
 

 

 



 

 

م حول االعتداءات  2022( 8) أغسطس آب من شهر لثالثاتقرير األسبوع  

 الُمبارك المسجد األقصى الصهيونية على مدينة القدس و 

 :الُمباركالمسجد األقصى االقتحامات واالعتداءات على 
))ٍل يوم عدا يوم  الجمعة    بشتتٍلش شتتبم يوم   المستتجد األقصتتى الُمباركتستتتمر اقتحامات  

وبحماية قوات االحتالل، ومشتتارٍة المتطرنين والمستتتوطنين    والستتبت من ٍل أستتبوع((

   وعناصر االحتالل األمنية:

  الُمبارك المستتتتجد األقصتتتتى اقتحم  16/8نف   -

، حيث  المستجد األقصتى الُمبارك مستتوطنا    183

اقتحمت مجموعات من عصتابات المستتوطنين،  

المستتجد األقصتتى  ونشتتطاء جماعات لالمعبدل،  

من باب المغاربة، بحراستة مشتددم من    الُمبارك

قوات االحتالل. وعلى شتٍل مجموعات متتالية،  

 وأدوا طقوسا تلمودية علنية نيم.

مستتتتتتوطنتا  يقتحمون    157؛    17/8ربعتاء  األ -

ومخابرات االحتالل تعتل  المدرستة التنٍيية: اقتحمت مجموعات    المستجد األقصتى الُمبارك

المستتجد األقصتتى  من عصتتابات المستتتوطنين، وأنراد جماعات لالمعبدل، اليوم األربعاء،  

من بتاب المغتاربتة، بحراستتتتتة مشتتتتتددم من قوات االحتالل اّستتتتترا يل . ودن س   الُمبتارك

  الُمبارك المستتتجد األقصتتتى  ن  المستتتتوطنو

بجوالت استتفيايية، وأد  بعهتهم شتعا ر 

  المستتتجد رقية من تلمودية ن  الجهة الشتتت

ون  السياق ذاتم، اعتلت  .  الُمباركاألقصى  

عناصتر من مخابرات االحتالل اليوم ستط  

المستتجد األقصتتى  يية غرب المدرستتة التنٍ

 المستجدبشتٍل استتفي المصتلين ن    الُمبارك

، دونما اّنصاح عن سبب  الُمباركاألقصى  

 ذلك.



 

 

المستتتجد األقصتتتى  ؛ مستتتتوطنون يندون لالستتتجود الملحم ل ن  محيط   18/8الخميس  -

: أد  مستوطنون لإسرا يليونل، ما يسمى بتتتتلالسجود الملحم ل خالل اقتحامهم الُمبارك

ٍتا  لُمبتاركالمستتتتتجتد األقصتتتتتى ا نتت  وتتدنيس حرمتتم. و

مجموعات من عصتتتتتابات المستتتتتتوطنين وطلبة معا د  

  الُمبارك المستجد األقصتى  ا اقتحام تلمودية جددت صتباح  

من باب المغاربة، بحراستتة مشتتددم من قوات االحتالل. 

المستجد ونفذ المستتوطنون جوالت استتفيايية ن  محيط 

   وغادروه من جهة باب السلسلة. األقصى الُمبارك

؛ عصتابات المستتوطنين تدنس محيط باب  19/8الجمعة   -

مجلس : أد ت مجموعة من عصتتتتابات المستتتتتوطنين  ال

اّر ابية، أمس الجمعة، شتتعا ر وطقوستتا  تلمودية أمام 

ب المجلس من جهتة بتا  المستتتتتجتد األقصتتتتتى الُمبتارك

)الناظر(. ومارستتت عصتتابات المستتتوطنين العديد من 

الممارستتات االستتتفياياية ن  محيط المنطقة، بحمايةش من قوات االحتالل اّستترا يل . ومن 

لنظر أن   ذا االعتداء من طرف المستتتتوطنين ي ت  ن  يوم الجمعة، الذع يعد يوم الملفت ل

عطلة لد  الٍيان الصتتتتهيون  والمستتتتتوطنين نيم، وال يمارس المستتتتتوطنون خاللم أع  

 أنشطة.

