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املقدمة:

، بــل لــه أهمّيــة  ن ي تحتــل مكانــًة خاّصــًة عنــد المســلم�ي
المســجد الأقــى مــن المســاجد الــىت  

ي الّتاريــخ، وهــي مدينــة القــدس، مهــد 
ي واحــدٍة مــن أقــدس المــدن وأعرقهــا �ن

خاصــة، كونــه موجــوًدا �ن

، الــذي منــذ  رسائيــ�ي ي تــرزح تحــت الحتــال الإ
ن الأوىل، الــىت الأديــان، ومهاجــر الأنبيــاء، وقبلــة المســلم�ي

ــم  ــس المعال ــة إىل طم ــة، والرامي ــه الخبيث ــة وأهداف ــاه المقيت ــر نواي ــام 1967م، أظه ي ع
ــا �ن أن احتله

ــت  ــر تح ــامي، والحف س ــاري الإ ــا المعم ــويه طابعه ــال تش ــن خ ــا، م ن أزقته ــ�ي ــا وب ي ربوعه
ــامية �ن س الإ

ــر لهــم ولهيكلهــم المزعــوم  ــدل عــ� أث ــا ي يجــاد م ــة يائســة لإ ي محاول
ــارك، �ن مســجدها الأقــى المب

ــم. ــف أنحــاء العال ن مــن مختل ــح محجــاً لليهــود القادمــ�ي ــه، ويصب ــادة بنائ ع ــا، لإ فيه

رسائيليــة بحــق  فتــاء عــ� توثيــق الممارســات والنتهــاكات الإ مــن هنــا ينصــب اهتمــام دار الإ  

المســجد الأقــى المبــارك،  الرســمية منهــا،  وغــري الرســمية، ورصدهــا، مثــل الحفريــات، والقتحامات، 

ن وإبعادهــم عــن مــرى نبيهم،صــ� اللــه عليــه  ومحــاولت التفجــري والحــرق، إىل تهجــري المقدســي�ي

، وإحالهم  ن ن المجحفــة بحقهــم، بهــدف إفــراغ القــدس مــن ســكانها الأصليــ�ي وســلم، وإصــدار القوانــ�ي

بآخريــن يهــود.

ــازل  ــم التن ن حك ــ�ي ي تب
ــىت ــاوى ال ــن الفت ــد م ــطينية العدي ــاء الفلس فت ــن دار الإ ــدر ع ــد ص وق  

منهــا: ي 
الــىت المبــارك،  الأقــى  المســجد  تاجهــا  ودرة  القــدس  نــرة  عــن  والتخــاذل 

حكم زيارة القدس واملسجد األقىص تحت االحتالل  

ي الفلســطينية بعامــة، والمســجد الأقــى 
ن لــاأرا�ن الســؤال: مــا حكــم زيــارة المســلم�ي  

؟ رسائيــ�ي الإ الحتــال  يخــص  فيمــا  الحاليــة  ظروفهمــا  ظــل  ي 
�ن بخاصــة،  المبــارك 

، وعــ�  ن ف الخلــق، ســيدنا محمــد الأمــ�ي ، والصــاة والســام عــ� أرسش ن             الحمــد للــه رب العالمــ�ي

، وبعــد؛ ن آلــه وصحبــه أجمعــ�ي

ــل،  ــا بالكام ــعياً لتهويده ــدس، س ــة الق ــ� مدين ــة ع ــة الحتالي ــد الهجم ــل تصاع ــي ظ فف  

ســامية، ووضــع اليــد عــ� المســجد الأقــى المبــارك، وتدنيــس رحابــه  ومحاولــة طمــس معالمهــا الإ

انيــم التوراتيــة المزعومــة، بمشــاركة حاخامــات  ، وإقامتهــم الشــعائر والرت ن يوميــاً باقتحــام المســتوطن�ي

ي 
طــة الحتــال، لفــرض واقــع جديــد، وتمهيــداً للتقســيم الزمــا�ن ن تحــت حمايــة أفــراد رسش وقــادة سياســي�ي

ن واليهــود، إضافــة إىل التهديــد بهدمــه؛ بهــدف إقامــة  ن المســلم�ي ي للمســجد الأقــى المبــارك بــ�ي
والمــكا�ن
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ــة  ــا الســابقة بالخصــوص، المتضمن ــه، فنؤكــد عــ� فتاوين ــكل المزعــوم عــ� أنقاضــه، ل قــّدر الل الهي

ــة: ــق الآتي الحقائ

ــه،  ــه، وأروقت ــه، وقباب ــه، وأفنيت ــارك، وأســواره وأبنيت أولً: إن رحــاب المســجد الأقــى المب       

ن ل  ومصاطبــه، وأســفله وأعــاه، هــي وقــف إســامي إىل قيــام الســاعة، وهــي حــق خالــص للمســلم�ي

ي أقــى 
ــه الســور الواقــع �ن ــكل مــا دار حول ــارك اســم ل ــه أحــد، فالمســجد الأقــى المب يشــاركهم في

ــة  ــن قب ــمل كاً م ــا، ويش ــّورة بدْوره ــة، المس ــدس القديم ــة الق ــن مدين ــة م قي ــة الرش ــة الجنوبي الزاوي

ي موقــع القلــب بالنســبة إليــه، والمصــ� 
ّفــة، )ذات القبــة الذهبيــة( والموجــودِة �ن الصخــرة المرش

ــاً  ــة(، فض ــة )الِقبل ــه، ناحي ــوب من ــى الجن ــُع أق ــوداء(، والواق ــة الس ــة الرصاصي ، )ذي القب ــِ�ي الِقْب

ــجار،  ــدارس، وأش ــٍة، وم ــاب، وأروق ــاٍن، وقب ــات، ومب ن مصلي ــ�ي ــا ب ــر، م ــٍم آخ ــو )200( َمْعل ــن نح ع

ي كتابــه )الأنــس 
ومحاريــب، ومنابــر، ومــآذن، وأبــواب، وآبــار، ومكتبــات؛ يقــول مجــري الديــن الحنبــ�ي �ن

ي صــدر المســجد 
ي �ن

الجليــل(: "إّن المتعــارف عنــد النــاس، أّن الأقــى مــن جهــة الِقبلــة الجامــع المبــىن

ــا دار  ــجد مم ــع المس ــم لجمي ــى، اس ــال أن الأق ــة الح ، وحقيق ــري ــراب الكب ــرب والمح ــه المن ــذي في ال

ــة  ــرة والأروق ــة الصخ ــن قب ه، م ــري ــجد وغ ــدر المس ي ص
ــود �ن ــاء الموج ــذا البن ــإن ه ــور، ف ــه الس علي

ــِدِه  ى ِبَعْب ــِذي أرَْسَ ( قــال تعــاىل: ﴿ ُســْبَحاَن الَّ
1

هــا محدثــة، والمــراد بالأقــى مــا دار عليــه الســور")* وغري

ــَو ــُه ُه ــا ِإنَّ ــْن آيَاِتَن ــُه ِم يَ ِ ُ
ــُه ِلرن ــا َحْوَل ــِذي بَاَرْكَن َْقــَى الَّ ــِجِد اْلأ ــَراِم ِإىَل اْلَمْس ــِجِد اْلَح ــَن اْلَمْس ــًا ِم  َلْي

رساء: 1[. ﴾ ]الإ ُ ِميُع اْلَبِصري السَّ

ــة  ــه لاأم ــرره الل ــق ق ــه، ح ــة علي ــارك والولي ــى المب ــجد الأق ــ� المس ــيادة ع ــاً: إن الس ثاني  

ســامية وحدهــا، وورثتــه عــن نبيهــا عليه الصــاة والســام، وســلفها الصالح، وترعــى هذا الحــق دائرة  الإ

ســامية الأردنية. اف وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإ ي القــدس، تحــت إرسش
ســامية �ن  الأوقــاف الإ

ــزة  ــه بمعج ؛ لرتباط ن ــلم�ي ــدة المس ــن عقي ــزء م ــو ج ــارك ه ــى المب ــجد الأق ــاً: إن المس ثالث  

المقــدس  بيــت  ِقَبــل  المســلمون  فقــد صــ�  الأوىل،  ن  المســلم�ي قبلــة  وهــو  والمعــراج،  رساء  الإ

ــه  ــت الل ــاىل إىل بي ــه تع ــر الل ــوا بأم ــم تحول ــورة، ث ــة المن ــرة إىل المدين ــد الهج ــهراً بع ــرش ش ــتة ع س

ــا،  ــًة تَرَْضاَه ــَك ِقْبَل ــَماِء َفَلُنَولُِّينَّ ي اْلسَّ ِ
ــَك �ن ــَب َوْجِه ــَرى تََقلُّ ــْد نَ ي مكــة المكرمــة، قــال تعــاىل: ﴿َق

الحــرام �ن

.]144 ]البقــرة:  َشــطْرَه﴾  ُوُجوَهُكــم  َفَولُّــواْ  ُكْنُتــم  َوَحْيُثَمــا  اْلَحــَراِم  اْلَمْســِجِد  َشــطَْر  َوْجَهــَك   َفــَولِّ 

 

* الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: 1 /20.
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ــه  ــه علي ــ� الل ، ص ي ــىب ــا الن ــد دع ؛ فق ن ــلم�ي ــادة المس ــط بعب ــارك مرتب ــى المب ــجد الأق ــاً: إن المس رابع

وســلم، إىل شــد الرحــال إليــه، فقــال: »َل تَُشــدُّ الرَِّحــاُل، ِإلَّ ِإىَل ثََاثـَـِة َمَســاِجَد: َمْســِجِد اْلَحَراِم، َوَمْســِجِد 

.)
2

َْقــَى«)* اْلَمِديَنــِة، َواْلَمْســِجِد اْلأ

ــه العزيــز، وأرسى إليهــا برســوله المصطفــى،  ي كتاب
ن أرض باركهــا اللــه �ن خامســاً: إن فلســط�ي  

ى ِبَعْبــِدِه َلْيــًا ِمــَن  ــِذي أرَْسَ صــ� اللــه عليــه وســلم، وأخــرب اللــه عــن ذلــك، فقــال تعــاىل:﴿ ُســْبَحاَن الَّ

 ﴾ ُ ــِميُع اْلَبِصــري يـَـُه ِمــْن آيَاِتَنــا ِإنَّــُه ُهــَو السَّ ِ ُ
َْقــَى الَّــِذي بَاَرْكَنــا َحْوَلــُه ِلرن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإىَل اْلَمْســِجِد اْلأ

ــاء: 71[. ﴾ ]الأنبي َ ن ــ�ي ــا ِلْلَعاَلِم ــا ِفيَه ي بَاَرْكَن ِ
ــىت ــا ِإىَل اْلأَرِْض الَّ ــاُه َوُلوطً ْيَن ــاىل: ﴿َونَجَّ ــال تع رساء: 1[، وق ]الإ

ــة،  ــر هــذه الأرض المبارك ســامية أن تعمــل جهدهــا لتحري ــة الإ ــات الأم ــرز واجب وإن مــن أب  

ومســجدها الأقــى، حــىت تكــون مفتوحــة لمــن يشــد الرحــال إليهــا، ابتغــاء رضــوان اللــه وثوابــه، ومــن 

ي ظــل الحريــة والأمــان، 
ي ظــل الحتــال يختلــف عنــه �ن

المؤكــد أن شــد الرحــال إىل المســجد الأقــى �ن

فــإذا أدرك المســلمون مــدى مســؤوليتهم وواجبهــم نحــو الأرض الفلســطينية والقــدس ومقدســاتها، 

ــة: ــة الآتي عي ــط الرش ــار الضواب ي إط
ــا، �ن ــن زيارته ــاً م ع ــع رسش ــا يمن ــد م ــا يوج ف

 1. رفض تكريس الوضع الحتاىلي لاأرض الفلسطينية والقدس والمسجد الأقى المبارك.

ن مــع الحتــال، الــذي  ي مصلحــة تطبيــع عاقــات المســلم�ي
 2. تجنــب التعاطــي مــع أي إجــراء يصــب �ن

يــأرس أرضنــا وشــعبنا وقدســنا وأقصانــا.

ي تتوىل المسؤولية عن زيارات الأرض المحتلة.
 3. التنسيق مع الجهات الفلسطينية المسؤولة، الىت

ســامية، ورفضــاً لاحتــال،    4. أن تكــون الزيــارة لــاأرض الفلســطينية تأكيــداً عــ� هويتهــا العربيــة والإ

ن فيهــا عــ� الصمــود حــىت التحريــر. وعونــاً للمرابطــ�ي

، وخارجهــا إىل وجــوب شــد الرحــال إىل  ن ونختــم بدعــوة كل مــن يســتطيع مــن أبنــاء فلســط�ي  

ي رحابــه، إىل 
ن �ن ن المرابطــ�ي عمــاره، والصــاة فيــه، وتكثــري ســواد المســلم�ي المســجد الأقــى المبــارك؛ لإ

ــولً. ــراً كان مفع ــه أم ي الل
ــىن أن يق

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل      

  

ي مسجد مكة والمدينة.
*  صحيح البخاري، أبواب التطوع، باب فضل الصاة �ن
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ن اليهــود، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك،  ات مــن المســتوطن�ي العــرش
تحــت حمايــة مشــددة مــن قــوات الحتــال.

1 /1 /2017 م

اً مــن اليهــود  ن اليهود،ضمــت عــدداً كبــري • مجموعــات مــن المســتوطن�ي
ن »الحريديــم«، بلباســهم التلمــودي،  تقتحــم ســاحات المســجد  متــ�ي ن المرت
ــن  ــددة م ــة مش ــط حراس ــاب المغاربة،وس ــة ب ــن جه ــارك، م ــى المب الأق

ــة. ــال الخاص ــوات الحت ق
رسائيليــة تخــ�ي ســبيل الشــاب المقــدسي عــز الديــن مصبــاح أبو  طــة الإ • الرش
بعاد عن المســجد الأقى المبارك لمدة شــهرين. ط الإ  صبيــح )19 عامــاً(، برش

8 /1 /2017 م

ن اليهــود، تقتحــم ســاحات المســجد الأقــى  • مجموعــات مــن المســتوطن�ي
ي المســجد 

ــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية �ن ــاب المغارب ــة ب ــارك مــن جه المب
الأقــى المبــارك، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

10 /1 /2017 م

• )35( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية فيــه، وســط حراســة مشــددة 

رسائيــ�ي الخاصــة. مــن قــوات الحتــال الإ
طــة الحتــال المتمركــزة عــ� بوابــات الحــرم القــدسي تحتجــز الهويــات  • رسش

الشــخصية للنســاء خــال دخولهــن المســجد الأقــى.

15 /1 /2017 م

ن اليهــود تقتحــم ســاحات المســجد الأقــى  • مجموعــات مــن المســتوطن�ي
ي المســجد 

المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية �ن
الأقــى المبــارك، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

19 /1 /2017 م

؛  ن مــن منطلــق حمــل الأمانــة، ومســؤولية رصــد العتــداءات عــ� درة تــاج فلســط�ي  

ي تبقــى قائمــة عــ� 
ن أيــدي طائفــة الحــّق الــىت المســجد الأقــى المبــارك، نضــع بــ�ي

 ّ ــىت ــا ح ــن خذله ــا، ول م ــن خالفه ــا م ّه ــرًة، ل يرن ــا، ظاه ــرًة لعدّوه ــاىل، قاه ــه تع ــر الل أم

ــى  ــجد الأق ــا  المس ــرض له ي يتع
ــىت ــاكات ال ــرز النته ــك، أب ــي كذل ــه، وه ــر الل ــا ن يأتيه

ن 1 /1 /2017م  ة مــا بــ�ي ي مدينــة القــدس، وذلــك خــال الفــرت
 المبــارك ورواده وقاطــىن

: ي
وحىت 31 /12 /2018م، موزعة حسب تاريخ وقوع النتهاك، وذلك ع� النحو الآ�ت
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ــود  ــن اليه اً م ــري ــدداً كب ــت ع ــود، ضم ن اليه ــتوطن�ي ــن المس ــات م • مجموع
ــم«، بلباســهم التلمــودي، تقتحــم ســاحات المســجد  ن »الحريدي ــ�ي مت ن المرت
ــة،  وســط حراســة مشــددة مــن  ــاب المغارب ــارك، مــن جهــة ب الأقــى المب

ــة. ــال الخاص ــوات الحت ق

22 /1 /2017 م

ن اليهــود تقتحــم المســجد الأقــى المبــارك،  • مجموعــات مــن المســتوطن�ي
ــة  ــط حراس ــه، وس ــتفزازية في ــولت اس ــذ ج ــة، وتنف ــاب المغارب ــة ب ــن جه م

رسائيــ�ي الخاصــة. مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ
ــة  ــن فئ ن م ــ�ي ــق المصل ــددة بح ــا المش ــل إجراءاته ــال تواص ــوات الحت • ق
ــجد  ــم إىل المس ــال دخوله ــخصية، خ ــم الش ــز  بطاقاته ــبان، وتحتج الش

ــارك. ــى المب الأق

23 /1 /2017 م

ن اليهــود تقتحــم المســجد الأقــى المبــارك،  • مجموعــات مــن المســتوطن�ي
ــة  ــط حراس ــه، وس ــتفزازية في ــولت اس ــذ ج ــة، وتنف ــاب المغارب ــة ب ــن جه م

رسائيــ�ي الخاصــة. مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ

24 /1 /2017 م

الأقــى  المســجد  يقتحمــون  يهــودي  مســتوطن   )100( مــن  أكــرش   •
ة  صغــري مجموعــات  عــرب  المغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن  المبــارك، 
طقوســاً،  ويــؤدون  فيــه،  اســتفزازية  جــولت  وينفــذون  ومتتاليــة، 
وســط  المبــارك،  الأقــى  المســجد  ي 

�ن هــا،  وغري تلموديــة  وشــعائر 
الخاصــة. رسائيــ�ي  الإ الحتــال  قــوات  مــن  مشــددة   حراســة 
ــد ســكة  ــط أوىلي لتمدي ــدأ بتخطي ــل” تب ــة قطــارات إرسائي ك • مــا تســمى “برش
ــدة  ي البل

اق �ن ــرب ــط ال ــىت حائ ــدس ح ــب – الق ــل أبي ــت الأرض، ت ــد تح حدي
ــدس. ــة بالق القديم

25 /1 /2017 م

المســجد  تقتحــم  اليهــود  ن  المســتوطن�ي مــن  مجموعــات   •
وســط  المغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن  المبــارك،  الأقــى 
الخاصــة. رسائيــ�ي  الإ الحتــال  قــوات  مــن  مشــددة   حراســة 
ن يــؤدون بلباســهم التلمــودي  متــ�ي ن ن اليهــود المرت • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ي منطقــة بــاب الرحمــة المعروفــة باســم 

التقليــدي طقوســاً تلموديــة �ن
ــى  ــجد الأق ي المس

ي �ن
ــروا�ن ــ� الم ــباط والمص ــاب الأس ن ب ــ�ي ــرش«، ب »الح

ــال. ــوات الحت ــن ق ــززة م ــة مع ــارك، بحماي المب

26 /1 /2017 م
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ن اليهــود يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك،  ات مــن المســتوطن�ي • العــرش
ــال  ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــط حراس ــة، وس ــاب المغارب ــة ب ــن جه م

ــة. ــ�ي الخاص رسائي الإ

29 /1 /2017 م

ــارك،  ــى المب ــجد الأق ــون المس ــاً يقتحم ــتوطناً يهودي ــن )60( مس ــرش م • أك
ة ومتتاليــة، معظمهــم مــن  مــن جهــة بــاب المغاربــة، عــرب مجموعــات صغــري
ن دينيــاً  »الحريديــم«، وينفــذون جــولت اســتفزازية فيــه، ويــؤدون  متــ�ي ن المرت
هــا، قــرب مطلــع صحــن مســجد قبــة  طقوســاً، وشــعائر تلموديــة وغري
رسائيــ�ي الخاصــة. الصخــرة، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ
عــن  تكشــف  حــي«،  نحمــان   « الســتيطانية  بالجمعيــة  تســمى  مــا   •
ــة  ــة الجنوبي ي المنطق

ــه �ن ــل علي ــاري العم ــاق الج ــد الأنف ــاح أح ــرب افتت ق
ــة،  ــاب المغارب ــن ب ــافة )200م( م ــ� مس ــارك، ع ــى المب ــجد الأق للمس
ــراس  ــد ح ــث أك اق، حي ــرب ــط ال ــرب حائ ــوب غ ــة جن ــور الأموي ــن القص وم
المســجد الأقــى المبــارك أن  رافعــة إرسائيليــة ضخمــة تقــف خــارج 
ــذ  اب من ــرت ــن ال ة م ــري ــات كب ــراج كمي ــاً بإخ ــوم يومي ــة، وتق ــور الأموي القص
ي المســجد الأقــى المبــارك.

 أكــرش مــن )3( أشــهر جنــوب المســجد القبــ�ي �ن
ــرار  ــن ق ــر ع ــع الحظ ــرر رف ــت تق ي الكنيس

ــات �ن ــة الأخاقي ــمى بلجن ــا تس • م
منــع أعضــاء الكنيســت مــن اقتحــام المســجد الأقــى المبــارك، واتخــذت 
ــودا  ــرف “يه ــت المتط ــو الكنيس ــه عض ــدم  ب ــب تق ــد طل ــرار بع ــة الق اللجن

ــك”. غلي

31 /1 /2017 م

• )26( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ــ�ي  رسائي ــال الإ ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــط حراس ــة، وس ــاب المغارب ب

ــة. الخاص
بعــاد عــن المســجد  ط الإ ــة تفــرج عــن )3 (شــبان، بــرش رسائيلي طــة الإ • الرش
الأقــى المبــارك مــدة )6( أشــهر، كمــا فرضــت عــ� بعضهــم دفــع كفالــة 

ــا )1000( شــيكل. ــة قيمته مالي

2 /2 /2017 م
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• )20( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ــ�ي  رسائي ــال الإ ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــط حراس ــة، وس ــاب المغارب ب
ي منطقــة بــاب الرحمــة 

الخاصــة، وحــاول عــدد منهــم أداء طقــوس تلموديــة �ن
ي الأقــى.

ي �ن
ــاب الأســباط والمصــ� المــروا�ن ن ب ــ�ي »الحــرش«، ب

5 /2 /2017 م

ــارك،  ن اليهــود تقتحــم المســجد الأقــى المب • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ة ومتتاليــة، وتنفــذ جــولت  مــن جهــة بــاب المغاربــة، عــرب مجموعــات صغــري
ــع  ــرب مطل ــا ق ه ــة وغري ــعائر تلمودي ــاً وش ــؤدي طقوس ــه، وت ــتفزازية في اس
صحــن مســجد قبــة الصخــرة، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال 

ــ�ي الخاصــة. رسائي الإ

6 /2 /2017 م

ــارك،  ن اليهــود تقتحــم المســجد الأقــى المب • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ــه، وســط  ــة في ــؤدي طقوســاً وشــعائر تلمودي ــة، وت ــاب المغارب مــن جهــة ب

ــ�ي الخاصــة. رسائي ــال الإ حراســة مشــددة مــن قــوات الحت
رسائيليــة تعتقــل أحــد حــراس المســجد الأقــى المبــارك مــن  طــة الإ • الرش
 مــكان عملــه، وتوقعــه عــ� قرار إبعــاده عــن البلدة القديمــة لمــدة )15( يوماً.

7 /2 /2017 م

ــارك،  ن اليهــود تقتحــم المســجد الأقــى المب • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
مــن جهــة بــاب المغاربــة، وتــؤدي طقوســاً، وشــعائر تلموديــة فيــه، وســط 

رسائيــ�ي الخاصــة. حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ

8 /2 /2017 م

• )20( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ــة  ــط حراس ــه، وس ــة في ــعائر تلمودي ــاً وش ــؤدون طقوس ــة،  وي ــاب المغارب ب

ــ�ي الخاصــة. رسائي ــال الإ مشــددة مــن قــوات الحت
• الســلطات الحتاليــة تفتتــح مســاراً جديــداً أطلقــت عليــه اســم » مطاهــر 
الهيكل-المغطــس«، عــ� أرض القصــور الأمويــة التاريخيــة، والوقفيــة، 

ــارك. ــى المب ــجد الأق ــوب المس جن

9 /2 /2017 م
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ــال،  ــود الحت ــن جن ــززة م ــوة مع ــها ق ن تحرس ــتوطن�ي ــن المس ــة م • مجموع
ن ببلــدة ســلوان، جنــوب المســجد الأقــى المبــارك،  تقتحــم حــوش قراعــ�ي
، وحظائــر  ن وتضــع يدهــا عــ� غرفــة مملوكــة للمقــدسي عــارف قراعــ�ي

ــه. ــود إىل عائلت ي تع
ــواسش للم

10 /2 /2017 م

ــارك،  ن اليهــود تقتحــم المســجد الأقــى المب • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ــه، وســط  ــة في ــؤدي طقوســاً وشــعائر تلمودي ــة، وت ــاب المغارب مــن جهــة ب

ــ�ي الخاصــة. رسائي ــال الإ حراســة مشــددة مــن قــوات الحت
ن مــن  ــ�ي ــال تواصــل فــرض إجراءاتهــا المشــددة بحــق المصل • قــوات الحت
ي الشــباب والنســاء، وتحتجــز بطاقاتهــم عــ� بوابــات المســجد الأقى، 

فئــىت
. ن خــال اقتحامــات المســتوطن�ي

ة(،  طــة الحتــال تحــاول إدخــال غرفــة متنقلة مــن الألمنيــوم )مظلــة كبري • رسش
ــواب المســجد. ــاب الأســباط، أحــد أب ــارك عــرب ب  إىل المســجد الأقــى المب

12 /2 /2017 م

ــارك،  ن اليهــود تقتحــم المســجد الأقــى المب • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
حــاً عــن الهيــكل المزعــوم  وتــؤدي طقوســاً وشــعائر تلموديــة فيــه، وتتلقــى رسش
مــن قبــل مرشــدين وحاخامــات، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال 

رسائيــ�ي الخاصــة. الإ
ــوم  ــن الألمني ــة م ــة متنقل ــال غرف ــا إدخ ــاود محاولته ــال تع ــة الحت ط • رسش
ــد  ــباط، أح ــاب الأس ــرب ب ــارك ع ــى المب ــجد الأق ة( إىل المس ــري ــة كب )مظل

ــجد. ــواب المس أب

13 /2 /2017 م

ــال”، “المتطــرف جلعــاد أردان”،  ــة الحت ي حكوم
ــر الأمــن الداخــ�ي �ن • “وزي

يدعــي خــال كلمــة لــه أن »المســجد الأقــى لليهــود فقــط«.

14 /2 /2017 م

• )20( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
بــاب المغاربــة، ويــؤدون طقوســاً وشــعائر تلموديــة فيــه، وينفــذون جــولت 
رسائيــ�ي  ي أرجائــه، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ

اســتفزازية �ن
الخاصــة.

19 /2 /2017 م
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رسائيــ�ي الســابق، يقــود  • المتطــرف “موشــيه فيغلــن”، عضــو الكنيســت الإ
للمســجد  ن  المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  لمجموعــة  اقتحامــات جديــدة 
ي أرجاء المســجد، 

الأقــى المبــارك، وينفــذون جــولت اســتفزازية مشــبوهة �ن
ــال. بحراســة مشــددة مــن قــوات الحت

20 /2 /2017 م

ن اليهــود، وعنــارص مــن مخابــرات الحتــال  • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
المبــارك،  الأقــى  المســجد  يقتحمــون  العســكري،  بزيهــم  وجنــوده 
ي أرجائــه، بحراســة معــززة ومشــددة مــن قــوات 

وينفــذون جــولت مشــبوهة �ن
ــة. ــال الخاص الحت

21 /2 /2017 م

ن اليهــود، تقتحــم المســجد الأقــى المبــارك،  • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ة ومتتاليــة، ضمــت عــدداً  مــن جهــة بــاب المغاربــة، عــرب مجموعــات صغــري
ن بلباســهم التلمــودي التقليــدي، وســط حراســة مشــددة  مــن غــاة المتطرفــ�ي

رسائيــ�ي الخاصــة. مــن قــوات الحتــال الإ
ــ�ي  ــن الداخ ــر الأم ــكل«، وزي ــات الهي ــاف منظم ــمى » بائت ــا يس ــب م • طال
ن باقتحــام  رسائيــ�ي المتطــرف “جلعــاد أردان”، بالســماح للمســتوطن�ي الإ
ــود  ــماه »بالوج ــا س ــز م ــبت، لتعزي ــام الس ــارك أي ــى المب ــجد الأق المس

ــبوع«. ــدار الأس ــ� م ــه ع ــودي في اليه

22 /2 /2017 م

ن اليهــود، تقتحــم المســجد الأقــى المبــارك،  • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ة ومتتاليــة، ضمــت عــدداً  مــن جهــة بــاب المغاربــة، عــرب مجموعــات صغــري
ن بلباســهم التلمــودي التقليــدي، وســط حراســة مشــددة  مــن غــاة المتطرفــ�ي

رسائيــ�ي الخاصــة. مــن قــوات الحتــال الإ

23 /2 /2017 م

• وقــوع انهيــارات أرضيــة جنــوب المســجد الأقــى المبــارك، بســبب 
اف  ي تديرهــا الجمعيــات الســتيطانية، بــإرسش

الحفريــات المتواصلــة الــىت
ســلطات الحتــال ودعمهــا، لشــق أنفــاق متعــددة باتجــاه المســجد الأقى، 
ــة  ــم العربي ــس المعال ــة، لطم ــة المحيط اق، والمنطق ــرب ــط ال ــة حائ وباح
ســامية، ولخدمــة روايــة الهيــكل المزعــوم، والروايــات التلموديــة الزائفــة.  الإ
• )158( مســتوطناً متطرفــاً  يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
بــاب المغاربــة، ويــؤدون طقوســاً وشــعائر تلموديــة فيــه، وينفــذون جــولت 
رسائيــ�ي  ي أرجائــه، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ

اســتفزازية �ن
الخاصــة.

26 /2 /2017 م
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رسائيليــة تزعــم بــأن المســجد الأقــى المبــارك  • محكمــة »الصلــح« الإ
ــق لأي كان  ــا ل يح ــه، فيم ــاة في ــم الص ــق له ــود، ويح ــدس لليه ــكان مق م
منعهــم مــن الوصــول للســاحات، والصعــود إىل مــا ســمته »بجبــل الهيــكل«، 
ــول  ــود بدخ ــمح لليه ــه سيس ــ�ي أن رسائي ــ�ي الإ ــن الداخ ــر الأم ــا رصح وزي كم

ــامية. س ــاد الإ ــان والأعي ي رمض
ــى �ن ــجد الأق المس

ن اليهــود، تقتحــم المســجد الأقــى المبــارك،  • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ــة فيــه، وتنفــذ  ــاب المغاربــة، وتــؤدي طقوســاً وشــعائر تلمودي مــن جهــة ب
ي أرجائــه، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال 

جــولت اســتفزازية �ن
ــة. ــ�ي الخاص رسائي الإ

27 /2 /2017 م

، وعــدد مــن  ن ــ�ي رسائيلي ــار الإ اء الآث ــاً، و)3( مــن خــرب • )69( مســتوطناً يهودي
ــن  ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــون المس ــال، يقتحم ــرات الحت ــارص مخاب عن
ة ومتتاليــة، وينفــذون جــولت  جهــة بــاب المغاربــة، عــرب مجموعــات صغــري
ي أرجائــه، وســط 

اســتفزازية فيــه، ويــؤدون طقوســاً، وشــعائر تلموديــة �ن
ــة. ــ�ي الخاص رسائي ــال الإ ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش حراس

28 /2 /2017 م

• )56( طالبــاً مــن »منظمــة طــاب لأجــل الهيــكل« الســتيطانية، و)42( 
بلباســهم التلمــودي، و)3( عنــارص مــن مخابــرات الحتــال،  مســتوطناً 
يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، عــرب 
ــط  ــه، وس ــتفزازية في ــولت اس ــذون ج ــة، وينف ة ومتتالي ــري ــات صغ مجموع

رسائيــ�ي الخاصــة. حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ
وط القاســية عــ� رئيــس هيئــة  رسائيليــة تفــرض عــدداً مــن الــرش طــة الإ • الرش
فــراج عنــه مــن  يــف، “يوســف مخيمــر”، مقابــل الإ ي القــدس الرش

ن �ن المرابطــ�ي
طت  ــرت ــث اش داري، حي ــال الإ ــه إىل العتق ــدم تحويل ــكوبية، وع ــجن المس س
ي القــدس، وعــن 

إبعــاده عــن المســجد الأقــى المبــارك، والبلــدة القديمــة �ن
الضفــة الغربية لمدة )6( أشــهر، والمنع من الســفر، إضافــة إىل احتجاز وثائق 
ة أيــام، ودفع غرامــة مالية. ىلي لمدة عرش ن طــة، والحبس المــرن  ســفره لــدى الرش

1 /3 /2017 م
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• )50( مســتوطناً يهوديــاً، و)50( عنــراً مــن مخابــرات الحتــال، يقتحمــون 
ــات  ــرب مجموع ــة، ع ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م ــى المب ــجد الأق المس
ة متتاليــة، ويقومــون بجــولت اســتفزازية بأرجــاء المســجد، واســتمع  صغــري
وحــات حــول »أســطورة الهيــكل المزعوم« مكان المســجد  المقتحمــون إىل رسش
رسائيــ�ي  الأقــى المبــارك، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ

الخاصــة.

2 /3 /2017 م

ن اليهــود، تقتحــم المســجد الأقــى المبــارك،  • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ــؤدي  ــه، وت ي أرجائ

ــتفزازية �ن ــولت اس ــذ ج ــة، وتنف ــاب المغارب ــة ب ــن جه م
ي منطقــة بــاب 

طقوســاً وشــعائر تلموديــة فيــه، وتنــادي بهتافــات عنريــة، �ن
ي 

ي �ن
ن بــاب الأســباط والمص� المــروا�ن الرحمــة المعروفــة باســم »الحــرش« ب�ي

رسائيــ�ي  المســجد الأقــى، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ
الخاصــة.

5 /3 /2017 م

ي لجنــة إعمــار 
ن �ن رسائيليــة تمنــع المهنــدس المقيــم، وموظفــ�ي طــة الإ • الرش

ي 
المســجد الأقــى المبــارك، مــن اســتبدال أحــد أبــواب الجامــع القبــ�ي  �ن

المســجد القــى المبــارك، وتعتقلهــم لســاعات عــدة.
ن اليهــود، تقتحــم المســجد الأقــى المبــارك،  • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ي أرجائــه، وســط 

مــن جهــة بــاب المغاربــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية �ن
ــة. ــ�ي الخاص رسائي ــال الإ ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش حراس

ة بــاب الرحمــة  • قــوات الحتــال تفــرض حصــاراً عســكرياً مشــدداً عــ� مقــرب
الماصقــة لجــدار المســجد الأقــى المبــارك، وتمنــع عائلــة مقدســية مــن 

فتــح أحــد القبــور تمهيــداً لدفــن ميــت مــن أفرادهــا فيــه.

8 /3 /2017 م

الأقــى  المســجد  يقتحمــون  اليهــود  مــن  أكــرش مــن )70( مســتوطناً   •
ــه،  ــتفزازية في ــولت اس ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م المب
وحــات حــول  ي أروقتــه وأرجائــه، ويســتمعون لرش

ويــؤدون طقوســاً تلموديــة �ن
الهيــكل المزعــوم، وذلــك عــرب خرائــط مرفقــة وضــع فيهــا الهيــكل المزعــوم 
مــكان المســجد الأقــى المبــارك، وذلــك وســط حراســة مشــددة مــن قــوات 

ــة. ــ�ي الخاص رسائي ــال الإ الحت

9 /3 /2017 م
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ــرران  ــن”، يق ــف إلكاي ــف وزئي ي ريغي ــري ــال، “م ــة الحت ي حكوم
ــران �ن • الوزي

ــل  ــنوية تص ــة س اني ن ــكل« بمري ــل الهي ــدوق إرث جب ــمى »صن ــا يس ــيس م تأس
ــد المســجد الأقــى  ــع مخطــط تهوي ي شــيكل، بهــدف تري

ــو�ن إىل نحــو ملي
ف بــأي  المبــارك، وجــاء قرارهمــا هــذا عقــب قــرار اليونيســكو الــذي ل يعــرت

ــارك.  ــى المب ــجد الأق ــود بالمس ــة  لليه صل
ــارك،  ن اليهــود تقتحــم المســجد الأقــى المب • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ي أرجائــه، تزامنــاً مــع 

مــن جهــة بــاب المغاربــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية �ن
دعــوات مــا تســمى  »بمنظمــات لأجــل الهيــكل« الســتيطانية المتطرفــة 
ي اقتحامــات جماعيــة للمســجد الأقــى، 

أنصارهــا إىل المشــاركة الواســعة �ن
مــع بــدء عيــد المســاخر اليهــودي، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات 

ــة. ــ�ي الخاص رسائي ــال الإ الحت
• قــوات الحتــال الخاصــة تمنــع حــارس المســجد الأقــى المبــارك، 

“عرفــات نجيــب”، مــن دخــول المســجد لمزاولــة عملــه.

13 /3 /2017 م

ــاً  ــود اقتحام ــن«،  يق ــيه فيغل ــال » موش ــان الحت ي برلم
ــابق �ن ــب الس • النائ

اســتفزازياً جديــداً للمســجد الأقــى المبــارك، عــ� رأس مجموعــة مــن غــاة 
ــوم  ــكل المزع ــول الهي ــه ح ــات لمرافقي وح ــدم رسش ــود، وق ن اليه ــ�ي المتطرف
ــال  ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــارك، بحماي ــى المب ــجد الأق ــكان المس م

ــة. الخاص
ن اقتحامها للمســجد الأقى  ي وقــت لحــق، جــددت عصابــات المســتوطن�ي

• �ن
ة مــن بــاب المغاربــة، ونفــذت جولت مشــبوهة  المبــارك، بمجموعــات صغــري

ي أرجائــه، بحمايــة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.
�ن

16 /3 /2017 م

ــة وتعليــم« الحتــال،  • نحــو )60( مســتوطناً متطرفــاً، نصفهــم مــن »تربي
يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون 
ــه،  ــه وأرجائ ي أروقت

ــة �ن ــاً تلمودي ــؤدون طقوس ــه، وي ــتفزازية في ــولت اس ج
وحــات حــول الهيــكل المزعــوم، بحمايــة مشــددة مــن قــوات  ويســتمعون لرش

الحتــال الخاصــة.

20 /3 /2017 م
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طــة الحتــال الخاصــة تعتقــل طالبــاً مــن مدرســة ثانويــة الأقــى  • رسش
عيــة، داخــل المســجد الأقــى المبــارك، وتقتــاده إىل أحــد مراكــز  الرش

ي المدينــة المقدســة.
التحقيــق والتوقيــف �ن

• ســلطات الحتــال تخــ�ي ســبيل حــارس المســجد الأقــى المبــارك، “زيــن 
ــه بالقــرب مــن  ــكان عمل ــام عــن م ــة أي ط إبعــاده لمــدة ثاث ــرش الماجــد”، ب

مســجد قبــة الصخــرة، بعــد أن اعتقلتــه منــه.
ــارك،  ن اليهــود تقتحــم المســجد الأقــى المب • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ي أرجائــه، وســط 

مــن جهــة بــاب المغاربــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية �ن
ــة. ــ�ي الخاص رسائي ــال الإ ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش حراس

23 /3 /2017 م

طــة الحتــال، يقتحمــون ســاحات المســجد الأقــى  • عــدد مــن عنــارص رسش
المبــارك، بحجــة البحــث عــن شــبان.

ن الشــبان مــن الدخــول إىل  طــة الحتــال يمنعــون المصلــ�ي • عنــارص رسش
ي هوياتهــم، عقــب صــاة الجمعــة، 

المســجد الأقــى المبــارك، ويدققــون �ن
ت المئــات مــن  ي منطقــة بــاب الأســباط ونــرش

ن �ن كمــا اعتقلــوا أحــد المصلــ�ي
ــاء الصــاة. ــات المســجد الأقــى بعــد انته عنارصهــا عــ� بواب

24 /3 /2017 م

ن اليهــود، تقتحــم المســجد الأقــى المبــارك،  • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ي أرجائــه، وســط 

مــن جهــة بــاب المغاربــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية �ن
ــة. ــ�ي الخاص رسائي ــال الإ ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش حراس

ن مــن فئــة  • قــوات الحتــال تحتجــز بطاقــات عــدد كبــري مــن المصلــ�ي
ــة، خــال دخولهــم لأداء  ــواب المســجد  الرئيســة الخارجي الشــبان، عــ� أب

ــه. ــاة في الص

26 /3 /2017 م

ــارك،  ــى المب ــجد الأق ــراس المس ــن ح ــبعة م ــل س ــال تعتق ــوات الحت • ق
بعــد العتــداء عليهــم بصــورة وحشــية، وتمــدد اعتقــال )4( منهــم، وســط 
ــري يهــودي حــاول  ــر، عقــب منعهــم لمســؤول أث أجــواء شــديدة مــن التوت

ــم. ــارك القدي رسقــة أحــد أحجــار المســجد الأقــى المب
ــارك،  ن اليهــود تقتحــم المســجد الأقــى المب • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ي أرجائــه، وســط 

مــن جهــة بــاب المغاربــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية �ن
ــة. ــ�ي الخاص رسائي ــال الإ ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش حراس

• حكومــة الحتــال تقــرر تجديــد الســماح للــوزراء وأعضــاء الكنيســت 
رسائيــ�ي بدخــول المســجد الأقــى المبــارك بعــد رمضــان. الإ

27 /3 /2017 م



19

، قــوات الحتــال تعتــدي عــ� عــدد مــن حــراس  ي عــ� التــواىلي
• لليــوم الثــا�ن

ح بالهــراوات، عنــد منطقــة بــاب  ب المــرب المســجد الأقــى المبــارك، بالــرن
قيــة للمســجد. ي الجهــة الرش

الرحمــة �ن
• محكمــة صلــح الحتــال تصــدر حكمــاً، بإبعــاد حــارس المســجد الأقــى 
ــع  ــام، ودف ــدة )5( أي ــى، لم ــجد الأق ــن المس ــر( ع ــزة نم ــارك، )حم المب

ــيكل. ــا )5( آلف ش ــة قيمته ــة مالي غرام
• أكــرش مــن )176( مســتوطناً مــن اليهــود يقتحمــون المســجد الأقــى 
ــه،  ــتفزازية في ــولت اس ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م المب
وحــات حــول  ي أروقتــه وأرجائــه، ويســتمعون لرش

ويــؤدون طقوســاً تلموديــة �ن
رسائيــ�ي  الهيــكل المزعــوم، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ

ــة. الخاص

28 /3 /2017 م

ــب  ــه بطل ــة، تتوج ــتيطانية المتطرف ــكل« الس ــات الهي ــمى »بمنظم ــا تس • م
ــاحات  ي س

، �ن ن ــ�ي ــم القراب ــا بتقدي ــماح له ــة، للس ط ــال والرش ــة الحت لحكوم
ي نيســان القادم، 

ي، �ن المســجد الأقــى المبــارك، خــال عيــد الفصــح العــرب
ي حــال رُفــض طلبهــا، كمــا جــددت 

وهــددت باللتمــاس للمحكمــة العليــا، �ن
دعواتهــا لقتحــام المســجد الأقــى المبــارك.

ــارك،  ــى المب ــجد الأق ــون المس ــود يقتحم ــن اليه ــتوطناً م • نحــو )60( مس
مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية فيــه، ويــؤدون 
وحــات حــول الهيــكل  ي أروقتــه  وأرجائــه، ويســتمعون لرش

طقوســاً تلموديــة �ن
رسائيــ�ي الخاصــة. المزعــوم، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ

29 /3 /2017 م

ــارك،  ــى المب ــجد الأق ــون المس ــود يقتحم ــن اليه ــتوطناً م • نحــو )55( مس
مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية فيــه، ويــؤدون 
وحــات حــول الهيــكل  ي أروقتــه وأرجائــه، ويســتمعون لرش

طقوســاً تلموديــة �ن
رسائيــ�ي الخاصــة. المزعــوم، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ

30 /3 /2017 م
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ــارك،  ــى المب ــجد الأق ــون المس ــود يقتحم ــن اليه ــتوطناً م • نحــو )67( مس
مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية فيــه، ويــؤدون 
وحــات حــول الهيــكل  ي أروقتــه وأرجائــه، ويســتمعون لرش

طقوســاً تلموديــة �ن
رسائيــ�ي الخاصــة. المزعــوم، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ
ــكل« المتطرفــة، تدعــو أنصارهــا مــن جمهــور  • مــا تســمى »بمنظمــات الهي
ي اقتحامــات جماعية للمســجد 

ن اليهــود، إىل المشــاركة الواســعة �ن المســتوطن�ي
ي. ى، لمناســبة عيــد الفصــح العــرب الأقــى المبــارك، تمهيــداً لفعاليــات كــرب

2 /4 /2017 م

• مجموعــات ممــا تســمى »بمنظمــة طــاب لأجــل الهيــكل« المتطرفــة، تقتحم 
المســجد الأقــى المبــارك مــن بــاب المغاربــة، بعــد دعــوات العديــد مــن 
ي 

ــعة �ن ــاركة الواس ورة المش ــرن ــا ب ــوم لأنصاره ــكل« المزع ــات »الهي منظم
ي، كمــا دعــت  ــد الفصــح العــرب ــداً لعي اقتحامــات المســجد الأقــى، تمهي
ــة  ي منطق

ــح«، �ن ــد الفص ــة بعي ــن الذبيح ــمته »بتمري ــا أس ــاركة فيم إىل المش
 ، ي القصــور الأمويــة، الماصقــة لجــدار المســجد الأقــى المبــارك الجنــو�ب

بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

3 /4 /2017 م

اق(، يطــرح عطــاء  • مــا يســمى »بصنــدوق  تــراث حائــط المبــى« )حائــط الــرب
ي ســاحة 

لتشــييد البنيــة التحتيــة الخاصــة بمــا يســمى مبــىن »بيت هاليبــاه«، �ن
ــة  رسائيلي ــلطات الإ ــاول الس ي تح

ــىت ــاريع ال ــد المش ــد أح ــذي يع اق، ال ــرب ال
تنفيذهــا ضمــن المخطــط الــذي يطلــق عليــه اســم »مخطــط تطويــر ســاحة 
اق(، وينــص العطــاء عــ� إقامــة مبــىن بمســاحة إجماليــة تصــل  المبــى« )الــرب
ــق  ، وطاب ــرت ــاحة )1500(م ن بمس ــ�ي ــن طابق ــون م ، مك ــرت إىل )4000( آلف م
اً، وســطح سيســتخدم كمنصــة للعــرض  خــاص بالآثــار بمســاحة )1550( مــرت
 ، ــرت ــاحة )200( م ــىن بمس ــ� المب ــي أع ــق زجاج اً، وطاب ــرت ــاحة )980( م بمس
ويشــمل البنــاء مكتبــة، وقاعــات للــزوار، وقاعــة عــرض للمكتشــفات الأثريــة، 

ي الموقــع.
رسائيليــة« اكتشــافها �ن ي تزعــم  مــا تســمى »بســلطة الآثــار الإ

الــىت
ــة  ــان إقام ــدس” تنوي ــر الق ــلطة تطوي ــمى “بس ــا يس ــال، وم ــة الحت  • بلدي
ــلطات  ــميه س ــا تس ــارك، فيم ــى المب ــجد الأق ــوب المس ــاة جن ــر للمش ج
عــ�  الجــر  لبنــاء  ويخطــط  القــدس،  ي 

�ن هنــوم”  بــوادي   “ الحتــال 
ــون. ــل صهي ن حــي الطــور وجب ــ�ي ــط ب ب ــداد )197م( بارتفــاع )30م(، لري  امت
ن عــن المســجد  طــة الحتــال تصــدر أوامــر بإبعــاد )5( شــبان مقدســي�ي •رسش
 ، ن ــي�ي ــاىلي الأرسى المقدس ــة أه ــس لجن ــم رئي ــن بينه ــارك، م ــى المب الأق

ــهر. ــهر و)6( أش ن الش ــ�ي ــا ب اوح م ــرت ت

5 /4 /2017 م
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ــارك،  ــى المب ــجد الأق ــون المس ــود يقتحم ــن اليه ــتوطناً م • نحــو )49( مس
مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية فيــه، وســط حراســة 

رسائيــ�ي الخاصــة. مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ

6 /4 /2017 م

• مخابــرات الحتــال تمــدد توقيــف شــاب مــن بلــدة طمــرة بالداخــل 
، عــ� خلفيــة منشــور عــ� الفيســبوك، كتــب فيــه عــن مخاطــر  ي

الفلســطيىن
»عيــد الفصــح« اليهــودي، وتتهمــه بالتحريــض.

