
 

  2015 حزيران االنتهاكات االسرائيلية للمسجد األقصى ومدينة القدس خالل شهر

 179عنصرًا من المخابرات و 198مستوطنًا و  756اقتحم المسجد األقصى المبارك / القدس 
أقتحامًا من األحد الى  22سائحًا خالل شهر حزيران بمعدل  15443أدالء سياحين اسرائيلين و
االقتحامات تتم من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل، الخميس، وكانت جميع 

تخلل بعضها محاوالت لصعود المستوطنين المتطرفين لصحن قبة الصخرة والتجوال في ساحات 
المصلون والمرابطون  المسجد األقصى وتأدية طقوس تلمودية وصلوات يهودية، وتصدى

، ومازالت قوات االحتالل تجبر المرابطين اماتوحراس المسجد األقصى لهذه االقتحوالمرابطات 
  .والمرابطات بترك بطاقاتهم الشخصية على األبواب حتى أنتهاء موعد الصالة

، وقد تم  ومن بينهم سيدة أردنية سيدة مرابطة من المسجد األقصى المبارك 19وتم أعتقال 
صدور قرار بابعاد  مرابطة أضافة الى 13استصدار قرار باالبعاد عن المسجد األقصى بحق 

سيدة واحدة عن البلدة القديمة، كما أصدرت محكمة الصلح االسرائيلية قرارين باالبعاد عن البلدة 
القديمة وقرارين باالبعاد عن مدينة القدس، اضافة الى ترحيل زوجة الشهيد غسان ابو جمل من 

  .جبل المكبر

نين على العشرات من المقدسيين ومن جهة أخرى اعتدت قوات االحتالل ومجموعة من المستوط
عاما من بلدة بيت حنينا باصابة حرجة  21كان ابرزها اصابة الشاب حسن أيوب أبو أرميلة 

نتيجة اطالق قوات االحتالل النيران عليه بحجة التكبير على حاجز قلنديا العسكري، اضافة 
 .الى اقدام مستوطن بدهس امرأة باب العمود

 



  

عمليات هدم توزعت ما بين هدم للبيوت بحجة   8فات االحتالل بـجراوعلى صعيد آخر شرعت 
عدم الترخيص اضافة الى هدم منشآت تجارية اضافة الى تجريف اراضي زراعية كان من 

نطقة بحجة تشجير الم" الجهة الجنوبية"دونم من اراضي بلدة العيسوية  200أبرزها تجريف 
بتجريف " سلطة الطبيعة وبلدية االحتالل " افات ، كما قامت جر "حديقة قومية"لتحويلها الى 

مزرعة أشجار في قرية العيسوية بمدينة القدس بدون سابق إنذار، والمزرعة تعود ملكيتها ألبناء 
دونمات ونصف الدونم، وهدمت منشأت على  8وتبلغ مساحتها " صبري يحي درويش" المرحوم

ًا مربعًا وأسوار وأسالك في محاولة متر  60غرفة مساحتها حوالي " األرض المزروعة وهي 
إلخفاء خلع األشجار بوضع كميات كبيرة من األتربة عليها إلظهار األرض بأنها غير 

  .مستخدمة 

المدرسة الدينية " عطيرت كوهانيم"وفيما يتعلق باالستيطان أفتتحت الجمعية االستيطانية 
ع صالح الدين، حيث بدأت اليهودية في قلب القدس في  مبنى البريد المركزي مدخل شار 

" بيزك"الجمعية بالصالة وتعليم التوراة، بعدما اشترت المبنى من شركة االتصاالت االسرائيلية 
العام الماضي وشرعت المدرسة في فتح مدخل خاص لها في واجهه المبنى بحفر مدخل مستقل 

قبال في البريد وفتح الى الطابق االول بعد إغالق االقواس التي تتصل بالقاعة الرئيسة لالست
مدخل خلفي في وسط شارع الرشيد للمدرسة التي تستولي على القسم األكبر من مبنى البريد 
وتعزز الوجود االستيطاني وسط القدس مايثير الكثير من المخاوف والتكهنات في شارع صالح 

  .الدين

في والية لوس انجلوس ومقرها " شمعون فيزنطال"تقوم المؤسسة اإلسرائيلية بالتعاون مع منظمة 
على أرض مقبرة مأمن اهللا، وانها قطعت مراحل " متحف التسامح " األمريكية ببناء مايسمى ب 



