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املقدمة:
أ
ت
خاصـ ًـة عنــد المسـ ي ن
ـلم� ،بــل لــه أهم ّيــة
ـى تحتــل مكانـ ًـة ّ
المســجد القــى مــن المســاجد الـ ي
ف
ـدة مــن أقــدس المــدن وأعرقهــا ف ي� ال ّتاريــخ ،وهــي مدينــة القــدس ،مهــد
خاصــة ،كونــه موجــو ًدا ي� واحـ ٍ
النبيــاء ،وقبلــة المسـ ن أ
الديــان ،ومهاجــر أ
أ
ت
ـ� ،الــذي منــذ
ـى تــرزح تحــت االحتــال إ
ي
الرسائيـ ي
ـلم� الوىل ،الـ ي
أن احتلهــا ف ي� عــام 1967م ،أظهــر نوايــاه المقيتــة وأهدافــه الخبيثــة ،والراميــة إىل طمــس المعالــم
الســامية ف� ربوعهــا وبـ ي ن
الســامي ،والحفــر تحــت
ـ� أزقتهــا ،مــن خــال تشــويه طابعهــا المعمــاري إ
إ
ي
أ
ف
مســجدها القــى المبــارك ،ي� محاولــة يائســة إليجــاد مــا يــدل عــى أثــر لهــم ولهيكلهــم المزعــوم
فيهــا ،إلعــادة بنائــه ،ويصبــح محج ـاً لليهــود القادمـ ي ن
ـ� مــن مختلــف أنحــاء العالــم.
الرسائيليــة بحــق
الفتــاء عــى توثيــق الممارســات واالنتهــاكات إ
مــن هنــا ينصــب اهتمــام دار إ
المســجد أ
القــى المبــارك ،الرســمية منهــا ،وغـ يـر الرســمية ،ورصدهــا ،مثــل الحفريــات ،واالقتحامات،
ومحــاوالت التفجـ يـر والحــرق ،إىل تهجـ يـر المقدسـ ي ن
ـي� وإبعادهــم عــن مــرى نبيهم،صــى اللــه عليــه
ـ� المجحفــة بحقهــم ،بهــدف إفـراغ القــدس مــن ســكانها أ
الصليـ ي ن
وســلم ،وإصــدار القوانـ ي ن
ـ� ،وإحاللهم
بآخريــن يهــود.
ت
الــى ي ن
تبــ� حكــم التنــازل
وقــد صــدر عــن دار إ
الفتــاء الفلســطينية العديــد مــن الفتــاوى ي
أ
ت
والتخــاذل عــن نــرة القــدس ودرة تاجهــا المســجد القــى المبــارك،
الــى منهــا:
ي
حكم زيارة القدس واملسجد األقىص تحت االحتالل
أ
ين أ ض
را� الفلســطينية بعامــة ،والمســجد القــى
الســؤال :مــا حكــم زيــارة
المســلم� لــ� ي
ف
ائيــ�؟
المبــارك بخاصــة ،ي� ظــل ظروفهمــا الحاليــة فيمــا يخــص االحتــال إ
الرس ي
ـ� ،والصــاة والســام عــى شأ�ف الخلــق ،ســيدنا محمــد أ
المـ ي ن
الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ� ،وعــى
آلــه وصحبــه أجمعـ ي ن
ـ� ،وبعــد؛
ففــي ظــل تصاعــد الهجمــة االحتالليــة عــى مدينــة القــدس ،ســعياً لتهويدهــا بالكامــل،
ومحاولــة طمــس معالمهــا الســامية ،ووضــع اليــد عــى المســجد أ
القــى المبــارك ،وتدنيــس رحابــه
إ
ت
يوميـاً باقتحــام المسـ ي ن
ـتوطن� ،وإقامتهــم الشــعائر وال�انيــم التوراتيــة المزعومــة ،بمشــاركة حاخامــات
ن
وقــادة سياسـ ي ن
ش
ـا�
ـي� تحــت حمايــة أفـراد �طــة االحتــال ،لفــرض واقــع جديــد ،وتمهيــداً للتقســيم الزمـ ي
ـكا� للمســجد أ
ن
ـ� المسـ ي ن
القــى المبــارك بـ ي ن
ـلم� واليهــود ،إضافــة إىل التهديــد بهدمــه؛ بهــدف إقامــة
والمـ ي
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الهيــكل المزعــوم عــى أنقاضــه ،ال قـ ّـدر اللــه ،فنؤكــد عــى فتاوينــا الســابقة بالخصــوص ،المتضمنــة
الحقائــق آ
التيــة:
أوال ً :إن رحــاب المســجد أ
القــى المبــارك ،وأســواره وأبنيتــه ،وأفنيتــه ،وقبابــه ،وأروقتــه،
ومصاطبــه ،وأســفله وأعــاه ،هــي وقــف إســامي إىل قيــام الســاعة ،وهــي حــق خالــص للمسـ ي ن
ـلم� ال
يشــاركهم فيــه أحــد ،فالمســجد أ
القــى المبــارك اســم لــكل مــا دار حولــه الســور الواقــع ف ي� أقــى
الزاويــة الجنوبيــة ش
بدورهــا ،ويشــمل كال ً مــن قبــة
ال�قيــة مــن مدينــة القــدس القديمــة،
المســورة ْ
ّ
الصخــرة ش
والموجــودة ف ي� موقــع القلــب بالنســبة إليــه ،والمصــى
الم�فــة( ،ذات القبــة الذهبيــة)
ِ
ّ
ــ�( ،ذي القبــة الرصاصيــة الســوداء)،
(القبلــة) ،فضــا ً
ُ
ِ
والواقــع أقــى الجنــوب منــه ،ناحيــة ِ
الق ْب ِ ي
ن
وأروقــة ،ومــدارس ،وأشــجار،
ومبــان ،وقبــاب،
بــ� مصليــات،
لــم آخــر ،مــا ي
ٍ
عــن نحــو (َ )200م ْع ٍ
ٍ
أ
ف
ـ� ي� كتابــه (النــس
ومحاريــب ،ومنابــر ،ومــآذن ،وأبــواب ،وآبــار ،ومكتبــات؛ يقــول مجـ يـر الديــن الحنبـ ي
أ
ف
ن
ـى ي� صــدر المســجد
"إن المتعــارف عنــد النــاسّ ،
الجليــل)ّ :
أن القــى مــن جهــة ِ
القبلــة الجامــع المبـ ي
أ
الــذي فيــه المنـ بـر والمح ـراب الكبـ يـر ،وحقيقــة الحــال أن القــى ،اســم لجميــع المســجد ممــا دار
عليــه الســور ،فــإن هــذا البنــاء الموجــود ف� صــدر المســجد وغــره ،مــن قبــة الصخــرة أ
والروقــة
ي
ي
أ
(*)
َ
سى ِب َع ْبـ ِـد ِه
وغ�هــا محدثــة ،والم ـراد بالقــى مــا دار عليــه الســور" قــال تعــاىلُ ﴿ :س ـ ْب َح َ
ي
ان ا َّلـ ِـذي أ ْ َ
أ
ن
َل ْي ً
ــو
ــذي بَا َر ْك َنــا َح ْو َلــهُ ِل ُ ِ�يَــهُ ِم ْ
ــا ِم َ
ــن آيَا ِت َنــا ِإنَّــهُ هُ َ
ــى ا َّل ِ
ــج ِد ْال َ ْق َ
ــر ِام ِإ َل ا ْل َم ْس ِ
ــن ا ْل َم ْس ِ
ــج ِد ا ْل َح َ
[الرساء.]1 :
�﴾ إ
الس ِم ُ
َّ
يع ا ْل َب ِص ي ُ
أ
أ
ثاني ـاً :إن الســيادة عــى المســجد القــى المبــارك والواليــة عليــه ،حــق قــرره اللــه للمــة
الســامية وحدهــا ،وورثتــه عــن نبيهــا عليه الصــاة والســام ،وســلفها الصالح ،وترعــى هذا الحــق دائرة
إ
أ
أ
أ
ف
ش
الســامية الردنية.
الســامية ي� القــدس ،تحــت إ�اف وزارة الوقــاف والشــؤون والمقدســات إ
الوقــاف إ
أ
ين
المســلم�؛ الرتباطــه بمعجــزة
ثالثــاً :إن المســجد القــى المبــارك هــو جــزء مــن عقيــدة
المســلم� أ
ين
الوىل ،فقــد صــى المســلمون ِق َبــل بيــت المقــدس
الرساء والمعــراج ،وهــو قبلــة
إ
ســتة ش
عــر شــهراً بعــد الهجــرة إىل المدينــة المنــورة ،ثــم تحولــوا بأمــر اللــه تعــاىل إىل بيــت اللــه
ف
ـب َو ْج ِهــكَ ِ ف ي� ا ْل َّسـ َـم ِاء َف َل ُن َو ِّل ُي َّنــكَ ِق ْب َلـ ًـة ت َْر َضاهَ ــا،
الح ـرام ي� مكــة المكرمــة ،قــال تعــاىلَ ﴿ :قـ ْـد نَـ َـرى تَ َق ُّلـ َ
ــر ِام َو َح ْيث َُمــا ُك ْن ُتــم َف َو ُّلــواْ ُو ُجوهَ كُــم شَ ــطْ َره﴾ [البقــرة.]144 :
َف َ
ــو ِّل َو ْج َهــكَ شَ ــطْ َر ا ْل َم ْس ِ
ــج ِد ا ْل َح َ
1
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رابع ـاً :إن المســجد أ
القــى المبــارك مرتبــط بعبــادة المسـ ي ن
ـى ،صــى اللــه عليــه
ـلم�؛ فقــد دعــا النـ ب ي
الر َحـ ُ
وســلم ،إىل شــد الرحــال إليــه ،فقــالَ :
ـاج َدَ :م ْسـ ِـج ِد ا ْل َح َر ِامَ ،و َم ْسـ ِـج ِد
ـالِ ،إ َّل ِإ َل ث َ َلثَـ ِـة َم َسـ ِ
«ل تُشَ ـ ُّـد ِّ
أ
ـى»(*).
ا ْل َم ِدي َنـ ِـةَ ،وا ْل َم ْسـ ِـج ِد ْال َ ْقـ َ
خامس ـاً :إن فلسـ ي ن
ـط� أرض باركهــا اللــه ف ي� كتابــه العزيــز ،وأرسى إليهــا برســوله المصطفــى،
ـن
صــى اللــه عليــه وســلم ،وأخـ بـر اللــه عــن ذلــك ،فقــال تعــاىلُ ﴿:س ـ ْب َح َ
سى ِب َع ْبـ ِـد ِه َل ْيـ ًـا ِمـ َ
ان ا َّلـ ِـذي أَ ْ َ
أ
ـر﴾
السـ ِـم ُ
ـى ا َّلـ ِـذي بَا َر ْك َنــا َح ْو َلــهُ ِل ن ُ ِ�يَــهُ ِمـ ْ
ـن آيَا ِت َنــا ِإنَّــهُ هُ ـ َ
ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِام ِإ َل ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ْال َ ْقـ َ
ـو َّ
يع ا ْل َب ِصـ ي ُ
ــ�﴾ أ
أ
ت
[النبيــاء.]71 :
ــى بَا َر ْك َنــا ِفي َهــا ِل ْل َعا َل ِم ي ن َ
إ
[الرساء ،]1 :وقــال تعــاىلَ :
﴿ون ََّج ْي َنــا ُه َو ُلوطًــا ِإ َل ْال َ ْر ِض ا َّل ِ ي
أ
أ
الســامية أن تعمــل جهدهــا لتحريــر هــذه الرض المباركــة،
وإن مــن أبــرز واجبــات المــة إ
ومســجدها أ
القــى ،حـ تـى تكــون مفتوحــة لمــن يشــد الرحــال إليهــا ،ابتغــاء رضــوان اللــه وثوابــه ،ومــن
القــى ف� ظــل االحتــال يختلــف عنــه ف� ظــل الحريــة أ
المؤكــد أن شــد الرحــال إىل المســجد أ
والمــان،
ي
ي
فــإذا أدرك المســلمون مــدى مســؤوليتهم وواجبهــم نحــو أ
الرض الفلســطينية والقــدس ومقدســاتها،
ال�عيــة آ
فــا يوجــد مــا يمنــع ش�ع ـاً مــن زيارتهــا ،ف� إطــار الضوابــط ش
التيــة:
ي
أ
 .1رفض تكريس الوضع االحتالل أ
للرض الفلسطينية والقدس والمسجد القىص المبارك.
ي
ف
ن
ـلم� مــع االحتــال ،الــذي
 .2تجنــب التعاطــي مــع أي إج ـراء يصــب ي� مصلحــة تطبيــع عالقــات المسـ ي
يــأرس أرضنــا وشــعبنا وقدســنا وأقصانــا.
أ
ت
ال� تتوىل المسؤولية عن زيارات الرض المحتلة.
 .3التنسيق مع الجهات الفلسطينية المسؤولة ،ي
أ
والســامية ،ورفضـاً لالحتــال،
 .4أن تكــون الزيــارة لــ�رض الفلســطينية تأكيــداً عــى هويتهــا العربيــة إ
وعونـاً للمرابطـ ي ن
ـ� فيهــا عــى الصمــود حـ تـى التحريــر.
ونختــم بدعــوة كل مــن يســتطيع مــن أبنــاء فلسـ ي ن
ـط� ،وخارجهــا إىل وجــوب شــد الرحــال إىل
المســجد أ
ـلم� المرابطـ ي ن
القــى المبــارك؛ إلعمــاره ،والصــاة فيــه ،وتكثـ يـر ســواد المسـ ي ن
ـ� ف ي� رحابــه ،إىل
أن يقــض ي اللــه أمــراً كان مفعــوال ً.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
2

 	
* صحيح البخاري ،أبواب التطوع ،باب فضل الصالة ف ي� مسجد مكة والمدينة.
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مــن منطلــق حمــل أ
المانــة ،ومســؤولية رصــد االعتــداءات عــى درة تــاج فلسـ ي ن
ـط�؛
المســجد أ
ّ ت
القــى المبــارك ،نضــع ي ن
بــ� أيــدي طائفــة
الــى تبقــى قائمــة عــى
الحــق ي
لعدوهــا ،ظاهــر ًة ،ال ي�ض ّهــا مــن خالفهــا ،وال مــن خذلهــا حـ ت ّـى
أمــر اللــه تعــاىل ،قاهــر ًة
ّ
أ
ت
الــى يتعــرض لهــا المســجد القــى
يأتيهــا نــر اللــه ،وهــي كذلــك ،أبــرز االنتهــاكات ي
ن
ت
ن
المبــارك ورواده
بــ� 2017/ 1/ 1م
وقاطــى مدينــة القــدس ،وذلــك خــال الفــرة مــا ي
ي
آ
ت
ت
وح� 2018/ 12/ 31م ،موزعة حسب تاريخ وقوع االنتهاك ،وذلك عىل النحو ال ي�:
ـتوطن� اليهــود ،يقتحمــون المســجد أ
 2017/ 1/ 1م العـ شـرات مــن المسـ ي ن
القــى المبــارك،
تحــت حمايــة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
ين
كبــراً مــن اليهــود
 2017/ 1/ 8م • مجموعــات مــن
المســتوطن� اليهود،ضمــت عــدداً ي
الم�متـ ي ن
تز
ـ� «الحريديــم» ،بلباســهم التلمــودي ،تقتحــم ســاحات المســجد
أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربة،وســط حراســة مشــددة مــن
قــوات االحتــال الخاصــة.
• ش
ـدس عــز الديــن مصبــاح أبو
ال�طــة إ
الرسائيليــة تخـ ي
ـ� ســبيل الشــاب المقـأ ي
البعاد عن المســجد القىص المبارك لمدة شــهرين.
صبيــح ( 19عامـاً) ،شب�ط إ
ـتوطن� اليهــود ،تقتحــم ســاحات المســجد أ
 2017/ 1/ 10م • مجموعــات مــن المسـ ي ن
القــى
ف
المبــارك مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ي� المســجد
أ
القــى المبــارك ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
 2017/ 1/ 15م • ( )35مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط حراســة مشــددة
ـ� الخاصــة.
مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
ـدس تحتجــز الهويــات
• ش�طــة االحتــال المتمركــزة عــى بوابــات الحـ
ـرم القـ ي
أ
الشــخصية للنســاء خــال دخولهــن المســجد القــى.
ـتوطن� اليهــود تقتحــم ســاحات المســجد أ
ين
القــى
 2017/ 1/ 19م • مجموعــات مــن المسـ
ف
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ي� المســجد
أ
القــى المبــارك ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
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ين
كبــراً مــن اليهــود
 2017/ 1/ 22م • مجموعــات مــن
المســتوطن� اليهــود ،ضمــت عــدداً ي
الم�متـ ي ن
تز
ـ� «الحريديــم» ،بلباســهم التلمــودي ،تقتحــم ســاحات المســجد
أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وســط حراســة مشــددة مــن
قــوات االحتــال الخاصــة.
أ
ن
ـتوطن� اليهــود تقتحــم المســجد القــى المبــارك،
 2017/ 1/ 23م • مجموعــات مــن المسـ ي
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط حراســة
ـ� الخاصــة.
مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
ين
المصلــ� مــن فئــة
• قــوات االحتــال تواصــل إجراءاتهــا المشــددة بحــق
الشــبان ،وتحتجــز بطاقاتهــم الشــخصية ،خــال دخولهــم إىل المســجد
أ
القــى المبــارك.
ـتوطن� اليهــود تقتحــم المســجد أ
 2017/ 1/ 24م • مجموعــات مــن المسـ ي ن
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط حراســة
ـ� الخاصــة.
مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
أكــر مــن ( )100مســتوطن يهــودي يقتحمــون المســجد أ
 2017/ 1/ 25م • ث
القــى
صغــرة
عــر مجموعــات
ي
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،ب
ومتتاليــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،ويــؤدون طقوســاً،
وشــعائر تلموديــة وغ�هــا ،ف� المســجد أ
القــى المبــارك ،وســط
ي
ي
ائيــ� الخاصــة.
حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرس ي
• مــا تســمى ش
أول لتمديــد ســكة
“ب�كــة قطــارات إرسائيــل” تبــدأ بتخطيــط ي
أ
ف
ت
الــراق ي� البلــدة
حديــد تحــت الرض ،تــل أبيــب – القــدس حــى حائــط ب
القديمــة بالقــدس.
ن
المســتوطن� اليهــود تقتحــم المســجد
 2017/ 1/ 26م • مجموعــات مــن
ي
أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وســط
ائيــ� الخاصــة.
حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرس ي
• مجموعــة مــن المسـ ي ن
الم�متـ ي ن
ـتوطن� اليهــود ت ز
ـ� يــؤدون بلباســهم التلمــودي
ف
التقليــدي طقوســاً تلموديــة ي� منطقــة بــاب الرحمــة المعروفــة باســم
المــروا� ف� المســجد أ
بــ� بــاب أ
ن
«الحــرش» ،ي ن
القــى
الســباط والمصــى
ي ي
المبــارك ،بحمايــة معــززة مــن قــوات االحتــال.
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 2017/ 1/ 29م

 2017/ 1/ 31م

 2017/ 2/ 2م

ـتوطن� اليهــود يقتحمــون المســجد أ
• العـ شـرات مــن المسـ ي ن
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال
ائيــ� الخاصــة.
إ
الرس ي
• أكـ ثـر مــن ( )60مســتوطناً يهودي ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،عـ بـر مجموعــات صغـ يـرة ومتتاليــة ،معظمهــم مــن
الم�متـ ي ن
تز
ـ� دينيـاً «الحريديــم» ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،ويــؤدون
وغ�هــا ،قــرب مطلــع صحــن مســجد قبــة
طقوســاً ،وشــعائر تلموديــة ي
ـ� الخاصــة.
الصخــرة ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
• مــا تســمى بالجمعيــة االســتيطانية « نحمــان حــي» ،تكشــف عــن
قــرب افتتــاح أحــد أ
النفــاق الجــاري العمــل عليــه ف ي� المنطقــة الجنوبيــة
للمســجد أ
القــى المبــارك ،عــى مســافة (200م) مــن بــاب المغاربــة،
أ
الــراق ،حيــث أكــد حــراس
ومــن القصــور المويــة جنــوب غــرب حائــط ب
المســجد أ
القــى المبــارك أن رافعــة إرسائيليــة ضخمــة تقــف خــارج
أ
كبــرة مــن ت
الــراب منــذ
القصــور المويــة ،وتقــوم يوميــاً بإخــراج كميــات ي
أكـ ثـر مــن ( )3أشــهر جنــوب المســجد القبــ� ف� المســجد أ
القــى المبــارك.
ي ي
• مــا تســمى بلجنــة أ
الخالقيــات ف ي� الكنيســت تقــرر رفــع الحظــر عــن ق ـرار
منــع أعضــاء الكنيســت مــن اقتحــام المســجد أ
القــى المبــارك ،واتخــذت
اللجنــة الق ـرار بعــد طلــب تقــدم بــه عضــو الكنيســت المتطــرف “يهــودا
غليــك”.
أ
• ( )26مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة
ائيــ�
بــاب المغاربــة ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرس ي
الخاصــة.
ش
• ش
البعــاد عــن المســجد
ط
ـر
ـ
ب
ـبان،
ـ
)ش
(3
ـن
ـ
ع
ـرج
ـ
تف
ـة
ـ
ائيلي
رس
ال
ـة
إ
ال�طـ إ
أ
القــى المبــارك مــدة ( )6أشــهر ،كمــا فرضــت عــى بعضهــم دفــع كفالــة
ماليــة قيمتهــا ( )1000شــيكل.
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 2017/ 2/ 5م

 2017/ 2/ 6م

 2017/ 2/ 7م

 2017/ 2/ 8م

 2017/ 2/ 9م

• ( )20مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
ائيــ�
بــاب المغاربــة ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرس ي
الخاصــة ،وحــاول عــدد منهــم أداء طقــوس تلموديــة ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة
ـروا� ف� أ
أ
ن
ن
القــى.
«الحــرش» ،بـ يـ� بــاب الســباط والمصــى المـ ي ي
ـتوطن� اليهــود تقتحــم المســجد أ
ين
القــى المبــارك،
• مجموعــة مــن المسـ
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،عـ بـر مجموعــات صغـ يـرة ومتتاليــة ،وتنفــذ جــوالت
وغ�هــا قــرب مطلــع
اســتفزازية فيــه ،وتــؤدي طقوســاً وشــعائر تلموديــة ي
صحــن مســجد قبــة الصخــرة ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال
ـ� الخاصــة.
إ
الرسائيـ ي
ـتوطن� اليهــود تقتحــم المســجد أ
ين
القــى المبــارك،
• مجموعــة مــن المسـ
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتــؤدي طقوس ـاً وشــعائر تلموديــة فيــه ،وســط
ـ� الخاصــة.
حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
أ
• ش
الرسائيليــة تعتقــل أحــد ح ـراس المســجد القــى المبــارك مــن
ال�طــة إ
مــكان عملــه ،وتوقعــه عــى قرار إبعــاده عــن البلدة القديمــة لمــدة ( )15يوماً.
ـتوطن� اليهــود تقتحــم المســجد أ
ين
القــى المبــارك،
• مجموعــة مــن المسـ
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتــؤدي طقوس ـاً ،وشــعائر تلموديــة فيــه ،وســط
ـ� الخاصــة.
حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
• ( )20مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة

بــاب المغاربــة ،ويــؤدون طقوس ـاً وشــعائر تلموديــة فيــه ،وســط حراســة
ـ� الخاصــة.
مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
• الســلطات االحتالليــة تفتتــح مســاراً جديــداً أطلقــت عليــه اســم « مطاهــر
الهيكل-المغطــس» ،عــى أرض القصــور أ
المويــة التاريخيــة ،والوقفيــة،
جنــوب المســجد أ
القــى المبــارك.
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 2017/ 2/ 10م

 2017/ 2/ 12م

 2017/ 2/ 13م

 2017/ 2/ 14م

 2017/ 2/ 19م

ين
المســتوطن� تحرســها قــوة معــززة مــن جنــود االحتــال،
• مجموعــة مــن
أ
تقتحــم حــوش قراعـ ي ن
ـ� ببلــدة ســلوان ،جنــوب المســجد القــى المبــارك،
وتضــع يدهــا عــى غرفــة مملوكــة للمقــدس عــارف قر ي ن
اعــ� ،وحظائــر
ي
ش
للمــوا� تعــود إىل عائلتــه.
ي
ـتوطن� اليهــود تقتحــم المســجد أ
ين
القــى المبــارك،
• مجموعــة مــن المسـ
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتــؤدي طقوس ـاً وشــعائر تلموديــة فيــه ،وســط
ـ� الخاصــة.
حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
• قــوات االحتــال تواصــل فــرض إجراءاتهــا المشــددة بحــق المصلـ ي ن
ـ� مــن
فئـ تـى الشــباب والنســاء ،وتحتجــز بطاقاتهــم عــى بوابــات المســجد أ
القىص،
ي
خــال اقتحامــات المسـ ي ن
ـتوطن� .
أ
كب�ة)،
• ش�طــة االحتــال تحــاول إدخــال غرفــة متنقلة مــن اللمنيــوم (مظلــة ي
القــى المبــارك عــر بــاب أ
إىل المســجد أ
الســباط ،أحــد أبــواب المســجد.
ب
ـتوطن� اليهــود تقتحــم المســجد أ
ين
القــى المبــارك،
• مجموعــة مــن المسـ
ش
وتــؤدي طقوسـاً وشــعائر تلموديــة فيــه ،وتتلقــى �حـاً عــن الهيــكل المزعــوم
مــن قبــل مرشــدين وحاخامــات ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال
ـ� الخاصــة.
إ
الرسائيـ ي
أ
ش
• �طــة االحتــال تعــاود محاولتهــا إدخــال غرفــة متنقلــة مــن اللمنيــوم
القــى المبــارك عــر بــاب أ
(مظلــة كبــرة) إىل المســجد أ
الســباط ،أحــد
ب
ي
أبــواب المســجد.
أ
ـ� ف ي� حكومــة االحتــال”“ ،المتطــرف جلعــاد أردان”،
• “وزيــر المــن الداخـ ي
أ
يدعــي خــال كلمــة لــه أن «المســجد القــى لليهــود فقــط».
• ( )20مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،ويــؤدون طقوسـاً وشــعائر تلموديــة فيــه ،وينفــذون جــوالت
ف
ـ�
اســتفزازية ي� أرجائــه ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
الخاصــة.
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 2017/ 2/ 20م

 2017/ 2/ 21م

 2017/ 2/ 22م

 2017/ 2/ 23م

 2017/ 2/ 26م

ـ� الســابق ،يقــود
الرسائيـ
• المتطــرف “موشــيه فيغلــن” ،عضــو الكنيســت إ
ي ين
ين
المتطرفــ� للمســجد
المســتوطن�
اقتحامــات جديــدة لمجموعــة مــن
أ
ف
القــى المبــارك ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية مشــبوهة ي� أرجاء المســجد،
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
ين
المســتوطن� اليهــود ،وعنــارص مــن مخابــرات االحتــال
• مجموعــة مــن
أ
وجنــوده بزيهــم العســكري ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك،
وينفــذون جــوالت مشــبوهة ف ي� أرجائــه ،بحراســة معــززة ومشــددة مــن قــوات
االحتــال الخاصــة.
ـتوطن� اليهــود ،تقتحــم المســجد أ
• مجموعــة مــن المسـ ي ن
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،عـ بـر مجموعــات صغـ يـرة ومتتاليــة ،ضمــت عــدداً
مــن غــاة المتطرفـ ي ن
ـ� بلباســهم التلمــودي التقليــدي ،وســط حراســة مشــددة
ـ� الخاصــة.
مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
أ
الداخــ�
• طالــب مــا يســمى « بائتــاف منظمــات الهيــكل» ،وزيــر المــن
ي
ين
للمســتوطن� باقتحــام
ائيــ� المتطــرف “جلعــاد أردان” ،بالســماح
إ
الرس ي
أ
المســجد القــى المبــارك أيــام الســبت ،لتعزيــز مــا ســماه «بالوجــود
اليهــودي فيــه عــى مــدار أ
الســبوع».

ـتوطن� اليهــود ،تقتحــم المســجد أ
• مجموعــة مــن المسـ ي ن
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،عـ بـر مجموعــات صغـ يـرة ومتتاليــة ،ضمــت عــدداً
مــن غــاة المتطرفـ ي ن
ـ� بلباســهم التلمــودي التقليــدي ،وســط حراســة مشــددة
ـ� الخاصــة.
مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
• وقــوع انهيــارات أرضيــة جنــوب المســجد أ
القــى المبــارك ،بســبب
الحفريــات المتواصلــة ت
الــى تديرهــا الجمعيــات االســتيطانية ،ش
بــإ�اف
ي
ســلطات االحتــال ودعمهــا ،لشــق أنفــاق متعــددة باتجــاه المســجد أ
القىص،
الــراق ،والمنطقــة المحيطــة ،لطمــس المعالــم العربيــة
وباحــة حائــط ب
الســامية ،ولخدمــة روايــة الهيــكل المزعــوم ،والروايــات التلموديــة الزائفــة.
إ
أ
ً
ً
• ( )158مســتوطنا متطرفـا يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،ويــؤدون طقوسـاً وشــعائر تلموديــة فيــه ،وينفــذون جــوالت
ف
ـ�
اســتفزازية ي� أرجائــه ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
الخاصــة.
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 2017/ 2/ 27م

 2017/ 2/ 28م

 2017/ 3/ 1م

• محكمــة «الصلــح» الرسائيليــة تزعــم بــأن المســجد أ
القــى المبــارك
إ
مــكان مقــدس لليهــود ،ويحــق لهــم الصــاة فيــه ،فيمــا ال يحــق ألي كان
منعهــم مــن الوصــول للســاحات ،والصعــود إىل مــا ســمته «بجبــل الهيــكل»،
كمــا رصح وزيــر أ
ائيــ� أنــه سيســمح لليهــود بدخــول
المــن
الداخــ� إ
الرس ي
ي
أ
أ
ف
الســامية.
المســجد القــى ي� رمضــان والعيــاد إ
ـتوطن� اليهــود ،تقتحــم المســجد أ
• مجموعــة مــن المسـ ي ن
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتــؤدي طقوس ـاً وشــعائر تلموديــة فيــه ،وتنفــذ
جــوالت اســتفزازية ف ي� أرجائــه ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال
ـ� الخاصــة.
إ
الرسائيـ ي
آ
الرسائيليـ ي ن
ـ� ،وعــدد مــن
• ( )69مســتوطناً يهودي ـاً ،و( )3مــن خـ بـراء الثــار إ
أ
عنــارص مخابــرات االحتــال ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،عـ بـر مجموعــات صغـ يـرة ومتتاليــة ،وينفــذون جــوالت
اســتفزازية فيــه ،ويــؤدون طقوســاً ،وشــعائر تلموديــة ف ي� أرجائــه ،وســط
ائيــ� الخاصــة.
حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرس ي
• ( )56طالبــاً مــن «منظمــة طــاب ألجــل الهيــكل» االســتيطانية ،و()42
مســتوطناً بلباســهم التلمــودي ،و( )3عنــارص مــن مخابــرات االحتــال،
أ
عــر
يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،ب
صغــرة ومتتاليــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط
مجموعــات
ي
ائيــ� الخاصــة.
حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرس ي
• ش
الرسائيليــة تفــرض عــدداً مــن الـ شـروط القاســية عــى رئيــس هيئــة
ال�طــة إ
ن
ـ� ف� القــدس ش
الفـراج عنــه مــن
ال�يــف“ ،يوســف مخيمــر” ،مقابــل إ
المرابطـ ي ي
الداري ،حيــث اشـ تـرطت
ســجن المســكوبية ،وعــدم تحويلــه إىل االعتقــال إ
إبعــاده عــن المســجد أ
ف
القــى المبــارك ،والبلــدة القديمــة ي� القــدس ،وعــن
الضفــة الغربية لمدة ( )6أشــهر ،والمنع من الســفر ،إضافــة إىل احتجاز وثائق
ســفره لــدى ش
ال�طــة ،والحبس المـ نـرزل لمدة ش
ع�ة أيــام ،ودفع غرامــة مالية.
ي
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 2017/ 3/ 2م

 2017/ 3/ 5م

 2017/ 3/ 8م

 2017/ 3/ 9م

• ( )50مســتوطناً يهودي ـاً ،و( )50عن ـراً مــن مخاب ـرات االحتــال ،يقتحمــون
أ
عــر مجموعــات
المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،ب
صغـ يـرة متتاليــة ،ويقومــون بجــوالت اســتفزازية بأرجــاء المســجد ،واســتمع
المقتحمــون إىل ش�وحــات حــول «أســطورة الهيــكل المزعوم» مكان المســجد
أ
ـ�
القــى المبــارك ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
الخاصــة.
أ
• مجموعــة مــن المسـ ي ن
ـتوطن� اليهــود ،تقتحــم المســجد القــى المبــارك،
ف
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ي� أرجائــه ،وتــؤدي
طقوسـاً وشــعائر تلموديــة فيــه ،وتنــادي بهتافــات عنرصيــة ،ف ي� منطقــة بــاب
أ
ن
ن
ـروا� ف ي�
الرحمــة
المعروفــة باســم «الحــرش» يب� بــاب الســباط والمصىل المـ ي
أ
ـ�
المســجد القــى ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
الخاصــة.
ف
الرسائيليــة تمنــع المهنــدس المقيــم ،وموظفـ ي ن
• ش
ـ� ي� لجنــة إعمــار
ال�طــة إ
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن اســتبدال أحــد أبــواب الجامــع القبــ� �ف
ي ي
المســجد االقــى المبــارك ،وتعتقلهــم لســاعات عــدة.
أ
• مجموعــة مــن المسـ ي ن
ـتوطن� اليهــود ،تقتحــم المســجد القــى المبــارك،
ف
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ي� أرجائــه ،وســط
ائيــ� الخاصــة.
حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرس ي
• قــوات االحتــال تفــرض حصــاراً عســكرياً مشــدداً عــى مقـ بـرة بــاب الرحمــة
المالصقــة لجــدار المســجد أ
القــى المبــارك ،وتمنــع عائلــة مقدســية مــن
فتــح أحــد القبــور تمهيــداً لدفــن ميــت مــن أفرادهــا فيــه.
أكــر مــن ( )70مســتوطناً مــن اليهــود يقتحمــون المســجد أ
• ث
القــى
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه،
ويــؤدون طقوسـاً تلموديــة ف ي� أروقتــه وأرجائــه ،ويســتمعون شل�وحــات حــول
الهيــكل المزعــوم ،وذلــك عـ بـر خرائــط مرفقــة وضــع فيهــا الهيــكل المزعــوم
مــكان المســجد أ
القــى المبــارك ،وذلــك وســط حراســة مشــددة مــن قــوات
ائيــ� الخاصــة.
االحتــال إ
الرس ي
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 2017/ 3/ 13م

 2017/ 3/ 16م

 2017/ 3/ 20م

ف
“مــري ريغيــف وزئيــف إلكايــن” ،يقــرران
• الوزيــران ي� حكومــة االحتــال ،ي
تأســيس مــا يســمى «صنــدوق إرث جبــل الهيــكل» ي ز
بم�انيــة ســنوية تصــل
ـو� شــيكل ،بهــدف ترسيــع مخطــط تهويــد المســجد أ
ن
القــى
إىل نحــو مليـ ي
المبــارك ،وجــاء قرارهمــا هــذا عقــب ق ـرار اليونيســكو الــذي ال يعـ تـرف بــأي
صلــة لليهــود بالمســجد أ
القــى المبــارك.
ـتوطن� اليهــود تقتحــم المســجد أ
ين
القــى المبــارك،
• مجموعــة مــن المسـ
ف
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ي� أرجائــه ،تزامن ـاً مــع
دعــوات مــا تســمى «بمنظمــات ألجــل الهيــكل» االســتيطانية المتطرفــة
أنصارهــا إىل المشــاركة الواســعة ف� اقتحامــات جماعيــة للمســجد أ
القــى،
ي
مــع بــدء عيــد المســاخر اليهــودي ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات
ائيــ� الخاصــة.
االحتــال إ
الرس ي
أ
• قــوات االحتــال الخاصــة تمنــع حــارس المســجد القــى المبــارك،
“عرفــات نجيــب” ،مــن دخــول المســجد لمزاولــة عملــه.
• النائــب الســابق ف ي� برلمــان االحتــال « موشــيه فيغلــن» ،يقــود اقتحامــاً
اســتفزازياً جديــداً للمســجد أ
القــى المبــارك ،عــى رأس مجموعــة مــن غــاة
ين
المتطرفــ� اليهــود ،وقــدم ش�وحــات لمرافقيــه حــول الهيــكل المزعــوم
مــكان المســجد أ
القــى المبــارك ،بحمايــة مشــددة مــن قــوات االحتــال
الخاصــة.
أ
ف
ن
ـتوطن� اقتحامها للمســجد القىص
• ي� وقــت الحــق ،جــددت عصابــات المسـ ي
المبــارك ،بمجموعــات صغـ يـرة مــن بــاب المغاربــة ،ونفــذت جوالت مشــبوهة
ف ي� أرجائــه ،بحمايــة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• نحــو ( )60مســتوطناً متطرف ـاً ،نصفهــم مــن «تربيــة وتعليــم» االحتــال،
يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون
ف
جــوالت اســتفزازية فيــه ،ويــؤدون طقوســاً تلموديــة ي� أروقتــه وأرجائــه،
ويســتمعون شل�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم ،بحمايــة مشــددة مــن قــوات
االحتــال الخاصــة.
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• ش�طــة االحتــال الخاصــة تعتقــل طالبــاً مــن مدرســة ثانويــة أ
القــى
ال�عيــة ،داخــل المســجد أ
ش
القــى المبــارك ،وتقتــاده إىل أحــد مراكــز
ف
التحقيــق والتوقيــف � المدينــة المقدســة.
• ســلطات االحتــال تخ يــ� ســبيل حــارس المســجد أ
القــى المبــارك“ ،زيــن
ي
الماجــد” ،بـ شـرط إبعــاده لمــدة ثالثــة أيــام عــن مــكان عملــه بالقــرب مــن
مســجد قبــة الصخــرة ،بعــد أن اعتقلتــه منــه.
أ
ين
ـتوطن� اليهــود تقتحــم المســجد القــى المبــارك،
• مجموعــة مــن المسـ
ف
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ي� أرجائــه ،وســط
ائيــ� الخاصــة.
حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرس ي
أ
• عــدد مــن عنــارص ش�طــة االحتــال ،يقتحمــون ســاحات المســجد القــى
المبــارك ،بحجــة البحــث عــن شــبان.
ن
المصلــ� الشــبان مــن الدخــول إىل
• عنــارص ش�طــة االحتــال يمنعــون
ي
المســجد أ
ف
القــى المبــارك ،ويدققــون ي� هوياتهــم ،عقــب صــاة الجمعــة،
أ
ف
كمــا اعتقلــوا أحــد المصلـ ي ن
ـ� ي� منطقــة بــاب الســباط ونـ شـرت المئــات مــن
أ
عنارصهــا عــى بوابــات المســجد القــى بعــد انتهــاء الصــاة.
ـتوطن� اليهــود ،تقتحــم المســجد أ
• مجموعــة مــن المسـ ي ن
القــى المبــارك،
ف
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ي� أرجائــه ،وســط
ائيــ� الخاصــة.
حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرس ي
ين
المصلــ� مــن فئــة
كبــر مــن
عــدد
• قــوات االحتــال تحتجــز بطاقــات
ي
أ
الشــبان ،عــى أبــواب المســجد الرئيســة الخارجيــة ،خــال دخولهــم لداء

