
 

  2015تموز االنتهاكات االسرائيلية للمسجد األقصى ومدينة القدس خالل شهر

 7174عنصرًا من المخابرات و  30مستوطنًا و  930اقتحم المسجد األقصى المبارك / القدس
سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل، واغلقت قوات االحتالل باب 

شهر رمضان المبارك امام المستوطنين والسياحة  حفاظًا على المغاربة في العشر األواخر من 
مشاعر المسلمين، ما ان أنتهى شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر حتى أستأنفت اقتحامات 

من جهة باب المغاربة من يوم   المستوطنين اليهود وجنود االحتالل والسياح للمسجد األقصى
  .هراقتحامًا في الش 12االحد الى الخميس بمعدل 

حالة من التوتر والمواجهات مابين المعتكفين في المسجد  26/7وشهد المسجد األقصى في 
حيث احرقت خاللها سجاد المسجد القبلي وكسرت  "  خراب الهيكل" وقوات االحتالل بذكرى 

 مواطن،  20أدى الى اصابة أكثر من  الزجاج واطلقت العيارات المطاطية وقنابل الغاز مما
بالصالة الجهرية ودخول المصليات المسقوفة بعد  ونالمستوطن الولى من نوعها قاموفي حادثة ا

  .اخد الموافقة من مكتب رئيس الوزراء نتنياهو

الهيكل " أصدرت محكمة الصلح اإلسرائيلية قرارها في القضية التي رفعها أعضاء من منظمات 
ة أن التكبير ليس جريمة على كل من يكبر في المسجد األقصى المبارك، معتبر " المزعوم 

أن عددًا من النساء  24/6والتهمة يعاقب عليها القانون، وجاء في االدعاء الذي قدم بتاريخ 
المرابطات أعترضن طريق مجموعة من المستوطنين داخل باحات المسجد األقصى، حيث كان 

المرابطات  بصوت مرتفع في وجه المتطرفين، وكانت إحداهن ُتحمس بقية" التكبيرات "يرددن 
جويا "، وردًا على هذا األدعاء قالت القاضية اإلسرائيلية "اهللا اكبر"فيقلن بعدها " تكبير "بكلمة 

، مضيفة في بيان )هذا االدعاء باطل حيث أنه اليرتكز على أي قانون" : ( سكابا شبيرا 



وجهه  أن المدعي طلب من الشرطة اعتقال مجموعة من النساء بسبب التكبير في" القضية 
نداء اهللا اكبر " ، واضافت القاضية في بيان المحكمة "ورفض إكمال جولته حتى يتم اعتقالهن

، المدعي العام هو "والتكبير ليست جريمة والتهمة يعاقب عليها القانون، ولو لم تعجب الكثيرين
  .الذي أحدث الفوض الن تصرفه هذا يثير غضب العرب في مكان خطير وحساس جداً 

  .قرار القاضية انقالبًا ونسفًا لكل مايسعون أفراد وقادة جماعات الهيكل تحقيقه منذ أشهروياتي 

رجًال  19نساء وطفلين و 6قرارًا باألبعاد عن المسجد األقصى  27وأبعدت سلطات االحتالل 
  .منهم حارس في األوقاف 

عتقلن من المسجد سيدات أ 10مقدسيًا، منهم  127في حين أعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي 
  .رجل من المسجد األقصى 15األقصى، أضافة الى اعتقال 

( والشهيد محمد أبو لطيفة ) عاماً  17(ستهدفت قوات الغدر الصهيونية الشهيدين محمد الكسبة أ
  .من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة) عاماً  20

  : جاء في التفصيل كما يلي 

1/7/2015  

حرس الحدود والحواجز الحديدية على جميع الطرق المؤدية الى في هذا الصباح ، الشرطة و 
المسجد األقصى المبارك والتزال الشرطة تجبر النسوة والشبان على ترك بطاقاتهم الشخصية 
على االبواب لحين موعد أنتهاء الصالة، أما بخصوص باب المغاربة فالباب مفتوح امام 

سائحًا تحت  765مستوطنًا و 51ل بدخول المستوطنين والسياح حيث سمحت قوات االحتال
حراسة شرطة االحتالل، وتم أعتقال تامر شالعطة عند خروجه من باب السلسلة وسيدة مقدسية 