7 /4 /2017 م

ــة  ي مدين
ــاً فلســطينياً، �ن رسائيليــة تعتقــل أكــرش مــن )25( مواطن طــة الإ • الرش

قيــة المحتلــة أغلبهــم مــن ســكان البلــدة القديمــة، وتبعدهــم  القــدس الرش
فــراج عنهــم. عــن المســجد الأقــى المبــارك لمــدة )15(يومــاً، عقــب الإ

 ، ن ي دورة أحد الشــعان�ي
ن �ن ن المشــارك�ي طــة الحتــال تعتــدي عــ� المصلــ�ي • رسش

ي القــدس المحتلة.
بالقــرب مــن بــاب الأســباط �ن

بــاب  عنــد  الأمنيــة  إجراءاتهــا  مــن  تشــدد  الحتــال  طــة  رسش  •
اقتحامــات  ن  لتأمــ�ي المبــارك،  الأقــى  المســجد  وســاحات  المغاربــة، 
اســتنفار  عــن  وتعلــن  العيــد،  أيــام  خــال  للمســجد  ن  المســتوطن�ي
ن  مصلــ�ي طــردت  كمــا  عســكرية،  ثكنــة  إىل  القــدس  وتحــول  قواتهــا، 
والشــباب. الفتيــان  ي 

فئــىت مــن  المبــارك،  الأقــى  المســجد   مــن 
ــارك،  ن يقتحمــون المســجد الأقــى المب ن المتطرفــ�ي ات المســتوطن�ي • عــرش
طــة الحتــال الخاصــة. مــن جهــة بــاب المغاربــة، بحراســة مشــددة مــن رسش

9 /4 /2017 م

ن اليهــود يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك،  ات مــن المســتوطن�ي • العــرش
مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية فيــه، بعــد دعــوات 
ــة  ــة معروف ــخصيات يهودي ــة، وش ــات الهيكل«المتطرف ــمى »بمنظم ــا يس م
ــى  ــجد الأق ــعة للمس ــات واس ي اقتحام

ــاركة �ن ــرف، للمش ــب والتط بالتعص
ي 

ن الفصــح« �ن ي توعــدت أيضــاً بمــا ســمته »بذبــح قرابــ�ي
المبــارك، الــىت

ــال  ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــط حراس ــارك، وس ــى المب ــجد الأق المس
ــة. ــ�ي الخاص رسائي الإ

10 /4 /2017 م
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يقتحمــون  الخاصــة  رسائيليــة  الإ والقــوات  طــة  الرش مــن  قــوات   •
وغرفــة  العيــادة  أقفــال  ويحطمــون  المبــارك،  الأقــى  المســجد 
بداخلهــا. ن  معتكفــ�ي عــن  البحــث  بحجــة  المغلقــة  والمخــازن   الصيانــة، 
ــة  ــن جه ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــون المس ــاً يقتحم ــتوطناً  متطرف • )30( مس
بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية فيــه، وســط حراســة مشــددة مــن 

رسائيــ�ي الخاصــة. قــوات الحتــال الإ
ــاق  ــة  تواصــل تشــديدها الخن رسائيلي ، القــوات الإ ي عــ� التــواىلي

ــا�ن • لليــوم الث
ات مــن الشــبان مــن  ، وتمنــع العــرش ن عــ� المســجد الأقــى المبــارك والمصلــ�ي

أداء الصــاة فيــه، وتحتجــز هوياتهــم عنــد الأبــواب الخارجيــة.

11 /4 /2017 م

ن يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك،  رسائيليــ�ي ن الإ • المئــات مــن المتطرفــ�ي
ــوم،  ــكل المزع ــة الهي قام ــوات لإ ــا الدع «، عّراب ي

ــو�ن ــن وعتصي ــم »فيغل يتقدمه
مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية مشــبوهة فيــه، 
ي منطقــة بــاب الرحمــة 

وحــات حــول الهيــكل المزعــوم �ن ويســتمعون إىل رسش
رسائيــ�ي الخاصــة.  »الحــرش«، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ
• حــراس المســجد الأقــى يوقفــون ســائحاً اقتحــم المســجد الأقــى المبارك، 

يــر، وحــاول التقــاط صــورة معها. ن ومعــه دمــى عــ� شــكل خرن
ن إىل  • قــوات الحتــال تواصــل فــرض إجراءاتهــا المشــددة عــ� دخــول المصلــ�ي
ــه  ــارك، وتحتجــز بطاقــات الشــبان خــال دخولهــم إلي المســجد الأقــى المب

مــن البوابــات الرئيســة الخارجيــة.

12 /4 /2017 م

، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك،  ن رسائيليــ�ي ن الإ • المئــات مــن المتطرفــ�ي
مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية مشــبوهة  فيــه، 
وحــات حــول الهيــكل المزعــوم، مــكان المســجد الأقــى  ويســتمعون لرش
ــة. ــ�ي الخاص رسائي ــال الإ ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــط حراس ــارك، وس  المب
ن مــن داخــل ســاحات المســجد، وتفــرج عنهمــا  طــة الحتــال تعتقــل شــاب�ي • رسش
امــن  ن ط عــدم عودتهمــا إىل المســجد الأقــى المبــارك، بالرت ي وقــت لحــق بــرش

�ن
ــباب  ــض الش ــع بع ــجد بمن ــات المس ــ� بواب ــة ع ــة مزاجي ــق سياس ــع تطبي م

. ن والنســاء مــن الدخــول، مــع احتجــاز هويــات بعــض المصلــ�ي
ــارك،  ــى المب ــجد الأق ــن المس ن ع ــي�ي ــبعة مقدس ــد س ــال تبع ــة الحت ط • رسش

ــة. ات متفاوت ــرت ــدس، لف ي الق
ــة �ن ــدة القديم والبل

• الأحــزاب الدينيــة الصهيونيــة، والحــركات الســتيطانية، بالتعــاون مــع الحكومة 
ــدة  ي البل

ــتفزازية �ن ــة اس ــة جماعي ات احتفالي ــري ــم مس ــال، تنظ ــة الحت وبلدي
ــارك. ــات المســجد الأقــى المب ــط بواب القديمــة مــن القــدس، ومحي

13 /4 /2017 م
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قيــة، واغــاق  ي مدينــة القــدس الرش
طــي إرسائيــ�ي مكثــف �ن • تواجــد رسش

ن  ي المدينــة ممــا حــال دون تمكــن كثــري مــن المصلــ�ي
العديــد مــن الشــوارع �ن

ــارك. ــى المب ــجد الأق ي المس
ــة �ن ــاة الجمع ــن أداء ص م

ــم  ــتيكية، تقتح ــدروع الباس ــاح وال ــة بالس ــة المدجج رسائيلي ــوات الإ • الق
ــاة،  ــاء الص ــب انته ــة، عق ــاب المغارب ــن ب ــارك، م ــى المب ــجد الأق المس

ــم. ــارة نحوه ــوا الحج ــبان ألق ــوى أن الش بدع
ات الشــبان عــ� بوابــات المســجد  رسائيليــة توقــف عــرش طــة الإ • الرش
ــح  ي هوياتهــم، وتعتقــل )5( شــبان، دون توضي

الأقــى، بحجــة التدقيــق �ن
ــباب. الأس

14 /4 /2017 م

• )517( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ن للمســجد  ي عــدد المقتحمــ�ي

ن بذلــك رقمــاً قياســاً �ن بــاب المغاربــة، مســجل�ي
ــه جــولت اســتفزازية واســعة، وســط حراســة  ــوم واحــد، وينفــذون في ي ي

�ن
رسائيــ�ي الخاصــة.  مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ

هــا الأمنيــة المشــددة  رسائيــ�ي فــرض تدابري •  اســتمرار ســلطات الحتــال الإ
ــى  ــجد الأق ــط المس ي محي

ــداً �ن ــدس، وتحدي ــن الق ــة م ــدة القديم ي البل
�ن

ن إليــه، حيــث منعــت  المبــارك، وفرضهــا قيــوداً مشــددة عــ� دخــول المصلــ�ي
مــن هــم دون )35(عامــاً مــن دخولــه والصــاة فيــه. 

• ســلطات الحتــال تبعــد )12( مقدســياً عــن القــدس والمســجد الأقــى، 
ن إىل ثاثــة أشــهر. لمــدد متفاوتــة، مــن أســبوع�ي

16 /4 /2017 م

ي القدس المحتلة:
سامية �ن • وفقاً لاإحصاءات الأولية لاأوقاف الإ

• أكــرش مــن )1200( مســتوطن اقتحمــوا ســاحات المســجد الأقــى المبــارك، 
ــو  ن ه ــن المقتحمــ�ي ــدد م ــذا الع ي، وه ــرب ــد »الفصــح« الع ــام عي ــال أي خ
كــرب منــذ ســنوات خــال »الفصــح«، حيــث تمــت القتحامــات عــ�  الأ
ــة  ــة طقــوس تلمودي ات المحــاولت لتأدي ــام، وتــم رصــد عــرش مــدار )5( أي

ــارك. ــى المب ــجد الأق ــن المس ــة م ــاء متفرق ي أنح
ــة، �ن ــوات يهودي وصل

مــن  المبــارك،  الأقــى  المســجد  يقتحمــون  متطرفــاً  )87( مســتوطناً   •
جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية فيــه، ويــؤدون طقوســاً 
ــال  ــه، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحت ــه وأرجائ ي أروقت

ــة �ن تلمودي
ــة. ــ�ي الخاص رسائي الإ

17 /4 /2017 م
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• )43( مســتوطناً متطرفــاً، بينهــم )12( طالبــاً ممــا تســمى » بمنظمــة طــاب 
ــن  ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــون المس ــتيطانية، يقتحم ــكل« الس ــل الهي لأج
ــة  ــط حراس ــه، وس ــتفزازية في ــولت اس ــدون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب جه

ــة. ــ�ي الخاص رسائي ــال الإ ــوات الحت ــن ق ــددة م مش

18 /4 /2017 م

ومســتوطنون  رسائيليــة”،  الإ الآثــار  “بســلطة  تســمى  ممــا  موظفــون   •
جهــة  مــن  المبــارك،  الأقــى  المســجد  يقتحمــون  متطرفــون، 
وســط  فيــه،  اســتفزازية  جــولت  وينفــذون  المغاربــة،  بــاب 
الخاصــة. رسائيــ�ي  الإ الحتــال  قــوات  مــن  مشــددة   حراســة 
الأمنيــة  هــا  تدابري فــرض  رسائيــ�ي  الإ الحتــال  ســلطات  اســتمرار   •
قواتهــا  وتنــرش  القــدس،  مــن  القديمــة  البلــدة  ي 

�ن المشــددة 
ي 

�ن وخاصــة  الرئيســة،  الطــرق  معظــم  ي 
�ن طيــة  والرش الخاصــة 

إليــه،  المؤديــة  والطــرق  المبــارك،  الأقــى  المســجد  محيــط 
إليــه. الوافديــن  ن  للمصلــ�ي الشــخصية  للهويــات  احتجازهــا   وتواصــل 

19 /4 /2017 م

الأقــى  المســجد  تقتحــم   ، ن المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  • مجموعــة 
المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية فيــه، وســط 

ــة. ــ�ي الخاص رسائي ــال الإ ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش حراس
ي 

هــا الأمنيــة المشــددة �ن رسائيــ�ي فــرض تدابري • اســتمرار ســلطات الحتــال الإ
ي معظــم 

طيــة �ن البلــدة القديمــة مــن القــدس، وتنــرش قواتهــا الخاصــة والرش
ــارك، والطــرق  ــط المســجد الأقــى المب ي محي

الطــرق الرئيســة، وخاصــة �ن
المؤديــة إليــه.

20 /4 /2017 م

طــة  ، و)40( ضابطــاً مــن رسش ن ن المتطرفــ�ي • مجموعــات مــن المســتوطن�ي
الحتــال، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، 
ــددة  ــة مش ــط حراس ــه، وس ــة في ــركات تلمودي ــوس وح ــون أداء طق ويحاول

ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــززة م ومع
رسائيــ�ي توقــف طالبــاً مقدســياً، وتطــرده خــارج  • ســلطات الحتــال الإ

المســجد الأقــى المبــارك.

26 /4 /2017 م
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• )55( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية فيــه، وســط حراســة مشــددة 

مــن قــوات الحتــال الخاصــة.
• مجموعــات اســتيطانية متطرفــة تدعــو إىل اقتحــام المســجد الأقــى 

المبــارك، يــوم الثاثــاء 2 /5 /2017، واســتباحة أروقتــه وأرجائــه.

1 /5 /2017 م

• )120( مســتوطناً متطرفــاً  يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن 
جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية فيــه، ويــؤدون رقصــات 
ي باحاتــه، وذلــك بمناســبة مــا تســمى بذكــرى 

وطقوســاً وصلــوات تلموديــة �ن
ــال الخاصــة. ــل«، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحت ــام إرسائي »قي

ــات  ــ� بواب ــددة ع ــا المش ــل إجراءاته ــ�ي تواص رسائي ــال الإ ــلطات الحت • س
المســجد الأقــى المبــارك الرئيســة »الخارجيــة«، وتحتجــز بطاقات الشــباب 

عنــد دخولهــم إىل المســجد.
ــة،  ــيقية صاخب ــالت موس ــم احتف ن تنظ ــ�ي ن المتطرف ــتوطن�ي ــات المس • عصاب
ــة  ــدس، المحيط ي الق

ــة �ن ــدة القديم ــة البل ي منطق
ــداً �ن ــة ج ــوات عالي وبأص

ــا  ــيس م ــ� تأس ــاً ع ــرور )69 (عام ــبة م ــارك، بمناس ــى المب ــجد الأق بالمس
تســمى »بإرسائيــل / النكبــة الفلســطينية«، واســتمرت حــىت ســاعات الفجــر.

2 /5 /2017 م

رسائيــ�ي  • )44( مســتوطناً متطرفــاً  وعنــارص مــن مخابــرات الحتــال الإ
ــارك، مــن  وضباطــه، بزيهــم العســكري، يقتحمــون المســجد الأقــى المب
ي أرجائــه، ويســتمعون 

جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
 - ي

ن بــاب الأســباط والمصــ� المــروا�ن ي منطقــة بــاب الرحمــة »الحــرش«- بــ�ي
�ن

ــن  ــززة م ــددة ومع ــة مش ــط حراس ــوم، وس ــكل المزع ــول الهي ــات ح وح لرش
ــة. ــال الخاص ــوات الحت ق

11 /5 /2017 م

ــارك،  ــى المب ــجد الأق ــارس المس ــل ح ــ�ي تعتق رسائي ــال الإ ــوات الحت • ق
ي بــاب السلســلة،أحد أبــواب المســجد، 

”، مــن مــكان عملــه �ن ي “عمــران الرجــىب
ــيدة  ــ� س ي ع

ــ�ش ــال الوح ــداء الحت ــره لعت ــة تصوي ــال بحج ــاء العتق وج
ــارك. ــى المب ــجد الأق ــل إىل المس ــت تدخ كان

13 /5 /2017 م
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• )72( مســتوطناً متطرفــاً ، بينهــم)20( طالبــاً ممــا تســمى »بمنظمــة طــاب 
لأجــل الهيــكل« المتطرفــة يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ــى  ــجد الأق ــاء المس ي أرج

ــتفزازية �ن ــولت اس ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ب
المبــارك، وســط حراســة مشــددة ومعــززة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

ــة  ي مدين
ــددة �ن ــا المش ــن إجراءاته ــد م ــ�ي تصع رسائي ــال الإ ــوات الحت • ق

ــ�  ــة وع ــدة القديم ي البل
ــة �ن ، وخاص ن ــ�ي ــكل بالمواطن ــة، وتن ــدس المحتل الق
ــارك. ــى المب ــجد الأق ــط المس ي محي

ــا، و�ن بواباته

14 /5 /2017 م

• )33( مســتوطناً متطرفــاً  يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ــة  ــط حراس ــه، وس ي أرجائ

ــتفزازية �ن ــولت اس ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ب
ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــززة م ــددة ومع مش

15 /5 /2017 م

• نحــو )70( مســتوطناً متطرفــاً، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن 
ي أرجائــه، وســط حراســة 

جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
معــززة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

16 /5 /2017 م

اســتيطانية  وجمعيــات  المزعــوم«،  الهيــكل  »بمنظمــات  تســمى  مــا   •
حكومــة  ي 

�ن والرياضــة  الثقافــة  »بوزيــرة  تســمى  ومــا  متطرفــة،  
إىل  ن  المســتوطن�ي مــن  أنصارهــم  يدعــون  ريغيــف«  ي  مــري الحتــال، 
إطــار  ي 

�ن المبــارك،  الأقــى  للمســجد  اقتحامــات واســعة  ي 
�ن المشــاركة 

 )50( مــرور  بعــد  القــدس«،  »توحيــد  بيــوم  يســمى  بمــا  الحتفــالت 
.1967 العــام  ي 

�ن القــدس  مدينــة  مــن  تبقــى  مــا  احتــال  عــ�   عامــاً 

18 /5 /2017 م

ــة  ــمى »بمنظم ــا تس ــاب م ، وط ن ــ�ي ن المتطرف ــتوطن�ي ــن المس ات م ــرش • الع
ــارك،  ــى المب ــجد الأق ــون المس ــة، يقتحم ــكل« المتطرف ــل الهي ــاب لأج ط
ي أرجــاء المســجد 

مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــط حراس ــارك، وس ــى المب الأق

ن  رسائيــ�ي تواصــل فــرض إجراءاتهــا عــ� دخــول المصلــ�ي • قــوات الحتــال الإ
للمســجد الأقــى المبــارك، خاصــة النســاء والشــباب، وتحتجــز البطاقــات 

الشــخصية لهــم عنــد الأبــواب خــال دخولهــم إىل المســجد.

23 /5 /2017 م
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•  أكــرش مــن )968( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، 
مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون أعمــالً اســتفزازية داخــل باحاتــه، 
ة الماضيــة، عقــب  كــرب والأخطــر خــال الفــرت ووصــف هــذا القتحــام بأنــه الأ
ي ذكــرى الســتياء عــ� القــدس، وســط حراســة 

ة يهوديــة اســتفزازية �ن مســري
مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

ــى  ــجد الأق ــراس المس ــن ح ــل )3( م ــ�ي تعتق رسائي ــال الإ ــلطات الحت • س
ــا  ــال تأمينه ــك خ ــي، وذل ب الهمج ــرن ــن بال ــ� آخري ــدي ع ــارك، وتعت المب

ــارك. ــى المب ــجد الأق ن للمس ــتوطن�ي ــن المس ــات م ــول المئ دخ

24 /5 /2017 م

فــراج عــن ثاثــة  ي القــدس المحتلــة، تقــرر الإ
• مــا تســمى بمحكمــة الحتــال �ن

ــع  ــن: دف وط تتضم ــرش ــك ب ــارك، وذل ــى المب ــجد الأق ــراس المس ــن ح م
كفالــة ماليــة بقيمــة )1000( شــيكل، وإبعادهــم عــن المســجد الأقــى حــىت 

ــخ 4 /6/ 2017. تاري

25 /5 /2017 م

• )198( مســتوطناً ومرشــداً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، 
باحاتــه،  ي 

�ن اســتفزازية  جــولت  وينفــذون  المغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن 
وحــات عــن الهيــكل  ويلتقطــون صــوراً لأماكــن عــدة فيهــا، خــال تلقيهــم رسش
ــة  ــوات الخاص ــة والق ط ــن الرش ة م ــري ــوات كب ــة ق ــك بحراس ــوم، وذل المزع
وا داخــل المســجد الأقــى، وعنــد أبوابــه،  رسائيليــة، الذيــن انتــرش الإ

. ن لحمايــة المســتوطن�ي
• مــا تســمى »بمنظمــات الهيــكل المزعــوم« تطلــق دعــوات لســتباحة 
ــمى  ــا يس ــول م ــبة حل ــي، بمناس ــكل جماع ــارك، بش ــى المب ــجد الأق المس

»بعيــد شــفوعوت، أو نــزول التــوراة، اليهــودي«.
ن  رسائيــ�ي تواصــل فــرض إجراءاتهــا عــ� دخــول المصلــ�ي طــة الحتــال الإ • رسش
ــد  ــباب عن ــن الش ــدد م ــات ع ــز هوي ــارك، وتحتج ــى المب ــجد الأق إىل المس

الأبــواب الخارجيــة للمســجد.

30 /5 /2017 م

• أكــرش مــن )200( مســتوطن متطــرف يقتحمــون باحــات المســجد الأقــى 
ــط  ــوراة«، وس ــزول الت ــابيع- ن ــد الأس ــمى »بعي ــا يس ــالً بم ــارك، احتف المب
رسائيليــة. طــة والقــوات الخاصــة الإ ، وحمايــة أمنيــة مــن الرش اســتنفار كبــري
ي البلــدة القديمــة مــن القــدس ومحيطها، لتســهيل 

• قــوات الحتــال تنتــرش �ن
اق، لاحتفــال بمــا يســمونه »بعيد  ن إىل منطقــة حائــط الــرب توجــه المســتوطن�ي

نــزول التــوراة« اليهودي.

31 /5 /2017 م
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ي 
رسائيــ�ي  تعتقــل مســتوطناً، مــن ســكان منطقــة » بــىن طــة الحتــال الإ • رسش

بــراك« بعــد أن هــدد بتفجري المســجد الأقــى المبــارك، ويذكــر أن المعتقل 
هــدد عــرب )الواتــس آب( بنســف المســجد الأقــى المبــارك، وقدمــت 
ي مــن 

شــكوى ضــده، واعتقــل بعــد تحديــد مكانــه، وادعــى محاميــه أنــه يعــا�ن
ــات نفســية. اضطراب

7 /6 /2017 م

يقتحمــون  يهــود،  وطــاب   ، ن المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  ات  العــرش  •
ــولت  ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م ــى المب ــجد الأق المس
ــكل  ــن الهي ــاً ع وح ــون رسش ــجد، ويتلق ــن المس ــة م ــاء متفرق ي أنح

ــتفزازية �ن اس
ــال.  ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــة أمني ــه، بحراس ــوم ومعالم المزع

بالــزي  المتخفيــات  المســتوطنات  مــن  ثمانيــة  محاولــة   •
عــرب  المبــارك،  الأقــى  المســجد  اقتحــام  ســامي،  الإ
اويــح. والرت العشــاء  ي 

صــا�ت موعــد  قبيــل  عــدة،   أبــواب 

8 /6 /2017 م

ــن  ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــون المس ن يقتحم ــتوطن�ي ــن المس ات م ــرش • الع
ــة  ــط حماي ــه، وس ــتفزازية في ــولت اس ــون ج ــة، وينظم ــاب المغارب ــة ب جه

ــال. ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش أمني
ن  • قــوات الحتــال تغلــق أبــواب المســجد الأقــى المبــارك، أمــام المصلــ�ي
ن اقتحموا المســجد الأقى،  ، بحجــة إلقــاء حجارة عــ� مســتوطن�ي ن المســلم�ي
ن مــن جهــة بــاب المغاربــة.  فيمــا ســمحت بمواصلــة اقتحامــات المســتوطن�ي
ــ�  ــر المص ــال بتصوي ــوات الحت ــة، وق رسائيلي ــة الإ ط ــراد الرش ــام أف • قي
، وإغــاق بوابــات المســجد الأقــى الشــمالية بالقــوة، كمــا واصلــت  القبــ�ي
ن إليــه، واحتجــزت  فــرض إجراءاتهــا وقيودهــا المشــددة عــ� دخــول المصلــ�ي

ــواب. ــد الأب ــة بطاقاتهــم الشــخصية عن غالبي

11 /6 /2017 م

• )61( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ــة  ــة أمني ــط حماي ــه، وس ــتفزازية في ــولت اس ــون ج ــة، وينظم ــاب المغارب ب

ــال. مشــددة مــن قــوات الحت
ن وطلبــة العلــم مــن  ن والمرابطــ�ي • ســلطات الحتــال تواصــل منــع المســلم�ي

ي أيــام شــهر رمضــان المبــارك.
دخــول المســجد الأقــى المبــارك، حــىت �ن

14 /6 /2017 م
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ن يقتحمــون المســجد الأقــى  ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش
ــه،  ــتفزازية في ــولت اس ــون ج ــة، وينظم ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م المب

ــال. ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــة أمني ــط حماي وس
طــة الحتــال يقتحمــون المســجد الأقــى  • أكــرش مــن )150( مــن عنــارص رسش
ن الذيــن تصــدوا لاقتحامــات، بغــاز الفلفــل،  المبــارك، ويهاجمــون المصلــ�ي
ب بالهــراوات، وأعقــاب البنــادق، مــا أســفر  والغــاز المســيل للدمــوع، والــرن

ن برضــوض واختنــاق، واعتقــل اثنــان منهــم.  ة مصلــ�ي عــن إصابــة عــرش
 ، ــ�ي ــع القب ــارصة الجام ع بمح ــرش ــال ت ــوات الحت ــة بق ــدات الخاص • الوح
 ، ن ن المعتكفــ�ي وتعتــ�ي ســطحه، وتحطــم نوافــذه الأثريــة، لتصويــر المصلــ�ي

لقــاء قنابــل الغــاز الســامة. ولإ

18 /6 /2017 م

ن إىل المســجد  • ســلطات الحتــال تفــرض قيــوداً عــ� دخــول المصلــ�ي
ن مــن أبنــاء المحافظــات الشــمالية  الأقــى المبــارك، حيــث منعــت المواطنــ�ي
ي 

ــة والصــاة �ن ــاً مــن دخــول المدين ن عام ممــن تقــل أعمارهــم عــن الأربعــ�ي
ــى  ــجد الأق ــن للمس ــ� الوافدي ــددت ع ــارك، وش ــى المب ــجد الق المس
ي 

مــن مــدن الضفــة، وأمرتهــم بالعــودة بعــد انتهــاء الصــاة إىل النقطــة الــىت
قدمــوا منهــا.

20 /6 /2017 م

ات آلف  ــرش ــن ع ــول دون تمك ــددة تح ــال المش ــلطات الحت ــراءات س • إج
ن مــن ســكان الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن الوصــول إىل المســجد  المصلــ�ي
الأقــى المبــارك، وإحيــاء ليلــة القــدر وصــاة الجمعــة فيــه، حيــث أكــدت 
ــة  ــكان الضف ــن س ــور م ــتمنع الذك ــا س ــا أنه ــح له ي تري

ــال �ن ــة الحت ط رسش
ن )12 - 40( عامــاً مــن تخطــي  اوح أعمارهــم مــا بــ�ي الغربيــة، الذيــن تــرت
الحواجــز المحيطــة بمدينــة القــدس، للوصــول إىل المســجد الأقــى لأداء 
ات مــن أجــل رصــد حركــة  الصــاة، كمــا اســتخدمت منطــاداً ثبتــت عليــه كامــري

ــارك، ومراقبتهــم. ن داخــل ســاحات المســجد الأقــى المب ــ�ي المصل

21 /6 /2017 م

ــب  ــدس، نص ي الق
ــامية �ن س ــاف الإ ــب الأوق ــض طل ــال ترف ــلطات الحت • س

ه مــن المســاجد. ي المســجد الأقــى المبــارك مثــل غــري
اء �ن شــبكة إنــارة خــرن

23 /6 /2017 م
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الأقــى  المســجد  يقتحمــون  ن  المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  المئــات   •
ــه،  ــتفزازية في ــولت اس ــون ج ــة، وينظم ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م المب
امــن مــع ذكــرى مــرور )50( عامــاً عــ� احتــال »إرسائيــل« لمدينــة  ن وذلــك بالرت

ــال. ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــة أمني ــط حماي ــدس، وس الق
ــة مــن حــراس المســجد الأقــى  ــ�ي تعتقــل ثاث رسائي ــال الإ طــة الحت • رسش
ــات  ــل باح ــم داخ ــداء عليه ــد العت ــم بع ــة منه ــب مجموع ــارك، وتصي المب

ــى. ــجد الأق المس

24 /6 /2017 م

ــارك،  ــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المب • أكــرش مــن )25( مســتوطناً متطرف
مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينظمــون جــولت اســتفزازية فيــه، وســط حمايــة 

أمنيــة مشــددة مــن قــوات الحتــال.
ن إىل القيــام بعمليــة اقتحــام  ي حكومــة الحتــال يدعــو المســتوطن�ي

• وزيــر �ن
واســعة، للمســجد الأقــى المبــارك، وإطــاق اســم مجنــدة إرسائيليــة عــ� 

بــاب المغاربــة.

28 /6 /2017 م

أمــام  المبــارك  الأقــى  المســجد  تغلــق  الخاصــة  الحتــال  طــة  رسش  •
، وتفــرض إجــراءات مشــددة عــ� دخولهــم، وتحتجــز بطاقاتهــم  ن المصلــ�ي
ن مــن  الشــخصية عــ� أبوابــه، كمــا منعــت مــن تقــل أعمارهــم عــن الأربعــ�ي

ــه. ــن دخول ــام م ــكل ت ن بش ــ�ي ــع المصل ــل أن تمن ــه، قب دخول
ي حكومــة 

• مــا تســمى »بمنظمــات الهيــكل المزعــوم«، ووزيــر الزراعــة �ن
ن إىل  الحتــال المتطــرف »أوري أرائيــل«، يدعــوان جمهــور المســتوطن�ي
ي اقتحامــات جماعيــة للمســجد الأقــى المبــارك، إحياء 

المشــاركة الواســعة �ن
ي 

ي �ن
ي قتلــت العــام المــا�ن

لذكــرى مقتــل المســتوطنة »هيليــل أرائيــل«، الــىت
ــل. ــة الخلي ي مدين

ــ� أرا�ن ــة ع ــتوطنات المقام ــدى المس إح
ي 

طــة الحتــال �ن ، بقيــادة قائــد رسش ن ن المتطرفــ�ي • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ــجد  ــتفزازية، للمس ــم الس ــددون اقتحاماته ــال، يج ــاط احت ــدس، وضب الق
ــن  ــددة م ــة، وســط حراســة مش ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م ــى المب الأق

ــال الخاصــة. قــوات الحت

29 /6 /2017 م
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بــركات«،  يعلــن خــال  بلديــة الحتــال« »نــري  • مــا يســمى »برئيــس 
ي حــزب »الليكــود«، عــن نيــة »البلديــة« 

جولــة قــام بهــا مــع أعضــاء  �ن
اق،  ي نفــق الــرب

اق، والقيــام بأعمــال �ن ي ســاحة الــرب
إقامــة طابــق آخــر �ن

اق، وعــرض صــورة لمخطــط الطابــق  وإقامــة طابــق تحــت ســاحة الــرب
بمجلــس  يســمى  مــا  مــن  المصادقــة  وتمــت  إقامتــه،  ينــوي  الــذي 
المخطــط. ي شــيكل، لدعــم هــذا 

بمبلــغ مليــو�ن انيــة  ن  البلديــة عــ� مري
ي مدينة 

رسائيــ�ي تواصــل إجراءاتهــا الأمنيــة المشــددة �ن • ســلطات الحتــال الإ
ــجد  ــة والمس ــدة القديم ــواب البل ــ� أب ــف ع ــكل مكث ــرش بش ــدس، وتنت الق

الأقــى المبــارك.

30 /6 /2017 م

، تقتحــم المســجد  ن ن المتطرفــ�ي • مجموعــات مــن عصابــات المســتوطن�ي
ــتفزازية  ــولت اس ــم ج ــة، وتنظ ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م ــى المب الأق

ــال. ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــة أمني ــط حماي ــه، وس في
ــاء  ــه وأعض ــمح لوزرائ ــو«، يس ن نتنياه ــ�ي ــال »بنيام ــة الحت ــس حكوم • رئي
»الكنيســيت«، باســتئناف اقتحامــات المســجد الأقــى المبــارك، بعــد حظــر 
دام عامــاً ونصــف، وجــاء قــراره هــذا بعــد مشــاورات أجراهــا مؤخــراً مــع مــا 

ي لحكومــة الحتــال، أفيخــاي مندلبليــت. 
يســمى بالمستشــار القضــا�أ

2 /7 /2017 م

ــال  ــة الحت ــرار حكوم ــن ق ــة« تعل رسائيلي ــدل الإ ــوزارة الع ــمى »ب ــا تس • م
، لباحــات  رسائيــ�ي برفــع الحظــر المفــروض عــ� زيــارة أعضــاء الكنيســت الإ
ــن 23  ــداًء م ــة، ابت ــام تجريبي ــة أي ــدة خمس ــارك، م ــى المب ــجد الأق المس

ــوز2017. تم

6 /7 /2017 م

ــة،  ي ــد عرب ــار بمعاه ــاب آث ، وط ن ــتوطن�ي ــات المس ــن عصاب ــات م • مجموع
ــرات  ــن المخاب ــارص م ، وعن ي

ــد�ن ــاس م ــال، بلب ــة الحت ط ــن رسش ــارص م وعن
بــاب  جهــة  مــن  المبــارك،  الأقــى  المســجد  يقتحمــون  رسائيليــة،  الإ
وحــات  المغاربــة، ويقومــون بجــولت اســتفزازية فيــه، ويســتمعون لرش
ي منطقــة بــاب 

حــول الهيــكل المزعــوم، ويــؤدون حــركات تلموديــة صامتــة �ن
ي وبــاب الأســباط، بحراســة معــززة مــن قــوات 

ن المصــ� المــروا�ن الرحمــة، بــ�ي
ــة. ــال الخاص الحت

ــجد  ــات المس ــ� بواب ــددة ع ــا المش ــل إجراءاته ــال تواص ــلطات الحت • س
الأقــى المبــارك، بحــق الشــبان، وتحتجــز بطاقــات عــدد كبــري منهــم خــال 

دخولهــم إليــه.

9 /7 /2017 م



32

ــال،  ــة الحت ط ــن رسش ــارص م ، وعن ن ــتوطن�ي ــات المس ــن عصاب ــات م • مجموع
ــجد  ــون المس ــة، يقتحم رسائيلي ــرات الإ ــن المخاب ــارص م ، وعن ي

ــد�ن ــاس م بلب
الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، ويقومــون بجــولت اســتفزازية 

ــال الخاصــة. ــه، بحراســة معــززة مــن قــوات الحت ي باحات
�ن

10 /7 /2017 م

ي المســجد الأقى 
« عــ� كتفــه �ن رسائيــ�ي ، يرفــع العلــم »الإ طــي احتــاىلي • رسش

، وحــراس المســجد،  ن المبــارك، بشــكل أثــار اســتفزاز مشــاعر المصلــ�ي
ــة  ــة الحراس ــوات الخاص ــن الق ــة م ن مجموع ــ�ي ــال تأم ــك خ ــدنته، وذل وس
ن خــال اقتحاماتهــا للمســجد الأقــى  والحمايــة لعصابــات المســتوطن�ي

ــه. ــول في ــارك، والتج المب

12 /7 /2017 م

، تقتحــم المســجد  ن ن المتطرفــ�ي • مجموعــات مــن عصابــات المســتوطن�ي
ي 

الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وتقــوم بجــولت اســتفزازية �ن
باحــات المســجد الأقــى، بحراســة معــززة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.
ن مــن فئــة  • ســلطات الحتــال تواصــل إجراءاتهــا المشــددة بحــق المصلــ�ي

ــات الرئيســة. الشــبان، وتحتجــز بطاقاتهــم الشــخصية عــ� البواب

13 /7 /2017 م

ي ســابقة تعــد الأوىل منــذ العــام 1969، ســلطات الحتــال تمنــع إقامــة صاة 
• �ن

ــل  ــبان، ومقت ــة ش ــهاد ثاث ــر استش ــارك، إث ــى المب ــجد الأق ي المس
ــة �ن الجمع

ــار  ــاق ن ــروح، بإط ــث بج ــة ثال ــال، وإصاب ــة الحت ط ــارص رسش ــن عن ن م ــ�ي طي رسش
وقــع بالقــرب مــن بــاب حطــة بجــوار المســجد الأقــى مــن الناحيــة الشــمالية، 
ســعاف  مــن الوصــول إىل المســجد الأقــى المبــارك،  كمــا منعــت طواقــم الإ
ــد »صحــن الصخــرة«،  ــه عن ــار داخل ــن أطلقــت عليهــم الن لنقــل الشــبان الذي
حيــث أغلقــت المســجد، ومنعــت الدخــول والخــروج منــه عقــب عمليــة إطــاق 

طفــاء. النــار، كمــا احتجــزت حراســه ورجــال الإ
جــراءات الأمنيــة عــ� الطــرق المؤديــة إىل  • ســلطات الحتــال تقــوم بتعزيــز الإ
المســجد الأقــى المبــارك بشــكل ملمــوس، وتحــول القــدس إىل ثكنــة عســكرية.
ــطينية،  ــار الفلس ــدس والدي ــام للق ي الع

ــىت ــز المف ــال تحتج ــلطات الحت • س
ن لســاعات عــدة، بعــد إغاقهــا المســجد الأقــى المبارك،  الشــيخ محمــد حســ�ي
ــة القــدس  ي مدين

ــدة القديمــة �ن ي أحــد شــوارع البل
بعــد أداء صــاة الجمعــة �ن

المحتلــة، بالقــرب مــن المســجد الأقــى المبــارك.

14 /7 /2017 م
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• مــا يســمى »برئيــس وزراء الحتــال«، يقــرر فتــح المســجد الأقــى المبــارك 
، وأوعــز باتخــاذ إجــراءات  ن ن متتاليــ�ي بشــكل تدريجــي، بعــد إغاقــه لمــدة يومــ�ي
ــات عــ� أبــواب المســجد الأقــى، وزرع  »أمنيــة« جديــدة منهــا؛ تركيــب بواب
ي المســجد ومحيطــه لتتبــع الأحــداث، إضافــة إىل اتخــاذ 

ات �ن مزيــد مــن الكامــري
إجــراءات أخــرى لــم يعلــن عنهــا.

15 /7 /2017 م

ونيــة عــ� أبــواب  كيــب بوابــات فحــص إلكرت • ســلطات الحتــال تقــوم برت
ــم  ــه وخروجه ن إلي ــطيني�ي ــول الفلس ــة دخ ــارك، لمراقب ــى المب ــجد الأق المس
منــه، وتقــوم بعمليــات تفتيــش واســعة فيــه، شــملت )المكاتــب، القبــة 
ســامي، دائــرة المخطوطــات، العيــادات، الآبــار، قنــوات  النحويــة، المتحــف الإ

ــن والأدراج. ــال الخزائ ــر أقف ــا ك ــم خاله ــا(، وت ه ــاه وغري المي
ونيــة عــ� أبــواب المســجد  لكرت • رئيــس وزراء الحتــال يــرح بــأن البوابــات الإ

الأقــى ســتبقى، ويؤكــد أن قــرار إزالتهــا لــن يمــر مــن خالــه.
ن خــال اعتــداء قــوات الحتــال عليهــم  ن المقدســي�ي ات المواطنــ�ي • إصابــة عــرش

ي المدينــة المقدســة.
قــرب بــاب الأســباط �ن

ــارك،   ي المســجد الأقــى المب
ــازة �ن ــع أداء صــاة الجن ــال تمن • ســلطات الحت

ب،  بالــرن الجثمــان  يحملــون  كانــوا  الذيــن  ن  الفلســطيني�ي عــ�  وتعتــدي 
اجــع. تهــم عــ� الرت وأجرب

ــى  ــجد الأق ــراس المس ــن ح ــاد )6( م ــر بإبع ــدر أوام ــال تص ــلطات الحت • س
المبــارك، حــىت مســافة )150 م( عــن أبوابــه، حــىت إشــعار آخــر،  كمــا أصــدرت 
ــجد  ــول المس ــن دخ ــدس م ــاف الق ــرة أوق ي دائ

ن �ن ــ�ي ــد الموظف ــع أح ــراراً بمن ق
الأقصــى مــدة أربعــة أشــهر.

16 /7 /2017 م

ن أمــام المســجد الأقــى  • ســلطات الحتــال تقمــع اعتصامــاً للمصلــ�ي
المبــارك، قــرب بــاب الأســباط، وأخرجتهــم بالقــوة إىل خــارج ســور القــدس، 
جــراءات الأمنيــة المشــددة والدخــول  بعــد أن رفضــوا التعاطــي مــع الإ

ــة. وني لكرت ــات الإ ــرب البواب ــجد ع للمس
، تعيــش مدينــة القــدس بشــكل عام، والمســجد  • لليــوم الرابــع عــ� التــواىلي
الأقــى المبــارك بشــكل خــاص، حصــاراً مشــدداً وإجــراءات تعســفية 
ــول إىل  ــن الدخ ن م ــ�ي ــال المصل ــوات الحت ــه ق ــت خال ــبوقة، منع ــري مس غ
ــة المقدســة إىل  ــت المدين ــه، وحول ــارك والصــاة في المســجد الأقــى المب

ــا. ــ� مداخله ــز ع ــت الحواج ــكرية، ونصب ــة عس ثكن

17 /7 /2017 م
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، تقتحــم باحــات المســجد  ن ن المتطرفــ�ي • مجموعــات مــن المســتوطن�ي
طــة  ــارص مــن رسش ــة، بحراســة عن ــاب المغارب ــارك، مــن جهــة ب الأقــى المب
ي 

ة رافقتهــم وأحاطــت بهــم خــال تجوالهــم �ن الحتــال، وبأعــداد كبــري
ــوا  ــن كان ــراس الذي ــاب الح ــل غي ي ظ

ــارك، �ن ــى المب ــجد الأق ــاحات المس س
ي حــال أدوا طقوســاً 

دائمــاً يحيطــون بهــم لمراقبتهــم والتصــدي لهــم �ن
ــة. تلمودي

17 /7 /2017 م

ســامية العليــا، خطيــب  ات، بينهــم رئيــس الهيئــة الإ • إصابــة العــرش
ــال  ي، خــال قمــع الحت ــارك، الشــيخ عكرمــة صــرب المســجد الأقــى المب

ــة. ــدس المحتل ــباط بالق ــاب الأس ــرب ب ن ق ــ�ي للمرابط
 ، ن ــي�ي ــة مقدس ــال ثاث ــدد اعتق ــال« تم ــح الحت ــة صل ــمى »بمحكم ــا تس • م
ي القــدس لمــدة أســبوع، بتهــم »الصــاة عــ� 

مــن ســكان البلــدة القديمــة �ن
ــواب المســجد الأقــى«. أب

ــة  ــمال الضف ي ش
ــتوطنات �ن ــي للمس قليم ــس الإ ــس المجل ــمى »برئي ــا يس • م

ــون  ، يواصل ن ن المتطرفــ�ي ــة، مــع مجموعــة مــن المســتوطن�ي ــة المحتل الغربي
القــدس  ي 

�ن القديمــة  والبلــدة  المبــارك،  الأقــى  بالمســجد  الســتفراد 
طــة  ي المــكان، وتحــت حمايــة رسش

المحتلــة، وينفــذون جولتهــم بحريــة تامــة �ن
ــال. الحت

18 /7 /2017 م

ي بــاب الأســباط شــمال المســجد 
ن �ن • ســلطات الحتــال تقمــع المصلــ�ي

الأقــى المبــارك، بعــد أداء صــاة الظهــر، وتعتــدي عليهــم بقنابــل الصوت 
والغــاز المســيل للدمــوع.

ي القدس، 
ســامية �ن • ســلطات الحتــال تفــرج عــن موظــف دائــرة الأوقــاف الإ

بعــاد عــن محيــط البلــدة القديمــة مــدة )15(  ط الإ طــارق الهشــلمون، بــرش
يومــاً.

