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 ″ 2021عمليات تدنيس املقدسات التي ارتكبها االحتالل في القدس والضفة الغربية عـام   تقرير معطى لـ”

 التفصيل  املحافظة  التاريخ

 القدس  3/1/2021
اقتحمت مجموعات من املستوطنين باحات املسجد األقص ى املبارك من جهة باب املغاربة وانتهاء بباب السلسلة 

 بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

 القدس  4/1/2021
مجموعات من املستوطنين باحات املسجد األقص ى املبارك من جهة باب املغاربة وانتهاء بباب السلسلة اقتحمت 

 بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

 القدس  5/1/2021
اقتحمت مجموعات من املستوطنين باحات املسجد األقص ى املبارك من جهة باب املغاربة وانتهاء بباب السلسلة 

 ددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.بحراسة مش

 القدس  6/1/2021
اقتحمت مجموعات من املستوطنين باحات املسجد األقص ى املبارك من جهة باب املغاربة، وتؤدي طقوًسا تلمودية،  

 بالتزامن مع تضييق االحتالل على الفلسطينيين ومنع املقدسيين من الوصول إليه. 

 القدس  7/1/2021
املستوطنين باحات املسجد األقص ى املبارك من جهة باب املغاربة وانتهاء بباب السلسلة  اقتحمت مجموعات من

 بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

 القدس  10/1/2021
مستوطًنا املسجد األقص ى، حيث نظموا جوالت استفزازية في باحاته، وأدوا طقوًسا تلمودية في الجهة   14اقتحم 

 د.الشرقية من املسج

 القدس  11/1/2021
 تلموديه بحجة طلب املطر، 

ً
اقتحم مجموعات من املستوطنين باحات املسجد األقص ى املبارك، حيث أدوا طقوسا

 وسط حماية شرطة االحتالل

 مستوطنا باحات املسجد األقص ى، تحت حماية مشددة من قوات االحتالل.  24اقتحم  القدس  1/13/2021

 باحات املسجد األقص ى، تحت حماية مشددة من قوات االحتالل.  14اقتحم  القدس  1/14/2021
ً
 مستوطنا

 القدس  1/17/2021
سرائيلي، رغم مستوطًنا يقتحمون باحات املسجد األقص ى، تحت حماية مشددة من قوات االحتالل اإل  14اقتحم 

 استمرار اإلغالق الشامل الذي تشهده املدينة املقدسة. 

 الخليل  1/17/2021
منعت قوات االحتالل، أعمال صيانة وترميم في املسجد اإلبراهيمي في الخليل، واعتدت على مئات العمال عند  

 حاجز الظاهرية جنوب الخليل. 

 القدس  1/18/2021
ت املسجد األقص ى، تحت حماية مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي، اقتحمت مجموعة من املستوطنين باحا

 رغم استمرار اإلغالق الشامل الذي تشهده املدينة املقدسة. 

 القدس  1/20/2021
باحات املسجد األقص ى، بشكل متوالي، وتحت حماية مشددة من قوات اقتحمت مجموعات من املستوطنين 

 االحتالل اإلسرائيلي، رغم استمرار اإلغالق الشامل الذي تشهده املدينة املقدسة. 

 القدس  1/21/2021
اقتحمت مجموعة من املستوطنين باحات املسجد األقص ى، تحت حماية مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي، 

 ر اإلغالق الشامل الذي تشهده املدينة املقدسة. رغم استمرا

 منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، لجنة إعمار الخليل، من استكمال أعمال الترميم والصيانة في املسجد اإلبراهيمي.  الخليل  1/25/2021

 القدس  1/26/2021
تحم جنديين إسرائيليين املصلى مستوطًنا ساحات املسجد األقص ى تحت حماية جنود االحتالل. فيما اق 11اقتحم 

 القبلي، في حين واصل االحتالل منع أعمال ترميم وصيانة في املسجد لليوم الرابع على التوالي.

 مستوطنا باحات املسجد األقص ى تحت حماية مشددة من قوات االحتالل.  17اقتحم  القدس  1/27/2021

 القدس  1/30/2021
املسجد األقص ى، تحت حماية مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي، اقتحمت مجموعة من املستوطنين باحات 

 فيما اعتقلت مخابرات االحتالل شاًبا من بلدة سلوان.

 مرة خالل شهر يناير املنصرم فقط.  50منع رفع األذان في املسجد اإلبراهيمي   الخليل  1/31/2021

 القدس  1/2/2021
مجموعات املستوطنين باحات املسجد األقص ى وأّدوا طقوًسا تلمودية فيه، تحت حماية قوات االحتالل اقتحمت 

 اإلسرائيلي.
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 القدس  2/2/2021
اقتحمت مجموعات املستوطنين باحات املسجد األقص ى وأّدوا طقوًسا تلمودية فيه، تحت حماية قوات االحتالل 

 اإلسرائيلي.

 القدس  3/2/2021
ت املستوطنين باحات املسجد األقص ى، رغم استمرار اإلغالق الشامل الذي تشهده املدينة اقتحمت مجموعا

 املقدسة.

 القدس  4/2/2021
مستوطًنا املسجد األقص ى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل"  20اقتحم 

 املزعوم. 

 القدس  4/2/2021
ين في حي املصرارة في مدينة القدس، على الكنيسة الرومانية األرثوذكسية بعد أن  اعتدى أحد املستوطنين املتطرف

 كسر قفل أحد أبوابها وكاميرا مراقبة منصوبة في املكان. 

 ساحات  50اقتحم نحو  القدس  7/2/2021
ً
 املسجد األقص ى، من جهة باب املغاربة، بحماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي. مستوطنا

 مستوطًنا املسجد األقص ى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته. 47اقتحم  القدس  8/2/2021

 اقتحموا األقص ى على دفعتين، بينهم املتطرف "يهودا غليك" 66اقتحم  القدس  9/2/2021
ً
 مستوطنا

 س القد 10/2/2021
مستوطًنا، باحات األقص ى من باب املغاربة، وقاموا بجوالت استفزازية، وسط انتشار مكثف لقوات  39اقتحم 

 االحتالل في باحات املسجد وعلى بواباته الرئيسية.

 مستوطنين باحات املسجد األقص ى املبارك، من جهة باب املغاربة.  103اقتحم  القدس  11/2/2021

 القدس  12/2/2021
 تلمودية استفزازية على أبواب املسجد األقص ى املبارك بحماية قوات  أدى 

ً
عشرات املستوطنين صباحا طقوسا

 االحتالل. 

 اقتحمت مجموعة من املستوطنين مقبرة باب الرحمة املالصقة للمسجد األقص ى، وأدوا طقوسا تلمودية في املكان. القدس  2/13/2021

  80اقتحم نحو  القدس  2/14/2021
ً
  بينهم عضو الكنيست املتطرف موشيه فيجلين، ساحات املسجد األقص ى املبارك. مستوطنا

 القدس  2/15/2021
طالب يهود املسجد   5مستوطنين بينهم املتطرف "غليك" و 102أغلقت شرطة االحتالل باب املغاربة عقب اقتحام 

 األقص ى.

 القدس  2/16/2021
متتالية، تحت حماية قوات االحتالل التي انتشرت عند باب مستوطًنا املسجد األقص ى على مجموعات  127اقتحم 

 املغاربة لحماية املقتحمين. 

 القدس  2/17/2021
مستوطًنا املسجد األقص ى وتجولوا في باحاته بحماية شرطة االحتالل عبر مجموعتين انطلقوا من باب  17اقتحم 

 املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية.