  .عند باب المجلس 



الكائن " الشهيدين غسان وعدي أبو جمل " فجرًا حوش  3:30اقتحمت قوات االحتالل الساعة 
ابواب منزل الشهيد عدي باأللواح الحديدية، وفي في قرية جبل المكبر، وشرعت بإغالق نوافذ و 

مساء نفس اليوم قامت قوات االحتالل بصب منزل الشهيد عدي أبو جمل بالباطون المسلح 
بعدما أغلقته بالحديد فجرًا، حيث أغلقت قوات االحتالل جميع الطرقات المؤدية الى منزل 

طون المسلح ضمن االجراءات الشهيد عدي بحجة تأمين عملية صب المنزل وأغالقه بالبا
العقابية التي يفرضها االحتالل على عائلة الشهيدين غسان وعدي أبو جمل منفذي عملية 

  .الكنيس في تشرين الثاني العام الماضي 

2/7/2015  

على حرية العبادة في المسجد األقصى المبارك من حيث اعتداءاتها واصلت قوات االحتالل 
والضغط على النساء والشبان اثناء الدخول اليه  على جميع مداخله ،إبقاء الحواجز الحديدية 

 20 في حين سمحت شرطة االحتالل بدخولواحتجاز البطاقات الشخصية وتفتيش الحقائب، 
، وتم االعتداء على فتاة مقدسية من قبل شرطة سائحًا من جهة باب المغاربة 412مستوطنًا و

م نقلها الى عيادة المسجد األقصى لتلقي العالج وكان االحتالل وركلها بقدمه مما اصابها وت
  .هناك حشد للقوات الخاصة في منطقة باب السلسلة تحسبًا من حدوث أعتداءات

3/7/2015  

مين المسل نم تفرض أية قيود على دخول المصليالُيسمح بدخول المستوطنين والسياحة، ول
من شهر رمضان في  الثالثة معةألف مصلي صالة الج 200نحو ألداء صالة الجمعة، وأدى 

  . المسجد األقصى المبارك



من مخيم ) عاماً  17(وفي ذات السياق أستشهد صباح اليوم نفسه الشاب محمد سامي الكسبة 
قلنديا على أيدي قوات الغدر الصهيوني فيماكان يهم للتوجه الى القدس عبر جدار الفصل 

دعت سلطات االحتالل ان الشهيد قام برشق العنصري للصالة بالمسجد االقصى المبارك فيما ا
الحجارة على سيارة قائد المنطقة الوسطى بالقرب من حاجز قلنديا العسكري والذي بدوره اطلق 

  .خمس رصاصات على الشاب الكسبة ما ادى الى استشهاده على الفور 

4/7/2015  

  .مصلين المسلمينالٌيسمح بدخول المستوطنين والسياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول ال

مساء اليوم الحجارة على المركبات العربية العابرة بالقدس في " الحريديم" القى يهود متدينون 
مما أدي الى اصابة سيدة مقدسية، وتطورت " شمعون الصديق"الشيخ جراح قرب منطقة 

  .االحداث لمواجهات بين مجموعة من اليهود الحريديم والشبان المقدسيين

5/7/2015  

هذا اليوم وكالعادة الشرطة وحرس الحدود والحواجز الحديدية على جميع مداخل في صباح 
المسجد األقصى والتزال الشرطة تدقق في هويات الشباب والنسوة ولكن ليس بشكل عشوائي بل 
من يشكون بأمره، أما بخصوص باب المغاربة فقد أغلق من الساعة الثامنة صباحًا بدعوى 

ى حائط البراق وأنتشار المصلين والرباط للمعتكفين حالت دون أقتحامات القاء الحجارة عل
عشرات المستوطنين لباحات المسجد، وهو ما دفع شرطة االحتالل الى األعالن عن إغالق 
المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة أمام اقتحامات المستوطنين، معللة أن السبب 

يث كانت أعداد كبيرة من المستوطنين تنتظر خلف باب يعود لمنع حدوث أي اشتباكات، ح



المغاربة بانتظار السماح لها باقتحام األقصى، وهو امر اعتاد عليه المستوطنون في صباح كل 
 .يوم بدءًا من األحد وحتى الخميس

أندالع مواجهات مساءًا بين قوات االحتالل وشبان في العيساوية بالقدس المحتلة واالحتالل 
  .ابل الغاز المسيل للدموع ، في حين اقتحمت قوات االحتالل قرية صورباهر يطلق قن

