
 االنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى في شهر أب لعام 2015

ـــــــــــتحم المســـــــــــجد األ/ القـــــــــــدس  طالـــــــــــب مـــــــــــن الجامعـــــــــــة  137مســـــــــــتوطن،  639قصـــــــــــى اق
مــــــــــن اعضــــــــــاء الحكومــــــــــة،  134مــــــــــن اجهــــــــــزة المخــــــــــابرات اضــــــــــافة الــــــــــى  72العبريــــــــــة، 

  .سائح اجنبي 12.481كما ودخل المسجد االقصى 

مــــــــواطن مـــــــن باحـــــــات المســـــــجد األقصــــــــى وعلـــــــى ابوابـــــــه، اضــــــــافة  49كمـــــــا تـــــــم اعتقـــــــال  
مــــــــــواطن عــــــــــن المســــــــــجد األقصــــــــــى  32الــــــــــى اصــــــــــدار شــــــــــرطة االحــــــــــتالل قــــــــــرار بابعــــــــــاد 

  .ومواطن عن البلدة القديمة

ــــــــــدس عــــــــــام  ــــــــــذ احــــــــــتالل الق ــــــــــر مســــــــــبوقة  من ــــــــــرة وغي ــــــــــي ســــــــــابقة خطي ، قامــــــــــت 1967وف
ــــــــا محــــــــدد ــــــــا زمني ــــــــرض وقت ــــــــي ف ــــــــي الشــــــــرطة االســــــــرائيلية ف ــــــــائهم ف ــــــــدخول المصــــــــلين وبق ا ل

المســـــــــــجد االقصـــــــــــى لنصـــــــــــف ســـــــــــاعة فقـــــــــــط واال ســـــــــــيتم تحويـــــــــــل بطاقـــــــــــاتهم الشخصـــــــــــية 
ــــــــودا مشــــــــددة  ــــــــة، فيمــــــــا فرضــــــــت اجــــــــراءات وقي ــــــــي المدين ــــــــى مركــــــــز شــــــــرطة االحــــــــتالل ف ال
غيــــــــــــر مســــــــــــبوقة علــــــــــــى دخــــــــــــول المصــــــــــــلين الــــــــــــى المســــــــــــجد االقصــــــــــــى حيــــــــــــث منعــــــــــــت 

ول المســــــــجد االقصــــــــى المصــــــــلين مــــــــن الرجــــــــال والنســــــــاء مــــــــن كافــــــــة االعمــــــــار مــــــــن دخــــــــ
ــــــــى المخيمــــــــات  ــــــــال ال ــــــــى منعهــــــــا دخــــــــول االطف ــــــــة، اضــــــــافة ال ــــــــرات مختلف ــــــــات وفت ــــــــي اوق ف
الصـــــــــيفية التـــــــــي عقـــــــــدت فـــــــــي االقصـــــــــى ومـــــــــع حلـــــــــول العـــــــــام الدراســـــــــي منعـــــــــت طالبـــــــــات 
ــــــــــع داخــــــــــل المســــــــــجد كمــــــــــا  ــــــــــي تق ــــــــــى مدرســــــــــة االشــــــــــرفية الت ــــــــــدخول ال المــــــــــدارس مــــــــــن ال

  .واعتقلت احدى الطالبات

ــــــــــدا ــــــــــر األمــــــــــن ال ــــــــــى " غلعــــــــــاد أردان"خلي فــــــــــي حكومــــــــــة االحــــــــــتالل كمــــــــــا ويســــــــــعى وزي ال
تنظـــــــــيم ارهـــــــــابي "استصـــــــــدار قـــــــــرار يقضـــــــــي بـــــــــاخراج المرابطـــــــــون باالقصـــــــــى علـــــــــى انهـــــــــم 

  ".اسالمي



فـــــــــي نهايـــــــــة شـــــــــهر آب عقـــــــــدت بلديـــــــــة القـــــــــدس فـــــــــي حكومـــــــــة االحـــــــــتالل بالتعاقـــــــــد مـــــــــع 
شــــــــــــركة إســــــــــــرائيلية تبيــــــــــــع الخمــــــــــــور والمشــــــــــــروبات الروحيــــــــــــة مهرجــــــــــــان الخمــــــــــــور  120

أرض مقبـــــــــــرة مــــــــــأمن اهللا اإلســـــــــــالمية التاريخيـــــــــــة غربـــــــــــي مدينـــــــــــة  الحــــــــــادي عشـــــــــــر علـــــــــــى
 .القدس

حولـــــــــت ســـــــــلطات االحـــــــــتالل مســـــــــجدين فـــــــــي قلعـــــــــة النبـــــــــي داوود بالقـــــــــدس المحتلـــــــــة الـــــــــى 
ـــــــــــــد  ـــــــــــــه واألخـــــــــــــر مـــــــــــــزار ســـــــــــــياحي ضـــــــــــــمن سياســـــــــــــة التهوي ـــــــــــــيس للصـــــــــــــالة لهـــــــــــــم في كن

  .واألستيطان في البلدة القديمة

ــــــــــررًا بهــــــــــدم مســــــــــجد  ــــــــــة االحــــــــــتالل ق ــــــــــاع"اصــــــــــدرت بلدي ــــــــــوزة " القعق ــــــــــي حــــــــــي عــــــــــين الل ف
ـــــــــدفع  ـــــــــزام ب ـــــــــر المـــــــــرخص وعـــــــــدم اإللت ـــــــــاء غي ـــــــــة بحجـــــــــة البن ـــــــــدس المحتل ـــــــــي الق بســـــــــلوان ف

  .المخالفات المفروضة على بناء المسجد

تعمــــــــــــل ســــــــــــلطات االحــــــــــــتالل  علــــــــــــى وضــــــــــــع مخطــــــــــــط اســــــــــــتيطاني كبيــــــــــــر فــــــــــــي حــــــــــــي 
، فــــــــــي "الحــــــــــي اليهــــــــــودي"المغاربــــــــــة، الــــــــــذي يطلــــــــــق عليــــــــــه االحــــــــــتالل اإلســــــــــرائيلي اســــــــــم 

