم بالهدم في بلدة صور باهر ج

نشرت قوات االحتالل عناصر إضافية في القدس المحتلة يرافقها الخيالة  -
والكالب البوليسية ألول مرة في منطقة باب العامود بالمدينة بهدف تخويف 
ٕالمواطنين وارهابهم والحد من اقبالهم على بلدة القدس القديمة ومنعهم من 

  . العربدخول األسواق وبالتالي تفريغها من السكان

  

١١/٢/٢٠١٦  

" اتحاد منظمات الهيكل"كثفت جمعيات ومؤسسات تنضوي في إطار ما يسمى  -
المزعوم دعوتها لجمهور المستوطنين؛ لالستعدادات المبكرة والمشاركة 
ًالواسعة في اقتحامات جديدة ومتصاعدة ومكثفة للمسجد األقصى؛ تمهيدا 

ع وتصل ذروته في عيد الفصح لموسم األعياد التلمودية الذي يبدأ قبل الربي
وجاءت هذه الدعوات بأشكال متنوعة على . العبري نهاية شهر نيسان القدم

مواقع التواصل االجتماعي وعلى المواقع االعالمية التابعة لهذه المنظمات 
ٍوتأتي هذه الدعوات تزامنا مع تصريحات لقادة أحزاب يمينية . المتطرفة ً

 االلتزام بالتفاهمات التي جرت مع الجانب عدمب "نتنياهو"ووزراء بحكومة 
من المستوطنين لألقصى من يسمح لهم بالدخول األردني بخصوص أعداد 

 . المبارك
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شهد األقصى المبارك اليوم الخميس، اقتحامات جديدة لعصابات المستوطنين  -
عبر مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة، ونفذت جوالت استفزازية 

قوة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل فيه، تحرسها 
السريع بشرطة االحتالل؛ فيما تصدى لهذه االقتحامات طالب وطالبات حلقات 

  .العلم وجموع المصلين بهتافات التكبير االحتجاجية

من مخيم إضافة إلى ثالثة آخرين " رأفت عالن"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
 . من بيت دقوًعاما) ١٧ ("ناجي داوود" و"حمد ريانم"قلنديا شمال القدس، و

اقتحمت قوات االحتالل قرية صور باهر في القدس المحتلة واعتقلت ثالثة  -
ًمواطنين منها وذلك قبيل انسحابها بعدما عاثت فيها تخريبا ً. 

  

١٢/٢/٢٠١٦   

من بلدة " محمود درباس"اعتقلت وحدة من المستعربين في جيش االحتالل  -
عبداهللا أبو "كما اعتقلت قوات االحتالل الطفل .  شمال شرق القدسالعيساوية

 . من العيساوية"محمود أبو عويس" والشاب "خطي

أحمد أبو "أرجأت مخابرات االحتالل تسليم جثماني الشهيدين المقدسيين  -
إلى اشعار آخر دون تحديد األسباب أو تحديد " مصعب الغزالي"، و"شعبان

  .تاريخ التسليم

  

١٣/٢/٢٠١٦   

 من طريق الواد داخل "مصطفى الخاروف"اعتقلت قوات االحتالل المصور  -
 . آخر من باب العامودًوشابا .البلدة القديمة في القدس

القدس  اقتحمت بلدية االحتالل بعض المنازل في بلدة سلوان جنوب غرب  -
 .وسلمت أصحابها أوامر هدم
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قام مراقبو بلدية االحتالل اإلسرائيلي باقتحام المنطقة التجارية قرب باب  -
العامود وبدأوا بفرض غرامات على التجار وحرروا مخالفات للتجار الذين 

ضون بضائعهم خارج المحالت وللسيارات التي تقف في المكان حتى تسهل يعر
  .مرور المتطرفين للمسجد األقصى

  

١٤/٢/٢٠١٦  

ّتمكن المصلون وحراس المسجد األقصى اليوم األحد، من طرد خمسة من  -
. المستوطنين اليهود، ومنعوهم من استكمال طقوس تلمودية في المسجد

 التكبير االحتجاجية؛ ما اضطر شرطة وصدحت حناجر المصلين بهتافات
ًاالحتالل المرافقة للمستوطنين إلى إخراج المتطرفين من المسجد؛ تحسبا من 

 .ردة فعل المصلين

طالب ألجل "مجموعات من المستوطنين اليهود ومنظمة ما يسمى اقتحمت  -
المسجد األقصى من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، " الهيكل
ة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة وبحراس

إجراءات مشددة على دخول النساء والشبان للمسجد،  التي اتخذت االحتالل
  . بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية الخارجيةواحتجزت

أغلقت قوات االحتالل منطقة باب األسباط ومنعت الصحفيين من الدخول إلى  -
 ."أحمد أبو شعبان"رة لتغطية تشييع جثمان الشهيد المقب

 "منصور ياسر شوامره" وًعاما) ٢٠( "عمر احمد عمرو"  الشابيناستشهد -
 . برصاص قوات االحتالل في باب العامودًعاما) ٢٠(

دهمت طواقم بلدية االحتالل بالقدس ترافقها قوات خاصة حي البستان وحي  -
 .ًمر هدم طالت عددا من منازل البلدةواد ياصول في بلدة سلوان ووزعت أوا
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١٥/٢/٢٠١٦   

صادرت بلدية االحتالل بضائع أحد الباعة المتجولين لبيع الكعك في القدس  -
 .المحتلة

 بعد اقتحام منزل "حكيم موسى داوود درباس"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
 من بلدة جبل المكبر "راما جعابيص"اعتقلت و. والده والعبث بمحتوياته

 من "احمد القواسمي"و.  من حي وادي قدوم ببلدة سلوان"تسنيم تيسير"و
 .شعفاط

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل والشبان الفلسطينيين في قرية  -
قطنة شمال مدينة القدس مما أسفر عن وقوع إصابات لسبعة مواطنين بينهم 

المطاطي والقنابل سيدات وأطفال نتيجة إطالق قوات االحتالل للرصاص الحي و
  .الغازية عليهم

  

١٦/٢/٢٠١٦  

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين، تحت حراسة مشددة من ضباط  -
 .االحتالل وجنوده، اليوم الثالثاء، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة

ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد األقصى؛ في 
صلون وطلبة مجالس العلم لهذه االقتحامات بهتافات التكبير حين تصدى الم

 .االحتجاجية

واصلت قوات االحتالل احتجاز بطاقات الشبان والنساء عند البوابات الرئيسية  -
خالل دخولهم للمسجد المبارك؛ فيما واصلت مجموعة من النساء " الخارجية"

واب المسجد والطالبات المبعدات عن المسجد األقصى اعتصامهن قرب أب
  . ًالمبارك؛ احتجاجا على منعهن من الصالة في األقصى
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ور أبو ن ":منهم معظمهم من األطفال ًمقدسيا ١١ اعتقلت قوات االحتالل -
عالء "، "مهند محمود أبو عصب"، "عادل ناصر"، "محمود عبيد"، "ارميلة

  ."محمد الهدرة" من بلدة العيساوية و"صيداوي

 ساعة إلخالء ٢٤ "نصري محيسن"واطن المقدسي أمهلت سلطة االحتالل الم -
 .تارض خاصة لمواقف المركبات والشاحنا

 لهدم مسجد عبادة بن الصامت في جبل البابا ً سلمت سلطات االحتالل إخطارا -
شرق العيزرية المهددة بالمصادرة لصالح إنشاء حديقة وطنية تلمودية 

 .ومشاريع استيطانية

وبلدية االحتالل مشروع مخطط "  القدسسلطة تطوير" ـّفعلت ما يسمى ب -
 .يمر فوق القدس المحتلة" تلفريك"إسرائيلي إلنشاء ناقل هواء 

  

١٧/٢/٢٠١٦  

ّجدد مستوطنون اليوم األربعاء، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من جهة  -
 وكانت االقتحامات .باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل

توسيع عدد المجموعات المقتحمة لألقصى؛ حيث بلغ عدد الفتة من خالل 
، تحرسهم قوة معززة من عناصر ً مستوطنا٢٥المجموعة األولى منهم 

الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل، ونفذت جوالت استفزازية 
ومشبوهة في أرجاء المسجد، تصدى لها المصلون وطلبة مجالس العلم 

 .حتجاجيةبهتافات التكبير اال

" الخارجية"ّواصلت قوات االحتالل إجراءاتها المشددة على البوابات الرئيسة  -
لألقصى المبارك بحق المصلين من الشبان والنساء، من خالل احتجاز 

  .بطاقاتهم الشخصية، خالل دخولهم للصالة في المسجد
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 "يهوطه أبو تا "ًعاما) ١٧(" عدي أبو تايه"اعتقلت قوات االحتالل القاصرين  -
بعد مداهمة منازلهما ببلدة سلوان والشاب مؤمن شماسنة من  ً عاما)١٧(

   .، ومحمد شوامرة من القبيبةةبلدة قطن

هدمت جرافات االحتالل منشئات زراعية وصناعية في بلدة العيساوية لتنفيذ  -
على أراضي بلدتي العيساوية  "بالحديقة الوطنية"مخطط إنشاء ما يدعى 

ً دونما من أراضي البلدتين بهدف ٧٤٠ على اقتالع والطور والتي ستعمل
مع  "معالي أدوميم"إنشاء تواصل جغرافي يضمن ضم الجيب االستيطاني 

  .مدينة القدس المحتلة

  

١٨/٢/٢٠١٦   

 منفذ عملية الطعن في "حسين أبو غوش"سلمت قوات االحتالل عائلة الشهيد  -
لهم في مخيم قلنديا ًغرب رام اهللا قرارا بهدم منز "بيت حورون"مستوطنة 

 .وأمهلتهم أسبوعا الستئناف القرار

اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد األقصى بحماية من شرطة  -
 .االحتالل

  .اعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان في القدس المحتلة -

  

١٩/٢/٢٠١٦   

 .فتية من حي راس العامود  ٣ اعتقلت قوات االحتالل -

 عند باب العامود برصاص  من كفر عقب"محمد أبو خلف"استشهد الشاب  -
  .االحتالل
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٢٠/٢/٢٠١٦   

 باب العامود عند من قطنة "محمود شماسنة"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
 آخر في حي المصرارة وأخر في شارع ًا كما اعتقلت شابًا،بزعم حيازته سكين

 .صالح الدين

ز الفلفل  برش غا"محمد إدريس"هاجمت قوات االحتالل منزل المقدسي  -
وأصابت طفلين باالختناق بعد اقتحامهم للمنزل دون تصريح بأمر التفتيش أو 

 .ورقة محكمة أو بإذن ضابط، وتم نقل المصابين إلى المشفى

 ًسلمت مخابرات االحتالل مدير جمعية برج اللقلق المجتمعي وسط القدس قرارا -
 .سلم محاميد للدكتور م"توقيع كتاب المقامات الملكية"بمنع تنظيم حفل 

أجبرت بلدية االحتالل أحد تجار مدينة القدس في حي الشيخ جراح بإزالة  -
  .ّالفتة محله التجاري

  

٢١/٢/٢٠١٦  

استأنفت عصابات المستوطنين اليهود، اليوم األحد، اقتحامها للمسجد األقصى  -
المبارك؛ في حين صدحت حناجر المصلين وطلبة حلقات العلم بهتافات 

وتمت االقتحامات بمجموعات صغيرة ومن باب المغاربة . اجيةالتكبير االحتج
بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، ونفذ 

 .المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد المبارك

واصلت شرطة االحتالل الخاصة إجراءاتها المشددة بحق المصلين من النساء  -
  .ابات األقصىوالشبان واحتجزت بطاقاتهم على بو

 بعد اقتحام منزله في حي راس "محمد العباسي"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
أكرم "، كما اعتقلت الطفل فتاة أخرى من باب العاموداعتقلت العامود، و
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مساء أمس من محيط باب العامود بزعم العثور على سكين معهما " حسونة
 .واقتادته إلى أحد معتقالت االحتالل

 جراء تعرضه لرش الغاز من قبل قوات "إسماعيل عبد اللطيف"  المسنأصيب -
 .االحتالل في منطقة باب العامود وسط القدس

  

٢٢/٢/٢٠١٦  

ّجدد مستوطنون اليوم االثنين، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب  -
وجرت االقتحامات . المغاربة، برفقة حراسة معززة من شرطة االحتالل الخاصة

صغيرة، وسط اجراءات مشددة بحق المصلين، واحتجاز عبر مجموعات 
  .بطاقات الشبان والنساء خالل دخولهم لألقصى

ان شعار السنة التعليمية القادمة " نفتالي بينت "أعلن وزير التعليم اإلسرائيلي -
 ".توحيد القدس"في إسرائيل سيكون 

ما ك . من القدس المحتلة"عمر الزعانين"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
 أخر من داخل أحد المحال التجارية في بلدة جبل المكبر، كما ًاعتقلت شابا

 .من قرية العيساوية ًعاما )١٦" (محمد عبد الرؤوف محمود"اعتقلت الفتى 

للضرب " محمد ياسر الشوامرة"، واألسير "زياد عبد السالم طه"تعرض األسير  -
ريب قام بها الجنود المبرح من قبل قوات االحتالل بعد عمليات تكسير وتخ

 .لمنزليهما وقامت باعتقالهم

هدمت آليات االحتالل اإلسرائيلي مدرسة أبو النوار االساسية في مجمع النوار  -
ًالتي تم بناؤها بمنحة فرنسية وصادرت كافة محتوياتها، علما بأنها المدرسة 

 .الوحيدة ألطفال التجمع البدوي شرقي القدس المحتلة
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٢٣/٢/٢٠١٦  

سلطات االحتالل، اليوم الثالثاء، المبعدات عن المسجد األقصى المبارك منعت  -
ًمن الخروج في تظاهرة؛ احتجاجا على إبعادهن؛ وذلك عبر نشر حواجز في 

وتحدت المبعدات سلطات االحتالل بتنظيم . البلدة القديمة من القدس المحتلة
من : "تات منهابالقدس القديمة حيث رفعن الف" ُباب حطة"وقفة احتجاجية في 

  .، وغيرها"أقصانا ال هيكلهم"، و"حقي أن أصلي في األقصى

كما اعتقلت خمس . اعتقلت قوات االحتالل سيدة من داخل البلدة القديمة -
  .شبان من العيساوية

  

٢٤/٢/٢٠١٦   

عدي "واعتقلت . اعتقلت شرطة االحتالل شابين من باب الساهرة في القدس -
ًعاما من داخل مدرستها ) ١٧( "األسمرأسماء "و.  من منزله"يوسف بدر

 من قرية ًعاما) ١٤" (عليا سلحوت"والفتاة  .يتها تنفيذ عمليةنبالقدس بحجة 
 من مخيم قلنديا وشاب اخر من كفر عقب، "علي براهمة"والشاب . جبل المكبر

 . من شارع صالح الدين"انس ابو عصب"والشاب 

 مشددة من شرطة اقتحم مستوطنون ساحات المسجد األقصى بحماية -
 .االحتالل

نصب مستوطنون منصة لالحتفاالت في القصور األموية المالصقة للمسجد  -
 .األقصى من ناحية 

 من بلدة عناتا بجراح خطرة إثر دهسها من قبل "رغد عزات"اصيبت الطفلة  -
 .مستوطنة قرب بلدة شعفاط

عبد "، و"عوض الرجبي" االستيطانية عائلتي "عطيرت كوهنيم"سلمت جمعية  -
، في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالغات قضائية تطالبها "الفتاح جبر الرجبي
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شقق، مع اعطائهم  6باألرض المقام عليها بناياتهما السكنية والمؤلفة من 
 على ادعاءات المستوطنين للمحكمة، والتي تدعي ًيوما ٣٠ مهلة الرد خالل

ون ويملكون األرض قبل ان االرض تعود لثالثة يهود من اليمن، كانوا يعيش
 "."1948عام 

أغلقت قوات االحتالل شارع السلطان سليمان في القدس بشكل كامل من  -
منطقة باب العامود حتى منطقة باب الساهرة وذلك بزعم وجود جسم مشبوه 

كما أغلقت باب . وشهدت المنطقة إجراءات تنكيلية بحق الشبان المقدسيين
  .ةالساهرة أحد أبواب القدس القديم

  

٢٥/٢/٢٠١٦  

جدد المستوطنون اليوم الخميس، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب  -
المغاربة، على شكل مجموعات صغيرة ومتتالية، بحماية قوة معززة من 
. عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع في شرطة االحتالل اإلسرائيلي

وطنين وجوالتهم وتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم القتحامات المست
 .االستفزازية في األقصى، بهتافات التكبير االحتجاجية

واصلت قوات االحتالل، فرض إجراءاتها المشددة بحق المصلين من فئتي  -
النساء والشبان، وأبرزها احتجاز بطاقاتهم على البوابات الرئيسية خالل 

ثر من دخولهم إلى المسجد للصالة في رحابه الطاهرة؛ فيما واصلت منع أك
من دخول " القائمة السوداء"  بـ أسماؤهنستين سيدة وفتاة وطالبة أدرجت

األقصى ألكثر من خمسة أشهر متواصلة بسبب المشاركة في التصدي 
 . القتحامات المستوطنين

  



       
٢٢٠

٢٦/٢/٢٠١٦   

 من بلدة جبل المكبر علما أنه يقضي "نادر عبده"اعتقلت قوات االحتالل الفتى  -
حسن محمود " من الشاب ًا اعتقلت كالكم. ي المفتوححكما بالحبس المنزل

 "محمد صالح الدين"، و"علي الخطيب"، و"محمد محمود الخطيب"، و"الخطيب
 .وشابين من العيساوية. من حزما

اقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد األقصى بحماية من شرطة  -
 .االحتالل

 حاجز جبع عندفاط وطفل  من مخيم شعة فتيةاعتقلت قوات االحتالل خمس -
ثناء مروره عبر حاجز أمن بلدة سلوان ًا عام) ٢٢" (زياد القاق"والشاب 

  .الزعيم

  

٢٧/٢/٢٠١٦   

اغلقت قوات االحتالل مدخل تجمع ابو النوار البدوي قرب العيزريه شرقي  -
 .ة بالصخور الكبيرةالقدس المحتل

 حيث تدعي ًعاما )٢١" (سعدي علي أبو حماد"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
  ."معاليه أدوميم"قيامه بعملية الطعن التي حدثت في مستوطنة 

  

٢٨/٢/٢٠١٦   

 من بلدة العيساوية "يوسف وليث درويش"اعتقلت قوات االحتالل الشقيقين  -
تامر " من بلدة العيزرية والشاب "سعدي أبو حامد"والشاب . شمال القدس

عبدالرحمن خالد "والشاب  . من العيسوسة"محمد وليد"، والشاب "شالعطة
  .عتداء عليه بالضرب المبرحال بعد اًعاما) 19( "العباسي



       
٢٢١

ي دازالت طواقم بلدية االحتالل جزء من جدارية رسمت على حائط في حي وا -
 .حلوة ببلدة سلوان

 بحضور "مصعب الغزالي"سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي جثمان الشهيد  -
 .ادخال الهواتف المحمولة الى المقبرة فقط ومنعت العائلة من ً شخصا٣٠

اقتحمت مجموعة من المستوطنين باحات المسجد األقصى بحماية من شرطة  -
 .االحتالل

 برصاص قوات  من مخيم قلندياًعاما) ٢٢( "اياد سجدية"استشهد الشاب  -
 .االحتالل

من حي وادي حلوة في  ًعاما) ١٨( "معتصم مسودة"اعتقلت قوات االحتالل  -
سفير " من مخيم قلنديا والشاب "أحمد ومحمد الغلبان"ن، والشقيقين بلدة سلوا

  ."اسراء عبيد"والشابة .  من حي راس العامود"الطحان

  

١/٣/٢٠١٦  

بعد منع الشرطة له  (صباح اليوم الثالثاء" يهودا غليك"قاد الحاخام المتطرف  -
، على  للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربةًاام، اقتح)لمدة عام ونصف

رأس مجموعة من المتطرفين اليهود، وبحماية معززة ومشددة من عناصر 
وساد المسجد . بشرطة االحتالل" الـتدخل السريع"، و"الوحدات الخاصة"

األقصى توتر شديد وسط هتافات التكبير االحتجاجية من قبل المصلين وطلبة 
  . مجالس العلم في المسجد

، "محمد حسين"ر الفلسطينية الشيخ استنكر المفتي العام للقدس والديا -
اإلجراءات القمعية التي تتخذها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد الشخصيات 
الدينية الفلسطينية، والتي كان آخرها قرار منع خطيب المسجد األقصى الشيخ 

 .، من دخوله دون إبداء األسباب"إسماعيل نواهضة"الدكتور 
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في بلدة سلوان واعتدت " يوسف سمرين"هدمت قوات االحتالل منزل المقدسي  -
 .على ساكنيه

  

٢/٣/٢٠١٦  

اقتحامات استفزازية للمسجد األقصى ب اليوم األربعاء، ً مستوطنا٩٢قام  -
 قوة معززة ورافقتهم. المبارك، بمجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة

من شرطة االحتالل الخاصة، خالل جوالتهم المشبوهة واالستفزازية في 
 يتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم لهذه االقتحامات وقدلمسجد المبارك؛ ا

  .بهتافات التكبير االحتجاجية

واصلت شرطة االحتالل الخاصة منع أكثر من ستين سيدة وطالبة من دخول  -
المسجد، وهو اإلجراء العقابي الذي اتخذته شرطة االحتالل بحقهن منذ أكثر 

ي هتافات التكبير ضد اقتحامات  بسبب مشاركتهن فًا يوم٢٠٠من 
  .المستوطنين للمسجد األقصى

  .هدمت قوات االحتالل منزال في بلدة الطور -

اقتحمت قوات االحتالل مدرسة راس العامود في بلدة سلوان واحتجزت احد  -
  .الطلبة

من " أدهم جعابيص"و" محمد ساليمة"ًاعتقلت شرطة االحتالل كال من الشاب  -
 .ًكما اعتقلت شابا آخر على حاجز شعفاط. دسحي راس العامود في الق

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس مما أسفر عن  -
ًعاما ) ٢٢" (إياد عمر سجدية"حدوث مواجهات تسببت في استشهاد الشاب 

 .جراء اصابته برصاص قناص إسرائيلي

  



       
٢٢٣

٣/٣/٢٠١٦   

 األقصى بحماية من شرطة ً مستوطنا وعنصر مخابراتي المسجد٤٥اقتحم  -
  .االحتالل

من منزليهما " علي محيسن"و" يونس عليان"اعتقلت قوات االحتالل الشابين  -
  .في بلدة العيساوية

هدمت قوات االحتالل منشآت تجارية ومحطة للمحروقات في بلدة حزما، كما  -
  .صادرت معدات من المحال التجارية

بالعيزرية وأخذت " أبو حمادسعدي "اقتحمت قوات االحتالل منزل األسير  -
  .ًقياساته تمهيدا لهدمه

  

٤/٣/٢٠١٦  

احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الجمعة، حافلة تقل مواطنين من  -
قرية برطعة الشرقية الواقعة داخل جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب 

 . قصىجنين أثناء توجههم إلى القدس المحتلة ألداء الصالة في المسجد األ

المسجد  وزعت بلدية االحتالل إخطارات هدم إدارية في بلدة سلوان جنوب  -
 .األقصى

  

٥/٣/٢٠١٧   

ًعاما من منزله في بلدة ) ٢٥" (محمد خويص"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
على " عنان البياع"من بلدة العيساوية والشاب " وديع داري"الطور والشاب 

 .ى حاجز شعفاطحاجز حزما، كما اعتقلت شابة عل

  



       
٢٢٤

٦/٣/٢٠١٦  

صادرت سلطة الطبيعة اإلسرائيلية برفقة شرطة االحتالل حواجز وضعها  -
  .المقدسيون لحماية حركة األطفال في بلدة سلوان

ًعاما من بلدة ) ١٦" (شرحبيل درويش"اعتقلت قوات االحتالل الفتى  -
وفتاة ". نيهنادي الحلوا"وشابين من بلدة جبل المكبر، والمرابطة . العيساوية

  .ًعاما من بلدة الطور) ١٧(أخرى 

ً مستوطنا ساحات المسجد األقصى بحراسة مشددة من شرطة ٤٠اقتحم  -
 .االحتالل اإلسرائيلي

بسبب إجراءات االحتالل الخاصة بترهيب المقدسيين من النزول إلى البلدة  -
القديمة وفرض نظام ضريبي جائر على تجار القدس القديمة أعلن تجار 

من محالهم التجارية منذ ستة أشهر % ٣٥ القديمة عن إغالق نحو القدس
 .وحتى اليوم

  

٧/٣/٢٠١٦   

اعتدى مرشد سياحي يهودي يقوم بقديم روايات أسطورية خرافية عن الهيكل  -
المزعوم على حارس من حراس األقصى بسبب منعه من مواصلة المرشد 

  .للشرح

وأشقائه الصغار " يد أبو ميالةمؤ"منعت شرطة االحتالل والدة األسير المقدسي  -
من الدخول لزيارة أبنائهما في سجن " وسام سدر"ووالدة األسير المقدسي 

  .ّمجدو لرفضهما نزع جالبيبهما واعتدت عليهما بالضرب

اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مقدسيين من بلدة جبل المكبر كما واعتقلت  -
محمود نعيم "، و"عانيفادي طاهر الشو: "أربعة شبان من مخيم قلنديا هم
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 كما اعتقلت شابة بزعم حيازتها ."محمود أكرم"، و"طارق زياد األعرج"، و"حمد
 .سكين

شرعت جماعات الهيكل وشخصيات يهودية متطرفة بتشجيع المستوطنين على  -
ٕإقامة مراسيم زواجهم عند أسوار المسجد األقصى واقامة حفالت البلوغ وأعياد 

 .هالميالد للفتيان اليهود في

خالل " أفيغدور ليبرمان"اليميني المتطرف " إسرائيل بيتنا"قال رئيس حزب  -
جلسة رابطة أرض إسرائيل التي عقدت في الكنيست أنه مستعد لدخول حكومة 

 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ٢٠٠٠نتنياهو إذا ما بنى األخير 
ون في حين دعا وزير الشؤ. شرقي القدس المحتلة" معاليه أدوميم"

من حزب الليكود الى االستيطان في مختلف " حاييم كاتس"االجتماعية 
ًالمناطق معتبرا هذه المناطق أراضي دولة إسرائيل رافضا بشكل مطلق تجميد  ً

  .االستيطان

  

٨/٣/٢٠١٦   

أطلقت قوات االحتالل النار على شابة فلسطينية في طريق الواد بالبلدة  -
  .القديمة في القدس المحتلة

ًعاما ) ٥٠" (فدوى أبو طير"والسيدة " فؤاد أبو رجب"الشاب المقدسي استشهد  -
في قرية أم طوبا جنوب شرق القدس المحتلة بدعوى محاولتها تنفيذ عملية 

  .طعن في طريق الواد

، "احمد راضي عريقات"، و"أمير خالد جفال"اعتقلت قوات االحتالل كل من  -
ًوشابا آخر من شارع . يسبعد اقتحام بلدة أبو د" محمود راضي عريقات"و

  .وابن عمه" فؤاد أبو رجب"كما اعتقلت والد الشهيد . صالح الدين



       
٢٢٦

اقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد األقصى بحماية من شرطة  -
  .االحتالل

  

٩/٣/٢٠١٦   

" شادي ماهر عوده: "ًاعتقلت قوات االحتالل شابا من بلدة قطنة والشباب -
ّمعتصم أبو عصب"و والشاب " نديم حربي عبيد"و" يزن أبو عصب"قه وشقي" َ
ًمن بلدة العيساوية، كما اعتقلت عددا من الشبان من " مؤمن باسل محمود"

  .بلدة حزما

محمد "ًعاما والشاب ) ١٩" (عبد الملك صالح أبو خروب"استشهد الشاب  -
ًعاما من بلدة كفر عقب شمال القدس برصاص ) ٢١" (جمال الكالوتي

  .االحتالل

  .ً مستوطنا ساحات المسجد األقصى بحماية من شرطة االحتالل٤٥م اقتح -

في قدمه إثر اعتداء قوات االحتالل على " طه شواهنه"اصيب المسن  -
  .الممنوعين من دخول المسجد األقصى

  

١٢/٣/٢٠١٦   

اعتقلت قوات االحتالل شابين من داخل سيارة في بلدة بيت حنينا في القدس  -
  .المحتلة

ن المستوطنين ساحات المسجد األقصى بحماية من شرطة اقتحمت مجموعة م -
  .االحتالل

  

١٣/٣/٢٠١٦  

 االقتحامات المتتالية لعصابات المستوطنين اليهودية للمسجد األقصى تتواصل -
المبارك منذ ساعات صباح اليوم األحد، على شكل مجموعات صغيرة، من باب 



       
٢٢٧

" الـتدخل السريع"و" الوحدات الخاصة"المغاربة بحراسات مشددة من عناصر 
  .بشرطة االحتالل اإلسرائيلي

من مخيم " محمد شحادة"والشاب " محمود زايد"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
شعفاط، وقامت بتفجير العديد من بوابات منازل المخيم واقتحامها وتفتيشها 

عدي "و" جمال حجوح"ومن بينهم منزل أمين سر حركة فتح في المخيم 
 كما اختطفت قوة من .ًعيساوية وشابا آخر من باب العامودمن ال" الساحوري

ًالمستعربين التابعة لقوات االحتالل فلسطينيا وصادرت مركبته أثناء توقفه 
بموقف حافالت النقل عند حاجز الزيتونة في بلدة العيزرية شرقي القدس 

  . المحتلة

اوية في بلدة العيس" إياد واحمد محمود"اقتحمت قوات االحتالل منزل  -
 .وسلمتهما أوامر هدم

  

١٤/٣/٢٠١٦  

جددت عصابات المستوطنين اليهودية اليوم االثنين، اقتحامها للمسجد  -
األقصى من باب المغاربة، برفقة حراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل 

وانتشر المصلون وطلبة مجالس العلم في رحاب المسجد األقصى، . الخاصة
ين وجوالتهم االستفزازية في المسجد، بهتافات وتصدوا القتحامات المستوطن

وواصلت شرطة االحتالل الخاصة إجراءاتها المشددة بحق . التكبير االحتجاجية
المصلين من الشبان والنساء، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم إلى 

  .األقصى المبارك

 .ساويةاعتقلت قوات االحتالل الشاب محمد عليان من منزله في بلدة العي -
  

١٥/٣/٢٠١٦   

هدمت قوات االحتالل أساسات بناية وأربعة مخازن تجارية في بلدة بيت  -
  .حنينا
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من قلنديا متأثرا بجراح جراء إصابته برصاص " ناهد مطير"استشهد الشاب  -
  .االحتالل

اقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين ساحات المسجد األقصى بحماية  -
 .شرطة االحتالل

" يتسحاق هيرتسو"ب المعارضة اإلسرائيلية رئيس حزب العمل دعا زعيم حز -
أمس إلى فصل األحياء الفلسطينية عن مركز مدينتهم وذلك خالل جولة له 
في القدس المحتلة شملت كبرى األحياء الفلسطينية وذلك لضمان غالبية 

  .يهودية للقدس

  

١٦/٣/٢٠١٦   

كما . ًيازته سكينااعتقلت قوات االحتالل فتى على حاجز شعفاط بدعوى ح -
  .من السواحرة" نوح فهد زعاترة"اعتقلت 

اقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد األقصى بحماية من شرطة  -
 .االحتالل

أحد خطباء " خالد المغربي"ًأصدرت محكمة إسرائيلية حكما بسجن الشيخ  -
ً شهرا بتهمة إلقاء خطب تحرض على ١١المسجد األقصى المبارك لمدة 

  .نف داخل المسجد األقصىالع

  

١٧/٣/٢٠١٦   

جهاد "أبعدت سلطات االحتالل أمين عام اللجنة الوطنية لمناهضة التطبيع  -
عن القدس المحتلة لمدة " جاداهللا الغول"و" فادي مطر"، والناشطين "عويضة

 أيام، على خلفية التصدي للماراثون التهويدي الذي تنظمه بلدية االحتالل ٣
  .لمحتلةفي مدينة القدس ا
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١٨/٣/٢٠١٦   

بزعم " عدي مزهر"والشاب " يونس مزهر"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
" محمد أبو الحمص"كما اعتقلت . محاولتهما تنفيذ عملية طعن شرقي القدس

  .بعد اقتحام منزله في بلدة العيساوية

أغلقت شرطة االحتالل عدة طرق في القدس المحتلة بسبب الماراثون  -
  . أقامته البلدية التابعة لالحتاللالتهويدي الذي

  

١٩/٣/٢٠١٦   

اعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان عقب اقتحام قرية الجديرة شمال غرب  -
  .القدس

  

٢٠/٣/٢٠١٦  

اقتحمت مجموعات من غالة المستوطنين المتطرفين، اليوم األحد، المسجد  -
الحتالل األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات ا

اإلسرائيلي؛ في الوقت نفسه، نظمت مجموعة من النساء المبعدات عن 
ًاألقصى، اعتصاما أمام بوابات المسجد، احتجاجا على منعهن من دخول 
األقصى ألكثر من سبعة أشهر متتالية؛ بسبب مشاركتهن بهتافات التكبير 

  .االحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين

ًعاما ) ١١(الذي يبلغ من العمر " مهدي قراعين"فل اعتقلت قوات االحتالل الط -
 .من بلدة سلوان

شقيق " محمد جميل جعابيص"هدمت جرافات بلدية االحتالل الصهيوني منزل  -
 .بحي جبل المكبر جنوبي القدس" إسراء جعابيص"األسيرة 
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٢١/٣/٢٠١٦  

 ًستفزازيا اًاليوم االثنين، اقتحاما" يهودا غليك"قاد الحاخام اليهودي المتطرف  -
 للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من ًجديدا

ونفذ المتطرف  .بشرطة االحتالل" الـتدخل السريع"و" الوحدات الخاصة"عناصر 
 جولة استفزازية على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، "غليك"

بين باب األسباط " رشُالح"استقرت في منطقة باب الرحمة المعروفة باسم 
والمصلى المرواني في األقصى، وتولى تقديم رواية أسطورية حول خرافة 

المسجد خالل جولة  من التوتر الشديد في  أجواءت ساد وقد.الهيكل المزعوم"
 ً، فيما تعالت هتافات المصلين وطلبة مجالس العلم بالتكبير احتجاجا"غليك"

  .على هذا االقتحام

حتالل الخاصة فرض إجراءاتها المشددة على دخول الشبان واصلت شرطة اال -
والنساء إلى األقصى، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية، إلى حين خروج أصحابها 

  .من المسجد

في حي رأس العامود قرار هدم إداري " أبو قلبين"سلمت بلدية االحتالل عائلة  -
  .ذاتي، بحجة عدم الترخيص

من منطقة باب حطة في " حر النتشةس"اعتقلت قوات االحتالل المرابطة  -
ًعاما بعد مداهمة ) ٢٧" (حسام سدر"كما اعتقلت الشاب . القدس المحتلة

أحمد "واعتقلت الشاب . منزله الكائن في حي باب حطة داخل البلدة القديمة
 .أثناء خروجه من المسجد األقصى" الشرباتي

  

٢٢/٣/٢٠١٦  

، إجراءات مشددة على دخول فرضت سلطات االحتالل، مساء اليوم الثالثاء -
ًالمصلين إلى المسجد األقصى المبارك بمنع الرجال دون سن األربعين عاما 
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 لـ" عمر الكسواني"لشيخ اوأوضح مدير المسجد األقصى  .ًمن دخوله نهائيا
، أن دائرة األوقاف اإلسالمية األردنية في القدس تفاجأت بفرض إجراءات "وفا"

لى المسجد االقصى؛ إذ منع االحتالل الرجال مشددة على دخول المصلين إ
ًدون سن األربعين عاما من دخوله، كما احتجز بطاقات الهويات للنساء كافة، 
واحتجز جنود االحتالل بطاقات الهويات للمصلين بين سن األربعين والخمسين 

أو " المساخر" أن االجراءات المشددة تتزامن مع عيد "الكسواني"وأوضح . ًعاما
  .اإلسرائيلي) وريمالب(

وزير األمن " ن ما يسمى بـأ: قالت شرطة االحتالل في بيان صحفي عممته -
عبر " المساخر"أوعز بفرض طوق أمني على الضفة خالل عيد " اإلسرائيلي

  .ٕإغالق المعابر بين الضفة الغربية واسرائيل منذ يوم غد حتى السبت المقبل

ٍت إسرائيلية، ومجموعة من الطلبة تناوب اليوم الثالثاء، ضباط شرطة ومخابرا -
اليهود، ومجموعات من عصابات المستوطنين اليهود على اقتحام المسجد 

" الوحدات الخاصة"األقصى المبارك، بحراسة وحماية معززة من عناصر 
وقد نفذ عناصر المخابرات وضباط . بشرطة االحتالل" الـتدخل السريع"و

سجد، يبدو أنها تسبق اقتحامات  جوالت استكشافية في أرجاء المالشرطة
  .واسعة لعصابات المستوطنين عشية األعياد اليهودية

وكان اتحاد منظمات الهيكل المزعوم دعا أنصاره إلى المشاركة الواسعة في  -
اقتحامات المسجد األقصى خالل فترة األعياد اليهودي، وخالل الفترة التي 

نظمات ستؤدي صلوات وشعائر ًتسبقها، بدءا من هذا اليوم؛ وأكد أن هذه الم
 وستتم االقتحامات على .تلمودية خاصة في األقصى بحماية شرطة االحتالل

 .صباحية وبعد الظهر: فترتين

  



       
٢٣٢

٢٣/٣/٢٠١٦  

 مع ًاقتحم عشرات المستوطنين اليوم األربعاء، المسجد األقصى المبارك، تزامنا -
ٍيوم غد، وسط دعوات العبري، والذي ينتهي مساء " المساخر"اليوم األول لعيد 

وجرت االقتحامات عبر مجموعات متتالية من  .لمزيد من االقتحامات الجماعية
" الوحدات الخاصة"باب المغاربة، وبحراسة معززة ومشددة من عناصر 

بشرطة االحتالل؛ فيما تصدى المصلون لهذه االقتحامات " الـتدخل السريع"و
اء المبعدات عن المسجد أمام بهتافات التكبير، واعتصمت مجموعة من النس

 .ًبواباته الرئيسة، احتجاجا على منعهن من دخوله، والصالة فيه

يشار إلى أن إجراءات االحتالل المشددة تضمنت تنفيذ إجراءات تفتيش مذلة  -
ومهينة للشبان واألشبال والفتيات، واالنتشار غير المسبوق لقواتها ودورياتها 

  .ي المدينة وطرقها، وشوارعها الرئيسة والفرعيةالراجلة والمحمولة والخيالة، ف

  .من منزله في القدس المحتلة" فادي الجعبة"اعتقلت قوات االحتالل  -

أربعة أشهر " حمزة ملحس"ي ًأصدرت قوات االحتالل قرارا بإبعاد الشاب المقدس -
 .عن مدينة القدس

  

٢٤/٣/٢٠١٦  

لمسجد األقصى ّجددت عصابات المستوطنين، اليوم الخميس، اقتحامها ل -
المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة، وسط 

قد و .توتر شديد جراء إجراءات االحتالل المشددة على بوابات األقصى المبارك
جوالت استفزازية في أرجائه؛ وتصدى لها المصلون المجموعات نفذت 

أجواء من التوتر " الخارجية" أبواب المسجد الرئيسية توشهد. بهتافات التكبير
ّالشديد، بسبب تغير مزاج جنود وشرطة االحتالل في كل لحظة بالتعامل مع 
ٕالمصلين الوافدين إلى األقصى، وايقافهم لفترات طويلة أمام متاريس حديدية 



       
٢٣٣

نصبتها شرطة االحتالل قرب أبواب المسجد المبارك للتدقيق في بطاقات 
 . المصلين

ل ثالثة شبان من منطقة التلة الفرنسية قرب حي الشيخ اعتقلت قوات االحتال -
  . جراح

لمدة شهرين عن المسجد " فاتنة حسين"أبعدت قوات االحتالل المقدسية  -
 .األقصى

  