واسعة في البناء الهيكلي األساسي بمشاركة عشرات العمال الذين يعملون ساعات طويلة يوميًا 
ت القبور وارتكاب واألت بناء عمالقة، األمر الذي أدى ومازال إلى تدمير وانتهاك حرمة مئا

 .جريمة كبرى بحق مقبرة مأمن اهللا

  

  : جاء في التفصيل كما يلي 

 
1/6/2015  

الوضـــع علـــى مـــا هـــو عليـــه حـــول المســـجد االقصـــى وفـــي ســـاحاته مـــن حيـــث الحـــواجز 
واحتجـــاز هويـــات النســـوة والشـــباب فيمـــا منـــع الحـــاجز المقـــام علـــى مـــدخل بـــاب السلســـلة 

مـــن  2و  مســـتوطناً  19ول الـــى المســـجد ، فيمـــا ســـمحت لنحـــوطالبـــات العلـــم مـــن الـــدخ
 692مــن عناصــر المخــابرات و  2مــن األدالء الســياحين و  11الصــحافة االســرائيلية و

مــن جهــة بــاب المغاربــة، وقــام المســتوطنون بجــوالت مشــبوهة مــن اقتحــام المســجد  ســائحاً 
ارشــادية وتصــدى لهــم واســتفزازية فــي المســجد واقتحمــوا المصــلى القبلــي ونفــذت فيــه جولــة 

 .المصلون وطلبة مجالس العلم بهتافات التكبير االحتجاجية
منعــت قــوات االحــتالل الشــيخ كمــال الخطيــب نائــب رئــيس الحركــة األســالمية فــي الــداخل 

 .الفلسطيني من دخول المسجد األقصى المبارك لمدة ستة شهور
بمنـع سـفر المـواطن أكـرم الشـرفا لمـدة أصدر وزيـر الداخليـة واألمـن الـداخلي اإلسـرائيلي قـرارًا 

  .شهر قابل للتمديد
  

2/6/2015  
جهة من  سائحاً  663من عناصر المخابرات و 6و مستوطناً  22سمحت قوات االحتالل بدخول 

لم تكف سلطات االحتالل عن مضايقاتها  ماباب المغاربة تحت حراسة الشرطة اإلسرائيلية، في



إلى حين موعد انتهاء  البطاقات الشخصية لدى دخولهم المسجدللنسوة والشبان وتقوم باحتجاز 
  .الصالة

أحد أبواب المسجد " مدخل باب المطهرة"قامت الشرطة اإلسرائيلية بتركيب كاميرات عند 
األقصى، مع العلم أن الهدف من تركيب الكاميرات في باب المطهرة هو مراقبة دخول وخروج 

 .عائالت تقطن بالمكان وليس له أي ضرورة أمنية 4المصلين للمراحيض والوضوء ومراقبة 
هدمت جرافات بلدية االحتالل منزلين بحجة عدم الترخيص للمواطن نضال أبو رميلة بمساحة 

  . مترًا مربعًا لكل شقة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى 80مترًا مربعًا،  160
  
3/6/2015  

وال تزال  مكثف والحواجز على جميع األبواب منذ ساعات الصباح الباكر تواجد شرطي احتاللي
النسوة والشباب تعاني في السماح لهم بالدخول للمسجد إال بعد إجبارهم على ترك هوياتهم على 

سائحًا من جهة باب المغاربة  527مستوطنًا و 30 في حين اقتحم المسجد األقصى األبواب،
  .تحت حراسة شرطة االحتالل
الذي يبدأ من مساء يوم األربعاء حتى " األنوار التهويدي"رجان أفشل المقدسيين انطالق مه

مساء يوم السبت بإقامة سلسلة عروض وأفالم ثالثية األبعاد وأمسيات غنائية راقصة في محيط 
في منطقة باب العامود، ردًا على " كرنفال القدس لنا"أسوار البلدة القديمة بعمل وتنظيم مهرجان 

، وحاصر جنود االحتالل "األنوار التهويدي"نطالق فعاليات مهرجان دعوات بلدية االحتالل ال
وحاولوا منع فعالياته الرياضية والفنية من خالل التهديد ومصادرة السماعات " كرنفال القدس لنا"

الخاصة، إال أن إصرار الشبان حال دون ذلك، واعتدت بالضرب والدفع على عدد من الشبان 
ثالثة مقدسيين ومنهم رئيس الشبيبة الفتحاوية في القدس أحمد واعتقلت خالل عملية القمع 

الغول والناشط سامر أبو عيشة، وأصيب العشرات من المواطنين باالختناق جراء استنشاقهم 
  .الغاز والرضوض الناتجة عن سقوط بعضهم أرضاً 