الصــاة فيــه.
• قــوات االحتــال تعتقــل ســبعة مــن ح ـراس المســجد أ
القــى المبــارك،
بعــد االعتــداء عليهــم بصــورة وحشــية ،وتمــدد اعتقــال ( )4منهــم ،وســط
أجــواء شــديدة مــن التوتــر ،عقــب منعهــم لمســؤول أثــري يهــودي حــاول
رسقــة أحــد أحجــار المســجد أ
القــى المبــارك القديــم.
ـتوطن� اليهــود تقتحــم المســجد أ
ين
القــى المبــارك،
• مجموعــة مــن المسـ
ف
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ي� أرجائــه ،وســط
ائيــ� الخاصــة.
حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرس ي
• حكومــة االحتــال تقــرر تجديــد الســماح للــوزراء وأعضــاء الكنيســت
الرسائيــ� بدخــول المســجد أ
القــى المبــارك بعــد رمضــان.
إ
ي
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ن
ـوال ،قــوات االحتــال تعتــدي عــى عــدد مــن حـراس
• لليــوم الثـ أ ي
ـا� عــى التـ ي
المســجد القــى المبــارك ،بالـ ضـرب المـ بـرح بالهـراوات ،عنــد منطقــة بــاب
الرحمــة ف� الجهــة ش
ال�قيــة للمســجد.
ي
ـة صلــح االحتــال تصــدر حكم ـاً ،بإبعــاد حــارس المســجد أ
القــى
• محكمـ
أ
المبــارك( ،حمــزة نمــر) عــن المســجد القــى ،لمــدة ( )5أيــام ،ودفــع
غرامــة ماليــة قيمتهــا ( )5آالف شــيكل.
أ
• ث
أكــر مــن ( )176مســتوطناً مــن اليهــود يقتحمــون المســجد القــى
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه،
ويــؤدون طقوسـاً تلموديــة ف ي� أروقتــه وأرجائــه ،ويســتمعون شل�وحــات حــول
ـ�
الهيــكل المزعــوم ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
الخاصــة.
• مــا تســمى «بمنظمــات الهيــكل» االســتيطانية المتطرفــة ،تتوجــه بطلــب
وال�طــة ،للســماح لهــا بتقديــم القرابـ ي ن
لحكومــة االحتــال ش
ـ� ،ف ي� ســاحات
المســجد أ
ف
القــى المبــارك ،خــال عيــد الفصــح العـ بـري ،ي� نيســان القادم،
وهــددت بااللتمــاس للمحكمــة العليــا ،ف ي� حــال ُرفــض طلبهــا ،كمــا جــددت
دعواتهــا القتحــام المســجد أ
القــى المبــارك.
• نحــو ( )60مســتوطناً مــن اليهــود يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،ويــؤدون
طقوسـاً تلموديــة ف ي� أروقتــه وأرجائــه ،ويســتمعون شل�وحــات حــول الهيــكل
ـ� الخاصــة.
المزعــوم ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
• نحــو ( )55مســتوطناً مــن اليهــود يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،ويــؤدون
طقوسـاً تلموديــة ف ي� أروقتــه وأرجائــه ،ويســتمعون شل�وحــات حــول الهيــكل
ـ� الخاصــة.
المزعــوم ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
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• نحــو ( )67مســتوطناً مــن اليهــود يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،ويــؤدون
طقوسـاً تلموديــة ف ي� أروقتــه وأرجائــه ،ويســتمعون شل�وحــات حــول الهيــكل
ـ� الخاصــة.
المزعــوم ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
• مــا تســمى «بمنظمــات الهيــكل» المتطرفــة ،تدعــو أنصارهــا مــن جمهــور
المسـ ي ن
ـتوطن� اليهــود ،إىل المشــاركة الواســعة ف ي� اقتحامــات جماعية للمســجد
أ
القــى المبــارك ،تمهيــداً لفعاليــات كـ بـرى ،لمناســبة عيــد الفصــح العـ بـري.
• مجموعــات ممــا تســمى «بمنظمــة طــاب ألجــل الهيــكل» المتطرفــة ،تقتحم
المســجد أ
القــى المبــارك مــن بــاب المغاربــة ،بعــد دعــوات العديــد مــن
منظمــات «الهيــكل» المزعــوم ألنصارهــا ض
بــرورة المشــاركة الواســعة ف ي�
اقتحامــات المســجد أ
القــى ،تمهيــداً لعيــد الفصــح العـ بـري ،كمــا دعــت
إىل المشــاركة فيمــا أســمته «بتمريــن الذبيحــة بعيــد الفصــح» ،ف ي� منطقــة
أ
أ
ـو�،
القصــور المويــة ،المالصقــة لجــدار المســجد القــى المبــارك الجنـ ب ي
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• مــا يســمى «بصنــدوق تـراث حائــط المبــى» (حائــط الـ بـراق) ،يطــرح عطــاء
لتشــييد البنيــة التحتيــة الخاصــة بمــا يســمى مبـ نـى «بيت هاليبــاه» ،ف ي� ســاحة
ت
الرسائيليــة
الــى تحــاول الســلطات إ
ب
الــراق ،الــذي يعــد أحــد المشــاريع ي
تنفيذهــا ضمــن المخطــط الــذي يطلــق عليــه اســم «مخطــط تطويــر ســاحة
المبــى» (الـ بـراق) ،وينــص العطــاء عــى إقامــة مبـ نـى بمســاحة إجماليــة تصــل
ت
إىل ( )4000آالف ت
ين
()1500مــر ،وطابــق
طابقــ� بمســاحة
مــر ،مكــون مــن
خــاص آ
بالثــار بمســاحة ( )1550مـ تـراً ،وســطح سيســتخدم كمنصــة للعــرض
بمســاحة ( )980مـ تـراً ،وطابــق زجاجــي أعــى المبـ نـى بمســاحة ( )200مـ تـر،
ويشــمل البنــاء مكتبــة ،وقاعــات للــزوار ،وقاعــة عــرض للمكتشــفات أ
الثريــة،
آ
ت
الرسائيليــة» اكتشــافها ف ي� الموقــع.
ـى تزعــم مــا تســمى «بســلطة الثــار إ
الـ ي
• بلديــة االحتــال ،ومــا يســمى “بســلطة تطويــر القــدس” تنويــان إقامــة
جــر للمشــاة جنــوب المســجد أ
القــى المبــارك ،فيمــا تســميه ســلطات
االحتــال “ بــوادي هنــوم” ف ي� القــدس ،ويخطــط لبنــاء الجــر عــى
امتــداد (197م) بارتفــاع (30م) ،يل�بــط بـ ي ن
ـ� حــي الطــور وجبــل صهيــون.
ش•�طــة االحتــال تصــدر أوامــر بإبعــاد ( )5شــبان مقدسـ ي ن
ـي� عــن المســجد
القــى المبــارك ،مــن بينهــم رئيــس لجنــة أهــال أ
أ
ن
المقدســي�،
الرسى
ي
ي
تـ تـراوح مــا بـ ي ن
ـ� الشــهر و( )6أشــهر.
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• نحــو ( )49مســتوطناً مــن اليهــود يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط حراســة
ـ� الخاصــة.
مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
• مخابــرات االحتــال تمــدد توقيــف شــاب مــن بلــدة طمــرة بالداخــل
ن
ـطي� ،عــى خلفيــة منشــور عــى الفيســبوك ،كتــب فيــه عــن مخاطــر
الفلسـ ي
«عيــد الفصــح» اليهــودي ،وتتهمــه بالتحريــض.
• ش
الرسائيليــة تعتقــل أكـ ثـر مــن ( )25مواطن ـاً فلســطينياً ،ف ي� مدينــة
ال�طــة إ
القــدس ش
ال�قيــة المحتلــة أغلبهــم مــن ســكان البلــدة القديمــة ،وتبعدهــم
أ
الفـراج عنهــم.
عــن المســجد القــى المبــارك لمــدة ()15يومـاً ،عقــب إ
ـ� المشـ ن ف
ن
• ش�طــة االحتــال تعتــدي عــى المصلـ ي ن
ـعان�،
ـارك� ي� دورة أحد الشـ ي
ي
بالقــرب مــن بــاب أ
الســباط ف ي� القــدس المحتلة.
• ش�طــة االحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا أ
المنيــة عنــد بــاب
المغاربــة ،وســاحات المســجد أ
ين
لتأمــ� اقتحامــات
القــى المبــارك،
ين
المســتوطن� للمســجد خــال أيــام العيــد ،وتعلــن عــن اســتنفار
ين
مصلــ�
قواتهــا ،وتحــول القــدس إىل ثكنــة عســكرية ،كمــا طــردت
مــن المســجد أ
ت
القــى المبــارك ،مــن
فئــى الفتيــان والشــباب.
ي
ـ� يقتحمــون المســجد أ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
ين
القــى المبــارك،
• عـ شـرات المسـ
ش
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،بحراســة مشــددة مــن �طــة االحتــال الخاصــة.
ـتوطن� اليهــود يقتحمــون المســجد أ
• العـ شـرات مــن المسـ ي ن
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،بعــد دعــوات
مــا يســمى «بمنظمــات الهيكل»المتطرفــة ،وشــخصيات يهوديــة معروفــة
بالتعصــب والتطــرف ،للمشــاركة ف� اقتحامــات واســعة للمســجد أ
القــى
ي
ت
الــى توعــدت أيضــاً بمــا ســمته «بذبــح قر ي ن
ابــ� الفصــح» ف ي�
المبــارك ،أ ي
المســجد القــى المبــارك ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال
ائيــ� الخاصــة.
إ
الرس ي
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• قــوات مــن ش
الرسائيليــة الخاصــة يقتحمــون
ال�طــة والقــوات إ
المســجد أ
القــى المبــارك ،ويحطمــون أقفــال العيــادة وغرفــة
ين
معتكفــ� بداخلهــا.
الصيانــة ،والمخــازن المغلقــة بحجــة البحــث عــن
• ( )30مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط حراســة مشــددة مــن
ـ� الخاصــة.
قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
ن
الرسائيليــة تواصــل تشــديدها الخنــاق
ـ
الت
ـى
ـا� عـ
ـوال ،القــوات إ
• لليــوم الثـ ي
ي
أ
ن
ش
عــى المســجد القــى المبــارك والمصلـ يـ� ،وتمنــع العــرات مــن الشــبان مــن
أداء الصــاة فيــه ،وتحتجــز هوياتهــم عنــد أ
البــواب الخارجيــة.
ـ� يقتحمــون المســجد أ
الرسائيليـ ي ن
• المئــات مــن المتطرفـ ي ن
القــى المبــارك،
ـ� إ
ن
عرابــا الدعــوات إلقامــة الهيــكل المزعــوم،
يتقدمهــم «فيغلــن
وعتصيــو�»ّ ،
ي
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية مشــبوهة فيــه،
ويســتمعون إىل ش�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة
ـ� الخاصــة.
«الحــرش» ،وســط أحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرس أائيـ ي
القــى المبارك،
القــى يوقفــون ســائحاً اقتحــم المســجد
• حـراس المســجد
ن
ز
ومعــه دمــى عــى شــكل خ�يــر ،وحــاول التقــاط صــورة معها.
• قــوات االحتــال تواصــل فــرض إجراءاتهــا المشــددة عــى دخــول المصلـ ي ن
ـ� إىل
المســجد أ
القــى المبــارك ،وتحتجــز بطاقــات الشــبان خــال دخولهــم إليــه
مــن البوابــات الرئيســة الخارجيــة.
ـ� ،يقتحمــون المســجد أ
الرسائيليـ ي ن
• المئــات مــن المتطرفـ ي ن
القــى المبــارك،
ـ� إ
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية مشــبوهة فيــه،
ويســتمعون شل�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم ،مــكان المســجد أ
القــى
ائيــ� الخاصــة.
المبــارك ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرس ي
• ش�طــة االحتــال تعتقــل شـ ي ن
ـاب� مــن داخــل ســاحات المســجد ،وتفــرج عنهمــا
أ
ت
ف� وقــت الحــق بـ شـرط عــدم عودتهمــا إىل المســجد القــى المبــارك ،ز
بال�امــن
ي
مــع تطبيــق سياســة مزاجيــة عــى بوابــات المســجد بمنــع بعــض الشــباب
والنســاء مــن الدخــول ،مــع احتجــاز هويــات بعــض المصلـ ي ن
ـ� .
مقدســي� عــن المســجد أ
ين
القــى المبــارك،
• ش�طــة االحتــال تبعــد ســبعة
ت
والبلــدة القديمــة ف ي� القــدس ،لفــرات متفاوتــة.
• أ
الحـزاب الدينيــة الصهيونيــة ،والحــركات االســتيطانية ،بالتعــاون مــع الحكومة
ف
مســرات احتفاليــة جماعيــة اســتفزازية ي� البلــدة
وبلديــة االحتــال ،تنظــم
القديمــة مــن القــدس ،ومحيــط ي بوابــات المســجد أ
القــى المبــارك.
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• تواجــد ش�طــي إرسائيــ� مكثــف ف� مدينــة القــدس ش
ال�قيــة ،واغــاق
ي
ي
العديــد مــن الشــوارع ف� المدينــة ممــا حــال دون تمكــن كثـ يـر مــن المصلـ ي ن
ـ�
ي
الجمعــة ف� المســجد أ
القــى المبــارك.
مــن أداء صــاة
ي
الرسائيليــة المدججــة بالســاح والــدروع البالســتيكية ،تقتحــم
• القــوات إ
أ
المســجد القــى المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة ،عقــب انتهــاء الصــاة،
بدعــوى أن الشــبان ألقــوا الحجــارة نحوهــم.
الرسائيليــة توقــف ش
• ش
عــرات الشــبان عــى بوابــات المســجد
ال�طــة إ
أ
ف
القــى ،بحجــة التدقيــق ي� هوياتهــم ،وتعتقــل ( )5شــبان ،دون توضيــح
أ
الســباب.
• ( )517مســتوطناً متطرفـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
ـجل� بذلــك رقمـاً قياسـاً ف� عــدد المقتحمـ ي ن
بــاب المغاربــة ،مسـ ي ن
ـ� للمســجد
ي
ف ي� يــوم واحــد ،وينفــذون فيــه جــوالت اســتفزازية واســعة ،وســط حراســة
ـ� الخاصــة.
مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
أ
تداب�هــا المنيــة المشــددة
• اســتمرار ســلطات االحتــال إ
ـ� فــرض ي
الرسائيـ ي
أ
ف
ً
ف ي� البلــدة القديمــة مــن القــدس ،وتحديــدا ي� محيــط المســجد القــى
المبــارك ،وفرضهــا قيــوداً مشــددة عــى دخــول المصلـ ي ن
ـ� إليــه ،حيــث منعــت
مــن هــم دون ()35عام ـاً مــن دخولــه والصــاة فيــه.
أ
• ســلطات االحتــال تبعــد ( )12مقدســياً عــن القــدس والمســجد القــى،
لمــدد متفاوتــة ،مــن أسـ ي ن
ـبوع� إىل ثالثــة أشــهر.
أ
أ
السالمية ف ي� القدس المحتلة:
• وفقاً للإحصاءات الولية للوقاف إ
أ
• أكـ ثـر مــن ( )1200مســتوطن اقتحمــوا ســاحات المســجد القــى المبــارك،
خــال أيــام عيــد «الفصــح» العـ بـري ،وهــذا العــدد مــن المقتحمـ ي ن
ـ� هــو
أ
كــر منــذ ســنوات خــال «الفصــح» ،حيــث تمــت االقتحامــات عــى
ال ب
مــدار ( )5أيــام ،وتــم رصــد عـ شـرات المحــاوالت لتأديــة طقــوس تلموديــة
وصلــوات يهوديــة ،ف� أنحــاء متفرقــة مــن المســجد أ
القــى المبــارك.
ي
متطرفــاً يقتحمــون المســجد أ
• ( )87مســتوطناً
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،ويــؤدون طقوس ـاً
تلموديــة ف ي� أروقتــه وأرجائــه ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال
ائيــ� الخاصــة.
إ
الرس ي
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• ( )43مســتوطناً متطرفـاً ،بينهــم ( )12طالبـاً ممــا تســمى « بمنظمــة طــاب
ألجــل الهيــكل» االســتيطانية ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــدون جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط حراســة
ـ� الخاصــة.
مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرسائيـ ي
آ
الرسائيليــة” ،ومســتوطنون
• موظفــون ممــا تســمى “بســلطة الثــار إ
أ
متطرفــون ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة

بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط
ائيــ� الخاصــة.
حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرس ي
أ
تداب�هــا المنيــة
ائيــ� فــرض
• اســتمرار ســلطات االحتــال إ
ي
الرس ي
ش
المشــددة ف ي� البلــدة القديمــة مــن القــدس ،وتنــر قواتهــا
ش
وال�طيــة ف ي� معظــم الطــرق الرئيســة ،وخاصــة ف ي�
الخاصــة
أ
محيــط المســجد القــى المبــارك ،والطــرق المؤديــة إليــه،
ين
للمصلــ� الوافديــن إليــه.
وتواصــل احتجازهــا للهويــات الشــخصية

 2017/ 4/ 20م

 2017/ 4/ 26م

المتطرفــ� ،تقتحــم المســجد أ
ين
ين
القــى
المســتوطن�
• مجموعــة مــن
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط
ائيــ� الخاصــة.
حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
الرس ي
تداب�هــا أ
المنيــة المشــددة ف ي�
ـرض
ـ� فـ
• اســتمرار ســلطات االحتــال إ
ي
الرسائيـ ي
ف
ش
ش
البلــدة القديمــة مــن القــدس ،وتنــر قواتهــا الخاصــة وال�طيــة ي� معظــم
الطــرق الرئيســة ،وخاصــة ف� محيــط المســجد أ
القــى المبــارك ،والطــرق
ي
المؤديــة إليــه.
ين
ين
المتطرفــ� ،و( )40ضابطــاً مــن ش�طــة
المســتوطن�
• مجموعــات مــن
أ
االحتــال ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة،
ويحاولــون أداء طقــوس وحــركات تلموديــة فيــه ،وســط حراســة مشــددة
ومعــززة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
ائيــ� توقــف طالبــاً مقدســياً ،وتطــرده خــارج
• ســلطات االحتــال إ
الرس ي
المســجد أ
القــى المبــارك.
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 2017/ 5/ 1م

 2017/ 5/ 2م

 2017/ 5/ 11م

 2017/ 5/ 13م

• ( )55مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط حراســة مشــددة
مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
أ
• مجموعــات اســتيطانية متطرفــة تدعــو إىل اقتحــام المســجد القــى
المبــارك ،يــوم الثالثــاء  ،2017/ 5/ 2واســتباحة أروقتــه وأرجائــه.
• ( )120مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،ويــؤدون رقصــات
وطقوس ـاً وصلــوات تلموديــة ف ي� باحاتــه ،وذلــك بمناســبة مــا تســمى بذكــرى
«قيــام إرسائيــل» ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
ـ� تواصــل إجراءاتهــا المشــددة عــى بوابــات
• ســلطات االحتــال إ
الرسائيـ ي
المســجد أ
القــى المبــارك الرئيســة «الخارجيــة» ،وتحتجــز بطاقات الشــباب
عنــد دخولهــم إىل المســجد.
ن
ين
ـتوطن� المتطرفـ يـ� تنظــم احتفــاالت موســيقية صاخبــة،
• عصابــات المسـ
ف
ف
وبأصــوات عاليــة جــداً ي� منطقــة البلــدة القديمــة ي� القــدس ،المحيطــة
بالمســجد أ
القــى المبــارك ،بمناســبة مــرور () 69عامــاً عــى تأســيس مــا
تســمى «بإرسائيــل  /النكبــة الفلســطينية» ،واســتمرت حـ تـى ســاعات الفجــر.
ائيــ�
• ( )44مســتوطناً متطرفــاً وعنــارص مــن مخابــرات االحتــال إ
الرس ي
وضباطــه ،بزيهــم العســكري ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� أرجائــه ،ويســتمعون
أ
ف
ن
ن
ـروا�-
ي� منطقــة بــاب الرحمــة «الحــرش» -بـ يـ� بــاب الســباط والمصــى المـ ي
شل�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم ،وســط حراســة مشــددة ومعــززة مــن
قــوات االحتــال الخاصــة.
• قــوات االحتــال الرسائيــ� تعتقــل حــارس المســجد أ
القــى المبــارك،
إ
ي
ـى” ،مــن مــكان عملــه ف ي� بــاب السلســلة،أحد أبــواب المســجد،
“عمـران الرجـ ب ي
ش
وجــاء االعتقــال بحجــة تصويــره العتــداء االحتــال
الوحــ� عــى ســيدة
ي
كانــت تدخــل إىل المســجد أ
القــى المبــارك.
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 2017/ 5/ 14م

• ( )72مســتوطناً متطرف ـاً  ،بينهــم( )20طالب ـاً ممــا تســمى «بمنظمــة طــاب
ألجــل الهيــكل» المتطرفــة يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
أ
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� أرجــاء المســجد القــى
المبــارك ،وســط حراســة مشــددة ومعــززة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
ائيــ� تصعــد مــن إجراءاتهــا المشــددة ف ي� مدينــة
• قــوات االحتــال إ
الرس ي
القــدس المحتلــة ،وتنــكل بالمواطنـ ي ن
ـ� ،وخاصــة ف ي� البلــدة القديمــة وعــى
و� محيــط المســجد أ
ف
القــى المبــارك.
بواباتهــا ،ي
• ( )33مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� أرجائــه ،وســط حراســة
مشــددة ومعــززة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• نحــو ( )70مســتوطناً متطرف ـاً ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� أرجائــه ،وســط حراســة
معــززة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.

 2017/ 5/ 18م

• مــا تســمى «بمنظمــات الهيــكل المزعــوم» ،وجمعيــات اســتيطانية
متطرفــة ،ومــا تســمى «بوزيــرة الثقافــة والرياضــة ف ي� حكومــة
ين
المســتوطن� إىل
مــري ريغيــف» يدعــون أنصارهــم مــن
االحتــال ،ي
أ
ف
المشــاركة ف ي� اقتحامــات واســعة للمســجد القــى المبــارك ،ي� إطــار
االحتفــاالت بمــا يســمى بيــوم «توحيــد القــدس» ،بعــد مــرور ()50
عامــاً عــى احتــال مــا تبقــى مــن مدينــة القــدس ف ي� العــام .1967

 2017/ 5/ 23م

ين
ين
ش
المتطرفــ� ،وطــاب مــا تســمى «بمنظمــة
المســتوطن�
العــرات مــن
•
أ
أ
طــاب لجــل الهيــكل» المتطرفــة ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� أرجــاء المســجد
أ
القــى المبــارك ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
الرسائيــ� تواصــل فــرض إجراءاتهــا عــى دخــول المصلـ ي ن
ـ�
• قــوات االحتــال إ
ي
للمســجد أ
القــى المبــارك ،خاصــة النســاء والشــباب ،وتحتجــز البطاقــات
أ
الشــخصية لهــم عنــد البــواب خــال دخولهــم إىل المســجد.

 2017/ 5/ 15م

 2017/ 5/ 16م

26

 2017/ 5/ 24م

 2017/ 5/ 25م

 2017/ 5/ 30م

 2017/ 5/ 31م

• أكـ ثـر مــن ( )968مســتوطناً متطرفـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون أعمــاال ً اســتفزازية داخــل باحاتــه،
الكــر أ
أ
والخطــر خــال الفـ تـرة الماضيــة ،عقــب
ووصــف هــذا االقتحــام بأن فــه ب
مسـ يـرة يهوديــة اســتفزازية ي� ذكــرى االســتيالء عــى القــدس ،وســط حراســة
مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• ســلطات االحتــال الرسائيــ� تعتقــل ( )3مــن ح ـراس المســجد أ
القــى
إ
ي
ض
المبــارك ،وتعتــدي عــى آخريــن بالــرب الهمجــي ،وذلــك خــال تأمينهــا
المســتوطن� للمســجد أ
ين
القــى المبــارك.
دخــول المئــات مــن
ف
الفـراج عــن ثالثــة
• مــا تســمى بمحكمــة
االحتــال ي� القــدس المحتلــة ،تقــرر إ
مــن حــراس المســجد أ
القــى المبــارك ،وذلــك ش
بــروط تتضمــن :دفــع
كفالــة ماليــة بقيمــة ( )1000شــيكل ،وإبعادهــم عــن المســجد أ
القــى حـ تـى
تاريــخ .2017 /6/ 4
أ
• ( )198مســتوطناً ومرشــداً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� باحاتــه،
ويلتقطــون صــوراً ألماكــن عــدة فيهــا ،خــال تلقيهــم ش�وحــات عــن الهيــكل
كبــرة مــن ش
ال�طــة والقــوات الخاصــة
المزعــوم ،وذلــك بحراســة قــوات ي
أ
ش
انتــروا داخــل المســجد القــى ،وعنــد أبوابــه،
الرسائيليــة ،الذيــن
إ
ين
المســتوطن� .
لحمايــة
• مــا تســمى «بمنظمــات الهيــكل المزعــوم» تطلــق دعــوات الســتباحة
المســجد أ
القــى المبــارك ،بشــكل جماعــي ،بمناســبة حلــول مــا يســمى
«بعيــد شــفوعوت ،أو نــزول التــوراة ،اليهــودي».
الرسائيــ� تواصــل فــرض إجراءاتهــا عــى دخــول المصلـ ي ن
ـ�
• ش�طــة االحتـ
ـال إ
ي
أ
إىل المســجد القــى المبــارك ،وتحتجــز هويــات عــدد مــن الشــباب عنــد
أ
البــواب الخارجيــة للمســجد.
• أكـ ثـر مــن ( )200مســتوطن متطــرف يقتحمــون باحــات المســجد أ
القــى
المبــارك ،احتفــاال بمــا يســمى «بعيــد أ
الســابيع -نــزول التــوراة» ،وســط
ً
ش
الرسائيليــة.
ـة
ـ
الخاص
ـوات
ـ
والق
ـة
ـ
ط
ال�
ـن
ـ
م
ـة
ـ
أمني
ـة
ـ
وحماي
اســتنفار كبـ يـر،
إ
ف
ش
• قــوات االحتــال تنتــر ي� البلــدة القديمــة مــن القــدس ومحيطها ،لتســهيل
توجــه المسـ ي ن
ـتوطن� إىل منطقــة حائــط الـ بـراق ،لالحتفــال بمــا يســمونه «بعيد
نــزول التــوراة» اليهودي.
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 2017/ 6/ 7م

 2017/ 6/ 8م

 2017/ 6/ 11م

 2017/ 6/ 14م

ن
ـى
ـ� تعتقــل
• ش�طــة االحتــال إ
الرسائيـ ي
مســتوطناً ،مــن ســكان منطقــة « بـ ي
أ
بتفج� المســجد القــى المبــارك ،ويذكــر أن المعتقل
بـراك» بعــد أن هــدد
ي
أ
عــر (الواتــس آب) بنســف المســجد القــى المبــارك ،وقدمــت
هــدد ب
ن
ـا� مــن
شــكوى ضــده ،واعتقــل بعــد تحديــد مكانــه ،وادعــى محاميــه أنــه يعـ ي
اضطرابــات نفســية.
ن
ن
ش
المتطرفــ� ،وطــاب يهــود ،يقتحمــون
المســتوطن�
العــرات مــن
•
ي
ي
أ
المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت
اســتفزازية ف ي� أنحــاء متفرقــة مــن المســجد ،ويتلقــون ش�وح ـاً عــن الهيــكل
المزعــوم ومعالمــه ،بحراســة أمنيــة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
• محاولــة ثمانيــة مــن المســتوطنات المتخفيــات بالــزي
أ
عــر
القــى المبــارك،
الســامي ،اقتحــام المســجد
إ
ب
ت
ت
وال�اويــح.
صــا� العشــاء
موعــد
قبيــل
عــدة،
أبــواب
ي
ـتوطن� يقتحمــون المســجد أ
ين
القــى المبــارك ،مــن
• العـ شـرات مــن المسـ
جهــة بــاب المغاربــة ،وينظمــون جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط حمايــة
أمنيــة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
• قــوات االحتــال تغلــق أبــواب المســجد أ
القــى المبــارك ،أمــام المصلـ يـ�ن
ـتوطن� اقتحموا المســجد أ
ـلم� ،بحجــة إلقــاء حجارة عــى مسـ ي ن
المسـ ي ن
القىص،
فيمــا ســمحت بمواصلــة اقتحامــات المسـ ي ن
ـتوطن� مــن جهــة بــاب المغاربــة.
• قيــام أفــراد ش
الرسائيليــة ،وقــوات االحتــال بتصويــر المصــى
ال�طــة إ
أ
ـ� ،وإغــاق بوابــات المســجد القــى الشــمالية بالقــوة ،كمــا واصلــت
القبـ ي
فــرض إجراءاتهــا وقيودهــا المشــددة عــى دخــول المصلـ ي ن
ـ� إليــه ،واحتجــزت
غالبيــة بطاقاتهــم الشــخصية عنــد أ
البــواب.
• ( )61مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة

بــاب المغاربــة ،وينظمــون جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط حمايــة أمنيــة
مشــددة مــن قــوات االحتــال.
ن
ن
ـلم� والمرابطـ يـ� وطلبــة العلــم مــن
• ســلطات االحتــال تواصــل منــع المسـ ي
دخــول المســجد أ
ف
القــى المبــارك ،حـ تـى ي� أيــام شــهر رمضــان المبــارك.
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 2017/ 6/ 18م

 2017/ 6/ 20م

 2017/ 6/ 21م

 2017/ 6/ 23م

المتطرفــ� يقتحمــون المســجد أ
ين
ين
ش
القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
•
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينظمــون جــوالت اســتفزازية فيــه،
وســط حمايــة أمنيــة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
أ
• أكـ ثـر مــن ( )150مــن عنــارص ش�طــة االحتــال يقتحمــون المســجد القــى
المبــارك ،ويهاجمــون المصلـ ي ن
ـ� الذيــن تصــدوا لالقتحامــات ،بغــاز الفلفــل،
ض
والغــاز المســيل للدمــوع ،والــرب بالهـراوات ،وأعقــاب البنــادق ،مــا أســفر
عــن إصابــة عـ شـرة مصلـ ي ن
ـ� برضــوض واختنــاق ،واعتقــل اثنــان منهــم.
• الوحــدات الخاصــة بقــوات االحتــال ش
القبــ�،
تــرع بمحــارصة الجامــع
ي
وتعتــ� ســطحه ،وتحطــم نوافــذه أ
ـ� المعتكفـ ي ن
الثريــة ،لتصويــر المصلـ ي ن
ـ�،
ي
وللقــاء قنابــل الغــاز الســامة.
إ
ين
المصلــ� إىل المســجد
• ســلطات االحتــال تفــرض قيــوداً عــى دخــول
أ
القــى المبــارك ،حيــث منعــت المواطنـ ي ن
ـ� مــن أبنــاء المحافظــات الشــمالية
ممــن تقــل أعمارهــم عــن أ
الربعـ ي ن
ـ� عام ـاً مــن دخــول المدينــة والصــاة ف ي�
المســجد االقــى المبــارك ،وشــددت عــى الوافديــن للمســجد أ
القــى
ت
ـى
مــن مــدن الضفــة ،وأمرتهــم بالعــودة بعــد انتهــاء الصــاة إىل النقطــة الـ ي
قدمــوا منهــا.
• إجــراءات ســلطات االحتــال المشــددة تحــول دون تمكــن ش
عــرات آالف
المصلـ ي ن
ـ� مــن ســكان الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن الوصــول إىل المســجد
أ
القــى المبــارك ،وإحيــاء ليلــة القــدر وصــاة الجمعــة فيــه ،حيــث أكــدت
ش�طــة االحتــال ف ي� ترصيــح لهــا أنهــا ســتمنع الذكــور مــن ســكان الضفــة
الغربيــة ،الذيــن ت
تــراوح أعمارهــم مــا ي ن
بــ� ( )40 - 12عامــاً مــن تخطــي
أ
أ
الحواجــز المحيطــة بمدينــة القــدس ،للوصــول إىل المســجد القــى لداء
الصــاة ،كمــا اســتخدمت منطــاداً ثبتــت عليــه كامـ يـرات مــن أجــل رصــد حركــة
ـ� داخــل ســاحات المســجد أ
المصلـ ي ن
القــى المبــارك ،ومراقبتهــم.
أ
الســامية ف ي� القــدس ،نصــب
• ســلطات االحتــال ترفــض طلــب الوقــاف إ
شــبكة إنــارة خـ ضـراء ف� المســجد أ
القــى المبــارك مثــل غـ يـره مــن المســاجد.
ي
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 2017/ 6/ 24م

 2017/ 6/ 28م

 2017/ 6/ 29م

المتطرفــ� يقتحمــون المســجد أ
ين
ين
القــى
المســتوطن�
• المئــات مــن
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينظمــون جــوالت اســتفزازية فيــه،
وذلــك ت ز
بال�امــن مــع ذكــرى مــرور ( )50عامـاً عــى احتــال «إرسائيــل» لمدينــة
القــدس ،وســط حمايــة أمنيــة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
أ
ـ� تعتقــل ثالثــة مــن ح ـراس المســجد القــى
• ش�طــة االحتــال إ
الرسائيـ ي
المبــارك ،وتصيــب مجموعــة منهــم بعــد االعتــداء عليهــم داخــل باحــات
المســجد أ
القــى.
• أكـ ثـر مــن ( )25مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينظمــون جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط حمايــة
أمنيــة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
ف
ن
ـتوطن� إىل القيــام بعمليــة اقتحــام
• وزيــر ي� حكومــة االحتــال يدعــو المسـ ي
واســعة ،للمســجد أ
القــى المبــارك ،وإطــاق اســم مجنــدة إرسائيليــة عــى
بــاب المغاربــة.
• ش�طــة االحتــال الخاصــة تغلــق المســجد أ
القــى المبــارك أمــام
المصلـ ي ن
ـ� ،وتفــرض إج ـراءات مشــددة عــى دخولهــم ،وتحتجــز بطاقاتهــم
الشــخصية عــى أبوابــه ،كمــا منعــت مــن تقــل أعمارهــم عــن أ
الربعـ ي ن
ـ� مــن
ين
المصلــ� بشــكل تــام مــن دخولــه.
دخولــه ،قبــل أن تمنــع
ف
• مــا تســمى «بمنظمــات الهيــكل المزعــوم» ،ووزيــر الزراعــة ي� حكومــة
ين
المســتوطن� إىل
االحتــال المتطــرف «أوري أرائيــل» ،يدعــوان جمهــور
المشــاركة الواســعة ف� اقتحامــات جماعيــة للمســجد أ
القــى المبــارك ،إحياء
ي
ـا� �ف
لذكــرى مقتــل المســتوطنة «هيليــل أرائيــل» ،الـ تـى قتلــت العــام المـ ض
ي ي
ي
إحــدى المســتوطنات المقامــة عــى ض
أرا� مدينــة الخليــل.
ي
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
ين
ـ� ،بقيــادة قائــد ش�طــة االحتــال ف ي�
• مجموعــة مــن المسـ
القــدس ،وضبــاط احتــال ،يجــددون اقتحاماتهــم االســتفزازية ،للمســجد
أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وســط حراســة مشــددة مــن
قــوات االحتــال الخاصــة.
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 2017/ 6/ 30م

«نــر بــركات» ،يعلــن خــال
• مــا يســمى «برئيــس بلديــة االحتــال» ي
جولــة قــام بهــا مــع أعضــاء ف ي� حــزب «الليكــود» ،عــن نيــة «البلديــة»
ف
ف
الــراق،
الــراق ،والقيــام بأعمــال ي� نفــق ب
إقامــة طابــق آخــر ي� ســاحة ب
الــراق ،وعــرض صــورة لمخطــط الطابــق
وإقامــة طابــق تحــت ســاحة ب
الــذي ينــوي إقامتــه ،وتمــت المصادقــة مــن مــا يســمى بمجلــس
ن
البلديــة عــى ي ز
مليــو� شــيكل ،لدعــم هــذا المخطــط.
م�انيــة بمبلــغ
ي
أ
ف
ـ� تواصــل إجراءاتهــا المنيــة المشــددة ي� مدينة
• ســلطات االحتــال إ
الرسائيـ ي
ش
وتنتــر بشــكل مكثــف عــى أبــواب البلــدة القديمــة والمســجد
القــدس،
أ
القــى المبــارك.
ين
ين
المتطرفــ� ،تقتحــم المســجد
المســتوطن�
• مجموعــات مــن عصابــات
أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنظــم جــوالت اســتفزازية
فيــه ،وســط حمايــة أمنيــة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
ين
«بنيامــ� نتنياهــو» ،يســمح لوزرائــه وأعضــاء
• رئيــس حكومــة االحتــال
أ
«الكنيســيت» ،باســتئناف اقتحامــات المســجد القــى المبــارك ،بعــد حظــر
دام عامـاً ونصــف ،وجــاء قـراره هــذا بعــد مشــاورات أجراهــا مؤخـراً مــع مــا
ئ
ـا� لحكومــة االحتــال ،أفيخــاي مندلبليــت.
يســمى بالمستشــار القضـ ي

 2017/ 7/ 6م

الرسائيليــة» تعلــن قــرار حكومــة االحتــال
• مــا تســمى «بــوزارة العــدل إ
ـ� ،لباحــات
ـ
ائي
رس
ال
ـت
ـ
الكنيس
ـاء
ـ
أعض
ـارة
ـ
برفــع الحظـ أـر المفــروض عــى زي
إ
ي
القــى المبــارك ،مــدة خمســة أيــام تجريبيــة ،ابتــدا ًء مــن 23
المســجد
تمــوز.2017
ين
المســتوطن� ،وطــاب آثــار بمعاهــد بع�يــة،
• مجموعــات مــن عصابــات
ن
مــد� ،وعنــارص مــن المخابــرات
وعنــارص مــن ش�طــة االحتــال ،بلبــاس
ي
الرسائيليــة ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب
إ
المغاربــة ،ويقومــون بجــوالت اســتفزازية فيــه ،ويســتمعون شل�وحــات
حــول الهيــكل المزعــوم ،ويــؤدون حــركات تلموديــة صامتــة ف ي� منطقــة بــاب
ـروا� وبــاب أ
ن
ن
الســباط ،بحراســة معــززة مــن قــوات
الرحمــة ،بـ يـ� المصــى المـ ي
االحتــال الخاصــة.
• ســلطات االحتــال تواصــل إجراءاتهــا المشــددة عــى بوابــات المســجد
أ
القــى المبــارك ،بحــق الشــبان ،وتحتجــز بطاقــات عــدد كبـ يـر منهــم خــال
دخولهــم إليــه.

