
  

  2015جد األقصى ومدينة القدس خالل شھر أيار لمساالنتھاكات االسرائيلية ل

مرشد سياحي اسرائيلي  50عنصرًا من المخابرات و 117مستوطنًا و  792 المبارك اقتحم المسجد األقصى 
سائحًا خالل شهر  21900رئيس شرطة الحرم و) شلومي(اسرائيلين اقتحموا المسجد برفقة  10اضافة الى 
أقتحامًا من األحد الى الخميس، وكانت جميع االقتحامات تتم من جهة باب المغاربة تحت  21أيار بمعدل 
رطة االحتالل، تخلل بعضها محاوالت لصعود المستوطنين المتطرفين لصحن قبة الصخرة والتجوال حراسة ش

أدية طقوس تلمودية وصلوات يهودية، وتصدى المصلون والمرابطون في ساحات المسجد األقصى وت
  .والمرابطات  وحراس المسجد األقصى لهذه االقتحامات

القدس وهم داوود الغول عن  مدينة ، وأثنان عنمدة متفاوتةل مواطنًا عن المسجد األقصى 17وتم أبعاد 
عمر "أشهر، أضافة الى المواطنة منى عبداهللا الشلبي زوجة االسير المقدسي  6لمدة  القدس والضفة الغربية

  .السباب أمنية" لم الشمل"باالبعاد عن مدينة القدس بعد رفض طلب " الشلبي

ن غالبيتهم العظمى من المرابطات داخل المسجد األقصى، كما مواط 70أعتقلت قوات االحتالل اكثر من 
" شهور 8"وجمال دعيس " شهور 9"أصدرت محكمة االحتالل حكمًا بالسجن الفعلي على عمر الشلبي 

وذلك بحجة التحريض على مواقع التواصل االجتماعي، كما واصدرت قرار بالحبس " شهور 9"وعدي سنقرط 
  .عزيز موسى عويسات من جبل المكبر يعام للمقدس 30الفعلي لمدة 

اعتدت قوات االحتالل على المئات من الشبان المقدسين ومنهم العشرات من الصحفيين خالل التصدي 
الذي فقد " اعوام  10"، كما كان من ابرز االعتداءات اصابة الطفل يحي العامودي "مسيرة االعالم"وتغطية 

وطال االعتداء على المرابطات والمرابطين بالمسجد األقصى عينه بسبب اصابته برصاصة اسفنجية، كما 
ربه  وسجلت حالة خلع لحجاب أحدى المرابطات اضافة الى اعتدء امن القطار الخفيف على الفتاة نتالي عبد

  .في محطة القطار

كما وصادقت على " رامات شلومو"وحدة استيطانية في مستوطنة  1500صادقت حكومة االحتالل على بناء 
وحدة  85وطرحت وزارة االسكان االسرائيلية عطاءات لبناء " هار حوماة "وحدة في مستوطنة  90ناء ب



وحدة استيطانية في القدس،  142وكما طرحت اللجنة المحلية مخطط لبناء " جفعات زئيف"استيطانية في 
 .غرفة فندقية على قطة أرض في جبل المكبر 1500وعطاءات لبناء 

  : يلي  جاء في التفصيل كما

  يومًا الجمعة والسبت  2/5/2015و 1
ال ُيسمح بدخول المستوطنين والسياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول المصلين المسلمين ألداء صالة 

  .الجمعة، وأدى صالة الجمعة نحو ستين الف مصلي
  

3/5/2015  
واب والتزال النسوة منذ ساعات الصباح الباكر تواجد شرطي احتاللي مكثف والحواجز على جميع األب

في حين   والشباب تعاني في السماح لهم بالدخول للمسجد اال بعد أن يلزموهم في ترك هوياتهم على األبواب،
سائحًا من جهة باب المغاربة   1090من عناصر المخابرات و 15مستوطنًا و 17اقتحم المسجد األقصى 