٢٥/٣/٢٠١٦   

عبداهللا أبو : "اعتقلت قوة من المستعربين سبعة شبان من بلدة الطور منهم -
 كما ."حمود أبو الهوىم"و" سراج أبو سبيتان"، و"باسم سبيتاني"، و"سبيتان

ًاعتقلت قوات االحتالل شابا من أمام مركز عين اللوزة الطبي في بلدة سلوان 
ًوطفال . من مدخل بلدة العيساوية" سندس عبيد"والفتاة . وآخر من بلدة الرام

 .آخر من أمام باب المغاربة

  

٢٦/٣/٢٠١٦   

ال شرق من بلدة حزما شم" معتمد عامر"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
ًوشابا آخر من . من بلدة سلوان" رمضان أبو هدوان"كما اعتقلت . القدس

  .منطقة باب العامود

  

٢٧/٣/٢٠١٦   

 ١١كما اقتحم . اقتحم مستوطنون مقبرة باب الرحمة شرقي المسجد األقصى -
  .ًمستوطنا ساحات المسجد األقصى بحماية من شرطة االحتالل 



       
٢٣٤

اجتيازه الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال ًاعتقلت قوات االحتالل شابا أثناء  -
  .القدس

  

٢٨/٣/٢٠١٦   

كما اعتقلت شابين اخرين من . ًاعتقلت قوات االحتالل شابا من باب حطة -
  .قرية صور باهر

وسلمت والده " بهاء عليان"داهمت قوات االحتالل والمخابرات منزل الشهيد  -
  .استدعاء للتحقيق" محمد عليان"المحامي 

ًستوطنا وعنصر مخابراتي ساحات المسجد األقصى بحماية من  م٢٠اقتحم  -
  .شرطة االحتالل

  

٢٩/٣/٢٠١٦   

من مكان عمله في محطة القدس " احمد داوود"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
" نجيب القواسمي"كما اعتقلت المسن . للمحروقات بالقرب من حاجز قلنديا

  .ًعاما بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان) ٦٢(

ًأزالت بلدية االحتالل خياما على أرض في حي العباسية في بلدة سلوان تعود  -
  ".خالد الزير"للمواطن 

 .اقتحم مستوطنون ساحات المسجد األقصى بحماية من شرطة االحتالل -

جرفت آليات بلدية االحتالل اإلسرائيلي مساحات واسعة من أراضي بلدة سلوان  -
ًملعبا خاصا و(جنوب المسجد األقصى  بعد أن دهمت حي ) ٍأراض زراعيةً

  .العباسية بالبلدة
  

٣٠/٣/٢٠١٦  

ّجددت عصابات المستوطنين اقتحامها للمسجد األقصى من باب المغاربة  -
بحراسة معززة من شرطة االحتالل الخاصة؛ في حين تصدى المصلون وطلبة 
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ًحلقات العلم بهتافات التكبير االحتجاجية احتجاجا على هذه االقتحامات 
  .جوالت االستفزازية التي يقوم بها المستوطنونوال

وكانت فعاليات الليلة الثانية من المهرجان الموسيقي التهويدي في القدس  -
القديمة انتهت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وسط حصار عسكري 

  . لمشاعر المواطنينًمشدد فرضه االحتالل على البلدة، استفزازا

مهرجان، وهو للسنة الخامسة على التوالي، وتشرف على تنظيم هذا ال -
العبرية؛ وتستمر " بلدية القدس"مجموعة من مؤسسات االحتالل تتقدمها 

فعالياته حتى مساء يوم غد الخميس، بمشاركة موسيقيين وفرق فنية 
إسرائيلية وعالمية؛ في حين أعلنت الجهات المنظمة للمهرجان بأنه يهدف 

ية والعالمية للقدس القديمة؛ مع أن االحتالل إلى تشجيع السياحة اإلسرائيل
ٍيروج خالله لروايات وأساطير عبرية تلمودية تنفي وتطمس المعالم العربية 

ويأتي المهرجان التهويدي وسط حصار عسكري خانق مستمر  .واإلسالمية
ومتواصل منذ عدة أسابيع على البلدة القديمة من القدس بشكل خاص، 

لحرمة األقصى المبارك،  وانتهاكاتهم لمستوطنينلووسط اقتحامات متجددة 
ومنع المزيد من المواطنين من دخول القدس أو األقصى للصالة في رحابه 

  .الطاهرة

ًكما اعتقلت كال من . ًاعتقلت شرطة االحتالل شابا من داخل المسجد األقصى -
 .من بلدة الطور" أمير أبو جمعة"، والشاب "يوسف أبو الهوى"الشاب 

 وحدة استيطانية جديدة في حي ١٨لجنة إسرائيلية أمس على بناء صادقت  -
 .جبل المكبر في مدينة القدس الشرقية

هددت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس برفقة عناصر من وحدات  -
ًالقوات الخاصة بشرطة االحتالل عددا من المواطنين ببلدة العيساوية بهدم 

 .منازلهم بحجة البناء دون ترخيص



       
٢٣٦

افتتحت السلطات اإلسرائيلية وجمعية إلعاد االستيطانية أجزاء من النفق الذي  -
يربط بين ساحة مركز الزوار في وادي حلوة ومنطقة القصور األموية وساحة 

 .البراق جنوب المسجد األقصى

  

٣١/٣/٢٠١٦   

  .ً مستوطنا ساحات المسجد األقصى بحماية من شرطة االحتالل٢٨اقتحم  -

أربعة أشهر عن " أحمد ركن"تالل إبعاد الشاب المقدسي قررت سلطات االح -
  .المدينة

أقامت بلدية االحتالل مهرجان موسيقي لليوم الرابع على التوالي داخل أسوار  -
  .في ظل استمرار حمالت التهويد في المدينة البلدة القديمة في القدس

  

١/٤/٢٠١٦   

المنازل في بلدة وزعت طواقم بلدية االحتالل أوامر هدم إدارية لبعض من  -
  .سلوان جنوب المسجد األقصى

 .ًاعتقلت شرطة االحتالل شابا من منطقة باب العامود -

كشفت سلطة أراضي إسرائيل ودائرة التخطيط في وزارة مالية االحتالل أنهما  -
تعمالن على الدفع بمخطط لبناء حي استيطاني جديد في التلة المجاورة 

ٕاقامة منتزه في نفس المنطقة والمخطط بالقدس المحتلة و" رامو"لمستوطنة 
  . وحدة استيطانية إضافة إلى مناطق تجارية١٤٣٥يشمل بناء 

  

٢/٤/٢٠١٦   

بالضرب وأصابته " حاتم أبو ميالة"اعتدت شرطة االحتالل على الطفل  -
 .برصاصة مطاطية بالرأس في حي رأس العامود
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فيذ مخططات كشفت مصادر إسرائيلية النقاب أن سلطات االحتالل بدأت بتن -
 وحدة سكنية جديدة في أربع مستوطنات بالقدس ١٨٠٠إلقامة أكثر من 

العربية، كما بدأت بلدية القدس بأعمال تمهيدية لتوسيع المنطقة الصناعية 
 .في قلنديا شمالي القدس" عطروت"

 وحدة استيطانية ١٦٠٠خصصت بلدية االحتالل مبالغ مالية ضخمة إلقامة  -
  ".ة رامات شلومومستوطن"في تلة شعفاط 

  

٣/٤/٢٠١٦  

استأنف مستوطنون، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، وسط دعوات من  -
 لعيد ًنصارها للمشاركة باقتحامات واسعة، تمهيداأل" الهيكل المزعوم"منظمات 

وجرت االقتحامات من باب المغاربة  .منتصف الشهر الجاري" الفصح العبري"
زة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة؛ وبمجموعات صغيرة، وبحماية معز

نفذت هذه المجموعات جوالت استفزازية ومشبوهة في األقصى، وتصدى لها و
  .المصلون وطلبة مجالس العلم بهتافات التكبير االحتجاجية

أحبط المصلون محاولة إحدى المستوطنات أداء طقوس وشعائر تلمودية في  -
  .ساحات األقصى، وسط حالة من التوتر

داهمت عناصر من مخابرات االحتالل حلقة دراسية لمجموعة من النساء  -
المبعدات عن األقصى والمعتصمات بالقرب من المسجد المبارك من جهة باب 

  .حطة، وتم التدقيق ببطاقاتهن

 .ًعاما من بلدة الطور) ١٧" (عدي الشاعر"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -

  



       
٢٣٨

٤/٤/٢٠١٦   

ساحات المسجد األقصى بحماية مشددة من " غليكيهودا "اقتحم المتطرف  -
  .شرطة االحتالل

  .في بلدة جبل المكبر" أحمد أبو رميلة"هدمت قوات االحتالل منزل المواطن  -

في حي الصوانة " سمير العلمي"اقتحمت قوات شرطة االحتالل منزل المقدسي  -
  . شيقل٩٠٠٠وحطمت محتويات المنزل وصادرت مبلغ 

  

٥/٤/٢٠١٦  

باقتحام المسجد " طالب ألجل الهيكل" وعات من ما يسمى بـشرعت مجم -
األقصى المبارك، منذ ساعات الصباح، من باب المغاربة وبحراسات معززة من 

التدخل "وكانت عناصر من الوحدات الخاصة و .شرطة االحتالل الخاصة
 وشوارع  استبقت االقتحامات باالنتشار في المسجد األقصى وآلياته"السريع
 لتأمين االقتحامات؛ ثم رافقت المجموعات خالل جوالتها المشبوهة ،القدس

واالستفزازية وسط فرض إجراءات مشددة على دخول المصلين من بوابات 
وتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم لهذه االقتحامات بهتافات . المسجد

التكبير؛ في حين انتشر عدد كبير من حراس وسدنة المسجد األقصى في 
  .لمراقبة سلوك المستوطنين خالل جوالتهم االستفزازيةأرجائه 

، "فيسبوك"  أمس على صفحته بموقع الـ"يهودا غليك" الحاخام المتطرف ّعبر -
عن سعادته الكبيرة الستمرار االقتحامات على المسجد األقصى المبارك دون 

في إشارة ) (جبل الهيكل(ومرة أخرى في "إنه : أي معيقات تذكر، وكتب
  ...".ً يهوديا١٣، كنا اليوم هناك ومعي مجموعة من ) األقصىللمسجد
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ّيذكر أن شرطة االحتالل واصلت قراراتها بحق رواد المسجد وأبعدت يوم أمس  -
م عن المسجد األقصى لمدة ٤٨ أربعة من المصلين من داخل أراضي الـ

  .ًاخمسة عشر يوم

المبارك مدعيان حاول يهوديان، عصر اليوم الثالثاء، دخول المسجد األقصى  -
واعترفت شرطة  .اإلسالم للسماح لهما بالدخول بعد إغالق باب المغاربة

  عقب معهمااالحتالل بالحادثة في بيان لها، مدعية توقيفهما للتحقيق
اكتشاف أمرهما وفحص بياناتهما ليتبين أنهما ادعيا اإلسالم في محاولة 

  .للدخول للحرم القدسي الشريف

احمد : "حملة اعتقاالت في القدس وعرف من المعتقلينشنت قوات االحتالل  -
من بلدة جبل " احمد عزيز عويسات"، و"إياد عطا عويسات"، و"جميل دندن
عبداهللا "من العيساوية، والفتى " محمد أبو ريالة"و" عبد القادر داري"المكبر، و

عبد فارس "، و"عبد ربه زياد كنعان"، و"عادل خضر جمعة"، و"بدر أبو عصب
كما اعتقلت  .من بلدة حزما" عودة عبداهللا عودة"، و"سفيان كنعان"، و"انكنع

من شارع " أحمد عزيز عويسات"والشاب " إياد عطا عويسات"كل من الشاب 
  . المدارس ببلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة عقب اقتحامها

ًها أمرا وسلمت" دياال جويحان"داهمت قوات االحتالل منزل الصحفية المقدسية  -
  .لمراجعة مخابراته يوم األحد القادم

اقتحمت قوات االحتالل مجمع األنشطة الطالبية في جامعة القدس وخربت  -
  .محتوياته

قد زرعت  قامت قوات االحتالل بخلع أشتال زيتون وحرقها وكانت هذه االشتال -
هذه خالل فعالية إحياء ذكرى يوم األرض الفلسطيني، وصادرت صور شهداء 

 . عليها ومسحت شعارات على ارض في حي راس العامود ببلدة سلوانعلقت
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٦/٤/٢٠١٦  

 منظمة، القتحامات جماعية ٢٧دعت منظمات الهيكل المتطرفة وعددها  -
للمسجد األقصى وتقديم قرابين عيد الفصح العبري في المسجد األقصى 

  .المبارك

صى بحماية اقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين ساحات المسجد األق -
  .من شرطة االحتالل

ًأصدرت سلطات االحتالل أمرا باإلبعاد لمقدسيتين عن المسجد األقصى لمدة  -
  . يوما١٥

. من داخل المسجد األقصى" حازم صيام"اعتقلت سلطات االحتالل الشاب  -
  .وسيدة من أمام احد أبواب المسجد

ًقرارا بهدم " هاني طوطح"و" عارف توتنجي"ّسلمت سلطات االحتالل المقدسيين  -
منزليهما بحجة عدم إمكانية استصدار ترخيص لوجود األراضي بمنطقة أراضي 

 إلخالء المنازل ٩/٤/٢٠١٦حديقة وطنية ومنحتهما فرصة حتى تاريخ 
  .ٕوازالتها

داهمت قوات االحتالل المحال التجارية في مدينة القدس وصادرت بسطة ألحد  -
  .الباعة

بعد ان " أم طارق الهشلمون" المقدسية اعتقلت مخابرات وشرطة االحتالل -
 .اقتحمت بيتها

 

٧/٤/٢٠١٦  

جددت عصابات المستوطنين، اقتحامها للمسجد األقصى المبارك، من باب  -
التدخل "المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة و

زيد وجرت االقتحامات وسط قرارات متتالية بإبعاد الم .بشرطة االحتالل" السريع
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ّمن رواد المسجد األقصى عنه وعن القدس القديمة، كان آخرها إبعاد سيدتين 
نتشر المصلون او . الجاري عن المسجد لفترات متفاوتة٦/٤مساء مساء يوم 

 بهتافات التكبير االحتجاجية وتصدواوطلبة مجالس العلم في أرجاء المسجد، 
 .وهة فيهالقتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية والمشب

  

٨/٤/٢٠١٦  

محمد "اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، خطيب المسجد األقصى المبارك  -
  .، بعد خروجه منه عقب انتهاء صالة الظهر، واقتادته إلى أحد مراكزها"سليم

بعد اقتحام منزلها ) ام ايهاب" (زينات الجالد"اعتقلت سلطات االحتالل السيدة  -
 .كان باب حطةمن س" إسالم البشيتي"والفتى 

  

٩/٤/٢٠١٦  

  من مخيم قلنديا شمال " حسام األشهب"اعتقلت شرطة االحتالل الشاب  -
محمد "كما اعتقلت الشابين . وشابا اخر من منطقة باب الساهرة. القدس
  .القدس من " أمجد أبو صبيح"و" الشلبي

 .صادرت قوات االحتالل بضاعة لمواطن قرب باب الساهرة -

  

١٠/٤/٢٠١٦  

سادت المسجد األقصى المبارك، أجواء شديدة من التوتر؛ عقب محاولة  -
عناصر من عصابات المستوطنين إقامة طقوس وشعائر تلمودية في المسجد 

ستوطنون بعد اقتحامهم لألقصى من جهة بوابة السلسلة، التي يخرج منها الم
طلبة حلقات العلم القتحامات  وقد تصدى .وجوالتهم االستفزازية فيه
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المستوطنين ومحاوالتهم بهتافات التكبير االحتجاجية، كما تدخل حراس 
  .المسجد المبارك، وطلبوا من شرطة االحتالل إخراج المستوطنين من المسجد

بلغ عدد المستوطنين الذين حيث سابيع، وهذه االقتحامات كانت األكبر منذ أ -
 عن اقتحام عدد من عناصر ً؛ فضالًان مستوط٩٢اقتحموا المسجد نحو 

  .مخابرات االحتالل للمسجد

وجاءت االقتحامات عبر مجموعات متتالية، وتركزت شروحات المرشدين في  -
 وذلك بحراسة معززة ومشددة من" ُالحرش"منطقة بوابة الرحمة المعروفة باسم 

  .بشرطة االحتالل" التدخل السريع"عناصر الوحدات الخاصة و

كما واصلت قوات االحتالل إجراءاتها المشددة بحق المصلين واحتجاز بطاقات  -
  .النساء والشبان خالل دخولهم لألقصى المبارك

قررت سلطات االحتالل إبعاد أربع سيدات عن القدس القديمة والمسجد  -
عايدة : "ئهن إلى مركز تحقيق القشلة وهنبعد استدعااألقصى المبارك، 

سماح " أشهر، و٥ "إكرام غزاوي" و"دالل الهشلمون" أشهر؛ و٦ "الصيداوي
  . أشهر٤ "سناء الرجبي" و"غزاوي

أنها رفضت التوقيع على قرار إبعادها " زينب عويضة الجالد"ذكرت المسنة  -
قرار  عن تسلم "سميحة شاهين"عن األقصى لخمسة أشهر، كما امتنعت 

  . أشهر٦إبعادها عن المسجد لمدة 

اعتقلت قوات االحتالل الصحفية سماح دويك من منزلها في حي راس  -
كما اعتقلت ثالثة شبان من " نهلة صيام"و" مالك عطون"والشابتين . العامود

، "مهدي موسى الفقيه: "بلدة قطنة بعد حملة اقتحامات لمنازل المواطنين، وهم
  ".محمد الفقيه"و" مصطفى موسى الفقيه"و

اقتحمت قوات االحتالل عددا من المنازل في قرية بدو شمال القدس وصادرت  -
  .تسجيالت كاميرات المراقبة
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خمسة " أم طارق الهشلمون"ًأصدرت محكمة االحتالل أمرا باإلبعاد للمقدسية  -
أبو " "عبد العزيز العباسي" والمقدسي .شهور عن المسجد األقصى المبارك

 .ًاما لمدة شهرع) ٥٩" (خالد

من منزلها في باب " وصال أبو الهوى"اعتقلت قوات االحتالل المقدسية  -
 .العامود بعد أن اقتحمت منزلها وفتشته وعبثت في محتوياته

سلمت قوات االحتالل إخطارات هدم لخمسة منازل سكنية في عين اللوزة  -
 .البلدةًبسلوان بحجة عد الترخيص واقتحمت عددا من المحال التجارية في 

  

١١/٤/٢٠١٦  

جدد مستوطنون، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، وسط دعوات مكثفة من  -
ٍمنظمات الهيكل المزعوم ألنصارها للمشاركة في احتفاالت خاصة بعيد الفصح 

المستوطنون  وبات .َُالعبري تتوج بتقديم قرابين الفصح في المسجد األقصى
فت ثاسهم التلمودي، في الوقت الذي كيتعمدون اقتحام المسجد األقصى بلب

فيه منظمات الهيكل المزعوم حمالتها عبر مواقع التواصل االجتماعي 
ومواقعها اإلعالمية التي تدعو من خاللها المستوطنين إلى أوسع مشاركة في 
اقتحامات المسجد األقصى في األيام القادمة التي تسبق عيد الفصح العبري 

  .شرين من الشهر الجاريالذي يحل في الثاني والع

 االحتالل مجموعة كبيرة من الشبان والسيدات من القدس اعتقلت سلطات -
ٍ قرارات إبعاد بحقهم عن المسجد تالمحتلة في األيام القليلة الماضية، وأصدر

 أكد المقدسيون أن ذلك بسبب اقتراب  وقداألقصى والقدس القديمة بالجملة،
  .األقصى خاللهاموسم األعياد اليهودية واستهداف 

ًأمرا باإلبعاد عن " محمد جبارين"سلمت محكمة الصلح اإلسرائيلية الشاب  -
  .المسجد األقصى لمدة شهر بعد أسبوع من اعتقاله
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بعد مداهمته في " عبد دويات"أغلقت قوات االحتالل منزل األسير المقدسي  -
 .قرية صور باهر

  

١٢/٤/٢٠١٦  

استفزازية، فور خروجهم من أدى عدد من المستوطنين اليهود رقصات  -
المسجد األقصى المبارك من جهة باب السلسلة، ورددوا هتافات عنصرية 

وكانت مجموعات من المستوطنين جددت اقتحامها . "الموت للعرب"منها 
للمسجد األقصى من باب المغاربة، برفقة حراسات معززة ومشددة من عناصر 

فيذ جوالت مشبوهة واستفزازية الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، وشرعت بتن
؛ حيث "الهيكل المزعوم"تلقوا شروحات مستفيضة عن أسطورة ، وفي أرجائه

" ُالحرش"تركزت تلك الشروحات في منطقة باب الرحمة، المعروفة باسم منطقة 
  .الواقعة بين باب األسباط والمصلى المرواني في األقصى

األقصى الرئيسية بحق رواد ورغم إجراءات االحتالل المشددة على بوابات  -
المسجد من النساء والشبان واحتجاز بطاقاتهم خالل دخولهم للمسجد، إال أن 
ًالمسجد شهد حضورا عظيما للمصلين، الذين تصدوا بهتافات التكبير احتجاجا  ً

  .على اقتحامات المستوطنين

ارتفع عدد الفلسطينيين المبعدين عن المسجد األقصى المبارك والقدس  -
 مدة اإلبعاد عن توتراوح .ً مواطنا١٦يمة منذ بداية الشهر الجاري، إلى القد

عشرات القرارات إضافة إلى  أشهر، ٦ً يوما، و١٥األقصى والقدس بين 
السابقة بإبعاد سيدات وشبان وشخصيات اعتبارية عن المسجد لفترات 

  .متفاوتة

وطنين العبرية، النقاب عن تنظيم مست" يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة  -
 آخرها قبل  كانمتطرفين مراسم عقد زواجهم داخل المسجد األقصى المبارك،
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عدة أيام، وفق ما كشفه معهد الهيكل الذي يضم مستوطنين متطرفين يدعون 
إلى أن الحاخام " يديعوت أحرنوت"وأشارت صحيفة  .لهدم المسجد األقصى

، استجاب )مزعوممدير النشاط الدولي للهيكل ال ("حاييم ريتشمان"المتطرف 
وحسب ما نشره . لطلب شابين مخطوبين وعقد زواجهما في المسجد األقصى

المعهد فقد التقى العروسان بالحاخام في القدس القديمة قبل عدة أيام؛ حيث 
  .تم تقديس الزواج بالنبيذ، ومن ثم التقوا الشهود على مدخل المسجد

محمد "د الشابين االحتالل غرب مدينة القدس، بإبعاصلح قضت محكمة  -
 ٍ عن المسجد األقصى المبارك لمدة شهر كشرط"أمجد أبو صبيح" و"الشلبي

كما قضت ذات المحكمة على الشابين بالحبس  .لإلفراج عنهما من المعتقل
  .المنزلي لمدة سبعة أيام وكفالة طرف ثالث

بعد مداهمة منزله في حي راس " أنور القيق"اعتقلت قوات االحتالل المواطن  -
ًكما اعتقلت شابا من بلدة جبل . العامود وصادرت جهاز الحاسوب الخاص به

  .المكبر

ًاقتحمت قوات االحتالل منزال تابعا لألوقاف اإلسالمية في حي وادي الجوز في  - ً
 .القدس وقامت بإغالقه

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة منازل في قرية الولجة شمال غرب بيت  -
 .خيصلحم بحجة عدم التر

، والطفل "رائد فايز"داهمت قوات االحتالل مركز شباب قلنديا واعتقلت رئيسه  -
، كما اقتحمت منزل الشهيد "نضال أحمد زياد"، والشاب "محمد عيد بدران"
 .وفتشته" محمد فريد"
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١٣/٤/٢٠١٦   

بعد مداهمة منزله في بلدة كفر " ربحي غوشة"اعتقلت قوات االحتالل المسن  -
ومستشار مدير عام . ت احد طلبة المدارس في البلدة القديمةكما اعتقل. عقب

  ".ياسر أبو غزالة"دائرة أوقاف القدس 

قام مستوطنون متطرفون بتنظيم مراسم عقد زواجهم داخل المسجد األقصى  -
 .المبارك

  

١٤/٤/٢٠١٦  

أبو " "زهير داهود أبو خضير"اعتدى مستوطنون على السائق المقدسي  -
ن بلدة شعفاط بالضرب المبرح بالقرب من المحطة ًعاما م) ٦٣" (داهود

  . المركزية في القدس مما أدى إلصابته برضوض في جميع أنحاء جسده

بعد مداهمة منزله في حي راس " طاهر عرفة"اعتقلت قوات االحتالل المقدسي  -
) ٧٠" (الحاج مثقال القاق أبو فايز" :ًكما اعتقلت كال من المسنين. العامود

عمر "ًعاما، و) ٧٠" (سعيد سمرين"ًعاما، و) ٤٥" (م الشرفاأكر"ًعاما، و
) ٦٠" (توفيق غيث"ًعاما، و) ٦٧" (أبو أنس عرفه"ًعاما و) ٥٧" (سمرين

ًعاما، ) ٦٣" (الحاج ربحي غوشه"ًعاما، و) ٦٠" (أبو محمد الجوالني"ًعاما، و
محمد "، و"مأمون غيث أبو حيدر"و. من بيت حنينا" نبيل الشريف"والمسن 

 .من منزليهما في باب حطة بعد االعتداء عليهما بالضرب المبرح" يفهشر

" رقاد العذراء"قام مستوطنون بكتابة شعارات عنصرية على جدران كنيسة  -
 .البندكتانية وكذلك على معهد الكهنوت التابع للبطريركية األرثوذكسية

  

١٥/٤/٢٠١٦  

  .اعتقلت قوات االحتالل شابين من بلدة العيساوية -
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 سلطات االحتالل إقامة ماراثون فلسطيني حول أسوار البلدة القديمة منعت -
 .بالقدس المحتلة بذريعة أنه كان سيقام برعاية السلطة الفلسطينية

سلمت سلطات االحتالل أوامر هدم إدارية لعدد من أصحاب المنازل في حي  -
 .البستان ببلدة سلوان

- ١٦/٤/٢٠١٦  

  .  الطورًاعتقلت قوات االحتالل شابا من بلدة -

ومنظمات داعمة لفكرة الهيكل لتنظيم " الهيكل المزعوم"دعت مجموعات  -
ِوستبدأ التدريبات " قرابين الفصح"تدريبات تهويدية على تقديم ما يسمى بـ 

من يوم االثنين في بلدة دير ياسين غرب القدس " التلمود والتوراة"بمعهد 
وسيشارك في هذا  المحتلة وسيدعون خالله الى اقتحام المسجد األقصى

التدريب الواسع عدد من كبار الـحاخامات اليهود من مروجي ومتبني أسطورة 
، وحاخام "أريه شطرن"حاخام القدس : أبرزهموالهيكل المزعوم، وأتباعهم، 

، "أوري شريكي"، و"يهودا غليك"، والحاخام المتطرف "شموئال الياهو"صفد 
جميع على الل البرنامج حث وسيتم خال ."ميكي زوهر"وعضو حزب الليكود 

اقتحام األقصى طيلة أيام الفصح التلمودي، كوصية من الحاخامات وكضرورة 
  .لتعجيل إقامة الهيكل المزعوم

اعتدت قوات االحتالل بالضرب على عضو لجنة أهالي األسرى المقدسيين  -
  .أثناء تواجده في بلدة صور باهر" عالء الحداد"

في بلدة " نادر أبو دياب "نزل المواطن المقدسيأخطرت قوات االحتالل بهدم م -
 .سلوان بحجة البناء دون ترخيص



       
٢٤٨

١٧/٤/٢٠١٦  

استأنف مستوطنون ومجندات شرطة االحتالل بلباسهن العسكري، اقتحامهم  -
للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، ونفذوا جوالت مشبوهة واستفزازية 

  .ر االحتجاجيةفيه، وتصدى لهم المصلون بهتافات التكبي

أحبط حراس المسجد والمصلون محاولة أحد المستوطنين اليهود أداء طقوس  -
وشعائر تلمودية في منطقة باب الرحمة، الواقعة بين باب األسباط والمصلى 
المرواني، واضطرت شرطة االحتالل إلى إخراجه من المسجد، تحسبا من ردة 

  .فعل المصلين

إبعاد أربعة مواطنين )  القدس المحتلةغربي(االحتالل صلح قررت محكمة  -
ٍ يوما عن المسجد األقصى كشرط ١٥مسنين من سكان القدس المحتلة  ً

واتهمتهم باإلنتماء لتنظيم غير  .إلخالء سبيلهم بعد اعتقالهم لستة أيام
فرضت محكمة االحتالل على المسنين و" المرابطون في األقصى"قانوني وهو 
، ً عاما)٦٣ ("أنور القاق"، وًما عا)٦٠ ("ونمروان الهشلم": األربعة وهم

 الحبس المنزلي ً عاما)٥٤(" جمال العكاوي"و، ً عاما)٤٢(" جمال النتشة"و
 شيقل، والتوقيع على كفالة ٥٠٠لمدة سبعة أيام، ودفع كفالة نقدية قيمتها 

  .ورقية قيمتها خمسة آالف شيقل

تقي "، و"مد الجوالنيأح": المقدسيين مددت نفس المحكمة اعتقال الشابين  -
  .، إلى يوم الخميس القادم"الزغير

بعد اقتحام منزله في بلدة " يوسف عبيد"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
وآخر من حي المصرارة، . ًكما اعتقلت شابا من أمام باب الساهرة. العيساوية
 .ًعاما من منزله في حي رأس العامود) ١٨" (إسماعيل الكركي"والشاب 

وقامت " محمد موسى محيسن"سلطات االحتالل منزل المواطن اقتحمت  -
 . استدعاء لمراجعة مخابراتها" جميل ومحمد"بتفتيشه وسلمت نجليه 
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١٨/٤/٢٠١٦  

جدد مستوطنون اقتحامهم للمسجد األقصى من باب المغاربة بحراسة معززة  -
بشرطة االحتالل؛ " التدخل السريع"ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة و

  .ا تصدى المصلون لهذه االقتحامات بهتافات التكبير االحتجاجيةفيم

ُوقد أحبط حراس المسجد األقصى ومصلون، صباح اليوم، محاولة أحد  -
المستوطنين اليهود أداء طقوس تلمودية في منطقة باب الرحمة في المسجد 

 من طرده وتسليمه لشرطة االحتالل، التي أخرجته وااألقصى المبارك، وتمكن
  . المسجدمن

والذي يبدأ بعيد  تجدر اإلشارة إلى أن االحتالل استبق موسم األعياد اليهودية -
ّباعتقال عدد كبير من أبناء المدينة المقدسة، خاصة من رواد المسجد  الفصح ٍ

األقصى، ولم يسلم من هذه االعتقاالت كبار السن من كال الجنسين، وتبعها 
دس القديمة والمسجد األقصى لفترات إصدار قرارات بحقهم باإلبعاد عن الق

  .متفاوتة، إلى ما بعد األعياد اليهودية

الليلة الماضية، تدريبات افتراضية على ذبح " الهيكل المزعوم"نفذت منظمات  -
ُالطور المطل على القدس  /في سفح حي جبل الزيتون" الفصح العبري"قرابين 

خامات اليهود في القديمة والمسجد األقصى المبارك، بمشاركة كبار حا
وتضمنت تلك  .اسرائيل، وبحراسة معززة ومشددة من شرطة وجنود االحتالل

التدريبات هتافات وشعارات تدعو لطرد المسلمين منه، والتسريع بعملية بناء 
في " بيت أورت"مكان األقصى، وجرت في البؤرة االستيطانية " الهيكل المزعوم"

كبيرة تتوسطها صورة لمجسم الهيكل حي جبل الزيتون، ونصبت خلفها الفتة 
، وبقربها منصة أخرى تم تخصيصها لعملية التدريب "المذبح"المزعوم في قلبه 

  .االفتراضي على تقديم القرابين
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ًعاما بعد إصابته بعيار ناري بقدمه خالل ) ١٥(اعتقلت سلطات االحتالل فتى  -
 .المواجهات التي اندلعت في بلدة الرام

ليا اإلسرائيلية تأجيل قرارها الخاص بشأن طلب فلسطينيين قررت المحكمة الع -
يقطنون في مدينة القدس اإلفراج عن جثامين أبنائهم المحتجزة لدى الشرطة 

 .اإلسرائيلية إلى ما بعد أسبوعين

  

١٩/٤/٢٠١٦  

من حارة " احمد طالل منى"و" محمود منى"اعتقلت قوات االحتالل كل من  -
سالم أبو "، و"نور اإلسالم درويش"، و"البيطارهالة "كما اعتقلت . السعدية

  .من جامعة القدس" شرار

اقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد األقصى بحماية من شرطة  -
 .االحتالل

  

٢٠/٤/٢٠١٦  

 من ضباط الشرطة في اقتحامهم ًترأس نائب شرطة االحتالل اإلسرائيلي عددا -
 الذين .ددة، بمشاركة مستوطنينللمسجد األقصى المبارك بحراسات أمنية مش

اقتحموا األقصى من باب المغاربة، بحماية شرطة االحتالل؛ فيما تصدى 
 .المصلون وطلبة حلقات العلم لهذه االقتحامات بهتافات التكبير االحتجاجية

في بلدة العيساوية " أنور جمجوم"اقتحمت قوات االحتالل منزل المواطن  -
احمد عبداهللا "والشاب " ساري محمود "واعتقلت نجله، كما سلمت الشاب

من " داوود يوسف عطية" واعتقلت الشاب .ًأمرا لمراجعة مخابراتها" محمود
وسلمت " ياسين صبح"والشاب " أحمد هيثم محمود"بلدة العيساوية والطفل 

  .ورقة استدعاء لمراجعة مخابراتها" رامي عطية"الشاب 
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 .في مخيم قلنديا" و غوشحسين أب"هدمت قوات االحتالل منزل الشهيد  -

  

٢١/٤/٢٠١٦   

كما . في بلدة سلوان" الزير"اقتحمت قوات االحتالل بناية سكنية تعود لعائلة  -
 .في بلدة أبو ديس" ّابراهيم عياد"اقتحمت منزل المواطن 

دعا مستوطنون جميع أفراد عائالتهم لتقديم قرابين عيد الفصح اليهودي يوم  -
  .الجمعة عند باب المغاربة

  

٢٢/٤/٢٠١٦  

قررت محكمة االحتالل، إخالء سبيل المقدسيين الذين تم اعتقالهم فجر اليوم  -
 بشرط اإلبعاد عن المسجد ً مواطنا٢٠والليلة الماضية، ويزيد عددهم عن الـ 

  .ً يوما١٥األقصى المبارك لمدة 

 "محمود الدويك"، و"أحمد الرجبي"، و"محمد نجيب: " المواطنينهمعرف منو -
، "محمد الشلبي"، و"أحمد البيومي"، و"عمر الزعانين"، و)ه اليومحفل زفاف(
، "مأمون غيث"، و"أحمد الهشلمون"، و"مؤمن الحشيم"، و"أحمد بدرية"و
، "محمود الشاويش"، و"أحمد الشاويش"، و"ثائر الزغير"، و"محمد زياد"و
، "أحمد أبو غزالة"، و"محمد جابر"، و"منير العجلوني"، و"إبراهيم النتشة"و
  ".محمد الرازم"، و"محمد البيومي"، و"أمجد أبو اسنينة"و

من باب حطة في البلدة " أحمد الشاويش"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
  .القديمة

نور : "اعتدت قوات االحتالل على أربعة شبان مقدسيين بعد تفتيشهم وهم -
 ."عبد الكريم النتشة"، و"انس مزيد"، و"محمد الدقاق"، و"الشلبي
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٢٣/٤/٢٠١٦   

من منزله في البلدة القديمة، " أحمد الكسواني"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
  .ًكما اعتقلت شابا آخر من منطقة باب الساهرة

من باب حطة لخارج " أحمد الشاويش"قررت سلطات االحتالل إبعاد الشاب  -
ًر، وكانت قد اتخذت قرارا سابقا بإبعاده مدة  شهو٣القدس لمدة    .ً يوما١٥ً

  

٢٤/٤/٢٠١٦  

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، في  -
العبري، بحماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي " عيد الفصح"أول أيام ما يسمى 

الخاصة، في الوقت الذي فرضت فيه إجراءات مشددة على دخول المواطنين 
وقد تمكن  .اباته الرئيسيةللصالة فيه، واحتجزت بطاقاتهم خالل الدخول من بو

االحتالل من طرد خمسة  قبل حراس المسجد األقصى رغم االعتداء عليهم من
  .مستوطنين خارج المسجد بعد محاولتهم أداء طقوس تلمودية فيه

 أحبطوا محاولة أخرى ألحد المستوطنين، ومنعوه من إقامة طقوس كما -
  .ن المسجده مووصلوات تلمودية قرب باب الرحمة المغلق، وطرد

وفي حركات استفزازية إضافية، نظم المستوطنون رقصات عنصرية أمام باب  -
 . من األقصى المبارك، بحماية قوات االحتالل المرافقةمالسلسلة، عقب خروجه

أحد (غلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، قبل ظهر اليوم األحد، باب القطانين أ -
صلين من الدخول إلى األقصى ، ومنعت الم)أبواب المسجد األقصى المبارك

  .والصالة في رحابه

وكانت قوات االحتالل وضعت متاريس حديدية قرب بوابات المسجد األقصى  -
ُ على تجار سوق القطانين المفضية إلى وضيقتللتدقيق ببطاقات المواطنين، 
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المسجد األقصى لتسهيل فعاليات عصابات المستوطنين خالل احتفاالتهم بعيد 
  .يالفصح العبر

روحي محمود "ًأصدرت قوات االحتالل قرارا بإبعاد األسير المقدسي المحرر  -
  .ًعاما عن القدس المحتلة لمدة ثالثة أشهر) ١٩" (روحي كلغاصي

للتحقيق بعد " خالد الزير"ونجله " حسين الزير"استدعت قوات االحتالل المسن  -
ن سلوان ًاقتحام منزليهما في بلدة سلوان كما سلمت عددا من الشبان م

  .بالغات لمراجعة مخابراتها

 وحدة استيطانية ١٦٩٠تنوي سلطات االحتالل تقديم مشروع استيطاني لبناء  -
ًشمالي القدس المحتلة استكماال " عطروت"قرب بوابة المنطقة الصناعية 

  ".ج.ب. أ–عطروت "للمشروع 

، ًعاما) ١٥" (معتز أبو دياب"اعتقلت قوات االحتالل الشقيقين القاصرين  -
ًعاما وهو طالب في الثانوية العامة بعد اقتحام ) ١٧" (محمد أبو دياب"و

 .منزليهما في بلدة سلوان كما اعتقلت شابا من شعفاط

  

٢٥/٤/٢٠١٦  

 عناصر مخابرات ساحات المسجد األقصى بحماية ٦ً مستوطنا و١٢٨اقتحم  -
  .مشددة من شرطة االحتالل

 . العيساويةاعتقلت قوات االحتالل شابا وسيدة من بلدة -

  

٢٦/٤/٢٠١٦  

تمكن حراس المسجد األقصى المبارك، صباح اليوم الثالثاء، من طرد مجموعة  -
 أداء طقوس اقتحامهم المسجد األقصى ومحاولتهممن المستوطنين، خالل 

أجبروا عناصر شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة و .وشعائر تلمودية داخله
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من األقصى، وسط أجواء شديدة التوتر، ُالمصاحبة للمستوطنين على إخراجهم 
عقب محاولة آخرين إقامة رقصات استفزازية أمام باب السلسلة، ولكنهم 

يتلو روايات تلمودية " مرشد"تقدم كل مجموعة وقد  .تمكنوا من طردهم
أسطورية وخرافية حول ُأكذوبة الهيكل مكان المسجد، فيما تصدي المصلون 

  .بير االحتجاجيةلهذه االقتحامات بهتافات التك

 األوقاف ْأبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم الثالثاء، موظفي -
 لمدة أسبوعين، "باسم الزغير"، و"أحمد بدر"اإلسالمية في المسجد األقصى 