مليـــــــــون شـــــــــيقل ، وذلـــــــــك مـــــــــن اجـــــــــل تنظـــــــــيم  150ة بقيمـــــــــة ستصـــــــــل الـــــــــى البلـــــــــدة القديمـــــــــ
، ويتضــــــــمن 67الوضــــــــع القــــــــانوني لهــــــــذه العقــــــــارات التــــــــي لــــــــم يحســــــــم امرهــــــــا منــــــــذ عــــــــام 

المخطـــــــــــط بنـــــــــــاء فنـــــــــــدق وموقـــــــــــف للســـــــــــيارات تحـــــــــــت األرض وبنـــــــــــاء بـــــــــــرج لمصـــــــــــعدين 
كهربــــــــــائيين كبيــــــــــرين يوصــــــــــال إلــــــــــى ســــــــــاحة حــــــــــائط البــــــــــراق والحــــــــــي اليهــــــــــودي ومقــــــــــاهي 

  .ة وسياحيةومراكز تجاري

، علـــــــــــى قطعـــــــــــة أرض مالصـــــــــــقة "ســـــــــــلطة الطبيعـــــــــــة اإلســـــــــــرائيلية"اســـــــــــتيالء مـــــــــــا تســـــــــــمى 
لمقبــــــــــرة بــــــــــاب الرحمــــــــــة ولســــــــــور المســــــــــجد األقصــــــــــى مــــــــــن الجهــــــــــة الشــــــــــرقية، ومصــــــــــادرة 



ــــــــــى أكثــــــــــر مــــــــــن " الحســــــــــيني واألنصــــــــــاري"أرض عــــــــــائلتي  ــــــــــي تصــــــــــل مســــــــــاحتها ال  7والت
  .دونمات، ووضع أسالك شائكة حولها

ضــــــــــخمة مقابــــــــــل حــــــــــائط " قلعــــــــــة"راق يقتضــــــــــي ببنــــــــــاء مشــــــــــروع جديــــــــــد فــــــــــي ســــــــــاحة البــــــــــ
، "بصـــــــــندوق ميـــــــــراث حـــــــــائط المبكـــــــــى"البـــــــــراق، ســـــــــيتم تنفيـــــــــذه مـــــــــن خـــــــــالل مـــــــــا يســـــــــمى 

ــــــــــــى  متــــــــــــر مربــــــــــــع،  1505الحــــــــــــديث يــــــــــــدور عــــــــــــن بنــــــــــــاء ضــــــــــــخم تصــــــــــــل مســــــــــــاحته ال
ـــــــــــى  ـــــــــــاع كـــــــــــل واحـــــــــــد منهـــــــــــا ال ـــــــــــى مـــــــــــن طـــــــــــابقين يصـــــــــــل ارتف م، 4.70وســـــــــــيتألف المبن

  . ئط البراق امام الزوارويشمل غرف تدريس وغرف خاصة لعرض تاريخ حا

االســــــــتيطانية بتقــــــــديم مخطــــــــط هندســـــــــي " عطيــــــــرت كــــــــوهنيم"الكشــــــــف عــــــــن قيــــــــام جمعيــــــــة 
بهــــــــــدف اصــــــــــدار تــــــــــراخيص بنايــــــــــة القامــــــــــة بنايــــــــــة " للجنــــــــــة المحليــــــــــة لتخطــــــــــيط والبنــــــــــاء"

اســــــــتيطانية جديــــــــدة فــــــــي حــــــــي بطــــــــن الهــــــــوى ببلــــــــدة ســــــــلوان فــــــــي مدينــــــــة القــــــــدس بــــــــالقرب 
  .2004التي بنيت عام " بيت يونتان"من البؤرة االستيطانية 

ــــــــك لمــــــــدة خمســــــــة " حديقــــــــة مؤقتــــــــة"قــــــــررت بلديــــــــة االحــــــــتالل فــــــــي القــــــــدس اقامــــــــة  الــــــــى ذل
دونــــــــم علــــــــى ســــــــفح جبــــــــل المشــــــــارف فــــــــي القــــــــدس  1300اعــــــــوام، علــــــــى مســــــــاحة حــــــــوالي 

الشــــــــرقية بــــــــين بلــــــــدتي الطــــــــور والعيســــــــوية ، يشــــــــار الــــــــى انــــــــه توجــــــــد فــــــــي هــــــــذه المنطقــــــــة 
ــــــــابع لل جامعــــــــة العبريــــــــة واخــــــــر تــــــــابع لمستشــــــــفى اراض فلســــــــطينية خاصــــــــة وجــــــــزء منهــــــــا ت

    .اوغستا فكتوريا

ـــــــــــــات مـــــــــــــن الوحـــــــــــــدات  ـــــــــــــى اســـــــــــــتمرار حكومـــــــــــــة اســـــــــــــرائيل فـــــــــــــي بنـــــــــــــاء المئ اضـــــــــــــافة ال
ـــــــم البـــــــدء ببنـــــــاء مشـــــــروع ســـــــكني فـــــــي  ـــــــي القـــــــدس المحتلـــــــة ت " حـــــــي رمـــــــات"االســـــــتيطانية ف

ـــــــــم  370يتضـــــــــمن إقامـــــــــة " جبعـــــــــات زئيـــــــــف"فـــــــــي مســـــــــتوطنة  وحـــــــــدة ســـــــــكنية كـــــــــان قـــــــــد ت



ــــــــاء فــــــــي كــــــــل مــــــــن مســــــــتوطنات  االعــــــــالن عنهــــــــا ســــــــابقا، ــــــــى اســــــــتمرار البن " باالضــــــــافة ال
  ".بسغات زئيف ، موديعين هار حوماة ، النبي يعقوب ، اريئيل

حيـــــــــث   E1تمضـــــــــي حكومـــــــــة االحـــــــــتالل قـــــــــدما بتنفيـــــــــذ مخطـــــــــط اإلحـــــــــتالل المعـــــــــروف بــــــــــ
ـــــــــدو  ـــــــــة تهجيـــــــــر قصـــــــــري لعـــــــــدد مـــــــــن المنشـــــــــات تعـــــــــود لب قامـــــــــت قـــــــــوات اإلحـــــــــتالل بعملي

