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 أند ؤكت املركز اإلعالمي للقدس واملسجد األقصىصادرة عن  إحصائية توثيقية
  ٢٠١٥ عام خالل األقصىاملسجد اقتحموا  اًاحتاللي اً وعنصر اًألف مستوطن ١٤ 

١/١/٢٠١٦  
 

  

 ١٤٠٦٤اإلعالمي للقدس واملسجد األقصى، أن نحو  أظهرت إحصائية توثيقية أعدها املركز 
، أغلبهم من املستوطنين ٢٠١٥مستوطنا وعنصراً احتالليا اقتحموا ودنسوا املسجد خالل عام 

وأفراد اجلماعات واملنظمات اليهودية الناشطة يف تسريع خمططات بناء الهيكل املزعوم، فيما 
  .ات السياسية الصهيونيةلوحظ انخفاض يف عدد اقتحامات الوزراء والشخصي

عنصرا  ١٠٥٦مستوطنا اقتحموا األقصى، بينما اقتحم نحو  ١٢٢٥٦وبيّنت اإلحصائية أن نحو 
بلباسهم  ٤٤٥من خمابرات االحتالل املسجد األقصى واألبنية املسقوفة فيه، بينما اقتحم نحو 

 ٣٠٧قتحم نحو ، فيما ا"جوالت اإلرشاد واالستكشاف العسكري"العسكري اخلاص ضمن برنامج 
  ."سلطة اآلثار اإلسرائيلية"من الضباط أو غيرهم من موظفي ما يسمى بـ 

وأوضحت الدراسة أن االقتحامات غالباً ما كانت تتصاعد خالل مواسم األعياد اليهودية، وسجل 
، فيما سجل شهر نيسان االقتحام الثاين )مقتحمًا ١٦٧٠(شهر أيلول أكبر عدد من املقتحمين 

، وتزامن الشهران مع موسم األعياد اليهودية يف موسميه الربيعي )مقتحما ١٣٩٨(سنويا 
   .والصيفي

العبري شهد أعلى عدد من االقتحامات اليومية على " عيد العرش"كما أشارت الدراسة إىل أن موسم 
الرقم األكبر للمقتحمين على املستوى السنوي  ١٠-١مستوى السنة كلها، وسجل يوم اخلميس 

، سبقه  ٩-٣٠مستوطنا، يف يوم األربعاء  ٢٥٧، وكان قد سبقه بيوم  اقتحام )تحمامق ٣٥٧(
  .٩-٢٩مستوطنا يوم الثالثاء  ١٩٩اقتحام 

، "خراب الهيكل"يف ذكرى ما يطلقون عليه  ٧- ٢٦كما تاله يف عدد املقتحمين يوم األحد املوافق 
رقي القدس واملسجد ويف ذكرى احتالل ش. مستوطناً ٣٢٣حيث وصل عدد املقتحمين نحو 

 ٢٠١٥مستوطنا، وسجل اليوم األول من العام  ٢١٧نحو  ٥-١٧األقصى اقتحم يف يوم األحد 
 .(وهو أحد أيام الصيام التلمودية عندهم(مستوطنا  ٢١٢اقتحام نحو 

وخلصت الدراسة إىل أن عدد وجمموع املقتحمين هذا العام قارب بشكل كبير العام املاضي؛ إذ إن 
 ٨٨٨مقتحما، أي بفارق نحو  ١٤٩٥٢املقتحمين العام املاضي وصل إىل نحو  إجمايل عدد
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مقتحما، وبينما كان عدد املستوطنين وأفراد اجلماعات اليهودية الذين اقتحموا املسجد األقصى 
، أي بفارق نحو )١٢٥٦٩(مستوطنا، بينما وصل عددهم العام املاضي نحو ) ١٢٢٥٦(هذا العام 

  .مستوطنا ٣١٣

هو  ٢٠١٥ين أن جمموع عدد املقتحمين بين السنتين متقارب جداً، لكن ما ميّز هذا العام كما يتب
" وري أريئيلأ"ث اقتحم وزير الزراعة الصهيوين انخفاض اقتحامات وزراء احلكومة اإلسرائيلية، حي

خالل   ٩-١٣املزعوم، واألخرى يف " ذكرى خراب الهيكل"يف  ٧-٢٦األقصى مرتين، إحداهما يف 
  .رأس السنة العبرية عيد



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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