وكانت قوات  . دون شرط أو قيد"مهند األنصاري"وأخلت سبيل الموظف الثالث 
ء أدائهم عملهم داخل المسجد األقصى،  في وقت سابق أثناهماالحتالل اعتقلت
 ١٥ بعد منعه من دخول المسجد األقصى لمدة "الزغير" عن ًوأفرجت الحقا

  .ًمايو

  من مدينة طمرة داخل أراضي الـ"إسالم خلف"عتقلت قوات االحتالل الشاب ا -
 خالل خروجه من المسجد األقصى من جهة باب حطة اليوم، واقتادته ٤٨

آدم " كما اعتقلت قوات االحتالل الفتى المقدسي .ه الحقاللتحقيق وأخلت سبيل
" جالل وبالل القيسي"، والشقيقين "مراد دعنا"والشاب المقدسي " الساليمة

 . وشقيقتهم عند خروجهم من المسجد األقصى

  

٢٧/٤/٢٠١٦  

ً وهم يرتدون زيا تلمودياواصلت عصابات المستوطنين اليهود - ، استباحتها ً
بارك، واقتحامه بمجموعات متالحقة من باب المغاربة للمسجد األقصى الم

وحراسات معززة ومشددة من القوات الخاصة في شرطة االحتالل، وسط أجواء 
حناجر المصلين بهتافات التكبير االحتجاجية ضد صدحت شديدة التوتر، فيما 

فرض حراس و .اقتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية في األقصى
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ه رقابة شديدة على سلوك المستوطنين إلحباط أي محاولة المسجد وسدنت
تخلل االقتحامات تقديم شروحات وقد  .إلقامة صلوات تلمودية في األقصى

  .للمستوطنين حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان األقصى

واصلت قوات االحتالل إجراءاتها المشددة بحق رواد المسجد األقصى من  -
  .بطاقات الشبان والنساء خالل دخولهم للمسجدمصلين وطلبة علم، واحتجزت 

. استشهد شاب وفتاة برصاص قوات االحتالل على حاجز قلنديا شمال القدس -
" ابراهيم صالح طه"ًعاما، وشقيقها ) ٢٣" (مرام صالح أبو إسماعيل"وهما 

  .ًعاما) ١٦(

سنوات من حي الثوري في ) ٧" (محمد الطويل"اعتقلت قوات االحتالل الطفل  -
 .دس المحتلةالق

  

٢٨/٤/٢٠١٦  

أحبط حراس المسجد األقصى المبارك، اليوم الخميس، محاوالت جديدة من  -
إلقامة طقوس وشعائر وصلوات ً مستوطنا ٢٠٠قدر عددهم بـ مستوطنين 

، وتم طردهم خارجه، وسط أجواء أثناء اقتحامهم المسجد األقصىتلمودية 
  .متوترة

شعائر وطقوس تلمودية بأداء توطنين  مجموعة من المسقيامشهود عيان أكد  -
ُفي سوق القطانين المفضي إلى األقصى، في حين أدى المستوطنون رقصات 
ماجنة وصاخبة لدى خروجهم من المسجد من جهة باب السلسلة، تضمنت 

  .ٕعبارات عنصرية تدعو لموت العرب، واقامة الهيكل المزعوم مكان األقصى

الشتباه بسيارته قرب بلدة حزما شمال شرقي ًاعتقلت قوات االحتالل شابا بعد ا -
  .القدس
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٢٩/٤/٢٠١٦   

ًعاما في بلدة ) ١٥" (عمر خالد اشتي"اقتحمت قوات االحتالل منزل جد الفتى  -
  .شعفاط وتم تحويله إلى مركز شرطة النبي يعقوب

  

٣٠/٤/٢٠١٦   

بعد اقتحام منزله " فادي العيساوي"اعتقلت قوات االحتالل الشاب المقدسي  -
  ".سعيد ركن"عبث بمحتوياته كما اعتقلت الشاب وال

  

١/٥/٢٠١٦  

ّجدد مستوطنون اليوم األحد، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من باب  -
المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من عناصر القوات الخاصة بشرطة االحتالل 

 االقتحامات عبر مجموعات متتالية، يتقدمها عدد من  وتمت.اإلسرائيلي
" الهيكل المزعوم"، الذين يتلون روايات تلمودية حول أسطورة "اخاماتالح"

 المستوطنين ا حراس المسجد وسدنته في كافة أرجائه، يراقبووانتشر .مكانه
منع أي محاولة إلقامة صلوات وخالل جوالتهم االستفزازية في األقصى، 

  .وطقوس تلمودية فيه

، ًعاما) ١٧( "ي ماهر عودهشاد" :اعتقلت قوات االحتالل ثالثة فتية هم -
 ًعاما) ١٤( "فادي رأفت طارق العيساوي"، وً عاما)١٦( "مجد مروان داري"و

 أيام وكفالة طرف ٥فيما أطلقت سراحهم الحقا بشرط الحبس المنزلي لمدة 
  .ثالث
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٢/٥/٢٠١٦  

اقتحم عدد من المستوطنين اليهود، اليوم االثنين، المسجد األقصى من باب  -
حراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة، المغاربة، ب

نظم  و.وتصدى المصلون لهذه االقتحامات بهتافات التكبير االحتجاجية
مستوطنون احتفاالت تلمودية خاصة؛ أطلقوا فيها بالونات في باحة حائط 

  .البراق غربي المسجد األقصى

 .للحامين في القدسعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان من داخل سوق اا -

  

٣/٥/٢٠١٦   

 ساحات المسجد األقصى تحت حماية مشددة من شرطة ً مستوطنا٢٨اقتحم  -
  .االحتالل

 من مكان عمله في "طارق العباسي"اعتقلت شرطة االحتالل الشاب المقدسي  -
 من بلدة العيزرية شرقي القدس بدعوى ًكما اعتقلت الشرطة شابا. القدس

  .من شارع يافا بعد االعتداء عليه بالضرب آخر ًوشابا. حيازته سالح

 من بلدة سلوان على هدم ثالثة مخازن ًا مقدسيًاأجبرت بلدية االحتالل مواطن -
  .يملكها بحجة البناء دون ترخيص

  

٤/٥/٢٠١٦  

لصلح اإلسرائيلية غربي القدس المحتلة، مساء أمس، بإبعاد اقضت محكمة  -
: ً يوما، وهم٦٠بارك لمدة ستة مواطنين مقدسيين عن المسجد األقصى الم

ً عاما، )١٨ ("قصي محمد خليل"ً عاما، و)١٧ ("إسماعيل توفيق محيسن"
 )٢٢ ("يوسف عبد الكريم العلمي"ً عاما، و)١٨ ("إبراهيم عزمي حريات"و

ُوكانوا قد اعتقلوا يوم . "أحمد الرجبي"ً عاما، و)٢٣ ("عمار أبو جبنة"ًعاما، و
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المسجد األقصى بشبهة إلقاء الحجارة الجمعة الماضي فور خروجهم من 
  .داخله

ًاقتحم أكثر من أربعين عنصرا من ضباط مخابرات االحتالل، وعدد من ضباط  -
الشرطة، ومجموعات من المستوطنين، اليوم األربعاء، المسجد األقصى 
المبارك، من باب المغاربة، بحماية معززة ومشددة من عناصر الوحدات 

 أدى مستوطنون متطرفون وقد .ي شرطة االحتاللالخاصة والتدخل السريع ف
ًطقوسا وشعائر تلمودية صامتة في منطقة باب الرحمة المعروفة باسم 

  .بين المصلى المرواني وباب األسباط" ُالحرش"

واصلت قوات االحتالل إجراءاتها المشددة على بوابات المسجد األقصى  -
 .جدواحتجاز بطاقات الشبان والنساء خالل دخولهم للمس

  

٥/٥/٢٠١٦  

اقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد األقصى بحماية من شرطة  -
 .االحتالل

  

٦/٥/٢٠١٦   

 حالة اختناق بالغاز المسيل ٢٣تسع اصابات بالرصاص المطاطي ووقعت  -
، بين الشبان العرب للدموع خالل المواجهات التي اندلعت في بلدة أبوديس

  .وقوات االحتالل اإلسرائيلي

 من مخيم شعفاط واعتدت "يوسف مخيمر"عتقلت شرطة االحتالل المواطن ا -
 اخر من داخل ًوشابا .كما اعتقلت بائع عصير متجول. على نجله بالضرب

  .ساحات المسجد األقصى

 .ً إخطارا بهدم منزلهم في بلدة سلوان"الزير"سلمت قوات االحتالل عائلة  -



       
٢٥٩

 هالل القدس الرياضي من منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي كشافة نادي -
تنظيم المسيرة الكشفية في مدينة القدس المحتلة والتي كان من المقرر أن 

  ".اإلسراء والمعراج"تنظم أمس إحياء لذكرى 

  

٧/٥/٢٠١٦   

 .اعتقلت قوات االحتالل شابين من حي البستان في سلوان -

 ضمن  وحدة استيطانية جديدة١٦٧٥قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إقامة  -
ً دونما في القدس المحتلة لتوسيع مستوطنة راموت بما يهدد ٤١٩مساحة 
  . مواطن فلسطيني من أراضيهم الفلسطينية المحتلة٢٥٠٠بتهجير 

  

٨/٥/٢٠١٦  

ّجدد مستوطنون اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك اليوم األحد، من باب  -
ومشددة من المغاربة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، تحرسها قوة معززة 

 أدى مستوطن وقد .عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل
ًومستوطنة طقوسا تلمودية صامتة في منطقة باب الرحمة، المعروفة باسم 

ُالواقعة بين المصلى المرواني وباب األسباط في األقصى، بحماية " ُالحرش"
  .عناصر من قوات االحتالل

مجالس العلم بهتافات التكبير االحتجاجية ضد وتصدى المصلون وطلبة  -
اقتحامات وجوالت المستوطنين، في الوقت الذي تواصل فيه شرطة االحتالل 
فرض إجراءاتها المشددة على دخول الشبان والنساء للمسجد، وتحتجز 

  .بطاقاتهم الشخصية، إلى حين خروجهم منه

مروان أحمد "قدسي قررت سلطات االحتالل، اليوم األحد، إبعاد المسن الم -
لمدة ثالثة شهور بعد أن   عن المسجد األقصىً عاما)٦٠ ("الهشلمون



       
٢٦٠

الرباط "ًعلما أنها اعتقلته الشهر الماضي لعدة أيام بتهمة استدعته للتحقيق، 
  ".في المسجد األقصى

ً قرارا بتجديد منعه من "أكرم الشرفا"المقدسي  سلمت سلطات االحتالل المواطن  -
ًاألقصى حتى صدور قرار نهائي في قضيته، علما بأنه مبعد المسجد  دخول 

  .عن األقصى منذ عامين ونصف

خرج عشرات المستوطنين، مساء اليوم األحد، في مسيرة عنصرية في البلدة  -
  وقد اعتاد.القديمة من القدس المحتلة، بحماية قوات كبيرة من جنود االحتالل

عشية مطلع كل  بلدة القديمةسيرة عنصرية في العلى تنظيم مالمستوطنون 
شهر عبري يطوفون في شوارعها بالقرب من أبواب المسجد األقصى المبارك، 

منعت قوات االحتالل المصلين من و .وسط هتافات عنصرية تدعو لقتل العرب
الخروج من بابي األسباط وحطة بعد انتهاء صالة العشاء، بسبب مسيرة 

  .المستوطنين

 قرب مغارة سليمان في القدس المحتلة كما ًبااعتقلت قوات االحتالل شا -
 ً عاما)١٩ ("محمد التميمي"والشاب . اعتقلت شابين من منطقة باب العامود

 من البلدة "عمر زعانين" والشاب ،بعد االعتداء عليه في منطقة باب حطة
 . القديمة

  .اعتقل مستعربون طفلين من شارع سلمان الفارسي في بلدة الطور -

ابعة لبلدية االحتالل اخطارات هدم جديدة لمنازل مواطنين بحي سلمت طواقم ت -
عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك بحجة عدم 

 .الترخيص

  



       
٢٦١

٩/٥/٢٠١٦  

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى الشيخ  -
كيب كاميرات مراقبة في  قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بتر"محمد حسين"

وقال  .منطقة باب الغوانمة في الزاوية الشمالية الغربية للمسجد األقصى
ًإن هذا االنتهاك يشكل تهديدا : المفتي العام في بيان صحفي اليوم اإلثنين

ًمباشرا على المسجد المبارك، محذرا من النوايا المبيتة لهذه الخطوة، ومنوها  ً ً
ذه الكاميرات هو معرفة من يدخل أو يخرج من إلى أن الهدف من وجود ه

  .المسجد األقصى

 في حارة السعدية "اليوزباشي"استولى مستوطنون على منزل يعود لعائلة  -
  .داخل البلدة القديمة

ًعاما بعد اقتحام منزله في ) ١٧ ("محمود عطية"اعتقلت قوات االحتالل الفتى  -
 .ترق حزما اخر من مفًاكما اعتقلت شاب. بلدة العيساوية

  

١٠/٥/٢٠١٦   

ومجموعات من المستوطنين اليوم " يهودا غليك"قاد الحاخام المتطرف  -
ً جديدا للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، وبحراسة َالثالثاء، اقتحاما

كبيرة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة، والتدخل السريع بشرطة 
فزازية في المسجد، امتدت من  ومجموعته جولة است"غليك"ّونفذ  .االحتالل

 بالساحة األمامية للجامع القبلي، ثم منطقة المصلى ًراباب المغاربة، مرو
 إلى باب الرحمة، قبل العودة بمسار آخر، والخروج من باب ًالمرواني، وصوال

السلسة، وسط هتافات التكبير االحتجاجية من قبل المصلين، ورقابة حذرة من 
  .حراس وسدنة األقصى

  .قفت شرطة االحتالل العمل بمسجد الحمد في بلدة صورباهراو -
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 من بلدة قطنة ًاماع) ٢٢ ("نديم عامر شماسنة"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
  .شمال بعد استدعائه للتحقيق

اقتحمت قوات االحتالل منطقة كفر عقب واندلعت مواجهات بينها وبين الشبان  -
 .رصاص االحتالل ب خطيرةتهفيما اصيب شابين احدهما اصاب

  

١١/٥/٢٠١٦  

جددت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهودية، اليوم األربعاء، اقتحام  -
المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من شرطة 

وتمت االقتحامات بمجموعات صغيرة، وتصدى المصلون  .االحتالل الخاصة
واصلت قوات االحتالل فيما  .بير االحتجاجيةلجوالتها االستفزازية بهتافات التك

فرض إجراءاتها المشددة على دخول المصلين من الشبان والنساء، واحتجزت 
  .بطاقاتهم خالل دخولهم إلى المسجد

كما .  من منزله في بلدة ابو ديس"سامر عياد"اعتقلت قوات االحتالل الطبيب  -
وعة من المستعربين واعتقلت مجم. اعتقلت شابا في حي شارع صالح الدين

  . في بلدة كفر عقب"دجانة نبهان"الدكتور 

 من بلدة سلوان في "جميلة عاصي األعور"عرقلت قوات االحتالل دفن الفقيدة  -
مقبرة باب الرحمة والقت قنابل الصوت تجاه المشيعيين واغلقت المقبرة بعد 

  .ادعاءها بأن جزء من المقبرة مصادر لصالح سلطة الطبيعة

 ً قرارا"شيرين وسامر ومدحت العيساوي"ات االحتالل عائلة االسرى سلمت سلط -
 .بنية هدم منزلهم في العيساوية



       
٢٦٣

١٢/٥/٢٠١٦  

؛ "سمية طه"، و"دانية فضيل": اعتقلت قوات االحتالل، اليوم الخميس، الفتاتين -
، من أمام المسجد ٤٨ ، من قرية كابول داخل أراضي الـ"عالء طه"والشاب 

  .باب القطانين، خالل محاولتهم دخول األقصى المباركاألقصى، من جهة 

 على دخول المصلين للمسجد ًافرضت قوات االحتالل صباح اليوم قيود -
، واحتجزت هويات المصلين ١٩٤٨األقصى، ومنعت دخول فلسطينيي أراضي 

منعت قوات االحتالل، اليوم الخميس، مسيرة راجلة قادمة من  و.المقدسيين
من الوصول إلى محطتها األخيرة " أفشوا السالم بينكم"حيفا وتحمل شعار 

 كيلومتر خالل ستة ١٨٧داخل المسجد األقصى، بعد قطع المشاركين مسافة 
  .أيام

 المسجد األقصى من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة ً مستوطنا٩٧اقتحم  -
 . من شرطة االحتالل الخاصة في فترة ما قبل الظهر

  

١٣/٥/٢٠١٦  

  . من البلدة القديمة في القدس"محمود شاويش"قوات االحتالل الفتى اعتقلت  -

 .وزعت بلدية االحتالل انذارات هدم على منشات سكنية في بلدة سلوان -

  

١٤/٥/٢٠١٦  

 من مدرسة األقصى ًاعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم السبت طالبا -
الذي لم تعرف "لب الشرعية داخل المسجد األقصى المبارك، وتم اقتياد الطا

  .إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المدينة" هويته

  .مودا من حي راس العًاعتقلت قوات االحتالل شابا -

 .موداالتجار في منطقة باب العلبعض صادرت قوات االحتالل بضائع  -
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١٥/٥/٢٠١٦  

تصدى المصلون وطلبة مجالس العلم لعصابات المستوطنين اليهودية،  -
بير االحتجاجية خالل اقتحامها للمسجد األقصى المبارك اليوم بهتافات التك

 من باب المغاربة تحرسها قوة معززة من جنود  االقتحاماتتمت وقد .األحد
وشرطة االحتالل، ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية برحاب األقصى المبارك 

لي، وسطح  بالساحة األمامية للمسجد القبً من منطقة باب المغاربة ومروراًبدء
المصلى المرواني، قبل الوصول إلى منطقة باب الرحمة، والعودة من المسار 

واصلت قوات االحتالل فيما  .باتجاه باب السلسلة للخروج من المسجد األقصى
احتجاز بطاقات المصلين من النساء والشبان على البوابات الرئيسية خالل 

  .دخولهم المسجد

الذي اعتقلته قبل  "سامر عياد"منزل الطبيب اقتحمت قوات االحتالل عيادة و -
محمود "في بلدة أبو ديس وعبثت بمحتوياتهما، كما قامت باعتقال والده أيام 
  ."عياد

 للمجوهرات والصرافة ًداهمت ضريبة الدخل وبحراسة من شرطة االحتالل محال -
 .في شارع صالح الدين في القدس المحتلة

  

١٦/٥/٢٠١٦  

  . من بلدة ابو ديس"محمد موسى"الشاب اعتقلت قوات االحتالل  -

 في منطقة جبل البابا في ًمسجداكما هدمت  ً بركسا١١هدمت قوات االحتالل  -
 .، كما قامت بتفكيك عدة منشآت سكنية في القريةالعيزرية

  

١٧/٥/٢٠١٦   

  . في حي واد الجوز"طوطح"هدمت قوات االحتالل منزلين لعائلة  -
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ات المسجد األقصى بحماية من شرطة اقتحمت مجموعة من المستوطنين ساح -
  .االحتالل

  

١٨/٥/٢٠١٦   

 ببلدة "راجح محمد صالح هوارين"هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي منزل  -
  .شعفاط، لربط مستوطنة رامات شلومو بمستوطنة بسجات زئيف

 بعد اقتحام منزله بحي رأس "عبد بربر"اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر  -
  .دة سلوانالعامود في بل

االستفزازية " لمسيرة االعالم"قررت بلدية االحتالل زيادة الميزانية المخصصة  -
  .في القدس بنسبة ثالثة اضعافالتي ستتم 

  

١٩/٥/٢٠١٦ 

اقتحم مستوطنون ظهر اليوم الخميس، المسجد األقصى المبارك، عبر  -
مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة 

واصلت قوات االحتالل إجراءاتها المشددة  فيما .حتالل اإلسرائيلي الخاصةاال
على بوابات المسجد الرئيسية، واحتجزت بطاقات عدد كبير من النساء 

  .والشبان خالل دخولهم إلى المسجد المبارك

  . من بلدة سلوان"رائد ابو تايه"اعتقلت قوات االحتالل الفتى  -

 .القدس  في حي الصوانة شرق "رف التوتنجيعا"هدمت قوات االحتالل منزل  -

  

٢٠/٥/٢٠١٦   

ًما وابنتها على حاجز مخيم شعفاط شمال شرق أاعتقلت قوات االحتالل  -
محمد "والفتى ،  على مدخل بلدة العيزريةًتقلت شاباالقدس المحتلة، كما اع
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بعد اقتحام منزله في حي المدارس ببلدة جبل ًا عام )١٦( "سمير مشاهره
  . اخر من محطة الباصات في القدس المحتلةًوشابا .المكبر

  

٢١/٥/٢٠١٦   

  .اقتحمت بلدية وشرطة االحتالل منازل المواطنين في بلدة سلوان -

  

٢٢/٥/٢٠١٦   

مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد األقصى بحماية من شرطة اقتحمت  -
 .االحتالل

محمد " وسلمت الشاب "عطا ضرغام"اقتحمت قوات االحتالل منزل المواطن  -
ً تبليغا لمقابلة مخابراتها وذلك بعد اقتحامها لبلدة قطنة شمال "علي ضرغام

 .القدس غرب 

 بعد اقتحام منزله في بلدة "علي أبو سبيتان"اعتقلت قوات االحتالل المسن  -
  .الطور

  

٢٣/٥/٢٠١٦  

 االثنين، اقتحامات ، اليوم"يهودا غليك"قاد الحاخام اليهودي المتطرف  -
استفزازية جديدة للمسجد األقصى المبارك بحراسة مشددة من عناصر 

" غليك"المخابرات وعناصر الوحدات الخاصة، فيما تصدى المصلون لجولة 
  .بهتافات التكبير االحتجاجية

أنه ربما يكون االقتحام األخير له، : خالل اقتحامه لألقصى" غليك"وقال  -
قع أن يؤدي اليوم طقوس دخوله إلى برلمان االحتالل خاصة أنه من المتو

  ".يعالون"ًخلفا لوزير الحرب المستقيل " الكنيست"
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 بعد اقتحام "آدم محمود" و"احمد أبو الحمص"اعتقلت قوات االحتالل الشابين  -
 .منزليهما في بلدة العيساوية

ة في منطق "شارع االنبياء"هدمت جرافات تابعة لبلدية في القدس مصلى  -
 .المصرارة

 عند حاجز "سوسن منصور" الفتاة الفلسطينية  برصاصها قوات االحتاللقتلت -
  .العسكري شمال القدس" رأس بدو"

  

٢٤/٥/٢٠١٦   

هدمت جرافات االحتالل منزال قيد االنشاء واسوار وممتلكات شخصية داخل  -
 .أرض في حي الظهرة ببلدة العيساوية

 بعد اقتحام بيتها ومصادرة "تانسوزان ابو سبي"اعتقلت قوات االحتالل  -
 من بلدة "رمزي صالح الدين"كما اعتقلت الشاب .  في بلدة الطور فيهكمبيوتر

 .حزما

اقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد األقصى بحماية من شرطة  -
  .االحتالل

  

٢٥/٥/٢٠١٦  

د اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم األربعاء، المسج -
ٍاألقصى من جهة باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل 

فيما واصلت قوات االحتالل إجراءاتها المشددة بحق الشبان والنساء  .الخاصة
واحتجاز بطاقاتهم الشخصية عند بوابات المسجد المبارك خالل دخولهم 

  .للمسجد



       
٢٦٨

للمسجد األقصى " جتياحاال"دعت منظمات الهيكل إلى اقتحامات واسعة تشبه  -
في يوم ضم الشطر الشرقي من مدينة القدس وتوحيدها كعاصمة لدولة 

وحددت الدعوات  .االحتالل، والتي تصادف الخامس من الشهر القادم
المشتركة لهذه المنظمات ساعات االقتحام المقررة للمسجد المبارك، ولفتت 

  .ي هذا اليومإلى تفاهمات مع شرطة االحتالل لتسهيل فعالياتها ف

 بعد اقتحام بلدة "شادي محسن"و "داوود عياد"اعتقلت قوات االحتالل الشابين  -
 . من العيساوية"نسيم عواد"أبو ديس و

تعليماته بوقف إعادة " غلعاد اردان"اصدر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي  -
 لم تلتزم باالتفاق" عالء جمل"جثامين شهداء القدس بزعم أن عائلة الشهيد 

ًالمبرم معها بتشييع جثمانه بجضور أربعين شخصا فقط وعلى خلفية ما 
  .الذي رافق تشييعه" التحريض والتبجيل"أسماه 

  

٢٦/٥/٢٠١٦  

 )٣٦ ("جميل العباسي"سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، المواطن المقدسي  -
ه ًمود ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، قرارا بإبعادا من حي راس العًعاما

أمس إلى مركز بعد أن استدعاه  .عن المسجد األقصى لمدة ثالثة أشهر
ه قرار تّفي باب الخليل بالقدس القديمة، وسلم" القشلة"تحقيق واعتقال 

  .اإلبعاد

جدد المستوطنون اليهود، بعد ظهر اليوم الخميس، اقتحامهم للمسجد األقصى  -
ة معززة ومشددة من المبارك، ونفذوا جوالت استفزازية في المسجد، بحماي

االقتحامات من باب وتمت  .عناصر الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل
المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ووسط هتافات التكبير االحتجاجية 

  .التي صدحت بها حناجر المصلين
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البلدة القديمة من القدس المحتلة، أجواء مشحونة بالتوتر، بسبب شهدت  -
الذي تنظمه بلدية االحتالل في القدس " مهرجان األنوار"سمى فعاليات ما ي

شددت قوات االحتالل إجراءاتها في المدينة  وقد .بمشاركات عالمية واسعة
المقدسة، وعززت انتشارها وسط المدينة بسبب المهرجان، وأوقفت الشبان 
 للتدقيق ببطاقاتهم الشخصية وتفتيشهم بأساليب مهينة واستفزازية، خاصة في

  .منطقة باب العامود

كما اعتقلت .  على حاجز الكونتينر شرق القدسًاعتقلت قوات االحتالل شابا -
 .ًاعام) 18( "والء عبد الناصر عبيد"الشابة 

مسعود "تلقى رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست اإلسرائيلي النائب  -
وبات ينص بفرض عق" يولي ادلشتاين"رسالة تهديد من رئيس الكنيست " غنايم

عليها نظام الكنيست المعدل منذ ستة أشهر في حال دخل أحد النواب العرب 
  .إلى المسجد األقصى المبارك

  

٢٧/٥/٢٠١٦  

نصبت قوات االحتالل اليوم الجمعة متاريس حديدية على بوابات المسجد  -
المبارك، ودققت في بطاقات الشبان، واحتجزت العشرات منها على البوابات 

  .الل دخولهم للمسجدالرئيسية خ

  . من العيساوية"محمد عالء درباس"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -

  

٢٨/٥/٢٠١٦  

 "وائل أبو عبيدة "موظفالاعتقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم السبت،  -
يعمل في وحدة اإلطفاء داخل المسجد األقصى الذي بدائرة األوقاف اإلسالمية 

ٍ مركز تابع لشرطة االحتالل في منطقة باب بعد استدعائه إلى، المبارك
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األسباط في القدس القديمة للتحقيق معه، وعند وصوله هناك تم اختطافه 
  .، واقتياده بسيارة عسكرية إلى مركز تحقيق في المدينة المقدسةًاواعتقاله فور

 . من بلدة سلوان"عاهد العباسي"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -

 أجزاء من منزله في بلدة سلوان بحجة "نس أبو تايهمحمد يو"هدم المواطن  -
 .ً، بناء على طلب سلطات االحتاللالبناء دون ترخيص

 في بلدة سلوان "توفيق ابو تايه"اقتحمت قوات االحتالل منزل المواطن  -
 ."عالء" نجله واعتقلت

داهمت بلدية االحتالل منطقة عين اللوزة في سلوان وسلمت اخطارات هدم  -
  . المنازلبعضألصحاب 

  

٢٩/٥/٢٠١٦  

ّجدد المستوطنون، اليوم األحد، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من باب  -
 .المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة

وتصدى المصلون وطالب حلقات العلم للمستوطنين خالل جوالتهم االستفزازية 
جية؛ فيما واصلت قوات االحتالل سياسة باألقصى بهتافات التكبير االحتجا

عززت  وقد .احتجاز بطاقات الشبان والنساء خالل دخولهم لألقصى المبارك
قوات االحتالل انتشارها وسط القدس المحتلة، خاصة في محيط البلدة القديمة 
ّوداخلها؛ كما سيرت دوريات راجلة، ومحمولة، وخيالة في الشوارع والطرقات 

 من الفتية والشبان ًبة من سور القدس التاريخي، وأوقفت عدداالمحاذية والقري
  .لتفتيشهم

تجدر اإلشارة إلى أن القدس القديمة تخضع منذ عدة أسابيع لحصار عسكري  -
  .مشدد، تسبب بشل الحركة التجارية في أسواق القدس التاريخية
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٣٠/٥/٢٠١٦   

  العامود وسط  من منطقة باب "ممدوح عيسى"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
  .القدس

  

٣١/٥/٢٠١٦  

للمسجد ّجددت عصابات المستوطنين اليهودية، اليوم الثالثاء، اقتحامها  -
األقصى المبارك، من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وبحراسة 

جوالت ونفذ المقتحمون  .معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة
 بالساحة ًا من باب المغاربة، مرورتبدأ استفزازية في رحاب المسجد المبارك،

لمرواني واالستراحة في  بالقرب من المصلى اًااألمامية للمصلى القبلي، ومرور
 إلى شروحات من مرشدين حول واستمعوا؛ "المغلق"منطقة باب الرحمة 

 قوات تصلاوفيما ُأسطورة وخرافة الهيكل المزعوم مكان المسجد األقصى، 
االحتالل احتجاز بطاقات النساء والشبان على البوابات الرئيسية خالل دخولهم 

  .إلى المسجد األقصى

" اتحاد منظمات الهيكل"الجماعات المنضوية في إطار كثفت المنظمات و -
ٍ أنصارها إلى أوسع مشاركة في اقتحامات جماعية للمسجد  دعوةالمزعوم

 الستكمال ٤٩مناسبة الذكرى الـ باألقصى المبارك، وتنظيم االحتفاالت فيه 
احتالل القدس والمسجد األقصى، وذلك عشية حلول شهر رمضان المبارك 

 لطالب الجامعات العبرية، هاوخصصت هذه المنظمات دعوات .األحد القادم
، وحثتهم على "حيفا"، و"التخنيون"، و"بار ايالن"، و"تل أبيب"جامعات : مثل

المشاركة في االقتحامات، الفتة إلى توفير المواصالت من جامعاتهم 
كرت منظمات الهيكل أن االقتحام للمسجد  وذ.ومعاهدهم إلى القدس واألقصى

 ١١:٠٠ والساعة ٧:٣٠ى سيتم في ساعات الصباح ما بين الساعة األقص
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 ١٣:٣٠، وفترة ما بعد الظهر ما بين الساعات )بتوقيت القدس المحلي(
  .١٤:٣٠والساعة 

خ الشهيدة أ ً عاما)٢٢( "محمد منصور"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
. منزلهم  بعد تخريب محتويات"محمد وابراهيم" واوالد خالتها "سوسن منصور"

عبداهللا أبو "والشبان . من مخيم قلنديا" ةمحمد عود"كما اعتقلت الشاب 
ايهاب "و، "شادي خويص"و، "كفاح ابو الهوى"و، "محمد أبو غنام"و، "غنام

، "محمد ابو الهوى"و، "محمد ابو سبيتان"و، "مجدي الصياد"و، "الهدرة
معاذ "و، "الهوىمنتصر ابو "و، "محمد خضر ابو الهوى"و، "محمد الهدرة"و

، "جواد ابو سبيتان"و، "محمد ناصر ابو الهوى"و، "اسامة ابو غنام"و، "الصياد
 ،"ساك ابو الهوى"، و"عبداهللا ابو الهوى"و، "محمد الصياد"و، "احمد جيوسي"و
 ."نعيمة القيراوي" من بلدة الطور والمسنة "محمد ابو الفي"و

  وزوجها للتحقيق"لحلوانيهنادي ا"استدعت مخابرات االحتالل المقدسية  -
 . في مركز المسكوبية في القدسمعهما

  

١/٦/٢٠١٦  

اقتحمت اليوم األربعاء، مجموعات متطرفة من المستوطنين، تحرسها قوة  -
معززة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة، المسجد األقصى من باب 

تصدى لهم المغاربة، ونفذت جوالت استفزازية بمرافق المسجد المبارك؛ فيما 
  .المصلون بهتافات التكبير االحتجاجية ضد اقتحام األقصى

ًأصدرت بلدية االحتالل في القدس، قرارا إداريا -  يقضي بوقف األعمال التي تقوم ً
بها طواقم تابعة لدائرة أوقاف القدس، إلنشاء وحدات وضوء وحمامات بجانب 

أحد أبواب (ة ٍالمسجد األقصى، في موقع وقف إسالمي بجانب باب الغوانم
إن قرار : وقالت مصادر صحافية اسرائيلية اليوم األربعاء ).األقصى المبارك
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 بعد جلسة "بنيامين نتنياهو"الوقف جاء بتوجيه من رئيس حكومة االحتالل 
طارئة عقدت في مكتبه أمس، بمشاركة أطراف عدة، منها سلطة آثار 

وزير زراعة االحتالل وقد أيد  .االحتالل، والبلدية العبرية في المدينة المقدسة
ًاألمر الصادر، وحث على متابعة تطبيقه ميدانيا بمنع " أوري أريئيل"المتطرف 

 .األعمال المذكورة

 على أحد الحواجز "احمد جابر"اعتقلت قوات االحتالل المصور الصحفي  -
  .العسكرية بذريعة العثور بحوزته على سكين داخل السيارة التي كان يستقلها

  

٢/٦/٢٠١٦  

المتطرفة، " طالب ألجل الهيكل"اقتحم مستوطنون، ومجموعات من منظمة  -
اليوم الخميس، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة معززة 

 .ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة، والتدخل السريع بشرطة االحتالل
ا تصدى ونفذت هذه المجموعات جوالت استفزازية في المسجد المبارك؛ فيم

  .المصلون لهذه االقتحامات والجوالت، بهتافات التكبير االحتجاجية

 ٨٥٠أن حكومة االحتالل ستخصص " ريشت بيت"ذكرت اإلذاعة العبرية  -
  .مليون شيقل لرفع وتيرة التهويد لمدينة القدس المحتلة

  

٣/٦/٢٠١٦   

 . من امام مستشفى المقاصدًاعتقلت قوات خاصة من جيش االحتالل شابا -

  . خروجه من المسجد األقصىءاعتدت شرطة االحتالل على شاب مقدسي اثنا -

- ٤/٦/٢٠١٦  

منظمات الهيكل المزعوم، دعواتها من  منظمة ٢٧ضاعفت أكثر من  -
للمستوطنين للمشاركة في اقتحامات جماعية واسعة للمسجد األقصى المبارك، 
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 .م١٩٦٧يوم غد األحد، في ذكرى احتالل ما تبقى من مدينة القدس عام 
وأرفقت المنظمات المتطرفة بدعواتها عبر مواقع التواصل االجتماعي ومواقعها 

بينها وبين " تفاهمات"ولفتت إلى ". يوم توحيد القدس"االعالمية، برنامج 
شرطة االحتالل لتسهيل اقتحامات األقصى دون تواجد فلسطيني بداخله، فضال 

  .الجوالت برحابهعن تأمين حمايتهم وحراستهم خالل االقتحامات و

تعتزم مؤسسات ومنظمات االحتالل تنظيم مسيرة األعالم، والتي تنطلق من  -
باحة باب العامود وتخترق شوارع البلدة القديمة، وترافقها عادة اعتداءات 

  .على المقدسيين

  .شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت في بلدة الطور في القدس المحتلة -

  

٥/٦/٢٠١٦  

اقتحامات " يهودا غليك"ت اإلسرائيلي والحاخام المتطرف نظم عضو الكنيس -
 عبر مجموعات متتالية تتمالمستوطنين للمسجد األقصى المبارك، والتي 

وبحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة 
حراس األقصى والمصلين أكثر من محاولة للمستوطنين  وقد أحبط .االحتالل
وس وصلوات تلمودية في األقصى، واضطرت شرطة االحتالل إلى بأداء طق

  .إخراج مستوطن بعد توقيفه من حراس المسجد

استباحت عصابات المستوطنين، مساء اليوم األحد، البلدة القديمة من القدس  -
بمسيرة عنصرية حاشدة انطلقت من الشطر الغربي من القدس المحتلة، 

 الحتالل ٤٩ الذكرى الـالمسيرة بمناسبة  وتمت .وانتهت بباحة حائط البراق
 شرق مدينة القدس المحتلة، وتمركزت المسيرة في باحة باب العامود، وشرع

بأداء رقصات صاخبة وهم يرفعون أعالم االحتالل، المشاركون في المسيرة 
وسط هتافات عنصرية دعت إلى قتل العرب وهدم األقصى وبناء الهيكل 
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ًلمستوطنون قمصانا حملت كتابات وشعارات دى اوارت .المزعوم على أنقاضه
  ".التهجير للفلسطينيين اآلن"، و"ّحرروا جبل الهيكل"عنصرية منها 

قوات االحتالل العديد من شوارع مدينة القدس الرئيسية بسواتر حديدية أغلقت  -
لتأمين مسيرة المستوطنين، ودفعت بتعزيزات عسكرية وشرطية إضافية إلى 

دتها القديمة ومحيطها، وطلبت شرطة االحتالل من أصحاب وسط المدينة وبل
المحال التجارية في سوق القطانين إغالق محالهم لتجنب اعتداءات 

  .المستوطنين

أفنان وأنهار "أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم األحد، الفتاتين  -
 خالل خروجهما من ًا يوم١٥، عن المسجد األقصى لمدة "يوسف الباز

، وأخضعتهما للتحقيق لعدة "المجلس"المسجد األقصى من جهة باب الناظر 
في باب الخليل بالقدس القديمة، قبل أن تخلي " القشلة"ساعات بمركز 

  .سبيلهما بشرط اإلبعاد عن األقصى

  

٦/٦/٢٠١٦  

 .اقتحم مستوطنون ساحات المسجد االقصى بحماية من شرطة االحتالل -

اإلسرائيلية في بلدية القدس المحتلة على " ناءالتخطيط والب"صادقت لجنة  -
إحالل المستوطنين مكان المواطنين الفلسطينيين المهدمة بيوتهم، وتمت 
الموافقة على هدم بيوت فلسطينية واعطاء مكانها للمستوطنين في قلب حي 

 .سلوان

  

٧/٦/٢٠١٦  

سمحت شرطة االحتالل لعدد من المستوطنين باقتحام المسجد األقصى من  -
عدد المستوطنين  .شهر رمضان الكريملباب المغاربة، وذلك لليوم الثاني 
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الذين اقتحموا األقصى اليوم محدود؛ بسبب التواجد الكبير والتدفق المتواصل 
للمصلين على المسجد األقصى وانتشارهم في أرجائه منذ ساعات الصباح 

  .األولى من اليوم

  

٨/٦/٢٠١٦  

ء، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من باب اليوم األربعا ّجدد مستوطنون، -
المغاربة، بحراسة معززة من شرطة االحتالل الخاصة، وتصدى المصلون 
بهتافات التكبير االحتجاجية لهذه االقتحامات، وجوالت المستوطنين 

  .االستفزازية

لؤي أبو "تابعة لشرطة االحتالل السائق ) تراكتورون(دهست سيارة كهربائية  -
ًخالل تواجده على رأس عمله، بينما كان واقفا في الطريق بين بابي  "السعد

  .السلسلة، والقطانين في األقصى

، إلى "طالب من أجل الهيكل"في مقدمتها و" الهيكل المزعوم"دعت منظمات  -
مناسبة اقتراب ما يسمى بٍاقتحامات واسعة للمسجد األقصى يوم غد الخميس، 

ونشرت هذه  .، الذي يحل األحد المقبل)رياألسابيع العب" (الشفوعوت"عيد 
المنظمات عبر مواقعها اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماعي التابعة لها 