عائلــــــــة وهــــــــي الخــــــــان األحمــــــــر أبــــــــو فــــــــالح،  20ود لـــــــــ تجمعــــــــات تعــــــــ 4الجهــــــــالين، فــــــــي 
  .وادي سنسيل، بير مسكوب وبدو الزعيم، شرقي القدس

طوابــــــــــق مســــــــــاحتها  3كمــــــــــا هــــــــــدمت جرافــــــــــات االحــــــــــتالل بنايــــــــــة تجاريــــــــــة مكــــــــــون مــــــــــن 
متــــــــرًا مربعــــــــًا تعــــــــود ملكيتهــــــــا للمــــــــواطن مــــــــازن أبــــــــو ديــــــــاب فــــــــي المنطقــــــــة  220االجماليــــــــة 
  .س شمال مدينة القد" عطروت"الصناعية 

هــــــــدمت جرافـــــــــات بلديـــــــــة اإلحــــــــتالل منـــــــــزلين ســـــــــكنيين فـــــــــي قريــــــــة جبـــــــــل المكبـــــــــر جنـــــــــوب 
ــــــــــد العباســــــــــي بحجــــــــــة  البنــــــــــاء " مدينــــــــــة القــــــــــدس تعــــــــــود ملكيتهمــــــــــا للشــــــــــقيقين محمــــــــــد وخال

وتالعـــــــــب مـــــــــن بلديـــــــــة اإلحـــــــــتالل بـــــــــاالجراءات للســـــــــعي فـــــــــي عمليـــــــــة " بـــــــــدون تـــــــــرخيص 
ــــــــــزلين، حيــــــــــث تبلــــــــــغ مســــــــــاحة الشــــــــــقة األولــــــــــى  ربعــــــــــًا والتانيــــــــــة متــــــــــرًا م 140الهــــــــــدم للمن

  .مترًا مربعاً  120

هـــــــــدمت جرافـــــــــات بلديـــــــــة االحـــــــــتالل بنايـــــــــة ســـــــــكنية قيـــــــــد االنشـــــــــاء فـــــــــي حـــــــــي واد الجـــــــــوز 
بمدينـــــــــــــة القـــــــــــــدس بحجـــــــــــــة البنـــــــــــــاء دون تـــــــــــــرخيص تعـــــــــــــود ملكيتهـــــــــــــا لعـــــــــــــائلتي طـــــــــــــوطح 

ــــــــــة مــــــــــن  ــــــــــوتينجي مكون  180، مســــــــــاحة كــــــــــل طــــــــــابق )شــــــــــقق ســــــــــكنية 6(طوابــــــــــق  3والت
الـــــــــــف شـــــــــــيكل،  550غرامـــــــــــة ماليـــــــــــة حيــــــــــث فرضـــــــــــت علـــــــــــيهم محكمـــــــــــة االحــــــــــتالل . 2م

ـــــــــل أمـــــــــر الهـــــــــدم وبعـــــــــد رفضـــــــــهم الهـــــــــدم أصـــــــــدرت المحكمـــــــــة قـــــــــرار يقضـــــــــي بهـــــــــدم  لتأجي



البنايــــــــــة دون تحديــــــــــد الموعــــــــــد حيــــــــــث تمــــــــــت العمليــــــــــة واالقتحــــــــــام فــــــــــي الســــــــــاعة الرابعــــــــــة 
  .فجراً 

ـــــــــات االحـــــــــتالل  ـــــــــى المـــــــــدخل الرئيســـــــــي لبلـــــــــدة  6هـــــــــدمت جراف ـــــــــع عل منشـــــــــآت تجاريـــــــــة تق
  . “معاليه أدوميم”مستوطنة العيزرية والُمقابلة لمدخل 

أفتـــــــــتح مســـــــــتوطنون بـــــــــاب إضـــــــــافي لكنـــــــــيس فـــــــــي شـــــــــارع الـــــــــواد بالقـــــــــدس القديمـــــــــة داخـــــــــل 
، حيــــــــــث هــــــــــدمت ســــــــــلطات اإلحــــــــــتالل جــــــــــدار مــــــــــن الطــــــــــوب "عــــــــــوض"حــــــــــوش عائلــــــــــة 

تمهيــــــــدًا  للشــــــــروع بفــــــــتح بــــــــاب إضــــــــافي للكنــــــــيس كــــــــانوا قــــــــد عملــــــــوه وجهــــــــزوه فــــــــي وقــــــــت 
ـــــــــل الهـــــــــدم مـــــــــن الجهـــــــــ ـــــــــدي قب ـــــــــاب الحدي ـــــــــه ســـــــــابق ووضـــــــــعوا الب ـــــــــة، وأدعـــــــــوا أن ة الخارجي

  .فقط" باب للطوارئ "

  

  : جاء في التفصيل كما يلي 

1/8/2015  

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

2/8/2015  

فرضت شرطة االحتالل قيودًا على دخول المسلمين الى المسجد األقصى، بالتزامن مع دعوات 
، حيث منعت شرطة "العودة الى جبل الهيكل " لتنفيذ اقتحامات جماعية لألقصى تحت عنوان 
عامًا وكافة النساء من دخول األقصى،  في  30االحتالل الرجال الذين تقل أعمارهم عن ال 

   473من الحكومة االسرائيلية و 8مستوطنًا و رئيس جهاز الشاباك و  30ول حين سمحت بدخ



أبواب للمسجد األقصى  4سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل، وأغلقت 
ونصبت الحواجز الحديدية على األبواب ) االسباط، الفيصل، الغوانمة، الحديد القطانين( 

  .المفتوحة

ة أعتدت قوات االحتالل بالضرب والدفع على المصلين المرابطين على الباب وعند باب السلسل
  .الذين منعوا من الدخول الى األقصى

عبادة ( مقدسيين فور خروجهم من المسجد األقصى المبارك وهم  5أعتقلت شرطة االحتالل 
تقلت ، في حين أع)نجيب، محمود نجيب، محمد نجيب، محمد ابو سنينة وعبد الكريم الحداد 