 القدس  2/21/2021
 وتجولوا في باحات املسجد األقص ى بحماية شرطة االحتالل عبر مجموعات انطلقت من باب  28اقتحم 

ً
مستوطنا

  املغاربة مرورا باملنطقة الشرقية للمسجد وصوال إلى باب السلسلة، ونفذوا جوالت استفزازية.

 إجراءات أمنية مشددة.  مستوطًنا ساحات املسجد األقص ى، عبر مجموعات، ووسط 89اقتحم  القدس  2/22/2021

 اقتحموا ساحات "األقص ى" من جهة باب املغاربة.  39اقتحم  القدس  2/23/2021
ً
 مستوطنا

 ساحات املسجد األقص ى، عبر مجموعات ووسط إجراءات أمنية مشددة.  84اقتحم  القدس  2/24/2021
ً
 مستوطنا

 الخليل  2/25/2021
راهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل ملدة ثالثة أيام بحجة تأمين منعت قوات االحتالل رفع اآلذان في الحرم اإلب

 بوريم".  -احتفاالت املستوطنين بعيد "املساخر 

 املسجد األقص ى اليوم بحراسة الشرطة اإلسرائيلية.  153اقتحم  القدس  2/27/2021
ً
 متطرفا

 ساحات املسجد األقص ى، عبر مجموعات ووسط إجراءات أمنية مشددة  89اقتحم  القدس  1/3/2021
ً
 مستوطنا

 القدس  1/3/2021
اعتدت مجموعة من املستوطنين املتطرفين على دير الكنيسة الرومانية في مدينة القدس، وأضرمت النار في مدخل 

 دير الكنيسة، والذوا بالفرار قبل أن يتمكن كاهن الكنيسة من إخمادها. 

 القدس  2/3/2021
اقتحمت مجموعة من املستوطنين املتطرفين وبحماية شرطة اإلحتالل باحات املسجد األقص ى، وقامت بجوالت  

 استفزازية في باحاته ومرافقه. 
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 القدس  2/3/2021
منعت قوات اإلحتالل موظفي إعمار املسجد األقص ى، من أعمال الترميم داخل قبة الصخرة في باحات املسجد  

 األقص ى.

 الخليل  3/3/2021

ردت محكمة االحتالل اإلسرائيلي العليا التماًسا تقدمت به بلدية الخليل رفًضا لبناء مباٍن استيطانية مالصقة  

للمسجد اإلبراهيمي في املدينة. وصادقت املحكمة بذلك على البدء بتنفيذ مشروع املصعد وملحقاته والخاص بمعاقي 

 املستوطنين. 

 باحات األقص ى وقاموا بجوالت استفزازية في ساحاته. 69اقتحم  القدس  3/3/2021
ً
 مستوطنا

 القدس  4/3/2021
مستوطنا باحات األقص ى، وانطلقوا من باب املغاربة، وتجولوا في باحات املسجد باستفزاز على شكل   67اقتحم 

 مجموعات متفرقة.

 مستوطنا باحات املسجد األقص ى، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل "اإلسرائيلي". 99اقتحم  القدس  7/3/2021

 مستوطًنا ساحات املسجد األقص ى املبارك.  84اقتحم  القدس  8/3/2021

 الخليل  8/3/2021
 تقدمت به

ً
بلدية  البدء بتنفيذ مشروع املصعد وملحقاته الخاصة بمعاقي املستوطنين، وذلك بعدما رّدت التماسا

 الخليل رفضا لبناء مباٍن استيطانية مالصقة للمسجد.

 باحات املسجد األقص ى املبارك، تحت حماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي.  30اقتحم  القدس  9/3/2021
ً
 مستوطنا

 القدس  10/3/2021
عناصر من مخابرات  4ساحات املسجد األقص ى، باإلضافة إلى مستوطنا بينهم املتطرف "يهودا غليك"  66اقتحم 

 االحتالل قاموا باقتحام املصليات. 

 القدس  11/3/2021
اقتحمت مجموعة من املستوطنين املتطرفين وبحماية شرطة اإلحتالل باحات املسجد األقص ى، وقامت بجوالت  

 استفزازية في باحاته ومرافقه. 

 القدس  3/14/2021
 باحات املسجد األقص ى وكان يتقدمهم الحاخام املتطرف "يهودا غليك"، وأدوا طقوًسا   193اقتحم 

ً
مستوطنا

 تلمودية استفزازية وسط دعوات لتكثيف االقتحامات اليوم. 

 القدس  3/15/2021
قتحامات اقتحم عشرات املستوطنين وجنود االحتالل باحات املسجد األقص ى املبارك، في الفترة الصباحية من اال

 اليومية التي تنفذها الجماعات االستيطانية تحت حماية قوات االحتالل.

 القدس  3/16/2021
مستوطًنا باحات األقص ى، تحت حراسة مشددة من قوات االحتالل، عبر مجموعات ووسط إجراءات  178اقتحم 

 أمنية مشددة وأدوا طقوًسا تلمودية في املكان.

 جري حفريات بعد مصادرة مبنى أمام املسجد اإلبراهيمي بالخليل.االحتالل ي الخليل  3/16/2021

 القدس  3/17/2021
اقتحمت مجموعة من املستوطنين املتطرفين وبحماية شرطة اإلحتالل باحات املسجد األقص ى، وقامت بجوالت  

 استفزازية في باحاته ومرافقه. 

  مستوطنين وطالب باحات األقص ى، تحت حراسة مشددة من قوات االحتالل. 110اقتحم  القدس  3/18/2021

 مستوطنا املسجد األقص ى، بحماية شرطة االحتالل "اإلسرائيلي"  89اقتحم  القدس  3/21/2021

ا، باحات املسجد األقص ى، وأدوا طقوًسا استفزازي 15مستوطًنا، بينهم  93اقتحم  القدس  3/22/2021  ة. طالًبا تلموديًّ

 مستوطًنا بينهم طالب معاهد دينية باحات األقص ى. 82اقتحم  القدس  3/23/2021

 بينهم  57اقتحم  القدس  3/24/2021
ً
 من طلبة املعاهد الدينية باحات األقص ى.  35مستوطنا

، و 34اقتحم  القدس  3/25/2021
ً
  15مستوطنا

ً
، باحات األقص ى بحماية من شرطة االحتالل.طالبا

ً
 تلموديا

 القدس  3/28/2021
مستوطًنا باحات األقص ى، ونظموا جوالت استفزازية في باحاته، وأدوا طقوًسا تلمودية في املنطقة   66اقتحم 

 من ضباط شرطة االحتالل بينهم مفتش عام الشرطة.  3الشرقية له، إضافة القتحام 

 القدس  3/29/2021
، املسجد األقص ى املبارك، وشددت قوات االحتالل إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة؛  250حم اقت

ً
مستوطنا

 بسبب "عيد الفصح" اليهودي. 
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 الخليل  3/29/2021

أغلقت قوات اإلحتـالل الحرم اإلبراهيمي الشريف في البلدة القديمة بمدينة الخليل، أمام املواطنين ومنعتهم من  

ة بداخله، بحجة تمكين املستوطنين من اإلحتفال وأداء الطقوس التلمودية داخل الحرم بمناسبة "عيد أداء الصال 

 الفصح" لدى اليهود.

 القدس  3/30/2021
 باحات األقص ى من جهة باب املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات  313اقتحم 

ً
مستوطنا

 دس املحتلة. أمنية إسرائيلية مشددة في الق

 الخليل  3/30/2021

واصلت قوات االحتالل إغالق الحرم اإلبراهيمي الشريف في البلدة القديمة بمدينة الخليل )لليوم الثاني على 

التوالي(، أمام املواطنين ومنعتهم من أداء الصالة بداخله، بحجة تمكين املستوطنين من اإلحتفال وأداء الطقوس 

 ناسبة "عيد الفصح" لدى اليهود.التلمودية داخل الحرم بم

 رام للا  3/31/2021
اقتحمت مجموعة من املستوطنين املتطرفين وبحماية شرطة اإلحتالل باحات املسجد األقص ى، وقامت بجوالت  

 استفزازية في باحاته ومرافقه. 

