
2000-1967أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى   

 الحدث التاريخ

7/6/1967 

(، ثم 67دخل الجنرال موردخاي جور المسجد األقصى المبارك في اليوم الثالث من بداية الحرب )حرب 

لصالة دخل جنوده، ورفعوا العلم اإلسرائيلي على قبة الصخرة، وحرقوا المصاحف، ومنعوا المصلين من ا

فيه، وصادروا مفاتيح أبوابه، وأغلقوه على مدى أسبوع كامل منعوا خالله الصالة واألذان؛ ثم أعادوا 

مفاتيح األبواب، باستثناء مفتاح باب المغاربة، إلى إدارة األوقاف اإلسالمية )المسؤولة عن إدارة شؤون 

ستخدامه بوابة إلدخال اليهود المسجد الداخلية(. وما زالت إسرائيل حتى اليوم ترفض إعادته؛ ال

والمتطرفين إلى المسجد، بدون إذن األوقاف. كما تم االستيالء على حائط البراق، وتحويله إلى مزار 

 لليهود؛ بينما منع المسلمون من دخوله.

15/6/1967 
 غورن )الحاخام األكبر للجيش اإلسرائيلي( وخمسون من أتباعه صالة دينية في أقام الحاخام شلومو

 . ساحةالحرم الشريف

15/7/1967 
الشرعية اإلسالمية طلباً لمؤسسة ماسونية أمريكية من أجل بناء هيكل سليمان  رفضت محكمة االستئناف

 مليون دوالر. 100منطقة الحرم بكلفة  في

22/8/1967 
اليم وضعت الرئاسة الروحية لليهود إشارات خارج المسجد األقصى لمنع اليهود من دخوله، بموجب تع

 الشريعة اليهودية المزعومة التي توجب تطهرهم قبل ذلك.

10/9/1967 
احتج المسلمون على إلغاء الرسوم المفروضة على الزوار عند دخول الحرم، وأعلنت وزارة الدفاع 

 . فقط اإلسرائيلية أن إدارة الوقف اإلسالمي تستطيع أن تجمع رسوم زيارة للمساجد

15/4/1969 
القانوني للمحكمة )زفي بارليف(، بناًء على أمر مؤقت ضد وزير الشرطة )شلومو  أوضح المستشار

 . هليل(، أن اليهود يجب أن ال يسمح لهم بالصالة في منطقة الحرم

 . المسجد اإلسرائيلية على الزاوية الفخرية التي تقع في الجهة الجنوبية الغربية من ساحة استولت القوات 16/6/1969

24/6/1969 
اإلسرائيلية على المدرسة التنكزية، التي تعرف بالمحكمة، وتقع عند باب  ولت القواتاست

 السلسلة،ويستخدمها الجنود موقعاً عسكرياً لهم.

21/8/1969 

دنيس دوهان" ساحات الحرم، وتمكن من الوصول إلى المحراب، وإضرام النار فيه؛ في " اقتحم المتطرف

دون  نيران على مساحة واسعة منه،؛ إال أن المواطنين العرب حالوالتدمير المسجد. وقد أتت ال محاولة

 . امتدادها إلى مختلف أنحاء المسجد

 . أسترالي، من أعضاء كنيسة هللا، بتهمة تدبير حادث الحرق اعتقال سائح 23/8/1969

 المبارك.اقتحم "إيفال ألون" )نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلي ومساعده( المسجد األقصى  2/11/1969

16/9/1970 
اإلسرائيلية أنه ال سلطة قضائية لها في األمور التي تتعلق بحقوق ومطالب  قررت المحكمة العليا

 . الحرم مختلفالهيئات الدينية؛ ولذلك ال تتدخل في قضية منع الحكومة لليهود من إقامة الصالة في

 . الحرم ئيلية( قررت أن لليهود الحق في الصالة داخلأود" )من المحكمة المركزية اإلسرا القاضية "دوث 28/1/1976

1/2/1976 
الدينية )إسحق رافائيل( يقول: أن الصالة في منطقة الحرم هي مسألة تتعلق  وزير الشؤون

 . بالشريعةاليهودية، وهي ليست من اختصاصه

1/7/1976 
، وقررت أن محاولة 30/1/1976المركزية في القدس قرار القاضية "أود" الصادر في  ردت المحكمة