 2017/ 7/ 2م

 2017/ 7/ 9م
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 2017/ 7/ 10م

 2017/ 7/ 12م

 2017/ 7/ 13م

 2017/ 7/ 14م

ين
المســتوطن� ،وعنــارص مــن ش�طــة االحتــال،
• مجموعــات مــن عصابــات
بلبــاس ن
الرسائيليــة ،يقتحمــون المســجد
ات
ر
المخابــ
مــن
مــد� ،وعنــارص
إ
ي
أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،ويقومــون بجــوالت اســتفزازية
ف ي� باحاتــه ،بحراســة معــززة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• ش�طــي احتــال ،يرفــع العلــم «الرسائيــ�» عــى كتفــه ف� المســجد أ
القىص
إ
ي
ي
ي
ن
المصلــ� ،وحــراس المســجد،
المبــارك ،بشــكل أثــار اســتفزاز مشــاعر
ي
وســدنته ،وذلــك خــال ي ن
تأمــ� مجموعــة مــن القــوات الخاصــة الحراســة
المســتوطن� خــال اقتحاماتهــا للمســجد أ
ين
القــى
والحمايــة لعصابــات
المبــارك ،والتجــول فيــه.
ين
ين
المتطرفــ� ،تقتحــم المســجد
المســتوطن�
• مجموعــات مــن عصابــات
أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتقــوم بجــوالت اســتفزازية �ف
ي
باحــات المســجد أ
القــى ،بحراســة معــززة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• ســلطات االحتــال تواصــل إجراءاتهــا المشــددة بحــق المصلـ ي ن
ـ� مــن فئــة
الشــبان ،وتحتجــز بطاقاتهــم الشــخصية عــى البوابــات الرئيســة.
• ف� ســابقة تعــد أ
الوىل منــذ العــام  ،1969ســلطات االحتــال تمنــع إقامــة صالة
ي
أ
الجمعــة ف ي� المســجد القــى المبــارك ،إثــر استشــهاد ثالثــة شــبان ،ومقتــل
ش�طيـ ي ن
ـ� مــن عنــارص ش�طــة االحتــال ،وإصابــة ثالــث بجــروح ،بإطــاق نــار
أ
وقــع بالقــرب مــن بــاب حطــة بجــوار المســجد القــى مــن الناحيــة الشــمالية،
كمــا منعــت طواقــم الســعاف مــن الوصــول إىل المســجد أ
القــى المبــارك،
إ
لنقــل الشــبان الذيــن أطلقــت عليهــم النــار داخلــه عنــد «صحــن الصخــرة»،
حيــث أغلقــت المســجد ،ومنعــت الدخــول والخــروج منــه عقــب عمليــة إطــاق
الطفــاء.
النــار ،كمــا احتجــزت حراســه ورجــال إ
أ
الجـراءات المنيــة عــى الطــرق المؤديــة إىل
• ســلطات االحتــال تقــوم بتعزيــز إ
المســجد أ
القــى المبــارك بشــكل ملمــوس ،وتحــول القــدس إىل ثكنــة عســكرية.
ت
• ســلطات االحتــال تحتجــز
المفــى العــام للقــدس والديــار الفلســطينية،
ي
ـ� لســاعات عــدة ،بعــد إغالقهــا المســجد أ
الشــيخ محمــد حسـ ي ن
القــى المبارك،
بعــد أداء صــاة الجمعــة ف ي� أحــد شــوارع البلــدة القديمــة ف ي� مدينــة القــدس
المحتلــة ،بالقــرب مــن المســجد أ
القــى المبــارك.
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• مــا يســمى «برئيــس وزراء االحتــال» ،يقــرر فتــح المســجد أ
القــى المبــارك
ـ� متتاليـ ي ن
بشــكل تدريجــي ،بعــد إغالقــه لمــدة يومـ ي ن
ـ� ،وأوعــز باتخــاذ إجـراءات
أ
«أمنيــة» جديــدة منهــا؛ تركيــب بوابــات عــى أبــواب المســجد القــى ،وزرع
مزيــد مــن الكامــرات ف� المســجد ومحيطــه لتتبــع أ
الحــداث ،إضافــة إىل اتخــاذ
ي
ي
إج ـراءات أخــرى لــم يعلــن عنهــا.
• ســلطات االحتــال تقــوم تب�كيــب بوابــات فحــص ت
إلك�ونيــة عــى أبــواب
المســجد أ
ين
الفلســطيني� إليــه وخروجهــم
القــى المبــارك ،لمراقبــة دخــول
منــه ،وتقــوم بعمليــات تفتيــش واســعة فيــه ،شــملت (المكاتــب ،القبــة
النحويــة ،المتحــف الســامي ،دائــرة المخطوطــات ،العيــادات ،آ
البــار ،قنــوات
إ
الميــاه وغ�هــا) ،وتــم خاللهــا كــر أقفــال الخزائــن أ
والدراج.
ي
ال ت
لك�ونيــة عــى أبــواب المســجد
• رئيــس وزراء االحتــال يــرح بــأن البوابــات إ
أ
القــى ســتبقى ،ويؤكــد أن قـرار إزالتهــا لــن يمــر مــن خاللــه.
ـ� المقدسـ ي ن
• إصابــة عـ شـرات المواطنـ ي ن
ـي� خــال اعتــداء قــوات االحتــال عليهــم
قــرب بــاب أ
الســباط ف ي� المدينــة المقدســة.
أ
ف
• ســلطات االحتــال تمنــع أداء صــاة الجنــازة ي� المســجد القــى المبــارك،
ض
ين
بالــرب،
الفلســطيني� الذيــن كانــوا يحملــون الجثمــان
وتعتــدي عــى
ت
وأج�تهــم عــى ال�اجــع.
ب
• ســلطات االحتــال تصــدر أوامــر بإبعــاد ( )6مــن حــراس المســجد أ
القــى
المبــارك ،حـ تـى مســافة ( 150م) عــن أبوابــه ،حـ تـى إشــعار آخــر ،كمــا أصــدرت
ين
الموظفــ� ف ي� دائــرة أوقــاف القــدس مــن دخــول المســجد
قــراراً بمنــع أحــد
أ
القصــى مــدة أربعــة أشــهر.
للمصلــ� أمــام المســجد أ
ين
• ســلطات االحتــال تقمــع اعتصامــاً
القــى
المبــارك ،قــرب بــاب أ
الســباط ،وأخرجتهــم بالقــوة إىل خــارج ســور القــدس،
بعــد أن رفضــوا التعاطــي مــع الجــراءات أ
المنيــة المشــددة والدخــول
إ
ال ت
لك�ونيــة.
عــر البوابــات إ
للمســجد ب
ـوال ،تعيــش مدينــة القــدس بشــكل عام ،والمســجد
ـ
الت
ـى
ـ
ع
ـع
ـ
• لليــوم الراب
ي
أ
القــى المبــارك بشــكل خــاص ،حصــاراً مشــدداً وإجــراءات تعســفية
غــر مســبوقة ،منعــت خاللــه قــوات االحتــال المصلـ ي ن
ـ� مــن الدخــول إىل
ي
أ
المســجد القــى المبــارك والصــاة فيــه ،وحولــت المدينــة المقدســة إىل
ثكنــة عســكرية ،ونصبــت الحواجــز عــى مداخلهــا.
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ين
ين
المتطرفــ� ،تقتحــم باحــات المســجد
المســتوطن�
• مجموعــات مــن
أ
ش
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،بحراســة عنــارص مــن �طــة
االحتــال ،وبأعــداد كبــرة رافقتهــم وأحاطــت بهــم خــال تجوالهــم �ف
ي
ي
ســاحات المســجد أ
ف
القــى المبــارك ،ي� ظــل غيــاب الح ـراس الذيــن كانــوا
دائمــاً يحيطــون بهــم لمراقبتهــم والتصــدي لهــم ف ي� حــال أدوا طقوســاً
تلموديــة.
ش
الســامية العليــا ،خطيــب
• إصابــة
العــرات ،بينهــم رئيــس الهيئــة إ
أ
المســجد القــى المبــارك ،الشــيخ عكرمــة صـ بـري ،خــال قمــع االحتــال
ابطــ� قــرب بــاب أ
للمر ي ن
الســباط بالقــدس المحتلــة.
ن
مقدســي�،
• مــا تســمى «بمحكمــة صلــح االحتــال» تمــدد اعتقــال ثالثــة
ي
مــن ســكان البلــدة القديمــة ف ي� القــدس لمــدة أســبوع ،بتهــم «الصــاة عــى
أبــواب المســجد أ
القــى».
القليمــي للمســتوطنات ف ي� شــمال الضفــة
• مــا يســمى «برئيــس المجلــس إ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
ين
ـ� ،يواصلــون
الغربيــة المحتلــة ،مــع مجموعــة مــن المسـ
االســتفراد بالمســجد أ
القــى المبــارك ،والبلــدة القديمــة ف ي� القــدس
ف
المحتلــة ،وينفــذون جوالتهــم بحريــة تامــة ي� المــكان ،وتحــت حمايــة ش�طــة
االحتــال.
المصلــ� ف� بــاب أ
ن
الســباط شــمال المســجد
• ســلطات االحتــال تقمــع
ي ي
أ
القــى المبــارك ،بعــد أداء صــاة الظهــر ،وتعتــدي عليهــم بقنابــل الصوت
والغــاز المســيل للدمــوع.
أ
ف
الســامية ي� القدس،
• ســلطات االحتــال تفــرج عــن موظــف دائــرة الوقــاف إ
البعــاد عــن محيــط البلــدة القديمــة مــدة ()15
طــارق الهشــلمون ،بـ شـرط إ
يومـاً.
ن
ن
وأهــال الداخــل
الفلســطيني� مــن القــدس،
• آالف
الفلســطي� ،يــؤدون
ي
ي
ي
أ
ت
ـا� المغــرب والعشــاء بالقــرب مــن بــاب الســباط ،أحــد الطــرق المؤديــة
صـ ي
أ
إىل بوابــات المســجد القــى المبــارك ،رفضـاً الســتمرار إجـراءات االحتــال
بإقامــة البوابــات إ ت
ـوال .
اللك�ونيــة ،لليــوم الخامــس عــى التـ ي
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• ســلطات االحتــال تـ شـرع بوضــع كامـ يـرات مراقبــة ذكيــة؛ كتلك المســتخدمة
ف� المطــارات ،ومعــدات معدنيــة ثقيلــة ،أمــام بــاب أ
الســباط المــؤدي إىل
يالمســجد أ
القــى المبــارك ،ومنعــت المصوريــن الصحفيـ ي ن
ـ� مــن االقـ تـراب
مــن منطقــة تركيــب الكامـ يـرات ،حيــث فرضــت طوق ـاً عســكرياً محكم ـاً عــى
ـي� بإخــاء بــاب أ
المنطقــة ،كمــا طالبــت قــوات االحتــال المقدسـ ي ن
الســباط،
ومنعــت المــرور مــن خاللــه.
• ش�طــة االحتــال تثبــت أعمــدة حديديــة عليهــا «كامـ يـرات ذكيــة» ،ف ي� مدخــل
الســباط ،ف� الجــدار الشــمال للمســجد أ
بــاب أ
القــى المبــارك ،وحســب
ي
ي
ت
ـى نصبهــا االحتــال ،تعتـ بـر أخطــر بكثـ يـر
نشــطاء ،فــإن الكامـ يـرات الذكيــة الـ ي
ال ت
لك�ونيــة ،فهــي ليســت كاشــفة للمعــادن فحســب ،بــل
مــن البوابــات إ
تحتــوي عــى مجســات تظهــر الشــخص شــبه عــار بمجــرد المــرور بجوارهــا.
• مرجعيــات القــدس الوطنيــة والدينيــة ،تؤكــد رفضهــا للبوابــات والكامـ يـرات
القــى ،وتشــدد عــى �ض ورة عــودة أ
أمــام المســجد أ
الوضــاع إىل مــا قبــل
ال ت
لك�ونيــة).
الرابــع عـ شـر مــن تمــوز (قبــل وضــع البوابــات إ
ين
• آالف المر ي ن
الفلســطيني� ،يواصلــون رباطهــم ،وتواجدهــم،
ابطــ�
أ
ـوال،
وصلواتهــم ،عــى أبــواب المســجد القــى ،لليــوم الثامــن عــى التـ ي
ال ت
والكامــرات الذكيــة.
لك�ونيــة
رفضــاً للبوابــات إ
ي
ت
ن
• ســلطات االحتــال تمنــع المصوريــن الصحفيـ يـ� مــن االقــراب مــن منطقــة
الكامــرات ،وفرضــت طوقــاً عســكرياً محكمــاً عــى المنطقــة ،كمــا
تركيــب
ي
قامــت طواقــم تابعــة لســلطات االحتــال بقطــع أشــجار معمــرة داخــل
المســجد أ
القــى المبــارك ،لصالــح تحقيــق التصويــر الواضــح للكامـ يـرات.
• ســلطات االحتــال تقمــع حشــود المواطنـ ي ن
ـ� الذيــن أدوا صلواتهم ف ي� شــارع
بــاب أ
الســباط ،ومداخــل البلــدة القديمــة ،وهاجمتهــم بالقنابــل الصوتيــة
أ
الصابــات.
والهـراوات ،المــر الــذي أســفر عــن عـ شـرات إ
ن
الوطــى
• ســلطات االحتــال تبعــد عــدداً مــن قيــادات حركــة التحريــر
ي
ـطي� «فتــح» وكوادرهــا عــن المســجد أ
ن
ت
القــى المبــارك ،حــى تاريــخ
الفلسـ ي
ن
الثــا� مــن آب ،وتمنعهــم مــن إجــراء لقــاءات صحفيــة وخطابــات ،أو
ي
ف
ت
ت
بالضافــة إىل كفالــة
االشــراك ي� مظاه ـرات ،حــى تاريــخ ( )27آب المقبــل ،إ
طــرف ثالــث بقيمــة ( )5000شــيكل.
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• ســلطات االحتــال تقــوم تب�كيــب ممــرات وحواجــز حديديــة إضافيــة،
القــى المبــارك مــن جهــة بــاب أ
أمــام المســجد أ
الســباط.
أ
ف
• مــا يســمى بقائــد ش�طــة االحتــال ي� القــدس ،يقتحــم المســجد القــى
المبــارك ،ويتجــول ف� منطقـ تـى بــا� أ
الســباط والناظــر.
ي بي
ي
ـ� ،بينهــم طفلــة وعــدد مــن الصحافيـ يـ�ن
• إصابــة العـ شـرات مــن المرابطـ ي ن
الســباط ،قــرب المســجد أ
ـعف� ،عنــد بــاب أ
والمسـ ي ن
القــى المبــارك ،خــال
مهاجمــة قــوات االحتــال لهــم ،فــور انتهائهــم مــن أداء صــاة العشــاء،
واعتــدت عليهــم بالهــراوات وقنابــل الصــوت والغــاز المســيل للدمــوع،
واعتقلــت مواطن ـاً مقدســياً ،واقتادتــه إىل مركبــة عســكرية متواجــدة هنــاك.
كامــرات
• ســلطات االحتــال تخصــص مبلــغ ( ) 28مليــون دوالر تل�كيــب ي
مراقبــة ،ونـ شـر أعــداد إضافيــة مــن عنــارص ش
ال�طــة التابعــة لهــم ،ف ي� محيــط
المســجد أ
القــى المبــارك.
ت
ـى كانــت قــد نصبتها
• ســلطات االحتــال تقــوم بإزالــة الجســور الحديديــة الـ ي
ت
ت
ـى زرعتهــا
ل�كيــب آالت التصويــر الذكيــة ،كمــا أزالــت الممـرات الحديديــة الـ ي
ف� ســاحة الغـزال ،عنــد بــاب أ
الســباط.
ي
ي
أ
• حســب التقريــر الــذي أعدتــه اللجنــة الفنيــة المشــكلة مــن دائــرة الوقــاف
بالقــدس ،فــإن االحتــال خ ّلــف دمــاراً هائ ـاً ،وواســعاً ف ي� مكتبــات ومرافــق
المســجد أ
القــى ،وقســم المخطوطــات.
• ســلطات االحتــال تواصــل تنفيــذ أعمــال تجريــف واقتــاع البــاط التاريخــي
القــى المبــارك مــن جهــة بــاب أ
مــن أمــام المســجد أ
الســباط ،مــن وراء
ســتار لخفــاء هــذه أ
العمــال ،وكانــت هــذه الســاحة (ســاحة الغ ـز يال) قــد
إ
ف
ن
تعرضــت قبــل يومـ يـ� إىل أعمــال مشــابهة ي� جــزء آخــر منهــا ،لتمديــد شــبكات
كهربائيــة ،وزرع أعمــدة حديديــة تل�كيــب جســور تحمــل كامـ يـرات مراقبــة.
ال�طــة بتفتيــش المصلـ ي ن
• رئيــس حكومــة االحتــال يصــدر تعليماتــه إىل ش
ـ�
الداخلــ� إىل المســجد أ
ين
القــى المبــارك ،وذلــك بعــد يــوم مــن إزالــة
ال ت
الكامــرات الذكيــة.
لك�ونيــة ،واســتبدالها بنظــام
البوابــات إ
ي
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أ
ت
ـى تكللــت بالنــر :ســلطات االحتــال
• عقــب معركــة المســجد القــى الـ ي
ت
ـى حاولــت فرضهــا ف ي� الرابــع عـ شـر مــن تمــوز.
تت�اجــع عــن إ
الج ـراءات الـ ي
• ســلطات االحتــال تقتحــم المســجد أ
القــى المبــارك ،بعــد أن ّأمــه
عــرات آ
الالف ألداء صــاة العــر ،وأصابــت ث
ش
أكــر مــن مائــة مواطــن
بالرصــاص المطاطــي ،واالختنــاق بقنابــل الغــاز ،ف ي� الوقــت الــذي أ ّدى فيــه
آ
ت
ن
ـا� المغــرب والعشــاء داخــل ســاحات المســجد
الالف مــن المواطنـ يـ� صـ ي
أ
القــى وخارجــه ،بعــد أن أغلقــت ســلطات االحتــال أبوابــه مجــدداً ،وســط
امتــداد المواجهــات إىل أحيــاء ف ي� البلــدة القديمــة وخارجهــا ،وأصيــب فيهــا
صحافيــون ومســعفون.
الرسائيليــة» ،تصــدر حكم ـاً بإبعــاد ()37
• مــا تســمى «بالمحكمــة المركزيــة إ
مقدســياً عــن المســجد أ
القــى المبــارك ،مــدة ( )15يومـاً ،بعــد أن اعتقلــت
المعتكفــ� داخلــه ،واعتــدت عليهــم ض
ين
بالــرب
نحــو ( )120مواطنــاً مــن
المـ بـرح ،وأصيــب غالبيتهــم بجــروح مختلفــة ،ونقــل عــدد منهم إىل المشــفى
لتلقــي العــاج.
آ
• إج ـراءات ســلطات االحتــال المشــددة ،تحــول دون تمكــن عـ شـرات الالف
ـ� مــن دخــول المســجد أ
مــن المصلـ ي ن
القــى المبــارك ،حيــث أدوا الصــاة ف ي�
شــوارع القــدس.
ش
ش
ـول مدينــة القــدس إىل ثكنــة عســكرية بنــر عــرات
• ش�طــة االحتــال تحـ ّ
آ
الالف مــن عنارصهــا ف ي� المدينــة ،وبخاصــة ف ي� محيــط البلــدة القديمــة،
و� محيــط المســجد أ
ف
القــى المبــارك ،وأوقفــت المواطنـ ي ن
ـ� عنــد
وأزقتهــا ،ي
مداخــل البلــدة القديمــة ،ومنعــت الرجــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ()50
عامـاً مــن الدخــول إىل البلــدة القديمــة ،ومنهــا إىل المســجد أ
القــى المبارك.
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• ســلطات االحتــال تمنــع مواطنــات مــن مدينــة أم الفحــم ف� ض
أرا� العــام (،)48
ي
ي
أ
مــن دخــول المســجد أ
القــى المبــارك ،حيــث حاولــن الدخــول إىل المســجد القــى
مــن بــاب القطانـ ي ن
ـ� ،بعدمــا تفحصــوا بطاقاتهــن الشــخصية ،واكتشــفوا أنهــن مــن
ت
ـى نفــذ ثالثــة مــن أبنائهــا عمليــة إطــاق نــار بالقــرب مــن المســجد
عائلــة جباريــن ،الـ ي
أ
ـبوع� .ن
القــى المبــارك قبــل أسـ ي
المقــدس وســام عبــد ربــه محمــود ،مــن
• ســلطات االحتــال تعتقــل الشــاب
ي
المســجد أ
القــى المبــارك ،وتقتــاده إىل أحــد مراكــز التحقيــق والتوقيــف ف ي� المدينــة
دون معرفــة أ
الســباب.
ين
ين
المتطرفــ� ،تــؤدي طقوســاً
المســتوطن�
• مجموعــة مــن
تلموديــة عــى عتبــات بــاب أ
الســباط بصــوت مرتفــع ،وتســتكملتها
عنــد بــاب الرحمــة مــن الخــارج بحراســة قــوات االحتــال.
• ســلطات االحتــال تواصــل إغــاق بــاب المطهــرة ،أحــد أبــواب المســجد أ
القــى
المبــارك ،الــذي يف ـض ي إىل المرافــق الصحيــة ،حيــث تدعــي ش�طــة االحتــال أن ()3
ـطيني� خبــأوا ســاحاً داخــل المراحيــض ،واســتخدموه الحق ـاً ف� قتــل اثنـ ي ن
فلسـ ي ن
ـ� مــن
ي
أ
عنارصهــا خــارج بــاب الســباط.
المصل� خالل دخولهم للمســجد أ
ين
القىص
• ســلطات االحتــال تجري تفتيشــات لبعــض
المبــارك ،عــر جهــاز فحــص يــدوي لكشــف أ
الســلحة والمعــادن ،وتفتــش حقائــب
ب
ـي� .ن
الداخلـ ي ن
ـ
المقدس
ـن
ـ
م
ـد
ـ
العدي
ـات
ـ
هوي
ـز
ـ
وتحتج
ـاء،
ـ
ونس
ـال
ـ
رج
ـن
ـ
م
ـجد
ـ
المس
ـ� إىل
ي
• ســلطات االحتــال المتمركــزة عــى بوابــات المســجد
أ
القــى المبــارك ،تضــع قائمــة بأســماء وصــور مــن أســمتهم
ين
«مطلوبــ�» لتوقيفهــم واعتقالهــم بحجــة تصديهــم لالحتــال.
العمــار “ رائــد الزغـ يـر” ،بدائــرة أوقــاف
• ســلطات االحتــال تعتقــل موظــف لجنــة إ
القــدس ،مــن مــكان عملــه ف� المســجد أ
القــى المبــارك ،وتقــرر إبعــاد الطفــل
ي
ـدس (أنــس المطــور) ( )15عامـاً ،عــن مدينــة القــدس المحتلــة ،لمــدة شــهرين،
المقـ ي
ليعــد أصغــر مبعــد عــن المدينــة المقدســة ،علمـاً أن االحتــال اعتقلــه مــن أمــام بــاب
القــى أ
الســباط خــال أحــداث المســجد أ
أ
الخـ يـرة.
• أكـ ثـر مــن ( )300مســتوطن متطــرف ،يســتأنفون اقتحاماتهــم االســتفزازية ،للمســجد
أ
القــى المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة ،وينفذون جــوالت مشــبوهة ف ي� أروقته ،بحراســة
معــززة مــن قــوات االحتــال الخاصــة ،الذيــن صــوروا ح ـراس المســجد ،وهددتهــم
والبعــاد عــن المســجد ،ف� حــال لــم يبتعــدوا عــن المقتحمـ ي ن
ـ� للمســجد
باالعتقــال إ
ي
أ
القــى المبــارك.
أ
ن
ـا�) ،مــن
• ســلطات االحتـ
ـال تمنــع حــارس المســجد القــى المبــارك (ســامر القبـ ي
دخــول المســجد أ
القــى وااللتحــاق بعملــه .
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ين
الــراق( ،الحائــط
• آالف
المســتوطن� ،يســتبيحون باحــة حائــط ب
الغــر� للمســجد أ
القــى المبــارك) ،وينظمــون احتفــاالت وصلــوات
بي
وشــعائر تلموديــة ،بمناســبة مــا يســمى (التاســع مــن آب ،وفــق
العــري) أو مــا يســمى (بذكــرى خــراب الهيــكل) ،حيــث وصــل
التقويــم
ب
بمســرات متعــددة ،صاحبتهــا
المســتوطنون إىل القــدس القديمــة
ي
الــراق،
باحــة
إىل
ال
وصــو
االحتــال،
أعمــال عربــدة بحمايــة قــوات
ً
ب
كمــا دعــت مــا تســمى «بمنظمــات الهيــكل المزعــوم» ،إىل المشــاركة
الواســعة ف� اقتحامــات المســجد أ
القــى المبــارك ،للمناســبة نفســها.
ي
ين
ين
المتطرفــ� ،وأفــراد مــن جيــش االحتــال
المســتوطن�
• مجموعــات مــن
والمخابــرات ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب
المغاربــة ،ويــؤدون طقوسـاً تلموديــة بأروقتــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات
االحتــال الخاصــة.
ف
• ش�طــة االحتــال تغلــق شــوارع عــدة ي� القــدس المحتلــة تســهيال ً لوصــول
ين
ـتوطن� إىل البلــدة القديمــة ،باتجــاه حائــط الـ بـراق ،ف ي� الوقــت الــذي
المسـ
ف
ف
و� البلــدة القديمــة،
عــ ّززت فيــه انتشــارها ي� المدينــة ،خاصــة وســطها ،ف ي
ـ� المقدسـ ي ن
وشـ ّـددت مــن إجراءاتهــا بحــق المواطنـ ي ن
ـي� ي� المدينــة المقدســة.
أ
• ســلطات االحتــال تمنــع حــارس المســجد القــى المبــارك ،عبــد العزيــز
الحليــ� ،مــن دخــول أ
القــى وااللتحــاق بعملــه.
ي

مــن أبــرز االعتــداءات الرسائيليــة عــى المســجد أ
القــى المبــارك
إ
ف
تركيــب بوابــات ت
إلك�ونيــة عــى مداخلــه ،وذلــك ي�  14تمــوز عــام ، 2017
حيــث بــدأت أحداثهــا حينمــا أغلقــت ســلطات االحتــال المســجد ومداخــل
البلــدة القديمــة ومنعــت إقامــة صــاة الجمعــة ف ي� ســابقة منــذ احتــال القــدس
ن
عــام  ،1967وبعــد رفــض
شــع� ورســمي
الجــراء ،ورافقــه
فلســطي� لهــذا إ
بي
ي
ت
ائيــ� لل�اجــع عــن
عــر� وإســامي؛ اضطــرت قــوات االحتــال إ
تضامــن ب ي
الرس ي
ت
اللك�ونيــة بتاريــخ  27تمــوز 2017م ،حيــث أزالــت ســلطات االحتــال
البوابــات إ
أ
ف
ت
الــى وضعتهــا ي� مداخــل المســجد القــى
إ
الرس ي
ائيــ� البوابــات والعراقيــل ي
39

40

41

 2017/ 8/ 1م

أكــر مــن  1079مســتوطناً متطرفــاً ،يســتبيحون المســجد أ
• ث
القــى
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،بمناســبة مــا تســمى «بذكــرى خ ـراب
الهيــكل» ،حيــث كان المتطــرف «يهــودا غليك» عـراب االقتحامات للمســجد
أ
القــى المبــارك ،يشــجع المتطرفـ ي ن
ـ� عــى اقتحــام المســجد عنــد بــاب
المغاربــة ،دون أن يتمكــن هــو نفســه مــن االقتحــام ،بســبب القيــود عــى
ت
ين
ين
ويــأ� هــذا االقتحــام
ائيليــ� للمســجد،
الرس
اقتحامــات
السياســي� إ
ي
أ
ف
كخطــوة غـ يـر مســبوقة منــذ بــدء االقتحامــات للمســجد القــى ي� العــام
ـ� للمســجد أ
 ،2003حيــث يعــادل عــدد المقتحمـ ي ن
القــى ف ي� هــذا اليــوم
ين
المســتوطن� ،الذيــن يقتحمونــه خــال شــهر كامــل ليســت فيــه
عــدد
أعيــاد يهوديــة.
ين
ين
المتطرفــ� ،تخللهــا
للمســتوطن�
مســرات عربــدة اســتفزازية
•
ي
المواطنــ� وممتلكاتهــم� ،ف
ين
اقتحــام بــاب المجلــس ،واالعتــداء عــى
ي
أ
ف
و� محيــط المســجد القــى المبــارك،
البلــدة القديمــة مــن القــدس ،ي
وأصيــب بعضهــم برضــوض ،بينهــم ســيدة تــم نقلهــا إىل المشــفى.
• ســلطات االحتــال تحــول مدينــة القــدس ،وخاصــة بلدتهــا القديمــة
ومحيطهــا ،إىل ثكنــة عســكرية ،وتصعــد مــن إجراءاتهــا القمعيــة بحــق
ين
المقدســي� ،وترســل اســتدعاءات بالجملــة لشــبان ،للتحقيــق معهــم
أ
عــى خلفيــة اتهامهــم بالمشــاركة ف ي� االحتجاجــات الخـ يـرة ،كمــا أصــدرت
المواطنــ� عــن المســجد أ
ين
القــى المبــارك.
قــرارات إلبعــاد عــدد مــن
أ
• ســلطات االحتــال تمنــع عــدداً مــن حــراس المســجد القــى مــن
دخولــه ،وتواصــل منعهــا للمرابطــات مــن دخــول المســجد أ
القــى
المبــارك منــذ ث
ين
عامــ� .
أكــر مــن
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 2017/ 8/ 3م

 2017/ 8/ 4م

 2017/ 8/ 6م

• أكـ ثـر مــن ( )150مســتوطناً متطرفـاً وعنارص مــن مخابرات االحتــال ش
و�طته،
يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون
جــوالت اســتفزازية ف ي� أرجائــه ،بحراســة مشــددة من قــوات االحتــال الخاصة.
• ســلطات االحتــال تمنــع حــارس المســجد أ
القــى المبــارك،
العبــاس” ،مــن دخــول المســجد ،وااللتحــاق بعملــه ،كمــا
“مهــدي
منعــت خــال ي أ
ين
ين
والعاملــ�
الموظفــ�
اليــام الماضيــة عــدداً مــن
ف ي� المســجد مــن دخولــه ،تحــت تهديــد المالحقــات واالعتقــال.
• ســلطات االحتــال تواصــل إجراءاتها المشــددة عىل أبواب المســجد أ
القىص
ين
للمصلــ� الوافديــن للمســجد،
المبــارك ،وتحتجــز البطاقــات الشــخصية
ت
ـتوطن�ن
ـ
المس
ـن
ـ
م
اب
ـر
ـ
االق
ـن
ـ
م
اس
وخاصــة الشــبان والنســاء ،وتمنــع الحـر
ي
ت
وتج�هــم عــى االبتعــاد عنهــم لمســافة  30مــراً تقريبـاً.
خــال االقتحــام ،ب
ـدس (رامــي الفاخــوري) ،مــن
• ســلطات االحتــال تفــرج عــن الشــاب المقـ أ ي
ش
البعاد
ســكان حــارة بــاب حطــة المالصقــة للمســجد القــى المبــارك� ،ط إ
عــن البلــدة القديمــة ف� القــدس مــدة أســبوع ،وعــن المســجد أ
القــى
ي
المبــارك مــدة شــهر.
• ســلطات االحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا ف ي� مدينــة القــدس ،حيــث كثفــت
مــن انتشــارها ف ي� المدينــة المقدســة ،وبخاصــة ف ي� بلدتهــا القديمــة ،ومحيــط
المســجد أ
القــى المبــارك ،اســتعداداً لصــاة الجمعــة ،وأحدثــت حالــة
مــن عــدم االســتقرار ف� القــدس المحتلــة والمســجد أ
القــى المبــارك.
ي
النبــال” ،مــن الدخــول إىل
• ســلطات االحتــال تمنــع الحــارس “حمــزة
ي
المســجد أ
القــى المبــارك ،ت
حــى بدايــة العــام المقبــل ،كمــا أفرجــت
ت
ـدس خالــد فــوزي الباســطي ،مــن ســكان البلــدة القديمــة
فعــن الفــى المقـ ي
أ
البعــاد عــن المســجد القــى المبــارك والمكــث خــارج
ي� القــدس ،ش�ط إ
مدينــة القــدس المحتلــة مــدة شــهر كامــل.
المســتوطن� ،تقتحــم المســجد أ
ين
القــى
• مجموعــات مــن عصابــات
ف
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ي� أرجائــه،
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
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 2017/ 8/ 7م

 2017/ 8/ 8م

 2017/ 8/ 9م

 2017/ 8/ 9م

• أك�ث من ( )58مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد أ
القىص المبارك ،من
جهة باب المغاربة ،وينفذون جوالت استفزازية ف ي� أرجائه ،بحماية مشددة
من قوات االحتالل الخاصة.
• ســلطات االحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا ف ي� مدينــة القــدس ،وتمنــع
العــرات مــن فلســطين� الداخــل مــن الوصــول إىل المســجد أ
ش
القــى
ي
ي
المبــارك ،حيــث أوقفــت النــاس عنــد بوابــات البلــدة القديمــة ،ودققــت ف ي�
هوياتهــم ،وســمحت فقــط لســكان القــدس بالدخــول إىل البلــدة القديمــة
والمســجد أ
القــى المبــارك.
• أكـ ثـر مــن ( )70مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة واســتفزازية ف ي�
أرجائــه ،بحراســة معــززة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
ن
أهــال مدينــة أم
التــوال،
الثــا� عــى
• ســلطات االحتــال تمنــع ،لليــوم
ي
ي
ي
أ
ف أ ض
را� المحتلــة عــام  ،1948مــن الدخــول إىل المســجد القــى
الفحــم ي� ال ي
المبــارك والصــاة فيــه ،حيــث أوقفــت خمــس حافــات تقــل مصلـ ي ن
ـ� مــن
أم الفحــم ،ولــم تســمح لهــم بدخــول القــدس القديمــة ،وأداء الصلــوات
بالمســجد أ
القــى المبــارك ،كإج ـراء انتقامــي مــن المدينــة ومواطنيهــا.
• وفق ـاً لتقريــر النتائــج أ
الوليــة للجنــة الفنيــة الـ تـى شــكلتها دائــرة أ
الوقــاف
ي
الســامية ،لكشــف أ�ض ار العــدوان عــى المســجد أ
القــى المبــارك ،ف ي�
إ
الفـ تـرة بـ ي ن
ـ�  14إىل  27تمــوز ،أ ّكــدت فيــه أن ش�طــة االحتالل أتلفــت محتويات
أقســام ف� المســجد أ
القــى المبــارك ،وأوضحــت أن المســجد تعــرض
ي
لحملــة تفتيــش وعبــث بممتلكاتــه ،ف ي� معظــم جنباتــه ودوائــره ومصلياتــه،
تكســر ش
عــرات أقفــال الغــرف والخزائــن المغلقــة ،ولــم يظهــر
وكذلــك
ي
أ
وجــود نواقــص أو مفقــودات مــن المانــات والموجــودات والمعروضات ذات
القيمــة التاريخيــة ،رغــم التخريــب والعبــث.
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 2017/ 8/ 10م

 2017/ 8/ 13م

 2017/ 8/ 14م

المتطرفــ� ،تقتحــم المســجد أ
ين
ين
القــى
المســتوطن�
• مجموعــات مــن
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ فيه جــوالت اســتفزازية ،وتســتمع
شل�وحــات إرشــادية حــول (الهيــكل المزعــوم) ،وشــملت الجــوالت المنطقــة
ن
ش
المــروا� ،ومنطقــة بــاب الرحمــة ،وبعضهــم
ال�قيــة ،وفــوق المصــى
ي
ف
هســت�ية ي� بــاب
كانــوا حفــاة ،وقامــوا باالنبطــاح أرضــاً ،وأدوا حــركات
ي
المدرســة التنكزيــة ،قبــل أن تنســحب مــن بــاب السلســلة.
• نحــو ( )84مســتوطناً متطرفـاً ،وعنــارص مــن مخابـرات االحتــال ،يقتحمــون
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينظمــون جــوالت
اســتفزازية ف� أرجائــه ،مــع ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى المنطقــة الجنوبيــة ش
ال�قيــة ،وذلــك
ي
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• ســلطات االحتــال تواصــل إجراءاتهــا المشــددة عــى أبــواب المســجد
أ
القــى المبــارك ،واحتجــزت بعــض البطاقــات الشــخصية ،وفتشــت حقائب
ن
ن
ـطي� المحتــل.
المصلـ يـ� الذيــن توافــدوا مــن القــدس والداخــل الفلسـ ي
• الحاخــام اليهــودي المتطــرف (يهــودا غليــك) ،يعتصــم ف ي� ســاحة بــاب
الســباط ،أحــد أبــواب المســجد أ
أ
القــى المبــارك ،وقــرر نقــل مكتبــه ليــوم
واحــد إىل هنــاك ،احتجاجـاً عــى اســتمرار منــع أعضــاء «الكنيســت» والــوزراء
مــن اقتحــام المســجد أ
القــى المبــارك ،وذلــك بحراســة مشــددة مــن قوات
االحتــال الخاصــة.
أ
ن
ن
المتطرفــ� ،تقتحــم المســجد القــى
المســتوطن�
• مجموعــات مــن
ي
ي
ف
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت مشــبوهة ي� أرجائــه،
وســط حمايــة معــززة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
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 2017/ 8/ 15م

• نحو ( )119مســتوطناً متطرفاً يقتحمون المســجد أ
القــى المبارك ،من جهة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة واســتفزازية ف ي� باحاتــه وأرجائــه.
• ســلطات االحتــال تمــدد منــع رئيــس لجنــة الحريــات المنبثقــة عــن لجنــة
المتابعــة( ،الشــيخ كمــال خطيــب) ،مــن دخــول مدينــة القــدس والمســجد
القــى المبــارك ،حـ تـى نهايــة شت�يــن أ
أ
الول المقبــل ،حيــث دأبــت ســلطات
االحتــال منــذ  3ســنوات عــى تســليم (الشــيخ خطيــب) أوامــر بالمنــع مــن
الدخــول إىل القــدس والمســجد أ
القــى كل  3أشــهر.

 2017/ 8/ 16م

• ســلطات االحتــال تواصــل منــع دخــول ســكان أم الفحــم ،وكذلــك
ابطــ� والمرابطــات ،إىل المســجد أ
المر ي ن
القــى المبــارك ،وتعرقــل دخــول
ت
ـى ســادت
الشــبان ،وتفتــش عـ ضـدداً منهــم ،اســتمراراً للإجـراءات المشــددة الـ ي
المــا� ،بحراســة مشــددة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
خــال الشــهر
ي
• نحــو ( )92مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
ف
جهــة بــاب المغاربــة ،وينظمــون جــوالت اســتفزازية ي� أروقتــه ،ويتلقــون
ش�وحــات حــول «الهيــكل المزعــوم ومعالمــه» ،مــن مرشــدي مــا تســمى
«بجماعــة بنــاة الهيــكل».
• نحــو ( )100مســتوطن متطــرف يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� أروقتــه وباحاتــه،
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.

 2017/ 8/ 18م

• ســلطات االحتــال تطلــق رساح الناشــطة والصحفيــة صابريــن ديــاب مــن
ن
الفلســطي� المحتــل عــام الـــ ( ،)48بكفالــة ،ش
الداخــل
البعــاد
وبــرط إ
ي
أ
عــن البلــدة القديمــة بمدينــة القــدس ،والمســجد القــى المبــارك مــدة
ين
أســبوع� .
• مخابـرات االحتــال تسـ
ـى ،أحد أئمة مســاجد
ـتدعي الشــيخ نــور الديــن الرجـ ب ي
ف
القــدس ،للتحقيــق معــه ،ي� مركــز التوقيــف والتحقيــق «المســكوبية» ،وذلك
للمــرة الثالثــة خــال شــهر واحد.

 2017/ 8/ 17م

 2017/ 8/ 20م
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 2017/ 8/ 22م

 2017/ 8/ 23م

 2017/ 8/ 24م

• نحــو ( )100مســتوطن متطــرف يقتحمــون المســجد أ
القىص المبــارك ،من جهة
بــاب المغاربــة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة ،الذيــن منعــوا
إدخــال الكتــب المقــررة للمــدارس الكائنــة داخــل المســجد أ
القــى المبــارك،
للعــام الثالــث عــى التــوال ،بحجــة صــدوره مــن وزارة ت
ال�بيــة والتعليــم
ي
العــال الفلســطينية ،كمــا نفــذوا جــوالت اســتفزازية ف ي� أروقتــه وباحاتــه.
ي
وفقــاً لتقريــر أعدتــه مؤسســة القــدس الدوليــة ،عــن المســجد أ
القــى
•
المبــارك ،أفــاد أن أركان المســجد أ
القــى أصبحــت مهــددة بعــد أن بلــغ عــدد
الحفريــات أ
والنفــاق أســفله ( )64حفريــة ونفقـاً ،تتــوزع عــى جهــات المســجد
أ
أ
ف
ت
ـى وصلــت عــدد الحفريــات فيهــا
القــى الربــع ،أنصفهــا ي� جهتــه الغربيــة ،الـ ي
إىل  32حفريــة ،المــر الــذي يهــدد المســجد باالنهيــار.

• نحــو ( )136مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،ويــؤدي فيــه ثالثــة مــن غــاة المتطرفـ ي ن
ـ� ،بقيــادة «يهــودا
أ
غليــك» طقوس ـاً تلموديــة مــن جهــة بــاب القطانـ ي ن
ـ� ،أمــام المســجد القــى
المبــارك ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• مــا يســمى «برئيــس حكومــة االحتــال» ،يقــرر الســماح ألعضــاء «الكنيســت»
القــى المبــارك ،أ
باقتحــام المســجد أ
الســبوع القــادم ،لمــدة يــوم واحــد،
كإجـراء ف ي� إطــار مــا يســمى بخطــة «بايلــوت» لفحــص إمكانيــة اســتئناف دخــول
أعضــاء «الكنيســت» اليهــود ،والعــودة مجــدداً القتحــام المســجد أ
القــى
المبــارك.
أ
• نحــو ( )78مســتوطناً متطرفـاً يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة
ال�طــة حـراس المســجد أ
بــاب المغاربــة ،حيــث أرغمــت ش
القــى عــى االبتعــاد
أ
ـتوطن� المقتحمـ ي ن
عــن محيــط المسـ ي ن
ـ� للمســجد القــى ،وشــددت عــى عــدم
مرافقتهــم ،ومراقبــة تحركاتهــم االســتفزازية ،ومــن بينهــا محاولــة أدائهــم
وغ�هــا.
صلــوات تلموديــة ي
ال�عيــة ف� المســجد أ
• ش�طــة االحتــال تمنــع طــاب المدرســة ش
القــى
ي
المبــارك ،مــن دخــول المســجد ،وتواصــل رفضهــا إدخــال كتــب المنهــاج
ال�عــي أ
ن
الفلســطي� ،وتعتقــل مديــر التعليــم ش
بالوقــاف (الدكتــور ناجــح
ي
ت
ن
ـى بداخلهــا الكتب
بكـ يـرات) ،و(المــدرس روبـ يـ� محيســن) ،واحتجزت الســيارة الـ ي
أ
ن
ش
فغــا�)،
المدرســية ،كمــا احتجــزت هويــة مديــر المدرســة ال�عيــة (نــادر ال
ي
وأبلغتــه بتحويلــه لمركــز ش�طــة «القشــلة» ف ي� بــاب الخليــل بالقــدس القديمــة.
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 2017/ 8/ 25م

• وفقـاً لمــا شن�تــه صحــف بع�يــة :ش�طــة االحتــال تبــدأ يــوم الثالثــاء القــادم
بتنفيــذ ق ـرار رئيــس مــا يســمى بحكومــة االحتــال ،برفــع الحظــر عــن أعضــاء
«الكنيســت» ،والســماح لهــم باقتحــام المســجد أ
القــى المبــارك.
أ
ـ� ف ي� حكومــة االحتــال« ،جلعــاد أردان» ،يعلــن
• مــا يسـ
ـمى بوزيــر ال شمــن الداخـ ي
ف
ق ـراراً بنـ شـر (� )1250طي ـاً إضافي ـاً ي� مدينــة القــدس المحتلــة ،وتثبيــت آالف
الكامـ يـرات الذكيــة ف ي� أنحــاء المدينــة ،بمــا ف ي� ذلــك القــدس القديمــة.
أ
ـ�« ،جلعــاد
• وفق ـاً لمصــادر إعالميــة بع�يــة :مــا يســمى بوزيــر المــن نالداخـ ي
ـتيطا� يهــودي جديــد،
أردان» ،يســعى إليجــاد «حلــول أمنيــة» لبنــاء حــي اسـ
حــي رأس العامــود ببلــدة ســلوان جنــوب يالمســجد أ
القــى
بالقــرب مــن
المبــارك ،وتتضمــن الخطــة بنــاء مئــات الوحــدات الســكنية االســتيطانية.
• ش�طــة االحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا ف ي� مدينــة القــدس ،وتعلــن عــن
وتوفــر الحمايــة
اســتعدادات واســعة تجريهــا إلســناد أعضــاء «الكنيســت»،
ي
لهــم خــال اقتحامهــم المخطــط لــه للمســجد أ
القــى المبــارك ،بموجــب
القــرار الصــادر ممــن يســمى بـ«رئيــس حكومــة االحتــال».
ـ� ،المســجد أ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
• اقتحــام العـ شـرات مــن المسـ ي ن
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،بحراســة مشــددة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
• وفقـاً لتقريــر هيئــة شــؤون أ
الرسى والمحرريــن الفلســطينية :ســلطات االحتالل
ـي� عــن البلــدة القديمــة والمســجد أ
أبعــدت مئــات المقدسـ ي ن
القــى المبــارك،
أ
حيــث أبعــدت منذ اندالع هبة المســجد القىص المبارك بتاريــخ 2017 /7/ 14م،
خمســة مواطنـ ي ن
ـ� إىل خــارج مدينــة القــدس ،والمئــات أبعدتهــم عــن أبــواب
المســجد أ
القــى المبــارك والبلــدة القديمــة.

 2017/ 8/ 29م

وشــول معلــم» ،برفقــة
• عضــوا الكنيســت المتطرفــان «يهــودا غليــك
ي
مجموعــة مــن غــاة المتطرفـ ي ن
ـ� والحاخامــات اليهــود ،يقتحمــون المســجد
أ
القــى المبــارك ،ف ي� طليعــة أعضــاء الكنيســت الذيــن ســمحت لهــم
ســلطات االحتــال باقتحــام المســجد ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وســط
أجــواء شــديدة التوتــر ،وإجــراءات أمنيــة
مشــددة .أ
• تز
القــى المبــارك ،نحــو
ـجد
ـ
للمس
بال�امــن مــع اقتحــام أعضــاء الكنيســت
أ
ن
ن
متطرفــ� يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن
مســتوطن�
()106
ي
ي
ش
جهــة بــاب المغاربــة ،بحراســة مشــددة مــن أ�طــة االحتــال الخاصــة.
االبتعــاد
• ســلطات االحتــال تجـ بـر حـراس المســجد القــى المبــارك ،عــى
ـجد أ
ـتوطن� المقتحمـ ي ن
ين
القــى
ـ� للمسـ
مســافة كبـ يـرة عــن مجموعــات المسـ
برفقــة المتطــرف (غليــك).