ــؤدون  ، ي ي
ــطيىن ــل الفلس ــاىلي الداخ ــدس، وأه ــن الق ن م ــطيني�ي • آلف الفلس

ي المغــرب والعشــاء بالقــرب مــن بــاب الأســباط، أحــد الطــرق المؤديــة 
صــا�ت

إىل بوابــات المســجد الأقــى المبــارك، رفضــاً لســتمرار إجــراءات الحتــال 
. ونيــة، لليــوم الخامــس عــ� التــواىلي لكرت بإقامــة البوابــات الإ

19 /7 /2017 م
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ات مراقبــة ذكيــة؛ كتلك المســتخدمة  ع بوضــع كامــري • ســلطات الحتــال تــرش
ــاب الأســباط المــؤدي إىل  ــام ب ــة، أم ــة ثقيل ي المطــارات، ومعــدات معدني

�ن
اب  ن مــن القــرت المســجد الأقــى المبــارك، ومنعــت المصوريــن الصحفيــ�ي
ات، حيــث فرضــت طوقــاً عســكرياً محكمــاً عــ�  مــن منطقــة تركيــب الكامــري
ن بإخــاء بــاب الأســباط،  المنطقــة، كمــا طالبــت قــوات الحتــال المقدســي�ي

ومنعــت المــرور مــن خالــه.

22 /7 /2017 م

ي مدخــل 
ات ذكيــة«، �ن طــة الحتــال تثبــت أعمــدة حديديــة عليهــا »كامــري • رسش

ــب  ــارك، وحس ــى المب ــجد الأق ــماىلي للمس ــدار الش ي الج
ــباط، �ن ــاب الأس ب

ي نصبهــا الحتــال، تعتــرب أخطــر بكثــري 
ات الذكيــة الــىت نشــطاء، فــإن الكامــري

ــل  ــب، ب ــادن فحس ــفة للمع ــت كاش ــي ليس ــة، فه وني لكرت ــات الإ ــن البواب م
تحتــوي عــ� مجســات تظهــر الشــخص شــبه عــار بمجــرد المــرور بجوارهــا.
ات  • مرجعيــات القــدس الوطنيــة والدينيــة، تؤكــد رفضهــا للبوابــات والكامــري
ورة عــودة الأوضــاع إىل مــا قبــل  أمــام المســجد الأقــى، وتشــدد عــ� رصن

ونيــة(. لكرت الرابــع عــرش مــن تمــوز )قبــل وضــع البوابــات الإ
وتواجدهــم،  رباطهــم،  يواصلــون   ، ن الفلســطيني�ي ن  المرابطــ�ي آلف   •
 ، ــواىلي ــوم الثامــن عــ� الت ــواب المســجد الأقــى، للي وصلواتهــم، عــ� أب

ات الذكيــة.  ونيــة والكامــري لكرت رفضــاً للبوابــات الإ
اب مــن منطقــة  ن مــن القــرت • ســلطات الحتــال تمنــع المصوريــن الصحفيــ�ي
ــا  ــة، كم ــ� المنطق ــاً ع ــكرياً محكم ــاً عس ــت طوق ات، وفرض ــري ــب الكام تركي
ــل  ــرة داخ ــجار معم ــع أش ــال بقط ــلطات الحت ــة لس ــم تابع ــت طواق قام
ات. ــر الواضــح للكامــري المســجد الأقــى المبــارك، لصالــح تحقيــق التصوي
ي شــارع 

ن الذيــن أدوا صلواتهم �ن • ســلطات الحتــال تقمــع حشــود المواطنــ�ي
بــاب الأســباط، ومداخــل البلــدة القديمــة، وهاجمتهــم بالقنابــل الصوتيــة 

صابــات. ات الإ والهــراوات، الأمــر الــذي أســفر عــن عــرش
ي 

• ســلطات الحتــال تبعــد عــدداً مــن قيــادات حركــة التحريــر الوطــىن
ي »فتــح« وكوادرهــا عــن المســجد الأقــى المبــارك، حــىت تاريــخ 

الفلســطيىن
ي مــن آب، وتمنعهــم مــن إجــراء لقــاءات صحفيــة وخطابــات، أو 

الثــا�ن
ضافــة إىل كفالــة  ي مظاهــرات، حــىت تاريــخ )27( آب المقبــل، بالإ

اك �ن الشــرت
ــيكل.  ــة )5000( ش ــث بقيم ــرف ثال ط

23 /7 /2017 م
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ــة،  ــة إضافي ــز حديدي ــرات وحواج ــب مم كي ــوم برت ــال تق ــلطات الحت • س
ــباط. ــاب الأس ــة ب ــن جه ــارك م ــى المب ــجد الأق ــام المس أم

ي القــدس، يقتحــم المســجد الأقــى 
طــة الحتــال �ن • مــا يســمى بقائــد رسش

ي الأســباط والناظــر. ي بــا�ب
ي منطقــىت

المبــارك، ويتجــول �ن

24/ 7 /2017 م

ن  ــ�ي ــة وعــدد مــن الصحافي ، بينهــم طفل ن ــن المرابطــ�ي ات م ــرش ــة الع • إصاب
، عنــد بــاب الأســباط، قــرب المســجد الأقــى المبــارك، خــال  ن والمســعف�ي
ــاء،  ــاة العش ــن أداء ص ــم م ــور انتهائه ــم، ف ــال له ــوات الحت ــة ق مهاجم
ــوع،  ــيل للدم ــاز المس ــوت والغ ــل الص ــراوات وقناب ــم باله ــدت عليه واعت
ــاً مقدســياً، واقتادتــه إىل مركبــة عســكرية متواجــدة هنــاك. واعتقلــت مواطن
ات  ــري ــب كام كي ــون دولر لرت ــغ )28 ( ملي ــص مبل ــال تخص ــلطات الحت • س
ي محيــط 

طــة التابعــة لهــم، �ن مراقبــة، ونــرش أعــداد إضافيــة مــن عنــارص الرش
المســجد الأقــى المبــارك.
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ي كانــت قــد نصبتها 
• ســلطات الحتــال تقــوم بإزالــة الجســور الحديديــة الــىت

ي زرعتهــا 
كيــب آلت التصويــر الذكيــة، كمــا أزالــت الممــرات الحديديــة الــىت لرت

، عنــد بــاب الأســباط. ي ســاحة الغــزاىلي
�ن

• حســب التقريــر الــذي أعدتــه اللجنــة الفنيــة المشــكلة مــن دائــرة الأوقــاف 

ي مكتبــات ومرافــق 
ــف دمــاراً هائــاً، وواســعاً �ن بالقــدس، فــإن الحتــال خّل

المســجد الأقــى، وقســم المخطوطــات.

• ســلطات الحتــال تواصــل تنفيــذ أعمــال تجريــف واقتــاع البــاط التاريخــي 

ــن وراء  ــباط، م ــاب الأس ــة ب ــن جه ــارك م ــى المب ــجد الأق ــام المس ــن أم م

ــد  ( ق ــت هــذه الســاحة )ســاحة الغــزاىلي ــاء هــذه الأعمــال، وكان خف ســتار لإ

ي جــزء آخــر منهــا، لتمديــد شــبكات 
ن إىل أعمــال مشــابهة �ن تعرضــت قبــل يومــ�ي

ات مراقبــة. كيــب جســور تحمــل كامــري كهربائيــة، وزرع أعمــدة حديديــة لرت

ن  طــة بتفتيــش المصلــ�ي ــه إىل الرش • رئيــس حكومــة الحتــال يصــدر تعليمات

ن إىل المســجد الأقــى المبــارك، وذلــك بعــد يــوم مــن إزالــة  الداخلــ�ي

ــة. ات الذكي ــري ــام الكام ــتبدالها بنظ ــة، واس وني لكرت ــات الإ البواب

26 /7/ 2017 م         
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ي تكللــت بالنــر: ســلطات الحتــال 
ــىت • عقــب معركــة المســجد الأقــى ال

ي الرابــع عــرش مــن تمــوز.
ي حاولــت فرضهــا �ن

جــراءات الــىت اجــع عــن الإ ترت

• ســلطات الحتــال تقتحــم المســجد الأقــى المبــارك، بعــد أن أّمــه 

ات الآلف لأداء صــاة العــر، وأصابــت أكــرش مــن مائــة مواطــن  عــرش

ي الوقــت الــذي أّدى فيــه 
بالرصــاص المطاطــي، والختنــاق بقنابــل الغــاز، �ن

ي المغــرب والعشــاء داخــل ســاحات المســجد 
ن صــا�ت الآلف مــن المواطنــ�ي

الأقــى وخارجــه، بعــد أن أغلقــت ســلطات الحتــال أبوابــه مجــدداً، وســط 

ي البلــدة القديمــة وخارجهــا، وأصيــب فيهــا 
ــاء �ن امتــداد المواجهــات إىل أحي

ــعفون. ــون ومس صحافي
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رسائيليــة«، تصــدر حكمــاً بإبعــاد )37(  • مــا تســمى »بالمحكمــة المركزيــة الإ

مقدســياً عــن المســجد الأقــى المبــارك، مــدة )15( يومــاً، بعــد أن اعتقلــت 

ب  ــرن ــم بال ــدت عليه ــه، واعت ن  داخل ــ�ي ــن المعتكف ــاً م ــو )120( مواطن نح

ح، وأصيــب غالبيتهــم بجــروح مختلفــة، ونقــل عــدد منهم إىل المشــفى  المــرب

لتلقــي العــاج.

ات الآلف  • إجــراءات ســلطات الحتــال المشــددة، تحــول دون تمكــن عــرش

ي 
ن مــن دخــول المســجد الأقــى المبــارك، حيــث أدوا الصــاة �ن مــن المصلــ�ي

شــوارع القــدس.

ات  ــة عســكرية بنــرش عــرش ــة القــدس إىل ثكن طــة الحتــال تحــّول مدين • رسش

ي محيــط البلــدة القديمــة، 
ي المدينــة، وبخاصــة �ن

الآلف مــن عنارصهــا �ن

ن عنــد  ي محيــط المســجد الأقــى المبــارك، وأوقفــت المواطنــ�ي
وأزقتهــا، و�ن

مداخــل البلــدة القديمــة، ومنعــت الرجــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن )50( 

عامــاً مــن الدخــول إىل البلــدة القديمــة، ومنهــا إىل المســجد الأقــى المبارك.

28 /7 /2017 م
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ــام )48(،  ي الع
ي أرا�ن

ــم �ن ــة أم الفح ــن مدين ــات م ــع مواطن ــال تمن ــلطات الحت • س
مــن دخــول المســجد الأقــى المبــارك، حيــث حاولــن الدخــول إىل المســجد الأقــى 
ــن  ــن م ــفوا أنه ــخصية، واكتش ــن الش ــوا بطاقاته ــا تفحص ، بعدم ن ــ�ي ــاب القطان ــن ب م
ي نفــذ ثاثــة مــن أبنائهــا عمليــة إطــاق نــار بالقــرب مــن  المســجد 

عائلــة جباريــن، الــىت
. ن الأقــى المبــارك قبــل أســبوع�ي

• ســلطات الحتــال تعتقــل الشــاب المقــدسي وســام عبــد ربــه محمــود، مــن 
ي المدينــة 

المســجد الأقــى المبــارك، وتقتــاده إىل أحــد مراكــز التحقيــق والتوقيــف �ن
دون معرفــة الأســباب.
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طقوســاً  تــؤدي   ، ن المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  مجموعــة   •
وتســتكملتها  مرتفــع،  بصــوت  الأســباط  بــاب  عتبــات  عــ�  تلموديــة 
الحتــال. قــوات  بحراســة  الخــارج  مــن  الرحمــة  بــاب   عنــد 
ــى  ــجد الأق ــواب المس ــد أب ــرة، أح ــاب المطه ــاق ب ــل إغ ــال تواص ــلطات الحت • س
ــال أن )3(  طــة الحت ــث تدعــي رسش ــة، حي ي إىل المرافــق الصحي

ــذي يفــىن ــارك، ال المب
ن مــن  ي قتــل اثنــ�ي

ن خبــأوا ســاحاً داخــل المراحيــض، واســتخدموه لحقــاً �ن فلســطيني�ي
عنارصهــا خــارج بــاب الأســباط.

ن خال دخولهم للمســجد الأقى  • ســلطات الحتــال تجري تفتيشــات لبعــض المصل�ي
ــب  ــش حقائ ــادن، وتفت ــلحة والمع ــف الأس ــدوي لكش ــص ي ــاز فح ــرب جه ــارك، ع المب
. ن ن إىل المســجد مــن رجــال ونســاء، وتحتجــز هويــات العديــد مــن المقدســي�ي  الداخلــ�ي
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المســجد  بوابــات  عــ�  المتمركــزة  الحتــال  ســلطات   •
أســمتهم  مــن  وصــور  بأســماء  قائمــة  تضــع  المبــارك،  الأقــى 
لاحتــال. تصديهــم  بحجــة  واعتقالهــم  لتوقيفهــم   » ن  »مطلوبــ�ي
ــاف  ــرة أوق ”، بدائ ــري ــد الزغ ــار “ رائ عم ــة الإ ــف لجن ــل موظ ــال تعتق ــلطات الحت • س
ــل  ــاد الطف ــرر إبع ــارك، وتق ــى المب ــجد الأق ي  المس

ــه �ن ــكان عمل ــن م ــدس، م الق
المقــدسي )أنــس المطــور( )15( عامــاً، عــن مدينــة القــدس المحتلــة، لمــدة شــهرين، 
ليعــد أصغــر مبعــد عــن المدينــة المقدســة، علمــاً أن الحتــال اعتقلــه مــن أمــام بــاب 

ة. الأســباط خــال أحــداث المســجد الأقــى الأخــري
• أكــرش مــن )300( مســتوطن متطــرف، يســتأنفون اقتحاماتهــم الســتفزازية، للمســجد 
ي أروقته، بحراســة 

الأقــى المبــارك، مــن بــاب المغاربــة، وينفذون جــولت مشــبوهة �ن
معــززة مــن قــوات الحتــال الخاصــة، الذيــن صــوروا حــراس المســجد، وهددتهــم 
ن للمســجد  ــم يبتعــدوا عــن المقتحمــ�ي ي حــال ل

بعــاد عــن المســجد، �ن بالعتقــال والإ
الأقــى المبــارك.

ــن  (، م ي
ــا�ن ــامر القب ــارك )س ــى المب ــجد الأق ــارس المس ــع ح ــال تمن ــلطات الحت • س

ــه . ــاق بعمل ــى واللتح ــجد الأق ــول المس دخ

30 /7 /2017 م
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)الحائــط  اق،  الــرب حائــط  باحــة  يســتبيحون   ، ن المســتوطن�ي آلف   •
وصلــوات  احتفــالت  وينظمــون  المبــارك(،  الأقــى  للمســجد  ي  الغــر�ب
وفــق  آب،  مــن  )التاســع  يســمى  مــا  بمناســبة  تلموديــة،  وشــعائر 
ــل  ــث وص ــكل(، حي ــراب الهي ــرى خ ــمى )بذك ــا يس ي( أو م ــرب ــم الع التقوي
صاحبتهــا  متعــددة،  ات  بمســري القديمــة  القــدس  إىل  المســتوطنون 
اق،  الــرب باحــة  إىل  وصــولً  الحتــال،  قــوات  بحمايــة  عربــدة  أعمــال 
المشــاركة  إىل  المزعــوم«،  الهيــكل  »بمنظمــات  تســمى  مــا  دعــت  كمــا 
ي اقتحامــات المســجد الأقــى المبــارك، للمناســبة نفســها.

 الواســعة �ن
ــال  ــش الحت ــن جي ــراد م ، وأف ن ــ�ي ن المتطرف ــتوطن�ي ــن المس ــات م • مجموع
بــاب  مــن جهــة  المبــارك،  الأقــى  المســجد  يقتحمــون  والمخابــرات، 
المغاربــة، ويــؤدون طقوســاً تلموديــة بأروقتــه، بحراســة مشــددة مــن قــوات 

ــة. ــال الخاص الحت
ي القــدس المحتلــة تســهياً لوصــول 

طــة الحتــال تغلــق شــوارع عــدة �ن • رسش
ــذي  ي الوقــت ال

اق، �ن ــرب ــط ال ــدة القديمــة، باتجــاه حائ ن إىل البل المســتوطن�ي
ــة،  ــدة القديم ي البل

ــطها، و�ن ــة وس ــة، خاص ي المدين
ــارها �ن ــه انتش ــّززت في ع

ي المدينــة المقدســة.
ن �ن ن المقدســي�ي وشــّددت مــن إجراءاتهــا بحــق المواطنــ�ي

• ســلطات الحتــال تمنــع حــارس المســجد الأقــى المبــارك، عبــد العزيــز 
، مــن دخــول الأقــى واللتحــاق بعملــه. الحليــ�ي
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رسائيليــة عــ� المســجد الأقــى المبــارك  مــن أبــرز العتــداءات الإ  
ي 14 تمــوز عــام 2017 ، 

ونيــة عــ� مداخلــه، وذلــك �ن تركيــب بوابــات إلكرت
ــل  ــجد ومداخ ــال  المس ــلطات الحت ــت س ــا أغلق ــا حينم ــدأت أحداثه ــث ب حي
ي ســابقة منــذ احتــال القــدس 

البلــدة القديمــة ومنعــت إقامــة صــاة الجمعــة �ن
ــه  ــراء، ورافق ج ــذا الإ ي له

ــطيىن ــمي فلس ي ورس ــعىب ــض ش ــد رف ــام 1967، وبع ع
ــن  ــع ع اج ــ�ي للرت رسائي ــال الإ ــوات الحت ــرت ق ــامي؛ اضط ي وإس ــر�ب ــن ع تضام
ونيــة بتاريــخ 27 تمــوز 2017م، حيــث أزالــت ســلطات الحتــال  لكرت البوابــات الإ
ــى ــجد الأق ــل المس ي مداخ

ــا �ن ي وضعته
ــىت ــل ال ــات والعراقي ــ�ي البواب رسائي  الإ
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• أكــرش مــن 1079 مســتوطناً متطرفــاً، يســتبيحون المســجد الأقــى 

المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، بمناســبة مــا تســمى »بذكــرى خــراب 

الهيــكل«، حيــث كان المتطــرف »يهــودا غليك« عــراب القتحامات للمســجد 

ن عــ� اقتحــام المســجد عنــد بــاب  الأقــى المبــارك، يشــجع المتطرفــ�ي

المغاربــة، دون أن يتمكــن هــو نفســه مــن القتحــام، بســبب القيــود عــ� 

ي هــذا القتحــام 
ن للمســجد، ويــأ�ت رسائيليــ�ي ن الإ اقتحامــات السياســي�ي

ي العــام 
كخطــوة غــري مســبوقة منــذ بــدء القتحامــات للمســجد الأقــى �ن

ي هــذا اليــوم 
ن للمســجد الأقــى �ن 2003، حيــث يعــادل عــدد المقتحمــ�ي

ــه  ــت في ــل ليس ــهر كام ــال ش ــه خ ــن يقتحمون ، الذي ن ــتوطن�ي ــدد المس ع

أعيــاد يهوديــة.

تخللهــا   ، ن المتطرفــ�ي ن  للمســتوطن�ي اســتفزازية  عربــدة  ات  مســري  •

ي 
ن وممتلكاتهــم، �ن اقتحــام بــاب المجلــس، والعتــداء عــ� المواطنــ�ي

ــارك،  ــى المب ــجد الأق ــط المس ي محي
ــدس، و�ن ــن الق ــة م ــدة القديم البل

 وأصيــب بعضهــم برضــوض، بينهــم ســيدة تــم نقلهــا إىل المشــفى.

ــة  ــا القديم ــة بلدته ــدس، وخاص ــة الق ــول مدين ــال تح ــلطات الحت • س

ــق  ــة بح ــا القمعي ــن إجراءاته ــد م ــكرية، وتصع ــة عس ــا،  إىل ثكن ومحيطه

ــم  ــق معه ــبان، للتحقي ــة لش ــتدعاءات بالجمل ــل اس ، وترس ن ــي�ي المقدس

ة، كمــا أصــدرت  ي الحتجاجــات الأخــري
عــ� خلفيــة اتهامهــم بالمشــاركة �ن

ــارك. ــى المب ــجد الأق ــن المس ن ع ــ�ي ــن المواطن ــدد م ــاد ع بع ــرارات لإ  ق

• ســلطات الحتــال تمنــع عــدداً مــن حــراس المســجد الأقــى مــن 

دخولــه، وتواصــل منعهــا للمرابطــات مــن دخــول المســجد الأقــى 

. ن ــ�ي ــن عام ــرش م ــذ أك ــارك من المب

1 /8 /2017 م
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طته،  • أكــرش مــن )150( مســتوطناً متطرفــاً وعنارص مــن مخابرات الحتــال ورسش
يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون 
ي أرجائــه، بحراســة مشــددة من قــوات الحتــال الخاصة.

 جــولت اســتفزازية �ن
المبــارك،  الأقــى  المســجد  حــارس  تمنــع  الحتــال  ســلطات   •
كمــا  بعملــه،  واللتحــاق  المســجد،  دخــول  مــن   ،” العبــاسي “مهــدي 
ن  والعاملــ�ي ن  الموظفــ�ي مــن  عــدداً  الماضيــة  الأيــام  خــال  منعــت 
والعتقــال. الماحقــات  تهديــد  تحــت  دخولــه،  مــن  المســجد  ي 

 �ن
• ســلطات الحتــال تواصــل إجراءاتها المشــددة ع� أبواب المســجد الأقى 
ــجد،  ــن للمس ن الوافدي ــ�ي ــخصية للمصل ــات الش ــز البطاق ــارك، وتحتج المب
ن  اب مــن المســتوطن�ي وخاصــة الشــبان والنســاء، وتمنــع الحــراس مــن القــرت
اً تقريبــاً. هــم عــ� البتعــاد عنهــم لمســافة 30 مــرت  خــال القتحــام، وتجرب
• ســلطات الحتــال تفــرج عــن  الشــاب المقــدسي )رامــي الفاخــوري(، مــن 
بعاد  ط الإ ســكان حــارة بــاب حطــة الماصقــة للمســجد الأقــى المبــارك، رسش
ــى  ــجد الأق ــن المس ــبوع، وع ــدة أس ــدس م ي الق

ــة �ن ــدة القديم ــن البل ع
المبــارك مــدة شــهر.

3 /8 /2017 م

ي مدينــة القــدس، حيــث كثفــت 
• ســلطات الحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا �ن

ي بلدتهــا القديمــة، ومحيــط 
ي المدينــة المقدســة، وبخاصــة �ن

مــن انتشــارها �ن
ــة  ــت حال ــة، وأحدث ــاة الجمع ــتعداداً لص ــارك، اس ــى المب ــجد الأق المس

ــارك. ــة والمســجد الأقــى المب ي القــدس المحتل
مــن عــدم الســتقرار �ن

”، مــن الدخــول إىل  • ســلطات الحتــال تمنــع الحــارس “حمــزة النبــاىلي
المســجد الأقــى المبــارك، حــىت بدايــة العــام المقبــل، كمــا أفرجــت 
ــد فــوزي الباســطي، مــن ســكان البلــدة القديمــة  عــن الفــىت المقــدسي خال
ــارج  ــث خ ــارك والمك ــى المب ــجد الأق ــن المس ــاد ع بع ط الإ ــدس، رسش ي الق

�ن
ــل. ــهر كام ــدة ش ــة م ــدس المحتل ــة الق مدين

4 /8 /2017 م

الأقــى  المســجد  تقتحــم   ، ن المســتوطن�ي عصابــات  مــن  مجموعــات   •
ــه،  ي أرجائ

ــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية �ن ــاب المغارب ــارك، مــن جهــة ب المب
ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش بحراس

6 /8 /2017 م



44

• أكرش من )58( مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقى المبارك، من 
ي أرجائه، بحماية مشددة 

جهة باب المغاربة، وينفذون جولت استفزازية �ن
من قوات الحتال الخاصة.

7 /8 /2017 م

ي مدينــة القــدس، وتمنــع 
• ســلطات الحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا �ن

ي الداخــل مــن الوصــول إىل المســجد الأقــى  ات مــن فلســطينىي العــرش
ي 

ــات البلــدة القديمــة، ودققــت �ن ــارك، حيــث أوقفــت النــاس عنــد بواب المب
ــة  ــدة القديم هوياتهــم، وســمحت فقــط لســكان القــدس بالدخــول إىل البل

ــارك. ــى المب ــجد الأق والمس

8 /8 /2017 م

ــارك،  ــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المب • أكــرش مــن )70( مســتوطناً متطرف
ي 

مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت مشــبوهة واســتفزازية �ن
ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــززة م ــة مع ــه، بحراس أرجائ

9 /8 /2017 م

ــة أم  ــاىلي مدين ، أه ــواىلي ــ� الت ي ع
ــا�ن ــوم الث ــع، للي ــال تمن ــلطات الحت • س

ي المحتلــة عــام 1948، مــن الدخــول إىل المســجد الأقــى 
ي الأرا�ن

الفحــم �ن
ن مــن  ــ�ي ــث أوقفــت خمــس حافــات تقــل مصل ــه، حي ــارك والصــاة في المب
أم الفحــم، ولــم تســمح لهــم بدخــول القــدس القديمــة، وأداء الصلــوات 

ــا. ــة ومواطنيه ــارك، كإجــراء انتقامــي مــن المدين بالمســجد الأقــى المب
ي شــكلتها دائــرة الأوقــاف 

• وفقــاً لتقريــر النتائــج الأوليــة للجنــة الفنيــة الــىت
ي 

ار العــدوان عــ� المســجد الأقــى المبــارك، �ن ســامية، لكشــف أرصن الإ
طــة الحتال أتلفــت محتويات  ن 14 إىل 27 تمــوز، أّكــدت فيــه أن رسش ة بــ�ي الفــرت
ي المســجد الأقــى المبــارك، وأوضحــت أن المســجد تعــرض 

أقســام �ن
ــه،  ــره ومصليات ــه ودوائ ي معظــم جنبات

ــه، �ن ــث بممتلكات ــش وعب ــة تفتي لحمل
ــر  ــم يظه ــة، ول ــن المغلق ــرف والخزائ ــال الغ ات أقف ــرش ــري ع ــك تكس وكذل
وجــود نواقــص أو مفقــودات مــن الأمانــات والموجــودات والمعروضات ذات 

ــث. ــب والعب ــم التخري ــة، رغ ــة التاريخي القيم

9 /8 /2017 م
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، تقتحــم المســجد الأقــى  ن ن المتطرفــ�ي • مجموعــات مــن المســتوطن�ي
المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وتنفــذ فيه جــولت اســتفزازية، وتســتمع  
وحــات إرشــادية حــول )الهيــكل المزعــوم(، وشــملت الجــولت المنطقــة  لرش
ــم  ــة،  وبعضه ــاب الرحم ــة ب ، ومنطق ي

ــروا�ن ــ� الم ــوق المص ــة، وف قي الرش
ي بــاب  

ية �ن كانــوا حفــاة، وقامــوا بالنبطــاح أرضــاً، وأدوا حــركات هســتري
ــلة. ــاب السلس ــن ب ــحب م ــل أن تنس ــة، قب ــة التنكزي المدرس

10 /8 /2017 م

• نحــو )84( مســتوطناً متطرفــاً، وعنــارص مــن مخابــرات الحتــال،  يقتحمــون 
ــة، وينظمــون جــولت  ــاب المغارب ــارك، مــن جهــة ب المســجد الأقــى المب
قيــة، وذلــك  ن عــ� المنطقــة الجنوبيــة الرش كــري ي أرجائــه، مــع الرت

اســتفزازية �ن
بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

• ســلطات الحتــال تواصــل إجراءاتهــا المشــددة عــ� أبــواب المســجد 
الأقــى المبــارك، واحتجــزت بعــض البطاقــات الشــخصية، وفتشــت حقائب 

ــل. ي المحت
ــن توافــدوا مــن القــدس والداخــل الفلســطيىن ن الذي المصلــ�ي

13 /8 /2017 م

ــاب  ــاحة ب ي س
ــم �ن ــك(، يعتص ــودا غلي ــرف )يه ــودي المتط ــام اليه • الحاخ

الأســباط، أحــد أبــواب المســجد الأقــى المبــارك، وقــرر نقــل مكتبــه ليــوم 
واحــد إىل هنــاك، احتجاجــاً عــ� اســتمرار منــع أعضــاء »الكنيســت« والــوزراء 
مــن اقتحــام المســجد الأقــى المبــارك، وذلــك بحراســة مشــددة مــن قوات 

الحتــال الخاصــة.
، تقتحــم المســجد الأقــى  ن ن المتطرفــ�ي • مجموعــات مــن المســتوطن�ي
ــه،   ي أرجائ

ــبوهة �ن ــولت مش ــذ ج ــة، وتنف ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م المب
ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــززة م ــة مع ــط حماي وس

14 /8 /2017 م
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• نحو )119( مســتوطناً متطرفاً يقتحمون المســجد الأقــى المبارك، من جهة 
ي باحاتــه وأرجائــه.

 بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت مشــبوهة واســتفزازية �ن
• ســلطات الحتــال تمــدد منــع رئيــس لجنــة الحريــات المنبثقــة عــن لجنــة 
المتابعــة، )الشــيخ كمــال خطيــب(، مــن دخــول مدينــة القــدس والمســجد 
يــن الأول المقبــل، حيــث دأبــت ســلطات  الأقــى المبــارك، حــىت نهايــة ترش
الحتــال منــذ 3 ســنوات عــ� تســليم )الشــيخ خطيــب( أوامــر بالمنــع مــن 

الدخــول إىل القــدس والمســجد الأقــى كل 3 أشــهر.

15 /8 /2017 م

• ســلطات الحتــال تواصــل منــع دخــول ســكان أم الفحــم، وكذلــك 
ــول  ــل دخ ــارك، وتعرق ــى المب ــجد الأق ــات، إىل المس ن والمرابط ــ�ي المرابط
ي ســادت 

الشــبان، وتفتــش عــدداً منهــم، اســتمراراً لاإجــراءات المشــددة الــىت
ــة.  ــال الخاص ــة الحت ط ــن رسش ــددة م ــة مش ، بحراس ي

ــا�ن ــهر الم ــال الش خ

16 /8 /2017 م

ــارك، مــن  • نحــو )92( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المب
ــون  ــه، ويتلق ي أروقت

ــتفزازية �ن ــولت اس ــون ج ــة، وينظم ــاب المغارب ــة ب جه
ــمى  ــا تس ــدي م ــن مرش ــه«، م ــوم ومعالم ــكل المزع ــول »الهي ــات ح وح رسش

ــكل«. ــاة الهي ــة بن »بجماع

ــارك،  ــى المب ــجد الأق ــون المس ــرف يقتحم ــتوطن متط ــو )100( مس • نح
ي أروقتــه وباحاتــه، 

مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

17 /8 /2017 م

ــاب مــن  • ســلطات الحتــال تطلــق رساح الناشــطة والصحفيــة صابريــن دي
بعــاد  ط الإ ي المحتــل عــام الـــ )48(، بكفالــة، وبــرش

الداخــل الفلســطيىن
ــدة  ــارك م ــى المب ــجد الأق ــدس، والمس ــة الق ــة بمدين ــدة القديم ــن البل ع

. ن ــبوع�ي أس

18 /8 /2017 م

، أحد أئمة مســاجد  ي • مخابــرات الحتــال تســتدعي الشــيخ نــور الديــن الرجــىب
ي مركــز التوقيــف والتحقيــق »المســكوبية«، وذلك 

القــدس، للتحقيــق معــه، �ن
للمــرة الثالثــة خــال شــهر واحد.

20 /8 /2017 م
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• نحــو )100( مســتوطن متطــرف يقتحمــون المســجد الأقى المبــارك، من جهة 
بــاب المغاربــة، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة، الذيــن منعــوا 
إدخــال الكتــب المقــررة للمــدارس الكائنــة داخــل المســجد الأقــى المبــارك، 
بيــة والتعليــم  ، بحجــة صــدوره مــن وزارة الرت للعــام الثالــث عــ� التــواىلي
ي أروقتــه وباحاتــه.

 العــاىلي الفلســطينية، كمــا نفــذوا جــولت اســتفزازية �ن
• وفقــاً لتقريــر أعدتــه مؤسســة القــدس الدوليــة، عــن المســجد الأقــى 
المبــارك، أفــاد أن أركان المســجد الأقــى أصبحــت مهــددة بعــد أن بلــغ عــدد 
الحفريــات والأنفــاق أســفله )64( حفريــة ونفقــاً، تتــوزع عــ� جهــات المســجد 
ي وصلــت عــدد الحفريــات فيهــا 

ي جهتــه الغربيــة، الــىت
الأقــى الأربــع، نصفهــا �ن

إىل 32 حفريــة، الأمــر الــذي يهــدد المســجد بالنهيــار.

22 /8 /2017 م

ــن  ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــون المس ــاً يقتحم ــتوطناً متطرف ــو )136( مس • نح
، بقيــادة »يهــودا  ن جهــة بــاب المغاربــة، ويــؤدي فيــه ثاثــة مــن غــاة المتطرفــ�ي
، أمــام المســجد الأقــى  ن غليــك« طقوســاً تلموديــة مــن جهــة بــاب القطانــ�ي

المبــارك، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.
• مــا يســمى »برئيــس حكومــة الحتــال«، يقــرر الســماح لأعضــاء »الكنيســت« 
ــارك، الأســبوع القــادم، لمــدة يــوم واحــد،  باقتحــام المســجد الأقــى المب
ي إطــار مــا يســمى بخطــة »بايلــوت« لفحــص إمكانيــة اســتئناف دخــول 

كإجــراء �ن
ــى  ــجد الأق ــام المس ــدداً لقتح ــودة مج ــود، والع ــت« اليه ــاء »الكنيس أعض

ــارك. المب

23 /8 /2017 م

• نحــو )78( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
طــة حــراس المســجد الأقــى عــ� البتعــاد  بــاب المغاربــة، حيــث أرغمــت الرش
ن للمســجد الأقــى، وشــددت عــ� عــدم  ن المقتحمــ�ي عــن محيــط المســتوطن�ي
مرافقتهــم، ومراقبــة تحركاتهــم الســتفزازية، ومــن بينهــا محاولــة أدائهــم 

هــا. صلــوات تلموديــة وغري
ي المســجد الأقــى 

عيــة �ن طــة الحتــال تمنــع طــاب المدرســة الرش • رسش
المبــارك، مــن دخــول المســجد، وتواصــل رفضهــا إدخــال كتــب المنهــاج 
عــي بالأوقــاف )الدكتــور ناجــح  ، وتعتقــل مديــر التعليــم الرش ي

الفلســطيىن
ي بداخلهــا الكتب 

ن محيســن(، واحتجزت الســيارة الــىت ات(، و)المــدرس روبــ�ي بكــري
 ،) ي

ــا�ن ــادر الأفغ ــة )ن عي ــة الرش ــر المدرس ــة مدي ــزت هوي ــا احتج ــية، كم المدرس
ي بــاب الخليــل بالقــدس القديمــة.

طــة »القشــلة« �ن  وأبلغتــه بتحويلــه لمركــز رسش

24 /8 /2017 م
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طــة الحتــال تبــدأ يــوم الثاثــاء القــادم  يــة: رسش تــه صحــف عرب • وفقــاً لمــا نرش
ــال، برفــع الحظــر عــن أعضــاء  ــذ قــرار رئيــس مــا يســمى بحكومــة الحت بتنفي

»الكنيســت«، والســماح لهــم باقتحــام المســجد الأقــى المبــارك.

25 /8 /2017 م

ي حكومــة الحتــال، »جلعــاد أردان«، يعلــن 
• مــا يســمى بوزيــر الأمــن الداخــ�ي �ن

ي مدينــة القــدس المحتلــة، وتثبيــت آلف 
طيــاً إضافيــاً �ن قــراراً بنــرش )1250( رسش

ي ذلــك القــدس القديمــة.
ي أنحــاء المدينــة، بمــا �ن

ات الذكيــة �ن الكامــري

27 /8 /2017 م

، »جلعــاد  ــر الأمــن الداخــ�ي يــة:  مــا يســمى بوزي • وفقــاً لمصــادر إعاميــة عرب
ــد،  ي يهــودي جدي

ــاء حــي اســتيطا�ن ــة« لبن ــول أمني يجــاد »حل أردان«، يســعى لإ
بالقــرب مــن حــي رأس العامــود ببلــدة ســلوان جنــوب المســجد الأقــى 

ــتيطانية. ــكنية الس ــدات الس ــات الوح ــاء مئ ــة بن ــن الخط ــارك، وتتضم المب
ي مدينــة القــدس، وتعلــن عــن 

طــة الحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا �ن • رسش
ــة  ــري الحماي ــت«، وتوف ــاء »الكنيس ــناد أعض س ــا لإ ــعة تجريه ــتعدادات واس اس
ــب  ــارك، بموج ــى المب ــجد الأق ــه للمس ــط ل ــم المخط ــال اقتحامه ــم خ له

ــال«. ــة الحت ــس حكوم ــمى بـ»رئي ــن يس ــادر مم ــرار الص الق
، المســجد الأقــى المبــارك،  ن ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • اقتحــام العــرش

طــة الحتــال الخاصــة. مــن جهــة بــاب المغاربــة، بحراســة مشــددة مــن رسش
• وفقــاً لتقريــر هيئــة شــؤون الأرسى والمحرريــن الفلســطينية: ســلطات الحتال 
ن عــن البلــدة القديمــة والمســجد الأقــى المبــارك،  أبعــدت مئــات المقدســي�ي
 حيــث أبعــدت منذ اندلع هبة المســجد الأقى المبارك بتاريــخ 14 /7/ 2017م، 
ــواب  ــن أب ــم ع ــات أبعدته ــدس، والمئ ــة الق ــارج مدين ن إىل خ ــ�ي ــة مواطن خمس

ــة. ــدة القديم ــارك والبل ــى المب ــجد الأق المس

28 /8 /2017 م

• عضــوا الكنيســت المتطرفــان »يهــودا غليــك وشــوىلي معلــم«، برفقــة 
ن والحاخامــات اليهــود، يقتحمــون المســجد  مجموعــة مــن غــاة المتطرفــ�ي
ي طليعــة أعضــاء الكنيســت الذيــن ســمحت لهــم 

الأقــى المبــارك، �ن
ــط  ــة، وس ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــجد، م ــام المس ــال باقتح ــلطات الحت س

ــددة. ــة مش ــراءات أمني ــر، وإج ــديدة التوت ــواء ش أج
امــن مــع اقتحــام أعضــاء الكنيســت للمســجد الأقــى المبــارك، نحــو  ن • بالرت
ــن  ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــون المس ن يقتحم ــ�ي ن متطرف ــتوطن�ي )106( مس

طــة الحتــال الخاصــة. ــة، بحراســة مشــددة مــن رسش ــاب المغارب جهــة ب
• ســلطات الحتــال تجــرب حــراس المســجد الأقــى المبــارك، عــ� البتعــاد 
ن للمســجد الأقــى  ن المقتحمــ�ي ة عــن مجموعــات المســتوطن�ي مســافة كبــري

برفقــة المتطــرف )غليــك(.

29 /8 /2017 م
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ن عــن المســجد الأقــى المبــارك،  ن مقدســي�ي طــة الحتــال تبعــد شــاب�ي • رسش
ن داخــل البلــدة  مــدة )15 يومــاً(، بعــد اعتقالهمــا مــن ســوق القطانــ�ي

ــا. ــاق رساحهم ــة، وإط القديم

30 /8 /2017 م

، يقتحمــون المســجد الأقــى  ن ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش
المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية ومشــبوهة 
وحــات حــول الهيــكل المزعــوم مــكان المســجد  ي أرجائــه، ويتلقــون رسش

�ن
ــال. ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــارك، بحراس ــى المب الأق

6 /9 /2017 م

• ســلطات الحتــال تعتــدي عــ� أحــد حــراس المســجد الأقــى المبــارك، 
ــت  ــد أن رفع ــل، بع ــاز الفلف ــهم بغ ــراك، برش ــياح الأت ــن الس ــة م ومجموع
ي باحــات المســجد الأقى 

ي لتتصــور معــه �ن
ســائحة تركيــة العلــم الفلســطيىن

المبــارك.

8 /9 /2017 م

ي بإغــاق مكتــب 
• مــا تســمى بـ»محكمــة صلــح الحتــال« تصــدر قــراراً يقــىن

دائــرة أوقــاف القــدس داخــل ســاحات المســجد الأقــى المبــارك.

9 /9 /2017م

ــجد  ــون المس ــاً، يقتحم ــاً يهودي ــاً، و)20( طالب ــتوطناً متطرف ــو )98( مس • نح
الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية 
ــكان  ــوم م ــكل المزع ــول الهي ــات ح وح ــون رسش ــه، ويتلق ي أرجائ

ــبوهة �ن ومش
طــة الحتــال الخاصــة. المســجد الأقــى المبــارك، بحراســة مشــددة مــن رسش
ن إىل  طــة الحتــال تفــرض قيــوداً مشــددة عــ� دخــول الفلســطيني�ي • رسش
 المســجد الأقــى المبــارك، حيث اســتنفرت بســاحاته وعنــد بواباتــه وتخومه.
ي  رسائيليــة« غــر�ب طــة الحتــال تتقــدم بطلــب لمحكمــة الصلــح »الإ • رسش
ــجد  ي المس

ــة« �ن ــاب الرحم ــىن »ب ــاق مب ي بإغ
ــىن ــر يق ــدار أم ــدس، بإص الق

ي 
اث �ن ، حيــث كان يســتخدم مقــراً للجنــة الــرت ي

الأقــى المبــارك بشــكل نهــا�أ
ــمح  ي ل تس

ــىت ــدس، ال ــاف الق ــرة أوق ــاً دائ ــع حالي ــه يتب ــام )2003(، لكن الع
ــارك. ــى المب ــجد الأق ــل المس ــن داخ ــل م ــات بالعم للجمعي

10 /9 /2017م
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، يقتحمــون المســجد الأقــى  ن ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش

المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية ومشــبوهة 

وحــات حــول الهيــكل المزعــوم مــكان المســجد  ي أرجائــه، ويتلقــون رسش
�ن

ــارك. ــى المب الأق

عمــار بالمســجد الأقــى المبــارك،  • ســلطات الحتــال تقــرر إبعــاد عامــل الإ

ي المســجد الأقــى مــدة )15( يومــاً.
)أنــس الدبــاغ(، عــن مــكان عملــه �ن

11 /9 /2017م

ن رس حركــة فتــح –إقليــم  • ســلطات الحتــال تصــدر قــراراً بإبعــاد أمــ�ي

القــدس، )شــادي المطــور(، عــن المســجد الأقــى المبــارك مــدة )6( أشــهر، 

بعــد أن اســتدعته مخابــرات الحتــال للتحقيــق معــه، بعــد اعتقالــه للمــرة 

ــا،  ــدس وتجاره ــة الق ــاىلي مدين ــاعدة أه ــة مس ، بتهم ن ــ�ي ــال يوم ــة خ الثاني

ــن  ــددة م ــة مش ــة، بحراس ــة المحتل ي العاصم
ــح �ن ــة فت ــود حرك ــز وج وتعزي

ــة. ــال الخاص ــة الحت ط رسش

ــرة  ــة لدائ ــار التابع عم ــة الإ ــف لجن ــل موظ ــة تعتق ــال الخاص ــوات الحت • ق

(، مــن مــكان عملــه داخــل المســجد  ي
أوقــاف القــدس، )محمــود العنــا�ن

ــة  ــق، التابع ــال والتحقي ــز العتق ــد مراك ــه إىل أح ــارك، واقتادت ــى المب الأق

ي المدينــة المقدســة، وتمــت عمليــة العتقــال مــن بــاب المغاربــة وســط 
لهــا �ن

ــوات  ــن ق ــددة م ــة مش ، وبحراس ن ــتوطن�ي ــن المس ــات م ــات لمجموع اقتحام

ــال. الحت

12 /9 /2017م

ــارك، مــن  • نحــو )90( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المب

ــاء  ي أرج
ــبوهة �ن ــتفزازية ومش ــولت اس ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب جه

وحــات حــول الهيــكل المزعــوم مــكان المســجد  المســجد، ويتلقــون رسش

ــة. ــال الخاص ــة الحت ط ــن رسش ــددة م ــة مش ــارك، بحراس ــى المب الأق

13 /9 /2017م
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• محكمــة الحتــال تفــرج عــن )الشــيخ عبــد اللــه علقــم(، منســق الحملــة 

ــي  ــن ح ــاد ع بع ــا: الإ وط منه ــرش ــة، ب ــدس العربي ــرة الق ــعبية لن الش

الشــيخ جــراح والمســجد الأقــى المبــارك مــدة )30( يومــاً، ومنعــه مــن 

ي القــدس مــدة )60(يومــاً، وبكفالــة ماليــة 
تنظيــم فعاليــات أو نشــاطات �ن

قدرهــا )20( ألــف شــيكل.

15 /9 /2017م

، يقتحمــون المســجد الأقــى  ن ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش

اســتفزازية  جــولت  وينفــذون  المغاربــة،  بــاب  مــن جهــة  المبــارك، 

وحــات حــول الهيــكل المزعــوم مــكان  ي أرجائــه، ويتلقــون رسش
ومشــبوهة �ن

طــة الحتــال  المســجد الأقــى المبــارك، بحراســة مشــددة مــن رسش

ــة. الخاص

17 /9 /2017م

ــات  ــف القتحام ــا إىل تكثي ــو أنصاره ــة تدع ــتيطانية متطرف ــات اس • جماع

إىل ســاحات المســجد الأقــى المبــارك، تمهيــداً لأعيــاد ومواســم يهوديــة 

ــة  ي حال
ي الوقــت الــذي وضعــت فيــه قــوات الحتــال نفســها �ن

قادمــة، �ن

ــة  ــات اليهودي ن والجماع ــتوطن�ي ــتباحة المس ن اس ــ�ي ــوى، لتأم ــب قص تأه

للمســجد الأقــى.

ــى  ــجد الأق ــون المس ن يقتحم ــ�ي ن المتطرف ــتوطن�ي ــن المس ات م ــرش • الع

المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربة، وينفــذون جولت اســتفزازية مشــبوهة 

ــجد  ــكان المس ــوم م ــكل المزع ــول الهي ــات ح وح ــون رسش ــه، ويتلق ي أرجائ
�ن

طــة الحتــال الخاصــة. الأقــى المبــارك، بحراســة مشــددة مــن رسش

18 /9 /2017م
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ي منطقة باب العامود 
كيب ونصب أبراج للمراقبة �ن ع برت • ســلطات الحتال ترش

ن مــن إجــراء تدريب  )أحــد أشــهر أبــواب القــدس القديمــة(، وذلــك بعــد يومــ�ي

طته. ي المنطقــة بمشــاركة عنارص مــن مخابــرات الحتال، وجنــوده ورسش
ي �ن

 أمــىن

” يــرد عــ� اللتمــاس الــذي كان قــد  رسائيــ�ي • مــا يســمى “بالمدعــي العــام الإ

تقــدم بــه عضــو الكنيســت المتطــرف “يهــودا غليــك”، إىل المحكمــة العليــا 

لغــاء حظــر اقتحــام المســجد الأقــى”، بــأن توجهــاً لتحديــد  لاحتــال، “ لإ

ــاحات  ــول إىل س ــم بالوص ــمح له ــت، تس ــاء الكنيس ــة لأعض ــد إضافي مواعي

المســجد الأقــى.