  
4/6/2015  



مداخل المسجد ال تزال شرطة االحتالل وحرس الحدود تنصب الحواجز الحديدية على جميع 
األقصى وتجبر الشباب والنسوة على ترك بطاقاتهم الشخصية للسماح لهم بالدخول للمسجد 
الصالة فيه، أما من جهة باب المغاربة فالباب مفتوح أمام السياحة والمستوطنين حيث اقتحم 

سائحًا تحت حراسة  1200أدالء سياحين ومرشدين و 140مستوطنًا و 13المسجد األقصىى
  .االحتاللشرطة 

  
5/6/2015  

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

  
6/6/2015  
 .ولم تفرض أية قيود على دخول المصلين المسلمين، ُيسمح بدخول المستوطنين والسياحةال 
  
7/6/2015  

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

 35ل الدخول إليه واحتجاز الهويات وتفتيش الحقائب، في حين سمحت شرطة االحتالل بدخو 
ة تحت حراسة شرطة االحتالل، وقام من جهة باب المغارب سائحاً  695مستوطنًا و

المستوطنون بالغناء والرقص والقيام بحركات استفزازية للمصلين وتجولوا في ساحات المسجد 
  .وتصدى المرابطون والمصلون وطالب مصاطب العلم لهم

8/6/2015  
الوضع على ما هو عليه حول المسجد األقصى وفي ساحاته من حيث الحواجز واحتجاز 
هويات النسوة والشباب فيما منع الحاجز المقام على مدخل باب السلسلة طالبات العلم من 



مستوطنا من اقتحام المسجد من جهة باب  34الدخول إلى المسجد ، فيما سمحت لنحو 
  . سائحاً  814مرشدًا وأدالء سياحين و  36ابرات و عنصرًا من المخ 20المغاربة و 

  
9/6/2015 

سائحًا من جهة باب  672مرشدًا سياحيًا و 42و  مستوطناً  42سمحت قوات االحتالل بدخول 
المغاربة تحت حراسة الشرطة اإلسرائيلية، فيما لم تكف سلطات االحتالل عن مضايقاتها للنسوة 

 انتهاءحين موعد  إلىوالشبان وتقوم باحتجاز البطاقات الشخصية لدى دخولهم المسجد 
الذين  السياحيينين وللمرشدين الصالة، وتصدى المصلون والمرابطون لمجموعات المستوطن

 .المسجد األقصى المبارك على شكل مجموعات اقتحموا
  

10/6/2015  
في صباح هذا اليوم وضعت شرطة االحتالل وحرس الحدود الحواجز الحديدية على جميع 

لحين موعد  األبوابمداخل المسجد وال تزال النسوة والشباب يجبرون على ترك هوياتهم على 
المستوطنين والسياحة حيث  أمامالصالة، أما من جهة باب المغاربة فالباب مفتوح  انتهاء

ضابط شرطة مدججين بأسلحتهم الشخصية  42مستوطنًا و 19سمحت قوات االحتالل بدخول 
سائحًا، وتم االعتداء على مصلين مسنين ومحاولة اعتقال أطفال وتهديدهم  675والبنادق و

  .باستخدام القوة
ط االحتالل المسجد األقصى من باب السلسلة وتجولوا في ساحاته مدججين بالسالح اقتحم ضبا

باب السلسلة كمدخل لالقتحام ينذر  فاختياروهذا يعد انتهاك صارخ لحرمة المسجد األقصى، 
فتح مزيد من األبواب أمام اقتحام المجموعات  إلىبمخطط قادم تعده سلطات االحتالل، يهدف 

  .قصىاليهودية للمسجد األ
الشرعية على صالة "بإضفاء " يانون ميجال"وطالب عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي 

، األبد إلىعن المسجد  وٕابعادهمفي مقابل منع دخول المرابطين . في المسجد األقصى" اليهود



للجنة الداخلية في الكنيست والتي ) 16/6/2015(وتم تعيين جلسة ليوم الثالثاء القادم بتاريخ 
  ".التمييز ضد اليهود واضطهادهم في جبل الهيكل" تبحث في ما أسموهس

في قرية العيسوية  أشجاربتجريف مزرعة " سلطة الطبيعة وبلدية االحتالل" قامت جرافات 
" صبري يحيى درويش"بمدينة القدس بدون سابق إنذار، والمزرعة تعود ملكيتها ألبناء المرحوم 