  .تحت حراسة شرطة االحتالل
 
4/5/2015  

األسبوع تواصلت اإلجراءات االحتاللية في التعدي على حرية العبادة في المسجد األقصى على غرار أيام 
المبارك والتدقيق بالشبان والنساء أثناء الدخول إلى المسجد واحتجاز البطاقات الشخصية وتفتيش الحقائب، 

ن جهة من عناصر المخابرات م 2سائحًا و 955مستوطنين و 9في حين سمحت شرطة االحتالل بدخول 
  .باب المغاربة وتصدى لهم طالب وطالبات العلم والمرابطين بالتهليل والتكبير حتى انتهاء الزيارة

  
5/5/2015  

هاجمت قوات االحتالل الخاصة والشرطة النسائية،النسوة المرابطات في المسجد االقصى المبارك وأعتقلت 
فات المصلين وبالتزامن مع اقتحامات بعضهن بعد األعتداء عليهن بالضرب المبرح وسط تكبيرات وهتا

مجموعة من المستوطنين للمسجد، وقاموا بضربهن ودفعهن كما أعتدوا على حراس المسجد وعلى رئيس قسم 
اشرف ابو أرميلة الذين تدخلوا في محاولة " الوحدة الصباحية"الحراسة عبداهللا ابو طالب ورئيس قسم الحراسة 

سائحًا من جهة  780مستوطنًا و 18ين سمحت قوات االحتالل بدخول لمنع اعتقال النساء وضربهن، في ح
  .باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل



بزيارة المسجد األقصى مرة واحدة " يهودا غليك"وسمحت محكمة الصلح في مدينة القدس للمتطرف العنصري 
ثناء الزيارات حسب ماجاء أو آلة تصوير ا" سمارت فون" في الشهر، ومنعته من حمل جهاز هاتف خلوي 

  . في قرار المحكمة
   
6/5/2015  

من عناصر  12من األدالء السياحين االسرائيلين و  20مستوطنًا و 35سمحت قوات االحتالل بدخول 
سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة الشرطة  894الشرطة االسرائيلية مع شلومي رئيس شرطة الحرم و

تكف سلطات االحتالل عن مضايقاتها للنسوة والشبان وتقوم باحتجاز البطاقات الشخصية اإلسرائيلية، فيما لم 
لدى دخولهم المسجد وتمنع البعض منهم من الدخول، وتم أعتقال سيدة  من باب السلسلة في المسجد 

  .األقصى المبارك
  
7/5/2015  

المسجد األقصى المبارك من حيث واصلت قوات االحتالل ممارساتها في االعتداء على حرية العبادة في 
إبقاء الحواجز الحديدية على جميع مداخله، والضغط على النساء والشبان أثناء الدخول إليه واحتجاز الهويات 

من األدالء السياحين  30و مستوطناً  30وتفتيش الحقائب، في حين سمحت شرطة االحتالل بدخول 
  .تحت حراسة شرطة االحتالل سائحًا من جهة باب المغاربة 937األسرائيلين و

  
  يومًا الجمعة والسبت  9/5/2015و  8

ال ُيسمح بدخول المستوطنين والسياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول المصلين المسلمين ألداء صالة 
  .الجمعة، وأدى صالة الجمعة نحو خمس و ستين الف مصلي

  
10/5/2015  

سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة  1170عناصر من المخابرات و  4مستوطنًا و  37اقتحم 
االحتالل، ولم يمنع أحدًا من الدخول إلى المسجد األقصى للصالة فيه وقامت شرطة االحتالل باحتجاز 

  .البطاقات الشخصية للنساء والشبان عند دخولهم المسجد وتفتيش حقائبهم
لته اداء طقوس تلمودية اثناء خروجه من باب وتمكن سدنة المسجد من اخراج احد المستوطنين خالل محاو 