يطــة عــدم  ( رسش ي • ســلطات الحتــال تفــرج عــن )الشــيخ خالــد المغــر�ب

دخــول المســجد الأقــى المبــارك مــدة )15( يومــاً، وســبق أن اعتقلتــه 

اتــه ونشــاطاته داخــل المســجد الأقــى المبــارك. بســبب محارصن

رسائيليــة”، برفقــة ضابــط  • اقتحــام موظــف ممــا تســمى “بســلطة الآثــار الإ

ــة  ــا جول ــارك، وأجري ــى المب ــجد الأق ي المس
ي �ن

ــروا�ن ــ� الم ــكري، المص عس

ــه. ي أرجائ
استكشــافية مشــبوهة واســتفزازية �ن

، يقتحمــون المســجد الأقــى  ن ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش

المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية ومشــبوهة 

وحــات حــول الهيــكل المزعــوم مــكان  ي أرجــاء المســجد، ويتلقــون رسش
�ن

طــة الحتــال الخاصــة. المســجد الأقــى المبــارك، بحراســة مشــددة مــن رسش

• مــا يســمى “بائتــاف منظمــات الهيــكل المزعــوم”، يواصــل دعواتــه لأنصــاره 

ي اقتحامــات مكثفــة للمســجد الأقــى المبــارك، خــال 
للمشــاركة الواســعة �ن

ة الأعيــاد اليهوديــة. فــرت

 ، ن الفلســطيني�ي بحــق  القمعيــة  إجراءاتهــا  تواصــل  الحتــال  • ســلطات 

والحبــس،  يــة،  الجرب قامــة  والإ بعــاد،  بالإ أحــكام  إصــدار  وشــملت: 

ي النشــاطات 
، بدعــوى مشــاركتهم �ن ن والغرامــات، بحــق عــدد مــن المقدســي�ي

الرافضــة لتهويــد المســجد الأقــى المبــارك.

19/ 9/ 2017م
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• ) 200( مســتوطن متطــرف، بلبــاس عســكري، وزي تلمــودي، يقتحمــون 
الســنة  “بعيــد رأس  يســمى  مــا  بمناســبة  المبــارك،  الأقــى  المســجد 
طــة الحتــال  يــة”، مــن جهــة بــاب المغاربــة، بحراســة مشــددة مــن رسش العرب
ي ســاحاته، ونفــذ 

الخاصــة، الذيــن تواجــدوا عــ� بوابــات المســجد، و�ن
ــات  وح ــوا رسش ــه، وتلق ي أرجائ

ــبوهة �ن ــتفزازية ومش ــولت اس ــون ج المقتحم
ــارك. ــى المب ــجد الأق ــكان المس ــوم م ــكل المزع ــول الهي ح

ــن  ن الذي ــلم�ي ــبان المس ــ� الش ــا ع ــن إجراءاته ــدد م ــال تش ــة الحت ط • رسش
وصلــوا إىل المســجد الأقــى المبــارك لأداء الصــاة، وحاولــت منــع طــاب 
ي المســجد مــن الوصــول إىل مقاعدهــم الدراســية، دون أســباب، 

المــدارس �ن
ي وقــت كثفــت فيــه ســلطات 

، لــول تدخــل إدارة الأوقــاف، �ن ي
وبشــكل انتقــا�أ

ــن  ــات م ــرش المئ ــة، وانت ــدس المحتل ــة الق ي مدين
ــا �ن ــن تواجده ــال م الحت

ي أزقتهــا.
طــة بشــكل خــاص عــ� بوابــات البلــدة القديمــة، و�ن عنــارص الرش

، إىل  ن • جماعــات يهوديــة متطرفــة تجــدد دعواتهــا لأنصارهــا مــن المســتوطن�ي
تكثيــف اقتحاماتهــم للمســجد الأقــى المبــارك، مــع بــدء موســم الأعيــاد 

اليهوديــة.

20 /9 /2017م

ن يقتحمــون المســجد الأقــى  ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش
المبــارك، بمناســبة بــدء موســم الأعيــاد اليهوديــة، مــن جهــة بــاب المغاربة، 
ي أرجــاء المســجد، ويتلقــون 

وينفــذون جــولت اســتفزازية ومشــبوهة �ن
وحــات حــول الهيــكل المزعــوم مــكان المســجد الأقــى المبارك، بحراســة  رسش

ــال الخاصــة. طــة الحت مشــددة مــن رسش

21 /9 /2017م

ــجد  ي المس
ــات �ن ــق المرابط ــاليب إذلل بح ــارس أس ــال تم ــلطات الحت • س

الأقــى المبــارك، باعتقالهــن بذرائــع وحجــج واهيــة، حيــث اعتقلــت 
، وخديجــة  ي

ســلطات الحتــال كل مــن )ســحر النتشــة، وهنــادي حلــوا�ن
ــى  ــجد الأق ــة المس ي حماي

ــادي �ن ــن الري ــد دوره ــام، بع ــل أي ــص( قب خوي
ي المرابطــة 

، حيــث تعــا�ن ن ن المتطرفــ�ي ي وجــه المقتحمــ�ي
المبــارك والوقــوف �ن

خديجــة خويــص مــن ظــروف اعتقــال مهينــة وصعبــة داخــل زنزانــة ضيقــة، 
ي الزنزانــة، 

تســيل فيهــا الميــاه العادمــة، مــا يمنعهــا مــن الصــاة والســجود �ن
ــا  ــة جلبابه ــجن الرمل ــادرت إدارة س ــا ص ــة، كم ــي واقف ــاة وه ــر للص وتضط

ــا. ومنديله

22 /9 /2017م
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• )89( مســتوطناً متطرفــاً، وعنــارص مــن جيــش الحتــال ومخابراتــه يقتحمــون 
المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية 
ــجد  ــكان المس ــوم م ــكل المزع ــول الهي ــات ح وح ــون رسش ــه، ويتلق ي أرجائ

ــبوهة �ن ومش
ــة. ــال الخاص ــة الحت ط ــن رسش ــززة م ــة مع ــارك، بحراس ــى المب الأق

24 /9 /2017م

• نحــو )116( مســتوطناً متطرفــاً، وعنــارص مــن جيــش الحتــال ومخابراتــه، 
يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون 
قــه، وخرجــوا مــن بــاب  ي جنوبــه ورسش

سلســلة جــولت اســتفزازية ومشــبوهة �ن
طــة الحتــال الخاصــة. السلســلة، بحراســة مشــددة ومعــززة مــن رسش

25 /9 /2017 م

ن إىل  ــطيني�ي ــول الفلس ــ� دخ ــددة ع ــوداً مش ــرض قي ــال تف ــلطات الحت • س
المســجد الأقــى المبــارك، وتغلــق الطــرق المؤديــة إىل المدينــة المقدســة 
ــا  ــال بم ــود لاحتف ــه اليه ــد في ــذي يتواف ــت ال ي الوق

ــة، �ن ــة الغربي ــن الجه م
اق. ــرب ــد )الغفــران اليهــودي(، إىل ســاحة ال يســمى بعي

• )90( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ي أرجــاء 

ــة، وينفــذون سلســلة جــولت اســتفزازية ومشــبوهة �ن ــاب المغارب ب
طــة الحتــال الخاصــة. المســجد المبــارك، بحراســة مشــددة ومعــززة مــن رسش
ات،  • ســلطات الحتــال تبعــد المعلمــة والداعيــة المقدســية، شــيحة بكــري

عــن المســجد الأقــى المبــارك،  مــدة شــهر.

27 /9 /2017 م

• نحــو )162( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن 
ي 

ــبوهة �ن ــتفزازية ومش ــولت اس ــلة ج ــذون سلس ــة،  وينف ــاب المغارب ــة ب جه
طــة الحتــال الخاصــة. أرجائــه، بحراســة مشــددة ومعــززة مــن رسش

ي وانتشــارها العســكري 
• ســلطات الحتــال تعــزز مــن وجودهــا الأمــىن

مــا  مــع  تزامنــاً  القديمــة،  القــدس  ي 
�ن وتحديــداً  المحتلــة،  القــدس  ي 

�ن
ــول  ــ� دخ ــددة ع ــوداً مش ــرض قي ــودي”، وتف ــران اليه ــوم الغف ــمى “بي يس

القديمــة. القــدس  ي 
�ن ن  الفلســطيني�ي

ن  ــيت�ي ن المقدس ــ�ي ــن المرابطت ــراج ع ف ــراراً بالإ ــدر ق ــال تص ــة الحت • محكم
ىلي مــدة )14(  ن يطــة الحبــس المــرن (، رسش ي

ــوا�ن ــادي حل )خديجــة خويــص، وهن
ــة بقيمــة )5( آلف شــيكل، وإبعادهمــا عــن  ــكل منهمــا، وغرامــة مالي ــاً ل يوم
ــفر  ــن الس ــا م ــة إىل منعهم ــهر، إضاف ــدة ش ــارك م ــى المب ــجد الأق المس
خــارج البــاد مــدة )180( يومــاً، ومــن الدخــول إىل مناطــق الضفــة الغربيــة 

ــاً. ــدة )180( يوم ــة م المحتل

28 /9 /2017 م
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الأقــى  المســجد  تقتحــم   ، ن المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  • مجموعــة 
ــتفزازية  ــولت اس ــلة ج ــذ سلس ــة، وتنف ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م المب
ــى  ــد ألق ن ق ــ�ي ــد المتطرف ــارك، وكان أح ــجد المب ــاء المس ي أرج

ــبوهة �ن ومش
ن  المقتحمــ�ي أغلــب  كان  كمــا  الرحمــة،   بــاب  عنــد  الأرض  عــ�  بنفســه 
ــتفزازية  ــات اس ــاً ورقص ، وأدوا طقوس ن ــ�ي ــاس المتدين ــدام وبلب ــاة الأق حف
السلســلة،  بــاب  أمــام  الأقــى  المســجد  مــن  خروجهــم  أثنــاء  ي 

�ن
الخاصــة. الحتــال  طــة  رسش مــن  ومعــززة  مشــددة  بحراســة   وذلــك 
ي 

ــكري �ن ــارها العس ، وانتش ي
ــىن ــا الأم ــن وجوده ــزز م ــال تع ــلطات الحت • س

ــة. ــدس القديم ي الق
ــداً �ن ــة، وتحدي ــدس المحتل الق

1 /10 /2017 م

 ، ن ن المتطرف�ي • دعــوات جماعــات يهوديــة متطرفــة لأنصارهــا مــن المســتوطن�ي
بتكثيــف اقتحامــات المســجد الأقــى المبــارك، بمناســبة الأعيــاد اليهودية.

• )90( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ي أرجائــه، 

بــاب المغاربــة، وينفــذون سلســلة جــولت اســتفزازية ومشــبوهة �ن
ي منطقــة بــاب الرحمــة، بحراســة مشــددة 

ويحاولــون أداء طقــوس تلموديــة �ن
طــة الحتــال الخاصــة. مــن رسش

2 /10 /2017 م

ي 
• ســلطات الحتــال تقــرر منــع أطفــال القــدس مــن اللعــب بالكــرة، �ن

ــات  ــاس منظم ــاب التم ي أعق
ــك �ن ــارك، وذل ــى المب ــجد الأق ــاحات المس س

ــب  ــن لع ــه م ــتكت في ــا، اش ــال العلي ــة  الحت ــة، إىل محكم ــة متطرف يهودي
ــى. ــجد الأق ــات المس ي باح

ــرة �ن ن بالك ــلم�ي ــدس المس ــال الق أطف

3 /10 /2017 م

، يقتحمــون المســجد الأقــى  ن ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش
ــة، وينفــذون سلســلة جــولت اســتفزازية  ــاب المغارب ــارك، مــن جهــة ب المب
طــة  ي أرجــاء المســجد المبــارك، بحراســة مشــددة مــن رسش

ومشــبوهة �ن
الحتــال الخاصــة.

ــن  ــا م ــا لأنصاره ــدد دعواته ــوم” تج ــكل المزع ــات الهي ــمى “بمنظم ــا تس • م
ــارك،  ــف اقتحامــات المســجد الأقــى المب ، بتكثي ن ن المتطرفــ�ي المســتوطن�ي

ــة. ــاد اليهودي بمناســبة الأعي

4 /10 /2017 م
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ن اليهــودي  ، وأقطــاب اليمــ�ي ن ن المتطرفــ�ي • مجموعــات مــن المســتوطن�ي
ي البلــدة القديمــة مــن 

ة عربــدة اســتفزازية، �ن المتطــرف، تنظــم مســري
ي إىل المســجد الأقــى المبــارك،  

ن المفــىن القــدس، باتجــاه ســوق القطانــ�ي
طــة وحــراس الحــدود والقــوات  ة مــن الرش وســط تواجــد مكثــف لقــوات كبــري
ــة،  ــم التجاري ــح محاله ــدم فت ــوق ع ــار الس ــن تج ــت م ي طلب

ــىت ــة، ال الخاص
. ن ــتوطن�ي ــكاك بالمس ــن الحت ــباً م تحس

الحتــال  مــن جيــش  وأفــراد  أمــن  ورجــال  متطرفــاً،  )90( مســتوطناً   •
يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون 
ــن  ــددة م ــة مش ــه، بحراس ي أرجائ

ــبوهة �ن ــتفزازية ومش ــولت اس ــلة ج سلس
ــة. ــال الخاص ــة الحت ط رسش

5 /10 /2017 م

، يقتحمــون المســجد الأقــى  ن ن المتطرفــ�ي • المئــات مــن المســتوطن�ي
ــة، وينفــذون سلســلة جــولت اســتفزازية  ــاب المغارب ــارك، مــن جهــة ب المب
ن الطقــوس التلموديــة،  ات مــن المتطرفــ�ي ي أرجائــه، وأدى العــرش

ومشــبوهة �ن
ــام  ــض ق ــ� الأرض، والبع ــاح ع ــة إىل النبط ــدام، إضاف ــاة الأق ــوا حف وكان

ــهم. ــت تحرس ي كان
ــىت ــال ال ــة الحت ط ــرأى رسش ــ� م ــه ع ــق مابس بتمزي

ي تــل 
ن اليهــود، بمــن فيهــم الســفري الأمريــىي �ن • توافــد الآلف مــن المتدينــ�ي

ــط  ــذي يســميه اليهــود “حائ اق، ال ــرب ــط ال ــد فريدمــان، إىل حائ ــب، دافي أبي
المبــى”، وأدى المســتوطن المتطــرف وعــراب اقتحامــات المســجد الأقــى 
ــة  ــة الخارجي ــن البواب ــرب م ــة بالق ــاً ديني ــك(،  طقوس ــودا غلي ــارك، )يه المب

طــة الحتــال. ، بحراســة عنــارص مــن رسش ن لبــاب القطّانــ�ي

8 /10 /2017 م

• مــا يســمى بوزيــر الأمــن الداخــ�ي لــدى حكومــة الحتــال، )جلعــاد أردان(، 
ــه  ، لدخول ي ــىب ــد الطي ي د. أحم ــر�ب ــت الع ــو الكنيس ــد عض ــكوى ض ــدم ش يق
ــاب  ي أعق

ــه، �ن ــ� بوابات ــات ع ــال العتصام ــارك، خ ــى المب ــجد الأق المس
ــارك. ــى المب ــجد الأق ــل المس ــ� مداخ ــة، ع وني لكرت ــات الإ ــع البواب وض

• أكــرش مــن )460( مســتوطناً متطرفــاً، ورجــال أمــن وأفــراد مــن جيــش 
الحتــال، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة،  
ي أرجائــه، ويــؤدون طقوســاً 

وينفــذون سلســلة جــولت اســتفزازية ومشــبوهة �ن
ــدي، خاصــة  ــاس التلمــودي التقلي ــة باللب ــة تلمودي ديني

ي كانت تؤمن 
طة الحتال الىت ي منطقة باب الرحمة، دون أن تحرك رسش

�ن
الحراسة لهم ساكناً.

9 /10 /2017 م
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، أكــرش مــن )300( مســتوطن متطــرف، بلباســهم  • لليــوم الثالــث عــ� التــواىلي
ــة  ــن جه ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــون المس ــدي،  يقتحم ــودي التقلي التلم
ي أرجائــه، 

بــاب المغاربــة، وينفــذون سلســلة جــولت اســتفزازية ومشــبوهة �ن
ويــؤدون فيــه طقوســاً وشــعائر تلموديــة، بمناســبة مــا يســمى )بعيــد العــرش 
طــة الحتــال الخاصــة.  اليهــودي(، بحراســة مشــددة ومعــززة مــن رسش
• مــا تســمى “بمنظمــات الهيــكل المزعــوم” تواصــل دعواتهــا لأنصارهــا مــن 
ــارك،  ــف اقتحامــات المســجد الأقــى المب ، بتكثي ن ن المتطرفــ�ي المســتوطن�ي

بمناســبة الأعيــاد اليهوديــة.

10 /10 /2017 م

متطــرف،  مســتوطن   )600( مــن  أكــرش   ، التــواىلي عــ�  الرابــع  لليــوم   •
بلباســهم التلمــودي التقليــدي، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، 
مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون سلســلة جــولت اســتفزازية ومشــبوهة 
ــمى  ــا يس ــبة م ــة، بمناس ــعائر تلمودي ــاً وش ــه طقوس ــؤدون في ي أرجائه،وي

�ن
طــة الحتــال الخاصــة.  )بعيــد العــرش اليهــودي(، بحراســة مشــددة مــن رسش
ــجد  ــية، إىل المس ــدارس مقدس ــة م ــول طلب ــع دخ ــال تمن ــلطات الحت • س
ن عــ� مابســهم الكشــفية. الأقــى المبــارك، بحجــة وضــع علــم فلســط�ي

11 /10 /2017 م

، أكــرش مــن )90( مســتوطناً متطرفــاً، بلباســهم  • لليــوم الخامــس عــ� التــواىلي
التلمــودي التقليــدي، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب 
المغاربــة، بحجــة مــا يســمى “بعيــد العــرش” اليهــودي، وينفــذون سلســلة 
ي أرجائــه، وســط محــاولت متكــررة لأداء 

جــولت اســتفزازية ومشــبوهة �ن
طــة الحتــال الخاصــة. طقــوس وشــعائر تلموديــة، بحراســة مشــددة مــن رسش

12 /10 /2017 م

الأقــى  المســجد  تقتحــم   ، ن المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  • مجموعــة 
ــتفزازية  ــولت اس ــلة ج ــذ سلس ــة، وتنف ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م المب
ي أرجائــه، وســط محــاولت متكــررة لأداء طقــوس وشــعائر 

ومشــبوهة �ن
طــة الحتــال الخاصــة. تلموديــة، بحراســة مشــددة مــن رسش

ي مدينــة القــدس، 
• ســلطات الحتــال تواصــل فــرض إجراءاتهــا المشــددة �ن

ي كانــت فرضتها عشــية 
خاصــة وســط المدينــة، ومحيــط بلدتهــا القديمــة، الــىت

ــة  ــدة القديم ــق إىل البل ن بالتدف ــتوطن�ي ــمحوا للمس ــة، كي يس ــاد اليهودي الأعي
اق. باتجــاه حائــط الــرب

15 /10 /2017 م
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ن تقتحــم المســجد الأقــى المبارك،  ن المتطرفــ�ي • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ي 

مــن جهــة بــاب المغاربــة، وتنفــذ سلســلة جــولت اســتفزازية ومشــبوهة �ن
طــة الحتــال الخاصــة. أرجائــه، بحراســة مشــددة مــن رسش

17 /10 /2017 م

ــا مــن المســجد الأقــى  ــال تعتقــل ســيدة خــال خروجه • ســلطات الحت
المبــارك، مــن جهــة بــاب الأســباط، عــ� إثــر محــاولت اســتفزازية قــام بهــا 
ن مــن  ، لمجموعــة مــن المصلــ�ي ن طــة الحتــال عنــد بــاب القطانــ�ي ضابــط برش

بينهــم الســيدة.
ــن  ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــم المس ن تقتح ــتوطن�ي ــن المس ــات م • مجموع
ي أرجائــه، بحراســة مشــددة 

جهــة بــاب المغاربــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية �ن
مــن قــوات الحتــال.

18 /10 /2017 م

ــارك، مــن  • نحــو )95( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المب
ــون  ــه، ويتلق ي باحات

ــتفزازية �ن ــولت اس ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب جه
ــوات  ــم أداء صل ــاول بعضه ــا ح ــوم”، فيم ــكل المزع ــن “الهي ــات ع وح رسش
ي ســاحاته، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال.

 وطقــوس تلموديــة �ن
طــة الحتــال المتمركــزة عنــد بوابــات المســجد الأقــى، تفــرض قيــوداً  • رسش
ي هوياتهــم الشــخصية، 

ن إليــه، وتدقــق �ن مشــددة عــ� دخــول المصلــ�ي
ــجد. ــم للمس ــل دخوله ــا، قبي ــز بعضه وتحتج

19 /10 /2017 م

ن تقتحــم المســجد الأقــى  ن المتطرفــ�ي • مجموعــات مــن المســتوطن�ي
ــه،  ي باحات

ــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية �ن ــاب المغارب ــارك، مــن جهــة ب المب
ي منطقــة بــاب الرحمــة، بحراســة 

وحــات عــن “الهيــكل المزعــوم” �ن وتتلقــى رسش
ــال. ــوات الحت ــن ق ــددة م مش

22 /10 /2017 م

ن يقتحمــون المســجد الأقــى  ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش
ي باحاتــه، 

المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
ــال. بحراســة مشــددة مــن قــوات الحت

ي البلــدة القديمــة مــن القــدس، 
•  ســلطات الحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا �ن

ــدس،  ي الق
ــال �ن ــة الحت ــمى ببلدي ــا يس ــة لم ــم تابع ــت طواق ــث اقتحم حي

ي 
ــه، �ن طت ــال ورسش ــود الحت ــن جن ــوة م ــها ق ــا”، تحرس ــة الراي ــة “عقب منطق

القــدس القديمــة، بهــدف التفتيــش عــن ترميمــات أو صيانــة، أو بناء منشــآت 
إضافيــة للمنــازل لمخالفتهــا.

24 /10 /2017 م
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ــات،  ــّراب القتحام ــرف، ع ــتوطن المتط ــة؛ المس ــاب المغارب ــة ب ــن جه • م
)الحاخــام يهــودا غليــك وابنــه(، يقتحمــان المســجد الأقــى المبــارك، مــن 
ي 

طــة الحتــال، وقامــا بجولــة �ن جهــة بــاب المغاربــة، برفقــة عنــارص مــن رسش
ســاحات المســجد، والتقــط صــورة مــع نجلــه، أمــام مســجد )قبــة الصخرة(، 
بمناســبة زواج ابنــه وعقــد قرانــه، وذلــك بعــد موافقــة رئيــس وزراء حكومــة 

ن نتنياهــو(. الحتــال )بنيامــ�ي
• نحــو 100 مســتوطن متطــرف بلباســهم التلمــودي يقتحمــون المســجد 
ي 

الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
ي منطقــة بــاب الرحمــة، بحراســة 

باحاتــه، ويحاولــون أداء صلــوات تلموديــة �ن
مشــددة مــن قــوات الحتــال.

25 /10 /2017 م

ن يقتحمــون المســجد الأقــى  ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش
ي باحاتــه، 

المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
ويحاولــون أداء صلــوات وشــعائر تلموديــة، بحــركات صامتــة، بســبب الرقابــة 
ــرأى  ــ� م ــدنته،وذلك ع ــارك وس ــى المب ــجد الأق ــراس المس ــة لح الصارم

ــة. ي تؤمــن لهــم الحماي
ــىت قــوات الحتــال ال

ــه  ــن الل ة مأم ــرب ــم مق ــدس تقتح ي الق
ــال �ن ــة الحت ــة لبلدي ــم تابع • طواق

ة. ــرب ي المق
ــات �ن ــراء حفري ــت بإج ع ــة، ورسش ــدة القديم ي البل ــر�ب ــامية غ س الإ

26 /10 /2017 م

• )81( مســتوطناً وطالبــاً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن 
ي باحاتــه، ويســتمعون 

جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
وحــات حــول الهيــكل المزعــوم، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال. لرش
بحــق  الأمنيــة  إجراءاتهــا  مــن  تشــدد  الحتــال  ســلطات   •
خــال  الشــبان  فئــة  مــن  ن  المصلــ�ي هويــات  وتحتجــز   ، ن الفلســطيني�ي
الخارجيــة. الرئيســة  بواباتــه  عــرب  الأقــى،  المســجد  إىل   دخولهــم 
ــى  ــجد الأق ي المس

ــية �ن ــة المقدس ــن المعلم ــرج ع ــال تف ــلطات الحت • س
بعــاد عــن المســجد الأقــى مــدة  ط الإ (، بــرش ي

ــوا�ن ــادي الحل ــارك، )هن المب
. ن يومــ�ي

29 /10 /2017 م

ن تقتحــم المســجد الأقــى المبارك،  ن المتطرفــ�ي • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ــة  ــه، بحراس ي باحات

ــتفزازية �ن ــولت اس ــذ ج ــة، وتنف ــاب المغارب ــة ب ــن جه م
مشــددة مــن قــوات الحتــال.

30 /10 /2017 م
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”، جلعــاد  • حكومــة الحتــال، وبمبــادرة ممــا يســمى “بوزيــر الأمــن الداخــ�ي
طــة الحتــال، تختــص بمنطقــة  ي رسش

نم إنشــاء وحــدة جديــدة �ن أردان”، تعــرت
ــدرة  ــا الق ــيتوفر له ــي، وس ط ــم )100( رسش ــارك، تض ــى المب ــجد الأق المس
كــرش تقدمــاً، وســينحر نشــاطها بحفــظ الأمــن  الســتخبارية والتكنولوجيــة الأ

ي هــذه المنطقــة الحساســة.
والنظــام العــام �ن

31 /10 /2017 م

يقتحمــون  التلمــودي،  بلباســهم  متطرفــاً، معظمهــم  مســتوطناً   )70(  •
ــولت  ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م ــى المب ــجد الأق المس
ن شــعائر وحــركات  ن أدى عــدد مــن المســتوطن�ي ي حــ�ي

ي باحاتــه، �ن
اســتفزازية �ن

تلموديــة خــارج المســجد الأقــى، وبالقــرب مــن بواباتــه، بحراســة مشــددة 
ــال. ــوات الحت مــن ق

1 /11 /2017 م

• )47( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ــه، بحراســة مشــددة  ي باحات

ــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن ــاب المغارب ب
مــن قــوات الحتــال.

ــد  ــد مرش ــت بي ــة كان ــادرون خريط ــارك يص ــى المب ــجد الأق ــراس المس • ح
ح لعــدد مــن مقتحمــي المســجد الأقــى عــن بنــاء الهيــكل  أمريــىي كان يــرش

ــارك. المزعــوم، مــكان المســجد الأقــى المب

2 /11 /2017 م

الأقــى  المســجد  تقتحــم   ، ن المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  • مجموعــة 
ــه،  ي باحات

ــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية �ن ــاب المغارب ــارك، مــن جهــة ب المب
ــركات  ــاولت لأداء ح ــط مح ــوم، وس ــكل المزع ــن الهي ــات ع وح ــى رسش وتتلق
ــن  ــرب م ــق( بالق ــة )المغل ــاب الرحم ــة ب ي منطق

ــة �ن ــة، خاص ــة صامت تلمودي
ــال. ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــباط، بحراس ــاب الأس ب

5 /11 /2017 م

• )64( مســتوطناً متطرفــاً، وعنــارص مــن مخابــرات الحتــال، يقتحمــون 
ــولت  ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م ــى المب ــجد الأق المس

ــال. ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــه، بحراس ي باحات
ــتفزازية �ن اس

6 /11 /2017 م
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المســجد  مداخــل  عــ�  حديثــة  ات  كامــري تنصــب  الحتــال  طــة  رسش  •
فقــط  أشــهر  ثاثــة  بعــد  رسي،  وبشــكل  المبــارك،  الأقــى 
ونيــة. لكرت الإ البوابــات  وأزمــة  الأقــى،  المســجد  أحــداث   مــن 
• نحــو )67( مســتوطناً متطرفــاً، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن 
ــون  ــه، ويتلق ي باحات

ــتفزازية �ن ــولت اس ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب جه
ــن  ــق( م ــة )المغل ــاب الرحم ــة ب ي منطق

ــوم �ن ــكل المزع ــول الهي ــات ح وح رسش
ــارك، بحراســة مشــددة مــن قــوات  الحتــال داخــل المســجد الأقــى المب

ــال. الحت

7 /11 /2017 م

الأقــى  المســجد  يقتحمــون  متطرفــاً،  مســتوطناً   )56(  •
جــولت  وينفــذون  المغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن  المبــارك، 
الحتــال. قــوات  مــن  مشــددة  بحراســة  باحاتــه،  ي 

�ن  اســتفزازية 
• ســلطات الحتــال تفــرج عــن حــارس المســجد الأقــى المبــارك، )إيهــاب 
ــة مــدة )6( أشــهر،  يطــة  منعــه مــن دخــول الضفــة الغربي ــة(، رسش ــو غزال أب

ودفــع كفالــة ماليــة.

8 /11 /2017 م

، تقتحــم المســجد الأقــى  ن ن المتطرفــ�ي • مجموعــات مــن المســتوطن�ي
ــه،  ي باحات

ــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية �ن ــاب المغارب ــارك، مــن جهــة ب المب
ي منطقــة بــاب الرحمــة “المغلــق” 

وحــات حــول الهيــكل المزعــوم �ن وتتلقــى رسش
ــن  ــددة م ــة مش ــارك، بحراس ــى المب ــجد الأق ــل المس ــال داخ ــن الحت م

ــال. ــوات الحت ق

12 /11 /2017 م

• )85( مســتوطناً متطرفــاً، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ــاولت  ــط مح ــه، وس ي باحات

ــتفزازية �ن ــولت اس ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ب
قامــة طقــوس وشــعائر تلموديــة فيــه، بحراســة مشــددة مــن قــوات  لإ

ــال. الحت
• ســلطات الحتــال توقــف شــاباً داخــل المســجد الأقــى المبــارك، وتخرجه 

منــه بعــد خضوعــه لتفتيــش اســتفزازي، دون إبداء الأســباب.

14 /11 /2017 م

• )54( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ي باحاتــه ومرافقــه، بحراســة 

بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
مشــددة مــن قــوات الحتــال.

16 /11 /2017 م
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ــة  ، وخديج ي
ــوا�ن ــادي الحل ن )هن ــ�ي ــاً المعلمت ــد إداري ــال  تبع ــة الحت ط • رسش

خويــص(، عــن المســجد الأقــى المبــارك، مــدة )6( أشــهر، وذلــك بحجــة 
ــارك. ــى المب ــجد الأق ــل المس ــا داخ ــورة وجودهم خط

17 /11 /2017 م

• )86( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ــه، بحراســة مشــددة  ي باحات

ــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن ــاب المغارب ب
مــن قــوات الحتــال.

19 /11 /2017 م

الأقــى  المســجد  يقتحمــون  متطرفــاً  مســتوطناً   )134(  •
جــولت  وينفــذون  المغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن  المبــارك، 
الحتــال. قــوات  مــن  مشــددة  بحراســة  باحاتــه،  ي 

�ن  اســتفزازية 
ن إىل المســجد  طــة الحتــال تواصــل فــرض قيودهــا عــ� دخــول المصلــ�ي • رسش
ي هوياتهــم الشــخصية، وتحتجــز بعضهــا عنــد 

الأقــى المبــارك، وتدقــق �ن
، باســتثناء  ن اب  مــن المســتوطن�ي الأبــواب، ومنعــت الحــراس مــن القــرت

حــارس واحــد فقــط.

23 /11 /2017 م

• )65( مســتوطناً متطرفــاً، وثاثــة عنــارص مــن مخابــرات الحتــال، يقتحمــون 
ــة، وينفــذون  جــولت  ــاب المغارب ــارك، مــن جهــة ب المســجد الأقــى المب
وحــات حــول الهيــكل المزعــوم،  ي باحاتــه، ويســتمعون لرش

اســتفزازية �ن
ــال. ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش بحراس

ــزة  ــارك، “حم ــى المب ــجد الأق ــارس المس ــتدعي ح ــال تس ــلطات الحت • س
ة إبعــاده عــن  نمــر”، لمقابلــة مخابراتهــا للتحقيــق معــه، علمــاً أنــه أنهــى فــرت

المســجد الأقــى قبــل شــهر.

26 /11 /2017 م

• )97( مســتوطناً متطرفــاً، بينهــم )40( مــن فئــة الطــاب والمرشــدين، 
ــث  ــة، حي ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــون المس يقتحم
ي المســجد الأقــى، خاصــة عنــد 

ت قــوات الحتــال الخاصــة �ن انتــرش
ن خــال حركتهــم المشــبوهة هنــاك،  ، لحمايــة المســتوطن�ي المســجد القبــ�ي
ــية  ــس بقدس ي تم

ــىت ــركات ال ــاءات والح يم ــة بالإ ــاكات واضح ــم بانته وقيامه
ــجد. المس

27 /11 /2017 م
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ن اقتحــام المســجد الأقــى  ن المتطرفــ�ي • محاولــة مجموعــة مــن المســتوطن�ي
المبــارك، مــن جهــة بــاب الناظر”المجلــس”.

ــرات  ــن مخاب ــارص م ــة عن ، وثاث ن ــ�ي ن المتطرف ــتوطن�ي ــن المس ــات م • مجموع
الحتــال، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، 
وحــات حــول الهيكل  ي باحاتــه، ويســتمعون لرش

وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
ي منطقــة بــاب الرحمــة المغلــق، وســط محــاولت متكــررة لأداء 

المزعــوم، �ن
طقــوس وحــركات تلموديــة صامتــة، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال.

28 /11 /2017 م

• ســلطات الحتــال تفــرج عــن حــارس المســجد الأقــى المبــارك، “حمــزة 
ــكان  ــى - م ــجد الأق ــة والمس ــدس القديم ــن الق ــاده ع ط إبع ــرش ــر”، ب نم

ــاً. ــدة )20( يوم ــه- م عمل

30 /11 /2017 م

ــة   ط ــاط رسش ــن ضب ــارص م ، وعن ن ــ�ي ن المتطرف ــتوطن�ي ــن المس ــات م • مجموع
الحتــال، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، 
ي المســجد الأقــى المبــارك، 

ن التقليديــة �ن ون مســار جولــة المتطرفــ�ي ويغــري
فــة والصعــود إليهــا. ويقتحمــون صحــن الصخــرة المرش

3 /12 /2017 م

ن وعــدد مــن عنــارص مخابــرات الحتــال،  • مجموعــات مــن المســتوطن�ي
يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن بــاب المغاربــة، وينفــذون 
ــرات تنفــذ جــولت مشــبوهة  ــارص مــن المخاب ــه، وعن جــولت اســتفزازية في

ــال. ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــه، بحراس ي أرجائ
ــافية �ن واستكش

5 /12 /2017 م

• مــا تســمى “بطواقــم ســلطة الطبيعــة” التابعــة لاحتــال، برفقــة عنــارص 
ي  

�ت ة بــاب الرحمــة الماصقــة للســور الــرش طــة الحتــال، تقتحــم مقــرب مــن رسش
ــص  ــت بق ع ، ورسش ــواىلي ــ� الت ي ع

ــا�ن ــوم الث ــارك، للي ــى المب ــجد الأق للمس
ــاونة”،  ة الس ــرب ــم “ مق ــروف باس ــزء المع ي الج

ــا، �ن ــا وخلعه ــجار فيه الأش
ــث  ــط، حي ي المحي

ــاء ســور �ن ــة إىل بن ــف، إضاف ــال تنظي ــام بأعم بحجــة القي
ي 

حاولــت “ســلطة آثــار الحتــال” اقتطــاع مســاحة )40 %( مــن أراضيهــا، الــىت
ي 

ــائكة �ن ــاكاً ش ــت أس ــى، ووضع ــجد الأق ــة للمس قي ــة الرش ــرب الحاضن تعت
جــزء منهــا، تمهيــداً لتحويلهــا إىل “حديقــة توراتيــة”، إضافــة إىل عرقلــة عمــل 

ة. الأهــاىلي خــال تنظيــف المقــرب

11 /12 /2017 م
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• )200( مســتوطن متطــرف، وطــاب مــن معاهــد تلموديــة، يقتحمــون 
المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، بلباســهم التلمــودي 
ي “لمــا يســمى بعيــد الأنــوار” اليهــودي، وينفــذون 

ي اليــوم الثــا�ن
التقليــدي، �ن

ن  ي ح�ي
ي باحاتــه، وأدى بعضهــم صلــوات تلموديــة فيــه، �ن

جــولت اســتفزازية �ن
ــى  ــجد الأق ي المس

ــار �ن عم ــة الإ ــي لجن ــال موظف ــلطات الحت ــارصت س ح
ن  المبــارك،  ومنعتهــم مــن العمــل، كمــا حــاول عــدد مــن المســتوطن�ي
ــل  ــق” داخ ــة “المغل ــاب الرحم ــة ب ي منطق

ــة، �ن ــعائر تلمودي ــركات وش أداء ح
وحــات حــول “الهيــكل المزعــوم”،  المســجد، فضــاً عــن الســتماع لرش

ــال. ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش بحراس

14 /12 /2017 م

، تقتحــم المســجد الأقــى  ن ن المتطرفــ�ي • مجموعــات مــن المســتوطن�ي
ــه،  ي باحات

ــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية �ن ــاب المغارب ــارك، مــن جهــة ب المب
وحــات حــول الهيــكل المزعــوم”، بحراســة مشــددة مــن قــوات  وتســتمع لرش

ــال. الحت

17 /12 /2017 م

، يقتحمــون المســجد الأقــى  ن ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش
ي باحاتــه، 

المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال.

انيــة )250( مليــون شــيكل، مــن أجــل مواصلــة  ن • ســلطات الحتــال ترصــد مري
الحفريــات تحــت المســجد الأقــى المبــارك، والتنقيــب عــن أساســات 

ــوم. ــكل” المزع “الهي

18 /12 /2017 م

• مســتوطنون متطرفــون، بقيــادة عضــو الكنيســت المتطــرف )يهــودا غليــك(، 
ــام  ــدي، أم ــودي التقلي ــاس التلم ــة، باللب ــعائر تلمودي ــوات وش ــؤدون صل ي
، بحراســة مشــددة مــن  ن المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب القطانــ�ي

قــوات الحتــال.
ــرات  ــن مخاب ــارص م ــة عن ، وثاث ن ــ�ي ن المتطرف ــتوطن�ي ــن المس ات م ــرش • الع
الحتــال، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، 
ي باحاته، بحراســة مشــددة من قــوات الحتال.

 وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
اق  ــرب ــط ال ــاق حائ ي أنف

ــداً �ن ــاً جدي ــاً يهودي ــح كنيس ــال تفتت ــلطات الحت • س
الكنيــس  المبــارك(، ويقــع  الأقــى  للمســجد  ي  الغــر�ب )الجــدار  أســفل 
ي الأنفــاق، ويتضمــن ألواحــاً 

” �ن “الفخــم” مقابــل مــا يســمى بـ“الحجــر الكبــري
ــة  ــد ومنص ات المقاع ــرش ــه ع ــة”، وفي ــفار توراتي ــا “أس ــت عليه ــة كتب معدني

ــة. ــبية دائري خش

19 /12 /2017 م
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• حــراس المســجد الأقــى المبــارك، يضبطــون متدينــاً يهوديــاً خــال محاولتــه 
اقتحــام المســجد الأقــى المبــارك، متنكــراً بــزي إســامي.

20 /12 /2017 م

• )83( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب 
ي باحاتــه، بحراســة مشــددة 

المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية ومشــبوهة �ن
مــن قــوات الحتــال.

ن عــن  ي القــدس، تقــرر إبعــاد خمســة مقدســي�ي • محكمــة صلــح الحتــال ، غــر�ب
ــرف  ي ط

ــىت ــ� كفال ــع ع ــاً، والتوقي ــدة )15( يوم ــارك، م ــى المب ــجد الأق المس
ــكل واحــد منهــم. ــث وشــخصية، بقيمــة )10( آلف شــيكل، ل ثال

ــمته  ــا أس ــة م ن بتهم ــي�ي ــن المقدس ــدد م ــجن ع ي بس
ــىن ــال تق ــم الحت • محاك

ــى”.  ــجد الأق ــباب المس ــاء لش “بالنتم

21 /12 /2017 م

• ســلطات الحتــال تعتقــل )4( أتــراك، بعــد العتــداء عليهــم أمــام المســجد 
الأقــى المبــارك، خــال محاولتهــم دخولــه.

22 /12 /2017 م

ن أتــراك، بكفالــة ماليــة  فــراج عــن أربعــة مواطنــ�ي • ســلطات الحتــال تقــرر الإ
ــا  ــة، بم ــدس القديم ــن الق ــاد ع ــم، وإبع ــد منه ــكل واح ــيكل ل ــف ش ــا أل قيمته
ــارك مــدة )20( يومــاً، كمــا أفرجــت عــن المصــور  فيهــا المســجد الأقــى المب
ن صيــام(، وعــن الشــاب المقــدسي )رامــي عبيــدات(،  الصحفــي المقــدسي )أمــ�ي
بعــاد عــن القــدس القديمــة ومحيطهــا  ط الإ وعــن شــاب مــن )أوزبكســتان(، بــرش

مــدة )20( يومــاً، وكفالــة ماليــة قيمتهــا )5( آلف شــيكل لــكل واحــد منهــم.

24 /12 /2017 م

• ســلطات الحتــال تقــرر إبعــاد الشــبان الأتــراك الذيــن أفرجــت عنهــم بكفالــة 
ــتدعتهم  ــث اس ــى، حي ــجد الأق ــط المس ــن محي ــاد ع بع ــة الإ يط ــة، رسش مالي

ــم. ــم إىل بلده ــم وترحيله ــرار إبعاده ــم بق وأبلغته

25 /12 /2017 م

المبــارك،  الأقــى  المســجد  يقتحمــون  متطرفــاً  مســتوطناً   )59(  •
ومشــبوهة  اســتفزازية  جــولت  وينفــذون  المغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن 
وتحديــداً  باحاتــه،  ي 

�ن تلموديــة  وشــعائر  طقوســاً  أرجائه،ويــؤدون  ي 
�ن

حــول  وحــات  لرش تقديمهــم  إىل  ضافــة  بالإ قيــة،  الرش المنطقــة  ي 
�ن

الخاصــة.  الحتــال  قــوات  مــن  مشــددة  بحراســة  المزعــوم(،   )الهيــكل 
ن للمســجد الأقى  طــة الحتــال تواصــل تضييقهــا ع� دخــول الفلســطيني�ي • رسش
 المبــارك، مــن خــال احتجاز بطاقاتهم الشــخصية  عنــد الأبــواب والتدقيق فيها.
ي 

ن يــؤدي طقــوس زواج تلموديــة رســمية، �ن ن المتطرفــ�ي • أحــد المســتوطن�ي
طــة الحتــال. المســجد الأقــى المبــارك، بمباركــة رسش

4 /1 /2018 م
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الأقــى  المســجد  تقتحــم   ، ن المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  • مجموعــة 
ي 

المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية ومشــبوهة �ن
ــكل المزعــوم( ، بحراســة مشــددة  وحــات حــول )الهي ــه، وتســتمع لرش أرجائ

ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق م

7 /1 /2018 م

الأقــى  المســجد  تقتحــم   ، ن المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  • مجموعــة 
ــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية ومشــبوهة  ــاب المغارب ــارك، مــن جهــة ب المب
وحــات حــول )الهيــكل المزعــوم(، بحراســة مشــددة  ي أرجائــه، وتســتمع لرش

�ن
ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق م

8 /1 /2018 م

• )67( مســتوطناً متطرفــاً، و)25( طالبــاً مــن معاهــد تلموديــة، و)25( عنــراً 
مــن مخابــرات الحتــال، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ن  ي حــ�ي

ي أرجائــه، �ن
بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية ومشــبوهة �ن

ي أرجــاء 
نفــذت عنــارص مخابــرات الحتــال جــولت استكشــافية مريبــة �ن

المســجد، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

10 /1 /2018 م

طــة الحتــال عــ� أبــواب المســجد الأقــى المبــارك،  • انتشــار مكثــف لرش
وعــ� أبــواب مدينــة القــدس القديمــة.

ة الحــاج خليــل )61(  طــة الحتــال تفــرج عــن المســنة المقدســية، )أمــري • رسش
ــاً،  ــدة )15( يوم ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــن المس ــاد ع بع ط الإ ــرش ــاً(، ب عام
ــم  ــا العل ــة رفعه ــس، بحج ــاب المجل ــرب ب ــا ع ــور خروجه ــا ف ــم اعتقاله وت
ه  ات، مــا اعتــرب ي داخــل المســجد الأقــى، وترديــد التكبــري

الفلســطيىن
ن أجانــب، من  الحتــال “تحريضــاً”، كمــا اعتقلــت قــوات الحتــال )5( مصلــ�ي
ي الأقــى.