 2017/ 8/ 27م

 2017/ 8/ 28م
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 2017/ 8/ 30م

 2017/ 9/ 6م

 2017/ 9/ 8م

2017/ 9/ 9م

2017/ 9/ 10م

ـي� عــن المســجد أ
ـاب� مقدسـ ي ن
• ش�طــة االحتــال تبعــد شـ ي ن
القــى المبــارك،
ن
القطانــ� داخــل البلــدة
مــدة ( 15يومــاً) ،بعــد اعتقالهمــا مــن ســوق
ي
القديمــة ،وإطــاق رساحهمــا.
المتطرفــ� ،يقتحمــون المســجد أ
ين
ين
ش
القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
•
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة
ف ي� أرجائــه ،ويتلقــون ش�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم مــكان المســجد
أ
القــى المبــارك ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
• ســلطات االحتــال تعتــدي عــى أحــد ح ـراس المســجد أ
القــى المبــارك،
ومجموعــة مــن الســياح أ
التــراك ،برشــهم بغــاز الفلفــل ،بعــد أن رفعــت
أ
ف
ن
ـطي� لتتصــور معــه ي� باحــات المســجد القىص
ســائحة تركيــة العلــم الفلسـ ي
المبــارك.
• مــا تســمى بـ«محكمــة صلــح االحتــال» تصــدر قـراراً يقـض ي بإغــاق مكتــب
دائــرة أوقــاف القــدس داخــل ســاحات المســجد أ
القــى المبــارك.
• نحــو ( )98مســتوطناً متطرف ـاً ،و( )20طالب ـاً يهودي ـاً ،يقتحمــون المســجد
أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية
ومشــبوهة ف ي� أرجائــه ،ويتلقــون ش�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم مــكان
المســجد أ
القــى المبــارك ،بحراســة مشــددة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
ين
الفلســطيني� إىل
• ش�طــة االحتــال تفــرض قيــوداً مشــددة عــى دخــول
المســجد أ
القــى المبــارك ،حيث اســتنفرت بســاحاته وعنــد بواباتــه وتخومه.
غــر�
«الرس
• ش�طــة االحتــال تتقــدم بطلــب لمحكمــة الصلــح إ
ائيليــة» ب ي
ف
القــدس ،بإصــدار أمــر يقــض بإغــاق ن
مبــى «بــاب الرحمــة» ي� المســجد
أ
ـا�ي ،حيــث كان يســتخدم مقـراً للجنــة الـ تـراث �ف
ئ
القــى المبــارك بشــكل نهـ ي
ي
ت
ـى ال تســمح
العــام ( ،)2003لكنــه يتبــع حالي ـاً دائــرة أوقأــاف القــدس ،الـ ي
للجمعيــات بالعمــل مــن داخــل المســجد القــى المبــارك.
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2017/ 9/ 11م

2017/ 9/ 12م

2017/ 9/ 13م

المتطرفــ� ،يقتحمــون المســجد أ
ين
ين
ش
القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
•
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة
ف ي� أرجائــه ،ويتلقــون ش�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم مــكان المســجد
أ
القــى المبــارك.
• ســلطات االحتــال تقــرر إبعــاد عامــل العمــار بالمســجد أ
القــى المبــارك،
إ
أ
(أنــس الدبــاغ) ،عــن مــكان عملــه ف ي� المســجد القــى مــدة ( )15يومـاً.
• ســلطات االحتــال تصــدر قــراراً بإبعــاد ي ن
أمــ� رس حركــة فتــح –إقليــم
القــدس( ،شــادي المطــور) ،عــن المســجد أ
القــى المبــارك مــدة ( )6أشــهر،
بعــد أن اســتدعته مخاب ـرات االحتــال للتحقيــق معــه ،بعــد اعتقالــه للمــرة
ين
أهــال مدينــة القــدس وتجارهــا،
يومــ� ،بتهمــة مســاعدة
الثانيــة خــال
ي
ف
وتعزيــز وجــود حركــة فتــح ي� العاصمــة المحتلــة ،بحراســة مشــددة مــن
ش�طــة االحتــال الخاصــة.
العمــار التابعــة لدائــرة
• قــوات االحتــال الخاصــة تعتقــل موظــف لجنــة إ
ن
العنــا�) ،مــن مــكان عملــه داخــل المســجد
أوقــاف القــدس( ،محمــود
ي
أ
القــى المبــارك ،واقتادتــه إىل أحــد مراكــز االعتقــال والتحقيــق ،التابعــة
لهــا ف ي� المدينــة المقدســة ،وتمــت عمليــة االعتقــال مــن بــاب المغاربــة وســط
ين
المســتوطن� ،وبحراســة مشــددة مــن قــوات
اقتحامــات لمجموعــات مــن
االحتــال.
• نحــو ( )90مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ف ي� أرجــاء
المســجد ،ويتلقــون ش�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم مــكان المســجد
أ
القــى المبــارك ،بحراســة مشــددة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
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2017/ 9/ 15م

2017/ 9/ 17م

2017/ 9/ 18م

• محكمــة االحتــال تفــرج عــن (الشــيخ عبــد اللــه علقــم) ،منســق الحملــة
الشــعبية لنــرة القــدس العربيــة ،ش
البعــاد عــن حــي
بــروط منهــا :إ
الشــيخ ج ـراح والمســجد أ
القــى المبــارك مــدة ( )30يوم ـاً ،ومنعــه مــن
تنظيــم فعاليــات أو نشــاطات ف ي� القــدس مــدة ()60يومـاً ،وبكفالــة ماليــة
قدرهــا ( )20ألــف شــيكل.
ـ� ،يقتحمــون المســجد أ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
ين
القــى
• العـ شـرات مــن المسـ
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية
ومشــبوهة ف ي� أرجائــه ،ويتلقــون ش�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم مــكان
المســجد أ
القــى المبــارك ،بحراســة مشــددة مــن ش�طــة االحتــال
الخاصــة.
• جماعــات اســتيطانية متطرفــة تدعــو أنصارهــا إىل تكثيــف االقتحامــات
إىل ســاحات المســجد أ
القــى المبــارك ،تمهيــداً ألعيــاد ومواســم يهوديــة
قادمــة ،ف ي� الوقــت الــذي وضعــت فيــه قــوات االحتــال نفســها ف ي� حالــة
ين
ين
المســتوطن� والجماعــات اليهوديــة
لتأمــ� اســتباحة
تأهــب قصــوى،
للمســجد أ
القــى.
المتطرفــ� يقتحمــون المســجد أ
ين
ين
ش
القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
•
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربة ،وينفــذون جوالت اســتفزازية مشــبوهة
ف ي� أرجائــه ،ويتلقــون ش�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم مــكان المســجد
أ
القــى المبــارك ،بحراســة مشــددة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
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2017 /9 /19م

• ســلطات االحتالل شت�ع تب�كيب ونصب أبراج للمراقبة ف ي� منطقة باب العامود
(أحــد أشــهر أبــواب القــدس القديمــة) ،وذلــك بعــد يومـ ي ن
ـ� مــن إجـراء تدريب
أمـ نـى ف� المنطقــة بمشــاركة عنارص مــن مخابـرات االحتالل ،وجنــوده ش
و�طته.
ي ي
ـ�” يــرد عــى االلتمــاس الــذي كان قــد
ـ
ائي
رس
ال
ـام
ـ
الع
ـي
ـ
“بالمدع
ـمى
ـ
يس
• مــا
إ
ي
تقــدم بــه عضــو الكنيســت المتطــرف “يهــودا غليــك” ،إىل المحكمــة العليــا
لالحتــال “ ،للغــاء حظــر اقتحــام المســجد أ
القــى” ،بــأن توجهـاً لتحديــد
إ
أ
مواعيــد إضافيــة لعضــاء الكنيســت ،تســمح لهــم بالوصــول إىل ســاحات
المســجد أ
القــى.
المغــر�) ش�يطــة عــدم
• ســلطات االحتــال تفــرج عــن (الشــيخ خالــد
بي
دخــول المســجد أ
القــى المبــارك مــدة ( )15يومــاً ،وســبق أن اعتقلتــه
بســبب محا�ض اتــه ونشــاطاته داخــل المســجد أ
القــى المبــارك.
آ
الرسائيليــة” ،برفقــة ضابــط
• اقتحــام موظــف ممــا تســمى “بســلطة الثــار إ
ـروا� ف� المســجد أ
ن
القــى المبــارك ،وأجريــا جولــة
عســكري ،المصــى المـ ي ي
استكشــافية مشــبوهة واســتفزازية ف ي� أرجائــه.
المتطرفــ� ،يقتحمــون المســجد أ
ين
ين
ش
القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
•
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة
ف ي� أرجــاء المســجد ،ويتلقــون ش�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم مــكان
المســجد أ
القــى المبــارك ،بحراســة مشــددة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
• مــا يســمى “بائتــاف منظمــات الهيــكل المزعــوم” ،يواصــل دعواتــه ألنصــاره
للمشــاركة الواســعة ف� اقتحامــات مكثفــة للمســجد أ
القــى المبــارك ،خــال
ي
فـ تـرة أ
العيــاد اليهوديــة.
ين
الفلســطيني�،
• ســلطات االحتــال تواصــل إجراءاتهــا القمعيــة بحــق
الج�يــة ،والحبــس،
بالبعــاد ،إ
وشــملت :إصــدار أحــكام إ
والقامــة ب
ف
ن
ـي� ،بدعــوى مشــاركتهم ي� النشــاطات
والغرامــات ،بحــق عــدد مــن المقدسـ ي
الرافضــة لتهويــد المســجد أ
القــى المبــارك.
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2017/ 9/ 20م

2017/ 9/ 21م

2017/ 9/ 22م

• (  )200مســتوطن متطــرف ،بلبــاس عســكري ،وزي تلمــودي ،يقتحمــون
المســجد أ
القــى المبــارك ،بمناســبة مــا يســمى “بعيــد رأس الســنة
الع�يــة” ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،بحراســة مشــددة مــن ش�طــة االحتــال
ب
ف
و� ســاحاته ،ونفــذ
الخاصــة ،الذيــن تواجــدوا عــى بوابــات
المســجد ،ي
ف
ش
المقتحمــون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ي� أرجائــه ،وتلقــوا �وحــات
حــول الهيــكل المزعــوم مــكان المســجد أ
القــى المبــارك.
ين
المســلم� الذيــن
• ش�طــة االحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا عــى الشــبان
وصلــوا إىل المســجد أ
القــى المبــارك ألداء الصــاة ،وحاولــت منــع طــاب
المــدارس ف ي� المســجد مــن الوصــول إىل مقاعدهــم الدراســية ،دون أســباب،
ـا� ،لــوال تدخــل إدارة أ
ئ
الوقــاف ،ف ي� وقــت كثفــت فيــه ســلطات
وبشــكل انتقـ ي
ف
االحتــال مــن تواجدهــا ي� مدينــة القــدس المحتلــة ،وانتـ شـر المئــات مــن
ف
ش
و� أزقتهــا.
عنــارص ال�طــة بشــكل خــاص عــى بوابــات أالبلــدة القديمــة ،ي
• جماعــات يهوديــة متطرفــة تجــدد دعواتهــا لنصارهــا مــن المسـ ي ن
ـتوطن� ،إىل
القــى المبــارك ،مــع بــدء موســم أ
تكثيــف اقتحاماتهــم للمســجد أ
العيــاد
اليهوديــة.
أ
ين
ين
ش
المتطرفــ� يقتحمــون المســجد القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
•
أ
المبــارك ،بمناســبة بــدء موســم العيــاد اليهوديــة ،مــن جهــة بــاب المغاربة،
وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ف ي� أرجــاء المســجد ،ويتلقــون
ش�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم مــكان المســجد أ
القــى المبارك ،بحراســة
مشــددة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
• ســلطات االحتــال تمــارس أســاليب إذالل بحــق المرابطــات ف ي� المســجد
أ
القــى المبــارك ،باعتقالهــن بذرائــع وحجــج واهيــة ،حيــث اعتقلــت
ن
حلــوا� ،وخديجــة
ســلطات االحتــال كل مــن (ســحر النتشــة ،وهنــادي
ي
أ
خويــص) قبــل أيــام ،بعــد دورهــن الريــادي ف ي� حمايــة المســجد القــى
ف
ن
ن
ن
ـا� المرابطــة
المبــارك والوقــوف ي� وجــه المقتحمـ يـ� المتطرفـ يـ� ،حيــث تعـ ي
خديجــة خويــص مــن ظــروف اعتقــال مهينــة وصعبــة داخــل زنزانــة ضيقــة،
تســيل فيهــا الميــاه العادمــة ،مــا يمنعهــا مــن الصــاة والســجود ف ي� الزنزانــة،
وتضطــر للصــاة وهــي واقفــة ،كمــا صــادرت إدارة ســجن الرملــة جلبابهــا
ومنديلهــا.
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• ( )89مســتوطناً متطرفــاً ،وعنــارص مــن جيــش االحتــال ومخابراتــه يقتحمــون
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية
ومشــبوهة ف ي� أرجائــه ،ويتلقــون ش�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم مــكان المســجد
أ
القــى المبــارك ،بحراســة معــززة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.

 2017/ 9/ 25م

• نحــو ( )116مســتوطناً متطرف ـاً ،وعنــارص مــن جيــش االحتــال ومخابراتــه،
يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون
ف
سلســلة جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة � جنوبــه ش
و�قــه ،وخرجــوا مــن بــاب
ي
السلســلة ،بحراســة مشــددة ومعــززة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
ين
الفلســطيني� إىل
• ســلطات االحتــال تفــرض قيــوداً مشــددة عــى دخــول
المســجد أ
القــى المبــارك ،وتغلــق الطــرق المؤديــة إىل المدينــة المقدســة
مــن الجهــة الغربيــة ،ف ي� الوقــت الــذي يتوافــد فيــه اليهــود لالحتفــال بمــا
يســمى بعيــد (الغف ـران اليهــودي) ،إىل ســاحة الـ بـراق.
• ( )90مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون سلســلة جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ف ي� أرجــاء
المســجد المبــارك ،بحراســة مشــددة ومعــززة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
• ســلطات االحتــال تبعــد المعلمــة والداعيــة المقدســية ،شــيحة بكـ يـرات،
عــن المســجد أ
القــى المبــارك ،مــدة شــهر.
• نحــو ( )162مســتوطناً متطرفـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون سلســلة جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ف ي�
أرجائــه ،بحراســة مشــددة ومعــززة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
أ ن
مــى وانتشــارها العســكري
ف• ســلطات االحتــال تعــزز مــن فوجودهــا ال ي
ي� القــدس المحتلــة ،وتحديــداً ي� القــدس القديمــة ،تزامنــاً مــع مــا
يســمى “بيــوم الغفــران اليهــودي” ،وتفــرض قيــوداً مشــددة عــى دخــول
ين
الفلســطيني� ف ي� القــدس القديمــة.
المقدســيت�ن
ن
ابطتــ�
بالفــراج عــن المر
• محكمــة االحتــال تصــدر قــراراً إ
ي
ي
ن
ن
ش
ـوا�)� ،يطــة الحبــس المــر يزل مــدة ()14
(خديجــة خويــص ،وهنــادي حلـ ي
يوم ـاً لــكل منهمــا ،وغرامــة ماليــة بقيمــة ( )5آالف شــيكل ،وإبعادهمــا عــن
المســجد أ
القــى المبــارك مــدة شــهر ،إضافــة إىل منعهمــا مــن الســفر
خــارج البــاد مــدة ( )180يوم ـاً ،ومــن الدخــول إىل مناطــق الضفــة الغربيــة
المحتلــة مــدة ( )180يومــاً.

 2017/ 9/ 27م

 2017/ 9/ 28م
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 2017/ 10/ 1م

 2017/ 10/ 2م

 2017/ 10/ 3م

 2017/ 10/ 4م

المتطرفــ� ،تقتحــم المســجد أ
ين
ين
القــى
المســتوطن�
• مجموعــة مــن
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ سلســلة جــوالت اســتفزازية
ين
المتطرفــ� قــد ألقــى
ومشــبوهة ف ي� أرجــاء المســجد المبــارك ،وكان أحــد
بنفســه عــى أ
ين
المقتحمــ�
الرض عنــد بــاب الرحمــة ،كمــا كان أغلــب
حفــاة أ
ين
المتدينــ� ،وأدوا طقوســاً ورقصــات اســتفزازية
القــدام وبلبــاس
ف� أثنــاء خروجهــم مــن المســجد أ
القــى أمــام بــاب السلســلة،
ي
وذلــك بحراســة مشــددة ومعــززة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
أ ن
• ســلطات االحتــال تعــزز
مــى ،وانتشــارها العســكري ف ي�
مــن وجودهــا ال ي
ف
ً
القــدس المحتلــة ،وتحديــدا ي� القــدس القديمــة.
ين
• دعــوات جماعــات يهوديــة متطرفــة ألنصارهــا مــن المسـ ي ن
المتطرف�،
ـتوطن�
القــى المبــارك ،بمناســبة أ
بتكثيــف اقتحامــات المســجد أ
العيــاد اليهودية.
أ
• ( )90مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون سلســلة جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ف ي� أرجائــه،
ويحاولــون أداء طقــوس تلموديــة ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة ،بحراســة مشــددة
مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
• ســلطات االحتــال تقــرر منــع أطفــال القــدس مــن اللعــب بالكــرة ،ف ي�
ســاحات المســجد أ
القــى المبــارك ،وذلــك ف ي� أعقــاب التمــاس منظمــات
يهوديــة متطرفــة ،إىل محكمــة االحتــال العليــا ،اشــتكت فيــه مــن لعــب
المســلم� بالكــرة ف� باحــات المســجد أ
ين
القــى.
أطفــال القــدس
ي
المتطرفــ� ،يقتحمــون المســجد أ
ين
ين
ش
القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
•
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون سلســلة جــوالت اســتفزازية
ومشــبوهة ف ي� أرجــاء المســجد المبــارك ،بحراســة مشــددة مــن ش�طــة
االحتــال الخاصــة.
• مــا تســمى “بمنظمــات الهيــكل المزعــوم” تجــدد دعواتهــا ألنصارهــا مــن
ـ� ،بتكثيــف اقتحامــات المســجد أ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
ين
القــى المبــارك،
المسـ
أ
بمناســبة العيــاد اليهوديــة.

55

 2017/ 10/ 5م

 2017/ 10/ 8م

 2017/ 10/ 9م

ين
ين
ين
اليمــ� اليهــودي
المتطرفــ� ،وأقطــاب
المســتوطن�
• مجموعــات مــن
ف
مســرة عربــدة اســتفزازية ،ي� البلــدة القديمــة مــن
المتطــرف ،تنظــم
ي
ـ� المف ـض إىل المســجد أ
القــدس ،باتجــاه ســوق القطانـ ي ن
القــى المبــارك،
شي
وســط تواجــد مكثــف لقــوات كبـ يـرة مــن ال�طــة وحـراس الحــدود والقــوات
الخاصــة ،الـ ت
ـى طلبــت مــن تجــار الســوق عــدم فتــح محالهــم التجاريــة،
ي
ين
بالمســتوطن� .
تحســباً مــن االحتــكاك
ً
• ( )90مســتوطناً متطرفــا ،ورجــال أمــن وأفــراد مــن جيــش االحتــال
يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون
سلســلة جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ف ي� أرجائــه ،بحراســة مشــددة مــن
ش�طــة االحتــال الخاصــة.
المتطرفــ� ،يقتحمــون المســجد أ
ين
ين
القــى
المســتوطن�
• المئــات مــن
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون سلســلة جــوالت اســتفزازية
ومشــبوهة ف� أرجائــه ،وأدى العـ شـرات مــن المتطرفـ ي ن
ـ� الطقــوس التلموديــة،
القــدام ،إضافــة إىل االنبطــاح عــى أ
وكانــوا حفـ يـاة أ
الرض ،والبعــض قــام
ت
ش
بتمزيــق
ـى كانــت تحرســهم.
مالبســه عــى م ـرأى ن�طــة االحتــال الـ ي
أ
• توافــد آ
ف
ـ� ي� تــل
ـ
مري
ال
ـف�
ـ
الس
ـم
ـ
فيه
ـن
ـ
بم
ـود،
ـ
اليه
ـ�
ـ
المتدين
ـن
ـ
م
الف
ال
ي
ي
ي
أبيــب ،دافيــد فريدمــان ،إىل حائــط الـ بـراق ،الــذي يســميه اليهــود “حائــط
المبــى” ،وأدى المســتوطن المتطــرف وع ـراب اقتحامــات المســجد أ
القــى
المبــارك( ،يهــودا غليــك) ،طقوســاً دينيــة بالقــرب مــن البوابــة الخارجيــة
لبــاب القطّانـ ي ن
ـ� ،بحراســة عنــارص مــن ش�طــة االحتــال.
أ
ـ� لــدى حكومــة االحتــال( ،جلعــاد أردان)،
• مــا يســمى بوزيــر المــن الداخـ ي
العــر� د .أحمــد
الطيــى ،لدخولــه
يقــدم شــكوى ضــد عضــو الكنيســت
بي
بي
المســجد أ
القــى المبــارك ،خــال االعتصامــات عــى بواباتــه ،ف ي� أعقــاب
أ
ال ت
لك�ونيــة ،عــى مداخــل المســجد القــى المبــارك.
وضــع البوابــات إ
• ث
أكــر مــن ( )460مســتوطناً متطرفــاً ،ورجــال أمــن وأفــراد مــن جيــش
أ
االحتــال ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة،
وينفــذون سلســلة جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ف ي� أرجائــه ،ويــؤدون طقوسـاً
دينيــة تلموديــة باللبــاس التلمــودي التقليــدي ،خاصــة
ف
ت
ش
ال� كانت تؤمن
ي� منطقة باب الرحمة ،دون أن تحرك �طة االحتالل ي
الحراسة لهم ساكناً.
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 2017/ 10/ 10م

 2017/ 10/ 11م

 2017/ 10/ 12م

 2017/ 10/ 15م

ـوال ،أكـ ثـر مــن ( )300مســتوطن متطــرف ،بلباســهم
• لليــوم الثالــث عــى التـ ي
يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
التلمــودي التقليــدي،
ف
بــاب المغاربــة ،وينفــذون سلســلة جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ي� أرجائــه،
ويــؤدون فيــه طقوسـاً وشــعائر تلموديــة ،بمناســبة مــا يســمى (بعيــد العــرش
اليهــودي) ،بحراســة مشــددة ومعــززة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
• مــا تســمى “بمنظمــات الهيــكل المزعــوم” تواصــل دعواتهــا ألنصارهــا مــن
ـ� ،بتكثيــف اقتحامــات المســجد أ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
ين
القــى المبــارك،
المسـ
أ
بمناســبة العيــاد اليهوديــة.
• لليــوم الرابــع عــى التــوال ،ث
أكــر مــن ( )600مســتوطن متطــرف،
ي
أ
بلباســهم التلمــودي التقليــدي ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون سلســلة جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة
ف ي� أرجائه،ويــؤدون فيــه طقوســاً وشــعائر تلموديــة ،بمناســبة مــا يســمى
(بعيــد العــرش اليهــودي) ،بحراســة مشــددة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
• ســلطات االحتــال تمنــع دخــول طلبــة مــدارس مقدســية ،إىل المســجد
أ
القــى المبــارك ،بحجــة وضــع علــم فلسـ ي ن
ـط� عــى مالبســهم الكشــفية.
ـوال ،أكـ ثـر مــن ( )90مســتوطناً متطرفـاً ،بلباســهم
• لليــوم الخامــس عــى التـ ي
أ
التلمــودي التقليــدي ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب
المغاربــة ،بحجــة مــا يســمى “بعيــد العــرش” اليهــودي ،وينفــذون سلســلة
جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ف ي� أرجائــه ،وســط محــاوالت متكــررة ألداء
طقــوس وشــعائر تلموديــة ،بحراســة مشــددة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
المتطرفــ� ،تقتحــم المســجد أ
ين
ين
القــى
المســتوطن�
• مجموعــة مــن
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ سلســلة جــوالت اســتفزازية
ومشــبوهة ف ي� أرجائــه ،وســط محــاوالت متكــررة ألداء طقــوس وشــعائر
تلموديــة ،بحراســة مشــددة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
• ســلطات االحتــال تواصــل فــرض إجراءاتهــا المشــددة ف ي� مدينــة القــدس،
ت
ـى كانــت فرضتها عشــية
خاصــة وســط المدينــة ،ومحيــط بلدتهــا القديمــة ،الـ ي
أ
ين
ـتوطن� بالتدفــق إىل البلــدة القديمــة
العيــاد اليهوديــة ،يك يســمحوا للمسـ
باتجــاه حائــط الـ بـراق.
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 2017/ 10/ 17م

 2017/ 10/ 18م

 2017/ 10/ 19م

 2017/ 10/ 22م

 2017/ 10/ 24م

ـ� تقتحــم المســجد أ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
• مجموعــة مــن المسـ ي ن
القــى المبارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ سلســلة جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة �ف
ي
أرجائــه ،بحراســة مشــددة مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة.
• ســلطات االحتــال تعتقــل ســيدة خــال خروجهــا مــن المســجد أ
القــى
المبــارك ،مــن جهــة بــاب أ
الســباط ،عــى إثــر محــاوالت اســتفزازية قــام بهــا
ـ� ،لمجموعــة مــن المصلـ ي ن
ضابــط شب�طــة االحتــال عنــد بــاب القطانـ ي ن
ـ� مــن
بينهــم الســيدة.
أ
ن
المســتوطن� تقتحــم المســجد القــى المبــارك ،مــن
• مجموعــات مــن
ي
جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ف ي� أرجائــه ،بحراســة مشــددة
مــن قــوات االحتــال.
• نحــو ( )95مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
ف
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ي� باحاتــه ،ويتلقــون
ش�وحــات عــن “الهيــكل المزعــوم” ،فيمــا حــاول بعضهــم أداء صلــوات
وطقــوس تلموديــة ف ي� ســاحاته ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
• ش�طــة االحتــال المتمركــزة عنــد بوابــات المســجد أ
القــى ،تفــرض قيــوداً
ين
المصلــ� إليــه ،وتدقــق ف ي� هوياتهــم الشــخصية،
مشــددة عــى دخــول
وتحتجــز بعضهــا ،قبيــل دخولهــم للمســجد.
أ
ين
ين
المتطرفــ� تقتحــم المســجد القــى
المســتوطن�
• مجموعــات مــن
ف
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ي� باحاتــه،
وتتلقــى ش�وحــات عــن “الهيــكل المزعــوم” ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة ،بحراســة
مشــددة مــن قــوات االحتــال.
أ
ين
ين
ش
المتطرفــ� يقتحمــون المســجد القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
•
ف
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ي� باحاتــه،
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
ف
• ســلطات االحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا ي� البلــدة القديمــة مــن القــدس،
حيــث اقتحمــت طواقــم تابعــة لمــا يســمى ببلديــة االحتــال ف ي� القــدس،
منطقــة “عقبــة الرسايــا” ،تحرســها قــوة مــن جنــود االحتــال ش
و�طتــه ،ف ي�
القــدس القديمــة ،بهــدف التفتيــش عــن ترميمــات أو صيانــة ،أو بناء منشــآت
إضافيــة للمنــازل لمخالفتهــا.
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 2017/ 10/ 25م

 2017/ 10/ 26م

 2017/ 10/ 29م

 2017/ 10/ 30م

عــراب االقتحامــات،
• مــن جهــة بــاب المغاربــة؛ المســتوطن المتطــرف ،أ ّ
القــى المبــارك ،مــن
(الحاخــام يهــودا غليــك وابنــه) ،يقتحمــان المســجد
جهــة بــاب المغاربــة ،برفقــة عنــارص مــن ش�طــة االحتــال ،وقامــا بجولــة �ف
ي
ســاحات المســجد ،والتقــط صــورة مــع نجلــه ،أمــام مســجد (قبــة الصخرة)،
بمناســبة زواج ابنــه وعقــد قرانــه ،وذلــك بعــد موافقــة رئيــس وزراء حكومــة
االحتــال (بنيامـ ي ن
ـ� نتنياهــو).
• نحــو  100مســتوطن متطــرف بلباســهم التلمــودي يقتحمــون المســجد
أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي�
باحاتــه ،ويحاولــون أداء صلــوات تلموديــة ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة ،بحراســة
مشــددة مــن قــوات االحتــال.
المتطرفــ� يقتحمــون المســجد أ
ين
ين
ش
القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
•
ف
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ي� باحاتــه،
ويحاولــون أداء صلــوات وشــعائر تلموديــة ،بحــركات صامتــة ،بســبب الرقابــة
الصارمــة لحــراس المســجد أ
القــى المبــارك وســدنته،وذلك عــى مــرأى
قــوات االحتــال الـ ت
ـى تؤمــن لهــم الحمايــة.
ي
ف
مقــرة مأمــن اللــه
• طواقــم تابعــة لبلديــة االحتــال ي� القــدس تقتحــم ب
ف
غــر� البلــدة القديمــة ،ش
المقــرة.
و�عــت بإجــراء حفريــات ي�
إ
ب
الســامية ب ي
• ( )81مســتوطناً وطالبـاً متطرفـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� باحاتــه ،ويســتمعون
شل�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
• ســلطات االحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا أ
المنيــة بحــق
ين
ين
المصلــ� مــن فئــة الشــبان خــال
الفلســطيني� ،وتحتجــز هويــات
أ
عــر بواباتــه الرئيســة الخارجيــة.
دخولهــم إىل المســجد القــى ،ب
أ
ف
• ســلطات االحتــال تفــرج عــن المعلمــة المقدســية ي� المســجد القــى
ـوا�) ،بـ شـرط البعــاد عــن المســجد أ
ن
القــى مــدة
إ
المبــارك( ،هنــادي الحلـ ي
يومـ ي ن
ـ� .
ـ� تقتحــم المســجد أ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
• مجموعــة مــن المسـ ي ن
القــى المبارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ف ي� باحاتــه ،بحراســة
مشــددة مــن قــوات االحتــال.
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أ
ـ�” ،جلعــاد
 2017/ 10/ 31م • حكومــة االحتــال ،وبمبــادرة ممــا يسـ فـمى “بوزيــر المــن الداخـ ي
أردان” ،تعـ ت ز
ـرم إنشــاء وحــدة جديــدة ي� ش�طــة االحتــال ،تختــص بمنطقــة
المســجد أ
القــى المبــارك ،تضــم ( )100ش�طــي ،وســيتوفر لهــا القــدرة
الكـ ثـر تقدمـاً ،وســينحرص نشــاطها بحفــظ أ
االســتخبارية والتكنولوجيــة أ
المــن
والنظــام العــام ف ي� هــذه المنطقــة الحساســة.
 2017/ 11/ 1م

 2017/ 11/ 2م

 2017/ 11/ 5م

 2017/ 11/ 6م

• ( )70مســتوطناً متطرفــاً ،معظمهــم بلباســهم التلمــودي ،يقتحمــون
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت
ف
ـ� أدى عــدد مــن المسـ ي ن
اســتفزازية ف� باحاتــه � ،حـ ي ن
ـتوطن� شــعائر وحــركات
ي
ي
ـجد أ
القــى ،وبالقــرب مــن بواباتــه ،بحراســة مشــددة
تلموديــة خــارج المسـ
مــن قــوات االحتــال.
• ( )47مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� باحاتــه ،بحراســة مشــددة
مــن قــوات االحتــال.
أ
• ح ـراس المســجد القــى المبــارك يصــادرون خريطــة كانــت بيــد مرشــد
أمريــ� كان يـ شـرح لعــدد مــن مقتحمــي المســجد أ
القــى عــن بنــاء الهيــكل
المزعـ يـوم ،مــكان المســجد أ
القــى المبــارك.
المتطرفــ� ،تقتحــم المســجد أ
ين
ين
القــى
المســتوطن�
• مجموعــة مــن
ف
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ي� باحاتــه،
وتتلقــى ش�وحــات عــن الهيــكل المزعــوم ،وســط محــاوالت ألداء حــركات
تلموديــة صامتــة ،خاصــة ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة (المغلــق) بالقــرب مــن
بــاب أ
الســباط ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
• ( )64مســتوطناً متطرفــاً ،وعنــارص مــن مخابــرات االحتــال ،يقتحمــون
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت
اســتفزازية ف ي� باحاتــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
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 2017/ 11/ 7م

 2017/ 11/ 8م

كامــرات حديثــة عــى مداخــل المســجد
• ش�طــة االحتــال تنصــب
ي
أ
القــى المبــارك ،وبشــكل رسي ،بعــد ثالثــة أشــهر فقــط
أ
ال ت
لك�ونيــة.
مــن أحــداث المســجد القــى ،وأزمــة البوابــات إ
• نحــو ( )67مســتوطناً متطرف ـاً ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� باحاتــه ،ويتلقــون
ش�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة (المغلــق) مــن
االحتــال داخــل المســجد أ
القــى المبــارك ،بحراســة مشــددة مــن قــوات
االحتــال.
أ
• ( )56مســتوطناً متطرفــاً ،يقتحمــون المســجد القــى
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت
اســتفزازية ف ي� باحاتــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
• ســلطات االحتــال تفــرج عــن حــارس المســجد أ
القــى المبــارك( ،إيهــاب
أبــو غزالــة) ،ش�يطــة منعــه مــن دخــول الضفــة الغربيــة مــدة ( )6أشــهر،
ودفــع كفالــة ماليــة.

المتطرفــ� ،تقتحــم المســجد أ
ين
ين
القــى
المســتوطن�
 2017/ 11/ 12م • مجموعــات مــن
ف
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ي� باحاتــه،
وتتلقــى ش�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة “المغلــق”
مــن االحتــال داخــل المســجد أ
القــى المبــارك ،بحراســة مشــددة مــن
قــوات االحتــال.
أ
 2017/ 11/ 14م • ( )85مســتوطناً متطرفـاً ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� باحاتــه ،وســط محــاوالت
إلقامــة طقــوس وشــعائر تلموديــة فيــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات
االحتــال.
• ســلطات االحتــال توقــف شــاباً داخــل المســجد أ
القــى المبــارك ،وتخرجه
منــه بعــد خضوعــه لتفتيــش اســتفزازي ،دون إبداء أ
الســباب.
 2017/ 11/ 16م • ( )54مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� باحاتــه ومرافقــه ،بحراســة
مشــددة مــن قــوات االحتــال.
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ن
ين
 2017/ 11/ 17م • ش�طــة االحتــال تبعــد إداريــاً
الحلــوا� ،وخديجــة
المعلمتــ� (هنــادي
ي
خويــص) ،عــن المســجد أ
القــى المبــارك ،مــدة ( )6أشــهر ،وذلــك بحجــة
أ
خطــورة وجودهمــا داخــل المســجد القــى المبــارك.
 2017/ 11/ 19م • ( )86مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� باحاتــه ،بحراســة مشــددة
مــن قــوات االحتــال.
أ
القــى
 2017/ 11/ 23م • ( )134مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت
اســتفزازية ف ي� باحاتــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
• ش�طــة االحتــال تواصــل فــرض قيودهــا عــى دخــول المصلـ ي ن
ـ� إىل المســجد
أ
القــى المبــارك ،وتدقــق ف ي� هوياتهــم الشــخصية ،وتحتجــز بعضهــا عنــد
أ
ت
ين
المســتوطن� ،باســتثناء
االقــراب مــن
البــواب ،ومنعــت الحــراس مــن
حــارس واحــد فقــط.
 2017/ 11/ 26م • ( )65مســتوطناً متطرفـاً ،وثالثــة عنــارص مــن مخابـرات االحتــال ،يقتحمــون
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت
اســتفزازية ف ي� باحاتــه ،ويســتمعون شل�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم،
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
أ
• ســلطات االحتــال تســتدعي حــارس المســجد القــى المبــارك“ ،حمــزة
نمــر” ،لمقابلــة مخابراتهــا للتحقيــق معــه ،علمـاً أنــه أنهــى فـ تـرة إبعــاده عــن
المســجد أ
القــى قبــل شــهر.
 2017/ 11/ 27م • ( )97مســتوطناً متطرفــاً ،بينهــم ( )40مــن فئــة الطــاب والمرشــدين،
يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،حيــث
انتــرت قــوات االحتــال الخاصــة ف� المســجد أ
ش
القــى ،خاصــة عنــد
ي
ن
ـتوطن� خــال حركتهــم المشــبوهة هنــاك،
ـ� ،لحمايــة المسـ ي
المســجد القبـ ي
ت
الــى تمــس بقدســية
وقيامهــم بانتهــاكات واضحــة إ
باليمــاءات والحــركات ي
المســجد.
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ـ� اقتحــام المســجد أ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
 2017/ 11/ 28م • محاولــة مجموعــة مــن المسـ ي ن
القــى
المبــارك ،مــن جهــة بــاب الناظر”المجلــس”.
ين
ين
المتطرفــ� ،وثالثــة عنــارص مــن مخابــرات
المســتوطن�
• مجموعــات مــن
أ
االحتــال ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة،
وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� باحاتــه ،ويســتمعون شل�وحــات حــول الهيكل
المزعــوم ،ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة المغلــق ،وســط محــاوالت متكــررة ألداء
طقــوس وحــركات تلموديــة صامتــة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
 2017/ 11/ 30م • ســلطات االحتــال تفــرج عــن حــارس المســجد أ
القــى المبــارك“ ،حمــزة
بــرط إبعــاده عــن القــدس القديمــة والمســجد أ
نمــر” ،ش
القــى  -مــكان
عملــه -مــدة ( )20يوم ـاً.
ين
ين
المتطرفــ� ،وعنــارص مــن ضبــاط ش�طــة
المســتوطن�
 2017/ 12/ 3م • مجموعــات مــن
أ
االحتــال ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة،
ـ� التقليديــة ف� المســجد أ
ويغـ يـرون مســار جولــة المتطرفـ ي ن
القــى المبــارك،
ي
ويقتحمــون صحــن الصخــرة ش
الم�فــة والصعــود إليهــا.
ين
المســتوطن� وعــدد مــن عنــارص مخابــرات االحتــال،
 2017/ 12/ 5م • مجموعــات مــن
أ
يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة ،وينفــذون
جــوالت اســتفزازية فيــه ،وعنــارص مــن المخاب ـرات تنفــذ جــوالت مشــبوهة
واستكشــافية ف ي� أرجائــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.

 2017/ 12/ 11م • مــا تســمى “بطواقــم ســلطة الطبيعــة” التابعــة لالحتــال ،برفقــة عنــارص
مــن ش�طــة االحتــال ،تقتحــم مقـ بـرة بــاب الرحمــة المالصقــة للســور الـ شـر ق ي�
للمســجد أ
ن
الثــا� عــى التــوال ،ش
و�عــت بقــص
القــى المبــارك ،لليــوم
ي
ي
أ
ف
مقــرة الســاونة”،
الشــجار فيهــا وخلعهــا ،ي� الجــزء المعــروف باســم “ ب
بحجــة القيــام بأعمــال تنظيــف ،إضافــة إىل بنــاء ســور ف ي� المحيــط ،حيــث
ت
ـى
حاولــت “ســلطة آثــار االحتــال” اقتطــاعأ مســاحة ( )% 40مــن أراضيهــا ،الـ ف ي
تعتـ بـر الحاضنــة ش
ال�قيــة للمســجد القــى ،ووضعــت أســاكاً شــائكة ي�
جــزء منهــا ،تمهيــداً لتحويلهــا إىل “حديقــة توراتيــة” ،إضافــة إىل عرقلــة عمــل
أ
ـال خــال تنظيــف المقـ بـرة.
الهـ ي
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 2017/ 12/ 14م • ( )200مســتوطن متطــرف ،وطــاب مــن معاهــد تلموديــة ،يقتحمــون
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،بلباســهم التلمــودي
ـا� “لمــا يســمى بعيــد أ
ن
النــوار” اليهــودي ،وينفــذون
التقليــدي ،ف ي� اليـ
ـوم الثـ ي
ف
ف
جــوالت اســتفزازية � باحاتــه ،وأدى بعضهــم صلــوات تلموديــة فيــه � ،ي ن
ح�
أي
ي
القــى
العمــار ف ي� المســجد
حــارصت ســلطات االحتــال موظفــي لجنــة إ
ين
المســتوطن�
المبــارك ،ومنعتهــم مــن العمــل ،كمــا حــاول عــدد مــن
أداء حــركات وشــعائر تلموديــة ،ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة “المغلــق” داخــل
المســجد ،فضــا ً عــن االســتماع شل�وحــات حــول “الهيــكل المزعــوم”،
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
أ
ن
ين
المتطرفــ� ،تقتحــم المســجد القــى
المســتوطن�
 2017/ 12/ 17م • مجموعــات مــن
ي
ف
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ي� باحاتــه،
وتســتمع شل�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم” ،بحراســة مشــددة مــن قــوات
االحتــال.
أ
ين
ين
ش
المتطرفــ� ،يقتحمــون المســجد القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
 2017/ 12/ 18م •
ف
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ي� باحاتــه،
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
• ســلطات االحتــال ترصــد ي ز
م�انيــة ( )250مليــون شــيكل ،مــن أجــل مواصلــة
أ
الحفريــات تحــت المســجد القــى المبــارك ،والتنقيــب عــن أساســات
“الهيــكل” المزعــوم.
 2017/ 12/ 19م • مســتوطنون متطرفــون ،بقيــادة عضــو الكنيســت المتطــرف (يهــودا غليــك)،
يــؤدون صلــوات وشــعائر تلموديــة ،باللبــاس التلمــودي التقليــدي ،أمــام
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب القطانـ ي ن
ـ� ،بحراســة مشــددة مــن
قــوات االحتــال.
ين
ين
ش
المتطرفــ� ،وثالثــة عنــارص مــن مخابــرات
المســتوطن�
العــرات مــن
•
أ
االحتــال ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة،
وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� باحاته ،بحراســة مشــددة من قــوات االحتالل.
• ســلطات االحتــال تفتتــح كنيس ـاً يهودي ـاً جديــداً ف ي� أنفــاق حائــط الـ بـراق
أســفل (الجــدار الغــر� للمســجد أ
القــى المبــارك) ،ويقــع الكنيــس
بي
أ
ف
“الفخــم” مقابــل مــا يســمى بـ“الحجــر الكبـ يـر” ي� النفــاق ،ويتضمــن ألواحـاً
معدنيــة كتبــت عليهــا “أســفار توراتيــة” ،وفيــه ش
عــرات المقاعــد ومنصــة
خشــبية دائريــة.
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 2017/ 12/ 20م
 2017/ 12/ 21م

 2017/ 12/ 22م
 2017/ 12/ 24م

 2017/ 12/ 25م

 2018/ 1/ 4م

• حـراس المســجد أ
القــى المبــارك ،يضبطــون متدينـاً يهوديـاً خــال محاولتــه
اقتحــام المســجد أ
القــى المبــارك ،متنكـراً بــزي إســامي.
• ( )83مســتوطناً متطرفـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب
المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ف ي� باحاتــه ،بحراســة مشــددة
مــن قــوات االحتــال.
ن
ـي� عــن
• محكمــة
ـر� القــدس ،تقــرر إبعــاد خمســة مقدسـ ي
صلــح االحتــال  ،غـ ب ي
المســجد أ
ت
ً
عــى
والتوقيــع
،
ا
يومــ
()15
كفالــى طــرف
مــدة
المبــارك،
قــى
ال
ي
ثالــث وشــخصية ،بقيمــة ( )10آالف شــيكل ،لــكل واحــد منهــم.
ين
المقدســي� بتهمــة مــا أســمته
• محاكــم االحتــال تقــض ي بســجن عــدد مــن
“باالنتمــاء لشــباب المســجد أ
القــى”.
• ســلطات االحتــال تعتقــل ( )4أت ـراك ،بعــد االعتــداء عليهــم أمــام المســجد
أ
القــى المبــارك ،خــال محاولتهــم دخولــه.
الف ـراج عــن أربعــة مواطنـ ي ن
ـ� أت ـراك ،بكفالــة ماليــة
• ســلطات االحتــال تقــرر إ
قيمتهــا ألــف شــيكل لــكل واحــد منهــم ،وإبعــاد عــن القــدس القديمــة ،بمــا
فيهــا المســجد أ
القــى المبــارك مــدة ( )20يوم ـاً ،كمــا أفرجــت عــن المصــور
ن
ـدس (رامــي عبيــدات)،
ـدس (أمـ يـ� صيــام) ،وعــن الشــاب المقـ ي
الصحفــي المقـ ي
ش
البعــاد عــن القــدس القديمــة ومحيطهــا
وعــن شــاب مــن (أوزبكســتان) ،بــرط إ
مــدة ( )20يوم ـاً ،وكفالــة ماليــة قيمتهــا ( )5آالف شــيكل لــكل واحــد منهــم.
• ســلطات االحتــال تقــرر إبعــاد الشــبان أ
التـراك الذيــن أفرجــت عنهــم بكفالــة
ماليــة ،ش�يطــة البعــاد عــن محيــط المســجد أ
القــى ،حيــث اســتدعتهم
إ
وأبلغتهــم بقــرار إبعادهــم وترحيلهــم إىل بلدهــم.
• ( )59مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة
ف ي� أرجائه،ويــؤدون طقوســاً وشــعائر تلموديــة ف ي� باحاتــه ،وتحديــداً
ف� المنطقــة ش
بالضافــة إىل تقديمهــم شل�وحــات حــول
ال�قيــة ،إ
ي
(الهيــكل المزعــوم) ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
ـطيني� للمســجد أ
• ش�طــة االحتــال تواصــل تضييقهــا عىل دخــول الفلسـ ي ن
القىص
المبــارك ،مــن خــال احتجاز بطاقاتهم الشــخصية عنــد أ
البــواب والتدقيق فيها.
المتطرفــ� يــؤدي طقــوس زواج تلموديــة رســمية� ،ف
ين
ين
المســتوطن�
• أحــد
ي
المســجد أ
القــى المبــارك ،بمباركــة ش�طــة االحتــال.
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 2018/ 1/ 7م

 2018/ 1/ 8م

 2018/ 1/ 10م

 2018/ 1/ 12م

المتطرفــ� ،تقتحــم المســجد أ
ين
ين
القــى
المســتوطن�
• مجموعــة مــن
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة �ف
ي
أرجائــه ،وتســتمع شل�وحــات حــول (الهيــكل المزعــوم)  ،بحراســة مشــددة
مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
المتطرفــ� ،تقتحــم المســجد أ
ين
ين
القــى
المســتوطن�
• مجموعــة مــن
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة
ف ي� أرجائــه ،وتســتمع شل�وحــات حــول (الهيــكل المزعــوم) ،بحراســة مشــددة
مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• ( )67مســتوطناً متطرفـاً ،و( )25طالبـاً مــن معاهــد تلموديــة ،و( )25عنـراً
مــن مخاب ـرات االحتــال ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ف� أرجائــه ،ف� حـ ي ن
ـ�
ي
ي
نفــذت عنــارص مخابــرات االحتــال جــوالت استكشــافية مريبــة ف ي� أرجــاء
المســجد ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• انتشــار مكثــف شل�طــة االحتــال عــى أبــواب المســجد أ
القــى المبــارك،

وعــى أبــواب مدينــة القــدس القديمــة.
• ش�طــة االحتــال تفــرج عــن المســنة المقدســية( ،أمـ يـرة الحــاج خليــل ()61
عام ـاً) ،بـ شـرط البعــاد عــن المســجد أ
القــى المبــارك ،مــدة ( )15يوم ـاً،
إ
عــر بــاب المجلــس ،بحجــة رفعهــا العلــم
وتــم اعتقالهــا فــور خروجهــا ب
الفلســطي� داخــل المســجد أ
ن
اعتــره
التكبــرات ،مــا
القــى ،وترديــد
ب
ي
ي
االحتــال “تحريضـاً” ،كمــا اعتقلــت قــوات االحتــال ( )5مصلـ ي ن
ـ� أجانــب ،من
أ
الواليــات المتحــدة أ
ف
المريكيــة ،وشــاباً مقدســياً ،بحجــة التكبـ يـر ي� القــى.
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 2018/ 1/ 14م

 2018/ 1/ 15م

• أكـ ثـر مــن ( )100مســتوطن متطــرف يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ف ي� أرجائه،
وحــاول بعضهــم أداء صلــوات تلموديــة فيــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات
االحتــال الخاصــة.
أ
ش
• ســلطات االحتــال تــرع بحفــر القواعــد الساســية للجــر المعلــق ،الــذي
يربــط بـ ي ن
ـ� منطقــة الثــوري جنــوب البلــدة القديمــة وبــاب المغاربــة ،فــوق
ف
ض
أرا� واد الربابــة ي� ســلوان ،بدعــوى تســهيل الســياحة الدينيــة التوراتيــة
أ ي
ف
ت
ـى تســميها بـــ (الحــوض المقــدس) ،وذلــك بتكلفــة
والجنبيــة ي� المنطقــة الـ ي
( )6ماليـ ي ن
ـ� شــيكل.
• ش�طــة االحتــال تمنــع منــذ أكـ ثـر مــن شــهرين ،إدخــال الكوابــل الجديــدة
النــارة الخارجية
والمعــدات الكهربائيــة إلصــاح العطــل الــذي أصــاب شــبكة إ
لقبــة الصخــرة ش
الم�فــة ،حيــث تعمــل ش�طــة االحتــال المتواجــدة ف ي�
أ
أ
الســامية
المســجد القــى المبــارك ،عــى تعطيــل عمــل دائــرة الوقــاف إ
ف
العمــار بــكل
والعمــار ،وتعمــل عــى مالحقــة عمــال وموظفــي إ
ي� الصيانــة إ
ت
ت
ـى يحتــاج إليها المســجد
الوســائل ،لمنــع إدخــال مــواد ال�ميــم والصيانــة الـ ي
أ
القــى المبــارك ،بشــكل دوري ودائــم ،كمــا تعطــل ترميــم المصــى
أ
ن
ـروا� مــن تــرب ميــاه المطــار إليــه.
المـ ي