 القدس  3/31/2021
مستوطنين باحات األقص ى من جهة باب املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، قبل مغادرتهم  309اقتحم 

 من باب السلسلة. 

 مستوطًنا باحات املسجد األقص ى، وذلك بجماعات ضمت عائالت وحاخامات.  564اقتحم   القدس  1/4/2021

، باحات املسجد األقص ى  81اقتحم  القدس  4/4/2021
ً
 املبارك. مستوطنا

 و 32اقتحم  القدس  5/4/2021
ً
 من املخابرات و 12مستوطنا

ً
ا ساحات املسجد األقص ى. 50عنصرا  طالًبا يهوديًّ

 من طلبة املعاهد اليهودية، باحات األقص ى وأدوا طقوسا تلمودية.  25مستوطنا، و 28اقتحم  القدس  7/4/2021

 األقص بمجموعات من جهة باب املغاربة، قبل أن يغادروه من باب السلسلة. 86اقتحم  القدس  8/4/2021
ً
 متطرفا

ً
 مستوطنا

 الخليل  8/4/2021
يمة بمدينة الخليل، بصب أرضية موقف الحافالت قامت قوات االحتالل قرب الحرم اإلبراهيمي في البلدة القد

 القديم بالخرسانة )الباطون(. 

 القدس  11/4/2021
 متطرفا باحات األقص ى على شكل مجموعات من جهة باب املغاربة، وتحت حماية قوات  65اقتحم 

ً
مستوطنا

 االحتالل قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

  87اقتحم نحو  القدس  12/4/2021
ً
  ساحات املسجد األقص ى املبارك، بشكل استفزازي من جهة باب املغاربة. مستوطنا

، املسجد األقص ى املبارك بحماية قوات االحتالل، وتجولوا باستفزاز في باحاته.  228اقتحم  القدس  4/13/2021
ً
 مستوطنا

 القدس  4/13/2021
قوات االحتالل جميع املآذن في باحات املسجد األقص ى، وعطلت مكبرات الصوت، بحجة منع التشويش  اقتحمت 

 على احتفاالت األعياد اليهودية قرب حائط البراق. 

 الخليل  4/14/2021

شهدت ساحات املسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل عملية تدنيس واسعة من قبل املستوطنين الذين أدوا رقصات 

ة ورددوا األغاني العبرية. حيث قاموا بالرقص والغناء في ساحات املسجد، تحت حماية جنود االحتالل الذين تلمودي

 انتشروا في املكان بكثافة.

، باحات املسجد األقص ى املبارك بحماية قوات االحتالل. 58اقتحم  القدس  4/14/2021
ً
 مستوطنا

 القدس  4/14/2021
منعت قوات االحتالل إدخال مئات وجبات اإلفطار التي توزع على الصائمين الذين يفطرون في باحات املسجد 

 األقص ى، كما منعت الصائمين من اإلفطار في ساحة الغزالي املجاورة للسور الشرقي للمسجد األقص ى.

 باحات املسجد األقص ى املبارك، ونفذو  185اقتحم  القدس  4/15/2021
ً
 ا جوالت استفزازية داخله. مستوطنا

 القدس  4/18/2021
مستوطنين املسجد األقص ى املبارك، واستدعت مخابرات االحتالل مدير املسجد عمر الكسواني،   108اقتحم 

 للتحقيق معه.

 قص ى املبارك، وسط حماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي.مستوطًنا، ساحات املسجد األ 67اقتحم  القدس  4/19/2021

 القدس  4/20/2021

طالب يهود، األقص ى ونظموا جوالت استفزازية في باحاته، وأدوا طقوًسا تلمودية   205مستوطًنا، بينهم  261اقتحم 

شافية في  في املنطقة الشرقية منه. كما اقتحم عناصر من شرطة االحتالل أيًضا املسجد، ونظموا جولة استك

 باحاته.
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 القدس  4/21/2021
عنصرا من شرطة االحتالل، ساحات املسجد األقص ى املبارك، من جهة باب املغاربة   65مستوطنا، و 116اقتحم 

 ونفذوا جوالت استفزازية قبل أن يغادروا من جهة باب السلسة.

 بداخله على الخروج منه بالقوة. اقتحمت شرطة االحتالل املسجد األقص ى، وأجبرت املعتكفين  القدس  4/22/2021

 باحات األقص ى وأدوا طقوسا تلمودية، فيما أغلقت قوات االحتالل باب املغاربة. 74اقتحم  القدس  4/25/2021
ً
 مستوطنا

، باحات املسجد األقص ى، تحت حماية أمنية من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.  72اقتحم  القدس  4/26/2021
ً
 يهوديا

ً
 مستوطنا

 مستوطًنا باحات األقص ى.  75أغلقت قوات االحتالل باب املغاربة بعد اقتحام  القدس  4/27/2021

 من بينهم  134اقتحم  القدس  4/28/2021
ً
 و 95مستوطنا

ً
 يهوديا

ً
  من عناصر املخابرات ساحات املسجد األقص ى. 2طالبا

 القدس  4/29/2021
 منهم املتطرف "غليك"، و 81اقتحم 

ً
ر من قوات االحتالل املسجد األقص ى، ونفذوا جوالت  عناص 5مستوطنا

 استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

 القدس  1/5/2021

أعاقت قوات اإلحتالل وصول املواطنين املسيحيين للصالة في كنيسة القيامة في البلدة القديمة بمدينة القدس،  

لشرقي، واعتدت بالضرب على العشرات من املواطنين املسيحيين  لإلحتفال بسبت النور للكنائس وفق التقويم ا

 بينهم رهبان في األزقة املؤدية إلى كنيسة القيامة. 

 مستوطنين، صباح اليوم األحد، باحات املسجد األقص ى. 103اقتحم  القدس  2/5/2021

 القدس  3/5/2021
 بينهم  79اقتحم 

ً
 من املعاهد الدينية املتطرفة املسجد األقص ى، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا  20مستوطنا

ً
طالبا

 جوالت استفزازية في باحات األقص ى، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

 القدس  7/5/2021

اقتحمت قوات اإلحتالل باحات املسجد األقص ى، وقطعت أسالك مكبرات الصوت، وعلى األثر وقعت مواجهات مع 

صيبوا  3بينهم  -من املصلين  205طنين، كما اعتدت على عدد منهم بالضرب املبرح، مما أدى إلى جرح املوا
ُ
مواطنين أ

دخل منهم  2خطيرة في الرأس، وإصابتان بكسر في الفك، و 2حيث فقد أحدهم عينه، و  -في العين 
ُ
من الصحفيين )أ

 إلى املشفى للعالج، و 88
ً
 اني(.إصابة في املشفى امليد 20مواطنا

 القدس  9/5/2021

اقتحمت قوات اإلحتالل باحات املسجد األقص ى واملصلى القبلي ومصلى قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة، ترافق  

مع إطالق الرصاص املطاطي وقنابل الصوت والغاز املسيل للدموع باتجاه املصلين، واإلعتداء بالضرب على املصلين  

من املصلين   305األقص ى وباحاته ومحيط البلدة القديمة، مما أدى إلى جرح ودفعهم إلجبارهم على مغادرة املسجد 

 إلى مشافي القدس   228صحفيين )نقل  4إصابة بشكل مباشر في العين، و 13إصابات خطيرة و 7بينهم  -
ً
مصابا

 املختلفة(.

