
 

 

 



 

 

م حول االعتداءات  2022( 6) حزيران يونيو من شهر ثاني لاتقرير األسبوع  

 الُمبارك المسجد األقصى الصهيونية على مدينة القدس و 

 الملخص:

 خالل األسبوع الماضي. الُمباركالمسجد األقصى مستوطنًا  1,691م اقتح .1

العام  مسكناً  361مسكناً ومنشأة، منها  1032قوات االحتالل هدمت حوالي  .2

 الماضي.

 نفيسة خويص لمدد تصل إلى ستة أشهر منهن: اتالمقدسي اتالمرابط عدد إبعاد .3

 وغيرهن.رائدة سعيد و

 آخر لتهويدي  تهويدمخطط و مخطط تهويدي على جبل المشارف شمال القدس .4
 القانوني. شارعي صالح الدين وشارع السلطان سليمان

مليون )شيكل( الستكمال تهويد  514بلدية االحتالل ترصد ميزانية مقدارها  .5

 .قطاع التعليم في القدس

من قبل قوات لألقصى المبارك  اقتحاماً 22 خالل شهر أيار/مايو الماضي .6

ً  50اإلبراهيمي  المسجد، فيما تم منع رفع األذان في االحتالل والمستوطنين  .وقتا

 .عملية هدم نفذها االحتالل في القدس منذ بداية هذا العام 60قرار إبعاد و 42 .7

 :الُمباركالمسجد األقصى االقتحامات واالعتداءات على 
 بشكٍل شبه يومي:  الُمباركتستمر أذرع االحتالل في اقتحاماتها للمسجد األقصى 

، الُمباركالمسللجد األقصللى اليوم الخميس، تدنيسللها حرمة    واصلللت مجموعات من المسللتوطنين، 

المسللجد األقصللى  يقتحمون  باقتحامات وجوالت اسللتفزازية بحراسللة مشللددة من قوات االحتالل.  

 غادروه من باب السلسلة. ي ، و من باب المغاربة المحتل األسير المغتصب الُمبارك



 

 

، الُمباركالمسلجد األقصلى م  اقتح مسلتوطًنا    1,691وثّقت شلبكة االقسلطلا اإلخبارية، اقتحام  -

 9  -5من األحلد الملاضلللللي حتى الخميس )

حزيران/يونيو(.  وبّينت الشلللبكة أن من بين  

توراتيللة  دينيللة  معللاهللد  طالب    المقتحمين 

حكومللة   في  ومو فون  وجنود  وضلللللبللاط 

االحتالل وأعضللللللار من برلمللان االحتالل  

إلى أن المقتحمين أدوا  "الكنيسلت". وأشلارت

صلللللواتهم وطقوسللللهم التلمودية في باحات 

األقصلللى، وباألخص عند المنطقة الشلللرقية  

وأكدت "القسطل"  قرب مصلى باب الرحمة، 

جّلل يوم األحلد )الخلامس من حزيران(، حيلُ  اقتحم   المسلللللجلد  أن أكبر علدد لالقتحلاملات سلللللُ

اةا أو مستوطًنا، تزامًنا مع احتفال المستوطنين بللل " عيد نزول التور  647 الُمباركاألقصى 

ما يسلمى بللللللاالشلفوعوتا أو ااألسلابيعا، وسلط رباط وتصلدي المصللين والمرابطات في 

المسلللجد . وتزامًنا مع ذلك، اعتدت شلللرطة االحتالل على الموجدين في باحاته ومصللللياته

والمدافعين عنه، وفرضت تشديداتها على األبواب، ومنعت عشرات الشّبان   الُمباركاألقصى  

وحاصللرت  والمصلللين من الدخول إليه، كما أغلقت المصلللى القبلي بالسللالسللل الحديدية،  

المرابطين في داخله. وقابل المرابطون والمرابطات ذلك بالتكبير، وأدار صلالة الضلحى في 

التي باتت أحد أسلللاليبهم لمواجهة االقتحامات، ورفعوا   باركالمُ المسلللجد األقصلللى سلللاحات 

 أعالم فلسطين عالًيا في وجه جنود االحتالل والمستوطنين.