وفقاً لتقرير أصدرته حركة فتح إقليم القدس:
• اقتحــام حــوايل( )1150مســتوطناً متطرفـاً  ،للمســجد األقىص املبارك
خــال الشــهر املــايض ،مــن بينهــم املتطــرف عضــو الكنيســت عــن حــزب
“الليكــود” (يهــودا غليــك) ،باإلضافــة إىل قطعــان املســتوطنني وعنــارص
مــن أفــراد املخابــرات والجنــود.
• إصــدار رشطــة االحتــال قــرارات باإلبعــاد ،بحــق  14مواطنـاً ،عن املســجد
األقــى ومدينــة القــدس ،مــع فــرض غرامــات ماليــة وحبــس منــزيل،
وتراوحــت فــرة اإلبعــاد بــن ( )15يومــاً وســتة شــهور ،للتســهيل عــى
املســتوطنني إقامــة فعالياتهــم االســتفزازية يف القــدس ،واســتباحة
حائــط الــراق ،واملشــاركة الواســعة يف اقتحامــات املســجد األقــى
املبــارك.
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أ
الســامية
• ســلطات االحتــال تواصــل منعهــا لموظفــي دائــرة الوقــاف إ
ف� القــدس ،مــن ممارســة عمليــات ت
ال�ميــم والصيانــة ف ي� أرجــاء المســجد
يأ
ف
القــى المبــارك كافــة ،كمــا اقتحــم ضابــط ي� ش�طــة االحتــال مكتــب إعمار
المســجد أ
القــى داخلــه ،وأُبلــغ المهنــدس (طــه عويضــة) ،نائــب رئيــس
العمــار ،بــأن العمــل ف ي� المســجد ومرافقــه ف ي� مســجد قبــة الصخــرة
لجنــة إ
ـ
الخش
ـقف
ـ
والس
ـاء
ـ
الفسيفس
ـال
ـ
أعم
ـن
ـ
م
ـه
ـ
في
ـا
ـ
بم
ـوع”،
“ممنـ
ـى ،وترميــم
بي
أ
ف
ت
القبــ� ،وأعمــال ال�ميــم الخــرى ي� مرافــق المســجد
أبــواب المســجد
ي
جميعهــا.
المتطرفــ� ،يقتحمــون المســجد أ
ين
ين
ش
القــى
المســتوطن�
عــرات
•
المبــارك ،تحــت حمايــة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة ،ويــؤدون
صلــوات تلموديــة بصــوت مرتفــع داخــل المســجد أ
القــى المبــارك،
ت
ش
الــى وفــرت لهــم الحمايــة،
أمــام �طــة االحتــال والقــوات الخاصــة ي
بصــورة اســتفزازية ،وذلــك بعــد أن قــررت مــا تســمى “ بالمحكمــة العليــا
لالحتــال” بحــث طلــب أحــزاب سياســية وجمعيــات اســتيطانية الســماح
ـ� باقتحــام المســجد أ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
ين
القــى المبــارك مــن أبوابــه
للمسـ
جميعهــا ،والصــاة فيــه ،كمــا حاولــت قــوات االحتــال االعتــداء عــى
ين
بالتكبــر لرفضهــم هــذا التصعيــد.
المصلــ� بعــد أن علــت أصواتهــم
ي
أ
• ســلطات االحتــال تواصــل منعهــا موظفــي لجنــة إعمــار المســجد القــى
ف
ن
ت
ـ� ،وقبــة
المبــارك مــن اســتكمال أعمــال ال�ميــم ي� المصــى المـ ي
ـروا� ،والقبـ ي
الصخــرة ،إضافــة إىل منــع أحــد موظفــي الزراعــة مــن اســتكمال تقنيــب
أ
الشــجار وتهديــده باالعتقــال ف ي� حــال االســتمرار ف ي� العمــل.
ـ� ،يقتحمــون المســجد أ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
• عـ شـرات المسـ ي ن
القــى المبــارك،
بحمايــة ش�طــة االحتــال الخاصــة ،ويــؤدون طقوســاً تلموديــة قــرب بــاب
الرحمــة ،داخــل باحــات المســجد أ
القــى المبــارك.
• ســلطات االحتــال تســلم حــارس المســجد أ
القــى المبــارك( ،خليــل
ال�هـ ن
ت
الفـراج عنــه ،يقـض ي بإبعــاده عــن مــكان عملــه داخــل
ـو�) ،قـراراً قبــل إ
ي
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــدة ( )15يوم ـاً.
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• مــا تســمى “باللجنــة الوزاريــة ش
للت�يعــات” بطلــب مــن رئيــس حكومــة
أ
االحتــال ،تقــرر إعــادة مناقشــة مـ شـروع قانــون “إســكات الذان” ،وتحضـ يـره
للتصويــت عليــه “بالكنيســت” بالقــراءة أ
الوىل.
• منظمــات “ الهيــكل المزعــوم” المتطرفــة ،تســتنفر عنارصهــا ،وتدعــو
ين
ـتوطن� إىل المشــاركة ف ي� اقتحامــات المســجد
جماهـ يـر منارصيهــا مــن المسـ
أ
القــى المبــارك ،تحــت شــعار “اقتحــام طــوارىء”.
المتطرفــ� ،يقتحمــون المســجد أ
ين
ين
ش
القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
•
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،تحــت حراســة مشــددة مــن قــوات
االحتــال الخاصــة.
• ( )34مســتوطناً متطرفـاً ،و( )45طالبـاً مــن معاهــد تلموديــة ،و( )14عنـراً
مــن ش�طــة االحتــال ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب
المغاربــة ،وينفــذون جــوالت استكشــافية اســتفزازية ف ي� المســجد المبــارك،
وســط محــاوالت ألداء طقــوس تلموديــة ف ي� أرجائــه ،بحراســة مشــددة مــن
قــوات االحتــال.
• ش�طــة االحتــال تعتقــل أحــد المصلـ ي ن
ـ� ،بعــد االعتــداء عليــه بالـ ضـرب،
المســتوطن� للمســجد أ
ين
القــى المبــارك.
خــال اقتحامــات
• ش�طــة االحتــال مــا زالــت تعرقــل عمــل ث
أكــر مــن ( )20ش
م�وعــاً مــن
وال�ميــم الـ تـى تنفذهــا اللجنــة والصنــدوق الهاشــمي� ،ف
العمــار ت
مشــاريع إ
ي
ي
أ
المســجد القــى المبــارك.
• نحــو ( )59مســتوطناً متطرفــاً ،و( )13عنــراً مــن مخابــرات االحتــال،
يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون
جــوالت اســتفزازية ف ي� أرجائــه ،بحمايــة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصة.
• ســلطات االحتــال تـ شـرع ف ي� بنــاء منطقــة مختلطــة للصــاة ،للنســاء والرجال
معـاً ،عنــد حائــط الـ بـراق ،ف ي� البلــدة القديمــة ف ي� القدس.
• ســلطات االحتــال تفــرض إجــراءات مشــددة ،وانتشــار مكثــف لجيــش
و�طتــه عــى أبــواب المدينــة المقدســة ،والمســجد أ
االحتــال ش
القــى
ف
و� محيــط المدينــة.
المبــارك ،وعــى الحواجــز ي
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• نحــو ( )97مســتوطناً متطرفــاً ،وطالبــاً مــن معاهــد دينيــة تلموديــة،
أ
ت
الــى
يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،ي
دققــت عــى أبوابــه ،وشــددت مــن إجراءاتهــا ،وحجــزت هويــات المصلـ ي ن
ـ�،
بحمايــة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
ف
الــراق،
• ســلطات االحتــال تنصــب رافعــة بنــاء ضخمــة جــداً ي� ســاحة ب
وتحديــداً عــى أنقــاض حــي المجاهديــن غــر� المســجد أ
القــى المبــارك،
بي
تمهيــداً إلطــاق مـ شـروع “المجمــع التهويــدي الســياحي” متعــدد الطوابــق،
ف
ـر� الســاحة.
واالســتخدامات ي� غـ ب ي
• مــا تســمى “بمنظمــات الهيــكل المزعــوم” ،وبالتعــاون مــع جماعــات يهودية
متطرفــة ،تدعــو أنصارهــا إىل المشــاركة ف� “مســرة أ
البــواب” الشــهرية ،عــى
ي
ي
أبــواب المســجد أ
القــى المبــارك.
ين
ين
مســرة اســتفزازية ف ي�
المتطرفــ� ،ف ي�
المســتوطن�
• مشــاركة المئــات مــن
ي
البلــدة القديمــة مــن القــدس ،دعــت إليهــا منظمــات “الهيــكل المزعــوم”
المســرة مــن بــاب
والمــدارس اليهوديــة الدينيــة المتطرفــة ،وبــدأت
ي
ين
القطانــ� ،ودارت عــى أبــواب
العمــود باتجــاه منطقــة الــواد ،وســوق
أ
المســجد أ
القــى المبــارك ،ورفــع المســتوطنون خــال المسـ يـرة العــام
“الرسائيليــة” ،وأعــام الهيــكل المزعــوم ،داخــل البلــدة القديمــة ،وذلــك
إ
ن
والمســلم� ،ودعــوات لبناء”الهيــكل”
وســط هتافــات معاديــة للعــرب
ي
المزعــوم عــى حســاب المســجد أ
وأجــرت ســلطات
المبــارك،
قــى
ال
ب
االحتــال التجــار وأصحــاب المحــال التجاريــة عــى إغــاق محالهــم.
ين
ين
متطرفــ�،
مســتوطن�
• عضــوا كونغــرس أمريكيــان ،برفقــة
يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة،
أ
دون ت
الســامية بالخصــوص ،بصفتهــا
ال�تيــب مــع دائــرة الوقــاف إ
ال�عيــة عــن إدارة شــؤون المســجد أ
المســؤولة ش
القــى المبــارك.
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 2018/ 3/ 7م

 2018/ 3/ 9م

 2018/ 3/ 11م

 2018/ 3/ 14م

• جمعيــات اســتيطانية متطرفــة ،وبالتنســيق مــع مــا تســمى بـــ“ البلديــة
وآثــار االحتــال” ،تنظــم حف ـا غنائي ـاً صاخب ـاً ف� جنــوب المســجد أ
القــى
ً
ي
المبــارك ،شــاركت فيــه التنظيمــات المســيحية المتصهينــة الداعمــة لالحتالل.
ـ� يقتحمــون المســجد أ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
ين
القــى المبــارك،
• عـ شـرات المسـ
ف
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ي� أرجائــه ،وســط
محــاوالت متجــددة إلقامــة شــعائر تلموديــة فيــه ،بحراســة مشــددة مــن
قــوات االحتــال.
• مــا تســمى ” ببلديــة االحتــال وســياحته” تنظمــان ماراثونــاً تهويديــاً،
يحــول مدينــة القــدس إىل ثكنــة عســكرية ،وزج مئــات مــن عنــارص ش
ال�طــة
والقــوات الخاصــة وحــرس الحــدود ف ي� شــوارعها ،لحراســة الماراثــون ،وتــم
إغــاق شــارع رقــم واحــد الــذي يربــط شــمال القــدس بجنوبهــا ،وفــرض
إجــراءات مشــددة عــى أبــواب المدينــة ،والمســجد أ
القــى المبــارك،
وأجـ بـرت ســلطات االحتــال المصلـ ي ن
ـ� عــى ســلك طــرق التفافيــة للوصــول
إىل المســجد أ
القــى المبــارك.
• نحــو ( )74مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة واستكشــافية ف ي� المســجد
المبــارك ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• ســلطات االحتــال تحتجــز فتــاة مــن ض
أرا� ألـــ ( ،)48داخــل المســجد
ي
أ
القــى المبــارك ،وتقتادهــا إىل مركــز تابــع لهــا ف ي� القــدس القديمــة،
للتحقيــق معهــا ،قبــل أن تفــرج عنهــا الحقــاً.
• ( )86مســتوطناً متطرفـاً ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة واســتفزازية ف ي� أرجائــه ،وســط
محــاوالت ألداء طقــوس وشــعائر تلموديــة فيــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات
االحتــال الخاصــة.
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 2018/ 3/ 15م

 2018/ 3/ 18م

 2018/ 3/ 21م

• نحــو ( )86مســتوطناً متطرف ـاً ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة واســتفزازية ف ي� أرجائــه،
وســط محــاوالت ألداء طقــوس وشــعائر تلموديــة ف� المســجد أ
القــى
ي
المبــارك ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
ين
المصلــ� عنــد خروجــه مــن المســجد
• ســلطات االحتــال تعتقــل أحــد
أ
ن
القطانــ� ،وتنقلــه إىل أحــد مراكــز
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب
ي
التوقيــف والتحقيــق التابــع لالحتــال ف ي� القــدس القديمــة ،كمــا اعتقلــت
ـ� رس حركــة فتــح ف� القــدس( ،شــادي المطــور) ،بعــد أن داهمــت ن ز
أمـ ي ن
م�لــه
ي
برفقــة مخابراتهــا.
• مــا تســمى “بســلطة الطبيعــة” التابعــة لالحتــال تقتحــم وبحمايــة قــوات
الــر ق� للمســجد أ
مقــرة بــاب الرحمــة قــرب الســور ش
القــى
االحتــال ،ب
ي
ف
المبــارك ،وأخــذت قياســات ي� محيطهــا ،وقــام موظفــو “ســلطة الطبيعــة”
مقــرة بــاب الرحمــة بصــورة
تب�قيــم المقابــر الموجــودة عــى أطــراف ب
مســتفزة.
• نحــو ( )249مســتوطناً وجنديــاً ،بزيهــم العســكري ،يقتحمــون المســجد
أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،بحراســات مشــددة مــن قــوات
االحتــال الخاصــة ،ويســتمعون شل�وحــات حــول “الهيــكل المزعــوم” ،ف ي�
حـ ي ن
ـ� أدى عــدد منهــم حــركات تلموديــة صامتــة ،وحــاول آخــرون أداء شــعائر
فيــه.
• ســلطات االحتــال تبعــد حــارس المســجد أ
القــى المبــارك( ،إيهــاب
أبــو غزالــة) ،عــن مــكان عملــه ف ي� المســجد مــدة ( )15يومــاً ،بحجــة
عرقلــة عمــل ش�طــة االحتــال ،وعــدم انصياعــه ألوامرهــا باالبتعــاد
المســتوطن� خــال اقتحاماتهــم للمســجد أ
ين
القــى المبــارك.
عــن
أ
ن
ش
المســتوطن� ،المســجد القــى المبــارك ،مــن
• اقتحــام العــرات مــن
ي
جهــة بــاب المغاربــة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
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 2018/ 3/ 22م

 2018/ 3/ 25م

 2018/ 3/ 26م

• مــا تســمى بجماعــة “منظمــة جبــل الهيــكل” تعلــن عــى مواقعهــا ف ي� الشــبكة
العنكبوتيــة ،عــن نيتهــا القيــام بمهرجــان ضخــم تحــت عنــوان “تدريــب
ابــ� الفصــح” ،بعــد أيــام ،ف� منطقــة القصــور أ
قر ي ن
المويــة ،وبموافقــة
ت ي
ش
ـى ســمحت بذلــك حســب ادعائهــم ،وقــد
�طــة االحتــال ومباركتهــا ،ز الـ ي
التجهــرات الالزمــة لنصــب مذبــح المحرقــة ،وأدوات
بــدأت فعــا ً بعمــل
ي
لوضعهــا ف� منطقــة القصــور أ
الطبــخ والقر ي ن
المويــة.
ابــ�،
ي
أ
• ( )99مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• نحــو ( )92مســتوطناً متطرفـاً ،وعنــارص ممــا تســمى بســلطة آثــار االحتــال،
برفقــة ضابــط مــن المخاب ـرات ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة،
وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة فيــه ،ويســتمعون شل�وحــات حــول
“الهيــكل المزعــوم” ،كمــا حــاول بعضهــم أداء طقــوس وشــعائر تلموديــة ف ي�
المســجد ،وتحديــداً ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة ،فيمــا تجــول ضابــط االحتــال
الثــار” ف� أروقــة المســجد أ
برفقــة موظــف “ســلطة آ
القــى ،ش
و�ع بالتقــاط
ي
صــور لمعالمــه.
• ش�طــة االحتــال تصــادق عــى الطلــب الــذي تقدمــت بــه “منظمــات الهيــكل
المزعــوم” ،بإقامــة طقــوس ذبــح قرابـ ي ن
ـ� “الفصح العـ بـري” ف ي� ســاحة القصور
المويــة المتاخمــة للمســجد أ
أ
القــى المبــارك ،كمــا ســمحت محكمــة صلــح
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
االحتــال ف� القــدس الغربيــة ،للمسـ ي ن
ـ� بالصــاة عــى أبــواب
المســجد ي أ
ف
القــى المبــارك ،مدعيــة بــأن “حقهــم ي� ذلــك ال يقــل عــن حــق
العــرب” حســب القـرار.
• إقامــة العـ شـرات مــن عنــارص الجماعــات اليهوديــة المتطرفــة ،مــا تســمى
ابــ� عيــد الفصــح اليهــودي” ،ف� منطقــة القصــور أ
“بتدريبــات قر ي ن
المويــة،
ي
أ
ف
جنــوب المســجد القــى ي� القــدس ،وشــارك العديــد مــن الحاخامــات
اليهــود ف ي� الطقــوس ،يتقدمهــم عضــو الكنيســت المتطــرف (يهــودا غليــك)،
وجــرت المراســم وســط تواجــد ش�طــي مكثــف.
أ
• ( )64مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة فيــه ،وحــاول عــدد
منهــم أداء طقــوس وشــعائر تلموديــة ف ي� أرجائــه ،بحراســة مشــددة مــن
قــوات االحتــال الخاصــة.
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 2018/ 3/ 27م

مناشــر وبيانــات والفتــات تحذيريــة،
• جماعــات يهوديــة متطرفــة تلصــق
ي
عــى بوابــات المســجد أ
القــى المبــارك ،وتحديــداً عــى البــاب الخارجــي
أ
لبوابــة الملــك فيصــل ف ي� المســجد القــى ،تطالــب أهــل القــدس بإف ـراغ
المســجد وإخالئــه يــوم الجمعــة  ،2018/ 3/ 30بداعــي إقامــة مــا تســمى
“بقرابـ ي ن
ـ� عيــد الفصــح اليهــودي”.

 2018/ 3/ 27م

• ش�طــة االحتــال تجــري تدريبــات واســعة لمئــات مــن عنــارص قواتهــا
تحــاك عمليــة اقتحــام المســجد
الخاصــة المعروفــة باســم “اليســام”،
ي
أ
ش
القــى المبــارك ،حيــث بــدأ ( )700عنــر مــن ال�طــة بتدريبــات تشــمل
العديــد مــن الســيناريوهات المحتملــة ف ي� ظــل التوتــر ،واحتمــاالت التصعيــد
خــال يــوم الجمعــة  ،2018/ 3/ 30الــذي يوافــق يــوم أ
الرض ،وعشــية مــا
يســمى“بعيد الفصــح اليهــودي” ،ومــن بـ ي ن
ـ� الســيناريوهات ،ســيناريو يتــم
خاللــه اقتحــام المســجد أ
تحــاك
القــى المبــارك ،وتــم بنــاء مجســمات
ي
أبــواب المســجد أ
القــى المبــارك.

 2018/ 3/ 28م

ســنغال يضــم خمســة أشــخاص برئاســة وزيــر خارجيــة الســنغال
• وفــد
صديــق كابــا ،يمــع ( )84مســتوطناً ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
مــن بــاب المغاربــة ،ويتجولــون بحمايــة ش�طــة االحتــال وعنــارص
الوحــدات الخاصــة ف� مســجد قبــة الصخــرة ش
ـ�،
ي
الم�فــة ،والمصــى القبـ ي
أ
الســامية ف ي� القــدس بالخصــوص.
ودون أي تنســيق مــع دائــرة الوقــاف إ
• ســلطات االحتــال تعتقــل حــارس المســجد أ
القــى المبــارك( ،عرفــات
نجيــب) مــن مــكان عملــه ف ي� المســجد ،بعــد االعتــداء عليــه ،وحولتــه إىل مركــز
اعتقــال وتحقيــق ف ي� البلــدة القديمــة.
• ( )88مســتوطناً وجنديــاً وضابطــاً احتالليــاً ،يقتحمــون المســجد أ
القــى
المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة ،ف� ظــل حشــد اليمـ ي ن
ـ� المتطــرف وجمعيــات
ي
“الهيــكل المزعــوم” المدعومــة مــن حكومــة ش
و�طــة االحتــال فيمــا يســمى
“بعيــد الفصــح اليهــودي” ،وضمــن برنامــج لتقديــم القر ي ن
ابــ� ف ي� القصــور
أ
أ
ـو� للمســجد
المويــة التابعــة للوقــاف إ
الســامية المالصقــة للجــدار الجنـ ب ي
أ
القىص المبارك ،بحماية ش�طة االحتالل وعنارص الوحدات الخاصة.

 2018/ 3/ 29م
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 2018/ 4/ 1م

 2018/ 4/ 2م

 2018/ 4/ 3م

• نحــو ( )275مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،برفقــة حراســات مشــددة مــن قــوات االحتــال
الخاصــة ،ويــؤدون حــركات وطقوســاً تلموديــة ف ي� أروقــة المســجد ،كمــا
اســتمعوا شل�وحــات حــول “الهيــكل المزعــوم” ،فضــا ً عــن اســتفزازات
ين
المســتوطن� ،وقــوات االحتــال.
متكــررة مــن قبــل
• ( )386مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،ويــؤدون حــركات وطقوســاً تلموديــة ف ي� أروقــة
المســجد ،كمــا اســتمعوا شل�وحــات حــول “الهيــكل المزعــوم” ،فضــا ً
ين
المســتوطن� وقــوات االحتــال.
عــن اســتفزازات متكــررة مــن قبــل
• الســف� أ
مريــ� بتــل أبيــب“ ،ديفيــد فريدمــان” ،يشــارك آالف اليهــود
ال
ي
ي
ـ� ،طقوســهم التلموديــة ف� حائــط الــراق غــرب المســجد أ
ن
تز
القــى
ب
الم�متـ ي
ي
المبــارك ،برفقــة نجلــه وحفيــده ،تحــت حراســة وحمايــة مشــددة مــن قــوات
االحتــال ش
و�طتــه ،وعنــارص الوحــدات الخاصــة.
ف
العــام والعالقــات العامــة ي� دائــرة
• ســلطات االحتــال تمنــع مســؤول إ
الوقــاف الســامية( ،فــراس الدبــس) ،مــن دخــول المســجد أ
أ
القــى
إ
أ
المبــارك ،كمــا منعــت حــارس المســجد القــى المبــارك (محمــد بــدران)
مــن دخولــه ،مــن جهــة بــاب السلســلة لمزاولــة عملــه.
• ( )260مســتوطناً متطرفـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،ويــؤدون حــركات وطقوس ـاً تلموديــة ف ي� أروقتــه ،كمــا قــام
عــدد منهــم باالنبطــاح عــى أ
الرض داخلــه ،واســتمعوا شل�وحــات حــول
“الهيــكل المزعــوم” ،بحراســة ش�طــة االحتــال وعنــارص الوحــدات الخاصــة.
ـ� للمســجد أ
ـتوطن� المقتحمـ ي ن
• تضاعــف أعــداد المسـ ي ن
القــى المبــارك خــال
أ
اليــام الماضيــة ،تلبيــة لدعــوة مــا تســمى” بمنظمــات الهيــكل المزعــوم”،
أ
ف
أنصارهــا بالمشــاركة الواســعة ي� اقتحامــات المســجد القــى المبــارك
بمناســبة مــا يســمى بعيــد الفصــح العـ بـري.
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 2018/ 4/ 4م

 2018/ 4/ 5م

 2018/ 4/ 6م

• ســلطات االحتــال تحــول مدينــة القــدس إىل ثكنــة عســكرية ،خاصــة ف ي�
محيــط البلــدة القديمــة والطــرق المؤديــة إىل المســجد أ
القــى المبــارك،
الــراق،
“لتســهيل حركــة مــرور وتنقــل الحافــات إ
الرسائيليــة” ،لحائــط ب
لالحتفــال بمــا يســمى بالفصــح اليهــودي ،والمســمى “البيســح”.
• ث
أكــر مــن ( )550مســتوطناً متطرفــاً ،بلباســهم التلمــودي التقليــدي،
أ
يقتحمــون باحــات المســجد القــى المبــارك ،ويــؤدون صلــوات تلموديــة،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وشــهد المســجد أ
القــى تصاعــداً ملحوظــاً ف ي�
وتــرة االقتحامــات ت
الــى يتخللهــا أداء طقــوس وصلــوات تلموديــة فيــه،
ي
ي
ش
ش
وتقديــم �وحــات عــن “الهيــكل المزعــوم” ،بحراســة مشــددة مــن ال�طــة
والقــوات الخاصــة.
• ش�طــة االحتــال تواصــل إجراءاتهــا المشــددة عــى أبــواب المســجد
أ
العمــار فيــه( ،بســام عايــش،
القــى المبــارك ،وتمنــع موظفــي لجنــة إ
وأنــس الدبــاغ) ،مــن دخولــه لبعــض الوقــت ،ومــن ثــم أعــادت دخولهمــا.
• ث
أكــر مــن ( )678مســتوطناً متطرفــاً ،وعنــارص مــن مخابــرات االحتــال،
أ
يقتحمــون باحــات المســجد القــى المبــارك ،ويــؤدون صلــوات تلموديــة،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة ف� أرجائــه ،ف� حـ ي ن
ـ�
ي
ي
نفــذ ضبــاط ش
ال�طــة والمخابـرات جــوالت استكشــافية فيه ،وشــهد المســجد
أ
ف
ت
القــى تصاعــداً ملحوظـاً ي� وتـ يـرة االقتحامــات الـ
ـى يتخللهــا أداء طقــوس
ي
وصلــوات تلموديــة فيــه ،واالنبطــاح عــى أرضــه ،وتقديــم ش�وحــات عــن
“الهيــكل المزعــوم” ،بحراســة مشــددة مــن ش
ال�طــة والقــوات الخاصــة.
أ
• ســلطات االحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا عــى مداخــل المســجد القــى
المبــارك ،وتحتجــز بطاقــات المصلـ ي ن
ـ� الشــخصية ،مــن فئــة الشــبان عــى
أبوابــه الرئيســة ،خــال دخولهــم إليــه.
• ســلطات االحتــال تفــرج عــن الموظــف (يــزن عابديــن) ،موظــف النظافــة ف ي�
المســجد أ
القــى المبــارك ،بـ ش
البعــاد عنــه مــدة( )15يومـاً ،حيــث تــم
ـرط إ
اعتقالــه عنــد دخولــه مــن بــاب أ
الســباط.
• ســلطات االحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا العســكرية ،وســط انتشــار مكثــف
ف
و� محيطهــا
لقــوات االحتــال ف ي� مدينــة القـ
ـدس ،وخاصــة بلدتهــا القديمــة ،ي
أ
والطــرق المؤديــة إىل المســجد القــى المبــارك.
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 2018/ 4/ 8م

 2018/ 4/ 10م

 2018/ 4/ 11م

 2018/ 4/ 14م

 2018/ 4/ 15م

• نحــو ( )33مســتوطناً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن بــاب
ف
المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ي� أروقــة المســجد،
وارتــدى معظمهــم اللبــاس التلمــودي ،وســط حــركات وصلــوات صامتــة،
بحراســة مشــددة مــن ش
ال�طــة والقــوات الخاصــة.
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
ين
ـ� ،وعنــارص مــن ش�طــة ومخاب ـرات
• العـ شـرات مــن المسـ
أ
ن
ـد� ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهة
االحتــال بلباســهم المـ ي
بــاب المغاربــة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة ،وينفــذون
جــوالت اســتفزازية ف ي� المســجد المبــارك ،وســط حــركات تلموديــة صامتــة ،ف ي�
منطقــة بــاب الرحمــة “المغلــق” ،ف� حـ ي ن
ـ� نفــذت عنــارص ومخابـرات ش
و�طــة
ي
االحتــال جــوالت استكشــافية ف ي� أنحــاء متفرقــة مــن المســجد المبــارك..
ين
ين
ش
المتطرفــ� ،يرافقهــم جنــود وضبــاط ف ي�
المســتوطن�
العــرات مــن
•
ائيــ� العــام “الشــاباك” ،يقتحمــون المســجد
رس
ال
ات
ر
المخابــ
جهــاز
إ
ي
أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية
واستكشــافية ف ي� أرجائــه.
ـ� مقدسـ ي ن
• ســلطات االحتــال تقــرر إبعــاد ســبعة مصلـ ي ن
ـي� بينهــم طفــل،
عــن المســجد أ
ين
أســبوع� ،حيــث اعتقلتهــم عقــب
القــى المبــارك مــدة
مشــاركتهم ف� صــاة الجمعــة ،وخروجهــم مــن المســجد أ
القــى المبــارك.
ي
• نحــو ( )125مســتوطناً متطرفـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
ف
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ي� أرجــاء
المســجد المبــارك ،تخللهــا االســتماع شل�وحــات حــول “الهيــكل المزعــوم”،
وســط محــاوالت متكــررة إلقامــة طقــوس وشــعائر تلموديــة صامتــة ،بحمايــة
مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
ف
ن
ن
ش
المتطرفــ� عربدتهــم ي� القــدس
المســتوطن�
العــرات مــن
• ممارســة
ي
أي
القديمــة ،وحــول أبــواب المســجد القــى المبــارك ،خــال مسـ يـرة ليليــة
شــهرية ،وتوقفــوا ف� ســاحة الغــزال أمــام المســجد أ
القــى مــن جهــة
ي
ي
بــاب أ
الســباط ،ونظمــوا فيهــا حلقــات رقــص وغنــاء اســتفزازية ،بمكـ بـرات
قــراً
الصــوت ،وأدوا صلــوات وشــعائر تلموديــة ،وحطمــت مســتوطنتان ب
الســامية التاريخيــة ،المالصقــة لجــدار المســجد
مـ أـن مقابر“بــاب الرحمــة” إ
القــى ش
الــر ق ي� ،وداســتاه وهمــا تتلفظــان بكلمــات نابيــة.
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 2018/ 4/ 17م

 2018/ 4/ 18م

 2018/ 4/ 19م

• محكمــة صلــح االحتــال تســمح لليهــود بالهتــاف بـــ “شــعب إرسائيــل حــي”
ف� المســجد أ
القــى المبــارك ،وذلــك بداعــي أن ذلــك ليــس صــاة ،وادعــت
ي
ف
المحكمــة أن هــذا الهتــاف ال يشــكل خطـراً عــى الــزوار ي� المــكان.
• مخابــرات االحتــال تســتدعي خمســة مــن حــراس المســجد أ
القــى
المبــارك للتحقيــق معهــم ،بمركــز اعتقــال توقيــف “القشــلة” ف ي� بــاب الخليــل
بالقــدس القديمــة.
ـ� يقتحمــون المســجد أ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
ين
القــى المبــارك،
• عـ شـرات المسـ
ف
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ي� أرجائــه ،وأ ّدوا
صلــوات وشــعائر تلموديــة ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة “المغلــق”  ،بحراســة
مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
أ
ـارس المســجد القــى المبــارك( ،عرفــات
• ســلطات االحتــال تســتدعي حـ ي
ـال) ،بعــد احتجــاز دام ســاعات ،وأفرجــت عنهمــا بـ شـرط
نجيــب ،وحمــزة النبـ ي
أ
البعــاد عــن المســجد القــى المبــارك مــدة أســبوع ،فيمــا اســتدعت
إ
أ
ن
والعاملــ� فيــه،
الســلطات عــدداً آخــر مــن حــراس المســجد القــى
ي
للتحقيــق معهــم.
• ث
ين
ين
المتطرفــ� ،بلباســهم التلمــودي
المســتوطن�
أكــر مــن ( )160مــن
أ
التقليــدي ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة،
وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� أرجائــه ،اســتمعوا خاللهــا شل�وحــات حــول
“الهيــكل المزعــوم” ،وأدوا صلــوات وشــعائر تلموديــة علنيــة ف ي� منطقــة بــاب
الرحمــة “المغلــق” ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
ـتوطن�ن
• مــا تســمى بـ” منظمــات الهيــكل المزعوم” ،تدعــو أنصارها من المسـ ي
ين
العالميــة ،ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،إىل
عــر مواقعهــا إ
المتطرفــ� ،ب
أ
ف
المشــاركة الواســعة ي� اقتحامــات المســجد القــى المبــارك ،بمناســبة مــا
يســمى “بذكــرى اســتقالل إرسائيــل”.
أ
• مخابــرات االحتــال ش
و�طتــه تعتقــل أحــد حــراس المســجد القــى
ف
المبــارك ،وتبعــده عــن مــكان عملــه ي� المســجد ،وتســتدعي أربعــة ح ـراس
المقتحمــ� للمســجد أ
ين
القــى
بالبعــاد عــن محيــط
آخريــن ،وتهددهــم إ
ف
خــال جوالتهــم االســتفزازية ي� أرجائــه.
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الزغــر) ،أحــد موظفــي
المقــدس (رائــد
• ســلطات االحتــال تعتقــل
ي
ي
لجنــة العمــار التابعــة أ
الســامية ف ي� القــدس ،مــن مــكان
لل
وقــاف إ
إ
أ
عملــه داخــل المســجد القــى المبــارك ،واقتادتــه إىل مركــز
التوقيــف والتحقيــق “القشــلة” ف ي� بــاب الخليــل ،بالقــدس القديمــة.
• ش�طــة االحتــال تمنــع أربعــة أطبــاء مــن خريجــي جامعــة القــدس ،مــن
القــى المبــارك “بالمريــول” أ
الدخــول إىل المســجد أ
البيــض ،عنــد بــاب
فيصــل دون إبــداء أ
الســباب ،وطالبتهــم بخلــع المريــول ،وقــد رفضــوا ذلك.
• ســلطات االحتــال تبعــد الموظــف ف� لجنــة العمــار بدائــرة أ
الوقــاف
إ
ي
المســجد أ
القــى المبــارك،
الســامية ،رائــد الزغـ يـر ،عــن مــكان عملــه ف ي�
إ
مــدة أســبوع.
المتطرفــ� ،يقتحمــون المســجد أ
ين
ين
ش
القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
•
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وســط حمايــة مشــددة مــن قــوات
االحتــال الخاصــة.
• نحــو ( )40مســتوطناً ،و( )41مــن طلبــة المعاهــد التلموديــة ،و( )15عنـراً
مــن مخاب ـرات االحتــال ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينظمــون جــوالت اســتفزازية ف ي� المســجد ،وســط محــاوالت
إلقامــة شــعائر وطقــوس دينيــة ،ف� حـ ي ن
ـ� نفــذت عنــارص المخابـرات جــوالت
ي
استكشــافية بالمســجد المبــارك ،وســط حمايــة مشــددة مــن عنــارص ش
ال�طــة.
• مــا تســمى بـ” منظمــات الهيــكل” المزعوم ،تدعــو أنصارها من المسـ ي ن
ـتوطن�
ين
العالميــة ،ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،إىل
عــر مواقعهــا إ
المتطرفــ� ،ب
أ
ف
المشــاركة الواســعة ي� اقتحامــات المســجد القــى المبــارك ،بمناســبة مــا
يســمى “بذكــرى اســتقالل إرسائيــل”.
• ســلطات االحتــال تســلم أربعــة مــن ح ـراس المســجد أ
القــى المبــارك
بالبعــاد عنــه فـ تـرات ،تـ تـراوح بـ ي ن
ـ� شــهر وســتة أشــهر ،دون أســباب.
قـرارات إ
• نحــو ( )40مســتوطناً ،و( )41مــن طلبــة المعاهــد التلموديــة ،و 15عن ـراً
مــن مخاب ـرات االحتــال ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينظمــون جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط محــاوالت
إلقامــة شــعائر وطقــوس دينيــة ،ف� حـ ي ن
ـ� نفــذت عنــارص المخابـرات جــوالت
ي
استكشــافية فيــه.
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• نحــو ( )74مســتوطناً ،و( )17عنــراً مــن مخابــرات االحتــال ،يقتحمــون
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينظمــون جــوالت
ف
اســتفزازية فيــه وســط محــاوالت إلقامــة شــعائر وطقــوس دينيــة � ،حـ ي ن
ـ�
ي
نفــذت عنــارص المخاب ـرات جــوالت استكشــافية فيــه.
• أكـ ثـر مــن ( )100مســتوطن ،بينهــم عــدد مــن طلبــة المعاهــد التلموديــة،
يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينظمــون
جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط محــاوالت إلقامــة شــعائر وطقــوس دينيــة.
• ســلطة االحتــال تعتقــل العامــل ف� لجنــة إعمــار المســجد أ
القــى
ي
أ
الســامية ف� القــدس( ،محمــود العنـ ت
ـا�) ،كمــا
المبــارك ،التابعــة للوقــاف إ
ي
في
منعــت اللجنــة مــن تنفيــذ أعمــال صيانــة � مســجد قبــة الصخــرة ش
الم�فــة.
ي
آ
الرسائيليــة
• طواقــم مــا تســمى بحمايــة الطبيعــة ودائــرة الثــار إ
مقــرة بــاب الرحمــة ،ف� الجهــة ش
ال�قيــة
تقــوم بنبــش قبــور ف ي�
ب
ي
لســور المســجد أ
القــى المبــارك ،ورش المــواد الكيماويــة وقلــع
بعــض أ
عــرات القبــور ت
الشــجار ،وترقيــم ش
الــى تعــود لعائــات
ي
ت
االقــراب
العالميــة المقدســية مــن
مقدســية ،كمــا منعــت الطواقــم إ
ف
مــن القبــور لمعرفــة مــا يــدور ي� قبــور العائــات المقدســية.
• ث
أكــر مــن ( )62مســتوطناً ومســتخدماً تابعــاً “لســلطة آثــار االحتــال”
أ
يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينظمــون
جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط محــاوالت إلقامــة شــعائر وطقــوس دينيــة.
• مؤسســة “الســام آ
الن” ومؤسســة “عيمــق شــفيه” ،اللتــان تعمــان ف ي�
ف
رصــد المخططــات االســتيطانية ي� القــدس ،تقدمــان التماسـاً قضائيـاً إىل مــا
تســمى بـــ “لجنــة االســتئناف اللوائيــة للتنظيــم والبنــاء” ف ي� القــدس المحتلة،
إلبطــال مخطــط تحركــه بلديــة االحتــال و”ســلطة تطويــر القــدس” ،لبنــاء
جــر معلــق بطــول ( )180مـ تـراً ،جنــوب المســجد أ
القــى المبــارك.

 2018/ 4/ 30م

المقــدس (خالــد الزيــر) ،خــال
• ســلطات االحتــال تعتقــل الناشــط
ي
آ
الرسائيليــة” ،وأعمــال التخريــب
تصديــه لموظفــي “دائــرة الطبيعــة والثــار إ
ف
ن
مقــرة بــاب الرحمــة ،ف ي� الســور
الثــا� عــى
التــوال ،ي� ب
ي
والتدمــر ،لليــوم أ ي
ي
ش
الــر ق ي� للمســجد القــى المبــارك.

 2018/ 4/ 26م

 2018/ 4/ 29م
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التــوال ،ســلطات االحتــال تواصــل انتهــاك
• لليــوم الثالــث عــى
ي
الرحمــة” المالصقــة لجــدار المســجد أ
القــى
مقــرة “بــاب
حرمــة
ب
ق
ش
ش
المبــارك الــر ي� ،واقتحمــت قــوات معــززة مــن �طــة االحتــال
المقــرة ،بحراســة وحمايــة طواقــم العمــال التابعــة لمــا تســمى
ب
ف
ش
المقــرة وعــى مداخلهــا لمنــع دخــول
“بحمايــة الطبيعــة” ،وانتــرت ي�
ب
ض
ين
وأحــرت هــذه المــرة ســياجاً حديديــاً ،ف ي� مســعى منهــا
المواطنــ�،
لوضعــه ف� المنطقــة ت
الــى تنــوي مصادرتهــا ،ووضــع يــد االحتــال عليهــا.
ي
• ( )70مس يــتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،واســتمعوا شل�وحــات
حــول “الهيــكل المزعــوم” ،وســط محــاوالت متكــررة إلقامــة طقــوس وشــعائر
تلموديــة ف ي� أروقتــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
ـاس)
ـدس (خليــل نمــر العبـ ي
• س ضــلطات االحتــال تعتــدي عــى المواطــن أالمقـ ي
بالــرب المـ بـرح والدفــع ،خــال تصديــه لعمــال االنتهــاك واالســتيالء عــى
ـوال .
أجـزاء مــن مقـ بـرة بــاب الرحمــة ،لليــوم الرابــع عــى أالتـ ي
القــى المبــارك (فــادي
• ســلطات االحتــال تســتدعي حــارس المســجد
عليــان) ،للتحقيــق الفــوري معــه ،ف ي� مركــز تابــع شل�طــة االحتــال بمســتوطنة
ـى يعقــوب” شــمال القــدس المحتلــة ،علمـاً أن االحتــال أبعــده وثالثــة
“ النـ ب ي
أ
ف
ح ـراس آخريــن عــن مــكان عملهــم ي� المســجد القــى ،مــدة ( )6أشــهر.
• ش�طــة االحتــال تمنــع عــدداً كبـ يـراً مــن الطــاب الفلسـ ي ن
ـطيني� مــن دخــول
المســجد أ
الشــمال ،بعــد تفتيــش
القــى المبــارك ،مــن بــاب الغوانمــة
ي
ت
الــى يحملونهــا عليهــا شــعارات وكلمــات
حقائبهــم بحجــة أن الكتــب ي
تحريضيــة وخاتــم وزارة ت
ال�بيــة والتعليــم الفلســطينية.
• ث
ين
ين
المتطرفــ� ،بينهــم طــاب معاهــد
المســتوطن�
أكــر مــن ( )111مــن
وجامعــات يهوديــة ،و( )30ش�طي ـاً احتاللي ـاً ،يقتحمــون المســجد أ
القــى
ف
ـ� ،والمصىل
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربة ،ويتجولــون ي� المســجد القبـ ي
ن
المــروا� ،ومحيــط مســجد قبــة الصخــرة ش
الم�فــة ،كمــا قــدم مرشــدون
ي
ـتوطن� المقتحمـ ي ن
يهــود للمسـ ي ن
ـ� ش�وحــات عــن “الهيــكل” المزعــوم ،وحــاول
بعضهــم أداء طقــوس وشــعائر تلموديــة ف� أروقــة المســجد أ
القــى،
ي
وتحديــداً بالقــرب مــن بــاب الرحمــة.
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ين
ين
المتطرفــ� ،بينهــم ( )30مــن طــاب المعاهــد
المســتوطن�
• ( )110مــن
أ
والجامعــات اليهوديــة ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن بــاب
المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� المســجد ،ويتلقــون ش�وحــات عــن
“الهيــكل المزعــوم” ،وســط محــاوالت إلقامــة طقــوس وصلــوات تلموديــة فيــه،
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
• مــا تســمى بـــ “منظمــات الهيــكل المزعــوم” تكثــف دعواتهــا ،عـ بـر مواقعهــا
ين
ـتوطن�
العالميــة ،ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،ألنصارهــا ولجمهــور المسـ
إ
باســتباحة المســجد أ
ن
شــعبنا
نكبــة
يــوم
المبــارك
قــى
ال
الفلســطي�،
ي
باقتحامــات واســعة ،وشــعائر تلموديــة فيــه.
• ســلطات االحتــال تواصــل أعمــال الحفــر أســفل منــازل المواطنـ ي ن
ـ� ،ف ي� حــي
وادي حلــوة جنــوب المســجد أ
ت
القــى
الــى تســببت بتصدعــات
المبــارك ،ي
أ
أ
وتشــققات وانهيــارات أرضيــة ،نتيجــة تفريــغ التربــة وحفــر النفــاق أســفل
أ
الــراق.
المنطقــة ،باتجــاه المســجد القــى المبــارك ،وباحــة حائــط ب
أ
ين
ين
ش
المتطرفــ� ،يقتحمــون المســجد القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
•
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون طقوس ـاً تلموديــة قــرب بــاب
المطهــرة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• ســلطات االحتــال تفــرج عــن الفتــاة المقدســية (آيــة أبــو نــاب) ،ش
بــرط
إبعادهــا عــن المســجد أ
القــى المبــارك مــدة شــهر.