 القدس  11/5/2021
طلقت الرصاص املطاطي وقنابل الغاز  اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، باحات املسجد األقص ى املبارك، وأ

 املسيل للدموع وقنابل الصوت الحارقة باتجاه املصلين في باحاته. 

 القدس  12/5/2021
اقتحمت شرطة اإلحتالل باحات املسجد األقص ى برفقة قائد شرطة افحتالل في البلدة القديمة، تجولت في مرافقه  

 وباحاته.

 القدس  5/17/2021
ستوطنين مقبرة باب الرحمة قرب املسجد األقص ى في البلدة القديمة بمدينة القدس، اقتحمت مجموعة من امل

 وأدت الطقوس "التلمودية" في املكان. 

 القدس  5/17/2021
منطقة ساحة الغزالي قرب باب األسباط )أحد األبواب املؤدية إلى املسجد تواجدت مجموعة من املستوطنين في 

 األقص ى( في البلدة القديمة بمدينة القدس، وأدت الطقوس "التلمودية" في املكان 

 القدس  5/21/2021

اقتحمت قوات اإلحتالل باحات املسجد األقص ى )عقب أداء صالة الجمعة(، وأطلقت الرصاص املعدني املغلف  

  20طاط وقنابل الصوت والغاز املسيل للدموع باتجاه املصلين، مما أدى إلى جرح مواطن، وإصابة بامل
ً
بحالة  -مواطنا

 اختناق جراء استنشاق الغاز املدمع.

 القدس  5/24/2021
اقتحمت مجموعات من املستوطنين اإلسرائيليين املسجد األقص ى املبارك بحماية قوات كبيرة من جيش االحتالل 

  رائيلي.اإلس

 باحات املسجد األقص ى. 91اقتحم  القدس  5/25/2021
ً
 مستوطنا
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 القدس  5/26/2021
 من طالب معاهد "املعبد"، إلى جانب عدٍد من مسؤولي مخابرات االحتالل، باحات   143اقتحم 

ً
 وطالبا

ً
مستوطنا

 املسجد األقص ى.

 القدس  5/27/2021
 املسجد األقص ى من جهة باب 120اقتحم 

ً
املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه  مستوطنا

 من باب السلسلة. 

 القدس  5/30/2021

وزير اإلسكان في حكومة االحتالل اإلسرائيلي، املسجد األقص ى  اقتحم عشرات املستوطنين، يتقدمهم 

 قد اقتحموا باحات املسجد األقص ى برفقة )يائير بينس(، من   104املبارك.وأفادت مصادر مقدسية أّن 
ً
مستوطنا

 جهة باب املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته.

ا، س 50اقتحم نحو  القدس  5/31/2021  احات املسجد األقص ى على شكل مجموعات، عبر باب املغاربة. متطرفا يهوديًّ

 مستوطًنا باحات املسجد األقص ى في الفترة الصباحية من االقتحامات اليومية.  52اقتحم  القدس  1/6/2021

 باحات األقص ى عبر مجموعات من جهة باب املغاربة، بمشاركة أعضاء من الكنيست.  61اقتحم  القدس  2/6/2021
ً
 مستوطنا

 القدس  3/6/2021
 بينهم املتطرف "يهودا غليك"، األقص ى من جهة باب املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية في   222اقتحم 

ً
مستوطنا

 باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة. 

 املسجد األقص ى، ونفذوا جولة استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة. 68اقتحم  القدس  4/6/2021
ً
 مستوطنا

 القدس  7/6/2021
األقص ى، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب  اقتحم عشرات املستوطنين املسجد 

 السلسلة.

 الخليل  7/6/2021

قامت مجموعة من املستوطنين وبحماية قوات االحتالل في البلدة القديمة بمدينة الخليل، بتجريف وتخريب نحو  

لكيتها ملواطنين من عائلتي قفيشة، متر مربع من ساحات منازل تاريخية قرب الحرم اإلبراهيمي، تعود م 400

 والشريف. 

 القدس  8/6/2021
 باحات املسجد األقص ى من باب املغاربة، بينهم  66اقتحم 

ً
مجنًدا من قوات االحتالل، ونفذوا جوالت  26مستوطنا

 استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

 و 78اقتحم  القدس  9/6/2021
ً
  60مستوطنا

ً
، باحات املسجد األقص ى، ونفذوا جوالت استفزازية.طالبا

ً
 يهوديا

 األقص ى على مجموعات، وعلى فترات متباعدة، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته. 161اقتحم  القدس  10/6/2021
ً
 مستوطنا

 القدس  6/13/2021
، بينهم طلبة معاهد دينية املتطرفة، باحات املسجد األقص ى من باب املغاربة، في الفترة  58اقتحم 

ً
مستوطنا

 الصباحية من االقتحامات اليومية. 

 باحات األقص ى من جهة باب املغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جوالت استفزازية. 80اقتحم  القدس  6/14/2021
ً
 مستوطنا

 املسجد األقص ى من باب املغاربة في الجدار الغربي للمسجد بحراسة الشرطة اإلسرائيلية.  54 اقتحم القدس  6/15/2021
ً
 مستوطنا

 باحات املسجد األقص ى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة. 56اقتحم  القدس  6/16/2021
ً
 مستوطنا

 دينية متطرفة، باحات املسجد األقص ى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية.   مستوطًنا، وطلبة معاهد 147اقتحم  القدس  6/17/2021

 اقتحم عشرات املستوطنين باحات املسجد، ونفذوا جوالت استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة. القدس  6/20/2021

 القدس  6/21/2021
عدد من املستوطنين املسجد األقص ى بمجموعات صغيرة ومتتالية من باب املغاربة، ونفذوا جوالت  اقتحم 

 استفزازية في باحاته.

 اقتحم عشرات املستوطنين باحات املسجد األقص ى، وأدوا طقوًسا تلمودية استفزازية بحماية من قوات االحتالل. القدس  6/22/2021

 املسجد األقص ى عبر باب املغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته.مستوطن 73اقتحم  القدس  6/23/2021
ً
 ا

 القدس  6/24/2021
اقتحم عشرات املستوطنين املسجد األقص ى، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب  

 السلسلة.

 القدس  6/27/2021
  143تطرف إيتمار بن غفير اقتحاًما للمسجد األقص ى املبارك، شارك فيه قاد عضو الكنيست اليميني امل

ً
مستوطنا

.
ً
 متطرفا

 املسجد األقص ى وأدوا طقوسا تلمودية فيه، كما قدموا شروحات عن الهيكل املزعوم.  89اقتحم  القدس  6/28/2021
ً
 مستوطنا
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 القدس  6/29/2021

 من طالب ما يعرف باسم معاهد "املعبد" باحات املسجد األقص ى، وأدوا طقوسا   40مستوطًنا و 84اقتحم 
ً
طالبا

تلمودية فيه، كما قدموا شروحات توراتية على مصلى قبة الصخرة املشرفة، إضافة القتحام اثنين من موظفي  

 اآلثار ملصلياته. 

 اهد دينية متطرفة، باحات املسجد األقص ى.طالب مع 60مستوطًنا منهم  122اقتحم  القدس  6/30/2021

 باحات املسجد األقص ى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية بحماية من قوات االحتالل. 122اقتحم  القدس  1/7/2021
ً
 مستوطنا

 املسجد األقص ى، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته.  64اقتحم  القدس  4/7/2021
ً
 مستوطنا

 ستوطنون، ساحات املسجد األقص ى املبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي. اقتحم م القدس  5/7/2021

 القدس  5/7/2021
قامت شرطة االحتالل، بمنع لجنة إعمار املسجد األقص ى من إكمال عملها في ترميم مرافق املسجد األقص ى، بحجة 

 عدم الحصول على التراخيص الالزمة.