 . تصرفهم الثمانية إلقامة الصالة في الحرم جرت بصورة تظاهرية، وأنهم مذنبون في طريقة الشبان

25/3/1979 

حول اعتزام جماعة من أتباع كهانا، وطالب مدارس دينية إقامة الصالة في الحرم؛ ما أدى  انتشار شائعات

، حيث  مين وهم يحملون الهراوات والحجارة في ساحة الحرمإلى تجمع نحو ألفين من الشباب العرب المسل

 . قامت شرطة االحتالل بتفريقهم

3/8/1979 
المحكمة العليا إللغاء المنع المفروض على تأدية الصالة في الحرم، على  تقديم جهات إسرائيلية طلبًا إلى

 . الحرم ه حرية الوصول إلىالثالثة من القانون الجديد الذي صدر بشأن القدس، تؤكد في ضوء المادة

14/8/1979 

غورشون سلمون" المتطرفة اقتحام المسجد؛ إال أن المواطنين تصدوا لها،  " حاولت جماعة

عشرين  وأفشلواالمحاولة. وعمل المتطرف "مائير كهانا" وجماعته على تكرار المحاولة؛ إال أن أكثر من

ضارية للدفاع عن الحرم؛ ما أدى إلى ألف مواطن تصدوا لهم، وخاضوا مع الجنود مواجهات 

 العشرات من الجرحى. سقوط

11/11/1979 
العشرات  اإلسرائيلية وابالً كثيفاً من الرصاص على المصلين المسلمين؛ ما أدى إلى إصابة أطلقت الشرطة

 . منهم بجراح

 . األقصى رة على المسجداليهود مؤتمراً عاماً لهم في القدس، خططوا خالله للسيط عقد الحاخامات 19/4/1980

13/1/1981 
"أمناء جبل الهيكل" الحرم القدسي الشريف برفقة الحاخام "موشي شيغل" وبعض قادة  اقتحم أفراد حركة

 . التوراة "هاتحيا"، وأرادوا الصالة، وهم يرفعون العلم اإلسرائيلي ويحملون كتب حركة



7/5/1981 
لساحات الحرم القدسي الشريف، وبقاؤهم خارج باب المغاربة، يهودياً متطرفًا للدخول  25إفشال محاولة 

 . قاموا بالصالة هناك ثم انضمام فوج آخر إليهم، حيث قاموا بإثارة الضجيج والصياح، ثم

28/8/1981 

األديان  اكتشاف نفق يمتد أسفل الحرم القدسي، يبدأ من حائط البراق. وقد طلب كل من وزير اإلعالن عن

التامة. وقالت التقارير:  رة( ووزير الحرب )أرئيل شارون( إحاطة الموضوع بالسرية)هارون أبو حصي

الشؤون الدينية. وكان العمل قد بدأ قبل  إن السرداب قام بحفره حاخام حائط المبكى وعمال من وزارة

 . بإغالق الممر؛ نظراً لحساسية الموضوع شهر، وأمر كبير الحاخامات )شلوموغورن(

 القدسي. يغئال يادين" )عالم اآلثار اإلسرائيلي( من الحفريات أسفل الحرم" ر البروفيسورحذ 29/8/1981

31/8/1981 
تحت المسجد األقصى المبارك إلى تصدع خطير في األبنية اإلسالمية المالصقة  أدى استمرار الحفر

 . للسورالغربي

3/9/1981 
اإلسرائيلية  ئر قايتباي؛ نظراً لعدم قيام السلطاتالمسجد األقصى تعتزم بناء حائط خرساني بب لجنة إعمار

 . مراقبة المواطنين بالوفاء بوعدها بإغالق البئر تماماً؛ بل أبقت على فتحتين لتمكين اليهود من

15/2/1982 
تسلم مسؤولي األوقاف اإلسالمية إنذاًرا نهائيًا من المنظمات الصهيونية، بواسطة البريد، تطالبهم فيه 

 يهود بأداء الطقوس في المسجد األقصى المبارك.بالسماح لل

24/2/1982 
أمناء جبل الهيكل "غوشون سلمون" باقتحام ساحة المسجد األقصى المبارك ألداء  قام رئيس مجموع

 . الصالةوالشعائر الدينية

2/3/1982 
زودة المسجد األقصى من باب السلسلة، م متطرفي كريات أربع بمحاولة اقتحام قامت مجموعة من