) عاماً  12(قوات االحتالل عصر اليوم طفلين من بلدة سلوان وهم  الطفل محمد سامي عواد 
بتهمة القاء الحجارة " شارع صالح الدين " أثناء قيادته دراجته الهوائية واقتادته الى مركز شرطة 

  ) .عاماً  14(على جنود االحتالل، والطفل محمد هيموني 

  

3/8/2015  

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

 850مستوطنًا و  15حتى انتهاء موعد الصالة، وفي حين سمحت قوات االحتالل بدخول 
  .شرطة االحتالل سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة 

  

  



  

4/8/2015  

سائحًا من  397ومن أعضاء من الحكومة  19و مستوطناً  19سمحت قوات االحتالل بدخول 
زالت تضايق النسوة والشبان وتقوم التي ما  حت حراسة الشرطة االسرائيليةجهة باب المغاربة ت

  .لحين موعد أنتهاء الصالة باحتجاز البطاقات الشخصية

باأليدي بين المصلين وقوات االحتالل إثر قيام أحد المستوطنين برفع العلم اندلعت أشتباكات 
االسرائيلي في ساحة مسجد قبة الصخرة، ورغم طلب حراس المسجد األقصى والمصلين من 
الشرطة منع المستوطنين من رفع العلم االسرائيلي إال أنهم لم يكترثوا، فتدخل المصلون والحراس 

سرائيلي من المستوطنين وتمزيقه وحصل خالل ذلك اشتباكات بااليدي مع وقاموا بنزع العلم اال
المستوطنين وقوات االحتالل أصيب على اثرها الحارس محمد بدران بجروح في وجهه والحارس 
سليمان ابو ميالة برضوض في ساقه، كما اعتقلت قوات االحتالل عددًا من الحراس وهم 

ادي بكير ومجد عابدين واحمد ابو عليا والشاب رضوان عمرو، رائد زغير وحسام سدر وف
  .مجدي العباسي

5/8/2015  

التزال الحواجز الحديدية على جميع الطرق المؤدية الى المسجد األقصى المبارك والشرطة 
تحتجز البطاقات الشخصية للشبان والنسوة حتى موعد أنتهاء الصالة، أما بخصوص باب 

والمستوطنين في حين سمحت بدخول قوات االحتالل بدخول  المغاربة فبقي مفتوحا امام السياحة
  .سائحًا تحت حراسة شرطة االحتالل 593عنصرًا من المخابرات و 36و  مستوطناً   66



ألسباب " أشهر  3منعت سلطات االحتالل الصحفي المقدسي أمجد ابو عرفة من السفر لمدة 
  .وأحتجزت وثيقة سفره" أمنية

  

6/8/2015  

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

             32 االحتالل بدخول قوات واحتجاز البطاقات الشخصية وتفتيش الحقائب، في حين سمحت
  . تحت حراسة شرطة االحتالل ًا من جهة باب المغاربةسائح 742ومستوطنًا 

قرر قاضي المحكمة المركزية إبعاد شاب وأربعة من موظفي دائرة األوقاف االسالمية عن 
مدير قسم المخطوطات في المسجد األقصى رضوان " أيام  وهم  10المسجد األقصى لمدة 

المسجد األقصى فادي بكير عمرو، وموظفي قسم األعمار رائد زغير وحسام سدر وحارس 
  " .والشاب مجدي العباسي 

نور كستيرو ومحمد " اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم  ثالثة مقدسيين بعد أقتحام منازلهم وهم 
  ".بيبرس من بيت حنينا وأحمد الشاويش من باب حطة بالقدس القديمة 

األسالمية " مأمن اهللا " مقبرة أفتتحت بلدية االحتالل ضمن مشاريعها التهويدية مقهى جديد في 
  .التاريخية في القدس المحتلة

  

  



7/8/2015  

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

8/8/2015  

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

9/8/2015  

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

 640حكومة و 15مستوطنًا و 30المستوطنين والسياح حيث سمحت قوات االحتالل بدخول 
  .سائحًا تحت حراسة شرطة االحتالل

ببيع أكياس صغيرة تحتوي على تراب تدعي أنه من تراب  "جماعة نساء الجل الهيكل "قامت 
  :ة مكتوب عليها مرفق بهذه األكياس ورقة باللغة العبري. بالقدس " الهيكل الثاني المحروق"

مصدر هذا التراب هو جبل الهيكل، وتم أخذه من بقايا مشروع تنقية التراب األثري وهذا " 
التراب يحتوي على كمية كبيرة من الرماد ولذلك لونه رمادي، الحرائق الكبيرة التي حدثت في 

اختلطت مع القدس خالل خراب الهيكل األول والثاني ابقوا على طبقة سمكية من الرماد التي 
  " .طبقة التراب من فترة الخراب ومع كل الطبقات التي تراكمت فيما بعد



أستشهاد الشاب أحمد طه من بلدة قطنة شمال غرب القدس في شارع موديعين بأدعادء قوات 
  .االحتالل محاولة طعن مستوطن قرب سجن عوفر

10/8/2015  

أعتدت قوات االحتالل الخاصة على ثالثة من حراس المسجد األقصى المبارك بالضرب ورش 
غاز الفلفل أثناء قيامهم بعملهم عبد باب األسباط أحد أبواب المسجد األقصى، ومنعت شرطة 
االحتالل العشرات من أطفال المخيمات الصيفية من الدخول الى األقصى دون سبب، ومن 

ا بحروق بوجههم بعد رشهم بالغاز مباشرة وهم أشرف أبو رميلة، ويحي الحراس الذين أصيبو 
في حين سمحت قوات االحتالل بدخول .شحادة ومؤيد حشيمة الذي تم األعتداء عليه واعتقاله

سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل ، ومازالت  712مستوطنًا و  25
اخل المسجد األقصى وتدقق في هويات الشباب والنسوة تنصب الحواجز الحديدية على جميع مد

  وتحتجز بطاقاتهم الشخصية 

علي محيسن، عدي داري، محمود محيسن، (اعتقلت شرطة االحتالل خمسة مقدسيين وهم 
  ).احمد البكري، ووسام كستيرو