 مستوطًنا ساحات املسجد األقص ى، وأدوا طقوًسا تلمودية فيه.  44اقتحم  القدس  6/7/2021

 عناصر من مخابرات االحتالل. 4طالًبا يهودًيا ساحات املسجد األقص ى، إضافة لـ  20مستوطًنا و  122اقتحم  القدس  8/7/2021

 القدس  11/7/2021

، بينهم طلبة في املعاهد الدينية املتطرفة ) 128اقتحم 
ً
معاهد املعبد(، األقص ى عبر باب املغاربة، ونفذوا مستوطنا

مستوطًنا اقتحموا املسجد األقص ى، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته،  84جوالت استفزازية في باحاته. من بينهم 

 وتلقوا شروحات عن "الهيكل" املزعوم.

 راسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.اقتحم عشرات املستوطنين، املسجد األقص ى املبارك، وسط ح القدس  12/7/2021

 القدس  7/13/2021
 بقيادة الحاخام املتطرف )يهودا غليك(، املسجد األقص ى املبارك، بحماية قوات االحتالل   99اقتحم 

ً
مستوطنا

 اإلسرائيلي، ونفذوا جوالت استفزازية فيه. 

ا اقتحموا مصليات املسجد.  25مستوطًنا باحات املسجد األقص ى، منهم  230اقتحم أكثر من  القدس  7/14/2021
ً
ا وضابط  شرطيًّ

 باحات املسجد األقص ى، تحت حماية مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي. 175اقتحم   القدس  7/15/2021
ً
 مستوطنا

 باحات املسجد األقص ى ف 1520اقتحم  القدس  7/18/2021
ً
 يما تم اغالق باب املغاربة خالل عملية االقتحام. مستوطنا

 اقتحمت مجموعات من املستوطنين باحات املسجد األقص ى املبارك صباح يوم االثنين الذي يوافق يوم عرفة.  القدس  7/19/2021

 القدس  7/25/2021
شددة من قوات  اقتحم عشرات املستوطنين، املسجد األقص ى املبارك، من جهة باب املغاربة، وسط حراسة م 

 االحتالل. 

 الخليل  7/25/2021
أغلقت قوات االحتالل باألقفال البوابة الشرقية الداخلية للحرم اإلبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل، كما 

 قامت بالتعديل على البوابات الرئيسية للحرم، والتجهيز لعقد سقف املبنى املقام على ساحة املوقف القديم. 

 القدس  7/26/2021
 من قوات االحتالل املسجد األقص ى من جهة باب املغاربة، وسط حراسة شرطة   134اقتحم 

ً
 وعنصرا

ً
مستوطنا

 االحتالل. 

 القدس  7/27/2021
عناصر من شرطة االحتالل  104مستوطًنا املسجد األقص ى، وتجولوا في باحاته، باإلضافة إلى اقتحام  89اقتحم 

 بلباس مدني.

 القدس  7/28/2021
 ساحات املسجد األقص ى املبارك، عبر باب املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته،  194اقتحم 

ً
مستوطنا

 وتلقوا شروحات عن "الهيكل املزعوم".

 املسجد األقص ى بحراسة الشرطة اإلسرائيلية.  88اقتحم  القدس  7/29/2021
ً
 مستوطنا

وا طقوًسا تلمودية علنا في ساحات املسجد األقص ى  القدس  1/8/2021  اقتحم عشرات املستوطنين، املسجد األقص ى املبارك، وأدُّ

، ساحات املسجد األقص ى في الفترت 85اقتحم  القدس  2/8/2021
ً
 ين الصباحية واملسائية بحراسة أمنية مشددة. مستوطنا

 مستوطًنا املسجد األقص ى، ونظموا جوالت استفزازية في ساحاته.  78اقتحم  القدس  3/8/2021

 مستوطًنا باحات األقص ى من جهة باب املغاربة، بحماية وحراسة مشددة من قوات االحتالل  168اقتحم  القدس  4/8/2021

 الخليل  5/8/2021
أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، الحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، أمام املصلين املسلمين  

 والوافدين، بدعوى األعياد اليهودية. 
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http://www.facebook.com/mo3taps/
https://twitter.com/Mo3taPs


 

   

  

 8 

 

www.mo3ta.ps   -  www.facebook.com/mo3taps/   -  https://twitter.com/Mo3taPs  - +970567880689 

 

 مستوطًنا باحات األقص ى من جهة باب املغاربة، بحماية وحراسة مشددة من قوات االحتالل.  145اقتحم  القدس  5/8/2021

 اقتحم عشرات املستوطنين املسجد األقص ى، ونفذوا جولة استفزازية في باحاته، وأدوا طقوًسا تلمودية في املكان.  القدس  8/8/2021

 رك. مستوطًنا املسجد األقص ى املبا 129اقتحم  القدس  9/8/2021

 شرع االحتالل بالبدء بتنفيذ مخطط استيطاني في الحرم اإلبراهيمي في الخليل للسماح للمستوطنين بالوصول إليه الخليل  9/8/2021

 املسجد األقص ى من ضمنهم املتطرف يهودا غليك.  87اقتحم  القدس  10/8/2021
ً
 مستوطنا

 الخليل  10/8/2021

متر مربع في  300شرعت سلطات االحتالل في البلدة القديمة بمدينة الخليل، بتنفيذ مشروع إستيطاني على مساحة 

ساحات الحرم اإلبراهيمي ومرافقه، يشمل شق طريق في الساحات الخارجية الغربية وتركيب مصعد كهربائي خارج 

 الحرم، بحجة تسهيل اقتحامات املستوطنين. 

 مستوطنين املسجد األقص ى املبارك.  108قتحم ا القدس  12/8/2021

 اعتدت قوات االحتالل على املصلين الذين شاركوا بفعاليات خطبة وصالة الجمعة باملسجد اإلبراهيمي.  الخليل  8/13/2021

 القدس  8/15/2021
عشرات املستوطنين، باحات املسجد األقص ى املبارك، بقيادة الحاخام املتطرف "يهودا غليك، وبحمايٍة  اقتحم 

 مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.

 القدس  8/16/2021
 ساحات املسجد األقص ى، و 75اقتحم 

ً
 من مخابرات االحتالل اقتحموا مصلياته، وقاموا   20مستوطنا

ً
عنصرا

 اخل مصلى قبة الصخرة واألقص ى القديم واملرواني بجوالت استفزازية د

 القدس  8/17/2021
اقتحم عشرات املستوطنين، باحات املسجد األقص ى املبارك، بحمايٍة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي، فيما 

 جرت عمليات حفر في ساحة البراق.

 املسجد األقص ى بحراسة شرطة ا 86اقتحم  القدس  8/18/2021
ً
 الحتالل.مستوطنا

 قامت قوات اإلحتالل، بمنع لجنة اإلعمار من أعمال الترميم في الحرم اإلبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل. الخليل  8/18/2021

 و 138اقتحم  القدس  8/19/2021
ً
 ساحات املسجد األقص ى. 25مستوطنا

ً
 شرطيا

 عشرات املستوطنين، باحات املسجد األقص ى املبارك، بحمايٍة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي اقتحم  القدس  8/22/2021

 القدس  8/23/2021
عشرات املستوطنين من جهة باب املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية داخل  اقتحم املستوطن غليك األقص ى مع 

 باحاته.