بحماية من قوات  الُمباركالمستتتتجد األقصتتتتى مستتتتتوطنين يقتحمون   205؛  21/8األحد: -

المستجد ونشتطاء جماعات لالمعبدل،  االحتالل: اقتحم عشترات المستتوطنين لاّسترا ليينل  

، منطلقين من بتاب المغتاربتة، بحراستتتتتة مشتتتتتددم من قوات االحتالل األقصتتتتتى الُمبتارك

مستتتوطنين ن    205اّستترا يل .   بحستتب شتتبٍة )القستتطل( الفلستتطينية، نقد شتتارك 

.   الُمباركالمسجد األقصى لمحاولة إحراق   53اقتحامات اليوم الت  تتيامن مع الذٍر  التتتتت

، وأد  عدد منهم الُمباركالمستتجد األقصتتى  يايية ن  باحات  ونفذ المقتحمون جوالت استتتف

شتعا ر تلمودية بحراستة مشتددم من شترطة االحتالل. وينٍد مختصتون ن  الشت ن المقدست  

ّنشتتتال مخططات االحتالل   المستتتجد األقصتتتى الُمباركعلى هتتترورم وأ مية الرباط ن  

 تجا م.



 

 

، ونشتتطاء جماعات  مستتتوطن مقتحم  166ك  اقت  المستتجد األقصتتى الُمبار  ؛22/8ثنين  اّ -

، باقتحامات جديدم من باب المغاربة، بحراستتة المستتجد األقصتتى الُمباركلالمعبدل، حرمة  

مشتتددم من قوات االحتالل اّستترا يل . ونفذ 

المستتتجد األقصتتتى  المستتتتوطنون جوالت ن   

واستتتتمعوا لشتتتروحات حول خرانة    الُمبارك

لالمعبدل الميعوم، وأد  بعهتتتتهم شتتتتعا ر  

ة وعلنيتة نيتم،  وطقوس تلموديتة استتتتتتفياييت

قبل مغادرتم من جهة باب الستتتلستتتلة. وقدر  

  متطرنا .  130عدد م ب

ا  الثالثاءاليوم   - ؛ العشتتترات من  23/8 صتتتباح 

المستتتتجد األقصتتتتى  المستتتتتوطنين يقتحمون  

 بحماية قوات االحتاللل.  الُمبارك

، ٍشتفت مصتادر مقدستية عن مخطط  المستجد األقصتى الُمباركن  ستياق متصتل باستتهداف  -

، وبحستب الخطة المستجد األقصتى الُمباركار لالحتالل اّسترا يل  يستتهدف إهتعاف أستو

عبر مواصتلة الحفريات أستفل   الُمباركالمستجد األقصتى  يعمل االحتالل على إهتعاف ستور 

ون  محيطم، وما يتصل بهذه الحفريات من تفريغ لألتربة وصوال   الُمباركاألقصى   المسجد

، وخاصتة النقاط الت  الُمباركاألقصتى  المستجدإلى منع أع أعمال ترميم وصتيانة ألستوار 

 المستجدم، ما يجعل أستوار أو خارج  الُمباركاألقصتى   المستجدتتعرض النهيارات من داخل 

 هعيفة وآيلة للسقوط ن  أع وقت. الُمباركاألقصى 

  دم وتهويد :
ا قستتتري ا  مقدستتت  أحمد عليان على  دم منيلم؛ بلدية االحتالل تجبر ال21/8األحد   - ن     دم 

 بلدم بيت صفانا بالقدس... بحجة عدم الترخيص.



