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 يه إىلفتشير ، الفلسطينية وزارة األوقاف والشؤون الدينيةالتقرير الشهري الصادر عن 
 مرة 22املسجد األقصى  اأن قوات االحتالل اإلسرائيلي واملستوطنين اقتحمو

 ذان املاضي، فيما تم منع رفع اآل / نوفمبرخالل شهر تشرين الثاين 

 وقتا   47براهيمي يف احلرم اإل
5/12/2021 

 
 

للمسجد األقصى املبارك من  اقتحاما  22قالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، إنها وثقت 
يف  ذانقبل قوات االحتالل واملستوطنين خالل شهر تشرين الثاين املاضي، فيما تم منع رفع اآل

 .وقتا  47براهيمي احلرم اإل

األقصى، خاصة يف وأكدت "األوقاف" يف تقريرها الشهري، استمرار حملة التحريض على 
عيد "األنوار" العبري، والدعوات التي أطلقتها اجلماعات املتطرفة على اختالف مسمياتها لبناء 

 "الهيكل" املزعوم مكانه.

وتطرقت إىل شروع منظمة )إلعاد( االستيطانية، ببناء منشأة حديدية مطلّة على املصلى 
ه ببنايات احتاللية؛ لتغيير وجه املكان العربي طار اغراق املنطقة احمليطة بإالقبلي من األقصى، يف 

سالمي، ومشروع "كيدم" االستيطاين، املشروع األضخم املطل على األقصى مباشرة، وطرح شركة اإل
 لتغيير شكل اجلدار الغربي "حلائط البراق". سرائيلية خمططا إهندسية 

من املواطنين عن وأشارت إىل أن الشهر املاضي شهد مواصلة االحتالل ابعاد العديد 
األقصى، واستدعاء موظف جلنة اإلعمار حمسن احملتسب للتحقيق، بسبب وضعه اإلسمنت يف فراغ 
بين إحدى بالطات املسجد األقصى، ومنع شرطة االحتالل، موظفي جلنة اإلعمار يف األقصى، من 

 صيانة تمديدات الكهرباء يف مصلى قبة الصخرة املشرفة.

جلنة التعليم" يف الكنيست اإلسرائيلية دعوات إلدراج املسجد طالق "إوتناول التقرير 
األقصى كموقع إلزامي على جدول زيارات املدارس اإلسرائيلية، ومقترحات "جماعات الهيكل" 
املتطرفة بفتح األقصى لليهود خالل شهر رمضان املبارك دون إغالق يف أي يوم؛ بما يمهد الحتفال 

 ي" يف األقصى، يف األسبوع الثالث من الشهر الفضيل.املتطرفين بـ"عيد الفصح العبر

وتطرق التقرير إىل اقتراح منظمة "بيدينو" املتطرفة، بزيادة عدد أبواب األقصى اخملصصة 
لالقتحامات الصهيونية، ومطالبة منظمة "نساء الهيكل" بزيادة أوقات االقتحامات خالل فترة ما 

يف األعياد اليهودية الكبيرة، وبحث إمكانية فتح األقصى  بعد الظهر، وإغالق األقصى أمام املسلمين
لالقتحامات يف أيام السبت، واملطالبة بتغيير اسم باب املغاربة بشكل رسمي إىل "بوابة هليل"، 

 وتوسعته.
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وبين التقرير حجم اخلراب الذي طال املقبرة اليوسفية من قبل بلدية االحتالل، وتسييجها 
 لسوائب املستوطنين. رش أرضها بالعشب، لتكون مرتعا  حاطتها بالكاميرات، وفإو

ورصدت الوزارة قيام مستوطنين بنصب شمعدان ضخم يف ساحة "حائط البراق" ملناسبة 
 "عيد األنوار"، وآخر على مسجد النبي صومئيل.

نواع التهويد واحلصار، أشار التقرير أبراهيمي الذي يتعرض لشتى وفيما يتعلق باحلرم اإل
لة سلطات االحتالل أعمال احلفريات يف ساحاته، إضافة إىل رفع علم إسرائيل على سطحه، إىل مواص

 ونصب شمعدان كبير يف األعياد اليهودية.

وتناول التقرير اعتداء املستوطنين على مقام "يقين" األثري يف بلدة نعيم شرق اخلليل، 
 خطار االحتالل بمنع ترميمه.إو

أحد املساجد يف قرية دوما جنوب نابلس، وحفر خندق وأشار إىل هدم قوات االحتالل 
 متر. 400متر، وبطول حوايل  1.5متر، وبعرض حوايل  2.5بأرض وقفيه يف أريحا، بعمق حوايل 

براهيمي يواجهان بو الرب، إن املسجد األقصى واحلرم اإلأوقال وكيل وزارة األوقاف حسام 
الت االقتحام، والتهويد، من قبل اجلماعات غير مسبوق يف ظل زيادة معد إسرائيليا  تصعيدا 

 االستيطانية.

ن خطط االحتالل من شرعنة الرحالت املدرسية لألقصى، والصلوات الصامتة، أوبين 
وجملة التهديدات وحمالت التحريض تستدعي وقفة جادة وسريعة إلنقاذ األقصى واالبراهيمي، 

الفلسطينيين عن مواصلة دفاعهم عن مقدساتهم،  جراءات والقرارات اإلسرائيلية لن تثنيمؤكدا أن اإل
 مهما بلغت الهجمة اإلسرائيلية الشرسة بحق القدس واألقصى وباقي املقدسات.



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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