  .السلسلة 



وفي ذات السياق سلمت مخابرات االحتالل سبعة من سدنة وموظفي االوقاف االسالمية استدعاءات للتحقيق 
ناصر ابو : معهم في مركز شرطة صالح الدين وذلك بعد احتجازهم اثناء عودتهم من مناسك العمرة وهم 

اوقاف القدس وفادي بكير احد خراس المسجد االقصى وكل من نهاد الزغير ، عماد  قويدر الموظف في دائرة
  .الدين العباسي ، جميل عيسى العباسي ، محمود عبد اللطيف وشادي ابو فرحة 

  
  

11/5/2015  
منذ ساعات الصباح الباكر تواجد شرطي احتاللي مكثف والحواجز على جميع األبواب والتزال النسوة 

في حين   تعاني في السماح لهم بالدخول للمسجد اال بعد اجبارهم على ترك هوياتهم على األبواب،والشباب 
 20أسرئيليًا من ضيوف الشرطة و 16من عناصر المخابرات و 4مستوطنًا و 16اقتحم المسجد األقصى 
  .سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل 705مرشدًا سياحيًا اسرائيليًا و

  
12/5/2015  

سائحًا من جهة باب  1360من عناصر المخابرات و 7مستوطنًا و 24سمحت قوات االحتالل بدخول 
المغاربة تحت حراسة الشرطة اإلسرائيلية، فيما لم تكف سلطات االحتالل عن مضايقاتها للنسوة والشبان 

من الدخول، فيما قامت قوات وتقوم باحتجاز البطاقات الشخصية لدى دخولهم المسجد وتمنع البعض منهم 
االحتالل بأعمال حفر أسفل حوش الشهابي المالصق للمسجد األقصى المبارك حيث تبدأ الحفريات في وقت 

" حشمونئيم"متأخر من الليل وتنتهي في ساعات الفجر األولى، ويقع الحوش فوق النفق الذي اطلق عليه 
درسة العمرية والممتد من ساحة البراق وتحت سور ،والذي يقع اسفل الم1996الذي تم افتتاحه في عام 

حتى مدرسة " رباط الكرد"المسجد األقصى من الجهة الجنوبية الغربية ويمر من تحت حوش الشهابي 
وتقتحم الجماعات المتطرفة بحماية شرطة االحتالل بشكل شبه يومي حوش الشهابي المالصق لباب . العمرية

، "الكوتل الصغير" الحائط الصغير " سون فيه الطقوس التلمودية باعتباره الحديد احد أبواب األقصى، ويمار 
  .كما تعقد فيه لقاءات واجتماعات وحلقات دراسة للطالب اليهود، أضافة الى احتفاالت موسيقية خاصة

  
13/5/2015  

حيث  واصلت قوات االحتالل ممارساتها في االعتداء على حرية العبادة في المسجد األقصى المبارك من
إبقاء الحواجز الحديدية على جميع مداخله، والضغط على النساء والشبان أثناء الدخول إليه واحتجاز الهويات 



سائحًا من جهة باب  650 مستوطنًا و 20 وتفتيش الحقائب، في حين سمحت شرطة االحتالل بدخول
  .المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل

  
14/5/2015  

ر تواجد شرطي احتاللي مكثف والحواجز على جميع األبواب والتزال النسوة منذ ساعات الصباح الباك
في حين   والشباب تعاني في السماح لهم بالدخول للمسجد اال بعد اجبارهم على ترك هوياتهم على األبواب،

  .سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل2723 مستوطنًا و12 اقتحم المسجد األقصى 
من حيفا الى "ت مسيرة الى المسجد األقصى بعد ست أيام من المسير مشيًا على االقدام  ظهر اليوم  وصل

وذلك بمشاركة عدد من أهالي حيفا وشباب الداخل الفلسطيني "  األقصى الحبيب مشيًا على االقدام
د صالح والدكتور وشخصيات من القدس والداخل الفلسطيني وعلى رأسهم رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائ

سليمان اغبارية مسؤول ملف القدس واألقصى، وبالرغم من عراقيل االحتالل المتكررة ومحاوالت منعهم من 
اكمال مسيرهم األ أنهم دخلوا القدس والمسجد األقصى وقاموا بالصالة والتكبير والهتاف كمقدمة لدخول 

  .المسلمين اليها محررين فاتحين
  

15/5/2015   
دخول المستوطنين والسياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول المصلين المسلمين ألداء صالة ال ُيسمح ب

  .الجمعة
  

16/5/2015   
  .ال ُيسمح بدخول المستوطنين والسياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول المصلين المسلمين

  
17/5/2015   

سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل، ومنعت المواطنين  1003مستوطنًا و 166اقتحم 
من الدخول إلى المسجد األقصى للصالة فيه وقامت شرطة االحتالل باحتجاز البطاقات الشخصية للنساء 

ن الى حائط البراق مرورًا والشبان عند دخولهم المسجد وتفتيش حقائبهم، فيما توافد المئات من المستوطني
ذكرى توحيد " بأسواق القدس القديمة ألداء طقوسهم الخاصة في ذكرى احتالل الجزء الشرقي من المدينة 

مستوطنًا بجولة كاملة في ساحات المسجد األقصى والقيام بحلقات رقص وغناء  88حيث قام ". القدس



المجموعات المقتحمة لألقصى أستفزاز المصلين  ، وسادت حالة من التوتر بعد قيام)  طقوس دينية خاصة(
وقاموا أثنين من المتطرفين بتمزيق مالبسهم فور دخولهم الى ساحات األقصى عبر . المرابطين على االبواب

  .باب المغاربة وقامت شرطة االحتالل باخراجهما على الفور 
لوا عدد منهم خالل وقوفهم في اعتدت شرطة االحتالل االسرائيلي بالضرب على شبان المقدسيين واعتق

منطقة باب العامود ورفعهم لألعالم الفلسطينية ردا على مسيرة المستوطنين التي ينظمها اليمين االسرائيلي 
وتجول اكثر من خمسين الف من المستوطنين  في ". توحيد القدس "في ذكرى  " مسيرة األعالم "المتطرف 

اإلسرائيلية وأداء الرقصات االستفزازية مرورًا في  البلدة القديمة  األحياء الفلسطينية وهم يحملون األعالم
وأسواقها وشوارعها الى باحة البراق الستكمال الفعاليات الصاخبة وسط هتافات تدعو لقتل العرب واخرى 

بناء  تدعو لبناء الهيكل المزعوم مكان األقصى المبارك، وأغلق المقدسيين محالتهم التجارية في البلدة القديمة
على أمر من الشرطة اإلسرائيلية، خوفا من أعتداءات المستوطنين ، وجرى االعتداء على اكثر من ثالثين 

  . مقدسيا من بينهم مراسلة تلفزيون فلسطين سارة العذراء ومصور التلفزيون علي ياسين 
  

18/5/2015   
مسجد األقصى المبارك من حيث واصلت قوات االحتالل ممارساتها في االعتداء على حرية العبادة في ال

إبقاء الحواجز الحديدية على جميع مداخله، والضغط على النساء والشبان أثناء الدخول إليه واحتجاز الهويات 
عنصرًا من المخابرات  18و مستوطناً  52وتفتيش الحقائب، في حين سمحت شرطة االحتالل بدخول     

  .ة شرطة االحتاللسائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراس 1022و
19/5/2015  

سائحًا من جهة باب المغاربة  925من عناصر المخابرات و 2مستوطنًا و 19سمحت قوات االحتالل بدخول 
تحت حراسة الشرطة اإلسرائيلية، فيما لم تكف سلطات االحتالل عن مضايقاتها للنسوة والشبان وتقوم 