الوليــات المتحــدة الأمريكيــة، وشــاباً مقدســياً، بحجــة التكبــري �ن

12 /1 /2018 م
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• أكــرش مــن  )100( مســتوطن متطــرف يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، 
ي أرجائه، 

مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية ومشــبوهة �ن
وحــاول بعضهــم أداء صلــوات تلموديــة فيــه، بحراســة مشــددة مــن قــوات 

الحتــال الخاصــة.
ع بحفــر القواعــد الأساســية للجــر المعلــق، الــذي  • ســلطات الحتــال تــرش
ن منطقــة الثــوري جنــوب البلــدة القديمــة وبــاب المغاربــة، فــوق  يربــط بــ�ي
ــة  ــة التوراتي ــياحة الديني ــهيل الس ــوى تس ــلوان، بدع ي س

ــة �ن ي واد الرباب
أرا�ن

ي تســميها بـــ )الحــوض المقــدس(، وذلــك بتكلفــة 
ي المنطقــة الــىت

والأجنبيــة �ن
ن شــيكل. )6( مايــ�ي

14 /1 /2018 م

طــة الحتــال تمنــع منــذ أكــرش مــن شــهرين، إدخــال الكوابــل الجديــدة  • رسش
نــارة الخارجية  صــاح العطــل الــذي أصــاب شــبكة الإ والمعــدات الكهربائيــة لإ
ي 

طــة الحتــال المتواجــدة �ن فــة، حيــث تعمــل رسش لقبــة الصخــرة المرش
ســامية  المســجد الأقــى المبــارك، عــ� تعطيــل عمــل دائــرة الأوقــاف الإ
ــكل  عمــار ب عمــار، وتعمــل عــ� ماحقــة عمــال وموظفــي الإ ــة والإ ي الصيان

�ن
ي يحتــاج إليها المســجد 

ميــم والصيانــة الــىت الوســائل، لمنــع إدخــال مــواد الرت
الأقــى المبــارك، بشــكل دوري ودائــم، كمــا تعطــل ترميــم المصــ� 

ــه. ــاه الأمطــار إلي ي مــن تــرب مي
المــروا�ن

15 /1 /2018 م

وفقاً لتقرير أصدرته حركة فتح إقليم القدس:    

      •  اقتحــام حــوايل)1150( مســتوطناً متطرفــاً ، للمســجد األقىص املبارك 

خــالل الشــهر املــايض، مــن بينهــم املتطــرف عضــو الكنيســت عــن حــزب 

“الليكــود” )يهــودا غليــك(، باإلضافــة إىل قطعــان املســتوطنني وعنــارص 

مــن أفــراد املخابــرات والجنــود.

    • إصــدار رشطــة االحتــالل قــرارات باإلبعــاد، بحــق 14 مواطنــاً، عن املســجد 

ــزيل،  ــس من ــة وحب ــات مالي ــرض غرام ــع ف ــدس، م ــة الق ــىص ومدين األق

ــىل  ــهيل ع ــهور، للتس ــتة ش ــاً وس ــني )15( يوم ــاد ب ــرة اإلبع ــت ف وتراوح

ــتباحة  ــدس، واس ــتفزازية يف الق ــم االس ــة فعالياته ــتوطنني إقام املس

ــىص  ــجد األق ــات املس ــعة يف اقتحام ــاركة الواس ــراق، واملش ــط ال حائ

ــارك. املب
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ــامية  س ــاف الإ ــرة الأوق ــي دائ ــا لموظف ــل منعه ــال تواص ــلطات الحت • س
ــجد  ــاء المس ي أرج

ــة �ن ــم والصيان مي ــات الرت ــة عملي ــن ممارس ــدس، م ي الق
�ن

طــة الحتــال مكتــب إعمار  ي رسش
الأقــى المبــارك كافــة، كمــا اقتحــم ضابــط �ن

ــس  ــب رئي ــدس )طــه عويضــة(، نائ ــغ المهن ــه، وأُبل المســجد الأقــى داخل
ــة الصخــرة  ي مســجد قب

ي المســجد ومرافقــه �ن
ــأن العمــل �ن عمــار، ب ــة الإ لجن

ــم  ، وترمي ي ــقف الخشــىب ــال الفسيفســاء والس ــن أعم ــه  م ــا في ــوع”، بم “ممن
ي مرافــق المســجد 

ميــم الأخــرى �ن ، وأعمــال الرت أبــواب المســجد القبــ�ي
ــا. جميعه

16 /1 /2018 م

الأقــى  المســجد  يقتحمــون   ، ن المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي ات  عــرش  •
ــؤدون  ــة، وي ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــت حماي ــارك، تح المب
صلــوات تلموديــة بصــوت مرتفــع داخــل المســجد الأقــى المبــارك، 
ي وفــرت لهــم الحمايــة، 

طــة الحتــال والقــوات الخاصــة الــىت أمــام رسش
ــا  ــة العلي ــمى “ بالمحكم ــا تس ــررت م ــد أن ق ــك بع ــتفزازية، وذل ــورة اس بص
ــماح  ــتيطانية الس ــات اس ــية وجمعي ــزاب سياس ــب أح ــث طل ــال” بح لاحت
ــه  ــن أبواب ــارك م ــى المب ــجد الأق ــام المس ن باقتح ــ�ي ن المتطرف ــتوطن�ي للمس
جميعهــا، والصــاة فيــه، كمــا حاولــت قــوات الحتــال العتــداء عــ� 
ن بعــد أن علــت أصواتهــم بالتكبــري لرفضهــم هــذا التصعيــد.  المصلــ�ي
• ســلطات الحتــال تواصــل منعهــا موظفــي لجنــة إعمــار المســجد الأقــى 
، وقبــة  ، والقبــ�ي ي

ي المصــ� المــروا�ن
ميــم �ن المبــارك مــن اســتكمال أعمــال الرت

ــب  ــتكمال تقني ــن اس ــة م ــي الزراع ــد موظف ــع أح ــة  إىل من ــرة، إضاف الصخ
ي العمــل.

ي حــال الســتمرار �ن
الأشــجار وتهديــده بالعتقــال �ن

17 /1/ 2018 م

، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك،  ن ن المتطرفــ�ي ات المســتوطن�ي • عــرش
ــاب  ــرب ب ــة ق ــاً تلمودي ــؤدون طقوس ــة، وي ــال الخاص ــة الحت ط ــة رسش بحماي

ــارك. الرحمــة، داخــل باحــات المســجد الأقــى المب
• ســلطات الحتــال تســلم حــارس المســجد الأقــى المبــارك، )خليــل 
ي بإبعــاده عــن مــكان عملــه داخــل 

فــراج عنــه، يقــىن (، قــراراً قبــل الإ ي
هــو�ن الرت

ــاً. ــارك، مــدة )15( يوم المســجد الأقــى المب

21 /1/ 2018 م
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ــة  ــس حكوم ــن رئي ــب م ــات” بطل يع ــة للترش ــة الوزاري ــمى “باللجن ــا تس • م
ه  وع قانــون “إســكات الأذان”، وتحضــري الحتــال، تقــرر إعــادة مناقشــة مــرش

ــراءة الأوىل. ــت” بالق ــه “بالكنيس ــت علي للتصوي
• منظمــات “ الهيــكل المزعــوم” المتطرفــة، تســتنفر عنارصهــا، وتدعــو 
ي اقتحامــات المســجد 

ن إىل المشــاركة �ن ــا مــن المســتوطن�ي جماهــري منارصيه
ــوارىء”. ــام ط ــعار “اقتح ــت ش ــارك،  تح ــى المب الأق

24 /1 /2018 م

، يقتحمــون المســجد الأقــى  ن ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش
ــوات  ــن ق ــددة م ــة مش ــت حراس ــة، تح ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك،  م المب

ــة. ــال الخاص الحت

28 /1 /2018 م

• )34( مســتوطناً متطرفــاً، و)45( طالبــاً مــن معاهــد تلموديــة، و)14( عنــراً 
طــة الحتــال، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب  مــن رسش
ــارك،  ي المســجد المب

ــة، وينفــذون جــولت استكشــافية اســتفزازية �ن المغارب
ــن  ــددة م ــة مش ــه، بحراس ي أرجائ

ــة �ن ــوس تلمودي ــاولت لأداء طق ــط مح وس
قــوات الحتــال.

ب،  ــرن ــه بال ــداء علي ــد العت ، بع ن ــ�ي ــد المصل ــل أح ــال تعتق ــة الحت ط • رسش
ــارك.  ــى المب ــجد الأق ن للمس ــتوطن�ي ــات المس ــال اقتحام خ

29 /1/ 2018 م

ــن  ــاً م وع ــن )20( مرش ــرش م ــل أك ــل عم ــت تعرق ــا زال ــال م ــة الحت ط • رسش
ي 

ــدوق الهاشــمي، �ن ــة والصن ي تنفذهــا اللجن
ــىت ــم ال مي عمــار والرت مشــاريع الإ

ــارك. ــى المب ــجد الأق المس
• نحــو )59( مســتوطناً متطرفــاً، و)13( عنــراً مــن مخابــرات الحتــال، 
يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون 
ي أرجائــه، بحمايــة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصة.

جــولت اســتفزازية �ن
ي بنــاء منطقــة مختلطــة للصــاة، للنســاء والرجال 

ع �ن • ســلطات الحتــال تــرش
ي القدس.

ي البلــدة القديمــة �ن
اق، �ن معــاً، عنــد حائــط الــرب

5/ 2 /2018 م

ــش  ــف لجي ــار مكث ــددة، وانتش ــراءات مش ــرض إج ــال تف ــلطات الحت • س
ــى  ــجد الأق ــة، والمس ــة المقدس ــواب المدين ــ� أب ــه ع طت ــال ورسش الحت

ي محيــط المدينــة.
المبــارك، وعــ� الحواجــز و�ن

9 /2 /2018 م
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• نحــو )97( مســتوطناً متطرفــاً، وطابــاً مــن معاهــد دينيــة تلموديــة، 
ي 

ــىت ــة، ال ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــون المس يقتحم
  ، ن دققــت عــ� أبوابــه، وشــددت مــن إجراءاتهــا، وحجــزت هويــات المصلــ�ي

ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش بحماي

11 /2 /2018 م

اق،  ــرب ــاحة ال ي س
ــداً �ن ــة ج ــاء ضخم ــة بن ــب رافع ــال تنص ــلطات الحت • س

ي المســجد الأقــى المبــارك،  وتحديــداً عــ� أنقــاض حــي المجاهديــن غــر�ب
وع “المجمــع التهويــدي الســياحي” متعــدد الطوابــق،   طــاق مــرش تمهيــداً لإ

ــاحة. ي الس ــر�ب ي غ
ــتخدامات �ن والس

• مــا تســمى “بمنظمــات الهيــكل المزعــوم”، وبالتعــاون مــع جماعــات يهودية 
ة الأبــواب” الشــهرية، عــ�  ي “مســري

متطرفــة، تدعــو أنصارهــا إىل المشــاركة �ن
أبــواب المســجد الأقــى المبــارك.

13 /2 /2018 م

ي 
ــتفزازية �ن ة اس ــري ي مس

، �ن ن ــ�ي ن المتطرف ــتوطن�ي ــن المس ــات م ــاركة المئ • مش
ــوم”  ــكل المزع ــات “الهي ــا منظم ــت إليه ــدس، دع ــن الق ــة م ــدة القديم البل
بــاب  مــن  ة  المســري وبــدأت  المتطرفــة،  الدينيــة  اليهوديــة  والمــدارس 
، ودارت عــ� أبــواب  ن العمــود باتجــاه منطقــة الــواد، وســوق القطانــ�ي
ــام  ة الأع ــري ــال المس ــتوطنون خ ــع المس ــارك، ورف ــى المب ــجد الأق المس
ــك  ــدة القديمــة، وذل ــكل المزعــوم، داخــل البل ــة”، وأعــام الهي رسائيلي “الإ
لبناء”الهيــكل”  ، ودعــوات  ن والمســلم�ي للعــرب  معاديــة  وســط هتافــات 
ت ســلطات  المزعــوم عــ� حســاب المســجد الأقــى المبــارك، وأجــرب
محالهــم. إغــاق  عــ�  التجاريــة  المحــال  وأصحــاب  التجــار   الحتــال 

14 /2 /2018 م

 ، ن متطرفــ�ي ن  مســتوطن�ي برفقــة  أمريكيــان،  كونغــرس  عضــوا   •
المغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن  المبــارك،  الأقــى  المســجد  يقتحمــون 
بصفتهــا  بالخصــوص،  ســامية  الإ الأوقــاف  دائــرة  مــع  تيــب  الرت دون 
المبــارك. الأقــى  المســجد  شــؤون  إدارة  عــن  عيــة  الرش  المســؤولة 

22 /2 /2018 م
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ــة  ــمى بـــ“ البلدي ــا تس ــع م ــيق م ــة، وبالتنس ــتيطانية متطرف ــات اس • جمعي
ي جنــوب المســجد الأقــى 

ــاً �ن وآثــار الحتــال”، تنظــم حفــاً غنائيــاً صاخب
المبــارك، شــاركت فيــه التنظيمــات المســيحية المتصهينــة الداعمــة لاحتال.
ــارك،  ن يقتحمــون المســجد الأقــى المب ن المتطرفــ�ي ات المســتوطن�ي • عــرش
ــط  ــه، وس ي أرجائ

ــتفزازية �ن ــولت اس ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب ــن جه م
ــن  ــددة م ــة مش ــه، بحراس ــة في ــعائر تلمودي ــة ش قام ــددة لإ ــاولت متج مح

ــال. ــوات الحت ق

7 /3 /2018 م

• مــا تســمى ” ببلديــة الحتــال وســياحته” تنظمــان ماراثونــاً تهويديــاً، 
طــة  يحــول مدينــة القــدس إىل ثكنــة عســكرية، وزج مئــات مــن عنــارص الرش
ي شــوارعها، لحراســة الماراثــون، وتــم 

والقــوات الخاصــة وحــرس الحــدود �ن
ــرض  ــا، وف ــدس بجنوبه ــمال الق ــط ش ــذي يرب ــد ال ــم واح ــارع رق ــاق ش إغ
إجــراءات مشــددة عــ� أبــواب المدينــة، والمســجد الأقــى المبــارك، 
ــة للوصــول  ن عــ� ســلك طــرق التفافي ت ســلطات الحتــال المصلــ�ي وأجــرب

ــارك. ــى المب ــجد الأق إىل المس

9 /3 /2018 م

ــارك، مــن  • نحــو )74( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المب

ي المســجد 
جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت مشــبوهة واستكشــافية �ن

المبــارك، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

11 /3 /2018 م

ــجد  ــل المس ي ألـــ )48(، داخ
ــن أرا�ن ــاة م ــز فت ــال تحتج ــلطات الحت • س

ي القــدس القديمــة، 
الأقــى المبــارك، وتقتادهــا إىل مركــز تابــع لهــا �ن

للتحقيــق معهــا، قبــل أن تفــرج عنهــا لحقــاً.
• )86( مســتوطناً متطرفــاً، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ــه، وســط  ي أرجائ

ــة، وينفــذون جــولت مشــبوهة واســتفزازية �ن ــاب المغارب ب
محــاولت لأداء طقــوس وشــعائر تلموديــة فيــه، بحراســة مشــددة مــن قــوات 

الحتــال الخاصــة.

14 /3 /2018 م
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• نحــو )86( مســتوطناً متطرفــاً، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن 

ــه،  ي أرجائ
ــتفزازية �ن ــبوهة واس ــولت مش ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب جه

ي المســجد الأقــى 
وســط محــاولت لأداء طقــوس وشــعائر تلموديــة �ن

ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــارك، بحراس المب

ــجد  ــن المس ــه م ــد خروج ن عن ــ�ي ــد المصل ــل أح ــال تعتق ــلطات الحت • س

، وتنقلــه إىل أحــد مراكــز  ن الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب القطانــ�ي

ــت  ــا اعتقل ــة، كم ــدس القديم ي الق
ــال �ن ــع لاحت ــق التاب ــف  والتحقي التوقي

لــه  ن ي القــدس، )شــادي المطــور(، بعــد أن داهمــت مرن
ن رس حركــة فتــح �ن أمــ�ي

ــا. ــة مخابراته برفق

• مــا تســمى “بســلطة الطبيعــة” التابعــة لاحتــال تقتحــم وبحمايــة قــوات 

ــى  ــجد الأق ي للمس
�ت ــرش ــور ال ــرب الس ــة ق ــاب الرحم ة ب ــرب ــال، مق الحت

ي محيطهــا، وقــام موظفــو “ســلطة الطبيعــة” 
المبــارك، وأخــذت قياســات �ن

ة بــاب الرحمــة بصــورة  قيــم المقابــر الموجــودة عــ� أطــراف مقــرب برت

ــتفزة. مس

15 /3 /2018 م

ــجد  ــون المس ــكري، يقتحم ــم العس ــاً، بزيه ــتوطناً وجندي ــو )249( مس • نح

الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، بحراســات مشــددة مــن قــوات 

ي 
ــوم”، �ن ــكل المزع ــول “الهي ــات ح وح ــتمعون لرش ــة، ويس ــال الخاص الحت

ن أدى عــدد منهــم حــركات تلموديــة صامتــة، وحــاول آخــرون أداء شــعائر  حــ�ي

فيــه.

18 /3 /2018 م

• ســلطات الحتــال تبعــد حــارس المســجد الأقــى المبــارك، )إيهــاب 

بحجــة  يومــاً،   )15( مــدة  المســجد  ي 
�ن عملــه  مــكان  عــن  غزالــة(،  أبــو 

بالبتعــاد  لأوامرهــا  انصياعــه  وعــدم  الحتــال،  طــة  رسش عمــل  عرقلــة 

المبــارك. الأقــى  للمســجد  اقتحاماتهــم  خــال  ن  المســتوطن�ي  عــن 

ــن  ــارك، م ــى المب ــجد الأق ، المس ن ــتوطن�ي ــن المس ات م ــرش ــام الع • اقتح

ــال. ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــة، بحراس ــاب المغارب ــة ب جه

21 /3 /2018 م
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ي الشــبكة 
• مــا تســمى بجماعــة “منظمــة جبــل الهيــكل” تعلــن عــ� مواقعهــا �ن

ــب  ــوان “تدري ــت عن ــم تح ــان ضخ ــام بمهرج ــا القي ــن نيته ــة، ع العنكبوتي
ي منطقــة القصــور الأمويــة،  وبموافقــة 

ن الفصــح”، بعــد أيــام، �ن قرابــ�ي
ــد  ــم، وق ــب ادعائه ــك حس ــمحت بذل ي س

ــىت ــا، ال ــال ومباركته ــة الحت ط رسش
ــة، وأدوات  ــح المحرق ــب مذب ــة لنص ات الازم ن ــري ــل التجه ــاً بعم ــدأت فع ب

ــة. ــور الأموي ــة القص ي منطق
ــا �ن ، لوضعه ن ــ�ي ــخ والقراب الطب

• )99( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
بــاب المغاربــة، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

22 /3 /2018 م

• نحــو )92( مســتوطناً متطرفــاً، وعنــارص ممــا تســمى بســلطة آثــار الحتــال، 
برفقــة ضابــط مــن المخابــرات، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن 
ــة،  ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــة، بحراس ــاب المغارب ــة ب جه
وحــات حــول  وينفــذون جــولت اســتفزازية ومشــبوهة فيــه، ويســتمعون لرش
ي 

“الهيــكل المزعــوم”، كمــا حــاول بعضهــم أداء طقــوس وشــعائر تلموديــة �ن
ي منطقــة بــاب الرحمــة، فيمــا تجــول ضابــط الحتــال 

المســجد، وتحديــداً �ن
ع بالتقــاط  ي أروقــة المســجد الأقــى، ورسش

برفقــة موظــف “ســلطة الآثــار” �ن
صــور لمعالمــه.

25 /3 /2018 م

طــة الحتــال تصــادق عــ� الطلــب الــذي تقدمــت بــه “منظمــات الهيــكل  • رسش
ي ســاحة القصور 

ي” �ن ن “الفصح العــرب المزعــوم”، بإقامــة طقــوس ذبــح قرابــ�ي
الأمويــة المتاخمــة للمســجد الأقــى المبــارك، كمــا ســمحت محكمــة صلــح 
ن بالصــاة عــ� أبــواب  ن المتطرفــ�ي ي القــدس الغربيــة، للمســتوطن�ي

الحتــال �ن
ي ذلــك ل يقــل عــن حــق 

المســجد الأقــى المبــارك، مدعيــة بــأن “حقهــم �ن
العــرب” حســب القــرار.

ــة المتطرفــة، مــا تســمى  ات مــن عنــارص الجماعــات اليهودي • إقامــة العــرش
ــة،  ــور الأموي ــة القص ي منطق

ــودي”، �ن ــح اليه ــد الفص ن عي ــ�ي ــات قراب “بتدريب
ــات  ــن الحاخام ــد م ــارك العدي ــدس، وش ي الق

ــى �ن ــجد الأق ــوب المس جن
ي الطقــوس، يتقدمهــم عضــو الكنيســت المتطــرف )يهــودا غليــك(، 

اليهــود �ن
ــف. طــي مكث وجــرت المراســم وســط تواجــد رسش

• )64( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية ومشــبوهة فيــه، وحــاول عــدد 
ــن  ــددة م ــة مش ــه، بحراس ي أرجائ

ــة �ن ــعائر تلمودي ــوس وش ــم أداء طق منه
ــال الخاصــة. قــوات الحت

26 /3 /2018 م
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ــة،  ــات تحذيري ــات ولفت ــري وبيان ــق مناش ــة تلص ــة متطرف ــات يهودي • جماع
ــي  ــاب الخارج ــ� الب ــداً ع ــارك، وتحدي ــى المب ــجد الأق ــات المس ــ� بواب ع
ــب أهــل القــدس بإفــراغ  ي المســجد الأقــى، تطال

ــك فيصــل �ن ــة المل لبواب
ــمى  ــا تس ــة م ــي إقام ــة 30 /3 /2018، بداع ــوم الجمع ــه ي ــجد وإخائ المس

ــودي”. ــح اليه ــد الفص ن عي ــ�ي “بقراب

27 /3 /2018 م

طــة الحتــال تجــري تدريبــات واســعة لمئــات مــن عنــارص قواتهــا  • رسش
ــجد  ــام المس ــة اقتح ــاكي عملي ــام”، تح ــم “اليس ــة باس ــة المعروف الخاص
طــة بتدريبــات تشــمل  ــارك، حيــث بــدأ )700( عنــر مــن الرش الأقــى المب
ي ظــل التوتــر، واحتمــالت التصعيــد 

العديــد مــن الســيناريوهات المحتملــة �ن
خــال يــوم الجمعــة 30 /3 /2018، الــذي يوافــق يــوم الأرض، وعشــية مــا 
ــم  ن الســيناريوهات، ســيناريو يت ــ�ي يســمى“بعيد الفصــح اليهــودي”، ومــن ب
ــاكي  ــمات تح ــاء مجس ــم بن ــارك، وت ــى المب ــجد الأق ــام المس ــه اقتح خال

ــارك. ــى المب ــجد الأق ــواب المس أب

27 /3 /2018 م

ــنغال  ــة الس ــر خارجي ــة وزي ــخاص برئاس ــة أش ــم خمس ــنغاىلي يض ــد س • وف
ــارك،  ــى المب ــجد الأق ــون المس ــتوطناً، يقتحم ــع )84( مس ــا، م ــق كاب صدي
وعنــارص  الحتــال  طــة  رسش بحمايــة  ويتجولــون  المغاربــة،  بــاب  مــن 
 ، ــ�ي ــة، والمصــ� القب ف ــة الصخــرة المرش ي مســجد قب

الوحــدات الخاصــة �ن
ــوص. ــدس بالخص ي الق

ــامية �ن س ــاف الإ ــرة الأوق ــع دائ ــيق م  ودون أي تنس
ــات  ــارك، )عرف ــى المب ــجد الأق ــارس المس ــل ح ــال تعتق ــلطات الحت • س
ي المســجد، بعــد العتــداء عليــه، وحولتــه إىل مركــز 

نجيــب( مــن مــكان عملــه �ن
ــدة القديمــة. ي البل

ــق �ن اعتقــال وتحقي

28 /3 /2018 م

ــى  ــجد الأق ــون المس ــاً، يقتحم ــاً احتالي ــاً وضابط ــتوطناً وجندي • )88( مس
ــات  ن المتطــرف وجمعي ي ظــل حشــد اليمــ�ي

ــة، �ن ــاب المغارب ــارك، مــن ب المب
طــة الحتــال فيمــا يســمى  “الهيــكل المزعــوم” المدعومــة مــن حكومــة ورسش
ــور  ي القص

ن �ن ــ�ي ــم القراب ــج لتقدي ــن برنام ــودي”، وضم ــح اليه ــد الفص “بعي
ي للمســجد  ســامية الماصقــة للجــدار الجنــو�ب الأمويــة التابعــة لاأوقــاف الإ

طة الحتال وعنارص الوحدات الخاصة. الأقى المبارك، بحماية رسش

29 /3 /2018 م



78

• نحــو )275( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، 
ــال  ــوات الحت ــن ق ــددة م ــات مش ــة حراس ــة، برفق ــاب المغارب ــة ب ــن جه م
ي أروقــة المســجد، كمــا 

الخاصــة، ويــؤدون حــركات وطقوســاً تلموديــة �ن
وحــات حــول “الهيــكل المزعــوم”، فضــاً عــن اســتفزازات  اســتمعوا لرش

ــال. ــوات الحت ، وق ن ــتوطن�ي ــل المس ــن قب ــررة م متك

1 /4 /2018 م

• )386( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن 
أروقــة  ي 

تلموديــة �ن المغاربــة،  ويــؤدون حــركات وطقوســاً  بــاب  جهــة 
وحــات حــول “الهيــكل المزعــوم”، فضــاً  المســجد، كمــا اســتمعوا لرش
الحتــال. وقــوات  ن  المســتوطن�ي قبــل  مــن  متكــررة  اســتفزازات   عــن 
ــود  ــارك آلف اليه ــان”، يش ــد فريدم ــب، “ديفي ــل أبي ــىي بت ــفري الأمري • الس
اق غــرب المســجد الأقــى  ي حائــط الــرب

ــة �ن ، طقوســهم التلمودي ن متــ�ي ن المرت
المبــارك، برفقــة نجلــه وحفيــده، تحــت حراســة وحمايــة مشــددة مــن قــوات 

ــه، وعنــارص الوحــدات الخاصــة. طت الحتــال ورسش
ــرة  ي دائ

ــة �ن ــات العام ــام والعاق ع ــؤول الإ ــع مس ــال تمن ــلطات الحت • س
ســامية، )فــراس الدبــس(، مــن دخــول المســجد الأقــى  الأوقــاف الإ
ــدران(  ــد ب ــارك )محم ــى المب ــجد الأق ــارس المس ــت ح ــا منع ــارك، كم المب

ــه. ــة عمل ــلة لمزاول ــاب السلس ــة ب ــن جه ــه، م ــن دخول م

2 /4 /2018 م

• )260( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ي أروقتــه، كمــا قــام 

بــاب المغاربــة،  ويــؤدون حــركات وطقوســاً تلموديــة �ن
ــول  ــات ح وح ــتمعوا لرش ــه، واس ــ� الأرض داخل ــاح ع ــم بالنبط ــدد منه ع
طــة الحتــال وعنــارص الوحــدات الخاصــة. “الهيــكل المزعــوم”، بحراســة رسش
ن للمســجد الأقــى المبــارك خــال  ن المقتحمــ�ي • تضاعــف أعــداد المســتوطن�ي
ــام الماضيــة، تلبيــة لدعــوة مــا تســمى” بمنظمــات الهيــكل المزعــوم”،  الأي
ي اقتحامــات المســجد الأقــى المبــارك 

أنصارهــا بالمشــاركة الواســعة �ن
ي. بمناســبة مــا يســمى بعيــد الفصــح العــرب

3 /4 /2018 م
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ي 
ــة �ن ــكرية، خاص ــة عس ــدس إىل ثكن ــة الق ــول مدين ــال تح ــلطات الحت • س

ــارك،  ــة إىل المســجد الأقــى المب ــدة القديمــة والطــرق المؤدي ــط البل محي
اق،  رسائيليــة”، لحائــط الــرب “لتســهيل حركــة مــرور وتنقــل الحافــات الإ

ــح”. ــمى “البيس ــودي، والمس ــح اليه ــمى بالفص ــا يس ــال بم لاحتف
التقليــدي،  التلمــودي  بلباســهم  أكــرش مــن )550( مســتوطناً متطرفــاً،   •
يقتحمــون باحــات المســجد الأقــى المبــارك، ويــؤدون صلــوات تلموديــة، 
ي 

ــاً �ن ــداً ملحوظ ــى تصاع ــجد الأق ــهد المس ــة، وش ــاب المغارب ــة ب ــن جه م
ي يتخللهــا أداء طقــوس وصلــوات تلموديــة فيــه، 

ة القتحامــات الــىت وتــري
طــة  وحــات عــن “الهيــكل المزعــوم”، بحراســة مشــددة مــن الرش وتقديــم رسش

ــة. ــوات الخاص والق
طــة الحتــال تواصــل إجراءاتهــا المشــددة عــ� أبــواب المســجد  • رسش
ــش،  ــام عاي ــه، )بس ــار في عم ــة الإ ــي لجن ــع موظف ــارك، وتمن ــى المب الأق
وأنــس الدبــاغ(، مــن دخولــه لبعــض الوقــت، ومــن ثــم أعــادت دخولهمــا.

4 /4 /2018 م

ــال،  ــرات الحت ــن مخاب ــارص م ــاً، وعن ــتوطناً متطرف ــن )678( مس ــرش م • أك
يقتحمــون باحــات المســجد الأقــى المبــارك، ويــؤدون صلــوات تلموديــة، 
ن  ي حــ�ي

ــه، �ن ي أرجائ
ــة، وينفــذون جــولت مشــبوهة �ن ــاب المغارب مــن جهــة ب

طــة والمخابــرات جــولت استكشــافية فيه، وشــهد المســجد  نفــذ ضبــاط الرش
ي يتخللهــا أداء طقــوس 

ة القتحامــات الــىت ي وتــري
الأقــى تصاعــداً ملحوظــاً �ن

ــن  ــات ع وح ــم رسش ــه، وتقدي ــ� أرض ــاح ع ــه، والنبط ــة في ــوات تلمودي وصل
طــة والقــوات الخاصــة. ــكل المزعــوم”، بحراســة مشــددة مــن الرش “الهي

• ســلطات الحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا عــ� مداخــل المســجد الأقــى 
ــ�  ــبان ع ــة الش ــن فئ ــخصية، م ن الش ــ�ي ــات المصل ــز بطاق ــارك، وتحتج المب

ــه. ــه الرئيســة، خــال دخولهــم إلي أبواب
ي 

• ســلطات الحتــال تفــرج عــن الموظــف )يــزن عابديــن(، موظــف النظافــة �ن
بعــاد عنــه مــدة)15( يومــاً، حيــث تــم  ط الإ المســجد الأقــى المبــارك، بــرش

اعتقالــه عنــد دخولــه مــن بــاب الأســباط. 

5 /4 /2018 م

• ســلطات الحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا  العســكرية، وســط انتشــار مكثــف 
ي محيطهــا 

ي مدينــة القــدس، وخاصــة بلدتهــا القديمــة، و�ن
لقــوات الحتــال �ن

والطــرق المؤديــة إىل المســجد الأقــى المبــارك.

6 /4 /2018 م
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ــاب  ــن ب ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــون المس ــتوطناً يقتحم ــو )33( مس • نح
ــجد،  ــة المس ي  أروق

ــبوهة �ن ــتفزازية ومش ــولت اس ــذون ج ــة، وينف المغارب
ــة،  ــوات صامت ــركات وصل ــط ح ــودي، وس ــاس التلم ــم اللب ــدى معظمه وارت

ــة. ــوات الخاص ــة والق ط ــن الرش ــددة م ــة مش بحراس

8 /4 /2018 م

ــرات  طــة ومخاب ــارص مــن رسش ، وعن ن ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش
، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهة  ي

الحتــال بلباســهم المــد�ن
بــاب المغاربــة، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة، وينفــذون 
ي 

ي المســجد المبــارك، وســط حــركات تلموديــة صامتــة، �ن
جــولت اســتفزازية �ن

طــة  ن نفــذت عنــارص ومخابــرات ورسش ي حــ�ي
منطقــة بــاب الرحمــة “المغلــق”، �ن

ي أنحــاء متفرقــة مــن المســجد المبــارك..
الحتــال جــولت استكشــافية �ن

10 /4 /2018 م

ي 
، يرافقهــم جنــود وضبــاط �ن ن ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش

رسائيــ�ي العــام “الشــاباك”، يقتحمــون المســجد  جهــاز المخابــرات الإ
الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية 

ي أرجائــه.
واستكشــافية �ن

11 /4 /2018 م

ن بينهــم طفــل،  ن مقدســي�ي ــ�ي ــال تقــرر إبعــاد ســبعة مصل • ســلطات الحت
ــب  ــم عق ــث اعتقلته ، حي ن ــبوع�ي ــدة أس ــارك م ــى المب ــجد الأق ــن المس ع
ي صــاة الجمعــة، وخروجهــم مــن المســجد الأقــى المبــارك.

مشــاركتهم �ن

14 /4 /2018 م

• نحــو )125( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن 
ــاء  ي أرج

ــبوهة �ن ــتفزازية ومش ــولت اس ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب جه
وحــات حــول “الهيــكل المزعــوم”،  المســجد المبــارك، تخللهــا الســتماع لرش
قامــة طقــوس وشــعائر تلموديــة صامتــة، بحمايــة  وســط محــاولت متكــررة لإ

مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.
ي القــدس 

ن عربدتهــم �ن ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • ممارســة العــرش
ــة  ة ليلي ــارك، خــال مســري ــى المب ــواب المســجد الأق القديمــة، وحــول أب
ــة  ــن جه ــى م ــجد الأق ــام المس ــزاىلي أم ــاحة الغ ي س

ــوا �ن ــهرية، وتوقف ش
ات  ــرب ــتفزازية، بمك ــاء اس ــص وغن ــات رق ــا حلق ــوا فيه ــباط، ونظم ــاب الأس ب
اً  الصــوت، وأدوا صلــوات وشــعائر تلموديــة، وحطمــت مســتوطنتان قــرب
ســامية التاريخيــة، الماصقــة لجــدار المســجد  مــن مقابر“بــاب الرحمــة” الإ

ــة. ــات نابي ــان بكلم ــا تتلفظ ــتاه وهم ، وداس ي
�ت ــرش ــى ال الأق

15 /4 /2018 م
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• محكمــة صلــح الحتــال تســمح لليهــود بالهتــاف بـــ “شــعب إرسائيــل حــي” 
ي المســجد الأقــى المبــارك، وذلــك بداعــي أن ذلــك ليــس صــاة، وادعــت 

�ن
ي المــكان.

المحكمــة أن هــذا الهتــاف ل يشــكل خطــراً عــ� الــزوار �ن
• مخابــرات الحتــال تســتدعي خمســة مــن حــراس المســجد الأقــى 
ي بــاب الخليــل 

المبــارك للتحقيــق معهــم، بمركــز اعتقــال توقيــف “القشــلة” �ن
ــة. ــدس القديم بالق

17 /4 /2018 م

ــارك،  ن يقتحمــون المســجد الأقــى المب ن المتطرفــ�ي ات المســتوطن�ي • عــرش
ــه، وأّدوا  ي أرجائ

ــتفزازية �ن ــولت اس ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب ــن جه م
ــة  ــق” ، بحراس ــة “المغل ــاب الرحم ــة ب ي منطق

ــة �ن ــعائر تلمودي ــوات وش صل
ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م مش

• ســلطات الحتــال تســتدعي حــارسي المســجد الأقــى المبــارك، )عرفــات 
ط  (، بعــد احتجــاز دام ســاعات، وأفرجــت عنهمــا بــرش نجيــب، وحمــزة النبــاىلي
بعــاد عــن المســجد الأقــى المبــارك مــدة أســبوع، فيمــا اســتدعت  الإ
ن فيــه،  الســلطات عــدداً آخــر مــن حــراس المســجد الأقــى والعاملــ�ي

ــم. ــق معه للتحقي

18 /4 /2018 م

التلمــودي  بلباســهم   ، ن المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي أكــرش مــن )160( مــن   •
التقليــدي، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، 
وحــات حــول  ي أرجائــه، اســتمعوا خالهــا لرش

وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
ي منطقــة بــاب 

“الهيــكل المزعــوم”، وأدوا صلــوات وشــعائر تلموديــة علنيــة �ن
الرحمــة “المغلــق”، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة. 

ن  • مــا تســمى بـ” منظمــات الهيــكل المزعوم”، تدعــو أنصارها من المســتوطن�ي
ــي، إىل  ــل الجتماع ــع التواص ــة، ومواق عامي ــا الإ ــرب مواقعه ، ع ن ــ�ي المتطرف
ي اقتحامــات المســجد الأقــى المبــارك، بمناســبة مــا 

المشــاركة الواســعة �ن
يســمى “بذكــرى اســتقال إرسائيــل”.

طتــه تعتقــل أحــد حــراس المســجد الأقــى  • مخابــرات الحتــال ورسش
ي المســجد، وتســتدعي أربعــة حــراس 

المبــارك،  وتبعــده عــن مــكان عملــه �ن
ــى  ــجد الأق ن للمس ــ�ي ــط المقتحم ــن محي ــاد  ع بع ــم بالإ ــن، وتهدده آخري

ــه. ي أرجائ
ــتفزازية �ن ــم الس ــال جولته خ

19 /4 /2018 م
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أحــد موظفــي   ،) الزغــري )رائــد  المقــدسي  تعتقــل  الحتــال  • ســلطات 
مــكان  مــن  القــدس،  ي 

�ن ســامية  الإ لاأوقــاف  التابعــة  عمــار  الإ لجنــة 
مركــز  إىل  واقتادتــه  المبــارك،  الأقــى  المســجد  داخــل  عملــه 
القديمــة. بالقــدس  الخليــل،  بــاب  ي 

�ن “القشــلة”  والتحقيــق   التوقيــف 
طــة الحتــال تمنــع أربعــة أطبــاء مــن خريجــي جامعــة القــدس،  مــن  • رسش
ــاب  ــد ب ــض، عن ــول” الأبي ــارك “بالمري ــى المب ــجد الأق ــول إىل المس الدخ
فيصــل دون إبــداء الأســباب، وطالبتهــم بخلــع المريــول، وقــد رفضــوا ذلك.

21 /4/ 2018 م

عمــار بدائــرة الأوقــاف  ي لجنــة الإ
• ســلطات الحتــال تبعــد الموظــف �ن

ــارك،  ــى المب ــجد الأق ي المس
ــه �ن ــكان عمل ــن م ، ع ــري ــد الزغ ــامية، رائ س الإ

ــبوع. ــدة أس م
، يقتحمــون المســجد الأقــى  ن ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش
ــوات  ــن ق ــددة م ــة مش ــط حماي ــة، وس ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م المب

الحتــال الخاصــة.

22 /4 /2018 م

• نحــو )40( مســتوطناً، و)41( مــن طلبــة المعاهــد التلموديــة، و)15( عنــراً 
مــن مخابــرات الحتــال، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ي المســجد، وســط محــاولت 

بــاب المغاربــة، وينظمــون جــولت اســتفزازية �ن
ن نفــذت عنــارص المخابــرات جــولت  ي حــ�ي

قامــة شــعائر وطقــوس دينيــة، �ن لإ
طــة. استكشــافية بالمســجد المبــارك، وســط حمايــة مشــددة مــن عنــارص الرش

23 /4 /2018 م

ن  • مــا تســمى بـ” منظمــات الهيــكل” المزعوم، تدعــو أنصارها من المســتوطن�ي
ــي، إىل  ــل الجتماع ــع التواص ــة، ومواق عامي ــا الإ ــرب مواقعه ، ع ن ــ�ي المتطرف
ي اقتحامــات المســجد الأقــى المبــارك، بمناســبة مــا 

المشــاركة الواســعة �ن
يســمى “بذكــرى اســتقال إرسائيــل”.

ــارك  ــال تســلم أربعــة مــن حــراس المســجد الأقــى المب • ســلطات الحت
ن شــهر وســتة أشــهر، دون أســباب. اوح بــ�ي ات، تــرت بعــاد عنــه فــرت قــرارات بالإ
• نحــو )40( مســتوطناً، و)41( مــن طلبــة المعاهــد التلموديــة، و15 عنــراً 
مــن مخابــرات الحتــال، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
بــاب المغاربــة، وينظمــون جــولت اســتفزازية فيــه، وســط محــاولت 
ن نفــذت عنــارص المخابــرات جــولت  ي حــ�ي

قامــة شــعائر وطقــوس دينيــة، �ن لإ
ــه. ــافية في استكش

24 /4 /2018 م
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ــون  ــال، يقتحم ــرات الحت ــن مخاب ــراً م ــتوطناً، و)17( عن ــو )74( مس • نح
ــة، وينظمــون جــولت  ــاب المغارب ــارك، مــن جهــة ب المســجد الأقــى المب
ن  ــ�ي ي ح

ــة، �ن ــوس ديني ــعائر وطق ــة ش قام ــاولت لإ ــط مح ــه وس ــتفزازية في اس
ــه. ــافية في ــولت استكش ــرات ج ــارص المخاب ــذت عن نف

25 /4 /2018 م

• أكــرش مــن )100( مســتوطن، بينهــم عــدد مــن طلبــة المعاهــد التلموديــة، 
يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينظمــون 

قامــة شــعائر وطقــوس دينيــة. جــولت اســتفزازية فيــه، وســط محــاولت لإ
ي لجنــة إعمــار المســجد الأقــى 

• ســلطة الحتــال تعتقــل العامــل �ن
(، كمــا  ي

ي القــدس، )محمــود العنــا�ت
ســامية �ن المبــارك، التابعــة لاأوقــاف الإ

فــة. ي مســجد قبــة الصخــرة المرش
منعــت اللجنــة مــن تنفيــذ أعمــال صيانــة �ن

26 /4 /2018 م

رسائيليــة  الإ الآثــار  ودائــرة  الطبيعــة  بحمايــة  تســمى  مــا  طواقــم   •
قيــة  الرش الجهــة  ي 

�ن الرحمــة،  بــاب  ة  مقــرب ي 
�ن قبــور  بنبــش  تقــوم 

وقلــع  الكيماويــة  المــواد  ورش  المبــارك،  الأقــى  المســجد  لســور 
لعائــات  تعــود  ي 

الــىت القبــور  ات  عــرش وترقيــم  الأشــجار،  بعــض 
اب  عاميــة المقدســية مــن  القــرت مقدســية، كمــا منعــت الطواقــم الإ
المقدســية. العائــات  قبــور  ي 

�ن يــدور  مــا  لمعرفــة  القبــور   مــن 
• أكــرش مــن )62( مســتوطناً ومســتخدماً تابعــاً “لســلطة آثــار الحتــال” 
يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينظمــون 
قامــة شــعائر وطقــوس دينيــة. جــولت اســتفزازية فيــه، وســط محــاولت لإ
ي 

ــان �ن ــان تعم ــفيه”، اللت ــق ش ــة “عيم ــام الآن” ومؤسس ــة “الس • مؤسس
ي القــدس، تقدمــان التماســاً قضائيــاً إىل مــا 

رصــد المخططــات الســتيطانية �ن
ي القــدس المحتلة، 

تســمى بـــ “لجنــة الســتئناف اللوائيــة للتنظيــم والبنــاء” �ن
ــاء  ــر القــدس”، لبن ــال و”ســلطة تطوي ــة الحت ــه بلدي بطــال مخطــط تحرك لإ

اً، جنــوب المســجد الأقــى المبــارك. جــر معلــق بطــول )180( مــرت

29 /4 /2018 م

• ســلطات الحتــال تعتقــل الناشــط المقــدسي )خالــد الزيــر(، خــال 
رسائيليــة”، وأعمــال التخريــب  تصديــه لموظفــي “دائــرة الطبيعــة والآثــار الإ
ــور  ي الس

ــة، �ن ــاب الرحم ة ب ــرب ي مق
، �ن ــواىلي ــ� الت ي ع

ــا�ن ــوم الث ، للي ــري والتدم
ــارك. ــى المب ــجد الأق ي للمس

�ت ــرش ال

30 /4 /2018 م
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انتهــاك  تواصــل  الحتــال  ســلطات   ، التــواىلي عــ�  الثالــث  لليــوم   •
الأقــى  المســجد  لجــدار  الماصقــة  الرحمــة”  “بــاب  ة  مقــرب حرمــة 
الحتــال  طــة  رسش مــن  معــززة  قــوات  واقتحمــت   ، ي

�ت الــرش المبــارك 
تســمى  لمــا  التابعــة  العمــال  طواقــم  وحمايــة  بحراســة  ة،  المقــرب
ــول  ــع دخ ــا لمن ــ� مداخله ة وع ــرب ي المق

ت �ن ــرش ــة”، وانت ــة الطبيع “بحماي
ي مســعى منهــا 

ت هــذه المــرة ســياجاً حديديــاً، �ن ، وأحــرن ن المواطنــ�ي
ــا. ــال عليه ــد الحت ــع ي ــا، ووض ــوي مصادرته ي تن

ــىت ــة ال ي المنطق
ــه �ن  لوضع

ــة  ــن جه ــارك م ــى المب ــجد الأق ــون المس ــاً يقتحم ــتوطناً متطرف • )70( مس
ــات  وح ــتمعوا لرش ــه، واس ــتفزازية في ــولت اس ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ب
قامــة طقــوس وشــعائر  حــول “الهيــكل المزعــوم”، وســط محــاولت متكــررة لإ

ي أروقتــه، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال.
تلموديــة �ن

1 /5 /2018 م

 ) • ســلطات الحتــال تعتــدي عــ� المواطــن المقــدسي )خليــل نمــر العبــاسي
ح والدفــع، خــال تصديــه لأعمــال النتهــاك والســتياء عــ�  ب المــرب بالــرن

. ة بــاب الرحمــة، لليــوم الرابــع عــ� التــواىلي أجــزاء مــن مقــرب
ــادي  ــارك )ف ــى المب ــجد الأق ــارس المس ــتدعي ح ــال تس ــلطات الحت • س
طــة الحتــال بمســتوطنة  ي مركــز تابــع لرش

عليــان(، للتحقيــق الفــوري معــه، �ن
ي يعقــوب” شــمال القــدس المحتلــة، علمــاً أن الحتــال أبعــده وثاثــة  “ النــىب

ي المســجد الأقــى، مــدة )6( أشــهر.
حــراس آخريــن عــن مــكان عملهــم �ن

ن مــن دخــول  اً مــن الطــاب الفلســطيني�ي طــة الحتــال تمنــع عــدداً كبــري • رسش
ــش  ــد تفتي ، بع ــماىلي ــة الش ــاب الغوانم ــن ب ــارك، م ــى المب ــجد الأق المس
ي يحملونهــا عليهــا شــعارات وكلمــات 

الــىت الكتــب  حقائبهــم بحجــة أن 
بيــة والتعليــم الفلســطينية. تحريضيــة وخاتــم وزارة الرت

ــد  ــاب معاه ــم ط ، بينه ن ــ�ي ن المتطرف ــتوطن�ي ــن المس ــن )111( م ــرش م • أك
ــاً، يقتحمــون المســجد الأقــى  ــاً احتالي طي ــة، و)30( رسش وجامعــات  يهودي
، والمص�  ي المســجد القبــ�ي

المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربة، ويتجولــون �ن
ــدون  ــدم مرش ــا ق ــة، كم ف ــرة المرش ــة الصخ ــجد قب ــط مس ، ومحي ي

ــروا�ن الم
وحــات عــن “الهيــكل” المزعــوم، وحــاول  ن رسش ن المقتحمــ�ي يهــود للمســتوطن�ي
ي أروقــة المســجد الأقــى، 

بعضهــم أداء طقــوس وشــعائر تلموديــة �ن
ــاب الرحمــة. ــداً بالقــرب مــن ب وتحدي

2 /5 /2018 م
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، بينهــم )30( مــن طــاب المعاهــد  ن ن المتطرفــ�ي • )110( مــن المســتوطن�ي
والجامعــات اليهوديــة، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن بــاب 
وحــات عــن  ي المســجد، ويتلقــون رسش

المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
قامــة طقــوس وصلــوات تلموديــة فيــه،  “الهيــكل المزعــوم”، وســط محــاولت  لإ

ــال. ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش بحراس
ــا  ــرب مواقعه ــا، ع ــف دعواته ــوم” تكث ــكل المزع ــات الهي ــمى بـــ “منظم ــا تس • م
ن  ــتوطن�ي ــور المس ــا ولجمه ــي، لأنصاره ــل الجتماع ــع التواص ــة، ومواق عامي الإ
 ، ي

الفلســطيىن شــعبنا  نكبــة  يــوم  المبــارك  الأقــى  المســجد  باســتباحة 
باقتحامــات واســعة، وشــعائر تلموديــة فيــه.