ام "، ولجان طالبية أخرى مثل "طالب من أجل الهيكل"دعوة باسم منظمة 
، "ترتسو، ولفي، وحيروت، وطالب جامعة بن غوريون في بئر السبع

أن الفعالية المذكورة ستتضمن "ذكر اإلعالن و .للمشاركة في اقتحام األقصى
" جبل الهيكل"اقتحاما للمسجد، ثم اجتماعا يتخلله محاضرة عن أهمية 

  .المزعوم، وأهمية تنظيم فعاليات اقتحامه
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. اعتقلت قوات االحتالل فتاة قرب باب المجلس احد أبواب المسجد األقصى -
 من بلدة "حمد فرعونأحمد وم" والشقيقين "نور طاهر"كما اعتقلت الشاب 

 .العيزرية

خالل لقاء في قناة الكنيست بمناسبة " دافيد الو"دعا الحاخام اإلسرائيلي  -
وقيادات دينية وسياسية يهودية إلى بناء " الشفوعوت االسابيع"اقتراب عيد 

الهيكل المزعوم من جديد على حساب المسجد األقصى معربين عن تمنياتهم 
 .كنبحدوث ذلك في اسرع وقت مم

 وحدة سكنية استيطانية ٨٢صادقت بلدية االحتالل في القدس على بناء  -
  .شمالي القدس المحتلة

  

٩/٦/٢٠١٦  

 الحارس في المسجد اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس -
 من منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وتم "عرفات نجيب"، األقصى

  .راكز التوقيف والتحقيق في المدينة إلى أحد م"نجيب"نقل الشاب 

واصلت عصابات المستوطنين اليوم الخميس، اقتحاماتها االستفزازية للمسجد  -
األقصى المبارك وسط تواجد كبير للمواطنين، الذين تصدوا لهذه االقتحامات 

  .وجوالت المستوطنين بهتافات التكبير االحتجاجية

شاحنات نقل وجبات االفطار إلى منعت شرطة االحتالل، مساء اليوم، إدخال  -
 ٤مقدمة من ،  آالف وجبة إفطار٦المسجد األقصى المبارك كانت تحمل نحو 

ًمؤسسات، حيث نصبت الشرطة اإلسرائيلية حاجزا عند باب األسباط ومنعت 
  .إدخالها

كما اعتقلت .  من باب العامود"خالد سكافي"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
 .جزت بطاقتي حارسين آخرين عند باب األسباطأحد حراس االقصى واحت
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اغلقت قوات االحتالل األبواب الخلفية للمرافق الصحية قرب باب الغوانمة،  -
 .والتي كان من المفترض افتتاحها خالل شهر رمضان

ً قرارا باالبعاد عن المسجد "علي محمد سرور"ّسلمت شرطة االحتالل المسن  -
 . اشهر٣االقصى لمدة 

  

١٠/٦/٢٠١٦  

قوات االحتالل قدوم المصلين من قطاع غزة للصالة في المسجد منعت  -
األقصى، كما عرقلت عمل سيارات اإلسعاف وطواقمها من المسعفين في البلدة 

  .القديمة والمسجد األقصى ومحيطه

كما .  بالقرب من باب المجلس"شادي النتشة"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
كما . المسجد  من أحد أبواب "رباتيأشرف الش"اعتقلت موظف االوقاف 

 .اعتقلت شابين من حزما

منعت قوات االحتالل دخول متطوعي الدفاع المدني بالزي الرسمي إلى  -
عرقلت عمل طواقم الهالل األحمر لحظة إسعاف حالة  و.المسجد االقصى 

مرضية في باب العامود، ومنعت دخول أحد الطواقم لمنطقة باب األسباط 
 .أخرى في المسجد األقصىإلسعاف حالة 

  .اقتحمت قوات االحتالل مخرطة وصادرت محتوياتها في بلدة العيزرية -

  

١١/٦/٢٠١٦  

 ااعتقلت قوات االحتالل شابين من منطقة باب العامود بعد االعتداء عليهم -
 من داخل البلدة "أحمد أبو صبيح" و"أحمد الباسطي"كما اعتقلت . بالضرب

 .ته عند حائط البراق برفقة والدًالقديمة وطفال

 . ساحات المسجد االقصى بحماية من شرطة االحتاللًاقتحم ثالثون مستوطنا -
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صادقت حكومة االحتالل على مخططين استيطانيين في القدس المحتلة وهما  -
 وحدة ١٥٠وبناء " رمات شلومو" وحدة استيطانية بمستوطنة ٨٢بناء 

 ".غيلو"استيطانية على سفح مستوطنة 

 .االحتالل ادخال وجبة السحور للمعتكفين داخل المسجد االقصىمنعت شرطة  -

  

١٢/٦/٢٠١٦  

ّجدد مستوطنون صباح اليوم األحد، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من  -
باب المغاربة، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل 

 .في باحاتهاإلسرائيلي، في محاولة منهم إلقامة طقوس وشعائر تلمودية 
الهيكل "وتأتي اقتحامات المستوطنين استجابة لدعوة ائتالف منظمات 

، عبر مواقعها االعالمية ومواقع التواصل االجتماعي التابعة لها "المزعوم
  .العبري" الشفوعوت" بما يسمى عيد ًاحتفاء

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة من الموظفين التابعين لألوقاف من  -
 من "موسى الدباغ"، و"محمد الرويضي": ن عملهم داخل األقصى، وهممكا

؛ واقتادتهم إلى أحد مراكز "حمزة نمر"لجنة اإلعمار؛ ومن قسم الحراسة، 
  .التحقيق واالعتقال في القدس المحتلة

 بعد اقتحام "علي عويسات" و"شادي عويسات"اعتقلت قوات االحتالل الشابين  -
يوسف " كما اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت ،خر اًاوشاب، بلدة جبل المكبر

 .  من البلدة القديمة"العدوين

للمرة  في باحات المسجد األقصى ادخلت شرطة االحتالل سيارة شرطة صغيرة -
 .١٩٦٧الثانية خالل اسبوع في سابقة لم تحدث منذ 

  . مركبة لألهالي في بلدة سلوان٢٠ألحق مستوطنون الضرر بـ  -
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١٣/٦/٢٠١٦  

ت عصابات المستوطنين اليهودية، دون مراعاة لحرمة المسجد وشهر واصل -
رمضان الكريم، اليوم اإلثنين، اقتحاماتها للمسجد األقصى المبارك، بحماية 

اقتحامات المستوطنين عبر مجموعات متتالية وتمت  .شرطة االحتالل الخاصة
المصلين ٍمن باب المغاربة، ووسط هتافات تكبير احتجاجية تصدح بها حناجر 

  .في األقصى ضد هذه االقتحامات

 .صادرت شرطة االحتالل بسطة لمواطن مقدسي في شارع نابلس -

  

١٤/٦/٢٠١٦  

اليوم الثالثاء، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، وسط ، ّجدد مستوطنون -
محمود "األقصى  أجواء شديدة التوتر، في وقت جرى فيه اعتقال أحد حراس

واطنين آخرين بحجة ازعاج المستوطنين خالل إلى جانب م" أبو رميلة
اقتحامات المستوطنين تمت عبر بوابة المغاربة،  .اقتحاماتهم للمسجد المبارك

وبحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة، وغالبيتهم يرتدون 
لباسهم التلمودي، فيما حرص عدد كبير منهم على اقتحام األقصى وهم حفاة 

، في حين أحبط حراس األقصى ومصلون عدة محاوالت "ديتقليد تلمو"وهو 
 .إلقامة طقوس وصلوات تلمودية برحابه

  

١٥/٦/٢٠١٦  

صادقت لجنة التنظيم والبناء المحلية التابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي في  -
القدس، اليوم األربعاء، على خطة إلقامة مبنى استيطاني جديد في حي بطن 

لفتت و .في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصىالحارة الوسطى / الهوى
 ١٠ إلى أن المبنى االستيطاني يتكون من ثالثة طوابق تضم  العبريةالمصادر
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بيت "شقق سكنية، وسيقام بالقرب من البؤرة االستيطانية المعروفة باسم 
  .التي استولى عليها المستوطنون قبل سنوات" جونثان

 قطعة األرض المنوي البناء ٢٠٠٥يذكر أن سلطات االحتالل باعت عام  -
االستيطانية المعروفة بنشاطها االستيطاني " عطيرت كوهانيم"عليها لجمعية 

  .الواسع في مدينة القدس

شهد المسجد األقصى المبارك، منذ ساعات صباح اليوم األربعاء، اقتحامات  -
جديدة لعصابات المستوطنين، على شكل مجموعات صغيرة ومتوالية، من جهة 

تصدى قد و .ب المغاربة، برفقة حراسات معززة من شرطة االحتالل الخاصةبا
المصلون لهذه االقتحامات بهتافات التكبير االحتجاجية؛ حيث تجري هذه 
االقتحامات وسط تواجد عدد كبير من المصلين في كافة أرجاء المسجد 

 .المبارك

  

١٦/٦/٢٠١٦  

م للمسجد األقصى صباح اليوم الخميس، اقتحامه استأنف مستوطنون، -
المبارك، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة 

اقتحامات المستوطنين تواصلت من باب المغاربة، بمجموعات  .االحتالل
ًصغيرة ومتتالية، تضم عددا من المتطرفين؛ في حين تصدى المصلون لهذه 

  .االقتحامات، بهتافات التكبير االحتجاجية

  

١٧/٦/٢٠١٦  

 من عناصر وحداته الخاصة والتدخل السريع ًدفع االحتالل بتعزيزات كبيرة جدا -
 وشوارعها وطرقاتها، ونشر  القدسإلى مدينة" حرس الحدود" وما يسمى بـ
 في شوارع وأسواق وأزقة وحارات القدس  ومحمولة وخيالةدوريات راجلة
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قريبة من سور القدس القديمة ومحيط بوابات األقصى، والطرقات المحاذية وال
ًالتاريخي، فضال عن إطالق منطاد راداري استخباري ومروحية في سماء 

  .المدينة لمراقبة المصلين

 ًأغلقت قوات االحتالل محيط البلدة القديمة أمام مركبات المواطنين، وتحديدا -
في المنطقة الممتدة من حي واد الجوز والشيخ جراح وراس العامود ومنطقة 

ود وشارع السلطان سليمان وشارع طريق نابلس، وباب الساهرة باب العام
  .وحي المصرارة

اعتقلت قوات االحتالل فتاة من امام باب الساهرة، وأخرى من حاجز قلنديا،  -
محمد " كما استدعت المخابرات الشاب ،كما اعتقلت ثالثة شبان من العيساوية

  . للتحقيق من سلوان"العباسي

  

١٨/٦/٢٠١٦  

 . ساحات المسجد األقصى بحماية من شرطة االحتاللًستوطنا م٦٥اقتحم  -

  

١٩/٦/٢٠١٦  

استأنفت عصابات المستوطنين اليهودية، اليوم األحد، اقتحاماتها للمسجد  -
األقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من شرطة 

طقوس  من المستوطنين أداء  وقد حاول عدد.االحتالل اإلسرائيلي الخاصة
تلمودية في األقصى، إال أن هتافات التكبير االحتجاجية التي صدحت بها 

  .حناجر مصلين حالت دون ذلك

لجأ عدد من المستوطنين إلى اقتحام األقصى حفاة، ومالمسة جدرانه،  -
  .واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد األقصى
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ي، مساء اليوم األحد، مسؤول ملف أبعدت سلطات االحتالل االسرائيل -
 عن المسجد األقصى "عوض الساليمة"المقدسات في حركة فتح إقليم القدس 

  .المبارك مدة شهرين دون السماح له بالدفاع عن نفسه

اقتحام منزلها في بلدة   بعد"صباح فرعون"اعتقلت قوات االحتالل السيدة  -
 من منزله "خديجة خويص"كما اعتقلت زوج المعلمة في األقصى . العيزرية

 .أجهزة الكترونيةمنه  وصادرت ًفي البيت خرابا  عاثت وقد

 على ازالة سبيل مياه في حي القرمي "حشيمة"اجبرت شرطة االحتالل عائلة  -
  .بالقدس المحتلة

  

٢٠/٦/٢٠١٦  

ّاقتحمت مجموعات من المستوطنين، وجنود االحتالل بلباسهم وزيهم  -
لمسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسات العسكري، اليوم اإلثنين، ا

مرشدون عسكريون شروحات لجنود االحتالل وقدم . أمنية مشددة ومعززة
خالل جوالتهم االستفزازية والمشبوهة لألقصى؛ في حين تصدى المصلون 

  .لهذه االقتحامات، بهتافات التكبير االحتجاجية

 في بلدة سلوان واخطرته "العباسيخالد "داهمت قوات االحتالل منزل المقدسي  -
 .بهدمه خالل ايام

حركة إنقاذ القدس "قامت حركة يهودية صهيونية متطرفة اطلق عليها اسم  -
 ألف ٢٠٠ببث فيلم دعائي على موقعها اإللكتروني يروج لطرد نحو " اليهودية

فلسطيني من مدينة القدس الشرقية المحتلة، وسحب الهويات الزرقاء التي 
 .بحوزتهم
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٢١/٦/٢٠١٦  

ّكشف النقاب اليوم الثالثاء، عن حفريات سرية تنفذها سلطات االحتالل  - ُ
اإلسرائيلي حول وأسفل المسجد األقصى، دون توفر صورة واضحة أو حتى 
نشر صورة فوتوغرافية، أو مقطع فيديو عن هذه الحفريات السرية، حيث يمنع 

نت مصادر عبرية تحدثت وكا .فيها التصوير وهي مغلقة أمام الجمهور العام
ًمؤخرا عن حفريات تجريها سلطات االحتالل في محيط المسجد األقصى 

كما زعمت تقارير . والقدس القديمة وفي جوارها، وبالذات في بلدة سلوان
عبرية، عما يشبه تكوين مدينة يهودية تحت األرض تمتد من وسط بلدة 

ى وأسفل البلدة القديمة ًسلوان جنوبا وتخترق الجدار الغربي للمسجد األقص
في القدس المحتلة، وتمر أسفل المدرسة العمرية في الجهة الشمالية من 
ًاألقصى، وتصل إلى منطقة باب العامود، وتحديدا إلى مغارة الكتان شمال 

 في نسختها المطبوعة "هآرتس"وفي تقرير موسع لصحيفة  .القدس القديمة
ريات بأن القدس تتوسع وتتمدد تحت  واقع الحف"غرينبرغ"واإللكترونية، وصف 

األرض ويستطيع الشخص التجول لمئات األمتار في عمقها، عبر أنفاق 
وأقبية وكهوف وقنوات وعيون؛ بينما تنتظر في أدراج المخططين وعلماء 

وأكد التقرير . اآلثار برامج ومخططات للتوسيع بشكل كبير في هذا المجال
ن ضمنها، حفريات في وسط بلدة تفاصيل عن بعض الحفريات السرية، م

سلوان يتم الدخول اليها تحت األرض عن طريق باب حديدي، والذي يصل إلى 
داخل نفق قصير تتفرع عنه إلى عدة غرف وقاعات؛ حيث الموقع مغلق أمام 
الجمهور العام، هذا الموقع كشف عن سلسلة من التحصينات والقنوات 

ُأنه يحفر في هذه " هآرتس"وأورد تقرير  .المائية من الفترة الكنعانية بالذات
ًاأليام نفق طويل وعريض جدا، وسيتم خالل سنوات حفر مساره ليمتد على 

 متر من عين سلوان حتى حائط البراق، وسيكون عرض النفق ٧٠٠طول 
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ُ متر تضاف إليه شبكة إضاءة والفتات توجيه ومنصات عرض على ٧,٥
 تحت األرض يخترق سور القدس جانبيه، والذي سيصل إلى باب تاسع جديد

التاريخي من الجهة الجنوبية، في حين يتيح استكمال هذا النفق المسير من 
ًتحت سلوان إلى البراق، ذهابا وايابا، والذي سيكون بمثابة الشارع السريع  ُٕ

  ).اوتوستراد(تحت األرض في القدس 

لقاعة  بأنه في حفريات أسفل وقف حمام العين وا"هآرتس"وأفاد تقرير  -
أجريت خاللها، حفريات " أقصى شارع الواد في القدس القديمة"المملوكية 

واسعة كشفت عن أبنية ضخمة في عمق األرض خالل السنوات األخيرة ترتبط 
بشبكة أنفاق الجدار الغربي، لكن هذه الحفريات مغلقة أمام الجمهور العام 

ا صعوبة إدارة حركة سالمة وأمان الجمهور، ومنه" ألسباب منها ما يتعلق بـ
  ".زوار في عمق كبير كهذا

ُاقتحمت مجموعة من جنود االحتالل، بلباسها وزيها العسكري، المصلى القبلي  -
في المسجد األقصى المبارك وسط حالة من الغضب الشعبي، الذي ترجمه 

جاءت هذه االقتحامات و .معتكفون في المصلى بهتافات تكبير احتجاجية
ات متجددة لعصابات المستوطنين للمسجد المبارك من باب  مع اقتحامًتزامنا

  .المغاربة، وبحراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة

 من "وديع أبو الحمص" و"صائب درباس" :اعتقلت قوات االحتالل الشابين -
محمد أبو " و"محمد شريفة" :كما اعتقلت الشابين. مدخل بلدة العيساوية

  . من باب حطة"فرحة

  

٢٢/٦/٢٠١٦  

استأنف مستوطنون اليوم األربعاء، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، على  -
شكل مجموعات صغيرة، ومتتالية، بمرافقة حراسات معززة من عناصر الوحدات 
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ًبالتزامن مع ذلك، طرد حراس األقصى حاخاما، الخاصة بشرطة االحتالل ّ 
ة داخل باحاته، وسلموهما  وحفيده، حاوال أداء صلوات وطقوس تلموديًيهوديا

  .لشرطة االحتالل، وسط هتافات التكبير االحتجاجية من قبل المصلين

ً من منزله كما اعتقلت عددا "يحيى دنديس"اعتقلت قوات االحتالل المقدسي  -
تامر "، و"عبد أبو صايمة" و،"محمد نادر" و،"تامر محارب": من الشبان

  ."مازن محيسن" والشاب ،"درويش

  

٢٣/٦/٢٠١٦  

استأنف مستوطنون، اليوم الخميس، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من  -
، )اإلزار األبيض(باب المغاربة بمجموعات صغيرة، وبلباس الزي التلمودي 

ونفذوا جوالت استفزازية في المسجد، تصدى لها المصلون بهتافات التكبير 
سريع حماية وتولت عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل ال .االحتجاجية

  .وحراسة المستوطنين، خالل اقتحاماتهم وجوالتهم المشبوهة في المسجد

اقتحمت قوات االحتالل منزل المقدسي المختص في شؤون القدس الدكتور  -
زينة " بتجديد منع السفر خارج البالد له ولزوجته ً وسلمته قرارا"جمال عمرو"

 . لخمسة أشهر اضافية"عمرو

 "هنادي الحلواني"المعلمة في المسجد األقصى استدعت قوات االحتالل  -
  .للتحقيق معها

  

٢٤/٦/٢٠١٦  

أغلقت شرطة االحتالل محيط البلدة القديمة بالكامل أمام المركبات الشخصية،  -
ً من أحياء الشيخ جراح وواد الجوز والصوانة وراس العامود، وصوال إلى ًبدء

 إلى أن قوات االحتالل تجدر االشارة و.باب األسباط وحي المصرارة التجاري
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كانت أعلنت الليلة الماضية عن إجراءاتها المشددة في القدس عشية الجمعة 
، ونشرت اآلالف من عناصرها في المدينة  من شهر رمضان المباركالثالثة

ّووسطها وعلى مداخل القدس القديمة، وسيرت دوريات راجلة ومحمولة 
ت دوريات راجلة في شوارع وخيالة في شوارع وطرقات المدينة، فيما نشر

 وطرقات وأسواق القدس التاريخية المفضية إلى المسجد األقصى

  

٢٥/٦/٢٠١٦   

كما اعتقلت الشاب . ربعة شبان قرب حاجز قلندياأاعتقلت شرطة االحتالل  -
 . بتهمة تنظيم فعالية وطنية دون ترخيص"بشار المشني"

مراسيم زواجه في " نيولي إدلشطاي"عقد رئيس الكنيست األسبق اإلسرائيلي  -
عدة محطات في بلدة القدس القديمة منها سطح كنيس مقابل المسجد 
األقصى وفي قاعة وقف حمام العين بالقرب من الجدار الغربي للمسجد 

 .األقصى

قررت شرطة االحتالل اإلسرائيلي عدم السماح للفلسطينيين في القدس  -
أو القرى بالقدس الشرقية الشرقية المحتلة بدفن الشهداء في مدافن األحياء 

  .ٕوانما في مدافن إسالمية في مناطق أخرى يختارها االحتالل

  

٢٦/٦/٢٠١٦  

اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم األحد، أربعة مصلين من  -
المسجد األقصى المبارك، وأصابت خمسة آخرين خالل اقتحام المستوطنين 

  . للمسجد األقصى المباركمضانعتيادي في العشر األواخر من راالغير 
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ٍ المسجد األقصى أجواء شديدة التوتر وسط تعزيز النتشار قوات تداس -
ّاالحتالل الخاصة في بعض ساحاته وبالقرب من باب المغاربة المخصص  ُ
القتحامات المستوطنين وقوات االحتالل؛ فيما يتواجد في المسجد عدد كبير 

  .من المصلين والمعتكفين

 االحتالل على مدير قسم المخطوطات في المسجد األقصى اعتدت قوات -
 . بالضرب في اعقاب البنادق"رضوان عمرو"

 بعد اقتحام منزله في بلدة "صالح أبو عصب"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
العيساوية شمال شرق القدس، واعتقلت اربعة شبان من داخل المسجد 

 "وائل قواسمي"ت الشاب  كما سلم،االقصى بعد االعتداء عليهم بالضرب
 كما للتحقيق،من بلدة العيساوية ورقة استدعاء " احمد عايش عبيد"لمواطن وا

 واثنين اخرين "أبو حلبية" ثالثة اطباء اسنان من عائلة  قوات االحتاللاعتقلت
 .من القدس وقد اتهمتهم بتشكيل خليه مسؤولة عن تفجير عبوات ناسفة

 في جيش االحتالل المسجد االقصى قوات الخاصةت عناصر من الاقتحم -
 اصابة في ٣٠ اكثر من حيث وقعواندلعت مواجهات مع الشبان في الساحات 

 .صفوف المصلين

 بالضرب واستخدام "محفوظ خيو"اعتدى مستوطنون على الشاب المقدسي  -
 .في القدس" راموت"السكين أثناء عمله في منطقة 

 في شارع صالح الدين في دةالمتواجصادرت شرطة االحتالل جميع البسطات  -
 .القدس

  

٢٧/٦/٢٠١٦  

شهد المسجد األقصى المبارك مواجهات داخل باحاته ومرافقه، بعد اقتحامه  -
بشكل مباغت ومفاجئ من عناصر الوحدات الخاصة بقوات االحتالل، من باب 
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المغاربة واالنتشار في ساحات المسجد أمام المصلى القبلي؛ قبل تفريغه من 
ٕالقه بسالسل حديدية، واخالء المنطقة المقابلة للمسجد من ٕالمصلين واغ

المصلين من كبار السن، وسط توقعات بالتمهيد القتحامات استفزازية جديدة 
  .لعصابات المستوطنين

ّاعتقلت شرطة االحتالل بعد عصر االثنين خمسة شبان فلسطينيين من  -
 الحجارة على ّالمسجد األقصى المبارك من جهة باب السلسلة، بادعاء رشق

جنود االحتالل خالل المواجهات التي اندلعت، وأسفرت عن إصابة ما ال يقل 
  .عن أربعين مصل فلسطيني

 بعد "بهاء عليان" والد الشهيد "محمد عليان"اعتقلت قوات االحتالل المحامي  -
 من منطقة باب "ماهر مهلوس"والشاب . اقتحام منزله في بلدة جبل المكبر

 . من العيساوبة وشابين اخرين من البلدة القديمة" ناصرسعد"األسباط و

 وهو والد ً عاما)٤٨( "سميح العباسي"استدعت قوات االحتالل المقدسي  -
 .للتحقيق" أيمن العباسي"الشهيد 

  

 

فراس "ل دائرة االعالم في االوقاف الصحفي واعتدت قوات االحتالل على مسؤ -
 اثناء "أسيد عمارنة" و"خطيبرامي ال"كما اعتدت على الصحفيين . "الدبس

  . أحداث المسجد االقصىاتغطيتهم

  

٢٨/٦/٢٠١٦  

ً شابا عند خروجهم من المسجد ١١اعتقلت شرطة االحتالل، اليوم الثالثاء،  -
، بزعم االشتباه "وسام حجازي"، و"يوسف حزينة": ُاألقصى المبارك عرف منهم

 االحتالل في بيان ادعت شرطة. بالمشاركة في المواجهات مع قوات االحتالل



       
٢٩٠

صحفي، بأنها تشتبه بالمعتقلين بإلقاء الحجارة تجاه جنود وشرطة االحتالل 
  .هذا الصباح

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، حارس المسجد األقصى  -
، ونقلته إلى مركز التوقيف والتحقيق "باب الملك فيصل"، من "فادي عليان"

 بالقدس القديمة، ليرتفع عدد الذين "باب الخليل"في " القشلة"المعروف باسم 
 ً مواطنا١٧اعتقلتهم قوات االحتالل من المسجد األقصى والقدس المحتلة إلى 

  .خالل يومين

 على أبواب المسجد األقصى خالل ًبا وشاً طفال١٢قوات االحتالل اعتقلت  -
 .ق في المدينة إلى مراكز التوقيف والتحقيًخروجهم منه، وتم تحويلهم جميعا

 من قرية ًكما اعتقلت شابين من بلدة العيساوية وسط القدس المحتلة، وشابا
 )١٥ ("جهاد محمد شلبي": ومن المعتقلين .ّبيت دقو شمال غرب المدينة

، ً عاما)١٦ ("يوسف ماجد حزيني"، وً عاما)١٤ ("مالك باسم عسيلي"، وًعاما
 )١٣ ("أيهم رمزي الزعانين(و، ً عاما)١٦ ("عبد القادر عماد أبو خضير"و

، ًام عا)١٦ ("محمد وليد مزعرو"، وًام عا)١٢ ("محمد عادل سويطي"، وًعاما
؛ إضافة "صبري عليان"، و"خالد الصحن"، وً عاما)١٧ ("أحمد إبراهيم حسين"و

  ."مسلم حجازي"إلى الشاب 

  

٢٩/٦/٢٠١٦  

 ،م منزلهما بعد اقتحا"أحمد ويزن طروة"اعتقلت قوات االحتالل الشابين  -
 . من بلدة العيساوية"عبد يحيى درويش" والفتى "محمد عليان"المواطن و
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٣٠/٦/٢٠١٦  

 كما شنت حملة اعتقاالت ،"أمجد الغروف"اعتقلت قوات االحتالل الشاب  -
محمد أبو "و، "زياد القاق"و، "مهدي أبو دياب": واسعة بين الشبان عرف منهم

محمد "و، "هشام بشيتي"و، "لرازمأحمد ا"و، "رامي الفاخوري"و، "شوشة
عبيدة "و، "أحمد الشاويش"و، "يوسف الشاويش"و، "إياد الطويل"و، "هشلمون

في أحياء متفرقة " مأمون زغير" و،"سلمان الطويل"و، "محمد بوجه"و، "عميرة
 .في القدس

  

١/٧/٢٠١٦  

 أغلقت قوات االحتالل محيط البلدة القديمة أمام حركة سير المركبات، ونشرت -
اآلالف من عناصرها ووحداتها الخاصة في مختلف الشوارع والطرقات، 
وشددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية 

  .للقدس المحتلة

 من سكان نابلس إثر استنشاقه "تيسير حبش" المسن الفلسطيني استشهد -
 قلنديا شمال القدس  أطلقته قوات االحتالل بكثافة على حاجزً ساماًاغاز

المحتلة؛ وقد أصابت العشرات بجروح واختناقات خالل محاوالتها منع 
 .المواطنين من دخول المدينة والمشاركة في صالة الجمعة باألقصى المبارك

  

٢/٧/٢٠١٦  

المزعوم، أنصارها إلى المشاركة الواسعة في " الهيكل"دعت قيادة منظمات  -
وجاء في الدعوات التي  .يوم غد األحداقتحام المسجد األقصى المبارك 

 أن اقتحامات يوم غد ستكون ،عممتها عبر مواقعها اإلعالمية المتنوعة
ِانتقاما لمقتل مستوطنة من    .في الخليل" كريات أربع"ً
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٣/٧/٢٠١٦  

تجمع حشد من المستوطنين منذ ساعات صباح اليوم األحد، أمام المسجد  -
 بزيهم وكانوا . القتحامهًبة تمهيدااألقصى المبارك من جهة باب المغار

  .ولباسهم التلمودي، وعلى ما يبدو، إلقامة طقوس خاصة في األقصى

  

٥/٧/٢٠١٦  

َأمجد عرفة"أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، المصور الصحفي  - ، من "َ
سكان القدس المحتلة، عن المسجد األقصى حتى الحادي والعشرين من 

وكان االحتالل  . سبيله من سجون االحتاللالشهر الحالي، كشرط إلخالء
 فجر يوم السبت الفائت، من منزله بحي رأس العامود ببلدة "عرفة"اعتقل 

سلوان جنوب المسجد األقصى، بعد استدعائه للتحقيق بأحد مراكز شرطة 
  .االحتالل في القدس

 ً عاما)١٦ ("مؤيد أبو ميالة"أخلت سلطات االحتالل سراح الطفل المقدسي  -
 ٥ً يوما والسجن المنزلي لمدة ٢٠شرط إبعاده عن المسجد األقصى مدة ب

 .أيام

  

٩/٧/٢٠١٦  

ًتبنت جماعات الهيكل المزعوم طلبا تقدمت به عائلة المستوطنة اليهودية  -
ًبالخليل مؤخرا، إلى رئيس " كريات أربع"، التي قتلت في مستوطنة "هليل يافي"

المبارك صباح غد األحد، إلقامة حكومة االحتالل القتحام المسجد األقصى 
  .الذي قتل قبل أيام" ميخائيل مارك"طقوس تأبينية فيه للمستوطنة وللحاخام 
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١٠/٧/٢٠١٦  

 مجموعات من عصابات المستوطنين، منذ ساعات صباح اليوم األحد، تواصل -
اقتحامها للمسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، الذي ُأغلق أمام 

 .األيام األخيرة من رمضان وخالل فترة عيد الفطر السعيداالقتحامات في 
االقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ترافقها وتتولى حراستها وتمت 

وحمايتها عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل، في 
ل كهربائية صغيرة تابعة لشرطة االحتال" دورية"الوقت الذي تتجول فيه سيارة 

  .في المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية

  

١١/٧/٢٠١٦  

ّجدد مستوطنون، اليوم اإلثنين، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من باب  -
وتمت  .المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة

ات التكبير االقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وترافقها هتاف
االحتجاجية من قبل المصلين، خالل جوالت المستوطنين االستفزازية في 

 ".المسجد

  

١١/٧/٢٠١٦  

قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين، إبعاد الناشطة الفلسطينية  -
م، عن القدس القديمة والمسجد األقصى ١٩٤٨ من أراضي الـ "مدلين عيسى"

عصر أمس دعوة للمثول للتحقيق في مركز  أن تلقت بعد .المبارك لمدة أسبوع
 .شرطة كفر قاسم
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١٢/٧/٢٠١٦  

 بإشراف وتنظيم عضو الكنيست والحاخام ً مستوطنا٦٠اقتحم أكثر من  -
 المسجد األقصى المبارك، وسط حالة من التوتر "ايهودا غليك"المتطرف 

 خالل الشديد، جراء هذه االقتحامات التي من المتوقع أن تشهد المزيد
 اقتحمت األقصى قبل المستوطنين،  قدقوات االحتالل وكانت .الساعات المقبلة

وأجرت في المسجد جولة واسعة، لتأمين المكان لهم، قبل اقتحامهم من باب 
 .المغاربة

  

١٣/٧/٢٠١٦  

أجرى المستوطنون اقتحامات جديدة من جهة باب المغاربة، عبر مجموعات  -
مصلون وطلبة الوقد تصدى  . االحتالل الخاصةصغيرة ومتتالية وبحراسة قوات

مجالس العلم بهتافات التكبير االحتجاجية لهذه االقتحامات، التي تأتي بعد 
 ٣٠٠اقتحامات واسعة شهدها األقصى يوم أمس، زاد فيها عدد المقتحمين عن

 .المزعوم" منظمات الهيكل"مستوطن، تلبية لدعوات 

  

١٤/٧/٢٠١٦  

د اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب واصل المستوطنون اليهو -
وقد تصدى المصلون . المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة

وتمت االقتحامات بمجموعات صغيرة  .لهذه االقتحامات بهتافات التكبير
متتالية نفذت جوالت استفزازية، وسط رقابة شديدة من حراس وسدنة المسجد 

 .األقصى ومن المصلين

ًهدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل عددا من المنشآت السكنية في بلدة  -
 .الطور جنوب القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص



       
٢٩٥

١٥/٧/٢٠١٦   

أغلقت قوات االحتالل مداخل بلدة العيساوية مما تسبب في اختناقات مرورية،  -
البطيء لهم وقد نكلت قوات االحتالل بالسكان من خالل التفتيش االستفزازي و

  .ولمركباتهم

  

١٧/٧/٢٠١٦  

استأنفت عصابات المستوطنين اليهودية اقتحاماتها االستفزازية والمشبوهة  -
للمسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من 

حراس المسجد وقد أحبط  .شرطة االحتالل الخاصة ووحدة التدخل السريع
ض المستوطنين أداء طقوس تلمودية في وعدد من المصلين محاوالت بع

األقصى، في حين تصدى مصلون القتحامات المستوطنين وجوالتهم 
  .االستفزازية بهتافات التكبير

شددت قوات االحتالل إجراءاتها على مداخل المسجد األقصى الرئيسية،  -
واحتجزت بطاقات عدد من النساء والشبان خالل دخولهم إلى المسجد 

 .المبارك

  

١٨/٧/٢٠١٦  

إقليم " فتح" من قيادة حركة "عادل أبو زنيد"اعتقلت قوات االحتالل الشابين  -
 من المسجد األقصى، واقتادتهما إلى خارج المسجد، "عاهد الرشق"القدس، و

 .باتجاه أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة

األقصى من جددت عصابات المستوطنين اليهودية، اليوم، اقتحامها للمسجد  -
 .باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل

  



       
٢٩٦

٢٠/٧/٢٠١٦  

 من داخل ًاحتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم األربعاء، شابا -
المسجد األقصى المبارك، واقتادته إلى أحد مراكزها في القدس القديمة، وسط 

  .ركٍاقتحامات متجددة لعصابات المستوطنين إلى المسجد المبا

  

٢١/٧/٢٠١٦  

طالب من "، بينهم عناصر من منظمة ًاي يهودًاقتحم أكثر من ثمانين مستوطنا -
، اليوم الخميس، المسجد األقصى من باب المغاربة بحماية شرطة "أجل الهيكل

وجرت االقتحامات عبر مجموعات صغيرة  .االحتالل اإلسرائيلي الخاصة
 في مرافقه المختلفة، تصدى لها ومتتالية، ونفذت جوالت استفزازية ومشبوهة

" حاخامات"رافق عدد من وقد  .المصلون وطلبة مجالس العلم بهتافات التكبير
اليهود، المتطرفين في اقتحاماتهم للمسجد المبارك، فيما تقدم كل مجموعة 

   .مرشد تولى تقديم رواية أسطورية حول الهيكل المزعوم مكان األقصى

لخاصة فرض إجراءاتها المشددة بحق رواد واصلت قوات االحتالل افيما  -
 .األقصى من فئتي الشبان والنساء، واحتجزت بطاقاتهم خالل دخولهم األقصى

هدم موظفو سلطة اآلثار اإلسرائيلية أربعة قبور في مقبرة باب الرحمة الواقعة  -
 .في الجانب الشرقي من المسجد األقصى بحجة البناء بدون ترخيص

  

٢٢/٧/٢٠١٦   

أنور "ًعاما، و) ١٢" (محي الطباخي"سطينيون جثماني الشهيدين شيع الفل -
ًعاما في مدينة القدس، وجرى خالل التشييع مواجهات عنيفة ) ٢٢" (الساليمة

وأجواء متوترة بسبب اقتحام المستوطنين للمسجد األقصى واالعتداء على 
  .المصلين والمشيعين



       
٢٩٧

٢٤/٧/٢٠١٦  

قصى المبارك من جهة باب المغاربة استأنف مستوطنون اقتحامهم للمسجد األ -
سيارة كهربائية وقد استبقت  .بحراسة معززة من شرطة االحتالل الخاصة

صغيرة تابعة لشرطة االحتالل هذه االقتحامات، ودخلت من باب المغاربة، 
وأجرت حملة استطالع داخله قبل أن تتمركز أمام مركز تابع لشرطة االحتالل 

ًمجموعات المقتحمين ضمت عددا من  ".في باحة صحن قبة الصخرة
 الذي حاول تفجير قبة الصخرة في "تسيون"المتطرف : المتطرفين، من أبرزهم

 رئيس حكومته ً، والذي صرخ اليوم في األقصى، مطالبا)١٩٨٢(العام 
  ).المسجد األقصى( بالسماح لليهود التواجد بهذا المكان "بنيامين نتنياهو"

 وحدة استيطانية جديدة من ٧٧٠ائيلي إقامة قررت سلطات االحتالل اإلسر -
ً دونما في القدس ٢٧٠ وحدة قيد التنفيذ ضمن مساحة ١٢٠٠اجمالي 

 .المحتلة بما يقضي على أي إمكانية للدولة الفلسطنية المنشودة

  

٢٥/٧/٢٠١٦  

ّجدد مستوطنون، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، برفقة  -
وتتواصل االقتحامات  .دة من قوات االحتالل الخاصةحراسات معززة ومشد

بمجموعات صغيرة، وتنفذ جوالت استفزازية ومشبوهة بمرافق المسجد األقصى؛ 
فيما واصل المصلون التصدي لهذه االقتحامات والجوالت بهتافات التكبير 

 فيه قوات االحتالل احتجاز بطاقات تاالحتجاجية، في الوقت الذي واصل
 .ساء خالل دخولهم إليهالشبان والن

  



       
٢٩٨

٢٦/٧/٢٠١٦  

 ٦٠إلى اليوم وصل عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقصى المبارك  -
وكانت االقتحامات قد بدأت منذ  .، بينهم عدد من كبار المتطرفينًمستوطنا

ساعات الصباح من باب المغاربة بمجموعات صغيرة ومتتالية من 
ددة من شرطة االحتالل الخاصة، واستمرت المستوطنين، وبحراسة معززة ومش

عبارة عن سيارة (دورية تابعة لشرطة االحتالل  .حتى موعد أذان الظهر
استبقت اقتحامات المستوطنين والسياح األجانب وجوالتهم ) كهربائية صغيرة

وتصدى مصلون وطلبة  .االستفزازية بجولة في مرافق المسجد األقصى
 بهتافات التكبير، وسط إجراءات مشددة مجالس العلم لهذه االقتحامات

بخصوص المصلين من ) الخارجية(ومتواصلة على بوابات المسجد الرئيسية 
فئتي النساء والشبان، باحتجاز بطاقاتهم الشخصية خالل الدخول إلى األقصى 

 .المبارك

  

٢٧/٧/٢٠١٦  

 عن "أحمد العباسي"قررت سلطات االحتالل الليلة الماضية إبعاد المسن  -
 .ألقصى لمدة أسبوعين، وكفالة طرف ثالث، كشرط لإلفراج عنها

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي الخاصة حارسين تابعين لدائرة األوقاف  -
اإلسالمية من مكان عملهما في المسجد األقصى المبارك، واقتادتهما إلى أحد 

حمزة "، و"حمزة الديسي": ، وهمامراكز التحقيق والتوقيف في القدس المحتلة
 ."النبالي

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود المسجد األقصى من باب المغاربة،  -
وتصدى حراس المسجد ومصلون، لمحاوالت أداء طقوس وشعائر تلمودية في 