 

 

؛ عا لتان مقدستتيتان تهدمان  8/  17األربعاء  -

امنيلهمتا ل ل ن  القتدس: شتتتتترعتت  قستتتتتريت 

،  قستتتتري ا لتان مقدستتتتيتان، بهدم منيليها  عا

بهتغط من بلدية االحتالل ن  القدس، بدعو  

عتدم الترخيص. وأنتاد مراستتتتتل موقع متدينتة 

المقدستت   القدس ب ن  ستتلطات االحتالل أبلغت  

ختالتد الشتتتتتويٍ  بت ن يهتدم منيلتم ن  ح  

المستتتتجد الثورع ببلدم ستتتتلوان المطل على 

، أو تهدمم    تحت تهديد األقصتتتتى الُمبارك

ا رغم أنم محٍوم بالستتتتجن  الغ رامات البا ظة. واهتتتتطر الشتتتتويٍ  إلى  دم منيلم قستتتتر 

المنيل ، ليترٍتم االحتالل مشتتتتتردا   و وعتا لتتم بال مت و . ٍمتا أجبرت بلتديتة االحتالل 

ن  قرية شتترنات جنوب القدس  قستتري اعلى  دم جيء من منيلم  المقدستت  محمود أبو ريا 

ا بتت جيتل دت قوات االحتالل خالل   المحتلتة، قبتل انتياعتم قرار  الهتدم ثالثتة أشتتتتتهر. وصتتتتتعت 

اليومين الماهتتيين من عمليات الهدم ن  القدس، حيث  دمت، أمس الثالثاء، قاعة أنراح،  

وأجبرت مقدستتتيا  على  دم منيلم ن  بلدم العيستتتوية، و دمت منيال  آخر ن  بلدم ستتتلوان 

 .المسجد األقصى الُمباركجنوب  

عا الت مقدستية ن  أريحا:  دمت ستلطات   8دم منايل ؛ : ستلطات االحتالل ته22/8ثنيناّ -

  8االحتالل اّسترا يل ، اليوم االثنين، منايل 

عا الت مقدستية شتيدت غرب أريحا.   وقالت  

مصتتتتتادر محليتة، إن  قوات االحتالل اقتحمتت  

قريتتة التتديوك التحتتتا، غرب متتدينتتة أريحتتا،  

منايل قيد اّنشتتتتتاء لمقدستتتتتيين    8و دمت  

ٍتل  قرروا البنتاء ن  أر يحتا، وتقتدر مستتتتتاحتة 

 مترا  مربعا.   150- 130منيل ما بين  

م، مصتتادر صتتحفية:  23/8/2022الثالثاء:   -

لاالحتالل يجبر عا لة أبو الستتتعود على  دم  

 ل.األقصى الُمباركالمسجد  قاعدم منشآتها التجارية ن  ح  رأس العامود بسلوان جنوب 



 

 

 

 استيطان:
بلدية االحتالل ن  القدس المحتلة    صتتادقت 16/8ن  ستتياق المشتتاريع االستتتيطانية، ن   -

على خطت  بناء، األولى يتهتتمن مبنى استتتيطانية وطابا تجارع ن  مستتتوطنة لجفعات  

 فاريديمل، أما الثانية تتهتمن حي ا استتيطاني ا جديد  أستفل مستتوطنة لراموتل على أراهت   

قرت خطة قرية لفتا. ون  اليوم نفستتتم ٍشتتتفت مصتتتادر عبرية أن لجنة التخطيط والبناء أ

ّنشتاء ح  استتيطان  جديد على أراهت  قريت  صتوبر با ر وأم طوبا جنوب شترق القدس 

وحدم استتيطانية ن     1400المحتلة، وبحستب متخصتصتين تشتمل الخطة االستتيطانية بناء  

 المرحلة األولى، على أن تهم وحدات استيطانية أخر  ن  مراحل البناء الالحقة.