3 /5 /2018 م

ي حــي 
، �ن ن ــازل المواطنــ�ي • ســلطات الحتــال تواصــل أعمــال الحفــر أســفل من

ي تســببت بتصدعــات 
وادي حلــوة جنــوب المســجد الأقــى المبــارك، الــىت

ــفل  ــاق أس ــر الأنف ــة وحف ــغ الأترب ــة تفري ــة، نتيج ــارات أرضي ــققات وانهي وتش
اق.  ــرب ــط ال ــة حائ ــارك، وباح ــى المب ــجد الأق ــاه المس ــة، باتج المنطق

الأقــى  المســجد  يقتحمــون   ، ن المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  ات  العــرش  •
ــاب  ــرب ب ــة  ق ــاً تلمودي ــذون طقوس ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م المب

ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــرة، بحراس المطه
ط  ــرش ــاب(، ب ــو ن ــة أب ــية )آي ــاة المقدس ــن الفت ــرج ع ــال تف ــلطات الحت • س

إبعادهــا عــن المســجد الأقــى المبــارك مــدة شــهر.

6 /5 /2018 م

• )100( مــن طلبــة المعاهــد التلموديــة، و)51( مســتوطناً متطرفــاً، يقتحمــون 
المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت 

ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــه، بحراس ي أرجائ
ــتفزازية �ن اس

• استأنفت ما تسمى بـ “منظمات الهيكل” المزعوم، تكثيف دعواتها لأنصارها 
ي 

ي اقتحامات واسعة للمسجد الأقى، �ن
ن إىل المشاركة �ن وجمهور المستوطن�ي

. ي
ذكرى نكبة الشعب الفلسطيىن

7 /5 /2018 م

ــتاغ  ــ� هاش ــد ع ع بالتغري ــرش ــوم”، ت ــكل المزع ــات الهي ــمى “بمنظم ــا تس • م
ــات،  ــف القتحام ــىن بتكثي ــذي يع ــدس”، ال ــوم الق ي ي

ــان �ن ــمى “ألف ــت مس تح
حــىت يصــل العــدد الأد�ن إىل ألفــي مســتوطن مقتحــم للمســجد الأقــى 

. ي
ــطيىن ــعب الفلس ــة الش ــوم نكب ــال ي ــارك، خ المب

ــا،  طته ــال ورسش ــرات الحت ــن مخاب ــراً م ــاً، و)35( عن ــتوطناً متطرف • )64( مس
وطــاب مــن المعاهــد اليمينيــة الدينيــة المتطرفــة، يقتحمــون المســجد الأقى 
ي 

ــة �ن ــركات تلمودي ــاً وح ــم طقوس ــة، وأدى بعضه ــاب المغارب ــن ب ــارك، م المب
منطقــة “بــاب الرحمــة” بحراســة مشــددة ممــا تســمى بقــوات الحتــال.

8 /5 /2018 م
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يــة”، حكومــة الحتــال ســتمول مــا وصفتــه بحفريــات  • وفقــاً “لمصــادر عرب
أثريــة بالقــرب مــن “مدينــة داوود” )تســمية الحتــال لبــؤرة اســتيطانية عــ� 

مدخــل بلــدة ســلوان جنــوب الأقــى(، بتكلفــة )60( مليــون شــيكل. 
ــه  ــة، تفصــل جــزءاً اقتطعت رسائيلي • طواقــم تابعــة لـ”ســلطة الطبيعــة” الإ
ي للمســجد الأقــى 

�ت ة بــاب الرحمــة الماصقــة للجــدار الــرش مــن مقــرب
نشــاء حديقــة وهميــة، يطلــق عليهــا “حدائــق وطنيــة” بحراســة  المبــارك، لإ

ــكرية. ــوة عس ق
ب عــ� رئيــس لجنــة رعايــة المقابــر  • ســلطات الحتــال تعتــدي بالــرن
ــه  ــال محاولت ــرة(، خ ــو زه ــى أب ــدس مصطف ــدس )المهن ي الق

ــامية �ن س الإ
ن منــع طواقــم تابعــة لمــا تســمى بـ“ســلطة  ومجموعــة مــن المواطنــ�ي
الطبيعــة” التابعــة لاحتــال، مــن وضــع حاجــز حديــدي لفصــل جــزء مهــم 
ــى  ــجد الأق ي للمس

�ت ــرش ــدار ال ــة للج ــة، الماصق ــاب الرحم ة ب ــرب ــن مق م
ــارك. المب

ن يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة  ن متطرفــ�ي • )4( مســتوطن�ي
ــة  ــه، بحراس ــتفزازية ومشــبوهة في ــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اس ب

مشــددة مــن قــوات الحتــال .
• مــا تســمى” بمنظمــات الهيــكل المزعــوم”، تواصــل دعواتهــا لأنصارهــا مــن 
ــة للمســجد الأقــى  ي اقتحامــات مكثف

ن بالمشــاركة الواســعة �ن المســتوطن�ي
المبــارك، تزامنــاً مــع ذكــرى احتــال مــا تبقــى مــن القــدس، وضمهــا للشــطر 

، وإعانهــا عاصمــة لكيــان الحتــال. ي
�ت الــرش

ي محيــط المســجد الأقــى المبــارك، تســمح 
طــة الحتــال المتمركــزة �ن • رسش

ــات  ــال “ب ــاس الحتف ــى بلب ــجد الأق ــول المس ــات بدخ ــات اليهودي للفتي
ــاة  ــام، فت ــل أي ــت قب ــوم” أدخل ــكل المزع ــات الهي ــا أن “جماع ــا”، كم اف ن مرت
يهوديــة متطرفــة إىل المســجد الأقــى، وهــي ترتــدي فســتان الحتفــال بعيد 
ي يــوم الزفــاف، 

“التكليــف”، الــذي يشــبه الفســتان الــذي ترتديــه اليهوديــات �ن
ــارك، دون أن  ــى المب ــجد الأق ــل المس ــاة داخ ــذه الفت ــال به ــم الحتف وت

طــة أو منعهــا، أو لرتدائهــا مابــس “طقوســية”. اضهــا مــن الرش يتــم اعرت

9 /5/ 2018 م
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المعاهــد  طلبــة  مــن  و)75(  مجنــدات،  و)6(  مســتوطناً،   )44( نحــو   •
التلموديــة، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربة، 
ي المســجد الأقــى 

حيــث نفــذ المســتوطنون جــولت مشــبوهة واســتفزازية �ن
المبــارك، وســط محــاولت متكــررة لأداء طقــوس وصلــوات وشــعائر تلموديــة 
ي أروقتــه، كمــا أدى عــدد منهــم رقصــات عــ� أنغــام موســيقى صاخبــة، 

�ن
وصلــوات تلموديــة، بالقــرب مــن القصــور الأمويــة الماصقــة لجــدار 
ــوات  ــا، وق ــال وحمايته ــوات الحت ــة ق ، بحراس ي ــو�ب ــى الجن ــجد الأق المس

ــة. ــال الخاص الحت
• مــا تســمى بـــ “منظمــات الهيــكل المزعــوم” تواصــل دعواتهــا لأنصارهــا مــن 
ي اقتحامات المسجد الأقى 

، إىل المشاركة الواســعة والمكثفة �ن ن المســتوطن�ي
ــدس. ــة الق ــن مدين ــى م ــا تبق ــال م ــا باحت ــع احتفالته ــاً م ــارك، تزامن  المب
ة بــاب الرحمــة،  ي مقــرب

• طواقــم الحتــال تواصــل عملهــا واعتداءاتهــا �ن
ة، لغــرس جــر وحاجــز حديدي،  ي باطــن المقــرب

بحفــر مزيــد مــن الفتحــات �ن
ة، وســط اعتــداءات عــ� قبــور عائــات  يفصــل الجــزء المصــادر مــن المقــرب

ة. مقدســية ونبشــها، وتدنيــس المقــرب

10 /5 /2018 م

• أكــرش مــن )1450( مســتوطناً يســتبيحون المســجد الأقــى المبــارك، 
وأدوا  داخلــه،  الحتــال  علــم  ورفعــوا  القــدس،  ي 

�ن القديمــة  والبلــدة 
ــارص  ات مــن عن ــة العــرش ــة بحماي ــة علني ــة جماعي ــوات وطقوســاً تلمودي صل
طــة الحتــال والقــوات الخاصــة المدججــة بالســاح، وقــوات الحتــال  رسش
ن  ي اعتــدت ع� حــراس المســجد الأقــى والمواطن�ي

المدججــة بالســاح، الــىت
ح، وأصابــت عــدداً منهــم، واعتقلــت عــدداً آخــر،  ب المــرب والنســاء، بالــرن

ــة. ــة المقدس ــت المدين ــرة عّم ــواء متوت ــط أج وس

13 /5 /2018 م

طيــاً احتاليــاً، يقتحمون المســجد  • )149( مســتوطناً، بينهــم)47( جنديــاً ورسش
الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية 
ــا  ــوم”، بينم ــكل المزع ــول “الهي ــات ح وح ــوا رسش ــه، وتلق ي أروقت

ــبوهة �ن ومش
طــة الحتــال وجنــوده جــولت استكشــافية فيــه. نفــذت عنــارص رسش

ــدس  ــم الق ــح” إقلي ن رس “فت ــ�ي ــن أم ــراج ع ف ــرر الإ ــال تق ــلطات الحت • س
)شــادي مطــور( بكفالــة ماليــة بقيمــة )3000( شــيكل، وإبعــاده عــن المســجد 

ــارك مــدة )15( يومــاً. الأقــى المب

14 /5/ 2018 م
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 ،) ي
• مخابــرات الحتال تســلم المعلمة المقدســية الناشــطة )هنــادي الحلوا�ن

ــارك ومحيطــه مــدة )3(  بعــاد عــن المســجد الأقــى المب ــد الإ ــراراً بتجدي ق

ة إبعــاد عــن الأقــى مــدة )6( شــهور .  شــهور، وقــد أنهــت قبــل أيــام فــرت

15 /5 /2018 م

• نحو )100( مســتوطن متطرف يقتحمون المســجد الأقى المبارك، من جهة 

وحات  ي أروقته، واســتمعوا لرش
بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت مشــبوهة �ن

 حــول “الهيــكل المزعــوم”، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

16 /5 /2018 م

• )62( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 

ــه، بحراســة مشــددة  ي أروقت
ــة، وينفــذون جــولت مشــبوهة �ن ــاب المغارب ب

مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

17 /5 /2018 م

• ســلطات الحتــال تحــول مدينــة القــدس إىل ثكنــة عســكرية، وتنــرش 

ي البلــدة القديمــة، 
طــة وحــرس الحــدود �ن نحــو)1500( عنــر مــن الرش

وجميــع الطــرق المؤديــة إىل المســجد الأقــى المبــارك.

18 /5 /2018 م

ــرارات  ــارك، بق ــى المب ــجد الأق ــن المس ــن ع ــن المبعدي ــدد م ــة ع • مواصل

مــن ســلطات الحتــال، أداء صلواتهــم عــ� أبوابــه، وتشــمل قــرارات 

ي المســجد الأقــى المبــارك، وشــبان ونســاء 
ن �ن بعــاد عــدداً مــن العاملــ�ي الإ

ــام )48(. ي ع
ــة وأرا�ن ــدس المحتل ــة الق ــن مدين م

19 /5 /2018 م

• )286( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 

ــاولت  ــط مح ــه، وس ي أروقت
ــبوهة �ن ــولت مش ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ب

متكــررة لأداء صلــوات وطقــوس تلموديــة فيــه، كمــا أدى بعضهــم طقوســاً 

، وســط إغــاق قــري  ن تلموديــة اســتفزازية بالقــرب مــن بــاب القطانــ�ي

ي أداء 
ن �ن ي المنطقــة، كمــا شــارك المئــات مــن المســتوطن�ي

للمحــال التجاريــة �ن

” للمســجد  ي اق “الجــدار الغــر�ب ي باحــة حائــط الــرب
طقــوس وشــعائر تلموديــة �ن

الأقــى المبــارك، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

20 /5 /2018 م
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ــة،  ــد التلمودي ــة المعاه ــن طلب ــم )30( م ــاً، بينه ــتوطناً متطرف • )184( مس
يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون 
ي أروقــة المســجد، وســط محــاولت متكــررة لأداء صلوات 

جــولت مشــبوهة �ن
وطقــوس تلموديــة فيــه.

• طواقــم تابعــة لمــا تســمى بـــ “ســلطة الطبيعــة” التابعــة لاحتــال، 
ــاب  ة ب ــرب ــن مق ــزء م ــاع ج ي اقتط

ــل �ن ــل العم ــكرية، تواص ــوة عس ــها ق تحرس
ــح  ــارك، لصال ــى المب ــجد الأق ي للمس

�ت ــرش ــدار ال ــة للج ــة الماصق الرحم
مشــاريع تهويديــة.

بمــا  اليهوديــة  الحتفــالت  تواصلــت   ، التــواىلي عــ�  ي 
الثــا�ن لليــوم   •

طــة  رسش شــددت  فيمــا  التــوراة”،  نــزول  “الشــفوعوت-  بعيــد  يســمى 
ي مدينــة القــدس ومحيــط 

الحتــال والقــوات الخاصــة مــن إجراءاتهــا �ن
ي 

المســجد الأقــى المبــارك، وكثفــت مــن تواجدهــا وانتشــارها الأمــىن
ن  للمقتحمــ�ي الحمايــة  الأقــى، وأمنــت  المســجد  المدينــة، وداخــل  ي 

�ن
ن ومكنتهــم مــن الصــاة والقيــام بالنتهــاكات لحرمــة  مــن المســتوطن�ي
انتهــاكات  وقــف  مــن  حراســه  ومنعــت  وتدنيســه،  الأقــى  المســجد 
ــم. ــب العل ــاب مصاط ــش ط ــت بتفتي ــه، وقام ي أروقت

ــود �ن ن اليه ــ�ي  المتطرف

21 /5 /2018 م

ــاً بزيهــم العســكري،  ــاً احتالي • )75( مســتوطناً متطرفــاً، بينهــم )21( جندي
يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون 
المســجد، وســط محــاولت متكــررة لأداء  أروقــة  ي 

�ن جــولت مشــبوهة 
ي المســجد المبــارك، بينمــا نفــذت عنــارص 

صلــوات وطقــوس تلموديــة �ن
ــجد. ي المس

ــافية �ن ــة استكش ــال جول ــش الحت جي
• مــا تســمى بطواقــم “ســلطة الطبيعــة” التابعــة لاحتــال، تواصــل ومنــذ 
ســامية  ة بــاب الرحمــة الإ ، ســيطرتها عــ� أجــزاء مــن مقــرب ن أكــرش مــن أســبوع�ي
ــت  ، وقام ي

�ت ــرش ــارك ال ــى المب ــجد الأق ــور المس ــة لس ــة، الماصق التاريخي
ة بهــدف الســيطرة عليــه، بمقاطع  طواقــم الحتــال بتســييج جــزء مــن المقــرب
حديديــة، تمهيــداً لتحويــل هــذا المــكان إىل “حدائــق توراتيــة” تخــدم 
ن والمشــاريع التهويديــة جنــوب المســجد الأقــى المبــارك.  المســتوطن�ي

23 /5 /2018 م
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ن يقتحمون المســجد الأقى المبارك،  ن المتطرف�ي ات من المســتوطن�ي • العــرش
ــل  ــه، قب ي أروقت

ــبوهة �ن ــولت مش ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب ــن جه م
خروجهــم منــه من جهة باب السلســلة، وســط محاولت متكــررة لأداء صلوات 
ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــه، بحراس ــة في ــوس تلمودي  وطق

24 /5 /2018 م

• أكــرش مــن )100( مســتوطن متطــرف يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، 
ي أروقتــه، كمــا أدى 

مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت مشــبوهة �ن
ي منطقــة بــاب الرحمــة 

ن حــركات تلموديــة اســتفزازية �ن عــدد مــن المســتوطن�ي
ي المســجد الأقــى المبــارك، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات 

“المغلــق” �ن
الحتــال.

ــد  ــاطات ض ــم بنش ــوى قيامه ــبان بدع ــل )6( ش ــال تعتق ــلطات الحت • س
ــت  ــالت طال ــة اعتق ــن حمل ــارك، ضم ــى المب ــجد الأق ي المس

ــال �ن الحت
ي الفلســطينية المحتلــة.

ي الأرا�ن
عــدداً مــن الشــبان �ن

27 /5 /2018 م

 ، ي
•  )77( مســتوطناً متطرفــاً، وعنــارص مــن مخابــرات الحتــال، ووفــد صيــىن

ــاب  ــة ب ــن جه ــات، م ــة حاخام ــارك، برفق ــى المب ــجد الأق ــون المس يقتحم
ي أروقة المســجد، بحراســة مشــددة 

المغاربــة، وينفــذون جــولت مشــبوهة �ن
مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

ة بــاب الرحمــة، لقتطــاع  ي مقــرب
• عمــال بلديــة الحتــال يواصلــون العمــل �ن

مســاحة واســعة منهــا لصالــح مشــاريع اســتيطانية.

28 /5 /2018 م

ــارك،  ــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المب • أكــرش مــن )70( مســتوطناً متطرف
ــط  ــه، وس ي أروقت

ــبوهة �ن ــولت مش ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب ــن جه م
محــاولت متكــررة لأداء صلــوات وطقــوس تلموديــة فيــه، بحراســة مشــددة 

ــال الخاصــة. مــن قــوات الحت
ة بــاب الرحمة،  ي مقــرب

• عمــال مــا يســمى ببلديــة الحتــال يواصلــون العمــل �ن
لقتطــاع مســاحة واســعة منهــا لصالــح مشــاريع اســتيطانية، وقامــوا بوضــع 
ي  ة، والمقطــع الجنــو�ب ي للمقــرب

�ت ســياج حديــدي عــ� طــول الحــد الــرش
ي منهــا.

�ت الــرش

29 /5 /2018 م
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الحتــال،  مخابــرات  مــن  وعنريــن  متطرفــاً،  مســتوطناً   )66( نحــو   •
يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون 
ي أروقتــه، قبــل أن يخرجــوا، مــن جهــة بــاب 

جــولت استكشــافية اســتفزازية �ن
ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــلة، بحراس السلس

30 /5 /2018 م

• نحــو )134( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد  الأقــى المبــارك، مــن 
جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية رسيعــة داخــل المســجد 
الأقــى المبــارك، قبــل مغادرتهــم مــن جهــة بــاب السلســلة، بحمايــة قــوات 

الحتال.
ي مدينــة القــدس، 

ي صفوفهــا �ن
طــة الحتــال تعلــن حالــة التأهــب �ن • رسش

ــرش  ــت بن ــث قام ــارك، حي ــان المب ــهر رمض ــن ش ــة م ــة الثالث ــية الجمع عش
ي البلــدة القديمــة ومحيطهــا، 

ي مدينــة القــدس، و�ن
)3( آلف مــن عنارصهــا �ن

وعــ� محــاور الطــرق الرئيســة، وعــ� طــول جــدار الضــم والتوســع الــذي 
ي محافظــات الضفــة، تمهيــداً لصــاة 

يفصــل مدينــة القــدس عــن قراهــا وبــا�ت
ي المســجد الأقــى المبــارك.

الجمعــة الثالثــة مــن شــهر رمضــان المبــارك، �ن

31 /5 /2018 م

ن تقتحــم المســجد الأقــى  ن المتطرفــ�ي • مجموعــات مــن المســتوطن�ي
ــه  ي أروقت

ــتفزازية �ن ــولت اس ــذ ج ــة، وتنف ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م المب
قبــل خروجهــم مــن بــاب السلســلة، بحمايــة مشــددة مــن قــوات الحتــال.
• طواقــم مــا تســمى “بســلطة الطبيعــة” التابعــة لاحتــال، تســتأنف أعمالها 
ي للمســجد 

�ت ة بــاب الرحمــة، الماصقــة للجــدار الــرش لفصــل جــزء مــن مقــرب
الأقــى المبــارك، لصالــح مشــاريع تهويديــة، وكانــت ســلطات الحتــال قــد 
عــت منــذ نحــو )20( يومــاً بأعمــال حفريــات ونبــش قبــور فيهــا، ووضــع  رسش
ــا، واســتولت  ــه منه ــذي اقتطعت ــة لفصــل الجــزء ال أســوار وحواجــز حديدي
عليــه لصالــح إنشــاء مشــاريع تهويديــة، ومســارات تلموديــة، تخــدم خرافــة 

الهيــكل المزعــوم.

3 /6 /2018 م
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ي 
ي العتــكاف �ن

ن �ن الراغبــ�ي ن  المصلــ�ي بالتنغيــص عــ�  ع  تــرش • ســلطات الحتــال 
ي العــرش الأواخــر مــن شــهر رمضــان المبــارك، مــن خــال 

المســجد الأقــى المبــارك، �ن
ــكاف. ــ� العت ــود ع ــرض قي ، وف ن ــ�ي ن المتطرف ــتوطن�ي ــات المس اقتحام

ــى  ــجد الأق ــاحات  المس ــن س ــاً، م ــوة )12( مصلي ــل بالق ــال  تعتق ــلطات الحت • س
ــقوف. ــ�ي المس ــجد القب ــة المس ــم قبال ــرآن الكري ــون الق ــوا يتل ــا كان ــارك، بينم  المب
ي الوقــت 

طــة الحتــال يقتحمــون ســاحات المســجد الأقــى، �ن • )20( مــن عنــارص رسش
الــذي ســهلوا فيــه اقتحــام نحــو )66( مســتوطناً متطرفــاً إليــه. 

5 /6 /2018 م

ــة  ــن جه ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــون المس ــاً يقتحم ــتوطناً متطرف ــو )128( مس • نح
ــال. ــوات الحت ــة ق ــه، بحماي ي أروقت

ــتفزازية �ن ــولت اس ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب  ب
ع بتوقيــف الحافــات المتوجهــة إىل القــدس، والتفتيــش عــن  • ســلطات الحتــال تــرش
ن ل يحملــون هويــة القــدس، لتوقيفهــم وإبعادهــم عــن المدينــة المقدســة،  مواطنــ�ي
إضافــة إىل مهاجمتهــا حلقــة ذكــر للقــرآن الكريــم داخــل المســجد الأقــى، واعتقــال 
ي وقــت لحــق عــن القــدس، 

)15( مصليــاً، بينهــم 12 مــن ســكان الضفــة، وأبعدتهــم �ن
ي المســجد الأقــى.

ن الوافديــن لاعتــكاف �ن فضــاً عــن وضعهــا عراقيــل أمــام المصلــ�ي
ــن  ــم م ــم اعتقاله ــن ت ن الذي ــ�ي ــن المصل ــال )4(  م ــدد اعتق ــال تم ــلطات الحت • س
المســجد الأقــى يــوم أمــس الموافــق 5 /6/ 2018، فيمــا أطلقــت رساح آخــر بكفالــة 
ــون  ــه، ويحمل ــن داخل ــم م ــد اعتقلته ــت ق ن كان ــ�ي ــبعة مصل ــن س ــت ع ــة، وأفرج مالي

ــدس. ــارج الق ــم خ ــة، ورّحلته ــة الغربي ــات الضف هوي

6 /6 /2018 م

ي المســجد الأقى المبــارك، بإلقــاء قنابل 
ن �ن • ســلطات الحتــال تعتــدي عــ� المصلــ�ي

ي ظــل دعوات 
الصــوت، وتعتقــل فــىت وشــاباً مــن باحــات المســجد الأقــى المبــارك، �ن

ــال  ــارك، خ ــجد المب ــات المس ــة اقتحام ــوم” لمواصل ــكل المزع ــات “الهي ــن جماع م
. ن ي وجــه المقتحم�ي

 العــرش الأواخــر مــن رمضان، لكــر فكرة إغاق المســجد الأقــى �ن
ة عــ� بوابــات المســجد الأقــى المبــارك، تواصــل عرقلــة  طــة الحتــال المنتــرش • رسش
ن لاعتــكاف داخــل المســجد الأقــى المبــارك، خــال العــرش  ومنــع دخــول المصلــ�ي
ن الوافديــن إليه.  الأواخــر مــن رمضــان المبــارك، وتحتجــز الهويــات الشــخصية للمصلــ�ي
• نحــو )127( مســتوطناً متطرفــاً، وعنــارص أمــن ومخابــرات الحتــال، يقتحمــون 
ــة قــوات الحتــال الخاصــة  ــة، بحماي ــاب المغارب ــارك، عــرب ب المســجد الأقــى المب
ن  ي رافقــت المســتوطن�ي

ــىت ــه، ال ــال ومخابرات ــاط الحت ــار ضب ن بالســاح وكب المدججــ�ي
ــال  ــوات الحت ت ق ــرش ــجد،  وانت ي المس

ــتفزازية  �ن ــم الس ــم وجولته ــال اقتحامه خ
ن للمســجد الأقــى المبــارك، أمــام  امــن مــع اقتحــام المســتوطن�ي ن الخاصــة بالرت
ن إىل  ــ�ي ــول المصل ــال دخ ــلطات الحت ــع س ــع من ــاً م ، وتزامن ــ�ي ــع القب ــواب الجام أب

ــن. ــن الزم ة م ــرت ــى، لف ــجد الأق المس

7 /6 /2018 م
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ي العتكاف 
ن �ن طــة الحتــال تفــرض إجــراءات وقيــوداً جديدة عــ� الراغبــ�ي • رسش

ي المســجد الأقــى المبــارك، تزامنــاً مــع حلــول  العــرش الأواخــر مــن شــهر 
�ن

رمضــان المبــارك، حيــث حظــرت بيــع العصــري والوجبــات الريعــة، وإقامــة 
ن مــن إدخــال  ي المســجد، كمــا منعــت المصلــ�ي

الصــاة عنــد بوابــة دمشــق �ن
ي يصطحبونهــا معهــم لســتخدامها خــال اعتكافهــم .

الوســائد الــىت

9 /6 /2018 م

• محاولــة مجموعــة مــن المســتوطنات المتطرفــات، اقتحــام المســجد 
امــن  ن الأقــى المبــارك، عــرب أبــواب عــدة – بــاب حطــة والملــك فيصــل-، بالرت
طــة الحتــال بماحقتهــن، واحتجــزت  مــع موعــد آذان المغــرب، وقامــت رسش

طــة “بــاب الأســباط”. ي مركــز رسش
أربعــاً منهــن �ن

• نحــو )30( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون منطقــة بــاب الأســباط عقــب 
ــركات  ــون بح ــة، ويقوم ــهم الديني ــؤدون طقوس ــتوطنات، وي ــاز المس احتج
ن إىل المســجد الأقــى المبــارك لأداء  امــن مــع توافــد المصلــ�ي ن الرقــص، بالرت

ــاء. ــاة العش ص

14 /6 /2018 م

ــراس  ــة لح ــة مراقب ــاء نقط ــ� اعت ــدم ع ــال تق ــة الحت ط ــن رسش ــوات م • ق
ــة  ــن الجه ــة م ــاب الرحم ــة ب ــطح قاع ــوق س ــارك، ف ــى المب ــجد الأق المس

ــارك. ــى المب ــجد الأق ــمالية للمس ــة الش قي الرش
• شهدت منطقة باب الرحمة جملة من التطورات والعتداءات، شملت: 

ــ�  ــة أع ــ� القب ــن ع ــارك، الموجودي ــى المب ــجد الأق ــرس المس ــع ح - من
ي المنطقــة، واحتجازهم 

ي منطقــة بــاب الرحمــة مــن متابعــة الأمــور �ن
الســور �ن

ي منطقــة معينــة، ومنعهــم مــن الحركــة خارجهــا.
�ن

ي المســجد الأقــى المبــارك، )عبــد اللــه 
_ احتجــاز رئيــس قســم الحراســة �ن

فــراج عنــه. أبــو طالــب(،  بطريقــة وحشــية لســاعات، قبــل الإ
ي 

ــىت ــاب الرحمــة، بالأعمــال ال ي منطقــة ب
ــاً �ن _ ســلطات الحتــال تعيــث خراب

. ن ــ�ي ــاع المصل ي المنطقة،لنتف
ــان �ن ــهر رمض ي ش

ــون �ن ــا متطوع نفذه
• إتمــام عقــد قــران “زواج” وفــق التعاليــم التلموديــة، لمســتوطن وعروســه 

ي باحــات المســجد الأقــى المبــارك.
�ن

18 /6 /2018 م

الأقــى  المســجد  ن  المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  مجموعــة  اقتحــام   •
ــوس  ــة طق قام ــررة لإ ــاولت متك ــط مح ــة، وس ــاب المغارب ــرب ب ــارك، ع المب
ن  ي حــ�ي

تلموديــة، شــملت البــكاء عــ� جــدران المســجد الأقــى المبــارك، �ن
، بحراســة  ن أبعــدت قــوات الحتــال حــراس المســجد عن محيــط المســتوطن�ي

ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــززة م ــددة ومع مش

20 /6 /2018 م
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• نحــو )80( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، عــرب 
بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت مشــبوهة واســتفزازية فيــه، تعمــدوا 
ــدوا  ــة، واعت ــاظ نابي ــى بألف ــا شــتم نســاء وحارســات المســجد الأق خاله
فــة، عــ� مــرأى مــن قــوات  ي منطقــة قريبــة مــن قبــة الصخــرة المرش

عليهــن �ن
ي لــم تحــرك ســاكناً.

الحتــال، الــىت

21 /6 /2018 م

• نحو )134( مســتوطناً متطرفاً، بينهم )61( من طاب مدارس توراتية، و)10( 
طــة الحتــال، يقتحمــون ســاحات المســجد الأقــى المبارك،  مــن عنــارص رسش
ي أنحــاء متفرقة من المســجد الأقى بشــكل 

مــن بــاب المغاربــة، ويتجولــون �ن
ــم  ــوم”، وأدى بعضه ــكل المزع ــول “الهي ــات ح وح ــوا رسش ــتفزازي، وتلق اس
طــة الحتال. ي باحاتــه، بحراســة مشــددة مــن رسش

 طقوســاً وشــعائر تلموديــة �ن
طــة الحتــال المتمركــزة عــ� الأبــواب الرئيســة للمســجد الأقــى  • رسش
ي 

ــن إىل الأقــى، �ن ن الوافدي ــات الشــخصية للمصلــ�ي ــارك، تحتجــز الهوي المب
ــم.  ــل عليه ــم المتواص ــار عدوانه إط

ي  ــا�ب ن ب ــ�ي ــاً ب ــارك يوقفــون مســتوطناً متطرف • حــراس المســجد الأقــى المب
وا  ، اقتحــم المســجد الأقــى رساً، وطــردوه منــه، وعــرش ن الحديــد والقطانــ�ي

ي حقيبتــه عــ� علــم “إرسائيــل”، وصــور للحاخــام المتطــرف “كاهانــا”.
�ن

24 /6 /2018 م

ن يقتحمــون المســجد الأقــى  ن المتطرفــ�ي • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
المبــارك، عــرب بــاب المغاربــة، مــروراً مــن أمــام الجامــع القبــ�ي والســاحة 
، قبــل الوصــول إىل منطقــة بــاب الرحمــة، فضــاً  ي

الأماميــة للمصــ� المــروا�ن
ي المنطقــة، 

ــة �ن قامــة طقــوس وشــعائر تلمودي عــن محاولتهــم المتكــررة لإ
ــة  ــلة، بحماي ــاب السلس ــة ب ــن جه ــى م ــجد الأق ــن المس ــروج م ــل الخ قب

ــال. ــوات الحت ق
• قــوات الحتــال توقــف مزارعــاً داخــل المســجد الأقــى المبــارك، وتقتــاده 

خارجــه مــن جهــة بــاب حطــة. 

25 /6/ 2018 م 

ــة  • نحــو )73( مســتوطناً متطرفــاً، بينهــم )30( مــن طــاب المعاهــد الديني
المبــارك،  الأقــى  المســجد  باحــات  يقتحمــون  يــة،  العرب والجامعــات 
طــة الحتــال والقــوات الخاصــة المدججة بالســاح،  بمرافقــة عنــارص مــن رسش
ن خــال القتحــام، وحــىت خروجهــم مــن  ي أمنــت الحمايــة للمســتوطن�ي

الــىت
وحــات حــول “الهيــكل المزعــوم” وأدائهم  بــاب السلســلة، وســط تلقيهــم رسش

ي أروقتــه.
طقوســاً وصلــوات تلموديــة �ن

26 /6 /2018 م
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، يقتحمــون  ن ن متطرفــ�ي ، بقيــادة حاخامــ�ي ن • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ي أروقتــه.

المســجد الأقــى المبــارك، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
27 /6 /2018 م

الأقــى  المســجد  تقتحــم   ، ن المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  عصابــات   •
المبــارك، مــن بــاب المغاربــة، وتنفــذ جــولت مشــبوهة فيــه، قبــل الخــروج 

ــلة. ــاب السلس ــة ب ــن جه ــه م من
ــا  ــة نفذه ــوات تلمودي ــون صل ــارك يحبط ــى المب ــجد الأق ــراس المس • ح
ي منطقــة بــاب الرحمــة، داخــل المســجد الأقــى المبــارك، 

مســتوطن �ن
طــة الحتــال المصاحبــة إىل التدخــل، ومنــع المســتوطن  واضطــرت رسش
ــة خــارج  ــوات تلمودي ــا أدى مســتوطنون صل ــه، كم ي صلوات

مــن الســتمرار �ن
المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب حطــة، بحراســة قــوات الحتال.

1 /7 /2018 م

• نحــو )53( مســتوطناً متطرفــاً،  يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، 
ــه،  ــتفزازية في ــبوهة واس ــولت مش ــذون ج ــة،  وينف ــاب المغارب ــة ب ــن جه م
ــاب  ــة ب ي منطق

ــوم”، �ن ــكل المزع ــة “الهي ــول أكذوب ــات ح وح ــتمعوا لرش واس
، قبــل أن تُنهــي مســارات اقتحاماتهــا،  ي

الرحمــة، قــرب المصــ� المــروا�ن
وتخــرج مــن بــاب السلســلة، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.
طــة الحتــال تبعــد المقدســية )ســماح غــزاوي(، عــن المســجد الأقــى  • رسش
ي منطقــة “بــاب الرحمــة” 

، بحجــة تواجدهــا �ن ن المبــارك، مــدة أســبوع�ي
. ن ــتوطن�ي ــن المس ــه م ــع اقتحام ــن م ام ن بالرت

2 /7 /2018 م

الأقــى  المســجد  تقتحــم   ، ن المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  • مجموعــة 
ــة، وتنفــذ جــولت مشــبوهة واســتفزازية  ــاب المغارب ــارك، مــن جهــة ب المب
ــة  ي منطق

ــوم”، �ن ــكل المزع ــة “الهي ــول أكذوب ــات ح وح ــتمع لرش ــه، وتس في
ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــة، بحراس ــاب الرحم ب

ن نتنياهــو، يســمح للــوزراء وأعضــاء  • رئيــس حكومــة الحتــال، بنيامــ�ي
“الكنيســت”، باقتحــام المســجد الأقــى المبــارك وباحاتــه، مــرة واحــدة كل 
ــن  ي ي ترش

ــذي أصــدره �ن ــع ال ن عــ� المن ــة شــهور، بعــد أكــرش مــن عامــ�ي ثاث
. ي

ــا�ن الث

3 /7 /2018 م

• جماعــات “الهيــكل المزعــوم” المتطرفــة توجــه دعــوات لليهــود والجمعيــات 
ــاء  ــك بغــرض إحي ــارك، وذل الســتيطانية، لقتحــام المســجد الأقــى المب

ي ســاحاته.
طــة الحتــال �ن الذكــرى الســنوية لمقتــل عنريــن مــن رسش

4 /7 /2018 م
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ن مــن أعضــاء التنظيــم الــري  • ســلطات الحتــال تفــرج عــن آخــر المعتقلــ�ي
ــ�  ــنوات ع ــرش س ــل مــن ع ــد أق ــام 1990م، بع ي الع

ي اليهــودي، �ن ــا�ب ره الإ
 ، ن ــطيني�ي ــق فلس ــة بح ــم إرهابي ــكاب جرائ ــم بارت ــم، وإدانته ــض عليه القب

رغــم أنــه حكــم عــ� بعضهــم بالســجن المؤبــد.

5 /7 /2018 م

ــب  ــال تخري ــف أعم ــن وق ــون م ــارك يتمكن ــى المب ــجد الأق ــراس المس • ح
ــاب  ــة ب ي منطق

ــزت �ن ــارك، ترك ــى المب ــجد الأق ي المس
ــال �ن ــوات الحت لق

ي وبــاب الأســباط، داخــل 
ن الُمصــ� المــروا�ن الرحمــة “المغلــق”، الواقــع بــ�ي

ــارك. ــى المب ــجد الأق المس

7 /7 /2018 م

- أوري أرئيــل”، بلباســه  رسائيــ�ي • اقتحــام مــا يســمى “بوزيــر الزراعــة الإ
التلمــودي،  يرافقــه )21( متطرفــاً، وعضــو الكنيســت مــن حــزب “الليكــود”، 
طيــة مشــددة  ان هســكل”، المســجد الأقــى المبــارك وســط حراســة رسش “رسش
ــولت  ــذ ج ــة، ونف ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــال، م ــة الحت ط ــارص رسش ــن عن م

ــه. ي أرجائ
ــتفزازية �ن ــبوهة واس مش

8 /7 /2018 م

ن بمواقفهــم العنريــة  • اقتحــام ثاثــة مــن أعضــاء الكنيســت، المعروفــ�ي
، ومــن داعمــي إقامــة الهيكل المزعــوم مكان  ن المعاديــة للعــرب والفلســطيني�ي
ــة  ــذ الثاث ــة، ونف ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــه، م ــارك ل ــى المب ــجد الأق المس
، جــولت اســتفزازية  ن ن المتطرفــ�ي ترافقهــم مجموعــات مــن المســتوطن�ي
ي الوقــت الــذي التقــط لهــم مصــورون مرافقــون 

ي أرجائــه، �ن
واســتعراضية �ن

طــة فيديــو، مــع أحاديــث حــول اقتحامهــم  صــوراً تذكاريــة، وتســجيات لأرسش
للمســجد الأقــى المبــارك، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال.

9 /7/ 2018 م

ــة،  ــاً، بينهــم طــاب مــن المعاهــد التلمودي • نحــو )132( مســتوطناً متطرف
يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن بــاب المغاربة، بحراســة مشــددة 

مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

11 /7 /2018 م

ــون  ــة، يقتحم ــد تلمودي ــن معاه ــاً م ــاً، و)75( طالب ــتوطناً متطرف • )95( مس
جــولت  وينفــذون  المغاربــة،  بــاب  مــن  المبــارك،  الأقــى  المســجد 
امــن مــع تنفيــذ مجموعــات يهوديــة وقفــات مشــبوهة  ن اســتفزازية فيــه، بالرت
فيــه، مــن خلــف وســط حــركات وإيمــاءات تلموديــة، بحراســة مشــددة مــن 

ــة. ــال الخاص ــوات الحت ق

12 /7 /2018 م
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للمســجد  املتطرفــني  املســتوطنني  اقتحــام  وتــرة  ازديــاد 

متطرفــني،  كنيســت  أعضــاء  يرافقهــم  املبــارك،  األقــىص 
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الأقــى  المســجد  باحــات  يقتحمــون  متطرفــاً  مســتوطناً   )62( نحــو   •
المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية ومشــبوهة 

ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــه، بحراس ي أرجائ
�ن

15 /7 /2018 م

الأقــى  المســجد  باحــات  يقتحمــون  متطرفــاً  مســتوطناً   )81( نحــو   •
المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية ومشــبوهة 

ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــه، بحراس ي أرجائ
�ن

• نشــاطات رسيــة وجهــود لربــط الأنفــاق المتعــددة أســفل محيــط المســجد 
ي منطقــة القصــور الأمويــة، أســفل مبــىن المتحف 

الأقــى المبــارك، خاصــة �ن
ســامي، الــذي هــو جــزء مــن المســجد الأقــى. الإ

16 /7 /2018 م

الأوقــاف  دائــرة  ي 
�ن موظفــة  عــن  تفــرج  الحتــال  مخابــرات   •

عملهــا  مــكان  عــن  إبعادهــا  يطــة  رسش القــدس،  ي 
�ن ســامية  الإ

أيــام. ثاثــة  مــدة  المبــارك،  الأقــى  المســجد   داخــل 
• نحــو )111( مســتوطناً متطرفــاً، و)4( مــن عنــارص مــا يســمى بســلطة الآثــار 
ــة،  ــاب المغارب ــن ب ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــون المس ــة، يقتحم رسائيلي الإ
ن صــّور عنــارص  ي حــ�ي

وحــات حــول “الهيــكل المزعــوم”، �ن تخللهــا اســتماع لرش
ــامية  س ــاف الإ ــرة الأوق ــع لدائ ــاء التاب طف ــم الإ ــال، قس ــوات الحت ــن ق م
داخــل المســجد الأقــى المبــارك، دون معرفــة الأســباب، بحراســة مشــددة 

مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

17 /7 /2018 م

• نحــو )350( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن 
، بمناســبة مــا يســمى “بذكــرى خــراب  ن ي أقــل مــن ســاعت�ي

ــة، �ن ــاب المغارب ب
الهيــكل”، فضــاً عــن أداء عــدد كبــري منهــم صلــوات وشــعائر تلموديــة علنيــة 
ــه،  ــرة في ــة الصخ ــجد قب ــري مس ــط تفج ن ُمخط ــ�ي ن المقتحم ــ�ي ــن ب ــه، وم في
ن  لـــ” الحركــة  ن الرئيســ�ي ”، وهــو أحــد المؤسســ�ي ي

المتطــرف “يهــودا عتصيــو�ن
الريــة اليهوديــة”، بحمايــة مشــددة  ومعــززة مــن قــوات الحتــال الخاصة.

18 /7 /2018 م

الأقــى  المســجد  تقتحــم   ، ن المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  • مجموعــة 
ــه،  ي أرجائ

ــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية �ن ــاب المغارب ــارك، مــن جهــة ب المب
بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

19 /7/ 2018 م
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• أكــرش مــن )1336( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، 
ن  ــ�ي ــع المصل ــات، ومن ن والمرابط ــ�ي ــعة للمرابط ــالت واس ــة اعتق ــبقه حمل س
ن الذيــن هبــوا لنــرة المســجد والدفــاع عنــه، أمــام أوســع عملية  والمواطنــ�ي
ي هــذه 

اقتحــام يشــهدها المســجد الأقــى المبــارك، منــذ عــام 2000، وتــأ�ت
ــن  ــرف، وم ن المتط ــ�ي ــوم”، واليم ــكل المزع ــات “الهي ــن جماع ــات م القتحام
، بمناســبة مــا  ي

ن الســياسي والأمــىن أعضــاء الكنيســت، بتشــجيع مــن المســتوي�ي
ي، وهــو ذكــرى مــا يســمى “بخــراب  يســمى “9 آب” حســب التقويــم العــرب
ــة  ــال الخاص ــوات الحت ــل ق ــن قب ــددة م ــة مش ــوم”، بحماي ــكل المزع الهي

رسائيليــة. طــة الإ والرش

22 /7/ 2018 م

• )92( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة 
ــة  ــه، بحراس ي أرجائ

ــبوهة �ن ــتفزازية مش ــولت اس ــط ج ــة، وس ــاب المغارب ب
ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م مش

ي للمســجد  اق، الجــدار الغر�ب • انهيــار حجــر يــزن ) 100 كغــم( مــن حائط الــرب
ســامي. الأقــى المبارك، أســفل المتحف الإ

23 /7/ 2018 م

ن تقتحــم المســجد الأقــى المبارك،  ن المتطرفــ�ي • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ي أرجائــه، 

مــن جهــة بــاب المغاربــة، وتنفــذ جــولت اســتفزازية ومشــبوهة �ن
بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

24 /7 /2018 م

اق، الجــدار  ــرب ــط ال • طواقــم تابعــة لاحتــال تنقــل حجــراً ســقط مــن حائ
اق، وادعت  ي ســاحة الــرب

ي للمســجد الأقــى المبــارك، إىل مــكان قريب �ن الغــر�ب
مــا تســمى بـــ “ســلطة الآثــار” التابعــة لاحتــال أن طواقمها ســتفحص مــا إذا 
ة لنقــل الحجــر. مــكان إعــادة الحجــر إىل مكانــه، مســخدمة رافعــة كبــري كان بالإ
• نحــو )116( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن 
ــه،  ي أرجائ

ــبوهة �ن ــتفزازية ومش ــولت اس ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب جه
قبــل الخــروج منــه مــن جهــة بــاب السلســلة، بحراســة مشــددة مــن قــوات 

الحتــال الخاصــة.

