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 فتوى شرعية
حكم زيارة امسلمن لأراضي الفلسطينية بعامةة وامسةجد اأقصةى امبةارك  ا ةة    ةل          

 الظروف احالية

لق سيدداا مميد ان،ين،    احمد ه رب العامن، والصاة والسام على أشرف اخ   
 وعلى آله وصحبه أمعن، وبعد؛

دة على ،دينة القدس، سعدًا لتهوييداا بالاا،يل،   ااحتالفي ظل تصاعد اهجمة ف   
سا،دة، ووع  الدد على امسجد انصصى امبار،، وتيدادس  اإ هاوماولة طمس ،عام

امزعو،ية،   التوراتدية اايدم  الشيعارر وال   تهماصتحام امسيتوطنن، وقصيا،  بيو،دًا  رحابه
 ، لفير  واصي   ااحيتا  مشاركة حاخا،ات وصادة سداسدن حت مايية أفيراد شيرطة    

بين امسيلمن   امبيار،  لمسيجد انصصيى   ل الز،ااي وامااايتقسدم ل، ومهددًا لجديد
بهدف قصا،ة اهدال امزعوم عليى   ؛والدهود، قعافة قى التهديد بهدم امسجد انصصى

فإانا اود التأكدد على فتاوينا السيابقة باخصيو ، واليؤ ت كيد     ا صّدر اه، أاقاعه، 
 :اآتي

وصبابيه، وأروصتيه،   وأفندته، وأبندته،  هامسجد انصصى امبار،، وأسوار رحابقن : أوًا   
اي وصف قسا،ي قى صدام السياعة، وايي    وأعاه و،صاطبه، وأسفل امسجد انصصى

امسجد انصصى امبار، اسيم لايل ،يا    ، فاركهم فده أحدحق خالص للمسلمن ا يش
دار حوله السور الواص  ي أصصى الزاوية اجنوبدة الشرصدة ،ن ،دينة القدس القدمية  

واموجودِة ( ذات القبة الذابدة)امسّورة بدْوراا، ويشمل كًا ،ن صبة الصخرة امشّرفة، 
ذي القبة الرصاصيدة  )صلى الِقْبِلي، انصصى، وام قى امسجدي ،وص  القلب بالنسبة 
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، فضيًا عين  يو    (الِقبلية )، والواصُ  أصصى جنوب امسجد انصصى، ااحدية  (السوداء
، و،بياٍن، وصبياب، وأروصيةو، و،يدارس، وأشيجار،      ،صيلدات َ،ْعلٍم آخير، ،يا بين     411

 تابيه ك يقو  جر الدين احنبلي ي؛ وماريب، و،نابر، و،آذن، وأبواب، وآبار، و،اتبات
قّن امتعارف عند الناس أّن انصصى ،ن جهة الِقبلية اجيا،  اميب     " (:اناس اجلدل)

ي صدر امسجد الذي فده امنر واحراب الايبر، وحقدقية احيا  أن انصصيى اسيم      
جمد  امسجد ما دار علده السور، فإن اذا البناء اموجود ي صدر امسجد وغره، ،ين  

انايس اجلديل   ] "صة وغراا مدثة، وامراد بانصصى ،ا دار علده السيور صبة الصخرة وانرو

اْلَحَراِم ِ،َن اْلَمْسِجِد  َلِذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْدًاُسْبَحاَن ا}: ، صا  تعاى[41 /1: بتاريخ القدس واخلديل 
اِتَنييا ِقُاييُه ُاييَو الُسييِمدُ  ْصَصييى اَلييِذي َباَرْكَنييا َحْوَلييُه ِلُنِرَيييُه ِ،ييْن آيَ ِقَلييى اْلَمْسييِجِد اَن

 [1: اإسراء]{اْلَبِصُر
 حق صرره اه هذه ان،ةوالواية علده،  قن السدادة على امسجد انصصى امبار،: ثاادًا   

وترعيى  وسلفها الصاح، علده الصاة والسام،  ،، وورثته عن ابدهااإسا،دة وحداا
وزارة انوصاف والش ون  قدس، حت قشرافي الداررة انوصاف اإسا،دة  اذا احق

 .وامقدسات اإسا،دة انردادة
قن امسجد انصصى امبار، او جزء ،ين عقديدة امسيلمن؛ ارتباطيه معجيزة      : ثالثًا   

فقد صلى امسلمون ِصَبل بديت امقيدس    اإسراء وامعراج، واو صبلة امسلمن انوى،
ينة امنورة، ثم حولوا بيأ،ر اه تعياى قى بديت اه    ستة عشر شهرًا بعد اهجرة قى امد

َصْد َاَرى َتَقُلَب َوْجِهَك ِفي اْلُسَماِء َفَلُنَوِلُدُنَك ِصْبَليًة  }: تعاى صا  احرام ي ،اة امار،ة،
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َااام َتْرَعيياَاا، َفييَو ج َوْجَهييَك َشييْمَر اْلَمْسييِجِد اْلَحييَراِم َوَحْدُثَمييا كاْنييُتم َفَوُلييوْا ُوُجييو 
 .[1ヴヴ: البقرة]{َشْمَره

قن امسجد انصصى امبار، ،رتبط بعبادة امسلمن؛ فقد دعا الين،، صيلى اه   : رابعًا   
: َثيِة َ،َسياِجدَ  ا ُتَشيد  الرجَحياُ ، ِقا ِقَليى َثا   »: علده وسلم، قى شد الرحا  قلديه، فقيا   

باب فضل الصاة  ،أبواب التموعصحدح البخاري، ]« ْصَصىْسِجِد اَناْلَمِديَنِة، َواْلَمَ،ْسِجِد اْلَحَراِم، َوَ،ْسِجِد 

 [.ي ،سجد ،اة وامدينة

قن فلسييمن أر  باركهييا اه ي كتابييه العزيييز، وأسييرى قلدهييا برسييوله : خا،سييًا   
َليِذي  ُسيْبَحاَن ا } :امصمفى، صلى اه علده وسلم، وأخر اه عن ذليك، فقيا  تعياى   

ْصَصيى اَليِذي َباَرْكَنيا َحْوَليُه     اْلَحَراِم ِقَلى اْلَمْسيِجِد انَ ِ،َن اْلَمْسِجِد  َلْدًا َأْسَرى ِبَعْبِدِه
َاُجْدَنياُه َولاوًطيا ِقَليى    َو}: ، وصا  تعاى[1: اإسراء] {ِلُنِرَيُه ِ،ْن آَياِتَنا ِقُاُه ُاَو الُسِمدُ  اْلَبِصُر

 .[Α1: انابداء]{ِمَنْرِ  اَلِتي َباَرْكَنا ِفدَها ِلْلَعاَلاَن
وقن ،ن أبرز واجبيات ان،ية اإسيا،دة أن تعميل جهيداا لتحريير ايذه انر            

امباركة، و،سجداا انصصى، حتى تاون ،فتوحة من يشد الرحا  قلدها، ابتغاء رعوان 
ختليف   ااحيتا  اه وثوابه، و،ن ام كد أن شد الرحا  قى امسجد انصصى ي ظل 

رية وان،يان، فيإذا أدر، امسيلمون ،يدى ،سي ولدتهم وواجيبهم  يو        عنه ي ظل اح
انر  الفلسمدندة والقدس و،قدساتها، فا يوجد ،ا من  شرعًا ،ن زيارتها، ي قطار 

 :الضوابط الشرعدة اآتدة
   ي لأر  الفلسمدندة والقدس وامسجد انصصى ااحتالرفض تاريس الوع

 .امبار،
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   ء يصيب ي ،صيلحة تمبدي  عاصيات امسيلمن ،ي        جنب اخيو  ي أي قجيرا
 .، الذي يأسر أرعنا وشعبنا وصدسنا وأصصاااااحتا 

         التنسدق ،  اجهات الفلسيمدندة امسي ولة، اليؤ تتيوى امسي ولدة عين زييارات
 .انر  احتلة

     أن تاون الزيارة لأر  الفلسمدندة تأكددًا هويتها العربدية واإسيا،دة، ورفضيًا
 . ، وعواًا للمرابمن فدها على الصمود حتى التحريرلاحتا

ا  ادعو كل ،ن يستمد  ،ن أبناء فلسمن، وخارجها قى وجوب شيد الرحي  : سادسًا  
عماره، والصاة فده، وتاثر سواد امسيلمن اميرابمن   قى امسجد انصصى امبار،؛ إ

 .ي رحابه، قى أن يقضي اه أ،رًا كان ،فعوًا

 و  احق واو يهدي السبدلواه يق
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 :امقدمة          
اْلَحيَراِم ِقَليى   ُسْبَحاَن اَلِذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َليْدًا ِ،يَن اْلَمْسيِجِد    }: صا  اه سبحااه وتعاى    

 (1: اإسراء.){ِصُرْصَصى اَلِذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِ،ْن آَياِتَنا ِقُاُه ُاَو الُسِمدُ  اْلَباْلَمْسِجِد اَن
تيد،ر امسيجد   ل واي تسعىم، 1Γ2Αفمنذ احتا  السلمات اإسراردلدة للقدس عام     

لداون مجيًا للدهيود ،ين أ ياء العيا ،      امزعوم ،اااه،  همبناء ادالبهدف انصصى امبار،، 
،دة تشيويه امعيا  اإسيا    ، ،ين خيا   امدينة امقدسةتغدر ،ا،ح  ىحدث تعمل جاادة عل

تد  على آثار  العثور علىوتد،راا، واحفر حت امسجد انصصى، سعدًا لتحقدق حلمها ي 
 .أي وجود تارخي هم على اذه انر  امباركة

تتاب  اشر أخبار ااعتداءات الؤ يتعر  ها امسجد  دار اإفتاء الفلسمدندة أن ارتأتلذا   
ااعتداءات اإسراردلدة عدنة ،ن أخبار )كتدب اجزء الثااي ،ن  انصصى ،ن خا  تقدمها

 فده سلط الضوءُي، الذي (م4112 عام م حتى411ヴعام  ،نذامبار،  على امسجد انصصى
امتاررة الدو،دة على  ااعتداءاتاإسراردلدة حق امسجد انصصى امبار،، و اممارساتعلى 

 ،بدنن أبرز  .(بدةشع)رمدة غر ورصداا وتوثدقها، سواء أكاات رمدة ،نها، أم  حر،ته،
الؤ مس امسجد انصصى امبار، بشال ،باشر؛ كاحفريات وانافاق، وصوًا قى اااتهاكات 

ديداها الدارم ،ن  امسجد، ف الدو،دة للمسلمن الذين ي ،وناممارسات ااستفزازية 
قعافة قى قبعاد كل ، مامسجد انصصى؛ قا امسنن ،نهقى وصو  الامصلن امسلمن ،ن 

 ااحتا كما ارتابت دولة وعن امدينة امقدسة،  ،،ن حاو  الذود عن امسجد امبار، عنه
إاهاء التعلق الدي   ؛هذه الغاية العديد ،ن اااتهاكات وااعتداءات على امسجد انصصى

 .بامدينة، ولتحقدق حلمها ي قصا،ة ادالها امزعوم
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 ااحتالسلطات  اعتداءاتر الصحفية الي رصدت نبذة من اأخبا
 سجد اأقصى امباركعلى ام
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 :م4112 عام م حتى411ヴ عام ذمنامبارك  أقصىااعتداءات اإسرائيلية على امسجد اأخبار   أبرز
 احدث التاريخ

4102 
الناشط اللداودي احاخام بقدادة " اشماء اهدال"،ا يسمى بي  م0/0/4102

امبار،  انصصىامسجد يمالبون بفتح أبواب  "يهودا غلدك"
 .لتسهدل اصتحا،ه أ،ا،هم مدعها

 12على رأس " غلدكيهودا "اصتحام احا،ي امتمرف   م02/0/4102
 .جولة قرشادية استدماادة ، وصدا،ه،ستوطنًا امسجد انصصى امبار،

  ستوطنًا ساحات امسجد على دفعتن عر باب  45اصتحام،
،تعمدين االتفاف ،ن أ،ام أحد أبواب امسجد القبلي  ،امغاربة

، والوصوف واالتفاف حو  امصلى امروااي ،وصبة الصخرة امشرفة
 .فوصه

ساحات امسجد انصصى  ًا،تمرف ًا،ستوطن 44اصتحام  و   م01/0/4102
وسط حراسة ،شددة ،ن شرطة  ،امبار، ،ن جهة باب امغاربة

الؤ اعتقلت ،رابمن ،ن أاالي القدس احتلة،  ،اخاصة ااحتا 
 .ى روادااوتضددق اخناق عل ،ماصرة ،صاطب العلم ىقعافة باإ

 ااحتا وجندات ،ن جدش  ،جموعة ،ن امستوطنناصتحام   م40/0/4102
 ،باحات امسجد انصصى ،ن بابي امغاربة والسلسلة اإسراردلي

اخاصة، وبقدادة احاخام  ااحتا وسط حراسة ،شددة ،ن شرطة 
 ".يهودا غلدك"امتمرف 

" أوري أريئدل" ااحتا وزير اإساان ي حاو،ة ،ا يسمى ب  م42/0/4102
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 .،اان امسجد انصصى امبار،" اهدال" بناء يدعو قى
امسجد  "يهودا غلدك"،ستوطنًا يتقد،هم احاخام  41اصتحام   م42/0/4102

 ااحتا حراسة ،شددة ،ن شرطة  ،انصصى ،ن جهة باب امغاربة
 .والقوات اخاصة

سور  اصب كا،رات ،راصبة ورصد على ااحتا  صوات ماولة  م01/0/4102
الواص  على  ااحتا عند خفر شرطة وانصصى الشمالي،  امسجد

 .سابقًا تى الاا،رات الؤ ركبقلتضاف  ،صحن صبة الصخرة
دعوات اصتحام صبة الصخرة إثبات وجود يهودي فدها ،ن صبل   م00/0/4102

يسراردل "امزعوم احاخام  "،عهد اهدال"،ا يسمى بيرردس 
 ،بدعوات أرردل" ظمات اهدالنم" وصد رحبت ،ا تسمى ،"أرردل

 . ودعت اي انخرى اصتحا،ات ماثلة لقبة الصخرة

بلباسهم  ااحتا ،ستوطنًا، وفرصة ،ن جنود  41اصتحام  و   م 0/4/4102
العساري امسجد انصصى امبار،، واظموا جولة ي أ اء ،تفرصة 

 .ملت ،نمقة صحن صبة الصخرة ،،نه
،ن امخابرات اإسراردلدة ،بنى صبة  ًارعنص 41اصتحام   م 2/4/4102

بن صوات شرطة  بانيديالصخرة، ووصوع احتااكات وتداف  
 ،وامصلن، ان،ر الذي دف  بتعزيزات شرطدة قى اماان ااحتا 

 .امقتحمن وااسحاب
امسجد انصصى امبار،،  حام جموعة ،ن امستوطنن الدهوداصت  م1/4/4102

على صبة الصخرة  ااحتا اولة رف  علم وقحباط امصلن ح
 .اعتقا  جموعة ،ن الشبابامشرفة، و
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، وقصابة امبار، اصتحام القوات اإسراردلدة للمسجد انصصى  م7/4/4102
جروح وكسور  ،ن وأطفا وبدنهم ،سن ،العشرات ،ن امواطنن

خا  امواجهات الؤ اادلعت  ،واختناق ،ن غاز الفلفل ،ورعو 
 .حات امسجدي سا

انصصى  اصتحام جموعات ،ن امستوطنن الدهود امسجد  م 9/4/4102
 صاد اذه اجموعات احاخام امتمرف، وامبار،، حماية صوات ااحتا 

امزعوم " اهدال"الذي توى تقديم شرح أسمورة " يهودا غلدك"
 .وخرافاتها ،اان انصصى

ساان وااستدمان ي حاو،ة وزير اإب ،ا يسمى اصتحام  م 00/4/4102
على رأس جموعة ،ن امستوطنن " أوري أريئدل" ااحتا 

امسجد انصصى امبار،، عر باب امغاربة، وسط حراسة ،شددة ،ن 
وصوات حرس احدود وامستعربن،  ،صبل القوات اخاصة والشرطة

 .وجولوا ي أ اء ،تفرصة ،ن ساحاته
 
 

 م 00/4/4102
 

  لبة ،قدسدة ،ن طالبات العلم عقب اصتحام اعتقا  طا
مسجد انصصى ا" احريديم"وجندات وحاخا،ات ،ن،ستوطنن 

 .وجولوا ي أ اء ،تفرصة ،ن ساحاته ،امبار،
  امتمركزة على البوابات من  طواصم انوصاف ااحتا  شرطة

حصل  بعد أنداه قى امسجد انصصى، اممديدات لوازم ،ن قدخا  
 .،ن امسجد القبلي ة أحد اناابدب القريبعمل ي

، بقدادة احاخام امتمرف ًا،تمرف ًايهودي 51اصتحام ،ا يقارب   م00/4/4102
، امسجد (امدارس الدهودية)طالبًا ،ن  ン5و "يهودا غلدك"
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 .انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة

 فدغلن ه،وشد"نارب رردس الاندست امتمرف ،ا يسمى ب" ،
أثناء اصتحا،ه ي ملة حريض  شن شتهر بعداره للمسلمن،الذي ي

للمسجد عد أعما  الصدااة وال ،دم الؤ تنفذاا داررة انوصاف 
 .امبار، اإسا،دة ي امسجد انصصى

وعدد ،ن  ،وديندة يهوديةاصتحام جموعات استدماادة   م 01/4/4102
بة، حت ماية ،ن امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغار ،احاخا،ات

 .وامستعربن ااحتا الوحدات اخاصة بشرطة 
 ،امستوطنن وامخابرات وشرطة ااحتا  اصتحام جموعة ،ن  م 02/4/4102

،شددة ،ن عناصر  ةامسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، حراس
نداء صلوات تلمودية ماعدة  ،ااحتا الوحدات اخاصة بشرطة 

 ".لتغدر الوع  القارم فده" ى انصصي 
امسجد  "،وشده فدغلن" اصتحام عضو الاندست امتمرف  م09/4/4102

انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، حراسة أفراد ،ن الشرطة 
 .اخاصة وامستعربن والقوات

   جولة ي  وصا،وا امسجد انصصى امبار،، ،تمرفًا 54اصتحام
يهودا "امتمرف احاخام دة، ،ن بدنهم ساحاته، حراسة شرطدة ،شد

 ".غلدك
امسجد انصصى عر باب  ،تمرفًا يهوديًا Α1اصتحام أكثر ،ن   م 41/4/4102

أثناء صدا،هم ي جنة اإعمار ،ن ،وظفي  ヴامغاربة، واعتقا  
 .تصلدح خط امداه الشرصي للمسجدب
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د انصصى اصتحام جموعات ،ن امستوطنن الدهود امسج  م 42/4/4102
طاق ق،رابمًا جروح ورعو  قثر  44امبار،، حدث أصدب 

 ،القنابل الصوتدة واحارصة جاه امعتافن وطاب ،صاطب العلم
 .جراءات تعسفدة غر ،سبوصةقي ظل 

امسجد انصصى امبار،، ،ن جهة باب  ،ستوطنًا 1Αاصتحام  و   م 47/4/4102
اخاصة،  ااحتا رطة امغاربة، وسط حراسة ،شددة ،ن صبل ش

واظموا جولة ي أ اء ،تفرصة ،ن باحاته، وتلقوا خاها شروحات 
 .عن اهدال امزعوم

تفر  صدودًا ،شددة على دخو  امصلن قى  ااحتا  اتسلم  م42/4/4102
عا،ًا  51امسجد انصصى امبار،، وتقرر ،ن  ،ن تقل أعمارام عن 

 .،ن أداء صاة اجمعة
باحات " غلدك"امتمرف  برراسة احاخام اصتحام ،ستوطنن  م4/0/4102

امسجد انصصى، ،ن جهة باب امغاربة، برفقة حراسات ،شددة 
 .اخاصة ااحتا و،عززة ،ن شرطة 

،ستوطنًا امسجد انصصى امبار،، حماية شرطة  2ヴاصتحام   م1/0/4102
وات ،عززة ، وصا،وا جولة ي أرجاره، برفقة حاخا،ات وصااحتا 

 .هو،عام ،ن الشرطة، وتلقوا شروحًا حو  تاريخ اهدال امزعوم
 Α5،ستوطنًا و ヴΑاصتحام امسجد انصصى امبار، ،ن صبل   م2/0/4102

طالبًا ،ن طاب امدارس الدهودية، بتشجد  ،ن وزارة ال بدة 
، عمن جولة ،شبواة ي أ اء ومويلها "اإسراردلدة"والتعلدم 

 .فةكا امسجد
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 اصتحموا،ن امستوطنن وطاب امدارس الديندة جموعة   م00/0/4102
ن ون  امصلي باحاته بعد أن ُ، امبار،، وجولوا امسجد انصصى

ما اعمر احظور دخوهم قى قلده،  دون سن اخمسن ،ن الدخو 
 .الصاة على أبواب انصصىأداء 

برفقة اثنن ،ن الدهود اصتحم  "يهودا غلدك"احاخام امتمرف   م04/0/4102
امتمرفن امسجد انصصى امبار،، عر باب امغاربة، حراسة شرطدة 

وصدم شروحات عن اهدال  ،صبة الصخرة صحنصعد قى و،شددة، 
،تمرفن آخرين  Βامزعوم، ي الوصت الذي تزا،ن فده اصتحام 

حة السدا"بيعمن ،ا يسمى  ،امسجد انصصى عر باب امغاربة
 ".اخارجدة

ة ي تفر  صدودًا ،شددة على القدس والصا ااحتا شرطة   م 02/0/4102
 .ربعن ،ن الصاة ي امسجدانصصى، ومن  ،ن ام دون ان

تفر  صدودًا على دخو  امصلن قى  ااحتا سلمات   م07/0/4102
كات على اامسجد انصصى امبار،، واو ،ا تسبب بتجدد ااشتب

، وأغلقت شرطة ااحتا امسجد بن امصلن وصوات أبواب 
بوابات، ي  ン،ن بوابات امسجد، و  تسمح قا بفتح  Α ااحتا 

عا،ًا ،ن  51وصت ،نعت فده امواطنن الذين تقل أعمارام عن 
 .دخو  امسجد انصصى

بدأ بتنفدذ امرحلة انخرة نعخم حفرية ت ااحتا سلمات   م02/0/4102
ن امساحة اإمالدة ق، حدث وأعمقها مسجد انصصىجنوب ا

للحفرية، حسب تقرير ، سسة انصصى للوصف وال اث، تصل قى 
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فدما وصلت أعماق احفر ي أجزاء ،نها قى  و  ، و ستة دومات
 .، ًا 41

" ،وشده فدجلن"نارب رردس الاندست ب،ا يسمى اصتحام   م 09/0/4102
خرين، امسجد انصصى امبار،، حراسة برفقة جموعة ،ن أعضاء آ

شرطدة ،شددة، وصا،وا جولة استفزازية ي ساحات انصصى، 
وأصدب عدد ،ن الملبة برعو  اتدجة عربهم باهراوات، وصد م 
اعتقا  شابن ،ن داخل امسجد انصصى حجة قلقاء احجارة باجاه 

 ."فدجلن"امتمرف  عضو الاندست
 ها كافة،دينة القدس ،ن جهات ااحتا صت صوات بعد أن طو  م40/0/4102

و،نعت ساان الضفة الغربدة ،ن  ،حزام ،ن احواجز العسارية
أاالي القدس  ،ن ام دون انربعن ،ن حر،اندخوها، صا،ت 

، ،ن الوصو  قى امسجد انصصى امبار، ヴΒوالداخل الفلسمد  
 .نداء صاة اجمعة

وصاف اإسا،دة فادي بار ،ن ،اان عمله ان اعتقا  ،وظف  م40/0/4102
 .ااحتا بانصصى ،ن صبل شرطة 

  حراس امسجد انصصى يتصدون مستوطن حاو  تصوير
وجهاز حام  ،انصصى باستخدام طاررة صغرة ،زودة بآلة تصوير

 .عن بعد، ،ن ،قرة باب الرمة
ن امتمرفن اصتحام امسجد انصصى امبار، ،ن صبل امستوطن  م42/0/4102

حماية عناصر ،ن الوحدات اخاصة بشرطة  ،،ن باب امغاربة
ن اذه ااصتحا،ات تتم عر جموعات صغرة ق، حدث ااحتا 
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 .هو،رافق و،تاحقة، وتنفذ جوات ،شبواة ي باحات انصصى
 امبار، قتحم امسجد انصصىتاجموعات ااستدماادة الدهودية   م42/0/4102

،شددة ،ن عناصر الوحدات اخاصة  ةغاربة حراس،ن باب ام
 .ااحتا بشرطة 

 يمالبون اتندااو بتخصدص ،ساحة لاندس نحاخا،ات امتمرف 
  .امبار، انصصىامسجد ي 

" حايدم ريتشمان"و" ألدعازر بروير"احاخا،ان امتمرفان   م 41/0/4102
حراسات للمسجد انصصى امبار، برفقة  جديدًا اصتحا،ًا نيقودا

 .ااحتا ،عززة ،ن عناصر الوحدات اخاصة بشرطة 
اللجنة اللواردة اإسراردلدة ب يسمى ما،قدم خمط احتالي   م42/0/4102

وعلى  ،، ًا 4ヴبارتفاع " جوارة قسراردل" للتخمدط، لبناء كندس
، ويشار قى أن اذا امخمط أصدم امبار، بعد ،ارؤ ،  ،ن انصصى

 .قسا،ي على أاقا  ،صلى
 
 

 م0/2/4102

 

  امسجد انصصى امبار،، على مس  ،ستوطن 411اصتحام
وجولوا ي أ اء ،تفرصة ،ن ساحاته، وصا،وا حركات  ،دفعات

وعند خروجهم ،ن باب السلسلة أدوا رصصات تلمودية  ،استفزازية
طالب ،ن اجا،عات  111وأاازيج ديندة، ترافق اذا كله ،  اصتحام 

 . على جموعتنانصصى امبار، مسجد الدهودية لل
  تدريبات ودعوات ،ن صبل ماعات و،نظمات يهودية لتقديم

 .صرابن الفصح العري ي امسجد انصصى
اصتحا،ات كبرة ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م4/2/4102
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باب امغاربة، عر جموعات صغرة و،تاحقة، عمت طلبة ،عااد 
جا،عات عرية، حماية عناصر ،ن الوحدات اخاصة تلمودية، و

، حدث صا،وا حركات استفزازية والسب والشتم ااحتا بشرطة 
 .بألفاظ عنصرية وااعتداء على طالبات العلم

،وشده "رردس الاندست اإسراردلي نارب ،ا يسمى باصتحام   م7/2/4102
حراسة  امسجد انصصى امبار، عر باب امغاربة، وسط "فدجلن

امسجد  ،تمرفًا 51شرطدة ،شددة، ،  تزا،ن اصتحام حوالي 
 .صا،وا جولة ي ساحاته ،انصصى على شال جموعات

 الؤ يتزعمها عدد ،ن رجا  الدين "معدة يشاي"،ا تسمى بي ،
الدهود، وجهت ، خرًا رسالة قى اتندااو يمالبواه فدها ببناء كندس 

 .نصصىيهودي ي اجدار الغربي للمسجد ا

 واي اللجنة  ،"جنة تسور" حتا  تدعىجنة تابعة لا
تعقد اجتماعها  ،الفرعدة الؤ عدنتها جنة الداخلدة ي الاندست

حضور  ،انو  لبحث ،لف ترتدب الصلوات ي امسجد انصصى
 .وماعات ،نظمات يهودية

بتنفدذ خمط لتحويل طريق باب  تبدأ ااحتا سلمات   م2/2/4102
ربة ام دي للمسجد انصصى قى جسر عساري عخم، بعد،ا امغا

 اد،ت أجزاء كبرة ،نه، بهدف تهدئته حمل آلدات عسارية
لأصصى على دفعة  ااحتا جنود ،ن ، واصتحام ،ئات و،عدات

 .واحدة

  اصتحام عشرات امستوطنن امسجد انصصى امبار، ،ن باب
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 .اخاصة تا ااحامغاربة برفقة حراسة ،عززة ،ن شرطة 
،ملة جسم اهدال امزعوم، امقا،ة  حتتافت ااحتا سلمات   م01/2/4102

" اار التوراة - قيش اتوراه" على سقف امدرسة الدهودية وكندس
على بعد أ،تار صلدلة ،ن امسجد انصصى غربًا، وحتوي امملة على 
سقف يتس  مئات الزاررين، باإعافة قى اصب جسم للهدال 

مزعوم، وكذلك وع  اواظر لرؤية ساحات امسجد انصصى ا
 .والبلدة القدمة ومدمهما

  تبعد  ااحتا شرطةΑ  1شبان عن امسجد انصصى مدةΑ 
 .عتقاهم ،ن بدوتهم ي البلدة القدمةبعد أن م ا يو،ًا

  حايدم "اصتحام امسجد انصصى امبار، ،ن صبل امتمرف
ومسة أعضاء ،ن جموعات " الاهد"،ن ، سسة " ريتشمان

برفقة عضوين ،ن  ،ااحتا التمرف ااستدماادة حت ماية صوات 
 .الاواغرس ان،رياي

اخاصة امسجد  ااحتا جنديًا ،ن صوات  51اصتحام أكثر ،ن   م00/2/4102
وااموا امصلن  ،عر بابي امغاربة والسلسلة ،انصصى امبار،

 .ة امماطدةبالقنابل الصوتدة وانعر

  قصابة حارس امسجد انصصى، أجد العلمي، برصاصة ،ماطدة
،واطنن حاات  5ووصفت قصابته بامتوسمة، كما أصدب  ،بالوجه

اختناق بعد رشهم بغاز الفلفل، واعتقا  قحدى طالبات ،صاطب 
 .العلم بعد ااعتداء علدها ي ساحات انصصى

، امسجد انصصى ااحتا صوات  جندي ،ن 1111اصتحام  و   م01/2/4102
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امسدلة للد،وع، وامبار،، وقطاق وابل ،ن القنابل الغازية السا،ة 
احارصة صوب امتواجدين داخله ما أسفر عن قصابة ووالصوتدة 

 .،صلدًا 45

  حدط امسجد انصصى أ،ام الزوار غر  ااحتا فتح سلمات
وقصابة  ،ااحتا  جنود امسلمن والدهود، ما أدى قى ،شادات ، 

 .العشرات ،ن الفلسمدندن جروح
غاق ، ملت قااحتا جراءات عسارية ،فاجئة لقوات ق  م09/2/4102

سلة وحمة والناظر، السلأبواب أبواب امسجد انصصى باستثناء 
 .من  اعتااف امصلن ي امسجد انصصى ي ماولة ،نها

بزعا،ة اارب رردس الاندست   يهودناصتحام ،ستوطن  م41/2/4102
امسجد انصصى امبار،، عر باب امغاربة، " ،وشده فدجلن"امتمرف

حدث ترافقت ،  اصتحا،ات أخرى للمسجد، وسط ماية ،عززة ،ن 
 .ااحتا عناصر الوحدات اخاصة بشرطة 

  امسجد تفر  حصارًا على امعتافن ي  ااحتا صوات
وتلقي بقنابل غاز ،سدل للد،وع جاه  ،هالقبلي، وحمم بعض اوافذ

 .امعتافن
،ستوطنن ،تمرفن للمسجد انصصى امبار،  11اصتحام   م40/2/4102

 . ااحتا حماية ،ن شرطة 
امتدينن وأبنارهم لباحات " احريديم"،تمرفًا ،ن  1ンاصتحام   م44/2/4102

ة، امسجد انصصى، وماولة أدارهم بعضًا ،ن المقوس التلمودي
وصوع اشتباكات وتداف  بانيدي بن امصلن  ىقان،ر الذي أدى 
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 .ااحتا وصوات 

  ،ماولة ،ستوطن  أحبمواحراس امسجد انصصى امبار
وسلموه قى شرطة  ،،تخفدًا بزي سارح أجن، ،التسلل للمسجد

، يذكر أن ،ستوطنة يهودية حاولت صبل أيام اصتحام ااحتا 
ان واي ،تخفدة بزي قسا،ي، ي حن امسجد ،ن باب القما

 .اصتحم ،ستوطن يهودي امسجد ،تخفدًا بزي عربي
،قدسدن عن امسجد انصصى  Β أبعدت ااحتا سلمات   م40/2/4102

كفاات ،الدة ،قابل اإفراج  توفرع ،امبار، لف ات ،تفاوتة
 .عنهم

 حمل " صهدواي"لااتب ،قاًا صحدفة القدس  اشرت
 حّر  فده، "غلق امسجد انصصى ي وجه امسلمنفلد: "عنوان

أ،ام امسلمن قذا    امسجدعلى قغاق " اداف شرغاي" الااتب
 ن وغرام ،ن دخوله حت ،زاعم حقهميسمح للدهود امتمرف

 .بالصاة فده
ماولة ،ستوطنن اثنن  أحبمواحراس امسجد انصصى امبار،   م47/2/4102

دعارهما أاهما ،سلمان، وسلمواما قى التسلل للمسجد بعد ا
 .ااحتا شرطة 

 ،نعت  امتمركزة على أبواب امسجد انصصى ااحتا شرطة   م42/2/4102
العشرات ،ن طلبة العلم ،ن الدخو  قلده، واصبت حواجز 

وطلبت ،ن طلبة ،صاطب العلم تسلدم اوياتهم على  ،حديدية
 .انبواب
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،تمرف ساحات امسجد انصصى  ،ستوطن 111اصتحام   م01/2/4102
 .ااحتا امبار، ،ن جهة باب امغاربة، حماية شرطة 

" قيلي بن داان" ااحتا اارب وزير انديان ي حاو،ة   م0/2/4102
 ،ن ،ق ح ترتدب صلوات يهودية ي امسجد انصصى جاازق: يقو 

وينتظر فقط ،صادصة اتندااو، كان ذلك خا  اجتماع طارئ دعت 
ي القدس  م4Γ/ヴ/411ヴي " ،نظمات اهدال امزعوم"ه قلد

احتلة لبحث سبل تاثدف التواجد الدهودي ي امسجد انصصى، 
شخص بدنهم أعضاء كندست ،ن حزبي  ン11وذلك حضور 

، والعشرات ،ن امستوطنن ورجا  (اللداود والبدت الدهودي)
 .الدين الدهودي

  امصلن للمسجد  على دخو  ااحتا ،واصلة تضددق شرطة
 .انصصى امبار،، ي ،قابل تسهدل دخو  امتمرفن الدهود قلده

باحات امسجد انصصى امبار، ،ن  ،تمرفًا ،ستوطنًا 45اصتحام   م2/2/4102
 .اخاصة ااحتا جهة باب امغاربة وسط حراسة ،شددة ،ن شرطة 

وي  ،مبار،أسفل امسجد ا اواصل حفرياتهت ااحتا سلمات   م2/2/4102
شال خمرًا سارع ي تنفدذ اذه احفريات، ان،ر الذي يه، بل تمدم
 .علده

  امتمركزة على بوابات امسجد انصصى  ااحتا شرطة
جراءاتها امشددة حق الماب ق تواصل"اخارجدة" الرردسة

 .مسجد انصصىقى اوالمالبات الراغبن ي الدخو  

 مسجد امبار، ا" السداح"فواج اصتحام امستوطنن الدهود وأ
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،ن عناصر  ،برفقة حراسات ،عززة و،شددة ،،ن باب امغاربة
 ااحتا الوحدات اخاصة بشرطة 

 وصدا،هم ،امسجد انصصى امبار، ،تمرفًا ヴ1اصتحام أكثر ،ن   م1/2/4102
بساحة امسجد  ،رورًا ،،ن باب امغاربة جولة ي ساحاته بدءًا

قى باب القماان  وصوًا ،وباب انسباط ،القبلي وامروااي
 .،ن باب السلسلة وخروجًا

  لمسجد انصصى حصاراا الشا،ل ل ااحتا تواصل سلمات
 .قلده وامرابمن ،شددة على دخو  امصلن وتفر  صدودًا ،امبار،

 يشاركون ي ،سرة تمالب ببناء ن امتمرفنعشرات امستوطن 
 .ان امسجد انصصى،ا" امزعوم اهدال الثالث"

واصل العمل ي ،شروعها التهويدي ت ااحتا سلمات   م7/2/4102
، ًا غرب امسجد  51على بعد " بدت ش اوس"امعروف باسم 

انصصى، على حساب عقارات وصفدة تابعة حارة امغاربة الؤ د،راا 
 .1Γ2Αعام  ااحتا 

  لشدخ ممد ا ،تبعد ق،ام ،سجد البحر ي يافا ااحتا شرطة
سبوعن، حدث م اعتقاله محدط أعايش، عن امسجد انصصى مدة 

 .بوابات امسجد انصصى اخارجدة ي القدس القدمة

  اصتحام أكثر ،نΒ1 نارب ب ،ا يسمى ،ستوطنًا ،ن بدنهم
 ،وثاثة ،ن ،رافقده ،ااستدماادة" عمرات كواندم"رردس حركة 

ر، ،ن جهة باب امغاربة و،هندس و،رشد، امسجد انصصى امبا
وجولوا ي أ اء ،تفرصة ،نه، وحاولوا أداء  ،على ثاث جموعات
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بعض المقوس التلمودية، ولان احراس وطاب العلم تصدوا 
 .هم

 وحاخا،ات يهود امسجد انصصى امبار، ،ن ناصتحام ،ستوطن  م2/2/4102
ت وسط حراسة ،شددة ،ن الشرطة والقوا ،جهة باب امغاربة
ن ،ن امخابرات خا  ،ستوطنًا وعنصري 42اخاصة، وجو  

القبلي  ، بدءًا ،ن امسجدااصتحام ي أرجاء امسجد انصصى
وصوًا قى امنمقة الشمالدة الشرصدة  ،وامصلى امروااي ،امسقوف

 .صبة الصخرة امشرفةسجد م
ي تعتقل بشال ،فاجئ ،سنًا وسددتن  ااحتا شرطة   م00/2/4102

 امواطنتنامسجد انصصى امبار،، دون ،رر، حدث صا،ت باعتقا  
 ヴ1" براادم عا،ًا ،ن القدس، وأماظة ق" 21" شاحوا،اجدة 

 .،ن عرابة" عا،ًا

 رردس جنة ،ا يسمى بو ،عضو الاندست ،ن حزب اللداود
، تمرح ،ق ح ،سودة صااون "،ري ريغدف"الداخلدة ي الاندست 

سجد انصصى بن امسلمن والدهود، وطالبت يقضي بتقسدم ام
ساس التقسدم أ ويعتمد امق حأعضاء الاندست بالتوصد  علده، 

صسرًا ي امسجد  ااحتا الز،ااي واماااي امفرو  ،ن صبل 
 .اإبراادمي ي ،دينة اخلدل

ي امسجد ،ستوطنًا وجندًا بلباسهم العسار 1ン5اصتحام  و   م02/2/4102
وحاولوا  ،بتنظدم جولة ي أ اء ،تفرصة ،نه امبار،، وصدا،همانصصى 

 .أداء بعض المقوس التلمودية
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وامصلن، اادلعت ي  ااحتا ،واجهات عندفة بن صوات   م01/2/4102
بن ،ا باحات امسجد انصصى امبار،، تركزت ي امنمقة اممتدة 

امسجد انصصى  يباب امغاربة والساحة ان،ا،دة للمسجد القبلي 
 .امبار،

  بدنهم ،صوران ،ن ، شبان ،قدسدن 2صوات ااحتا  تعتقل
طاصها القنابل الصوتدة قداخل باحات امسجد انصصى بعد 

 .والغازية امسدلة للد،وع على امصلن
( اللداود)،ن حزب  "،ري ريغدف"عضوا الاندست   م02/2/4102

امعار ، يستمران ي  (العمل)،ن حزب  "حدلدك بار"احاكم، و
طرح صااون ينص على تقسدم امسجد انصصى بن  ،شروعهما

بزعم أن امسجد ،قدس للدهود كما للمسلمن،  ،امسلمن والدهود
 .اإبراادمي ي اخلدل امسجدعلى غرار ،ا حدث ي 

برفقة  ،اصتحام اث  عشر ،ستوطنًا امسجد انصصى امبار،  م41/2/4102
، وصدا،هم باخ اق حلقة الماب الداررية عند ،صلى حراسة أ،ندة

 .مشاعرام و،ضايقتهم اجنارز، وامرور ،ن خاها استفزازًا

  تقرر قبعاد ستة شبان عن امسجد انصصى  ااحتا شرطة
بعد اعتقاهم ،ن رحاب امسجد، بسبب تصديهم  هموتغرم ،امبار،

" التابر" دراج إ واتللمستوطنن بالتابر والتهلدل، عمن ما
 .كتهمة جناردة

اصتحام جموعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار، ،ن   م44/2/4102
،شددة ،ن الشرطة وحرس احدود والقوات  ةباب امغاربة حراس
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إصا،ة  ،خاصة باهدال امزعوم ًااخاصة، حا،لن خممات وصور
أراون " الدمد  حلقة تدريبدة وجوات استاشافدة بقدادة الصحفي

 .داخل امسجد" سدجا 

  اعتقا  ،وظف جنة قعمار امسجد انصصى التابعة لداررة
،ن داخل امسجد  ،سلدمان عبد اللمدف ،انوصاف اإسا،دة

 . للمسجدنانصصى، بعد اصتحام امستوطن

 "أن سلمات أفادت " ، سسة انصصى للوصف وال اث
فدذ حفريات واسعة اتهاء ،ن تنأوشات على اا ااحتا 
وتفريغ  ،حفر اتتتضمن عملد ،أسفل ،نمقة باب اممهرة ،و،تشعبة

ترابي واسعة، وحفر أافاق ترتبط بشباة أافاق اجدار الغربي 
 .لأصصى، وحفريات تاشف عن صاعات واسعة ي اموص  ذاته

ا صدر  –امزعوم  عر  خمط ي الاندست إصا،ة اهدال  م41/2/4102
وطرد الفلسمدندن ،ن  ،أاقا  امسجد انصصىعلى  -اه

 "،وشده فدغلن"القدس، وذلك ي ، مر بادر قلده عضو الاندست 
، حدث "ادة الدهودية على احرم القدسيدفر  الس"حت عنوان 

عضو التنظدم اإراابي الدهودي الذي خمط " يهودا عتصدون" نق
 .عر  امخمط ،نالصخرة امشرفة او  صبة تد،رلات دي الثماادن

    احاو،ة اإسراردلدة تقرر وع  حجر انساس لبناء كندس  م47/2/4102
 ،  411،دينة القدس، وعلى بعد  ي صلب" جوارة قسراردل"