 2018/ 5/ 7م

• ( )100مــن طلبــة المعاهــد التلموديــة ،و( )51مســتوطناً متطرف ـاً ،يقتحمــون
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت
اســتفزازية ف ي� أرجائــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• استأنفت ما تسمى بـ “منظمات الهيكل” المزعوم ،تكثيف دعواتها ألنصارها
المستوطن� إىل المشاركة ف� اقتحامات واسعة للمسجد أ
ين
القىص ،ف ي�
وجمهور
ي
ن
الشعب
نكبة
ذكرى
الفلسطي� .
ي
• مــا تســمى “بمنظمــات الهيــكل المزعــوم” ،ش
تــرع بالتغريــد عــى هاشــتاغ
ن
تحــت مســمى “ألفــان ف ي� يــوم القــدس” ،الــذي يعــى بتكثيــف االقتحامــات،
د� إىل ألفــي مســتوطن مقتحــم للمســجد أ
حــى يصــل العــدد أ
ال ن
ت
القــى
ن
المبــارك ،خــال يــوم نكبــة الشــعب
الفلســطي� .
ي
ش
• ( )64مســتوطناً متطرفــاً ،و( )35عنــراً مــن مخابــرات االحتــال و�طتهــا،
وطــاب مــن المعاهــد اليمينيــة الدينيــة المتطرفــة ،يقتحمــون المســجد أ
القىص
المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة ،وأدى بعضهــم طقوســاً وحــركات تلموديــة ف ي�
منطقــة “بــاب الرحمــة” بحراســة مشــددة ممــا تســمى بقــوات االحتــال.

 2018/ 5/ 6م

 2018/ 5/ 8م
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• وفقـاً “لمصــادر بع�يــة” ،حكومــة االحتــال ســتمول مــا وصفتــه بحفريــات
أثريــة بالقــرب مــن “مدينــة داوود” (تســمية االحتــال لبــؤرة اســتيطانية عــى
مدخــل بلــدة ســلوان جنــوب أ
القــى) ،بتكلفــة ( )60مليــون شــيكل.
الرسائيليــة ،تفصــل جــزءاً اقتطعتــه
• طواقــم تابعــة لـ”ســلطة الطبيعــة” إ
أ
ق
ش
مقــرة بــاب الرحمــة المالصقــة للجــدار الــر ي� للمســجد القــى
مــن ب
المبــارك ،إلنشــاء حديقــة وهميــة ،يطلــق عليهــا “حدائــق وطنيــة” بحراســة
قــوة عســكرية.
ض
• ســلطات االحتــال تعتــدي بالــرب عــى رئيــس لجنــة رعايــة المقابــر
الســامية ف ي� القــدس (المهنــدس مصطفــى أبــو زهــرة) ،خــال محاولتــه
إ
ن
المواطنــ� منــع طواقــم تابعــة لمــا تســمى بـ“ســلطة
ومجموعــة مــن
ي
الطبيعــة” التابعــة لالحتــال ،مــن وضــع حاجــز حديــدي لفصــل جــزء مهــم
الــر ق� للمســجد أ
مقــرة بــاب الرحمــة ،المالصقــة للجــدار ش
القــى
مــن ب
ي
المبــارك.
أ
ن
ن
ـتوطن� متطرفـ يـ� يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن جهــة
• ( )4مسـ ي
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة فيــه ،بحراســة
مشــددة مــن قــوات االحتــال .
أ
• مــا تســمى” بمنظمــات الهيــكل المزعــوم” ،تواصــل دعواتهــا لنصارهــا مــن
ـتوطن� بالمشــاركة الواســعة ف� اقتحامــات مكثفــة للمســجد أ
ين
القــى
المسـ
ي
المبــارك ،تزامنـاً مــع ذكــرى احتــال مــا تبقــى مــن القــدس ،وضمهــا للشــطر
الـ شـر ق ي� ،وإعالنهــا عاصمــة لكيــان االحتــال.
أ
• ش�طــة االحتــال المتمركــزة ف ي� محيــط المســجد القــى المبــارك ،تســمح
للفتيــات اليهوديــات بدخــول المســجد أ
القــى بلبــاس االحتفــال “بــات
تز
م�افــا” ،كمــا أن “جماعــات الهيــكل المزعــوم” أدخلــت قبــل أيــام ،فتــاة
يهوديــة متطرفــة إىل المســجد أ
القــى ،وهــي ترتــدي فســتان االحتفــال بعيد
ف
“التكليــف” ،الــذي يشــبه الفســتان الــذي ترتديــه اليهوديــات ي� يــوم الزفــاف،
وتــم االحتفــال بهــذه الفتــاة داخــل المســجد أ
القــى المبــارك ،دون أن
يتــم ت
اع�اضهــا مــن ش
ال�طــة أو منعهــا ،أو الرتدائهــا مالبــس “طقوســية”.
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• نحــو ( )44مســتوطناً ،و( )6مجنــدات ،و( )75مــن طلبــة المعاهــد
التلموديــة ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربة،
أ
ف
حيــث نفــذ المســتوطنون جــوالت مشــبوهة واســتفزازية ي� المســجد القــى
المبــارك ،وســط محــاوالت متكــررة ألداء طقــوس وصلــوات وشــعائر تلموديــة
ف ي� أروقتــه ،كمــا أدى عــدد منهــم رقصــات عــى أنغــام موســيقى صاخبــة،
وصلــوات تلموديــة ،بالقــرب مــن القصــور أ
المويــة المالصقــة لجــدار
أ
ـو� ،بحراســة قــوات االحتــال وحمايتهــا ،وقــوات
المســجد القــى الجنـ ب ي
االحتــال الخاصــة.
أ
• مــا تســمى بـــ “منظمــات الهيــكل المزعــوم” تواصــل دعواتهــا لنصارهــا مــن
ـتوطن� ،إىل المشاركة الواســعة والمكثفة ف� اقتحامات المسجد أ
المسـ ي ن
القىص
ي
المبــارك ،تزامنــاً مــع احتفاالتهــا باحتــال مــا تبقــى مــن مدينــة القــدس.
ف
مقــرة بــاب الرحمــة،
• طواقــم االحتــال تواصــل عملهــا واعتداءاتهــا ي� ب
بحفــر مزيــد مــن الفتحــات ف ي� باطــن المقـ بـرة ،لغــرس جــر وحاجــز حديدي،
يفصــل الجــزء المصــادر مــن المقـ بـرة ،وســط اعتــداءات عــى قبــور عائــات
مقدســية ونبشــها ،وتدنيــس المقـ بـرة.
أكــر مــن ( )1450مســتوطناً يســتبيحون المســجد أ
• ث
القــى المبــارك،
ف
والبلــدة القديمــة ي� القــدس ،ورفعــوا علــم االحتــال داخلــه ،وأدوا
صلــوات وطقوس ـاً تلموديــة جماعيــة علنيــة بحمايــة العـ شـرات مــن عنــارص
ش�طــة االحتــال والقــوات الخاصــة المدججــة بالســاح ،وقــوات االحتــال
المدججــة بالســاح ،الـ تـى اعتــدت عىل حـراس المســجد أ
ين
والمواطن�
القــى
ي
والنســاء ،بالـ ضـرب المـ بـرح ،وأصابــت عــدداً منهــم ،واعتقلــت عــدداً آخــر،
عمــت المدينــة المقدســة.
وســط أجــواء متوتــرة ّ

 2018 /5/ 14م

• ( )149مســتوطناً ،بينهــم( )47جنديـاً ش
و�طيـاً احتالليـاً ،يقتحمون المســجد
أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية
ف
ومشــبوهة ي� أروقتــه ،وتلقــوا ش�وحــات حــول “الهيــكل المزعــوم” ،بينمــا
نفــذت عنــارص ش�طــة االحتــال وجنــوده جــوالت استكشــافية فيــه.
الفــراج عــن ي ن
أمــ� رس “فتــح” إقليــم القــدس
• ســلطات االحتــال تقــرر إ
(شــادي مطــور) بكفالــة ماليــة بقيمــة ( )3000شــيكل ،وإبعــاده عــن المســجد
أ
القــى المبــارك مــدة ( )15يوم ـاً.

 2018/ 5/ 13م
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ن
الحلوا�)،
• مخابـرات االحتالل تســلم المعلمة المقدســية الناشــطة (هنــادي
ي
ق ـراراً بتجديــد البعــاد عــن المســجد أ
القــى المبــارك ومحيطــه مــدة ()3
إ
أ
ت
شــهور ،وقــد أنهــت قبــل أيــام فــرة إبعــاد عــن القــى مــدة ( )6شــهور .
• نحو ( )100مســتوطن متطرف يقتحمون المســجد أ
القىص المبارك ،من جهة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة ف ي� أروقته ،واســتمعوا شل�وحات
حــول “الهيــكل المزعــوم” ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• ( )62مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة ف ي� أروقتــه ،بحراســة مشــددة
مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
ش
وتنــر
• ســلطات االحتــال تحــول مدينــة القــدس إىل ثكنــة عســكرية،
نحــو( )1500عنــر مــن ش
ال�طــة وحــرس الحــدود ف ي� البلــدة القديمــة،
وجميــع الطــرق المؤديــة إىل المســجد أ
القــى المبــارك.
• مواصلــة عــدد مــن المبعديــن عــن المســجد أ
القــى المبــارك ،بق ـرارات

مــن ســلطات االحتــال ،أداء صلواتهــم عــى أبوابــه ،وتشــمل قــرارات
ـ� ف� المســجد أ
ن
القــى المبــارك ،وشــبان ونســاء
إ
البعــاد عــدداً مــن العاملـ ي ي
ض
وأرا� عــام (.)48
مــن مدينــة القــدس المحتلــة
ي
• ( )286مســتوطناً متطرفـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة ف ي� أروقتــه ،وســط محــاوالت
متكــررة ألداء صلــوات وطقــوس تلموديــة فيــه ،كمــا أدى بعضهــم طقوس ـاً
ين
القطانــ� ،وســط إغــاق قــري
تلموديــة اســتفزازية بالقــرب مــن بــاب
ف
ف
ن
ـتوطن� ي� أداء
للمحــال التجاريــة ي� المنطقــة ،كمــا شــارك المئــات مــن المسـ ي
ف
ـر�” للمســجد
طقــوس وشــعائر تلموديــة ي� باحــة حائــط الـ بـراق “الجــدار الغـ ب ي
أ
القــى المبــارك ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
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• ( )184مســتوطناً متطرفــاً ،بينهــم ( )30مــن طلبــة المعاهــد التلموديــة،
يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون
أ
جــوالت مشــبوهة ف ي� أروقــة المســجد ،وســط محــاوالت متكــررة لداء صلوات
وطقــوس تلموديــة فيــه.
• طواقــم تابعــة لمــا تســمى بـــ “ســلطة الطبيعــة” التابعــة لالحتــال،
ف
مقــرة بــاب
تحرســها قــوة عســكرية ،تواصــل العمــل ي� اقتطــاع جــزء مــن ب
أ
الرحمــة المالصقــة للجــدار ش
الــر ق ي� للمســجد القــى المبــارك ،لصالــح
مشــاريع تهويديــة.
ن
التــوال ،تواصلــت االحتفــاالت اليهوديــة بمــا
الثــا� عــى
• لليــوم
ي
ي
يســمى بعيــد “الشــفوعوت -نــزول التــوراة” ،فيمــا شــددت ش�طــة
االحتــال والقــوات الخاصــة مــن إجراءاتهــا ف ي� مدينــة القــدس ومحيــط
المســجد أ
أ ن
مــى
القــى المبــارك،
وكثفــت مــن تواجدهــا وانتشــارها ال ي
ف� المدينــة ،وداخــل المســجد أ
ين
للمقتحمــ�
القــى ،وأمنــت الحمايــة
ي
ين
المســتوطن� ومكنتهــم مــن الصــاة والقيــام باالنتهــاكات لحرمــة
مــن
المســجد أ
القــى وتدنيســه ،ومنعــت حراســه مــن وقــف انتهــاكات
المتطرفـ ي ن
ـ� اليهــود ف ي� أروقتــه ،وقامــت بتفتيــش طــاب مصاطــب العلــم.

 2018/ 5/ 23م

• ( )75مســتوطناً متطرف ـاً ،بينهــم ( )21جندي ـاً احتاللي ـاً بزيهــم العســكري،
يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون
جــوالت مشــبوهة ف ي� أروقــة المســجد ،وســط محــاوالت متكــررة ألداء
صلــوات وطقــوس تلموديــة ف ي� المســجد المبــارك ،بينمــا نفــذت عنــارص
جيــش االحتــال جولــة استكشــافية ف ي� المســجد.
• مــا تســمى بطواقــم “ســلطة الطبيعــة” التابعــة لالحتــال ،تواصــل ومنــذ
أكـ ثـر مــن أسـ ي ن
الســامية
ـبوع� ،ســيطرتها عــى أجـزاء مــن مقـ بـرة بــاب الرحمــة إ
التاريخيــة ،المالصقــة لســور المســجد أ
القــى المبــارك الـ شـر ق ي� ،وقامــت
طواقــم االحتــال بتســييج جــزء مــن المقـ بـرة بهــدف الســيطرة عليــه ،بمقاطع
حديديــة ،تمهيــداً لتحويــل هــذا المــكان إىل “حدائــق توراتيــة” تخــدم
المســتوطن� والمشــاريع التهويديــة جنــوب المســجد أ
ين
القــى المبــارك.
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 2018/ 5/ 24م

 2018/ 5/ 27م

 2018/ 5/ 28م

 2018/ 5/ 29م

المتطرف� يقتحمون المســجد أ
ين
• العـ شـرات من المسـ ي ن
القىص المبارك،
ـتوطن�
ف
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة ي� أروقتــه ،قبــل
خروجهــم منــه من جهة باب السلســلة ،وســط محاوالت متكــررة ألداء صلوات
وطقــوس تلموديــة فيــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• أكـ ثـر مــن ( )100مســتوطن متطــرف يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة ف ي� أروقتــه ،كمــا أدى
عــدد مــن المسـ ي ن
ـتوطن� حــركات تلموديــة اســتفزازية ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة
أ
“المغلــق” ف ي� المســجد القــى المبــارك ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات
االحتــال.
• ســلطات االحتــال تعتقــل ( )6شــبان بدعــوى قيامهــم بنشــاطات ضــد
االحتــال ف� المســجد أ
القــى المبــارك ،ضمــن حملــة اعتقــاالت طالــت
ي
أ
عــدداً مــن الشــبان ف� ال ض
را� الفلســطينية المحتلــة.
ي
ي
ن
• ( )77مســتوطناً
ـى،
متطرفـاً ،وعنــارص مــن مخابـرات االحتــال ،ووفــد صيـ ي
أ
يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،برفقــة حاخامــات ،مــن جهــة بــاب
المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة ف ي� أروقة المســجد ،بحراســة مشــددة
مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• عمــال بلديــة االحتــال يواصلــون العمــل ف ي� مقـ بـرة بــاب الرحمــة ،القتطــاع
مســاحة واســعة منهــا لصالــح مشــاريع اســتيطانية.
• أكـ ثـر مــن ( )70مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة ف ي� أروقتــه ،وســط
محــاوالت متكــررة ألداء صلــوات وطقــوس تلموديــة فيــه ،بحراســة مشــددة
مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• عمــال مــا يســمى ببلديــة االحتــال يواصلــون العمــل ف ي� مقـ بـرة بــاب الرحمة،
القتطــاع مســاحة واســعة منهــا لصالــح مشــاريع اســتيطانية ،وقامــوا بوضــع
ســياج حديــدي عــى طــول الحــد ش
الجنــو�
للمقــرة ،والمقطــع
الــر ق ي�
ب
بي
الـ شـر ق ي� منهــا.
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 2018/ 5/ 30م

 2018/ 5/ 31م

 2018/ 6/ 3م

• نحــو ( )66مســتوطناً متطرفــاً ،وعنرصيــن مــن مخابــرات االحتــال،
يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون
ف
جــوالت استكشــافية اســتفزازية ي� أروقتــه ،قبــل أن يخرجــوا ،مــن جهــة بــاب
السلســلة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• نحــو ( )134مســتوطناً متطرفـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية رسيعــة داخــل المســجد
أ
القــى المبــارك ،قبــل مغادرتهــم مــن جهــة بــاب السلســلة ،بحمايــة قــوات
االحتالل.
ف
ف
• ش�طــة االحتــال تعلــن حالــة التأهــب ي� صفوفهــا ي� مدينــة القــدس،
عشــية الجمعــة الثالثــة مــن شــهر رمضــان المبــارك ،حيــث قامــت ش
بنــر
ف
ف
و� البلــدة القديمــة ومحيطهــا،
( )3آالف مــن عنارصهــا ي� مدينــة القــدس ،ي
وعــى محــاور الطــرق الرئيســة ،وعــى طــول جــدار الضــم والتوســع الــذي
يفصــل مدينــة القــدس عــن قراهــا وبـ ق
ـا� محافظــات الضفــة ،تمهيــداً لصــاة
ي
الجمعــة الثالثــة مــن شــهر رمضــان المبــارك ،ف� المســجد أ
القــى المبــارك.
ي
المتطرفــ� تقتحــم المســجد أ
ين
ين
القــى
المســتوطن�
• مجموعــات مــن
ف
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ي� أروقتــه
قبــل خروجهــم مــن بــاب السلســلة ،بحمايــة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
• طواقــم مــا تســمى “بســلطة الطبيعــة” التابعــة لالحتــال ،تســتأنف أعمالها
لفصــل جــزء مــن مقـ بـرة بــاب الرحمــة ،المالصقــة للجــدار الـ شـر ق ي� للمســجد
أ
القــى المبــارك ،لصالــح مشــاريع تهويديــة ،وكانــت ســلطات االحتــال قــد
ش�عــت منــذ نحــو ( )20يوم ـاً بأعمــال حفريــات ونبــش قبــور فيهــا ،ووضــع
أســوار وحواجــز حديديــة لفصــل الجــزء الــذي اقتطعتــه منهــا ،واســتولت
عليــه لصالــح إنشــاء مشــاريع تهويديــة ،ومســارات تلموديــة ،تخــدم خرافــة
الهيــكل المزعــوم.
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 2018/ 6/ 5م

 2018/ 6/ 6م

 2018/ 6/ 7م

المصلــ� الر ي ن
ين
• ســلطات االحتــال ش
اغبــ� ف ي� االعتــكاف ف ي�
تــرع بالتنغيــص عــى
أ
المســجد أ
ف
القــى المبــارك ،ي� العـ شـر الواخــر مــن شــهر رمضــان المبــارك ،مــن خــال
ين
ين
المتطرفــ� ،وفــرض قيــود عــى االعتــكاف.
المســتوطن�
اقتحامــات
أ
• ســلطات االحتــال تعتقــل بالقــوة ( )12مصلي ـاً ،مــن ســاحات المســجد القــى
القبــ� المســقوف.
المبــارك ،بينمــا كانــوا يتلــون القــرآن الكريــم قبالــة المســجد أ ي
ف
• ( )20مــن عنــارص ش�طــة االحتــال يقتحمــون ســاحات المســجد القــى ،ي� الوقــت
الــذي ســهلوا فيــه اقتحــام نحــو ( )66مســتوطناً متطرفـاً إليــه.
• نحــو ( )128مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� أروقتــه ،بحمايــة قــوات االحتــال.
• ســلطات االحتــال تـ شـرع بتوقيــف الحافــات المتوجهــة إىل القــدس ،والتفتيــش عــن
مواطنـ ي ن
ـ� ال يحملــون هويــة القــدس ،لتوقيفهــم وإبعادهــم عــن المدينــة المقدســة،
أ
إضافــة إىل مهاجمتهــا حلقــة ذكــر للقـرآن الكريــم داخــل المســجد القــى ،واعتقــال
( )15مصليـاً ،بينهــم  12مــن ســكان الضفــة ،وأبعدتهــم ف ي� وقــت الحــق عــن القــدس،
ـ� الوافديــن لالعتــكاف ف� المســجد أ
فضـا ً عــن وضعهــا عراقيــل أمــام المصلـ ي ن
القــى.
ي
ين
المصلــ� الذيــن تــم اعتقالهــم مــن
• ســلطات االحتــال تمــدد اعتقــال ( )4مــن
المســجد أ
القــى يــوم أمــس الموافــق  ،2018 /6/ 5فيمــا أطلقــت رساح آخــر بكفالــة
ين
مصلــ� كانــت قــد اعتقلتهــم مــن داخلــه ،ويحملــون
ماليــة ،وأفرجــت عــن ســبعة
ورحلتهــم خــارج القــدس.
هويــات الضفــة الغربيــةّ ،
أ
ف
ن
• ســلطات االحتــال تعتــدي عــى المصلـ يـ� ي� المســجد القىص المبــارك ،بإلقــاء قنابل
الصــوت ،وتعتقــل فـ تـى وشــاباً مــن باحــات المســجد أ
القــى المبــارك ،ف ي� ظــل دعوات
مــن جماعــات “الهيــكل المزعــوم” لمواصلــة اقتحامــات المســجد المبــارك ،خــال
الواخــر مــن رمضان ،لكــر فكرة إغالق المســجد أ
العـ شـر أ
ين
المقتحم� .
القــى ف ي� وجــه
• ش�طــة االحتــال المنتـ شـرة عــى بوابــات المســجد أ
القــى المبــارك ،تواصــل عرقلــة
أ
ومنــع دخــول المصلـ ي ن
ـ� لالعتــكاف داخــل المســجد القــى المبــارك ،خــال العـ شـر
أ
ن
الواخــر مــن رمضــان المبــارك ،وتحتجــز الهويــات الشــخصية للمصلـ يـ� الوافديــن إليه.
• نحــو ( )127مســتوطناً متطرفــاً ،وعنــارص أمــن ومخابــرات االحتــال ،يقتحمــون
المســجد أ
القــى المبــارك ،عـ بـر بــاب المغاربــة ،بحمايــة قــوات االحتــال الخاصــة
ت
المدججـ ي ن
ين
ـ� بالســاح وكبــار ضبــاط االحتـ
ـتوطن�
ـى رافقــت المسـ
ـال ومخابراتــه ،الـ ي
ف
ش
وانتــرت قــوات االحتــال
خــال اقتحامهــم وجولتهــم االســتفزازية ي� المســجد،
أ
ين
الخاصــة ت ز
المســتوطن� للمســجد القــى المبــارك ،أمــام
بال�امــن مــع اقتحــام
ن
المصلــ� إىل
القبــ� ،وتزامنــاً مــع منــع ســلطات االحتــال دخــول
أبــواب الجامــع
ي
ي
المســجد أ
ت
القــى ،لفــرة مــن الزمــن.
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 2018/ 6/ 9م

 2018/ 6/ 14م

 2018/ 6/ 18م

 2018/ 6/ 20م

• ش�طــة االحتــال تفــرض إجـراءات وقيــوداً جديدة عــى الراغبـ ي ن
ـ� ف ي� االعتكاف
القــى المبــارك ،تزامنـاً مــع حلــول العـ شـر أ
ف� المســجد أ
الواخــر مــن شــهر
ي
رمضــان المبــارك ،حيــث حظــرت بيــع العصـ يـر والوجبــات الرسيعــة ،وإقامــة
الصــاة عنــد بوابــة دمشــق ف� المســجد ،كمــا منعــت المصلـ ي ن
ـ� مــن إدخــال
ي
ت
ـى يصطحبونهــا معهــم الســتخدامها خــال اعتكافهــم .
الوســائد الـ ي
• محاولــة مجموعــة مــن المســتوطنات المتطرفــات ،اقتحــام المســجد
أ
القــى المبــارك ،عـ بـر أبــواب عــدة – بــاب حطــة والملــك فيصــل ،-ت ز
بال�امــن
مــع موعــد آذان المغــرب ،وقامــت ش�طــة االحتــال بمالحقتهــن ،واحتجــزت
أربع ـاً منهــن ف� مركــز ش�طــة “بــاب أ
الســباط”.
• نحــو ( )30يمســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون منطقــة بــاب أ
الســباط عقــب
احتجــاز المســتوطنات ،ويــؤدون طقوســهم الدينيــة ،ويقومــون بحــركات
ـ� إىل المســجد أ
بال�امــن مــع توافــد المصلـ ي ن
الرقــص ،ت ز
القــى المبــارك ألداء
صــاة العشــاء.
• قــوات مــن ش�طــة االحتــال تقــدم عــى اعتــاء نقطــة مراقبــة لحــراس
المســجد أ
القــى المبــارك ،فــوق ســطح قاعــة بــاب الرحمــة مــن الجهــة
ال�قيــة الشــمالية للمســجد أ
ش
القــى المبــارك.
• شهدت منطقة باب الرحمة جملة من التطورات واالعتداءات ،شملت:
 منــع حــرس المســجد أالقــى المبــارك ،الموجوديــن عــى القبــة أعــى
أ
ف
الســور ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة مــن متابعــة المــور ي� المنطقــة ،واحتجازهم
ف ي� منطقــة معينــة ،ومنعهــم مــن الحركــة خارجهــا.
_ احتجــاز رئيــس قســم الحراســة ف� المســجد أ
القــى المبــارك( ،عبــد اللــه
ي
الفـراج عنــه.
أبــو طالــب) ،بطريقــة وحشــية لســاعات ،قبــل
إ
_ ســلطات االحتــال تعيــث خراب ـاً ف� منطقــة بــاب الرحمــة ،أ
ت
ـى
بال
ي
عمــال الـ ي
ف
ـان ف� المنطقة،النتفــاع المصلـ ي ن
ـ� .
نفذهــا متطوعــون ي� شــهر رمضـ ي
• إتمــام عقــد قـران “زواج” وفــق التعاليــم التلموديــة ،لمســتوطن وعروســه
ف� باحــات المســجد أ
القــى المبــارك.
ي
أ
ن
ن
المتطرفــ� المســجد القــى
المســتوطن�
• اقتحــام مجموعــة مــن
ي
ي
عــر بــاب المغاربــة ،وســط محــاوالت متكــررة إلقامــة طقــوس
المبــارك،
تلموديــة ،شـ بـملت البــكاء عــى جــدران المســجد أ
القــى المبــارك ،ف� حـ ي ن
ـ�
ن ي
ـتوطن� ،بحراســة
أبعــدت قــوات االحتــال حـراس المســجد عن محيــط المسـ ي
مشــددة ومعــززة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
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 2018/ 6/ 24م
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• نحــو ( )80مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،عـ بـر
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة واســتفزازية فيــه ،تعمــدوا
خاللهــا شــتم نســاء وحارســات المســجد أ
القــى بألفــاظ نابيــة ،واعتــدوا
عليهــن ف� منطقــة قريبــة مــن قبــة الصخــرة ش
الم�فــة ،عــى مـرأى مــن قــوات
ي
ت
ـى لــم تحــرك ســاكناً.
االحتــال ،الـ ي

• نحو ( )134مســتوطناً متطرفاً ،بينهم ( )61من طالب مدارس توراتية ،و()10
مــن عنــارص ش�طــة االحتــال ،يقتحمــون ســاحات المســجد أ
القــى المبارك،
مــن بــاب المغاربــة ،ويتجولــون ف� أنحــاء متفرقة من المســجد أ
القىص بشــكل
ي
اســتفزازي ،وتلقــوا ش�وحــات حــول “الهيــكل المزعــوم” ،وأدى بعضهــم
طقوسـاً وشــعائر تلموديــة ف ي� باحاتــه ،بحراســة مشــددة مــن ش�طــة االحتالل.
البــواب الرئيســة للمســجد أ
• ش�طــة االحتــال المتمركــزة عــى أ
القــى
ـ� الوافديــن إىل أ
المبــارك ،تحتجــز الهويــات الشــخصية للمصلـ ي ن
القــى ،ف ي�
إطــار عدوانهــم المتواصــل عليهــم.
• ح ـراس المســجد أ
ن
ً
ً
ـا�
ـ
ب
ـ�
ـ
ب
ا
ـ
متطرف
ا
ـتوطن
ـ
مس
ـون
ـ
يوقف
القــى المبــارك
ي ث بي
أ
الحديــد والقطانـ ي ن
ـ� ،اقتحــم المســجد القــى رساً ،وطــردوه منــه ،وعــروا
ف ي� حقيبتــه عــى علــم “إرسائيــل” ،وصــور للحاخــام المتطــرف “كاهانــا”.
المتطرفــ� يقتحمــون المســجد أ
ين
ين
القــى
المســتوطن�
• مجموعــة مــن
ـ� والســاحة
المبــارك ،عـ بـر بــاب
المغاربــة ،مــروراً مــن أمــام الجامــع القبـ ي
أ
الماميــة للمصــى المـ ن
ـروا� ،قبــل الوصــول إىل منطقــة بــاب الرحمــة ،فضـا ً
ي
ف
عــن محاوالتهــم المتكــررة إلقامــة طقــوس وشــعائر تلموديــة ي� المنطقــة،
قبــل الخــروج مــن المســجد أ
القــى مــن جهــة بــاب السلســلة ،بحمايــة
قــوات االحتــال.
• قــوات االحتــال توقــف مزارعـاً داخــل المســجد أ
القــى المبــارك ،وتقتــاده
خارجــه مــن جهــة بــاب حطــة.
• نحــو ( )73مســتوطناً متطرف ـاً ،بينهــم ( )30مــن طــاب المعاهــد الدينيــة
والجامعــات الع�يــة ،يقتحمــون باحــات المســجد أ
القــى المبــارك،
ب
بمرافقــة عنــارص مــن ش�طــة االحتــال والقــوات الخاصــة المدججة بالســاح،
الـ ت
ين
ـتوطن� خــال االقتحــام ،وحـ تـى خروجهــم مــن
ـى أمنــت الحمايــة للمسـ
ي
بــاب السلســلة ،وســط تلقيهــم ش�وحــات حــول “الهيــكل المزعــوم” وأدائهم
طقوس ـاً وصلــوات تلموديــة ف ي� أروقتــه.
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 2018/ 6/ 27م
 2018/ 7/ 1م

 2018/ 7/ 2م

 2018/ 7/ 3م

 2018/ 7/ 4م

ين
ين
ين
متطرفــ� ،يقتحمــون
حاخامــ�
المســتوطن� ،بقيــادة
• مجموعــة مــن
المســجد أ
ف
القــى المبــارك ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ي� أروقتــه.
المتطرفــ� ،تقتحــم المســجد أ
ين
ين
القــى
المســتوطن�
• عصابــات مــن
المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت مشــبوهة فيــه ،قبــل الخــروج
منــه مــن جهــة بــاب السلســلة.
• حــراس المســجد أ
القــى المبــارك يحبطــون صلــوات تلموديــة نفذهــا
أ
مســتوطن ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة ،داخــل المســجد القــى المبــارك،
واضطــرت ش�طــة االحتــال المصاحبــة إىل التدخــل ،ومنــع المســتوطن
مــن االســتمرار ف ي� صلواتــه ،كمــا أدى مســتوطنون صلــوات تلموديــة خــارج
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب حطــة ،بحراســة قــوات االحتالل.
• نحــو ( )53مســتوطناً متطرفــاً ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،

مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة واســتفزازية فيــه،
واســتمعوا شل�وحــات حــول أكذوبــة “الهيــكل المزعــوم” ،ف ي� منطقــة بــاب
ن
المــروا� ،قبــل أن تُنهــي مســارات اقتحاماتهــا،
الرحمــة ،قــرب المصــى
ي
وتخــرج مــن بــاب السلســلة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• ش�طــة االحتــال تبعــد المقدســية (ســماح غـزاوي) ،عــن المســجد أ
القــى
ين
أســبوع� ،بحجــة تواجدهــا ف ي� منطقــة “بــاب الرحمــة”
المبــارك ،مــدة
المســتوطن� .ن
تز
مــن
اقتحامــه
بال�امــن مــع
ي
المتطرفــ� ،تقتحــم المســجد أ
ين
ين
القــى
المســتوطن�
• مجموعــة مــن
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت مشــبوهة واســتفزازية
فيــه ،وتســتمع شل�وحــات حــول أكذوبــة “الهيــكل المزعــوم” ،ف ي� منطقــة
بــاب الرحمــة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
ين
بنيامــ� نتنياهــو ،يســمح للــوزراء وأعضــاء
• رئيــس حكومــة االحتــال،
أ
“الكنيســت” ،باقتحــام المســجد القــى المبــارك وباحاتــه ،مــرة واحــدة كل
ثالثــة شــهور ،بعــد أكـ ثـر مــن عامـ ي ن
ـ� عــى المنــع الــذي أصــدره ف ي� شت�يــن
ن
ـا� .
الثـ ي
• جماعــات “الهيــكل المزعــوم” المتطرفــة توجــه دعــوات لليهــود والجمعيــات
االســتيطانية ،القتحــام المســجد أ
القــى المبــارك ،وذلــك بغــرض إحيــاء
الذكــرى الســنوية لمقتــل عنرصيــن مــن ش�طــة االحتــال ف ي� ســاحاته.
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 2018/ 7/ 5م

 2018/ 7/ 7م

 2018/ 7/ 8م

 2018 /7/ 9م

 2018/ 7/ 11م

 2018/ 7/ 12م

• ســلطات االحتــال تفــرج عــن آخــر المعتقلـ ي ن
ـ� مــن أعضــاء التنظيــم الــري
ش
ـا� اليهــودي ،ف ي� العــام 1990م ،بعــد أقــل مــن عــر ســنوات عــى
إ
الرهـ ب ي
ن
فلســطيني�،
القبــض عليهــم ،وإدانتهــم بارتــكاب جرائــم إرهابيــة بحــق
ي
رغــم أنــه حكــم عــى بعضهــم بالســجن المؤبــد.
• حــراس المســجد أ
القــى المبــارك يتمكنــون مــن وقــف أعمــال تخريــب
لقــوات االحتــال ف� المســجد أ
القــى المبــارك ،تركــزت ف ي� منطقــة بــاب
ي
ـروا� وبــاب أ
المصــى المـ ن
الرحمــة “المغلــق” ،الواقــع بـ ي ن
الســباط ،داخــل
ـ�
ُ
ي
المســجد أ
القــى المبــارك.
ائيــ� -أوري أرئيــل” ،بلباســه
• اقتحــام مــا يســمى “بوزيــر الزراعــة إ
الرس ي
التلمــودي ،يرافقــه ( )21متطرف ـاً ،وعضــو الكنيســت مــن حــزب “الليكــود”،
“�ان هســكل” ،المســجد أ
ش
القــى المبــارك وســط حراســة ش�طيــة مشــددة
مــن عنــارص ش�طــة االحتــال ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،ونفــذ جــوالت
مشــبوهة واســتفزازية ف ي� أرجائــه.
• اقتحــام ثالثــة مــن أعضــاء الكنيســت ،المعروفـ ي ن
ـ� بمواقفهــم العنرصيــة
المعاديــة للعــرب والفلسـ ي ن
ـطيني� ،ومــن داعمــي إقامــة الهيكل المزعــوم مكان
المســجد أ
القــى المبــارك لــه ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،ونفــذ الثالثــة
ين
ين
المتطرفــ� ،جــوالت اســتفزازية
المســتوطن�
ترافقهــم مجموعــات مــن
واســتعراضية ف ي� أرجائــه ،ف ي� الوقــت الــذي التقــط لهــم مصــورون مرافقــون
صــوراً تذكاريــة ،وتســجيالت أل ش�طــة فيديــو ،مــع أحاديــث حــول اقتحامهــم
للمســجد أ
القــى المبــارك ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
• نحــو ( )132مســتوطناً متطرف ـاً ،بينهــم طــاب مــن المعاهــد التلموديــة،
يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن بــاب المغاربة ،بحراســة مشــددة
مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• ( )95مســتوطناً متطرفــاً ،و( )75طالبــاً مــن معاهــد تلموديــة ،يقتحمــون
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت
اســتفزازية فيــه ،ت ز
بال�امــن مــع تنفيــذ مجموعــات يهوديــة وقفــات مشــبوهة
فيــه ،مــن خلــف وســط حــركات وإيمــاءات تلموديــة ،بحراســة مشــددة مــن
قــوات االحتــال الخاصــة.
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ازديــاد وتــرة اقتحــام املســتوطنني املتطرفــن للمســجد
األقــى املبــارك ،يرافقهــم أعضــاء كنيســت متطرفــن،
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 2018/ 7/ 15م

 2018/ 7/ 16م

 2018/ 7/ 17م

 2018/ 7/ 18م

 2018 /7/ 19م

• نحــو ( )62مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون باحــات المســجد أ
القــى
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة
ف ي� أرجائــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• نحــو ( )81مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون باحــات المســجد أ
القــى
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة
ف ي� أرجائــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• نشــاطات رسيــة وجهــود لربــط أ
النفــاق المتعــددة أســفل محيــط المســجد
القــى المبــارك ،خاصــة ف� منطقــة القصــور أ
أ
المويــة ،أســفل مبـ نـى المتحف
ي
أ
الســامي ،الــذي هــو جــزء مــن المســجد القــى.
إ
أ
ف
• مخابــرات االحتــال تفــرج عــن موظفــة ي� دائــرة الوقــاف
الســامية ف ي� القــدس ،ش�يطــة إبعادهــا عــن مــكان عملهــا
إ
أ
القــى المبــارك ،مــدة ثالثــة أيــام.
داخــل المســجد
• نحــو ( )111مســتوطناً متطرفـاً ،و( )4مــن عنــارص مــا يســمى بســلطة آ
الثــار
الرسائيليــة ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة،
إ
ف
ن
ش
ـور عنــارص
تخللهــا اســتماع ل�وحــات حــول “الهيــكل المزعــوم” ،ي� حـ يـ� صـ ّ
أ
الســامية
الطفــاء التابــع لدائــرة الوقــاف إ
مــن قــوات االحتــال ،قســم إ
أ
داخــل المســجد أ
القــى المبــارك ،دون معرفــة الســباب ،بحراســة مشــددة
مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
أ
• نحــو ( )350مســتوطناً متطرفـاً يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن
بــاب المغاربــة ،ف� أقــل مــن سـ ي ن
ـاعت� ،بمناســبة مــا يســمى “بذكــرى خ ـراب
ي
الهيــكل” ،فضـا ً عــن أداء عــدد كبـ يـر منهــم صلــوات وشــعائر تلموديــة علنيــة
ين
فيــه ،ومــن ي ن
تفجــر مســجد قبــة الصخــرة فيــه،
المقتحمــ� ُمخطــط
بــ�
ي
ن
ـ� الرئيسـ ي ن
ـو�” ،وهــو أحــد المؤسسـ ي ن
ـ� لـــ” الحركــة
المتطــرف “يهــودا عتصيـ ي
الرسيــة اليهوديــة” ،بحمايــة مشــددة ومعــززة مــن قــوات االحتــال الخاصة.
المتطرفــ� ،تقتحــم المســجد أ
ين
ين
القــى
المســتوطن�
• مجموعــة مــن
ف
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ي� أرجائــه،
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.