حين موعد إنتهاء الصالة، فيما إعتدى مستوطنون باحتجاز البطاقات الشخصية لدى دخولهم المسجد الى 
وافراد من شرطة االحتالل على حراس المسجد األقصى المبارك بالضرب وتوجيه الشتائم لهم أثناء قيامهم 
بعملهم في ساحات المسجد وأصيب الحارس فادي أبو ميزر بضيق تنفس بعد ضربه بمنطقة الصدر، بينما 

  .ضوض في وجههأصيب الحارس ماهر أبو سنينة بر 
محالت تجارية في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بحجة البناء  3وفي سياق آخر هدمت جرافات بلدية االحتالل 

 200وتبلغ مساحة المحالت التجارية " انيس كرامة"دون ترخيص وبدون سابق أنذار وتعود ملكيتها للمواطن 
  .متر مربع وهي حديثة البناء منذ حوالي شهرين



وحدة إستيطانية في مدينة القدس  142لجنة المحلية للتخطيط والبناء اإلسرائيلية مخطط لبناء وأصدرت ال
والتي ستعمل على توسيع مستوطنتي جبل أبو غنيم جنوبًا وبسجات زئيف شماًال، وٕاقرار هذا المشروع 

لي عزل القدس االستيطاني سيؤدي الى فصل مدينة القدس الشرقية عن مدينة بيت لحم وبيت ساحور، وبالتا
  .عن أي تواصل جغرافي مع الضفة الغربية من خالل حزام من المستوطنات والجدار الفاصل العنصري

من شعفاط بالسجن ) عاما 28(حكمت محكمة الصلح على الشاب المقدسي سامي جمال فرج دعيس  
ريض على شبكة التواصل الفعلي مدة ثمانية أشهر وستة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد أن أدانته بممارسة التح

 ".الفيسبوك"اإلجتماعي 
  

20/5/2015  
نصبت شرطة االحتالل الحواجز الحديدية على جميع مداخل المسجد األقصى وال تزال الشرطة تجبر الشباب 
والنسوة على ترك بطاقاتهم الشخصية قبل السماح لهم بدخول المسجد، اما من جهة باب المغاربة فالباب 

 14مستوطنًا و  35حة والمستوطنين دون قيود في حين سمحت قوات االحتالل بدخول مفتوح امام السيا
  . سائحًا تحت حراسة شرطة االحتالل 860عنصرًا من المخابرات و

عنصرًا من قوات االحتالل بقيادة  30أفتتحت شرطة االحتالل مركز شرطي متقدم من المقرر ان يعمل فيه 
، غرب المدرسة التنكزية المالصقة لحائط "جسر أم البنات"بمنطقة  ضابط في المنطقة المعروفة إسالمياً 

البراق غرب المسجد األقصى، وقد بنى االحتالل هذا المركز الشرطي حسب تعبيره على أوقاف وأثار 
  .مترًا من المسجد األقصى 50التهويدي على نحو " بيت شطراوس"اسالمية عريقة، ضمن مشروع 

بوقف آل " حتالل مركزا آخر للشرطة في وقف مسجد النبي داوود أو مايعرف وفي ذات السياق أفتتح اال
بالقرب من باب النبي داوود أحد أبواب القدس القديمة، وهو المسجد الذي سيطر االحتالل عليه "  الدجاني

  .عناصر من قوات االحتالل 10وحوله الى كنيس يهودي، وسيعمل في هذا المركز الشرطي الجديد نحو 
يدعو الى دعم حق اليهود بالصالة في " يائير نفي" تصريح لنائب رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي وفي 

، داعيا االحتالل إليجاد حل يعطي اليهود الحق بالدخول إلى المسجد " جبل الهيكل"المسجد األقصى في 
والخروج منه، ودعا األقصى دون قيد أو شرط، كما هو الحال لدى المسلمين الذين يتمتعون بحرية الدخول 