 .غرب امسجد انصصى امبار،

  اعتقا  ثاثة شبان ،ن امصلن ي امسجد انصصى ،ن صبل
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 ،مصلنخا  ماولتها قخاء امسجد ،ن ا ااحتا صوات 
 .رحابهي للحدلولة دون اعتاافهم 

بعد ،واجهات ،  امرابمن ي امسجد انصصى يغلق  ااحتا   م 42/2/4102
أدى قى وصوع ما ، "إحداء يوم القدسب"ما يسمىفد ،هساحات

علدهم  ااحتا وحاات اختناق اتدجة قطاق  ،عدةقصابات 
 .انعرة امماطدة وصنابل الغاز والفلفل

 صتحام جموعات ،ن امستوطنن ساحات امسجد انصصى حت ا
حراسة شرطدة ،شددة، و،ن  حراس امسجد انصصى ،ن ،رافقتهم، 

صصى باجاه عاسي ،ن باب صا،وا جولة ي ساحات انحدث 
 .امغاربة  و باب السلسلة

تفر  صدودًا ،شددة على وصو  امصلن قى  ااحتا صوات   م01/2/4102
وساان  ،عا،ًا ヴ5انصصى، ومن  الذين تقل أعمارام عن  امسجد

،ن أداء الصاة ي امسجد، ما اعمر  مدعًا الضفة الغربدة وغزة
 .،ئات امواطنن نداء صاة اجمعة ي الشوارع

  تعتقل ،واطنن ،ن طاب ،صاطب العلم ااحتا صوات، 
قعافة قى ، بعاداما عن امسجد انصصى امبار،بإ وتصدر صرارًا

 .افالة ذاتدةقلزا،هم ب
 5برفقة  صتحما "يهودا غلدك" احاخام الدهودي امتمرف  م0/1/4102

،ستوطنن امسجد انصصى امبار، عر باب امغاربة، حدث صا،وا 
 .جولة ي ساحاته

تبدأ بفر  التقسدم الز،ااي ي امسجد  ااحتا حاو،ة   م4/1/4102
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دعوات حث فدها " اهدال ،نظمات" انصصى امبار،، حدث وزعت
الثاثاء وانربعاء  أيامالدهود على اصتحام امسجد انصصى خا  

وخا  الدعوات م حديد  ،"عدد العنصرة"بي احتفاًا ،واخمدس
صباحًا وحتى الساعة  Α3ン1،ن : صتحا،ات اجماعدةأوصات اا
 43ン1ظهرًا وحتى الساعة  13ン1صباحًا و،ن الساعة  11311

 .ظهرًا

  عا،ًا ،ن الرجا  ،ن  51من  ،ن ام أصل ،ن  ااحتا شرطة
،ن دخوله، ومحت  كافة دخو  انصصى، كما من  النساء والملبة

موظفي داررة انوصاف اإسا،دة الدخو  بعد عرصلتهم حوالي 
 .اصف ساعة

تفر  صدودًا ،شددة على دخو  امواطنن  ااحتا سلمات   م0/1/4102
عا،ًا،  ヴ5الذين تقل أعمارام عن امبار،، ،ن انصصى  سجدام قى

وبادرت أيضًا قى ،ن  طاب ،درسة انصصى ي داخل الساحات 
،ن الوصو  قى ،قاعدام الدراسدة، حدث اعمر امعلمون قى 
 .توزي  الشهادات على الماب خارج امسجد وي ،نمقة باب حمة

  صصى امبار، وسط امسجد ان ،ستوطن 111اصتحام أكثر ،ن
 .تعزيزات ،ن الشرطة اإسراردلدة ،ن جهة باب امغاربة

  أثناء جواهم ي باحات امسجد انصصى ي اعتداء امستوطنن
 .على رردس جلس انوصاف انعلى الشدخ عبد العظدم سلهب

صندوق قرث "و ااحتا داررة اآثار ي سلمة ،ا يسمى ب  م2/1/4102
 ،سفل ،نمقة اممهرةقسا،دة ملوكدة صدمة أ يااافتتحا ،ب" امباى
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غرب امسجد انصصى امبار،  ،وصرب مام العن ي ،نمقة الواد
 ،واآثار ،كبار امس ولن عن الصندوق،ن رمدًا، حضور حشد 

، وحشد ،ن ااحتا وديوان رراسة الوزراء ي حاو،ة  ،والشرطة
 .لدة القدمةوكبار صادة ااستدمان ي الب ،احاخا،ات

  1اصتحامΑ1  ستوطنًا يهوديًا امسجد انصصى امبار، ،ن جهة،
برفقة حراسات ،شددة ،ن عناصر الوحدات اخاصة  ،باب امغاربة

و،ن بن  ،، عر جموعات صغرة و،تاحقةااحتا بشرطة 
 .ااجموعات عارات يهودية بصحبة أطفاه

امسجد " يهودا غلدك"الناشط  م ،ستوطنن يهود بقدادةاصتحا  م9/1/4102
أداء طقوس توراتدة حت حراسة شرطة  وماولتهمانصصى، 

 .والقوات اخاصة ااحتا 
على دخو  امصلن امسلمن قى  تفر  صدودًا ااحتا شرطة   م01/1/4102

ي الوصت الذي سهلت فده اصتحا،ات  ،امسجد انصصى امبار،
 .لشرطةاوسط ماية  ،دامستوطنن اإسراردلدن للمسج

  تعتدي باهراوات والغاز امسدل للد،وع على  ااحتا صوات
انطفا  امشاركن ي الفعالدات الصدفدة ي امسجد انصصى امبار، 

امتواجدين ي اماان، وعند باب اجلس، كما اعتدت على النساء 
 ان،ر الذي تسبب بوجود حاات اختناق عديدة ي صفوف انطفا 

 .والنساء بسبب استنشاق الغاز

  4سهل اصتحام ت ااحتا شرطةΒ4   عنصر أ،ن تاب
للمسجد انصصى ،ن جهة باب  ،،ستوطنًا 1ンΑحتا ، بدنهم لا
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باجاه امسجد القبلي وامصلى امروااي وامنمقة الشمالدة  ،امغاربة
صبة الصخرة، وذلك حراسة ،شددة ،ن صوات شرطة سجد الشرصدة م

 .والوحدات اخاصة ا ااحت
يهودا "  يهود بقدادة الناشط اللداودي احاخام اصتحام ،تمرفن  م00/1/4102

باحات امسجد انصصى امبار،، وسط حراسة ،شددة ،ن " غلدك
 .والقوات اخاصة ااحتا شرطة 

،ستوطنن امسجد انصصى امبار، بشال ماعي  112اصتحام   م04/1/4102
وات ،تفرصة ي باحاته، فدما حاو  بعضهم أداء وفردي، واظموا ج

 .طقوس تلمودية

  قطاق يهودي لماررة صغرة ،زودة بآلة تصوير وجهاز حام
 .عن بعد فوق امسجد انصصى امبار، ،ن ،نمقة القصور ان،وية

 ،تقتحم ساحات امسجد انصصى امبار، ااحتا صوات   م00/1/4102
ملقة باجااهم القنابل الصوتدة ، ،وتهاجم امصلن وتاحقهم

وانعرة امماطدة بصورة عشواردة، وصا،وا بااعتداء على اموجودين 
و،ن بدنهم طواصم اإسعاف وصحفدون، كما مت  ،باهراوات

وألقت القنابل داخل  ،ماصرة امصلن ي امسجد القبلي وامروااي
بغاز  -ن الذين ،ن بدنهم كبار الس – نامصل تورش ،امسجدين

 .الفلفل احارق
 ااحتا عنصرًا ،ن خابرات  15،ستوطنًا و ヴΑاصتحام   م01/1/4102

باحات امسجد انصصى امبار،، حراسة شرطدة ،شددة ،ن جهة باب 
 .امغاربة
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  اصتحام يهودي ،تمرف ،تنار بزي عربي ساحات امسجد
باب ووصل قى ،نمقة  ،انصصى عر باب الناظر، وسار ي ساحاته

وأخرجوه ،ن ساحات  ،حراس انصصى أ،رهاكتشف أن  صبلالرمة، 
 .امسجد

  "أعده عدد ،ن  امسجد انصصى،داخل " تصوير فدديو غناري
نظمة ،ا يسمى م طاب اجا،عات الدهودية الذين ينضوون حت

، وير أجزاء ،نه داخل امسجدم تص" طاب ،ن أجل جبل اهدال"
وتأدية  ،يدعو قى تاثدف اصتحام امسجدووصسم ي مدمه القريب، 

 .الصلوات الدهودية والشعارر التلمودية فده
،ستوطنًا باحات امسجد انصصى ،ن جهة باب  41اصتحام  و   م07/1/4102

وجولوا ي  ،اخاصة ااحتا حراسة ،شددة ،ن شرطة  ،امغاربة
حق ،ن قجراءاتها القمعدة  ااحتا ه، فدما شددت شرطة رأ ا

 .الوافدين للمسجد انصصى
بقدادة حاخا،ات ،تمرفن، يتقد،هم الناشط  ،ستوطنًا 21اصتحام   م02/1/4102

امسجد " يوسف قلبويم" واحاخام" يهودا غلدك"اللداودي احاخام 
 ااحتا وسط حراسة ،شددة ،ن شرطة  ،انصصى ،ن جهة باب امغاربة

البوابات العماصة للمصلى  صتحام عنداخاصة، حدث تواجدوا خا  اا
 .امروااي ي اجهة الشرصدة لأصصى

  أثناء ي تعتقل طالبن ي ،شروع ،صاطب العلم  ااحتا شرطة
اصتحام عشرات امستوطنن امتمرفن لباحات امسجد انصصى ،ن جهة 

 .باب امغاربة
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قدادة ،ستوطنًا ،ن طلبة امعااد التلمودية، ب ヴ1اصتحام  و   م09/1/4102
عهد م"، ومشاركة ،دير ،ا يسمى"يهودا غلدك"احاخام امتمرف 

، باحات امسجد "يسراردل أراردل"ه و، سس ،"اهدال الثالث
،عززة ،ن عناصر شرطة  ةوحراس ،انصصى ،ن باب امغاربة

 . ااحتا 
تفر  صدودًا ،شددة على دخو  امصلن  ااحتا شرطة   م41/1/4102

من تزيد أعمارام على حدث تسمح للرجا   للمسجد انصصى،
 . ،ن ملة بماصة اهوية الزرصاء بالدخو عا،ًا،  51

امسجد انصصى حتا  توصي بإبقاء الوع  ي جنة برماادة لا  م42/1/4102
 ،ه ز،اادًا و،ااادًاوعدم تقسدم ،1Γ2Αكما او علده ،نذ عام امبار، 
 احا  ي امسجد كما او ،ن الصاة فده، الدهود لتمان

 .اإبراادمي ي اخلدل

  21عنصر ،ن اجدش وامخابرات و،نهم  111اصتحام  و 
جموعتن، امسجد انصصى امبار،، تقدم قحدااا احاخام م،ستوطنًا 

، والثاادة تقد،ها احاخام والناشط اللداودي "يوسف الباوم"
 .شعارر تلموديةاء أدامقتحمون  ، وحاو "يهودا غلدك"

  تعتقل أربعة أطفا  ،ن داخل امسجد انصصى  ااحتا صوات
طاصهم ، وذلك ي أثناء قعا،ًا 1ヴ-11بن ،ا ت اوح أعمارام 

 .(علبة باستدادة للتوازن)طدارة ورصدة وع  علدها 
،ستوطنًا يهوديًا امسجد انصصى ،ن خا  باب  ン5اصتحام   م42/1/4102

وحاولوا أداء بعض  ،ااحتا  وحراسة ،شددة ،ن صوات ،امغاربة
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، كما اصتحم "امختمفن"المقوس والصلوات الدهودية خصو  
امسجد " ،قور حايدم"،ستوطنًا ،ن امدرسة الديندة  ン1 و 

ن ثاثة ،ن طابها ق :الؤ يقو  اإعام اإسراردليانصصى امبار،، 
 .وحاولوا أداء طقوس تلمودية فده ،أسبوعناختمفوا صبل  و 

  امتواجدة ي امسجد انصصى، على  ااحتا اعتداء صوات
المفل ،صلح ااصر شحادة ،ن طاب فعالدات انصصى باهراوات، 
واقل المفل لتلقي العاج ي عدادة امسجد انصصى، كما واعتدوا 

قى  وم اقلها ،على طالبة ،شروع ،صاطب العلم رادة أبو سندنة
 .لتلقي العاج امشفى

اصتحام جموعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،   م41/1/4102
" ماعات اهدالج" لدعوة ،ا تسمى تنفدذًا ااحتا حراسة شرطة 

 .على امسجد" السدادة الدهوديةب" لتجسدد ،ا أمته

  تعتقل طالبًا ي ،صاطب العلم بامسجد  ااحتا شرطة
ستوطنن اصتحمت خا  التصدي جموعة ،ن ام ،انصصى امبار،
الوحدات اخاصة ي  كما اعتقلت. هة باب امغاربةامسجد ،ن ج

واصتادته قى أحد ،راكز التوصدف والتحقدق  ،،سنًا ااحتا شرطة 
 .ي امدينة امقدسة

اساء ،ن أجل )ا يسمى بيماصتحام جموعات اساردة يهودية   م01/1/4102
جا،عدون ،ن أجل جبل "، وطاب جا،عات و،راكز توراتدة (اهدال
، للمسجد انصصى امبار،، وحاولوا أداء بعض المقوس "اهدال

ورددوا ألفاظًا وحركات بذيئة واستفزازية حت حراسة  ،التلمودية
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 ها، صوات كبرة ،ن الشرطة وحرس احدود وصوات خاصة ،رافقة
. وأخرى ،عدنة خصدصًا حماية امستوطنن وامقتحمن للمسجد

،ن الدهود  شخصًا 21احق اصتحمت جموعة صوا،ها وي وصت 
اها وام حملون ،عدات تصوير، صدل ق ،انصصىامسجد وانجااب 

صد تستعمل  ،بهدف تصوير لقمات و،شااد ي امسجد انصصى
 . ويج قى أسمورة اهدال امزعوملل

،ستوطنًا امسجد انصصى ،ن باب امغاربة  1ンاصتحام  و   م0/7/4102
 .ااحتا حراسة ،عززة ،ن صوات شرطة  وسط

  ن صبل  بعد قصابته عا،ًا( 14)اعتقا  طفل يبلغ ،ن العمر،
، وقصابة ،واطن آخر برصا  ،ماطي بشال ااحتا صوات 

 .ثراا لعدادة امسجد لتلقي العاج، اقل على ق،باشر ي الرصبة

  لي ،ن ام دون أ،نعت  ااحتا سلماتン5   عا،ًا ،ن الرجا
 .هانعمار ،ن دخول ختلفو  انصصى، و،نعت النساء ،ن ،ن دخ

 ،حتا  امسجد انصصى امبار،اصتحام القوات اخاصة لا  م4/7/4102
 .قطاق انعرة امماطدة باجاه الفتدة امتواجدين ي الساحاتو

تفر  صدودًا ،شددة على أداء صاة اجمعة  ااحتا شرطة   م2/7/4102
بداعي اخشدة  ،ضان ي امسجد انصصى امبار،انوى ،ن شهر ر،

لن يسمح قا للرجا  فوق " ،ن وصوع ،واجهات، وأشارت قى أاه
بدخو   ،والنساء فوق سن انربعن عا،ًا ،سن اخمسن عا،ًا

الذين لن  ،لدل وعواحدها،دينة اخ ، باستثناء أااليامسجد انصصى
 ."لبتة بدخو  القدسايسمح هم 
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تقتحم امسجد انصصى ،ن  ااحتا صوات خاصة ي شرطة   م2/7/4102
وتلقي وابًا ،ن القنابل الصوتدة والرصا   ،جهة باب امغاربة

امماطي، فدما اعتلى عدد ،ن القناصة اجدار الغربي لأصصى فوق 
 .وحصلت ،واجهات لف ة مدودة ،باب امغاربة

ت امسجد انصصى امبار، ،ستوطنًا ،تمرفًا باحا 14اصتحام  و   م1/7/4102
 ااحتا وسط حراسة ،شددة ،ن صبل شرطة  ،،ن جهة باب امغاربة

 .اخاصة، وجولوا ي أ اء ،تفرصة ،ن باحاته
تفر  صدودًا ،شددة على دخو  امصلن قى  ااحتا صوات   م7/7/4102

 قلده، ،ن الدخو  كافة امسجد انصصى، ،نعت موجبه النساء
عا،ًا بالدخو ،  ン5من تزيد أعمارام على  ومحت للرجا 

 .وأخرجتهم عنوة ،نه ،وأفرغت امسجد ،ن الشبان

  تعتدي بوحشدة على امرابمات ي امسجد  ااحتا صوات
 .وخلده ،ن امصلن بالقوة ،انصصى

  يهودا " ،ستوطنًا يهوديًا ،تمرفًا بقدادة الناشط 14اصتحام
مسجد انصصى برفقة ا، جااب، وأفواج ،ن السداح ان"غلدك
،عززة ،ن عناصر الشرطة اخاصة، ،ن جهة باب امغاربة،  حراسة

 .وخروجهم ،ن باب السلسلة
لأسبوع الثااي على التوالي آاف حرم  ااحتا سلمات   م00/7/4102

عا،ًا ،ن أداء صاة  51امصلن ،ن الذين تقل أعمارام عن 
جد انصصى امبار،، حدث اجمعة الثاادة ،ن شهر ر،ضان ي امس

واشرت ،ئات اجنود على  ،حّولت القدس قى ثانة عسارية
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وعلى طو  جدار  ،وي مدمها ،وامدينة امقدسة ،أبواب امسجد
 .الفصل

خا  الف ة  ،سارحًا أجنبدًا ンΒ1و ،،تز،تًا يهوديًا 15اصتحام   م01/7/4102
وسط  ،غاربةالصباحدة امسجد انصصى امبار، ،ن جهة باب ام
 .ااحتا حراسات ،شددة ،ن عناصر الوحدات اخاصة بشرطة 

  امتمركزة على بوابات امسجد انصصى امبار،،  ااحتا صوات
وذلك ،ن  ،من  امصلن ،ن النساء والرجا  ،ن دخو  امسجد

 ،ظهرًا ،ن كل يوم 113ン1وحتى الساعة  صباحًا Α3ン1الساعة 
ط التقسدم الز،ااي للمسجد انصصى ق،عااًا ،نها ي تمبدق خم

 .امبار،
 ،امسجد انصصى ااحتا  شرطة اصتحام صوات كبرة ،ن  م02/7/4102

، وصا،ت بإطاق وابل الثالثة ،ن ر،ضان عقب ااتهاء صاة اجمعة
 ،والغازية السا،ة امسدلة للد،وع ،،ن القنابل الصوتدة احارصة

 .والرصا  امماطي على امصلن

 دير امسجد انصصى امبار، الشدخ عمر الاسوااي  قصابة،
ووزير القدس عداان احسد   برصاصة ،عدادة ،غلفة بامماط،

برصاصة ،ماطدة بالفخذ، ورردس جلس انوصاف الشدخ عبد 
وامواطن سعدي أبو  ،العظدم سلهب، واحاج فايز عبددي بالصدر

ر ي عدنه خا  باإعافة قى قصابة أحد الشبان بشال ،باش ،سندنة
امسجد ي على امصلن  اإسراردلدةاصة اخوحدات الاعتداء 
بعد اصتحا،ه الواس  ،ن باب امغاربة، وأيضًا استهدفت  ،انصصى
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 ،واعتدت علدهم بالضرب ،القوات طواصم امسعفن والصحفدن
 اوأبعدتهم ،ن الساحات، وأكدت العدادات المبدة ي انصصى أاه

 .صابات داخل امسجد انصصىق 111سجلت  و 
شبان وا،رأة عن امسجد انصصى مدة  ヴتبعد  ااحتا شرطة   م40/7/4102

ン أشهر. 
حو  دون مان عشرات آاف الفلسمدندن  ااحتا سلمات   م42/7/4102

بعد أن حّولت  ،،ن قحداء لدلة القدر ي امسجد انصصى امبار،
عا،ًا  51لي عت ،ن ام دون أ ثانة عسارية، و،ن،دينة القدس قى

ألفًا ،ن  ヴ5قى  ヴ1،ن أداء الصاة، حدث مان فقط ،ا بن 
وعدد مدود جدًا  ،وكبار السن ،أغلبهم ،ن النساء ،دخو  انصصى

 .،ن الشباب

  امسجد انصصى امبار،، ،ن جهة باب ااحتا اصتحام صوات ،
 .عتافن، وااداع ،واجهات غر ،سبوصة ،  املدًا امغاربة

   ي ،واجهات ااحتا ،قدسدًا ،ن صبل شرطة  44اعتقا ،
احتجاجًا على ،ن   ،انصصىامسجد لدلدة عمت أحداء القدس و

 .الشبان امصلن ،ن الوصو  قى امسجد انصصى إحداء لدلة القدر
تواصل فر  صدود ،شددة على وصو   ااحتا صوات   م42/7/4102

ى، ومن  آاف امصلن ،ن أداء صاة امصلن قى امسجد انصص
اجمعة انخرة ،ن شهر ر،ضان امبار،، و،نعوا ،ن ام دون سن 

ألف  ン1ن سجد انصصى، حدث ققى ام ،ن الوصو  اخمسن
 .،صل فقط مانوا ،ن أداء صاة اجمعة انخرة ،ن ر،ضان
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 صدودًا ،شددة على دخو  امصلنفرعت شرطة ااحتا    م00/7/4102
مسن ،ن للمسجد انصصى امبار،، حدث ،نعت ،ن ام دون اخ

 .امبار، انصصىالرجا  ،ن صاة اجمعة ي امسجد 
  اصتحامヴン  ااحتا  ،ستوطنًا حماية صوات كبرة ،ن شرطة

وصوات حرس احدود امسجد انصصى امبار، ،ن جهة باب امغاربة 
معدة "أحد صدادات " بندا،ن زوزين"على جموعتن، صاد انوى 
ي  عدة ، واظموا جوات استفزازية"عمرات كواندم ااستدماادة

 .ومدط صبة الصخرة امشرفة ،ملت اجهة الشرصدة اجنوبدة ،امسجد
، ومن  ،ن تفر  صدودًا ،شددة على امصلن ااحتا شرطة   م0/2/4102

،ن دخو  انصصى، لتاون باحات امسجد  51لي أ عمر ام دون
 .للجمعة اخا،سة على التوالي" شبه فارغة"انصصى 

يواصل تضددقه على دخو  امصلن وطاب  ااحتا   م0/2/4102
،صاطب العلم قى امسجد انصصى، حدث ،ن  ،ن ام دون 

 .و،ن  أغلب النساء ،ن دخوله ،الثاثن عا،ًا ،ن الرجا 

  اصتحام أكثر ،نΓ1 سجد ،ستوطنًا ،تمرفًا على جموعتن ام
حراسة ،شددة ،ن حت  ،صى امبار، ،ن جهة باب امغاربةانص

، واظموا جولة ي أ اء ،تفرصة ،نه، وحاو  أحدام ااحتا صوات 
 .أداء طقوس تلمودية ي اجهة الشرصدة

باحات امسجد انصصى، حت  ،تمرفًا يهوديًا 1ン4اصتحام   م2/2/4102
ن باب امغاربة، قحداء والوحدات اخاصة، ، ااحتا حراسة شرطة 

 ".راب اهدالخ"لذكرى ،ا يسمواه 
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  والقوات اخاصة تهاجم امصلن ي امسجد  ااحتا شرطة
وبصورة  ،انصصى امبار، بانعرة امماطدة والقنابل الصوتدة باثافة

ان،ر الذي أسفر عن قصابة  ،عشواردة، واعتدت على عدد ،نهم
ي ظل فر  ،ن  دخو  و  ،ن امصلن جروح ورع 41حوالي 
وقغاق ،عظم  ،لذين ا تقل أعمارام عن الستناقا  ،امصلن

 .أبواب امسجد انصصى امبار،
، امتمرف ااحتا وزير اإساان ي حاو،ة ،ا يسمى باصتحام   م2/2/4102

،ستوطنًا  1Α5برفقة  ،للمسجد انصصى امبار،" أوري أريئدل"
اادلعت على و، ااحتا ،ن شرطة ، وسط حراسة ،شددة يهوديًا

قثراا ،واجهات ي باحة امسجد انصصى بن الشبان الفلسمدندن 
 .ااحتا وشرطة 

 أدوا صلوات تلمودية، استمرت " حريديم"ن وو،ستوطن
بعد  -أحد أبواب امسجد انصصى-ساعتن، خلف باب القماان ل

امغرب ، وذلك بعد صاة ااحتا أن م قغاصه ،ن صبل صوات 
،باشرة، حدث صام  و مسن ،ستوطنًا بأداء شعارر تلمودية 

ذكرى خراب " ااحتا وصلوات يهودية، ها ارتباط ما يملق علده 
حراسة  ااحتا امزعوم، حدث صام العشرات ،ن جنود " اهدال

 .ومايتهم امستوطنن
 ،غاربةاصتحام ماعات يهودية للمسجد انصصى ،ن باب ام  م1/2/4102

 .اخاصة ااحتا ،عززة ،ن شرطة  حراسة

  ن دخو  كافة تواصل ،ن  النساء ،ن انعمار  ااحتا صوات،
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 ".ن،ضايقة امستوطنن امقتحم"امسجد انصصى امبار،، حجة 
جراءاتها على بوابات امسجد انصصى قتشدد  ااحتا شرطة   م01/2/4102

 ،عقابًا ماعدًا هن دان،ر الذي يع امبار،، ومن  النساء ،ن دخوله،
ي امسجد كواهن تصدرن امشهد ي كثر ،ن انحداث امتعلقة 

 .انصصى، ويشالن اسبة ،ن ،شروع ،صاطب العلم

  ستوطنون ،تمرفون يقتحمون امسجد انصصى ،ن جهة باب،
شرطة ،ن  ،شددة وسط ماية ،ويتجولون ي داخله ،امغاربة

 .ااحتا 

 ألف دوار ،ن صبل 111عامدة جم  ترعات بقدمة  بدء ملة 
 امتخصص ي بناء أدوات اهدال" عهد اهدالم"،ا يسمى 

، بهدف مويل رسم خممات تفصدلدة لبناء وحضراا امزعوم
 .اهدال على كا،ل ،ساحة امسجد انصصى امبار،

سة أ،ام بوابات امسجد انصصى الررد ااحتا قغاق صوات   م00/2/4102
اخمسن عا،ًا، كذلك  لىباستثناء ،ن تزيد أعمارام ع ،امواطنن

، وطلبة القرآن الاريم كافة ،نعت النساء والفتدات ،ن انعمار
وعدد ،ن ،وظفي انوصاف ،ن  ،واحديث الشريف وحلقات العلم

 .دخو  امسجد

 يهودا " اصتحام امستوطنن الدهود بقدادة احاخام امتمرف
سجد انصصى، عر جموعات صغرة ،تتالدة، يذكر أن ام" غلدك

يتوى بشال دارم تقديم روايات ،زورة للمستوطنن " غلدك"
 .امبار، انصصىامسجد حو  رواية تلمودية للهدال امزعوم ،اان 
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تشرع بإصا،ة جسر خش، جديد فوق طريق  ااحتا سلمات   م04/2/4102
ب ساحة الراق وامسجد باب امغاربة، يوصل بن ،نمقة جنو

 . انصصى عر باب امغاربة
اللجنة الداخلدة ي الاندست اجتماعًا ،ا يسمى ب عقدت  م00/2/4102

لبحث جاازية الشرطة اإسراردلدة والقوات اخاصة خا  ف ة 
بتأ،ن اصتحا،ات امستوطنن للمسجد انصصى  ،انعداد الدهودية

 .جةامبار، ي اذه الف ة وعند احا

  جموعات ،ن امستوطنن الدهود يقتحمون امسجد انصصى
 ااحتا وسط ماية شرطة  ،امبار، ،ن جهة باب امغاربة

 .تهاوحراس
، امسجد انصصى ،ستوطنًا وحاخا،ًا يهوديًا ヴ1اصتحام  و   م02/2/4102

وسط حراسة ،شددة ،ن شرطة  ،امبار،، على دفعات ،تاحقة
 .ااحتا 

 ومن   ،سراردلدة تواصل حصاراا للمسجد انصصىالقوات اإ
، ،ن وصت الصاة قى ،ا ،ن دخوله النساء والشبان دون الثاثن

ي قجراء جديد عمن سداسة  ،بعد الساعة الثاادة والنصف
 .اي للمسجد انصصىاالتقسدم الز،

بقدادة اارب رردس الاندست  ،ستوطنًا يهوديًا ヴ1اصتحام  و   م07/2/4102
ي  ،امسجد انصصى امبار، ،ن جهة باب امغاربة "شده فدغلن،و"

العشرات ،ن  ااحتا الوصت الذي ،نعت فده شرطة 
 .اصة النساء ،ن دخو  امسجدخو ،الفلسمدندن
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ساحات امسجد انصصى ،ن جهة باب اصتحام ،ستوطنن   م09/2/4102
 .ااحتا وسط حراسة شرطة  ،امغاربة

امسجد انصصى " يهودا غلدك"ام احاخام امتمرف اصتح  م41/2/4102
امبار، ،ن باب امغاربة، برفقة حراسات ،عززة ،ن عناصر 

 .ااحتا الوحدات اخاصة بشرطة 

  تعتقل ااشمًا ،ن داخل امسجد انصصى حجة  ااحتا صوات
رشقه احجارة على جموعة ،ن امستوطنن، واصتادته قى ،ركز 

 .ي باب اخلدل ي القدس القدمة" القشلة"ق التوصدف والتحقد
" يهودا غلدك" اصتحام الناشط اللداودي احاخام امتمرف  م40/2/4102

،ن امستوطنن باحات امسجد انصصى ،ن جهة باب  15برفقة 
اخاصة، وصعد  ااحتا امغاربة، وسط حراسة ،شددة ،ن شرطة 

 .قى صحن صبة الصخرة امشرفة
واصل بناء جسر خش، فوق طريق باب ت ااحتا سلمات   م42/2/4102

 .امغاربة التارخدة اموصلة قى امسجد انصصى

  عن  ااحتا قفراج شرطةヴ شبان ،ن البلدة القدمة بالقدس، 
واحبس امنزلي مدة  ،شرط اإبعاد عن امسجد انصصى مدة شهرب

بقدمة  ،والتوصد  على كفالة شخصدة ،ن طرف ثالث ،أسبوع
 .شدال 511آاف شدال، ودف  غرا،ة  11111

اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م47/2/4102
 ااحتا وسط حراسة ،شددة ،ن شرطة  ،امبار، ،ن باب امغاربة

الذي  ،"يهودا غلدك"بقدادة احاخام امتمرف  ،والقوات اخاصة



  ヴΑ 

 .مشرفةحاو  الصعود قى صحن صبة الصخرة ا
من  امرابمات ،ن دخو  امسجد انصصى،  ااحتا صوات   م01/2/4102

 .لتأ،ن اصتحا،ات امستوطنن قلده

  اصتحام أكثر ،نン1  تمرفًا امسجد انصصى عر باب امغاربة،
 .وسط حراسة شرطدة ،شددة، وصا،وا جولة ي ساحاته

دخو  امسجد انصصى  ،ن مدعًا من  النساء ااحتا شرطة   م00/2/4102
 .امبار،

  1اصتحامΑ  يهودا غلدك"،ن امستوطنن امتمرفن بقدادة "
، ااحتا امسجد انصصى ،ن باب امغاربة وسط حراسة شرطة 

،ن اجندين  54جولوا ي أ اء ،تفرصة ،نه، كما اصتحم أيضًا حدث 
 1Αواجندات باحات انصصى بزيهم العساري، باإعافة قى 

،نهم ،ن اصتحم امصلى  ،ااحتا خرين ،ن عناصر خابرات آ
 .القبلي

  م أاور أعلى احاجة امسنة " غلدك"اعتداء احاخام امتمرف
 عرابة الداخل خا  ااتهاكه حر،ةبلدة ،ن  ،عا،ًا( 2Α)بداراة 
أثناء ماولته الصعود قى ي انصصى، حدث دفعها بقوة  امسجد

وقصابتها باسر ي  ،ى قى سقوطها أرعًاما أد ،صحن صبة الصخرة
 .شفىعو  ألز،تها تلقي العاج ي امور ،يداا

، وجموعات ااحتا وزارة السداحة ي حاو،ة ،ا يسمى ب  م0/9/4102
ي  ،اهدال تصدران ،ذكرة يو،دات مواعدد اصتحا،ات انصصى

 .عداد الدهوديةوي حضرات ،سبقة لأ ،وة تصعدديةخم
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على " اساء ،ن أجل اهدال"اصتحام ماعي ليما يسمى بي  م4/9/4102
امسجد اصتحام قى  عافةلمسجد انصصى امبار،، باإلثاث دفعات 

طنن امتمرفن بقدادة ،ن صبل جموعة ،ن امستو امبار، انصصى
 ،الذي حاو  باستمرار الصعود قى صحن القبة ،"غلدك"احاخام 

 .ي خموة استفزازية للمصلن
وسط  ،اصتحام جموعة كبرة ،ن امستوطنن امسجد انصصى  م0/9/4102

 .، ،ن جهة باب امغاربةااحتا حراسة ،شددة ،ن شرطة 
 يهود امسجد انصصى امبار، ،ن جهة باب ناصتحام ،تز،ت  م2/9/4102

 .وسط حراسة ،شددة ،ن الشرطة والقوات اخاصة ،امغاربة

  هند قدريس الشابن ضرب على تعتدي بال ااحتا شرطة،
واما ،ن حراس امسجد انصصى امبار،، ي  وأشرف الشرباتي،

 .أثناء تصديهما اصتحام امسجد
عن امسجد انصصى امبار، مدة  ،واطنن ヴيبعد  ااحتا   م2/9/4102

انسبوع اماعي خا   ااحتا اعتقلتهم شرطة سبق أن سبوع، أ
 .مسجد انصصىاصتحا،ات امستوطنن لل

 ،،ستوطنًا امسجد انصصى امبار، ،ن باب امغاربة 4Γاصتحام   م7/9/4102
 .وصواتها اخاصة ااحتا وسط حراسة شرطة 

 على خلفدة التابر  ،اعتقا  أحد امصلن ي امسجد انصصى
حاولت الصاة ي امسجد، قعافة قى  والتصدي جموعة استدماادة

 .انصصىامسجد خصدة للداخلن قى حتجاز البماصات الشا
سقوط شجرة سرو عخمة و،عمرة ي امسجد انصصى امبار،،   م2/9/4102
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ي ظاارة يرجح أن سببها  ،وتارر اذا السقوط أكثر ،ن ،رة
 .أسفل امسجد ااحتا حفريات سلمات 

 لي اصتحام ،ا يقارب أンΓ  ستوطنًا ،تمرفًا برفقة حاخا،ات،
وسط ماية ،شددة  ،امبار، ،ن باب امغاربة يهود للمسجد انصصى

،ن الشرطة والقوات اخاصة اإسراردلدة، واظموا جولة فوق 
 .باإعافة قى الدوران حو  صبة الصخرة امشرفة ،امصلى امروااي

جنديًا امسجد انصصى ،ن جهة  Α1اصتحام جموعة ،اواة ،ن   م9/9/4102
ستاشاف اإرشاد واا جوات"عمن ،ا يعرف  ،باب امغاربة

والقوات  اإسراردلدة ، حراسة ،ن صوات الشرطة"العساري
،ن امسجد انصصى  اظموا جولة ي أ اء ،تفرصة، حدث اخاصة
ي ف ة صبل  41،ستوطنًا اصتحموا امسجد، ،نهم  42، و و امبار،
 .هم أداء المقوس التلموديةضوحاو  بع ،بعده 5و ،الظهر

مسجد انصصى امبار، ،ن باب حام ماعات يهودية ،تمرفة ااصت  م00/9/4102
برفقة حراسات ،عززة ،ن عناصر الوحدات اخاصة بشرطة  ،امغاربة

 .، وشرعت بتنفدذ جوات استفزازية ي الباحاتااحتا 
تفر  صدودًا ،شددة على دخو  امصلن ،ن  ااحتا صوات   م02/9/4102

  تسمح قا من ام فوق اخمسن الرجا  والنساء قى امسجد، و
 .،ن الرجا  ،ن دخوله

  امسجد انصصى،  "،وشده فدغلن"اصتحام اارب رردس الاندست
حراسة ،شددة سط و ،،ن جهة باب امغاربة، برفقة عشرة ،ن امستوطنن

 .اظم جولة ي أ اء ،تفرصة ،نهحدث  ،ااحتا ،ن صوات 
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  نصصى ا امسجد ماتب انحوا  ي ااحتا اصتحام شرطة
داررة انوصاف اإسا،دة، وسلمت ثاثة ،ن امبار،، التاب  ل

انصصى أوا،ر استدعاء نحد ،راكز شرطة امسجد العا،لن ي 
 .لاستجواب والتحقدق ،ي القدس ااحتا 

 ااحتا  وعناصر ،ن خابرات ن ،تمرفناصتحام ،ستوطن  م02/9/4102
وسط حراسة  ،ر،، ،ن جهة باب امغاربةباحات امسجد انصصى امبا

 .اخاصة ااحتا ،شددة ،ن شرطة 
،ستوطنًا ،تمرفًا امسجد انصصى  5Βلي اصتحام ،ا يقارب أ  م02/9/4102

، واظموا جوات ااحتا امبار، ،ن باب امغاربة، حراسة شرطة 
 .ي أ اء ختلفة ،ن امسجد

  ن عن امسجد تقرر قبعاد شابن ،قدسد ااحتا سلمات
 . بعد ،داامة ،نزهما مدة ثاثة أشهر على انصل ،انصصى امبار،

ناهم  سددات وشابًا ،قدسدًا؛ ン، ااحتا اعتقا  سلمات   م40/9/4102
احتجوا على صدام ،ستوطنن باصتحام باحات امسجد انصصى 

 .بالتابر

  تسمح بدخو  امستوطنن الدهود قى باحات ااحتا شرطة 
زيارات لأجااب وغر ب" انصصى ي قطار ،ا تسمدهامسجد 
قى حويل وجودام ي  سلمات ااحتا  ، حدث تسعى"امسلمن

 .أ،رًا طبدعدًا امسجد انصصى
، شرطة "الاندست"لجنة الداخلدة ي ،ا يسمى بطالبت   م44/9/4102

، بتأ،ن صلوات امستوطنن الدهود ي امسجد انصصى ااحتا 
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امبار،، ووع  حد احتجاجات الفلسمدندن بهتافات التابر 
والتهلدل عد اصتحا،ات امسجد، جاءت اذه اممالبة خا  جلسة 

 .خاصة عقدتها اللجنة

  بعاد حارس امسجد انصصى رجاري قتقرر  ااحتا سلمات
القادم، حجة  42/11سعدد ال اي، عن امسجد حتى تاريخ 

 ".سا،تهمو تهديد أ،ن الزاررين"

  بلباسهن  ااحتا اصتحام جموعة كبرة ،ن اجندات ي جدش
وعلى دفعة واحدة، امسجد انصصى امبار،، ،ن جهة  ،العساري

 ".ستاشاف العسارياإرشاد وااب"باب امغاربة، حت ،ا يسمى 
ومن  ،ن  ،يشدد تضددقه على دخو  امسجد انصصى ااحتا   م40/9/4102

عا،ًا ،ن دخوله، وصا،ت عناصر ،ن شرطة  ヴ5عن  تقل أعمارام
وغاز الفلفل على العشرات ،ن  ،عتداء بالضربباا ااحتا 

 .النساء والرجا  بعد ،نعهم ،ن دخو  امسجد انصصى

  اصتحام  وΒ5  ستوطنًا أغلبهم ي الف ة الصباحدة امسجد،
صوات  حراسة ،شددة ،ن صبل ،انصصى امبار، ،ن جهة باب امغاربة

 .ااحتا 
عبط ،ستوطن بزي ،داي عند ،سجد صبة الصخرة ،ن صبل   م42/9/4102

انصصى، بعد دخوله امسجد ،ن باب القماان، وم امسجد حراس 
 .ااحتا تسلدمه لشرطة 

  تفر  صدودًا ،شددة على دخو  امسجد  ااحتا شرطة
 ،الدخو ومن  النساء والمالبات واموظفن واحراس ،ن  ،انصصى
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 .ي حن محت فقط لابار السن ،ن الرجا  بدخوله

  وزير اإساان ،ا يسمى باصتحام جموعة ،ن امستوطنن بقدادة
يتسحاق "ووزير ان،ن الداخلي  "دئلرأوري أر"امتمرف 

باحات امسجد انصصى امبار،، وأ،نوا اصتحام أكثر " اراوفدتشأ
صا،وا بالسر ي الساحة حتالدًا، وا،ستوطنًا و،س وًا  141،ن 

 .ااحتا امقابلة لباب امغاربة، وسط حراسة ،ن شرطة 

 على عشرات امصلن، ما أسفر عن  ااحتا عتداء صوات ا
 ،وشظايا القنابل الصوتدة ،،صلدًا بانعرة امماطدة 4ンقصابة 

والعشرات حاات اختناق وحروق بالفلفل السام، وأيضًا صا،ت 
 ،وصاصران ، بدنهم ا،رأة،باعتقا  عدد ،ن امواطنن ااحتا شرطة 

ي باحات امسجد انصصى  ااحتا خا  امواجهات ،  صوات 
 .عقب اصتحام امستوطنن له

تغلق امسجد انصصى امبار، أ،ام ،ن تقل  ااحتا صوات   م41/9/4102
، وفرعت "اإخا  بالنظام" ،ن سنة بدعوى  51أعمارام عن 

 .وامسجد انصصى امبار،على البلدة القدمة  ًاريعسا ًاطوص
اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى ،ن   م42/9/4102

، وجولوا ي ااحتا وسط حراسة ،شددة ،ن شرطة  ،باب امغاربة
 .أ اء ،تفرصة ،نه

 تقرر قبعاد شابن ،ن داخل  ااحتا حامة صلح ،ا يسمى م
يو،ًا، وكان " 21"،دة عن امسجد انصصى امبار،  اخط انخضر

بعد سجنهما مسة أيام،  ،اذا القرار كشرط إخاء سبدل الشابن
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 .وكفالة طرف ثالث ،قعافة قى دف  كفالة شخصدة
رجًا وسددتن ،ن ساحات امسجد  تعتقلا ااحتا شرطة   م49/9/4102

حوهم قى الذي سلة، هم قى خفر باب السلتداانصصى امبار،، واصت
 .ي البلدة القدمة بالقدس" القشلة"خفر شرطة 

،شددة على دخو  النساء بشال تفر  صدودًا  ااحتا شرطة   م01/9/4102
امسجد انصصى امبار،، واش طت تسلدم بماصاتهن قى  خا 