11/8/2015  

بأسنانها من  اعتقلت شرطة االحتالل السيدة سهام عودة بحجة أنها قامت بعض مجندة إسرائيلية
بحجة إلقائه ) عاماً  13(، وقامت إعتقال الطفل محمد مراد البياع )القوات الخاصة (أفراد 

البيض باتجاه قوات االحتالل من أبواب المسجد األقصى، كما ومنعت قوات االحتالل العشرات 
هن على من أطفال المخيمات الصيفية والنساء بحيث قامت بتوزيع قائمة باإلسماء الممنوعة من



كل األبواب من الدخول الى األقصى، ونصبت الحواجز الحديدية على جميع األبواب وسمحت 
  .سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل 650مستوطنًا و    36بدخول 

مترًا مربعًا  220طوابق مساحتها االجمالية  3هدمت جرافات االحتالل بناية تجارية مكون من 
  .شمال مدينة القدس " عطروت"كيتها للمواطن مازن أبو دياب في المنطقة الصناعية تعود مل

للجنة المحلية لتخطيط ( االستيطانية بتقديم مخطط هندسي " عطيرت كوهنيم " قدمت جمعية 
في ) بطن الهوى (بهدف إصدار تراخيص بناية القامة بناية استيطانية جديدة في حي ) والبناء

  .2014التي بنيت عام " بيت يونتان " ب من البؤرة االستيطانية قرية سلوان بالقر 

الجهات المختصة بالحصول على تراخيص لبناء مبنى سكني " عطيرت كوهنيم"وطالبت جمعية 
طبقات باإلضافة الى توسيع الطريق الواقع بين  4وحدات استيطانية مكون من  3يحتوي على 

شروع الجديد الذي يقع في قطعة أرض مالصقة ومقابلة والم" بيت يونتان " البؤرة االستيطانية 
  .للبؤرة

12/8/2015 

الحواجز الحديدية على جميع بنصب الشرطة وحرس الحدود  قامت في هذا الصباح وكالعادة
والتزال الشرطة تجبر النسوة والشبان على ترك هوياتهم لحين موعد األقصى مداخل المسجد 

مفتوح امام السياحة والمستوطنين الالباب في باب المغاربة  فإنه  وفيما يتعلقنهاء الصالة، إ
  .سائحاً  727من عناصر المخابرات و 2مستوطنًا و  24حيث سمحت قوات  االحتالل بدخول 

) عاماً  15(وأدم حمدي أبو رميلة ) عاماً  18(أبعدت محكمة الصلح الشابين مصطفى الصياد 
  .كفالةيومًا بدون  45عن المسجد األقصى لمدة 



أمرًا  يقضي بمنع الشاب تامر شالعطة من سخنين من " قائد الجبهة الداخلية " كما و أصدر 
حيث تم اعتقاله  2016- 2- 10حتى  2015- 8- 11أشهر من تاريخ  6دخول القدس لمدة 

  .صباح هذا اليوم

13/8/2015  

حت حراسة تسائحًا من جهة باب المغاربة  580و مستوطناً  30سمحت قوات االحتالل بدخول 
 زالت تضايق النسوة والشبان وتقوم باحتجاز البطاقات الشخصيةالتي ما  الشرطة االسرائيلية

  .لحين موعد أنتهاء الصالة

" ابو النوار" عائلة اخطارات بهدم منازلهم في تجمعات  20سلمت سلطات االحتالل االسرائيلي 
  .أيام  3شرق القدس خالل " الحمادين " و 

كما وٕاندلعت عصر اليوم مواجهات في قرية الطور بمدينة القدس بعد اقتحام القرية وتم إعتقال  
الشاب وسام أبو الهوى، وهددت الشبان الذين تواجدوا في المنطقة من األقتراب اليه بإطالق 

  .النار عليهم

14/8/2015  

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

  

15/8/2015  

  .سمح بدخول المستوطنين والسياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول المصلين المسلمينيُ لم 



وقد قامت سلطات االحتالل بإغالق ثالثة مداخل من قرية العيسوية بالمكعبات اإلسمنتية 
إلقاء الحجارة ووقوع مواجهات " ة بدعوى واألتربة كأحد وسائل العقاب الجماعي ضد سكان القري

  " .في شوارع المدينة 

16/8/2015  

من عناصر  6و  "أمناء الهيكل المزعوم " من منظمة ماتطلق على نفسها  مستوطناً  74أقتحم 
، حيث تصدى سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل 670والمخابرات 

ون للمستوطنين لدى محاولتهم الصعود لصحن مسجد قبة أطفال المخيمات الصيفية والمصل
الصخرة في المسجد األقصى المبارك، بعد تشكيلهم سالسل بشرية وعلت منها هتافات التكبير 

  .والتهليل

أصابت قوات اإلحتالل الحاج علي سرور من سكان جبل المكبر بالقدس المحتلة من أوجاع 
مخمس حديدي على يد أحد عناصر قوات االحتالل في يده إثر تعرضه لصعقة كهربائية من 

خالل اإلشتباكات باأليدي وتدافع بين القوات الخاصة والمصلين وذلك عند قيام مجموعة من 
  .المستوطنين بمحاولة شرب المياه بالقرب من باب الناظر بالمسجد األقصى

الطعام محمد عالن و إنطلقت مسيرة تضامنية نظمها شبان مقدسيون مع األسير المضرب عن 
  .من المسجد األقصى حتى مقر الصليب األحمر بالشيخ جراح بالقدس المحتلة

بوضع األسالك الشائكة حول أرض خاصة تعود " سلطة حماية الطبيعة اإلسرائيلية " قامت 
ملكيتها لعائلتي الحسيني واألنصاري مالصقة لسور المسجد األقصى دون أمر محكمة يخولها 

محاولة لوضع اليد على األرض وبالتالي مصادرتها لتنفيذ مخططات مستقبلية من ذلك، وهي 



يذكر أن سلطة الطبيعة االسرائيلية قامت بوضع األسالك الشائكة على مساحة .  في المنطقة
  .دونمات 7مترًا مربعًا، علمًا ان االرض تبلغ مساحتها االجمالية  700حوالي 

17/8/2015  

اءاتها على حرية العبادة في المسجد األقصى المبارك من حيث واصلت قوات االحتالل اعتد
والشبان اثناء الدخول اليه  وةى جميع مداخله، والضغط على النسإبقاء الحواجز الحديدية عل