اقتحم المسلللجد األقصلللى المبارك   6/ 8  األربعار -

   .ونيمقتحم صهي   255

اقتحم المسلللجد األقصلللى المبارك   6/ 9الخميس   -

 .هيونيمقتحم ص  193

اقتحم المسللللجد األقصللللى المبارك   6/  12األحد   -

 .هيونيمقتحم ص  121

اقتحم المسلللجد األقصلللى المبارك   6/  13اإلثنين   -

 .هيونيمقتحم ص  141



 

 

 استيطان:
مخطط تهويلدي على جبلل المشلللللارف شلللللملال   -

القلدس: تعتزم سللللللطلات االحتالل إقلاملة مبنى  

على شكٍل يُشبه الخوذة تهويدي استيطاني ضخم  

العسلللكرية ذات الطراز المذهب على أراضلللي 

.  جبل المشلللارف الواقعة وسلللط القدس المحتلة

، كثفت حكومة االحتالل  2022ومنذ بداية العام  

من إقرار مشللللاريعها االسللللتيطانية والتهويدية  

الكبرى في ملدينلة القلدس، والتي تجري على قلدم 

وسللا ، بهدف تغيير واقعها التاريخي والقانوني  

يطرتها على والديمغرافي، وإثبات سلليادتها وسلل 

المدينة المقدسلة. ويتضلمن المشلروع إقامة مبنى  

اسلللتيطاني ضلللخم على شلللكل خوذة عسلللكرية  

متًرا عن سلللطأل األري سللليقام على أراضلللي بلدة العيسلللاوية في جبل    35ارتفاع  مذهبة ب 

المشلارف، والتي تم االسلتيالر عليها سلابقًا لصلالأل المشلاريع االسلتيطانية والتهويدية، وسليتم  

دونًما من أراضلي العيسلاوية المصلادرة، وسليضلم عدة طوابل تشلمل   28ى مسلاحة  البنار عل

معاري وقاعات، كما سللليخصلللص جزر منه كمتحف تاريخي للعالم اليهودي "اينشلللتاين"  

لعري المورو  الخاص فيه كما يزعمون. كما سيخصص جزر آخر كللللمتحف للعصابات  

، ولعري  1948-1947امي  الصلللللهيونيلة التي ارتكبلت مجلازر بحل الفلسلللللطينيين في عل 

 35مقتنيلات وموجودات لالحتالل. ومن جلانبهلا، رصلللللدت حكوملة االحتالل مبلغلا بقيملة  

مليون دوالر( ألجل إقامة المبنى الضلللللخم، تحلت إشلللللراف بللدية    10مليون شللللليقلل )نحو  

االحتالل وعدة وزارات ومؤسللسللات احتاللية. وسلليقام المبنى على أعلى منطقة في القدس، 

مشارف، ويمكن مشاهدته من أي مكان بالمدينة، وتحديًدا البلدة القديمة والمناطل  وهي جبل ال

المحيطة بها، ومن منطقة األغوار. ويهدف االحتالل من ورار هذا المشللروع التهويدي، إلى  

تجسلليد سلليطرته على القدس، ومسللأل تاريخها وحضللارتها، ولصللرف االنتباه عن معالمها  

 ة.التاريخية اإلسالمية والعربي 



 

 

بلدية االحتالل تروج لمخطط لتهويد شلارعي صلالح الدين وشلارع السللطان سلليمان بذريعة    -

"التطوير العمراني": ذكر الموقع اإلخبلاري العبري )كول هعير( العبري إّن بللديلة االحتالل  