 . باألسلحة النارية، بعد أن اعتدت على الحارسين

8/4/1982 

يحتوي على قنبلة وهمية ورسالة تهديد موقعة من ما يسمى روابط القرى  العثور على طرد

على  الحاخام "كهانا" و"أمناء جبل الهيكل"، عند باب الحرم الشريف. وقد اشتملت القنبلة الوهمية وحركة

 انزستور.جهاز توقيت وراديو تر

11/4/1982 

المسجد األقصى المبارك يقوم به أحد الجنود اإلسرائيليين ويدعى "هاري غولدمان"؛  اعتداء آثم على

إلى استشهاد  قام الجندي المذكور باقتحام المسجد األقصى، وإطالق النيران بشكل عشوائي؛ ما أدى إذ

وأدى إلى احتجاجات  سخط المواطنين، مواطنين، وجرح أكثر من ستين آخرين. وقد أثار هذا الحادث

 . إسرائيل عنيفة في الضفة الغربية وغزة وردود فعل عالمية غاضبة ضد

12/5/1982 

القدس الغربية يدخل المسجد األقصى بمساعدة الشرطة للتأكد من ادعاءات عضو  مراقب بلدية

حيث طالبت بناًء غيئوالكوهين" حول وجود أبنية غير قانونية في المسجد األقصى "الكنيست

 . مزاعمها بفرض حظر على أعمال البناء والترميم في المسجد األقصى على

20/5/1982 

في األوقاف اإلسالمية بواسطة البريد إنذاراً نهائياً من المنظمات اليهودية  تسلم المسؤولون

م سيعرضون المتطرفة،تطالبهم فيه بالسماح لليهود بأداء الطقوس في المسجد األقصى؛ وإال فإنه

 . للقتل أنفسهم

7/7/1982 
بنكية بقيمة ليرة من بنك لئومي، موقعة من ما يسمى  تتلقى رسالة تهديد مرفقة بحوالة الهيئة اإلسالمية

 . بـ"الدوريات الخضراء" وحركة "كاخ"

25/7/1982 
ة األقصى. ليرنر" )أحد نشيطي حركة كاخ( بتهمة التخطيط لنسف أحد المساجد في ساح اعتقال "يوئيل

 . بتهمة التخطيط لنسف مسجد الصخرة 6/10/1982في  وقد أدين

20/1/1983 

وقد  متطرفة في إسرائيل وأمريكا، مهمتها إعادة بناء جبل الهيكل في موقع المسجد األقصى. تشكيل حركة

كيرن " ذكرت مجلة "أكزوكوتيب انتيلجانت ريبورت" األمريكية، أن هذه اللجنة تشكلت تحت اسم

 ." رهبيتها

10/3/1983 

شخصية، بتهمة التخطيط لدخول الحرم  40باعتقال مجموعة من اليهود تتكون من  قامت الشرطة

المعروف  بالقوة.وكانت الشرطة قد اكتشفت أربعة من اليهود المسلحين يحاولون اقتحام الممر األرضي

بمحاصرة بيت  رجال الشرطةبـ"اسطبالت الملك سليمان"، ويعملون بموجب تقارير المخابرات. وقام 

"والرجل الثاني في قائمة  الحاخام "يسرائيل أريئيل" الرئيس السابق لسكان مستوطنة "يميت المتدينين

تفتيش بيت "أرئيل" وبيوت آخرين؛  ، وهناك تم اعتقال اآلخرين. ولدى1981"مئير كهانا" النتخابات 

 . هيكلال اكتشفت مجموعة من األسلحة ورسومات لما يسمى بجبل

10/3/1983 

مجموعة يهودية متطرفة حاولت اقتحام الحرم القدسي الشريف في الليل، من طرفه  إلقاء القبض على

الجنوبي؛ لالستيطان فيه. وكان بعض أفراد المجموعة مدججين بالسالح، ويرتدون الزي 

 . العسكرياإلسرائيلي

11/3/1983 
وكانوا يريدون احتالله وقبة الصخرة وإقامة متطرفين يهود القتحام األقصى.  إحباط محاولة

 . مركزللدراسات الدينية

12/3/1983 
بحفرها  جديدة تحت الحائط الجنوبي لمسجد األقصى، يعتقد أن المتطرفين اليهود قاموا اكتشاف عدة فتحات