 .الشخصدة صبل الدخو 

   41اصتحامΑ جهة ،ن  ،،تمرفًا يهوديًا ساحات امسجد انصصى
حت حراسة الشرطة  ،وأدوا طقوسًا ديندة فده، باب امغاربة
 ،انصصىامسجد صا،وا جولة ي أ اء ،تفرصة ،ن واإسراردلدة، 

منمقة باب الرمة، فدما  توااته ،بدأت ،ن أ،ام امسجد القبلي
 .حاو  أحد امستوطنن أداء صلوات تلمودية عند امصلى امروااي

، برفقة عابط ااحتا حد أفراد حرس احدود ي جدش صدام أ  م0/01/4102
،قرة باب ش صر ،اصق لسور امسجد انصصى ي شرطة، بنب

 .حجة البحث عن امخدرات والساح ،الرمة

  اصتحام العشرات ،ن امستوطنن الدهود يتقد،هم حاخا،ات
جموعات، ي حن حاولت جموعة ،ن  يامسجد انصصى 

لباراة  اىقووصلت  ،اء صحن صبة الصخرة امشرفةامستوطنن اعت
 .وحاولت التقدم قى ان،ام ،الغربدة

كريات "ماوات ،ستوطنن ،ن غاة امتمرفن ،ن ،ستوطنة   م4/01/4102
وأداء طقوس تلمودية ي  ،ي اخلدل، اصتحام امسجد انصصى" أرب 
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صصى امبار، باحاته، ولان م قحباط ااصتحام ،ن حراس امسجد ان
 .نوامصل

  من  امواطنة زارة صوس الؤ تعمل مرعة ي  ااحتا شرطة
 .،دة شهريندخوله عدادة امسجد انصصى ،ن 

تشدد صدوداا على دخو  امسلمن قى امسجد  ااحتا سلمات   م7/01/4102
 .عا،ًا ،ن الدخو  51لي أانصصى امبار،، حدث ،نعت ،ن ام دون 

 تبعد شابن عن امسجد انصصى  ااحتا امة صلح ح،ا يسمى م
بعد أن صضت بإطاق سراحهما شريمة قبعاداما عن  ،،دة شهرين

 .شدال 511،  كفالة ،الدة بقدمة  ،يو،ًا 21امسجد انصصى 
امسجد انصصى امبار،، لتأ،ن  ااحتا اصتحام صوات   م2/01/4102

–عدد العرش ب" امستوطنن له مناسبة ،ا يسمىاصتحا،ات 

، واصتحمت امسجد انصصى ،ن باب امغاربة، "العري-الساوت
بالقنابل الصوتدة  ،-و،عظمهم ،ن كبار السن-واامت امصلن 
 .وانعرة امماطدة

  تعتدي بالضرب باهراوات على امصلن  ااحتا صوات
امتواجدين ي ساحات امسجد انصصى بعد اصتحا،ه، إخاء 

 ،آخرين 5واعتقا   ،،صلدًا 41ما أدى قى قصابة أكثر ،ن امنمقة، 
،ا مناسبة  ،،ستوطنًا للمسجد Α1لتأ،ن اصتحام ،ا يزيد على 

 " .عدد العرشب"يسمى 
من  الرجا  من ام دون اخمسن عا،ًا ،ن  ااحتا شرطة   م9/01/4102

 عةامبار، نداء صاة اجمعة ي رحابه، بذري دخو  امسجد انصصى
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 ".،ن  اإخا  بالنظام"
ي بفتح ،داخل تعلن عن خمة جديدة تقض ااحتا حاو،ة   م01/01/4102

إدخا  أكر عدد ،ن  ،امسجد انصصى وساحاته جديدة ت دي قى
 تعذر قدخا  الزوار ،ن باب امغاربة امستوطنن، لتتغلب على 

واساو نظمة الد،ن صبل ،وجنبًا حدوث ردة فعل أردادة و ،لضدقه
ات على امعا  رالؤ حظر على الدولة احتلة قجراء أي تغد

 .التارخدة والديندة ي حا  قجرارها توسعة على الباب

 بعد أن  ،،ئات امصلن ي دون صاة اجمعة ي شوارع القدس
،ن الدخو  قى امسجد انصصى نداء  ااحتا ،نعتهم صوات 

من  امواطنن الذين تقل  ااحتا الصاة، حدث شرعت سلمات 
 .لدهعا،ًا ،ن الدخو  ق 51أعمارام عن 

م  ،ماوات ،تاررة اصتحام امسجد انصصى ،ن باب امغاربة  م04/01/4102
 .قحباطها ،ن صبل امعتافن وامرابمن ي امسجد

  فدجلن"دعوات ،تعددة منظمات اهدال امزعوم بقدادة "
،ا مناسبة  ،ا،ة شعارر تلمودية فدهوقص ،اصتحام امسجد انصصى

 ".عدد العرش الدهوديب"يسمى 
امدججن بالساح ساحات  ااحتا اصتحام امئات ،ن جنود   م00/01/4102

امسجد انصصى امبار،، عر بابي السلسلة وامغاربة، لتأ،ن 
اصتحا،ات امستوطنن بقدادة اارب رردس الاندست امتمرف 

 ".عدد العرش الدهوديب"،ا يسمى ناسبة م" ،وشده فدجلن"

  صنابل صوتدة وأعرة ،ماطدة على  تلقي ااحتا صوات
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بهدف قخاء ساحات  ،امصلن، قعافة قى عربهم باهراوات
امسجد انصصى امبار، ،ن امصلن، الذين ،عظمهم ،ن كبار 

أجرتهم على امغادرة حت التهديد، كما صمعت التدار السن، حدث 
واعتلت أسمحه، قعافة قى تاسر  ،هرباري عن امسجد القبليالا

راب زكريا، كما أشعلت ،ن مالنوافذ الابرة القريبة  قحدى
 .النران ي السجاد القريب ،ن الباب الشرصي

تفر  صدودًا وقجراءات ،شددة على دخو   ااحتا صوات   م02/01/4102
ن تقل أعمارام عن امصلن قى امسجد انصصى، ،نعت موجبها ،

طاب امدارس داخل  همفد نم ،اخمسن عا،ًا ،ن الدخو  قلده
 .انصصى وعدد كبر ،ن العا،لن فدهامسجد 

  اإسراردلي لساحات امسجد انصصى  ااحتا اصتحام صوات
" ،وشده فدجلن"لتأ،ن اصتحام اارب رردس الاندست امتمرف 

 .وعشرات امستوطنن للمسجد امبار،

  ن ينسحبون ،ن امسجد ون امتمرفووامستوطن ااحتا صوات
خلفن وراءام خرابًا ود،ارًا ي العديد ،ن النوافذ  امبار،، انصصى

وحمدم  ،"امصلى الرردس ي انصصى"التارخدة للجا،  القبلي 
بعض واجهات البوابات العماصة للجا، ، فضًا عن اصتحام غرفة 

وصم  التدار الاهرباري عن امسجد  ،اتهاوحمدم متوي، ذانان
 .آخرين وقصابة ،، واعتقا  عدد ،ن امصلنعدة ساعاتل

 15تقرر قبعاد امواطنة خدجة خويص ،دة  ااحتا سلمات   م02/01/4102
ها ،ن ساحات تكاات اعتقل والؤيو،ًا عن امسجد انصصى، 
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رب وع، امسجد انصصى بتهمة ترديد التابرات ي امسجد
 .،ستوطن

  نصصى امبار، أ،ام تستمر ي قغاق امسجد ا ااحتا صوات
د احصار علده، حدث اعمرت قى قغاصه أ،ام وتشد ،امصلن

اصتحا،ات امستوطنن اإسراردلدن الذين استعدوا اصتحام واس  
 .الدوم انخر ،ن عدد العرش الدهوديب ،ا يسمى مناسبة ،للمسجد

  اصتحامン2 نًا امسجد انصصى امبار،، ،ن جهة باب ،ستوط
، الذين ااحتا عنصرًا ،ن خابرات  15امغاربة، فدما اصتحمه 

 .صا،وا جولة ي أ اء ،تفرصة ،ن امسجد
تفر  صدودًا ،شددة على دخو  امصلن  ااحتا شرطة   م01/01/4102

حدث ،نعت ،ن ام دون اخمسن ،ن الرجا   ،للمسجد انصصى
 .خو ،ن الد

صاصرين  ンبإبعاد  تصدر صرارًا ااحتا حامة صلح ،ا يسمى م  م07/01/4102
 .يو،ًا 15عن امسجد انصصى امبار،، ،دة 

  بعد أن  ،حو  ،دينة القدس قى ثانة عسارية ااحتا صوات
 ،امئات ،ن عناصراا قى مدط امسجد انصصى والبلدة القدمةبدفعت 

الذي  ،عا،ًا ،ن دخو  امسجد 51ل أعمارام عن من  امواطنن الذين تق
 .بدت ساحاته فارغة قا ،ن عدد صلدل ،ن كبار السن

 امسجد  ستوطنن الدهود يتقد،هم حاخا،اتاصتحام عشرات ام
، ،ن جهة باب امغاربة، وصا،وا جوات ،تعددة عدة جموعات يانصصى 

 ".كريات أرب " ي ساحاته، وكان ،ن بن امقتحمن عدد ،ن ،ستوط 
امسجد " ماب نجل اهدالب"ا يسمى اصتحام عناصر م  م09/01/4102
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 ااحتا ،شددة ،ن شرطة  ةانصصى امبار، ،ن باب امغاربة، حراس
وألفاظ  ،وافذت جوات خللتها حركات استفزازية. اخاصة

 .ي باحات امسجد ،عنصرية
للتصويت  ،صصىاسم انالاندست يمرح ،شروع صااون تق  م41/01/4102

 امسجد ويسمح اذا القااون بصاة الدهود ي)علده الشهر امقبل 
انصصى عر ،ق ح ،ساواة احق ي العبادة للدهود وامسلمن ي 

وخصدص ،اان و،واعدد مددة لصلواتهم  ،امسجد انصصى امبار،
 (.وأداء شعاررام الديندة

توطنن امسجد انصصى عر جموعات اصتحام ماعات ،ن امس  م40/01/4102
،شددة ،ن عناصر الوحدات اخاصة  حراسة،تتالدة ،ن باب امغاربة 

 .ااحتا بشرطة 
اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امتمرفن باحات امسجد   م44/01/4102

، بدنهم حاخا،ات ااحتا انصصى امبار، حراسة ،شددة ،ن صوات 
الرصص )، حدث أصا،وا طقوسهم الديندة "عهد اهدالم"،ا يسمى 

 .وحديدًا عند باب الرمة ه،باحاتخا  جولتهم ي ( والغناء
د اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن باحات امسج  م 40/01/4102

يسمى منظمة  مان أفرادًا انصصى ي القدس احتلة، حدث ق
واحتفلوا بزفاف  اصتحموا امسجد،" طاب نجل اهدال الشبابدة"

 .ااأحد أفراد

  تعتقل  ااحتا صواتΓ  اساء ،رابمات بعد خروجهن ،ن
 .القدسي " القشلة" امسجد انصصى، واصتادتهن قى ،ركز شرطة 
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،شددة على دخو  امصلن  صدودًا تفرع ااحتا شرطة   م42/01/4102
 .لتأدية صاة اجمعة  ي امسجد انصصى امبار،

طاب "اصتحام جموعة ،ن امستوطنن و،ا تسمى منظمة   م41/01/4102
جموعات  يامسجد انصصى، ،ن باب امغاربة " نجل اهدال

 .،شددة ،ن الشرطة والقوات اخاصة ة،تتالدة، وحراس

  ي  ،،ن امسجد انصصى و،قدسدة ًاتعتقل ،سن ااحتا صوات
 .ساحات امسجد انصصىقى أثناء دخوهما 

 امشروعاتالعديد ،ن القدام بمن   ااحتا سلمات   م42/01/4102
اإعمارية للمسجد انصصى امبار، ،ن تر،دم وصدااة وتغدر 

ة، كما من  دوخاصة ي الواجهة اجنوبدة الغرب ،لسماعات امعملةل
وتنسدق  ،ذن ،سبق، دون قدخا  لوازم ال ،دم الضرورية للمسجدق

 .ة،  صدادة شرطة البلدة القدم

  برفقة " ار بركات" ااحتا رردس بلدية ،ا يسمى باصتحام
ساحات امسجد انصصى امبار،  جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن

 .حراسة شرطدة ،شددة ،عر باب امغاربة
،ن حراس امسجد انصصى  ン   ااحتا استدعاء شرطة   م49/01/4102

 .للتحقدق ،عهم ي خفر الشرطة
حتا  ،دينة اي خموة غر ،سبوصة ،نذ  ااحتا سلمات   م01/01/4102

، تغلق امسجد انصصى، بشال كا،ل أ،ام 1Γ2Αالقدس ي العام 
 .،شرة قى أاه سدتم قغاصه حتى قشعار آخر ،امصلن

 تصدر صرارًا بإبعاد  ااحتا حامة صلح ،ا يسمى مン 
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و  ヴ5بن ،رابمات عن امسجد انصصى امبار،، ،دة ت اوح ،ا 
والتوصد  على كفالة  ،شدال 511ودف  كفالة بقدمة  ،يو،ًا 21

 .طرف ثالث
نارب رردس الاندست يهدد أاه سدقتحم امسجد ،ا يسمى ب  م0/00/4102

 .أ،ام امسلمن يوم اجمعة هعلى فتح ردًا امبار،، انصصى
 و،ا (،وشده فدغلن)نارب رردس الاندست ،ا يسمى باصتحام   م4/00/4102

،ستوطن يهودي امسجد انصصى، وسط ماية  111يزيد على 
 .ااحتا ،عززة ،ن شرطة 

 يوحنان داادنو" ااحتا امفتش العام لشرطة ،ا يسمى ب "
يهدد بإغاق امسجد انصصى جددًا ي حا  م جاوز اخموط 

 .احمراء على حد وصفه، دون حديد ،اادة اذه اخموط احمراء

  مدد توصدف حارس امسجد انصصى عبد  ااحتا شرطة
جالس العلم انادي احلوااي، ،دة ي وامعلمة  ،الرمن الشريف

4ヴ حامة الصلح،ا يسمى م لعرعهما على ،ساعة. 
" شولي ،علم رفاردلي"اصتحام امتمرفة عضو الاندست   م0/00/4102

عسارية  ةوسط حراس ،امسجد انصصى امبار، ،ن باب امغاربة
وصعدت قى باحة صحن  ،هوجندات ااحتا ة ،ن جنود ،شدد

 .،سجد صبة الصخرة

 م أ"حتا  تعتقل امقدسدة سحر النتشة القوات اخاصة لا
 ،بعد ااعتداء علدها بالضرب ،،ن ساحات امسجد انصصى" ممد

عقب تصديها لعضو الاندست شولي رفاردلي بهتافات التابر 
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بإبعاداا عن امسجد  ًاتصدر أ،ر واع ا  طريقها، ثم ،والتهلدل
 .كشرط إخاء سبدلها ،انصصى ،دة شهرين

على امسجد انصصى غاصًا شديدًا تفر  ق ااحتا شرطة   م2/00/4102
للدوم الثالث على التوالي، و،نعت الرجا  الذين تقل أعمارام 

، ي حن امبار، نصصىمسجد اقى اعا،ًا ،ن الدخو   ヴ1عن 
 .على انبواب هاوحجزت ،اصات اوية العديد ،ن النساءبمي دصقت 

  تسد، " ااحتا اصتحام اارب وزير امواصات ي حاو،ة
امسجد انصصى امبار،، برفقة " البدت الدهودي"،ن " حوطوبدلي

امسجد ، تزا،نًا ،  اصتحام ااحتا زوجها وكبار الضباط ي شرطة 
،ا  ،ن جموعة ،فعات،ستوطنًا على د 5Γ و ،ن صبل انصصى 

 .الديندة امتمرفة" ي بقدامح"يسمى 
شرطي احتالي، ساحات امسجد  ン11لي اصتحام ،ا يقارب أ  م2/00/4102

صنابل غاز انصصى امبار،، وسط قطاق امئات ،ن صنابل الصوت و
 ،ي ماولة إجبار عدد ،ن امصلن على اخروج ،نه ،امسدل للد،وع

هود ،ن اصتحا،ه، وللمرة انوى ،نذ العام لتمان ،ستوطنن ي
1Γ2Α  لقبلي امسقوف ي امسجد امسجد ا ااحتا تقتحم صوات

 .وصلت قى مراب امسجد، وصصى بانحذيةان
عدد ،ن امستوطنن الدهود وامس ولن ي حاو،ة  اصتحام  م1/00/4102

ات امسجد انصصى امبار،، حت ماية الشرطة والقو ااحتا 
 .اخاصة

حتالدة ،شددة على دخو  امصلن قى قجراءات عسارية ا  م7/00/4102
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امسجد انصصى امبار، لتأدية صاة اجمعة، دف  آاف امصلن 
 .لتأدية صاتهم ي شوارع ،دينة القدس

  قسا،دة آسدوية ًاوحرس احدود من  وفود ااحتا شرطة 
،ن مسجد انصصى امبار، قى ا،ن الدخو   أادوادسدة و،الدزية

،ن صبل قحدى  واوجم آخرون ،عدد ،نهم حدث أعدد ،باب انسباط
 .اجندات الدهوديات

اتندااو ي ،ستهل اجلسة انسبوعدة حاو،ته يوعز حظر   م9/00/4102
ويهدد بسحب اجنسدة " امرابمن وامرابمات" اشاط

لى حد صوله، ع" تد،ر قسراردل" ،ن الداعن لي" اإسراردلدة"
،ن الفلسمدندن العرب داخل " اإسراردلدة"وقى سحب اجنسدة 

 ".بالروح بالدم افديك يا فلسمن" لذين يهتفونااخط انخضر 

  اصتحام جموعة ،ن امستوطنن على شال جموعات ،تتالدة
ي  وصا،وا جولة ،ااحتا حراسة صوات  ،امسجد انصصى امبار،

 .ساحات امسجد

 1ما يقارب  ااحتا قا  شرطة اعتン  قدسدًا ،ن ساحات،
بعد أن اصتحمته  ،و،ن  النساء ،ن الصاة ،امسجد انصصى امبار،
 .جموعة ،ن امستوطنن

اصتحام عشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن   م 01/00/4102
واظموا  ،وحراسة ،شددة ،على شال جموعات ،جهة باب امغاربة

نصرًا ،ن امخابرات ع 11ولة ي باحاته، كما اصتحم امسجد ج
 .اإسراردلدنوامستعربن 
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تواصل التشديد  ااحتا للدوم اخا،س على التوالي شرطة   م 00/00/4102
وقغاق أبواب امسجد انصصى، ومن   ،والتضددق على امصلن

ة دخو  النساء ،ن ،رابمات و،صلدات وطالبات العلوم الشرعد
وذلك ي تنفدذ ،لحوظ للتقسدم الز،ااي  ،،ن دخو  انصصى

 .للمسجد
اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م 04/00/4102

،ن عناصر الوحدات ة ،عززة حراس ،،ن باب امغاربة ،امبار،
 .ااحتا اخاصة بشرطة 

  ون انصصى طارق اهشلمامسجد من  حارس  ااحتا صوات
عن ،ن جهة باب الناظر، بدعوى أاه ،بعد  ده،ن الدخو  قل

 .امسجد
بإبعاد ،واطنتن ،ن  ااحتا حامة صلح ،ا يسمى مصضت   م00/00/4102

ودف  كفالة  ،يو،ًا ン1،دة  نة عاا عن امسجد انصصى امبار،،دي
 .شدال 511،الدة صدمتها 

يتسحاق " راردليوزير ان،ن الداخلي اإس،ا يسمى ب  م 02/00/4102
صام ببلورة خمة ل كدب أجهزة فحص " اهق :يقو " أارواوفدتش

، وذلك لفحص امصلن ،لا واي على بوابات انصصى امختلفةق
، وادد أيضًا بسحب "موذج الفاتداان"على اذا اإجراء  وأطلق

،ثري "اهوية اإسراردلدة من وصفهم منفذي العملدات و
وقرساهم للعدش ي  ،وطردام ،نها ،بشرصي القدس" الشغب
 .الضفة
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تفر  صدودًا ،شددة على دخو  امصلن قى  ااحتا شرطة   م 01/00/4102
،ن ختلف انعمار ،ن  امسجد انصصى، حدث ،نعت النساء

 .فدما فرعت صدودًا على دخو  الرجا  الدخو  قلده،

  اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار، ،ن
 .تهموحراس ااحتا وسط ماية ،ن شرطة  ،جهة باب امغاربة

  تض  اللمسات انخرة افتتاح أافاق  ااحتا سلمات
وصاعات واسعة أسفل ،نمقة باب اممهرة، قحدى بوابات امسجد 

، وذلك ، ًا عن احدود الغربدة للمسجد 41انصصى، على بعد 
 ،ت واسعة ي اموص وتغدرا ،ترابدة بعد عملدات حفريات وتفريغ

 .استمرت لعشر سنوات
وللدوم الثااي على التوالي من  النساء ،ن  ااحتا شرطة   م 07/00/4102

 هن،دخو  امسجد انصصى امبار،، وتعتدي بالضرب على بعض
 .اساء ورجلن ヴوتعتقل 

 5ام ،ا يقارب اصتحΒ امسجد انصصى امبار،،  ،ستوطنًا يهوديًا
 .ااحتا اربة، حماية ،عززة ،ن شرطة ،ن جهة باب امغ

 انصصىامسجد ،رابمن ي  2خلي سبدل  ااحتا شرطة   م 02/00/4102
وتش ط قبعاد اثنن ،نهم عن امسجد  ،بافاات ،الدة امبار،

انصصى ،دة ثاثة شهور، ،  تغرمهم كفاات بقدم ،تفاوتة ا تقل 
 .شدال 511عن 

رات امستوطنن الدهود، والذين يملقون على اصتحام عش  م 40/00/4102
امسجد انصصى " أصدصاء أ،ناء جبل اهدالب"،ا يسمى أافسهم 
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امبار،، ،ن جهة باب امغاربة، وسط حراسة أ،ندة ،شددة ،ن صبل 
صا،وا بعقد لقاءات صحفدة ،  امتمرفن حدث ، ااحتا شرطة 

 .واستفزوا العديد ،ن امرابمن ،داخل الباحات

   انصصىامسجد ،نظمات يهودية حشد مسرة تهويدية حو 
واممالبة بفتح " اهدال امزعوم" ، وسدتم خاها رف  راياتامبار،

 .أ،ام الدهود مدعًا أبواب انصصى
اصتحام حاخا،ات يهود ،تمرفن ساحات امسجد انصصى   م 42/00/4102

 .حتا ااوسط ماية ،ن شرطة  ،امبار، ،ن باب امغاربة
،ن  5وصرار بإبعاد  ،،واطنًا 14 ااحتا اعتقا  صوات   م 41/00/4102

 .أشهر ンانصصى ،دة  امسجد امرابمن عن
لتدار الصهدواي الدي  قى ،ا يسمى باحاخا،ًا ينتمون   51 م 47/00/4102

امسجد يوصعون على عريضة تدعو قى اصتحام  ،الدمد  امتمرف
قحدى المرق امهمة "اه على حد ،زاعمهم ق ، حدثانصصى امبار،

 ".ي أيا،نا اي الصعود قلده امزعومللممالبة باهدال 

 ااحتا وزير ان،ن الداخلي ي حاو،ة ،ا يسمى ب اعتزام ،
، وانجهزة ان،ندة تقديم ،شروع صااون "يتسحا، أارواوفدتش"

 ".تنظدم مظور" على أاه " الرباط ي انصصى"لتصندف 

 رردس صسم امخموطات وال اث ي ااحتا   خابرات اعتقا ،
 .امسجد انصصى امبار، رعوان ما  عمرو، دون ذكر السبب

اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى امبار،،   م 42/00/4102
 .ومايتها ااحتا وسط حراسة ،عززة ،ن شرطة  ،،ن جهة باب امغاربة
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راي "، ااحتا ي جدش  احاخام العساري الرردس  م 49/00/4102
، يتلفظ بعبارات ،سدئة لإسام وامسلمن ي ماعرة "برتس

ن ق :ألقااا أ،ام طلبة كلدة التمهدد للخد،ة العسارية، ويقو 
امسجد الوحدد الذي له صدسدة او امسجد انصصى، أ،ا باصي "
ما ي ذلك  ،بار،امسجد انصصى ام، ويقصد انا "جبل اهدال"

على حد صوله، " الصخرة امشرفة، فا أامدة ديندة له،سجد صبة 
وأيضًا أاه ا شرعدة لوجود امسلمن ي القدس وي امسجد 

 .انصصى امبار،
اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن   م 01/00/4102

ر الوحدات اخاصة ،عززة و،شددة ،ن عناص حراسةباب امغاربة، 
 .ااحتا بشرطة 

  امعلمة ي جالس العلم انادي تقرر قبعاد  ااحتا سلمات
، أشهر ンانصصى ،دة امسجد عن  والشاب تا،ر شاعمة ،احلوااي

أثناء خروجهما  ي اصد اعتقلتهم ااحتا كاات صوات و،  :واما
 .،ن امسجد انصصى، عند باب انسباط ي القدس احتلة

اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار، ،ن   م 0/04/4102
وسط حراسة ،شددة ،ن الشرطة والقوات اخاصة  ،باب امغاربة
 .اإسراردلدة

ماعات يهودية ،تمرفة جدد اصتحا،ها للمسجد انصصى امبار،   م 4/04/4102
 الوحدات ،عززة و،شددة ،ن عناصر حراسة،ن باب امغاربة 

 .ااحتا شرطة اخاصة والتدخل السري  ي 
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اصتحام جموعة ،ن امستوطنن الدهود امسجد انصصى امبار،   م 0/04/4102
 .ااحتا وسط ماية ،ن شرطة  ،،ن جهة باب امغاربة

  اخاصة توصف أعما  ال ،دم والصدااة داخل  ااحتا شرطة
 .ي امسجد انصصى امبار، ،باب الرمة

امتمرفن امسجد انصصى  امستوطنناصتحام ماعات ،ن   م 2/04/4102
 .ااحتا وسط ماية ،ن شرطة  ،،ن باب امغاربة ،امبار،

اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امسجد انصصى ،ن باب   م 7/04/4102
حدث  ،وسط حراسة ،شددة ،ن الشرطة والقوات اخاصة ،امغاربة

ي صحن امسجد قى " امتوعأ"،نمقة  توجهوا ي ،سار ،تعرج ،ن
 ،سجد و،نه ماًا قى خلف ،امنمقة اجنوبدة فوق امصلى امروااي

 .صبة الصخرة امشرفة
داررة ،ا يسمى باصتحام جموعات ،ن امستوطنن وخراء   م 2/04/4102

، وكبار امس ولن ي امخابرات، ساحات ااحتا وزارة آثار 
صا،وا جولة ي ، وبار،، وسط حراسة ،شددةامسجد انصصى ام

جاء اذا  ،،ستوطنًا و،ستوطنة 5Βشار، فدها أكثر ،ن  ،ساحاته
 ".عدد اناوارب"ااصتحام مناسبة ،ا يسمى 

  ي جالس العلم ي  امعلمةتقرر قبعاد  ااحتا سلمات
شهور،  ンعن امسجد " أم رعوان"امسجد انصصى، زينب عمرو 

أثناء تصدي امرابمات جموعة ،ن ي ا ،ن امسجد م اعتقاهحدث 
 . امستوطنن حاولت الصعود قى صحن ،سجد صبة الصخرة

 امسجد انصصى امبار، ي ظل ،تمرفن اصتحام ،ستوطنن  م 01/04/4102
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 .قجراءات أ،ندة وشرطدة ،اثفة، وصا،وا جوات ،تعددة ي باحاته
امسجد انصصى امبار،،  ا  أ،ن يهودن ورجاصتحام ،ستوطن  م 02/04/4102

وااتشار ،اثف للشرطة  ،وسط حراسة ،شددة ،،ن باب امغاربة
 .ةدوصوات حرس احدود اإسراردل

اصتحام جموعات ديندة واستدماادة يهودية امسجد انصصى   م 02/04/4102
 .وصا،ت جوات ،تعددة ي باحاته ،امبار،

حجة ن امستوطنن امسجد انصصى امبار، اصتحام العشرات ،  م 07/04/4102
 .وحراستها ااحتا حماية شرطة  ،انعداد الدهودية

حراس امسجد انصصى حبمون ماولة قطاق طاررة صغرة   م 02/04/4102
ا يعرف قن كاات تابعة نحد  ،فوق امسجد انصصى امبار،

 .ااحتا امستوطنن أو لشرطة 

 ية ،تمرفة امسجد انصصى امبار، ،ن باب اصتحام ماعات يهود
شرطة ي ،عززة ،ن عناصر الوحدات اخاصة  حراسة ،امغاربة

 .ااحتا 
عدد ا يسمى بماعات يهودية ،تمرفة تنظم احتفاات خاصة م  م 41/04/4102

العري، وأوصدت النران على بعد أ،تار ،ن امسجد " اناوار"
يمل على امسجد،  ،رب حارط الراقوحديدًا ي ،رتف  ص ،انصصى

 .مشاركة عدد ،ن القادة اإسراردلدن وكبار احاخا،ات
اصتحام ماعات ،تمرفة ،ن امستوطنن الدهود امسجد انصصى   م 40/04/4102

عدد ب" مناسبة ،ا يسمى ،سراردلدة اصتحا،هقعقب دعوات  ،امبار،
ط حراسة أ،ندة وس ،الدهودي، ،ن جهة باب امغاربة" اناوار
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 .قسراردلدة ،شددة
اصتحام جموعة ،ن امستوطنن الدهود امتمرفن امسجد   م 44/04/4102

عدد " انصصى امبار،، على شال جموعات،  مناسبة ،ا يسمواه
وسط ماية  ،،ن جهة باب امغاربة" العري-احااوكاه  -اناوار

 .اإسراردلي ااحتا ،شددة ،ن شرطة 
اصتحام جموعات ،ن امستوطنن الدهود باحات امسجد   م  40/04/4102

 ،وسط حراسة ،شددة ،انصصى امبار،، ،ن جهة باب امغاربة
 .واظموا جولة ي أ اء ،تفرصة ،نه

  احااوكاه" تفتتح خا  ،ا يسمى بعدد ااحتا سلمات "
وبشال أولي صاعات و،ركزًا تهويديًا، أسفل ،نمقة باب  ،"اناوار

، ًا عن اجدار الغربي للمسجد انصصى،  41على بعد  ،مهرةام
ي امبنى ي امداخل والغرف " تر،دمات" فدما تواصل تنفدذ

انرعدة والرردسة، ي ،سعى لتحويل اموص  قى ،سار سداحي 
 .وي مدط امسجد انصصى ،تهويدي عمن ،سار النفق الغربي

  لشلودي عند باب تعتقل شابًا ،ن عارلة ا ااحتا صوات
أثناء تصدي امرابمن جموعات ي القماان، واو أحد امرابمن، 

 .امتمرفن
وامستوطنن امسجد  ااحتا اصتحام العشرات ،ن جنود   م 42/04/4102

انصصى امبار،، وسط حراسة ،شددة ،ن صبل الشرطة والقوات 
 .اخاصة

 قبعاد  ي القدس تقرر ااحتا حامة صلح ،ا يسمى مΑ 
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 .يو،ًا ン1 – 15،ن  ،عن امسجد انصصى امبار، ،صلن
 ،اصتحام يهود ،تز،تن امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة  م 42/04/4102

 .والقوات اخاصة ااحتا وسط حراسة ،شددة ،ن صبل شرطة 
أ،ناء جبل )نظمة ا يسمى ماصتحام جموعة ،ن امستوطنن م  م 49/04/4102

امزعوم امسجد انصصى امبار،، وصا،وا جولة فوق امصلى ( هدالا
و،نمقة شرق صبة الصخرة امشرفة  ،امروااي والباب الذا،

 .بأسلوب استفزازي مشاعر امصلن
اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م 01/04/4102

وجولوا ي أ اء  ،دةامبار،، ،ن باب امغاربة، حراسة شرطدة ،شد
، حلقات العلم ااحتا ي حن اصتحم أفراد ،ن شرطة . ،تفرصة ،نه

ي امسجد، وصا،وا بتصوير امشاركات ،ن النساء، ي ماولة 
 .ل ادبهن وخويفهن

 علده خلي سبدل شاب تركي، بعد ااعتداء ااحتا سلمات   م 00/04/4102
أثناء تواجده على ي  ،حبالضرب امر ااحتا ،ن صبل شرطة 

 .سمح صبة الصخرة امشرفة بامسجد انصصى، دون سبب

  (روان شوفا )" البدت الدهودي"امتنافس الدهودي ي صارمة ،
ي امسجد انصصى، لتعزيز ،ا " اإسراردلي"دعا قى رف  العلم 

 ".السدادة اإسراردلدة"مااا 
 خا  الشهر انو  ،ن العام  سلوان – ي تقرير قحصاري صادر عن ،ركز وادي حلوة

، م رصد ااتهاكات ااحتا  ي ،دينة القدس، حدث واصلت سلمات ااحتا  م4115
 .اعتداءاتها على امواطنن ومتلااتهم و،قدساتهم
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  5) ،نهم  ؛صاصرًا 25حالة اعتقا  خا  شهر كااون الثااي، بدنهم " 151" رصد امركز 
سددة بدنهن الفتدات  4Αو( عا،ًا 14-11)اعتقا  أعمارام ،ا بن  حاات Γفتدات صاصرات، و

 (.عا،ًا ヴ1-21)،واطنن ت اوح أعمارام بن  Βالقاصرات، و

  السداحة "،تمرفًا امسجد انصصى امبار، عر باب امغاربة، حت ،سمى  221اصتحم حوالي
 ".اخارجدة

  انوى باجاه امسجد انصصى، وحلقت انصصى، امسجد صدام ،ستوطنن بإطاق طاررتن فوق
 .لدصارق فوق امصلى امروااي، أ،ا الثاادة فقد حلقت لدصارق فوق ،قرة باب الرمة

  4قبعادヴ  يو،ًا، بدنهم  21يو،ًا و 41،واطنًا عن امسجد انصصى لف ات تراوحت بن
4ン و،نهن طالبات ي ،دارس انصصى الشرعدة ،سددة. 
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 حتالاعتداءات سلطات ااصور صحفية رصدت جموعة 
 اأقصى امبارك على امسجد
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2015 
اساء عن  5، تقرر قبعاد ااحتا حامة صلح ،ا يسمى م  م0/0/4102

 .أثناء خروجهن ،ن امسجدي عتقاهن ا امسجد انصصى امبار،، م
 : عن داررة أوصاف القدس اقًا م4/0/4102

  411عام ،ن أبرز ،ا تعر  له امسجد انصصىヴن  م، ،
اصب كا،رات ،راصبة داررة انوصاف اإسا،دة  ااحتا سلمات 

ماية امسجد ،ن اعتداءات سلمات  الؤ تهدف قى ،ي القدس
 .ااحتا 

  شروعًا إعمار امسجد  41تعمل تنفدذ  حتا ااسلمات،
م واإعمار والصدااة قدخا  ،واد ال ،د تانصصى امبار،، كما ،نع

 .الؤ طرحت عماءاتها امشروعاتلتنفدذ 

  و،رابمة ،ن  ًانكثر ،ن مسن ،رابم ااحتا ،ن  سلمات
ن،ان، وعمان سا،ة دخو  امسجد انصصى حجة حفظ ان،ن وا

 .صتحام والتدادسااستدماادة خا  عملدة عات اااجمو
 المد، أمد تع   على دخو  النارب ااحتا شرطة   م0/0/4102

عقب  الذي دخل قلدهنصصى دون التنسدق ،عها، لمسجد ال
امسرة الؤ شهدتها شوارع القدس احتفاء بامولد النبوي 

 .وصام برف  العلم الفلسمد  انا، ،الشريف
بدنهم ،علمة  ،،واطنن 2عناصر ،ن الوحدات اخاصة تعتقل   م2/0/4102

 .مجالس العلم ي امسجد انصصى امبار،

  جالس العلم عن طالبات  تقرر قبعاد مس ااحتا مامة
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ودف  غرا،ة ،الدة بقدمة ألف  ،يو،ًا 41،دة  ،انصصىامسجد ي 
 .شدال عن كل طالبة

 سجد انصصى امبار، ،ن اصتحام جموعة ،ن امستوطنن ام
والقوات  ااحتا ،عززة و،شددة ،ن شرطة  حراسة ،باب امغاربة

 .اخاصة
، "، سسة انصصى للوصف وال اث"وفقًا لتقرير صادر عن   م2/0/4102

 4115و،مل  العام  411ヴخا  العام  ااحتا كثفت سلمات 
 ، ووصلتهوي مدم حفرياتها أسفل امسجد انصصى امبار،

وخاصة  ،احفريات قى عمق أساسات امسجد ي بعض امواص 
صرب حارط الراق و،نمقة الواد ي البلدة  ،امنمقة الغربدة اجنوبدة

 .القدمة

  اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار، ،ن
والقوات  ااحتا ،عززة و،شددة ،ن شرطة  حراسة ،باب امغاربة

 .اخاصة

 تبعد السددة امقدسدة خدجة خويص،  ااحتا ح مامة صل
 41صصى، عن امسجد ،دة امعلمة مجالس العلم ي امسجد ان

كفالة ،الدة بقدمة مسة آاف شدال كشرط يو،ًا، وتفر  علدها 
 .لإفراج عنها

العرية، تاشف ي ،لحقها  "يديعوت أحرواوت"صحدفة   م9/0/4102
عملدة لتفجر ( الشابا،) احتا اانسبوعي عن قحباط خابرات 

صبة الصخرة صبدل تنفدذاا بقلدل ،ن صبل ،هاجر أ،رياي، ،سجد 
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( ン1)اي آدم لدفداس يفقد أعّد امهاجر ان،ر ،وحسب يديعوت
والثاادة بواسمة طاررة  ،عا،ًا خمتن لتنفدذ اهجوم، انوى بصاروخ

 .تمرفةوبتوجده ،ن ،نظمات صهدوادة ، ،صغرة با طدار ،فخخة
اصتحام جموعات ،ن امستوطنن الدهود امسجد انصصى   م00/0/4102

 .تهاوماي ااحتا وسط حراسة شرطة  ،امبار، ،ن باب امغاربة
،نظمة يهودية ،تمرفة تسعى لتسجدل امسجد انصصى ي   م04/0/4102

، وذلك تهدئة لوع  خمط أكثر ااحتا باسم حاو،ة " المابو"
مهددًا لبناء اهدال  ،صا،ة كنس يهودية على أجزاء ،نهإ ،تفصدًا
 .امزعوم

تبعد امرابمتن مجالس العلم  ااحتا حامة ،ا يسمى م  م00/0/4102
يو،ًا  ン1،دة  ،وسناء الرج، ،عايدة الديسي ؛ي امسجد انصصى

 .عن امسجد
وعدد  ،"اخا،ات اهدال الثالثح"اصتحام جموعة ما تسمى   م02/0/4102

امزعوم، وجموعة ،ن " ،نظمات اهدال"ر ،ا يسمى بي،ن عناص
 حراسة ،امستوطنن، امسجد انصصى امبار، ،ن باب امغاربة

،شددة و،عززة ،ن عناصر الوحدات اخاصة بشرطة حرس احدود، 
" ،وشده تندلر"امتمرف " احاخا،ات" وكان على رأس جموعة

ي اجا،عات ان،ريادة، وافذت  أستاذ اندب الدهودي وانحداء
 .جوات استفزازية ي أركااه

داررة ب ا يسمىوعة ،ن امستوطنن برفقة ،رشدة ماصتحام جم  م02/0/4102
وطاصم ،ن القناة العرية العاشرة امسجد انصصى  ااحتا آثار 
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امبار،، ،ن جهة باب امغاربة، وسط حراسة ،شددة ،ن شرطة 
 .اخاصةوالقوات  ااحتا 

تقضي بإبعاد الفتى صبدح أبو صبدح، عن  ااحتا مامة   م01/0/4102
 11ودف  غرا،ة ،الدة بقدمة  ،امسجد انصصى امبار، ،دة شهر

 .واحبس امنزلي ،دة مسة أيام ،آاف شدال
حراس امسجد انصصى حبمون ماولتن جديدتن إطاق   م02/0/4102

ة عن بعد باجاه امسجد انصصى ،ستوطنن طاررة صغرة ،وجه
امبار،، احاولة انوى كاات ،ن ااحدة القصور ان،وية جنوب 
انصصى باجاه امصلى امروااي، والثاادة كاات ،وجهة ،ن بدت 

البلدة اممل على  -المور -للمستوطنن على جبل الزيتون
 .انصصىالقدمة ي امسجد 

 راد ،ن اجدش وخابرات اصتحام جموعات ،ن امتمرفن وأف
امسجد انصصى امبار، ،ن باب امغاربة، وسط حراسة  ااحتا 

 .أ،ندة ،شددة ،ن صبل الشرطة والقوات اخاصة
تقرر قبعاد مس سددات وطالبات عن  ااحتا صوات   م09/0/4102

بعد اعتقاهن لدى خروجهن ،ن  ،امسجد انصصى ،دة أسبوعن
 .انصصىامسجد بوابات 

تقرر قبعاد الشابة راوية القوامي، عن  ااحتا شرطة   م41/0/4102
كما ،ددت توصدف الشابة  ،يو،ًا 15امسجد انصصى امبار،، ،دة 

،ا يسمى  لعرعها على ،ساعة ي امساوبدة" 4ヴ"سعاد عبددية 
 .ااحتا حامة م
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  اصتحام العشرات ،ن امستوطنن الدهود وامتمرفن ساحات
وزارة اخارجدة ا يسمى ببدنهم وفد م ،صصى امبار،امسجد ان
 .اإسراردلدة

اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار، ،ن   م40/0/4102
وأداء صلوات  ،باب امغاربة، وماولة صعودام قى صحن القبة

 .تلمودية انا،
ار،، ،ن اصتحام جموعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امب  م44/0/4102

باب امغاربة، حرسها عناصر ،ن الوحدات اخاصة ي شرطة 
 .ااحتا 

  تقرر قبعاد ثاث سددات وطفلة ،ن أاالي  ااحتا سلمات
 .مسة عشر يو،ًا،دة القدس عن امسجد انصصى امبار، 

اساء عن امسجد  ンي ،ركز القشلة  ااحتا قبعاد شرطة   م41/0/4102
بتهمة التصدي جموعات استدماادة  ،يو،ًا 15انصصى ،دة 

 .اصتحمت ساحات امسجد

 امزعوم استفتاء بن " جبل اهدال"نظمات ،ا يسمى م أجرت
ختلف انحزاب الدهودية، وذلك ي ماولة ،ن اذه امنظمات 