في القدس سللتروج لمخطط تهويدي شللرقي مدينة  

القدس يتضلمن على حد قول الموقع: تطوير البنية  

ية، وإنشللللار مناطل للجلوس، وذلك بميزانية  التحت 

مليون )شلللليكل(. ويتضللللمن المخطط    70تعادل  

أعماالً سللتغير من طابع: سللاحة شللركة الكهربار  

في شلللارع صلللالح الدين، وبنار جادة على طول  

شلارع السللطان سلليمان وشلارع األنبيار. وزعمت  

البلدية العبرية أن الهدف من التجديد هو اسللتخدام  

دينة الحالية وتحويلها إلى "مسللاحات  مسللاحات الم

مخصللللصللللة للمشللللاة، م للة وممتعة للمعيشللللة  

واألنشلللللطلة الملدنيلة". وفي المرحللة األولى من  

هربار، والتي تتضللمن تنفيذ أعمال تنمية  المشللروع التهويدي، سلليتم تجديد سللاحة شللركة الك

تحتية. عالوة بيئية، كبنار حديقة ومناطل خضللرار، باإلضللافة لزراعة أشللجار وأعمال بنية  

على ذلك، سليتم تجديد واجهات المباني واألرضليات، وتركيب أثا  خاص بالشلارع. وحسلب  

المخطط، سلليتم في المرحلة الثانية تجديد شللارعي السلللطان سللليمان واألنبيار المطلة على 

سللللور البلدة القديمة الشللللمالي، حي  سلللليتم بنار جادة على طول الطريل تربط بين جهتي  

 من إعادة تصميم ن ام المرور ووضع أشجار لت ليل المنطقة.الشارع، تتض

؛ مخطط اسلتيطاني ضلخم يسلتهدف تهويد منطقة برية القدس بالكامل بذريعة  13/6:  االثنين -

إنشللار "حديقة وطنية": كشللفت صللحيفة )إسللرائيل هاليوم( العبرية، عن مخطط اسللتيطاني  

مليون دونم بين القدس والبحر الميت. يهدف إلقامة "حديقة وطنية" على مسلاحة تبل  حوالي  

وأوضلللحت الصلللحيفة العبرية أّن هذه الخطة "أولية"، تهدف لتغيير معالم المنطقة، وجعلها  

وجهة للمتنزهين من المسلتوطنين. وعلى الرغم من أنها أولية، إال أنها ليسلت ن رية، وقد تم 

قبل القائمين عليها إليجاد شلركار بالفعل االنتهار من الخطة اإلسلتراتيجية لها، وبدأ العمل من  

في التنفيذ. وتبدأ الحديقة االسلتيطانية من مسلتوطنة )كوخاف هشلاحر(، إلى الشلمال الشلرقي  

من رام هللا، شلماالً، وتصلل إلى شلرقي تجمع )غوت عتصليون(، جنوباً، وبذلك سليسلتهدف  



 

 

بالكامل، وهي من هذا المشللروع االسللتيطاني منطقة برية القدس، أو بادية القدس التاريخية  

سللللتراتيجية في الضللللفة الغربية. وبحسللللب المخطط، ف ّن  أهم المناطل ذات األهمية الجيو 

"الحديقة االسلتيطانية" سلتضلم نحو نصلف المسلاحة المطلة على البحر الميت، وسليتم إنشلار  

لهذه  السللياسللية معلومات. وال تزال التداعيات  شللبكة مطاعم متنقلة، ومجمع فندقي، ومركز  

وفل الصلحيفة العبرية، إذ    معارضلة دولية،تلقى حي  من المتوقع أن واضلحة،  غير  وة  الخط

مع الموقفين وهو ما يتعاري  الدولتين،  أن هذه الخطوة من شلللأنها أن تضلللع حداً لمبدأ حل  

اإلشلكاليات  على المخطط لتجاوز  يسلعى القائمون  الصلحيفة،  وبحسلب  األمريكي واألوروبي.  