 . أثناء محاولتهم اقتحام الحرم الشريف



 . المبكى دعوة إلقامة تجمع داخل باب المغاربة، قرب ساحةبأمناء جبل البيت" توجه " مجموعة ما يسمى 3/4/1983

16/4/1983 
يسمى "بأمناء جبل الهيكل"، ضمن منشورات ألصقتها على الجدران، الدخول لألقصى  اعتزمت جماعة ما

 ." يسمى "صالة عيد االستقالل لتأدية ما

13/5/1983 

الصالة أمام باب المغاربة قرب المتطرفين المسماة: "أمناء جبل الهيكل" يؤدون  جماعة من

العليا  األقصى المبارك. وقد سمح لهؤالء بتأدية الصالة بناًء على قرار من محكمة العدل المسجد

 اإلسرائيلية.

26/1/1984 

تسلق اثنان من عصابة "لفتا" الصهيونية سور القدس المتحد مع سور المسجد األقصى، وبحوزتهما كميات 

. وقد -الواقعة في قلب المسجد األقصى -قنابل اليدوية؛ بهدف نسف قبة الصخرةكبيرة من المتفجرات وال

 ضبطهم حراس المسجد قبل لحظات من تنفيذ جريمتهم، وألقت الشرطة اإلسرائيلية القبض عليهم.

24/3/1984 
حركة متطرفة تطلق على نفسها اسم "مخلصي الحرم" تقيم "صلوات عيد الفصح" العبري، وتقدم 

 ن" في المسجد األقصى المبارك، بعلم رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزيري الداخلية واألديان."القرابي

29/3/1984 

المؤدي إلى مدخل المجلس اإلسالمي األعلى؛ حيث اكتشفت ثغرة طولها ثالثة أمتار،  انهيار الدرج

ثار متران، وعمقها أكثر من عشرة أمتار، تؤدي إلى نفق طويل شقته دائرة اآل وعرضها

بمحاذاة السور الغربي الخارجي للمسجد األقصى، وتمتد من باب المغاربة حتى باب  اإلسرائيلية

 . بالسقوط الذي يضم مكاتب دائرة األوقاف العامة؛ ما هدد عمارة المجلس اإلسالمي األعلى المجلس

23/4/1984 

أفراد حرس الحدود الصهاينة الذين جيء بهم لتشديد الحراسة ومنع اعتداءات المتطرفين اليهود على 

المسجد األقصى يجوبون المسجد، وهم يحملون السالح في أوقات الصالة وغيرها، ويقومون بتصرفات ال 

 تليق بقدسية المسجد األقصى كمكان عبادة.

21/8/1985 
متطرفين اليهود بأداء الطقوس في المسجد األقصى، إذا طلب عشرة اإلسرائيلية لل سمحت الشرطة

 .ذلك منهم

4/8/1986 
المسجد  الحاخامات اجتماعاً خاصاً قرروا فيه بصورة نهائية السماح لليهود بأداء الطقوس في عقد عدد من

 . األقصى، كما قرروا إنشاء كنيس يهودي في إحدى ساحاته

 . اإلسرائيلية نفقاً بالقرب من باب الغوانمةاألديان  حفرت وزارة 2/7/1988

9/8/1989 
اإلسرائيلية بإقامة صلوات للمتدينين اليهود على أبواب الحرم القدسي الشريف،  سمحت الشرطة

ً  وذلك  . للمرة األولى رسميا

17/10/1989 
حد أبواب المسجد جماعة أمناء "الهيكل" اليهودية تقوم بوضع حجر األساس لبناء "الهيكل" الثالث، قرب أ

 األقصى المبارك.

19/9/1990 
وقام  المتطرفين اليهود بجولة في ساحات المسجد األقصى؛ بمناسبة بدء السنة العبرية. قامت مجموعة من

 . الرحمة أحد اليهود بالنفخ في بوق بالقرب من باب

8/10/1990 

األقصى؛ لوضع حجر أساس "للهيكل"  بمحاولة اقتحام المسجد” أمناء جبل الهيكل”قيام حركة ما يسمى بـ

المزعوم، وارتكاب مذبحة األقصى األولى على يد قوات االحتالل ضد المسلمين المحتجين على ذلك؛ ما 