 ااحتا لتصريح موصف صهدواي ي يد ،ما،  لابتزاز انحزاب 
 .ارر الديندة ي باحاتهبدعوى قصا،ة الشع ،ي امسجد انصصى

عمت عددًا ،ن أاصار  ،ماعات ،ن امستوطنن امتمرفن  م42/0/4102
اهدال امزعوم، تقتحم امسجد انصصى امبار، ،ن ،نظمات جبل 

 .ااحتا وسط ماية شرطة  ،جهة باب امغاربة
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ماعات ،ن امستوطنن امتمرفن تقتحم امسجد انصصى ،ن   م49/0/4102
،شددة ،ن عناصر الوحدات اخاصة ي شرطة  حراسة ،امغاربة باب

 .ااحتا 

 امزعوم تعلن عن افتتاح ،ساق " اهدال"نظمات ،ا يسمى م
 ،وتارخه" اهدال" تعلدمي جديد لتعلدم النساء الدهوديات ،عا 

بناؤه على حساب امسجد  اوكدفدة ااستعداد للحظة الؤ يتم فده
 .انصصى

ماعات يهودية ،تمرفة تقتحم امسجد انصصى ،ن باب   م0/4/4102
 .ااحتا وسط ماية ،ن شرطة  ،امغاربة

يقرر اإفراج عن  ااحتا حامة صلح ،ا يسمى م صاعي  م4/4/4102
 511الصحافدة امقدسدة صابرين عبددات بافالة ،الدة صدمتها 

 .يو،ًا ン1بشرط قبعاداا عن امسجد انصصى ،دة ، شدال
 تعتقل السددة جهاد غزاوي بعد خروجها ،ن  ااحتا ت صوا

 .امسجد انصصى
ماعات يهودية ،تمرفة تقتحم امسجد انصصى ،ن باب   م0/4/4102

، وعمت اجموعة قى ااحتا وسط ماية ،ن شرطة  ،امغاربة
برفقة عدد  ،جااب امستوطنن امتمرفن صارد لواء شرطة القدس

 .،ن الضباط والشرطة
اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م2/4/4102

 .ااحتا وسط ماية ،ن شرطة  ،امبار، ،ن جهة باب امغاربة

  اعتقا  ثاث سددات ،ن امسجد انصصى امبار، عقب
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 .اصتحا،ه ،ن امستوطنن امتمرفن
ي ال ،دم  ي راتستمر ي عرصلة ،ش ااحتا سلمات   م6/4/4102

 .تعجدزية للحدلولة دون تنفدذاا ًاوتفر  شروط ،امسجد انصصى
حّو  عددًا ،ن امعا  والعقارات اإسا،دة التارخدة  ااحتا   م01/4/4102

، عمن ،نمقة حي باب "جسر أم البنات"العريقة ي ،نمقة 
، ًا غرب امسجد انصصى قى  51امغاربة، الواصعة على بعد  و 

الذين يرتادون ،نمقة  ،ا،ة للدهود والسداح انجاابّما،ات ع
 .ساحة الراق

  اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امتمرفن الدهود امسجد
،اثفة ،ن عناصر  ةحراس ،انصصى امبار، ،ن باب امغاربة

 .ااحتا الوحدات اخاصة بشرطة 
بالقرب  تنصب افتة تعريفدة ااحتا طواصم تابعة لبلدية   م04/4/4102

،ا  ، ملت أماء ان،اكن الؤ يشملها"اجلس"،ن باب الناظر 
باإشارة قى امسجد  ،امزعوم" بل اهدالج" يسمى لديهم

 .انصصى، وذلك باللغات العربدة والعرية واإجلدزية
امسدحدن اإجدلدن "ي تقرير للقناة الثاادة العرية حو    م00/4/4102

سواء ي  ،سلدط الضوء على ،دى دعمهم للادان، م ت"الصهاينة
على  امزعوم أو بناء ،ا يسمى باهدال ،تنفدذ ،شاريعه ااستدماادة

 .أاقا  امسجد انصصى امبار،
اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امتمرفن الدهود امسجد   م02/4/4102

،عززة و،شددة و،اثفة  ةحراس ،انصصى امبار، ،ن باب امغاربة
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 .ااحتا ،ن عناصر الوحدات اخاصة بشرطة 
اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امتمرفن الدهود امسجد   م01/4/4102

،عززة و،شددة و،اثفة  ى امبار، ،ن باب امغاربة، حراسةانصص
 .ااحتا ،ن عناصر الوحدات اخاصة بشرطة 

  تملق سراح  ااحتا شرطةン عن  قبعادانبشرط  ،سددات
 .يو،ًا 15جد انصصى ،دة امس

  على ،دة ثاثة أشهر بالسجن تصدر حامًا  ااحتا مامة
 بتهمة ،أحد حراس امسجد انصصى امبار، ،،هند قدريسالشاب 

 ".انصصىامسجد تعمدل عمل الشرطة اإسراردلدة ي "
،واطنن ،ن اخلدل والقدس  11تعتقل  ااحتا صوات   م07/4/4102

لدى خروجهم  ،بدنهم سددة ،قدسدة ،وسلفدتوبدت حم وجنن 
 .،ن امسجد انصصى امبار،

  15دة امواطنة امقدسدة سناء الرج، ، ااحتا قبعاد سلمات 
ن م اعتقاها ،ن أ،ام باب أبعد  ،يو،ًا عن امسجد انصصى امبار،

 .وخالفة أ،ر اإبعاد ،بتهمة التابر ،(اجلس) الناظر
ماعات ،ن امستوطنن امتمرفن الدهود امسجد  اصتحام  م02/4/4102

،عززة و،شددة و،اثفة  ةحراس ،انصصى امبار، ،ن باب امغاربة
 .ااحتا ،ن عناصر الوحدات اخاصة بشرطة 

  ي ودفعها بقوة  ،على سددة ااحتا اعتداء أحد أفراد شرطة
ن سعدًا ،نه لتأ، ،"،صمبة صرا وشاتدا"أثناء ،روراا جااب 

 .،رور امستوطنن امقتحمن للمسجد
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" ،غتسل توراتي"ترصد ،لدون دوار إصا،ة  ااحتا بلدية   م42/4/4102
 115 و "سدخدم الذي انصصى، و امسجد على جبل المور صبالة

 .عارات يهودية والعديد ،ن الب ر ااستدماادة القريبة

  قدسدات فور خروجهن ،ن  5تعتقل  ااحتا شرطة،
ة الصلح اإفراج مقاعي ما،ا يسمى بمسجد انصصى، فدما صرر ا

 .امبار، انصصىامسجد بشرط اإبعاد عن  ،عن سددتن

  ا يسمى ، مامستوطنن امتمرفناصتحام ماعات ،ن   
امسجد انصصى امبار، ،ن  "طاب وطالبات ،ن أجل اهدال"

اخاصة بشرطة ،شددة ،ن عناصر الوحدات  ةحراس ،باب امغاربة
 .ااحتا 

ماب ب"ا يسمى ، مامتمرفن اصتحام ماعات ،ن امستوطنن  م42/4/4102
امسجد انصصى امبار، ،ن باب " وطالبات ،ن أجل اهدال

،عززة ،ن عناصر الوحدات اخاصة بشرطة  ةحراس ،امغاربة
 .ااحتا 

دهود امسجد اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امتمرفن ال  م4/0/4102
،اثفة ،ن عناصر  ةحراس ،انصصى امبار، ،ن باب امغاربة

 .ااحتا الوحدات اخاصة بشرطة 

  ماعات يهودية تنضوي ي قطار ،نظمات اهدال امزعوم
الؤ  ،تدعو أاصاراا للمشاركة ي ااصتحا،ات الواسعة واماثفة

تقلددية  حتفااتإصا،ة ا ، امسجد انصصى امبار،ستقوداا قى
 .الدهودي فده" البوريم"عدد امساخر ا يسمى بخاصة م
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 تصدر صرارًا يلزم حاو،ة  ااحتا حامة صلح ،ا يسمى م
، بدف  تعويضات مبلغ اصف ،لدون شدال لناشط ااحتا 
 ،دةبسبب ،نعه ،ن اصتحام انصصى امبار، " يهودا غلدك"الدمن 
 .عا،ن

ستوطنن امتمرفن امسجد انصصى اصتحام ماعات ،ن ام  م0/0/4102
،شددة ،ن عناصر الوحدات حت ماية  ،امبار، ،ن باب امغاربة

 .ااحتا اخاصة بشرطة 
 اهدال"نظمات ،ا يسمى م ماعات يهودية تعمل ي قطار  م2/0/4102

تقتحم امسجد انصصى امبار، ،ن باب امغاربة وسط " امزعوم
 .تا ااحشرطة صوات ،ن حراسة 

امتمرفن امسجد الدهود اصتحام ماعات ،ن امستوطنن   م9/0/4102
،عززة و،شددة و،اثفة ،ن  ةانصصى امبار، ،ن باب امغاربة حراس

 .ااحتا عناصر الوحدات اخاصة بشرطة 

  أثناء ي تعتقل امقدسدة انادي احلوااي  ااحتا شرطة
 .باب السلسلة خروجها ،ن امسجد انصصى امبار،، عر

اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امتمرفن الدهود ساحات   م01/0/4102
 .ااحتا وسط حراسة ،عززة ،ن شرطة  ،امسجد انصصى امبار،

 ن عن ْد،رابَم تبعدأ ااحتا حامة صلح ،ا يسمى م
وفرعت علدهما التوصد   ،يو،ًا ン1امسجد انصصى امبار، ،دة 

، حدث وجهت هما آاف شدال 5بقدمة  على كفالة طرف ثالث
 ".التحريض على العنف والعنصرية"الندابة تهمة 
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، تضم عناصر اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امتمرفن الدهود  م00/0/4102
امزعوم، امسجد انصصى " ،نظمات جبل اهدال" ا يسمى بيم

،عززة ،ن عناصر الوحدات  ةحراس ،امبار، ،ن باب امغاربة
 .ااحتا اخاصة بشرطة 

  تعتدي على قحدى حارسات امسجد انصصى  ااحتا شرطة
 .ووجهت ها ألفاظًا بذيئة ،عند باب السلسلة بشال استفزازي

 تبعد مس ،رابمات عن  ااحتا حامة صلح ،ا يسمى م
وفرعت علدهن دف  كفالة  ،يو،ًا 15امسجد انصصى امبار، ،دة 

 .شخصدة

  من  امعلمة مجالس العلم بامسجد انصصى  ااحتا شرطة
امبار، زينة عمرو ،ن دخو  امسجد، وطلبوا ،نها ،راجعة ،ركز 

 .تاب  للشرطة صرب باب السلسلة

  عبط ،ستوطن يهودي ،تنار بهدئة سارح أجن، خا  صدا،ه
 .بأعما  غريبة ي ساحات امسجد انصصى

رارًا باعتبار أداء الصاة تصدر ص العلدا ااحتا مامة   م02/0/4102
لال وحق  ،التوراتدة ي باحات امسجد انصصى امبار، صااوادة

انصصى، وفقًا لنص يهودي أن يصلي وبشال عل  ي امسجد 
يعقوب "القرار، وبناء على اذا القرار صام احاخام امتمرف 

 انصصى امسجد داخل" صاة اما اةب"،ا يسمى بتنفدذ " حددمان
 .بشال عل  بار،ام

  عشرات ،ن امستوطنن امتمرفن بدنهم جموعة ،ن عناصر
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تقتحم امسجد انصصى " أ،ناء ،ن أجل اهدال"،ا يسمى بي
حراسة شرطدة ،شددة، وجولوا ي أ اء  ،امبار، ،ن باب امغاربة

 .،تفرصة ،نه

  تعتدي بشدة على طفلة ي امسجد انصصى  ااحتا صوات
 ".اه أكر"بسبب اتافها بالمات ( سنوات 11)مر تبلغ ،ن الع

  خلي سبدل ثاث صاصرات وسددة ،ن  ااحتا شرطة
 ،يو،ًا 15بشرط اإبعاد عن امسجد انصصى ،دة  ،القدس

آاف شدال لال واحدة  5والتوصد  على كفالة شخصدة صدمتها 
 .،نهن

صصى جد انامستوطنن امتمرفن امس اصتحام ماعات ،ن  م01/0/4102
 .ااحتا امبار، ،ن جهة باب امغاربة، وسط ماية شرطة 

عشرات امستوطنن امتمرفن يقتحمون امسجد انصصى   م07/0/4102
، حدث صاد ااحتا امبار، ،ن باب امغاربة، وسط ماية ،ن شرطة 

،وشده "ابن احاخام امتمرف " ديفدد فدغلن"اذا ااصتحام 
 ".فدغلن

  تعتدي بأسلوب امجي ووحشي على  احتا اشرطة
امصلن وحراس امسجد انصصى بعد أن حاو  احراس ماية 

فناهم  ،امصلن ،ن ااعتداء والضرب والسحب قى خارج امسجد
 .النصدب انكر ،ن اذه الضربات داخل امسجد انصصى امبار،

 ي الداخل " كابو " صرية ااعتداء على قحدى الفتدات ،ن
، وم ي أثناء تواجداا ي داخل امسجد انصصى امبار، ،احتل
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 .اقلها قى عدادة امسجد بعد أن فقدت وعدها وسقمت أرعًا

   يو،ًا  15،دة قبعاد امواطنة عبر بشر ،ن الداخل الفلسمد
 .عن امسجد انصصى امبار،

ثاثة  تصدر صرارًا بإبعاد ااحتا حامة صلح ،ا يسمى م  م02/0/4102
يو،ًا، بتهمة ااعتداء  21شبان عن امسجد انصصى امبار، ،دة 

 .وعرصلة عملهم ااحتا على عناصر 
عشرات امستوطنن امتمرفن يقتحمون امسجد انصصى   م09/0/4102

 .ااحتا امبار، ،ن باب امغاربة، وسط ماية ،ن شرطة 
مون امسجد انصصى عشرات امستوطنن امتمرفن يقتح  م44/0/4102

 .ااحتا امبار، ،ن باب امغاربة، وسط ماية ،ن شرطة 

  عناعتداء بعض امستوطنن على امرابمات امبعدات 
واستخدام  ،امسجد انصصى امبار، بساب اماء الساخن علدهن

 اإسراردلدة ااحتا ى ،ن أفراد شرطة الالمات النابدة على ،رأ
 .همو،سمع

  لثاث فلسمدندات ي ساحات  ااحتا قيقاف سلمات
خا  " بالنظام القدام باإخا " امسجد انصصى بداعي

 .نن للمسجداصتحا،ات امستوط
جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن يقتحمون امسجد انصصى   م40/0/4102

 .ااحتا امبار، ،ن باب امغاربة، وسط ماية ،ن شرطة 
ستوطنن امتمرفن جددون اصتحا،هم للمسجد جموعة ،ن ام  م42/0/4102

 .ااحتا انصصى امبار، ،ن باب امغاربة، وسط ماية ،ن شرطة 
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  صلى  ،يتماو  على الن، ممد ااحتا أحد عناصر شرطة
ي امسجد انصصى امبار،، ي حركة ،نه استفزاز   ،اه علده وسلم

 .حراس امسجد انصصى
ن امستوطنن امتمرفن يقتحمون امسجد انصصى جموعة ،  م42/0/4102

 .ااحتا امبار، ،ن باب امغاربة، وسط ماية ،ن شرطة 
جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن يقتحمون امسجد انصصى   م49/0/4102

 .ااحتا امبار، ،ن باب امغاربة، وسط ماية ،ن شرطة 
عها اإعا،دة و،واص  ى ،واصتنشر عل امزعوم،نظمات اهدال   م0/2/4102

للمشاركة ي  ،جتماعي قعااات جمهور امستوطننالتواصل اا
وصاة عدد الفصح العري ي امسجد  ،أداء شعارر تلمودية

 .انصصى امبار،
 ااحتا اصتحام جموعات ،ن امستوطنن وجندات ي جدش   م4/2/4102

 ةحراس ،ن باب امغاربةبلباسهن العساري امسجد انصصى امبار، ،
 .شرطدة ،عززة و،شددة

 حامة الصلح اإسراردلدة فر  احبس امنزلي ،ا يسمى م صررت
أشخا  ،قدسدن، وقبعادام عن امسجد انصصى امبار، ،دة  5على 
ン1 يو،ًا. 

  تبدأ العمل بتسدر حافلة على شال صمار  ااحتا بلدية
 ،ب اخلدل ،رورًا بالبلدة القدمةبعجات لنقل اإسراردلدن ،ن صبالة با

 .وصوًا قى حارط الراق باجهة الغربدة ،ن امسجد انصصى
اصتحام جموعات ،ن امستوطنن الدهود امسجد انصصى   م2/2/4102



  Γ1 

تزا،نًا ،  الدوم انو  لعدد الفصح  ،امبار، ،ن باب امغاربة
 ".السداحة اخارجي"راا،ج بحت ،ا يسمى  ،العري

اصتحام جموعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،   م1/2/4102
،شددة ،ن عناصر الوحدات اخاصة استجابة للدعوات  حراسة

الفصح "الؤ أطلقت إصا،ة فعالدات واحتفاات خاصة بعدد 
 .انصصى امبار، داخل امسجد" الدهودي

سجد انصصى اصتحام عشرات ،ن امستوطنن امتمرفن ام  م7/2/4102
،  ،رافقة أفراد ،ن  ،امبار، على ثاث دفعات ،ن باب امغاربة

 .الشرطة والقوات اخاصة

  الشرطة اإسراردلدة تبعد حارس امسجد انصصى فادي عدسى
يو،ًا، وكان صد أبعد سابقًا ،دة عام  15الرج، عن امسجد ،دة 

 .و،رة أخرى ،دة شهر ،عن امسجد
شرات ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى اصتحام الع  م2/2/4102

، ،ن جهة باب "عدد الفصح العريب"،ا يسمى  امبار، مناسبة
 .ااحتا وسط ماية شرطة  ،امغاربة

  أثناء تواجداا ي ي اعتقا  سددة شرطة ااحتا  ماولة
 .وصا،وا بتوجده الشتارم ها ودفعها امبار،، انصصى امسجد ساحات

 امسجد اإسراردلدة تعتدي باهراوات على حراس القوات 
،ا أدى قى قصابة احارس مزة النبالي برعو   ،امبار، انصصى

 .ي رأسه وكتفه، واحارس حسام ،ر،ش خدوش ي رصبته

 سعى ي" ارتاف ،نظمات ،ن أجل اهدال" سمى بي ،ا ي
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امبار، رمدًا قى حويل ،صلى امدرسة التنازية ي امسجد انصصى 
م قى 1Γ2Γعام  ااحتا قى كندس يهودي، بعد،ا حّولته سلمات 

 ".حرس احدود"،ركز عساري لقوات 
اصتحام عشرات ،ن امستوطنن امتز،تن امسجد انصصى   م9/2/4102

 .امبار، ي الدوم انخر ،ن عدد الفصح الدهودي
صصى امبار، ،ن اصتحام جموعات ،ن امستوطنن امسجد ان  م04/2/4102

 .شرطدة ،عززة حراسةجهة باب امغاربة 

  اعتداء أحد امستوطنن على عدد ،ن النساء امبعدات عن
 ،، والاتي يعتصمن بالقرب ،ن باب السلسلة"انصصىامسجد "

ودف  أحدام اسخة ،ن القرآن الاريم بدده، وشتم النساء 
 .بعبارات سدئة

ستوطنن امتز،تن امسجد انصصى اصتحام جموعة ،ن ام  م00/2/4102
امبار، ،ن جهة باب امغاربة، وسط ماية ،شددة ،ن شرطة 

 .ااحتا 
" أوري أرردل" ااحتا وزير اإساان ي حاو،ة ،ا يسمى ب  م02/2/4102

بعث برسالة عاجلة قى رردس الوزراء ي حاو،ته، طالبه فدها 
ل فوري، حجة أن بإيقاف أعما  ال ،دم داخل صبة الصخرة بشا

 .امزعوم كما وصف" اهدال"انعما  ،ن شأاها أن تتلف آثار 
تبعد الشدخ مر العلمي عن امسجد  ااحتا شرطة   م02/2/4102

خمورته على امسجد "شهور بدعوى  ンانصصى امبار، ،دة 
 ."وامستوطنن والشرطة
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حركات مدندة ،سرة حاشدة للمستوطنن تضم ،دارس ديندة و  م09/2/4102
و،نظمات استدماادة وسط حراسة ،اثفة ،ن صبل الشرطة وحرس 

الشهرية على أبواب " انبواب"احدود، حسب ،ا مواا ،سرة 
، واتفوا اتافات "اإسراردلدة"امسجد انصصى، رافعن انعام 
 .عنصرية داعن لبناء اهدال امزعوم

 جد انصصى اصتحام عشرات ،ن امستوطنن امتمرفن امس
وسط حراسة  ،امبار، على شال جموعات ،ن جهة باب امغاربة

 .ااحتا ،شددة ،ن شرطة 
،سرات استدماادة استفزازية ااملقت ،ن البلدة القدمة   م40/2/4102

حزاب استدماادة وأعضاء حركات ديندة يهودية ، عمت أللقدس
بار،، تدعو ،ن حارط الراق قى أبواب امسجد انصصى ام ،،تز،تة

 .وقصا،ة صلوات تلمودية فده ،انصصى امسجد اصتحام

  تقرر قبعاد حارس امسجد انصصى امبار،  ااحتا سلمات
مزة خلف ،ن ساان القدس القدمة ،دة عشرة أيام عن امسجد 

 .يو،ًا ン1و،سنن ،دة  ،انصصى
صصى اصتحام عشرات ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد ان  م44/2/4102

وسط حراسة ،شددة ،ن شرطة  ،امبار،، ،ن جهة باب امغاربة
 .ااحتا 

  الشاب عمر عودة ،ن صلنسوة ،ن  ااحتا اعتقا  صوات
بدت "واصتادته مركز شرطة  ،باحات امسجد انصصى امبار،

 .حتا  ي البلدة القدمة ،ن القدس احتلةالتاب  لا "قلدااو
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 ،صصى ،ن صبل ،ستوطنن ،تمرفنامسجد ان ماولة اصتحام  م40/2/4102
ولان حا  امئات ،ن امصلن ي ساحات امسجد دون ذلك، حدث 

ن خا  ااصتحام برف  العلم وكان خشى أن يقوم امستوطن
بعدد استقا  "اإسراردلي ي ساحات امسجد مناسبة ،ا يسمى 

 ".سراردلق

  عن الدرج ي حفر افق ي ،نمقة شرعت  ااحتا سلمات
وسط بلدة عن سلوان، أسفل البدوت امقدسدة، ويتجه ماًا  و 

 .امسجد انصصى
اصتحام عشرات ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م42/2/4102

وسط حراسة  ،امبار، على شال جموعات ،ن جهة باب امغاربة
 .ااحتا ،شددة ،ن شرطة 

شبان ،ن الداخل  ンقبعاد  تصرر ااحتا مامة صلح   م42/2/4102
 تفرع، وأيام 11الفلسمد  عن امسجد انصصى امبار، ،دة 

 .شدال 511على كل واحد ،نهم غرا،ة ،الدة صدمتها 

 ン  اساء ،ن الداخل الفلسمد  ينتظرن ماكمتهن ،ن صبل
أثناء خروجهن ،ن امسجد  ي بعد أن م اعتقاهن ااحتا صوات 

 .عاء التابرانصصى امبار، باد
تبعد المفلة امقدسدة اديل الرج، ابنة  ااحتا شرطة   م41/2/4102

 .العشر سنوات عن امسجد انصصى امبار، دون سبب
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار، ،ن   م47/2/4102

 .وسط حراسة ،شددة ،ن الشرطة والقوات اخاصة ،باب امغاربة
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 راردلدة ي القدس تصادق على ،سرة ينظمها الشرطة اإس
، ي "التدار الصهدواي الدي  امتمرف"،ستوطنون ،ن أتباع 

،رورًا باحي اإسا،ي ومدط امسجد انصصى  ،البلدة القدمة
 .ي عملدة استفزاز جديدة ،امبار،

  أرب  سددات ،ن امسجد  اعتقلتالشرطة اإسراردلدة
 ".القشلة"هن قى ،ركز انصصى امبار،، واصتادت

واصل ،ستوطنون ،تمرفون اصتحا،اتهم للمسجد انصصى   م01/2/4102
 ةوحراس ،مجموعات صغرة و،تتالدة ،امبار، ،ن باب امغاربة

 .،شددة ،ن الشرطة اخاصة

  تبعد الشاب امقدسي ممد الشل، عن  ااحتا سلمات
 .أشهر 2امسجد انصصى امبار، ،دة 

اصتحا،ات واسعة ،ن صبل جموعات يهودية ،تمرفة مساادة   م4/2/4102
 .صوات الشرطة اإسراردلدة للمسجد انصصى امبار،

منظمة  ا يسمىم جموعة ،ن امستوطنن وعناصر ماصتحا  م0/2/4102
الدهودية امتمرفة امسجد انصصى امبار، " طاب نجل اهدال"

اصر الوحدات اخاصة ي ،عززة ،ن عن ةحراس ،،ن باب امغاربة
 .ااحتا شرطة 

اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م2/2/4102
 .طة اإسراردلدةوسط ماية ،ن الشر ،باب امغاربة امبار، ،ن

 تصدر أ،رًا صضاردًا بالسماح  ااحتا حامة ،ا يسمى م
امسجد  بالعودة قى اصتحام" يهودا غلدك"للحاخام امتمرف 
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 انصصى، حدث اش طت علده احامة دخو  امسجد انصصى
وعدم قدخا  أي كا،را أو جهاز  ،،رة واحدة ي الشهر امبار،

 .لا وايق

  تعتقل  ااحتا شرطةン  سلمات ي صحن صبة الصخرة ي،
عتقا  بعد ااعتداء علدهن، وجاء اا ،ار،امسجد انصصى امب

 ".اه أكر وترديد اإخا  بالنظام" بدعوى 
،صلدات امسجد انصصى  ااحتا اصتحام عناصر ،ن أ،ن   م1/2/4102

برفقة أحد عباط  ،امسقوفة، وأجروا جولة استاشافدة فدها
الشرطة، ي الوصت الذي اصتحمت فده جموعات ،ن امستوطنن 

وكل  ،وامستوطنات امسجد ،ن باب امغاربة على دفعات ،نظمة
قها دلدل ،ن اجدش والشرطة والقوات اخاصة جموعة يراف

 .احاخا،دة ي حارط الراق
صى مستوطنن امتمرفن امسجد انصاصتحام جموعة ،ن ا  م00/2/4102

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،امبار،
اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م04/2/4102

وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،امغاربة امبار، ،ن جهة باب
 .ااحتا 

اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م02/2/4102
وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،امبار، ،ن جهة باب امغاربة

 .ااحتا 
 ااحتا عشرات ،ن امستوطنن امتمرفن برفقة شرطة   م07/2/4102
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ي أ اء  اامبار، ،ن باب امغاربة، وجولوامسجد انصصى  اصتحموا
 .،تفرصة ،نه

اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م02/2/4102
وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،امبار، ،ن جهة باب امغاربة

 .ااحتا 

  على أحد ،وظفي داررة  ااحتا اعتداء عناصر ،ن شرطة
 انصصىامسجد ند باب الرمة ي ع" ممد أبو صمدش"انوصاف 

بعد أن اع   على شتم عنصر ،ن الشرطة امرابمات  ،امبار،
 .بالمات بذيئة وغر أخاصدة

  على ،سن فلسمد  ي امسجد  ااحتا اعتداء شرطة
 .أثناء اصتحام امستوطنن لهي انصصى 

الضرب  وعناصر ،ن الشرطة اإسراردلدة باعتداء ،ستوطنن  م09/2/4102
،ا أدى قى قصابة عدد ،نهم  ،على حراس ي امسجد انصصى

 .بدنهم واحد ي عدنه ،جروح
اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م40/2/4102

امبار، ،ن جهة باب امغاربة، وسط ماية ،عززة ،ن شرطة 
 .ااحتا 

" حج"تدعو قى ،ا أمته  "اهدال امزعوم" ،ا يسمى منظمة  م40/2/4102
عدد ،ا يسمى ب واصتحام ماعي للمسجد انصصى امبار، مناسبة

وطالبت اذه امنظمات " ازو  التوراة"العري أو " شفوعوت"
صتحا،ات، واخاذ قجراءات ،شددة عد تأ،ن ااب ااحتا صوات 
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 .صتحا،اتانصصى حا  تصديهم هذه ااامسجد امصلن ي 
 وطلبة حلقات العلم ماولة ماعات يهودية نقحباط امصل  م42/2/4102

" حج"اجتداح أو تنفدذ ،ا يشبه مرفة و،نظمات اهدال امزعوم، ،ت
إصا،ة طقوس وشعارر تلمودية  ،امبار، صصىماعي للمسجد ان

 .فده
امبار، ،ن انصصى عشرات ،ن امستوطنن يقتحمون امسجد   م42/2/4102

 ،الدهودي" ازو  التوراة"عدد ،ا يسمى بناسبة باب امغاربة، م
 .ااحتا وذلك حماية شرطة 

  تعتدي على امسنن احاج أبو علي شواانة،  ااحتا شرطة
واحاج أبو بار الشدمي صبل اعتقاهما ،ن امسجد انصصى ،ن 

وممد  ،جهة باب السلسلة، كما اعتقلت الشابن صصي داديس
، ي حن اعتقلت الشاب اظام أبو هاساف ،ن البوابة ،اهشلمون

 .ر،وز صرب باب انسباط ي امسجد انصصى
اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م41/2/4102

،شددة ،ن عناصر الوحدات  ةامبار، ،ن باب امغاربة، حراس
 .ااحتا اخاصة بشرطة 

 قبعاد  صررت ي القدس ااحتا حامة صلح ،ا يسمى م
أربعة شبان ،قدسدن عن امسجد انصصى امبار، ،دة أسبوعن، 

 .يو،ًا ،ن اإبعاد Γ1بدنما فرعت على آخر 
اهدال "الاشف عن تفاصدل جديدة ،تعلقة مشروع   م47/2/4102

، واو أعخم ،شروع تهويدي سدقام "،ركز كددم -التوراتي
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 .بالقرب ،ن امسجد انصصى
بإصا،ة جسر خش، ي ،نمقة شرعت  حتا ااسلمات   م42/2/4102

يوصل بن ساحة حارط الراق وباب امغاربة، أحد أبواب  ،الراق
 .امسجد انصصى امبار، الغربدة

 ،ن امستوطنن امتمرفن وعناصر أ،ن اصتحام ماعات  م00/2/4102
 .قسراردلدة امسجد انصصى امبار، ،ن جهة باب امغاربة

 يصدر صرارًا للمرة  ااحتا خلدة ي جدش صارد اجبهة الدا
الثاادة من  الشدخ كما  خمدب، اارب رردس احركة اإسا،دة ي 
الداخل الفلسمد  ،ن دخو  امسجد انصصى امبار، ،دة ستة 

 .أشهر
اصتحام جموعات ،ن امستوطنن الدهود امسجد انصصى   م0/1/4102

 .اخاصة ااحتا ة ،ن شرطة ،شدد حراسةامبار، ،ن باب امغاربة 
باب "تنصب كا،رتي ،راصبة على ،دخل  ااحتا سلمات   م0/1/4102

ات امصلن ي امسجد انصصى امبار، بهدف رصد حرك" اممهرة
 .تهاو،تابع والوافدين قى امسجد

اصتحام ماعات ،ن امتمرفن الدهود امسجد انصصى امبار،   م7/1/4102
 .مغاربة حماية ،عززة ،ن الشرطة اإسراردلدة،ن جهة باب ا

 ااحتا اصتحام العشرات ،ن امستوطنن وعناصر خابرات   م2/1/4102
وصا،وا جولة ي أرجاء  ،امسجد انصصى امبار، ،ن باب امغاربة

 نملت امصلى امروااي، ي حن رافقت امقتحم ،ختلفة ،نه
 .لقوات اخاصةحراسة أ،ندة ،شددة ،ن الشرطة وا
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ساحات امسجد  ااحتا اصتحام جموعة ،ن عناصر شرطة   م9/1/4102
وافذت جولة استاشافدة ي اجا،  القبلي  ،انصصى امبار،

وبلباس ،داي  ااحتا بامسجد، كما أن جموعة أخرى ،ن شرطة 
،ن جموعة  ،  اصتحا،ه تزا،نًا ،اصتحمت انصصى ،ن باب امغاربة

 .نن الدهود،ن امستوط
 امسجد انصصى امبار، ناصتحام جنود وجندات و،ستوطن  م02/1/4102

وصا،وا جولة  ،،ن باب امغاربة ااحتا حراسة ،شددة ،ن شرطة 
 .ي أ اء ،تفرصة ،نه

اصتحام عشرات ،ن امستوطنن واجنود امسجد انصصى   م01/1/4102
 .امبار،، ،ن جهة باب امغاربة

 قماع التشادلة عن اخلدة ي الاندست تاشف جنة الد
اجديدة فدها على لغة تصاعدية خمرة ،ش كة فدما يتعلق 

 .واصتحا،ات الدهود له ،بامسجد انصصى امبار،
اصتحام عشرات ،ن امستوطنن واجنود امسجد انصصى   م 07/1/4102

 .امبار،، ،ن جهة باب امغاربة
،ن امستوطنن الدهود امسجد انصصى  اصتحام جموعات  م02/1/4102

 ااحتا ،شددة ،ن شرطة  ةحراس ،امبار، ،ن باب امغاربة
 .اخاصة

اصتحام عشرات ،ن امستوطنن الدهود امتز،تن امسجد   م44/1/4102
وصا،وا جوات استفزازية ي  ،انصصى امبار، ،ن جهة باب امغاربة

 .أرجاء ختلفة ،نه
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  أثناء ي تعتقل ست اساء ،قدسدات  ااحتا شرطة
على خلفدة التصدي  ،خروجهن ،ن أبواب امسجد انصصى امبار،
 .اصتحام امستوطنن امسجد حراسة الشرطة

صل توسد  احفريات العمدقة أسفل توا ااحتا سلمات   م40/1/4102
ساسات امسجد انصصى، وبالذات أسفل باب امغاربة باجاه أ

ى طو  امنمقة أسفل حارط الراق، وتظهر احفريات وعل ،الشما 
انصصى امسجد احجارة العماصة الؤ شالت جزءًا ،ن أساسات 

امستوى الصخري ي بعض امواص ، ومتد احفريات على طو  
 .ًا،  151

اصتحام عشرات ،ن الدهود امتز،تن وعباط ،تقاعدين   م42/1/4102
ب امغاربة وسط حراسة ،شددة ،ن امسجد انصصى امبار، ،ن با

 .الشرطة والقوات اخاصة

  طاصم " أراون سدجا "اصتحام الصحفي الصهدواي  ،
جو  ي امنمقة حدث  ،تلفزيواي امسجد انصصى ،ن باب امغاربة

 .الشرصدة اجنوبدة والشمالدة
اصتحام عشرات ،ن الدهود امتز،تن وعباط ،تقاعدين   م42/1/4102

وسط حراسة ،شددة ،ن  ،صصى امبار، ،ن باب امغاربةامسجد ان
 .الشرطة والقوات اخاصة

  قدسدات ،ن امسجد انصصى  2 ااحتا اعتقا  شرطة،
 .امبار،

  ن باب امغاربة تب  جسرًا خشبدًا جديدًا ااحتا سلمات،، 



  111 

لتسهدل اصتحام امسجد انصصى ،ن صبل امتمرفن الدهود، وصد 
تسهدل دخو  امقتحمن لدلتئم ،  اجسر القديم، تبن أاه ب  ل

بأعداد كبرة ،ن ،دخل الفحص ان،  قى اجسر  و باب 
 .امغاربة

 تقلمن  امئات ،ن امواطنن الذين  ااحتا سلمات   م41/1/4102
ستن عا،ًا ،ن زيارة ،دينة القدس والصاة ي  عنأعمارام 

صلن ،ن ام ااحتا لمات امسجد انصصى امبار،، كما حر،ت س
  .انصصىامسجد ،ن الصاة ي احافظات اجنوبدة 

اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن للمسجد انصصى   م42/1/4102
،عززة ،ن  ةوحراس ،،ن باب امغاربة ،امبار، عر جموعات صغرة

 .اخاصة ااحتا شرطة 

  ث اساء عن امسجد بإبعاد ثا تصدر صرارًا ااحتا شرطة
 .انصصى امبار،

  للصاة ي  اجاء نو،واطنة أرداد ًاشابتعتقل  ااحتا صوات
 .امسجد انصصى امبار،

 يهود لساحات امسجد انصصى امبار، ،ن اصتحام ،ستوطنن  م49/1/4102
 .وسط حراسة شرطدة ،شددة ،جهة باب امغاربة

  فة الغربدة بداعي تعتقل شابًا ،ن ساان الض ااحتا شرطة
 .قلقاء أحذية وحجارة على ،قتحمن يهود للمسجد انصصى

ات عر جموع ،اصتحام امستوطنن امتمرفن للمسجد انصصى امبار،  م01/1/4102
 .اخاصة ااحتا ،شددة ،ن شرطة  وحراسة ،صغرة ،ن باب امغاربة
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 ،داما واصتدا ،اعتقا  شابن ،ن ساحات امسجد انصصى امبار
 .ي باب السلسلة بالقدس القدمة" قلدااو"قى ،ركز شرطة 

 ي  عتداء على قحدى النساء امرابمات اانماولة امستوطن
 .أثناء تصديهن لاصتحا،ات

مسجد انصصى امبار، عر اصتحام امستوطنن امتمرفن ا  م0/7/4102
  ااحتاشرطة  ةوحراس ،جموعات صغرة ،ن باب امغاربة

 .اخاصة

  امعلمتن مجالس العلم ي امسجد  تبعدأ ااحتا سلمات
 ン1عن امسجد ،دة  ،وخدجة خويص ،انصصى، انادي احلوااي

 .  يو،ًا بعد اعتقاهما ،ن امسجد انصصى
صدودًا على وصو  الفلسمدندن ،ن  تفرع ااحتا شرطة   م0/7/4102

ر، نداء صاة اجمعة الضفة الغربدة قى امسجد انصصى امبا
 .الثالثة ،ن شهر ر،ضان

امرابمون ام جموعة : "(يهودا غلدك)ليي تصريح   م2/7/4102
ي امسجد  تأشخا  يأتون خصدصًا ،ن أجل افتعا  امشاا

 ".انصصى
تعلن قغاق امسجد انصصى امبار، ،ن جهة  ااحتا شرطة   م2/7/4102

، باكات بن امستوطنن وامصلنمن  حدوث أي اشت ،باب امغاربة
 .على حد تعبرام

اصتحام امستوطنن امتمرفن للمسجد انصصى امبار، عر   م1/7/4102
،شددة ،ن شرطة  وحراسة ،ات صغرة ،ن باب امغاربةجموع
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 .اخاصة ااحتا 
طالبت ،ن خا  ،ذكرة امزعوم " اهدال" ،نظمات وماعات  م2/7/4102

بندا،ن اتندااو،  ااحتا ا لرردس وزراء حاو،ة رفعته رمدة
 42اعتبارًا ،ن  ،بإغاق امسجد انصصى امبار، ي وجه امسلمن

 ".راب اهدالخ"الشهر، ي ذكرى ،ا يسمى 
" المابدة الصهدوادة" "قم ترتسو"ي استفتاء أجرته ،نظمة   م9/7/4102

لدة فر  ،ن طلبة اجا،عات والالدات اإسرارد% 2ンتأيدد 
ي حن عار   ،السدادة اإسراردلدة على امسجد انصصى امبار،

 .كما أيدوا احفاظ على يهودية الدولة. ذلك% 44
تفر  صدودًا على دخو  امصلن قى امسجد  ااحتا شرطة   م01/7/4102

،ن الضفة الاتي تقل أعماران انصصى امبار،، وحر،ت النساء 
  قى و،ن الدخ ،عا،ًا 51لي جا  دون أوالر ،عا،ًا ン1عن ألي 

 .انصصىامسجد القدس والوصو  قى 
تفر  صدودًا على دخو  امصلن قى امسجد  ااحتا شرطة   م00/7/4102

 .انصصى امبار، إحداء لدلة القدر
أظهرت صور وثقها ،ركز فلسمد  ،تخصص بش ون امسجد   م07/7/4102

أسفل حدود امسجد انصصى ،ن  انصصى والقدس حفريات يهودية
، و،ساره نصصىلمسجد ااجهة الغربدة، صرب حدود النفق الغربي ل

واحجارة التارخدة اإسا،دة  ،حدث القناطر وانروصة وانعمدة العماصة
 ،امتنوعة، الؤ شالت أماطًا ،ن العمارة اإسا،دة ،نذ الف ة ان،وية

 .ةثم العثمااد ،و،رورًا بامملوكدة
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امسجد انصصى امبار، ،ن باب  اصتحمت ااحتا  صوات  م41/7/4102
أغلقته لنحو أسبوعن أ،ام امقتحمن، واشرت ، بعد أن امغاربة

،ستوطنًا  ヴΑلتوفر احماية لي  ؛صواتها وعناصر اساردة ي امسجد
 .اصتحموا امسجد صباحًا

انصصى امبار، عر  اصتحام امستوطنن امتمرفن للمسجد  م 40/7/4102
،شددة ،ن شرطة ة وحراس ،جموعات صغرة ،ن باب امغاربة

انصصى للدهود امسجد بإعادة فتح  احتفاًا وذلكاخاصة،  ااحتا 
 .ااحتا ،ن صبل سلمات 

اصتحام امستوطنن امتمرفن للمسجد انصصى امبار، عر   م44/7/4102
،عززة ،ن شرطة  وحراسة ،ات صغرة ،ن باب امغاربةجموع

اخاصة ،  ،رافقة صوة اساردة عسارية كبرة ،ن صوات  ااحتا 
 .ااحتا 

  أبواب  على أحدفتى و،سنًا  تعتقلا ااحتا سلمات
 .صى امبار،امسجد انص

  تبعد السددة سناء الرج، عن امسجد  ااحتا سلمات
 .يو،ًا ヴ5انصصى ،دة 

قجراءاتها حق الوافدين قى امسجد  تشدد ااحتا شرطة   م40/7/4102
 .انصصى امبار،، واحتجزت غالبدة البماصات الشخصدة للداخلن

  اصتحام امستوطنن امتمرفن للمسجد انصصى امبار، عر
،عززة ،ن شرطة  ةوحراس ،جموعات صغرة ،ن باب امغاربة

 .اخاصة ااحتا 
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  أاوار أبو ادوان عن  تقضي بإبعاد امقدسدة ااحتا مامة
 .أشهرامسجد انصصى امبار، ،دة أربعة 