غرفة "لدونم، وهدمت منشَات على األرض المزروعة وهي دونمات ونصف ا 8وتبلغ مساحتها 
بوضع  األشجارخلع  إلخفاءمترًا مربعًا وبئر وأسوار وأسالك في محاولة  60مساحتها حوالي 
  .غير مستخدمة أراضيبأنها  األرض إلظهارعليها  األتربةكميات كبيرة من 

عامًا بعد  19ل عطية عامًا و احمد جما 13قوات االحتالل الطفل طارق مصطفى  اعتقلت
  .اقتحام منزليهما في قرية العيسوية

  
11/6/2015  

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

 22وتفتيش الحقائب، في حين سمحت شرطة االحتالل بدخول الدخول إليه واحتجاز الهويات 
سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة  2150مستوطنين مع محامي و 2مستوطنًا و
  .االحتالل

يونس عليان، : اعتقلت قوات االحتالل خمسة مقدسيين معظمهم قاصرين من قرية العيسوية وهم
  .عصب الخاروف وصالح أبو والفتية حسام عليان، ليث درويش، طارق

ومقرها في والية لوس انجلوس  "شمعون فيزنطال"بالتعاون مع منظمة  اإلسرائيليةتقوم المؤسسة 
على أرض مقبرة مأمن اهللا، وأنها قطعت مراحل " متحف التسامح"يسمى ب  األمريكية ببناء ما

 ون ساعات طويلة يومياً واسعة في البناء الهيكلي األساسي بمشاركة عشرات العمال الذين يعمل
تدمير وانتهاك حرمة مئات القبور وارتكاب  إلىوآالت بناء عمالقة، األمر الذي أدى ومازال 

  .جريمة كبر بحق مقبرة مأمن اهللا
  



12/6/2015 
ال ُيسمح بدخول المستوطنين والسياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول المصلين المسلمين 

  .ألداء صالة الجمعة
بالمدينة كان تحت " الليجاسي"مجموعة من الشبان المقدسيين لمؤتمر تطبيعي في فندق تصدى 

وفلسطينيين من القدس  إسرائيليينبمشاركة " األمريكيةمن اجل السالم  اإلبداع"رعاية مؤسسة 
  .والداخل الفلسطيني والضفة الغربية

  
13/6/2015  
  .قيود على دخول المصلين المسلمينيسمح بدخول المستوطنين والسياحة ، ولم تفرض أية  ال
  
  

14/6/2015  
وفي ساحاته من حيث الحواجز واحتجاز  األقصىالوضع على ما هو عليه حول المسجد 

من  20مستوطنًا و  26موعد الصالة، فيما سمحت لنحو انتهاءهويات النسوة والشباب حتى 
سائحًا من اقتحام المسجد من جهة باب المغاربة تحت حماية  593و  اإلسرائيليةالحكومة 

  .شرطة االحتالل
  

15/6/2015  
سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل، فيما  780مستوطنًا و 18اقتحم 

واصلت شرطة االحتالل ممارساتها بحق النساء والشبان أثناء الدخول إلى المسجد األقصى 
  .جاز بطاقاتهم الشخصية وتفتيش حقائب النسوة وذاك باحت

  
16/6/2015  



سائحًا من  600عنصرًا من المخابرات و  12مستوطنًا و  53سمحت قوات االحتالل بدخول 
جهة باب المغاربة تحت حراسة الشرطة االسرائيلية، ومازالت سلطات االحتالل تضايق النسوة 

لدى دخولهم المسجد إلى حين موعد انتهاء والشبان وتقوم باحتجاز البطاقات الشخصية 
  .الصالة

أعتقلت قوات االحتالل سيدتين ورجًال أثناء تواجدهم على أبواب المسجد األقصى وهم طه 
ورفقة الرجبي وسميحة شاهين فور " وهو مبعد عن األقصى ومرابط على أبوابه " شواهنة 

  .خروجهما من المسجد

" قرارًا يقضي بإغالق غرفة الشهيد المقدسي معتز حجازي أصدرت المحكمة االسرائيلية العليا 
، الذي ارتقى برصاص االحتالل "وهي ضمن منزل العائلة الكائن في حي الثوري ببلدة سلوان 

اغتيال الحاخام المتطرف يهودا "نهاية تشرين اول الماضي، بعد أطالق النار عليه بعد محاولته 
  ".غليك

خول اليهود للصالة في د" نية بالكنيست جلسة بحث خاللها قضية عقدت اللجنة الداخلية البرلما
وتم توقيفها وتفجيرها واحتدام النقاش عندما تحدث عضوا الكنيست من " باحات المسجد األقصى