صتتتتادقت بلدية االحتالل ن  القدس، أمس اّثنين، على خطت  بناء جديدتين ّيداعهما ن    -

بنتاء مبنى استتتتتتيطتانيتة وطتابا تجتارع ن  هتتتتتاحيتة )بيتت  ٍيرم( ن     -اللجنتة اللوا يتة  

مستتتتوطنة )جفعات  فاريديم( على حدود  

الشتتتتترقيتتة  القتتدس  الخط األخهتتتتتر بين 

لغربية. وصتادقت على مخطط لبناء ح  وا

استيطان  جديد أسفل مستموطنة )رموت(  

الحتتدود  حتى  تمتتتد  لفتتتا  أراهتتتتت   على 

غربية لقرية بيت إٍستتتا شتتتمال  الجنوبية ال

القدس الشترقية المحتلة. وونا المصتادقة  

جيء من المشتتتتتاريع الخمستتتتتة الت  تم 

المصتتتتتتادقتة عليهتا ن  القتدس الغربيتة،  

قية المحتلة على وواحد ن  القدس الشتتتتر

. ويقع مخطط إنشتتاء  1967حدود التماس الفاصتتلة بين حدود النٍبة وحدود النٍستتة عام  

مبنى استتيطانية ن  المنطقة الفاصتلة حيث ستيتم إيالة حديقة ومربط للخيل ومبان  أقامها 

أحد المستتوطنين أستفل قرية بيت إٍستا شتمال غرب القدس المحتلة، قرب المحور الر يست  

، وخط ستتٍة الحديد الت  تربط القدس بتل أبيب. وحستتب القرار  443الالتفان    والشتتارع

وحدم استتيطانية متدرجة بموايام الجستر ن  قمة الجبل المقابل لقرية لفتا    270ستيتم بناء  

 التحتى.



 

 

سرا يل  ن  القدس المحتلة عن ما وصفتها بتتتلالبشر  السارمل، أعلنت بلدية االحتالل اّ -

( نهاية شتهر آب/أغستطس الحال ، قا لة إن م ستيٍون مدخال  جديدا   16بستبب انتتاح شتارع )

إلى القدس. وستتيخترق الشتتارع التهويدع الجديد جبال غرب  القدس من خالل نفقين تحت 

لى أراهت  قرية دير ياستين المهجرم.  األرض يمران تحت مستتوطنة ) ار نوف( المقامة ع

(, ما يعن  تواصتال   1وستيربط الشتارع مستتوطنات القدس الجنوبية بالشتارع الستريع رقم )

لاليدحتام المرورع أمتام المستتتتتتوطنين القتادمين إلى القتدس.    اا أٍبر وتخفيفت  استتتتتتيطتانيت  

دير ياستتتين وتجا لت بلدية االحتالل القول إن  الشتتتارع ستتتيييد عيلة ونهب قريت  لفتا و

المهجرتين، وستتتيخلا حييا  مٍانيا  مهتتتلال ، يعيي الصتتتبغة االستتتتيطانية بعيدا عن أع أثر  

 .1948للقر  الت  ُ جر أصحابها منها عام  

 أخبار متفرقة:
حول تصتاعد عمليات المقاومة ن  الهتفة الغربية والقدس المحتلتين ن  األشتهر الماهتية   -

ستتة آالف عمل مقاوم منذ بداية العام،    ((6000))، ٍشتف تقرير تنفيذ نحو2022من عام 

تنوعت ما بين عمليات إطالق النار، وإحراق المستتوطنات، وم ات نقاط المواجهة، وإلقاء  

 المفرقعات النارية، واليجاجات الحارقة، وغير ا.

رنض مقدس  لتت لأسرلةل التعليم )نرض المنها  الصهيون (، وخطوات للتصد ع لسياسة   -

 طاع التعليم .االحتالل حيال الق

احتجي االحتالل جثمانها عقب إطالق النار عليها قرب بلدم حيما شتتتمال شتتترق القدس قبل -

 م  عفانة؟  الشهيدم من   ليوم.. شهرا  وسيتسلم أ لها جثمانها ا 14

المنهتتا    - نرض  محتتاولتتة  الهتتدم :  نتتادع 

لاّسترا يل ل ن  القدس بمثابة إعالن حرب 

 على الهوية الفلسطينية.