ماولة ،ستوطن اصتحام امسجد انصصى امبار، ،ن باب   م42/7/4102
 .لوا يقظة أحد امواطنن الؤ حالت دون ذلك ،القماان

وطقوسًا تلمودية أ،ام عدد  شعارر أدواموعة ،ن امستوطنن ج  م42/7/4102
نظمات ،ا تسمى مجد انصصى، عشدة تهديدات ،ن بوابات امس

باصتحا،ات واسعة للمسجد ي ذكرى ،ا يسمى  امزعوم "اهدال"
 ".راب اهدالخ"

اصتحام امستوطنن امتمرفن للمسجد انصصى امبار، عر   م41/7/4102
 ااحتا شرطة ة وحراس ،جموعات صغرة ،ن باب امغاربة

ير اإساان اإسراردلي أوري أريئدل، صتحام وزوترأس اا ،اخاصة
امرابمن بالقنابل الصوتدة وانعرة  ااحتا اامت صوات حدث 

 .امماطدة
اصتحام امستوطنن امتمرفن للمسجد انصصى امبار، عر   م47/7/4102

 ااحتا شرطة  حت ماية ،جموعات صغرة ،ن باب امغاربة
 .اخاصة

ستوطنن امتمرفن للمسجد انصصى امبار، عر جموعات اصتحام ام  م42/7/4102
 .اخاصة ااحتا ،عززة ،ن شرطة  ةوحراس ،صغرة ،ن باب امغاربة

صى واي ترتدي يهودية حاو  اصتحام امسجد انص،ستوطنة   م49/7/4102
 (.الفستان انبدض)زي زفافها 

  كغلد"اصتحام جموعة ،ن امستوطنن بدنهم ابن احاخام" 
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حاو  أداء طقوس ديندة داخل  امسجد انصصى امبار،، وصد
 .امسجد

تواصل اصتحا،ات امستوطنن الدهود للمسجد انصصى   م01/7/4102
امبار، ،ن جهة باب امغاربة، واعتدت الشرطة اإسراردلدة على 

 .أثناء اصتحام اجموعة الثاادة للمسجدي النساء وحراس امسجد 
  دخو  أطفا  امخدمات الصدفدة قى  ت،نع ااحتا صوات

، حجة عرصلتهم بار،، للدوم الثااي على التواليامسجد انصصى ام
 .زيارات امستوطنن

تشدد قجراءاتها على دخو  امسجد انصصى  ااحتا شرطة   م00/7/4102
 .امصلن الوافدين قى امسجد ،ن أداء الصاة تو،نع ،امبار،

 الشابا، ااحتا رردس جهاز خابرات ،ا يسمى بحام اصت  م4/2/4102
 ةصصى امبار، ،ن باب امغاربة حراسامسجد ان "يورام كوان"

 .،عززة ،ن عناصر الوحدات اخاصة
اصتحام امستوطنن امتمرفن للمسجد انصصى امبار، عر   م0/2/4102

،شددة ،ن شرطة  ةوحراس ،جموعات صغرة ،ن باب امغاربة
 .اخاصة ااحتا 

اصتحام جموعة ،ن امستوطنن الدهود امسجد انصصى امبار،   م2/2/4102
 .،ن باب امغاربة

  حارس امسجد انصصى فادي بار  تعتقلا ااحتا صوات
،ن داخل امسجد  ،وشابًا ثالثًا و،دير امخموطات رعوان عمر

 .انصصى
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   بمات وانطفا  على امصّلن وامرا اعتدت ااحتا شرطة
وحراس امسجد انصصى الذين تصدوا مستوطن رف  علم 

 .بصورة استفزازية وردد عبارات عنصرية ،ي امسجد ااحتا 
اصتحام عصابات امستوطنن امسجد انصصى امبار،   م1/2/4102

ترافقها صوة ،عززة  ،مجموعات صغرة و،تتالدة ،ن باب امغاربة
 .ااحتا صة بشرطة ،ن عناصر الوحدات اخا

  تصدر صرارًا بإبعاد الشاب مدل العباسي ااحتا مامة ン5 
 .يو،ًا 15صصى ،دة امسجد ان عا،ًا، ،ن ساان سلوان عن

امسجد  اصتحموات امستوطنن الدهود والصهاينة اعشر  م9/2/4102
" نظمات اهدالم"،ا يسمى ، بقدادة اشماء انصصى امبار،

 .امزعوم

  اللمسات انخرة مخمط شا،ل  وععت ااحتا سلمات
الواص   ،استاما  تهويد حي الشرف ي البلدة القدمة ي القدس

 ".احي الدهوديب"الذي يسمده الدهود  ،انصصى امسجد غرب
اصتحام جموعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن   م01/2/4102

اصر الوحدات اخاصة ي باب امغاربة، حت حراسة ،شددة ،ن عن
 .ااحتا شرطة 

  باهراوات وصنابل الغاز على عدد  اعتدت ااحتا صوات
كبر ،ن أطفا  امخدمات الصدفدة امقدسدة، وحراس امسجد 

اات اختناق ورعو ، صرب باب حقى قصابتهم  ،ا أدى ،انصصى
 .انسباط أحد أبواب امسجد
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 هموتهام اتفلسمدندأطفاًا واساء تاحق  ااحتا شرطة   م00/2/4102
اصتحا،ات  تهمرصلحجة ع ،صصى امبار،على بوابات امسجد ان

 .امستوطنن للمسجد

 صصى امبار، ،ن نن يهود و،تز،تن امسجد اناصتحام ،ستوط
 .باب امغاربة

اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار، ،ن   م04/2/4102
 .ااحتا حت حراسة ،عززة ،ن شرطة  ،بةجهة باب امغار

  جدد اعتداءاا على النساء ي مدط امسجد  ااحتا شرطة
انصصى، ي وصت كشفت فده الشرطة اإسراردلدة عن صارمة 

 .فلسمدندة من  دخوهن قى امسجد 41أعدتها بأماء 

  برفقة ،ستوطنن على شاب فلسمد   تعتدا ااحتا شرطة
احتجاجًا على تصرفات الشرطة  ،"اه أكر"لتابر ردد صدحات ا

 .اعتقالهصبل 

  أثناء دخوله  ي تعتقل الشاب تا،ر شاعمة ااحتا شرطة
يو،ًا عن امسجد  21،رًا بإبعاد ،رابمة أنصصى، وتصدر امسجد ا

وآدم مدي  ،انصصى، وصرارًا آخر بإبعاد الشابن ،صمفى الصداد
 .يو،ًا ヴ5صصى امبار، ،دة أبو ار،دلة عن امسجد ان

يسراردل "  برراسة احاخام امتمرفناصتحام امستوطن  م00/2/4102
امسجد انصصى امبار، ،ن باب امغاربة، وسط حراسة  "آراردل

 .ااحتا ،شددة ،ن شرطة 
، ااحتا التابعة حاو،ة " سلمات المبدعة"،ا تسمى بي   م01/2/4102
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عود لوصف عارلؤ اناصاري تض  يداا على صمعة أر  ت
اماصقة لسور  ،واحسد  امقدسدتن محاذاة ،قرة باب الرمة

 .امسجد انصصى امبار،
اصتحام عصابات امستوطنن امسجد انصصى امبار، ،ن جهة   م09/2/4102

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  الرج، ،ن ،نمقة باب تعتقل السبعد  طا   ااحتا صوات
امفضدة قى امسجد انصصى، واصتادته على الفور قى  ،السلسلة

 .ي القدس القدمة" القشلة"،ركز التوصدف والتحقدق 

  دخو  أطفا  امخدمات الصدفدة  عرصلت ااحتا صوات
سواتر حديدية  تععوو ،امقدسدة  قى امسجد انصصى امبار،

 .منعهم ،ن الدخو 

  ثاث فتدات ،قدسدات فور  اعتقلت احتا اصوات
واصتادتهن قى ،ركز تاب  لشرطة  ،خروجهن ،ن امسجد انصصى

 .ي ،نمقة باب السلسلة ااحتا 

  أ،رًا بإبعاد السددة خدجة خويص  أصدرت ااحتا مامة
يو،ًا،  21ومر باب السلسلة، ،دة  ،عن امسجد انصصى امبار،

 .يو،ًا عن امسجد 15وسف الشاويش الشاب امقدسي ي وأبعدت
أبواب امسجد أحد  على،واطنة  اعتقلت ااحتا شرطة   م41/2/4102

 .صصى امبار،ان

  اصتحام جموعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار، ،ن
 .ااحتا جهة باب امغاربة، وسط حراسة شرطة 
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  على ،صلن ي ساحات امسجد  اعتدت ااحتا شرطة
 .أثناء تصديهم اصتحا،ات امستوطنن للمسجدي صى انص

،قدسدة ،ن الدخو  قى سددة  41 ،نعت ااحتا صوات   م40/2/4102
 .قجراءاتها على بوابات امسجد توشدد ،صىامسجد انص

  ،،اصتحام عشرات امستوطنن ساحات امسجد انصصى امبار
 .ااحتا ،ن جهة باب امغاربة،  حت ماية شرطة 

اصتحام ،ستوطنن يهود امسجد انصصى امبار، ،ن باب   م42/2/4102
 .ااحتا ،ن شرطة  ،شددةحت حراسة  ،امغاربة

  طالب" غلعاد أردان"  ااحتا وزير ان،ن الداخلي حاو،ة 
اإعان عن امرابمن وامرابمات " ،وشده يعلون" وزير الدفاع 

 ".تنظدمًا غر شرعي"ي امسجد انصصى امبار، 
صدودًا ،شددة على دخو  امصلن  فرعت ااحتا سلمات   م42/2/4102

بنصف  هز،ن تواجد امصلن فد وصددتللمسجد انصصى امبار،،  
 .القدس حتا اساعة فقط للمرة انوى ،نذ 

للدوم الثالث على التوالي امسجد  أغلقت ااحتا شرطة   م41/2/4102
 .لتوفر احماية اصتحا،ات امستوطنن ،انصصى والمرق ام دية قلده

 صصى امبار، ،ن لعشرات ،ن امستوطنن امسجد اناصتحام ا
، ااحتا جهة باب امغاربة، وسط حراسة ،شددة ،ن شرطة 

 .استفزازية ي أ اء ،تفرصة ،نه وصا،وا جوات

  صور صناة فلسمن ،ن التصوير ي  ،نعتالقوات اخاصة،
وصام ،فتشو بلدية  ،وأبعدته عن اماان ،،نمقة باب السلسلة
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 .مخالفته ااحتا 

  ة الشرعدة، وشابًا طالبتن ي امدرس تعتقلا ااحتا شرطة
،ن وحررت خالفات ،الدة حق عدد  ،ة،ن باب السلسل

 .الصحفدن
،ستوطن يهودي بدنهم عناصر ،ن  111اصتحام أكثر ،ن   م47/2/4102

امسجد  "ماب ،ن أجل اهدالب"،ا يسمى و ،ااحتا خابرات 
 .ااحتا حراسة شرطة حت انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، 

  بالملب ،ن مثل ت قجراًء جديدًا، فرع ااحتا شرطة
أثناء ي بتعاد عن امستوطنن حراس امسجد انصصى اا

حت طارلة اماحقة  ،، ًا 4Γصتحا،ات ،سافة ا تقل عن اا
 .هاوتعلدمات عتقا  واإبعاد لال حارس خالف أوا،ر الشرطةواا

  للدوم الراب  على التوالي، دخو   ت،نع ااحتا شرطة
امسجد انصصى حتى الساعة احادية عشرة ظهرًا، فدما احتجزت 

داخل ات امصلن الشخصدة، وطلبت ،نهم عدم اماوث بماص
 وحويل ،رة البماصة،صاد تمانصصى أكثر ،ن ساعة، وقا امسجد 

 ".القشلة" عتقا  والتحقدققى ،ركز اا امخالف 

  الصحافدة زينة صممرة ،ن أ،ام باب  تعتقلا ااحتا صوات
س القدمة، واصتادتها قى ،ركز شرطة تاب  ها ي القد ،السلسلة

صصى ، و،نعها ،ن دخو  امسجد انوم التحقدق ،عها ،دة ساعتن
 .،دة أسبوع

  دخو  حارس امسجد انصصى اظام  ت،نع ااحتا صوات
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ظهرًا، رغم ااتهاء ف ة قبعاده  11أبو ر،وز قى امسجد صبل الساعة 
 .الؤ استمرت ثاثة أشهر ،عن امسجد

لنساء ،ن دخو  امسجد ا ،ن  تلواص ااحتا شرطة   م01/2/4102
 تعع، حدث وأ،ر واص  جديد علده بهدف فر  ،انصصى امبار،

، للتدصدق ي بماصات هامتاريس احديدية بالقرب ،ن بوابات
 .النساء ،ن الدخو  قلده ت،نع، وامواطنن

  اصتحام جموعة ،ن امستوطنن الدهود وامتز،تن امسجد
 .ااحتا ،عززة ،ن شرطة  انصصى امبار،، وسط ماية

  على النساء امعتصمات  تعتدا ااحتا عناصر ،ن صوات
خا  تصديهن بهتافات التابر  ،ي ،نمقة باب السلسلة

وأدوا رصصات استفزازية على  ،مستوطنن خرجوا ،ن امسجد
 .بواباته

،وظفن وحراس عن  2ي القدس يبعد  ااحتا لواء شرطة   م00/2/4102
انصصى امبار،، تمبدقًا لإجراءات اجديدة ي امسجد،  امسجد

اصداع نوا،ر عدم اا"التقسدم الز،ااي، بذريعة ولفر  
 .خا  اصتحا،ات امستوطنن للمسجد انصصى" الشرطة

 احواجز على أبواب امسجد قصا،ة و ،احصار فر  استمرار
 .للدوم الثا،ن ،انصصى امبار،

،ن حراس امسجد انصصى  2قبعاد  صررت تا ااحسلمات   م0/9/4102
،دة شهرين، لتسهدل اصتحا،ات امستوطنن  هو،وظفد امبار،

 .للمسجد



  11ン 

  افمة على باب امغاربة كتب علدهاي علقت ااحتا شرطة: 
،  رصم ااتف " للصعود قى جبل اهدال، ا بد ،ن قذن ،سبق"

 .ااحتا للحصو  على قذن ،ن شرطة  به تصا لا

 تحام جموعة ،ن امستوطنن الدهود وامتمرفن، امسجد اص
 .ااحتا انصصى امبار،، وسط ماية ،عززة ،ن شرطة 

سلمة ا يسمى بناصر ماصتحام الشرطة والقوات اخاصة وع  م4/9/4102
حتا  ،قرة باب الرمة اماصقة نسوار المبدعة التابعة لا

اعنة الشرصدة للمسجد، اح دالؤ تع ،امسجد انصصى امبار،
وشرع  قلدها، بالقوة امواطنن ،ن الدخو  و،نعت ،وأغلقت امقرة

عما  سلمة المبدعة حراسة القوات اخاصة ي تسددج ،ساحة 
، حجة أاها حديقة هاواصتماع ،ن أراعي امقرة% ヴ1تزيد عن 

 .عا،ة

  على امسجد حصاراا امفرو   ااحتا تواصل سلمات
واصب  ،فر  صدود على دخو  امسلمن قلدهبار،، بانصصى ام

، و،نعت النساء ،ن الدخو  قلده، هاحواجز احديدية على أبواب
كما عرصلت دخو  طاب ،دارس انصصى الشرعدة قى ،دارسهم 

 .انصصىامسجد  داخل 

 بأسلحتهما  ااحتا  ،ن عناصر خابرات اصتحام اثنن
تصويره، وي وصت احق، و ،وصا،ا جولة فده ،امسجد انصصى

صصى امبار،، ماعات ،ن امستوطنن اصتحا،ها للمسجد انعاودت 
 .على شال جموعات  صغرة و،تتالدة، عر باب امغاربة
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جددت ماعات ،ن امستوطنن امتمرفن اصتحا،اتها للمسجد   م0/9/4102
 .ااحتا انصصى امبار، وسط ماية ،عززة ،ن شرطة 

  بأماء " صارمة سوداء"تعد  حتا ااشرطةヴ1  فلسمدندة
صررت ،نعهن ،ن دخو  امسجد انصصى بداعي التصدي 

 .اصتحا،ات امستوطنن للمسجد

  جراءات ،شددة على دخو  تواصل فرعها ق ااحتا صوات
 .مسجد انصصىقى االرجا  والنساء 

  تعتقلا ااحتا عناصر ،ن الوحدات اخاصة بشرطة 
بسبب  ،صصىمدح احداد ،ن داخل امسجد ان قدسيالشاب ام

،شاركته ي التصدي اصتحا،ات امستوطنن بهتافات التابر 
 .ااحتجاجدة

أساكًا  وععتحتا  سلمة المبدعة التابعة لا،ا يسمى ب  م2/9/4102
شاراة على ،ساحات ،ن أر  ،قرة باب الرمة اإسا،دة 

 .أزالواادسدون نصصى، وامقلمسجد ااماصقة ل
اصتحام ماعات ،تمرفة ،ن امستوطنن الدهود امسجد   م7/9/4102

تلمودية فده، حراسة ،ن أفراد شرطة  انصصى امبار،، وأدوا طقوسًا
 .ااحتا 

اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م2/9/4102
،ن شرطة  امبار،، ،ن جهة باب امغاربة، وسط ماية ،شددة

 .ااحتا 
  حددتها بأماء اساء " صارمة"تواصل ،ن   ااحتا سلمات
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واحقتهن  ،وفتدات ،قدسدات ،ن الدخو  قى امسجد انصصى
 .انصصى الرردسة اخارجدة امسجد باتاوأبعدتهن عن بو

وبأ،ر ،ن صارد شرطتها ي القدس  - ااحتا سلمات   م9/9/4102
قدسي أكرم الشرفا، عن امسجد الشاب ام تبعدأ -احتلة

صد أبعده سابقًا عن  ااحتا صصى امبار، ،دة ستة أشهر، وكان ان
ف ة صصرة ،ن صرار ااتهت صبل  ،أشهر 11امسجد ،دة عام و

 .اإبعاد الثااي

  ي " امرابمن وامرابمات" أعلن ااحتا وزير جدش
 .ورةامسجد انصصى امبار،، كجماعات غر ،شروعة ومظ

اصتحا،اتهم للمسجد انصصى امبار،  استأافو،تمرفون يهود ا  م01/9/4102
 .ااحتا ،ن باب امغاربة حماية شرطة 

 رأس السنة العرية"،  بدء ،وسم انعداد الدهودية  تزا،نًا "
 ،واصعها اإعا،دة و،واص  عرتدعو " اهدال امزعوم"،نظمات 

ركة الواسعة ي اصتحا،ات لمشال التواصل ااجتماعي أاصاراا
 .امسجد انصصى، بهدف قصا،ة فعالدات تلمودية فده

، امسجد ااحتا  برفقة شرطة ن ،تمرفناصتحام ،ستوطن  م04/9/4102
 .انصصى امبار،، ،ن جهة باب امغاربة

امسجد انصصى  اصتحمواعات ،ن امستوطنن الدهود ام  م00/9/4102
الؤ حولت ساحات امسجد قى  ،ااحتا  امبار، حت ماية شرطة

للد،وع لتفريق  ةوسط قطاق كثدف للقنابل امسدل ،ثانة عسارية
 .وقخراجهم ،ن امسجد ،امصلن
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  وزير القدس السابق حام عبد القادر  ت،نع ااحتا شرطة
امرة الثاادة  هاذ قى امسجد انصصى امبار،، علمًا أن،ن الدخو  

 امسجد عبد القادر ،ن دخو  ااحتا سلمات  الؤ من  فدها
 .انصصى

وسط امسجد انصصى امبار،  تصتحما ااحتا صوات   م02/9/4102
مولة قياه  ،للد،وع ةامسدلوالقنابل قطاق كثدف لقنابل الصوت 

 .اريةقى ثانة عس

 قصابة اثنن ،ن امصلن جروح، و،سن بقنبلة صوتدة ي عدنه، 
 .لتلقي العاج امشفىه قى ،ا استدعى اقل

  سبعة ،صلن تواجدوا على ،قربة  تعتقلا ااحتا صوات
وسط  صبل أن تغلقه بالساسل احديدية، ،،ن امسجد القبلي

ي ماولة إجبار امصلن على  ،للد،وع قطاق لقنابل الغاز امسدل
 .،نه اخروج

لقناصة جدش اصتحام أعداد كبرة ،ن القوات اخاصة وا  م02/9/4102
، امسجد انصصى امبار،، ،ن بابي امغاربة والسلسلة ي ااحتا 

طاق وابل كبر ،ن إف تي الصباح و،ا بعد الظهرة، وشرعت ب
الرصا  امماطي والقنابل الصوتدة والدخاادة باجاه امصلن، 

 .وتوغلت الشرطة حتى ،نر صاح الدين
وسط  ،امسجد انصصى امبار، توطنناصتحام جموعة ،ن امس  م01/9/4102

 .ااحتا حراسة ،ن شرطة 
  بالضرب امرح على حارسن ،ن  تعتدا ااحتا شرطة
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أثناء أدارهما عملهما ي ي  ،حراس امسجد انصصى امبار،
عا،ًا،  ン5عا،ًا، ومزة مر  51،وفق احما،ي واما ساحات امسجد، 

 امسجد طنن لساحاتجموعة ،ن امستوخا  اصتحام وذلك 
 .صصىان

شبدبة " ا يسمى بيصتحام عشرات امستوطنن ،عظمهم ما  م07/9/4102
امسجد انصصى،  وكبار صادة اجدش وامخابرات" ودحزب اللدا

 .هوسط ،ن  عشرات امصلن ،ن دخول

  الفلسمدندن ،ن ساان القدس  تقرر ،ن  ااحتا شرطة
اجمعة ي عا،ًا ،ن أداء صاة  والداخل الفلسمد  دون انربعن

انعمار بالدخو   ختلفللنساء ،ن  تسمحامسجد انصصى، بدنما 
 .فده للصاة

ي  امصلن ،ن أداء صاة اجمعة ت،نع ااحتا سلمات   م02/9/4102
أداء الصاة ي شوارع قى عمرام امسجد انصصى امبار،، ما ا

 .القدس والبلدة القدمة
اصتحام امسجد انصصى امبار،،  دعتماعات يهودية ،تمرفة   م09/9/4102

 .وسط دعوات اعتقا  امرابمن ي امسجد
جدد عشرات ،ن امستوطنن الدهود اصتحا،هم للمسجد   م41/9/4102

 .، ،ن جهة باب امغاربةااحتا شرطة صى امبار، حماية انص

  ن الدخو  جراءاتها من  النساء ،ق تواصل ااحتا شرطة
بماصات  تحتجزاقى امسجد انصصى امبار، نداء الصاة، و

 .الرجا  على البوابات اخارجدة
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اصتحام جموعة ،ن امستوطنن الدهود امسجد انصصى امبار،   م40/9/4102
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،،ن باب امغاربة

  المالبات ،ن  جموعة ،ن النساء و واصلت ااحتا شرطة
،ن الدخو  قى امسجد انصصى، فدما احتجزت بماصات امصلن 

 .خروجهم حتى ه،ن الرجا  على بوابات
اصتحام عشرات امستوطنن امسجد انصصى امبار،، حماية   م44/9/4102

 .،ن جهة باب امغاربة ااحتا شرطة 

  صدودًا على دخو  الشبان الفلسمدندن  تفرع ااحتا صوات
بعد أن حولت ،دينة  ،ن سن انربعن عا،ًا قى امسجد انصصىدو

القدس قى ،ا يشبه الثانة العسارية، مناسبة حلو  يوم الغفران 
 .الدهودي

صصى ن امستوطنن الدهود امسجد اناصتحام جموعات ،  م40/9/4102
،ن باب " يوم الغفران"عدد ا يسمى بامبار، بلباسهم اخا  م

 .اخاصة ااحتا ،شددة ،ن شرطة  ةراسح ،امغاربة

  صى بوجه امصلن أبواب امسجد انص تغلقأ ااحتا صوات
 ،والسلسلة ،حمة: اي ،ي يوم عرفة، وفتحت ثاثة أبواب فقط

والناظر، و،نعت امواطنن من تقل أعمارام عن انربعن عا،ًا 
قى أداء  ،ن دخو  امسجد امبار،، واعّمر عدد كبر ،ن امقدسدن

 .صاة الفجر ي الشوارع والمرصات
 وشرعتامسجد انصصى امبار،،  اصتحمت ااحتا صوات   م47/9/4102

 ي فرعت فدهبإطاق صنابل الصوت جاه امصلن، ي الوصت الذ
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قجراءات ،شددة على دخو  امصلن قى امسجد انصصى نداء 
 .الصاة

 اصتحام امسجد "ال،نظمات جبل اهد"بيا تسمى دعوات م ،
أو امظلة  ،الدهودي" العرش"عدد ،ا يسمى بانصصى مناسبة 

 .العري
امسجد انصصى امبار،،  ااحتا اصتحام العشرات ،ن جنود   م42/9/4102

 ،ابل الصوتوشرعت بإخراج امصلن بالقوة عر قطاق صن
 .عتداء علدهم بالضرب باهراواتواا ،وانعرة امماطدة

 1واعتقا   ،ار بعض امصلن داخل امصلى القبليحصン 
 .آخرين 44،واطنًا، وقصابة 

   أدى قلقاء القنابل بأاواعها امختلفة قى ااداع حريق عند
صتحام، الذي استخد،ت فده صوات امصلى القبلي خا  اا

وفتح  ،وحفارات كهرباردة إزالة انخشاب ،آلدات خاصة ااحتا 
لي، وأغلقت أبوابه بالساسل احديدية، اوافذ امصلى القب
 ،كسجن لقص احديدأأيضًا جهاز  ااحتا واستخد،ت صوات 

 .وآات حفر لقص احمايات والنوافذ الشرصدة للمصلى القبلي
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن الدهود امسجد انصصى   م49/9/4102

داا على الؤ واصلت فر  صدو ،ااحتا امبار،، حراسة شرطة 
 ،دخو  امصلن امسلمن قى امسجد، وأغلقت العديد ،ن أبوابه

 ،ن ملة اهوية الزرصاء دون سن اخمسن نو،نعت الفلسمدند
 .عا،ًا ،ن الدخو  قلده
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اصتحام عشرات امستوطنن امسجد انصصى امبار،، حماية   م01/9/4102
 .،ن جهة باب امغاربة ااحتا شرطة 

  سددة وفتاتن عن امسجد انصصى  أبعدت تا ااحمامة
 .قى شهر يو،ًا 15امبار،، ،دة تراوحت ،ن 

  1الشابن ، يد شاار السامة  أبعدت ااحتا مامةΑ 
القدمة وامسجد انصصى عا،ًا، عن البلدة  ン1عا،ًا، وعبادة جدب 

 .يو،ًا ン1قى  15دة ت اوح ،ن  امبار، ،
ا،ات امستوطنن لساحات امسجد انصصى رصمًا سجلت اصتح  م0/01/4102

 تمتحمًا ي يوم واحد، و،ستوطنًا ،ق ン5Αصداسدًا بوصوها قى 
 .عر باب امغاربة ،حا،ات حراسة الشرطةاذه ااصت

  صدوداا على دخو  امصلن  ت فر واصل ااحتا شرطة
س قى امسجد انصصى امبار،، منعها الفلسمدندن ،ن ساان القد

والداخل الفلسمد  دون سن اخمسن عا،ًا ،ن الدخو  قى 
 .امسجد نداء الصاة

  قغاق أبواب امسجد انصصى  واصلت ااحتا شرطة
 اجلسوالسلسلة، وامغاربة، : أبواب، واي ヴباستثناء  ،امبار،

 .حمةو، (الناظر)
لي عن أ امواطنن الذين تقل أعمارام ،نعت ااحتا شرطة   م4/01/4102

 .ى البلدة القدمة وامسجد انصصى امبار،قعا،ًا ،ن الدخو   51
 وأرغمتامسجد انصصى امبار،،  اصتحمت ااحتا صوات   م0/01/4102

امرابمن فده على ،غادرته، حدث كسرت باب ،ئذاة باب امغاربة، 
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 .واعتلت سمح امصلى القبلي
مرة انوى ،نذ احتا  ،دينة ولل -أغلقت  ااحتا شرطة   م2/01/4102

،دة يو،ن أ،ام الفلسمدندن ،ن غر البلدة القدمة  -القدس
ساااها، فدما أبقتها ،فتوحة أ،ام امستوطنن والسداح، واشرت 

صوات ،عززة على بوابات البلدة القدمة ي قجراء  ااحتا شرطة 
 .وصفه امواطنون بأاه عقاب ماعي

 الدهود ساحات امسجد انصصى اصتحام عشرات امستوطنن 
 .ااحتا امبار، ،ن جهة باب امغاربة، حراسة شرطة 

  حافلة ،صلن ،ن ،دينة طمرة تع عا ااحتا شرطة، 
كاات ،تجهة قى امسجد انصصى، واحتجزت بماصات اهوية 

 .اخاصة بالركاب
د امسجاصتحام ماعات ،تمرفة ،ن امستوطنن الدهود ساحات   م2/01/4102

،عززة ،ن صوات  ةصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، حراسان
 .ااحتا 

  فر  القدود على دخو  امصلن  ااحتا استمرار سلمات
 .امبار،مسجد انصصى قى ا

  12)خلي سبدل القاصر ممد الاركي  ااحتا شرطة 
جد ، بعد أن سلمته صرارًا باإبعاد عن البلدة القدمة وامس(عا،ًا

 .يو،ًا، وفرعت علده احبس امنزلي 15انصصى ،دة 

   45)الشاب را،ي صاح الفاخوري  أبعدت ااحتا شرطة 
دة القدمة، عن امسجد لب،ن ساان حارة باب حمة بال (عا،ًا
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 .شهور 2دة انصصى ،

   امواطنة ماار فران،  قخاء سبدل صررت ااحتا شرطةン5 
اعتقاها ،ن خارج باب انسباط،  عا،ًا، ،ن ساان يافا، حدث م

الشرطة صى، وصد اعتدت دخو  قى امسجد انصخا  ماولتها ال
علدها بالضرب صبل اعتقاها، واصتادتها قى ،ركز شرطة باب 

 .انسباط
تشديداا ان،  على البلدة  واصلت ااحتا سلمات   م1/01/4102

صدودًا  تعوفر ،وي مدط امسجد انصصى ،القدمة ،ن القدس
 .على دخو  امسجد

ستوطنن الدهود ساحات امسجد اصتحام ماعات ،تمرفة ،ن ام  م2/01/4102
،عززة ،ن صوات  حت حراسةصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، ان

 .ااحتا 

  صدودًا ،شددة على دخو  امواطنن قى  تفرع ااحتا صوات
شرطة  واصلت افدمحدوث ،واجهات،  حسبًا ،امسجد انصصى

ااتشاراا اماثف ي ،دينة القدس وأزصة البلدة القدمة  ااحتا 
 .وي مدط امسجد انصصى

  ن  "ما  زحالقة"النارب الدكتور  ،نعت ااحتا شرطة،
، ي أعقاب صرار هوباحات امسجد انصصى امبار،الدخو  قى 

 من  أعضاء الاندست العرب والدهود ،ن دخو  "اتندااو"
 .امسجد

عا،ًا  ヴ5لي الفلسمدندن دون سن أ ،نعت ااحتا شرطة   م9/01/4102
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،ن الوصو  قى امسجد انصصى امبار،، حدث بدت ،دينة القدس 
 .كأاها ثانة عسارية

  حافلتن أصلتا ،صلن ،ن ،نمقؤ  ،نعت ااحتا شرطة
صصى امبار،، ،ن سجد انكااتا ،تجهتن قى ام ،اجلدل وامثلث

،واصلة طريقهما وأوصفتهما، و،ن ثم احتجزت بماصات اهوية 
اخاصة بالركاب، و،نعت ،ن ام دون اخمسن عا،ًا ،ن التوجه 

 .قى انصصى
حق شخص ،ن الداخل  ًاقداري اعتقاًا افذت ااحتا شرطة   م00/01/4102

صى امبار،، وأكد القارم تاافه ي امسجد انصالفلسمد  حجة اع
أن الف ة " بنتسي ساو" ااحتا القارد العام لشرطة  بأعما 

القاد،ة ستشهد سلسلة اعتقاات قدارية من يقو،ون بإثارة 
،ن  ،انصصىامسجد ي  ااحتا أو عرصلة عمل شرطة  ،الشغب

 .نساءال أم،نهم ب شباالسواء " تنظدم امرابمنب"الذين أمتهم 
واجداا ان،  على بوابات ،ن ت كثفت ااحتا شرطة   م04/01/4102

 واددتحواجزاا احديدية،  واصبتامسجد انصصى امبار،، 
 .يًاي امسجد انصصى اعتقاًا قدار باعتقا  امعتافن

حتا  اجلس الوزاري امصغر التاب  لا،ا يسمى ب  م02/01/4102
على قصدار  الدومصادق ي جلسته الؤ عقداا ، "الاابدنت"

 ،"صادة التحريض"بياإبعاد حق ،ن أماام عشرات أوا،ر 
، قعافة امبار، أو دخوله صصىامسجد اني م ،ن التواجد و،نعه

داري حق عدد ،نهم، وصد طلب ،ن جهاز ققصدار أوا،ر اعتقا   ىق
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تسلدم الشرطة صارمة بأماء ،ن " الشابا،"ان،ن الداخلي 
 .ذااو،ن جب اعتقاهم قداريًا لتنفد ،يتوجب قبعادام

صدودًا ،شددة على دخو  امصلن قى  تفرع ااحتا شرطة   م02/01/4102
مح للرجا  ،ن جدل انربعن عا،ًا حدث امسجد انصصى امبار،، 

 .فما فوق بالدخو 
صدودًا على أداء صاة اجمعة، فقد  تفرع ااحتا شرطة   م01/01/4102

،ن ّددت شعا،ًا فما فوق بالدخو ، و ヴ1ن محت للرجا  ،
 .دخو  البلدة القدمة ي القدسعلى  هاقجراءات

اصتحام ماعات يهودية ،تمرفة ساحات امسجد انصصى   م02/01/4102
امبار،، ،ن جهة باب امغاربة، وسط حراسة ،شددة ،ن شرطة 

 .ااحتا 

   تمسك باحتا  ي" اتندااو"رردس وزراء حاو،ة ااحتا
لس ان،ن جص اح الفراسي ااامسجد انصصى امبار،، ويرفض 

 .حو  قرسا  ،راصبن دولدن لااتشار ي باحات امسجد انصصى
اصتحام جموعات ،ن امستوطنن الدهود للمسجد انصصى   م40/01/4102

 .ااحتا امبار،، ،ن جهة باب امغاربة وسط ماية شرطة 

  الشابة ادفن امصري، لدى خروجها تعتقلا ااحتا صوات 
، "اجلس"،ن امسجد انصصى امبار،، ،ن جهة باب الناظر 

 .التاب  ها" لدااوق"شرطة واصتادتها قى ،ركز 
 امزعوم حتا  لبناء اهدالبراا،ج تعلدمي حاو،ي تاب  لا  م44/01/4102

بتداردة، ،ن رس اذا الراا،ج ي الصفوف ااُد،اان انصصى، وُي
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بلدية ا يسمى بالتابعة م انو  وحتى السادس ي امدارس
 .ااحتا 

ن قى امسجد انصصى وصو  امصل عرصلت ااحتا صوات   م40/01/4102
 جراءات فحص اويات امواطنن امقدسدنق،ن  تشددامبار،، و
وأزصة  ،زالت فده أحداء ،دينة القدس ، ي الوصت الذي ،اوتفتدشها

تاريس احديدية واماعبات ماصرة باحواجز وام كافة البلدة القدمة
 .دة إعاصة حركة تنقل أبناء امدينةتاإمن

اإبقاء "يتعهد بي " اتندااو"رردس وزراء حاو،ة ااحتا     م42/01/4102
بشأن ي امسجد انصصى امبار،، وا سدما " على الوع  القارم

التسمدة  ًا،ستخد، ،، دون تغدره،ن  غر امسلمن ،ن الصاة فد
 .هودية للمسجد انصصى امبار،الد

،ن  عشرات ،ن النساء الفلسمدنداتت ،نع ااحتا صوات   م42/01/4102
صصى، على الرغم ،ن تعهدات الدخو  قى ساحات امسجد ان

صدود على بعدم وع  أي " اتندااو"رردس وزراء حاو،ة ااحتا  
 .صاة امسلمن فده

  احات امسجد عشرات امستوطنن امتمرفن، ساصتحام
 .ااحتا انصصى، وسط ماية ،عززة ،ن شرطة 

عن تعهداتها بشأن امسجد  تتراجع ااحتا حاو،ة   م41/01/4102
انوصاف اإسا،دة ،ن اصب داررة  تانصصى امبار،، و،نع

توثدق عملدات اصتحام امستوطنن ل، انصصىامسجد كا،رات ي 
 .مسلمنعمن براا،ج السداحة لغر المسجد ل
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  ماعات امستوطنن تقتحم امسجد انصصى امبار، ،ن جهة
 .ااحتا باب امغاربة، حماية ،عززة ،ن شرطة 

امسجد انصصى امبار،، ،ن  اصتحمواعشرات امستوطنن   م47/01/4102
 .ااحتا وسط حراسة ،شددة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  للمسجد ،ن قجراءات الدخو   تشدد ااحتا صوات
القارمة " امدرجات عمنالنساء  تو،نع ،انصصى امبار،

 .،ن دخوله" السوداء
جددت جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن اصتحا،ها للمسجد انصصى   م42/01/4102

 .اخاصة ااحتا امبار،، ،ن باب امغاربة، حماية ،عززة ،ن شرطة 

 منمقة امعروفة باسم ،ستوطنان يهوديان ي ديان طقوسًا تلمودية ي ا
الواصعة بن باب انسباط وامصلى امروااي ي امسجد انصصى، " احرش"

 .احماية هما ااحتا فدما وفرت شرطة 

  خصص ،بلغًا ،الدًا صدره " جبل اهدال"بي،نظمة ،ا يسمى
شدال، لال يهودي يتم اعتقاله ،ن داخل امسجد انصصى على " 4111"

 .خلفدة الصاة فده

  1 اعتقلت ااحتا صواتン  واطنًا و،واطنة ،ن أ اء ،تفرصة ،ن،
امسجد  اصتحمواللمستوطنن الذين " تصديهم"القدس على خلفدة 

 .انصصى
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امتمرفن، ساحات امسجد   م0/00/4102

انصصى، ،ن جهة باب امغاربة، وسط ماية ،عززة ،ن شرطة 
 .ااحتا 

 رحلة "،ركزًا قعا،دًا جديدًا أطلق علده اسم  أصام  حتا اا
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، بإشراف معدات استدماادة ديندة، ي "،ن القدس قى القدس
 .،نمقة انافاق احاذية للجدار الغربي للمسجد انصصى امبار،

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امتمرفن ساحات امسجد   م4/00/4102
غاربة، وسط ماية ،عززة ،ن شرطة انصصى، ،ن جهة باب ام

 .ااحتا 
اصتحام عشرات امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن بدنهم   م0/00/4102

الؤ ، "،ور،ون الصهدوادة"بي،تمرفون ،ن ماعة ،ا يسمى 
 .اها ،ن السداح انجاابأحاولت اإحاء 

  ا،رأة ،ن  21،نعها ،ا يقارب  تواصل ااحتا صوات
اءاتها قجر ت ،نشددي امسجد انصصى امبار،، و امرابمات

اويات الوافدين  تحتجزا، واخاصة بالدخو  قلده للصاة فده
 .عند البوابات اخارجدة للمسجد انصصى

شدخًا ،قدسدًا ي امسجد انصصى  تعتقلا ااحتا صوات   م2/00/4102
خا  دروس الدين والشريعة ي " التحريض"امبار،، حجة 

 .سجد انصصى امبار،ام
اصتحام جموعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن   م2/00/4102

 .ااحتا جهة باب امغاربة، وسط ماية ،ن شرطة 

  قجراءاتها حق رواد امسجد  ت ،نشدد ااحتا صوات
،ن النساء ،ن دخو  امسجد  21 و  و،نعتانصصى امبار،، 

 .مستوطننف ة اصتحا،ات ا طوا 
اصتحام ماعة ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، بدنهم   م01/00/4102



  14Β 

، برفقة عابط ااحتا سلمة آثار ا يسمى ب،هندس تاب  م
خابرات، حرسهما صوة ،ن عناصر وحدة التدخل السري  ي شرطة 

 .، وصا،وا جولة ي أ اء ،تفرصة ،ن امسجدااحتا 
ام جموعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن اصتح  م00/00/4102

 .ااحتا جهة باب امغاربة، وسط ماية ،ن شرطة 
امسجد انصصى امبار،، ،ن  اصتحام جموعات ،ن امستوطنن  م04/00/4102

 .اخاصة ااحتا جهة باب امغاربة، وسط ماية ،عززة ،ن شرطة 

  حق رواد امسجد قجراءاتها  ت ،نشدد ااحتا صوات
عا،ًا ،ن دخو   21،ن ام أصل ،ن  تانصصى امبار،، و،نع

 .ف ة اصتحا،ات امستوطنن طوا امسجد 

  أ،رًا بإبعاد  تصدرأ ااحتا سلماتン  قدسدن عن،
 .امسجد انصصى والبلدة القدمة لف ات ،تفاوتة

يعمل  حتا ،تاب  لا ا،ج حاسوبي وتمبدق قلا وايبرا  م00/00/4102
أ،ام أاظار الزاررين، ويض   امسجد انصصى امبار،على  قخفاء 

" سراردلققيش "نظمة سمى مت،ا اهدال ،اااه، تشرف علده 
 .الدهودية

امسجد انصصى امبار،، ،ن  اصتحام جموعات ،ن امستوطنن  م07/00/4102
 .ااحتا جهة باب امغاربة وسط حراسة ،شددة ،ن شرطة 

اصتحام جموعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن   م02/00/4102
ديف " امتمرف اريات أرب ل قبدنهم احاخام امتمرف الساب

صتحام ،ن جهة باب امغاربة، وسط ماية ،ن ، وجاء اا"لدئور
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 .ااحتا شرطة 

  طقوسًا تلمودية  أدى،ستوطنًا  ارصدوحراس امسجد انصصى
ي امنمقة امعروفة باسم " امغلق"ة جهرية صرب باب الرم

بن باب انسباط وامصلى امروااي ي امسجد انصصى " احرش"
 .امبار،

 اقل صاحدات  صررتحتا  احامة امركزية لا،ا يسمى ب
 هوغرب،نمقة القصور ان،وية جنوب امسجد انصصى " تشغدل"