الى وقف مالحقات قوات االحتالل للمستوطنين اليهود الذين يقتحمون المسجد األقصى وعدم اعتقالهم " نفي"
ومنعهم من الصالة داخل المسجد، وأن ذلك يتنافى مع الحقوق األساسية للفرد التي بموجبها نصلي في كل 

  .مكان نراه مهما ومقدسًا في أعيننا



من بلدة جبل المكبر ) عاما 41(تالل بإطالق النار على المواطن عمران عمر أبو دهيم قامت قوات االح
في " حرس الحدود"وأصبته بجراح خطيرة ثم أعلن عن أستشهاده متاثرًا بجراحه، بحجة دهس أفراد من شرطة 

  .قرية الطور شرق أسوار القدس القديمة
د ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى بحجة البناء هدمت بلدية االحتالل بناية سكنية في حي راس العامو 

شقق  8مترًا مربعا وتضم  650طوابق، كل طابق مساحته  3دون ترخيص، تعود البناية السكنية المؤلفة من 
  .سكنية بعضها جاهز للسكن، وبعضها قيد األنشاء كما تضم محالت تجارية للمواطن أحمد فهمي أبوسنينة

  
21/5/2015  

الصباح الباكر تواجد شرطي احتاللي مكثف والحواجز على جميع األبواب والتزال النسوة منذ ساعات 
في حين  والشباب تعاني في السماح لهم بالدخول للمسجد اال بعد اجبارهم على ترك هوياتهم على األبواب،

المغاربة سائحًا من جهة باب     721عنصرًا من المخابرات و 19مستوطنًا و 15 اقتحم المسجد األقصى
  .تحت حراسة شرطة االحتالل

  
22/5/2015   

ال ُيسمح بدخول المستوطنين والسياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول المصلين المسلمين ألداء صالة 
  .الجمعة

  
23/5/2015   

  .ال ُيسمح بدخول المستوطنين والسياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول المصلين المسلمين
  

24/5/2015   
واقتحام جماعي للمسجد األقصى في الفترة الصباحية " حج"الى ما أسمته " الهيكل المزعوم" ظمات دعت من

" شفوعوت"بمناسبة عيد  14:30و  13:30، وفي فترة مابعد الظهر 11:00والساعة  7:30مابين الساعة 
ت وٕاتخاذ إجراءات ، وطالبت هذه المنظمات قوات االحتالل تامين هذه االقتحاما"نزول التوراة"العبري أو 

  .مشددة ضد المصلين في األقصى، حال تصديهم لهذه االقتحامات
األئتالف من أجل الهيكل " و"  نساء من أجل الهيكل" المزعوم ومنظمة " معهد الهيكل"وفي ذات السياق دعا 

المتعلقة بهذ المستوطنين إلى المشاركة في التدرب على المراسيم االفتراضية والشعائر التلمودية " المزعوم



العيد، والتي تقام بهذه المناسبة في المسجد األقصى، والذي سيقام عند تلة جبل المكبر ، جنوب شرق القدس 
  .المحتلة

منذ ساعات الصباح الباكر تواجد شرطي احتاللي مكثف والحواجز على جميع األبواب والتزال النسوة 
في حين   بعد اجبارهم على ترك هوياتهم على األبواب،والشباب تعاني في السماح لهم بالدخول للمسجد اال 

سائحًا من جهة باب المغاربة تحت  553مرشدًا سياحيًا اسرائيليًا و 17مستوطنًا و 76اقتحم المسجد األقصى 
  .حراسة شرطة االحتالل

وبعض  أحد أبواب المسجد األقصى بأداء الرقصات_ تعمد المستوطنون استفزاز المرابطين عند باب السلسلة
  .الطقوس الدينية بحراسة قوات االحتالل، فور خروجهم من المسجد

شبان من أبواب وساحات المسجد األقصى المبارك وهم المصور محمد القزاز وتم  4أعتقلت شرطة االحتالل 
أيام، جراح ابو صالح وتامر شالعطة  7األعتداء عليه بالضرب والدفع وتم أبعاده عن المسجد األقصى 