            25 االحتالل بدخول قوات واحتجاز البطاقات الشخصية وتفتيش الحقائب، في حين سمحت
 . تحت حراسة شرطة االحتالل اب المغاربةسائحًا من جهة ب 824ومستوطنًا 

هدمت قوات االحتالل االسرائيلي صباح اليوم هدم مساكن المواطنين من بدو عرب الجهالين 
مساكن وحظائر اغنام ( حيث هدمت ممتلكات  -شرق القدس -في منقطة الخان األحمر

  .رعائلة في تجمع الجهالين الواقع في الخان األحم 20الكثر من ) ومواشي 

18/8/2015  

فرضت سلطات االحتالل قيودًا على دخول المسلمين في المسجد األقصى المبارك، حيث 
نشرت افرادًا من الوحدات الخاصة والشرطة على جميع أبواب األقصى، ومنعت أطفال 
المخيمات الصيفية من الدخول الى المسجد، كما منعت دخول النساء والرجال باالضافة الى 

 29اقات الشخصية لموظفي دائرة األوقاف اإلسالمية في حين سمحت بدخول التدقيق بالبط
  .سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل  468مستوطنًا و

اعتقلت قوات االحتالل من أبواب األقصى السيدة خديجة خويص واقتادتها الى مركز شرطة 
عتقلت الشابين محمد ناصر ومنصور ناصر ، كما وا"القشلة"باب االسباط ثم الى مركز شرطة 

  ".القاء الحجارة"بتهمة 



و ) شهراً  13(حكم قاضي المحكمة المركزية حكمًا بالسجن الفعلي على الشابين محمد بسيسو 
، كما "اإلعتداء على مستوطن " من القدس القديمة بتهمة ) أشهر ونصف 7( محمد منى 

أشهر وقف تنفيذ  7و" تعويض للمستوطن " ل شيك 2500فرضت عليهما غرامة مالية قيمتها 
  .سنوات 3لمدة 

قررت محكمة االحتالل ترحيل عائلة الشهيد غسان أبو جمل من القدس المحتلة الى منطقة في 
  .الضفة الغربية بعد عيد األضحى المبارك

19/8/2015  

سائحًا المسجد األقصى المبارك من  554من عناصر المخابرات و  7مستوطنًا و  24اقتحم 
تضايق النسوة جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل، ومازالت شرطة االحتالل 

  .لحين موعد إنتهاء الصالة والشبان وتقوم باحتجاز البطاقات الشخصية

ية قيد االنشاء في حي واد الجوز بمدينة القدس بحجة هدمت جرافات بلدية االحتالل بناية سكن
شقق  6(طوابق  3البناء دون ترخيص تعود ملكيتها لعائلتي طوطح والتوتينجي مكونة من 

 550حيث فرضت عليهم محكمة االحتالل غرامة مالية . 2م 180، مساحة كل طابق )سكنية
حكمة قرار يقضي بهدم البناية الف شيكل، لتأجيل أمر الهدم وبعد رفضهم الهدم أصدرت الم

  .دون تحديد الموعد حيث تمت العملية واالقتحام في الساعة الرابعة فجراً 

أحد أبواب " اعتقلت شرطة االحتالل الشيخ طالل الرجبي أثناء تواجده عند باب السلسلة 
ي وأقتادته الى مركز الشرطة للتحقيق، كما اعتقلت ستة شبان من أحياء مختلفة ف" األقصى 

محمد عدنان محمود، طارق التميمي، يوسف الشاويش، حذيفة شريتح، منير محمد " القدس وهم 
  ".كايد محمود و محمد ناصر عبد اللطيف 



أندالع مواجهات في قرية العيسوية بين الشبان وقوات االحتالل التي اقتحمت القرية وشرعت 
  .باستفزاز سكانها

لنبي داوود بالقدس المحتلة الى كنيس للصالة لهم حولت سلطات االحتالل مسجدين في قلعة ا
  .فيه واألخر مزار سياحي ضمن سياسة التهويد واألستيطان في البلدة القديمة

دهس مستوطن الشاب المقدسي أحمد الشرباتي في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، والذ 
رت سيارة األسعاف للمكان بالفرار، ما أدى إلى فقدانه الوعي وبقي ملقيًا على األرض حتى حض

  .وتم نقله للمستشفى للعالج

20/8/2015  

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

           30 االحتالل بدخول قوات واحتجاز البطاقات الشخصية وتفتيش الحقائب، في حين سمحت
  .تحت حراسة شرطة االحتالل سائحًا من جهة باب المغاربة  450ومستوطنًا 

ملعب وادي وهدم مرافق  ةقرارًا يقضي بإزال" للشؤون المحلية " أصدرت محكمة بلدية االحتالل 
ركز مدى اإلبداعي في بلدة سلوان، حيث قررت بلدية االحتالل صباحًا إزالة حلوة التابع لم

ملعب وادي حلوة البالغ مساحته دونم ونصف، إضافة لهدم مرافقه وهي عبارة عن مخزن 
مترًا مربعًا إضافة إلى تجريف  40مترًا مربعًا، وبركس للحيوانات مساحته  15مساحته 
  .ت واإلسفلتالمزروعا

  

  



  

21/8/2015  

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

22/8/2015  

  .سمح بدخول المستوطنين والسياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول المصلين المسلمينيُ لم 

23/8/2015  

قوات االحتالل الحواجز الحديدية على جميع مداخل منذ ساعات الصباح الباكر نصبت 
المسجد األقصى والطرق المؤدية اليه واجبرت النسوة والشبان على ترك بطاقاتهم الشخصية 
وتقوم بحجزها حتى موعد انتهاء الصالة، اما بخصوص باب المغاربة فالباب مفتوح امام 

سائحًا تحت  845مستوطنًا و 40السياحة والمستوطنين حيث سمحت قوات االحتالل بدخول 
حراسة شرطة االحتالل، حيث تصدى المرابطون للمستوطنين بالتكبير والهتاف نصرة لألقصى 
الذين قاموا بدفع المرابطين وأبعادهم عن مسارات االقتحام بالقوة حيث صعد المستوطنون الى 