 آخرين. 115مسلًما وجرح  34أدى إلى استشهاد 

8/12/1990 
احة اإلسرائيلية لعشرة متطرفين من أعضاء حركة "كاخ" العنصرية بالدخول إلى س سمحت الشرطة

 . والمسلمين الحرمالقدسي؛ حيث قاموا باستعراض استفزازي ورددوا شعارات ضد العرب

27/12/1990 
عشرة أفراد من حركة أمناء جبل الهيكل يتزعمها رئيس الحركة "غوشون سالمون"  حاولت مجموعة من

 . إلى الحرم القدسي؛ رغم وجود قرار من الشرطة بمنع الزيارة الدخول

2/4/1992 
متطرفًا عند مدخل المسجد األقصى، ورفعوا شعارات تدعو إلى إعادة بناء الهيكل  ع نحو خمسينتجم

 . مكانالمسجد األقصى

13/7/1994 
دخل ستة متطرفين يهود المسجد األقصى الساعة الثامنة والنصف صباًحا، وتجولوا فيه، ثم غادروه 

 الساعة الحادية عشرة والنصف.

13/7/1994 
لى المسجد األقصى المبارك، الساعة الثانية بعد الظهر، عن طريق باب المغاربة، وخرجا دخل متطرفان إ

 أيضا عن طريقه.

 . خطيرة تؤدي إلى اهتزازات في الحائط الجنوبي الغربي للمسجد األقصى حفريات إسرائيلية 7/7/1996

 . يطالبون نتانياهو بتقسيم الحرم القدسي الشريف متطرفون يهود 14/7/1996

 تقتحم المسجد األقصى وتتجول فيه بحراسة الجيش.” أمناء جبل الهيكل“مجموعة من الجماعة المسماة  27/7/1996

24/9/1996 
اليهود يفتتحون نفقًا تحت الجدار الغربي للمسجد األقصى، وعلى امتداده؛ واندالع انتفاضة الغضب، ثم 

 آخرين. 1600 فلسطينيا وجرح 62مذبحة األقصى الثانية؛ حيث استشهد 

4/10/1996 
( سنة من 35العسكرية على مداخل األقصى، ومنع الشبان الذين تقل أعمارهم عن ) وضع الحواجز

 . للصالة في المسجد األقصى الوصول



 . أمتار 9-6من الجنوب باتجاه الغرب، بارتفاع  اإلسرائيلية تحت المسجد األقصى استمرار الحفريات 28/1/1997

11/3/1997 
للحكومة اإلسرائيلية يصدر قراراً يسمح لليهود بالصالة في المسجد األقصى بعد  مستشار القضائيال

 . مع الشرطة اإلسرائيلية التنسيق

 . فرصة حفر مجار، بالقيام بحفريات جديدة قرب حائط المبكى استغالل إسرائيل 1/4/1997

 . ألقصىتخطط إلقامة الصلوات في المسجد ا جماعة يهودية 12/4/1997

 . تعتزم الصالة في محيط الحرم القدسي ”أمناء جبل الهيكل“جماعة  24/4/1997

 . الصالة متطرفين يهود الدخول إلى المسجد األقصى من باب المغاربة ألداء محاولة ثالثة 27/4/1997

6/5/1997 
ائط الغربي إسرائيلي لتوسيع ساحة "البراق الصغير" في حي الواد، الذي يحاذي الح نشر مخطط

 . للمسجداألقصى

 اليهود المتطرفين الصالة في رباط الكرد في القدس. محاولة مجموعة من 10/5/1997

 . " متطرفاً اقتحام المسجد األقصى12محاولة " 12/5/1997

 . مراقبة بجوار رباط الكرد إقامة نقطة 24/5/1997

 . ر من الحاخامات المتطرفينالصالة في ساحات المسجد، بأم حث اليهود على 28/5/1997

 . المستوطنين يطالبون بتقسيم الحرم القدسي بين المسلمين واليهود حاخامات 28/5/1997

 . لدخول الحرم القدسي محاولة يهودية 4/6/1997

 . المسجد األقصى محاولة اقتحام 11/6/1997

 . المسجد األقصى محاولة اقتحام 14/6/1997

 . يستعدون لالستيالء على الحرم القدسي ودمتطرفون يه 20/6/1997

 . واألسباط متطرفين يهود اقتحام المسجد األقصى عبر بوابتي السلسلة محاولة مجموعتي 24/12/1997

13/5/1998 
أحرقت قوات االحتالل باب الغوانمة )وهو أحد أبواب المسجد األقصى المبارك(؛ بغية تغيير معالم 

 المدينة؛ لتشويه التاريخ.