" اليمين زوهر ماخلوف والون جال مدعين أنه من حق اليهود دخول باحات المسجد بذريعة 
، فتصدى "هار هبايت " ضية دخول اليهود لما اسمياه وان هناك تمييزا في ق" حرية العبادة 

ورد جال . انت فاشي وتلعب بالنار وتريد اشعال األقصى: " النائب جمال زحالقة قائال لجال 
، واحتدم النقاش مع نواب القائمة العربية "مخرب " بفظاظة على النائب زحالقة ووصفه ب 

حكيم حاج يحي وأسامة السعدي، وقال النواب مسعود غنايم، جمال زحالقة، عبد ال: المشتركة 
الحق لليهود بالدخول لباحات المسجد األقصى، الحق الديني هو للمسلمين فقط وهو "العرب 



هذا وفي " .منطقة محتلة، ومن المضحك االعتداء على قدسية األقصى باسم حرية العبادة
  .لسةاعقاب النقاش الساخن والحاد قرر رئيس لجنة الداخلية وقف الج

  

  

17/6/2015  

منذ ساعات الصباح الباكر تواجد شرطي احتاللي مكثف والحواجز على جميع األبواب والتزال 
النسوة والشباب تعاني في السماح لهم بالدخول للمسجد األ بعد  إجبارهم على ترك بطاقاتهم 

 31 مهندسين و 6مستوطنًا و  19الشخصية على األبواب، في حين اقتحم المسجد األقصى 
 484عناصر من المخابرات و  5جنديًا بلباسهم العسكري و  33طالبًا من الجامعة العبرية و

سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل، وتصدى المصلون والمرابطون 
لمجموعات المستوطنين و الطالب والمهندسين والجنود الذين اقتحموا المسجد األقصى المبارك 

  .جموعاتعلى شكل م

من بلدة سلوان جنوب ) عاماً  17(اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي الفتى كايد يحيى الرجبي 
  .المسجد األقصى المبارك، ونقلته الى أحد مراكز التحقيق في المدينة المقدسة

من حزب الليكود أنه سيسعى " دافيد أمساليم "أعلن رئيس لجنة الداخلية في الكنيست اإلسرائيلي 
اليهودية في القدس المحتلة الى موقع للتراث اليهودي " مقبرة جبل الزيتون"تحويل واعتماد  الى

القومي، فيما طالب وزارات حكومية بمزيد من الميزانيات المخصصة للمقبرة في سبيل تعزيز 
وكان ممثلون عن سلطات االحتالل تقدموا بتوصيات لتجدير وتسييج . السيطرة اليهودية عليها

الشرقية من المقبرة ونصب بوابات حديدية في بعض الطرق المؤدية المقبرة، تغلق أمام الجهة 



دخول الجمهور العام منها، مما يعني تضييق الحركة على الفلسطنيين القاطنين بالقرب من 
  .المقبرة

  

18/6/2015  

لمبارك واصلت قوات االحتالل ممارساتها في االعتداء على حرية العبادة في المسجد األقصى ا
من حيث إبقاء الحواجز الحديدية على جميع مداخله في اول يوم من شهر رمضان المبارك، 
والضغط على النساء والشبان اثناء الدخول اليه واحتجاز البطاقات الشخصية وتفتيش الحقائب، 

  .سائحًا من جهة باب المغاربة 380مستوطنًا و  19في حين سمحت شرطة االحتالل بدخول 

19/6/1520  

الُيسمح بدخول المستوطنين والسياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول المصليم المسلمين ألداء 
ألف مصلي صالة الجمعة األولى من شهر رمضان في  200صالة الجمعة، وأدى نحو 

  .المسجد األقصى المبارك حسب تقديرات دائرة االوقاف االسالمية 

20/6/2015  

  .سياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول المصلين المسلمينالٌيسمح بدخول المستوطنين وال

21/6/2015  

سائحًا من جهة باب المغاربة  778طالبًا من الجامعة العبرية و  45مستوطنًا و  44اقتحم 
تحت حراسة شرطة االحتالل، فيما واصلت شرطة االحتالل ممارساتها بحق النساء والشبان 

 .وذلك باحتجاز بطاقاتهم الشخصية وتفتيش حقائب النسوةاثناء الدخول الى المسجد األقصى 



عاما من بلدة سعير طعن احد افراد االمن ) 18(حاول الشاب الفلسطيني ياسر ياسين الطروة
االسرائيلي في منطقة باب العامود صباحا ما ادى الى اصابته بجروح بالغة بعد تعرضه 