والبللدر  السللللليللاسللللليللة، 

 مليلة علىات عبمملارسللللل 

عللبللر   تللنللفلليلللذ  األري 

يللوملليلللة   اقللتللحلللاملللات 

للمسلللتوطنين في المكان،  

 وغيرها من النشاطات.

 

 

 إبعاد:
، لمدة سللتة أشللهر، الُمباركالمسللجد األقصللى  عن    نفيسيية خويص  المرابطة المقدسيييةإبعاد  -

، في الخامس من حزيران/يونيو الجاري، لمدة خمسة أشهرالمرابطة المقدسية رائدة سعيد  و 

عقب اعتقالهن من أمام باب األسللباط، واقتيادهن للتحقيل في أحد مراكزها. وفي ذات اليوم،  

، الذين  الُمباركالمسللللجد األقصللللى اعتدت قوات االحتالل على المرابطين والمرابطات في 

اسلتمروا بترديد الهتاف والتكبير ورفع األعالم الفلسلطينية، تزامناً مع اقتحامات المسلتوطنين  

، وأدائهم صللللوات تلمودية و"سلللجود ملحمي"، ورقص وغنار مسلللجد األقصلللى المباركلل

 استفزازي..

 أخبار متفرقة:
على راشلقي    يعتزم نواب من الصلهاينة طرح مشلروع قانون أمام "الكنيسلت" لتشلديد العقوبة -

 الحجارة الفلسطينيين.



 

 

"احتفلل أبنلار عائللة الرجبي بزفاف ابنتهم    -

الوحيدة، لبسللللوا أجمل ما لديهم، ورفعوا  

الفلسلللللطينيللة ورددوا األهللازي   األعالم 

لن   االحتالل  آليللات  أن  ُمعلنين  الوطنيللة 

تقضللللي على صللللبرهم ولن تُنهي حبهم  

افترشلللللوا أرضلللللها  لقُدسلللللهم، حتى لو 

 والتحفوا سمارها دون مأوى"..

".. عروٌس مقدسلللّية ُزفّت ربيحة الرجبي"

 من بين الركام

قوات االحتالل تعتقل األسلللير المقدسلللي  -

  المحرر محملد فيراوي، من البللدة القلديملة 

في القلدس المحتللة، بعلد أقلل من يومين  

 من اإلفراج عنه.

بللديلة االحتالل ترصلللللد ميزانيلة مقلدارهلا  -

مليون )شللليكل( السلللتكمال تهويد    514

قطاع التعليم في القدس: رصلللدت اللجنة 

مليون )شلللليكل(    514المالية التابعة لبلدية االحتالل في القدس، مؤخراً، ميزانية تقدر بنحو  

ا على قطاع التعليم في القدس الشللرقية المحتلة. وتشللمل خطة بلدية االحتالل  لتعزيز قبضللته

مشللرًوعا لبنار فصللول دراسللية ورياي أطفال في   18السللتهداف قطاع التعليم في القدس  

بلدات وأحيار المدينة ومباني عامة، وتعزيز البنية التحتية. ووفل القرار تمت المصادقة على 

مليون )شللللليكلل( لبنلار غرف صلللللفيلة في ريلاي األطفلال     310ميزانيلات إجملاليلة بقيملة  

ريلاي أطفلال في قريلة أم    6ريلاي أطفلال في أحيلار الشللللليو جراح، و   4والملدارس، منهلا  

   فصالً ابتدائياً.  18طوبا، و 

يكتشلفون وجود تشلققات في أرضليات   الُمباركجد األقصلى المسل ؛ مصللون في 10/6الجمعة   -

الروا  الغربي فيه: كشلف ُمصللون فلسلطينيون، أمس الجمعة، عن بروز تشلققات في أرضلية 

األقصلى  ، من جهة باب الحديد، الواقع في الروا  الغربي للمسلجدالُمباركالمسلجد األقصلى 

 الُمباركجد األقصلى  المسل نة إعمار . والجدير بالذكر أّن االحتالل يمنع باسلتمرار لج الُمبارك