 اقتحم عدد من املستوطنين األقص ى من جهة باب املغاربة، تحت حماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي. القدس  8/24/2021

 مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي. اقتحم عشرات املستوطنين، باحات املسجد األقص ى املبارك، بحمايٍة  القدس  8/25/2021

 القدس  8/26/2021
اقتحم مستوطنون، منهم مرشح "ليكود" السابق لرئاسة الحزب، وعضو الكنيست اليميني موشيه فيجلين، باحات 

 املسجد األقص ى، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي. 

 القدس  8/29/2021
 باحات األقص ى، ب 67اقتحم 

ً
مجموعات، ونفذوا جوالت استفزازية، تركزت في املنطقة الشرقية من  مستوطنا

 املسجد وبالقرب من مصلى باب الرحمة. 

 القدس  8/30/2021
عشرات املستوطنين، باحات املسجد األقص ى املبارك ومصلياته، بحمايٍة مشددة من قوات االحتالل  اقتحم 

 اإلسرائيلي.

 املسجد األقص ى بحراسة قوات االحتالل. 78اقتحم  القدس  8/31/2021
ً
 مستوطنا

 القدس  1/9/2021
 ساحات املسجد األقص ى، من جهة باب املغاربة، بحمايٍة مش 81اقتحم 

ً
ددة من شرطة االحتالل  مستوطنا

 اإلسرائيلي.

 القدس  2/9/2021
اقتحم الحاخام اليميني يهودا غليك برفقة عشرات املستوطنين اليهود باحات املسجد األقص ى، بحماية أمنية  

 مشددة من قبل شرطة االحتالل.

 القدس  5/9/2021
حتالل اإلسرائيلي، ونظموا جوالت  مستوطًنا املسجد األقص ى املبارك، بحماية مشددة من شرطة اال  162اقتحم 

 استفزازية في ساحاته. 
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 القدس  6/9/2021
اقتحم عشرات املستوطنين املسجد األقص ى املبارك، منهم املتطرف يهودا غليك، بحماية مشددة من شرطة  

 االحتالل "اإلسرائيلي.

 الخليل  6/9/2021
سلطات االحتالل اإلسرائيلي جميع أروقة وساحات املسجد اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل في وجه  أغلقت 

 املصلين؛ بحجة تأمين احتفال املستوطنين بـ"عيد رأس السنه العبرية". 

 القدس  7/9/2021
من شرطة   اقتحم عشرات املستوطنين املسجد األقص ى املبارك، منهم املتطرف يهودا غليك، بحماية مشددة

 االحتالل "اإلسرائيلي".

 اقتحم مستوطنون متطرفون ساحات املسجد األقص ى املبارك بحمايٍة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي. القدس  8/9/2021

 اقتحم مستوطنون باحات املسجد األقص ى املبارك، تحت حماية مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي. القدس  9/9/2021

 س القد 10/9/2021
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي باحات املسجد األقص ى املبارك، عقب مسيرة نظمها مقدسيون دعما وإسنادا  

 لألسرى، ضد اإلجراءات القمعية والتنكيلية بحقهم. 

 القدس  12/9/2021
ا باحات املسجد األقص ى املبارك تحت حراسة مشددة من شرطة  طالًبا  25مستوطًنا منهم  97اقتحم  يهوديًّ

 عناصر من شرطة االحتالل. 8االحتالل، باإلضافة إلى اقتحام 

 الخليل  12/9/2021
أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي جميع أروقة وساحات وباحات الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل أمام املصلين،  

 ا على مداخل البلدة القديمة، بحجة تأمين احتفال املستوطنين بعيد "األيام العشرة" اليهودي.وشددت من إجراءاته

 القدس  9/13/2021
 باحات املسجد األقص ى املبارك على شكل مجموعات متتالية، باإلضافة إلى اقتحام عناصر   112اقتحم 

ً
مستوطنا

 من مخابرات االحتالل. 

 الخليل  9/13/2021
حتالل اإلسرائيلي جميع أروقة وساحات وباحات الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل أمام املصلين،  أغلقت سلطات اال 

 وشددت من إجراءاتها على مداخل البلدة القديمة، بحجة تأمين احتفال املستوطنين بعيد "األيام العشرة" اليهودي.

 القدس  9/14/2021
 منهم  257اقتحم 

ً
عناصر من مخابراته باحات املسجد األقص ى  4االحتالل وفردا من أفراد قوات  82مستوطنا

 املبارك. 

 القدس  9/15/2021
 املسجد األقص ى املبارك عبر باب املغاربة إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد، ونفذوا  267اقتحم 

ً
مستوطنا

 جوالت استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجزء الشرقي منه. 

 الخليل  9/15/2021
اعتدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على الزوار واملصلين وموظفي وزارة األوقاف والشؤون الدينية، في الحرم  

 اإلبراهيمي وسط الخليل، وطردتهم من الحرم بالقوة وأغلقته.

 القدس  9/16/2021
 املسجد األقص ى املبارك عبر باب املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا   290اقتحم 

ً
مستوطنا

 تلمودية في املنطقة الشرقية منه 

 ساحات املسجد األقص ى املبارك، بحماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي. 48اقتحم  القدس  9/19/2021
ً
 مستوطنا

 ات من املستوطنين باحات املسجد األقص ى، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل. اقتحمت مجموع القدس  9/20/2021

 مستوطنين باحات املسجد األقص ى بحراسة مشددة من شرطة االحتالل.  104اقتحم  القدس  9/21/2021

 الخليل  9/21/2021

ين ومنعتهم من أداء الصالة أغلقت قوات االحتالل الحرم اإلبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل، أمام املواطن 

بداخله، بحجة تمكين املستوطنين من االحتفال وأداء الطقوس التلمودية داخل الحرم بمناسبة "عيد العرش" لدى 

 اليهود.

 القدس  9/22/2021
 بينهم عضو  529اقتحم 

ً
شرطيا ساحات املسجد األقص ى بحراسة   17الكنيست ايتمار بن غافير و مستوطنا

 مشددة من قوات االحتالل 

 الخليل  9/22/2021

أغلقت قوات االحتالل الحرم اإلبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل، أمام املواطنين ومنعتهم من أداء الصالة 

اء الطقوس التلمودية داخل الحرم بمناسبة "عيد العرش" لدى بداخله، بحجة تمكين املستوطنين من اإلحتفال وأد

 اليهود.
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 القدس  9/23/2021
عناصر من مخابرات االحتالل ساحات املسجد األقص ى، تحت حراسة  6طالب يهود و 10مستوطًنا و  564اقتحم 

 شرطة االحتالل.

 الخليل  9/23/2021

قوات االحتالل الحرم اإلبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل، أمام املواطنين ومنعتهم من أداء الصالة أغلقت 

بداخله، بحجة تمكين املستوطنين من االحتفال وأداء الطقوس التلمودية داخل الحرم بمناسبة "عيد العرش" لدى 

 اليهود.

وا طقوًسا تلمودية في باحاته.  اقتحم مئات املستوطنين املسجد الخليل  9/25/2021  اإلبراهيمي منذ ساعات الفجر األولى، وأدُّ

 مستوطًنا املسجد األقص ى بمجموعات، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته. 651اقتحم  القدس  9/26/2021

 يهودًيا املسجد األقص ى ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته.طالًبا  30مستوطًنا و 626اقتحم  القدس  9/27/2021

 القدس  9/28/2021
 املسجد األقص ى، وأدوا طقوسا تلمودية علنية ورفعوا العلم اإلسرائيلي في باحاته، وقدموا   778اقتحم 

ً
مستوطنا

 شروحات عن "الهيكل" املزعوم. 