6/7/2015  

 490و  من الحكومة االسرائيلية بمرافقة مسؤول الشرطة في الحرم 28مستوطنًا و  14أقتحم 
، حيث كان مسار المسوطنين من سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل

  .اب السلسلة فقط الثبات وجودوهم بالحرم القدسي الشريف باب المغاربة الى ب

7/7/2015  

اقتحمت قوات االحتالل صباح اليوم منزلين في قرية جبل المكبر وهم منزل الشهيد غسان ابو 
  . جمل ومنزل المواطن محمد العيساوي ومنزل الشهيد معتز حجازي في بلدة سلوان 

عصر اليوم خيمة عائلة الشهيد عدي ابو جمل وفي ذات السياق هدمت قوات االحتالل بعد 
التي تأوي عائلة الشهيد بعد طردها من منزلها وأغالقه بالباطون االسبوع الماضي، حيث قامت 
قوات االحتالل بهدم الخيمة المقامة في الساحة وصادرها بعد اتالفها، كما تم تخريب 

هم بعد طردها من منزلها االربعاء محتوياتها، ويذكر ان مؤسسة الصليب األحمر قدمت الخيمة ل
  .الماضي، ومن ذلك الوقت تقيم العائلة بها لعدم وجود مأوى أخر لها

" التلة الفرنسية" على مخطط لتوسيع حدود مستوطنة " اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" صادقت 
عبر مصادرة مساحات من أراضي بلدة شعفاط وقرية العيسوية، حيث أن اللجنة اللوائية 

دونمًا من أراضي بلدة شعفاط شمال مدينة القدس  25للتخطيط والبناء صادقت على تخصيص 



منطقة تجارية على أراضي كانت معدة للسكن وفقًا للمخطط اإلقليمي لمدينة لصالح إقامة 
دونمًا من أراضي قرية العيسوية الواقعة بين المستوطنة  30، كما سيتم مصادرة 2020القدس 

والبلدة، ويذكر ان بلدية االحتالل هدمت منازل كثيرة للمقدسيين الذين حاولوا استغالل أراضيهم 
ين بلدة العيسوية ومستوطنة التلة الفرنسية بالقرب من محطة الوقود الواقعة هذه التي تقع ماب

  .على المدخل الرئيسي للبلدة واليوم يتم تحويلها لصالح مستوطنة التلة الفرنسية 

8/7/2015  

وزعت سلطات االحتالل أوامر هدم في بلدة سلوان على منشأة تجارية ومنزل في حي عين 
، حيث اقتحمت قوات االحتالل وطواقم "في قرية ابو ديس" بناء وترحيل وقف و " اللوزة،  وأوامر 

في أبو ديس ووزعت اخطارات هدم عشوائية على السكان " ابو النوار"األداراة المدنية جبل 
وطالبت من " بوابة القدس"ووقف بناء وترحيل الى منطقة أخرى في بلدة أبو ديس وهي منطقة 

  .لبحث أمر ترحيلهم من المنطقة 22/7/2015بتاريخ " بيت أيل"السكان التوجه الى 

هاجم ثالثة شبان يهود مساء اليوم بائعًا في أحد المحال التجارية غربي القدس المحتلة، وتسببوا 
بكسر في أنفه وجراح في كف يده والذوا بالفرار فيما نقل الشاب الفلسطيني الى المستشفى لتلقي 

  .العالج

9/7/2015  

شهرًا وستة  12الصلح االسرائيلية في القدس المحتلة حكمًا بالسجن  أصدر قاضي محكمة
بتهمة التحريض )  عاماً  38(أشهر مع وقف التنفيذ  على االسير مصباح صبيح ابو صبيح 

أداة " وقرر القاضي مصادرة هاتفه النقال بحجة أنها " الفيسبوك"عبر موقع التواصل االجتماعي 
  " .الجريمة 



  

10/7/2015  

مين المسل نم تفرض أية قيود على دخول المصليمح بدخول المستوطنين والسياحة، ولالُيس
من شهر رمضان في  الرابعة مصلي صالة الجمعةنحو ربع مليون ألداء صالة الجمعة، وأدى 
  . المسجد األقصى المبارك