 .المسجد



       
٢٩٩

بهدف استكمال مخططات تهويد القدس من خالل اقتالع أكبر عدد ممكن من  -
لي خالل اليومين األخيرين بهدم المقدسيين قامت سلطات االحتالل اإلسرائي

 . منشأة فلسطينية شمال وشرق القدس١٥

أصيبت شابة فلسطينية بعيارات نارية أطلقها عليها جنود االحتالل المتمركزين  -
على حاجز قلنديا شمال القدس مما تسبب لها بجروح في األطراف السفلية 

 .من جسدها

  

٢٨/٧/٢٠١٦  

ا إلى المشاركة الكبيرة في اقتحامات دعت منظمات الهيكل المزعوم أنصاره -
واسعة للمسجد األقصى المبارك في الرابع من الشهر المقبل في ذكرى ما 

ّوشارك في هذه الدعوات عراب االقتحامات الحاخام  ".خراب الهيكل"يسمى 
؛ في حين تضمنت الدعوات أماكن تجمع المستوطنين "يهودا غليك"المتطرف 

  . في هذه االقتحاماتلنقلهم إلى القدس للمشاركة

مجموعات صغيرة ومتتالية من عصابات المستوطنين اليهودية جددت  -
اقتحامها للمسجد األقصى من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من شرطة 
االحتالل الخاصة؛ فيما تصدى مصلون لهذه االقتحامات والجوالت االستفزازية 

 .بهتافات التكبير االحتجاجية

 وحدة ٣٢٣عطاءات لبناء " دائرة أراضي االحتالل" بـ نشرت ما يسمى -
استيطانية جديدة في المحتلة لزيادة عدد الوحدات السكنية في عدد من 

 .مستوطنات القدس المحتلة

  



       
٣٠٠

٢٨/٧/٢٠١٦  

استدعت شرطة االحتالل اإلسرائيلي بالقدس، اليوم الخميس، مدير العالقات  -
، وحارس المسجد األقصى " الدبسفراس"العامة واإلعالم في دائرة األوقاف 

، للمثول للتحقيق في مركز التحقيق والتوقيف المعروف باسم "عرفات نجيب"
في باب الخليل بالقدس القديمة؛ على خلفية األحداث التي جرت " القشلة"

 .أمس في المسجد األقصى

  

٢٩/٧/٢٠١٦  

ًا في المسجد  يعمل حارسًاعتقلت أجهزة أمن االحتالل، الليلة الماضية، مواطنا -
األقصى المبارك، من منزله بالقدس المحتلة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق 

ّوكانت قوات االحتالل أخلت سبيل موظفين في األوقاف  .والتوقيف في المدينة
مسؤول العالقات العامة واإلعالم في األوقاف، والحارس : اإلسالمية، هما

 أشهر، والثاني ٦جد األقصى لمدة ، وأبعدت األول عن المس"عرفات نجيب"
وجاءت قرارات اإلبعاد لموظفي األقصى بأمر قائد شرطة االحتالل  .أربعة أشهر
 .في القدس

  

٣٠/٧/٢٠١٦  

، من أمام باب األسباط، أثناء "مهند إدريس"اعتقلت قوات االحتالل المقدسي  -
يذكر و .توجهه للعمل، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في القدس

ّأن االحتالل صعد من حملته بحق العاملين في المسجد األقصى، واعتقل وأبعد 
 .خالل األسبوع الماضي نحو سبعة منهم عن مكان عملهم في المسجد

  

  



       
٣٠١

٣٠/٧/٢٠١٦  

المتطرفة، دعواتها ألنصارها إلحياء فعاليات ما يسمى " منظمات الهيكل"كثفت  -
كة في اقتحامات جماعية واسعة الشهر المقبل، والمشار" إحراق الهيكل"

ٍللمسجد األقصى، واقامة فعاليات تلمودية خاصة في باحاته وأكد ائتالف  .ٕ
الذي " الحدث" المزعوم انتهاء استعداداته وتحضيراته لهذا "منظمات الهيكل"

يحل في الرابع عشر من الشهر المقبل، التي ستتضمن تنظيم ندوات 
دينة القدس المحتلة ومدن كبرى ومؤتمرات ومحاضرات واعتصامات في م

أخرى؛ بهدف تحريك وحشد أكبر عدد من مجتمع المستوطنين اليهود، 
  .وتشجيعهم على المشاركة في االقتحام الجماعي للمسجد األقصى

أعلنت منظمات الهيكل عن تنظيم اعتصام وصلوات يهودية تلمودية، ومسيرة  -
ُوسيعقد في كنيس  .قبل، يوم الخميس الم"الهيكل"تدعو إلى تسريع بناء 

شبيبة " المجاور لحائط البراق، في اليوم ذاته، مؤتمر تأسيسي لـ" المبكى"
، وعرض أفالم قصيرة "حاخامات"، يتضمن تقديم محاضرات من قبل "الهيكل

  ".ُالهيكل، وسبل تسريع بنائه"وعرض شرائح تعليمية كلها تتمحور حول 

  

٣١/٧/٢٠١٦  

، اقتحامها للمسجد االقصى المبارك، من باب استأنفت عصابات المستوطنين -
المغاربة، بعد اغالقه بوجههم منذ يومين، رافقتهم حراسة معززة ومشددة من 

  .شرطة االحتالل الخاصة

اقتحمت طواقم سلطتي اآلثار والطبيعة التابعتين لالحتالل اإلسرائيلي، مقبرة  -
ات االحتالل هدمت وكانت قو .باب الرحمة المالصقة للمسجد األقصى المبارك

ًمؤخرا أربعة قبور في المقبرة، بذريعة البناء دون ترخيص، علما أن المقبرة  ً
ُهي من أقدم اآلثار اإلسالمية والمقابر في المدينة المقدسة، وفي ثراها دفن 



       
٣٠٢

سعى سلطات االحتالل لمنع الدفن في هذه المقبرة  وت.عدد من الصحابة
؛ بهدف "حدائق وطنية"ل إقامة ما تسميه التاريخية القتطاع جزء منها من أج

 .إضفاء طابع تلمودي على المدينة المقدسة وبلدتها القديمة

 

١/٨/٢٠١٦  

جددت عصابات المستوطنين اإلسرائيلية، منذ صباح اليوم اإلثنين، اقتحامها  -
للمسجد األقصى من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل 

ات تعسفية بحق المصلين من النساء والشبان شملت الخاصة، وسط إجراء
الرئيسية  المسجد توقيفهم واحتجاز بطاقاتهم الشخصية على بوابات

 ".الخارجية"

: همان مقدسيين ْاستدعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين، مواطني -
 في المسجد األقصى، انحارسال، "سامر أبو قويدر"، و"حسام أبو سنينة"

في باب الخليل " القشلة"قيق في مركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم للتح
 .بالقدس القديمة

دعت منظمات يهودية أنصارها للمشاركة في حلقات تعليمية مكثفة في القدس  -
تأهيل مرشدين "بهدف ما أسمته ) آب/١٠ و٩ و٨(على مدار ثالثة أيام وهي 

قتحمين خالل هذا الشهر، كجزء من التحضيرات لمرافقة الم" لجبل الهيكل
 ".خراب الهيكل"وخاصة في ذكرى 

ِتم إجراء مراسيم تأبين لمستوطنة يهودية في باحات المسجد األقصى ومحيطه  -
 .وذلك للعمل على صبغ ما حول المسجد األقصى بطابع يهودي



       
٣٠٣

٢/٨/٢٠١٦  

المسجد األقصى المبارك توتر شديد، بعد اعتداء عناصر من الوحدات ساد  -
 "د عابدينحمم" بشرطة االحتالل اإلسرائيلي على حارس المسجد الخاصة

 .ما استدعى نقله إلى عيادة المسجد لتلقي العالج، مبالضرب المبرح

اكتشف أن قوات االحتالل أجرت حفريات أسفل أساسات المسجد األقصى على  -
ً مترا، من الزاوية الجنوبية الغربية لجدار المسجد األقصى وحتى ٨٠طول 
 .باب المغاربةأسفل 

منعت قوات االحتالل عمال دائرة األوقاف اإلسالمية من إجراء أعمال الصيانة  -
من العاملين "ماكنة لحام حديد"والترميم في المسجد األقصى وقامت بمصادرة 

 .في المسجد

ً متطرفا يهوديا باحات المسجد األقصى تحت حماية شرطة ٤٠اقتحم نحو  - ً
 .االحتالل

ل االنتقادات األمريكية واألوروبية للبناء االستيطاني رفضت حكومة االحتال -
تلك االنتقادات " عمانوئيل نحشون"ووصف الناطق بلسلطان وزارة الخارجية 

، وأكدت الحكومة اإلسرائيلية أن انتقادات األمم "تفتقد إلى أساس واقعي"بانها 
س قد المتحدة لالستيطان أمر سخيف، وكانت لجنة التنظيم والبناء في القد

 وحدة سكنية بالقرب من مستعمرة ٧٧٠أودعت االسبوع الماضي خريطة لبناء 
 .بالقدس الشرقية" جيلو"

  

٣/٨/٢٠١٦  

اعتقلت قوات االحتالل الخاصة، صباح اليوم األربعاء، أربعة من موظفي لجنة  -
بسام "مدير لجنة اإلعمار : اإلعمار في المسجد األقصى المبارك شملت

سائد أبو "، و"بهاء أبو صبيح"، و"عيسى سلهب"لعمال َ، ومراقب ا"الحالق



       
٣٠٤

؛ واقتادتهم إلى مركز توقيف وتحقيق تابع لها في البلدة القديمة من "سنينة
االعتقال عقب تدخل قوات االحتالل وطلبها وقف أعمال وجاء  .القدس المحتلة

الترميم في مسجد قبة الصخرة باألقصى المبارك؛ األمر الذي رفضه رئيس 
ًنة الحالق، مؤكدا أن هذه األعمال من شأن وصالحية ومسؤولية األوقاف اللج

  .اإلسالمية فقط

ُ محاوالت لعناصر من غالة المستوطنين  االقصىأحبط حراس المسجد -
المتطرفين ألداء طقوس وحركات تلمودية في المسجد األقصى منها االنبطاح 

ستوطنين من على األرض، واضطرت قوات االحتالل إلى إخراج ثالثة م
ًالمسجد المبارك تحسبا من ردة فعل المصلين الذين صدحت حناجرهم بهتافات 
ًالتكبير احتجاجا على اقتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية والمشبوهة 

  .في األقصى المبارك

  

٤/٨/٢٠١٦  

استأنف مستوطنون صباح اليوم الخميس، اقتحام المسجد األقصى المبارك  -
 المغاربة، وسط احتجاجات من قبل المصلين، واعتقل االحتالل من جهة باب

 آخرين، من داخل مسجد قبة ٥ رئيس لجنة اإلعمار في المسجد، وًامجدد
  .الصخرة، وذلك بعد اإلفراج عنهم يوم أمس

ً عاما، ١٢ إلى ١٤ّخفض البرلمان اإلسرائيلي الحد األدنى لسجن األطفال من  -
إرهابي، بعد وقوع هجمات على يد أطفال وفتية في حال إدانتهم بارتكاب عمل 

 .فلسطينيين بحسب ما أعلن الكنيست

العبرية عن وجود نقص يقدر بألف صف دراسي " يروشاليم"كشفت أسبوعية  -
 ألف طالب فلسطيني، وأن ١٠٥في مدارس شرقي القدس، التي يدرس بها 

 .دياالستثمار لصالح الطالب الفلسطيني ضعيف مقارنة بالقطاع اليهو



       
٣٠٥

هدم منزله الواقع في حي الثوري " وليد الشويكي"قام المواطن المقدسي  -
بسلوان، بيده بضغط من بلدية االحتالل في القدس، بعد أن أخطرته بلدية 

 .االحتالل بقرار الهدم بحجة البناء دون ترخيص

  

٦/٨/٢٠١٦   

تلة أكد تقرير لمنظمات األمم المتحدة العاملة في المناطق الفلسطينية المح -
ّ أن االحتالل صعد من جرائم تدمير بيوت الفلسطينيين في ١٩٦٧منذ عام 

القدس المحتلة، وأشار التقرير أن قوات االحتالل هدمت خالل األسبوع األخير 
ًعشرين مبنى فلسطينيا في القدس الشرقية بحجة عدم الترخيص، األمر الذي  ً

ل عدد المباني  آخرين، وبذلك يص٢٢١ً شخصا وتضرر ١٧أدى إلى تهجير 
  . مبنى١١٤ إلى ٢٠١٦التي هدمت في القدس الشرقية منذ مطلع عام 

  

٧/٨/٢٠١٦  

استأنف مستوطنون، صباح اليوم األحد، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك  -
  .من جهة باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية

ؤي أبو ل"مخابرات االحتالل الحارس في المسجد األقصى اعتقلت عناصر  -
وصول إلى مكان عمله داخل ال ه من، من أمام باب األسباط، ومنعت"السعد

  .المسجد، واقتادته إلى أحد مراكز االعتقال والتحقيق في مدينة القدس المحتلة

  

٨/٨/٢٠١٦  

ّجددت عصابات المستوطنين اليهودية، اليوم اإلثنين، اقتحامها للمسجد  -
جموعات صغيرة ومتتالية، وبحراسة األقصى المبارك، من باب المغاربة بم

 .معززة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل
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وتزامنت االقتحامات مع اقتحام خبير آثار إسرائيلي، وعناصر من القوات 
الخاصة لمسجد قبة الصخرة في المسجد األقصى لمعاينة أعمال الصيانة 

  .اإلسالمية، التي تم توقيفها بالقوة قبل أياموالترميم التي تنفذها دائرة األوقاف 

عاد ائتالف منظمات الهيكل المزعوم، اليوم اإلثنين، لتكثيف دعواته إلى  -
أنصاره من جمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة في الفعاليات المتنوعة 

ذكرى "ًالتي تستهدف المسجد األقصى المبارك تزامنا مع اقتراب ما يسمى 
ّ الذي يحل في التاسع من آب العبري الموافق الرابع عشر من "خراب الهيكل

وجاء في الدعوات المختلفة لعدد من هذه المنظمات أن  .الشهر الجاري
الفعاليات ستتضمن نصب خيام اعتصام واحتجاج ومؤتمرات ومسيرات تستمر 
 ًعلى مدار األسبوع إلى مساء السبت القادم، فيما وضعت برنامجا مكثفا

الفعاليات مساء وتقرر أن تبدأ  .المسجد األقصى خالل األسبوع الحاليالقتحام 
ُ حول ما تطلق عليه ً دراسياًاليوم اإلثنين حيث تنظم جماعات يهودية يوما

في إحدى القاعات غربي ) المسجد األقصى" (جبل الهيكل والمعبد"تسمية 
أرض القدس، فيما ستنصب صباح غد الثالثاء خيمة اعتصام واحتجاج على 

مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية غربي القدس المحتلة، لتكون مكان تجمع 
أهمية االقتحامات بيان المزعوم، و" الهيكل"وعقد حلقات تدريسية حول بناء 

  .اليهودية لألقصى في هذه األيام

شرطة االحتالل من وتيرة مالحقتها للعاملين بالمسجد األقصى من ّصعدت  -
ّحراس وسدنة و  ً لجنة اإلعمار، واعتقلت عددا منهم وأبعدت قسماعاملين فيُ

زها مجلس ودائرة رعن األقصى؛ األمر الذي دفع هيئات مقدسية أبآخر 
األوقاف والهيئة اإلسالمية العليا ودار الفتوى، عبر بيانات مشتركة ومنفردة، 

ة إلى التعبير عن رفضها لسياسة التصعيد التي تنفذها شرطة االحتالل نياب
عن مؤسسة االحتالل الرسمية، وشددت على أن األقصى مسجد إسالمي 



       
٣٠٧

ً دونما ١٤٤ محض، يخص المسلمين وحدهم، ويمتد على مساحة تزيد عن الـ
 .من أراضي القدس القديمة

من المخطط اإلجرامي " حسن خاطر"حذر رئيس مركز القدس الدولي الدكتور  -
ضم المسجد "األيام، والرامي إلى الذي يسعى االحتالل اإلسرائيلي لتنفيذه هذه 
 ".األقصى المبارك إلى وزارة األديان اإلسرائيلية

 وحدة ٢٥٠٠كشفت بلدية القدس المحتلة عن مخطط استيطاني جديد لبناء  -
" جيلو"استيطانية شرق المدينة المحتلة في المنطقة الممتدة بين مستوطنة 

 .وشارع ستين في جنوب شرق القدس المحتلة

السياحة اإلسرائيلي إلى تثبيت كافة البؤر االستيطانية في الضفة دعا وزير  -
 .الغربية واالنطالق في مشاريع استيطانية دون حدود

  

٩/٨/٢٠١٦  

ً مستوطنا يهوديا، اليوم الثالثاء، المسجد األقصى المبارك من ١٢٠اقتحم  - ً
جهة باب المغاربة، عبر مجموعات متتالية، وبحراسات مشددة من شرطة 

 عائالت استيطانية  بمشاركةاقتحامات اليوموتميزت  .الل الخاصةاالحت
شرطة االحتالل إلى طرد مستوطن خارج المسجد بعد  اضطرتوقد يهودية، 

حراس المسجد، خالل محاولته أداء طقوس تلمودية في قبل توقيفه من 
  .المسجد المبارك

 حطة في البلدة ًأغلقت قوات االحتالل عددا من المحال التجارية في حارة باب -
القديمة، واقتحمت هذه القوات جمعية خيرية اجتماعية في المنطقة المالصقة 
ٕلسور القدس التاريخي واعتدت على العاملين فيها قبيل طردهم واغالق 

 .الجمعية



       
٣٠٨

المزعوم دعوة أنصاره من المستوطنين " ائتالف منظمات الهيكل"جدد ما يسمى  -
القتحامات التي تستهدف المسجد األقصى المتطرفين للمشاركة الواسعة في ا
الذي يحل في الرابع عشر من " خراب الهيكل"ًتزامنا مع اقتراب ما يسمى ذكرى 

 .الشهر الحالي

أصيب عشرات الطلبة بحاالت اختناق بعد اطالق قوات االحتالل قنابل الغاز  -
تجاه الطلبة المتواجدين في حرم جامعة القدس ببلدة أبو ديس جنوب شرق 

 .قدس المحتلةال

  

١٠/٨/٢٠١٦  

 عقب اقتحامات ًاشهد المسجد األقصى المبارك منذ صباح اليوم األربعاء، توتر -
 بمجموعات متتالية من باب المغاربة،  كانتمتواصلة للمستوطنين له

بحراسات معززة من شرطة االحتالل الخاصة، بالتزامن مع اقتحامه من قبل و
 الذي "ارنون سيغال"الصحفي المتطرف افقهم  يرطواقم سلطة اآلثار اإلسرائيلية

ّحراس وتصدى له  حاول القيام بأداء شعائر تلمودية في المسجد األقصى،
 بعد أن قام ،ٕ وقاموا بإيقافه واجبار شرطة االحتالل على طردهالمسجد المبارك

  ".مكانكم هنا مؤقت: " وقالوا لهمالمستوطنون بتهديدهم

في " عز الدين أبو نجمة"ًسكنيا يعود للمقدسي ًهدمت آليات االحتالل بركسا  -
 .وادي الدم ببيت حنينا شمال القدس

اإلسرائيلية أن بلدية االحتالل في القدس شرعت في " هآرتس"قالت صحيفة  -
إعداد األنظمة لمصادرة عدد من الدونمات في جبل المكبر وستخصصه لبناء 

 .كنيس يهودي وبركة طهارة للمتدينين اليهود



       
٣٠٩

١١/٨/٢٠١٦  

 المسجد األقصى المبارك، في الفترة الصباحية ً يهودياً مستوطنا١٢٩اقتحم  -
الممتدة حتى صالة ظهر اليوم الخميس، عبر مجموعات متتالية وبحراسات 

حراس المسجد المبارك وقد أحبط  .معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة
 في المسجد، محاوالت عدد من المستوطنين إقامة طقوس وصلوات تلمودية

واضطرت شرطة االحتالل المرافقة إلى إخراج ثالثة من المستوطنين وطردهم 
وتقدم مجموعات المستوطنين عدد من المرشدين الذين  .إلى خارج المسجد

 .تولوا تقديم شروحات عن أسطورة الهيكل المزعوم مكان األقصى المبارك
لجوالت االستفزازية وتصدى مصلون وطلبة مجالس العلم لهذه االقتحامات وا

 .بهتافات التكبير االحتجاجية

توقفت أعمال ترميم مسجد قبة الصخرة المشرفة بسبب االشتراط اإلسرائيلي  -
طلب موافقته المسبقة عليها وهو األمر الذي ترفضه دائرة األوقاف اإلسالمية 

مقدمة لفرض السيادة اإلسرائيلية على المسجد "في القدس المحتلة، باعتباره 
 ".ألقصى المباركا

 .حاول أحد المستوطنين اقتحام المسجد األقصى من جهة باب القطانين -

ًاقتحمت قوات االحتالل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وسلمت مواطنا  - ّ
 .ًقرارا بإخالء منزله

شنت قوات االحتالل وأجهزة المخابرات حملة مداهمات لمنازل في أحياء  -
ً شابا، وقد أفرج عنهم بعد ساعات بشرط اإلبعاد ٢٠القدس الشرقية واعتقلت 

 .ً يوما١٥عن المسجد األقصى لمدة 



       
٣١٠

١٢/٨/٢٠١٦   

) الحارة الوسطى في سلوان(ًهاجمت قوات االحتالل منزال في حي بطن الهوى  -
بقنابل صوتية وغازية سامة، واقتحمته وقامت بتفتيشه " الرجبي"يعود لعائلة 

 .حد أفراد العائلة العتقالهبشكل استفزازي بحجة البحث عن أ

شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت واسعة بصورة استفزازية في القدس  -
  ".خراب الهيكل"القديمة عشية ما يسمى ذكرى 

  

١٣/٨/٢٠١٦   

اندلعت مواجهات بين قوات االحتالل وشبان مقدسيين في البلدة القديمة في  -
  .من عشرةالقدس أسفرت عن إصابة ثالثة شبان واعتقال أكثر 

  

١٤/٨/٢٠١٦  

اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي الخاصة، صباح اليوم األحد، على مصلين  -
 عقب مواجهات عنيفة وقعت بين شرطة االحتالل في المسجد األقصى المبارك

االسرائيلي من جهة والمصلين وحراس المسجد من جهة أخرى، حين قاموا 
 ٢٦٠ذين بلغ عددهم  ال لمحاوالت جماعة من المستوطنينيصدبالت

:  من المواطنينبي، ألداء شعائر وصلوات تلمودية داخله، وأصًمستوطنا
 .؛ من سكان القدس القديمة"جهاد قوس "، ونجله" قوسناصر"

 في العديد من قبور المسلمين ًنفذ مستوطنون أعمال عربدة، وعاثوا خرابا  -
خللها اشتباكات بمقبرة باب الرحمة المالصقة لألقصى من الجهة الشرقية، ت

باأليدي، بين المصلين، وشرطة االحتالل التي منعتهم من االقتراب من 
   .المستوطنين



       
٣١١

 األقصى ومحيطه، وسط انتشار واسع لقوات  في المسجدديدشتوتر ساد  -
وبلدتها القديمة إلى ما يشبه الثكنة  القدس االحتالل، التي حولت مدينة

 من أبواب األقصى أمام ًددا االحتالل عت سلطات أغلقوقد .العسكرية
  .الحديد، والقطانين، والملك فيصل، والمطهرة: المصلين، شملت أبواب

أحد أشهر (أغلقت قوات االحتالل في ساعات المساء منطقة باب العامود كما  -
، وشارع السلطان سليمان المجاور، لتأمين تدفق )أبواب القدس القديمة

تراق شوارعها وأسواقها وحاراتها باتجاه المستوطنين إلى البلدة القديمة، واخ
  ".ذكرى خراب الهيكل"باحة حائط البراق، للمشاركة في احتفاالت احياء 

دعت إلى )  منظمة٢٦ عن الـ عددها يزيدالتي (وكان ائتالف منظمات الهيكل  -
أوسع مشاركة في اقتحامات األقصى المبارك اليوم، والمشاركة في فعاليات 

  ".خراب الهيكل"ا أسمته تلمودية في ذكرى م

نظمت هذه المنظمات الليلة الماضية مسيرات استفزازية حول أسوار القدس  -
هتافات عنصرية ورددوا شعارات والقديمة ومحيط بوابات المسجد األقصى، 

ًتدعو لقتل العرب والفلسطينيين، واقامة الهيكل المزعوم مكان األقصى، فضال ٕ 
انطلقت المسيرة و .اتهم في القدس القديمةعن االعتداء على مقدسيين وممتلك

الليلية للمستوطنين من أرض مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية غرب 
 نحو منطقة باب العامود، ثم باب وتوجهت، "التاناخ"القدس بقراءة فقرات من 

وقفة واعتصام عند باب األسباط، تخللها كلمات خطابية قامت بالساهرة، ثم 
وزير شؤون القدس : ت االحتالل السياسية والدينية من أبرزهملعدد من قيادا

، ونائب وزير جيش "يهودا غليك"، وعضو الكنيست المتطرف "زئيف إلكاين"
 ."ايلي بن دهان"االحتالل 

دارت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات االحتالل في حارة باب  -
خالل تجمهر المواطنين حطة المالصقة للمسجد األقصى في القدس القديمة 
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. عند باب المسجد لالحتجاج على إجراءات االحتالل واقتحامات المستوطنين
وقد أدت مجموعة من المستوطنين صلوات وطقوس تلمودية في منطقة باب 

 .األسباط قرب باب األقصى من الخارج

حذر المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان من مخططات  -
لجديدة، ومنها أن شرطة االحتالل تنوي إنشاء خمسة مراكز شرطية االحتالل ا

 .جديدة في القدس الشرقية

 

١٥/٨/٢٠١٦  

استأنف مستوطنون، فجر اليوم اإلثنين، اقتحام المسجد األقصى المبارك،  -
عبر مسيرات استفزازية في القدس القديمة، وصوال إلى ساحة حائط البراق 

وشملت  .، بحراسة معززة من قوات االحتالل)الجدار الغربي للمسجد األقصى(
عربدات المستوطنين االعتداء على مقدسيين وممتلكاتهم، وترديد شعارات 
ٕعنصرية تدعو لقتل الفلسطينيين والعرب، واقامة الهيكل المزعوم وهدم 

   .األقصى

استبقت عناصر من شرطة ومخابرات االحتالل اقتحامات المستوطنين بحملة و -
 قوات االحتالل وواصلتقبة الصخرة، و،  األقصىق المسجدتفتيش في مراف

 بطاقات المواطنين باحتجازّإجراءاتها المشددة بحق رواد المسجد المبارك، 
 .خالل دخولهم إلى األقصى" الخارجية"وهوياتهم على بوابات األقصى الرئيسية 

يشار إلى أن األقصى شهد منذ صباح أمس، مواجهات عنيفة مع قوات و
الل، بسبب اقتحامات مئات المستوطنين باحاته، في ذكرى ما يسمى االحت

 . بإصابات مختلفةً مواطنا١٥، حيث أصيب "خراب الهيكل"

ًالعبرية أن إسرائيل تجري مسحا لألراضي في " هآرتس"كشفت صحيفة  -
جبعات "والمنطقة التي تطلق عليها اسم " أفرات"المنطقة الواقعة بين مستوطنة 



       
٣١٣

ً شرقها وذلك استعدادا لالعالن عنها أراضي دولة في هذه الواقعة" عيطام
 .المنطقة

ًالعبرية المقربة من اليمين الصهيوني صورا لبعض " معاريف"نشرت صحيفة  -
حراس المسجد األقصى المبارك وموظفي دائرة األوقاف اإلسالمية وسط حملة 
ًتحريض غير مسبوقة شملت تحريضا وافتراءات حول دور حراس المسجد 

ألقصى وخطورتهم على الجماعات اليهودية المتطرفة التي تقوم باقتحام ا
 .المسجد األقصى المبارك

  

١٦/٨/٢٠١٦  

استأنف مستوطنون، اليوم الثالثاء، اقتحامهم االستفزازي للمسجد األقصى  -
المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل 

ارنون "مين الصحفي اإلسرائيلي المتطرف ُان من بين المقتح وك.الخاصة
 .العبرية" معاريف"ّ، الذي حرض على موظفي األوقاف في صحيفة "سيجال
تواجد في المسجد عدد كبير من المصلين وطلبة مخيمات صيفية وقد 

 بهتافات التكبير القتحامات وجوالت المستوطنين االستفزازية وامقدسية؛ تصد
 .في رحاب المسجد األقصى

 القناة اإلسرائيلية الثانية في تقرير تلفزيوني عن خطة وضعتها كشفت -
 أعوام، من أجل هدم المسجد األقصى ٣منظمات وجمعيات إسرائيلية مدتها 

وأضافت القناة اإلسرائيلية في التقرير  .على أنقاضه" الهيكل المزعوم"وبناء 
ء إن مؤسسات ومنظمات يهودية تجهز نفسها لبنا: الذي بثته يوم أمس

ٕعلى أنقاض األقصى، وانها بانتظار قرار سياسي رسمي في " الهيكل المزعوم"
، موضحة أنها بدأت بنقل المعدات، "للهيكل"ذلك بعدما تم وضع خرائط 

كما أفادت القناة  .واألدوات الالزمة، ووضعها في األماكن القريبة من األقصى



       
٣١٤

عيل برامج وحلقات بأنه، وباإلضافة لما تم تخطيطه، سيتم تف"اإلسرائيلية 
بيتية، لتشجيع تكثيف اقتحامات األقصى، وتفعيل نشاط شعائر مراسيم الزواج 

 ".التلمودي داخله

الخان "إغالق مدرسة " بنيامين نتنياهو"ّقرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية  -
اإلعدادية في مدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، بما " األحمر

 .بع مدارس أخرى في نفس المنطقةيشكل مقدمة لهدم أر

ببلدة قطنة شمال " رياض طه"ًداهمت قوات االحتالل منزال لعائلة المواطن  -
غرب القدس المحتلة، وقامت بتفتيشه بشكل استفزازي وحققت مع جميع أفراد 

 .العائلة وقامت بتخويف النساء واألطفال وتخريب العديد من محتويات المنزل

  

١٧/٨/٢٠١٦  

 المسجد األقصى، اليوم األربعاء، محاولة أحد المستوطنين إقامة أحبط حراس -
طقوس وصلوات تلمودية في المسجد، واضطرت قوات االحتالل إلى سحبه 

 .وطرده، وسط هتافات التكبير االحتجاجية للمصلين وطلبة مجالس العلم

وكانت عصابات المستوطنين اليهودية واصلت اليوم اقتحامها للمسجد األقصى 
  .باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصةمن 

  

٢٠/٨/٢٠١٦   

دائرة البروفوسورات من أجل حصانة "أفادت مصادر عبرية بأن ما تسمى بـ  -
ًإسرائيل سياسيا واقتصاديا ًقدمتا التماسا إلى محكمة " ريغافيم"وحركة " ً

ووزير " ن نتنياهوبنيامي"االحتالل العليا طالبت فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بالعمل على تحجيم دور األوقاف اإلسالمية في المسجد " أردان"األمن الداخلي 



       
٣١٥

األقصى المبارك، والعمل ضد مسؤولي األوقاف لمضايقتهم اقتحامات 
 .المستوطين للمسجد األقصى

ًاعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم أسيرا مقدسيا محررا من بلدة جبل المكبر  - ً ً
 .قدس المحتلة وكان قد أفرج عنه قبل أيامجنوب شرق ال

الشركة االقتصادية "بالتعاون مع " إدارة أراضي إسرائيل"نشرت ما تسمى بـ  -
أربع مناقصات لبناء فندق ومتاجر ومنتزه ومكاتب في " لتطوير معاليه أدوميم

ًوتشهد مستوطنات القدس حاليا إضافة مئات ". معاليه أدوميم"مستوطنة 
/ هار حوما"، و"بسغات زئيف"ة االستيطانية خاصة مستوطنات الوحدات السكني
  ".موديعين"، و"النبي يعقوب"، و"جبل أبو غنيم

  

٢١/٨/٢٠١٦  

 إجراءاتها، وتدابيرها األمنية بمدينة  منّشددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي -
 مع مرور ًالقدس المحتلة منذ الليلة الماضية، وفجر اليوم األحد، تزامنا

قوات االحتالل  ونشرت .ق المسجد األقصى المباركي على حر٤٧لـ الذكرى ا
المئات من عناصرها، ونصبت دوريات راجلة، ومحمولة وخيالة في شوارع 
وطرقات المدينة المقدسة، وعلى مداخل األحياء والبلدات المقدسية، وأخضعت 

 .المواطنين لتفتيشات استفزازية

  

٢٢/٨/٢٠١٦  

االحتالل، صباح اليوم اإلثنين، المصلى القبلي، اقتحمت عناصر من مخابرات  -
والمسجد األقصى القديم، بحراسة مشددة، وأجرت فيهما جولة استكشافية 

 فيما احتج مصلون ، في ذكرى جريمة إحراق المسجد األقصى،استفزازية
 .بهتافات التكبير على هذه االقتحامات



       
٣١٦

٢٣/٨/٢٠١٦  

الثاء، المسجد األقصى المبارك، اقتحمت جماعات يهودية متطرفة، اليوم الث -
 .من باب المغاربة، برفقة حراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة

 ً يهودياًوجرت االقتحامات بمجموعات صغيرة ومتتالية، ضمت إحداها عضوا
 اقتحام مجموعة من إضافة إلىفي مجلس الشيوخ األميركي عن والية يوتا، 

نفذت المجموعات المقتحمة  و. العسكريمجندات شرطة االحتالل بزيهن
لألقصى جوالت استفزازية في أرجائه؛ فيما تصدى لها مصلون وطلبة مجالس 

 .العلم بهتافات التكبير االحتجاجية

ّكشف تقرير أولي أصدرته سلطة آثار االحتالل اإلسرائيلية، وتناولته مصادر  -
، ً مترا٥٨٠ بطول إعالمية عبرية، اليوم الثالثاء، عن حفر نفق تحت األرض

 .ًانوبيمتد من الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد األقصى، باتجاه عين سلوان ج
، وحتى ٢٠١٣ّوتطرق التقرير إلى فترة الحفريات من شهر تموز من العام 

نفسها، " سلطة اآلثار" أن الحفريات تتم بواسطة ً، موضحا٢٠١٤أواخر العام 
ّوبين أن الحفريات تمت  .ة االستيطانيةاليهودي" إلعاد"وبتمويل من جمعية 

تحت األرض باتجاهات مختلفة، من الشمال إلى الجنوب، وبالعكس، من 
" اآلثار"وادعت  .منطقة عين سلوان، وحتى الزاوية الجنوبية الغربية لألقصى

اإلسرائيلية أنه تم خالل هذه الحفريات كشف طريق متدرج على طول موقع 
ومانية، تقع تحتها قناة تصريف مياه ضيقة، بعرض الحفرية يعود للفترة الر

  .نحو متر واحد

ًركز التقرير على إحدى نقاط الحفريات، ولفت إلى أنه في هذا الموقع تحديدا و -
، ووجد فيها بناء متدرج، يشبه بناء ً مترا١٥ أمتار، وطول ٨تم الحفر بعرض 
موقع الحفريات  ً إلى أن موقع الحفرية هذه يتوسط تقريباًالمنصات؛ مشيرا

 ًا متر٣٢٠ شمال عين سلوان، وًا متر٢٢٠كلها؛ بحيث يقع على مسافة نحو 



       
٣١٧

جنوب الزاوية الغربية الجنوبية للمسجد األقصى؛ وطالت المسافة كلها؛ ما 
يعني أن طول النفق المحفور، بحسب هذا التقرير األولي وصل إلى نحو 

 .ًا متر٥٨٠

التهويدي "  بيت هليبا–بيت الجوهر "بناء أقرت المحكمة المركزية اإلسرائيلية  -
 متر، غربي ١٠٠الذي من المخطط إقامته في ساحة البراق على مسافة نحو 

المسجد األقصى المبارك، بعدما رفضت المحكمة اعتراضات على أصل المبنى 
 .ًوعلى تفاصيله وحساسية بناءه مالصقا للمسجد األقصى

  

٢٤/٨/٢٠١٦  

نين، صباح اليوم األربعاء، اقتحاماتها للمسجد ّجددت مجموعات من المستوط -
األقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر التدخل 

 .السريع والوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

 قوات االحتالل فرض إجراءاتها المشددة بحق النساء، والشبان، واصلت -
، خالل دخولهم  للمسجدارجية بطاقاتهم على البوابات الرئيسية الخواحتجزت

 .للصالة في األقصى

اقتحمت قوات االحتالل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة بهدف اعتقال  -
ما تزعم أنهم مطلوبون لديها، واندلعت مواجهات أطلقت خاللها قوات االحتالل 
الرصاص المطاطي والقنابل الغازية السامية بكثافة وسط حصار مشدد 

 أسابيع بسبب إغالق مدخلين من مداخل القرية الرئيسية متواصل منذ عدة
 .ٕبالمكعبات اإلسمنتية واقامة الحواجز العسكرية الثابتة

ًعاما بكسور في أنفه ) ٢٠" (مراد غسان الرجبي"أصيب الشاب المقدسي  -
وجروح في وجهه جراء اعتداء مستوطن عليه بالضرب المبرح أثناء تواجده 

 .قديمة بالقدس المحتلةفي حارة الشرف بالبلدة ال



       
٣١٨

٢٥/٨/٢٠١٦  

، اليوم الخميس، "المستعربون"اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي الخاصة  -
 من سكان مدينة القدس المحتلة، أثناء تواجده في "أحمد الشرباتي"الشاب 

واقتادوه إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في ، المسجد األقصى المبارك
 .القدس القديمة

ون، اليوم الخميس، محاوالت لمجموعة من المستوطنين إقامة أحبط مصل -
طقوس وشعائر وصلوات تلمودية في المسجد األقصى المبارك، عقب اقتحامه 
من باب المغاربة، وتنفيذ جوالت استفزازية فيه بحراسة معززة ومشددة من 

وكانت مجموعات من المستوطنين جددت اليوم  .شرطة االحتالل الخاصة
 وخرائط للهيكل ًاللمسجد األقصى؛ وأمسك حراس المسجد صوراقتحامها 

المزعوم مع مجموعة سياحية من إيطاليا اقتحمت المسجد األقصى من باب 
المغاربة، خالل شروحات قدمها أحد مرشدي المستوطنين حول أسطورة 

وتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم القتحامات ، الهيكل المزعوم
  .ة بهتافات التكبير االحتجاجيةالمستوطنين االستفزازي

منعت قوات االحتالل المصلين من الدخول إلى المسجد األقصى من باب  -
القطانين، وطالبتهم باستخدام أبواب أخرى للدخول إلى المسجد المبارك دون 

 .معرفة األسباب

ً شخصا في مدينة القدس الشرقية المحتلة جثمان الشهيد الفلسطيني ٢٥شيع  -
 .بعد احتجاز إسرائيل للجثمان ألكثر من خمسة أشهر" أبو خروبعبد المالك "

  

٢٦/٨/٢٠١٦  

من (أغلقت قوات االحتالل، عقب االنتهاء من صالة الجمعة، باب المغاربة  -
أمام المصلين المتوجهين من مساكنهم في أحياء بلدة ) أبواب القدس القديمة



       
٣١٩

 . جسم مشبوهسلوان جنوب المسجد األقصى، إلى هذا المسجد؛ بحجة وجود
وكانت جموع المصلين شرعت بالوصول إلى األقصى منذ ساعات صباح اليوم 
ُوانتشرت في مرافق المسجد ومصلياته المختلفة، في حين احتجزت قوات 

 .االحتالل عشرات البطاقات الشخصية لشبان خالل دخولهم األقصى المبارك

ًا من بلدة سلواد بزعم عام) ٣٨" (إياد زكريا حماد"أعدم جنود االحتالل الشاب  -
 .أنه حاول تنفيذ عملية طعن

بعض تفاصيل مشروع مخطط مسار التلفريك، " هآرتس"نشرت صحيفة  -
وأشارت أن مساره سيكون حول المسجد األقصى من جهتيه الجنوبية 

 .والشرقية وسيصل إلى قلب بلدة سلوان

  

٢٨/٨/٢٠١٦  

قصى المبارك، من باب ّجدد مستوطنون، اليوم األحد، اقتحامهم للمسجد األ -
ونفذ صة، المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخا

المستوطنون جوالت استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد، وسط شروحات 
مكان األقصى، بالتزامن مع اقتحام مجموعة " الهيكل المزعوم"عن أسطورة 

 المسجد األقصى، ضباط من شرطة ومخابرات االحتالل الجامع القبلي في
 . فيهوالقيام بجولة استكشافية

داهم موظفو بلدية القدس برفقة قوة من شرطة االحتالل عدة أحياء في بلدة  -
سلوان وسلموا اوامر هدم طالت منازل عدد من المواطنين وذلك بدعوى النباء 

 .دون ترخيص

  



       
٣٢٠

٢٩/٨/٢٠١٦  

لطة آثار االحتالل، مستخدم بسيرافقهم اقتحمت شرطة االحتالل اإلسرائيلي،  -
اليوم اإلثنين، الجامع القبلي بالمسجد األقصى، ونفذوا جولة استكشافية فيه، 
وسط توتر ساد المكان، وهتافات التكبير االحتجاجية من المصلين، وكان 
مستوطنان حاوال عصر أمس اقتحام المسجد األقصى من جهة باب الغوانمة؛ 

وا من شرطة االحتالل إبعادهما عن إال أن حراس المسجد تصدوا لهما، وطلب
  .المكان

واصلت قوات االحتالل المنتشرة في شوارع وطرقات مدينة القدس، وداخل  -
ومحيط البلدة القديمة، اليوم اإلثنين، التنكيل بمواطنين مقدسيين، من خالل 

  .تفتيشات استفزازية ومهينة ومذلة، لم يسلم حتى كبار السن منها

ية نيتها تنظيم مهرجان للخمور على أرض مقبرة مأمن أعلنت شركات إسرائيل -
اهللا في القدس بمباركة من بلدية االحتالل، حيث أشارت إلى المهرجان في 

 .صفحتها اإللكترونية عبر أجندتها لهذا األسبوع

ً مواطنا من أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة ١٢اعتقلت قوات االحتالل  -
من مخيم قلنديا شمال القدس "  منصورسامر"، و"أنس عودة: "ومنهم

المحتلة، وآخرين في حي العباسية ببلدة سلوان، وبلدة الرام شمال القدس 
 .المحتلة

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثماني منشآت من الصفيح في منطقة مجمع  -
 الخضيرات غرب مدينة القدس المحتلة، حيث تأوي هذه المساكن –المغازي 

 .ً عاما١٦ لم يتجاوزا سن الـ ١٨ًطنا منهم  موا٢٨ما يقارب 

تواصل مؤسسات االحتالل المختلفة فعالياتها لتهويد مغارة الكتان التاريخية  -
، والتي تقع في شارع "مغارة سليمان"التي يطلق عليها االحتالل تسمية 

السلطان سليمان بين بابي العامود والساهرة من أبواب القدس القديمة، حيث 
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ل في اآلونة األخيرة من تنظيم الحفالت الموسيقية الليلية بأجواء كثف االحتال
ًوبأسعار مخفضة جدا ألشهر الفنانين اليهود وتشجيع ذلك بتوفير " رومانسية"

 .مواصالت داخلية في القدس

  

٣٠/٨/٢٠١٦  

سادت المسجد األقصى المبارك، اليوم الثالثاء، أجواء من التوتر الشديد،  -
 من المستوطنين بحراسة معززة من عناصر الوحدات حينما حاولت مجموعة

الخاصة بشرطة االحتالل، الصعود إلى باحة صحن مسجد قبة الصخرة في 
المسجد األقصى المبارك؛ ولكن حراس المسجد ومصلين منعوهم من الوصول، 

 وقد اقتحم عناصر من شرطة .وسط تهديد ووعيد من قبل شرطة االحتالل
شرع أحد عناصر شرطة االحتالل منذ ساعات و. االحتالل المسجد القبلي

ّالصباح بتصوير المصلين في األقصى المبارك، كخطوة فسرها البعض بأنها 
  .محاولة لتخويفهم من التواجد في المسجد، خالل فترة اقتحامات المستوطنين

أكد مركز معلومات وادي حلوة أن الحفريات المتواصلة لسلطات االحتالل أسفل  -
حي وادي حلوة ببلدة سلوان تسبب بالمزيد من التشققات الشوارع ب

والتصدعات في منازل المواطنين، وأوضح أنها ظهرت في مناطق جديدة من 
منشآت الحي إضافة إلى اتساع التشققات القديمة نتيجة إخراج األتربة 

 .الناتجة من الحفريات أسفل الحي بكميات كبيرة

في " وسيم خالد عطية"منزل المواطن هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل  -
قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، حيث 

ًفرضت طوقا محكما حول المنطقة قبل وخالل عملية الهدم ً. 