 .ااستدماادة" قلعاد"معدة ،ا يسمى جقى 

  الذي  ،وبشدة ااص اح الفراسي ترفض احتا احاو،ة
بنشر ،راصبن دولدن ي باحات امسجد انصصى امبار،،  ىصض

 ".دون أي أسس ترتاز علدها "اذه امبادرة  عدتو
اصتحام عشرات ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م09/00/4102

 .غاربة،ن جهة باب ام ااحتا وسط ماية ،ن شرطة  ،امبار،

  ماولة ،ستوطن أداء طقوس تلمودية ي امسجد انصصى
امبار،، ولان حراس امسجد انصصى تنبهوا له، وطالبوا شرطة 

 .بإخراجه فورًا ااحتا 
اصتحام عشرات ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م44/00/4102

، الذي "أراون سدجل"امبار،، و،ن بدنهم الصحفي امتمرف 
فده امستوطنن قى  ادع ،صصىجل ،قم  فدديو ،ن داخل انس

صتحام وسط ماية حا،ات بشال يو،ي للمسجد، وجاء اااصت أوس 
 .،ن جهة باب امغاربة ااحتا ،ن شرطة 
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  جراءاتها حق الوافدين قى ق ااحتا واصلت سلمات
سددة وفتاة وطالبة أدرجت  21 تامسجد انصصى امبار،، و،نع

الؤ م تعمدمها على أبواب  ،"القارمة السوداء"ان ي ؤأما
 .صتحا،اتف ة اا طوا  قلدهالدخو   امسجد، ،ن

اصتحا،ها للمسجد  تعصابات ،ن امستوطنن الدهود جدد  م40/00/4102
انصصى امبار، ،ن باب امغاربة، عر جموعات صغرة و،تتالدة، 

دخل السري  ي فدما تولت عناصر ،ن الوحدات اخاصة والت
ماية امستوطنن خا  جواتهم ااستفزازية ي  ااحتا شرطة 

 .انصصىامسجد 

  صرارًا بإبعاد امقدسدة راردة سعدد،  تصدرأ ااحتا سلمات
 .يو،ًا 15عن امسجد انصصى ،دة 

  طقوسًا تلمودية، صرب باب الرمة  أدت،ستوطنة يهودية
، بن باب انسباط "احرش"سم ي امنمقة امعروفة با" امغلق"

 .وامصلى امروااي
 م42/00/4102

 
  اصتحام عشرات ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى

 .،ن جهة باب امغاربة ااحتا وسط ماية ،ن شرطة  ،امبار،

  اساء ،ن أجل "بي،تمرفة يهودية ،ن ماعة ،ا يسمى
للمستوطنن ، صا،ت بتقديم شروحات عنصرية حريضدة "اهدال

صى، حدث صالت خاطبة أثناء اصتحا،هم للمسجد انصي 
 ."لن تروا فده اذه القبة امقرفة أبدًا سدأتي يوم" :امستوطنن

  قجراءاتها امشددة حق امصلن ،ن  تواصل ااحتا شرطة
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واحتجزت بماصاتهم الشخصدة على البوابات  ،الشبان والنساء
 .الرردسة للمسجد

  ،اصتحام عناصر ،ن امستوطنن الدهود امسجد انصصى امبار
بدنهم حاخا،ات، ،ن جهة باب امغاربة، حرسها صوة ،عززة ،ن 

اخاصة، وصدم أحد احاخا،ات شروحات ،زورة  ااحتا شرطة 
 .واف اءات حو  اهدال امزعوم

ى ساحات امسجد انصص اصتحمواعشرات ،ن امستوطنن   م41/00/4102
، ،ن جهة باب ااحتا شرطة ،ن عناصر امبار،، وسط ماية 

النساء وامرابمات ،ن دخو   ااحتا امغاربة، و،نعت صوات 
 .امسجد

  امشددة حق النساء قجراءاتها  واصلت ااحتا شرطة
 .انصصى هن ،ن دخو  امسجدت،نعوامرابمات، حدث 

تها على دخو  امصلن قى ،ن قجراءا تشدد ااحتا صوات   م47/00/4102
 .صاةالامسجد انصصى امبار، نداء 

ساحات امسجد انصصى  اصتحمواعشرات ،ن امستوطنن   م01/00/4102
 .، ،ن جهة باب امغاربةااحتا امبار،، وسط ماية شرطة 

  الشبابجراءاتها امشددة حق ق واصلت ااحتا صوات 
 .دخوهم قى امسجد انصصى واحتجاز بماصاتهم خا  ،والنساء

امسجد انصصى  اصتحمواعشرات ،ن امستوطنن الدهود   م0/04/4102
 .ااحتا امبار،، ،ن جهة باب امغاربة، وسط ماية شرطة 

  يالشدخ ممد جبارين، وأب: ،ن كًا ت،نع ااحتا صوات 
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بار شدمي، واظام أبو ر،وز ،ن الدخو  قى امسجد انصصى 
الؤ أعدتها شرطة " القارمة السوداء"اهم عمن قحدث  امبار،،

 21أكثر ،ن  توعممتها على بوابات امسجد، وعم ،ااحتا 
 . ،ن الدخو  قى امسجد انصصىنسددة وفتاة وشابًا منوع

 التابعة لبلدية " جنة التخمدط والبناء اللواردة"،ا يسمى بي
بدت  -بدت اجوار"على خمط ،شروع  تصادص ااحتا 

التهويدي، امقرر قصا،ته على بعد  و ،ارة ،  غرب " الدبة
 .امسجد انصصى، ،  قجراء بعض التغدرات المفدفة

،وتي "" البدت الدهودي"عن حزب " تالاندس"عضو   م4/04/4102
، صدم ،شروع صااون جديد يقضي من  استخدام بدوت "يوغاف

 .للصاة العبادة والصاة لأاظمة الصوتدة ي دعوتها
اصتحام ماعات ،تمرفة ،ن امستوطنن الدهود للمسجد   م0/04/4102

انصصى امبار،، يرافقهم حاخا،ات وجموعة ،ن عناصر امخابرات 
وفرصة ،ن اجندين اجدد، ،ن جهة باب امغاربة، وسط حراسة 

 .ااحتا ،عززة ،ن شرطة 

  دات بالضرب على امرابمات امقدس اعتدت ااحتا شرطة
ي امسجد انصصى امبار،، إبعادان عن مدط امسجد وسط 

أصدبت حدث صدحات النساء وصراخهن بهتافات التابر، 
امرابمة عايدة الصدداوي بإغماء بعد دفعها على انر ، وم 

 .اقلها قى امشفى للعاج

  جنة البناء والتنظدم اللواردة ي ،نمقة "،ا تسمى بي
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،تحف و،ركز لتعلدم الدهودية و،ااتب ي بناء  رقرت، "القدس
الؤ  مدعها ساحة الراق ي القدس، بعد أن رفضت ااع اعات

 .صد،ت عد البناء
أثناء ي " اتندااو"رردس وزراء حاو،ة ااحتا  ي تصريح ل  م2/04/4102

: معته بنواب برماادن ،ن حزب اللداود احاكم ،جلسة ،غلقة
 ."و أرداا ذلكماننا تد،ر انصصى ل"

نوس  ،شاركة لعصابات  دعت،نظمات اهدال امزعوم   م2/04/4102
تزا،نًا ،  ااحتفاات  ،امستوطنن اصتحام امسجد انصصى

 ".احااوكاه"ا يسمى بعدد اناوارالدهودية م
اصتحام جموعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،،   م1/04/4102

 ،ا يسمى بي ودية مسرة حاشدة مناسبةوسط دعوات جماعات يه
استباحة امسجد خا  انعداد، وجاء  ،الدهودي" عدد اناوار"
وسط حراسة ،عززة ،ن شرطة  ،صتحام ،ن جهة باب امغاربةاا

 .ااحتا 

  جراءات الدخو  للمسجد ق،ن  تشدد ااحتا صوات
بات احواجز وامتاريس بالقرب ،ن بوا تانصصى امبار،، واصب

انصصى الرردسة اخارجدة، لتوصدف امصلن والتدصدق امسجد 
 .ببماصاتهم، وتفتدش حقارب النساء بشال استفزازي

اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، وسط   م7/04/4102
، ،ن جهة باب امغاربة، عر ااحتا ماية ،عززة ،ن شرطة 
 .جموعات صغرة و،تتالدة
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اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، وسط   م2/04/4102
، ،ن جهة باب امغاربة، عر ااحتا ماية ،عززة ،ن شرطة 
 .جموعات صغرة و،تتالدة

 ي " هاحااوكا"ء معة اعاارب وزير الدفاع اإسراردلي أ
 .رباط الارد اماصق للمسجد انصصى

" احاخا،ات"تقد،ها غاة يتوطنن جموعات ،ن امس  م9/04/4102
وسط ماية  ،امسجد انصصى ،ن باب امغاربة اصتحمواامتمرفن، 

والتدخل السري  بشرطة  ،،عززة ،ن عناصر الوحدات اخاصة
 .ااحتا 

 طقوسًا  أدت" طاب ،ن أجل اهدال" ا يسمى بيجموعة م
،ن ار، ،ن امسجد انصصى امب اتلمودية استفزازية خا  خروجه
 .سبب حالة توتر شديدة ي امنمقةجهة باب السلسلة، ان،ر الذي 

  ألف  51، مبلغ ااحتا اارب وزير دفاع " قيلي داان"ترع
الؤ تعمل ،ن أجل بناء ،ا يسمى  ،"،عهد اهدال"شدال منظمة 

ا  ،،اان امسجد انصصى وصبة الصخرة" اهدال الثالث"ببناء 
 .صدر اه

امسجد انصصى امبار،، حت  تصتحمجموعات استدماادة ا  م01/04/4102
وسط  ،، ،ن جهة باب امغاربة"ادم امسجد وبناء اهدال"شعار 

 .ااحتا ماية شرطة 

  التحاق ثاثة طاب مدرستهم داخل  ت،نع ااحتا شرطة
 .أسباب أو تريراتقبداء امسجد انصصى امبار،، دون 
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قجراءات الدخو  للمسجد انصصى، شدد ،ن  ااحتا   م00/04/4102
خض  عشرات الشباب ب العديد ،ن احواجز العسارية، وأاصو

حتجز بماصات امصلن ،ن الشبان قى حن اللتفتدش الدصدق، و
 .خروجهم ،ن امسجد

اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، وسط   م00/04/4102
، ،ن جهة باب امغاربة، عر تا ااحماية ،عززة ،ن شرطة 
 .جموعات صغرة و،تتالدة

 امزعوم، " ارتاف ،نظمات اهدال"بي ا يسمىدعوات م
لعمل على قاارة  اتندااو، لبندا،ن ااحتا لرردس وزراء 

جد صبة الصخرة الذي يزعم الدهود ي داخل ،س" الشمعدان"
 .امزعوم "اهدال"اها ،قا،ة على أاقا  أ

اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، وسط   م02/04/4102
، ،ن جهة باب امغاربة، عر ااحتا ماية ،عززة ،ن شرطة 
 .جموعات صغرة و،تتالدة

كبار صادة  تعماعات ،ن امستوطنن امتمرفن، اصتحام م  م02/04/4102
معدة "بيما يسمى و،س و  كبر فد ،ااستدمان ي القدس واخلدل

، امسجد انصصى امبار،، وسط ماية ،عززة ،ن شرطة "قلعاد
 .، ،ن جهة باب امغاربة، عر جموعات صغرة و،تتالدةااحتا 

عمل ،وظفي جنة اإعمار والصدااة  توصفأ ااحتا شرطة   م01/04/4102
ي امسجد انصصى، وحاولت أيضًا اعتقا  ،س و  جنة اإعمار ي 

اإسا،دة امهندس بسام احاق، و،نعت اموظفن ،ن انوصاف 
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العمل على قيقاف تسرب امداه بالقرب ،ن الباراة اجنوبدة ي 
 .انصصى

  ىققعافة  ،وامخابرات ااحتا اصتحام عدد ،ن عباط جدش 
 ،للمسجد انصصى امبار، ااحتا " آثار"سلمة ا يسمى بطاصم م

 .وافذوا جوات استفزازية فده
اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، وسط   م41/04/4102

، ،ن جهة باب امغاربة، عر ااحتا ماية ،عززة ،ن شرطة 
 .جموعات صغرة و،تتالدة

  على أعما  ال ،دم  ااحتا ،راصبة ،اثفة ،ن صبل شرطة
 .والصدااة داخل امسجد انصصى

  ا،رأة عمن ،ا يسمى  21و ،نعها   تواصل ااحتا شرطة
 .، ،ن دخو  امسجد انصصى"القارمة السوداء" يب

اصتحام ماعة ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م44/04/4102
ل عل  ي باحات امبار،، وصا،وا بأداء صلوات تلمودية بشا

صتحام ،ن باب امغاربة، حماية ،شددة ،ن صوات امسجد، وجاء اا
 .اخاصة ااحتا 

  امسجد ،ن قجراءاتها لدخو   تشدد ااحتا شرطة
بماصات امصلن ،ن فئؤ الشبان  تجزتحاو ،انصصى امبار،

 مسجد انصصى، ي حن واصلت ،ن خروجهم ،ن ا حتىوالنساء، 
انصصى خا  امسجد الدخو  قى  سددة وطالبة ،ن 21أكثر ،ن 

 .صتحا،اتف ة اا
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اعة ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى اصتحام م  م40/04/4102
ل عل  ي باحات امبار،، وصا،وا بأداء صلوات تلمودية بشا

صتحام ،ن باب امغاربة، حماية ،شددة ،ن صوات امسجد، وجاء اا
 .اخاصة ااحتا 

  ن ،" بتسلئدل مورتدتش"عضو الاندست الدمد  امتمرف
صااون يقضي بالسماح صدم ،شروع ، "البدت الدهودي"حزب 
وص  على امشروع مسة د بالصاة ي امسجد انصصى، وللدهو

ال شخص امشروع قى السماح ل ودعاأعضاء كندست آخرين، 
 .هبالصاة ي أي ،اان يرغب فد

، تتقدم بملب "ماب ،ن أجل اهدالب"،نظمة ،ا يسمى   م42/04/4102
رف  العلم ب" رواي قلشدخ"للمفتش العام اجديد للشرطة 

 ،ي امسجد انصصى اموجودشرطة الاإسراردلي على ،بنى خفر 
ي ما  صحن صبة  علده واو امبنى الذي سدمرت الشرطة

 صدم عضو الاندست، فدما "1Γ2Αبعد ااسة "امشرفة  الصخرة
،شروع صااون " البدت الدهودي"،ن حزب " بتسا  موطريتس"

 .سجد انصصى امبار،ينص بالسماح للدهود بالصاة ي ام
اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، وسط   م47/04/4102

 ،ن خا ، ،ن جهة باب امغاربة، ااحتا ماية ،عززة ،ن شرطة 
 .جموعات صغرة و،تتالدة

 طلبًا للمحامة امركزية ي  تحتا  صد،الندابة العا،ة لا
سجد انصصى امبار،، ي تعد القدس لتجريم التابر داخل ام
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سافر على حقوق العبادة، كما م اعتقا  شاب ،ن الداخل 
 .أثناء اصتحام امستوطنن للمسجد ي الفلسمد  بدعوى تابره

صرار اإبعاد  ألغتحتا ، احامة امركزية التابعة لا،ا يسمى ب  م42/04/4102
فه على خلفدة عن امسجد انصصى حق ،ستوطن، بعد أيام ،ن توصد

 ااحتا تأديته صلوات تلمودية داخل باحات امسجد، وكاات شرطة 
 15،دة انصصى عن " يهودا عتصدون"صد طالبت ،ن احامة قبعاد 

يو،ًا، علمًا أن اذا امستوطن افسه صد خمط لتفجر امسجد انصصى 
 .،ن  ،ن اصتحا،ه ،نذ ذلك احن وصد ،عا،ًا ン1صبل 

ر،، ،ن اتحام جموعة ،ن امستوطنن الدهود امسجد انصصى امباص  م01/04/4102
 ،،عززة و،شددة ،ن عناصر الوحدات اخاصة ةباب امغاربة، حراس

 .ااحتا والتدخل السري  ي شرطة 

  قجراءاتها امشددة على دخو  امصلن قى  تواصل ااحتا شرطة
ة خا  دخوهم بماصاتهم الشخصد تحتجزاو ،امسجد انصصى امبار،

 .قى امسجد
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 حتالاعتداءات سلطات ااصور صحفية رصدت 
 اأقصى امبارك على امسجد
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،ن جهة سجد انصصى امبار،، اصتحام عصابات امستوطنن، ام  م0/0/4101
والتدخل  ،،عززة ،ن عناصر الوحدات اخاصة ةحراس ،باب امغاربة

 .ااحتا السري  بشرطة 

  نعها نكثر ،ن ستن سددة وفتاة  تاصلو ااحتا صوات،
وطالبة ،قدسدة ،ن الدخو  قى امسجد انصصى امبار،، خا  ف ة 

 .اصتحا،ات امستوطنن له
،ن جهة اصتحام عصابات امستوطنن امسجد انصصى امبار،،   م2/0/4101

،شددة ،ن عناصر الوحدات اخاصة  ةحراس ، حتباب امغاربة
 .ااحتا والتدخل السري  بشرطة 

امسجد انصصى  اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن  م1/0/4101
، ي حتا ااامبار،، ،ن جهة باب امغاربة، وسط ماية ،ن شرطة 
 .الوصت الذي حاو  فده ،ستوطن أداء طقوس تلمودية فده

  نعها نكثر ،ن ستن سددة وفتاة  تواصل ااحتا صوات،
وطالبة ،قدسدة ،ن الدخو  قى امسجد انصصى امبار،، خا  ف ة 

 .اصتحا،ات امستوطنن له

  الشاب امقدسي وارل الرج،، ،ن  تعتقلا ااحتا صوات
جد انصصى امبار،، واصتادته قى ،ركز تاب  ها صرب باب داخل امس

 .السلسلة ي القدس القدمة

  رردس ادئة امرابمن ي القدس يوسف  تسلم ااحتا صوات
 .عن امسجد انصصى أشهر 2خدمر أ،رًا بإبعاده 
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،ن جهة  امسجد انصصى امبار،، اصتحام عصابات امستوطنن  م7/0/4101
،شددة ،ن عناصر الوحدات اخاصة والتدخل  ، حراسةباب امغاربة

 .ااحتا السري  بشرطة 

  نعها نكثر ،ن ستن سددة وفتاة  تواصل ااحتا صوات،
وطالبة ،قدسدة ،ن الدخو  قى امسجد انصصى امبار،، خا  ف ة 

 .اصتحا،ات امستوطنن له
،ن جهة امبار،،  اصتحام عصابات امستوطنن امسجد انصصى  م01/0/4101

،عززة ،ن عناصر الوحدات اخاصة  ةحراسحت  ،باب امغاربة
 .ااحتا والتدخل السري  بشرطة 

 خصصات التأ،ن  تصمع ااحتا سلمات  ،ي قجراء ااتقا،ي
 .الصحي عن امبعدين عن امسجد انصصى

بار،، اصتحام جموعة ،ن امستوطنن الدهود، امسجد انصصى ام  م00/0/4101
،ن جهة باب امغاربة، حرسهم صوة ،عززة ،ن عناصر الوحدات 

 .ااحتا اخاصة والتدخل السري  بشرطة 

  قجراءاتها امشددة حق النساء والشبان،  تواصل ااحتا صوات
سجد، أثناء الدخو  قى امي بماصات عدد كبر ،نهم  تحتجزاو
قى ة ،ن الدخو  ،رأة وفتاة وطالبا 21،نعها نكثر ،ن  تواصلو

 .صتحا،اتأثناء ف ة ااي امسجد انصصى 
امسجد انصصى امبار،،  حام جموعة ،ن امستوطنن الدهوداصت  م04/0/4101

،ن جهة باب امغاربة، حرسهم صوة ،عززة ،ن عناصر الوحدات 
 .ااحتا اخاصة والتدخل السري  بشرطة 
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 ولة ،ستوطن يهوديد انصصى ماقحباط امصلن وحراس امسج 
 .أداء صلوات وشعارر تلمودية ي امسجد

جموعة ،ن امستوطنن ووحدة ،ن امخابرات وأفراد  صدام  م00/0/4101
امسجد انصصى ي ولة غر ،عروفة اناداف جالشرطة اإسراردلدة، 

 .امبار،

  نعها نكثر ،ن ستن سددة وفتاة  تواصل ااحتا صوات،
 .الدخو  قى امسجد انصصى امبار، وطالبة ،قدسدة ،ن

  دسي يوسف ممد على المفل امق تفرع ااحتا صوات
أيام، ودف  كفالة ،الدة  5احبس امنزلي ،دة  عا،ًا( 1ヴ)الرويضي

 .شدقل ،قابل اإفراج عنه 5111بقدمة 
اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م02/0/4101

 .ااحتا ة باب امغاربة، وسط ماية ،عززة ،ن شرطة امبار،، ،ن جه
 حتا ، صرر تعدن قامري للتخمدط والبناء التاب  لااجلس ال

-خد،ات-،ركز صددم"ددًا ،شروع تاريخ جلسة خاصة تدرس ج
بصدغته امارة، و،ن امخمط بناؤه " للهدال و،دينة داود خا 

عمن امخمط  ،انخلف امسجد انصصى امبار، على أراعي سلو
Γ/  414أيン بناء على تدخل ،باشر وعغط ،ن صبل وزارة القضاء ،

 .ستدماادة امقلصاا" قلعاد"ا ، لدعم خمط معدة حتلا ةالتابع

  قبعاد الشاب أمد الركن ،ن حي رأس  تصرر ااحتا مامة
 .العا،ود ي بلدة سلوان، عن امسجد انصصى ،دة ستة أشهر

 صرر جديد " آريده درعي"امعن  ااحتا اخلدة وزير د،ا يسمى ب
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،ن  امعلمتن ي انصصى، انادي احلوااي وخدجة خويص، ،ن 
 .السفر، ،دة ستة أشهر قعافدة

نظمات ا يسمى م، التابعة م"سنعود للجبل"بي،نظمة ،ا يسمى   م02/0/4101
شدال لال ،عتقل  4111امزعوم، تتعهد بدف  ،بلغ " بناء اهدال"

 .امسجد انصصى امبار،يهودي ي 
امسجد انصصى امبار،، ،ن باب  اصتحام جموعة ،ن امستوطنن  م07/0/4101

 .ااحتا امغاربة، حت ماية ،عززة ،ن شرطة 
،ن جهة اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،،   م09/0/4101

 .حتا ااوسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  تأيدده " تساحي انغ،"أبدى القدادي ي حزب اللداود احاكم
 .امملق إصا،ة صلوات تلمودية ي امسجد انصصى

 صورًا للمسجد  حتا التابعة لا" جفعاتايم"شرت بلدية ا
 .انصصى امبار،، وصد أخفدت فدها صور صبة الصخرة امشرفة

  د السداحي، قيهاب أ،رًا بإبعاد امرش تصدرأ ااحتا سلمات
سلدم اجاد عن امسجد انصصى ،دة شهر، وفرعت علده التوصد  

 .شدال" 4111"على كفالة  صدمتها 
اصتحام عشرات ،ن امستوطنن الدهود ورجا  امخابرات،   م42/0/4101

امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، وصا،وا جوات استفزازية 
 .وء انحوا  اجويةي باحاته وأروصته، رغم س

  عارات ،قدسدة تقمن ي بلدة سلوان تعرب عن خشدتها ،ن
ااهدارات أرعدة جديدة ي الشارع الرردس اممتد ،ن سور وصوع 
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وصوًا قى حدي عن اللوزة  ،انصصى اجنوبي، ،رورًا حي وادي حلوة
 ااحتا والبستان، بسبب احفريات امتواصلة الؤ تنفذاا سلمات 

دات استدماادة ي امنمقة، حدث تسببت بتصدعات وتشققات ومع
 .ي جدران ،ناز  امنمقة ي وصت سابق

اصتحام ماعات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، وسط   م47/0/4101
 .، ،ن جهة باب امغاربةااحتا ماية ،عززة ،ن شرطة 

  د أثناء خروجها ،ن امسجي فتاة  تعتقلا ااحتا صوات
واصتادتها قى أحد  ،"اجلس"انصصى امبار،، ،ن جهة باب الناظر 

 .،راكز التحقدق والتوصدف ي امدينة احتلة
على بعد " بدت شمراوس"تشددد  تواصل ااحتا سلمات   م42/0/4101

، ًا ،ن امسجد انصصى امبار، ي باحة الراق على حساب  51
بامسجد انصصى  ا  احدمةالوصف اإسا،ي، بهدف تهويد امع

 . وتغدراا

  اصتحام عشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، وسط
 .، ،ن جهة باب امغاربةااحتا ماية ،عززة ،ن شرطة 

  صدودًا ،شددة على أبواب امسجد  تفرع ااحتا سلمات
النساء والشبان امدرجة أماؤام عمن  تانصصى امبار،، و،نع

،ن دخو  امسجد انصصى  ااحتا ت اأعدتها الشرطة وخابرصارمة 
 .امبار،

للدهود خصدص ساحة صاة ختلمة  ااحتا أصّرت حاو،ة   م00/0/4101
، جنوب غرب امسجد "حريدية"وتدارات يهودية غر رجاًا واساًء 
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انصصى امبار،، ي امساحة بن الزاوية اجنوبدة للحارط الغربي 
  .امغاربة صصى وطريق بابللمسجد ان

  ااجح بارات، ،دير ان،ا، . دالشدخ  تبلغأ ااحتا شرطة
الوصفدة ي أوصاف القدس، بإبعاده عن امسجد انصصى امبار، ،دة 

عن امسجد  1ヴلي د اذا اإبعاد امرة أأ،ندة، وع ستة أشهر، لدواٍع
 سنوات 5عن انصصى  الشدخ انصصى، وبلغ جموع ،ا أبعده

 .واصف السنة
ما  . صص ي ش ون القدس دختام تبعدأ ااحتا شرطة   م0/4/4101

اذا القرار الثااي  وعد، أشهر 2عن امسجد انصصى ،دة  عمرو
 .الذي يصدر خا  يو،ن على التوالي

اصتحام عشرات ،ن امستوطنن الدهود ورجا  امخابرات   م4/4/4101
صا،وا جوات مغاربة، حدث صصى امبار،، ،ن باب اامسجد ان

 .استفزازية ي باحاته وأروصته

  بقم  وصفة سلمدة  صا،ت ااحتا القوات اخاصة وشرطة
 .للممنوعن ،ن دخو  امسجد انصصى، عند باب اجلس

اصتحام جموعات كبرة ،ن طاب امعااد الديندة وامستوطنن،    م0/4/4101
م العساري وبأسلحتهم، وعناصر خابرات وحرس حدود، بلباسه

امسجد انصصى امبار،، حماية أ،ندة ،شددة ،ن الشرطة والقوات 
اخاصة، وافذوا فده جوات استفزازية، واستمعوا لشروح ديندة عن 

 .اهدال امزعوم

  ن قجراءاتها على دخو  الشبان  تشدد ااحتا سلمات،
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ة على بماصاتهم الشخصد تحتجزاوالنساء قى امسجد انصصى، و
 .البوابات اخارجدة للمسجد

اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن باب   م7/4/4101
 .ااحتا امغاربة، وسط حراسة ،شددة ،ن شرطة 

  نعها لستن ا،رأة وطالبة ،ن الدخو   تواصل ااحتا صوات،
ن ، وتشدد ،"القارمة السوداء"هم قى امسجد انصصى، تملق علد

 .جراءاتها حق دخو  امصلن قى امسجدق
،ستوطن يهودي و،تمرف امسجد  111اصتحام أكثر ،ن   م9/4/4101

وافذوا جوات استفزازية ي  ،انصصى امبار،، ،ن جهة باب امغاربة
 .ساحاته وأروصته

صندوق قرث " ي،ن خا  ،ا يسمى ب ااحتا استداء سلمات   م01/4/4101
ء ،هم ،ن مام العن ي ،نمقة الواد داخل البلدة على جز" امباى
وعن ملة تر،دم لتحويل اذا اجزء قى كندس ما  حارط  ،القدمة
صرب ،دخل النفق احاذي نسوار امسجد انصصى امبار، ،ن  ،الراق
 .الغرب

حاد ،نظمات ا"بيمعدات و، سسات تنضوي ي قطار ،ا يسمى   م00/4/4101
ستعدادات م، تاثف دعواتها قى مهور امستوطنن لاامزعو" اهدال
وامشاركة الواسعة ي اصتحا،ات جديدة و،تصاعدة و،اثفة  ،امبارة

للمسجد انصصى، مهددًا موسم انعداد التلمودية الذي يبدأ صبل 
 .اهاية شهر ادسان ،الربد ، وتصل ذروته ي عدد الفصح العري

  للمسجد انصصى امبار،، عر اصتحام ماعات ،ن امستوطنن
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جموعات صغرة و،تتالدة ،ن باب امغاربة، وافذت فده جوات 
 .ااحتا استفزازية حراسة صوة ،عززة ،ن شرطة 

ن وحراس امسجد انصصى ،ن طرد مسة ومان امصلَت  م02/4/4101
طقوس تلمودية ي  أداء ،ستوطنن يهود، و،نعوام ،ن استاما 

 .امسجد

 رات ،ن امستوطنن اصتحا،هم للمسجد انصصى واصل عش
 . ااحتا امبار،، ،ن باب امغاربة، حراسة ،عززة ،ن شرطة 

 ،تمرفنو،ستوطنن  ااحتا اصتحام عشرات ،ن جنود   م01/4/4101
امسجد انصصى امبار، ،ن جهة باب امغاربة، حدث اصتحم اجنود 

 .انصصى بزيهم العساري وأسلحتهم

  عشرات امواطنن أغلبدتهم ،ن النساء  ت،نع احتا اشرطة
،ن الدخو  قى امسجد انصصى امبار،، بداعي اع اعهم على 

 .اصتحا،ات امستوطنن
اصتحام عشرات امستوطنن امسجد انصصى امبار، ،ن جهة   م07/4/4101

 .باب امغاربة، حراسة ،شددة ،ن الشرطة اخاصة

  له  تووجه ،لى أحد حراس انصصىع تعتدا ااحتا شرطة
الصاة ي ،نمقة باب املك  رم حجة ،نعه امستوطنن ،ن أداءالشتا

 .،ن البوارك الشمالدة القريبفدصل 
اصتحام عشرات امستوطنن امسجد انصصى امبار، ،ن جهة   م40/4/4101

 .باب امغاربة، حراسة ،شددة ،ن الشرطة اخاصة

  ن قجراءاتها على دخو  الشبان ، تشدد ااحتا سلمات
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والنساء قى امسجد انصصى، وحتجز بماصاتهم الشخصدة على 
 .البوابات اخارجدة للمسجد

اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار، ،ن باب   م44/4/4101
اخاصة، وسط قجراءات  ااحتا راسة ،عززة ،ن شرطة حامغاربة، 

واحتجاز بماصات الشبان والنساء خا  دخوهم  ،،شددة حق امصلن
 .نصصىللمسجد ا

على اجدار  ًاصاخب ًا،وسدقد ،تصهدنة جري حفًا غربدةجموعة   م40/4/4101
انصصى امبار،، وتنصب  امسجد اجنوبي للمسجد القبلي ،ن

وتض  ،عدات ،وسدقدة وأعواء كاشفة و،عدات تصوير  ًا،،سرح
 .بعد صاة العشاء ًاصاخب وتقدم حفًا ،تلفزيوادة

  امبعدات عن امسجد انصصى امبار،  ت،نع ااحتا سلمات
وذلك عر اشر  ،،ن اخروج ي تظاارة احتجاجًا على قبعادان

 .حواجز ي البلدة القدمة ،ن القدس احتلة
اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن باب   م42/4/4101

 .ااحتا ، وسط حراسة ،شددة ،ن شرطة امغاربة

  اساء ،ا تعرف  توصوات ،ن حرس احدود، ،نع ااحتا شرطة
، كما شددت ،ن صىانص امسجد ،ن دخو " بالقارمة السوداء"

 ،ووععوا حواجز حديدية ،هأبواب ىققجراءاتها على امداخل ام دية 
 .ودصقوا ي اويات امصلن

  تواصل معدة مدندة ،تصهدنة أعما  للدوم الثااي على التوالي
حفل غناء ورصص ،ن بعد صاة الظهر حتى صبل الفجر، وتقديم 



  151 

عرو  وحفات ،وسدقدة على السور اجنوبي للمسجد انصصى 
 .مصلى امروااياوصرب باب  ،امبار،

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م42/4/4101
 .ااحتا مغاربة، حراسة ،ن شرطة امبار،، ،ن باب ا

  فر  قجراءاتها امشددة حق امصلن  تواصل ااحتا صوات
ة ت بماصاتهم على البوابات الرردسحتجزاو ،،ن النساء والشبان

خا  دخوهم قى امسجد للصاة، فدما واصلت ،ن  أكثر ،ن ستن 
،ن " ءالقارمة السودا"ان على أماؤ أدرجت ،سددة وفتاة وطالبة

 ،،تواصلة أشهرنكثر ،ن مسة  امبار،، انصصى امسجد دخو 
 .بسبب امشاركة ي التصدي اصتحا،ات امستوطنن

 ساحة الدمد   ئتر ااحتا حامة الصلح اخاصة ب،ا يسمى م
،ن تهمة دف  ا،رأة ،سلمة ي  "يهودا غلدك"اإسراردلي امتمرف 

 .411ヴداا ي العام وقصابتها باسر ي ي ،امسجد انصصى
 مستوطنن وصادة حركات استدماادةاصتحام العشرات ،ن ا  م42/4/4101

امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، ،  ،رشدين وحراسة 
 .ااحتا ،شددة ،ن شرطة 

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م49/4/4101
 .ااحتا راسة ،ن شرطة امبار،، ،ن باب امغاربة، ح

  قماعدل . الشدخ دمن  خمدب امسجد انصصى  ااحتا صوات
آخر، با سبب    ،دينة القدس احتلة حتى قشعاراوااضة، ،ن دخو

 .للمدينةودون ،رر، رغم حدازته تصريح دخو  
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أ،ناء جبل "ركة حزعدم ،ا يسمى  ،اصتحام امتمرف الدهودي  م0/0/4101
امسجد انصصى امبار،، وذلك للمرة انوى  "دا غلدكيهو"" اهدال

شهرًا على يد الشهدد ،عتز حجازي، وصام  12،نذ ماولة اغتداله صبل 
يتسحاق "وما،ده  "يفي"بعملدة ااصتحام برفقة زوجته  "غلدك"

الؤ رافقته طدلة ف ة  ،، حت حراسة ،شددة ،ن صوات الشرطة"بوم
،ن  "احاخام غلدك"برأت  حتا اان مامة قصتحام، حدث اا

 . تهمة ااعتداء على ا،رأة ،سلمة ،ن القدس

  خمدب امسجد انصصى امبار،  ت،نع ااحتا صوات 
 .،ن الوصو  قى القدس قماعدل اوااضة. د

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م4/0/4101
 .ااحتا طة وسط ماية ،عززة ،ن شر ،باب امغاربة

  سددة وطالبة ،ن  21تواصل ،نعها أكثر ،ن  ااحتا شرطة
هن ي اتافات التابر عد بسبب ،شاركتدخو  امسجد انصصى، 

 .نصصىللمسجد اامستوطنن امقتحمن 
حافلة تقل ،واطنن ،ن صرية برطعة  تحتجزا ااحتا صوات   م2/0/4101

أثناء ي س  العنصري، الشرصدة الواصعة داخل جدار الضم والتو
 .توجههم قى القدس احتلة نداء الصاة ي امسجد انصصى

وصفة احتجاجدة للمبعدات عن امسجد  تصمع ااحتا صوات   م1/0/4101
امسجد امبعدة انادي احلوااي ،علمة القرآن ي  تعتقلاو ،انصصى
 .انصصى

على أحد  ىعتدزعوم احو  اهدال ام صدم شروحًا،رشد يهودي   م7/0/4101
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 .حراس امسجد انصصى امبار،

  اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

 وقصا،ة  ،قصدام جموعة ،ن امستوطنن على عقد صران أبنارهم
سجد انصصى وأعداد ،داد الفتدان الدهود داخل ام ،حفات البلوغ

 .امبار،
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م9/0/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  بالضرب على  تعتدا ااحتا القوات اخاصة بشرطة
امرابمن وامرابمات ي باب انسباط، ودفعت بقوة امسن احاج طه 

ه ويده ، ،ا تسبب ي قصابته برعو  ختلفة ي كتفعا،ًا Α1شواانة 
 .الدمنى وصد،ه الدسرى

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م01/0/4101
 .ااحتا باب امغاربة وسط ماية ،عززة ،ن شرطة 

  نظمات اهدال امزعوم تدعو أاصاراا لتاثدف امشاركة،
موسم انعداد  مهددًا ،جد انصصىالواسعة ي اصتحا،ات امس

 .الدهودية
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م00/0/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة
خصص ،دزاادات عخمة لتنفدذ خمط تهويد  ااحتا سلمات   م02/0/4101

 ،،لدون شدال 111ب  تقدر، همدمي و "انصصىامسجد "أسفل 
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على ،دار مس سنوات، ما يسمى  ،،لدون كل سنة 41بواص  
، سدتم رصد اذه امدزاادة لتنفدذ ،شاري  بناء "صندوق قرث امباى"

حو  امسجد انصصى، ي ،نمقة الراق، واستاما  احفريات 
 .هوي مدم وانافاق أسفل امسجد انصصى

اهدال "امستوطنن وأعضاء ،نظمات اصتحام العشرات ،ن   م01/0/4101
امسجد انصصى امبار، ،ن جهة باب امغاربة، وكوادراا " امزعوم

 .ااحتا وسط صوة ،عززة ،ن شرطة 

  احافظات تلغي الزيارة انسبوعدة ناالي  ااحتا سلمات
 .قى امسجد انصصى اجنوبدة

انصصى امبار، ،ن  اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد  م41/0/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  تواصل قجراءاتها حق الوافدين قى امسجد  ااحتا شرطة
 .أثناء دخوهمي انصصى، وحتجز بماصاتهم الشخصدة 

امسجد " يهودا غلدك"اصتحام احاخام الدهودي امتمرف   م40/0/4101
امغاربة، حراسة ،شددة ،ن عناصر انصصى امبار،، ،ن باب 

ورافقه  ،ااحتا الوحدات اخاصة والتدخل السري  بشرطة 
 .بااصتحام جموعة كبرة ،ن امستوطنن امتمرفن

  احارس ي جنة قعمار انصصى الشاب  تعتقلا ااحتا صوات
حسام سدر، بعد ،داامة ،نزله الاارن ي حي باب حمة داخل 

 .احتلةالبلدة القدمة 

  أثناء خروجه  ي الشاب أمد الشرباتي اعتقلت ااحتا صوات
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انصصى سحر امسجد ،ن امسجد انصصى، كما اعتقلت امبعدة عن 
 .النتشة ،ن باب حمة

تفر  قجراءات ،شددة على دخو  امصلن  ااحتا سلمات   م44/0/4101
ًا ،ن دخو  قى امسجد انصصى، حدث من  الرجا  دون انربعن عا،

 .الدهودي" عدد امساخر"ء الصاة، تزا،نًا ،  اامسجد ند

  وجموعة ،ن الملبة الدهود هاوخابرات ااحتا عباط شرطة 
امسجد انصصى  اصتحمووجموعات ،ن عصابات امستوطنن ا

امبار،، حراسة ،عززة ،ن عناصر الوحدات اخاصة والتدخل السري  
 .ااحتا بشرطة 

  سراح مسة ،قدسدن عن البلدة  تطلقأ ااحتا سلمات
 انصصىامسجد بعادام عن قبشرط  ،انصصىامسجد القدمة و

 .يو،ًا 15،دة  امبار،
اصتحام عشرات امستوطنن امتمرفن وطاب جا،عات و،راكز   م40/0/4101

توراتدة وعدد ،ن اجنود بلباسهم العساري امسجد انصصى امبار، 
 .وسط حراسة ،شددة ،ن الشرطة والقوات اخاصة ،غاربة،ن باب ام

  شددة على دخو  امصلن  صدودًا تفرع ااحتا صوات،
،ن الرجا  دون انربعن عا،ًا  تو،نع ،للمسجد انصصى امبار،

 .دخوله قى ،ا بعد انعداد الدهودية
 اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن  م42/0/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  تواصل قجراءاتها حق الوافدين قى امسجد  ااحتا شرطة
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 .أثناء دخوهمي انصصى، وحتجز بماصاتهم الشخصدة 

  نظمات اهدال امزعوم تدعو أاصاراا لتاثدف امشاركة،
داد مهددًا موسم انع ،الواسعة ي اصتحا،ات امسجد انصصى

 .الدهودية
اصتحام عشرات امستوطنن امسجد انصصى امبار، ،ن جهة   م47/0/4101

" يورام بن بر،وربرغ"باب امغاربة، وي ،قد،تهم احاخام امتمرف 
و،اثوا صبالة صبة الصخرة  ،وكبار صادة ااستدمان ي القدس واخلدل

وم واستمعوا ،ن ،رشد ،تدين لشرح عن اهدال امزع ،امشرفة
 ".صدس انصداس"و

  ماولة أربعة ،ستوطنن أداء صلوات تلمودية ي الساحات
اشوب توتر  ىق، ان،ر الذي أدى امبار، انصصى الشرصدة للمسجد

 .بن امستوطنن وحراس امسجد انصصى، ما دف  الشرطة إخراجهم

  ي مدط امسجد انصصى  ت قجاد حدزحاول ااحتا سلمات
 و،ا يسمى " السلودحة"،قابر وامدة ي ،نمقة  ،ن خا  زرع

وبناء امشاري  ااستدماادة ي حي امغاربة  ،"احو  امقدس"بي
امشهد  ي ماولة لسلخحت اسم ،شاري  تمويرية،  ،وحارط الراق

،ا يسمى  علدها احضاري والعربي واإسا،ي حدط انصصى، ،ملقة
 ،ودرب اآباء ،احشموادم وساحة" داود"احو  امقدس و،دينة ب

 .انا وانا، وكنس
تسلم امعلمة امقدسدة انادي احلوااي صرارًا  ااحتا شرطة   م42/0/4101

بإبعاداا عن امسجد انصصى ،دة ستة أشهر، والتوصد  على كفالة 
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 اطرف ثالث بقدمة مسة آاف شدال، ودف  كفالة ،الدة صدمتها ألف
 .شدال

لعشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن اصتحام ا  م01/0/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

 الذي امهرجان التهويدي ي البلدة القدمة ،ن القدس  استمرار
 .ااتهى ي ساعة ،تأخرة ،ن اللدل

،نظمات يهودية ،تمرفة تدعو أاصاراا لتقديم صرابن ي   م0/2/4101
 .الفصح العريعدد صى خا  انصامسجد 

أظهر تقرير قحصاري صادر عن امركز اإعا،ي لش ون القدس   م4/2/4101
 ،ستوطنًا وعنصرًا احتالدًا،( 14Α4)ن  و أانصصى، امسجد و

  شهر آذار، أغلبهم ،ن صى امبار، خااصتحموا امسجد انص
صعدد ي ن واجماعات الدهودية، فدما لوحظ اذا الشهر تامستوطن

خاصة ،ن طاب " ماب اإرشاد التهويديب"اصتحا،ات ،ا يسمى 
اجا،عات اإسراردلدة، وكذلك تصعدد ي أداء المقوس التلمودية 
والشعارر الدهودية ي امسجد انصصى، كمراسم الزواج الدهودي 
وامواعظ والصلوات التوراتدة، وأظهر التقرير أاه اصتحم امسجد 

 و  ،أي خا  الرب  انو  ،ن السنة ،العام انصصى ،نذ بداية
(4Γン4 )احتالدًا وعنصرًا ،ستوطنًا. 