11/7/2015  

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

12/7/2015  

اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم فتى قاصرًا من سكان حي العيسوية، وأدعت الشرطة أن 
في حي التلة الفرنسية دون " عوفريت"القاصر يشتبه بإالقائه الحجارة تجاه بوابة معسكر الجيش 

  .تسجيل أصابات، وقد تم أحالته للتحقيق

13/7/2015  

عامًا من مخيم قلنديا شمال القدس والذي  17هيد محمد الكسبة قتلت قوات االحتالل الش
استشهد متاثرًا بعدما أطلق عليه ضابط في جيش االحتالل النار، بتهمة ضربه للحجارة على 

  .سيارة الضابط

 .في مستوطنة راس العامود دون تسجيل أضرار " موسكوفيتش "القاء زجاجة حارقة تجاه بيت  

 



  

20/7/2015  

يومًا من  13عصابات المستوطنين اليهود أقتحامها للمسجد األقصى المبارك بعد أستأنفت 
إغالقه بوجههم من باب المغاربة بحراسات معززة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 
االحتالل، وتمت االقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية والتي تنفذ جوالت استفزازية في 

  .حات التكبير االحتجاجية من المصلين والمرابطاتالمسجد المبارك وسط صي

يومًا، هي العشرة  13وتأتي اقتحامات اليوم بعد إغالق األقصى بوجه المستوطنين لمدة 
األواخر من شهر رمضان، وثالثة أيام عيد الفطر السعيد بسبب التواجد المكثف والكبير 

ناء خروجها من المسجد األقصى للمصلين، واعتقلت قوات االحتالل السيدة سناء الرجبي أث
  .المبارك بحجة التكبير في وجه المستوطنين

اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني سليمان قراعين، احمد الغول وفتحي ناصر ونور الزغل من 
  .راس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك

في حي جبل الزيتون ونفذت كما وداهمت قوات االحتالل منزل الشاب المقدسي اسامة برهم 
  .أعمال تفتيش أستفزازية وسلمت العائلة أمرًا بأعتقال نجلها أسامة وطالبتها بتسليم نفسه

21/7/2015  

سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة  905مستوطنًا و 38سمحت قوات االحتالل بدخول 
شبان وتقوم باحتجاز البطاقات الشرطة االسرائيلية، ومازالت سلطات االحتالل تضايق النسوة وال

  .الشخصية والبعض منهم يمنع من  دخول المسجد إلى حين موعد انتهاء الصالة



22/7/2015  

في صباح هذا اليوم الشرطة وحرس الحدود على جميع أبواب المسجد والتزال الشرطة تمنع 
الى مابعد الصالة،  النسوة والشباب تحديدا من دخول المسجد األ أذا تركوا هوياتهم على األبواب

أما بخصوص باب المغاربة فالباب مفتوح امام السياحة والمستوطنين فقد سمحت قوات 
سائحًا تحت حراسة شرطة االحتالل، وتم أعتقال ثالثة  780مستوطنًا و  95االحتالل بدخول 

  .شبان لحظة خروجهم من المسجد األقصى

حام المسجد األقصى أحتفاًال بإعادة فتح القت" أتحاد منظمات الهيكل" في حين دعا مايسمى 
برنامجًا تلموديًا  بتنفيذ جماعات الهيكل حيث تنوي األقصى لليهود من قبل سلطات االحتالل، 

مركزيًا يستهدف المسجد األقصى في ذكرى خراب الهيكل، وعمم االتحاد أنها ستنفذ مسيرة الى 
ويحتفظ االحتالل بمفتاحه منذ احتالل الذي تتم منه اقتحامات المستوطنين " باب المغاربة 

بعدها تنفذ اقتحامها بشكل جماعي داخل  " صالة الصباح" وستقيم عنده " م 1967القدس عام 
  .االقصى

وكانت منظمات وجماعات الهيكل المزعوم جددت دعواتها النصارها للمشاركة الواسعة في 
د المقبل تزامنًا مع مايسمى فعاليات خاصة تستهدف المسجد األقصى المبارك تنظمها االح

  ".ذكرى خراب الهيكل"

وكانت هذه المنظمات والجماعات تقدمت بمجموعة مطالب عبر مذكرة رفعتها لرئيس حكومة 
  االحتالل نتنياهو ولقيادة شرطة االحتالل طالبت فيها بإغالق األقصى امام المسلمين في هذه 