99

 2018 /7/ 22م

 2018 /7/ 23م

 2018/ 7/ 24م

 2018/ 7/ 25م

• أكـ ثـر مــن ( )1336مســتوطناً متطرفـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
ين
ســبقه حملــة اعتقــاالت واســعة للمر ي ن
المصلــ�
ابطــ� والمرابطــات ،ومنــع
والمواطنـ ي ن
ـ� الذيــن هبــوا لنــرة المســجد والدفــاع عنــه ،أمــام أوســع عملية
أ
ت
ـأ� هــذه
اقتحــام يشــهدها المســجد القــى المبــارك ،منــذ عــام  ،2000وتـ ي
االقتحامــات مــن جماعــات “الهيــكل المزعــوم” ،واليمـ ي ن
ـ� المتطــرف ،ومــن
أ
ن
أعضــاء الكنيســت ،بتشــجيع مــن المسـ ي ن
ـى ،بمناســبة مــا
ـتوي� السـ ي
ـياس والمـ ي
يســمى “ 9آب” حســب التقويــم العـ بـري ،وهــو ذكــرى مــا يســمى “بخ ـراب
الهيــكل المزعــوم” ،بحمايــة مشــددة مــن قبــل قــوات االحتــال الخاصــة
ش
الرسائيليــة.
وال�طــة إ
• ( )92مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
بــاب المغاربــة ،وســط جــوالت اســتفزازية مشــبوهة ف ي� أرجائــه ،بحراســة
مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
الغر� للمســجد
• أانهيــار حجــر يــزن (  100كغــم) مــن حائط الـ بـراق ،الجــدار ب ي
الســامي.
القــى المبارك ،أســفل المتحف إ
ـ� تقتحــم المســجد أ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
• مجموعــة مــن المسـ ي ن
القــى المبارك،
ف
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ي� أرجائــه،
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• طواقــم تابعــة لالحتــال تنقــل حج ـراً ســقط مــن حائــط الـ بـراق ،الجــدار
الغــر� للمســجد أ
القــى المبــارك ،إىل مــكان قريب ف ي� ســاحة الـ بـراق ،وادعت
بي
تســمى بـــ “ســلطة آ
الثــار” التابعــة لالحتــال أن طواقمها ســتفحص مــا إذا
مــا
بالمــكان إعــادة الحجــر إىل مكانــه ،مســخدمة رافعــة كبـ يـرة لنقــل الحجــر.
كان إ
أ
• نحــو ( )116مســتوطناً متطرفـاً يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ف ي� أرجائــه،
قبــل الخــروج منــه مــن جهــة بــاب السلســلة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات
االحتــال الخاصــة.
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 2018/ 7/ 26م

 2018 /7/ 27م
 2018/ 7/ 28م

 2018/ 7/ 29م

• نحــو ( )30مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ف ي� أرجائــه،
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
أ
• قــوات االحتــال المتمركــزة عــى البوابــات الرئيســة للمســجد القــى
المبــارك ،تحتجــز البطاقــات الشــخصية للمصلـ ي ن
ـ� خــال دخولهــم المســجد
المبــارك.
• اقتحــام ســلطات االحتــال للمســجد أ
القــى المبــارك ،ف� حـ ي ن
ـ� اعتقلــت
ي
( ،)24وأصابــت ( )45مصليـاً ،بعــد قـرار االحتــال إغالقه واســتباحة ســاحاته.
• ســلطات االحتــال تفــرج عــن الشــباب الذيــن تــم اعتقالهــم مــن المســجد
أ
القــى المبــارك ،باســتثناء خمســة أطفــال قارصيــن ،وفرضــت عليهــم دفــع
أ
كفالــة ماليــة بقيمــة خمســة آالف شــيكل ،وإبعادهــم عــن المســجد القــى
حــ� يخضــع أ
المبــارك مــدة أســبوع ،ف� ي ن
الطفــال القارصيــن للتحقيــق ف ي�
ي
ـر� القــدس المحتلــة.
“المســكوبية” غـ ب ي
ين
المقدســيت� (نفيســة خويــص ،وعايــدة
• ش�طــة االحتــال تفــرج عــن
أ
الصيــداوي) ،ش
بــرط إبعادهمــا عــن المســجد القــى المبــارك مــدة
ن
ن
ين
وعــو� نجيــب) مــن
الفتيــ� (رضــا نجيــب
أســبوع� ،وأفرجــت أيضــاً عــن
ي
ي
أ
ين
البلــدة القديمــة ،ش
أســبوع� .
البعــاد عــن المســجد القــى مــدة
بــرط إ

إحصائية:
أوقــاف القــدس :ســجل عــدد املقتحمــن اإلرسائيليــن للمســجد
األقــى املبــارك ،يف شــهر متــوز  ،2018رقــاً قياســياً مقارنــة مــع
األشــهر املاضيــة منــذ بــدء االقتحامــات يف العــام 2017م ،حيــث بلــغ
عددهــم ( )3809متطرفــن.
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 2018/ 8/ 1م

 2018/ 8/ 2م

 2018/ 8/ 5م

• نحــو ( )113مســتوطناً متطرفــاً ،و( )5عنــارص مــن ش�طــة ومخابــرات
االحتــال ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة،
ف
وينفــذون جــوالت مشــبوهة واســتفزازية ي� أرجائــه ،بحراســة أمنيــة مشــددة.
• ســلطات االحتــال تفتتــح مرك ـزاً تهويدي ـاً اســتيطانياً تحــت مســمى “ مركــز
ت ـراث يهــود اليمــن” ،ف� بلــدة ســلوان جنــوب المســجد أ
القــى المبــارك،
ي
بتكلفــة وصلــت قيمتهــا ( )4.5مليــون شــيكل ،وذلــك بمشــاركة مــا يســمى
بوزيــر “القــدس ت
الرسائيــ� ،زئيــف ي ن
إلكــ�” ،ومــا تســمى بوزيــرة
والــراث إ
ي
الثقافــة والرياضــة“ ،مـ يـري ريغيــف” ،وســط حراســة أمنيــة مشــددة ،رافقتهــا
حملــة اعتقــاالت.
• ( )122عن ـراً احتاللي ـاً ،بينهــم( )77مســتوطناً ،و( )20جندي ـاً “إرسائيلي ـاً”
بزيهــم العســكري ،و( )25عنــراً مــن طلبــة المعاهــد التلموديــة
والجامعــات الرسائيليــة ،يقتحمــون المســجد أ
القــى ،مــن جهــة بــاب
إ
المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة فيــه ،بحراســة مشــددة
مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• اقتحــام ( )65مســتوطناً متطرف ـاً ،المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة
ت
الــى
بــاب المغاربــة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة ،ي
ين
ـاب� مقدسـ ي ن
اعتقلــت شـ ي ن
ـتوطن�
ـي� ،واحتجــزت أربعــة آخريــن تصــدوا لمسـ
ف
مقــرة بــاب الرحمــة المالصقــة لســور المســجد
أدوا صلــوات تلموديــة ي� ب
أ
القــى المبــارك.
مق�ة باب الرحمة ،وتحطم
• سلطات االحتالل تواصل اعتداءاتها عىل ب
شواهد القبور فيها.
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 2018/ 8/ 8م

 2018/ 8/ 12م

 2018/ 8/ 13م

• تصاعــد سياســة البعــاد “الرسائيليــة” عــن المســجد أ
القــى
إ
إ
المبــارك ،وبخاصــة بعــد اقتحامــه مــن قبــل ســلطات االحتــال،
ين
وتشــر
أســبوع� ،وإطــاق القنابــل الصوتيــة بداخلــه،
قبــل نحــو
ي
الحصــاءات إىل أن مــا يزيــد عــى  35مواطنــاً ومواطنــة تعرضــوا
إ
أ
ت
خــال الفــرة الماضيــة للإبعــاد عــن المســجد القــى المبــارك.
ن
• ســلطات االحتــال تســتدعي امــرأة مــن الشــمال
الفلســطي� ،كانــت قــد
ي
أدت الصــاة ف ي� منطقــة بــاب المغاربــة ،وعــى إثــر ذلــك تــم اســتدعاؤها
للتحقيــق ،وإبعادهــا عــن المســجد أ
القــى ،مــدة ( )15يومــاً.
• ســلطات االحتــال تعتقــل الفتــاة (بــراءة الغــزاوي) خــال خروجهــا مــن
القــى المبــارك مــن جهــة بــاب أ
المســجد أ
الســباط ،وأوقفــت (نعيمــة
الغــزاوي) خــال خروجهــا منــه ،وســلمتها أمــر اســتدعاء للتحقيــق معهــا.
المتطرفــ� المســجد أ
ين
ين
القــى
المســتوطن�
• اقتحــام مجموعــات مــن
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال
الخاصــة.
أ
ن
ن
ش
المتطرفــ� ،المســجد القــى
المســتوطن�
• اقتحــام العــرات مــن
ي
ي
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وســط تشــديد إجراءاتهــم ضــد
ين
الفلســطيني� عنــد دخولهــم المســجد ،بحراســة مشــددة مــن قــوات
االحتــال الخاصــة.
• ســلطات االحتــال تقــرر إبعــاد أربــع نســاء عــن المســجد أ
القــى المبــارك.
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
• قيــام مجموعــة مــن المسـ ي ن
ـ� بمسـ يـرات تهويديــة اســتفزازية
ف ي� أســواق القــدس القديمــة ،ف ي� ســاعات متأخــرة مــن الليــل ،بمناســبة مــا
الع�ية،
يســمى “بــدء شــهر عـ بـري جديــد” ،وتمهيــداً لالحتفــال بـرأس الســنة ب
حيــث طافــت المسـ يـرة البلــدة القديمــة ،بأســواقها وأزقتهــا ،وحــول بوابــات
المســجد أ
القــى المبــارك ،وســط انتشــار واســع لقــوات االحتــال ف ي�
المنطقــة ،لتأمـ ي ن
ـ� الحمايــة لهــم ،وهتافــات عنرصيــة تدعــو لقتــل العــرب،
وأخــرى لبنــاء “الهيــكل” المزعــوم مــكان قبــة الصخــرة ش
الم�فــة ،ال قــدر الله.
• ســلطات االحتــال تقــرر إبعــاد الفتــاة (بــراءة الغــزاوي) ،عــن المســجد
أ
ين
البعــاد ،حيــث أكــدت
القــى مــدة
الفــراج عنهــا ش�ط إ
أســبوع� ،بعــد إ
وغ�هــا مــن
أن محققــي االحتــال ركــزوا خــال اس فــتجوابها عــى تواجدهــا ي
ين
المصلــ� والمر ي ن
ين
الفلســطيني� ي� منطقــة “بــاب الرحمــة”.
ابطــ�
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• نحــو ( )57مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،وارتــدى معظمهــم لباســهم التلمــودي التقليــدي،
وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،بحراســة مشــددة ومعــززة مــن قــوات
االحتــال الخاصــة.
أ
الدمــري ،وغــازي
حــارس المســجد القــى المبــارك( ،أحمــد
• مثــول
ي
ي
عســيلة) ،لتحقيــق ســلطات االحتــال ،بحجــة ت
اع�اضهمــا عــى �ض ب ســيدة
فلســطينية ،تــم اعتقالهمــا مــن منطقــة بــاب الرحمــة ،داخــل المســجد
أ
القــى المبــارك.
• قــوات االحتــال تســارع لغــاق المســجد أ
القــى المبــارك ،أمــام المصلـ ي ن
ـ�،
إ
ت
والــى
غالقــه،
ل
افضــة
ر
ال
وتعتــدي عــى الجمــوع
ي احتشــدت قــرب بــاب
إ
أ
الســباط ،بعــد استشــهاد الشــاب (أحمــد محاميــد حمامــة) ،مــن مدينــة أم
الفحــم ،بنـ يـران قــوات االحتــال ،بزعــم محاولتــه تنفيــذ عمليــة طعــن قــرب
ت
ن
ـا� المغــرب
بــاب المجلــس ،ومنعــت قـ
ـوات االحتــال المصلـ يـ� مــن أداء صـ ي
أ
والعشــاء داخــل المســجد القــى ،وأخلتهــم بالقــوة.
• نحــو ( )89مســتوطناً متطرف ـاً ،وعنــارص مــن مخاب ـرات االحتــال ،يقتحمــون
المســجد أ
القــى المبــارك ،وتجولــوا ف ي� أروقتــه ،وأدوا طقوسـاً تلموديــة قبالــة
ف
مســجد قبــة الصخــرة ،وخاصــة عنــد “ بــاب الرحمــة” ،ي� الوقــت الــذي قــررت
فيــه ش�طــة االحتــال الـ تـى تحرســهم إغــاق المســجد أ
القــى المبــارك ،أمــام
ـائح� ي خــال أيــام عيــد أ
ـتوطن� والسـ ي ن
المسـ ي ن
الضحــى المبــارك.
• جماعــات اســتيطانية متطرفــة ،تجــدد دعواتهــا القتحــام المســجد أ
القــى

الع�يــة.
المبــارك ،خــال رأس الســنة ب
• وحــدات هندســية تابعــة لبلديــة االحتــال ،تفتــح بوابــة ف ي� جــدار ســور القدس
التاريخــي ،مــن ســاحة أبــو الضبعــات ف ي� بــاب العامــود ،عــى حــارة النصــارى ،ف ي�
البلــدة القديمــة ،وســط حراســة مشــددة مــن جنــود االحتــال ش
و�طته.

أ
الســامية ،عــن
• ش�طــة االحتــال تبعــد أربعــة مــن موظفــي دائــرة الوقــاف إ
المســجد أ
القــى المبــارك مــدة ( )15يوم ـاً ،وتــم اعتقالهــم خــال تنفيذهــم
أ
ف
أعمــال صيانــة ي� “ســبيل قاســم باشــا” داخــل المســجد القــى المبــارك،
وهــم( :عيــى الدبــاغ ،وباســم الزغـ يـر ،وجمعــة منــارصة ،ومحمــد علقــم).
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• بضغــوط مــن مكتــب مــا يســمى برئيــس حكومــة االحتــال ،بنيامـ ي ن
ـ� نتنياهــو،
بلديــة االحتــال تقــر خطــة لتوســيع ســاحة حائــط الـ بـراق ،وتركيــب لــوازم عبــور
لمالءمــة ذوي االحتياجــات الخاصــة.
• ســلطات االحتــال تبعــد الطفلــة المقدســية( ،شــفاء أبــو غاليــة) ”16“ ،عامـاً،
عــن المســجد أ
ين
أســبوع� ،بعــد أن اعتقلتهــا خــال
القــى المبــارك ،مــدة
أ
خروجهــا مــن المســجد القــى المبــارك ،و كانــت ســلطات االحتــال قــد
ســبقت هــذا القـرار بآخــر يقـض ي بإبعــاد والــدة الطفلــة (أبــو غاليــة) ،الســيدة
(خديجــة خويــص) عــن المســجد أ
القــى المبــارك ،والقــدس القديمــة مــدة
( )6أشــهر.
• نحــو ( )190مســتوطناً متطرفـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن

جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية وســط محــاوالت متكــررة
ألداء شــعائر تلموديــة فيــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
• قــوات االحتــال المتمركــزة عــى مداخــل المســجد أ
القــى المبــارك ،تمنــع
دخــول المواطنـ ي ن
ـ� ألداء صــاة الفجــر ف ي� رحابــه الطاهــرة.
• ســلطات االحتــال تصــدر قــراراً بإبعــاد الناشــطة المقدســية( ،هنــادي
الحلــوا�) ،عــن المســجد أ
ن
القــى المبــارك ،مــدة ســتة أشــهر ،علمــاً أن
ي
االحتــال يتعمــد باســتمرار إبعادهــا عــن المســجد والبلــدة القديمــة لفـ تـرات
طويلــة ،بحجــة أنهــا تشــكل “خط ـراً” ف� المســجد أ
القــى المبــارك ،وتــم
إرفــاق خارطــة مــع القــرار ،تتضمــن ي أ
الماكــن ت
الــى يجــب عليهــا عــدم
ي
الوصــول إليهــا.
أ
• نحــو ( )57مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد القــى المبــارك،
وينظمــون جــوالت اســتفزازية ف ي� أرجائــه ،ويتلقــون ش�وحــات عــن “الهيــكل
المزعــوم” ،ويــؤدون صلــوات تلموديــة ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة ،وســط حالــة
مــن التوتــر ســادت المــكان.
أ
• المنظمــة االســتيطانية المتطرفــة “طــاب لجــل الهيــكل” تدعــو أنصارهــا
ـتوطن� إىل المشــاركة الواســعة ف� اقتحــام المســجد أ
وجمهــور المسـ ي ن
القــى
ي
ف
الع�يــة ،ي� شــهر أيلــول المقبــل.
المبــارك ،أخــال رأس الســنة ب
الســامية ف ي� القــدس تســتأنف أعمــال ترميــم ســبيل “
• دائــرة الوقــاف إ
أ
قاســم باشــا” ف ي� المســجد القــى المبــارك ،بعــد إلغــاء االحتــال ق ـرارات
العمــار.
إبعــاد موظفــي إ
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• جماعــات “الهيــكل المزعــوم” تقيــم مهرجانــاً تهويديــاً بعنــوان“ ،يــوم
الخلــق” ،ف� منطقــة القصــور أ
المويــة بمتحــف “ديفدســون” عنــد جــدران
المســجد ي أ
الرس ي ن
ين
ائيليــ� .
القــى الجنوبيــة ،بمشــاركة عــدد مــن
المطربــ� إ
• نحــو ( )52مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
بــاب المغاربــة ،كمــا اقتحــم المســجد ثالثــة عنــارص مــن مخابـرات االحتــال،
وأربعــة ضبــاط مــن ش�طــة االحتــال ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال
الخاصــة.
ين
المســتوطن�
• الحاخــام المتطــرف (يهــودا غليــك) برفقــة عــدد مــن
أ
ين
المتطرفــ� ،يقــود اقتحامــات اســتفزازية جديــدة للمســجد القــى
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،ونـ شـر عــى حســابه “تويـ تـر” صــورة لــه
خــال اقتحامــه المســجد ،حيــث قــام بجولــة ف� باحــات المســجد أ
القــى
ي
المبــارك ،وأدى بعــض الصلــوات ،بحراســة ش�طيــة مشــددة ،قبــل أن يخــرج
مــن بــاب السلســلة.
“كمســتوطن�ن
ن
المعروفــ�
• نحــو ( )167مســتوطناً )65( ،منهــم مــن
ي
ي
خط�يــن” ،تــم إبعــاد بعضهــم لتجاوزاتهــم وانتهاكاتهــم المتكــررة ،عــن
ي
أ
ش
المســجد القــى المبــارك ،بمرافقــة �طــة االحتــال والقــوات الخاصــة
المدججــة بالســاح ،وحولــوا المســجد أ
القــى إىل ســاحة اســتنفار؛ لمــا
قامــوا بــه مــن حــركات وصلــوات وأناشــيد تلموديــة بصــوت مرتفــع.
• المتطــرف (غليــك) يقــود اقتحامــاً للمســجد أ
القــى المبــارك ،ويــؤدي
طقوس ـاً تلموديــة صامتــة ،والتقــط صــوراً تذكاريــة اســتفزازية قبالــة مســجد
قبــة الصخــرة ش
الم�فــة.
• جمعيــات “الهيــكل المزعــوم” تجــدد دعواتهــا لتكثيــف االقتحامــات
القــى المبــارك ،عشــية أ
للمســجد أ
العيــاد اليهوديــة.
•محكمــة االحتــال تقــض ي بإبعــاد خمســة شــبان عــن مدينتهــم القــدس
والمســجد أ
القــى المبــارك ،مــدة شــهر ،ودفــع كفالــة ماليــة بقيمــة ألــف
شــيكل عــى كل واحــد منهــم.
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مجمــل اعتــداءات االحتــال يف األقــى خــال شــهر أيلــول
املــايض ،خاصــة يف فــرة األعيــاد اليهوديــة ،بلغــت ( )41اقتحامــاً
وتدنيس ـاً ،فيــا زاد عــدد اإلبعــادات واالعتقــاالت لســدنة وموظفــي
املســجد واملرابطــن فيــه بصــورة خطــرة ،لتصــل إىل ( )55قــرار
إبعــاد و( )104اعتقــال ،كــا اســتهدفت الشــهر املــايض ،منطقــة
حائــط الــراق ،حيــث أعلنــت مــا تســمى بلديــة االحتــال ،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 األقــى املبــارك ،بهــدف
تســهيل وصــول آالف املســتوطنني إىل منطقــة ســاحة الــراق وباب
املغاربــة ،كخطــوة تهويديــة ،كــا هاجمــت رشطــة االحتــال يف
أيلــول املــايض ،موظفــي دائــرة األوقــاف اإلســامية واملصلــن
املتواجديــن يف ســاحات املســجد األقــى املبــارك ،تزامنــاً مــع
اســتباحة العــرات مــن املســتوطنني للمســجد األقــى ،واعتــدت
بالــرب عــى موظفــي دائــرة األوقــاف وطواقــم لجنــة اإلعــار،
خــال تواجدهــم بالقــرب مــن بــاب املجلــس ،واعتقلــت موظف ـاً مــن
لجنــة اإلعــار ،بعــد االعتــداء عليــه.
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ـ� المتطــرف( ،أوري أريئيــل) ،يقتحــم
• مــا يســمى بوزيــر
الزراعــة إ
الرسائيـ ي
ســاحات المســجد أ
القــى المبارك،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،برفقــة مــا
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
يقــارب ( )258مــن المسـ ي ن
ـ� ،و() 73مــن طائفــة “المورمون”،
أ
وهــي طائفــة دينيــة تت�كــز ف ي� واليــة “بوتــا” بالواليــات المتحــدة المريكيــة،
ولهــا مركــز وجامعــة ف ي� منطقــة الصوانــة بجبــل الزيتــون ف ي� القــدس ،فيمــا
وفــرت ش�طــة االحتــال الحراســة للمقتحمـ ي ن
ـ� ،وفرضــت إج ـراءات مشــددة
عــى دخــول الفلسـ ي ن
ـطيني� لســاحات المســجد.
ف
العمــار ي� دائــرة أوقــاف القــدس،
• ش�طــة االحتــال تعتقــل موظــف إ
أ
(رائــد زغـ يـر) ،خــال عملــه ف ي� ســاحات المســجد القــى المبــارك ،وتوثيقــه
القتحامــات المسـ ي ن
البعــاد عــن المســجد
ـتوطن� ،وأفرجــت عنــه الحقـاً بـ شـرط إ
أ
القــى المبــارك مــدة يــوم ،كمــا أفرجــت ســلطات االحتــال عــن (جهــاد
ال ـرازم ،وابنتهــا جنــان ال ـرازم ،والفتــاة نعيمــة الغ ـزاوي) ،بعــد اعتقالهــن
مــن داخــل المســجد أ
القــى المبــارك ،بالقــرب مــن بــاب الرحمــة ،بـ شـرط
أ
البعــاد عــن المســجد القــى المبــارك ،مــدة أسـ ي ن
ـبوع� .
إ
ف
• ي� ســابقة خطـ يـرة ،قــام أحــد ضبــاط االحتــال بإدخــال زجاجــة مــن الخمــر
إىل المســجد أ
القــى المبــارك ،وتجــول بهــا ف ي� باحــات المســجد.
ين
ين
المتطرفــ� يقتحمــون المســجد
المســتوطن�
• مجموعــة مــن
أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت
اســتفزازية وســط محــاوالت متكــررة ألداء طقــوس وصلــوات
تلموديــة فيــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• مــا تســمى “بمنظمــات الهيــكل” المزعــوم ،تكثــف مــن دعواتهــا ألنصارهــا
ـتوطن� بالمشــاركة الواســعة ف� اقتحامــات المســجد أ
ولجمهــور المسـ ي ن
القــى
ت ي
أ
ت
ـى تســتمر حــى نهايــة شــهر أيلــول.
المبــارك ،بمناســبة العيــاد اليهوديــة ،الـ ي
• نحــو ( )49مســتوطناً متطرفــاً ،بينهــم عنــران مــن مخابــرات االحتــال،
يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون
جــوالت اســتفزازية وســط محــاوالت متكــررة ألداء طقــوس وصلــوات تلموديــة
فيــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• ح ـراس المســجد أ
القــى المبــارك يحتجــون عــى عرقلــة قــوات االحتــال
عملهــم داخــل المســجد ،ومحاولــة االعتــداء عليهــم مــن قبــل أفـراد القوات
الخاصــة المدججـ ي ن
ـ� بالســاح.
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• نحــو ( )98مســتوطناً ،و( )25جندي ـاً بمالبــس مدنيــة يقتحمــون المســجد
أ
القــى المبــارك ،ويــؤدون صلــوات وشــعائر تلموديــة ف ي� منطقــة بــاب
الرحمــة ،رغــم ت
اعــراض الحــراس ،ووفــرت قــوات االحتــال الحمايــة
ين
للمســتوطن� خــال اقتحاماتهــم وجوالتهــم االســتفزازية
والحراســة
وصلواتهــم التلموديــة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.

 2018/ 9/ 16م

• نحــو ( )157مســتوطناً ،و( )28مــن طلبــة المعاهــد الدينيــة اليهوديــة،
وعنرصيــن مــن ســلطة آثــار االحتــال ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
ين
المســتوطن� شــعائر وصلــوات
مــن بــاب المغاربــة ،ويــؤدي عــدد مــن
بــ� بــاب أ
الســباط والمصــى المــروا�ن
تلموديــة ف� منطقــة بــاب الرحمــة ،ي ن
ي
ي
داخــل المســجد أ
القــى المبــارك ،بشــكل علـ ن
ـى ،ف ي� الوقــت الــذي نظــم فيــه
ي
المســتوطنون جــوالت اســتفزازية ف ي� المســجد المبــارك قبــل الخــروج منــه من
جهــة باب السلســلة ،بحراســة مشــددة ومعــززة من قــوات االحتــال الخاصة.
عــر
• مــا تســمى “بمنظمــات الهيــكل” المزعــوم ،تكثــف مــن دعواتهــا ب
ين
ـتوطن� بالمشــاركة الواســعة
العالميــة ألنصارهــا ولجمهــور المسـ
مواقعهــا إ
القــى المبــارك ،بمناســبة أ
ف� اقتحامــات المســجد أ
العيــاد اليهوديــة ،الــىت
ي
ي
ت
تســتمر حــى نهايــة شــهر أيلــول.
• نحــو ( )114مســتوطناً متطرفــاً ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،

 2018/ 9/ 17م

مــن جهــة بــاب المغاربــة ،ويــؤدون صلــوات تلموديــة ،وقامــوا بأعمــال
اســتفزازية ،وألقــوا بأنفســهم عــى أ
الرض ف� منطقــة بــاب الرحمــة ،ي ن
وبــ�
ي
بــاب أ
ن
المــروا� ،بحراســة مــن أفــراد ش�طــة االحتــال
الســباط والمصــى
ي
والقــوات الخاصــة.
• ســلطات االحتــال تعمــل عــى مالحقــة المقدســيات ومواطنــات الداخــل
ـطي� ،لوجودهــن ف� المســجد أ
ن
القــى المبــارك.
ي
الفلسـ ي
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مستوطنون متطرفون يقتحمون املسجد األقىص املبارك
ويتجولون يف باحاته
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ين
الــراق
• آالف
المســتوطن� مــن مختلــف المناطــق يســتبيحون باحــة حائــط ب
أ
الغــر� للمســجد القــى المبــارك” ،بمناســبة مــا يســمى بـــ “عيــد
“الجــدار
بي
ف
الغفـران” العـ بـري ،وذلــك وســط إجـراءات مشــددة ي� المدينــة المقدســة ،وبلدتهــا
ت
الــى حولهــا االحتــال إىل مــا يشــبه الثكنــة العســكرية.
القديمــة ي
أ
• نحــو ( )326متطرفــاً يقتحمــون باحــات المســجد القــى المبــارك،
حيــث شــددت ســلطات االحتــال مــن إجراءاتهــا العســكرية عــى أبــواب
المســجد أ
ين
المواطنــ� ،مــن
القــى ،واحتجــزت عــدداً مــن هويــات
بينهــم هويــة الصحفيــة ديــاال جويحــان ،بحمايــة ش�طــة االحتــال.
• ســلطات االحتــال تفــرج عــن حــراس المســجد أ
القــى المبــارك ،بعــد أن
تعرضــوا لالعتــداء ض
ين
المتطرفــ� باحــات
بالــرب خــال اقتحــام مجموعــة مــن
المســجد أ
ن
زغــر ،وثائــر أبــو
القــى المبــارك ،وهــم( :هيثــم
الحلــوا� ،ورائــد ي
ي
صبيــح ،ومحمــود مؤنــس).
ـ� للمســجد أ
• قــوات االحتــال تعتقــل خمســة شــبان إثــر اقتحــام المتطرفـ ي ن
القــى
المبــارك ،واقتادتهــم لغــرف التحقيــق ف ي� ش�طــة االحتــال ،ومــددت اعتقــال (غيــث
نــارص غيــث).
أ
ن
ن
ش
المتطرفــ� يقتحمــون المســجد القــى المبــارك،
المســتوطن�
العــرات مــن
•
ي
ي
ف
مــن بــاب المغاربــة ،بلباســهم التلمــودي التقليــدي  ،ويتجولــون ي� مرافقــه ،وســط
دعــوات منظمــات “الهيــكل” المزعــوم ،ألنصارهــا وجمهــور المسـ ي ن
ـتوطن� إىل المشــاركة
الواســعة ف ي� اقتحامــه ،وأداء شــعائر وصلــوات تلموديــة فيــه ،وتلقــى المقتحمــون
ش�وحــات حــول خرافــة “الهيــكل المزعــوم” وتأهبــوا لممارســة طقوســهم التلموديــة
ف� المســجد أ
القــى المبــارك ،خاصــة ف ي� منطقــة “بــاب الرحمــة” ،بحراســة عســكرية،
ي
وانتشــار واســع مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• قــوات االحتــال الـ تـى تتمركــز عــى المداخــل الرئيســة للمســجد أ
القــى المبــارك،
ي
تمنــع رئيســة شــعبة الحارســات ف� المســجد أ
القــى (زينــات أبــو صبيــح) ،مــن
ي
الدخــول للمســجد ،وســلمتها أمــر اســتدعاء للتحقيــق ،كمــا منعــت قــوات االحتــال
أ
الســامية (حســام ســدر) ،مــن
العمــار التابعــة لدائــرة الوقــاف إ
موظــف لجنــة إ
الدخــول لعملــه داخــل المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب حطــة ،واســتدعت
مراســلة (صحيفــة الحيــاة الجديــدة) ف ي� القــدس المحتلــة (ديــاال جويحــان) ،للتحقيــق
معهــا ،وأبعــدت الناشــط المقــدس (فــادي مطــور) ،عــن المســجد أ
القــى المبــارك،
ي
مــدة ( )15يوم ـاً.
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• نحــو ( )93مســتوطناً متطرف ـاً ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية فيــه ،وســط محــاوالت
متكــررة ومشــبوهة ألداء طقــوس وصلــوات تلموديــة ،خاصــة ف ي� منطقــة بــاب
الســباط داخــل المســجد أ
المــروا� وبــاب أ
ن
الرحمــة ي ن
القــى
بــ� المصــى
ي
ـ� .
الرسائيـ
المبــارك ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال إ
• ســلطات االحتــال تفــرج عن مســؤولة حارســات المســجد ي أ
القــى المبارك،
البعــاد عــن المســجد
ـال) بـ شـرط إ
(زينــات أبــو صبيــح) ،والحــارس (حمــزة النبـ ي
أ
القــى ،لمــدة ( )15يومـاً ،وكفالــة ماليــة بقيمــة ألفــي شــيكل لــكل منهما.
• ســلطات االحتــال تمنــع موظــف لجنــة العمــار التابعــة لدائــرة أ
الوقــاف
إ
الســامية( ،حســام ســدر) ،مــن الدخــول إىل المســجد أ
القــى المبــارك.
إ
• جهــاز أ
الرسائيــ� “الشــاباك” يعلــن اعتقــال ( )10فلسـ ي ن
ـطيني�
ـام
ـ
الع
ـن
ـ
م
ال
إ
ي
ين
المســتوطن� عــن أداء
مــن ســكان القــدس المحتلــة بزعــم محاولــة صــد
طقــوس تلموديــة ،خــال اقتحامهــم المســجد أ
القــى المبــارك.
• ســلطات االحتــال تفــرض إجـراءات مشــددة عــى أبــواب المســجد أ
القــى
ف
و� الطــرق المؤديــة إليــه ،وكذلــك عــى أبــواب المدينــة القديمــة،
المبـ
ـارك ،ي
أ
عشــية العيــاد اليهوديــة ومــا يســمى بـ“عيــد المظلة ،ســوكوت”.
عــر منصــات التواصــل االجتماعــي
• جماعــات اســتيطانية متطرفــة تدعــو ب
ف
وملصقــات ف ي� المفــارق وقــرب البــؤر االســتيطانية ي� البلــدة القديمــة ،إىل
سلســلة مــن اقتحامــات واســعة للمســجد أ
ين
اليومــ�
القــى المبــارك ف ي�
ين
ين
الم� ي ن
المســتوطن� واليهــود ت ز
القادمــ� ،وحســب منشــورات
متــ� ،فــإن
االقتحامــات ســتكون لكهنــة مــا يســمى بـــ “الهيــكل المزعــوم” باللبــاس
أ
البيــض ،عــى نطــاق واســع ،خــال أيــام مــا يســمى “بعيــد العــرش”،
ودعــت منظمــات “الهيــكل المزعــوم” أنصارهــا ،لتكثيــف اقتحاماتهــم
للمســجد أ
القــى المبــارك ،أول أيــام مــا يعــرف “بعيــد المظلــة” ،الــذي
يســتمر مــدة أســبوع.
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• ســلطات االحتــال تســلم أوامــر اســتدعاء لعــدد مــن المقدسـ ي ن
ـي� ،بعضهم
ـ� ف� المســجد أ
ن
القــى المبــارك ،للتحقيــق معهــم ،كمــا أفرجــت
مــن العاملـ ي ي
مخاب ـرات االحتــال عــن الفـ تـى (يعقــوب الدبــاغ) “”17عام ـاً ،مــن القــدس
القديمــة ،وأبلغتــه بأنهــا ستســلمه قــراراً بإبعــاده عــن المســجد أ
القــى
المبــارك ،مــدة ( )6أشــهر.
• قــوات االحتــال تعتقــل الشــبان( :روحــي كلغــاص ،ومــراد أ
الشــهب،
ومؤمــن حشــيم) ،وأفرجــت عنهــم بـ شـرط البعــاد عـ يـن المســجد أ
القــى
إ
المبــارك مــدة ( )6أشــهر.
• ســلطات االحتــال تبعــد ( )13مقدســياً عــن المســجد أ
القــى
المبــارك مــدة أســبوع ،مــن بينهــم ي ن
أمــ� رس حركــة “فتــح” إقليــم
المقــدس،
تأثــره ف ي� المجتمــع
القــدس( ،شــادي مطــور) ،بذريعــة
ي
ي
أ
البعــاد،
والتشــويش عــى العيــاد اليهوديــة ،كمــا شــمل قــرار إ
وعاملــ� ف� لجنــة العمــار ف� المســجد أ
ن
حراســاً
القــى المبــارك.
إ
ي
ي ي
أ
ن
ن
ش
المتطرفــ� ،المســجد القــى
المســتوطن�
مــن
ات
العــر
اقتحــام
•
ي
ي
العــري ،تلبيــة لدعــوات
المبــارك ،بمناســبة مــا يســمى“بعيد العــرش”
ب
المشــارك� �ف
ت
ين
الــى تعمــل عــى اســتقطاب مزيــد مــن
ي
“منظمــات الهيــكل” ي
ت
ـى مــن المتوقــع أن يشــارك فيهــا أكـ ثـر مــن ( )15ألفـاً
عمليــات االقتحــام ،الـ ي
ف
المســتوطن� .ن
ن
ين
المشــارك� ي� احتفــاالت
نجيليــ�”،
“ال
مــن إ
ي
ي
• وفقـاً للإعــام العـ بـري ،آالف “المسـ ي ن
ـيحي� الصهاينــة” يشــاركون ف ي� اقتحــام
المســجد أ
القــى المبــارك ،خــال احتفالهــم بعيــد “العــرش” العـ بـري.
ن
ـى التقليــدي للمســجد
• أاقتحــام نحــو  90مســتوطناً ،أغلبهــم بلباســهم الديـ ي
تلموديــة فيــه ،خاصــة �ف
القــى المبــارك ،وحاولــوا أداء طقــوس وشــعائر
ي
منطقــة بــاب الرحمــة ،فضـا ً عــن االســتماع شل�وحــات حــول خرافــة “الهيكل
ين
للمســتوطن� ،وصلــوات تلموديــة ،وترانيــم،
المزعــوم” ،وســط عربــدات
ف
ن
وذلــك مــن جهــة بــاب القطانـ يـ� ،فيمــا أجـ بـر االحتــال التجــار ي� الســوق
عــى إغــاق محالهــم التجاريــة فيــه.
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أ
الســامية مــن العمــل داخــل
• ســلطات أاالحتــال تمنــع
موظفــي الوقــاف إ
القــى المبــارك ،ف� وقــت ســمحت فيــه لطــاب يهــود متطرفـ ي ن
ـ�
المســجد
ي
داخــل جنبــات المســجد ،واعتقلــت ثالثــة
المزعــوم
للهيــكل
بالنشــيد
ـ� مــن باحــات المســجد أ
مواطنـ ي ن
القــى المبـ أـارك ،وهــم( :أنــس الدبــاغ،
الســامية ،وأفرجــت
ـ� بكـ يـرات) ،وكالهمــا مــن موظفــي دائــرة الوقــاف إ
وعـ ي
الحقــاً ،كذلــك اعتقلــت (محمــد الحمــوري) بالقــوة مــن داخــل
عنهمــا
المســجد أ
يصــ� ف ي� منطقــة أ “بــاب الرحمــة”.
القــى المبــارك ،وهــو
ي
• نحــو ( )545مســتوطناً متطرفـاً يقتحمــون المســجد القــى المبارك ،وســط
ن
اســتفزازات شــملت قيــام بعضهــم بــأداء النشــيد
ائيــ�”،
“الوطــى إ
الرس ي
ي
ف� ظــل صمــت ش�طــة االحتــال الـ ت
ـى اعتقلــت عــدداً مــن ح ـراس المســجد
ي
يأ
ين
المســتوطن� اســتباحتها للمســجد
القــى المبــارك ،وواصلــت عصابــات
أ
القــى المبــارك ،وتدنيســه باقتحاماتهــا الواســعة ،مــن بــاب المغاربــة،
ف
ف
وإقامتهــم طقوسـاً وشــعائر تلموديــة ي� المســجد ،وتحديــداً ي� منطقــة بــاب
الرحمــة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
ين
ـتوطن� إىل
• مــا تســمى “بمنظمــات الهيــكل المزعــوم” أدعــت جمهــور المسـ
المشــاركة الواســعة ف ي� اقتحامــات المســجد القــى المبــارك ،خــال فـ تـرة مــا
يســمى بعيــد “العــرش” اليهــودي ،الــذي يســتمر لثمانيــة أيــام.

115

 2018/ 9/ 26م

 2018/ 9/ 27م

• نحــو ( )530مســتوطناً متطرفـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبارك ،وســط
ـ� المسـ ي ن
قيــود فرضتهــا ش�طــة االحتــال عــى المصلـ ي ن
ـلم� ف ي� ظــل اســتمرار
ن ف
و� ظــل حماية ش�طــة االحتالل ،حيــث قاموا بأداء
اســتفزازات المسـ ي
ـتوطن� ،ي
ف
ش
ش
طقــوس تلموديــة ،وتــاوة صلوات ي� الجهــة ال�قية لقبة الصخــرة الم�فة.
بالبعاد عن
الطفائيــة (عماد عابديــن) قـراراً إ
• ش�طــة االحتــال تســلم موظف إ
المســجد أ
القــى المبــارك مــدة ( )10أيــام ،بعــد اســتدعائه للتحقيــق معــه.
• توافــد نحــو ( )50ألــف متطــرف إىل ســاحة الـ بـراق المحتــل ،الجهــة الغربيــة
للمســجد أ
القــى المبــارك ،وأداء الصلــوات التوراتيــة بأصــوات علنيــة،
مــع رفــع آذان الظهــر والعــر مــن رحــاب المســجد أ
القــى المبــارك،
وســط انتشــار مكثــف لقــوات االحتــال ،عنــد بــاب المغاربــة ومحيطــه.
• قيــام أفـراد مــن جماعــة “طــاب ألجــل الهيــكل” بتوزيــع الحلــوى أ
واللعــاب
المقتحم� للمســجد أ
أ
ين
ين
القــى ،وذلك عند مدخل
للمتطرف�
والزيــاء التنكريــة
جــر بــاب المغاربــة ،ومطالبتهــم باالحتفــال والفــرح داخل باحات المســجد
أ
القــى المبــارك ،ضمــن أحــد طقــوس مــا يســمى “بعيــد العــرش” اليهودي.
• مدينــة القــدس وأحياؤهــا تشــهد إجــراءات مشــددة مــن قبــل قــوات
ين
المواطنــ� ،خــال
االحتــال ،فرضــت خاللهــا عمليــات للتضييــق عــى
دخولهــم البلــدة القديمــة وخروجهــم منهــا ،كفحــص الهويــات والتفتيــش
المــذل للشــبان وطــاب المــدارس ،وأغلقــت الطــرق أمــام حركــة المواصالت
ين
المتطرفــ� بالدخــول.
باتجــاه بــاب المغاربــة ،وســمحت لحافــات
نحــو ( )1135مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد أ
القــى
المبــارك ،ف ي� اليــوم الرابــع مــن أيــام مــا يســمى بعيــد العــرش
ين
للمصلــ�
اليهــودي ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وســط اســتفزازات
وحــراس المســجد ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
• ســلطات االحتــال تشــدد مــن إجراءاتهــا عــى مداخــل المســجد أ
القــى
المبــارك ،وتحــول مدينــة القــدس إىل ثكنــة عســكرية.
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• نحــو ( )440مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
ـول
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،مــن بينهــم عضــو الكنيســت المتطرفــة “شـ ي
ت
ـى أدت طقوسـاً وصلــوات تلموديــة ،ف ي� منطقــة “بــاب الرحمــة”،
معلــم” ،الـ ي
أ
ن
ن
ـروا� ،ف� الجهــة ش
ال�قيــة للمســجد ،وســط
بـ يـ� بــاب الســباط والمصــى المـ ي ي
حراســة وحمايــة أمنيــة مشــددة مــن ش�طــة االحتــال.
• ســلطات االحتــال تســلم ســبعة مقدسـ ي ن
بالبعــاد عــن المســجد
ـي� قـرارات إ
أ
ـ�  6 - 3أشــهر ،مــن بينهــم أمـ ي ن
القــى المبــارك ،مــدة تـ تـراوح بـ ي ن
ـ� رس حركــة
فتــح إقليــم القــدس ،شــادي المطــور ،مــدة  6أشــهر ،بعــد أن اســتدعته
للتحقيــق بذريعــة أنــه وعـ شـرات الشــبان المنتمـ ي ن
ـ� لحركــة “فتــح” يقومــون
أ
بالتصــدي إلج ـراءات االحتــال داخــل المســجد القــى المبــارك ،وكذلــك
المســتوطن� ،أ
ين
المــر الــذي يزعــج ش�طــة االحتــال
بالتصــدي القتحامــات
ومســتوطنيه.
ين
ين
مســرة اســتفزازية،
المتطرفــ� يشــاركون ف ي�
المســتوطن�
• المئــات مــن
ي
ض
ف ي� شــارع الــواد الممتــد مــن بــاب العامــود ،المف ـ ي إىل أبــواب المســجد
أ
القــى ،وأســواق وحــارات البلــدة القديمــة ،وردد المســتوطنون هتافــات
عنرصيــة ضــد العــرب والفلسـ ي ن
ـطيني� ،وأخــرى داعيــة لبنــاء الهيــكل المزعــوم
عــى أنقــاض المســجد أ
القــى المبــارك ،وذلــك بحراســة وحمايــة قــوات
االحتــال الخاصــة.
أ
ن
ن
ش
المتطرفــ� يقتحمــون المســجد القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
•
ي
ي
ف
المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة ي� أرجــاء
المســجد ،ويســتمعون شل�وحــات حــول “الهيــكل المزعــوم” ،ويحاولــون
أداء صلــوات تلموديــة ف� منطقــة بــاب الرحمــة ،داخــل المســجد أ
القــى
ي
المبــارك ،بحمايــة وحراســة معــززة مــن قــوات االحتــال.
ـ� المرابطـ ي ن
ـاب� مــن المصلـ ي ن
• ســلطات االحتــال تعتقــل شـ ي ن
ـ� ف ي� منطقــة “باب
الســباط ،داخــل المســجد أ
ـروا� وبــاب أ
ن
ن
القــى
الرحمــة” بـ يـ� المصــى المـ ي
المبــارك.
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 2018/ 10/ 2م

• ســلطات االحتــال تقــرر إبعــاد حــارس المســجد أ
القــى المبــارك،
ين
العبــاس) ،عــن مــكان عملــه ف ي� المســجد مــدة ثالثــة أشــهر،
(أمــ�
ي
أ
ين
مقدســي� عــن المســجد القــى المبــارك وبــاب
كمــا أبعــدت ثالثــة
ن
أســبوع�،
المقــدس ثائــر فســفوس مــدة
العامــود ،وهــم( :الناشــط
ي
ي
ين
ين
المقدســي� عبــد بربــر ،ومصطفــى الهشــلمون) مــدة  60يومــاً.
والشــاب�
أ
• نحــو ( )123مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد القــى المبــارك،
مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� أرجائــه ،بحمايــة
مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.

 2018/ 10/ 4م

• ( )64مســتوطناً بينهــم ( )12طالبــاً ،مــن معاهــد تلموديــة ،يقتحمــون
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت
اســتفزازية فيــه ،ويســتمعون شل�وحــات حــول أكذوبــة الهيــكل ،وســط
محــاوالت متكــررة ألداء صلــوات وشــعائر ف� المســجد أ
القــى المبــارك،
ي
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• حــراس المســجد أ
القــى المبــارك ،يلقــون القبــض عــى مســتوطن
ن
ـروا� خــال صــاة الجمعــة ،وتــم إخراجــه
متخــف ،عــى ســطح المصــى المـ ي
مــن المســجد ،وتســليمه لقــوات االحتــال عــى البوابــات.