  .لفاخوريورامي ا
  

25/5/2015   
الوضع على ما هو عليه حول المسجد االقصى وفي ساحاته من حيث الحواجز واحتجاز هويات النسوة 
والشباب فيما منع الحاجز المقام على مدخل باب السلسلة طالبات العلم من الدخول الى المسجد ، فيما 

  . سائحا  1290مستوطنا من اقتحام المسجد من جهة باب المغاربة و 79سمحت لنحو 
  

26/5/2015  
سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة الشرطة  1300مستوطنًا و 18سمحت قوات االحتالل بدخول 

اإلسرائيلية، فيما لم تكف سلطات االحتالل عن مضايقاتها للنسوة والشبان وتقوم باحتجاز البطاقات الشخصية 
مرابطون والمرابطات لمجموعات لدى دخولهم المسجد الى حين موعد إنتهاء الصالة، وتصدى المصلون وال

  .المستوطنين وطالب المدارس والمعاهد الدينية الذين أقتحموا المسجد األقصى المبارك على شكل مجموعات
قرارًا من وزارة " عمر الشلبي" سلمت سلطات االحتالل المواطنة منى عبداهللا الشلبي زوجة االسير المقدسي 

  .ألسباب أمنية" لم الشمل"ينة القدس بعد رفض طلب الداخلية االسرائيلية باألبعاد عن مد
لتنفيذ مشاريع تهويدية " مليون دوالر 25"مليون شيقل  100أقرت الحكومة اإلسرائيلية في جلستها رصد مبلغ 

في منطقة البراق واألنفاق التي يحفرها االحتالل أسفل ومحيط المسجد األقصى، وتوزع الميزانية على خمس 
، وسيشرف على متابعة التنفيذ مكتب رئيس الحكومة بشكل مباشر وستصرف )2020-2016(سنوات 



وكذلك على مشاريع تشجيع الزيارات لمنطقة البراق، " البناء والتطوير"الميزانية على مشاريع التهويد تحت أسم 
تكثيف وتضمن القرار وضع خطة جديدة تتالءم مع زيادة الطلب للزيارات المذكورة والفعاليات التربوية و 

  . الزيارات اإلسرائيلية والسياحة األجنبية للقدس والمسجد األقصى 
  

27/5/2015  
منذ ساعات الصباح الباكر تواجد شرطي احتاللي مكثف والحواجز على جميع األبواب والتزال النسوة 

في حين  والشباب تعاني في السماح لهم بالدخول للمسجد اال بعد اجبارهم على ترك هوياتهم على األبواب،
سائحًا من جهة باب المغاربة تحت   926عناصر من المخابرات و 6مستوطنًا و 51 اقتحم المسجد األقصى
  . حراسة شرطة االحتالل

للدهس من قبل مستوطنة إسرائيلية متطرفة قرب مستوطنة ) عاماً  15(تعرض الطفل المقدسي هاني إسكافي 
قيادته دراجته الهوائية وتم نقله على الفور لمستشفى هداسا في حي راس العامود أثناء " معالي هزيتيم"

  .العيسوية بالقدس المحتلة وأصيب برضوض في جسده
في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى " نصار" هدمت بلدية االحتالل منزل يعود لعائلة 

  .مترًا مربعاً  80 المبارك بحجة البناء دون ترخيص، والمنزل مكون من طابق واحد ومساحته
  

28/5/2015  
  التزال شرطة االحتالل وحرس الحدود تنصب الحواجز الحديدية على جميع مداخل المسجد

األقصى وتجبر الشباب والنسوة على ترك بطاقاتهم الشخصية للسماح لهم بالدخول للمسجد 
ين حيث اقتحم الصالة فيه، أما من جهة باب المغاربة فالباب مفتوح أمام السياحة والمستوطن