ما يسمى وزير شؤون القدس في الحكومة اإلسرائيلية " زئيف إلكاين"صرح  -
تربع على سلم أولويات رئيس بأن االهتمام اإلسرائيلي بجبل الزيتون ي: ًقائال
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، بما يعني تكريس تهويد موقع الوقف "بنيامين نتنياهو"الحكومة اإلسرائيلية 
الزيتون، الذي تسيطر عليه إسرائيل وتحوله إلى / اإلسالمي على جبل الطور

 .مقبرة يهودية كبيرة

  

٣١/٨/٢٠١٦  

الحتالل  من مخابرات اًاقتحم عدد من المستوطنين اليهود، وثالثين عنصرا -
جرت و .اليوم األربعاء، المسجد األقصى المبارك، في فترة ما قبل الظهر

قتحامات من باب المغاربة، وبمجموعات صغيرة ومتوالية، وبحراسة مشددة اال
نفذت جوالت استفزازية فيه، وسط هتافات و .من شرطة االحتالل الخاصة

 .التكبير االحتجاجية من المصلين

حتالل محيط باب الساهرة في القدس المحتلة حيث أغلقت شرطة وقوات اال -
نصبت الحواجز والمتاريس الحديدة وطردت الطواقم الصحفية وأبعدتها إلى 

) ١٩" (ثائر أبو غزالة"منطقة ال تستطيع منها تصوير تسليم جثمان الشهيد 
 .ًعاما بعد احتجازه لمدة عام

اإلسرائيلية على بناء صادق المجلس األعلى للتخطيط التابع لإلدارة المدنية  -
 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد ساعات من انتقادات ٥٤٦

للنشاط " نيكوالي مالدينوف"وجهها مبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط 
 .االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية

  

١/٩/٢٠١٦  

اعي للمسجد األقصى المزعوم، أنصارها إلى اقتحام جم" منظمات الهيكل"دعت  -
مناسبة بداية بالمبارك يوم األحد المقبل، الموافق الرابع من الشهر الجاري، 

منظمات جمهور المستوطنين إلى هذه الناشدت  و.الشهر العبري الجديد
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مزيد من االقتحامات؛ تمهيدا القتحامات أوسع مطلع باستثمار هذا الشهر 
 مع موسم األعياد اليهودية الرئيسية ًأكتوبر القادم، تزامنا /شهر تشرين األول

 ).رأس السنة العبرية، والعرش، والغفران(

  

٢/٩/٢٠١٦   

نساء المجتمع اإلسرائيلي إلى اقتحام " نساء من أجل الهيكل"دعت منظمة  -
جماعي للمسجد األقصى األحد الموافق الرابع من الشهر الجاري بمناسبة 

  ".هيلل يافي أريئيل"ِلمستوطنة بداية الشهر العبري الجديد وكذلك لذكرى ا

  

٤/٩/٢٠١٦  

ّجدد مستوطنون، اليوم األحد، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من باب  -
المغاربة بحراسة وبحماية معززة ومشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي 

ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد، وسط شروحات  .الخاصة
، في حين تصدى المصلون لهذه االقتحامات "مزعومالهيكل ال"حول أسطورة 

 مع ًوتأتي اقتحامات اليوم، تزامنا .والجوالت بهتافات التكبير االحتجاجية
المزعوم، حثت فيها أنصارها " منظمات الهيكل"دعوات أطلقتها ما تسمى 

مناسبة بداية الشهر العبري بللمشاركة في اقتحامات جماعية لألقصى اليوم، 
 .الجديد

قدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي على إغالق مدخل بلدة سلوان بالمكعبات ا -
اإلسمنتية الضخمة من جهة حي وادي حلوة األقرب إلى الجدار الجنوبي 

 .للمسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة

ًاعتقلت قوات االحتالل عددا من الشبان واألطفال الفلسطينيين خالل وعقب  -
العديد من أحياء وبلدات القدس المحتلة، واستمرت حتى مواجهات شهدتها 
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وقد قامت قوات االحتالل بدهم منازل مواطنين في . ساعات الصباح األولى
 .حارة باب حطة

  

٥/٩/٢٠١٦  

اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، اليوم اإلثنين، سيدة  -
، بزعم "المجلس"ناظر فلسطينية من المسجد األقصى المبارك، من جهة باب ال

، واقتادتها إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في القدس ًحيازتها سكينا
  .القديمة

ًأخرجت قوات االحتالل شابا من داخل المسجد المبارك، بحجة توزيعه  -
  .منشورات إسالمية توعوية فيه

استأنفت مجموعات من المستوطنين اليوم اقتحامها للمسجد األقصى من باب  -
غاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وبحراسة معززة ومشددة من شرطة الم

االحتالل الخاصة، تصدى لها مصلون وطلبة مجالس العلم بهتافات التكبير 
 .االحتجاجية

وأصيب آخر فجر اليوم بعد إطالق " مصطفى نمر"استشهد الشاب المقدسي  -
حاولة تنفيذه عملية قوات االحتالل اإلسرائيلي النار باتجاه مركتبه بحجة م

 .دهس بالقرب من شارع عناتا داخل مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة

  

٥/٩/٢٠١٦  

نددت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس باقتحام عنصرين من سلطة آثار  -
االحتالل المصلى المرواني في المسجد األقصى المبارك، وبحماية مجموعة 

 دفع الحارس المناوب في هذه المنطقة تم خاللها ،من ضباط شرطة االحتالل
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 جولة استكشافية في المصلى شملت تصوير كافة هم تنفيذالعتراضه على
  .مرافقه

شنت شرطة االحتالل اإلسرائيلية بمرافقة طواقم بلدية االحتالل حملة مخالفات  -
مالية لعدد كبير من مركبات وسيارات المواطنين في عدة أحياء من بلدة 

 .سلوان

  

٦/٩/٢٠١٦  

حاول مستوطنون، اليوم الثالثاء، أداء طقوس تلمودية في منطقة باب الرحمة  -
ما تسبب بتوتير األجواء في المسجد؛ مداخل المسجد األقصى المبارك؛ 

فاضطرت شرطة االحتالل حينها إلى إخراجهم، وسط هتافات التكبير من 
  .المصلين

 من باب المغاربة، وكانت مجموعات من المستوطنين جددت اقتحامها لألقصى -
جوالت استفزازية، وسط حراسة  خاللها عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، نفذت

 .مشددة، من عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل

 ً من قرية عيلوط قرب الناصرة، أمراً عاما)٧٠ ("يوسف عبود" الفلسطيني ّتلقى -
. األقصى المبارك لمدة ستة أشهريوم أمس يقضي بمنعه من دخول المسجد 

ّ، أن سيارة تابعة لشرطة االحتالل اإلسرائيلي حضرت "عبود"وأوضح المسن 
إلى منزله في قرية عيلوط، قبل يومين، وسلمته دعوة للحضور إلى مركز 

 من ًعاّ موقًافي مدينة الناصرة وخالل مثوله للتحقيق تسلم أمر" القشلة"شرطة 
، يقضي بإبعاده عن المسجد "يورام هليفي"القدس قائد شرطة االحتالل في 

 .األقصى ستة أشهر
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ًعاما لذويه ) ٢٠" (محمد أبو خلف"سلمت مخابرات االحتالل جثمان الشهيد  -
بعد احتجاز دام أكثر من ستة شهور وسط تشديدات عسكرية فرضتها قوات 

 .االحتالل في مدينة القدس

  

٧/٩/٢٠١٦  

ليوم األربعاء، أجواء شديدة التوتر في ظل سادت المسجد األقصى المبارك، ا -
ٍاقتحامات وجوالت استفزازية لمجموعات من عصابات المستوطنين، ومحاوالت 

 مراسم عقد قران ٕ واقامة.متكررة لتدنيس المسجد بفعاليات تلمودية متكررة
رسمية لمستوطنين في الساحات الشرقية من المسجد األقصى المبارك، 

 .يت الخاصة، وكاميرات اإلعالم العبربحراسة الشرطة والقوا

  

٨/٩/٢٠١٦  

أجبر حراس المسجد األقصى شرطة االحتالل الخاصة على إخراج مستوطن  -
أدى شعائر تلمودية قرب باب الرحمة بالجهة الشرقية من المسجد األقصى 

وكان مستوطنون قد اقتحموا المسجد األقصى اليوم من باب المغاربة  .المبارك
ومشددة من شرطة االحتالل، في الوقت الذي تصدى فيه بحراسة معززة 

مصلون وطلبة مجالس العلم القتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية 
 .بهتافات التكبير االحتجاجية

ًعاما إلى ) ٢١" (عبد المحسن حسونة"ً شخصا فقط جثمان الشهيد ٢٥شيع  -
 بالقدس المحتلة مثواه األخير في مقبرة المجاهدين في شارع صالح الدين

 .ٕبشروط قاسية واجراءات قمعية مشددة

االستيطانية المتطرفة ما أسمته مشروع تنخيل تراب " إلعاد"افتتحت جمعية  -
في موقع مخصص لذلك على تلة ) في إشارة للمسجد األقصى(جبل الهيكل 
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ًالصوانة قرب سور القدس التاريخي وعرضت قطعا زعمت أنها أثرية في مركز  ّ
 . مدينة داوود–الزوار 

  

١٥/٩/٢٠١٦   

من منزله بالبلدة القديمة " مازن قرش"أخلت سلطات االحتالل عائلة المواطن  -
وفقدت حق الحماية باعتبارها الجيل " ِمستأجر غير محمي"بحجة أن العائلة 

، وكانت "عطيرات كوهونيم"الرابع وسيطر على الجزء االكبر من المنزل جمعية 
ًأصدرت قرارا بداية شهر أيار الماضي يقضي بإخالء محكمة صلح االحتالل قد 

من عقارها ورفضت طلب االستئناف الذي تقدم به محامي " قرش"عائلة 
  .العائلة

  

١٦/٩/٢٠١٦   

ًعاما شهيدا برصاص االحتالل في ) ٢٨" (سعيد عمرو"ارتقى الشاب األردني  - ً
ة برحابه القدس بينما كان في طريقه إلى المسجد األقصى ليؤدي صالة الجمع

  .وادعى االحتالل أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن. الطاهرة

  

١٧/٩/٢٠١٦   

أصيب العشرات من سكان حي عين اللوزة ببلدة سلوان في مدينة القدس  -
المحتلة باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينهم سيدة وطفل، 

ًزل وأطلقت وابال من وكانت قوات االحتالل اقتحمت الحي وانتشرت بين المنا
ًعاما ) ٥٢(قنابل الغاز مما أدى إلى إصابة طفل ثالث سنوات ونصف وسيدة 

 .باالختناق
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أصيب عدد من المواطنين باالختناق إثر نشوب النيران في محل لاللبسة  -
جراء إلقاء قوات االحتالل قنابل الغاز والصوت تجاهه في " وسام مطور"يملكه 

وقد احترقت المالبس في المحل .  المحتلةبلدة العيزرية شرق القدس
  .المذكور

  

١٨/٩/٢٠١٦  

، "ربانيم"عدد من كبار رجال الدين  يتقدمهم جدد مستوطنون، اليوم األحد، -
اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، وبمجموعات صغيرة 

ل ومتتالية، وسط حماية وحراسة عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتال
 تقديم روايات مزورة حول أسطورة وخرافة  وقد تولى رجال الدين.اإلسرائيلي

 .الهيكل المزعوم مكان المسجد المبارك

 واصلت قوات االحتالل إجراءاتها المشددة بحق رواد المسجد من فئتي فيما -
الشبان والنساء، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية، خالل الدخول إلى األقصى، 

 .للصالة فيه

على هدم منزله " مراد جعابيص"ت سلطات االحتالل اإلسرائيلي المواطن أجبر -
ًبيديه في بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة تنفيذا لقرار بلدية االحتالل 

 أعوام ١٠بهدمه بحجة البناء غير المرخص وقام بهدم منزله القائم منذ 
 ألف ٨٠ تزيد عن  أفراد لتوفير تكلفة الهدم بآليات االحتالل التي٨ويؤوي 

 .شيقل

أظهر التقرير األسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض  -
ًومقاومة االستيطان أن قرارا إسرائيليا يجري اإلعداد له يقضي ببناء عشرات  ً
الوحدات االستيطانية في مدينة القدس وأن اللجنة المحلية للتخطيط والنباء 
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ث بنايات وعشرات الوحدات االستيطانية اإلسرائيلية ستصادق على بناء ثال
 .التي رسا عطاء بنائها على جمعية يهودية متدينة

أعلنت بلدية االحتالل عن نتائج مناقصة لبناء فندق من سبع طبقات يتضمن  -
 غرفة فندقية مع واجهة تجارية على قمة جبل المكبر قبالة المسجد ١٥٠

 .األقصى

  

١٩/٩/٢٠١٦  

، اليوم اإلثنين، صلوات وطقوس وشعائر "يهود غليكإ"أدى الحاخام المتطرف  -
، بحماية )أحد أبواب المسجد األقصى المبارك(تلمودية أمام باب القطانين 

  .وحراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي

جددت عصابات المستوطنين اقتحامها للمسجد األقصى من باب المغاربة فيما  -
 أوقف حراس المسجد ، وقدرة ومتتاليةٍبحراسات مشددة، وعبر مجموعات صغي

  .مستوطنة خالل محاولتها أداء طقوس تلمودية

وكان االحتالل أغلق البلدة القديمة في القدس، والمسجد األقصى في ساعات  -
الصباح عقب عملية إطالق جنود االحتالل الرصاص على الشاب المقدسي 

 كما ارغم .وات االحتاللّْ، بذريعة طعنه جنديين من قً عاما)٢٠ ("أيمن الكرد"
ًتجار مدينة القدس على إغالق محالتهم وخصوصا في شوارع صالح الدين 

 .والسلطان سليمان والرشيد

 االحتالل اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين، نائب أمين سر حركة استدعت مخابرات -
 عن المسجد األقصى،  وسلمته قرار إبعاد،"شادي مطور"إقليم القدس " فتح"

ًخطرا على األمن الشخصي والعام والممتلكات "ة تشكيله ، بحجهر أش٦لمدة 
 ".في المسجد األقصى



       
٣٣٠

٢٠/٩/٢٠١٦  

جدد مستوطنون اقتحام المسجد األقصى المبارك، اليوم الثالثاء، من باب  -
. المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة

 اليهود األميركيين، الذين تجولوا في ومن بين الذين اقتحموا األقصى عدد من
مكان " الهيكل المزعوم"المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة 

 .األقصى

ًكشفت احصائيات رسمية لدائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية ارتفاعا بنسبة  -
في عمليات البناء بالمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية % ١٦ر٧

 .المحتلة

ًانطلقت فعاليات احتفالية اسرائيلية بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس  -
، وشارك في الفعاليات المئات من القياديين "صندوق أورشليم"ما يسمى 

، ورئيس البلدية العبرية "روبي ريفلين"اإلسرائيليين من بينهم رئيس الكيان 
اللورد الحاخام ، و"برنار هنري ليفي"، و"نير بركات"في القدس المتطرف 

 ".إليوت أبرامز"، و"جوناثان ساكس"

  

٢١/٩/٢٠١٦  

ّجددت مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليوم األربعاء، اقتحامها للمسجد  -
األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة ومعززة من عناصر 

كما اقتحم ستة من . الوحدات الخاصة والتدخل السريع في شرطة االحتالل
، وتجولوا في األقصىعناصر مخابرات االحتالل بسالحهم الشخصي المسجد 

وتصدى مواطنون وعدد من الطلبة القتحامات المستوطنين وجوالتهم . تهأروق
االستفزازية، والتي صاحبها اليوم أداء طقوس وصلوات تلمودية في منطقة 

 .باب الرحمة قرب باب األسباط بالمسجد األقصى



       
٣٣١

٢٢/٩/٢٠١٦  

حراس المسجد األقصى المبارك، اليوم الخميس، لمستوطن يهودي تصدى  -
حاول أداء ضمن مجموعة من المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقصى، و

طقوس وصلوات تلمودية في المسجد األقصى، وأوقفوه وطلبوا من شرطة 
  .االحتالل الخاصة إخراجه من المسجد بسبب سلوكه

  

٢٣/٩/٢٠١٦   

عصابات المستوطنين اليهودية يتزعمها المتطرف هاجمت مجموعة من  -
ًالليلة الماضية تجمعا فلسطينيا مسيحيا في مدينة القدس " بنتسي غوبشتاين" ً ً

  .المحتلة

  

٢٤/٩/٢٠١٦   

سلمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس تحرسها قوة من جنود وشرطة  -
 من منازل المواطنين االحتالل دفعة جديدة من أوامر الهدم اإلدارية لعدد كبير

 شقة سكنية في بلدة العيساوية وسط القدس المحتلة بحجة البناء ٣٠بواقع 
  .دون ترخيص

  

٢٥/٩/٢٠١٦   

اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد األقصى المبارك بحماية  -
أمنية من شرطة االحتالل في استفزاز واضح لمشاعر المسلمين والمرابطين 

  . في المسجد األقصى



       
٣٣٢

٢٦/٩/٢٠١٦   

: قررت محكمة صلح االحتالل غرب مدينة القدس المحتلة اإلفراج عن الشبان -
داود "، و"أحمد عطية"، و"موسى عسيلة"، و"منصور محمود"، و"حمادة حريز"

من بلدة العيساوية بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام ودفع كفالة " عطية
 آالف شيقل ٥ة طرف ثالث بقيمة  شيقل والتوقيع على كفال٧٠٠مالية قيمتها 

  .لكل واحد منهم

  

٢٧/٩/٢٠١٦  

 اقتحامها لألقصى من  ومعهم سياح أجانبجددت مجموعات من المستوطنين -
باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة؛ 
فيما تصدى مصلون القتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية بهتافات 

ًصادر حراس تابعون لألوقاف اإلسالمية، صورا للهيكل ، ولتكبير االحتجاجيةا
ٍالمزعوم من سياح أجانب، خالل تجوالهم في المسجد األقصى، وذلك بعد  ّ

 .مشادات كالمية بين الطرفين

أحمد أبو "هدمت جرافات بلدية االحتالل أربع شقق سكنية يملك أحداها  -
لمحتلة، كما هدمت احد الصفوف في قرية الطور في القدس ا" الهوى

شرق " ّأبو النوار البدوي"المدرسية المشيد من الخشب والصفيح في تجمع 
 .القدس المحتلة بذريعة عدم الترخيص

  

٢٨/٩/٢٠١٦  

 ًاصادر حراس المسجد األقصى المبارك، ولليوم الثاني على التوالي، صور -
الذين اقتحموا كانت مع المستوطنين وخرائط تحمل رسومات لهيكل مزعوم 

  .خالل تجوالهم فيهالمسجد 



       
٣٣٣

ًفي الوقت نفسه، أدى مستوطن يهودي طقوسا وصلوات تلمودية قرب البائكة و -
الشمالية في المسجد األقصى خالل اقتحام المسجد مع مجموعة من عصابات 

  .المستوطنين؛ وتصدى مصلون وحراس األقصى للمستوطن

 من "عرين الزعانين"، الشاب المقدسي اعتقلت قوات االحتالل، اليوم األربعاء -
حي واد الجوز القريب من سور القدس التاريخي، واقتادته إلى أحد مراكز 

  .التوقيف والتحقيق في المدينة

 من أمام منزله في بلدة "فتحي ناصر"قوات االحتالل الشاب كما اعتقلت  -
تالل في ٍسلوان جنوب المسجد األقصى، واقتادته إلى مركز تابع لشرطة االح

ٍشارع صالح الدين وسط القدس؛ وبعد التحقيق معه، سلمته أمر استدعاء 
  .آخر للتحقيق يوم السبت المقبل

ً قرارا باإلبعاد "محمد مخيمر"سلمت سلطات االحتالل اليوم الشاب المقدسي  -
 . أشهر٣عن المسجد األقصى لمدة 

ى مشاركة اآلالف أكد ما يسمى ائتالف منظمات الهيكل المزعوم، أنه يتطلع إل -
من أنصاره في اقتحامات جماعية للمسجد األقصى خالل موسم األعياد 

  .ًاليهودية بدءا من يوم األحد المقبل، والتي تستمر طيلة شهر تشرين أول

أعلنت منظمات الهيكل عن تنظيم أيام دراسية وحلقات بيتية ومسيرات و -
حامات خالل موسم ونشاطات مختلفة كجزء من نشاطها لدفع وتكثيف االقت

 .األعياد اليهودية التلمودية الذي سيبدأ بعد أيام

ذكرت شرطة االحتالل، أنها وضعت نفسها في حالة تأهب قصوى لتأمين و -
االحتفاالت اليهودية، وما يصاحبها من فعاليات أبرزها المشاركة الواسعة في 

ين نتنياهو اقتحامات المسجد األقصى؛ فيما أوعز رئيس حكومة االحتالل بنيام
إلى مؤسسات االحتالل بقمع أي محاولة للتصدي لمثل هذه االقتحامات، تحت 

 ".قمع اإلخالل بالنظام العام"مسمى 



       
٣٣٤

كثفت منظمات الهيكل المزعوم ولجانها ونشطائها توجيه الدعوات ألنصارها  -
عبر مواقعها ووسائل التواصل االجتماعي التابعة لها، للمشاركة في اقتحامات 

  .، على شكل أفراد وجماعات وعائالتاألقصى

 خالل "مدحت خليل"اعتقلت قوات االحتالل اليوم حارس المسجد األقصى  -
في إطار تضييقها على ) أحد أبواب المسجد المبارك(عمله عند باب الحديد 

 .العاملين في األقصى

" فادي عليان"ًاصدرت محمة االحتالل حكما بحق حارس المسجد األقصى  -
 ١٥٠٠ً شهرا ودفع غرامة مالية بقيمة ١١ يقضي بسجنه مدة ًعاما) ٣٠(

وكانت قوات االحتالل قد اعتقلته من داخل المسجد األقصى قبل ثالثة . شيقل
شهور لتصديه لمجموعة المستوطنين وهم يؤدوا صلوات تلمودية داخل 

 .المسجد

 

٢٩/٩/٢٠١٦  

 اليوم الخميس، قضت محكمة االحتالل اإلسرائيلي المركزية في مدينة القدس، -
غرامة مالية بقيمة دفع  شهرا، و١٤بالسجن الفعلي على ثالثة مواطنين مدة 

مل  وش".الرباط في المسجد األقصى" كل واحد منهم بتهمة ن ألف شيقل ع١٥
 من سلوان جنوب المسجد ً عاما)٥٨ ("خليل محمد نمر العباسي": القرار

 من سلوان؛ ً عاما)٦١ ("نجيب أحمد سالم الجدع القواسمي"األقصى؛ و
وكان الفلسطينيون  .٤٨  من مدينة أم الفحم داخل أراضي الـ"محمد جبارين"و

مارس الماضي، وتعرضوا / الثالثة اعتقلوا في الثالث والعشرين من شهر آذار
 .لتحقيقات مطولة



       
٣٣٥

محمد "، و"أحمد الشاويش: "قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ابعاد كل من -
عن محيط المسجد األقصى بحجة " ندى صيام"، و"لفاخوريرامي ا"، و"مخيمر

 .األعياد اليهودية القادمة

من سكان بيت حنينا " عماد جابر"أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي المواطن  -
شمال القدس المحتلة اليوم على هدم منزله بيده حتى ال يدفع تكلفة الهدم 

، وذلك بحجة البناء دون  ألف شيقل٧٠بآليات االحتالل التي تتجاوز الـ 
 .ترخيص

  

٢/١٠/٢٠١٦  

حملة خالل ًاستدعت قوات االحتالل اإلسرائيلي عددا من المواطنين للتحقيق،  -
 وقد شمل . في مدينة القدس المحتلةًاعتقاالت واسعة شنتها بحق الشبان فجرا

، "عالء الفاخوري"، و"محمد البيومي"و، " قوسزهرة: "ًاالستدعاء كال من
شريطة   عنهموأفرجت، للتحقيق مرة أخرى، "مأمون غيث"، و"لحسخالد م"و

، "السنة العبرية"ذلك عشية حلول رأس تم ، وً يوما١٥اإلبعاد عن األقصى 
: ًوقد وقع في االعتقال كال من .التي تبدأ من مساء اليوم، وحتى فجر األربعاء

، "نينعمر الزعا"، و"حمزة ملحس"، و"أحمد الساليمة"، و"محمد أبو فرحة"
َعبداهللا دعنا"َو محمد "، و"حازم الشرباتي"، و"روحي قلغاصي"، و"أحمد ركن"، و"َ

، "مصباح أبو صبيح"، و"تيسير عجاج"، و"يوسف أبو شوشة"، و"صيام
؛ "راجي الفاخوري"، و"حاتم صندوقة"، و"منير العجولي"، و"محمود الشاويش"و

 . "محمد أبو ناب"والطفل 

  



       
٣٣٦

٣/١٠/٢٠١٦  

ن طقوسا تلمودية أمام بوابات المسجد األقصى المبارك أدى مستوطنو -
عندما  باب السلسلة واألسباط وحطة: الرئيسية الخارجية، خاصة في مناطق

جددت عصابات المستوطنين اليهودية اليوم اقتحامها للمسجد األقصى 
 .المبارك، تزامنا مع بدء األعياد اليهودية وحلول عيد رأس السنة العبرية

 االحتالل الخاصة حماية وحراسة المجموعات االستيطانية  شرطةوتولت
الصغيرة خالل اقتحامها وجوالتها االستفزازية في رحاب المسجد األقصى؛ فيما 

وصدحت حناجر بعضهم . انتشر عشرات المصلين في باحات المسجد ومرافقه
  .بهتافات التكبير ضد اقتحامات المستوطنين

 إدخال ابعين لدائرة األوقاف اإلسالمية من العمال التمنعت شرطة االحتالل -
 عن ًصندوق المعدات الخاصة بالعمل إلى داخل مسجد قبة الصخرة؛ فضال

 .منعها أعمال ترميم في العديد من مرافق المسجد المبارك

مخالفة مالية بقيمة " محمد المحتسب"سلمت بلدية االحتالل بالقدس المواطن  -
ّ بإدعاء أنه يشوه ١٦/١/٢٠١٧اريخ  شيقل وحددت له جلسة محكمة بت٧٣٠

 .معالم المدينة ألنه رسم رسومات على جدار منزله

  

٤/١٠/٢٠١٦  

، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، اليوم الثالثاء، ً يهودياًا مستوطن٧٣اقتحم  -
المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

اط شرطة االحتالل المسجد القبلي، وقبة اقتحم عدد من ضبكما الخاصة؛ 
 .الصخرة، ونفذوا جولة استكشافية فيهما، وسط توتر وهتافات وتكبير المصلين

 من دخول المسجد "هنادي الحلواني"منعت شرطة االحتالل الخاصة المواطنة  -
 . أن فترة إبعادها عن المسجد انتهت قبل أيامًاألقصى من باب الحديد؛ علما



       
٣٣٧

عن األقصى لمدة خمسة أشهر، " أمين ذياب"االحتالل الشاب ابعدت سلطات  -
ًالذي اعتقلته وسلمته قرارا " مصباح أبو صبيح"في حين أفرجت عن المقدسي 

باالبعاد عن البلدة القديمة بما فيها المسجد األقصى لمدة شهر، كما سلمت 
 أمر إبعاد عن المسجد لمدة" زهرة قوس"الممرضة في عيادة المسجد األقصى 

شهرين بعد أن اعتقلتها من منزلها الكائن في حي الجالية اإلفريقية المالصق 
لمدة ثالثة " يوسف مخيمر"للمسجد األقصى، وسبق أن أبعدت المواطن 

 .أشهر

ًوسلمته قرارا باإلبعاد " أبو صالح الشرفا"أخلت سلطة االحتالل سراح المقدسي  -
 .عن المسجد األقصى لمدة أسبوعين

في حارة السعدية " سامر ادكيدك"االحتالل اإلسرائيلي المواطن  أجبرت سلطات  -
بالبلدة القديمة بالقدس على هدم غرفة تابعة لمنزله تقع على سطح المنزل 

ًعلما بأن مدينة القدس شهدت خالل هذا العام . بحجة البناء بدون ترخيص
 .ً منزال بحجة البناء دون ترخيص١٥٠هدم نحو 

حتالل اإلسرائيلي وضع اللمسات األخيرة للبدء قالت مصادر عبرية أن اال -
في حي الشرف بالبلدة القديمة " جوهرة إسرائيل"بتنفيذ مشروع بناء كنيس 

 .ً مترا غربي المسجد األقصى٢٠٠بالقدس وعلى بعد 

  

٥/١٠/٢٠١٦  

شهد المسجد األقصى المبارك، منذ ساعات صباح اليوم األربعاء، اقتحامات  -
 عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، من باب المغاربة، جديدة من المستوطنين،

 .تحرسها قوة معززة من شرطة االحتالل الخاصة

 



       
٣٣٨

وقد عادت منظمات الهيكل المزعوم ونشرت دعوات عبر مواقعها اإلعالمية  -
والتواصل االجتماعي؛ للمشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية للمسجد 

لمزيد من األعياد اليهودية، بعد األقصى خالل األيام القادمة التي ستشهد ا
 .انتهاء عطلة عيد رأس السنة العبرية مساء أمس

ّتعمد عناصر من منظمة إرهابية يهودية التنكيل بالفلسطينيين في القدس،  -
 .تحت سمع وبصر شرطة االحتالل

  

٦/١٠/٢٠١٦  

استأنفت مجموعات من عصابات المستوطنين، اليوم الخميس، اقتحامها  -
 المبارك، من باب المغاربة؛ فيما وفرت شرطة االحتالل للمسجد األقصى

الخاصة الحماية والحراسة لهذه المجموعات خالل اقتحامها وجوالتها 
 .االستفزازية في المسجد المبارك

جرت مواجهات عنيفة بين عناصر شرطة االحتالل والشبان العرب في بلدتي  -
 .العيزرية وأبو ديس

  

٨/١٠/٢٠١٦   

اطنين الفلسطينيين بسبب اإلطالق الكثيف والعشوائي أصيب عدد من المو -
للقنابل الغازية السامة المسيلة للدموع والصوتية الحارقة من قبل قوات 
االحتالل على المواطنين في مواجهات تمت داخل حرم جامعة القدس في بلدة 

  .أبو ديس

  

  



       
٣٣٩

٩/١٠/٢٠١٦  

ا المسجد األقصى استأنفت مجموعات من المستوطنين، اليوم األحد، اقتحامه -
المبارك من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات 

  .الخاصة في شرطة االحتالل اإلسرائيلي

، وهما من سكان مدينة "نبيه ومعمر أبو صبيح"قوات االحتالل اعتقلت  -
القدس، من داخل المسجد األقصى، واقتادتهما إلى أحد مراكز التوقيف 

 .دينةوالتحقيق في الم

قالت شركات ألبان فلسطينية عاملة في الضفة الغربية أنها تلقت رسائل من  -
الجانب اإلسرائيلي نهاية األسبوع الماضي تفيد بمنعهم من تسويق منتجات 

 . األلبان في مدينة القدس

الصهيونية عن مخطط استيطاني جديد إلقامة " كول هعير"كشفت صحيفة  -
 .محتلة حدة استيطانية في القدس ال١٤٢

" بنيامين نتنياهو"طالبت منظمات يهودية يمينية رئيس حكومة االحتالل  -
السماح لليهود بإقامة صلواتهم " جلعاد أردان"ووزير األمن الداخلي 

في المسجد األقصى يوم " الغفران/ الكيبور"ومراسيمهم الخاصة في عيد 
 .األربعاء القادم الثاني عشر من الشهر الجاري

  

١٠/١٠/٢٠١٦  

اقتحم أكثر من مئة مستوطن يهودي اليوم االثنين، المسجد األقصى من باب  -
المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 

وتمت عمليات االقتحام عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذت  .االحتالل
جوالت مشبوهة واستفزازية فيه؛ فيما تصدى مصلون وطلبة حلقات العلم 

 .تافات التكبير االحتجاجيةبه



       
٣٤٠

دعت منظمات الهيكل المزعوم أنصارها إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات  -
أو " الكيبور"جماعية للمسجد األقصى بعد غد األربعاء، تزامنا مع عيد 

، والمشاركة في أداء صلوات وشعائر وطقوس تلمودية فيه بهذه "الغفران"
 .المناسبة

ثة طالب من مدرسة دار االيتام المجاورة للمسجد قوات االحتالل ثالاعتقلت  -
األقصى في القدس القديمة، وأحدهم اعتقل من داخل المدرسة عقب اقتحامها، 

بزعم رشقهم الحجارة باتجاه ) الناظر(واعتقل اآلخران من باب المسجد األقصى 
 .جنود االحتالل

  

١١/١٠/٢٠١٦  

 من داخل "مفيد غيث" المقدسي اعتقلت قوات االحتالل، اليوم الثالثاء، الشاب -
المسجد األقصى المبارك، واقتادته إلى أحد مراكزها في القدس القديمة 

  .للتحقيق

واصلت عصابات المستوطنين اليوم اقتحامها للمسجد المبارك؛ بينما وفرت  -
شرطة االحتالل الخاصة الحماية والحراسة من خالل جوالتها االستفزازية 

وطلبة العلم لمحاوالت عدد من المستوطنين إقامة وتصدى مصلون  .بالمسجد
وكان آالف  .طقوس وشعائر تلمودية في األقصى بهتافات التكبير االحتجاجية

في ) الجدار الغربي للمسجد األقصى(ّالمستوطنين أموا باحة حائط البراق 
" الغفران"مناسبة عيد بساعات الليلة الماضية، وشاركوا في طقوس تلمودية 

اعتدى مستوطنون خالل اختراقهم للبلدة القديمة باتجاه باحة و؛ التلمودي
 .حائط البراق على مقدسيين وممتلكاتهم ورددوا هتافات عنصرية ضد العرب



       
٣٤١

االحتالل في مدينة القدس المحتلة، اإلفراج عن مدير " محكمة صلح"قررت  -
، ً يوما٤٥، وذلك بشرط اإلبعاد عن األقصى لمدة "ناصر قوس"نادي األسير 

 . شيقل٥٠٠باإلضافة إلى كفالة مالية بقيمة 

  

١٢/١٠/٢٠١٦  

 اليوم المسجد المبارك من باب المغاربة عبر ًاقتحم أكثر من ثمانين مستوطنا -
مجموعات صغيرة ومتالحقة، وبحراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل 

 .الخاصة

ودية، أداء طقوس وشعائر وصلوات تلم حاول عدد من المستوطنين اليهودو -
ّبلباسهم وزيهم الديني اليهودي، برحاب المسجد األقصى المبارك خالل 

  .اقتحامه وتنفيذ الجوالت االستفزازية والمشبوهة فيه

شنت قوات االحتالل حملة واسعة من االعتقاالت بين صفوف الشبان  -
عملية اطالق نار في " مصباح أبو صبيح"المقدسيين في أعقاب تنفيذ الشهيد 

 . جراححي الشيخ

) ٢٠" (علي عاطف شيوخي"شيع مئات المواطنين المقدسيين جثمان الشهيد  -
ًعاما الذي استشهد بوقف متأخر من ليلة أمس األول خالل مواجهات عنيفة 