25 /7 /2018 م
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ــارك، مــن  • نحــو )30( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المب
ــه،  ي أرجائ

ــبوهة �ن ــتفزازية ومش ــولت اس ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب جه
بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

• قــوات الحتــال المتمركــزة عــ� البوابــات الرئيســة للمســجد الأقــى 
ن خــال دخولهــم المســجد  المبــارك، تحتجــز البطاقــات الشــخصية للمصلــ�ي

ــارك. المب

26 /7 /2018 م

ن اعتقلــت  ي حــ�ي
• اقتحــام ســلطات الحتــال للمســجد الأقــى المبــارك، �ن

)24(، وأصابــت )45( مصليــاً، بعــد قــرار الحتــال إغاقه واســتباحة ســاحاته.

27 /7/ 2018 م

• ســلطات الحتــال تفــرج عــن الشــباب الذيــن تــم اعتقالهــم مــن المســجد 
الأقــى المبــارك، باســتثناء خمســة أطفــال قارصيــن، وفرضــت عليهــم دفــع 
كفالــة ماليــة بقيمــة خمســة آلف شــيكل، وإبعادهــم عــن المســجد الأقــى 
ي 

ــق �ن ــن للتحقي ــال القارصي ــع الأطف ن يخض ــ�ي ي ح
ــبوع، �ن ــدة أس ــارك م المب

ي القــدس  المحتلــة. “المســكوبية” غــر�ب

28 /7 /2018 م

ن )نفيســة خويــص، وعايــدة  طــة الحتــال تفــرج عــن المقدســيت�ي • رسش
المبــارك مــدة  الأقــى  المســجد  إبعادهمــا عــن  ط  بــرش الصيــداوي(، 
ــن  ــب( م ي نجي

ــو�ن ــب وع ــا نجي ن )رض ــ�ي ــن الفتي ــاً ع ــت أيض ، وأفرج ن ــبوع�ي أس
. ن ــبوع�ي ــدة أس ــى م ــجد الأق ــن المس ــاد ع بع ط الإ ــرش ــة، ب ــدة القديم البل

29 /7 /2018 م

إحصائية:   

ــجد  ــني للمس ــني اإلرسائيلي ــدد املقتحم ــجل ع ــدس: س ــاف الق أوق  

األقــىص املبــارك، يف شــهر متــوز 2018، رقــامً قياســياً مقارنــة مــع 

األشــهر املاضيــة منــذ بــدء االقتحامــات يف العــام 2017م، حيــث بلــغ 

متطرفــني.  )3809( عددهــم 
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طــة ومخابــرات  متطرفــاً، و)5( عنــارص مــن رسش • نحــو )113( مســتوطناً 
الحتــال، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، 
ي أرجائــه، بحراســة أمنيــة مشــددة.

وينفــذون جــولت مشــبوهة واســتفزازية �ن
ــاً اســتيطانياً تحــت مســمى “ مركــز  • ســلطات الحتــال تفتتــح مركــزاً تهويدي
ــارك،  ــى المب ــجد الأق ــوب المس ــلوان جن ــدة س ي بل

ــن”، �ن ــود اليم ــراث يه ت
ــمى  ــا يس ــاركة م ــك بمش ــيكل، وذل ــون ش ــا )4.5( ملي ــت قيمته ــة وصل بتكلف
ــرة  ــمى بوزي ــا تس ”، وم ن ــ�ي ــف إلك ، زئي ــ�ي رسائي اث الإ ــرت ــدس وال ــر “الق بوزي
ي ريغيــف”، وســط حراســة أمنيــة مشــددة، رافقتهــا  الثقافــة والرياضــة، “مــري

ــالت. ــة اعتق حمل

1 /8 /2018 م

ــاً”  ــاً “إرسائيلي ــاً، بينهــم)77( مســتوطناً، و)20( جندي • )122( عنــراً احتالي
التلموديــة  المعاهــد  طلبــة  مــن   عنــراً  و)25(  العســكري،  بزيهــم 
ــاب  ــة ب ــن جه ــى، م ــجد الأق ــون المس ــة، يقتحم رسائيلي ــات الإ والجامع
المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية ومشــبوهة فيــه، بحراســة مشــددة 

ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق م

2 /8 /2018 م

ــارك، مــن جهــة  ــاً، المســجد الأقــى المب • اقتحــام )65( مســتوطناً متطرف
ي 

ــىت ــة، ال ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــة،  بحراس ــاب المغارب ب
ن  ، واحتجــزت أربعــة آخريــن تصــدوا لمســتوطن�ي ن ن مقدســي�ي اعتقلــت شــاب�ي
ــجد  ــور المس ــة لس ــة الماصق ــاب الرحم ة ب ــرب ي مق

ــة �ن ــوات تلمودي أدوا صل
ــارك. ــى المب الأق

ة باب الرحمة، وتحطم  • سلطات الحتال تواصل اعتداءاتها ع� مقرب
شواهد القبور فيها.

5 /8 /2018 م
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الأقــى  المســجد  عــن  رسائيليــة”  “الإ بعــاد  الإ سياســة  تصاعــد   •
الحتــال،  ســلطات  قبــل  مــن  اقتحامــه  بعــد  وبخاصــة  المبــارك، 
وتشــري  بداخلــه،  الصوتيــة  القنابــل  وإطــاق   ، ن أســبوع�ي نحــو  قبــل 
تعرضــوا  ومواطنــة  مواطنــاً   35 عــ�  يزيــد  مــا  أن  إىل  الإحصــاءات 
المبــارك. الأقــى  المســجد  عــن  بعــاد  لاإ الماضيــة  ة  الفــرت  خــال 
ــد  ــت ق ، كان ي

ــطيىن ــمال الفلس ــن الش ــرأة م ــتدعي ام ــال تس ــلطات الحت • س
ــتدعاؤها  ــم اس ــك ت ــر ذل ــ� إث ــة، وع ــاب المغارب ــة ب ي منطق

ــاة �ن أدت الص
ــاً. ــدة )15( يوم ــى، م ــجد الأق ــن المس ــا ع ــق، وإبعاده للتحقي

8 /8 /2018 م

ــن  ــا م ــال خروجه ــزاوي( خ ــراءة الغ ــاة )ب ــل الفت ــال تعتق ــلطات الحت • س
ــة  ــت )نعيم ــباط، وأوقف ــاب الأس ــة ب ــن جه ــارك م ــى المب ــجد الأق المس
ــا. ــق معه ــتدعاء للتحقي ــر اس ــلمتها أم ــه، وس ــا من ــال خروجه ــزاوي( خ الغ
ن المســجد الأقــى  ن المتطرفــ�ي • اقتحــام مجموعــات مــن المســتوطن�ي
المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال 

ــة. الخاص

12 /8 /2018 م 

، المســجد الأقــى  ن ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • اقتحــام العــرش
المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وســط تشــديد إجراءاتهــم ضــد 
ن عنــد دخولهــم المســجد، بحراســة مشــددة مــن قــوات  الفلســطيني�ي

الخاصــة. الحتــال 
 • ســلطات الحتــال تقــرر إبعــاد أربــع نســاء عــن المســجد الأقــى المبــارك.
ات تهويديــة اســتفزازية  ن بمســري ن المتطرفــ�ي • قيــام مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ــا  ــبة م ــل، بمناس ــن اللي ــرة م ــاعات متأخ ي س

ــة، �ن ــدس القديم ــواق الق ي أس
�ن

ية،  ي جديــد”، وتمهيــداً لاحتفــال بــرأس الســنة العرب يســمى “بــدء شــهر عــرب
ة البلــدة القديمــة، بأســواقها وأزقتهــا، وحــول بوابــات  حيــث طافــت المســري
ي 

المســجد الأقــى المبــارك، وســط انتشــار واســع لقــوات الحتــال �ن
ن الحمايــة لهــم، وهتافــات عنريــة تدعــو لقتــل العــرب،  المنطقــة، لتأمــ�ي
فــة، ل قــدر الله.  وأخــرى لبنــاء “الهيــكل” المزعــوم مــكان قبــة الصخــرة المرش
ــجد  ــن المس ــزاوي(، ع ــراءة الغ ــاة )ب ــاد الفت ــرر إبع ــال تق ــلطات الحت • س
ــدت  ــث أك ــاد، حي بع ط الإ ــا رسش ــراج عنه ف ــد الإ ، بع ن ــبوع�ي ــدة أس ــى م الأق
ــن  ــا م ه ــا وغري ــ� تواجده ــتجوابها ع ــال اس ــزوا خ ــال رك ــي الحت أن محقق

ــة”. ــاب الرحم ــة “ب ي منطق
ن �ن ــطيني�ي ن الفلس ــ�ي ن والمرابط ــ�ي المصل

13 /8 /2018 م
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ــارك، مــن  • نحــو )57( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المب
ــدي،  ــودي التقلي ــهم التلم ــم لباس ــدى معظمه ــة، وارت ــاب المغارب ــة ب جه
ــوات  ــن ق ــززة م ــددة ومع ــة مش ــه، بحراس ــتفزازية في ــولت اس ــذون ج وينف

ــة. ــال الخاص الحت
ي، وغــازي  • مثــول حــارسي المســجد الأقــى المبــارك، )أحمــد الدمــري
ب ســيدة  اضهمــا عــ� رصن عســيلة(، لتحقيــق ســلطات الحتــال، بحجــة اعرت
ــجد  ــل المس ــة، داخ ــاب الرحم ــة ب ــن منطق ــا م ــم اعتقالهم ــطينية، ت فلس

ــارك. ــى المب الأق

14 /8 /2018 م

 ، ن غــاق المســجد الأقــى المبــارك، أمــام المصلــ�ي • قــوات الحتــال تســارع لإ
بــاب  ي احتشــدت قــرب 

غاقــه، والــىت الرافضــة لإ الجمــوع  وتعتــدي عــ� 
ــة أم  ــن مدين ــة(، م ــد حمام ــد محامي ــاب )أحم ــهاد الش ــد استش ــباط، بع الأس
ــرب  ــن ق ــة طع ــذ عملي ــه تنفي ــال، بزعــم محاولت ــوات الحت ان ق ــري الفحــم، بن
ي المغــرب 

ن مــن أداء صــا�ت ــ�ي ــال المصل ــاب المجلــس، ومنعــت قــوات الحت ب
ــوة. ــم بالق ــى، وأخلته ــجد الأق ــل المس ــاء داخ والعش

17 /8 /2018 م

ــون  ــال، يقتحم ــرات الحت ــن مخاب ــارص م ــاً، وعن ــتوطناً متطرف ــو )89( مس • نح
ي أروقتــه، وأدوا طقوســاً تلموديــة قبالــة 

المســجد الأقــى المبــارك، وتجولــوا �ن
ي الوقــت الــذي قــررت 

مســجد قبــة الصخــرة، وخاصــة عنــد “ بــاب الرحمــة”،  �ن
ي تحرســهم إغــاق المســجد الأقــى المبــارك، أمــام 

طــة الحتــال الــىت فيــه رسش
ن خــال أيــام عيــد الأضحــى المبــارك. ن والســائح�ي المســتوطن�ي

19 /8/ 2018 م

ــى  ــجد الأق ــام المس ــا لقتح ــدد دعواته ــة، تج ــتيطانية متطرف ــات اس • جماع
ــة. ي ــنة العرب ــال رأس الس ــارك، خ المب

ي جــدار ســور القدس 
• وحــدات هندســية تابعــة لبلديــة الحتــال، تفتــح بوابــة �ن

ي 
ي بــاب العامــود، عــ� حــارة النصــارى، �ن

التاريخــي، مــن ســاحة أبــو الضبعــات �ن
طته. البلــدة القديمــة، وســط حراســة مشــددة مــن جنــود الحتــال ورسش

20 /8 /2018 م

ســامية، عــن  ــرة الأوقــاف الإ طــة الحتــال تبعــد أربعــة مــن موظفــي دائ • رسش
المســجد الأقــى المبــارك مــدة )15( يومــاً، وتــم اعتقالهــم خــال تنفيذهــم 
ــارك،  ــى المب ــجد الأق ــل المس ــا” داخ ــم باش ــبيل قاس ي “س

ــة �ن ــال صيان أعم
ــارصة، ومحمــد علقــم(. ، وجمعــة من ــاغ، وباســم الزغــري وهــم: )عيــ� الدب

25 /8 /2018 م
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ن نتنياهــو،  • بضغــوط مــن مكتــب مــا يســمى برئيــس حكومــة الحتــال، بنيامــ�ي
اق، وتركيــب لــوازم عبــور  بلديــة الحتــال تقــر خطــة لتوســيع ســاحة حائــط الــرب

لماءمــة ذوي الحتياجــات الخاصــة.
• ســلطات الحتــال تبعــد الطفلــة المقدســية، )شــفاء أبــو غاليــة(، “16” عامــاً، 
ــال  ــا  خ ــد أن اعتقلته ، بع ن ــبوع�ي ــدة أس ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــن المس ع
خروجهــا مــن المســجد الأقــى المبــارك، و كانــت ســلطات الحتــال قــد 
ي بإبعــاد والــدة الطفلــة )أبــو غاليــة(، الســيدة 

ســبقت هــذا القــرار بآخــر يقــىن
ــارك، والقــدس القديمــة مــدة  )خديجــة خويــص( عــن المســجد الأقــى المب

ــهر. )6( أش

27 /8 /2018 م

• نحــو )190( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن 
جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية وســط محــاولت متكــررة 

لأداء شــعائر تلموديــة فيــه، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال.
• قــوات الحتــال المتمركــزة عــ� مداخــل المســجد الأقــى المبــارك، تمنــع 

ي رحابــه الطاهــرة.
ن لأداء صــاة الفجــر �ن دخــول المواطنــ�ي

28 /8 /2018 م

ــادي  ــية، )هن ــطة المقدس ــاد الناش ــراراً بإبع ــدر ق ــال تص ــلطات الحت • س
ــاً أن  ــهر، علم ــتة أش ــدة س ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــن المس (، ع ي

ــوا�ن الحل
ات  الحتــال يتعمــد باســتمرار إبعادهــا عــن المســجد والبلــدة القديمــة لفــرت
ــم  ــارك، وت ي المســجد الأقــى المب

ــا تشــكل “خطــراً” �ن ــة، بحجــة أنه طويل
ي يجــب عليهــا عــدم 

إرفــاق خارطــة مــع القــرار، تتضمــن الأماكــن الــىت
ــا. ــول إليه الوص

29/ 8 /2018 م

• نحــو )57( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، 
ــكل  وحــات عــن “الهي ــه، ويتلقــون رسش ي أرجائ

وينظمــون جــولت اســتفزازية �ن
ي منطقــة بــاب الرحمــة، وســط حالــة 

المزعــوم”، ويــؤدون صلــوات تلموديــة �ن
ــر ســادت المــكان. مــن التوت

ــكل” تدعــو أنصارهــا  • المنظمــة الســتيطانية المتطرفــة “طــاب لأجــل الهي
ي اقتحــام المســجد الأقــى 

ن إىل المشــاركة الواســعة �ن وجمهــور المســتوطن�ي
ي شــهر أيلــول المقبــل.

يــة، �ن المبــارك، خــال رأس الســنة العرب
ــبيل “  ــم س ــال ترمي ــتأنف أعم ــدس تس ي الق

ــامية �ن س ــاف الإ ــرة الأوق • دائ
ي المســجد الأقــى المبــارك، بعــد إلغــاء الحتــال قــرارات 

قاســم باشــا” �ن
ــار. عم ــي الإ ــاد موظف إبع

30 /8 /2018 م



106

ــوم  ــوان، “ي ــاً بعن ــاً تهويدي ــم مهرجان ــوم” تقي ــكل المزع ــات “الهي • جماع
ــدران  ــد ج ــون” عن ــف “ديفدس ــة بمتح ــور الأموي ــة القص ي منطق

ــق”، �ن الخل
. ن ــ�ي رسائيلي ن الإ ــ�ي ــن المطرب ــدد م ــاركة ع ــة، بمش ــى الجنوبي ــجد الأق المس
ــارك، مــن  • نحــو )52( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المب
بــاب المغاربــة، كمــا اقتحــم المســجد ثاثــة عنــارص مــن مخابــرات الحتــال، 
طــة الحتــال، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال  وأربعــة ضبــاط مــن رسش

الخاصــة.

3 /9 /2018 م

ن  المســتوطن�ي مــن  عــدد  برفقــة  غليــك(  )يهــودا  المتطــرف  الحاخــام   •
الأقــى  للمســجد  جديــدة  اســتفزازية  اقتحامــات  يقــود   ، ن المتطرفــ�ي
” صــورة لــه  المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، ونــرش عــ� حســابه “تويــرت
ي باحــات المســجد الأقــى 

خــال اقتحامــه المســجد، حيــث قــام بجولــة �ن
طيــة مشــددة، قبــل أن يخــرج  المبــارك، وأدى بعــض الصلــوات، بحراســة رسش

ــلة. ــاب السلس ــن ب م

5 /9 /2018 م

ن  “كمســتوطن�ي ن  المعروفــ�ي مــن  منهــم   )65( مســتوطناً،   )167( نحــو   •
ــن  ــررة، ع ــم المتك ــم وانتهاكاته ــم لتجاوزاته ــاد بعضه ــم إبع ــن”، ت ي خطري
ــة  ــوات الخاص ــال والق ــة الحت ط ــة رسش ــارك، بمرافق ــى المب ــجد الأق المس
ــا  ــتنفار؛ لم ــاحة اس ــى إىل س ــجد الأق ــوا المس ــاح، وحول ــة بالس المدجج

ــع. ــوت مرتف ــة بص ــيد تلمودي ــوات وأناش ــركات وصل ــن ح ــه م ــوا ب قام
ــؤدي  ــارك، وي ــى المب ــجد الأق ــاً للمس ــود اقتحام ــك( يق ــرف )غلي • المتط
طقوســاً تلموديــة صامتــة، والتقــط صــوراً تذكاريــة اســتفزازية قبالــة مســجد 

ــة. ف ــرة المرش ــة الصخ قب
القتحامــات  لتكثيــف  دعواتهــا  تجــدد  المزعــوم”  “الهيــكل  جمعيــات   •

اليهوديــة.   الأعيــاد  عشــية  المبــارك،  الأقــى  للمســجد 
ــدس  ــم الق ــن مدينته ــبان ع ــة ش ــاد خمس ي بإبع

ــىن ــال تق ــة الحت •محكم
والمســجد الأقــى المبــارك، مــدة شــهر، ودفــع كفالــة ماليــة بقيمــة ألــف 

ــم. ــد منه ــ� كل واح ــيكل ع ش

6 /9 /2018 م
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ــول  ــهر أيل ــالل ش ــىص خ ــالل يف األق ــداءات االحت ــل اعت   مجم

ــاً  ــت )41( اقتحام ــة، بلغ ــاد اليهودي ــرة األعي ــة يف ف ــايض، خاص امل

وتدنيســاً، فيــام زاد عــدد اإلبعــادات واالعتقــاالت لســدنة وموظفــي 

املســجد واملرابطــني فيــه بصــورة خطــرة، لتصــل إىل )55( قــرار 

ــة  ــايض، منطق ــهر امل ــتهدفت الش ــام اس ــال، ك ــاد و)104( اعتق إبع

حائــط الــراق، حيــث أعلنــت مــا تســمى بلديــة االحتــالل، البــدء 

باإلجــراءات العمليــة إلقامــة “تلفريــك” هــوايئ يف منطقــة حائــط 

الــراق، الــذي ســينطلق مــن الحــي األملــاين، ومير عــر حــي الطور، 

وصــوالً إىل ســاحة الــراق غــرب املســجد األقــىص املبــارك، بهــدف 

تســهيل وصــول آالف املســتوطنني إىل منطقــة ســاحة الــراق وباب 

ــالل يف  ــة االحت ــت رشط ــام هاجم ــة، ك ــوة تهويدي ــة، كخط املغارب

ــني  ــالمية واملصل ــاف اإلس ــرة األوق ــي دائ ــايض، موظف ــول امل أيل

ــع  ــاً م ــارك، تزامن ــىص املب ــجد األق ــاحات املس ــن يف س املتواجدي

ــدت  ــىص، واعت ــجد األق ــتوطنني للمس ــن املس ــرات م ــتباحة الع اس

ــامر،  ــة اإلع ــم لجن ــاف وطواق ــرة األوق ــي دائ ــىل موظف ــرب ع بال

خــالل تواجدهــم بالقــرب مــن بــاب املجلــس، واعتقلــت موظفــاً مــن 

ــه. ــداء علي ــد االعت ــامر، بع ــة اإلع لجن



108

ــل(، يقتحــم  ــ�ي المتطــرف، )أوري أريئي رسائي ــة الإ ــر الزراع ــا يســمى بوزي • م
ــا  ــة م ــة، برفق ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــى المبارك،م ــجد الأق ــاحات المس س
، و)73 (مــن طائفــة “المورمون”،  ن ن المتطرفــ�ي يقــارب )258( مــن المســتوطن�ي
ــات المتحــدة الأمريكيــة،  ــا” بالولي ــة “بوت ي ولي

كــز �ن ــة ترت وهــي طائفــة ديني
ي القــدس، فيمــا 

ــون �ن ــل الزيت ــة بجب ي منطقــة الصوان
ولهــا مركــز وجامعــة �ن

، وفرضــت إجــراءات مشــددة  ن طــة الحتــال الحراســة للمقتحمــ�ي وفــرت رسش
ن لســاحات المســجد. عــ� دخــول الفلســطيني�ي

ي دائــرة أوقــاف القــدس، 
عمــار �ن طــة الحتــال تعتقــل موظــف الإ • رسش

ي ســاحات المســجد الأقــى المبــارك، وتوثيقــه 
(، خــال عملــه �ن )رائــد زغــري

بعــاد عــن المســجد  ط الإ ، وأفرجــت عنــه لحقــاً بــرش ن لقتحامــات المســتوطن�ي
ــاد  ــال عــن )جه ــا أفرجــت ســلطات الحت ــوم، كم ــارك مــدة ي الأقــى المب
ــاة نعيمــة الغــزاوي(، بعــد اعتقالهــن  ــرازم، والفت ــان ال ــرازم، وابنتهــا جن ال
ط  مــن داخــل المســجد الأقــى المبــارك، بالقــرب مــن بــاب الرحمــة، بــرش

. ن ــارك، مــدة أســبوع�ي بعــاد عــن المســجد الأقــى المب الإ
ة، قــام أحــد ضبــاط الحتــال بإدخــال زجاجــة مــن الخمــر  ي ســابقة خطــري

• �ن
ي باحــات المســجد.

إىل المســجد الأقــى المبــارك، وتجــول بهــا �ن

9 /9 /2018 م

المســجد  يقتحمــون  ن  المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  مجموعــة   •
جــولت  وينفــذون  المغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن  المبــارك،  الأقــى 
وصلــوات  طقــوس  لأداء  متكــررة  محــاولت  وســط  اســتفزازية 
الخاصــة. الحتــال  قــوات  مــن  مشــددة  بحراســة  فيــه،   تلموديــة 
• مــا تســمى “بمنظمــات الهيــكل” المزعــوم، تكثــف مــن دعواتهــا لأنصارهــا 
ي اقتحامــات المســجد الأقــى 

ن بالمشــاركة الواســعة �ن ولجمهــور المســتوطن�ي
ي تســتمر حــىت نهايــة شــهر أيلــول.

المبــارك، بمناســبة الأعيــاد اليهوديــة، الــىت

10 /9 /2018 م

ــال،  ــرات الحت ــن مخاب ــران م ــم عن ــاً، بينه ــتوطناً متطرف ــو )49( مس • نح
يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون 
جــولت اســتفزازية وســط محــاولت متكــررة لأداء طقــوس وصلــوات تلموديــة 

فيــه، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.
• حــراس المســجد الأقــى المبــارك يحتجــون عــ� عرقلــة قــوات الحتــال 
عملهــم داخــل المســجد، ومحاولــة العتــداء عليهــم مــن قبــل أفــراد القوات 

ن بالســاح. الخاصــة المدججــ�ي

12 /9 /2018 م
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ــجد  ــون المس ــة يقتحم ــس مدني ــاً بماب ــتوطناً، و)25( جندي ــو )98( مس • نح

ي منطقــة بــاب 
الأقــى المبــارك، ويــؤدون صلــوات وشــعائر تلموديــة �ن

الحمايــة  الحتــال  قــوات  ووفــرت  الحــراس،  اض  اعــرت رغــم  الرحمــة، 

الســتفزازية  وجولتهــم  اقتحاماتهــم  خــال  ن  للمســتوطن�ي والحراســة 

وصلواتهــم التلموديــة، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال.

13 /9 /2018 م

• نحــو )157( مســتوطناً، و)28( مــن طلبــة المعاهــد الدينيــة اليهوديــة، 

وعنريــن مــن ســلطة آثــار الحتــال، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، 

ن شــعائر وصلــوات  مــن بــاب المغاربــة، ويــؤدي عــدد مــن المســتوطن�ي

ي 
ــروا�ن ــ� الم ــباط والمص ــاب الأس ن ب ــ�ي ــة، ب ــاب الرحم ــة ب ي منطق

ــة �ن تلمودي

ي الوقــت الــذي نظــم فيــه 
، �ن ي

داخــل المســجد الأقــى المبــارك، بشــكل علــىن

ي المســجد المبــارك قبــل الخــروج منــه من 
المســتوطنون جــولت اســتفزازية �ن

 جهــة باب السلســلة، بحراســة مشــددة ومعــززة من قــوات الحتــال الخاصة.

• مــا تســمى “بمنظمــات الهيــكل” المزعــوم، تكثــف مــن دعواتهــا عــرب 

ن بالمشــاركة الواســعة  عاميــة لأنصارهــا ولجمهــور المســتوطن�ي مواقعهــا الإ

ي 
ي اقتحامــات المســجد الأقــى المبــارك، بمناســبة الأعيــاد اليهوديــة، الــىت

�ن

ــول. ــة شــهر أيل تســتمر حــىت نهاي

16 /9 /2018 م

ــارك،  ــى المب ــجد الأق ــون المس ــاً، يقتحم ــتوطناً متطرف ــو )114( مس • نح

ــال  ــوا بأعم ــة، وقام ــوات تلمودي ــؤدون صل ــة، وي ــاب المغارب ــة ب ــن جه م

ن  ــ�ي ــة، وب ــاب الرحم ــة ب ي منطق
ــ� الأرض �ن ــهم ع ــوا بأنفس ــتفزازية، وألق اس

ــال  ــة الحت ط ــراد رسش ــن أف ــة م ، بحراس ي
ــروا�ن ــ� الم ــباط والمص ــاب الأس ب

ــة. ــوات الخاص والق

ــات الداخــل  ــال تعمــل عــ� ماحقــة المقدســيات ومواطن • ســلطات الحت

ــارك. ــى المب ــجد الأق ي المس
ــن �ن ، لوجوده ي

ــطيىن الفلس

17 /9 /2018 م
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 مستوطنون متطرفون يقتحمون املسجد األقىص املبارك

 ويتجولون يف باحاته
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اق  ن مــن مختلــف المناطــق يســتبيحون باحــة حائــط الــرب • آلف المســتوطن�ي
ي للمســجد الأقــى المبــارك”، بمناســبة مــا يســمى بـــ “عيــد  “الجــدار الغــر�ب
ي المدينــة المقدســة، وبلدتهــا 

ي، وذلــك وســط إجــراءات مشــددة �ن الغفــران” العــرب
ــكرية. ــة العس ــبه الثكن ــا يش ــال إىل م ــا الحت ي حوله

ــىت ــة ال القديم
المبــارك،  الأقــى  المســجد  باحــات  يقتحمــون  متطرفــاً   )326( نحــو   •
أبــواب  عــ�  العســكرية  إجراءاتهــا  مــن  الحتــال  ســلطات  شــددت  حيــث 
مــن   ، ن المواطنــ�ي هويــات  مــن  عــدداً  واحتجــزت  الأقــى،  المســجد 
الحتــال. طــة  رسش بحمايــة  جويحــان،  ديــال  الصحفيــة  هويــة   بينهــم 
• ســلطات الحتــال تفــرج عــن حــراس المســجد الأقــى المبــارك، بعــد أن 
ن باحــات  ب خــال اقتحــام مجموعــة مــن المتطرفــ�ي تعرضــوا لاعتــداء بالــرن
ــو  ــر أب ، وثائ ــري ــد زغ ، ورائ ي

ــوا�ن ــم الحل ــم: )هيث ــارك، وه ــى المب ــجد الأق المس
صبيــح، ومحمــود مؤنــس(.

ن للمســجد الأقــى  • قــوات الحتــال تعتقــل خمســة شــبان إثــر اقتحــام المتطرفــ�ي
طــة الحتــال، ومــددت اعتقــال )غيــث  ي رسش

المبــارك، واقتادتهــم لغــرف التحقيــق �ن
نــارص غيــث(.
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ن يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك،  ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش

ــط  ــه، وس ي مرافق
ــون �ن ــدي ، ويتجول ــودي التقلي ــهم التلم ــة، بلباس ــاب المغارب ــن ب م

ن إىل المشــاركة  دعــوات منظمــات “الهيــكل” المزعــوم، لأنصارهــا وجمهــور المســتوطن�ي

ــون  ــى المقتحم ــه، وتلق ــة في ــوات تلمودي ــعائر وصل ــه، وأداء ش ي اقتحام
ــعة �ن الواس

وحــات حــول خرافــة “الهيــكل المزعــوم” وتأهبــوا لممارســة طقوســهم التلموديــة  رسش

ي منطقــة “بــاب الرحمــة”، بحراســة عســكرية، 
ي المســجد الأقــى المبــارك، خاصــة �ن

�ن

وانتشــار واســع مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

ــارك،  ي تتمركــز عــ� المداخــل الرئيســة للمســجد الأقــى المب
• قــوات الحتــال الــىت

ي المســجد الأقــى )زينــات أبــو صبيــح(، مــن 
تمنــع رئيســة شــعبة الحارســات �ن

الدخــول للمســجد، وســلمتها أمــر اســتدعاء للتحقيــق، كمــا منعــت قــوات الحتــال 

ــن  ــدر(، م ــام س ــامية )حس س ــاف الإ ــرة الأوق ــة لدائ ــار التابع عم ــة الإ ــف لجن موظ

الدخــول لعملــه داخــل المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب حطــة، واســتدعت 

ي القــدس المحتلــة )ديــال جويحــان(، للتحقيــق 
مراســلة )صحيفــة الحيــاة الجديــدة( �ن

معهــا، وأبعــدت الناشــط المقــدسي )فــادي مطــور(، عــن المســجد الأقــى المبــارك، 

مــدة )15( يومــاً.
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• نحــو )93( مســتوطناً متطرفــاً، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن 
ــه، وســط محــاولت  ــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية في ــاب المغارب جهــة ب
ي منطقــة بــاب 

متكــررة ومشــبوهة لأداء طقــوس وصلــوات تلموديــة، خاصــة �ن
ــى  ــجد الأق ــل المس ــباط داخ ــاب الأس ي وب

ــروا�ن ــ� الم ن المص ــ�ي ــة ب الرحم
. رسائيــ�ي المبــارك، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الإ

• ســلطات الحتــال تفــرج عن مســؤولة حارســات المســجد الأقــى المبارك، 
بعــاد عــن المســجد  ط الإ ( بــرش )زينــات أبــو صبيــح(، والحــارس )حمــزة النبــاىلي

الأقــى، لمــدة )15( يومــاً، وكفالــة ماليــة بقيمــة ألفــي شــيكل لــكل منهما.
ــرة الأوقــاف  عمــار التابعــة لدائ ــة الإ • ســلطات الحتــال تمنــع موظــف لجن
ــارك. ســامية، )حســام ســدر(، مــن الدخــول إىل المســجد الأقــى المب الإ

ن  رسائيــ�ي “الشــاباك” يعلــن اعتقــال )10( فلســطيني�ي • جهــاز الأمــن العــام الإ
ــن أداء  ن ع ــتوطن�ي ــد المس ــة ص ــم محاول ــة بزع ــدس المحتل ــكان الق ــن س م

ــارك.  ــة، خــال اقتحامهــم المســجد الأقــى المب طقــوس تلمودي
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• ســلطات الحتــال تفــرض إجــراءات مشــددة عــ� أبــواب المســجد الأقــى 
ي الطــرق المؤديــة إليــه، وكذلــك عــ� أبــواب المدينــة القديمــة، 

المبــارك، و�ن
عشــية الأعيــاد اليهوديــة ومــا يســمى بـ“عيــد المظلة، ســوكوت”.

ــي  ــل الجتماع ــات التواص ــرب منص ــو ع ــة تدع ــتيطانية متطرف ــات اس • جماع
ــة، إىل  ــدة القديم ي البل

ــتيطانية �ن ــؤر الس ــرب الب ــارق وق ي المف
ــات �ن وملصق

ن  ي اليومــ�ي
سلســلة مــن اقتحامــات واســعة للمســجد الأقــى المبــارك �ن

، فــإن  ن متــ�ي ن ن واليهــود المرت ، وحســب  منشــورات المســتوطن�ي ن القادمــ�ي
القتحامــات ســتكون لكهنــة مــا يســمى بـــ “الهيــكل المزعــوم” باللبــاس 
ــرش”،  ــد الع ــمى “بعي ــا يس ــام م ــال أي ــع، خ ــاق واس ــ� نط ــض، ع الأبي
اقتحاماتهــم  لتكثيــف  أنصارهــا،  المزعــوم”  “الهيــكل  منظمــات  ودعــت 
ــذي  ــة”، ال ــد المظل ــا يعــرف “بعي ــام م ــارك، أول أي للمســجد الأقــى المب

ــبوع. ــدة أس ــتمر م يس
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، بعضهم  ن • ســلطات الحتــال تســلم أوامــر اســتدعاء لعــدد مــن المقدســي�ي
ي المســجد الأقــى المبــارك، للتحقيــق معهــم، كمــا أفرجــت 

ن �ن مــن العاملــ�ي
ــدس  ــن الق ــاً، م ــاغ( “17”عام ــوب الدب ــىت )يعق ــن الف ــال ع ــرات الحت مخاب
ــى  ــجد الأق ــن المس ــاده ع ــراراً بإبع ــلمه ق ــا ستس ــه بأنه ــة، وأبلغت القديم

المبــارك، مــدة )6( أشــهر.
، ومــراد الأشــهب،  • قــوات الحتــال تعتقــل الشــبان: )روحــي كلغــا�ي
ــى  ــجد الأق ــن المس ــاد ع بع ط الإ ــرش ــم ب ــت عنه ــيم(، وأفرج ــن حش ومؤم

ــهر. ــدة )6( أش ــارك م المب
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الأقــى  المســجد  عــن  مقدســياً   )13( تبعــد  الحتــال  ســلطات   •
إقليــم  “فتــح”  حركــة  رس  ن  أمــ�ي بينهــم  مــن  أســبوع،  مــدة  المبــارك 
 ، المقــدسي المجتمــع  ي 

�ن ه  تأثــري بذريعــة  مطــور(،  )شــادي  القــدس، 
بعــاد،  الإ قــرار  شــمل  كمــا  اليهوديــة،  الأعيــاد  عــ�  والتشــويش 
المبــارك. الأقــى  المســجد  ي 

�ن عمــار  الإ لجنــة  ي 
�ن ن  وعاملــ�ي  حراســاً 

، المســجد الأقــى  ن ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • اقتحــام العــرش
ي، تلبيــة لدعــوات  المبــارك، بمناســبة مــا يســمى“بعيد العــرش” العــرب
ي 

ن �ن ــارك�ي ــن المش ــد م ــتقطاب مزي ــ� اس ــل ع ي تعم
ــىت ــكل” ال ــات الهي “منظم

ي مــن المتوقــع أن يشــارك فيهــا أكــرش مــن )15( ألفــاً 
عمليــات القتحــام، الــىت

. ن ي احتفــالت المســتوطن�ي
ن �ن ”، المشــارك�ي ن نجيليــ�ي مــن “الإ
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ي اقتحــام 
ن الصهاينــة” يشــاركون �ن ي، آلف “المســيحي�ي عــام العــرب • وفقــاً لاإ

ي. المســجد الأقــى المبــارك، خــال احتفالهــم بعيــد “العــرش” العــرب
ي التقليــدي للمســجد 

• اقتحــام نحــو 90 مســتوطناً، أغلبهــم بلباســهم الديــىن
ي 

الأقــى المبــارك، وحاولــوا أداء طقــوس وشــعائر تلموديــة فيــه، خاصــة �ن
وحــات حــول خرافــة “الهيكل  منطقــة بــاب الرحمــة، فضــاً عــن الســتماع لرش
ــم،  ــة، وتراني ــوات تلمودي ، وصل ن ــتوطن�ي ــدات للمس ــط عرب ــوم”، وس المزع
ــوق  ي الس

ــار �ن ــال التج ــرب الحت ــا أج ، فيم ن ــ�ي ــاب القطان ــة ب ــن جه ــك م وذل
عــ� إغــاق محالهــم التجاريــة فيــه.
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ســامية مــن العمــل داخــل  • ســلطات الحتــال تمنــع موظفــي الأوقــاف الإ
ن  ي وقــت ســمحت فيــه لطــاب يهــود متطرفــ�ي

المســجد الأقــى المبــارك، �ن
ثاثــة  المســجد، واعتقلــت  المزعــوم داخــل جنبــات  للهيــكل  بالنشــيد 
ــاغ،  ــس الدب ــم: )أن ــارك، وه ــى المب ــجد الأق ــات المس ــن باح ن م ــ�ي مواطن
ســامية، وأفرجــت  ات(، وكاهمــا مــن موظفــي دائــرة الأوقــاف الإ وعــ�ي بكــري
عنهمــا لحقــاً، كذلــك اعتقلــت )محمــد الحمــوري( بالقــوة مــن داخــل 

ــة”. ــاب الرحم ــة “ب ي منطق
ــ�ي �ن ــو يص ــارك، وه ــى المب ــجد الأق المس

• نحــو )545( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبارك، وســط 
 ،” ــ�ي رسائي ي الإ

ــىن ــيد “الوط ــأداء النش ــم ب ــام بعضه ــملت قي ــتفزازات ش اس
ي اعتقلــت عــدداً مــن حــراس المســجد 

ــىت طــة الحتــال ال ي ظــل صمــت رسش
�ن

ــجد  ــتباحتها للمس ن اس ــتوطن�ي ــات المس ــت عصاب ــارك، وواصل ــى المب الأق
ــة،  ــاب المغارب ــن ب ــعة، م ــا الواس ــه باقتحاماته ــارك، وتدنيس ــى المب الأق
ي منطقــة بــاب 

ي المســجد، وتحديــداً �ن
وإقامتهــم طقوســاً وشــعائر تلموديــة �ن

الرحمــة، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال.
ن إىل  • مــا تســمى “بمنظمــات الهيــكل المزعــوم” دعــت جمهــور المســتوطن�ي
ة مــا  ي اقتحامــات المســجد الأقــى المبــارك، خــال فــرت

المشــاركة الواســعة �ن
يســمى بعيــد “العــرش” اليهــودي، الــذي يســتمر لثمانيــة أيــام.
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• نحــو )530( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبارك، وســط 

ي ظــل اســتمرار 
ن �ن ن المســلم�ي طــة الحتــال عــ� المصلــ�ي قيــود فرضتهــا رسش

طــة الحتال، حيــث قاموا بأداء  ي ظــل حماية رسش
، و�ن ن اســتفزازات المســتوطن�ي

فة. قية لقبة الصخــرة المرش ي الجهــة الرش
 طقــوس تلموديــة،  وتــاوة صلوات �ن

بعاد عن  طفائيــة )عماد عابديــن( قــراراً بالإ طــة الحتــال تســلم موظف الإ • رسش

 المســجد الأقــى المبــارك مــدة )10( أيــام، بعــد اســتدعائه للتحقيــق معــه.

اق المحتــل، الجهــة الغربيــة  • توافــد نحــو )50( ألــف متطــرف إىل ســاحة الــرب

للمســجد الأقــى المبــارك، وأداء الصلــوات التوراتيــة بأصــوات علنيــة، 

ــارك،  ــى المب ــجد الأق ــاب المس ــن رح ــر م ــر والع ــع آذان الظه ــع رف م

ــه. ــة ومحيط ــاب المغارب ــد ب ــال، عن ــوات الحت ــف لق ــار مكث ــط انتش  وس

• قيــام أفــراد مــن جماعــة “طــاب لأجــل الهيــكل” بتوزيــع الحلــوى والألعــاب 

ن للمســجد الأقــى، وذلك عند مدخل  ن المقتحم�ي والأزيــاء التنكريــة للمتطرف�ي

جــر بــاب المغاربــة، ومطالبتهــم بالحتفــال والفــرح داخل باحات المســجد 

 الأقــى المبــارك، ضمــن أحــد طقــوس مــا يســمى “بعيــد العــرش” اليهودي.

• مدينــة القــدس وأحياؤهــا تشــهد إجــراءات مشــددة مــن قبــل قــوات 

، خــال  ن الحتــال، فرضــت خالهــا عمليــات للتضييــق عــ� المواطنــ�ي

دخولهــم البلــدة القديمــة وخروجهــم منهــا، كفحــص الهويــات والتفتيــش 

المــذل للشــبان وطــاب المــدارس، وأغلقــت الطــرق أمــام حركــة المواصات 

ــول. ن بالدخ ــ�ي ــات المتطرف ــمحت لحاف ــة، وس ــاب المغارب ــاه ب باتج

26 /9 /2018 م

الأقــى  المســجد  يقتحمــون  متطرفــاً  مســتوطناً   )1135( نحــو 

العــرش  بعيــد  يســمى  مــا  أيــام  مــن  الرابــع  اليــوم  ي 
�ن المبــارك، 

ن  للمصلــ�ي اســتفزازات  وســط  المغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن  اليهــودي، 

الحتــال. قــوات  مــن  مشــددة  بحراســة  المســجد،   وحــراس 

• ســلطات الحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا عــ� مداخــل المســجد الأقــى 

ــة عســكرية. ــة القــدس إىل ثكن ــارك، وتحــول مدين المب

27 /9 /2018 م
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• نحــو )440( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، 

ــة، مــن بينهــم عضــو الكنيســت المتطرفــة “شــوىلي  ــاب المغارب مــن جهــة ب

ي منطقــة “بــاب الرحمــة”، 
ي أدت طقوســاً وصلــوات تلموديــة، �ن

معلــم”، الــىت

قيــة للمســجد، وســط  ي الجهــة الرش
، �ن ي

ن بــاب الأســباط والمصــ� المــروا�ن بــ�ي

طــة الحتــال. حراســة وحمايــة أمنيــة مشــددة مــن رسش

بعــاد عــن المســجد  ن قــرارات بالإ • ســلطات الحتــال تســلم ســبعة مقدســي�ي

ن رس حركــة  ن 3 - 6 أشــهر، مــن بينهــم أمــ�ي اوح بــ�ي الأقــى المبــارك، مــدة تــرت

ــتدعته  ــد أن اس ــهر، بع ــدة 6 أش ــور، م ــادي المط ــدس، ش ــم الق ــح إقلي فت

ن لحركــة “فتــح” يقومــون  ات الشــبان المنتمــ�ي ــه وعــرش للتحقيــق بذريعــة أن

ــك  ــارك، وكذل ــال داخــل المســجد الأقــى المب جــراءات الحت بالتصــدي لإ

ــال  ــة الحت ط ــج رسش ــذي يزع ــر ال ، الأم ن ــتوطن�ي ــات المس ــدي لقتحام بالتص

ومســتوطنيه.

30 /9 /2018 م

ة اســتفزازية،  ي مســري
ن يشــاركون �ن ن المتطرفــ�ي • المئــات مــن المســتوطن�ي

ــجد  ــواب المس ي إىل أب
ــىن ــود، المف ــاب العام ــن ب ــد م ــواد الممت ــارع ال ي ش

�ن
الأقــى، وأســواق وحــارات البلــدة القديمــة، وردد المســتوطنون هتافــات 
، وأخــرى داعيــة لبنــاء الهيــكل المزعــوم  ن عنريــة ضــد العــرب والفلســطيني�ي
ــوات  ــة ق ــة وحماي ــك بحراس ــارك، وذل ــى المب ــجد الأق ــاض المس ــ� أنق ع

ــة. ــال الخاص الحت
ن يقتحمــون المســجد الأقــى  ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش
أرجــاء  ي 

�ن وينفــذون جــولت مشــبوهة  المغاربــة،  بــاب  مــن  المبــارك، 
ــون  ــوم”، ويحاول ــكل المزع ــول “الهي ــات ح وح ــتمعون لرش ــجد، ويس المس
ــى  ــجد الأق ــل المس ــة، داخ ــاب الرحم ــة ب ي منطق

ــة �ن ــوات تلمودي أداء صل
ــال. ــوات الحت ــن ق ــززة م ــة مع ــة وحراس ــارك، بحماي المب

ي منطقــة “باب 
ن �ن ن المرابطــ�ي ن مــن المصلــ�ي • ســلطات الحتــال تعتقــل شــاب�ي

ي وبــاب الأســباط، داخــل المســجد الأقــى 
ن المصــ� المــروا�ن الرحمــة” بــ�ي

المبــارك.