 املسجد اإلبراهيمي.مستوطنون يؤدون طقوًسا تلمودية داخل  الخليل  9/28/2021

 مستوطًنا باحات املسجد األقص ى اليوم تحت حراسة مشددة من شرطة االحتالل. 116اقتحم  القدس  9/29/2021

 القدس  9/30/2021
 املسجد األقص ى عبر باب املغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته،   59اقتحم 

ً
مستوطنا

 السلسلة.قبل مغادرتهم من جهة باب 

 مستوطًنا وطالب معاهد دينية متطرفة ساحات املسجد األقص ى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية  47اقتحم  القدس  3/10/2021

 باحات املسجد األقص ى، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي. اقتحم عشرات املستوطنين اليهود  القدس  4/10/2021

 اقتحم عشرات املستوطنين املسجد األقص ى املبارك، تحت حماية من شرطة االحتالل "االسرائيلي". القدس  5/10/2021

 الل االسرائيلي.اقتحم عشرات املستوطنين املسجد األقص ى املبارك، بحماية مشددة من شرطة االحت القدس  6/10/2021

وا "صلوات صامتة" في باحاته. القدس  7/10/2021  اقتحم مستوطنون ساحات املسجد األقص ى املبارك، وأدُّ

 القدس  8/10/2021
اقتحم عشرات املستوطنين الصهاينة املسجد األقص ى املبارك، و أدوا طقوسا تلمودية، وذلك بحماية من شرطة  

 االحتالل "االسرائيلي".

 اقتحم مستوطنون املسجد األقص ى املبارك، بحراسة مشددة من قوات االحتالل. القدس  10/10/2021

 طالًبا يهودًيا ساحات املسجد األقص ى ونفذوا جوالت استفزازية فيه.  50مستوطًنا و 76اقتحم  القدس  11/10/2021

 مستوطنون باحات املسجد األقص ى املبارك، تحت حماية مشددة من قوات االحتالل االسرائيلي.اقتحم  القدس  12/10/2021

 القدس  10/13/2021
اقتحم عدد من املستوطنين املسجد األقص ى بمجموعات عبر باب املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته، 

 تركزت في الجزء الشرقي منه. 

 القدس  10/14/2021
توطًنا وطلبة معاهد دينية متطرفة باحات املسجد األقص ى من باب املغاربة ضمن الجوالت مس 81اقتحم 

 الصباحية 

 اقتحم عشرات املستوطنين باحات املسجد األقص ى املبارك، بحراسة مشددة من قوات االحتالل االسرائيلي. القدس  10/17/2021

 املسجد األقص ى ونفذوا جوالت استفزازية فيه.  147اقتحم  القدس  10/18/2021
ً
 مستوطنا

 باحات املسجد األقص ى املبارك، ونفذوا جوالت استفزازية.  125اقتحم  القدس  10/19/2021
ً
 مستوطنا

 مستوطنا املسجد األقص ى املبارك بحراسة مشددة من شرطة االحتالل االسرائيلي.  148اقتحم  القدس  10/20/2021

 القدس  10/21/2021
مستوطنا باحات املسجد األقص ى من جهة باب املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية فيها، وأدوا طقوسا   148اقتحم 

 تلمودية، قبل ان ينسحبوا من باب السلسلة.

 اقتحم مستوطنون املسجد األقص ى املبارك، بحماية شرطة االحتالل "االسرائيلي". القدس  10/24/2021

 اقتحم مستوطنون ساحات املسجد األقص ى، بحماية من شرطة االحتالل "اإلسرائيلي". القدس  10/25/2021

 اقتحم مستوطنون ساحات األقص ى املبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في محيطه الشرقي. القدس  10/26/2021

http://www.mo3ta.ps/
http://www.facebook.com/mo3taps/
https://twitter.com/Mo3taPs


 

   

  

 11 

 

www.mo3ta.ps   -  www.facebook.com/mo3taps/   -  https://twitter.com/Mo3taPs  - +970567880689 

 

 القدس  10/27/2021

مخابرات، ساحات املسجد األقص ى، بمجموعات من خالل "باب املغاربة" مستوطًنا، بينهم عناصر  81اقتحم 

)إحدى بوابات األقص ى في الجدار الغربي للمسجد(، وسط انتشار لشرطة االحتالل في الساحات وعلى بوابات  

 املسجد.

 رائيلي.اقتحم عشرات املستوطنين اليهود املسجد األقص ى، بحراسة من شرطة االحتالل االس القدس  10/28/2021

 مستوطًنا وطالب معاهد دينية متطرفة ساحات املسجد األقص ى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية.  47اقتحم  الخليل  10/30/2021

 عشرات املستوطنين اليهود باحات املسجد األقص ى، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي. اقتحم  القدس  10/31/2021

 اقتحم عشرات املستوطنين اليهود املسجد األقص ى، بحراسة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي. القدس  1/11/2021

 القدس  2/11/2021
عشرات املستوطنين املسجد األقص ى من جهة باب املغاربة بمجموعات، وسط حراسة مشددة من قوات  اقتحم 

 االحتالل. 

 القدس  3/11/2021
اقتحمت مجموعات من املستوطنين املتطرفين، وبحماية شرطة االحتالل باحات املسجد األقص ى، وقامت بجوالت 

 استفزازية في باحاته ومرافقه. 

 القدس  4/11/2021

وا طقوسا تلمودية علنية بمحيطه الشرقي. كان  اق تحم عشرات املستوطنين اليهود، باحات املسجد األقص ى، وأدُّ

مستوطنا اقتحموا املسجد األقص ى، خالل الفترة الصباحية، ونفذوا جوالت في باحاته، كما أدوا طقوسا   126

 باملنطقة الشرقية منه. 

 القدس  4/11/2021

د قبة الصخرة في باحات املسجد األقص ى، خالل قيام لجنة اإلعمار في املسجد اقتحمت شرطة االحتالل مسج

األقص ى بأعمال الصيانة في شبكة الكهرباء داخل مسجد القبة، وأعاقت أعمال الصيانة، كما هددت املواطن:  

 بسام الحالق )رئيس لجنة اإلعمار( باعتقاله واقتياده إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق.

 نابلس  4/11/2021
 ويأمه املصلين منذ عامين،  

ً
 مبنيا

ً
، مسجدا

ً
هدمت قوات االحتالل في منطقة أبو صيفي الواقعة شرق قرية دوما

 وذلك بحجة عدم الترخيص. 

 املبارك، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي. مستوطن املسجد األقص ى  100اقتحم  القدس  7/11/2021

 القدس  8/11/2021
مستوطن باحات املسجد األقص ى، وقامت بجوالت استفزازية في باحاته ومرافقه وسط حراسة مشددة   100اقتحم 

 من شرطة االحتالل.  

 بساحاته.  ارك، وتجولوا باستفزازاقتحمت عشرات املستوطنين بمجموعات باحات املسجد األقص ى املب القدس  9/11/2021

 ، باحات املسجد األقص ى املبارك، تحت حماية مشددة من شرطة االحتالل. 69اقتحم  القدس  10/11/2021
ً
 مستوطنا

 القدس  11/11/2021
اقتحمت مجموعات من املستوطنين املتطرفين، وبحماية شرطة االحتالل باحات املسجد األقص ى، وقامت بجوالت 

 في باحاته ومرافقه. استفزازية 

 باحات املسجد األقص ى من جهة باب املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته. 97اقتحم  القدس  11/14/2021
ً
 مستوطنا

 القدس  11/15/2021
 باحات املسجد  85اقتحم 

ً
األقص ى عبر باب املغاربة، على شكل مجموعات، بحراسة مشددة من شرطة مستوطنا

 االحتالل اإلسرائيلي، ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته

 اقتحم عشرات املستوطنين اليهود، باحات املسجد األقص ى، وأّدوا طقوًسا تلمودية علنية بمحيطه الشرقي. القدس  11/16/2021

 القدس  11/17/2021
رات املستوطنين، املسجد األقص ى املبارك من باب املغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اقتحم عش

 اإلسرائيلي.