 

 

األقصلللى المسلللجد  ترميم مصلللليات ومرافل   سدالتابعة لدائرة األوقاف االسلللالمية في الق

واعتقلال من يحلاول  توقيف  ، إضلللللافلة إلى  الُمبلارك

األقصللللى جد المسلللل إصللللالح وترميم أي موقع في 

. ويأتي هذا االكتشللاف للتشللققات في الروا  الُمبارك

الغربي لألقصللللى، بالتزامن عن ما كشللللفه عدٌد من  

المقدسللللي، والمنصللللات    المختصللللين في الشللللأن

لالسلللللتيالر على الفلسلللللطينيلة من مخطط االحتالل  

، لربطها  المبارك التسلوية الجنوبية للمسلجد األقصلى

المسللجد األقصللى  بسلللسلللة األنفا  التهويدية أسللفل  

  .الُمبارك

لبلللديللة   ،15/6ار:  الثالثلل  - تللابعللة  طواقم  اقتحمللت 

االحتالل اإلسلرائيلي في القدس المحتلة، بحراسلة قوة 

عسللكرية معززة من شللرطة، بلدة العيسللاوية وسللط  

القلدس المحتللة. وشلللللرعلت طواقم البللديلة العبريلة  

بتصللللوير شللللوارع ودهم منازل تمهيداً إلصللللدار 

 ت بالهدم.امخالفات مالية وإخطار

؛ االحتالل يحكم على الشلليو يوسللف  14/6الثالثار:  -

، بسللبب دعمه للرباط شللهراً   20الباز بالسللجن لمدة  

، والشليو في األقصلى ومن ثم تم تلفيل تهم أخرى له

علاملاً، وهو إملام   64يوسلللللف البلاز، يبل  من العمر  

العمري الكبير في مدينة   الُمباركالمسلللجد األقصلللى  

  اللد.

مقدسللياً جرار اعتدارات المسللتوطنين وقوات االحتالل   60، إصللابة أكثر من  14/6الثالثار  -

 واعتقال العشرات من المقدسيين بحج  مختلفة.، في سلوان، من بينهم أطفال

 الناشط المقدسي ناصر الهدمي.سلطات االحتالل تجدد منع السفر بحل   -

 في القدس:مؤتمر تهويدي بحضور شخصيات "إسرائيلية" متطرفة 



 

 

 ، أعملال مؤتمر )فري السللللليلادة "اإلسلللللرائيليلة" على القلدس9/6انطلقلت، يوم الخميس   -

الشللللرقية( في البؤرة االسللللتيطانية )بيت أوروت( على قمة جبل الطور، الُمطل على البلدة  

القديمة للقدس. وكانت "حركة السليادة" "اإلسلرائيلية" المتطرفة قد كشلفت عن جدول أعمال 

تهويدي المذكور، مؤكًدة أّن شللخصلليات حكومية "إسللرائيلية" كبيرة شللاركت في المؤتمر ال

االفتتاح وفي التداول في ثال  نقاط أسللاسللية تصللدرت أعمال المؤتمر. وُعقد المؤتمر تحت  

عنوان للللل)أقف على الحائط وأطالب بالسيادة(، وتصدر أعماله للعام المقبل وما أنجز وما لم  

أما القضلية الثانية مسلتقبل البلدة القديمة والوجود اليهودي فيها، ينجز واألسلباب والمعوقات،  

والمطلوب للمرحلة المقبلة من "حركة السلللليادة" لتمكين    الُمباركالمسللللجد األقصللللى  وثالثاً  

اليهود من العملل بحريلة في )جبلل البيلت( بنلار على ملا تحقل خالل العلامين المقبلين. ودعلا 

(،  حلاخلاملات من بينهم الحلاخلام )شلللللموئيلل إليلاهو 

حاخام صلفد، و)يسلرائيل غانز( الحركة للدفع نحو  

تطبيل السللليادة في شلللر  القدس المحتلة وحسلللم  

مصللللير )هار هبيت(، والذي يقصللللد به "المعبد"  

المزعوم والسلللير قدماً في مسلللار تهويده، والبنار 

على ما تم إنجازه بمسللاعدة الشللرطة واألمن الذي  

حسللب قولهم ضللرب األوقاف اإلسللالمية و"تن يم  

 المرابطين" بيد من حديد.