حاكمته لمطلع الشهر القادم نظرا لخطورة الطالق نار ، وقررت المحكمة االسرائيلية تمديد م
  .  وضعه الصحي 

المدرسة الدينية اليهودية في قلب القدس في  " عطيرت كوهانيم"أفتتحت الجمعية االستيطانية 
مبنى البريد المركزي في مدخل شارع صالح الدين، حيث بدأت الجمعية بالصالة وتعليم التوراة، 

العام الماضي وشرعت المدرسة " بيزك"االت االسرائيلية بعدما اشترت المبنى من شركة االتص
في فتح مدخل خاص لها في واجهه المبنى بحفر مدخل مستقل الى الطابق االول بعد إغالق 
االقواس التي تتصل بالقاعة الرئيسة لالستقبال في البريد وفتح مدخل خلفي في وسط شارع 

ن مبنى البريد وتعزز الوجود االستيطاني وسط الرشيد للمدرسة التي تستولي على القسم األكبر م
  .القدس مايثير الكثير من المخاوف والتكهنات في شارع صالح الدين

بترميم المبنى ليتالءم واهداف الجمعية كمدرسة دينية وأخرى " عطيرت كوهانيم" بدات جمعية 
العسكرية في الجيش تمهيدية إلعداد المتدينين قبل الخدمة العسكرية وحاخامات الكتائب والفرق 

عيد الفصح " االسرائيلي، وتعمل على تجهيز المبنى بالكامل قبل شهر نيسان القادم اي قبل 
  ". اليهودي

هي جمعية استيطانية هدفها اقتالع الفلسطينيين المقدسيين من " : عطيرت كوهانيم"جمعية 
ايرفننيغ "ودي االمريكي مدينتهم وتفكر بالسيطرة والتهويد، ويرعاها ويمولها المليونير اليه

، وتركز عملها وشرائها للعقارات في منطقة البلدة القديمة والمسجد األقصى "موسكوفيتش
  .المبارك وسلوان



، 1965سيطرت الحكومة االسرائيلية على مبنى البريد المركزي الذي بنته الحكومة األردنية عام 
باعت الحكومة االسرائيلية قسما منه ، ثم 1967بعد احتالل القدس الشرقية وضمها في حزيران 

والتي بدورها باعت حصتها الى الجمعية االستيطانية " بيزك"لشركة االتصاالت الهاتفية الخاصة 
  ".عطيرت كوهانيم"

أندالع مواجهات في قرية العيسوية ومنطقة باب العامود وحي راس العامود والحارة الوسطى 
  .ببلدة سلوان

22/6/2015  

ماهو عليه حول المسجد األقصى وفي ساحاته من حيث الحواجز واحتجاز هويات الوضع على 
سائحًا من  597مستوطنًا و 15النسوة والشباب حتى أنتهاء موعد الصالة، فيما سمحت لنحو

اقتحام المسجد من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة االحتالل، وتصدى لهم طالب العلم 
كل خطوة بالتكبيرات والهتافات في كل أرجاء المسجد األقصى،  والمعتكفين وتبدأ مالحقتهم في

 .وتم أعتقال سيدتين لحظة خروجهن من باب المجلس 

  

23/6/2015  

سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة  450مستوطنًا و 27سمحت قوات االحتالل بدخول 
ة على جميع مداخل الشرطة اإلسرائيلية، والتزال سلطات االحتالل تنصب الحواجز الحديدي

المسجد وتضايق النسوة والشبان ويجبرونهم على ترك بطاقاتهم الشخصية على األبواب لحين 
  .موعد أنتهاء الصالة



 15سيدات من سكان القدس المحتلة عن المسجد األقصى لمدة  6أبعدت سلطات االحتالل 
ير احتجاجا على يومًا خالل خروجهن من بوابات المسجد بسبب مشاركتهن بهتافات التكب

" اقتحامات المستوطنين، وتم أقتيادهن والتحقيق معهن لساعات طويلة بمركز التحقيق واالعتقال 
في باب الخليل بالقدس القديمة، قبل إخالء سبيلهن بشرط إبعادهن عن األقصى لمدة " القشلة 

  .أالف شيكل  5أسبوعين، والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 

ومخابرات االحتالل منزل المواطن أشرف عويسات في قرية جبل المكبر جنوب اقتحمت قوات  
  " .أسلحة ومفرقعات" القدس بحجة البحث عن 