 . يصلون في الحرم الشريف متطرفون يهود 12/7/1998

2/8/1998 
ألداء  للمتطرفين اليهود القتحام المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة وباب القطانين محاولتان

 . الطقوس الدينية

9/8/1998 
ليهود على أبواب الشرطة اإلسرائيلية تسمح بشكل رسمي، للمرة األولى، بإقامة "صلوات" للمتطرفين ا

 المسجد األقصى المبارك.

26/8/1998 
ينتهكون حرمة المسجد األقصى المبارك، ويعتدون بالضرب المبرح على أحد المواطنين  جنود إسرائيليون

 . ساحات المسجد داخل

 . والجنوبية يحاول التسلل إلى باحة المسجد األقصى من الجهة األمامية متطرف يهودي 9/9/1998

27/9/1998 
يحاولون دخول ساحات المسجد األقصى المبارك؛ بعد أن سمحت لهم الشرطة  متطرفون يهود

 . اإلسرائيليةبذلك

 ." الهيكل" مناحيم آلون" يدعو إلى تقسيم الحرم القدسي، ويعتبر أن المسجد األقصى هو" القاضي السابق 17/1/1999

 . اإلسرائيلية احة في إسرائيل في إعالن نشرته وزارة السياحةالصخرة في حملة دعائية للسي استغالل قبة 24/1/1999

4/4/1999 
الحرم  اإلسرائيلية تسمح لتسعة عشر متطرفاً يهودياً من جماعة "أمناء جبل الهيكل" بدخول الشرطة

 . القدسي الشريف والتجول في ساحاته

8/6/1999 
بتصرفات استفزازية تسيء  المستوطنين لساحة المسجد األقصى المبارك وقيامه تسلل أحد

 . المسجد لقدسية

21/7/1999 
القدسي  اإلسرائيلية تصدر قراراً يسمح لما يسمى "بأمناء جبل الهيكل" بالدخول إلى الحرم المحكمة العليا

 ." الشريف

 . الرطوبة ةاإلسرائيلية بإغالق نافذة في جدار األقصى القديم، فتحت لغاية التهوية ومعالج قيام السلطات 10/8/1999

31/8/1999 
إسرائيلية لهدم القصور األموية المحاذية للمسجد األقصى المبارك، وتوسيع حائط  الكشف عن مخططات

 . المبكى" بقصد تهوية المكان وتخريب المعالم اإلسالمية" البراق

13/9/1999 
ل استبدال اإلسرائيلية تبحث خططاً لفرض هيمنتها على الحرم القدسي الشريف، مث الحكومة

 . حراسةالشرطة بوضع أبواب إلكترونية وسياج مكهرب

 . بأمناء جبل الهيكل" القتحام المسجد األقصى المبارك" دعوة ما يسمى 24/9/1999

27/9/1999 
إسرائيلية للنبيذ بإلصاق صورة للقدس يتوسطها المسجد األقصى المبارك وقبة  قيام شركة

 . المشرفة على زجاجات النبيذ الصخرة

افشل  بمحاولتي اقتحام لساحات المسجد األقصى المبارك، من ناحية سوق القطانين. وقد قيام المستوطنين 2/10/1999



 . الحراس هاتين المحاولتين

3/10/1999 
الوزراء اإلسرائيلي أيهود باراك بافتتاح مدرج في الجهة الجنوبية للمسجد األقصى المبارك؛  قيام رئيس

 . ن اليهود الطقوس الدينيةكي يؤدي المتطرفو

 . بدء العد التنازلي اإلسرائيلي لهدم المسجد األقصى المبارك كشف النقاب عن 30/10/1999

14/11/1999 
إلى  اإلسرائيلي "إسحق ليفي" )زعيم حزب المفدال وزير اإلسكان في حكومة أيهود باراك( يدعو الحاخام

 . النهائية ليهود في التسويةتقسيم الحرم القدسي الشريف بين المسلمين وا

 . الشريف اإلسرائيلية شرطيًا إسرائيليًا سابقًا خطط للقيام بعملية إرهابية في الحرم القدسي اعتقلت الشرطة 25/11/1999