 .اندلعت في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك

أصيبت سيدة فلسطينية برصاص معدني مغلف بالمطاط، فيما جرى اعتقال  -
ية عقب اقتحام قوات االحتالل بلدة الرام شمال القدس المحتلة وسط سيدة ثان

 .بين تلك القوات وتالميذ المدارس" الساخنة"مواجهات وصفت بـ 

شهدت قرية العيساوية مواجهات عنيفة ومتواصلة ضد قوات االحتالل تخللها  -
نة اعتقال ستة من أبناء القرية واقتادتهم إلى مراكز اعتقال وتحقيق في المدي



       
٣٤٢

المقدسة بعد أن أغلق االحتالل المدخل الرئيسي للقرية بحجة القاء المواطنين 
 .زجاجات فارغة وأخرى حارقة على سيارات تابعة لقوات االحتالل في المنطقة

  

١٣/١٠/٢٠١٦  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس، فتاة من المسجد األقصى  -
" سكين"وزعمت الحقا أنها عثرت على المبارك، من جهة باب القطانين؛ 

  .بحوزتها خالل تفتيشها في مركز تابع لالحتالل في القدس القديمة

المتطرفة، " طالب ألجل الهيكل"، وآخرون من منظمة ً مستوطنا٦٠اقتحم نحو  -
المسجد األقصى المبارك، ونفذوا جوالت استفزازية ومشبوهة فيه، وسط 

، الواقعة بين "باب الرحمة"ودية في منطقة محاوالت إلقامة طقوس وشعائر تلم
 .المصلى المرواني وباب األسباط في األقصى

 مواطنين، بشرط اإلبعاد عن المسجد ٥أفرجت قوات االحتالل اإلسرائيلي عن  -
جهاد "، و"حمزة حجازي"، و"أنس تفاحة"، و"وليد ومحمد تفاحة": المبارك، وهم
 ."ناصر قوس

  

١٤/١٠/٢٠١٦  

 من الشبان داخل المسجد األقصى ًاحتالل الخاصة عددأوقفت شرطة اال -
المبارك، وأخضعتهم للتفتيش بشكل استفزازي، كما دققت في بطاقاتهم 

 .الشخصية

اإلسرائيلية وحركة " عير عميم"كشف تقرير حقوقي إسرائيلي أصدرته جمعية  -
 عائلة فلسطينية ٣٠٠عن محاولة الحكومة اإلسرائيلية اقتالع " السالم اآلن"

في القدس المحتلة ليستولي عليها المستوطنون، وجميعها في البلدة القديمة 
 .واألحياء المحيطة بها



       
٣٤٣

١٦/١٠/٢٠١٦  

المسجد األقصى المبارك  ، بعضهم بزيه ولباسه العسكريًا مستوطن٦٥اقتحم  -
من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وبحراسة معززة ومشددة 

ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في مرافق . اصةمن شرطة االحتالل الخ
المسجد األقصى؛ في حين قدم مرشدون روايات أسطورية حول خرافة الهيكل 
المزعوم مكان المسجد المبارك؛ في الوقت الذي تصدى فيه مصلون وطلبة 

 .علم للمستوطنين بهتافات التكبير االحتجاجية

، الذي "ماهر أبو سنينة"ليوم األحد، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر ا -
 . المسجد األقصى المبارك من منزله في القدس القديمةفي ًيعمل حارسا

ًعاما من سكان بلدة سلوان جنوب ) ٢٦" (محمد خليل الرازم"تعرض الشاب  -
المسجد األقصى بللطعن والضرب على يد مجموعة من المستوطنين 

في القدس " بار ايالن" في طريق شارع اإلسرائيليين خالل توجهه لعمله الليلي
 .المحتلة

  

١٧/١٠/٢٠١٦  

ّجدد مستوطنون، اليوم االثنين، اقتحام المسجد األقصى المبارك، من باب  -
المغاربة، بحراسة مشددة ومعززة من شرطة االحتالل الخاصة؛ كما أدوا 
ُصلوات وطقوسا وشعائر تلمودية في سوق القطانين المفضي للمسجد، وسط  ً

" ُالعرش"ق شبه تام لمحال السوق بأمر من شرطة االحتالل، احتفاال بعيد إغال
 . أيام٧التلمودي، الذي بدأ يوم أمس، ويستمر على مدار 

أحبط حراس المسجد األقصى المبارك، اليوم االثنين، محاولة أحد المستوطنين  -
 .اليهود رفع علم االحتالل في المسجد المبارك، وطردوه من المسجد



       
٣٤٤

وهو ًوطن اقتحم األقصى متخفيا بهيئة سائح أجنبي، وتم رصد محاولته المست
 . صورة له مع علم االحتالل في المسجد المبارك، وتم إخراجه منهيلتقط

  

١٨/١٠/٢٠١٦  

وصل عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقصى المبارك، في الفترة  -
ب دائرة إعالم حس (ًا مستوطنين٢٠٧، إلى )قبل أذان الظهر(الصباحية 

وتمت االقتحامات من باب المغاربة وبمجموعات متتالية ). األوقاف اإلسالمية
 .تحرسها قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل

ًاقتحمت قوات االحتالل صباحا مدرسة دار األيتام في القدس القديمة واعتقلت  -
 ."سمير جبريل"مدير التربية والتعليم األستاذ 

المركز " (كيوبرس"أغلقت السلطات االسرائيلية مطلع الشهر الجاري وكالة  -
بالكامل بهدف اسكات صوت المسجد ) اإلعالمي لشؤون القدس واالقصى

األقىصى والقدس وحجب المعلومة والصورة والمشهد الحقيقي والميداني الذي 
 .يجري في مدينة القدس المحتلة

 االحتالل في سلوان والعيساوية والطور طالت حملة اعتقاالت نفذتها قوات -
ً مواطنا على األقل فيما تم تسليم عدد من الشبان بالغات ١٣بالقدس المحتلة 

 .لمراجعة المخابرات اإلسرائيلية

  

١٩/١٠/٢٠١٦  

أفرجت سلطات االحتالل، اليوم األربعاء، عن الموظف بدائرة األوقاف  -
، بشرط الحبس البيتي لمدة "ةماهر أبو سنين"االسالمية في المسجد األقصى 

 . كفالة مالية بمبلغ ألف شيقل عليهفرض االحتاللو. سبعة أيام



       
٣٤٥

 مستوطن، اليوم األربعاء، المسجد األقصى المبارك، من باب ٣٠٠اقتحم نحو  -
المغاربة، بحراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع 

قتحمين عدد من كبار رجال الدين كان من بين الم بشرطة االحتالل اإلسرائيلي
 أثناء زيهم التلمودي، همارتدى قسم كبير منوقد ، "الربانيم"التلمودي 

 ستةحراس المسجد األقصى أوقفوا  .اقتحاماتهم، وجوالتهم االستفزازية
مستوطنين أدوا بعض الطقوس والشعائر التلمودية في المسجد؛ واضطرت 

اجهم من المسجد؛ تحسبا من ردة فعل شرطة االحتالل التي ترافقهم إلى إخر
 .المصلين

  

٢٠/١٠/٢٠١٦  

وصل عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقصى المبارك خالل الفترة  -
ّ، وسط حراسات معززة ومشددة من ٣٢٣الصباحية، اليوم الخميس، إلى 

وجرت االقتحامات عبر مجموعات متتالية، وأحبط  .شرطة االحتالل الخاصة
سجد عدة محاوالت إلقامة طقوس تلمودية في المسجد المبارك؛ في حراس الم

حين تصدى المصلون وطلبة العلم القتحامات المستوطنين وجوالتهم 
 .المشبوهة بهتافات التكبير االحتجاجية

  

٢٣/١٠/٢٠١٦  

في تصريحات ) بنيامين نتنياهو(تعهد رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي  -
 في نقل الغبار من أسفل المسجد األقصى، صحفية، بالمشاركة الشخصية

ّوعممت . ًخالل األسبوع الجاري، داعيا المجتمع اليهودي إلى االنضمام إليه
 .وسائل إعالم عبرية، اليوم األحد، تصريحاته بهذا الخصوص



       
٣٤٦

قررت حكومة االحتالل إجبار كل إسرائيلي على المشاركة في الحفريات التي  -
أسفل المسجد األقصى المبارك، ومحيطه، وباقي تنفذها سلطة آثار االحتالل 

وقال رئيس  .، تربط اليهود بالمكان"أدلة"مناطق القدس، بهدف الحصول على 
إن سلطته قررت بالتنسيق مع : "يسرائيل حسون"سلطة آثار االحتالل 

الحكومة، أن يشارك كل شاب إسرائيلي قبل تجنيده في الجيش، في عمليات 
في محيطه، وداخل البلدة القديمة من القدس؛ على الحفر أسفل األقصى، و

  ".مهمة وطنية"اعتبار أنها 

 المسجد األقصى المبارك، في فترتي الصباح والظهيرة ً مستوطنا٣٤٦ اقتحم -
االقتحامات من باب المغاربة عبر مجموعات متتالية؛  وتمت .من اليوم األحد

ولم تفلح محاوالت . يّن اللباس والزي التلموديفيما ارتدى معظم المستوطن
العديد منهم بإقامة طقوس أو صلوات تلمودية في المسجد المبارك؛ بسبب 

وتلقى المستوطنون . االنتشار الواسع للمصلين وللعاملين من دائرة األوقاف
 .شروحات مزورة حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد

  

٢٤/١٠/٢٠١٦  

ات استفزازية في البلدة القديمة انطلقت مجموعات من المستوطنين، في مسير -
، وأدوا طقوسا وشعائر "الخارجية"وحول بوابات المسجد األقصى الرئيسية 
نشر دوريات عسكرية راجلة شملت تلمودية، في ظل إجراءات أمنية مشددة، 

في شوارعها وأحيائها، ووضع متاريس حديدية أمام أبواب األقصى؛ في الوقت 
ُستوطنين سوق القطانين المفضي إلى المسجد الذي اقتحمت فيه عصابات الم

 .األقصى من البوابة التي تحمل نفس اسم السوق



       
٣٤٧

ّوبلباسهم وزيهم " الحريديم "ً من المتزمتين دينياً مستوطنا٣٩نحو اقتحم كما  -
 وجود عدد كبير وسط األقصى اليوم خالل الفترة الصباحية؛ المسجدالتلمودي، 

  .جد المباركمن المصلين وطلبة العلم في المس

" المستعربين"شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي وعناصر الوحدات الخاصة  -
حمالت دهم واعتقاالت واسعة النطاق لمنازل المواطنين في بلدتي سلوان 
والعيساوية ومخيم شعفاط وحي جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة طالت 

، "كريم أبو تايه"، و"هأيمن أبو تاي: "ً مواطنا بينهم قاصرين وعرف منهم١٨
لؤي "، و"مسلم عودة"، و"عامر زيداني"، و"ماهر سرحان"، و"مجدي أبو تايه"و

عبداهللا : "واعتقلت من بلدة العيساوية. من بلدة سلوان" ربيع غيث"، و"الرجبي
". ضياء جراح"، و"مصطفى عسيلة"، و"زياد طارق ناصر"، و"أبو خطي

، "يوسف أبو اشخيدم"، و"البياعمحمد نعيم : "واعتقلت من مخيم شعفاط
، "أحمد خالد عليان عويسات: "واعتقلت من جبل المكبر". جواد مزعرو"و
 ".نور عامر عويسات"، و"محمد خالد عليان عويسات"و

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم الثالثاء،  ٢٥/١٠/٢٠١٦ -
قتادته إلى أحد  قرب باب السلسلة، وا"مهند الزغل"حارس المسجد األقصى 

 االعتقال بعد انتهاء جولة  وجاء.مراكز التحقيق واالعتقال في القدس القديمة
 كجزء "الزغل"لمجموعة من المستوطنين في المسجد األقصى، رافقها الحارس 

 .من عمله لمراقبة سلوك المستوطنين في المسجد

ل مقبرة اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي وموظفون من سلطة آثار االحتال -
باب الرحمة المالصقة للمسجد األقصى أكثر من مرة خالل هذا اليوم وقاموا 
بتدنيس المقبرة بمسيرات استفزازية وكانوا يحملون قطعة قماش عليها صورة 
ٍشمعدان وضعوها فوق شواهد أحد القبور وقاموا برقصات وترانيم دينية بصوت 

 .ٍعال



       
٣٤٨

٢٦/١٠/٢٠١٦   

 منازل في حي األشقرية ببلدة بيت حنينا ٣ل هدمت جرافات بلدية االحتال -
الذي اقتحت قوات " ناصر الرجبي"شمال القدس، ويعود أحدها للمواطن 

أحمد عبد الرازق "والمنزل اآلخر يعود للمواطن . االحتالل منزله وقامت بهدمه
 ".صيام

هدمت جرافات بلدية االحتالل بناية سكنية مكونة من أربع شقق سكنية تعود  -
 .في حي وادي قدوم من بلدة سلوان" عيسى جعافرة"طن للموا

اعلنت القناة العبرية الثانية أن شرطة االحتالل اوصت باستئناف السماح  -
اليهودي بما وصفته زيارة المسجد " الكنيست"ألعضاء البرلمان الصهيوني 

  .األقصى في إشارة لعمليات االقتحام االستفزازية للمسجد

  

٢٨/١٠/٢٠١٦   

" اللجنة الثنائية للتخطيط والبناء"اة العبرية الثانية ان ما تسمى بـ نشرت القن -
 وحدة ١٨١ببلدية القدس المحتلة ستصادق االسبوع المقبل على مخطط لبناء 

  .بمدينة القدس المحتلة" جيلو"استيطانية داخل حي 

  

٣٠/١٠/٢٠١٦  

 ًا جديدًما، صباح األحد، اقتحا"حبرون شيلو"قاد الحاخام اإلسرائيلي المتطرف  -
، بحراسة معززة  منذ ساعات الصباحللمستوطنين، للمسجد األقصى المبارك

ومشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي الخاصة، وحاول أداء طقوس تلمودية 
تقديم " شيلو"وتولى المتطرف . دفي المسجد، لوال تدخل حراس المسج

 . األقصىمكان المسجد" الهيكل المزعوم"شروحات مزورة حول أسطورة 



       
٣٤٩

) ًامقهى مجاني( سلطات االحتالل اإلسرائيلي نهاية األسبوع الماضي، افتتحت -
 من إحدى بالقرب هلجنودها وقواتها وحراس المستوطنين المارين من جانب

االستيطانية، وسط شارع الواد " عطيرت كوهانيم"البؤر االستيطانية لجمعية 
 وكانت جمعية .عتيقةُالمفضي إلى أبواب المسجد األقصى في القدس ال

 لهذا الغرض تبرعات بملغ  قد جمعت"الشبيبة اليهودية في القدس القديمة"
المقهى "تم األسبوع الماضي تنظيم حفل مصغر الفتتاح هذا و ألف شيقل، ٥٠

وهي التلمودية، " ةدالمزو" ، ونصب عند أحد جدرانها ما يسمى بـ"المجاني
 أعلن المنظمونو، "التاناخ"ات من قطعة من الحديد أو الخشب فيها بعض كلم

 منهم للخدمات األمنية التي ً وتقديراًشكرايأتي  أن افتتاح هذه النقطة للحفل
تقوم بها قوات االحتالل المختلفة لهم في عموم البلدة القديمة بالقدس 

يتواجد في الشارع الذي يسلكه مصلون ) المقهى المجاني(يذكر أن و .المحتلة
ٕم من والى المسجد األقصى، ويأتي في إطار الفعاليات ٕفي ذهابهم وايابه

 .بشكل عامالمسلمين االستفزازية لفلسطينيي القدس بخاصة، وزوار األقصى 

 

١/١١/٢٠١٦  

، اليوم الثالثاء، المسجد األقصى المبارك من باب ً مستوطنا٢٨اقتحم  -
ونفذ المستوطنون جوالت مشبوهة . المغاربة، بحراسة شرطية مشددة

تصدى لها مصلون بهتافات التكبير وزازية في مرافق المسجد المبارك، واستف
 .االحتجاجية

  



       
٣٥٠

٢/١١/٢٠١٦  

، في الفترة الصباحية من اليوم، المسجد األقصى المبارك ً مستوطنا٢٤اقتحم  -
. من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة

 .ات بهتافات التكبيروتصدى المصلون في المسجد لهذه االقتحام

، )المتطرف رفائيل موريس" (حركة عائدون إلى الجبل"طالب رئيس ما تسمى  -
 أن ًبساعة إضافية للمستوطنين اليهود القتحام المسجد األقصى، زاعما

االنتقال من التوقيت الصيفي إلى الشتوي، يقلص ساعة واحدة ساعات اقتحام 
 .اليهود الصباحية للمسجد

ًعاما بجروح خطيرة عقب دهسه من ) ٣٠" (مد إبراهيم جابرمح"أصيب الشاب  -
 .قبل مستوطن بالقرب من باب العامود بالقدس المحتلة

تعليماته " يسرائيل كاتس"أصدر وزير المواصالت في الحكومة اإلسرائيلية  -
لإلسراع في انجاز مخطط جديد إليصال خط القطار السريع الذي يقام في 

رحلة ليصل إلى جوار حائط البراق في المسجد القدس المحتلة في هذه الم
وأن تكون بقربه محطة تحت األرض، مما يستدعي حفر . األقصى المبارك

 .أنفاق في هذه المنطقة األثرية الحساسة

أصيب شابان بالرصاص المطاطي وعشرات المواطنين بحاالت االختناق في  -
محيط جامعة القدس مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في 

 .ببلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة

، بطلب لرئاسة "البيت اليهودي"و" الليكود"تقدم أعضاء كنيست من حزبي  -
 .الكنيست اإلسرائيلي لبحث مشروع قانون جديد لشرعنة البؤر االستيطانية

  



       
٣٥١

٣/١١/٢٠١٦   

ته انه اصدر تعليما" نير بركات"اعلن رئيس بلدية االحتالل في القدس  -
لموظفيه ذوي العالقة ولسطات االحتالل لشن حملة على المساجد في جميع 
األحياء الفلسطينية إلرغامها على خفض األصوات فيها عند األذان والصالة، 

لتسري " خفض الضجيج"وأنه طلب التشديد في استخدام أنظمة ما يسمى 
 .ًأيضا على المساجد

االستيطانية التي " إلعاد"ن جمعية كشف تقرير مراقب الدولة اإلسرائيلية عن أ -
ًتركز حاليا على تهويد منطقة سلوان حصلت على تسهيالت وامتيازات من 

  .جانب سلطات االحتالل، كما أنها نشطت بعملها التهويدي دون أي رقابة

  

٤/١١/٢٠١٦   

وضعت دوائر التخطيط في االحتالل اإلسرائيلي لمساتها األخيرة على مخطط  -
 وحدة سكنية في القدس ٢٧٠طاني يشمل مباني فاخرة تضم لبناء مجمع استي

ً دونما بعد مصادرتها من أصحابها عائلة ١٥المحتلة، على مساحة نحو 
  ".جيلو"لضمها إلى مستوطنة " درويش"

  

٥/١١/٢٠١٦   

 مساجد ٣قررت سلطات االحتالل حظر آذان الفجر عبر مكبرات الصوت في  -
  .ببلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة

  

٦/١١/٢٠١٦  

استأنف مستوطنون وضباط مخابرات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد،  -
اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة 



       
٣٥٢

وتصدى المصلون وطلبة العلم . من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
في . ات التكبير االحتجاجيةالقتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية بهتاف

الوقت ذاته، احتجزت قوات االحتالل بطاقات المصلين الشباب على البوابات 
 .الرئيسية للمسجد، إلى حين خروج أصحابها منه

 

٧/١١/٢٠١٦  

كشفت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية، عن مخطط لتشييد  -
، لتسهيل ) للمسجد األقصىالحائط الغربي(مبنى قرب باحة حائط البراق 

وذكرت  .اقتحامات المستوطنين واليهود المتطرفين للمسجد األقصى المبارك
مواقع إلكترونية عبرية يمينية، أن هدف هذا المبنى هو أن ينتظر فيه 
المشاركون في اقتحامات األقصى؛ كي ال يقفون تحت وطأة الشمس، أو 

ناء مبنى جديد يسمح المطر؛ وعلى ضوء ذلك قررت شرطة االحتالل ب
ًباقتحامات مريحة، علما بأن شرطة االحتالل تنصب حاليا  لتحسين " عريشة"ً

ّوقد عقبت شرطة االحتالل من  .الظروف في المكان، لصالح المقتحمين
المبنى يستخدم لتفتيش الزائرين قبل صعودهم "إن : جانبها، على ذلك بالقول

وظروف المكوث في المكان، ، وبهدف تحسين الخدمة، "جبل الهيكل"إلى 
 ".والتسهيل على الزائرين، وأفراد الشرطة

 تلمودية في المسجد طقوسحاولت مجموعات من المستوطنين اليهود أداء  -
 .األقصى المبارك، خالل االقتحامات المتجددة من المستوطنين للمسجد اليوم

باب "وأكد أحد حراس األقصى أن مجموعة من المستوطنين توقفت في منطقة 
، وحاولت أداء طقوس صامتة وسط شرح مستفيض حول )ُالحرش" (الرحمة

  .أسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد المبارك



       
٣٥٣

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بعد ظهر اليوم االثنين، سيدتين خالل  -
 أحد "المجلس"خروجهما من المسجد األقصى المبارك من جهة باب الناظر 

 .قصىأبواب المسجد األ

واصلت عصابات المستوطنين اقتحاماتها للحرم القدسي الشريف تحت حراسة  -
 .مشددة من جيش االحتالل

شمس العودة "أغلقت قوات االحتالل الصهيوني بلحام األوكسجين قاعات  -
في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة بحجة تسببها بإزعاج " لألفراح

المقامة على أراضي البلدة، عندما تطلق " معاليه أدوميم"مستوطني مستوطنة 
 .النار في األفراح

أن هدف " رفائيل موريس"اليهودية " عائدون إلى الجبل"قال رئيس جماعة  -
ٕجماعته ليس احتالل المسجد األقصى واقامة الهيكل المزعوم مكانه، وانما  ٕ

ٕأيضا احتالل األردن وسوريا واقامة مملكة إسرائيل، بحسب صحيفة  " هآرتس"ً
 .لعبريةا

" أحمد مناصرة"فرضت محكمة االحتالل في القدس المحتلة على الطفل  -
ً عاما بزعم مشاركته في عملية طعن مستوطنين قبل نحو عام، ١٢بالسجن 

ًعاما، كما فرضت محكمة االحتالل على فتيين اثنين، ) ١٣(حين كان ابن 
هم تنفيذ ً عاما لكل واحد منهم بزعم محاولت١١وعلى سيدة مقدسية بالسجن 

 .عمليات

 

٨/١١/٢٠١٦  

 من وزراء حكومة ًذكرت القناة العبرية السابعة اليوم الثالثاء، أن عددا -
االحتالل، وأعضاء كنيست، أكدوا نواياهم تجاه ما يسمى الوضع القائم 

في المسجد األقصى المبارك، والذي نص عليه في اتفاقية " ستاتوس كفو"



       
٣٥٤

ُويعنى بند االتفاقية بحق األردن في  .١٩٩٣م التسوية األردنية اإلسرائيلية عا
الوصاية على األماكن المقدسة، بما فيها المسجد األقصى المبارك؛ وطالب 

 .، على حد مزاعمهم"ظلم للشعب اليهودي"هؤالء بتغيير هذا الوضع؛ ألنه 
فقد جاء ذلك في مؤتمر عقد أمس " السابعة"وبحسب ما أوردته القناة 

يولي "برلمان االحتالل الكنيست، بحضور رئيسه االثنين، في أروقة 
في المسجد " الوضع القائم"؛ ناقشوا خالله "ربانيم"، ووزراء و"ادلشتاين
 وزراء، من بينهم وزير األمن الداخلي ٣وشارك رئيس الكنيست و .األقصى

الوضع " سبل تغيير وناقشوااإلسرائيلي، في المؤتمر داخل أروقة الكنيست، 
مؤتمر عضو الكنيست المتطرف دعوة للوقد بادر إلى ال. قصىفي األ" القائم

، المعروف بمواقفه العنصرية المعادية للوجود اإلسالمي في "يهودا غليك"
   .المسجد األقصى

بفتح المجال أمام أعضاء ) رئيس الحكومة ("أوري أرئيل"طالب وزير الزراعة  -
 "نتنياهو"منع مستشاري إن : "، وقال"الهيكل"الكنيست للدخول إلى ما زعم أنه 

؛ من أجل "الهيكل"؛ كما دعا إلى فتح كل أبواب "منه قرار اتخذ دون وجه حق
  ".كفى للخنوع والركوع: "ًدخول اليهود، مضيفا

 الحكومة إلى اعتماد "إيلي بن دهان"دعا نائب وزير جيش االحتالل الحاخام  -
ظيم صالة اليهود لوائح وسن قوانين ووضع ترتيبات في أقرب وقت ممكن لتن

 ".جبل الهيكل"في 

 

٩/١١/٢٠١٦  

ً طالبا من المعاهد اليهودية، اليوم األربعاء، ٤٥اقتحم مائة مستوطن، منهم  -
في الفترة الصباحية، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة 

 وتمركزت مجموعات المستوطنين ،معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة



       
٣٥٥

ُباب الرحمة، بين باب األسباط والمصلى المرواني في األقصى، في منطقة 
حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان " الربانيم"وتلقت شروحات من عدد من 

المسجد األقصى؛ وارتفعت أصوات عدد من المصلين بهتافات التكبير 
 .االحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية

لسطينيين خالل مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات أصيب ثمانية شبان ف -
 .االحتالل في بلدة أبو ديس شرقي مدينة القدس المحتلة

محمود "ًهدمت البلدية اإلسرائيلية في مدينة القدس منزال في حي الطور يملكه  -
 ".الهدرة

مغسلة "هدمت آليات تابعة لسلطات االحتالل منشأة فلسطينية تجارية  -
شمال مدينة القدس بحجة البناء " عبد مرقة"يتها للمواطن تعود ملك" سيارات

في بلدة بيت حنينا شمالي " الضاحية"دون ترخيص بعد أن دهمت منطقة 
 .القدس

 

١٠/١١/٢٠١٦  

استأنفت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، اقتحامها للمسجد  -
 ستة األقصى المبارك، في الوقت الذي داهمت فيه مجموعة مكونة من

عناصر من مخابرات االحتالل المصلى القبلي باألقصى، وأجرت فيه جولة 
   .استكشافية

 "محمد المقادمة""  الفلسطينيةهيئة الشؤون المدنية"قال مسؤول اإلعالم في  -
إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، قررت إلغاء خروج : مساء اليوم الخميس

مسجد األقصى المبارك في المصلين من قطاع غزة، من أجل الصالة في ال
 .ًالتي كانت مقررة غدا الجمعة والقدس الشريف

 



       
٣٥٦

١١/١١/٢٠١٦  

 من منطقة باب السلسلة في ًاعتقلت قوات االحتالل، قبل ظهر اليوم، شابا -
القدس القديمة، خالل توجهه إلى المسجد األقصى ألداء صالة الجمعة في 

 .رحابه الطاهرة

 

١٢/١١/٢٠١٦  

الل قرارات بإبعاد أربعة شبان من سكان القدس المحتلة أصدرت سلطات االحت -
محمد أبو ": وشملت القرارات الشبان. عن المسجد األقصى لمدة أسبوعين

 ."صدام العموري"، و"أحمد العموري"، و"طاهر العموري"، و"ميالة

 دراجة نارية لمستوطنين في أحياء ٧٠٠انطلقت مسيرة استفزازية بمشاركة  -
" اليسام"ًة القدس المحتلة تضامنا مع القتيل من وحدات متعددة بقلب مدين

 .التابعة لقوات االحتالل الذي قتل في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة

 

١٣/١١/٢٠١٦  

 من مخابرات االحتالل اإلسرائيلي، ومجموعات من ً عنصرا٤٠اقتحم  -
بحراسة المستوطنين اليوم األحد، المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة 

ونفذت مخابرات االحتالل جوالت . معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة
القديم، والمرواني، ومصلى قبة األقصى استكشافية داخل المصلى القبلي، و

الصخرة في المسجد األقصى؛ في حين نفذت المجموعات اليهودية جوالت 
لتكبير استفزازية ومشبوهة في المسجد، تصدى لها مصلون بهتافات ا

 . االحتجاجية



       
٣٥٧

وزير المواصالت " اسرائيل كاتس"العبرية إن " كول هعير"قالت أسبوعية  -
اإلسرائيلي أعلن عن مخطط لربط مدينة القدس بالمستوطنات المحيطة بها 

 .بشبكة القطارات الخفيفة

أشار رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في البلدية اإلسرائيلية في القدس  -
بانتخابات الرئاسة " دونالد ترامب"إلى أن فوز الجمهوري " مانمئير ترج"

ًاألمريكية األسبوع الماضي يشكل ضوء أخضرا للمصادقة على استمرار البناء  ً
 .في القدس

أقرت لجنة وزارية في حكومة االحتالل مشروع قرار يحظر اآلذان في المساجد  -
 .عبر مكبرات الصوت، ال سيما في القدس المحتلة

 

١٤/١١/٢٠١٦   

منزلين سكنيين يقعان في بلدة جبل المكبر جنوبي " جعابيص"هدمت عائلة  -
مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن أصدرت بلدية االحتالل اإلسرائيلية أمر 
هدم أصحاب المنزلين بدعوى البناء دون ترخيص، وبعد أن فشلت العائلة في 

امين منذ عشرة اعوام استصدار رخصة بناء من بلدية القدس للمنزلين المق
 .ًتقريبا

اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل واالستيطان في " عير عميم"اعلنت جمعية  -
 منشأة من بين سكنية وغير ١٨٧القدس أن سلطات االحتالل قامت بهدم 

  .سكنية في مدينة القدس منذ بداية العام الحالي

 

١٥/١١/٢٠١٦  

باحية اليوم الثالثاء، المسجد ، في الفترة الصً يهودياً مستوطنا٢٤اقتحم  -
ّاألقصى المبارك، من باب المغاربة؛ في حين وفرت قوات االحتالل الحراسة 



       
٣٥٨

. والحماية للمستوطنين خالل االقتحامات والجوالت االستفزازية في المسجد
واستمع المستوطنون في منطقة باب الرحمة إلى شروحات من عدد من 

 تصدى وقدعوم مكان المسجد األقصى؛ الحاخامين حول أسطورة الهيكل المز
 .مصلون للمستوطنين بهتافات التكبير االحتجاجية

 

١٦/١١/٢٠١٦  

لمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، ا مستوطنون، اليوم األربعاء، اقتحم -
وتجول هؤالء . بحراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي

 ببوا باستفزاز المصلين الذين احتجوان في المسجد المبارك، وتسيالمستوطن
  . بهتافات التكبيرعليهم

واصلت قوات االحتالل تشديد إجراءاتها بحق المصلين الشبان، واحتجزت  -
 خالل  للمسجد األقصى)الخارجية(بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية 

 . للصالةدخولهم إلى المسجد

مرأة للتنمية والتمكين في القدس استدعت مخابرات االحتالل مديرة جمعية ال -
 .للتحقيق معها" إلهام أبو صبيح"

ًهدمت جرافات بلدية االحتالل اسطبال للخيول وغرفة زراعية تعود لألسير  -
في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب األقصى " عالء عيسى الشويكي"المحرر 

من بحجة البناء دون ترخيصن ورافقت جرافات االحتالل قوة عسكرية معززة 
 .جنود وشرطة االحتالل

االستيطانية في األيام األخيرة تسع بالغات " عطيرات كوهنيم"سلمت جمعية  -
في حي بطن الهوى بسلوان تطالبهما " شحادة"و" غيث"قضائية لعائلتي 

باألرض المقامة عليها منازلهما السكنية الكائنة في الحي بزعم أنها تعود 
 .ليهود يمنيين قبل أكثر من مائة عام



       
٣٥٩

شرعنة "ّصوت الكنيست اإلسرائيلي في قراءة اولى لصالح مشروع قانون  -
في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق تسوية " االستيطان

موشيه "ووزير المالية " بنيامين نتنياهو"بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
 ".كاحلون

 

١٧/١١/٢٠١٦   

 أولى مشروع قانون مثير للجدل لتشريع أقر البرلمان اإلسرائيلي في قراءة -
المستوطنات العشوائية التي بنيت على أمالك فلسطينية خاصة في الضفة 

  .الغربية المحتلة

 

١٨/١١/٢٠١٦   

بهدم اآلالف من المنازل " نير بركات"هدد رئيس بلدية االحتالل اإلسرائيلي  -
نية المسماه الفلسطينية بالقدس في حال فشل تسوية موضوع البؤرة االستيطا

  .أو هدمها" عمونا"

 

٢٠/١١/٢٠١٦  

من داخل (اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد، سيدة من كفر كنا  -
على أحد أبواب المسجد األقصى خالل تفتيشها، وتم اقتيادها ) ٤٨ أراضي الـ

 .إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المدينة المقدسة

وم، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، ، اليً مستوطنا٤٥اقتحم  -
ونفذ . بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

المستوطنون جوالت مشبوهة واستفزازية في أرجاء األقصى، تصدى لها 
 .مصلون بهتافات التكبير االحتجاجية



       
٣٦٠

الرئيس األميركي كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن أن إسرائيل تنتظر تسلم  -
منصبه للبدء بتنفيذ مخططات لبناء أكثر من ثالثين ألف وحدة " دونالد ترامب"

 ألف وحدة استيطانية ١٥استيطانية جديدة في القدس العربية المحتلة بينها 
 – قلنديا، وآالف الوحدات في المنطقة الصناعية قلنديا –في مطار القدس 

ططات لبناء مئات الوحدات في عطروت، فيما ستبحث لجان التنظيم مخ
 .مستوطنتي راموت وجيلو

 

٢١/١١/٢٠١٦  

ً مستوطنا يهوديا، بينهم ٥٦اقتحم نحو  -  من معاهد تلمودية، اليوم ًاب طال٣٦ً
االثنين، المسجد األقصى المبارك، في الفترة الصباحية، من باب المغاربة 

لون وتصدى المص. بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة
 .القتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية بهتافات التكبير االحتجاجية

كشف موقع القناة العبرية عن مخطط إلطالق أسماء إسرائيلية جديدة على  -
ساحة "معالم معروفة في مدينة القدس المحتلة من ضمنها إطالق اسم 

مة، في إشارة على ساحة باب العامود أحد أشهر أبواب القدس القدي" األبطال
 .منها لتمجيد المستوطنين والجنود اإلسرائيليين

العبرية أن ما تسمى لجنة التنظيم والبناء في القدس " هآرتس"ذكرت صحيفة  -
رامات " وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ٥٠٠المحتلة صادقت على بناء 

 ".شلومو

 

٢٢/١١/٢٠١٦   

ًا برصاص االحتالل عام) ٤٨" (جهاد محمد سعيد خليل"استشهد الشاب  -
اإلسرائيلي جراء إطالق النار عليه من قبل جنود االحتالل قرب حاجز قلنديا 



       
٣٦١

شمال القدس المحتلة، حيث أصيب بجروح خطيرة فور اطالق النار عليه بزعم 
محاولته طعن جنود إسرائيليين، ولم يسمح جنود االحتالل بإسعافه إلى أن 

  .اعلن عن استشهاده في المكان

 

٢٣/١١/٢٠١٦  

، اليوم األربعاء، المسجد األقصى من باب ًاي يهودً مستوطنا٣٦اقتحم  -
ونفذت مجموعات . المغاربة، بحراسة معززة من شرطة االحتالل الخاصة

المستوطنين جوالت استفزازية ومشبوهة في المسجد تصدى لها مصلون 
 .بهتافات التكبير االحتجاجية

جلعاد "إن وزير أمن االحتالل : الربعاءالعبرية، اليوم ا" هآرتس"قالت صحيفة  -
 "والوزراء بـ) الكنيست(ً أكد أن قواته ستسمح قريبا ألعضاء البرلمان "أردان

 داخل المسجد األقصى المبارك؛ وذلك في أعقاب إيقاف "التجوال الميداني
 للمسجد على مدار عدة أشهر بأمر من نتنياهو،  أعضاء الكنيستاقتحامات

 .ة األمن والمخابراتوبتوصيات من أجهز

الفلسطينية في " الهدرة"ًهدمت جرافات بلدية االحتالل اإلسرائيلي منزال لعائلة  -
 .قرية الطور بمدينة القدس المحتلة،

قال مركز معلومات وادي حلوة في سلوان أن محكمة بلدية االحتالل اإلسرائيلي  -
صى المبارك في سلوان جنوب المسجد األق" مطعم"قررت إغالق منشأة تجارية 

بحجة بنائه " موسى نعيم فطافطة"بمدينة القدس المحتلة يعود للمواطن 
ً مترا مربعا ويعتاش منه ٢٠ومزاولة المهنة دون ترخيص، ويبلغ مساحتة  ً٤ 

 .أفراد



       
٣٦٢

٢٤/١١/٢٠١٦  

حاول عدد من المستوطنين اليهود اليوم الخميس، أداء طقوس وصلوات  -
، وتم توقيفهم؛ في حين أدى مستوطنون تلمودية في المسجد األقصى المبارك

قرب بوابات المسجد األقصى ) انبطاح على األرض(آخرون شعائر تلمودية 
ُوبلغ عدد المقتحمين للمسجد األقصى في الفترة الصباحية من هذا . الخارجية

تولت عناصر من الوحدات  حيث .، من باب المغاربةً مستوطنا١٩اليوم 
ية وحراسة المستوطنين خالل اقتحامهم للمسجد الخاصة والتدخل السريع حما

 .والتجول برحابه، فيما صدحت حناجر مصلين بهتافات التكبير االحتجاجية

 أطفال مقدسيين عقب مداهمات نفذتها ٥ شبان و٩اعتقلت قوات االحتالل  -
 .في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة

 

٢٥/١١/٢٠١٦   

ًعاما بعد أن ) ٢٨" (ران أبو ميزرنسيب عم"ً شخصا جثمان الشهيد ١٥شيع  -
واقتصر موكب التشييع . سلمته قوات االحتالل لذويه بعد احتجاز دام شهرين

على أقاربه من الدرجة األولى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، وفرض 
 ألف شيقل ووري الثرى في مقبرة المجاهدين بشارع صالح ٢٠كفالة مقدارها 

 .رةالدين قبالة باب الساه

وتم تحويله لالعتقال " أمجد أبو صبيح"اعتقلت قوات االحتالل المواطن  -
 أيام، كما اعتقلت ١٠ًاإلداري، علما أن سلطات االحتالل أفرجت عنه قبل نحو 

  .من بلدة القطنة" مجاهد حماد شماسنة"المواطن 

 



       
٣٦٣

٢٦/١١/٢٠١٦   

طعن استشهد شاب فلسطيني برصاص االحتالل إثر محاولته تنفيذ عملية  -
  .الحد الحراس اإلسرائيليين على حاجز شعفاط في القدس الشرقية المحتلة

 

٢٧/١١/٢٠١٦  

ومجموعات " طالب ألجل الهيكل"اقتحم عشرات العناصر من ما يسمى منظمة  -
من المستوطنين المتزمتين، اليوم األحد، المسجد األقصى، من باب المغاربة 

لمقتحمين من الطلبة اليهود، ا .بحماية معززة ومشددة من قوات االحتالل
نظموا حلقات تعليمية في المسجد، استمعوا فيها إلى شرح حول أسطورة 

وتواجد في المسجد عدد كبير من  .الهيكل المزعوم مكان المسجد األقصى
المواطنين، وصدحت حناجر عدد منهم بهتافات التكبير االحتجاجية ضد 

 . في المسجد المباركاقتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية

ًحظرت الشرطة اإلسرائيلية حفال لتكريم الفائزين بمسابقة للتجويد واألذان كان  -
 .من المقرر تنظيمه في مدينة القدس المحتلة

ً، وطفال "محمد عطية"، و"داود عطية: "اعتقلت قوات االحتالل األطفال الثالثة -
 .ًعاما) ١٦(آخر لم يتسن معرفته، وجميعهم يبلغون من العمر 

 