وطنين اليهود القامة طقوس وشعائر تلمودية وأتاحة المجال القتحامات واسعة للمست" الذكرى" 
  .في المسجد



23/7/2015  

واصلت قوات االحتالل اعتداءاتها على حرية العبادة في المسجد األقصى المبارك من حيث 
إبقاء الحواجز الحديدية على جميع مداخله، والضغط على النساء والشبان اثناء الدخول اليه 

 73الحقائب، في حين سمحت شرطة االحتالل بدخول  واحتجاز البطاقات الشخصية وتفتيش
  .سائحًا من جهة باب المغاربة  850مستوطنًا و

من منزله الكائن في حي راس ) سنوات 8(اعتقلت شرطة االحتالل الطفل عبداهللا عماد ادكيدك 
  .العامود ببلدة سلوان  بتهمة القاء الحجارة على قوات االحتالل 

يا إبعاد زوجة الشهيد المقدسي غسان أبو جمل برفقة أطفالها الثالثة قررت محكمة االحتالل العل
الى السواحرة الشرقية جنوب غرب القدس المحتلة، حتى موعد أقصاه شهر تشرين االول 

  .المقبل

24/7/2015  

المسلمين  نالُيسمح بدخول المستوطنين والسياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول المصلي
  .ألداء صالة الجمعة

محمد أبو فرحة، ومحمد باسطي، واياد " مقدسيين وهم  9في حين اعتقلت قوات االحتالل 
الغوج، وعمر ابراهيم، واحمد شاويش، وعبداهللا دعنا، ومحمود الشاويش، ووحيد بكري ومامون 

لمجموعة من " تحقيق"بعد اقتحام منازلهم بالقدس القديمة  فيما سلمت استدعاءات " غيث 
 .الشبان

  



 25/7/2015  

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

حيث  " خراب الهيكل " مسيرة ضخمة عشية ما يسمى ذكرى " اتحاد منظمات الهيكل" نظم  
شارك فيها العشرات من المستوطنين مساء اليوم في شوارع مدينة القدس، حيث أنطلقت المسيرة 

مرورًا بباب الجديد وباب العامود " حديقة االستقالل "القدس العربية وبالتحديد من من شوارع 
  .البراق  طوشارع السلطان سليمان وباب الساهرة وباب االسباط وباب المغاربة وصوال الى حائ

26/7/2015  

فرضت قوات االحتالل منذ ساعات الفجر تقييدات مشددة على دخول المصلين الى المسجد 
ونشرت الحواجز الحديدية على مداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة ونشرت  األقصى

عناصرها عند باب العامود والساهرة واالسباط، ومنعت الرجال دون الخمسين عامًا وجميع 
النساء من الدخول، فيما أتاحت صباحًا اقتحام مجموعات يهودية وعلى راسها وزير الزراعة 

سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة أمنية  564مستوطنًا و 253المتطرف أوري أرئيل و
  ".خراب الهيكل "مكثفة في مايسمى بذكرى 

وعقب محاصرتها واقتحامها المصلى القبلي حيث يتواجد المئات من الفلسطينيين من القدس 
د والداخل الفلسطيني يعتكفون ويرابطون بداخله، قامت قوات االحتالل بإخراج حراس المسج

األقصى منه، وأغلقت أبواب المصلى بالسالسل، كما منعت دخول موظفي األوقاف من دخول 
المسجد األقصى، كما وأطلقت قوات االحتالل قنابل الصوت والغاز على المعتكفين وأصيب 

موظفًا من دائرة األوقاف األسالمية بكسور ورضوض وجروح بعد األعتداء عليهم بالهراوات  19
المصلين باالعيرة المطاطية وبحاالت اختناق وجروح متفاوتة خالل مواجهات و العشرات من 



شهدتها باحات المسجد األقصى المبارك مع قوات االحتالل، وامتدت المواجهات الى أسواق 
شبان مقدسيين وسيدتين  5القدس القديمة التي تحولت لثكنة عسكرية، وأعتقلت قوات االحتالل 

  .مقدسيتين

  

27/7/2015  

هذا اليوم وكالعادة الشرطة وحرس الحدود والحواجز الحديدية على جميع مداخل في صباح 
المسجد األقصى والتزال الشرطة تدقق في هويات الشباب والنسوة وتحتجز بطاقاتهم الشخصية 