  .صحن قبة الصخرة

قصى المبارك ونقلتها الى مركز تحقيق اعتقلت شرطة االحتالل فتاة من على ابواب المسجد األ
سيدة من الدخول الى  20بالبلدة القديمة في مدينة القدس، فيما منعت قوات االحتالل  " القشلة"

  .المسجد األقصى بدون سبب، وترابط النساء عند باب السلسلة رفضا للقرار التعسفي بحقهن



عين اللوزة بسلوان في القدس  في حي" القعقاع"بهدم مسجد  اصدرت بلدية االحتالل قرراً 
  .المحتلة بحجة البناء غير المرخص وعدم اإللتزام بدفع المخالفات المفروضة على بناء المسجد

24/8/2015  

قامت سلطات االحتالل  بفرض قيودا مشدده في المسجد األقصى المبارك بإغالق معظم  
، حيث اغلقت معظم أبواب أبوابه ومنع النساء واألطفال وطلبة المدارس من الدخول اليه

ومنعت كافة النساء ومعظم طلبة المدارس ) باب حطة والمجلس والسلسلة(األقصى باستثناء 
من الدخول ) مدرسة األقصى الشرعية للبنين ومدرسة األقصى الشرعية للبنات(الشرعية 

اربة مفتوح لأللتحاق بمدارسهم في أول أيام السنة الدارسية دون أي مبرر في حين بقي باب المغ
طالبًا من الجامعة العبرية و  84و  مستوطناً  24أمام السياحة والمستوطنين وسمحت بدخول 

  .سائحًا تحت حراسة شرطة االحتالل 570

  .أحد أبواب األقصى المبارك_ اعتقلت شرطة االحتالل فتاة مقدسية من منطقة باب حطة 

25/8/2015  

فرضت سلطات االحتالل قيودًا مشددة على المسجد األقصى المبارك، بإغالق معظم أبوابه 
للمسجد، حيث " التقسيم الزماني " ومنع المسلمين من الدخول اليه، في محاولة لفرض مخطط 

، مع انتشار )باب حطة والمجلس والسلسلة(تم إغالق أبواب المسجد األقصى جميعها باستثناء 
.  قواتها على األبواب المفتوحة، وقامت بحجز وتحرير البطاقات الشخصية للشبانتواجد مكثف ل

و قد قامت سلطات اإلحتالل بفرض وقتًا زمنيًا محددًا لدخول المصلين ومكوثهم في المسجد 
بحيث تم إعالمهم وتحذيرهم بأن الوقت المفتوح أمامهم ولتواجدهم داخل المسجد األقصى يمتد 



فقط، وسيتم تحويل بطاقات الهويات الشخصية الى مركز شرطة "  ف ساعةنص"لثالثين دقيقة 
  .القشلة في باب الخليل لمن يتجاوز المدة المحددة للمكوث والتواجد داخل المسجد األقصى

و قد منعت كافة النساء من الدخول الى المسجد األقصى، كما وعرقلت دخول طلبة مدارس  
 434مستوطنًا و  21الدراسية في حين سمحت بدخول  األقصى الشرعية لاللتحاق بمقاعدهم

  .سائحًا من جهة باب المغاربة تحت حراسة شرطة االحتالل

ات في المسجد األقصى تنظيم غير مسموح به وحظر نشاطهم وحظر جميع /اعتبار المرابطين
ه ،وقد أكد أردان أن هذ) جلعاد أردان (وزير األمن الداخلي  تحركاتهم في األقصى من قبل

الزوار "من خالل مطاردة ما أسماهم " جبل الهيكل "التنظيمات تعمل على اثارة الشغب في 
واألعتداء والتحريض عليهم، وقام بالتعهد ببذل كل ما بوسعه من أجل إخراج هذه " اليهود

  .التنظيمات  الخارجة عن القانون

اخل حوش عائلة أفتتح مستوطنون باب إضافي لكنيس في شارع الواد بالقدس القديمة د
، حيث هدمت سلطات اإلحتالل جدار من الطوب تمهيدًا  للشروع بفتح باب إضافي "عوض"

للكنيس كانوا قد عملوه وجهزوه في وقت سابق ووضعوا الباب الحديدي قبل الهدم من الجهة 
  .فقط" باب للطوارئ "الخارجية، وأدعوا أنه 

قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس تعود هدمت جرافات بلدية اإلحتالل منزلين سكنيين في 
وتالعب من بلدية " البناء بدون ترخيص " ملكيتهما للشقيقين محمد وخالد العباسي بحجة 

 140اإلحتالل باالجراءات للسعي في عملية الهدم للمنزلين، حيث تبلغ مساحة الشقة األولى 
  .مترًا مربعاً  120مترًا مربعًا والتانية 

  



26/8/2015  

م الثالث على التوالي فرضت سلطات االحتالل قيودها على دخول المصلين الى المسجد لليو 
األقصى المبارك، حيث نصبت حواجزها الحديدية على أبواب المسجد األقصى جميعها، وعرقلة 

ن الدخول دخول المسلمين الى األقصى بحرية، ومنعت بعض النساء والرجال وطلبة المدارس م
طالبًا من الجامعة القدس العبرية ،  53و  مستوطناً  37 سماح لدخولإليه، في حين تم ال
باب المغاربة تحت حراسة  عبرسائحًا  580و  من عناصر المخابرات، 2باإلضافة الى عدد 

  .شرطة االحتالل

اسراء غزاوي ( قامت قوات االحتالل  بإعتقال طالبتين من مدرسة األقصى الشرعية وهن - 
أحد أبواب المسجد األقصى بعد منعهما من _واجدهن عند باب السلسلة أثناء ت) وبراءة غزاوي

) أحمد زغير وخالد حجازي( الدخول الى مدرستهم في المسجد األقصى، كما واعتقلت الشابين
  .من منطقة باب السلسلة

( وأحتجزت الصحفية) لواء أبو إرميلة(وقد اعتدت قوات االحتالل بالضرب على الصحفية  - 
  .وأخلت سبيلهما بعد دقائق) المصور سعيد الركن(و ) الجعبةبيان 