٢٨/١١/٢٠١٦  

 من داخل ً فلسطينياًااعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، شاب -
المسجد األقصى المبارك، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق التابعة 

  .لها في القدس القديمة

استأنفت عصابات المستوطنين اقتحامها للمسجد األقصى من باب المغاربة  -
وضمت المجموعة األولى من  .ة معززة ومشددة من قوات االحتاللبحراس



       
٣٦٤

 من غالة المستوطنين المتطرفين بلباسهم التلمودي؛ فيما ًالمقتحمين عددا
وقد . تولى أحدهم تقديم شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان األقصى

 محاوالت أداء طقوس تلمودية في المسجدلتصدى مصلون لهذه االقتحامات و
 .المبارك، بهتافات التكبير االحتجاجية

 

٣٠/١١/٢٠١٦  

نصارها، عبر مواقعها اإلعالمية ألكثفت منظمات الهيكل المزعوم دعواتها  -
ومواقع التواصل االجتماعي، من جمهور المستوطنين اليهود إلى المشاركة 
ٍالواسعة في تنفيذ سلسلة اقتحامات جماعية للمسجد األقصى يوم غد 

التي أقامها " عمونة"صالة فيه دعما للبؤرة االستيطانية الخميس، وال
 .ٍمستوطنون على أراض فلسطينية شمال شرق رام اهللا، وصدر قرار بإخالئها

ّجدد مستوطنون اقتحامهم للمسجد األقصى اليوم األربعاء من باب المغاربة،  -
بحراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل، ووسط محاوالت إلقامة طقوس 

 .ات وشعائر تلمودية فيهوحرك

ً، وبركسا "عاصم خاليلة"ًهدمت جرافات بلدية االحتالل منزال يعود للمواطن  -
أسماء "في جبل المكبر، وغرفة سكنية تعود لـ " إبراهيم سالمة"يعود للمواطن 

في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك بحجة البناء دون " شيوخي
 .ترخيص

ًعاما من ) ٢٢" (خالد عامر عليان"لى الشاب اعتدى خمسة مستوطنين ع -
جبل المكبر في القدس، ما أسفر عن إصابته بخلع في كتفه األيسر ورضوض 

في عين كارم حيث يرقد " هداسا"في أنحاء جسده ادخل أثرها إلى مستشفى 
 .للعالج



       
٣٦٥

شهدت المنطقة الشرقية من مدينة القدس المحتلة حملة مداهمات وتفتيشات  -
العديد من المنازل حيث اقتحم جنود االحتالل قرى وبلدات الرام وحشية طالت 

" محمد أحمد عطون"األسير المحرر : والعيزرية وصور باهر وبدو، واعتقلوا
 . من بلدة صور باهر

  

١/١٢/٢٠١٦  

اقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد األقصى  -
 .عززة ومشددة من قوات االحتالل الخاصةالمبارك من باب المغاربة، بحراسة م

الذين قادوا حركات إيمائية لصلوات وشعائر " الحاخامات" من ًضمت عدداو
مصلون لهذه االقتحامات والحركات ال تصدى وقدتلمودية في المسجد المبارك، 

  .االستفزازية بهتافات التكبير االحتجاجية

ً مواطنا فلسطينيا بالرصاص المعد٣٩أصيب نحو  - ني المغلف بالمطاط والغاز ً
المسيل للدموع خالل المواجهات التي اندلعت مع قوات االحتالل أمام جامعة 

 . القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة

 

٢/١٢/٢٠١٦   

نائب وزير األمن اإلسرائيلي بوقف مديري " إيلي بن دهان"طالب الحاخام  -
يشاركون في نشاطات ال المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية الذين 

  .ًمنهجية تعزز الهوية الفلسطينية عن العمل فورا

 



       
٣٦٦

٣/١٢/٢٠١٦   

أصدرت شركة ترميم وتطوير الحي اليهودي إعالن مناقصة شاملة لبناء  -
في قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة " جوهرة إسرائيل"وتشغيل كنيس 
ً مترا هوائيا غربي المسجد األ٢٠٠الذي يبعد نحو    .قصى المباركً

 

٤/١٢/٢٠١٦  

 من معاهد تلمودية، في الفترة الصباحية ً طالبا٣٦، بينهم ً مستوطنا٥٨اقتحم  -
من اليوم األحد، المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة 

ً أدى طقوسا ًحراس المسجد مستوطنا وفد أوقف .ومشددة من قوات االحتالل
 من ًك، واخرجته قوات االحتالل من المسجد تحسباتلمودية في المسجد المبار

 .ردة فعل المصلين

سعيد محمد رزق محمود "أجبرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي المواطن المقدسي  -
من حي كرم الشيخ في بلدة سلوان جنوب األقصى على هدم منزله " عباسي

 .ًذاتيا بحجة البناء دون ترخيص

 

٥/١٢/٢٠١٦   

العاشرة النقاب عن خطة استيطانية جديدة لبناء مئات كشفت القناة العبرية  -
المقامة على أراض فلسطينية " جيلو"الوحدات االستيطانية في مستوطنة 

 .جنوب غرب القدس المحتلة

ّصوت البرلمان اإلسرائيلي في اقتراع تمهيدي لصالح مشروع قانون مثير  -
تيطاني شيدت للجدل من شأنه إضفاء الشرعية على نحو أربعة آالف منزل اس

  .فوق أمالك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة



       
٣٦٧

٦/١٢/٢٠١٦  

محمد "قال مسؤول اإلعالم في هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة  -
إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ألغت خروج : ، مساء اليوم الثالثاء"المقادمة

 في القدس المصلين من قطاع غزة للصالة في المسجد األقصى المبارك
 .الشريف المقررة الجمعة من كل أسبوع، وحتى إشعار آخر

منعت قوات الشرطة وحرس الحدود اإلسرائيلية عائلة مقدسية من دفن جثمان  -
أحد أفرادها في مقبرة باب الرحمة المالصقة للجدار الشرقي للمسجد األقصى 

ق مخطط للمستوطنين وف" بركة التطهير"المبارك حيث يجري التخطيط لبناء 
 .الهيكل المزعوم

محمد "اقتحمت قوات االحتالل منزل موظف لجنة االعمار في المسجد األقصى  -
الكائن في باب العامود في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وعاثت " الدباغ

 .ًعاما ونصف) ١٥" (يعقوب"ًفيه خرابا بحجة البحث عن طفله 

قدس تحرسها قوة عسكرية وللمرة هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في ال -
الثانية بركس خيول بحي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك 

ً مترا مربعا يعود للمواطن المقدسي ٨٥مساحة  " عالء عيسى الشويكي"ً
 .ًوصادرت حصانا منه

 

٧/١٢/٢٠١٦  

ب ً يهوديا، عبر مجموعات صغيرة، المسجد األقصى من باً مستوطنا٢٨اقتحم  -
المغاربة في الفترة الصباحية، ترافقهم حراسة معززة ومشددة من شرطة 

" الحاخامات" من ًوضمت مجموعات المستوطنين عددا .االحتالل الخاصة
بلباسهم التلمودي، وتولى أحدهم شرح أسطورة الهيكل المزعوم مكان األقصى، 



       
٣٦٨

ت التكبير فيما تصدى مصلون لهذه االقتحامات والجوالت االستفزازية بهتافا
 .االحتجاجية

ًالتابعة لقوات االحتالل عددا من " المستعربين"اعتقلت عناصر من وحدات  -
األطفال خالل مواجهات عنيفة بمحيط الحاجز العسكري قرب مدخل مخيم 

 .شعفاط وسط القدس المحتلة

 ٢٠طرحت اللجنة المحلية للبناء والتخطيط التابعة لبلدية االحتالل في القدس  -
ًستيطانيا في منطقة القدس لمناقشتها للمصادقة والدفع بها قدما نحو ًمخططا ا ً

 .التنفيذ السريع

 

٨/١٢/٢٠١٦  

اقتحم عشرات المستوطنين، ومجموعة من مخابرات االحتالل اإلسرائيلي،  -
المسجد األقصى المبارك في فترتي الصباح والظهيرة، اليوم الخميس، بحماية 

 ٢٠ونفذ المستوطنون ونحو  .ل الخاصةوحراسة مشددتين من شرطة االحتال
 من مخابرات االحتالل جوالت استفزازية ومشبوهة في األقصى، تصدى ًاعنصر

 لها مصلون بهتافات التكبير االحتجاجية

 

١٠/١٢/٢٠١٦   

شرعت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس بتوزيع دفعة جديدة من  -
بستان ببلدة سلوان جنوب إخطارات هدم إدارية لمنازل مواطنين في حي ال

 .المسجد األقصى بحجة البناء دون الترخيص

ان " أمجد أبو عصب"أكد رئيس لجة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين  -
ً طفال من مدينة القدس يقبعون داخل سجون االحتالل الصهيوني، ١٢٥

  .ويمثلون بذلك ما يزيد عن ثلث األطفال في سجون االحتالل



       
٣٦٩

١٢/١٢/٢٠١٦  

تأنفت الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحامها اليوم االثنين للمسجد األقصى اس -
ونفذ  .المبارك من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل

المستوطنون جوالت استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد المبارك وتصدى 
  . مصلون بهتافات التكبير االحتجاجيةمله

أمام اقتحامات المستوطنين بسبب األقصى مس المسجد أغلق االحتالل أ -
الحضور المكثف للمواطنين الذين نفذوا إلى جانب دائرة األوقاف االسالمية 

 .المولد النبوي الشريفذكرى فعاليات متنوعة في المسجد احتفاء ب

اقتحمت قوات االحتالل حرم جامعة القدس في أبو ديس معززة باآلليات  -
 الحرم الجامعي وفتشته بشكل استفزازي حطمت خالله ًوعاثت خرابا داخل

محتويات بعض األقسام، وتجددت المواجهات العنيفة بين الشبان وقوات 
 .االحتالل في العديد من المحاور ببلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة

في باب حطة " جمعية برج اللقلق المجتمعي"داهمت قوات االحتالل مقر مركز  -
قديمة في القدس المحتلة وصادرت كاميرات المراقبة الموجودة فيها بالبلدة ال

 .وعبثت بمحتوياتها

سلمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس تحرسها قوة  -
عسكرية معززة دفعة جديدة من إخطارات الهدم اإلدارية لعدد من منازل 

ة البناء دون المواطنين في بلدة العيساوية وسط القدس المحتلة بحج
 .ترخيص

 

١٣/١٢/٢٠١٦  

تصدى حراس المسجد األقصى، اليوم الثالثاء، لمستوطن حاول أداء صلوات  -
وطقوس تلمودية في المسجد المبارك خالل اقتحام إحدى مجموعات 



       
٣٧٠

 ٤٨ بينهم ًوكان سبعون مستوطنا .المستوطنين وتجولها برحاب المسجد
مخابرات االحتالل اقتحموا طالب آثار، باإلضافة إلى ثالثة عناصر من 

 .المسجد األقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة
وصدحت حناجر مصلين بهتافات التكبير االحتجاجية ضد اقتحامات 

 .المستوطنين وجوالتهم االستفزازية

حررت قوات االحتالل اإلسرائيلي مخالفات مالية بحق مواطنين من بلدة سلوان  -
ب المسجد األقصى، بعد توقيف مركباتهم والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية جنو

 أطفال لفترات مختلفة إضافة إلى إبعاد ٤ آخرين بينهم ٨ومددت اعتقال 
 . آخرين٣اثنين وحبس منزلي وغرامة مالية بحق 

 

١٤/١٢/٢٠١٦  

اقتحمت مجموعات صغيرة من المستوطنين اليهود، اليوم األربعاء، المسجد  -
 من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل، رغم األحوال األقصى

ونفذ المستوطنون جوالت  .الجوية العاصفة والماطرة في مدينة القدس
استفزازية في المسجد المبارك، تصدى لها مصلون بهتافات التكبير 

 .االحتجاجية

القديمة استشهد شاب فلسطيني بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلي في البلدة  -
ًبالقدس المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن تزامنا مع شن حملة 

 .اعتقاالت ومداهمات واسعة طالت عموم األراضي المحتلة

 

١٥/١٢/٢٠١٦  

 من معاهد تلمودية، اليوم الخميس، المسجد ًا طالب٣٥ وًا، مستوطن١٧اقتحم  -
ونفذ  .ل اإلسرائيلياألقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتال



       
٣٧١

المستوطنون والطلبة اليهود جوالت استفزازية ومشبوهة برحاب المسجد 
 .المبارك، تصدى لها مصلون بهتافات التكبير االحتجاجية

تجددت المواجهات بين المواطنين وقوات االحتالل بمخيم شعفاط وسط القدس  -
 .المحتلة، وفي أحياء وبلدات مقدسية أخرى

 

١٦/١٢/٢٠١٦   

ت محكمة االحتالل الصهيوني اعتقال عدد من المواطنين المقدسيين إلى مدد -
، "ماهر سامر سرحان: "وشمل كل من. فترات متفاوتة الستكمال التحقيقات

، من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى إلى يوم االثنين "عدي عدنان غيث"و
يس القادم، ًعاما حتى يوم الخم) ١٦" (مؤيد أحمد أبو ميالة"والطفل . القادم

ًعلما أن قوات االحتالل اعتقلته يوم االثنين الماضي من منزله في حي الثوري 
 .بسلوان جنوب المسجد األقصى المبارك

في شريط فيديو بثه في " بنيامين نتنياهو"أوعز رئيس الوزراء اإلسرائيلي  -
صفحته على شبكة التواصل االجتماعي لألجهزة اإلسرائيلية بتسريع تدمير 

 بحجة البناء دون ترخيص، ليكون بموازاة إخالء ٤٨ البيوت لفلسطينيي آالف
التي أقامتها عصابات االرهاب االستيطانية على " عمونة"البؤرة االستيطانية 

 . عائلة٤٠أرض بملكية خاصة في منطقة رام اهللا وتستوطن فيها قرابة 

  

١٧/١٢/٢٠١٦   

اني تهويدي لبلدية كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن مخطط استيط -
االحتالل في مدينة القدس المحتلة يتضمن إقامة سلسلة من األبنية واالبراج 
العالية على مدخل المدينة وعلى طول مسار القطار الخفيف من شأنها ان 

  .تغير وجه المدينة المحتلة



       
٣٧٢

١٨/١٢/٢٠١٦  

 عصابات المستوطنين اليهود، اليوم األحد،ونفذ عدد من غالة المتطرفين  -
ٕحركات وايماءات لصلوات تلمودية في المسجد األقصى؛ فيما قدم عدد من 
الحاخامات شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد، في الوقت 

يها الهيكل علُالذي كان فيه مستوطنون يقارنون الشروحات بخارطة رسم 
 .مكان األقصى

المعلمة في المسجد استدعت مخابرات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد،  -
األقصى المبارك، المقدسية خديجة خويص، إلى مركز التوقيف واالعتقال 

بسبب تواجدها  ،غربي القدس المحتلة للتحقيق" المسكوبية"المعروف باسم 
 .اليومي في المسجد وتدريسها الطالبات في رحابه

ل واصلت قوات االحتالل إغالق المدخل الرئيسي الشمالي لقرية حزما شما -
شرق القدس المحتلة مما سبب معاناة مضاعفة وشديدة للسكان خالل 

 .ٕدخولهم وخروجهم من والى القرية

 

١٩/١٢/٢٠١٦  

ً مجندا في شرطة االحتالل اإلسرائيلي، اليوم ٢٠، وً مستوطنا١٨اقتحم  -
االثنين، المسجد األقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل 

لون لهذه االقتحامات وجوالت المستوطنين االستفزازية وتصدى مص .الخاصة
 .بهتافات التكبير االحتجاجية

اقتحمت قوات االحتالل مقبرة باب الرحمة المالصقة للجدار الشرقي للمسجد  -
ًاألقصى المبارك وشرعت بتسييج جزء اقتطعته سلطة آثار االحتالل مؤخرا من 

 .ستيالء على هذا الجزء من المقبرةالقبرة باألسالك الشائكة، في إشارة إلى اال



       
٣٧٣

قدمت نيابة االحتالل الئحة اتهام بحق أربعة مقدسيين من مدينة القدس  -
وشملت " الفيسبوك"المحتلة بتهمة التحريض عبر مواقع التواصل اإلجتماعي 

ًعاما من بلدة صور باهر جنوب ) ٢٠" (جهاد عميرة: "ًلوائح االتهام كال من
ًعاما ) ١٩" (وليد الرجبي"ًعاما، و) ١٩" (د صالحمحم"شرق القدس، والفتى 

من مخيم شعفاط، في حين لم ينشر اسم المقدسي الرابع وهو فتى يبلغ من 
 .ًعاما) ١٧(العمر 

في بلدة سلوان " الحارة الوسطى"سيطر التوتر الشديد على حي بطن الهوى  -
سرائيلي جنوب المسجد األقصى المبارك وسط انتشار واسع لقوات االحتالل اإل

في المنطقة بعد ليلة ساخنة شهدت إصابة مواطن برصاص حراس بؤرة 
 .استيطانية، واعتقاالت واستدعاءات من مخابرات وقوات االحتالل

، "أمير القواسمي"، و"محمد شيخة"، و"مصطفى شيخة: "اعتقلت قوات االحتالل -
بعد اقتحامها لحي رأس خميس في مخيم شعفاط وسط " يعقوب القواسمي"و

 .القدس المحتلة

ًهدمت أليات تابعة لبلدية االحتالل في القدس معرضا لبيع وتأخير مركبات في  -
 .حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص

مصباح أبو "أمهلت المحكمة العليا اإلسرائيلية بالقدس المحتلة عائلة الشهيد  -
 ٤٨نة المحتلة خالل ًعاما بإخالء منزلها الكائن شمال المدي) ٣٩" (صبيح

 .ًساعة تمهيدا لهدمه

 

٢٠/١٢/٢٠١٦   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مواطنين اثنين من العيسوية بالقدس  -
  ".محمد موسى مصطفى"، و"خالد أبو غوش: "المحتلة وهما



       
٣٧٤

٢١/١٢/٢٠١٦  

 داخل ً فلسطينياًاعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، شابا -
 األقصى المبارك، لمشاركته في هتافات التكبير االحتجاجية ضد المسجد

اقتحامات المستوطنين؛ وتم نقله إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في مدينة 
  .القدس

 من طلبة المعاهد التلمودية، اليوم ١٠٦، بينهم ً يهودياً مستوطنا١٦٠اقتحم  -
بحراسة مشددة من قوات األربعاء، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، 

وتمت االقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذ  .االحتالل الخاصة
المستوطنون جوالت استفزازية ومشبوهة تصدى لها مصلون بهتافات التكبير 

 .االحتجاجية

" إياس حسين الزغل"هدمت آليات بلدية االحتالل في القدس منزل المواطن  -
 .بدعوى البناء دون ترخيصفي حي الثوري ببلدة سلوان 

" بتسيلم"أكد مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة  -
أنه تحدث في حي بطن الهوى بسلوان كبرى عمليات الترحيل التي تشهدها 
القدس الشرقية في هذه الفترة، حيث تم حتى اآلن تقديم دعاوى إخالء ضد 

 .منذ عشرات السنين أسرة فلسطينية تعيش في الحي ٨١

 

٢٢/١٢/٢٠١٦  

، )من أصول أثيوبية( من معاهد تلمودية ً طالبا٥٧، وً مستوطنا١٧اقتحم  -
المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، ) الفترة الصباحية(اليوم الخميس 

ونفذ  .ةبحراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي الخاص
تلمودية جوالت استفزازية ومشبوهة في المستوطنون وطلبة المعاهد ال



       
٣٧٥

المسجد، وسط شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان األقصى، 
 .وتصدى لهم مصلون بهتافات التكبير االحتجاجية

غيث صب "ًاصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية قرارا ينص على إبقاء عائلة  -
 الخالدية بالبلدة وزوجته دون أبنائهما في بيتهم الواقع في حي عقبة" لبن

القديمة لمدة عشرة أعوام، وذلك بعد معركة قضائية استمرت نحو خمسة 
 .سنوات ضد جمعية استيطانية

 

٢٥/١٢/٢٠١٦  

) الفترة الصباحية(، اليوم األحد، ًا يهوديً طالبا٤٨، وً مستوطنا٣٨اقتحم  -
الل المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة من قوات االحت

ونفذ المستوطنون والطلبة اليهود جوالت استفزازية في المسجد،  .الخاصة
، فيما تصدى المصلون لهذه "الهيكل المزعوم"وسط شروحات عن أسطورة 

 .االقتحامات، بهتافات التكبير االحتجاجية

عادت بلدية االحتالل في القدس من جديد إلطالق أسماء عبرية على شوارع  -
. ًبمدينة القدس المحتلة وتحديدا جنوب المسجد األقصىفي أحياء فلسطينية 

حيث قررت لجنة األسماء التابعة للبلدية العبرية في القدس إطالق أسماء 
 .عبرية على خمسة شوارع في بلدة سلوان

 

٢٦/١٢/٢٠١٦  

، نيتها "الهيكل المزعوم"أعلنت منظمات يهودية تعمل على خدمة أسطورة  -
عة للمسجد األقصى المبارك، ومحاولة إدخال تنظيم اقتحامات جماعية واس

" الحانوكاة"ًالتلمودي؛ لتنظيم احتفاالت خاصة، تزامنا مع بدء عيد " الشمعدان"
ويشرف على هذا البرنامج  .العبري، الذي بدأ أمس، ويستمر لمدة أسبوع
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يهودا "أعضاء من الكنيست اإلسرائيلية، وفي مقدمتهم الحاخام المتطرف 
، "أريه ألدد"، والبروفيسور "شولي موعلم"، و" زوهرميكي"، و"غليك

  ."شيمعون ألبيوم"، و"يسرائيل أريئيل"والحاخامين 

 ً مستوطنا٦٥ مسؤولين في حكومة االحتالل اإلسرائيلي، وعشرةاقتحم  -
المسجد األقصى المبارك، من باب ) الفترة الصباحية(، اليوم االثنين، ًيهوديا

وتمت االقتحامات عبر  .قوات االحتالل الخاصةالمغاربة، بحراسة مشددة من 
مجموعات صغيرة، ونفذت جوالت استفزازية، ومشبوهة في المسجد، فيما 

 .تصدى لها مصلون بهتافات التكبير االحتجاجية

حكمت محكمة االحتالل المركزية في القدس المحتلة على األسيرة المقدسية  -
ية صور باهر بالسجن ًعاما من قر) ١٩" (شروق صالح إبراهيم دويات"

 .ً عاما بحجة محاولة طعن مستوطن في القدس القديمة١٦الفعلي مدة 

ًمؤخرا قرارات تقضي بمنع سفر " أرييه درعي"أصدر وزير الداخلية اإلسرائيلي  -
مقدسيين من بينهم أساتذة أكاديميين لمدة شهر بدعوى أن سفرهم يلحق 

الفي داهود "، و"فى أبو زهرةمصط"، و"ناصر هدمي: "الضرر بأمن الدولة، وهم
 ".خديجة خويص"، والسيدة "موسى البسيط"، و"موسى

 

٢٧/١٢/٢٠١٦  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، طفلين من داخل المسجد  -
األقصى المبارك، في حين واصل المستوطنون اقتحامهم للمسجد األقصى 

غيرة ومتتالية وبحراسة معززة المبارك، من باب المغاربة، عبر مجموعات ص
تولى عدد من المرشدين تقديم  و.ومشددة من قوات االحتالل الخاصة

شروحات وروايات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد األقصى، في 
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 فيه حناجر المصلين بهتافات التكبير االحتجاجية ضد تالوقت الذي صدح
  .هذه االقتحامات

التهويدي، " بيت شتراوس"لي الطابق األول من مشروع افتتح االحتالل اإلسرائي -
الذي يشمل المدخل الرئيس للنفق الغربي أسفل المسجد االقصى ومكاتب 
تشغيلية أخرى، فيما يواصل العمل في الطابق الرابع وتفريعات المشروع في 
الطابقين الثاني والثالث، منها بناء مركز توراتي وكنيس، ومكاتب تشغيلية، 

حظ استمرار إخراج كميات من التراب والحجارة من المبنى، األمر الذي فيما يال
يدل على استمرار عمليات الهدم وطمس المعالم اإلسالمية التاريخية خالل 

 .عمليات البناء

 

٢٨/١٢/٢٠١٦  

واصلت مجموعات متتالية من المستوطنين منذ ساعات الصباح، اقتحاماتها  -
، ً مستوطنا١٧٠مغاربة، وتجاوز عددهم الواسعة للمسجد األقصى من باب ال

 .وذلك بحماية وحراسة قوة معززة من الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل
 حول رواية وأسطورة الهيكل المزعوم ًمجموعات المستوطنين شرحاوتلقت 

  .مكان المسجد المبارك

داد ، وأن أعًا إيجابيًالألقصى مؤشر" الحريديم" أن اقتحام "يهودا غليك"اعتبر  -
هؤالء زادت في هذه األيام، وباتوا يقتحمون في مجموعات بعد أن كانت 

  .مقتصرة على أفراد

ن عقدوا يأن العديد من المستوطن" أمناء الهيكل"زعمت الجماعة المتطرفة  -
 عدد من الفتية المستوطنين كما احتفلقرانهم في باحات المسجد األقصى، 

 .ًأيضاداخل المسجد األقصى ببلوغهم سن الرشد 



       
٣٧٨

ّصعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلة سياستها التهويدية لمدينة القدس المحتلة  -
بافتتاح نفق يتوغل تحت البلدة القديمة والمسجد األقصى المبارك، وكانت 

قد افتتحت هذا النفق في محاولة استفزازية في " ميري ريغيف"وزيرة الثقافة 
ًالستيطان، ويعد المشروع واحدا أعقاب قرار مجلس األمن الدولي  الذي ندد با

من أخطر المشاريع التي تستهدف األقصى والبلدة القديمة ويحتاج لسنوات 
 .عدة إلنهائه

المناهضة لالستيطان أن لجنة التخطيط في القدس " عير عميم"أكدت منظمة  -
 وحدة استيطانية إضافية ٦١٨ستقوم األربعاء ببحث اصدار تراخيص لبناء 

 . المحتلةفي القدس الشرقية

قدم عدد من أعضاء الكنيست اإلسرائيلي مشروع قانون يعطي المستوطنين  -
 وسكنوا ١٩٤٨ّاليهود الذين استولوا على عقارات المهجرين الفلسطينيين في 

ًملكا عاما"ً عاما فأكثر الحق في تملكها ألنها تعد ٣٠فيها منذ  ً." 

 

٢٩/١٢/٢٠١٦  

م الخميس، اإلفراج عن حارس المسجد قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليو -
 ١٤ شريطة اإلبعاد عن مكان عمله في المسجد لمدة "فادي باكير"األقصى 

 من مكان عمله أمس "باكير"وكانت قوات االحتالل اعتقلت الحارس  .ًيوما
َداخل المسجد األقصى، بسبب تصديه لمستوطنين، حاوال أداء صلوات وشعائر 

 .تلمودية داخل األقصى

م أكثر من مئة مستوطن يهودي المسجد األقصى المبارك، اليوم الخميس اقتح -
، عبر مجموعات متتالية وجوالت استفزازية ومشبوهة )في الفترة الصباحية(

عدد وحاول  .في رحاب المسجد وبحراسات مشددة من قوات االحتالل الخاصة
 في من المستوطنين أداء طقوس وصلوات وايماءات وحركات لشعائر تلمودية
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المسجد، كان لها حراس المسجد بالمرصاد؛ في الوقت الذي عبر فيه مصلون 
عن احتجاجاتهم على هذه االقتحامات وما يصاحبها من جوالت استفزازية 

 .بهتافات التكبير

عصابات المستوطنين الليلة الماضية مسيرة استفزازية في القدس نظمت  -
ُانين المفضي إلى المسجد ها فعاليات تلمودية في سوق القطتالقديمة سبق

األقصى المبارك، وسط هتافات عنصرية تدعو إلقامة الهيكل المزعوم مكان 
 .ذلك بحراسة قوات االحتاللوكان األقصى وتدعو لقتل وطرد الفلسطينيين، 

 

٣٠/١٢/٢٠١٦  

، عقب )أحد أبواب المسجد األقصى(اعتقلت قوات االحتالل من باب القطانين  -
، واقتادته إلى أحد مراكزها "إياد الطويل" المصور الصحفي صالة الجمعة اليوم،

 .بمدينة القدس
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لقد أجملت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات 
 ٢٠١٦  االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وضواحيها لعام

 ٢٠٠ٕ ألف مستوطن للمسجد األقصى، وابعاد أكثر من ١٦ما يقارب   باقتحام 
 ١٥شخص عن المسجد األقصى لفترات متفاوتة بين أيام وأشهر، وارتقاء 

ًشهيدا مقدسيا، واعتقال  ً شخصا من مدينة القدس، بينهم سيدات ٢٠٣٠ً
وتم .  منشأة سكنية وتجارية وزراعية١٦٠وقاصرين ومسنين، وهدم أكثر من 

  : توضيح ذلك على النحو التالي

  

  : الشهداء

 عمليات اإلعدام الميدانية بحجة محاولة تنفيذ واصلت سلطات االحتالل
، وجاء استخدام السالح لقتل الفلسطينيين كخيار "طعن أو إطالق نار"عملية 

ً شهيدا مقدسيا١٣ (٢٠١٦أول لجنود االحتالل، حيث ارتقى خالل عام  ً (
  :معظمهم فتية، والشهداء هم

  

  ً عاما،١٤الطفلة رقية أبو عيد  •

  ً عاما من أبو ديس، ١٧حلبية الفتى محمد نبيل درويش  •

  ً عاما،٢٠محمد أبو خلف  •

  ً عاما من قرية صور باهر، ٥٢فدوى أبو طير  •

  ً عاما من قرية العيسوية،٢١فؤاد الكساف أبو رجب  •

  ً عاما من حي كفر عقب،٢١محمد جمال الكالوتي  •

  ً عاما، مخيم قلنديا،١٩عبد المالك صالح أبو خروب  •

   من الرام،ً عاما٢٢أنور فالح الساليمة  •
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  ً عاما،٢٧مصطفى طالل نمر  •

  ً عاما من حي كفر عقب، ٢٨نسيب عمران أبو ميزر  •

  ً عاما من بلدة سلوان، ٤٠مصباح صبيح أبو صبيح  •

  ً عاما،٢٠علي عاطف شيوخي  •

  ً عاما، على حاجز مخيم شعفاط،١٤الطفل محمد نبيل زيدان سالم  •

  خضر الشيخ من بيت سوريك، حماد دخيل •

  خروبي من سكان سطح مرحبا،احمد نشأت ال •

  

  :المعتقلون

 شخصا ٢٠٣٠رصدت الهيئة اإلسالمية المسيحية اعتقال ما يزيد عن
 فتاة، حيث ١٣ً عاما و١٢ طفال أقل من ٥٧من مدينة القدس المحتلة، بينهم 

تركزت االعتقاالت في سلوان والبلدة القديمة والعيساوية والطور وشعفاط 
لصوانه والشيخ جراح وبيت حنينا ووادي الجوز ومخيم شعفاط وجبل المكبر وا

وبعض الجنسيات . وكفر عقب وبيت صفافا وأم طوبا وأبواب المسجد األقصى
  .ويذكر انه من بين المعتقلين جرحى تمت إصابتهم أثناء اعتقالهم. األجنبية

  

  

  :االستيطان والهدم والتجريف

الل عام استولت الجمعيات االستيطانية بقرارات من محاكم االحت
 على أرض في حي الشيخ جراح بالمدينة، ومنزلين بالقدس القديمة، ٢٠١٦

  .مما أدى إلى تشريد من فيها
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كما واستولت جمعية عطيرت كوهنيم على عقار لعائلة المواطن مازن 
، وفقدت حق "مستأجر غير محمي"قرش بالبلدة القديمة، بحجة أن العائلة 

ُ، علما ان العائلة تقيم في العقار منذ عام "الجيل الرابع"الحماية باعتبارها  ً
كما استولت الجمعيات االستيطانية على عقار لعائلة البكري في  ،١٩٣٦

  ".مستأجر غير محمي"منطقة باب حطة بالبلدة القديمة، بحجة أن العائلة 

  

 دونمات تعود لعائلتي أبو ٣ًوصادرت سلطات االحتالل أرضا مساحتها 
التي تعمل على " أمانا"شيخ جراح، وسلمتها لشركة في حي ال  طاعة وصيام

  .إقامة مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية

  

ًوأصدرت المحكمة اإلسرائيلية العليا قرارا يقضي بإيقاف إخالء عائلة 
من منزلها الكائن في حي عقبة الخالدية بالقدس القديمة "  صب لبن–غيث "

 سنوات بصفتها ١٠لمنزل لمدة بشكل جزئي، بحيث يتم إبقاء العائلة في ا
مستأجر محمي، ويتم إخالء العائلة بعدها وتسليم المنزل للجمعيات 

نورة "االستيطانية، وحصرت المحكمة حق العائلة بالسكن في منزلها للسيدة 
دون أبنائهما بحيث أعطت المحكمة " مصطفى صب لبن"وزوجها " غيث

 عاش أي من أبناء العائلة المستوطنين الحق بطلب إخالء العائلة في حالة
ِاآلخرين في المنزل، وبشأن المخزن الذي يقع أسفل المنزل فقد استثنته 
المحكمة العليا من قرارها، حيث سمحت باستيالء الجمعية االستيطانية عليه 

  .بشكل مباشر
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 عائلة من أهالي حي بطن الهوى ٧١كما وسلمت سلطات االحتالل 
، للمطالبة "عطيرت كوهنيم" من قبل جمعية اخطارات هدم، ببالغات قضائية

باألرض المقامة عليها منازلهم السكنية، بحجة ملكية األرض ليهود من اليمن 
  .١٨٨١منذ عام 

  

ًوأصدرت سلطات االحتالل ترخيصا إلقامة مبنى سكني جديد من ثالثة 
  .طوابق للمستوطنين وسط سلوان في سابقة خطيرة

  

تم تعليق الفتات في مقبرة " سلطة الطبيعة"وبقرار من بلدية االحتالل و
حديقة وطنية حول "باب الرحمة تقضي بمنع الدفن بأجزاء منها بحجة إنها 

، ومنعت سلطات االحتالل دفن سيدة مقدسية في قبرها بالمقبرة "أسوار القدس
بحجة أن األرض مصادرة وبعد حوالي ساعة سمح لعائلتها بالدفن في قبر 

  .قبور بحجة بنائها دون ترخيص على أجزاء مصادرةآخر، وقد هدمت عدة 

  

كما افتتحت سلطات االحتالل نفقا استيطانيا جديدا في حي وادي حلوة 
 ٢٠١٦وقد كانت اتسعت عام ". مدخل الحي"باتجاه ساحة باب المغاربة 

التشققات واالنهيارات األرضية في منشآت وشوارع حي وادي حلوة ببلدة 
ي منشآت أخرى، بسبب تكثيف سلطات االحتالل سلوان، وظهرت تشققات ف

عمليات حفر األنفاق أسفل الحي، واضطرت عائلة إلخالء منزلها في البلدة 
  .بسبب التشققات الواسعة
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أما فيما يخص عمليات هدم المباني والمنشآت السكنية والتجارية 
  منشأة بحجة البناء١٦٠والزراعية سجلت الهيئة اإلسالمية المسيحية هدم 

 منشآت هدمت أو ٧ منشأة هدمت بيد أصحابها و٣٥دون ترخيص، منها 
  .أغلقت كإجراءات عقابية ضد أهالي الشهداء واألسرى في مدينة القدس

  

وقامت سلطات االحتالل بهدم الجدران الداخلية بالكامل في منزل عائلة 
ٕالشهيد بهاء عليان في جبل المكبر وتشريد أسرته، واغالق منزل شقيقة 

هيد عالء أبو جمل في قرية جبل المكبر، وهدمت الجدران الداخلية لمنزل الش
" عبد دويات"في كفر عقب، وأغلقت منزل األسير " مصباح أبو صبيح"الشهيد 

كما قامت سلطات االحتالل . من قرية صور باهر وشردت والدته وشقيقته
، ومطبعة "حأبو صبي"بإغالق منشأتين تجاريتين في الرام تعود لعائلة الشهيد 

ً مقدسيا نصفهم من األطفال ١٧٠الريان في البلدة، وقد تم تشريد ما يزيد عن 
  .بعد هدم منازلهم

  

  

  :االعتداء على المسجد األقصى المبارك

واصلت سلطات االحتالل انتهاك حرمة المقدسات في مدينة القدس 
ت ، وذلك بتكثيف اقتحاما٢٠١٦وخاصة المسجد األقصى المبارك خالل عام 

المستوطنين للمسجد بمساندة قوات االحتالل وبدعم من الحكومة حيث مددت 
فترة االقتحامات الصباحية، إضافة إلى تنفيذ اعتقاالت وابعادات عن المسجد، 

وقد تم . هذه االقتحامات  واقتحام المسجد واالعتداء على المصلين لتأمين
عبر باب المغاربة  ألف متطرف خالل العام ١٦تسجيل اقتحام ما يقارب الـ 

، حيث تمت على فترتين "السياحة الخارجية"بشكل شبه يومي تحت غطاء 



       
٣٨٥

صباحية وبعد صالة الظهر ألداء الطقوس التلمودية خالل جولتهم في باحاته 
وقد كان من بين . الستفزاز المصلين، وذلك بمساندة وحراسة القوات الخاصة

منصب عضو كنيست عن حزب الذي يشغل " يهودا غليك"المقتحمين الحاخام 
وقد فرضت شرطة االحتالل إدخال مركبة كهربائية تابعة لها إلى ". الليكود"

  .المسجد األقصى

  

ويذكر انه اقتحمت قوات االحتالل الخاصة المسجد األقصى واعتدت 
على المصلين بالقنابل واألعيرة المطاطية خالل يومين في شهر رمضان 

وهاجمت المصلين المعتكفين بالقنابل )  حزيران٢٧-٢٦/  رمضان ٢٢-٢١(
  .الصوتية واألعيرة المطاطية وبغاز الفلفل، وأصابت العشرات منهم

  

 لفرض قانون منع ٢٠١٦وقد سعت سلطات االحتالل خالل عام 
  .األذان في القدس بذريعة إزعاج المستوطنين

  

ً فلسطينيا عن ٢٨٠وفي سياق التضييق على المقدسيين تم إبعاد 
 ٦ أيام حتى ٣األقصى ومدينة القدس لفترات متفاوتة تراوحت من المسجد 

أشهر وبعضها قابل للتجديد، ومن بين المبعدين سيدات وقاصرين 
 ٨٠يضم " خدمات صحية"كما أغلقت طواقم بلدية االحتالل مبنى   .ومسنين

عند باب الغوانمة بحجة وجود آثار داخل ) مراحيض ووضوء(وحدة صحية 
  .المبنى

  



       
٣٨٦

اصلت اعتداءات المستوطنين على المقدسات المسيحية ففي وقد تو
مطلع العام قام المستوطنون بخط شعارات عنصرية ضد المسيحيين على 

الكهنوت "جدران كنيسة رقاد العذراء البندكتانية األلمانية، وعلى جدران معهد 
  .في جبل صهيون بالقدس القديمة" التابع للبطريركية األرثوذكسية



       
٣٨٧

  املصادر

، اللجنة الملكية لشؤون )نشرة شهرية" (القدس"التوثيقية الشهرية نشرة ال - ١
  ).٢٠١٦ – ٢٠١٥لعامي  (القدس

، مؤسسة الدراسات الفلسطينية )مجلة فصلية(مجلة الدراسات الفلسطينية  - ٢
 ).٢٠١٦ – ٢٠١٥لعامي ( بيروت –

التقارير الشهرية حول تطورات القضية الفلسطينية، دائرة الشؤون  - ٣
 ).٢٠١٦ – ٢٠١٥لعامي (ة الفلسطيني

 بحق المقدسات، الهيئة االسالمية لنصرة تقارير االنتهاكات االسرائيلية - ٤
 .القدس والمقدسات، منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة الترجمة واالبحاث

 . بيروت–القدس الدولية مؤسسة " عين على االقصى"تقرير  - ٥

 :الصحف المحلية والعالمية  - ٦
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