 398مستوطنًا و  62حتى انتهاء موعد الصالة، وفي حين سمحت قوات االحتالل بدخول 
 .مغاربة تحت حراسة شرطة االحتاللسائحًا من جهة باب ال

من مخيم قلنديا خالل اقتحام منزله ) عاماً  20(قتلت قوات االحتالل الشهيد محمد ابو لطيفة 
  .صباح هذا اليوم

82/7/2015  

سائحًا من جهة  912و عناصر من المخابرات 3و مستوطناً  34سمحت قوات االحتالل بدخول 
االحتالل تضايق النسوة والشبان شرطة باب المغاربة تحت حراسة الشرطة االسرائيلية، ومازالت 

لحين موعد أنتهاء الصالة، وشتم أحد المستوطنين الرسول  وتقوم باحتجاز البطاقات الشخصية
استفزازية في  حيث قام المستوطنون بجوالت. ونعته بالفاظ مسيئة) صلى اهللا وعليه وسلم(محمد 

  .باحات المسجد األقصى وتصدى لهم المصلون والمرابطات بهتافات التكبير



نفذت جرافات بلدية االحتالل عملية هدم منزل وغرف سكنية ومنشأت تجارية ومخازن بحجة 
عدم الترخيص في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك تعود ملكيتهم للمواطنين خليل 

  .اد العباسيمحمد العباسي وأي

اعتقلت قوات االحتالل ستة أطفال قاصرين بعد اقتحام منازلهم في قرية العيسوية وسط القدس 
يحيى عرفات درباس، هاني شادي ناصر، آدم كايد محمود، محمد ( المحتلة والمعتقلون هم 

وتم نقلهم إلى أحد مراكز التحقيق ) . مزعرو، محمد مبتسم عبيد، ومجد نايف مصطفى 
  .تقال في مدينة القدسواالع

لدى مرورها بالقرب من ) عاماً  85(اعتدى مستوطنون ظهر اليوم على الحاجة سارة النبالي 
  . في حي راس العامود ببلدة سلوان" معالي زتيم "مستوطنة 

92/7/2015  

في هذا الصباح ، الشرطة وحرس الحدود والحواجز الحديدية على جميع الطرق المؤدية الى 
المسجد األقصى المبارك والتزال الشرطة تجبر النسوة والشبان على ترك بطاقاتهم الشخصية 
على االبواب لحين موعد انتهاء الصالة، أما بخصوص باب المغاربة فالباب مفتوح امام 

   538حكومة و  23و   مستوطناً  63اح حيث سمحت قوات االحتالل بدخول المستوطنين والسي
  .سائحًا تحت حراسة شرطة االحتالل

30/7/2015  

واصلت قوات االحتالل اعتداءاتها على حرية العبادة في المسجد األقصى المبارك من حيث 
ء الدخول اليه إبقاء الحواجز الحديدية على جميع مداخله، والضغط على النساء والشبان اثنا



             39 واحتجاز البطاقات الشخصية وتفتيش الحقائب، في حين سمحت شرطة االحتالل بدخول
 .سائحًا من جهة باب المغاربة  560 مستوطنًا و

 

  

  

31/7/2015  

اغلقت شرطة االحتالل قبل ظهر اليوم الجمعة معظم أبواب المسجد األقصى، ونصبت 
أبوابه، وفرضت قيود على دخول المصلين الداء صالة الجمعة بمنع الحواجز الحديدية على 

عامًا من الدخول الى المسجد، فيما لم تفرض القيود  50الرجال الذين تقل أعمارهم عن ال 
  .على دخول النساء

قام مستوطن ظهر اليوم بدهس أحد الشبان أثناء أداءه صالة الجمعة في حي راس العامود 
  .بمدينة القدس

ت مدينة القدس ردًا على جريمة المستوطنين في بلدة دوما بنابلس بحق عائلة دوابشة، أنتفض
حيث اندلعت مواجهات في قرية العيسوية ومخيم شعفاط وحي الصوانة وبلدة الطور وراس 

شابًا باألعيرة المطاطية والقنابل الصوتية والغازية، اضافة الى  15العامود وسلوان، وأصيب 
أختناق، فيما أصيب شاب مقدسي أسفل عينه بعيار مطاطي خالل مواجهات العشرات بحاالت 

  .عنيفة شهدتها قرية العيسوية

  



  ح.أ

  

  

  

  

  

  

  
 