"والدا األسلير المقدسلي أحمد مناصلرة يحمالن ما  -

تبقى لهم من صلللور قبل ان تعتقله قوات االحتالل  

طفالً، حي  عقد مؤتمر صللحفي إليصللال وضللعه  

 ومعاناته من االحتالل"

 تقارير معلوماتية وإحصائيات:
ي تقرير ميداني له، ما  وثّل مركز أبحا  األراضللللي التابع لجمعية الدراسللللات العربية ف -

، في دليل على تصلاعد سلياسلة الهدم  2021نفذته قوات االحتالل من عمليات هدم في العام  

الممنهجلة ضلللللد المواطنين وممتلكلاتهم. وأكلد التقرير، أن قوات االحتالل هلدملت حوالي 

 954فرداً، منهم   1834مسللكناً، أدى ذلك إلى تشللريد    361مسللكناً ومنشللأة، منها    1032

بعد أن   هدًما قسلللرًيا  مسلللكناً في القدس المحتلة بهدمها بأنفسلللهم 93كما قام أصلللحاب    طفالً 



 

 

أجبرتهم بلدية االحتالل على ذلك، وسللللجلت محاف ة القدس أعلى المحاف ات تليها محاف ة  

)زراعية، تجارية، مؤسلسلاتية، خدماتية،    منشلأة مختلفة  671طوباس. كذلك، تم توثيل هدم 

من اإلنا . وأكثر    1800طفالً، و   2600فرداً منهم    5455ترفيهيلة، دينيلة( كان ينتفع منهلا  

بركسلاً كانت تأوي أكثر   216المنشلتت اسلتهدافاً بالهدم، كانت منشلتت األغنام حي  تم هدم 

بئراً أو خزاناً للمياه   93م هدم رأساً من األغنام، كذلك اآلبار الزراعية حي  ت   16,400من  

 3850طريقاً زراعياً كان ينتفع أصلحاب  12دونماً. وتم تدمير   1800كانت مصلدراً لري 

دونماً منها بشللللكل مباشللللر. وكانت أكثر المحاف ات اسللللتهدافاً في عمليات الهدم محاف ة  

ناً ومنشلأة مسلك  274مسلكناً ومنشلأة تليها محاف ة القدس تم هدم  297طوباس حي  تم هدم 

 مسكناً ومنشأة.  139و   143ثم محاف تي الخليل وبيت لحم 

عمليلة هلدم نفلذهلا االحتالل في القلدس منلذ بلدايلة    60قرار إبعلاد و   42في تقرير معلوملاتي:   -

هذا العام: تصلاعدت اعتدارات وجرائم االحتالل اإلسلرائيلي ضلد مدينة القدس المحتلة وأهلها 

قرار    42أصللللدرت سلللللطات االحتالل أكثر من  وخالل العام الجاريخالل العام الجاري، 

ومدينة القدس، واسلللتهدفت عمليات اإلبعاد الناشلللطين   الُمباركالمسلللجد األقصلللى إبعاد عن  

. وتراجعت الحركة التجارية في البلدة القديمة بالقدس، المقدسللليين والمدافعين عن األقصلللى

ز العسلللكرية التي يقيمها جيت االحتالل، لمنع أهالي الضلللفة الغربية والداخل جرار الحواج 

المحتل، لعرقلة وصلولهم إلى البلدة. وعلى صلعيد التهجير القسلري، فرضلت قوات االحتالل  