تعرضت سيارة اسرائيلية للرشق بالحجارة في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، مما أدى الى 
  .أصابة شخص بجروح طفيفة والحاق اضرار مادية بالسيارة

" قاصرين من حي الصوانة، شرق أسوار القدس القديمة بحجة  3لمستعربين أعتقلت وحدة ا
، كما وأعتقلت قوات االحتالل "بيت أوروت"باتجاه البؤرة االستيطانية " القاء الزجاجات الحارقة

  .وائل محمود بعد اقتحام وتفتيش منزله في قرية العيسوية

24/6/2015  

سائحًا من جهة باب المغاربة تحت  630متقاعدًا و  ضابطًا اسرائيلياً  40مستوطنًا و  33أقتحم 
حراسة شرطة االحتالل، ونظموا جولة في أنحاء متفرقة بدءًا من أمام الجامع القبلي ومنطقة 
المصلى المرواني، مرورًا بمنطقة باب الرحمة، ومن ثم خرجوا من باب السلسلة، وتصدى 

ت التكبير والتهليل بالشعارات المناصرة المصلين والمرابطين القتحامات المستوطنين بهتافا
  .لألقصى، فيما شكلت النساء حاجزا بشريًا لصد المقتحمين عن قبة الصخرة المشرفة



شبان من القدس من بلدة بيت حنينا، بدعوى قيامهم برشق  7كما أعتقلت قوات االحتالل 
: لمنطقة والمعتقلين همالحجارة على سيارات تعود ملكيتها لمستوطنين يهود، أثناء مرورهم من ا

نور الدين ابو هدوان وعمر الطويل ومراد علقم ومحمد جابر وعمر ياسين ومحمد تايه وصالح 
  .اشتي

25/6/2015  

واصلت قوات االحتالل اعتداءاتهاعلى حرية العبادة في المسجد األقصى المبارك من حيث 
رمضان المبارك، والضغط إبقاء الحواجز الحديدية على جميع مداخله في اول يوم من شهر 

على النساء والشبان اثناء الدخول اليه واحتجاز البطاقات الشخصية وتفتيش الحقائب، في حين 
  .سائحًا من جهة باب المغاربة 535مستوطنًا و 21سمحت شرطة االحتالل بدخول 

لمسجد فيما أعتقلت شرطة االحتالل الخاصة الفتاة المقدسية أية أبو ناب، خالل دخولها الى ا
في باب الخليل " القشلة"األقصى المبارك، واقتادتها الى مركز التحقيق واالعتقال المعروف بأسم 

بالقدس القديمة للتحقيق، وتزامنت عملية االعتقال مع توتر شديد ساد المسجد األقصى اثر 
في  محاولة أحد المستوطنين االعتداء على المرابطات، وانتهت بإخراج المستوطن من المسجد،

الوقت الذي تجددت فيه اقتحامات المستوطنين اليهود لالقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة 
  .من عناصر الوحدات الخاصة

  
أصيبت سيدة مقدسية برضوض جراء دعسها من قبل مستوطن في منطقة باب العامود وسط 

ايقاف سيارة القدس المحتلة مساء الخميس، وأستطاع الشبان المتواجدين في المكان من 
  .المستوطن األ أن  قوات الشرطة هرعت الى المكان وفرقتهم واطلقت سراحه

  



في حين جددت سلطات االحتالل منع الشيخ رائد صالح رئيس الحركة االسالمية في الداخل 
وحتى  25/6/2015أشهر، أعتبارًا من  6الفلسطيني من دخول القدس المحتلة لمدة 

لسلسلة أوامر مشابهة سابقة يجددها االحتالل باستمرار، والتي ، وهو أمر مكمل 24/12/2015
  .2007حالت دون السماح للشيخ بدخول القدس منذ عام 

أعتقلت قوات االحتالل الشاب المقدسي داوود الغول المبعد عن القدس والضفة الغربية، واقتادته 
  ".المسكوبية " الى سجن 

 
26/6/2015  

سياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول المصلين المسلمين الُيسمح بدخول المستوطنين وال
ألف مصلي صالة الجمعة الثانية من شهر رمضان في  350ألداء صالة الجمعة، وأدى نحو 

  . المسجد األقصى المبارك

  

  

27/6/2015  

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

  .جموعة من المستوطنين مساء اليوم على الشاب ابراهيم العلمي بمدينة القدس كما وأعتدت م

   