 اقتحم مستوطنون ساحات املسجد األقص ى، بحماية من شرطة االحتالل. القدس  11/18/2021

 ي باحاته.اقتحم عشرات املستوطنين املسجد األقص ى، ونفذوا جوالت استفزازية ف القدس  11/21/2021

 اقتحم مستوطنون، املسجد األقص ى املبارك، من جهة باب املغاربة، بحماية شرطة االحتالل "اإلسرائيلي". القدس  11/22/2021

 القدس  11/23/2021
ا،  154اقتحم  باحات املسجد األقص ى، وسط إجراءات أمنية مشددة من شرطة االحتالل  مستوطًنا يهوديًّ

 اإلسرائيلي.

 اقتحم عشرات املستوطنين املسجد "األقص ى"، عبر باب املغاربة، بمجموعات استفزازية، ونفذوا جوالت في باحاته.  القدس  11/24/2021
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 باب املغاربة، بمجموعات استفزازية، ونفذوا جوالت في باحاته. اقتحم عشرات املستوطنين املسجد "األقص ى"، عبر  القدس  11/25/2021

 على سطح مسجد القرية. القدس  11/25/2021
ً
" ضخما

ً
 قامت مجموعة من املستوطنين في قرية النبي صموئيل، بوضع "شمعدانا

 القدس  11/26/2021
سجد األقص ى، وقامت بجوالت اقتحمت مجموعات من املستوطنين املتطرفين، وبحماية شرطة االحتالل باحات امل

 استفزازية في باحاته ومرافقه. 

 القدس  11/28/2021
 في ساحة الغزالي، واستفزوا األهالي، وأدوا طقوسا تلمودية أمام باب  25تجمع 

ً
األسباط، في حين رّد  مستوطنا

 املصلون عليهم بالتكبيرات من داخل املسجد األقص ى.

 الخليل  11/28/2021

أغلقت قوات االحتالل الحرم اإلبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل، أمام املواطنين ومنعتهم من أداء الصالة 

  -دية داخل الحرم بمناسبة عيد "األنوار بداخله، بحجة تمكين املستوطنين من االحتفال وأداء الطقوس التلمو 

 حانوكا" لدى اليهود.

 الخليل  11/28/2021
اقتحم الرئيس االسرائيلي "إسحق هرتسوغ" الحرم اإلبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل، بحجة االحتفال  

 حانوكا" لدى اليهود -بمناسبة عيد "األنوار 

وا طقوًسا تلمودية علنية في املنطقة الشرقية من املسجد. اقتحم مستوطنون، ا القدس  11/29/2021  ملسجد األقص ى املبارك، وأدُّ

 مستوطنين باحات املسجد األقص ى بحراسة الشرطة اإلسرائيلية.  209اقتحم  القدس  11/30/2021

 القدس  1/12/2021
  150اقتحم 

ً
املسجد األقص ى من جهة باب املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في  مستوطنا

 باحاته بحراسة مشددة من قبل شرطة االحتالل.

 القدس  2/12/2021

عشرات املستوطنين باحات املسجد األقص ى املبارك، عبر مجموعات كبيرة وبمشاركة طالب معاهد توراتية،  اقتحم 

ونفذوا جوالت استفزازية وأدوا طقوًسا تلمودية خاصة في املنطقة الشرقية من الحرم القدس ي، بحراسة مشددة من 

 قوات االحتالل. 

 القدس  5/12/2021
 تلمودية في املنطقة  اقتحم عشرات املستوطنين باحات ا

ً
وا طقوسا ألقص ى من جهة باب املغاربة، بمجموعات، وأدُّ

 الشرقية من جهة باب الرحمة. 

 اقتحم عشرات املستوطنين باحات املسجد األقص ى، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي. القدس  6/12/2021

 ألقص ى املبارك، بحراسة مشددة من قوات االحتالل. اقتحم عشرات املستوطنين، باحات املسجد ا القدس  7/12/2021

 الخليل  7/12/2021

منعت قوات اإلحتالل موظفي لجنة اإلعمار في البلدة القديمة بمدينة الخليل، من إستكمال أعمال الترميم في الحرم 

اإلسالمية   اإلبراهيمي والتي تشمل )أعمال صيانة كهربائية وغيرها وطالء جدرانه وتنظيف أحجاره والنقوشات

 التاريخية وإجراء الترميمات على سطح الحرم(. 

 اقتحم مستوطنون، املسجد األقص ى املبارك، تحت حماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي. القدس  8/12/2021

 القدس  9/12/2021
عشرات املستوطنين باحات املسجد األقص ى املبارك، من جهة باب املغاربة، تحت حماية شرطة االحتالل اقتحم 

 اإلسرائيلي.

 اقتحم مستوطنون، املسجد األقص ى املبارك، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.  القدس  12/12/2021

 القدس  12/13/2021
ل واملستوطنين ساحات املسجد األقص ى املبارك في مدينة القدس اقتحمت مجموعات كبيرة من قوات االحتال

 املحتلة.

 اقتحمت مجموعات من املستوطنين املسجد األقص ى املبارك، بحراسات مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي. القدس  12/14/2021

 ة االحتالل اإلسرائيلي.اقتحم عشرات املستوطنين املسجد األقص ى املبارك، بحماية من شرط  القدس  12/15/2021

 اقتحم عشرات املستوطنين اليهود باحات املسجد األقص ى، بحراسة شرطة االحتالل اإلسرائيلي.  القدس  12/16/2021

 القدس  12/19/2021
عشرات املستوطنين باحجات املسجد األقص ى، من جهة باب املغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا اقتحم 

 جوالت استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوًسا تلمودية في باحاته.

 القدس  12/20/2021
 باحات األقص ى خالل جولة االقتحام الصباحية، وأدوا طقوس 85اقتحم 

ً
ا تلمودية في املنطقة الشرقية  مستوطنا

 من املسجد.
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 باحات األقص ى وقامت شرطة االحتالل بمنع حراسه الجّدد من العمل وهددهم باالعتقال.  160اقتحم  القدس  12/21/2021
ً
 مستوطنا

 يلي.اقتحم عشرات املستوطنين املسجد األقص ى املبارك، بحراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائ القدس  12/22/2021

 قاد عضو الكنيست اإلسرائيلية موشيه فيغلن، اقتحامات املستوطنين، للمسجد األقص ى املبارك.  القدس  12/23/2021

    
بينهم طلبة معاهد يهودية يخدمون في جيش االحتالل خالل اقتحامهم املسجد حيث كان يتقدم عشرات املستوطنين  

 األقص ى، من جهة باب املغاربة. 

 القدس  12/26/2021
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة موظفين من دائرة األوقاف اإلسالمية خالل عملهم في املسجد األقص ى 

 املستوطنين لباحات املسجد بحراسة مشددة من قوات االحتالل املبارك، في وقت تجددت فيه اقتحامات عشرات 

 اقتحم عشرات املستوطنين، باحات املسجد األقص ى املبارك، بحراسة مشددة من قوات االحتالل.  القدس  12/27/2021

 ل. اقتحم عشرات املستوطنين، باحات املسجد األقص ى املبارك، بحراسة مشددة من قوات االحتال القدس  12/28/2021

 اقتحم عشرات املستوطنين، املسجد األقص ى املبارك، تحت حماية مشددة من شرطة االحتالل. القدس  12/29/2021
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