 60سللياسللات خانقة، سللعياً منها لتهجير المقدسلليين، ونفذت سلللطات االحتالل وبلديتها نحو  

 تلكات ومنشتت ومنازل المقدسيين منذ بداية العام الجاري.عملية هدم واستيالر على المم

اقتحاماً من   22قالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في تقرير لها، إنها وثقت    -

خالل شلهر أيار/مايو الماضلي، فيما تم منع رفع األذان في قبل قوات االحتالل والمسلتوطنين  

 وقتاً.  50اإلبراهيمي   المسجد

 تصريحات ومواقف:
اللدكتور محسلللللن صلللللالأل ورقلة عملل بعنوان )معلالم في مواجهلة االدعلارات    تلاذاألسللللل   قلّدم-

، الذي ن مته اللجنة العليا للقدس ووحدة القدس في الُمباركألقصلى  ا المسلجد  الصلهيونية تجاه

، من خالل ن لام  8/6/2022ديوان الرئلاسلللللة الفلسلللللطينيلة، وذللك يوم األربعلار بتلاريو  

مؤتمرات الفيلديو. وتنلاول صلللللالأل في ورقتله إثبلاتلات الملكيلة في القلدس وكلل فلسلللللطين من 

يلة، والمواثيل اللدوليلة. كملا تطر  للحل األرشللللليف العثملاني، والوثلائل البريطلانيلة واللدول



 

 

التاريخي للفلسلطينيين في أرضلهم، وأن فلسلطين أري إسلالمية. ونبه إلى تزوير الصلهاينة 

لآلثلار، وأن حفريلاتهم هي لمحلاوللة إثبلات االدعلارات اليهوديلة لروايلات توراتيلة محّرفلة، وأنله 

فة، بينما يرفي الصللللهاينة يجري تدمير ممنه  لآلثار اإلسللللالمية وغير اليهودية المكتشلللل 

المسللجد مشللاركة بعثات عالمية علمية غير يهودية في الحفريات. وأشللار صللالأل إلى ع مة  

والقدس ومكانتهما وقدسللليتهما، مؤكداً بأن العقلية الصلللهيونية هي عقلية  الُمباركاألقصلللى 

إلغائية ومنغلقة ومنعزلة واسللللتعالئية، وال تملك رسللللالة حضللللارية وال تسللللتوعب التنوع  

الف، بعكس المسلللمين الذين أثبتوا على مر العصللور من خالل سلللوكهم الحضللاري واالخت 

أنهم وحللدهم   للجميع،  الجللامع، واسلللللتيعللابهم 

  الُمبارك المسلللجد األقصلللى المؤهلون لرعاية 

 والقدس وإدارتها.

المقدسللية لمناهضللة التهويد    حذر رئيس الهيئة -

نلاصلللللر الهلدمي من االسلللللتهلانلة    األسلللللتلاذ

المسللجد األقصللى بمخططات االحتالل لتهويد  

، ودعوات الجمعيلات االسلللللتيطلانيلة  الُمبلارك

وقللال   المزعوم.  الهيطللل  المسلللللتمرة إلقللامللة 

  الُمبارك المسلجد األقصلى  الهدمي إّن اقتحامات 

هي بلاب الشلللللرور وأسلللللاس كلل بالر، وأّن  

. وأوضلأل الهدمي أّن  الُمباركالمسلجد األقصلى هار سليادته على االحتالل يسلابل الزمن إل 

ما يجري هو معركة على السيادة في القدس، بعد أن شعر االحتالل بأّنه فقد هيبته في المدينة 

 الُمباركالمسلجد األقصلى  لصلالأل الشلعب الفلسلطيني. ونبه الهدمي إلى أّن االحتالل يعتبر أن 

حسلومة طالما أنه ال يسليطر  أيقونة السليطرة والسليادة في فلسلطين، وأن سليادته لن تكون م

   المبارك. على األقصى

 

 نتهى... ا


