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اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ ﻓﻲ ﺷﻬر أذار ﻟﻌﺎم 2015
القدس /أقتحم المسجد األقصى  1114مستوطنا ً و  115عنصر مخابرات و  39جندي
ومجندة بلباسھم العسكري ضمن برنامج اإلرشاد واالستكشاف العسكري و 18826سائحا ً
خالل شھر آذار بمعدل  23اقتحاما ً من األحد إلى الخميس ،وتمت جميع االقتحامات من
جھة باب المغاربة بحماية قوات االحتالل وبالذات فرقة التدخل السريع ،ونظم المقتحمون
مساراً معتمدا في أغلب االقتحامات ،تركزت في محور باب المغاربة ،زاوية المتوضأ جھة
المصلى المرواني ،باب الرحمة ،البوائك الشمالية ،منطقة سبيل قايتباي ،والخروج من باب
السلسلة .تمت االقتحامات في الفترة الصباحية من الساعة  7:30وحتى  ،10:00وفي فترة
الظھيرة من الساعة  12:30وحتى .13:30
وتضمنت االقتحامات محاوالت عدة للصعود إلى منطقة صحن قبة الصخرة ومحاوالت
أخرى لتأدية طقوس تلمودية وصلوات يھودية في أنحاء متفرقة من األقصى ،وتصدى لھا
المصلون وحراس المسجد األقصى ،فيما صعدت أفراد الجماعات اليھودية من منظمات
الھيكل المزعوم وغيرھم بالتعمد بحركات ورقصات استفزازية عند خروجھم من باب
السلسلة.
شھد ھذا الشھر حملة تضييق ومالحقات واعتقاالت وإبعادات عن المسجد األقصى وصلت
الى  40حالة اعتقال ،منھا  27حالة اعتقال للنساء وخمسة أطفال ،وانتھت عملية االعتقال
وما تبعھا من تحقيقات إلى  30حالة إبعاد عن المسجد األقصى ،أغلبھا للنساء وتراوحت
أيام اإلبعاد من  15يوما ً  10حاالت ،و 60يوما ً  4حاالت ،و  90يوما ً حالة واحدة ،وتمت
أوامر اإلبعاد إما عن طريق قرار احتاللي عسكري ،أو عن طريق قرار قضائي إسرائيلي.
أﻣﺎ ﻳوﻣﺎ اﻟﺟﻣﻌﺔ واﻟﺳﺑت ﻓﻼ ﻳﺳﻣﺢ ﺑدﺧوﻝ اﻟﻣﺳﺗوطﻧﻳن واﻟﺳﻳﺎح وﻻ ﻳﺗم ﻓرض ّأﻳﺔ ﻗﻳود ﻋﻠﻰ دﺧوﻝ

اﻟﻣﺻﻠﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺟد.

وﻓﻲ ذات اﻟﺳﻳﺎق اﻋﺗرﻓت ﺳﻠطﺔ اﻵﺛﺎر اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﻳر ﻧﺷرﺗﻪ ﻣؤﺧ ار أﻧﻬﺎ أﺟرت ﺣﻔرﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣدار
أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺗﻳن ﻓﻲ أﺳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ ﻓﻲ اﻟزاوﻳﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻣن اﻟﺟدار اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻸﻗﺻﻰ ،ﻣﺎ
أدى اﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن أﺳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺳﺟد ،ووﺻﻠت اﻟﺣﻔرﻳﺎت إﻟﻰ ﻋﻣق ﺳﺗﺔ أﻣﺗﺎر أﺳﻔﻝ اﻷﺳﺎﺳﺎت ،وأﻳﺿﺎ
اﻟﻰ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺻﺧرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠت ﺑﻧﺎء أﺳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺳﺟد واﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻣن أﻗﺻﻰ أﺳﻔﻝ اﻟزاوﻳﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ
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اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺟدار اﻟﻐرﺑﻲ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ أﺳﻔﻝ ﺗﻠﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ،وﻓﻲ ﻋﺎم  2013و  2014ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﺣﻔرﻳﺎت ﻓﻲ
أﺳﺎس اﻟﺟدار اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﺟﺑﻝ اﻟﻬﻳﻛﻝ واﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑطرﻳﻘﺔ ﺣﻔر ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن أﺳﺎﺳﺎت اﻟﺟدار اﻟﻐرﺑﻲ
ﻟﻠﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ ،أدت إﻟﻰ ﻛﺷف أرﺑﻌﺔ ﻣداﻣﻳك ﻣن ﺑﻧﺎء اﻟﺟدار اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻸﻗﺻﻰ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣﻔرﻳﺎت
وﺻﻠت إﻟﻰ ﻋﻣق ﺳﺗﺔ أﻣﺗﺎر أﺳﻔﻝ ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﺳﺎت واﻟﻘﻧوات اﻟﻣﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺣﺎذﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻳدﻋﻲ اﻻﺣﺗﻼﻝ أﻧﻬﺎ
ﻗﻧوات ﻣﺎﺋﻳﺔ ﻣن ﻓﺗرة اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻗﻧوات ﻣﺎﺋﻳﺔ ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﻳﺑوﺳﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻷﻣوﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ،ووﺻﻠت إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﺧرﻳﺔ.

وكان الحاخام المتطرف دوف ليئور قد أصدر في تاريخ  3/11فتوى عنصرية تحث
اليھود على أداء الصالة التوراتية داخل المسجد األقصى المبارك.

أ.ح

الرام -تلفون02-2345275 :

فاكس02-2340216 :

tel: 02‐2345275 fax: 02‐2340216