1 /10 /2018 م
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• ســلطات الحتــال تقــرر إبعــاد حــارس المســجد الأقــى المبــارك، 
أشــهر،  ثاثــة  مــدة  المســجد  ي 

�ن عملــه  مــكان  عــن   ،) العبــاسي ن  )أمــ�ي
ن عــن المســجد الأقــى المبــارك وبــاب  كمــا أبعــدت ثاثــة مقدســي�ي
 ، ن العامــود، وهــم: )الناشــط المقــدسي ثائــر فســفوس مــدة أســبوع�ي
ــاً. ــدة 60 يوم ــلمون( م ــى الهش ــر، ومصطف ــد برب ن عب ــي�ي ن المقدس ــاب�ي  والش
• نحــو )123( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، 
ي أرجائــه، بحمايــة 

مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م مش

2 /10 /2018 م

• )64( مســتوطناً بينهــم )12( طالبــاً، مــن معاهــد تلموديــة، يقتحمــون 
جــولت  وينفــذون  المغاربــة،  بــاب  مــن  المبــارك،  الأقــى  المســجد 
وحــات حــول أكذوبــة الهيــكل، وســط  اســتفزازية فيــه، ويســتمعون لرش
ــارك،  ــى المب ــجد الأق ي المس

ــعائر �ن ــوات وش ــررة لأداء صل ــاولت متك مح
بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

4 /10 /2018 م

• حــراس المســجد الأقــى المبــارك، يلقــون القبــض عــ� مســتوطن 
ي خــال صــاة الجمعــة، وتــم إخراجــه 

متخــف، عــ� ســطح المصــ� المــروا�ن
ــات. ــ� البواب ــال ع ــوات الحت ــليمه لق ــجد، وتس ــن المس م

5 /10 /2018 م

ــة و)5( مــن أفــراد  ي ــاً مــن الجامعــة العرب • نحــو )76( مســتوطناً و)30( طالب
طــة النســائية يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، وبلــغ عدد الســياح  الرش
)1972( ســائحاً، دون مراعــاة الحتشــام أو حرمــة المســجد، وينفــذون 
ــكل  ــن الهي ــات  ع وح ــون رسش ــوراً، ويتلق ــون ص ــتفزازية، ويلتقط ــولت اس ج
ــام  ــد اقتح ن بع ــطيني�ي ــال )6( فلس ــة الحت ط ــت رسش ــذا واعتقل ــوم، ه المزع
ي المســجد الأقــى 

ي القــدس القديمــة، عــ� خلفيــة وجودهــم �ن
منازلهــم �ن

ــات. ــم لاقتحام ــارك، وتصديه المب
ي زرعتهــا 

ات الــىت • ســكان البلــدة القديمــة يتحدثــون عــن عمليــة تغيــري للكامــري
قــوات الحتــال داخــل البلــدة القديمــة، وهنــاك مــا هــو خفــي، ومــا هــو 
ات، وتوســيع المناطــق  ظاهــر، وحملــة التجديــد شــملت زيــادة عــدد الكامــري

ي تشــملها. 
الــىت

7 /10 /2018 م
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ــة  ي المغارب ــا�ب ي ب
ة �ن ــري ــون مس ن ينظم ــ�ي ن المتطرف ــتوطن�ي ــن المس ــود م • حش

ي. ــرب ــهر الع ــع الش ــول مطل ــبة حل ــباط، بمناس والأس

ــن  ــارك، م ــى  المب ــجد الأق ــاً المس ــتوطناً متطرف ــو )52( مس ــام نح • اقتح

جهــة بــاب المغاربــة، ونفــذوا جــولت مشــبوهة واســتفزازية فيــه، بحراســة 

مــن قــوات الحتــال، قبــل مغادرتهــم مــن بــاب السلســلة.

8 /10 /2018 م

ــى  ــجد الأق ــات المس ــون باح ن يقتحم ــ�ي ن المتطرف ــتوطن�ي ات المس ــرش • ع

ــه. ــة وقوات ــال الخاص ــة الحت ط ــن رسش ــارص م ــة عن ــارك، بحماي المب

9 /10 /2018 م

ــامية،  س ــاف الإ ــرة الأوق ــن دائ ن م ــ�ي ــلم )4( موظف ــال تس ــلطات الحت • س

 ، ي
هو�ن اســتدعاءات لمراجعــة مخابراتهــا بالقــدس القديمــة، وهم: )خليــل الرت

(، ومنعتهــم مــن دخــول  وأحمــد أبــو عليــا، وخميــس عطيــة، وحمــزة النبــاىلي

المســجد الأقــى المبــارك، لممارســة عملهــم، كمــا ســلمتهم لحقــاً قــرارات 

بعــاد عنــه مــدة )15( يومــاً. بالإ

ن يقتحمون المســجد الأقى المبــارك، من باب  • نحــو )106( مــن المســتوطن�ي

ي أرجائــه، ويقومــون بــأداء طقــوس 
المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن

قيــة قــرب بــاب الرحمــة، قبــل الخــروج  ي المنطقــة الرش
وصلــوات تلموديــة، �ن

 مــن المســجد مــن بــاب السلســلة، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال.

ن وموظفــي الأوقــاف  • ســلطات الحتــال تصعــد مــن إجراءاتهــا ضــد المصلــ�ي

ــدي  ــن التص ــم م ــم، لمنعه ــق معه ــم والتحقي ــم واعتقاله ــرب ماحقته ع

ن واســتفزازاتهم المتواصلــة بحــق المســجد، وأشــار  لقتحامــات المســتوطن�ي

طــة تفتــش الوافديــن للمســجد الأقــى خــال دخولهــم  إىل أن قــوات الرش

مــن بواباتــه، وتحتجــز هويــات بعضهــم وتســتبدلها ببطاقــات مؤقتــة 

ي المســجد.
ــاب نفســه، وعــدم رباطهــم �ن لتضمــن خروجهــم مــن الب

10 /10 /2018 م
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التلموديــة،  المعاهــد  بينهــم )26( مــن طلبــة  • نحــو )71( مســتوطناً، 
المغاربــة،  بــاب  مــن  المبــارك،  الأقــى  المســجد  يقتحمــون 
ي المســجد الأقــى المبــارك، حــىت خرجــوا منــه مــن جهــة 

ويتجولــون �ن
صلــوات  المســجد  بــاب  خــارج  نظمــوا  وقــد  هــذا  السلســلة،  بــاب 
الخاصــة. الحتــال  قــوات  مــن  مشــددة  بحراســة  تلموديــة،   وترانيــم 
ن الشــباب مــن المســجد الأقــى  طــة الحتــال تعتقــل )2( مــن المصلــ�ي • رسش
طــة  المبــارك، لــم تعــرف هويتهــم أو ســبب اعتقالهــم، ويقــوم أفــراد الرش
ي بترفــات اســتفزازية تــؤدي بالنهايــة لصطــدام  عــ� بــاب المجلــس الغــر�ب
طــة، وبالتــاىلي اصطــدام الحــراس أيضــاً دفاعــاً عــن  ن مــع الرش المصلــ�ي
ن الوافديــن للمســجد الأقــى المبــارك، حيــث تــم اســتدعاء )3( مــن  المصلــ�ي
موظفــي الأوقــاف/ الحــراس إىل مركــز التحقيــق بســبب دفاعهــم عــن إحــدى 
بعــاد عــن  ي المســجد الأقــى المبــارك، ثــم ســلمتهم قــرارات بالإ

الســيدات �ن
المســجد.

11 /10 /2018 م

ن يقتحمون المســجد الأقــى المبارك،  • مجموعــات متطرفــة من المســتوطن�ي
ي المســجد قبــل الخــروج 

مــن بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت مشــبوهة �ن
مــن جهــة بــاب السلســلة، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

14 /10 /2018 م

• عضــو “الكنيســت” المتطــرف، )يهــودا غليــك(، يقــود اقتحامــاً جديــداً 
ــة، ويقــدم المتطــرف  ــاب المغارب ــارك، مــن جهــة ب للمســجد الأقــى المب
المزعــوم، وتنفــذ  الهيــكل  أكذوبــة  عــن  حــاً  ن رسش المســتوطن�ي لمرافقيــه 
قامــة  مجموعــات منهــم جــولت اســتفزازية وســط محــاولت متكــررة لإ
ــجد  ن للمس ــ�ي ــدد المقتحم ــغ ع ــد بل ــا، وق ــة فيه ــوس تلمودي ــعائر وطق ش
ــاب  ــن “ب ــدد م ــار مح ــن مس ــه ضم ي باحات

ــوا �ن ــتوطناً، تجول ــو )77( مس نح
ــاب السلســلة”، بحراســة مشــددة ومعــززة مــن قــوات  ــة” وحــىت “ب المغارب

الحتــال الخاصــة.

15 /10 /2018 م

ــون  ــال يقتحم ــرات الحت ــن مخاب ــارص م ة عن ــرش ــتوطناً، وع ــو )52( مس • نح
ــولت  ــذون ج ــة، وينف ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م ــى المب ــجد الأق المس
ــتطاعية،  ــة اس ــرات جول ــارص المخاب ــرت عن ــا أج ــه، بينم ي أرجائ

ــتفزازية �ن اس
ي هــذه القتحامات اســتجابة 

قبــل أن يخرجــوا مــن جهــة بــاب السلســلة، وتــأ�ت
ن  ي طالبــت مؤيديها والمســتوطن�ي

لدعــوات “منظمــات الهيــكل المزعــوم”، الــىت
ي القتحامــات الجماعيــة للمســجد الأقــى المبــارك.

بالمشــاركة �ن

16 /10 /2018 م
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ــاب  ــن ب ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــون المس ــتوطناً يقتحم ــو )70( مس • نح
وحــات حــول أكذوبــة الهيــكل المزعــوم، ويحــاول  المغاربــة، ويســتمعون لرش
ي المســجد، بحراســة مشــددة مــن قــوات 

عــدد منهــم أداء طقــوس تلموديــة �ن
الحتــال.

18 /10 /2018 م

الحتــال  مجنــدات  مــن  وعــدد  متطرفــاً،  مســتوطناً   )78( نحــو   •
المبــارك،  الأقــى  المســجد  يقتحمــون  العســكري،  باللبــاس 
ســاحة  مــن  بــدءاً  بجــولت،  ويقومــون  المغاربــة،  بــاب  عــرب 
اســتفزاز  وســط  السلســلة،  بــاب  مــن  خروجــاً  المغاربــة،  بــاب 
الخاصــة.  والقــوات  طــة  الرش مــن  أفــراد  بحراســة   ، ن  للمصلــ�ي
ــة  ــفية الماصق ة اليوس ــرب ــ� المق ــداء ع ــل العت ــال تواص ــلطات الحت • س
ي تبليــط الممــر 

لســور القــدس  المحيــط بالبلــدة القديمــة، حيــث تــم البــدء �ن
ــىت  ــدس ح ــور الق ــن س ــة م قي ــة الرش ــن الجه ــق م ــرج اللقل ــن ب ــل م الواص

ــاب الأســباط مــن الخــارج. منطقــة ســاحة ب

21 /10 /2018 م

ن ســاحات المســجد الأقى  ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • اقتحــام العــرش
طــة الحتال. المبــارك، وتجولــوا فيهــا بحراســة مشــددة مــن رسش

22 /10 /2018 م

ــارص جهــاز  ــاً، و)16( مــن عن • نحــو )50( مســتوطناً، و)50( “مرشــداً” يهودي
طــة  رسائيــ�ي “الشــاباك”، و)6( مــن عنــارص رسش أمــن الحتــال العــام الإ
الحتــال، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن بــاب المغاربــة، 
ن  ي منطقــة “بــاب الرحمــة”، بــ�ي

ويــؤدي عــدد منهــم طقوســاً تلموديــة �ن
ن نفــذ المســتوطنون والمرشــدون  ي حــ�ي

ي وبــاب الأســباط، �ن
المصــ� المــروا�ن

ــارك،  ــى المب ــجد الأق ي المس
ــبوهة �ن ــافية مش ــتفزازية واستكش ــولت اس ج

قبــل أن يخرجــوا منــه مــن جهــة بــاب السلســلة، بحراســة مشــددة مــن قــوات 
ــة. ــال الخاص الحت

23 /10 /2018 م
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العنــارص  مــن   )2( بينهــم   ، ن المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  ات  العــرش  •
ن  الحكوميــ�ي ن  الموظفــ�ي مــن  وعــدد   ، احتــاىلي ضابــط  برفقــة  النســائية 
المبــارك،  الأقــى  المســجد  ســاحات  يقتحمــون   ،” ن رسائيليــ�ي “الإ
ســاحاته،  ي 

�ن اســتفزازية  جــولت  وينظمــون  فيهــا،  ويتجولــون 
ومحــاولت  المزعــوم”،  “الهيــكل  عــن  وحــات  رسش تلقيهــم  وســط 
الحتــال. طــة  رسش مــن  مشــددة  بحراســة  تلموديــة،  طقــوس   لأداء 
ن  الفلســطيني�ي طــة الحتــال تواصــل فــرض قيودهــا عــ� دخــول  • رسش
للمســجد الأقــى المبــارك، وتحتجــز هوياتهــم الشــخصية عنــد الأبــواب، 

ي المســجد.
وســط انتشــار لعنارصهــا �ن

24 /10 /2018 م

ن  • عضــو “الكنيســت” المتطــرف، الحاخــام )يهــودا غليــك(، يطالــب )بنيامــ�ي
ــجد  ــ� المس ــة ع ــة” الكامل رسائيلي ــيادة “الإ ــرض الس ــدء بف ــو(، بالب نتنياه
ي 

الأقــى المبــارك، إذا اســتمرت الأردن بالتهديــد بإلغــاء تأجــري منطقــىت
ــل. رسائي ــة لإ ــة وادي عرب ي منطق

ــر �ن ــور الأردن والغم ــمال غ ي ش
ــورة �ن الباق

25 /10 /2018 م

ن يقتحمــون المســجد الأقــى  ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش
المبــارك، مــن بــاب المغاربــة، وســط محــاولت متكــررة لأداء طقــوس 
ي أرجائــه، إىل أن غــادروه مــن جهــة بــاب الأســباط، 

وصلــوات تلموديــة �ن
بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال.

28 /10 /2018 م

• نحــو )140( مســتوطناً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهة باب 
ي المســجد، ويســتمعون 

المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية ومشــبوهة �ن
وحــات حــول أســطورة “الهيــكل المزعــوم”، بحراســة مشــددة مــن قــوات  لرش

ــال الخاصة. الحت
• مــا تســمى “بمنظمــات الهيــكل” المزعــوم، تدعــو أنصارهــا وجمهــور 
ي اقتحامــات المســجد 

ن إىل المشــاركة الواســعة والمكثفــة �ن المســتوطن�ي
الأقــى المبــارك، تزامنــاً مــع انتخابــات “الســلطات المحليــة”، وتحــت 

شــعار: “الصــاة والنتخــاب أفضــل مــا يخــدم فكــرة بنــاء الهيــكل”.

30 /10 /2018 م
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المســجد  يقتحمــون  المتطرفــة،  اليهوديــة  الجماعــات  مــن  ات  العــرش  •
ي 

الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت مشــبوهة �ن
أرجائــه قبــل الخــروج منــه مــن جهــة بــاب السلســلة، بحراســة مشــددة مــن 

ــة. ــال الخاص ــوات الحت ق

4 /11 /2018 م

طــة الحتــال تــو�ي حكومتهــا بزيــادة عــدد زيــارات أعضــاء “الكنيســت”  • رسش
إىل المســجد الأقــى المبــارك، مــن مــرة كل ثاثــة أشــهر، إىل مــرة كل شــهر.

5 /11 /2018 م

ة اقتحــام المســجد  طتهــا توصيــان برفــع وتــري • ســلطات الحتــال ورسش
الأقــى المبــارك مــن قبــل أعضــاء “الكنيســت”.

6 /11 /2018 م

ــدة للمســجد  ــك”، يقــود اقتحامــات جدي • الحاخــام المتطــرف “يهــودا غلي
 ، ن الأقــى المبــارك مــن بــاب المغاربــة، عــ� رأس مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ن اقتحاماتهــا  ي الوقــت الــذي نفــذت فيــه مجموعــات مــن المســتوطن�ي

�ن
ي باحاتــه، حــىت 

الســتفزازية للمســجد الأقــى، ونفــذت جــولت مشــبوهة �ن
ــوات  ــن ق ــددة م ــة مش ــلة، بحراس ــاب السلس ــة ب ــن جه ــه، م ــا من خروجه

ــة. ــال الخاص الحت

7 /11 /2018 م

• أكــرش مــن )200( مســتوطن متطــرف، أغلبهــم طــاب مــن معاهــد تلموديــة 
يهوديــة، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن بــاب المغاربــة، حيــث 
قــادت عضو الكنيســت المتطرفة “شــوىلي معلــم” إحدى مجموعــات القتحام 
ي المســجد 

لاأقــى، ونفــذ المقتحمــون جــولت اســتفزازية مشــبوهة �ن
ــاب السلســلة، بحراســة مــن قــوات الحتــال.  قبــل مغادرتهــم مــن جهــة ب
ــى  ــجد الأق ــار المس ــة إعم ــة للجن ــم تابع ــف طواق ــال توق ــة الحت ط • رسش

ــاب الرحمــة. ــة ب ي منطق
ــارك، عــن العمــل �ن المب

8 /11 /2018 م

• مجموعــات يهوديــة متطرفــة تقتحــم المســجد الأقــى المبــارك، مــن بــاب 
وحــات  المغاربــة، وتنفــذ جــولت مشــبوهة واســتفزازية فيــه، وتســتمع لرش
حــول أكذوبــة الهيــكل المزعــوم قبــل أن تغــادر مــن بــاب السلســلة، بحراســة 

مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.
ســامية تحــذر مــن  خطــورة إقــرار “الكنيســت” تعديــل  • القــوى الوطنيــة والإ
ــات  نه ــون المترن ــتيطانية لـــ “قان ــاد” الس ــة إلع ــمى بـ”جمعي ــا تس ــه م قدمت
ي 

وع هــذه الجمعيــة �ن الوطنيــة والمحميــات الطبيعيــة”، وبينــت أن مــرش
ــة  ــارك، والــذي يعــرف بـــ “ الحديقــة الوطني محيــط المســجد الأقــى المب
ســامية،  ي الأوقــاف الإ

قامتــه عــ� جــزء كبــري مــن أرا�ن الصهيونيــة” يخطــط لإ
ــىن وكنيــس. ــات اســتيطانية، ومب ــح جمعي لصال

13 /11 /2018 م
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ــارك، مــن  • نحــو )53( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد الأقــى المب
ــن  ــال م ــوات الحت ــه ق ــدد في ــذي تش ــت ال ي الوق

ــة، �ن ــاب المغارب ــة ب جه
، وتحتجــز بطاقــات الشــبان عــ� بوابــات المســجد  ن إجراءاتهــا بحــق المصلــ�ي
اســتفزازية  جــولت  المســتوطنون  نفــذ  ن  حــ�ي ي 

�ن “الخارجيــة”،  الرئيســة 
ي المســجد، قبــل الخــروج مــن بــاب السلســلة، بحمايــة مشــددة 

ومشــبوهة �ن
ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق م

14 /11 /2018 م

• نحــو )71 ( مســتوطناً متطرفاً يقتحمون المســجد الأقــى المبارك، من جهة 
ي باحــات المســجد، ويــؤدون 

بــاب المغاربــة، وينفــذون جــولت اســتفزازية �ن
طــة والقــوات الخاصــة، قبــل أن  صلــوات توراتيــة وتلموديــة أمــام أفــراد الرش
 يغــادروا مــن بــاب السلســلة، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال.
ط  ، اعتقلتهــم قبــل أيــام، رسش ن • ســلطات الحتــال تفــرج عــن ســتة مقدســي�ي

بعــاد عــن المســجد الأقــى المبــارك، مــدة شــهر. الإ

15 /11 /2018 م

، أوري أرئيــل” يقــود اقتحامــاً  رسائيــ�ي • مــا يســمى بـــ “وزيــر الزراعــة الإ
اســتفزازياً للمســجد الأقــى المبــارك، عــ� رأس مجموعــة ضمــت مــا يقــارب 
ن وثمانيــة مــن ضبــاط مخابــرات  ن المتطرفــ�ي )53( مــن غــاة المســتوطن�ي
ي أرجــاء المســجد، قبــل الخــروج منه 

الحتــال، وينفــذون جــولت مشــبوهة �ن
مــن جهــة بــاب السلســلة، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.
ي وقــت آخــر تقتحــم المســجد الأقــى 

ن �ن • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
ي المســجد، وتســتمع 

المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، وتنفــذ جــولت �ن
ي منطقــة “بــاب الرحمــة” 

وحــات حــول الهيــكل المزعــوم، خــال توقفهــا �ن لرش
داخــل المســجد الأقــى المبــارك، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال.

18 /11 /2018 م

• نحــو )191( مســتوطناً متطرفــاً، بينهــم طــاب مــن معاهــد تلموديــة، 
ــتمعون  ــة، ويس ــاب المغارب ــن ب ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــون المس يقتحم
وحــات حــول أكذوبــة “الهيــكل” المزعــوم، وينفــذون جــولت اســتفزازية  لرش
ي أرجائــه، قبــل مغادرتهــم مــن بــاب السلســلة، بحراســة مشــددة مــن قوات 

�ن
. ــ�ي رسائي ــال الإ الحت

21/ 11 /2018 م
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• أكــرش مــن )50( مســتوطناً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن بــاب 

وحــات حــول الهيــكل  ي أرجائــه، ويســتمعون لرش
المغاربــة، ويتجولــون �ن

المزعــوم قبــل مغــادرة المســجد مــن بــاب السلســلة، بحراســة مشــددة مــن 

قــوات الحتــال.

22 /11/ 2018 م

ــن  ــارك م ــى المب ــجد الأق ــون المس ــاً يقتحم ــتوطناً متطرف ــو )65( مس • نح

ي أروقتــه، ويتلقــون 
جهــة بــاب المغاربــة،  ويــؤدون طقوســاً تلموديــة �ن

طــة الحتــال التضييــق  وحــات عــن “الهيــكل” المزعــوم،  فيمــا تواصــل رسش رسش

ن إىل المســجد الأقــى، وتحتجــز هوياتهــم الشــخصية  عــ� دخــول المصلــ�ي

طــة والقــوات الخاصــة. ــد الأبــواب، بحراســة مشــددة مــن الرش عن

25 /11 /2018 م

ــارص  ــة، و)6( عن ــاً مــن معاهــد تلمودي • نحــو )40( مســتوطناً، و)140( طالب

ــاب  ــارك، مــن ب ــال، يقتحمــون المســجد الأقــى المب ــرات الحت مــن مخاب

ــل أن يخرجــوا مــن  ي المســجد، قب
ــة، وينفــذون جــولت مشــبوهة �ن المغارب

ــاب السلســلة، بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة. جهــة ب

26 /11 /2018 م

• نحــو )84( مســتوطناً، بينهــم )12( مجنــدة، يقتحمــون المســجد الأقــى 

ي أنحــاء متفرقــة مــن 
المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، ويتجولــون �ن

وحــات عــن “الهيــكل” المزعــوم، كمــا حــاول بعضهــم  المســجد، ويتلقــون رسش

ــارك، بحراســة  ــة داخــل أســوار المســجد الأقــى المب ــوات تلمودي أداء صل

طــة والقــوات الخاصــة المدججــة بالســاح. مشــددة مــن الرش

ن للمســجد الأقى  طة الحتال تواصل التضييق ع� دخول الفلســطيني�ي • رسش

ــبان  ــة الش ــواب، وخاص ــد الأب ــخصية عن ــم الش ــز هوياته ــارك، وتحتج المب

ات مــن الوافديــن إىل المســجد. ضافــة إىل منــع دخــول العــرش  والنســاء، بالإ

ــجد  ي المس
ن �ن ــ�ي ن الدائم ــ�ي ــن المرابط ــة م ــتدعي ثاث ــال تس ــة الحت ط • رسش

ات  ، لفــرت ي
الأقــى المبــارك، فيمــا أبعــدت عنــه )6( خــال الأســبوع المــا�ن

ــى  ــجد الأق ــول المس ــن دخ ــم م ــهر، ومنعه ــبوع إىل ش ــن أس ــة م متفاوت

ــة. ــدة القديم ــارك، والبل المب

27 /11 /2018 م
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ات  عــرش تغيــري  تواصــل  لاحتــال  التابعــة  والتقنيــات  المعــدات  كات  • رسش
ــة  ــارك، بحماي ــى المب ــجد الأق ــط المس ــة ومحي ــدة القديم ي البل

ات �ن ــري الكام
رسائيليــة. القــوات الخاصــة الإ

المبــارك،  الأقــى  المســجد  يقتحمــون  متطرفــاً  مســتوطناً   )182( نحــو   •
ي أرجائــه، ويحاولــون أداء طقــوس وصلــوات تلموديــة فيــه، بحمايــة 

ويتجولــون �ن
ــة. ــوات الخاص ــن الق ــددة م مش

ي 
” اليهوديــة، تنصــب شــمعداناً �ن ي • مــا تســمى بـــ “منظمــة تــراث الحائــط الغــر�ب

ي، وقــد أعلنــت  اق، اســتعداداً لمــا يســمى “عيــد الحانــوكاة” العــرب ســاحة الــرب
ــع  ــاً م ــك تزامن ــام، وذل ــدار )8( أي ــ� م ــمعدان ع ء الش ي

ــتىن ــا س ــة أنه المنظم
دعــوات جماعــات يهوديــة متطرفــة لأنصارهــا، بتكثيــف اقتحــام المســجد 
الأقــى المبــارك، وأداء شــعائر وطقــوس تلموديــة فيــه، ودعــوات مجموعــات 
دخــال الشــمعدان إىل المســجد الأقــى، والحتفال  ومنظمــات يهوديــة أخــرى لإ

ي ســاحاته.
بالعيــد اليهــودي �ن

29 /11 /2018 م

• نحــو )100( مســتوطن  يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب 
ن )40( طالبــاً مــن معاهــد تلموديــة، ويتلقــون  ن المقتحمــ�ي المغاربــة، ومــن بــ�ي
ن حــاول مســتوطنون  ي حــ�ي

وحــات حــول أكذوبــة “الهيــكل” المزعــوم، �ن رسش
ــن  ــم م ــل مغادرته ــى، قب ــجد الأق ي المس

ــة �ن ــعائر تلمودي ــوس وش أداء طق
 بــاب السلســلة، بحراســة معــززة ومشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.
• مــا تســمى بـــ “منظمــات الهيــكل” المزعــوم، تكثــف دعواتهــا لأنصارهــا 
ــجد  ــعة للمس ــات الواس ــن القتحام ــد م ــوض مزي ن بخ ــتوطن�ي ــور المس وجمه
ي الأيــام القادمــة تزامنــاً مــع مــا يســمى “بعيــد 

الأقــى المبــارك، واســتهدافه �ن
ــكل”. ــراب الهي ــمى “بخ ــا يس ــع م ي، وم ــرب ــوكاه” الع ــموع _الحان الش

2 /12 /2018 م

• نحــو )100( مســتوطن، بينهــم الحاخــام المتطــرف “يهــودا غليــك”، يقتحمون 
ــدى  ــود إح ــذي يق ــة، ال ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م ــى المب ــجد الأق المس
ي أنحــاء مختلفــة مــن 

ن وينفــذ جــولت اســتفزازية �ن مجموعــات المســتوطن�ي
فــة، وعــرض صــورة “وهميــة”  المســجد، حيــث وقــف قــرب قبــة الصخــرة المرش
ن  ــ�ي ــام المتطرف ــه أم ــه، ودعــا لبنائ وحــات عن ــدم رسش ــوم، وق ــكل المزع للهي
طــة الحتــال والقــوات  ــه، وذلــك وســط حراســة مشــددة مــن رسش ن ل المرافقــ�ي
ــراً،  ــن )20( عن ــرش م ــم أك ــاق عدده ــد ف ــاح، وق ــة بالس ــة المدجج الخاص
ــاً  ــم طقوس ــدد منه ــا أدى ع ــال، كم ــرات الحت ــن مخاب ــن م ــب عنري إىل جان
ي المســجد الأقــى، قبــل مغادرتهــم مــن بــاب السلســلة، 

وشــعائر تلموديــة �ن
ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م ــززة ومش ــة مع بحراس

3 /12 /2018 م
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ن يقتحمــون المســجد الأقــى  ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش
ــروراً  ــة، م ــاب المغارب ــن ب ــدءاً م ــتفزازية، ب ــولت اس ــذون ج ــارك، وينف المب
ي ومنطقــة بــاب 

بالســاحة الأماميــة للمصــ� القبــ�ي وســطح المصــ� المــروا�ن
وحات  الرحمــة، قبــل خروجهــم مــن جهة بــاب السلســلة، وقــد اســتمعوا لرش
حــول “الهيــكل “المزعــوم، فيمــا حــاول عــدد منهــم إقامــة شــعائر وطقــوس 

تلموديــة، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.
، وعصابــات “الهيــكل” المزعــوم،  ن ن المتطرفــ�ي • مجموعــات مــن المســتوطن�ي
ــد  ــمى “بعي ــا يس ــة بم ــة الخاص ــهم التلمودي ــم وطقوس ــون عربدته يمارس
كمــا  المبــارك،  الأقــى  المســجد  أبــواب  أمــام  الحانــوكاه”   _ الأنــوار 
ن “شــمعدان الحانــوكاه” عــ� مســافة  أشــعلت مجموعــات مــن المســتوطن�ي
أمتــار معــدودة مــن المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب الأســباط، 
اقصــون وينشــدون للهيــكل  واحتســوا الخمــر عــ� عتبــات المســجد، وهــم يرت

ــات المســجد الأقــى الرئيســة. ــد مــن بواب ــد العدي ــك عن المزعــوم، وذل

4 /12 /2018 م

ن تقتحــم المســجد الأقــى المبارك،  ن المتطرفــ�ي • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
وســط حمايــة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصة.

5 /12 /2018 م

• نحــو )193( مســتوطناً متطرفــاً، بينهــم طــاب مــن معاهــد تلموديــة، 
وســياح، يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة،  
، ووصــولً إىل  ي

، وحــىت ســطح المصــ� المــروا�ن مــروراً أمــام الجامــع القبــ�ي
وحــات حــول “الهيــكل” المزعــوم،  منطقــة بــاب الرحمــة، مــع الســتماع لرش
ــة  ي أروق

ــتفزازية �ن ــولت الس ــات والج ح والقتحام ــرش ــور لل ــجيل مص وتس
ــال الخاصــة. المســجد، وســط حراســة مشــددة مــن قــوات الحت

• خــال شــهر 11 /2018: نحــو )2020( مســتوطناً متطرفــاً يقتحمون المســجد 
الأقــى المبــارك، منهــم )1294( مســتوطناً عاديــاً، و)45( مــن جيــش 
ــكري، و)681(  ــهم العس ــى بلباس ــجد الأق ــوا المس ــد دخل ــال، وق الحت

ــوم.  ــكل المزع ــاب الهي ــمون بط ــن يس مم

6 /12 /2018 م

ي حكومــة الحتــال “أوري أرئيــل”، يقــود اقتحامــاً 
• الوزيــر المتطــرف �ن

ــة،  ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــداً للمس ــتفزازياً جدي اس
، وســط حراســة  ن ن المتطرفــ�ي عــ� رأس مجموعــة مــن غــاة المســتوطن�ي

ــة. ــال الخاص ــوات الحت ــن ق ــددة م مش

9 /12 /2018 م
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ة بــاب الرحمــة  ن تقتحــم مقــرب ن المتطرفــ�ي • مجموعــة مــن المســتوطن�ي
الجهــة  المبــارك، مــن  الأقــى  المســجد  الماصقــة لســور  ســامية  الإ
قيــة، وتــؤدي طقوســاً تلموديــة باتجــاه بــاب الرحمــة المغلــق، وتضــع  الرش
ن شــقوق حجــارة ســور المســجد الأقــى المبــارك مــن  أوراقــاً “تمائــم” بــ�ي
ة، وعــادة مــا تتضمــن هــذه الأوراق صلــوات، أو أمنيــات لهــم  جهــة المقــرب

هم. ــاطري ــب أس حس
ي آخــر أيــام 

•  نحــو )127( مســتوطناً يقتحمــون المســجد الأقــى المبــارك، �ن
مــا يســمى “بعيــد الأنــوار /الحانــوكاه” اليهــودي، مــن جهــة بــاب المغاربــة، 
ي المســجد، وســط محــاولت 

وينفــذون جــولت مشــبوهة واســتفزازية �ن
قامــة طقــوس وشــعائر تلموديــة فيــه، بحراســة مشــددة مــن قــوات  متكــررة لإ

الحتــال.

10 /12 /2018 م

ي اليــوم الأخري لما يســمى 
• نشــطاء متطرفــون ممــا يســمى “بجبــل الهيــكل” و�ن

بعيــد “الأنــوار _ حانــوكاه” اليهــودي، يدشــنون مذبحــاً جديــداً بالقــرب مــن 
اق، بهــدف أن يتــم نقلــه مســتقباً إىل ســاحات المســجد الأقــى  ســاحة الــرب
المبــارك، عــ� أن يكــون “جبــل الهيــكل” بحســب المزاعــم اليهوديــة الموقــع 
ي إحــدى الحدائق 

ن �ن ، كمــا حــاول نشــطاء يهود ذبــح القرابــ�ي ن لتقديــم القرابــ�ي
التوراتيــة العامــة الماصقــة لأســوار المســجد الأقــى المبــارك، وقــد 
ــمح  ــن دون أن تس ــم، لك ــة به ــة الخاص ــوس الديني ــأداء الطق ــم ب ــمح له س
ــة. ــة التوراتي ي الحديق

ن �ن ــ�ي ــح القراب ــال بذب ــة الحت ــمى ببلدي ــا تس ــم م  له
طــة الحتــال، يقتحمــون مســجد  • نحــو )156( مســتوطناً، وضباطــاً مــن رسش
ــة  ــي قب ــت موظف ــه، ومنع ــش داخل ــات تفتي ــرت عملي ــرة، وأج ــة الصخ قب
ســامية مــن تنظيــف الحجــارة والرخــام داخــل  الصخــرة والأوقــاف الإ

ــىء. ــكل مفاج ــجد بش المس

11 /12 /2018 م

ي مدينــة 
طــة الحتــال تواصــل فــرض إجراءاتهــا العســكرية المشــددة �ن • رسش

ي البلــدة القديمــة، وواصلــت 
القــدس، وتنــرش مزيــداً مــن قواتهــا الخاصــة �ن

ن إىل المســجد الأقــى المبــارك، واضطــر المئــات  عرقلتهــا لوصــول المصلــ�ي
ي الطــرق العامــة، وعنــد الأبــواب المؤديــة إىل 

ن لأداء الصــاة �ن مــن المصلــ�ي
المســجد الأقــى المبــارك، وذلــك بعــد أن أغلقــت قــوات الحتــال أبــواب 

. ن كــرش مــن ســاعت�ي البلــدة القديمــة بالحواجــز الحديديــة لأ
ــن  ــارك، م ــى المب ــجد الأق ــون المس ن يقتحم ــتوطن�ي ــن المس ات م ــرش • الع
طــة الحتال  ي المســجد، بحمايــة أفــراد مــن رسش

“بــاب المغاربــة” ويتجولــون �ن
ن بالســاح. رسائيليــة المدججــ�ي والقــوات الخاصــة الإ

14 /12 /2018 م 
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• أكــرش مــن )80( مســتوطناً متطرفــاً، وعنــارص مــن مخابــرات الحتــال، وطلبــة 
ن مــن موظفــي ما يســمى “بســلطة الآثــار التابعة  مــن معاهــد تلموديــة، واثنــ�ي
طة  لاحتــال”، يقتحمون المســجد الأقــى المبارك،  يرافقهــم عنارص من رسش
الحتــال، الذيــن شــددوا مــن إجراءاتهــم ع� أبواب المســجد، وأجــروا جولة 
ي أروقــة المســجد، والتقطــوا بعــض الصــور بالقــرب مــن بــاب السلســلة، 

�ن
” عــن مجســم وخريطــة غــري  وحــات مــن موظــف “إرسائيــ�ي واســتمعوا لرش
ية،  ــتري ــا هس ــركات، بعضه ــة وح ــاً تلمودي ــا، وأدوا طقوس ــروف مضمونه مع
ــة. ــوات الخاص ــال والق ــة الحت ط ــن رسش ــددة م ــة مش ــاة، بحماي ــم حف  وه
• ســلطات الحتــال تفــرج عــن المقدســية )جهــاد غــزاوي(، بعــد أن اعتقلتهــا 
ــدة  ــه م ــاد عن بع ط الإ ــارك، رسش ــى المب ــجد الأق ــن المس ــا م ــال خروجه خ

)15( يومــاً.

17 /12 /2018 م

، المســجد الأقــى  ن ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • اقتحــام العــرش
ي جولتهم الســتفزازية، 

ي رافقتهــم �ن
المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، الــىت

ــن  ــددة م ــة مش ــلة، بحراس ــاب السلس ــة ب ــن جه ــجد م ــادروا المس إىل أن غ
ــة. ــال الخاص ــوات الحت ق

18 /12 /2018 م 

ــد  ــارك، بع ــى المب ــجد الأق ــون المس ــتوطناً يقتحم ــن )65( مس ــرش م • أك
طــة الحتــال والقــوات الخاصــة التابعــة لهــا،  ن الحمايــة لهــم مــن رسش تأمــ�ي
ــة  ط ــا رسش ــارات حددته ــن مس ــى ضم ــجد الأق ــة المس ي أروق

ــون �ن ويتجول
ــم  ــاة، ووجوهه ــم حف ــلة” وه ــاب السلس ــن “ب ــوا م ــىت خرج ــال، ح الحت

ــة. ف ــرة المرش ــة الصخ ــو قب نح
ي جولــة 

• جماعــات الهيــكل المزعــوم تدعــو عنارصهــا وأتباعهــا إىل المشــاركة �ن
ــملها  ي تش

ــىت ــع ال ــ� المواق ة ع ــري ــارك، ومس ــى المب ــجد الأق ــل المس داخ
ســامي ومحيــط المســجد الأقــى المبــارك. ي الحــي الإ

أنفــاق وحفريــات �ن

19 /12 /2018 م

ــون  ــة، يقتحم ــد تلمودي ــن معاه ــاب م ــم ط ــتوطناً، بينه ــو )154( مس • نح
ــد  ــة أح ــوا برفق ــة، وتجول ــاب المغارب ــن ب ــارك، م ــى المب ــجد الأق المس
ــة اليهــود بالتجــوال دون  طــة الحتــال ومرشــدين، وُســمح للطلب ضبــاط رسش
ي المســجد، باســتثناء المصليــات المســقوفة، وســط حراســة 

مســار محــدد �ن
ــاح. ــة بالس ــة المدجج ــوات الخاص ــال والق ــة الحت ط ــن رسش ــددة م مش

20 /12 /2018 م
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“يهــودا  المتطــرف  “الكنيســت”  بينهــم عضــو  )118( مســتوطناً  نحــو   •
غليــك”، يقتحمــون ســاحات المســجد الأقــى المبــارك، مــن بــاب المغاربة، 
ي وفــرت الحمايــة لهــم، 

برفقــة قــوات معــززة مــن الوحــدات الخاصــة، الــىت
وحــات  المســجد، واســتمعوا لرش أرجــاء  ي 

ونفــذوا جــولت اســتفزازية �ن
ن التقــط المتطــرف “غليــك” صــوراً تذكاريــة  ي حــ�ي

حــول الهيــكل المزعــوم، �ن
ــلة. ــاب السلس ــن ب ن م ــتوطن�ي ــه والمس ــل مغادرت ــجد، قب ي المس

ــتفزازية �ن  اس
ــل  ــارك، )خلي ــى المب ــجد الأق ــارس المس ــتدعي ح ــال تس ــلطات الحت • س
( للتحقيــق معــه، عقــب اســتفزازه مــن عنــارص الوحــدات الخاصــة  ي

هــو�ن الرت
طــة الحتــال، ومحاولتهــا العتــداء عليــه خــال مزاولتــه عملــه، تزامنــاً  ي رسش

�ن
ي المســجد الأقــى المبــارك.

مــع اقتحــام “غليــك” وتجولــه �ن
ــن  ــوز( م ــو رم ــام أب ــدسي )نظ ــط المق ــل الناش ــال تعتق ــلطات الحت • س
ــدة القديمــة  ي البل

ــاده إىل أحــد مراكزهــا �ن ــارك، وتقت المســجد الأقــى المب
بالقــدس المحتلــة، ويذكــر أنــه تــم إبعــاده عــن المســجد الأقــى المبــارك 

ــة. ــرات متتالي م

23 /12 /2018 م

 • ســلطات الحتــال تســلم الناشــط المقــدسي )نظــام رشــدي أبــو رمــوز(،
 قــراراً بإبعــاده عــن المســجد الأقى المبــارك مــدة )15( يومــاً، والتوقيع ع� 
كفالــة ماليــة بقيمــة )2500( شــيكل، حيــث تــم اعتقالــه يــوم أمــس الموافــق 
ــى  ــجد الأق ــل المس ــة، داخ ــاب الرحم ي ب

ــه �ن ــال جلوس 23 /12 /2018، خ
المبــارك، وتاوتــه القــرآن الكريم، واحتجزتــه للتحقيق معه، بتهمــة “التواجد 
.” ن  بالمســجد الأقــى المبــارك، خــال اقتحامــه مــن قبــل المســتوطن�ي
الأقــى  المســجد  ن  المتطرفــ�ي ن  المســتوطن�ي مــن  ات  العــرش اقتحــام   •
ســامية الوقفيــة،  ة الرحمــة الإ المبــارك، ومنطقــة بــاب الرحمــة، ومقــرب

وقامــوا بــأداء طقــوس تلموديــة.
طــة الحتــال تعتقــل موظــف مديريــة مشــاريع إعمــار المســجد الأقــى  • رسش

(، مــن داخــل المســجد الأقــى المبــارك. ي
بــا�ت ف الرش المبــارك، )أرسش

24 /12 /2018 م

• نحــو )112( مســتوطناً وجنديــاً احتاليــاً، يقتحمــون المســجد الأقــى 
ــال. ــة الحت ط ــن رسش ــارص م ــة عن ــارك، بحماي المب

25 /12 /2018 م
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ن يقتحمــون المســجد الأقــى  ن المتطرفــ�ي ات مــن المســتوطن�ي • العــرش
ي أرجــاء المســجد، ويســتمعون 

ــون �ن ــة، ويتجول ــاب المغارب ــارك، مــن ب المب
ــكل” المزعــوم، قبــل أن يغــادروا المســجد الأقــى  وحــات حــول “الهي لرش

ــال. ــوات الحت ــن ق ــددة م ــة مش ــلة، بحراس ــاب السلس ــة ب ــن جه م

26 /12 /2018 م

ــون  ــال يقتحم ــرات الحت ــن مخاب ــراً م ــتوطناً، و)22( عن ــو )35( مس • نح
جــولت  وينفــذون  المغاربــة،  بــاب  مــن  المبــارك،  الأقــى  المســجد 
وحــات حــول “الهيــكل” المزعــوم،  اســتفزازية رسيعــة فيــه، ويســتمعون لرش

ــلة. ــاب السلس ــة ب ــن جه ــجد م ــم المس ــل مغادرته قب

27 /12 /2018 م

طــة الحتــال يقتحمون  • نحــو )54( مســتوطناً متطرفــاً، و)11( عنــراً مــن رسش
ي أرجائــه، 

المســجد الأقــى المبــارك، مــن جهــة بــاب المغاربــة، ويتجولــون �ن
ــه،  ــتفزازية في ــم الس ــاء جولته ــد انته ــلة، بع ــاب السلس ــن ب ــادرون م ويغ

بحراســة مشــددة مــن قــوات الحتــال الخاصــة.

30/ 12 /2018 م
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إحصائية  االعتداءات اإلرسائيلية عىل املسجد األقىص املبارك 

 

% 70 456 ن وأعضاء كنيست وجنود اقتحامات من قبل متطرف�ي

% 7 51 ن وطاب علم واعتقالت منع دخول مصل�ي

% 14 93 إبعاد عن المسجد الأقى المبارك

% 2 15 ات وبوابات وغرف وضع كامري

% 4 22 حفريات وأنفاق ومنع ترميم

% 2 12 قرارات قضائية

70%

8%

14%

2% 4% 2%
 ءاضعأو نیفرطتم لبق نم تاماحتقا
 دونجو تسینك

 ملع بالطو نیلصم لوخد عنم
 تالاقتعاو

 كرابملا ىصقألا دجسملا نع داعبإ

 فرغو تاباوبو تاریماك عضو

 میمرت عنمو قافنأو تایرفح

 ةیئاضق تارارق

االعتداءات اإلرسائيلية عىل املسجد األقىص املبارك

موزعة حسب تكرارها ونسبتها بني مجموع االعتداءات
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  الخامتة:

ي تعرضــت لهــا مدينــة القــدس والمســجد 
  بعــد رصــد النتهــاكات والعتــداءات الــىت

ــا  ي تخللته
ــىت ن 1 /1 /2017م و31 /12 /2018م، ال ــ�ي ــا ب ة م ــرت ــال الف ــارك، خ ــى المب الأق

ــس  ــرار الرئي ــام 2017م، وق ــن ع ــوز م ــهر تم ــف ش ي منتص
ــة، �ن وني لكرت ــات الإ ــة البواب معرك

ــرار  ــك الق ــذ ذل ي 5 /12 /2017م، وتنفي
ــدس �ن ــاده إىل الق ــفارة ب ــل س ــن نق ــىي الأرع الأمري

بتاريــخ 14/ 5 /2018م، أي قبــل ذكــرى النكبــة بيــوم واحد،وقــد بقــي الفلســطينيون 

ــرب  ــم الع ــاندة إخوانه ــك بمس ــاص، وذل ــرر والخ ــق التح ي أف
ــوح �ن ــوء يل ــق ض ــرون بري ي

ــا،  ــامية نحوه س ــة والإ ــة العربي ــادة البوصل ي إع
ــل �ن ــم الأم ــرون فيه ــن ي ، الذي ن ــلم�ي والمس

وأن تتوحــد الأمــة تجاههــا، وهــي جديــرة بلــم الشــمل وجمــع الأنظــار ووحــدة المواقــف، 

وهــا هــي المواقــف الرســمية والشــعبية تتناغــم منتــرة للقــدس والمســجد الأقــى 

ن عــ� التنكــر لقضيــة  ــارك وكنيســة القيامــة، ولــن يجــرؤ ســوي مــن العــرب والمســلم�ي المب

ــاب  ــم، والذئ ــب عظي ــازاً، فالخط ــيكون نش ــد س ــه بالتأكي ــذه، لأن صوت ــة ه ــة المحوري الأم

، بــل سيســهل النيــل مــن  ن ائــح وأفــراد العــرب والمســلم�ي ن ألــوان رسش لــن تفــرق بــ�ي

ــطينية  ــن الأرض الفلس ــد م ــاع المزي ــوق الأرسى، وابت ــى، وحق ــجد الأق ــدس والمس الق

. ذم والنشــغال بالتنــازع الداخــ�ي ي ظــل النقســام والتــرش
نــة �ن  لصالــح التهويــد والعرب

ن عامــة مــن كل  ــار المســلم�ي ــارك ودي ــه القــدس والمســجد الأقــى المب حفــظ الل  

ــو كــره الظالمــون  ــه بالنــر الموعــود، الــذي هــو قريــب قريــب، ول رسش وســوء، وعجــل الل

والمغرضــون. والمتغطرســون 
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