  .سائحًا تحت حراسة شرطة االحتالل 856مستوطنًا و  36المسجد األقصى 
دونمات من أراضي قرية العيسوية في القدس المحتلة قرب معسكر  8صادرت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية 

أسرائيل  التابع لالحتالل والقائم على عشرات الدونمات من أراضي المواطنين ألغراض تدعي" حرس الحدود"
، وتحاول سلطات االحتالل االستيالء على المزيد من األراضي في قرية العيسوية وهي البوابة "أمنية"أنها 

  .االستيطاني الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها"  E1"الشرقية للقدس لصالح مخطط 
ه بتشديد العقوبات على طرحت وزيرة العدل اإلسرائيلية الجديدة ايليت شكيد مشروع مقدم للكنيست  تطالب في

راشقي الحجارة والسجن حتى عشر سنوات على كل من يشتبه فيه برشق الحجارة اذا ثبتت نيتهم الحاق 



أضرار او اصابات كشرط لالدانة، وأعتبار عقوبة رشق الحجارة على سيارة شرطة مماثلة لمهاجمة شرطي 
  .بظروف خطيرة

ر الخشبي القديم في منطقة البراق، ويتضح من الجسر انه شرعت قوات االحتالل ببناء جسر بمحاذاة الجس
يوصل بين الساحة وباب المغاربة أحد أبواب المسجد األقصى المبارك الغربية، يبدأ الجسر بالقرب من باب 
المغاربة الخارجي الواقع من الجهة الجنوبية من السور التاريخي للقدس القديمة، ومن ثم يسير بمحاذاة تلة 

  .أحد أبواب المسجد األقصى الغربية -التاريخية شماًال، ثم يميل شرقا باتجاه باب المغاربةالمغاربة 
  
  

29/5/2015  
  ال ُيسمح بدخول المستوطنين والسياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول المصلين المسلمين

  .ألداء صالة الجمعة
 15صبيح عن باب العامود بالقدس لمدة أبعدت محكمة الصلح شابين مقدسيين وهم شادي اللبان ومهدي ابو 

  .يوماً 
  
  
 30/5/2015  

 ال ُيسمح بدخول المستوطنين والسياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول المصلين المسلمين.  
  
  

31/5/2015  
واصلت قوات االحتالل ممارساتها في االعتداء على حرية العبادة في المسجد األقصى المبارك من حيث 

ديدية على جميع مداخله، والضغط على النساء والشبان أثناء الدخول إليه واحتجاز الهويات إبقاء الحواجز الح
سائحًا  1200أدالء سياحين و 10مستوطنًا و 27وتفتيش الحقائب، في حين سمحت شرطة االحتالل بدخول 

 .من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل 
لية ، تعتزم سلطات االحتالل االسرائيلي افتتاح مقهى ومخمرة في سياق آخر ووفق مصادر اعالمية اسرائي

على جزء من ارض مقبرة مأمن اهللا التاريخية والتي تحتوي على مجموعة من قبور الصخابة والتابعين 
سنة وهي من االكبر واالعرق في فلسطين كان قد صادرها وحولها الى  1400والعلماء على مدار نحو 



مترا مربعا ومقام على ارض  250الشهر الجاري ، تبلغ مساحة المقهى نحو حديقة عامة وذلك خالل 
كرسيا  110مخمرة ويتسع ل " بار"مترا مربعا ومجهز الستيعاب حفالت عامة ويختوي على  450مساحتها 

 .المشهورة اسرائيليا " لندفار" وحوله فناء واسع سيشغل عن طريق شبكة المقاهي
 43عامًا ومحمد صبيح  27عن المسجد األقصى وهم احمد صبري أبودياب أبعدت سلطات االحتالل شابين 

 .عامًا لمدة شهر
  .أعتقلت سلطات االحتالل عامر البزليمط ومهدي العباسي وتم تمديد أعتقالهم لمدة أسبوع
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