28/6/2015  



منذ ساعات الصباح الباكر تواجد شرطي احتاللي مكثف والحواجز على جميع األبواب والتزال 
النسوة والشباب تعاني في السماح لهم بالدخول للمسجد األ بعد إجبارهم على ترك بطاقاتهم 

سائحًا من جهة  595مستوطنًا و 16على األبواب، في حين اقتحم المسجد األقصى الشخصية 
باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل، وتصدى المصلون والمرابطون لمجموعات 

  .المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقصى المبارك

بارك من جهة باب اعتقلت شرطة االحتالل سيدة أردنية خالل خروجها من المسجد األقصى الم
، وجاء أعتقال السيدة على خلفية المشاركة في "القشلة" السلسلة، واقتادتها الى مركز تحقيق 

تصدي المرابطات لعصابات المستوطنين خالل جوالتها االستفزازية في المسجد األقصى 
 المبارك، وقامت السيدات المرابطات في األقصى بتشكيل حاجز بشري وسط هتافات التكبير

  .االحتجاجية لمنع المستوطنين من استكمال جولتهم في المسجد األقصى المبارك

أطفال وتم نقلهم الى مراكز توقيف وتحقيق تابعة لها في المدينة  6عتقلت قوات االحتالل ا
  .المقدسة

عامًا بجروح ورضوض بعد اعتداء مجموعة  31أصيب الشاب المقدسي أبراهيم داوود العلمي 
  .شمال المدينة" بيت حنينا الجديد"عليه، أثناء تواجده في شارع  من المستوطنين

   
استشهدا منتصف شهر ( اقتحمت قوات االحتالل منزلي الشهيدين غسان وعدي ابو جمل 

بالقدس " هار نوف"برصاص االحتالل بعد تنفيذهما عملية في كنيس ) تشرين ثاني الماضي
  .  ر المنازل ومداخلها والطرق المؤدية لهاالغربية  في قرية جبل المكبر،  وقامت بتصوي

  

29/6/2015  



سائحًا من  460عنصرًا من المخابرات و  40مستوطنًا و  16سمحت قوات االحتالل بدخول 
جهة باب المغاربة تحت حراسة الشرطة االسرائيلية، ومازالت سلطات االحتالل تضايق النسوة 

دخولهم المسجد إلى حين موعد انتهاء والشبان وتقوم باحتجاز البطاقات الشخصية لدى 
 .الصالة

على الحاجز ) عاماً  15(اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي طفال مقدسيًا يبلغ من العمر 
العسكري المقام قرب مدخل مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، واقتادته إلى جهة غير معلومة، 

 ."زته سالحًا ناريًا أن اعتقال الطفل جاء بسبب حيا" وزعمت شرطة االحتالل 

30/6/2015  

سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة  612مستوطنًا و 29سمحت قوات االحتالل بدخول 
الشرطة االسرائيلية، ومازالت سلطات االحتالل تضايق النسوة والشبان وتقوم باحتجاز البطاقات 

  .الشخصية لدى دخولهم المسجد إلى حين موعد انتهاء الصالة

ووالده بعد اقتحام منزليهما في البلدة ) عاماً  21(أعتقلت قوات االحتالل الشاب طارق الكرد 
، ويذكر ان الشاب الكرد أنهى محكوميته يوم "القشلة"القديمة، وتم تحويلهما الى مركز شرطة 

، وتدعي سلطات "التحريض عب الفيسبوك " أشهر ونصف بتهمة  6البالغة  29/6/2015
تم اعتقال االسير ووالده حول االستقبال الذي تم لحظة تحرره من السجن ووصوله  االحتالل انه
 .للبلدة القديمة

الجهة " علقت طواقم بلدية االحتالل خرائط واوامر بوضع يدها على أراضي قرية العيسوية 
لزراعتها وتحويلها لحدائق عامة بدعوى عدم استخدامها من قبل أصحابها، وتدعي " الجنوبية 



دية االحتالل أن زراعتها باألشجار وتحويلها لحدائق التفقد أصحابها حقوق الملكية، وستكون بل
  .مخصصة لصالح الجمهور، مشيرًا ان األمر موقعًا من رئيس بلدية االحتالل نير بركات

بجراح بعد أطالق النار عليه أثناء تواجده ) عاما 21(أصيب الشاب حسن أيوب أبو ارميلة 
ديا العسكري، شمال مدينة القدس ، واطلقت قوات االحتالل النيران على الشاب على حاجز قلن
  . أثناء تواجده على حاجز قلنديا العسكري وأصابوه بجراح " التكبيرات" النه كان يردد 

 

  

  

  
  

  

  

   

  

 