صى امبار،، وسط دعوات ،ن ص للمسجد انناصتحام ،ستوطن  م0/2/4101
للمشاركة باصتحا،ات واسعة،  ااناصار" اهدال امزعوم"،نظمات 

ربة، ، وجرت ااصتحا،ات ،ن باب امغا"الفصح العري"مهددًا لعدد 
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اخاصة، وافذت اذه اجموعات  ااحتا حماية ،عززة ،ن شرطة 
 .انصصىامسجد جوات استفزازية و،شبواة ي 

،تتالدة ،ن امستوطنن للمسجد اصتحام جموعات صغرة و  م2/2/4101
، وحراسة "غلدك"صصى امبار،، ،ن باب امغاربة، بقدادة امتمرف ان

اصة والتدخل السري  بشرطة ،عززة ،ن عناصر الوحدات اخ
 .ااحتا 

  امتواجدة على البوابات الرردسة للمسجد  ااحتا شرطة
 ،تواصل قجراءاتها امشددة حق النساء والشبان" اخارجدة"انصصى 

 .واحتجزت بماصاتهم خا  دخوهم للصاة ي امسجد انصصى

 ة امعا  اإسا،د تخفأحتا  وزارة السداحة التابعة لا
ي  تععووامسدحدة ،ن خريمة سداحدة رمدة للقدس، حدث 

نصصى ولانارس لمسجد اوا ذكر ل ًا،واحد ًاقسا،د ًااخريمة ،وصع
 .ي البلدة القدمة ،همة

  امسجد احفريات السرية أسفل  تكثف ااحتا سلمات
  رصعة انافاق ي احدط د، باإعافة قى توسهوي مدم ،انصصى

عرف أوها "ات ومدداا ي اجاا ،ن امسجد انصصىالقريب ،
أجرااا أسفل  ه الؤحفريات،ن  ااحتا صعد ، و"وجهل ا،تداداا

الزاوية اجنوبدة الغربدة ،ن امسجد انصصى باجاه اجنوب، ،ا تسبب 
بتاشف حجارة عماصة ،ن حجارة أساسات امسجد انصصى، 

 .وحجارته وأساسات سور القدس التارخي
ثنن احراس امسجد انصصى حبمون ماولة تسلل ،ستوطنن   م2/2/4101
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رين بلباس عربي للمسجد ،ن باب املك فدصل صبل صاة ا،تن
 .العصر

 وجندة  ت ،ن امستوطنن امتمرفن وجندياصتحام العشرا
وسط  ،ااحتا امسجد انصصى امبار،، حراسة ،شددة ،ن شرطة 

امزعوم قى اصتحا،ات ماعدة خا  أعداد  دعوات ،ن ،نظمات اهدال
 .الدهود بالفصح

،تتالدة ،ن امستوطنن للمسجد اصتحام جموعات صغرة و  م1/2/4101
، وحراسة "غلدك"صصى امبار،، ،ن باب امغاربة، بقدادة امتمرف ان

،عززة ،ن عناصر الوحدات اخاصة والتدخل السري  بشرطة 
 .ااحتا 

 ن امستوطنن الدهود التسلل للمسجد انصصى،  ،ماولة اثنن
واكتشف حراس  ،دًاب،ن باب املك فدصل، بدنما كااا يرتديان زيًا عر

 .ااحتا وم تسلدمهما قى شرطة  ،امسجد أ،راما

  الفتاة امقدسدة راوية القوامي ي  تعتقلا ااحتا صوات
صصى ،ن أثناء خروجها ،ن امسجد اني العشريندات ،ن عمراا 

 .جهة باب حمة

  4عر احاداا الذي يضم " اهدال امزعوم"،نظماتΑ  ،نظمة،
كثفت دعواتها قى اصتحا،ات واسعة للمسجد انصصى، لتقديم 

 ".عدد الفصح العري"صرابن 
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م7/2/4101

 .ااحتا طة وسط ماية ،عززة ،ن شر ،باب امغاربة
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عن خمدب امسجد انصصى امبار،  تفرجأ ااحتا شرطة   م2/2/4101
والتحقدق ،عه لساعات  ،الشدخ الدكتور ممد سلدم بعد احتجازه

العنف، ،هددين قّياه معاودة  طويلة، حجة أن خمبته حر  على
 .،ثل اذه اخمبة،نه عتقا  قذا تاررت اا

ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن اصتحام العشرات ،  م01/2/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  ماولة عناصر ،ن امستوطنن قصا،ة طقوس وشعارر تلمودية ي
امسجد ،ن جهة باب السلسلة الؤ خرج ،نها امستوطنون بعد 

 .نصصى وجواتهم ااستفزازية فدهلمسجد ااصتحا،هم ل

  قبعاد أرب  سددات عن القدس القدمة  تصرر حتا ااسلمات
 .أشهر ヴ - 2تراوحت بن ،دة وامسجد انصصى امبار،، 

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م00/2/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  انصصى  اصتحام" اهدال امزعوم"دعوات ،اثفة ،ن ،نظمات
 .صصىاني امسجد وذبح القرابن ي احتفاات الفصح العري 

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م04/2/4101
اء نأثي ، وأدوا ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

اموت "،نها  ،خروجهم رصصات استفزازية، ورددوا اتافات عنصرية
 ".بللعر

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م00/2/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة
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  ي كدون عقد صران سري " اهدال امزعوم"،تمرفو ،نظمات
 .انصصى امسجد لدهودي وخمدبته ي باحات

ن امسجد انصصى اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امتمرف  م07/2/4101
امبار،، وماولة جموعة ،نهم أداء صلوات تلمودية ولان حراس 

 .انصصى تصدوا هم

  صدودًا ،شددة على دخو  امصلن قى  تفرع ااحتا شرطة
اويات عدد كبر ،ن امصلن على واحتجزت  ،امسجد انصصى

 .ه اخارجدةأبواب

  سنن ،ن ساان قبعاد أربعة ،واطنن  تصرر ااحتا مامة،
كشرط  ،يو،ًا 15،دينة القدس عن امسجد انصصى امبار، ،دة 

 .إخاء سبدلهم بعد اعتقاهم لستة أيام

   عقب " الدوادساو"يهاجم  "اتندااو"رردس وزراء ااحتا
ويصف صراراا الذي يدين  ،اعتماداا وثدقة حو  امسجد انصصى

 ."سخدفبال"انصصى امسجد حق  ااحتا ااتهاكات 
اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن باب   م02/2/4101

 .ااحتا امغاربة، وسط ماية ،ن شرطة 
تنفذ تدريبات اف اعدة على ذبح " اهدال امزعوم"،نظمات   م09/2/4101

اممل  ،المور /ي سفح حي جبل الزيتون" الفصح العري"صرابن 
شاركة كبار وامسجد انصصى امبار،، م ،على القدس القدمة
سراردل، وحراسة ،عززة و،شددة ،ن شرطة حاخا،ات الدهود ي ق

 .وجنوده ااحتا 
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طة ،ن عباط الشر برفقة عددو ،ااحتا اصتحام اارب شرطة   م41/2/4101
 .أ،ندة ،شددة ،ن جهة باب امغاربة للمسجد انصصى امبار،، حراسة

،نظمات اهدال امزعوم أاصاراا للمشاركة ي تقديم ،ا دعت   م40/2/4101
امسجد أحد أبواب أ،ام  "صرابن عدد الفصح العري"بي أمته

 .انصصى امبار،

  اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، على
وعناصر ،ن امخابرات والقوات  ،ااحتا رأسهم اارب وزير شرطة 

، ،ن باب امغاربة، وسط ماية ،ن شرطة نمرفوحاخا،ات ،ت ،اخاصة
 .ااحتا 

،قدسدًا  41قخاء سبدل  تصرر ااحتا حامة ،ا يسمى م  م44/2/4101
 . يو،ًا 15بشرط اإبعاد عن امسجد انصصى امبار، ،دة 

  ماولة عناصر ،ن ،نظمات اهدال امزعوم والدمن اإسراردلي
ذبح صرابن الفصح العري، ي و ،امتمرف اصتحام امسجد انصصى

،نمقؤ باب القماان وحوش الشهابي صرب باب احديد، بعد أن 
أحد أفراد اجموعة ااستدماادة الدهودية امتز،تة ،  أبناره،  قلده وصل

فتدة " ن ،ا يسمى بيباإعافة قى ماولة ،تمرفن آخرين، وجموعة ،
قى خوم سوق " العنصرية امتمرفة"،ن جبل اخلدل " التا 

 .القماان
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن الدهود ساحات امسجد   م42/2/4101

البلدة الذين حولوا  ،ااحتا انصصى حراسة عناصر ،ن شرطة 
مناسبة عدد  ،القدمة ي ،دينة القدس قى ،ا يشبه الثانة العسارية



  12ン 

 .الفصح الدهودي

  حراس امسجد انصصى على  ااحتا اعتداء عناصر ،ن شرطة
 .كا،دة ،شاداتوتمور ان،ر قى  ،امبار،، بعد أن تصدوا للمتمرفن

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م42/2/4101
، تلبدة لدعوات ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

الفصح  عدد،ا يسمى بخا  أيام " اهدال امزعوم"ماعات 
 .الدهودي

اصتحا،اتها للمسجد تواصل أعداد كبرة ،ن امستوطنن   م41/2/4101
 .حراسة ،عززة ،ن عناصر الشرطة، ،ن خا  باب امغاربة ،انصصى

 حاولوا أداء  ااحتا امستوطنن الدهود وشرطة ،ن  عدد
 واستفزا، طقوس ديندة يهودية ي امسجد انصصى خا  ااصتحا،ات

 .علدهم اعتدواو ،امصلن
ي الدوم  ،اصتحام العشرات ،ن امستوطنن ساحات امسجد انصصى  م47/2/4101

الراب  ،ن ااصتحا،ات مناسبة عدد الفصح الدهودي، ومت ااصتحا،ات 
وسط و،رافقتهم،  ااحتا حراسة عناصر ،ن شرطة  ،،ن باب امغاربة

 .استفزازات للمصلن واحراس ي امسجد

 على حراس امسجد انصصى و،صلن  تعتدا ااحتا  صوات
بعد طردام ،ستوطنن ،تمرفن أدوا  ،،قدسدن صرب باب السلسلة

 .طقوسًا تلمودية داخل باحات امسجد انصصى

  انصصى  امصلن ي ساحات امسجدتوصف ثاثة ،ن  ااحتا شرطة
اه "دحات صتحا،ات ،ن خا  ترديد صحجة ااع ا  على اا ،امبار،

 ."أكر
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اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م42/2/4101
، حدث أحبط ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

أداء طقوس  ماوات جموعة ،ن امستوطنن حراس امسجد انصصى
 .تلمودية داخل امسجد، وم طردام خارجه، وسط أجواء ،توترة

 صدودًا ،شددة على دخو  امصلن  تفرع ااحتا وات ص
  أو  امصلن القاد،ن ،ن أراعي خللمسجد انصصى، و،نعت د

ヴΒ ن باب انسباط، وواصلت احتجاز بماصاتهم، خاصة قلده، ،
 .لبوابات الرردسةالشبان على ا

  1تبعد ثاثة ،واطنن ،ن أراعي عام  ااحتا سلماتΓヴΒ 
 .يو،ًا 15دة عن امسجد انصصى ،

وجموعة ،ن امستوطنن الدهود امسجد  ااحتا اصتحام صوات   م49/2/4101
 .ااحتا حماية ،عززة ،ن شرطة  ،انصصى امبار،

  ا يقارب  تعتقلا ااحتا شرطة،ヴ1  شابًا على بوابات
حجة قلقاء احجارة على عناصراا ي باب امغاربة  ،امسجد انصصى

 .ةصاالبعد ااتهاء 

 حتا  توجه ارحة اتهام،ا يسمى محامة الصلح التابعة لا 
" امرابمن"سبعة ،سنن ،قدسدن، حجة ااتمارهم قى تنظدم ل

 .والقدام بأعما  حريضدة ي امسجد انصصى

  ن الوصو   احافظات اجنوبدة،صلي  ت،نع ااحتا سلمات،
 .قى القدس نداء صاة اجمعة ي امسجد انصصى

 انصصى، امسجد كز اإعا،ي لش ون القدس وعن امر اقًا
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اصتحموا امسجد انصصى امبار، خا  عدد  يهوديًا 111ンإن  و ف
العدد انكر ،ن  م4Β/ヴ/4112الفصح العري، وشهد يوم 

 .،قتحمًا 4Α1امقتحمن، حدث وصل عددام قى حوالي 
جد انصصى امبار، ،ن اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمس  م0/2/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م4/2/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  ستوطنون يهود ينظمون احتفاات تلمودية خاصة، أطلقوا فدها،
 .غربي امسجد انصصى ،راقبالواات ي باحة ال

وعدد ،ن عباط  ،ااحتا اصتحام العشرات ،ن عباط خابرات   م2/2/4101
امسجد انصصى امبار، ،ن باب  ،وجموعات ،ن امستوطنن ،الشرطة
حماية ،شددة ،ن عناصر الوحدات اخاصة والتدخل السري   ،امغاربة

مودية صا،تة ي ل، وصام بعضهم بأداء طقوس تااحتا ي شرطة 
بن امصلى امروااي " احرش"امعروفة باسم  ،ة،نمقة باب الرم

 .وباب انسباط

  واطنن ،قدسدن عن امسجد  2تقضي بإبعاد  ااحتا مامة،
يو،ًا، بعد اعتقاهم فور خروجهم ،ن امسجد  21انصصى امبار، ،دة 

 ".قلقاء احجارة"بتهمة  ،انصصى
تسلم سبعدندًا ،ن الداخل الفلسمد  صرارًا  حتا ااشرطة   م7/2/4101

بعد ،داامة ،نزله ي  ،يو،ًا 15باإبعاد عن امسجد انصصى ،دة 
 .واصتداده قى ،ركز شرطة امساوبدة ي الناصرة ،صرية عدلوط
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اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م2/2/4101
 .ااحتا ززة ،ن شرطة وسط ماية ،ع ،باب امغاربة

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م9/2/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  قبعاد امسن امقدسي ،روان أمد  تصرر ااحتا سلمات
عن امسجد انصصى، بعد اعتقاله بتهمة ( عا،ًا 21)اهشلمون 

 ااحتا ي الوصت افسه سلمت سلمات و، "صصىالرباط ي ان"
امواطن امقدسي أكرم الشرفا صرارًا بتجديد ،نعه ،ن دخو  امسجد 

حتى صدور صرار اهاري ي صضدته، علمًا أاه ،بعد عن  ،انصصى
 .انصصى ،نذ عا،ن واصفامسجد 

  ن أ،ام باب  ،قدسدًا شابًا تعتقلاخاصة ا ااحتا شرطة،
أثناء ي حد انبواب الشمالدة للمسجد انصصى، املك فدصل، أ

 .خروجه ،ن باحات امسجد

  تقوم ب كدب كا،رات ،راصبة جديدة داخل  ااحتا سلمات
واي أعلى  ،وبالتحديد عند ،ئذاة باب الغوامة ،امسجد انصصى

وذلك عمن ملة واسعة ل كدب كا،رات ،راصبة على  ،،آذاه
 .كافة ،داخل امسجد

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م01/2/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

 حتا  تنشط ،ن أجل ادم امسجد انصصى ،نظمات تابعة لا
 ،جتماعي،اااه، عر ،واص  التواصل اا" وملبناء اهدال امزع"
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فوق صبة  ااحتا   علم و،واص  قعا،دة تابعة ها، تدعو قى رف
، م(1ΓヴΒ)خا  قحداء الذكرى السنوية لنابة شعبنا عام  ،الصخرة

حدث تنشر اذه امنظمات ،لصقات يظهر فدها ،ستوطن يعتلي صبة 
 ".يسراردلالادان اإ"واو يرف  علم  ،الصخرة امشرفة

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م00/2/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،ب امغاربةبا

  فر  قجراءاتها امشددة على دخو   تواصل ااحتا صوات
واحتجزت بماصاتهم خا  دخوهم قى  ،امصلن ،ن الشبان والنساء

 .امسجد
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امتمرفن للمسجد انصصى   م04/2/4101

 .ااحتا سط ماية ،عززة ،ن شرطة و ،امبار، ،ن باب امغاربة

  والشاب  ،ومدة طه ،تبعد الفتاتن داادة فضدل ااحتا سلمات
يو،ًا عن  15، م(1ΓヴΒ)عاء طه ،ن صرية كابو  داخل أراعي الي 
 .،دينة القدس ما فدها امسجد انصصى امبار،

  نعهم ،ن مو ،واصل التضددق على امقدسدنت ااحتا سلمات
اماصقة جدار امسجد انصصى " الرمةباب "ام مقرة دفن ،وتا

أثناء ماولة  ي ،ن بلدة سلوان سددةث اع عوا جنازة الشرصي، حد
 .ومن  الدفن فدها ،دفنها ي امقرة، حجة أن انر  ،صادرة

  وحمل شعار  ،من  ،سرة راجلة صاد،ة ،ن حدفا ااحتا صوات
و  قى ممتها انخرة داخل امسجد ،ن الوص" أفشوا السام بدنام"

 .كدلو،  خا  ستة أيام 1ΒΑبعد صم  امشاركن ،سافة  ،انصصى
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اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م02/2/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

 يرافقهم عناصر ،ن اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امتمرفن  م01/2/4101
، للمسجد انصصى امبار، ،ن باب وجدشه ااحتا خابرات 

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،امغاربة
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م07/2/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة
ت ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن اصتحام العشرا  م 02/2/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة
اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار، عر   م 09/2/4101

جموعات صغرة و،تتالدة ،ن باب امغاربة، وحراسة ،شددة ،ن 
 .اخاصة ااحتا شرطة 

عشرات ،ن امستوطنن امتمرفن يرافقهم عناصر ،ن اصتحام ال  م44/2/4101
، للمسجد انصصى امبار، ،ن باب امغاربة هوجدش ااحتا خابرات 

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة 
يهودي ،تمرف يقود اصتحا،ًا واسعًا برفقة العشرات ،ن حاخام   م40/2/4101

سة ،شددة ،ن امستوطنن الدهود للمسجد انصصى امبار،، حرا
 .عناصر امخابرات وعناصر الوحدات اخاصة

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م42/2/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امتمرفن يرافقهم عناصر ،ن   م42/2/4101
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للمسجد انصصى امبار، ،ن باب امغاربة  ،هوجدش ااحتا خابرات 
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة 

 دعو قى اصتحا،ات واسعة تشبه ،نظمات اهدال امزعوم ت
دوم عم ما يسمى لديهم بللمسجد انصصى امبار،، فد" جتداحاا"

الشمر الشرصي ،ن ،دينة القدس وتوحدداا كعاصمة لدولة 
صتحام امنظمات ساعات ااحددت اذه ، وعلى حد زعمهم ااحتا 

 .امقررة للمسجد امبار،
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م41/2/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  تسلم امواطن مدل العباسي  ااحتا سلمات(ン2  ) عا،ًا ،ن
أ،رًا بإبعاده عن امسجد انصصى حي رأس العمود ي بلدة سلوان، 

 .مدة ثاثة أشهر ،امبار،

  رردس أ،ن الاندست يرفض استثناء النواب العرب ،ن
القارمة امش كة، ،ن صرار ،ن  الوزراء والنواب اإسراردلدن ،ن 
زيارة امسجد انصصى، ،عترًا أن اذه الزيارات ،ن شأاها تصعدد 

 .ى أ،ن الدولةوتشال خمرًا عل ،التوتر ي القدس
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م49/2/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م01/2/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة
تحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن اص  م00/2/4101
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 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م0/1/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

 بلدية القدس ، "اتندااو" رردس وزراء ااحتا  بتوجدهات ،ن
 .توصف أعما  وحدة خد،ات صحدة ي امسجد انصصى

  ن عقاراا " صرش"تصدر أ،رًا بإخاء عارلة  ااحتا مامة،
امسجد انصصى، صرب  ،  ي حارة السعدية بالقدس القدمةالواص

 دامتمرفة، ويع" عمرت كوااادم"بي ةسما، ستدماادةالصاح معدة 
 .،نذ اللحظة صرار اإخاء ساري امفعو 

  يزعم أن داررة انوصاف اإسا،دة  "غلدك"احاخام امتمرف
انصصى، صد ي دي قى اشوب  امسجد و،وصفها امتصلب وامداف  عن

 .حرب تنتهي بتد،ر امسجد انصصى وصبة الصخرة
اصتحام عشرات ،ن امستوطنن الدهود، وعارات استدماادة   م4/1/4101

جد انصصى امبار،، برفقة جموعات ،ن وجنود وحاخا،ات، امس
امتمرفة، حراسة ،شددة ،ن الوحدات " طاب ،ن أجل اهدال"

 ااحتا ولان شرطة  ،اخاصة، وماولة أحدام أداء صلوات توراتدة
 .أخرجته ،ن امسجد

ن قى صدودًا ،شددة على دخو  امصل تفرع ااحتا سلمات   م0/1/4101
،ن تواجداا على أبواب امسجد  تاثف، فامسجد انصصى امبار،

وي المرصات وانزصة ام دية قلده، وشرعت بالتدصدق ي  ،انصصى
 .اويات الشبان ،نهم
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 على قغاق ،توعأ ،ن ،توعآت امسجد  تصد،بلدية القدس أ
داررة انوصاف اإسا،دة ماوات وأعاصت  ،ي باب الغوامة ،انصصى

 .شهر ر،ضان امبار،،  صرب حلو  افتتاحه، وذلك 
،ن دعواتها للمستوطنن  ت،نظمات اهدال امزعوم كثف  م2/1/4101

، وأاصاراا للمشاركة ي اصتحا،ات ماعدة واسعة للمسجد انصصى
 .م1Γ2Α،ا تبقى ،ن ،دينة القدس عام ي ذكرى احتا   وذلك

 ،الفتاتن أفنان وأاهار يوسف الباز تبعدأ ااحتا سلمات   م2/1/4101
أثناء خروجهما ي يو،ًا، بعد اعتقاهما  15عن امسجد انصصى ،دة 

، وأخضعتهما للتحقدق "اجلس" ،ن امسجد ،ن جهة باب الناظر
ي باب اخلدل، صبل أن خلي " القشلة"مركز  عدة ساعاتل

 .انصصىامسجد بشرط اإبعاد عن  ،سبدلهما
القدمة بالقدس بعد سادت البلدة أجواء ،شحواة بالتوتر   م1/1/4101

ستفزازية الؤ رفعوا فدها امستوطنن الدهود، و،سرتهم اا عربدة
خا  اخ اصها البلدة القدمة باجاه باحة حارط  ،ااحتا أعام 
 .لناسةل ヴΓلي أي الذكرى  ،الراق

لعدد ،ن امستوطنن باصتحام امسجد  تمح ااحتا شرطة   م7/1/4101
 .شهر ر،ضان امبار،ي غاربة، للدوم الثااي انصصى ،ن باب ام

  الشدخ ممد وتد، رردس اهدئة العلدا  تبعدأ ااحتا سلمات
 .انصصى، شهرًا كا،ًا عن امسجد انصصىامسجد لنصرة القدس و

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م2/1/4101
 .ااحتا شرطة وسط ماية ،عززة ،ن  ،باب امغاربة
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  احارس ل ي أبو  تداس ااحتا سدارة كهرباردة تابعة لشرطة
السعد، خا  تواجده على رأس عمله، بدنما كان واصفًا ي المريق 

 .انصصى امسجد بن بابي السلسلة والقماان ي
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م9/1/4101

 .ااحتا سط ماية ،عززة ،ن شرطة و ،باب امغاربة

  آاف وجبة قفمار  2 و  قلتشاحنات  ت،نع ااحتا شرطة
 .،ن الدخو  قى امسجد انصصى امبار،

  احارس ي امسجد  ،عرفات جدب تعتقلا ااحتا صوات
 .،ن ،نزله ي البلدة القدمة ي القدس ،انصصى امبار،

،ن قجراءات الدخو  قى امسجد  تشدد ااحتا شرطة   م01/1/4101
 ،كافةانصصى امبار،، وتغلق المرق ام دية قى امدينة امقدسة 

 .امئات ،ن عناصراا على بوابات امسجد انصصى تاشرو
اصتحام امسجد انصصى  تدعماعات استدماادة ،تمرفة   م00/1/4101

 .الدهودي" عدد الشفوعوت"امبار،، مناسبة ،ا يسمى 
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م04/1/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

 الذين اع عوا على  ،اعتقا  عدد ،ن حراس امسجد انصصى
 .لهاصتحام امستوطنن 

 انصصى امسجد صدور صرارات جاررة بإبعاد أربعة ،ن حراس 
 .،تفاوتةلف ات  هعن امبار،

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م00/1/4101
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 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  تبعد اموظف ي جنة اإعمار ي انصصى، ممد  ااحتا شرطة
، و،ددت اعتقا  أحد حراس يو،ًا 15الرويضي، عن ،اان عمله ،دة 

 .امسجد مزة مر

  بندا،ن اتندااو، يسمح بعد ااقضاء شهر  ااحتا رردس وزراء
 .ر،ضان نعضاء الاندست بالدخو  قى امسجد انصصى امبار،

مسجد انصصى امبار، ،ن ااصتحام العشرات ،ن امستوطنن   م02/1/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  ار،دلة، أحد حراس امسجد  تعتقل ممود أبو ااحتا شرطة
لدى اصتحا،هم ساحات  الدهود قزعاج امتمرفن حجةانصصى، 

 .امسجد

  أاه ا ،اا  ،ن دخو   ،تبلغ رراسة الاندست ااحتا شرطة
 .النواب والوزراء اإسراردلدن قى امسجد انصصى امبار،

أ،ر ،ن  جنة انخاق الرماادة ي الاندست ترفض قلغاء   م02/1/4101
 .النواب العرب والشخصدات الرمدة ،ن دخو  امسجد انصصى

  اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م01/1/4101
 .ااحتا ززة ،ن شرطة وسط ماية ،ع ،باب امغاربة

تشدد ،ن قجراءاتها ان،ندة، وحو  امدينة  ااحتا شرطة   م07/1/4101
ي اجمعة الثاادة ،ن شهر ر،ضان،  ،امقدسة قى ثانة عسارية



  1Αヴ 

وحددت أعمار امصلن و،نعت ساان صماع غزة ،ن الدخو ، 
الذين جاوزت أعمارام  ،ن ،ن كبار السن دًا،صل 4ΑΑباستثناء 

 .ستنال
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م09/1/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  قصلدم القدس، -تبعد القدادي ي حركة فتح ااحتا سلمات
 .عو  السامة، عن امسجد انصصى ،دة شهرين

 ااحتا الدهود وجنود اصتحام العشرات ،ن امستوطنن   م41/1/4101
بلباسهم العساري وأسلحتهم، امسجد انصصى امبار، ،ن باب 

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،امغاربة

  للمصلن  من  دخو  وجبات السحور ااحتا شرطة
 .امسجد انصصى امبار، والصارمن ي داخل

امسجد أسفل خمرة كشف النقاب عن حفريات سرية   م40/1/4101
أو اشر أي صور فوتوغرافدة،  ،فر صورة واعحةاانصصى، دون تو

 .حدث من  فدها التصوير
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م44/1/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  ي مدط امسجد انصصى  ااحتا تصاعد أعما  حفريات
القدمة وي جواراا، وبالذات ي ،نمقة بلدة سلوان جنوبًا،  والقدس

متد ،ن  ،قصا،ة ،ا يشبه تاوين ،دينة يهودية حت انر  بهدف
وسط بلدة سلوان جنوبًا، وخ ق اجدار الغربي للمسجد انصصى 
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وأسفل البلدة القدمة ي القدس احتلة، ومر أسفل امدرسة العمرية، 
 ،،ن انصصى، وتصل قى ،نمقة باب العا،ودي اجهة الشمالدة 

 .وحديدًا قى ،نمقة ،غارة الاتان ما  القدس القدمة
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م40/1/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  بار،، تستدعي امعلمة ي امسجد انصصى ام ااحتا خابرات
امعروف عتقا  انادي احلوااي، للتحقدق ،عها ي ،ركز التحقدق واا

 .غربي القدس" امساوبدة"باسم 
قجراءات ،شددة على دخو  امصلن  تفرع ااحتا شرطة   م42/1/4101

قى امسجد انصصى امبار، نداء الصاة، و،نعت عشرات اآاف 
 .ثة ،ن ر،ضان، ي اجمعة الثاله،ن امصلن ،ن دخول

 ااحتا اصتحام جموعة ،ن امستوطنن الدهود برفقة صوات   م41/1/4101
 .ااحتا اخاصة امسجد انصصى امبار،، حماية ،عززة ،ن شرطة 

  الرأس، ثاثة ،نهم ي  ،بانعرة امماطدة ،صلدًا 14قصابة
 .للمسجد انصصى امبار، ااحتا خا  اصتحام صوات 

  بالضرب على حارس امسجد انصصى  تعتدا ا ااحتشرطة
 .بدر بدر، ما أدى قى قصابته جراح ي رأسه

 ااحتا اصتحام جموعة ،ن امستوطنن الدهود برفقة صوات   م47/1/4101
 .ااحتا اخاصة، امسجد انصصى امبار،، حماية ،عززة ،ن شرطة 

  رصا  بالضرب وبقنابل الغاز والت عتدا ااحتا صوات
امماطي على امصلن ي ساحات امسجد انصصى امبار،، ،ا أدى قى 
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 .واعتقا  مسة آخرين ،،صلدًا ン1قصابة أكثر ،ن 
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م42/1/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  او  صد اصتحام امسجد كل ،ن ح اعتقلت ااحتا سلمات
 .وعلى حراس امسجد انصصى ،انصصى، واعتدت على امصلن

  عند خروجهم ،ن عددًا ،ن الشبان اعتقلت ااحتا شرطة 
شتباه بامشاركة ي امواجهات ،  امسجد انصصى امبار،، بزعم اا

 .ااحتا صوات 

  سدة خدجة أبو خويص عن دقبعاد امق تصرر ااحتا مامة
 .أيام 11واحبس امنزلي  ،يو،ًا 21امسجد انصصى امبار، 

  أعضاء الاندست العرب ،ن زيارة  ت،نع ااحتا صوات
 .انصصىامسجد 

  عتقا ،ن ا ،سلمن عن بريماادن تفرجأ ااحتا سلمات
ترحدلهما قى باداما فور اإفراج  تصررساحات امسجد انصصى، و

 .امرحبعد أن تعرعا للضرب  ،عنهما
شرط  ،سراح والد الشهدد بهاء علدان تطلقأ ااحتا شرطة   م49/1/4101

 .عن امسجد انصصى امبار، اإبعاد
وعلى أسوار  ،صدودًا حو  ،دينة القدس تفرع ااحتا صوات   م0/7/4101

 .البلدة القدمة، لعرصلة وصو  امصلن قى امسجد انصصى

  قدسدن عن امسجد انصصى  11قبعاد  تصرر ااحتا مامة،
امبار، ،دة ثاثة أسابد ، بشروط مثلت بتوصد  على كفالة ،الدة 
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 .وكفالة طرف ثالث بقدمة مسة آاف شدال

  قبعاد ثاثة ،واطنن أترا، خارج القدس خا  تواجدام
 .بذريعة رفعهم العلم الفلسمد  ي امسجد انصصى ،كسداح

مزعوم تدعو أاصاراا للمشاركة الواسعة ا" اهدال"،نظمات   م4/7/4101
ي اصتحام امسجد انصصى امبار،، ااتقا،ًا مقتل ،ستوطنة ي كريات 

 .أرب  ي اخلدل
" اه أكر"دة تقرر اعتبار اتاف ااحتالصاعي مامة الصلح   م0/7/4101

 .ي ساحات امسجد انصصى امبار، "قثارة الفوعى والعنف"سببًا ي 
امصور الصحاي أجد عرفة ،ن  تبعدأ ااحتا سلمات   م2/7/4101

 يو،ًا 15ساان القدس احتلة، عن امسجد انصصى امبار،، ،دة 
، كما أخلت صوات ااحتا كشرط إخاء سبدله ،ن سجون 

بشرط قبعاده عن  ،ةسراح المفل امقدسي ، يد أبو ،دال ااحتا 
 .،دة مسة أيامزلي امنوالسجن  ،يو،ًا 41امسجد انصصى ،دة 

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م01/7/4101
عر جموعات صغرة و،تتالدة، وسط ماية ،عززة ،ن  ،باب امغاربة

 .ااحتا شرطة 

  ي امسجد جولت ، ااحتا دورية كهرباردة تابعة لشرطة
 .انانصصى لتأ،ن جوات امستوطنن ي اما

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م00/7/4101
عر جموعات صغرة و،تتالدة، وسط ماية ،عززة ،ن  ،باب امغاربة

 .ااحتا شرطة 
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  دندة ،دلن عدسى تقرر قبعاد الناشمة الفلسم ااحتا سلمات
ار، القدمة وامسجد انصصى امب، عن القدس (م1ΓヴΒ)،ن أراعي 

على قثر اشراا على صفحتها على الفدسبو، وذلك ،دة أسبوع، 
 .لشد الرحا  قى امسجد انصصى ،نشورًا

اصتحام امئات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن باب   م04/7/4101
 سبقتهم قى اصتحا،ه، وااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،امغاربة
اسعة فده لتأ،ن اماان هم صبل وأجرت جولة و ،ااحتا صوات 

وطنة يهودية صتلت ي تصتحام لتنظدم تأبن ،سجاء ااواصتحا،ه، 
 .كريات أرب 

،ن  امزعوم، الذي يضم عددًا" اهدال"،ا يسمى بي،عهد   م00/7/4101
،   ااحتا امنظمات الدهودية امتمرفة، يشدد بتعاون شرطة 

انصصى، لتأبن ،ستوطنة اصتحا،ات امستوطنن لساحات امسجد 
يهودية، وصد أّكد ،عهد اهدال، أاه م تسجدل رصم صداسي جديد ي 

 .امزعوم ي يوم واحد" جبل اهدال"عدد الدهود الذين يدخلون قى 

  اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م00/7/4101
صتحام ، وجاء ااااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

 .امزعوم" اهدال"تلبدة لدعوات ،نظمات 
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م02/7/4101

 .ااحتا شرطة  وسط ماية ،عززة ،ن ،باب امغاربة
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اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م07/7/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م02/7/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م41/7/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  شابًا داخل امسجد انصصى امبار، تحتجزا ااحتا صوات، 
واصتادته قى أحد ،راكزاا ي القدس القدمة، وأخلت سبدله احقًا 

 .بعد فحص جهازه اخلوي والتحقدق ،عه
،نظمة "بدنهم عناصر ،ن  ،اصتحام العشرات ،ن امستوطنن  م40/7/4101

،ن باب  ،، للمسجد انصصى امبار،"طاب ،ن أجل اهدال
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،امغاربة

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م40/7/4101
 .ااحتا شرطة وسط ماية ،عززة ،ن  ،باب امغاربة

مسجد انصصى امبار، ،ن ا اصتحام العشرات ،ن امستوطنن  م42/7/4101
، وعمت ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

امتمرف : جموعات امقتحمن عددًا ،ن امتمرفن، ،ن أبرزام
 (.1ΓΒ4)الذي حاو  تفجر صبة الصخرة ي العام  "تسدون"

   ن باب  ااحتا رباردة صغرة تابعة لشرطة سدارة كهدخو،
حدث  امتمرفن للمسجد انصصى امبار،، صتحا،اتا، استباق امغاربة

أجرت ملة استماع داخله، صبل أن تتمركز أ،ام ،ركز تاب  لشرطة 
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 .ي باحة صحن صبة الصخرة ااحتا 
بار، ،ن اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى ام  م42/7/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

 ي  ااحتا عتداء لقوات اي  ،قصابات واعتقاات للمواطنن
 .البلدة القدمة ي القدس

اصتحام العشرات ،ن طاب امعهد الدي  ااستدمااي امتمرف   م47/7/4101
حراسة  ،اربةي البلدة القدمة امسجد انصصى امبار، ،ن باب امغ

عمت عناصر ،ن  ،أ،ندة ،شددة، كما اصتحمت جموعة ثاادة امسجد
 .وأفراد ،ن امخابرات ،وصوات حرس احدود ،ااحتا شرطة 

 لة حجة عرص ،تعتقل حارسن ،ن انصصى ااحتا  شرطة
 .صتحا،اتوالتدخل ي براا،ج اا ،السداحة

مسجد انصصى امبار، ،ن اصتحام العشرات ،ن امستوطنن لل  م42/7/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  ي القدس تستدعي ،دير العاصات العا،ة  ااحتا شرطة
واإعام ي داررة انوصاف فراس الدبس، وحارس امسجد انصصى 

ي باب اخلدل " القشلة"عرفات جدب، للمثو  للتحقدق ي ،ركز 
 .بالقدس القدمة

 امزعوم تدعو أاصاراا اصتحام امسجد  "اهدال"ظمات ،ن
ي ذكرى ،ا يسمى  ،،ن آب امقبلعشر انصصى امبار، ي الراب  

يهودا "، ويقود اذه احمات احاخام امتمرف "راب اهدالخ"
 ".غلدك
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احارس ي امسجد انصصى امقدسي،  تعتقلا ااحتا صوات   م01/7/4101
 .أثناء توجهه للعملي م باب انسباط، ،هند قدريس ،ن أ،ا

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م00/7/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

 عبارة عن سدارة كهرباردة صغرة ،حتا دورية شرطة تابعة لا، 
مسجد لتأ،ن وصا،ت جولة ي اسبقت اصتحام امستوطنن لأصصى، 

 .صتحا،اتاا
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م0/2/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  تاثف ،ن قجراءاتها التعسفدة حق امصلن ي  ااحتا شرطة
اتهم بماص، واحتجاز امسجد انصصى امبار،، ملت توصدفهم

 ".اخارجدة"ة على بواباته الرردسالشخصدة 

  امزعوم تواصل دعواتها ناصاراا ،ن  "اهدال"،نظمات
ملقها انسبوع للمشاركة ي الفعالدات الؤ ست ،مهور امستوطنن

ستعدادات والتحضرات إحداء ،ا يسمى ي قطار اا ،القادم
 ".ذكرى خراب اهدال"بي

  لمبدعة التابعتن ثار واسلمؤ اآ،ا يسمى باصتحام طواصم
اماصقة للمسجد انصصى، وكاات " باب الرمة"حتا ، ،قرة لا

بذريعة  ،صد اد،ت ، خرًا أربعة صبور ي امقرة ااحتا سلمات 
أن امقرة اي ،ن أصدم اآثار اإسا،دة  البناء دون ترخدص، علمًا

 .قابر ي امدينة امقدسة، وي ثرااا دفن عدد ،ن الصحابةموا
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على  ،ااحتا اعتداء عناصر ،ن الوحدات اخاصة بشرطة   م4/2/4101
 .بالضرب امرح ،حارس امسجد انصصى جد عابدين

  اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

جد انصصى امبار، ،ن اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمس  م0/2/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

   تعتقل رردس جنة قعمار امسجد انصصى  ااحتا صوات
وثاثة ،ن ،وظفي اللجنة، و،نعت  ،امبار، امهندس بسام احاق

 . اللجنة ،ن تنفدذ أعما  ال ،دم ي صبة الصخرة امشرفة
ات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن اصتحام العشر  م2/2/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  تفر  على ،راصب جنة اإعمار ي انصصى  ااحتا صوات
 .عدسى سلهب اإبعاد عن انصصى ،دة أسبوعن

اصتحام ماعات ،ن امستوطنن الدهود للمسجد انصصى امبار،   م2/2/4101
، وماولة ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،ب امغاربة،ن با

أحبموا  حراسهبعضهم أداء طقوس تلمودية داخل امسجد، لان 
 .اذه احاوات

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م1/2/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  قل احارس ي امسجد انصصى ل ي أبو تعت ااحتا خابرات
السعد، ،ن أ،ام ،نمقة باب انسباط ومن  وصوله قى ،اان عمله 
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 .داخل امسجد
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م7/2/4101

 .ااحتا باب امغاربة وسط ماية ،عززة ،ن شرطة 

  سي ل ي أبو السعد، تقرر قبعاد الشاب امقد ااحتا سلمات
، أشهرالذي يعمل فده حارسًا، ،دة أربعة  ،عن امسجد انصصى امبار،

 .بعد أن اعتقلته
دة، ااحتال" سلمة اآثارب"اصتحام طواصم تابعة ما يسمى   م2/2/4101

، ،سجد صبة الصخرة ي ااحتا ،صحوبة حراسة ،شددة ،ن صوات 
ماعات ،تمرفة ،ن  تامسجد انصصى، ي الوصت الذي جّدد

 .امستوطنن الدهود اصتحا،هم لباحات امسجد انصصى امبار،

  نظمات اهدال امزعوم تاثف دعواتها ناصاراا ،ن،
 ،ي الراب  عشر ،ن الشهر ،امستوطنن اصتحام امسجد انصصى

 ".راب اهدالخ"قحداء لذكرى ،ا يسمى 
متمرفن للمسجد انصصى اصتحام العشرات ،ن امستوطنن ا  م9/2/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،امبار، ،ن باب امغاربة
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م01/2/4101

صتحام ، وجاء ااااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة
 ،ااحتا آثار  سلمة،ا يسمى ب بالتزا،ن ،  اصتحا،ه ،ن صبل طواصم

، وادد "أراون سدجا "الؤ رافقها الصحفي الدهودي امتمرف 
،اااام انا " :وصالوا هم ،حراس امسجد انصصى امبار، امستوطنون

 ".، صت
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اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م00/2/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