محللون يتوقعون أن يستتتتعى االحتالل ّقامة  -

ٍنيس ن  محيط منطقتة بتاب الرحمتة، حيتث 

تنشتتتتتط الجمتاعتات الصتتتتتهيونيتة لجعتل  تذه 

المسجد المنطقة محط ا تمامها ن  اقتحامات  

 .األقصى الُمبارك

 



 

 

 قتل وإر اب:
تتابع قوات االحتالل ارتٍاب الجرا م اّر ابية ن    -

نتفت    التمتحتتتلتتتة،  قتوات   15/8التقتتتدس  أقتتتدمتتتت 

االحتالل على إطالق النار دون ستتتابا إنذار على 

وعلى رأستتم ،  محمد الشتتحامشتتاب شتتهيد الال

مباشتتترم، داخل منيلم ن  بلدم ٍفر عقب شتتتمال 

القدس المحتلة. وأوه  والد الشهيد الشحام، أن 

قوم خاصتة أطلقت النار مباشترم على رأستم، على 

أثر نت  الشتتهيد باب المنيل، وترٍتم ينيف لنحو 

دقيقة، ما ينٍد أن القوم ٍانت تخطط لتصفية   40

 الشاب.

 :المسجد األقصى الُمباركّحراق   53الذٍر  الت
ا على إح 53  - م، الذٍر   21/8/2022األحد   صتتادف:  المستتجد األقصتتى الُمباركراق عام 

أقدم   وحسب رواية االحتالل  ،1969/8/21: نف  المسجد األقصى الُمباركّحراق   53التتتت

ٍتل رو تان على   المتطرف األستتتتتترال  دنيس متاي

  المستتجد رش مادم شتتديدم االشتتتعال على جدران  

والمنبر، ومن ثم إهترام النار ن   الُمباركاألقصتى 

 ، نشتب  حريا هتخم ن الُمباركالمستجد األقصتى  

الجناح الجنوب  الشتتترق  من المصتتتلى القبل  ن  

،  الُمبارك األقصتتتتى    لمستتتتجداالجهة الجنوبية من 

ٍتامتل محتويتات تلتك المنطقتة بمتا   والتهمتت النيران 

ن  ذلك منبر صتالح الدين التاريخ ، وٍاد الحريا  

أن يصتل إلى قبة الصتخرم. ق دم رو ان للمحاٍمة،  

بحجتة أنتم مختتل    لٍن لم يلبتث أن أطلا ستتتتتراحتم

.  1995عام   ، نعاد إلى أستتتراليا حيث تون عقلي ا

يمتة إلى ردود نعتل غتاهتتتتتبتة ن  وأدت تلتك الجر

الشتارع العرب  واّستالم ، نيما لبى آالف الفلستطينيين نداء صتالم الجمعة ن  اليوم التال  



 

 

ا المظتا رات ن  مختلف  من ذاك اليوم ن  الستتتتتاحتة الختارجيتة لألقصتتتتتى، وعمتت الحقت 

 المحانظات الفلسطينية، والعواصم المختلفة.

منتمرات عديدم أقامها الٍتاب والباحثون والمفٍرون والمنستتتتستتتتات العاملة ن   ندوات و -

. وٍلها تنٍد المسجد األقصى الُمباركلمحاولة إحراق   53البلدان المختلفة، ن  ذٍر  التتتت 

 ، والعمل على تحريره.المسجد األقصى الُمباركعلى هرورم التحرك لحماية  

نظمت رابطة علماء نلستتتطين ن  الذٍر  الثالثة والخمستتتين ّحراق المستتتجد األقصتتتى   -

التحرير، بمشتتتتتارٍة    المبتارك؛ الملتقى العلمتا   الدول  الرابع تحت عنوان: الحريا يطف م

نخبة من أبري العلماء ن  الداخل والخار ، ووستط حهتور عدد ٍبير من العلماء وأستاتذم  

الجامعات ونواب المجلس التشتتتريع ، وعدد من طلبة العلم الشتتترع  والدعام والخطباء،  

 ومخاتير العا الت ووجها ها ورجاالت اّصالح.

 لٍومودور بمدينة غيم.ن  قاعة نندق ا 21/8/2021وذلك اليوم األحد 

وشتارك ن  الجلستة االنتتاحية للملتقى أ. د. نستيم ياستين ر يس رابطة علماء نلستطين، و أ. 