2/12/1999 
إيهود أولمرت )رئيس بلدية القدس( أصدر أمراً بمنع هيئة األوقاف اإلسالمية من مواصلة أعمال 

 . المرواني الترميمفي المصلى

 . المرواني إسرائيلية لوقف أعمال الترميم في المسجد األقصى المبارك والمصلى محاوالت 3/12/1999

10/12/1999 
القدسي  اإلسرائيلية تهدد بقطع المياه عن األوقاف اإلسالمية؛ بسبب أعمال الترميم في الحرم السلطات

 . الشريف

 . الت تصوير للمراقبة في الطرقات المؤدية إلى المسجد األقصى المباركاإلسرائيلية تركب آ الشرطة 20/12/1999

21/12/1999 
تدعى "هذه أرضنا" تخطط لتنظيم تظاهرة ضخمة حول الحرم القدسي الشريف؛  جماعة استيطانية

 . افتتاح بوابة طوارئ في المصلى المرواني احتجاجاً على

6/1/2000 
القدسي  ار اإلسرائيلية؛ احتجاجاً على عمليات الترميم في الحرمتظاهر عشرات العاملين في سلطة اآلث

 . الشريف

11/1/2000 
المسجد  اإلسرائيلية تصدر قراراً تعتبر فيه المستوى السياسي مسؤواًل عن البت في قضايا المحكمة العليا

 . األقصى المبارك

 المسجد األقصى.اإلسرائيلية تمنع دخول شاحنتي مواد ترميم إلى  الشرطة 25/1/2000

8/3/2000 
الصالة في  اإلسرائيلية توقف فتاة يهودية في منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة؛ بعد أن حاولت السلطات

 . مدخل الحرم القدسي الشريف

14/7/2000 
في المسجد األقصى ” الصالة“أيهود أولمرت )رئيس بلدية القدس( يدعو اليهود إلى فرض )حقهم( في 

 المبارك.

 مجلس الحاخامين يفتي ببناء كنيس يهودي داخل ساحات المسجد األقصى المبارك. 9/8/2000

10/9/2000 

كشف النقاب عن إجراءات تتبعها الشرطة الصهيونية إزاء زيارة المسجد األقصى المبارك، من ضمنها: 

الدخول إلى ساحاته عدم منع اليهود من دخول المسجد، والسماح لحركة ما يسمى "أمناء جبل الهيكل" ب

 على شكل مجموعات ال يزيد عدد أفرادها عن سبعة برفقة شرطي أو أكثر.

25/9/2000 
( شخص تقيم حفل عشاء في الساحة الجنوبية المالصقة للمسجد 300عائالت يهودية من أصل أمريكي )

 األقصى، تخلله عزف األغاني والمقطوعات الموسيقية.

28/9/2000 
ساحات المسجد األقصى المبارك، فتصدى له الشبان الفلسطينيون. ما شكل الشرارة  قام شارون باقتحام

 التي اندلعت على إثرها انتفاضة األقصى.

29/9/2000 
ارتكبت السلطات اإلسرائيلية مجزرة جديدة بحق المصلين في المسجد األقصى المبارك، بعد صالة 

 الجمعة، سقط فيها العديد من الشهداء والجرحى.

29/9/2000 
دعوات يهودية إلى تحويل المدرسة العمرية الواقعة في الزاوية الشمالية الغربية للمسجد األقصى إلى 

 كنيس تقام فيه "الصلوات" اليهودية.

13/10/2000 

منعت سلطات االحتالل القنوات الفضائية من نقل وقائع صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك في 

نعت من تقل أعمارهم عن سن الخمسين عاًما من دخول المسجد األقصى المبارك القدس الشريف، كما م

 ألداة صالة الجمعة.

13/10/2000 
قررت السلطات اإلسرائيلية السماح لجماعة ) أمناء جبل الهيكل( بوضع حجر األساس لبناء الهيكل 

 سرائيلية.المزعوم مالصقة لمسجد قبة الصخرة محاولين تأييد األساطير واألكاذيب اإل

23/10/2000 
أرسل متطرف يهودي رسالة إلى الشرطة اإلسرائيلية، يهدد فيها بتفجير طائرة محملة بالقنابل والمتفجرات 

 فوق المسجد األقصى المبارك

 
 

 المصدر:مركز المعلومات الوطني الفلسطيني



 