 محمد عشو علي ياسين و مصور تلفزيون فلسطين علي ياسين مخالفة للصحفيين تحرير - 
شيكل بحجة  475أمام باب السلسلة بمحيط المسجد األقصى بقيمة  مصور تلفزيون روسيا اليوم

  .إعاقة حركة السير 

القدس واعتقال األسير المحرر ابراهيم  - طقة باب العامود طعن جندي إسرائيلي في من - 
من مدينة الخليل، واالعتداء عليه بالضرب لالشتباه به بالقيام بعملية ) عاماً  55(صالح 
  .الطعن



اضرام النيران في  سيارة جيب عسكرية لشرطة االحتالل أثناء سيرها في شارع سلمان  - 
دى الى اشتعال النيران فيها واحتراقها، مما ادى الى مما أ"شارع الطور الرئيسي " الفارسي 

اندالع مواجهات عنيفة في قرية الطور بين قوات االحتالل والشبان الفلسطينيين، وعليه تم  
إغالق مداخل القرية واطالق الرصاص الحي والقنابل الصوتية بصورة عشوائية في القرية، وتم 

  ).واحمد محمد أبو الهوى ومحمد عبد أبو غنام خضر أبو غنام ، ( اعتقل ثالثة شبان وهم 

هدمت جرافات االحتالل منشأت سكنية وتجارية في قرية العيزرية شرق القدس بحجة البناء دون 
ترخيص على أراض مصادرة لبناء الجدار العازل تعود ملكيتها للمواطن سامي أبو غالية، حيث 

لبيع النحاس واالثاث المستعمل ( جارية منشأت ت 7مترًا مربعًا و 100هدمت منزًال مساحتة 
  .دونمات  7وهي قائمة على أرض مساحتها حوالي ) والخضار ومغسلة للسيارات

27/8/2015  

صباحًا على بناية  2:30االستيطانية فجر اليوم الساعة " عطيرت كوهنيم "سيطرت جمعية 
ملكيتها للمواطن جمال  ببلدة سلوان تعود" بطن الهوى " سكنية جديدة في حي الحارة الوسطى 

طوابق بذريعة تسريبها وبيعها من قبل مالكها  5شقة سكنية موزعة على  12سرحان مؤلفة من 
مستوطنًا الحارة الوسطى ببلدة سلوان بحراسة من قوات  60حيث اقتحم . للجمعية االستيطانية

  .االحتالل الخاصة وقاموا بالسيطرة على البناية ورفعوا العلم االسرائيلي

في هذا الصباح، الشرطة وحرس الحدود والحواجز الحديدية على جميع الطرق المؤدية الى 
المسجد األقصى المبارك وما زالت الشرطة لليوم الرابع على التوالي تمنع النسوة و طالبات 
الثانوية الشرعية من الدخول الى المسجد األقصى، فيما احتجزت البطاقات الشخصية للرجال 

هم لحين موعد انتهاء الصالة، أما بخصوص باب المغاربة فالباب مفتوح امام كشرط لدخول



من عناصر  7مستوطنًا و 15المستوطنين والسياح حيث سمحت قوات االحتالل بدخول 
  .سائحًا تحت حراسة شرطة االحتالل 700المخابرات و 

  .جد األقصىاعتقلت قوات االحتالل زينة قطميرة من امام باب السلسلة أحد أبواب المس

28/8/2015  

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

29/8/2015  

  .سمح بدخول المستوطنين والسياحة، ولم تفرض أية قيود على دخول المصلين المسلمينيُ لم 

30/8/2015  

قوات اإلحتالل من خالل نصب ووضع تواصل حصار المسجد األقصى من قبل  - 
الحواجز الحديدية على مداخل المؤدية للمسجد األقصى، باإلضافة الى  تكرار مشهد 
منع النساء واألطفال من الدخول مع التشديد على دخول الرجال بمنع من هم دون جيل 

" مع احتجاز بطاقات الهويات على األبواب في محاولة لفرض وتطبيق مخطط) 40( 
جد عبر مسمن المستوطنين لل  30في المسجد، وٕاستمرار إقتحام  عدد " قسيم الزمانيالت

 .مأججين بحراسة من قبل الشرطة اإلسرائيلية سائحاً   775باب المغاربة المفتوح وامام 
من سكان شعفاط إلى اعتداء من قبل " عبد الكريم يوسف" تعرض الشاب المقدسي  - 

 " .ريخس شعفاط "المستوطنين خالل مروره بمستوطنة
مطالبة أهالي بلدة الطور إزالة المكعبات اإلسمنتية وٕاعادة فتح شارع سلمان الفارسي،  -

 . لما تشكله من معاناة للسكان



  
31/8/2015  

تواصل حصار المسجد األقصى من قبل قوات اإلحتالل من خالل نصب ووضع  - 
الى  تكرار مشهد  الحواجز الحديدية على مداخل المؤدية للمسجد األقصى، باإلضافة

منع النساء واألطفال من الدخول مع التشديد على دخول الرجال بمنع من هم دون جيل 
" مع احتجاز بطاقات الهويات على األبواب في محاولة لفرض وتطبيق مخطط) 40( 

عنصرًا من  12مستوطنًا و) 28(في المسجد، وٕاستمرار إقتحام  " التقسيم الزماني
عبر باب المغاربة بحراسة من قبل الشرطة  سائحاً  570الى   المخابرات، باإلضافة

اإلسرائيلية، بالتزامن مع تواصل قوات اإلحتالل منذ بداية العام الدراسي الى عرقلة 
من خالل فرض القيود على " األقصى الشرعية للبنات" المسيرة التعليمية في مدرسة

ل تحديد دخولهن عبر باب السلسة دخول الهئية اإلدارية والتعليمية والطالبات من خال
حتى السابعة والنصف صباحًا، وبعد ذلك الوقت  يتوجب على الطالبات الدخول مع 
مرافقة من  إحدى المعلمات، مما يعكس اثره على تضائل عدد الطالبات وتسربهن كردة 
فعل وأثر لإلجراءات والعراقيل اليومية المفروضة على األبواب من إحتجاز وترويع 

 .طيل لهنوتع

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 