د. أحمد أبو حلبية ر يس الملتقى، ٍما شتتتارك بٍلمة مستتتجلة أ. خالد مشتتتعل ر يس حرٍة  

 حماس ن  الخار ، و د. إبرا يم أبو سالم النا ب المقدس .



 

 

وحو  الملتقى عدم أوراق عمل تناولت الورقة األولى الحديث عن نقد الرواية الصتتتتهيونية  

وأحقية المستتلمين بالمستتجد األقصتتى ألقا ا المستتتشتتار أ. أستتامة ستتعد، وتناولت الورقة 

ٍتات اليهوديتة التدينيتة نيتم الثتانيتة الحتديتث عن   تهويتد القتدس مظتا ره وأ تدانتم ودور الحر

ألقتا تا أ.د. صتتتتتال  الرقتب، وتنتاولتت الورقتة 

الثتالثتة الحتديتث عن العلمتاء قتادم األمتة نحو  

شتتجراوع،  ال  ستتعيد التحرير ألقا ا د. محمود

عن   الحتتتديتتتث  الرابعتتتة  الورقتتتة  وتنتتتاولتتتت 

ألتقتتتهتتتا   ودور تن  األقصتتتتتى  نت   التمترابتطتتتات 

المقتتدستتتتتيتت حلوان ،  المرابطتتة  أ.  نتتادع  ة 

وتناولت الورقة الخامستة الحديث عن اّعالم  

 ا األستتير المحرر أ. ستتالح نحو التحرير ألقا

وخلص الملتقى إلى مجموعة    ستعيد بشتارات،

 .من التوصيات

الهي تة اّستتتتتالميتة العليتا بتالقتدس ن  ذٍر   -

:  53التتتتتتت    الُمباركالمستتجد األقصتتى  محاولة  

المستجد األقصتى ستيبقى المستلمون متمستٍين ب

 الذع  و جيء من إيمانهم وعقيدتهم.  الُمبارك

لمحتاولتة    53ن  بيتانش لهتا ن  التذٍر  التتتتتتتتتت   -

إلى تحرك جاد لوقف ؛ منظمة التعاون اّستتتالم  تدعو  الُمباركالمستتتجد األقصتتتى  إحراق 

 .الُمباركالمسجد األقصى االعتداءات لاّسرا يليةل تجاه 

: لن الُمباركالمستجد األقصتى لمحاولة إحراق  53الشتي  عٍرمة صتبرع ن  الذٍر  التتتتتت   -

ولن تستتترجع الحقوق المغتصتتبة إال بالعمل والجهاد ن    الُمباركالمستتجد األقصتتى يتحرر 

 سبيل هللا.

 

 التفاعل مع القدس:
ملتقى القدس الثقان  نعاليات دورات   ن  سياق نشر المعرنة حول القدس وقهايا ا، اختتم -

علوم بيت المقدستت  المستتتو  العام، بمعدل دورتين ن  العاصتتمة األردنية عمان، ودورم  



 

 

ن  متدينتة الٍرك جنوب األردن بتالتعتاون مع نتادع اّبتداع الثقتان . وعقتدت التدورات تحتت 

ة، وتهتتمنت  شتتعار لإذا أردت الطريا ناستتتهد بالعلمل، واستتتهدنت ن ات مجتمعية مختلف

ستتاعة تدريبية، مقستتمة على مجموعة من المحاور، تشتتمل التاري  والواقع   27الدورات 

، واستتتتتهداف قطاعات القدس وغير ا. وقدم  الُمباركالمستتتتجد األقصتتتتى وتهويد القدس و

 المحاهرات نريا من المدربين من األردن، ولبنان، وترٍيا، ونلسطين.