 2018/ 10/ 7م

الع�يــة و( )5مــن أف ـراد
• نحــو ( )76مســتوطناً و( )30طالب ـاً مــن الجامعــة ب
ال�طــة النســائية يقتحمــون المســجد أ
ش
القــى المبــارك ،وبلــغ عدد الســياح
( )1972ســائحاً ،دون مراعــاة االحتشــام أو حرمــة المســجد ،وينفــذون
جــوالت اســتفزازية ،ويلتقطــون صــوراً ،ويتلقــون ش�وحــات عــن الهيــكل
المزعــوم ،هــذا واعتقلــت ش�طــة االحتــال ( )6فلسـ ي ن
ـطيني� بعــد اقتحــام
أ
منازلهــم ف ي� القــدس القديمــة ،عــى خلفيــة وجودهــم ف ي� المســجد القــى
المبــارك ،وتصديهــم لالقتحامــات.
ت
ـى زرعتهــا
• ســكان البلــدة القديمــة يتحدثــون عــن عمليــة تغيـ يـر للكامـ يـرات الـ ي
قــوات االحتــال داخــل البلــدة القديمــة ،وهنــاك مــا هــو خفــي ،ومــا هــو
ظاهــر ،وحملــة التجديــد شــملت زيــادة عــدد الكامـ يـرات ،وتوســيع المناطــق
ت
ـى تشــملها.
الـ ي

 2018/ 10/ 5م
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ف
ين
ين
بــا� المغاربــة
المتطرفــ� ينظمــون
المســتوطن�
• حشــود مــن
ي
مســرة ي� ب ي
أ
العــري.
والســباط ،بمناســبة حلــول مطلــع الشــهر
ب
• اقتحــام نحــو ( )52مســتوطناً متطرفــاً المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،ونفــذوا جــوالت مشــبوهة واســتفزازية فيــه ،بحراســة
مــن قــوات االحتــال ،قبــل مغادرتهــم مــن بــاب السلســلة.
المتطرفــ� يقتحمــون باحــات المســجد أ
ين
ين
• ش
القــى
المســتوطن�
عــرات
المبــارك ،بحمايــة عنــارص مــن ش�طــة االحتــال الخاصــة وقواتــه.

أ
ين
الســامية،
 2018/ 10/ 10م • ســلطات االحتــال تســلم ()4
موظفــ� مــن دائــرة الوقــاف إ
ت ن
هو�،
اســتدعاءات لمراجعــة مخابراتهــا بالقــدس القديمــة ،وهم( :خليــل ال� ي
ـال) ،ومنعتهــم مــن دخــول
وأحمــد أبــو عليــا ،وخميــس عطيــة ،وحمــزة النبـ ي
المســجد أ
القــى المبــارك ،لممارســة عملهــم ،كمــا ســلمتهم الحقـاً قـرارات
بالبعــاد عنــه مــدة ( )15يومـاً.
إ
أ
ن
ـتوطن� يقتحمون المســجد القىص المبــارك ،من باب
• نحــو ( )106مــن المسـ ي
ف
المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ي� أرجائــه ،ويقومــون بــأداء طقــوس
وصلــوات تلموديــة ،ف� المنطقــة ش
ال�قيــة قــرب بــاب الرحمــة ،قبــل الخــروج
ي
مــن المســجد مــن بــاب السلســلة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
ـ� وموظفــي أ
• ســلطات االحتــال تصعــد مــن إجراءاتهــا ضــد المصلـ ي ن
الوقــاف
عــر مالحقتهــم واعتقالهــم والتحقيــق معهــم ،لمنعهــم مــن التصــدي
ب
ن
ـتوطن� واســتفزازاتهم المتواصلــة بحــق المســجد ،وأشــار
القتحامــات المسـ ي
أ
إىل أن قــوات ش
ال�طــة تفتــش الوافديــن للمســجد القــى خــال دخولهــم
مــن بواباتــه ،وتحتجــز هويــات بعضهــم وتســتبدلها ببطاقــات مؤقتــة
لتضمــن خروجهــم مــن البــاب نفســه ،وعــدم رباطهــم ف ي� المســجد.
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 2018/ 10/ 11م • نحــو ( )71مســتوطناً ،بينهــم ( )26مــن طلبــة المعاهــد التلموديــة،
يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة،
ويتجولــون ف� المســجد أ
القــى المبــارك ،ت
حــى خرجــوا منــه مــن جهــة
ي
بــاب السلســلة ،هــذا وقــد نظمــوا خــارج بــاب المســجد صلــوات
وترانيــم تلموديــة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
ـ� الشــباب مــن المســجد أ
• ش�طــة االحتــال تعتقــل ( )2مــن المصلـ ي ن
القــى
المبــارك ،لــم تعــرف هويتهــم أو ســبب اعتقالهــم ،ويقــوم أف ـراد ش
ال�طــة
ـر� بترصفــات اســتفزازية تــؤدي بالنهايــة الصطــدام
عــى بــاب المجلــس الغـ ب ي
ين
المصلــ� مــع ش
ً
ً
وبالتــال اصطــدام الحــراس أيضــا دفاعــا عــن
ال�طــة،
أ ي
المصلـ ي ن
ـ� الوافديــن للمســجد القــى المبــارك ،حيــث تــم اســتدعاء ( )3مــن
أ
موظفــي الوقــاف /الحـراس إىل مركــز التحقيــق بســبب دفاعهــم عــن إحــدى
أ
ف
بالبعــاد عــن
الســيدات ي� المســجد القــى المبــارك ،ثــم ســلمتهم قـرارات إ
المســجد.
أ
ن
ـتوطن� يقتحمون المســجد القــى المبارك،
 2018/ 10/ 14م • مجموعــات متطرفــة من المسـ ي
ف
مــن بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة ي� المســجد قبــل الخــروج
مــن جهــة بــاب السلســلة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
 2018/ 10/ 15م • عضــو “الكنيســت” المتطــرف( ،يهــودا غليــك) ،يقــود اقتحامــاً جديــداً
للمســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،ويقــدم المتطــرف
ين
المســتوطن� ش�حــاً عــن أكذوبــة الهيــكل المزعــوم ،وتنفــذ
لمرافقيــه
مجموعــات منهــم جــوالت اســتفزازية وســط محــاوالت متكــررة إلقامــة
ين
المقتحمــ� للمســجد
شــعائر وطقــوس تلموديــة فيهــا ،وقــد بلــغ عــدد
نحــو ( )77مســتوطناً ،تجولــوا ف ي� باحاتــه ضمــن مســار محــدد مــن “بــاب
المغاربــة” وحـ تـى “بــاب السلســلة” ،بحراســة مشــددة ومعــززة مــن قــوات
االحتــال الخاصــة.
 2018/ 10/ 16م • نحــو ( )52مســتوطناً ،وعـ شـرة عنــارص مــن مخاب ـرات االحتــال يقتحمــون
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت
اســتفزازية ف ي� أرجائــه ،بينمــا أجــرت عنــارص المخاب ـرات جولــة اســتطالعية،
ت
ـأ� هــذه االقتحامات اســتجابة
قبــل أن يخرجــوا مــن جهــة بــاب السلســلة ،ت وتـ ي
ـتوطن�ن
لدعــوات
ـى طالبأــت مؤيديها والمسـ ي
“منظمــات الهيــكل المزعــوم” ،الـ ي
ف
بالمشــاركة ي� االقتحامــات الجماعيــة للمســجد القــى المبــارك.
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 2018/ 10/ 18م • نحــو ( )70مســتوطناً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن بــاب
المغاربــة ،ويســتمعون شل�وحــات حــول أكذوبــة الهيــكل المزعــوم ،ويحــاول
عــدد منهــم أداء طقــوس تلموديــة ف ي� المســجد ،بحراســة مشــددة مــن قــوات
االحتــال.
 2018/ 10/ 21م • نحــو ( )78مســتوطناً متطرفــاً ،وعــدد مــن مجنــدات االحتــال
باللبــاس العســكري ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
عــر بــاب المغاربــة ،ويقومــون بجــوالت ،بــدءاً مــن ســاحة
ب
بــاب المغاربــة ،خروجــاً مــن بــاب السلســلة ،وســط اســتفزاز
ين
للمصلــ� ،بحراســة أفــراد مــن ش
ال�طــة والقــوات الخاصــة.
المقــرة اليوســفية المالصقــة
• ســلطات االحتــال تواصــل االعتــداء عــى
ب
ف
لســور القــدس المحيــط بالبلــدة القديمــة ،حيــث تــم البــدء ي� تبليــط الممــر
ال�قيــة مــن ســور القــدس ت
الواصــل مــن بــرج اللقلــق مــن الجهــة ش
حــى
منطقــة ســاحة بــاب أ
الســباط مــن الخــارج.
ـ� ســاحات المســجد أ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
 2018/ 10/ 22م • اقتحــام العـ شـرات مــن المسـ ي ن
القىص
المبــارك ،وتجولــوا فيهــا بحراســة مشــددة مــن ش�طــة االحتالل.
 2018/ 10/ 23م • نحــو ( )50مســتوطناً ،و(“ )50مرشــداً” يهودي ـاً ،و( )16مــن عنــارص جهــاز
ائيــ� “الشــاباك” ،و( )6مــن عنــارص ش�طــة
أمــن االحتــال العــام إ
الرس ي
أ
االحتــال ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة،
ويــؤدي عــدد منهــم طقوســاً تلموديــة ف� منطقــة “بــاب الرحمــة” ،ي ن
بــ�
ي
ـروا� وبــاب أ
ن
الســباط ،ف� حـ ي ن
ـ� نفــذ المســتوطنون والمرشــدون
المصــى المـ ي
ي
أ
ف
جــوالت اســتفزازية واستكشــافية مشــبوهة ي� المســجد القــى المبــارك،
قبــل أن يخرجــوا منــه مــن جهــة بــاب السلســلة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات
االحتــال الخاصــة.
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 2018/ 10/ 24م

 2018/ 10/ 25م

 2018/ 10/ 28م

 2018/ 10/ 30م

ين
ين
ش
المتطرفــ� ،بينهــم ( )2مــن العنــارص
المســتوطن�
العــرات مــن
•
الحكوميــ�ن
ن
الموظفــ�
احتــال ،وعــدد مــن
ضابــط
برفقــة
النســائية
ي
أ ي
ي
ين
ائيليــ�” ،يقتحمــون ســاحات المســجد القــى المبــارك،
“الرس
إ
ف
ويتجولــون فيهــا ،وينظمــون جــوالت اســتفزازية ي� ســاحاته،
وســط تلقيهــم ش�وحــات عــن “الهيــكل المزعــوم” ،ومحــاوالت
ألداء طقــوس تلموديــة ،بحراســة مشــددة مــن ش�طــة االحتــال.
ين
الفلســطيني�
• ش�طــة االحتــال تواصــل فــرض قيودهــا عــى دخــول
أ
للمســجد أ
القــى المبــارك ،وتحتجــز هوياتهــم الشــخصية عنــد البــواب،
وســط انتشــار لعنارصهــا ف ي� المســجد.
• عضــو “الكنيســت” المتطــرف ،الحاخــام (يهــودا غليــك) ،يطالــب (بنيامـ ي ن
ـ�
“الرسائيليــة” الكاملــة عــى المســجد
نتنياهــو) ،بالبــدء بفــرض الســيادة إ
القــى المبــارك ،إذا اســتمرت أ
أ
تأجــر منطقــىت
الردن بالتهديــد بإلغــاء
ي
ي
الباقــورة ف� شــمال غــور أ
الردن والغمــر ف ي� منطقــة وادي عربــة إلرسائيــل.
ي
المتطرفــ� يقتحمــون المســجد أ
ين
ين
ش
القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
•
أ
المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة ،وســط محــاوالت متكــررة لداء طقــوس
وصلــوات تلموديــة ف� أرجائــه ،إىل أن غــادروه مــن جهــة بــاب أ
الســباط،
ي
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
• نحــو ( )140مســتوطناً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهة باب
المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ومشــبوهة ف ي� المســجد ،ويســتمعون
شل�وحــات حــول أســطورة “الهيــكل المزعــوم” ،بحراســة مشــددة مــن قــوات
االحتــال الخاصة.
• مــا تســمى “بمنظمــات الهيــكل” المزعــوم ،تدعــو أنصارهــا وجمهــور
ين
المســتوطن� إىل المشــاركة الواســعة والمكثفــة ف ي� اقتحامــات المســجد
أ
القــى المبــارك ،تزامنــاً مــع انتخابــات “الســلطات المحليــة” ،وتحــت
شــعار“ :الصــاة واالنتخــاب أفضــل مــا يخــدم فكــرة بنــاء الهيــكل”.
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ش
 2018/ 11/ 4م
العــرات مــن الجماعــات اليهوديــة المتطرفــة ،يقتحمــون المســجد
•أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة �ف
ي
أرجائــه قبــل الخــروج منــه مــن جهــة بــاب السلســلة ،بحراســة مشــددة مــن
قــوات االحتــال الخاصــة.
ش
ـوص حكومتهــا بزيــادة عــدد زيــارات أعضــاء “الكنيســت”
 2018/ 11/ 5م • �طــة االحتـ أـال تـ ي
إىل المســجد القــى المبــارك ،مــن مــرة كل ثالثــة أشــهر ،إىل مــرة كل شــهر.
 2018/ 11/ 6م • ســلطات االحتــال ش
وتــرة اقتحــام المســجد
و�طتهــا توصيــان برفــع ي
أ
القــى المبــارك مــن قبــل أعضــاء “الكنيســت”.
 2018/ 11/ 7م • أالحاخــام المتطــرف “يهــودا غليــك” ،يقــود اقتحامــات جديــدة للمســجد
القــى المبــارك مــن بــاب المغاربــة ،عــى رأس مجموعــة مــن المسـ ي ن
ـتوطن�،
ين
المســتوطن� اقتحاماتهــا
نفــذت فيــه مجموعــات مــن
ف ي� الوقــت
الــذيــجد أ
القــى ،ونفــذت جــوالت مشــبوهة ف� باحاتــه ،حــىت
االســتفزازية للمس
ي
خروجهــا منــه ،مــن جهــة بــاب السلســلة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات
االحتــال الخاصــة.
متطــرف ،أغلبهــم طــاب مــن معاهــد تلموديــة
 2018/ 11/ 8م • أكـ ثـر مــن ( )200مســتوطن
أ
يهوديــة ،يقتحمــون المســجد القــى المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة ،حيــث
ـول معلــم” إحدى مجموعــات االقتحام
قـ أـادت عضو الكنيســت المتطرفة “شـ ي
للقــى ،ونفــذ المقتحمــون جــوالت اســتفزازية مشــبوهة ف ي� المســجد
االحتــال.
قبــل مغادرتهــم مــن جهــة بــاب السلســلة ،بحراســة مــن قــوات
أ
• ش�طــة االحتــال توقــف طواقــم تابعــة للجنــة إعمــار المســجد القــى
المبــارك ،عــن العمــل ف ي� منطقــة بــاب الرحمــة.
 2018/ 11/ 13م • مجموعــات يهوديــة متطرفــة تقتحــم المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن بــاب
المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت مشــبوهة واســتفزازية فيــه ،وتســتمع شل�وحــات
حــول أكذوبــة الهيــكل المزعــوم قبــل أن تغــادر مــن بــاب السلســلة ،بحراســة
مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
والســامية تحــذر مــن خطــورة إقـرار “الكنيســت” تعديــل
• القــوى الوطنيــة إ
ن
ز
قدمتــه مــا تســمى بـ”جمعيــة إلعــاد” االســتيطانية لـــ “قانــون المت�هــات
الوطنيــة والمحميــات الطبيعيــة” ،وبينــت أن ش
مــروع هــذه الجمعيــة ف ي�
محيــط المســجد أ
القــى المبــارك ،والــذي يعــرف بـــ “ أالحديقــة الوطنيــة
ض
الســامية،
الصهيونيــة” يخطــط إلقامتــه عــى جــزء كبـ يـر مــن
أرا� الوقــاف إ
ي
لصالــح جمعيــات اســتيطانية ،ومبـ نـى وكنيــس.
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 2018/ 11/ 14م • نحــو ( )53مســتوطناً متطرف ـاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،ف ي� الوقــت الــذي تشــدد فيــه قــوات االحتــال مــن
إجراءاتهــا بحــق المصلـ ي ن
ـ� ،وتحتجــز بطاقــات الشــبان عــى بوابــات المســجد
ف
ن
حــ� نفــذ المســتوطنون جــوالت اســتفزازية
الرئيســة
“الخارجيــة” ،ي� ي
ف
ومشــبوهة ي� المســجد ،قبــل الخــروج مــن بــاب السلســلة ،بحمايــة مشــددة
مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
أ
 2018/ 11/ 15م • نحــو ( ) 71مســتوطناً متطرفاً يقتحمون المســجد القــى المبارك ،من جهة
بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ف ي� باحــات المســجد ،ويــؤدون
صلــوات توراتيــة وتلموديــة أمــام أفـراد ش
ال�طــة والقــوات الخاصــة ،قبــل أن
يغــادروا مــن بــاب السلســلة ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
• ســلطات االحتــال تفــرج عــن ســتة مقدسـ ي ن
ـي� ،اعتقلتهــم قبــل أيــام ،ش�ط
البعــاد عــن المســجد أ
القــى المبــارك ،مــدة شــهر.
إ
ائيــ� ،أوري أرئيــل” يقــود اقتحامــاً
 2018/ 11/ 18م • مــا يســمى بـــ “وزيــر الزراعــة إ
الرس ي
اســتفزازياً للمســجد أ
القــى المبــارك ،عــى رأس مجموعــة ضمــت مــا يقــارب
ين
ين
المتطرفــ� وثمانيــة مــن ضبــاط مخابــرات
المســتوطن�
( )53مــن غــاة
ف
االحتــال ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة ي� أرجــاء المســجد ،قبــل الخــروج منه
مــن جهــة بــاب السلســلة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
المســتوطن� ف� وقــت آخــر تقتحــم المســجد أ
ن
القــى
• مجموعــة مــن
ي ي
ف
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،وتنفــذ جــوالت ي� المســجد ،وتســتمع
شل�وحــات حــول الهيــكل المزعــوم ،خــال توقفهــا ف ي� منطقــة “بــاب الرحمــة”
داخــل المســجد أ
القــى المبــارك ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
 2018/ 11 /21م • نحــو ( )191مســتوطناً متطرفــاً ،بينهــم طــاب مــن معاهــد تلموديــة،
يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة ،ويســتمعون
شل�وحــات حــول أكذوبــة “الهيــكل” المزعــوم ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية
ف ي� أرجائــه ،قبــل مغادرتهــم مــن بــاب السلســلة ،بحراســة مشــددة مــن قوات
ـ� .
االحتــال إ
الرسائيـ ي
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 2018 /11/ 22م

 2018/ 11/ 25م

 2018/ 11/ 26م

 2018/ 11/ 27م

• أكـ ثـر مــن ( )50مســتوطناً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن بــاب
المغاربــة ،ويتجولــون ف ي� أرجائــه ،ويســتمعون شل�وحــات حــول الهيــكل
المزعــوم قبــل مغــادرة المســجد مــن بــاب السلســلة ،بحراســة مشــددة مــن
قــوات االحتــال.
• نحــو ( )65مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك مــن
جهــة بــاب المغاربــة ،ويــؤدون طقوســاً تلموديــة ف ي� أروقتــه ،ويتلقــون
ش�وحــات عــن “الهيــكل” المزعــوم ،فيمــا تواصــل ش�طــة االحتــال التضييــق
ـ� إىل المســجد أ
عــى دخــول المصلـ ي ن
القــى ،وتحتجــز هوياتهــم الشــخصية
عنــد أ
البــواب ،بحراســة مشــددة مــن ش
ال�طــة والقــوات الخاصــة.
• نحــو ( )40مســتوطناً ،و( )140طالب ـاً مــن معاهــد تلموديــة ،و( )6عنــارص
مــن مخاب ـرات االحتــال ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن بــاب
المغاربــة ،وينفــذون جــوالت مشــبوهة ف ي� المســجد ،قبــل أن يخرجــوا مــن
جهــة بــاب السلســلة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• نحــو ( )84مســتوطناً ،بينهــم ( )12مجنــدة ،يقتحمــون المســجد أ
القــى
المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،ويتجولــون ف ي� أنحــاء متفرقــة مــن
المســجد ،ويتلقــون ش�وحــات عــن “الهيــكل” المزعــوم ،كمــا حــاول بعضهــم
أداء صلــوات تلموديــة داخــل أســوار المســجد أ
القــى المبــارك ،بحراســة
مشــددة مــن ش
ال�طــة والقــوات الخاصــة المدججــة بالســاح.
ـطيني� للمســجد أ
• ش�طة االحتالل تواصل التضييق عىل دخول الفلسـ ي ن
القىص
المبــارك ،وتحتجــز هوياتهــم الشــخصية عنــد أ
البــواب ،وخاصــة الشــبان
بالضافــة إىل منــع دخــول العـ شـرات مــن الوافديــن إىل المســجد.
والنســاء ،إ
ف
ن
ن
الدائمــ� ي� المســجد
ابطــ�
ي
• ش�طــة االحتــال تســتدعي ثالثــة مــن المر ي
أ
أ
ض
ـا� ،لفـ تـرات
القــى المبــارك ،فيمــا أبعــدت عنــه ( )6خــال الســبوع المـ ي
متفاوتــة مــن أســبوع إىل شــهر ،ومنعهــم مــن دخــول المســجد أ
القــى
المبــارك ،والبلــدة القديمــة.
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تغيــر ش
عــرات
 2018/ 11/ 29م • ش�كات المعــدات والتقنيــات التابعــة لالحتــال تواصــل
ي
الكامــرات ف� البلــدة القديمــة ومحيــط المســجد أ
القــى المبــارك ،بحمايــة
ي
ي
الرسائيليــة.
الخاصــة
القــوات
إ
• نحــو ( )182مســتوطناً متطرفــاً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك،
ويتجولــون ف ي� أرجائــه ،ويحاولــون أداء طقــوس وصلــوات تلموديــة فيــه ،بحمايــة
مشــددة مــن القــوات الخاصــة.
ـر�” اليهوديــة ،تنصــب شــمعداناً ف ي�
ـ
الغ
ـط
ـ
الحائ
• مــا تســمى بـــ “منظمــة تـراث
بي
ســاحة الـ بـراق ،اســتعداد ًا لمــا يســمى “عيــد الحانــوكاة” العـ بـري ،وقــد أعلنــت
المنظمــة أنهــا ســت�ض ي ء الشــمعدان عــى مــدار ( )8أيــام ،وذلــك تزامن ـاً مــع
دعــوات جماعــات يهوديــة متطرفــة ألنصارهــا ،بتكثيــف اقتحــام المســجد
أ
القــى المبــارك ،وأداء شــعائر وطقــوس تلموديــة فيــه ،ودعــوات مجموعــات
أ
ومنظمــات يهوديــة أخــرى إلدخــال الشــمعدان إىل المســجد القــى ،واالحتفال
بالعيــد اليهــودي ف ي� ســاحاته.
 2018/ 12/ 2م • نحــو ( )100مســتوطن يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب
ـ� المقتحمـ ي ن
المغاربــة ،ومــن بـ ي ن
ـ� ( )40طالب ـاً مــن معاهــد تلموديــة ،ويتلقــون
ف
ن
حــ� حــاول مســتوطنون
ش�وحــات حــول أكذوبــة “الهيــكل” المزعــوم ،ي� ي
أداء طقــوس وشــعائر تلموديــة ف� المســجد أ
القــى ،قبــل مغادرتهــم مــن
ي
بــاب السلســلة ،بحراســة معــززة ومشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• مــا تســمى بـــ “منظمــات الهيــكل” المزعــوم ،تكثــف دعواتهــا ألنصارهــا
ين
المســتوطن� بخــوض مزيــد مــن االقتحامــات الواســعة للمســجد
وجمهــور
أ
أ
ف
ً
القــى المبــارك ،واســتهدافه ي� اليــام القادمــة تزامنـا مــع مــا يســمى “بعيــد
العــري ،ومــع مــا يســمى “بخــراب الهيــكل”.
الشــموع _الحانــوكاه”
ب
 2018/ 12/ 3م

• نحــو ( )100مســتوطن ،بينهــم الحاخــام المتطــرف “يهــودا غليــك” ،يقتحمون
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،الــذي يقــود إحــدى
ف
ين
المســتوطن� وينفــذ جــوالت اســتفزازية ي� أنحــاء مختلفــة مــن
مجموعــات
ش
المســجد ،حيــث وقــف قــرب قبــة الصخــرة الم�فــة ،وعــرض صــورة “وهميــة”
ين
المتطرفــ�
للهيــكل المزعــوم ،وقــدم ش�وحــات عنــه ،ودعــا لبنائــه أمــام
المرافقـ ي ن
ـ� لــه ،وذلــك وســط حراســة مشــددة مــن ش�طــة االحتــال والقــوات
ث
الخاصــة المدججــة بالســاح ،وقــد فــاق عددهــم أكــر مــن ( )20عنــراً،
إىل جانــب عنرصيــن مــن مخابــرات االحتــال ،كمــا أدى عــدد منهــم طقوســاً
وشــعائر تلموديــة ف� المســجد أ
القــى ،قبــل مغادرتهــم مــن بــاب السلســلة،
ي
بحراســة معــززة ومشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
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 2018/ 12/ 4م

 2018/ 12/ 5م
 2018/ 12/ 6م

 2018/ 12/ 9م

المتطرفــ� يقتحمــون المســجد أ
ين
ين
ش
القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
•
المبــارك ،وينفــذون جــوالت اســتفزازية ،بــدءاً مــن بــاب المغاربــة ،مــروراً
بالســاحة أ
الماميــة للمصــى القبــ� وســطح المصــى المـ ن
ـروا� ومنطقــة بــاب
ي
ي
الرحمــة ،قبــل خروجهــم مــن جهة بــاب السلســلة ،وقــد اســتمعوا شل�وحات
حــول “الهيــكل “المزعــوم ،فيمــا حــاول عــدد منهــم إقامــة شــعائر وطقــوس
تلموديــة ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
• مجموعــات مــن المسـ ي ن
ـ� ،وعصابــات “الهيــكل” المزعــوم،
الخاصــة بمــا يســمى “بعيــد
يمارســون عربدتهــم وطقوســهم التلموديــة
أ
أ
النــوار _ الحانــوكاه” أمــام أبــواب المســجد القــى المبــارك ،كمــا
ين
ـتوطن� “شــمعدان الحانــوكاه” عــى أمســافة
أشــعلت مجموعــات مــن
المسـ أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب الســباط،
أمتــار معــدودة مــن المســجد
واحتســوا الخمــر عــى عتبــات المســجد ،وهــم تي�اقصــون أوينشــدون للهيــكل
المزعــوم ،وذلــك عنــد العديــد مــن بوابــات المســجد القــى الرئيســة.
ـ� تقتحــم المســجد أ
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
• مجموعــة مــن المسـ ي ن
القــى المبارك،
وســط حمايــة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصة.
• نحــو ( )193مســتوطناً متطرفــاً ،بينهــم طــاب مــن معاهــد تلموديــة،
وســياح ،يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة،
ن
ت
ـروا� ،ووصــوال ً إىل
ـ� ،وحــى ســطح المصــى المـ ي
مــروراً أمــام الجامــع القبـ ي
ش
منطقــة بــاب الرحمــة ،مــع االســتماع ل�وحــات حــول “الهيــكل” المزعــوم،
وتســجيل مصــور ش
للــرح واالقتحامــات والجــوالت االســتفزازية ف ي� أروقــة
المســجد ،وســط حراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
• خــال شــهر  :2018/ 11نحــو ( )2020مســتوطناً متطرفـاً يقتحمون المســجد
أ
القــى المبــارك ،منهــم ( )1294مســتوطناً عاديــاً ،و( )45مــن جيــش
االحتــال ،وقــد دخلــوا المســجد أ
القــى بلباســهم العســكري ،و()681
ممــن يســمون بطــاب الهيــكل المزعــوم.
• الوزيــر المتطــرف ف ي� حكومــة االحتــال “أوري أرئيــل” ،يقــود اقتحامــاً
اســتفزازياً جديــداً للمســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة،
ين
ين
المتطرفــ� ،وســط حراســة
المســتوطن�
عــى رأس مجموعــة مــن غــاة
مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
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ين
ين
مقــرة بــاب الرحمــة
المســتوطن�
 2018/ 12/ 10م • مجموعــة مــن
المتطرفــ� أ تقتحــم ب
الســامية المالصقــة لســور المســجد القــى المبــارك ،مــن الجهــة
إ
ش
ال�قيــة ،وتــؤدي طقوس ـاً تلموديــة باتجــاه بــاب الرحم أــة المغلــق ،وتضــع
أوراق ـاً “تمائــم” بـ ي ن
ـ� شــقوق حجــارة ســور أ المســجد القــى المبــارك مــن
جهــة المقـ بـرة ،وعــادة مــا تتضمــن هــذه الوراق صلــوات ،أو أمنيــات لهــم
أســاط�هم.
حســب
ي
ـتوطناً يقتحمــون المســجد أ
القــى المبــارك ،ف ي� آخــر أيــام
• نحـ
ـ
مس
()127
يسـوــمى “بعيــد أ
النــوار /الحانــوكاه” اليهــودي ،مــن جهــة بــاب المغاربــة،
مــا
ف
وينفــذون جــوالت مشــبوهة واســتفزازية ي� المســجد ،وســط محــاوالت
متكــررة إلقامــة طقــوس وشــعائر تلموديــة فيــه ،بحراســة مشــددة مــن قــوات
االحتــال.
أ
ف
خ� لما يســمى
و� اليــوم ال ي
 2018/ 12/ 11م • نشــطاء أمتطرفــون ممــا يســمى “بجبــل الهيــكل” ي
بعيــد “النــوار _ حانــوكاه” اليهــودي ،يدشــنون مذبح ـاً جديــداً
ـرب مــن
بالقـ أ
القــى
ســاحة الـ بـراق ،بهــدف أن يتــم نقلــه مســتقبال ً إىل ســاحات المســجد
المبــارك ،عــى أن يكــون “جبــل الهيــكل” بحســب المزاعــم اليهوديــة الموقــع
ـ� ،كمــا حــاول نشــطاء يهود ذبــح القرابـ ي ن
لتقديــم القرابـ ي ن
ـ� ف ي� إحــدى الحدائق
أ
أ
التوراتيــة العامــة المالصقــة لســوار المســجد القــى المبــارك ،وقــد
ســمح لهــم بــأداء الطقــوس الدينيــة الخاصــة بهــم ،لكــن دون أن تســمح
لهــم مــا تســمى ببلديــة االحتــال بذبــح القر ي ن
ابــ� ف ي� الحديقــة التوراتيــة.
• نحــو ( )156مســتوطناً ،وضباط ـاً مــن ش�طــة االحتــال ،يقتحمــون مســجد
الصخــرة ،وأجــرت عمليــات تفتيــش داخلــه ،ومنعــت موظفــي قبــة
قبــة
الصخــرة أ
الســامية مــن تنظيــف الحجــارة والرخــام داخــل
وقــاف
وال
إ
المســجد بشــكل مفاجــىء.
 2018/ 12/ 14م • ش�طــة االحتــال تواصــل فــرض إجراءاتهــا العســكرية المشــددة ف ي� مدينــة
الخاصــة ف ي� البلــدة القديمــة ،وواصلــت
القــدس ،وتنـ شـر مزيــداً مــن قواتهــا
أ
عرقلتهــا لوصــول المصلـ ي ن
ـارك ،واضطــر المئــات
ـ� إىل المســجد القــى المبـ
أ
ف
مــن المصلـ ي ن
ـ� ألداء الصــاة ي� الطــرق العامــة ،وعنــد البــواب المؤديــة إىل
المســجد أ
القــى المبــارك ،وذلــك بعـ أـد أن أغلقــت قــوات االحتــال أبــواب
البلــدة القديمــة بالحواجــز الحديديــة لكـ ثـر مــن سـ ي ن
ـاعت� .
ـتوطن� يقتحمــون المســجد أ
ين
القــى المبــارك ،مــن
• العـ شـرات مــن المسـ
ف
“بــاب المغاربــة” ويتجولــون ي� المســجد ،بحمايــة أفـراد مــن ش�طــة االحتالل
الرسائيليــة المدججـ ي ن
ـ� بالســاح.
والقــوات الخاصــة إ
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 2018/ 12/ 17م

 2018/ 12/ 18م

 2018/ 12/ 19م

 2018/ 12/ 20م

• أكـ ثـر مــن ( )80مســتوطناً متطرفـاً ،وعنــارص مــن مخابـرات االحتـ آـال ،وطلبــة
مــن معاهــد تلموديــة ،واثنـ ي ن
ـن موظفــي ما يســمى “بســلطة الثــار التابعة
ـ� مـ
أ
ش
لالحتــال” ،يقتحمون المســجد القــى المبارك ،يرافقهــم عنارص من �طة
االحتــال ،الذيــن شــددوا مــن إجراءاتهــم عىل أبواب المســجد ،وأجــروا جولة
ف ي� أروقــة المســجد ،والتقطــوا بعــض الصــور بالقــرب مــن بــاب السلســلة،
ش
ـ�” عــن مجســم وخريطــة غـ يـر
واســتمعوا ل�وحــات مــن موظــف “إرسائيـ ي
ـت�ية،
معــروف مضمونهــا ،وأدوا طقوس ـاً تلموديــة وحــركات ،بعضهــا هسـ ي
وهــم حفــاة ،بحمايــة مشــددة مــن ش�طــة االحتــال والقــوات الخاصــة.
المقدســية (جهــاد غـزاوي) ،بعــد أن اعتقلتهــا
• ســلطات االحتــال تفــرج عــن أ
البعــاد عنــه مــدة
خــال خروجهــا مــن المســجد القــى المبــارك ،ش�ط إ
( )15يوم ـاً.
أ
ين
ين
ش
المتطرفــ� ،المســجد القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
• اقتحــام
ف
ت
ـى رافقتهــم ي� جوالتهم االســتفزازية،
ـ
ال
ـة،
ـ
المغارب
ـاب
ـ
ب
ـة
ـ
جه
ـن
ـ
م
المبــارك،
ي
إىل أن غــادروا المســجد مــن جهــة بــاب السلســلة ،بحراســة مشــددة مــن
قــوات االحتــال الخاصــة.
أكــر مــن ( )65مســتوطناً يقتحمــون المســجد أ
• ث
القــى المبــارك ،بعــد
تأمـ ي ن
ـ� الحمايــة لهــم مــن ش�طــة االحتــال والقــوات الخاصــة التابعــة لهــا،
أ
ف
ويتجولــون ي� أروقــة المســجد القــى ضمــن مســارات حددتهــا ش�طــة
االحتــال ،ت
حــى خرجــوا مــن “بــاب السلســلة” وهــم حفــاة ،ووجوههــم
نحــو قبــة الصخــرة ش
الم�فــة.
ف
• جماعــات الهيــكل المزعــوم تدعــو عنارصهــا وأتباعهــا إىل المشــاركة ي� جولــة
داخــل المســجد أ
ت
ومســرة عــى
القــى المبــارك،
الــى تشــملها
ي
المواقــع ي
أنفــاق وحفريــات ف� الحــي الســامي ومحيــط المســجد أ
القــى المبــارك.
إ
ي
• نحــو ( )154مســتوطناً ،بينهــم طــاب مــن معاهــد تلموديــة ،يقتحمــون
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة ،وتجولــوا برفقــة أحــد
وســمح للطلبــة اليهــود بالتجــوال دون
ضبــاط ش�طــة ف االحتــال ومرشــدينُ ،
مســار محــدد ي� المســجد ،باســتثناء المصليــات المســقوفة ،وســط حراســة
مشــددة مــن ش�طــة االحتــال والقــوات الخاصــة المدججــة بالســاح.
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 2018/ 12/ 23م • نحــو ( )118مســتوطناً بينهــم عضــو “الكنيســت” المتطــرف “يهــودا
غليــك” ،يقتحمــون ســاحات المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن بــاب المغاربة،
برفقــة قــوات معــززة مــن الوحــدات الخاصــة ،الـ ت
ـى وفــرت الحمايــة لهــم،
ي
ونفــذوا جــوالت اســتفزازية ف ي� أرجــاء المســجد ،واســتمعوا شل�وحــات
حــول الهيــكل المزعــوم ،ف� حـ ي ن
ـ� التقــط المتطــرف “غليــك” صــوراً تذكاريــة
ي
ين
ـتوطن� مــن بــاب السلســلة.
اســتفزازية ف ي� المســجد ،قبــل مغادرتــه والمسـ
• ســلطات االحتــال تســتدعي حــارس المســجد أ
القــى المبــارك( ،خليــل
ن
ت
ـو�) للتحقيــق معــه ،عقــب اســتفزازه مــن عنــارص الوحــدات الخاصــة
فال�هـ ي
ي� ش�طــة االحتــال ،ومحاولتهــا االعتــداء عليــه خــال مزاولتــه عملــه ،تزامنـاً
مــع اقتحــام “غليــك” وتجولــه ف� المســجد أ
القــى المبــارك.
ي
المقــدس (نظــام أبــو رمــوز) مــن
• ســلطات االحتــال تعتقــل الناشــط
ي
المســجد أ
القــى المبــارك ،وتقتــاده إىل أحــد مراكزهــا ف ي� البلــدة القديمــة
بالقــدس المحتلــة ،ويذكــر أنــه تــم إبعــاده عــن المســجد أ
القــى المبــارك
م ـرات متتاليــة.
ـدس (نظــام رشــدي أبــو رمــوز)،
 2018/ 12/ 24م • ســلطات االحتــال تســلم
الناشــط المقـ ي
أ
قـراراً بإبعــاده عــن المســجد القىص المبــارك مــدة ( )15يومـاً ،والتوقيع عىل
كفالــة ماليــة بقيمــة ( )2500شــيكل ،حيــث تــم اعتقالــه يــوم أمــس الموافــق
 ،2018/ 12/ 23خــال جلوســه ف� بــاب الرحمــة ،داخــل المســجد أ
القــى
ي
المبــارك ،وتالوتــه القـرآن الكريم ،واحتجزتــه للتحقيق معه ،بتهمــة “التواجد
بالمســجد أ
ين
المســتوطن�”.
القــى المبــارك ،خــال اقتحامــه مــن قبــل
المتطرفــ� المســجد أ
ين
ين
ش
القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
• اقتحــام
الســامية الوقفيــة،
المبــارك ،ومنطقــة بــاب الرحمــة،
ومقــرة الرحمــة إ
ب
وقامــوا بــأداء طقــوس تلموديــة.
أ
• ش�طــة االحتــال تعتقــل موظــف مديريــة مشــاريع إعمــار المســجد القــى
ـا�) ،مــن داخــل المســجد أ
ش ت
ش
القــى المبــارك.
المبــارك( ،أ�ف ال�بـ ي
 2018/ 12/ 25م • نحــو ( )112مســتوطناً وجنديــاً احتالليــاً ،يقتحمــون المســجد أ
القــى
المبــارك ،بحمايــة عنــارص مــن ش�طــة االحتــال.
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المتطرفــ� يقتحمــون المســجد أ
ين
ين
ش
القــى
المســتوطن�
العــرات مــن
 2018/ 12/ 26م •
ف
المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة ،ويتجولــون ي� أرجــاء المســجد ،ويســتمعون
شل�وحــات حــول “الهيــكل” المزعــوم ،قبــل أن يغــادروا المســجد أ
القــى
مــن جهــة بــاب السلســلة ،بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال.
 2018/ 12/ 27م • نحــو ( )35مســتوطناً ،و( )22عنــراً مــن مخابــرات االحتــال يقتحمــون
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن بــاب المغاربــة ،وينفــذون جــوالت
اســتفزازية رسيعــة فيــه ،ويســتمعون شل�وحــات حــول “الهيــكل” المزعــوم،
قبــل مغادرتهــم المســجد مــن جهــة بــاب السلســلة.
 2018/ 12 /30م • نحــو ( )54مســتوطناً متطرفـاً ،و( )11عنـراً مــن ش�طــة االحتــال يقتحمون
المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن جهــة بــاب المغاربــة ،ويتجولــون ف ي� أرجائــه،
ويغــادرون مــن بــاب السلســلة ،بعــد انتهــاء جولتهــم االســتفزازية فيــه،
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــال الخاصــة.
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إحصائية االعتداءات اإلرسائيلية عىل املسجد األقىص املبارك

ين
متطرف� وأعضاء كنيست وجنود
اقتحامات من قبل
ين
مصل� وطالب علم واعتقاالت
منع دخول
أ
إبعاد عن المسجد القىص المبارك

456

% 70

51

%7

93

% 14

كام�ات وبوابات وغرف
وضع ي

15

%2

حفريات وأنفاق ومنع ترميم

22

%4

قرارات قضائية

12

%2

االعتداءات اإلرسائيلية عىل املسجد األقىص املبارك
موزعة حسب تكرارها ونسبتها بني مجموع االعتداءات
2% 4% 2%

ا ﻗﺗﺣﺎﻣﺎت ﻣن ﻗﺑل ﻣﺗطرﻓﯾن وأﻋﺿﺎء
ﻛﻧﯾﺳت وﺟﻧود
ﻣﻧﻊ دﺧول ﻣﺻﻠﯾن وطﻼب ﻋﻠم
واﻋﺗﻘﺎﻻت

14%

ﻗﺻﻰ اﻟﻣﺑﺎرك
إﺑﻌﺎد ﻋن اﻟﻣﺳﺟد اﻷ
8%

وﺿﻊ ﻛﺎﻣﯾرات وﺑواﺑﺎت وﻏرف
ﺣﻔرﯾﺎت وأﻧﻔﺎق وﻣﻧﻊ ﺗرﻣﯾم

70%

ﻗراراتﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
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الخامتة:

ت
ـى تعرضــت لهــا مدينــة القــدس والمســجد
بعــد رصــد االنتهــاكات واالعتــداءات الـ ي
أ
ت
القــى المبــارك ،خــال ت
الفــرة مــا ي ن
الــى تخللتهــا
بــ� 2017/ 1/ 1م و2018/ 12/ 31م ،ي
ال ت
لك�ونيــة ،ف ي� منتصــف شــهر تمــوز مــن عــام 2017م ،وقــرار الرئيــس
معركــة البوابــات إ
المريــ� أ
أ
الرعــن نقــل ســفارة بــاده إىل القــدس ف ي� 2017/ 12/ 5م ،وتنفيــذ ذلــك القــرار
ي
بتاريــخ 2018/ 5 /14م ،أي قبــل ذكــرى النكبــة بيــوم واحد،وقــد بقــي الفلســطينيون
يــرون بريــق ضــوء يلــوح ف ي� أفــق التحــرر والخــاص ،وذلــك بمســاندة إخوانهــم العــرب
أ
ف
ين
والســامية نحوهــا،
والمســلم� ،الذيــن يــرون فيهــم المــل ي� إعــادة البوصلــة العربيــة إ
المــة تجاههــا ،وهــي جديــرة بلــم الشــمل وجمــع أ
وأن تتوحــد أ
النظــار ووحــدة المواقــف،
وهــا هــي المواقــف الرســمية والشــعبية تتناغــم منتــرة للقــدس والمســجد أ
القــى
المبــارك وكنيســة القيامــة ،ولــن يجــرؤ ســوي مــن العــرب والمسـ ي ن
ـلم� عــى التنكــر لقضيــة
أ
المــة المحوريــة هــذه ،ألن صوتــه بالتأكيــد ســيكون نشــازاً ،فالخطــب عظيــم ،والذئــاب

ين
لــن تفــرق ي ن
والمســلم� ،بــل سيســهل النيــل مــن
بــ� ألــوان ش�ائــح وأفــراد العــرب
الرسى ،وابتــاع المزيــد مــن أ
القــى ،وحقــوق أ
القــدس والمســجد أ
الرض الفلســطينية

ش
الداخــ� .
والتــرذم واالنشــغال بالتنــازع
والع�نــة ف ي� ظــل االنقســام
لصالــح التهويــد
ب
ي
حفــظ اللــه القــدس والمســجد أ
القــى المبــارك وديــار المسـ ي ن
ـلم� عامــة مــن كل
ش� وســوء ،وعجــل اللــه بالنــر الموعــود ،الــذي هــو قريــب قريــب ،ولــو كــره الظالمــون

والمتغطرســون والمغرضــون.
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