 ياشف ي تقرير له عن خمة وععتها  ااحتا لفزيون ت
أعوام، ،ن أجل ادم  ン،نظمات ومعدات يهودية ،تمرفة، ،دتها 

،اااه، واي فقط بااتظار صرار " اهدال امزعوم"وبناء  ،انصصى
، ،وعحة "خرارط للهدال"سداسي رمي ي ذلك، بعد،ا م وع  

،ة، ووععها ي ان،اكن أاها بدأت ي اقل امعدات، واندوات الاز
 .انصصىامسجد القريبة ،ن 

برفقة أفراد ،ن امخابرات تشن ملة ،داامة  ااحتا صوات   م04/2/4101
شابًا،  15وتعتقل  ،واصتحا،ات مناز  ي البلدة القدمة ي القدس

 15بشرط اإبعاد عن امسجد انصصى ،دة  ،أفرجت عنهم احقًا
 ".خراب اهدال" ى بي،ا يسم يو،ًا، عشدة ذكرى

اهدال وعناصر ،ن ،نظمات  ،ماعات ،ن امستوطنن الدهود  م00/2/4101
وامسجد  ،ة حو  أسوار القدس القدمةتنظم ،سرات لدلد ،امزعوم

،ن  ،ااحتا انصصى امبار،، مشاركة عدد ،ن القدادات ي سلمات 
اصتحام  وزير ش ون القدس، يدعونبامسمى " زردف قلان"بدنها 

مناسبة ،ا يملق علده  ،آب 1ヴماعي للمسجد انصصى صباح يوم 
 ".خراب اهدال"حسب التقويم العري ذكرى 

 ،حماية  ،اصتحام امئات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار
" خراب اهدال"اه بيمناسبة ذكرى ،ا يسمو ،ااحتا شرطة 
 .امزعوم
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 واطنن، بعد اجوم امستوطنن قصابة العشرات ،ن امصلن وام
 .علدهم داخل باحات انصصى ااحتا وجدش 

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن، امسجد انصصى امبار، قحداء   م02/2/4101
، وصا،وا بأداء المقوس الديندة ي "ذكرى خراب اهدالب"ما يسمى 

 .ساحاته وعلى أبوابه

  امتواجدين ي  ،  امصلن بانيدي تشتباا ااحتا شرطة
بالضرب  ت علدهمعتدخا  اصتحا،ه، وا امسجد انصصىساحات 

 .امرح

  اخاصة على أبواب امسجد انصصى ااحتا ااتشار صوات، 
وي المرصات ام دية قلده، حدث ،نعت الشبان والنساء ،ن الدخو ، 

 .بعد احتجاز اوياتهم ،ومحت نعداد صلدلة بدخوله

  ل خا  الدو،ن اماعدن على ،ضايقة تعم ااحتا شرطة
وقبعاد  ،باعتقاهم واستدعارهم ،داررة انوصاف اإسا،دة ،وظفي

 .بعضهم عن امسجد انصصى امبار،

  وفتاة ،ن سخنن وعرابة عن  تبعد ،سنًا ااحتا شرطة
 .يو،ًا 15امسجد انصصى ،دة 

صصى امبار،، عر اصتحام جموعات ،ن امستوطنن امسجد ان  م02/2/4101
،سرات استفزازية ي القدس القدمة، وصوًا قى ساحة حارط 

، حراسة ،عززة ،ن صوات (اجدار الغربي للمسجد انصصى)الراق 
 .ااحتا 

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م01/2/4101
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بن وكان ،ن ، ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة
الذي حر  على " أراون سدجا "امقتحمن الصحفي امتمرف 

 .العرية" ،عاريف"،وظفي انوصاف ي صحدفة 

  بإجراء حفريات  ااحتا كشف النقاب عن صدام سلمات
 ، ًا ヴ1و ،جنوب امسجد انصصى،   111جديدة على بعد  و 

ثار سلمة اآ"سمى بيت،ا ، وشرعت عن سور القدس التارخي
ااستدماادة إجراء " قلعاد"بتمويل معدة " حتا التابعة لا

وسط المريق عند ،دخل وادي حلوة ي بلدة سلوان على  ،احفريات
 .أ،تار 11وعر   ،، ًا 45طو   و 

داررة الروفدسورات ،ن ب"،نظمات يهودية تتمثل فدما يسمى   م09/2/4101
، تقدم "حركة ريغافدم"و" أجل حصااة قسراردل سداسدًا واصتصاديًا

رردس وزراء  تمالب فده ،ااحتا قى احامة العلدا اخاصة ب لتماسًاا
ووزير ان،ن الداخلي، بالعمل على حجدم  "اتندااو" ااحتا 

داررة انوصاف اإسا،دة ي امسجد انصصى امبار،، والعمل عد 
 .لأصصى مضايقتهم ي اصتحا،ات امستوطنن ،،س ولي انوصاف

بدت -بدت اجوار"،ا يسمى بيحتا  تقر بناء مامة تابعة لا  م44/2/4101
على  ،التهويدي، الذي ،ن امخمط قصا،ته ي ساحة الراق" الدبا

 .، ، غرب امسجد انصصى 111،سافة  و 

  سجد امصلى القبلي و، ااحتا اصتحام عناصر ،ن خابرات
وأجرت فدهما جولة استاشافدة  ،انصصى القديم، حراسة ،شددة

استفزازية، وي وصت احق اصتحمت جموعات ،ن امستوطنن 



  1ΒΑ 

امسجد انصصى امبار، ،ن باب امغاربة، وافذت جوات استفزازية 
 .ي أرجاره

حتا  ي تقرير أولي ،ا يسمى بسلمة اآثار التابعة لااع اف   م40/2/4101
متد ،ن الزاوية اجنوبدة  ،، ًا 5Β1حفر افق حت انر  بمو   ،ها

ويصل قى ،نمقة عن  ،الغربدة للمسجد انصصى باجاه اجنوب
 .وسط البلدة ،سلوان

  اصتحام العشرات ،ن امستوطنن الدهود برفقة عضو يهودي ي
جلس الشدوخ ان،رياي عن واية يوتا، وجندات ،ن شرطة 

ار، ،ن باب بزيهن العساري، للمسجد انصصى امب ااحتا 
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،امغاربة

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امتمرفن للمسجد انصصى   م42/2/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،امبار، ،ن باب امغاربة

اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن باب   م42/2/4101
داء أ، وحاو  بعضهم ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،ةامغارب

 .ولان امصلن أحبموا اذه احاوات ،صلوات تلمودية ي امسجد

  صصى من  امصلن ،ن الدخو  قى امسجد ان ااحتا صوات
 ،ستخدام أبواب أخرى للدخو وطلبت ،نهم ا ،،ن باب القماان

 .دون ،عرفة انسباب
صتحام العشرات ،ن امستوطنن الدهود برفقة عدد ،ن كبار ا  م41/2/4101

وسط ماية  ،امتمرفن للمسجد انصصى امبار، ،ن باب امغاربة
 .ااحتا ،عززة ،ن شرطة 
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،ن باب امغاربة،   للمسجد انصصى امبار،اصتحام ،ستوطنن  م42/2/4101
حام ،  اصت ناخاصة، بالتزا، ااحتا ،شددة ،ن شرطة حراسة 

 .ااحتا  جموعة عباط ،ن شرطة
بسلمة آثار ا يسمى مو،ستخدم  ،ااحتا اصتحام شرطة   م49/2/4101

افذوا جولة و ،امسجد انصصىي اجا،  القبلي  ،ااحتا 
،عززة ،ن  حراسة ،صتحام ،ن جهة باب امغاربةم ااواستاشافدة فده، 

 .اخاصة ااحتا شرطة 
العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن اصتحام   م01/2/4101

، ي حن حاو  ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة
ي امسجد ،ستوطنون أداء طقوس تلمودية ي ،نمقة باب الرمة 

 .انصصى
اصتحام عدد ،ن امستوطنن امتمرفن يرافقهم ،ا يزيد على   م00/2/4101

امسجد انصصى امبار،، ،ن  ااحتا خابرات ،ن  ثاثن عنصرًا
باب امغاربة، مجموعات صغرة و،توالدة، وحراسة ،شددة ،ن شرطة 

 .اخاصة ااحتا 
تدعو أاصاراا ،ن امستوطنن قى " ،نظمات اهدال امزعوم"  م0/9/4101

 .اصتحام ماعي للمسجد انصصى امبار،

 امسجد القدس و،ي لش ون بناء على توثدق أعده امركز اإعا
 1Α4ン: صتحا،ات ي شهر آب توزعت كاآتيانصصى، فإن اا

،ن عباط  1Γو، ااحتا ،ن عناصر خابرات  Βヴو،ستوطنًا، 
عمن جوات اإرشاد وااستاشاف  ،بلباسهم العساري ااحتا 
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،ن  ،ااحتا ،قتحمًا مسمدات ختلفة ي حاو،ة  Α4والعساري، 
 .هاو،س ولد "سلمة اآثار" ،ا يسمى بيفي ،ن ،وظ ン5بدنهم 

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م0/9/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م2/9/4101
استجابة  ،احتا اوسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

 .امزعوم" ،نظمات اهدال"لدعوات 
للمسجد  ااحتا سلمة آثار ا يسمى بماصتحام عناصر   م2/9/4101

انصصى امبار،، وصا،وا بتنفدذ جولة استاشافدة ي أرجاره، تزا،ن 
 ،ذلك ،  اصتحام جموعة ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار،

 .اخاصة ااحتا زة و،شددة ،ن شرطة حراسة ،عز ،،ن باب امغاربة

  حجة توزيعه  ،،ن امسجد انصصى خرج شابًا ااحتا صوات
 .،نشورات قسا،دة توعوية فده

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن باب   م7/9/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،امغاربة

  ة مستوطنن ي الساحات الشرصدة ،ن رمد" عقد صران"عقد ،راسم
كا،رات أ،ام و ،حراسة الشرطة والقوات اخاصة ،امسجد انصصى امبار،

 .اإعام العري

 ستدماادة امتمرفة، أاها ستفتتح اا" قلعاد"معدة ،ا يسمى جلنت أع
مسجد قى اي قشارة ،نها  ،"جبل اهدال"شروع تنخدل تراب م،ا أمته 

صرب سور القدس  ،،وص  خصص لذلك على تلة الصوااة انصصى، ي
 .التارخي
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اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م2/9/4101
، وماولة أحدام ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

ولان حراس امسجد انصصى تصدوا  ،أداء طقوس وشعارر تلمودية
 .له

 "حتا سلمة المبدعة التابعة لا"ا يسمى بيماصم صا،ت طو  م00/9/4101
بإغاق صرين ،ن صبور ،نمقة باب الرمة الواصعة عند السور 

 .الشرصي للمسجد انصصى

 ،ن  ،اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار،
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

عشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن اصتحام ال  م04/9/4101
باب امغاربة، وخرجوا ،ن باب السلسلة، وسط ماية ،عززة ،ن 

 .ااحتا شرطة 
خصص  و ،لدون شدال حفر افق  ااحتا سلمة أراعي   م02/9/4101

عن  ل، يبدأ ،ن أسفًا،  Α.5وعر   ،، ًا 551بمو   ،عخم
وسط بلدة سلوان، ومتد قى  ،لقديمسلوان جااب ،سجد القرية ا

حتى  ،ومر أسفل حي وادي حلوة ،أسفل ،ناز  البلدة باجاه الشما 
 .أسفل الزاوية اجنوبدة الغربدة للمسجد انصصى

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن يتقد،هم كبار احاخا،ات   م02/9/4101
 ،غاربة،ن باب ام ،، للمسجد انصصى امبار،"رباادم"امتمرفن 

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة 
ي دي طقوسًا تلمودية " يهودا غلدك"احاخام الدهودي امتمرف   م09/9/4101
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أحد أبواب امسجد انصصى امبار،، وصام  -أ،ام باب القماان
بتصوير المقوس الؤ أدااا بالبث امباشر عر صفحته الفدسبوكدة، 

حتا  على أداء امركزية التابعة لا فقة احامةويأتي ذلك بعد ،وا
 .انصصى والبلدة القدمةامسجد الدهود طقوسًا ديندة خارج أبواب 

  قصلدم " فتح"تبعد اارب أ،ن سر حركة  ااحتا سلمات
أشهر،  2،دة  ،عن امسجد انصصى امبار، ،ق،مورشادي  ،القدس

ات ي خمرًا على ان،ن الشخصي والعام واممتلا"حجة تشادله 
 ".امسجد انصصى

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار،،   م41/9/4101
اهدال "ت حو  ن، جولوا واستمعوا قى شروحادايبرفقة يهود أ،ر

وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،صتحام ،ن باب امغاربة، وم اا"امزعوم
 .ااحتا 

ماب اإرشاد ،ا يسمى بو ،طنناصتحام العشرات ،ن امستو  م40/9/4101
امسجد انصصى امبار،،  ،وعناصر ،ن امخابرات ،السداحي الدهودي

 . واظموا جولة واسعة و،مولة ي أروصته
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م44/9/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

 هودي أداء طقوس وشعارر تلمودية ي امسجد ماولة ،ستوطن ي
 .انصصى امبار،، ولان حراس انصصى حالوا دون ذلك

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م42/9/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة
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  ثاثة شبان، ،ن سوق القماان  تعتقلا ااحتا سلمات
قة باب الساارة، واصتادتهم قى أحد ،راكز التحقدق ي القدس و،نم

 .القدمة
طاب نجل "،ا يسمى بيو ،اصتحام العشرات ،ن امستوطنن  م41/9/4101

وسط ماية ،عززة  ،، امسجد انصصى امبار، ،ن باب امغاربة"اهدال
 .ااحتا ،ن شرطة 

سجد انصصى امبار، ،ن اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للم  م47/9/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  ن " للهدال امزعوم"صورًا  اصادروحراس امسجد انصصى،
سداح أجااب، خا  جواهم ي امسجد انصصى، وذلك بعد ،شادات 

 .كا،دة بن المرفن

 11بالسجن  تصدر حامًا ،ااحتا حامة صلح ،ا يسمى م 
انسر امقدسي فادي  ،حق حارس امسجد انصصى امبار، ،شهرًا
 1511علده غرا،ة ،الدة بقدمة  توفرع ،،ن بلدة العدسوية ،علدان

 .شدال، بعد أن أدااته بالتصدي للمقتحمن للمسجد انصصى
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م42/9/4101

 .ااحتا ،عززة ،ن شرطة وسط ماية  ،باب امغاربة

 صرب الباراة الشمالدة  ،ماولة ،ستوطن تأدية طقوس تلمودية
 .ي امسجد انصصى

  تدعو أاصاراا ،ن امستوطنن " اهدال امزعوم"،نظمات
امتمرفن لتاثدف اصتحا،اتهم للمسجد انصصى امبار،، خا  
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 .انعداد الدهودية
امركزية ي ،دينة القدس، تقضي   ااحتاحامة ،ا يسمى م  م49/9/4101

شهرًا، وغرا،ة ،الدة  1ヴبالسجن الفعلي على ثاثة ،واطنن ،دة 
ي امسجد " الرباط"على كل واحد بتهمة  ،ألف شدال 15بقدمة 

 .انصصى
رردس ادئة امرابمن ي القدس  تسلم ااحتا صوات   م4/01/4101

 ،سجد انصصى امبار،باإبعاد عن ام أ،رًا ،يوسف خدمر ،الشريف
 .،دة أربعة أشهر

  تشن ملة اعتقاات حق جموعة ،ن امواطنن  ااحتا صوات
امقدسدن، وأفرجت عنهم شريمة اإبعاد عن امسجد انصصى، 

 .وتأتي اذه احملة تزا،نًا ،  ،وسم انعداد الدهودية
انصصى تبعد ،واطنن ،قدسدن عن امسجد  ااحتا سلمات   م0/01/4101

 .،  انعداد الدهودية امبار،، لف ات ،تفاوتة تزا،نًا

  اممرعة ي عدادة امسجد انصصى زارة  تسلم ااحتا صوات
بإبعاداا عن امسجد ،دة شهرين، بعد أن اعتقلتها ،ن  أ،رًا ،صوس

،نزها الاارن ي حي اجالدة اإفريقدة اماصق للمسجد انصصى ،ن 
 .جهة باب الناظر

 تحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن اص
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  من  قدخا  صندوق امعدات اخاصة بالعمل  ااحتا سلمات
عن ،نعها أعما  تر،دم ي  قى داخل ،سجد صبة الصخرة، فضًا
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 .العديد ،ن ،رافق امسجد امبار،
تحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن اص  م2/01/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

 تلمودية أ،ام  وشعارر ،ستوطنون يهود ،تمرفون ي دون طقوسًا
 .باب احديد

  ن دخو   ،اخاصة من  امواطنة انادي احلوااي ااحتا شرطة،
أن ف ة قبعاداا عن امسجد  لمًاامسجد انصصى ،ن باب احديد، ع

 .انصصى صد ااتهت
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م2/01/4101

 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م1/01/4101

 .ااحتا ة ،ن شرطة وسط ماية ،عزز ،باب امغاربة

  امزعوم تدعو أاصاراا ،ن مهور  "اهدال"،نظمات
ستنظمها ي  ،امستوطنن قى امشاركة الواسعة ي ،سرة استفزازية

،  ،وسم انعداد الدهودية الذي بدأ  أحداء القدس العتدقة، تزا،نًا
 .ويستمر حتى اهاية الشهر ،صبل أيام

امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن اصتحام العشرات ،ن   م9/01/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

  ووزير أ،نها  ااحتا ،نظمات يهودية مدندة تمالب حاو،ة
الداخلي بالسماح للدهود بإصا،ة صلواتهم و،راسدمهم ي امسجد 

 .انصصى امبار،
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ر خابرات للمسجد رة ،ستوطن وعنصااصتحام أكثر ،ن ،  م01/01/4101
وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،،ن باب امغاربة ،انصصى امبار،

 .ااحتا 

  امزعوم تدعو أاصاراا قى امشاركة ي  "اهدال"،نظمات
حلو  أحد ،   تزا،نًا ،اصتحا،ات ماعدة واسعة للمسجد انصصى

 .بة، وامشاركة ي أداء صلوات تلمودية ي امسجد بهذه امناسأعدادام

  تعتقل ثاثة طاب ،ن ،درسة دار انيتام  ااحتا صوات
اجاورة للمسجد انصصى امبار،، وأحدام اعتقل ،ن داخل امدرسة 

بزعم رشقهم " الناظر"عقب اصتحا،ها، واعتقل اآخران ،ن باب 
 .للحجارة

مولة قيااا قى  ،تشدد قغاصها مدينة القدس ااحتا سلمات   م00/01/4101
 .،  احتفاات عدد الغفران تزا،نًا ،ة عساريةثان

  ن داخل  ،تعتقل الشاب امقدسي ،فدد غدث ااحتا صوات،
 ،امسجد انصصى امبار،، واصتادته قى أحد ،راكزاا ي القدس القدمة

 .للتحقدق ،عه

  اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن
 .ااحتا ة ،ن شرطة وسط ماية ،عزز ،باب امغاربة

 حتا  تقضي باإفراج عن حامة الصلح التابعة لا،ا يسمى م
،دير اادي انسر بالقدس، ااصر صوس، بشروط ،قددة وكفالة ،الدة 

يو،ًا،  ヴ5شدال، وقبعاده عن امسجد انصصى ،دة  5111بقدمة 
مديد اعتقا   تهاطلب ادابي النظر  ااحتا  اصل ماكمفدما تو
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 ااحتا اعتقاهم حجة عرصلة عمل صوات م  ،عدة،قدسدن  شباب
 .امواجهاتي وامشاركة 

الدي  الدهودي،  باللباساصتحام العشرات ،ن امستوطنن   م04/01/4101
وسط ماية ،عززة ،ن  ،امسجد انصصى امبار، ،ن باب امغاربة

، حدث حاو  بعضهم أداء صلوات تلمودية ي ااحتا شرطة 
 .حات امسجد انصصىبا

 امزعوم تصعد ،ن دعواتها " ،نظمات اهدال"،ا يسمى بي
ناصاراا ،ن امستوطنن، لتاثدف اصتحا،اتهم للمسجد انصصى 

 .امبار،
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن للمسجد انصصى امبار، ،ن   م00/01/4101

  ، حدث حاوااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة
 .بعضهم أداء صلوات تلمودية ي باحات امسجد انصصى

  لفتاة ،ن امسجد انصصى امبار، ،ن  ااحتا اعتقا  صوات
عثرت على  اأاهااحتا   ت سلماتحدث زعمجهة باب القماان، 

 .حتا خا  تفتدشها ي ،ركز تاب  لا ،حوزتها" سان"
زازي وغر ،سبوق، توصف وي قجراء استف ،ااحتا شرطة   م02/01/4101

داخل امسجد انصصى امبار،، وخضعهم للتفتدش  ،ن الشباب عددًا
 .وتدصق ي بماصاتهم الشخصدة

،ن  ،مسجد انصصى امبار،ااصتحام العشرات ،ن امستوطنن   م01/01/4101
 .ااحتا وسط ماية ،عززة ،ن شرطة  ،باب امغاربة

امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن اصتحام العشرات ،ن   م07/01/4101
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جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة  يباب امغاربة، 
 .ااحتا 

اصتحام امئات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن باب   م02/01/4101
، ااحتا امغاربة، عر جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة 

 .لدهوديةأحد انعداد امناسبة 
رافقة  امسجد انصصى امبار،، ماصتحام امئات ،ن امستوطنن  م09/01/4101

، ،ن باب امغاربة، وكان ،ن بن ااحتا عناصر ،ن شرطة 
 ."الرباادم"امقتحمن عدد ،ن كبار رجا  الدين التلمودي 

سة اصتحام امئات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، حرا  م41/01/4101
 .، ،ن باب امغاربةو،رافقتها ااحتا عناصر ،ن شرطة 

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن   م44/01/4101
باب امغاربة، عر جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة 

 .ااحتا 
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن   م40/01/4101

باب امغاربة، عر جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة 
 .ااحتا 

 مساادة أفراد  ااحتا سلمة آثار "،ا يسمى بي اد،ت طواصم
الواصعة شرق  ،، صرين ي ،قرة باب الرمةااحتا ،ن صوات 

 .بعد أن داامتها ،امسجد انصصى

  ي كل شاب لديها على امشاركة  تجرأ ااحتا حاو،ة
حفرياتها أسفل امسجد انصصى وي مدمه، بهدف احصو  على 
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 ".وطندة"تربط الدهود باماان، على اعتبار أاها ،همة " أدلة"
مسرات استفزازية ي البلدة  صا،تجموعات ،ن امستوطنن   م42/01/4101

القدمة ،ن القدس، وحو  بوابات امسجد انصصى الرردسة 
 .تلمودية ي ظل قجراءات أ،ندة ،شددة وسًا، وأدوا طق"اخارجدة"

 احريديم" اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امتز،تن ديندًا "
أ،ندة ،ن  ةوبلباسهم التلمودي، ،ن جهة باب امغاربة، وسط حراس

 .ااحتا شرطة 
توصدات بإعادة السماح نعضاء  تصدرأ ااحتا شرطة   م42/01/4101

هم  تامسجد انصصى، مح" زيارةب"ه ما أمت ،الاندست الدهود
وأن اذا القرار  ، خصوصًا،اصتحام امسجد انصصى امبارب هاموجب

 .اصتحام امسجد انصصى ي أي وصتب "غلدك"يسمح للمتمرف 

  مسة شبان ،ن حارة باب حمة  اعتقلت ااحتا صوات
 .اماصقة للمسجد انصصى، وأحد حراس امسجد

اقمة ترويج "عبارة عن  ،ًا،قهى جاادافتتحت  ااحتا  سلمات  م01/01/4101
علمًا  جاابهاجنوداا وصواتها وحراس امستوطنن امارين ،ن  "خد،اتدة

عمرت "معدة ما يسمى جستدماادة ،ن قحدى الب ر اا بأاها صريبة
ب امسجد امفضي قى أبوا ،ستدماادة وسط شارع الواداا" اادمكوا

 .القدمةانصصى ي القدس 

  اصتحام جموعة ،ن امستوطنن امتمرفن بقدادة احاخام امتمرف
، امسجد انصصى امبار، حراسة ،عززة و،شددة ،ن شرطة "حرون شدلو"

اخاصة، وحاو  أداء طقوس تلمودية ي امسجد لوا تدخل  ااحتا 
 .حراس امسجد
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يوعز  "ردل كاتسيسرا" ااحتا وزير ،واصات ،ا يسمى ب  م0/00/4101
الذي يربط بن تل أبدب والقدس  ،بتمديد خط القمار السري 

 .لدصل قى حارط الراق ي البلدة القدمة ،الغربدة

  اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن
باب امغاربة، عر جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة 

 .ااحتا 
م العشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن اصتحا  م4/00/4101

باب امغاربة، عر جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة 
 .ااحتا 

  بساعة قعافدة اصتحام امسجد انصصى  تطالب،نظمات يهودية
 .بسبب التوصدت الشتوي ،امبار،

 ،ااحتا  وعباط خابرات ،اصتحام العشرات ،ن امستوطنن  م1/00/4101
حراسة ،عززة و،شددة ،ن  ،امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة

 .ااحتا عناصر الوحدات اخاصة بشرطة 

  ي القدس  ااحتا قن شرطة " :تقو  ااحتا قذاعة جدش
بهدف تسهدل اصتحا،ات امستوطنن  ،احتلة خمط لتشددد ،بنى

حسن ظروف "و ،صىت امسجد انصوالدهود امتمرفن لباحا
 ."انصصى امسجد اتظار للصعود قىاا

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن   م7/00/4101
باب امغاربة، عر جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة 

 .ااحتا 
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 لمودية ي ماولة جموعات ،ن امستوطنن الدهود أداء قماءات ت
 .ات امتجددة ،ن امستوطنن لهصتحا،خا  اا ،صصىامسجد ان

 يمالبون احاو،ة بالسماح للدهود  ،ووزراء ،،س ولون يهود
 .بالصاة ي امسجد انصصى امبار،

وطاب ،ن امعااد الدهودية،  ،اصتحام العشرات ،ن امستوطنن  م9/00/4101
 ااحتا طة شرحت ماية امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، 

بن باب  ،اخاصة، ومركزت جموعات ،نهم ي ،نمقة باب الرمة
 .انصصىامسجد انسباط وامصلى امروااي ي 

وجموعات ،ن  ،ااحتا اصتحام العشرات ،ن عناصر خابرات   م01/00/4101
حراسة ،عززة  ،امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة

اخاصة، وافذت جوات استاشافدة داخل  تا ااح،ن شرطة 
 .امصلى القبلي بانصصى

وجموعات ،ن  ،ااحتا اصتحام العشرات ،ن عناصر خابرات   م00/00/4101
حراسة  ،امستوطنن الدهود، امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة

اخاصة، وافذت جوات  ااحتا ،عززة و،شددة ،ن شرطة 
داخل امصلى القبلي، والقديم، وامروااي، و،صلى صبة استاشافدة 

 .الصخرة ي امسجد انصصى

  حارة باب حمة اماصقة للمسجد  تصتحما ااحتا صوات
صاصرًا ،ن آ   طفًا تعتقلت  العديد ،ن ،نازها، واداامو انصصى،

ستة فتدان،  ااحتا ادكدد،، كما اعتقلت صوات الشرطة وخابرات 
والسادس ،ن حي جبل  ،،ن البلدة القدمة ي القدس مسة ،نهم
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 .الزيتون، بزعم قلقاء احجارة

  صرارًا بإبعاد أربعة شبان ،ن ساان  تصدرأ ااحتا سلمات
 .،دة أسبوعن ،القدس احتلة عن امسجد انصصى امبار،

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن   م02/00/4101
مغاربة، عر جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة باب ا

 .ااحتا 
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن   م41/00/4101

باب امغاربة، عر جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة 
 .ااحتا 

  ن داخل أراعي  ،سددة ،ن كفر كنا تعتقلا ااحتا صوات،
خا  تفتدشها، وم  ،على أحد أبواب امسجد انصصى (1ΓヴΒ)ليأ

 .اصتداداا قى أحد ،راكز التحقدق والتوصدف ي امدينة امقدسة
تلمودية الوطاب ،ن امعااد  ،اصتحام العشرات ،ن امستوطنن  م40/00/4101

الدهودية، امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، حراسة ،شددة 
 .اخاصة  ااحتا،ن شرطة 

وزير ان،ن ي ،ا يسمى ب: العرية" اآرتس"عن صحدفة  اقًا  م40/00/4101
أّكد بأن صواته ستسمح صريبًا  "غلعاد أردان" ااحتا حاو،ة 

سجد مالتجوا  امددااي داخل ا"نعضاء الاندست والوزراء بي 
 ".انصصى امبار،

 ار،، ،ن باب اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امب
 .ااحتا جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة  يامغاربة، 
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اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن   م42/00/4101
جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة  يباب امغاربة، 

 .ااحتا 

  ماولة عدد ،ن امستوطنن الدهود أداء طقوس وصلوات
لمودية ي امسجد انصصى امبار،، ي حن أدى ،ستوطنون آخرون ت

 .شعارر تلمودية صرب بوابات امسجد انصصى اخارجدة
طاب نجل "نظمة ماصتحام عشرات العناصر ما تسمى   م47/00/4101

وجموعات ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى " اهدال
 .ااحتا ،شددة ،ن صوات ،ن باب امغاربة حماية  ،امبار،

 لوارح اتهام عد أربعة  صد،تحتا  الندابة العا،ة لا،ا يسمى ب
،  مديد ف ة اعتقاهم حتى ااتهاء  ،،ن امرابمن ي امسجد انصصى

 .اإجراءات القضاردة
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن   م42/00/4101

موعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة باب امغاربة، عر ج
 .ااحتا 

  ن داخل امسجد ، فلسمدندًا شابًا اعتقلت ااحتا صوات
ه  قى أحد ،راكز التوصدف والتحقدق التابعة تصتادانصصى امبار،، وا

 .ها ي القدس القدمة
ي وحدوين  ،همن،شروعن  تعرصل ااحتا سلمات   م49/00/4101

اإاارة ،ن "و "اإاذار امبار واإطفاء": واما ،ىامسجد انصص
، وتصر على ،شاركة "اخارج لقبة الصخرة وصبة امسجد انصصى
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 .ي كل عمل اإسراردلدة داررة اآثارا يسمى ب،فتش م
دعواتها ناصاراا ،ن  تكثف" اهدال امزعوم"،نظمات   م01/00/4101

و،واص  التواصل  عها اإعا،دةامستوطنن الدهود عر ،واص
جتماعي قى امشاركة الواسعة ي تنفدذ اصتحا،ات ماعدة للمسجد اا

الؤ صدر صرار " عمواة"ستدماادة انصصى، دعمًا للب رة اا
 .بإخارها

  اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن
باب امغاربة، عر جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة 

 .احتا ا
بدنهم حاخا،ات  ،اصتحام العشرات ،ن امستوطنن الدهود  م 0/04/4101

بلباسهم التلمودي، امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، عر 
 .ااحتا جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة 

وطاب ،ن امعااد الدهودية،  ،اصتحام العشرات ،ن امستوطنن  م 2/04/4101
سجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، حراسة ،شددة ،ن شرطة ام

 .اخاصة ااحتا 
تقرر زيادة ف ة اصتحا،ات امستوطنن  ااحتا سلمات   م 2/04/4101

صتحا،ات ار، ساعة قعافدة، على أن تبدأ االلمسجد انصصى امب
 .حتى احادية عشرة ظهرًا ،عند الساعة السابعة والنصف صباحًا

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن وطاب ،ن امعااد الدهودية   م 1/04/4101
التلمودية امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، حراسة ،شددة 

 .اخاصة ااحتا ،ن شرطة 



  41ヴ 

بدنهم حاخا،ات  ،اصتحام العشرات ،ن امستوطنن الدهود  م 7/04/4101
،، ،ن باب امغاربة، عر بلباسهم التلمودي امسجد انصصى امبار
 .ااحتا جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة 

وعناصر ،ن خابرات  ،اصتحام العشرات ،ن امستوطنن الدهود  م 2/04/4101
امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، عر جموعات  ااحتا 

 .ااحتا ،تتالدة، حراسة شرطة 
ي  "بندا،ن اتندااو" ااحتا رردس حاو،ة ى ب،ا يسمأعلن   م00/04/4101

،ستهل اجلسة انسبوعدة لوزراء حاو،ته، عن صرب قطاق فعالدات 
، أي ذكرى "د القدسالدوبدل الذا، لتوحد"قحداء ذكرى ،ا يسمى 

 .حتا  اإسراردليخضوع القدس لا

 ري "امتمرفة  ااحتا وزير الثقافة ي حاو،ة ،ا يسمى ب،
متد ،ن  "افق صديم م اكتشافه حديثًا"تاشف عن ، "ريغدف

حتى امسجد انصصى امبار،، سدتم  ،سلوان جنوب البلدة القدمة
ي عدد " الدوبدل"،ا يسمى بيافتتاحه بالتزا،ن ،  قطاق فعالدات 

 .اناوار الدهودي
اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن   م04/04/4101

غاربة، عر جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة باب ام
 .ااحتا 

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن الدهود بصحبة عدد ،ن طاب   م00/04/4101
، امسجد انصصى امبار،، ،ن ااحتا وعناصر ،ن خابرات  ،اآثار

 .اخاصة ااحتا باب امغاربة، حراسة ،شددة ،ن صوات 
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تحام العشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن اص  م02/04/4101
باب امغاربة، عر جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة 

 .ااحتا 
ب ،ن امعااد الدهودية اصتحام العشرات ،ن امستوطنن وطا  م02/04/4101

امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، حراسة ،عززة  التلمودية
 .اخاصة ااحتا ة ،ن شرط

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى   م02/04/4101
امبار،، ،ن باب امغاربة، عر جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن 

، وافذ عدد ،نهم حركات وقماءات لصلوات ااحتا شرطة 
ات شروح ،تلمودية ي امسجد انصصى، فدما صدم عدد ،ن احاخا،ات

 .حو  أسمورة اهدال امزعوم ،اان امسجد

  امعلمة امقدسدة ي امسجد انصصى  تستدعا ااحتا خابرات
عتقا  امعروف باسم قى ،ركز التوصدف واا ،امبار،، خدجة خويص

 .غربي القدس للتحقدق ،عها" امساوبدة"
،ن شرطة  رادأفبرفقة  ،اصتحام العشرات ،ن امستوطنن الدهود  م09/04/4101

امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، حراسة ،شددة  ااحتا 
 .اخاصة ااحتا ،ن شرطة 

وطاب ،ن امعااد الدهودية  ،اصتحام العشرات ،ن امستوطنن  م40/04/4101
، امسجد انصصى امبار،، ،ن باب (،ن أصو  أثدوبدة) ،التلمودية

 .اخاصة ااحتا طة امغاربة، حراسة ،شددة ،ن شر

  داخل امسجد انصصى امبار، شابًا اعتقلت ااحتا صوات ،
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صتحا،ات، وم اقله مشاركته ي اتافات التابر ااحتجاجدة عد اا
 .قى أحد ،راكز التوصدف والتحقدق ي ،دينة القدس

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن وطاب ،ن امعااد الدهودية   م44/04/4101
مودية امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، حراسة ،عززة التل

 .اخاصة ااحتا ،ن شرطة 
والماب الدهود،  ،اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امتمرفن  م42/04/4101

امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، عر جموعات ،تتالدة، 
 .ااحتا حراسة ،شددة ،ن شرطة 

والعشرات ،ن  ،ااحتا اصتحام عشرة ،ن امس ولن حاو،ة   م41/04/4101
امسجد انصصى امبار،، ،ن باب امغاربة، عر  ،امستوطنن امتمرفن

 .ااحتا جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة 

  اهدال "أسمورة ،ا يسمى بعلى خد،ة  تعمل،نظمات يهودية
،ات ماعدة للمسجد انصصى، تعلن عن ادتها تنظدم اصتحا" امزعوم

،   التلمودي، لتنظدم احتفاات خاصة، تزا،نًا" الشمعدان"وماولة قدخا  
 .العري" احااوكاه"عدد بدء ،ا يسمى ب

،ري "، ااحتا وزير الثقافة والرياعة ي حاو،ة ،ا يسمى ب  م47/04/4101
 ،سلوان ي حي وادي حلوة، ،ن أراعي بلدة تفتتح افقًا جديدًا "ريغدف

جنوب امسجد انصصى، بالتزا،ن ،  ظهور تشققات ي ،ناز  الساان 
 .الفلسمدندن ي امنمقة

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امتمرفن امسجد انصصى امبار،،   م42/04/4101
،ن باب امغاربة، عر جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة 

 .ااحتا 
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  بسبب تدخله  ،أحد حراس امسجد انصصى اعتقلت ااحتا صوات
 .من  ،ستوطن ،ن أداء طقوس تلمودية ي امسجد

اصتحام العشرات ،ن امستوطنن امسجد انصصى امبار،، ،ن باب   م49/04/4101
، وحاو  ااحتا امغاربة، عر جموعات ،تتالدة، حراسة ،شددة ،ن شرطة 

 .وقماءاتوصلوات  ،ديةتلمو عدد ،نهم أداء طقوٍس

 ها تسبق ،اظم ،ستوطنون يهود ،سرة استفزازية ي القدس القدمة
ي سوق القماان امافضي قى امسجد انصصى امبار،،  ،فعالدات تلمودية

وسط اتافات عنصرية، تدعو إصا،ة اهدال امزعوم ،اان امسجد انصصى، 
رس احدود ، حراسة صوات كبرة ،ن حوطردام وتدعو لقتل الفلسمدندن
 .ااحتا والقوات اخاصة وشرطة 

 صرارًا يقضي باإفراج عن  تصدرأ ااحتا حامة صلح ،ا يسمى م
، بشرط اإبعاد عن امسجد فادي باكر ،امسجد انصصى امبار،حارس 

متها ألف شدال، كما حظرت يو،ًا، ودف  كفالة ،الدة صد 1ヴانصصى ،دة 
مسجد انصصى خا  ،دة اإبعاد، تصا  ااتفدًا ،  حراس اعلده اا

 .ووجهت له احامة تهمة تشادل خمر حقدقي على سا،ة اجمهور
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 حتالاعتداءات سلطات ااصور صحفية رصدت 
 اأقصى امبارك على امسجد
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 اخا ة
ودرتها امسجد انصصى  ،ث الؤ عصفت بالقدس،ن خا  استقراء انحدا    

م، يظهير جلديًا   4112 عام م حتى411ヴامبار،، خا  الف ة اممتدة ،ا بن عام 
،ن طمس للمعا  العربدة واإسا،دة ي امدينة امقدسية،   ااحتا ،ا خمط له 

 مثليت ،ين ااعتيداءات عليى امسيجد انصصيى امبيار،       % ヴ4فقد لوحظ أن 
 ، واي اسبة تقيارب اصيف  ااحتا ات امتمرفن امدعو،ن ،ن شرطة اصتحا،ب

 .ااعتداءات
، ،ن خا  ااعتقاات ماولة قفراغ امسجد انصصى امبار، ،ن امصلنأ،ا      

قعافة قى فر  صدود ، ،ن جمل ااعتداءات %1Αبلغت  فقدوصرارات اإبعاد، 
،ن جميل ااعتيداءات،   ، %1ヴ ابلغت اسبته ؤعلى امصلن وطاب العلم، ال

 -و،نذ اللحظية انوى احتاهيا ،دينية القيدس     -ااحتا سلمات حدث قن 
جاادة على قفيراغ امسيجد انصصيى امبيار، ،ين رواده، لتمليق العنيان        تعمل 

والسيدمرة   ،ي ماولية يارسية لتهوييده    أن يعدثوا الفساد بن جنباته،للمتمرفن 
 .علده
الصيادرة عين   ر  القواان اجاررة والقيرارات القضياردة   بفوفدما يتعلق      

واصيب كيا،رات امراصبية،     ،امسيجد انصصيى امبيار،    حاو،ة ااحيتا  حيق  
 .،ن جمل ااعتداءات% 2جتمعة  فشالت
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التابعية   فإن احفريات الؤ تقوم بها ،ا يسمى بسلمة اآثار،ن جااب آخر؛     
اكيات اممارسية عيد امسيجد انصصيى      ،ين اااته % ヴاحتليت   فقد، لاحتا 

عين ،ني  أعميا     اااديك  أساسيات امسيجد،    يامبار،، وت ثر اذه احفرييات  
،ين  % 1شيالت  فقيد  ال ،دم وفر  صدود على قدخا  امواد الاز،ية ليذلك،   

القيارم، وتهيدف سيلمات     ريه بنا يان،ر الذي ي ثر سيلبًا  قمالي اااتهاكات، 
لبناء اهدايل امزعيوم    -ا صدر اه  –دم امسجد ،ن وراء ذلك قى ا ااحتا 

 .على أاقاعه
، %1ماوات تصوير امسيجد انصصيى واصيب كيا،رات ،راصبية      وبلغت     

 .ذلك وغر
اهاردية، بيل ايي جيزء ،ين اليرصم        قحصياردة علمًا بأن اذه انرصام لدست      

تنتهيك حر،ية   انكر، الذي يصعب حديده، حدث ا يااد مر يوم واحد دون أن 
 .امسجد انصصى ،ن انا أو انا،
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 :اخامة     
 دينة القدس وامسجد انصصى امبار،؛م دقالؤ حانخمار   ابعد استعر     

،دينية   ، فيإن ااتهوييد ومياوات سيلمات ااحيتا     أرعًا وشعبًا و،قدسيات،  
تناشيد  لديه وسيلم،   صيلى اه ع  رسولنا انكرم،و،سرى  ،لتنالقدس أوى القب

بيان،تن العربدية   تهديب  والعا  أم  بالوصوف ي وجه آلة الد،ار اإسراردلدة، 
،هميا طيا     ،وحقوصهم التارخدة فدها، وبالسدادة علدهيا  بهاالتمسك  واإسا،دة

 .وبلغت التضحدات ،الز،ن
وتهديب بايم    تزيليوا اليداس عنيه،   كما يستصرخام انصصيى احيزين أن      

وااسيتداء   ،ها وأصيحابها الشيرعدن  عملدات تهجر أالي ا قاو،وتأن القدس 
حوها، وتغدر ،عامهيا  وفدها  امستوطناتو،صادرة أراعدها، وبناء  ،على عقاراتها

وقعيادة   ،اه عليى حريرايا   ني،عااد، وطمس اويتها العربدة ،الديندة والتارخدة
 . ،ة علدهابسط سدادة ان

 