ون أن  الرباط ن   ، ينٍدالمستجد األقصتى الُمباركباحثون مقدستيون مختصتون ن  شتنون   -

 و أنجع الطرق لحمايتم من مخططات االحتالل لتهويده.   الُمبارك  الُمباركاألقصتى   المستجد

ويرابط نيم، ٍ  يواجم  الُمباركالمسجد األقصى  ويدعون ٍل مقدس  مقتدر ألن يتواجد ن   

وتهويده. وأن العدو غير بستيط ويتدر    الُمباركاألقصتى  المستجدمحاوالت االحتالل لتفريغ  

 .المسجد األقصى الُمباركن  تهويد 

نظمت جمعية البستتان ن  بلدم   )خراريف ستلوانية( -

ن  القدس   المستجد األقصتى الُمباركستلوان جنوب  

، مهرجتان )خراريف 19/8المحتلتتة، يوم الجمعتتة  

ستتتتتلوانيتة(، والذع يهتتتتتم عدم نعتاليتات على مدار 

ٍتامتل يهتتتتتم الفرح والستتتتتعتادم ّحيتاء  اليوم.   يوم 

التراث وتعليمتم لألجيتال القتادمتة وغرس القيم ن  

نفوس األطفتال، والهتدف من إقتامتة  تذا المهرجتان  

أيهتا  رستم البهجة والسرور على أطفال ح  سلوان  

المهتددين بهتدم منتايلهم والتهجير القستتتتترع ليٍن  

 ا األمل بالمستقبل.دا ما  شعارن

مشتتتتتاريع تهويتديتة يعٍف االحتالل على بنتا هتا ن  محيط بتاب    3البتاحتث نخرع أبو ديتاب:   -

مشتاريع تهويدية استتراتيجية ٍبر ، تعٍف ستلطات  3المغاربة: ٍشتف باحث مقدست ، عن 

. وقال نخرع  المستتتجد األقصتتتى الُمباركاالحتالل، بنا ها بمحيط باب المغاربة المندع إلى 

ياب، إن  المشتتروع األول يتمثل ن  إنشتتاء در  ٍهربا   هتتخم يبدأ من باب المغاربة  أبو د

ا إلى أن صتتتتتور  1967التذع يستتتتتيطر االحتالل على مفتاتيحتم منتذ احتاللتم عتام   ، مشتتتتتير 

الحفريتات بتدأت تظهر من  نتاك. وبي ن أن  التدر  الٍهربتا   من شتتتتت نتم تستتتتتهيتل عتدد 

د ا االحتالل المستتتوطنين الواندين من باب الخليل لحا رم الشتترف بالبلدم القديمة، الت   و 



 

 

بتتتتتتتتتتلحتتارم   1967عتتام   وأطلا عليهتتا 

اليهودل. أمتا المشتتتتتروع الثتان ، يتمثتل ن  

إنشتتاء المجمع الهتتخم، وستتيشتتمل ٍنيس 

ومرٍي لتهي ة ما يستتمى بتتتتتتتلخدمة ٍهنة  

المعبتد الميعومل، وحتذر لأبو ديتابل من  

عن  يعب ر  ٍونتتم  المشتتتتتروع  خطورم  تتذا 

المستتتجد قامة المعبد الميعوم ن  تخطيط ّ

. ٍما يهتتم التجمع، متحفا   كاألقصتتى الُمبار

توراتيا  ميعوما ، إهتتانة لمٍتبة تلمودية للمستتتوطنين، ونا الباحث المقدستت . ولفت أبو 

الثالث، سيعمل على إنشاء محطة لهبوط وصعود المستوطنين أثناء   دياب إلى أن  المشروع

القديمة، وييادم عدد المقتحمين، وتستتتتهيل مهمة  استتتتتخدامهم خط القطار الهوا   بالبلدم  

اقتحام جنود االحتالل ٍذلك. وأوهتت  أبو دياب أن  الهدف من  ذه المشتتاريع؛ تغيير الوجم 

الحهتتارع بباب المغاربة، بحٍم التصتتاقم بستتاحة البراق والقصتتور األموية، هتتمن خطة 

 لصال  إقامة مراسم تهويدية. الُمباركاألقصى  المسجداقتطاع مساحات من  

 

 انتهى... 


