
2010-2001أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى   

 ثالثة متطرفين يهود عند باب المغاربة، حاولوا اقتحام المسجد األقصى بالقنابل اليدوية. 1/1/2001

5/1/2001 

لجنة منبثقة عن مجلس الحاخامات الرئيسية في دولة االحتالل تبحث اقتراحات إلقامة كنيس داخل المسجد 

صى المبارك في باب الرحمة، أو مبنى المحكمة، أو المدرسة العمرية، أو المصلى المرواني )وكلها األق

 أجزاء من المسجد األقصى المبارك(.

12/1/2001 
مجموعات يهودية متطرفة تقرع الطبول خالل صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك وتطلق 

 األصوات المزعجة للتشويش على المصلين.

 جهاز األمن اإلسرائيلي "المخابرات" يوصي بالسماح لليهود بزيارة المسجد األقصى المبارك. 27/2/2001

28/2/2001 
محكمة صهيونية تبرئ متطرفين يهودا من الشغب قرب المسجد األقصى، وتقول: إن من حق كل يهودي 

 حق شكالً ومضمونًا.في باحة المسجد األقصى المبارك؛ ولكن الخالف حول تطبيق هذا ال” الصالة“

2/3/2001 
أعضاء ما تسمى "أمناء جبل الهيكل" يقدمون التماسا إلى المحكمة اإلسرائيلية العليا يطالبون فيه إلزام 

 األوقاف اإلسالمية بوقف أعمال الترميم في المسجد األقصى المبارك.

 د األقصى المبارك وفي البلدة القديمة.جماعة ما يسمى "أمناء جبل الهيكل" تنظم مسيرة باتجاه المسج 10/4/2001

18/4/2001 

إقامة متحف يهودي قرب المسجد األقصى المبارك؛ في محاولة جديدة لتبرير احتالل المدينة المقدسة، 

ولدعم االدعاءات اإلسرائيلية بشأن المسجد األقصى. ويعرض في هذا المتحف مجسم تصويري للهيكل 

 مكان المسجد األقصى المبارك.

 جنود االحتالل يقتحمون المسجد األقصى بذريعة إلقاء حجارة من قبل المصلين عليهم. 20/4/2001

2/5/2001 
إطالق نار على غرفة حراس المسجد األقصى الموجودة قرب باب الرحمة، في الجهة الشرقية من المسجد 

 األقصى.

 تروع المصلين.قوات االحتالل اإلسرائيلي تقتحم ساحات المسجد األقصى و 4/5/2001

8/5/2001 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي )شارون( يشكل لجنة وزارية إلعداد آلية تسمح بزيارة اليهود والسياح األجانب 

 للمسجد األقصى.

 متطرف يهودي يحاول اقتحام المسجد األقصى. 16/6/2001

 لمشروبات الكحولية داخل األقصى.أفراد من قوات حرس الحدود اإلسرائيلية يتناولون ا -م23/6/2001 23/6/2001

 السلطات اإلسرائيلية تمنع دخول مواد البناء إلى المسجد األقصى؛ لمنع مواصلة ترميمه. 7/7/2001

 مجموعة متطرفة إسرائيلية تهدد بتفجير المسجد األقصى المبارك. 17/7/2001

25/7/2001 
من وضع حجر األساس لما يسمونه ” جبل الهيكلأمناء “المحكمة العليا اإلسرائيلية تمنع جماعة ما يسمى 

 "الهيكل" داخل المسجد األقصى، وتسمح بوضعه قرب باب المغاربة.

29/7/2001 
فشل محاولة جماعة ما تسمى "أمناء جبل الهيكل" وضع حجر األساس "للهيكل الثالث"؛ بعد تصدي 

 المبارك.المواطنين لهم، واندالع مواجهات عنيفة في ساحات المسجد األقصى 

 يهود متطرفون يحاولون اقتحام المسجد األقصى. 1/8/2001

 الكشف عن قيام سلطات االحتالل بحفر نفقين جديدين تحت المصلى المرواني. 30/8/2001

 مجموعة ما تسمى "أمناء جبل الهيكل" تقوم بجولة استفزازية على أبواب المسجد األقصى. 1/9/2001

10/9/2001 
يصدر تعليمات بمنع إدخال مواد البناء إلى ساحات المسجد األقصى؛ لمنع مواصلة أعمال "عوزي النداو" 

 الترميم، ويهدد باقتحامه.

9/11/2001 
"عوزي النداو" يطالب وزير الداخلية اإلسرائيلي )إيلي يشاي( بسحب هويات خطباء المسجد األقصى 

 لسطينية.والمواطنين الذين يتلقون رواتبهم من السلطة الوطنية الف

22/11/2001 
كشفت وسائل اإلعالم عن قيام مجموعة من سكان الحي اليهودي المالصق للسور الغربي للمسجد األقصى 

 المبارك بتقديم شكوى للشرطة، طالبت فيها بمنع أو كتم األذان المنبعث من المسجد األقصى المبارك.

10/12/2001 
هرون على مدخل باب الخليل مطالبين بالدخول إلى مجموعة من ما يسمى "أمناء جبل الهيكل" يتظا

 المسجد األقصى.

 مجموعة من المستوطنين يحاولون اقتحام المسجد األقصى من بابي األسباط والسلسة. 11/12/2001

 قام المستوطنون ببث صور ليزرية ثالثية األبعاد للهيكل فوق األقصى. 23/4/2002

4/10/2002 
سجد األقصى وتعتدي على المصلين الذين تظاهروا على القانون األمريكي قوات االحتالل تقتحم الم

 المتعلق بالقدس.

19/11/2002 
محكمة منطقة القدس تسمح لمتطرفين يهود من أعضاء مجموعة "هاي فيكايام" بالتظاهر على بعد خمسة 

 أمتار من أبواب المسجد األقصى المبارك.



31/1/2003 
ملصقًا يحمل صورة األقصى على زجاجات الفودكا التي صنعت في شركة "بالركن هحركوش" تضع 

 شركة فوكتان أوكرانيا.

 مستوطنًا تحاول اقتحام المسجد األقصى من باب األسباط وباب الغوانمة. 60مجموعة من حوالي  3/2/2003

9/2/2003 
رحمة، ومخاوف من الشرطة الصهيونية، وبقرار حكومي، تغلق مكاتب لجنة التراث اإلسالمي في باب ال

 تحويل المكان إلى كنيس يهودي.

20/2/2003 
سلطات االحتالل تضع آالت تصوير تكشف حركة المسلمين عبر باب األسباط، وتشن حملة تفتيش 

 للمنازل المالصقة لحرم المسجد األقصى.

3/3/2003 

بين بوابات المسجد قرابة ألف مستوطن يشاركون في مسيرة نظمتها حركات دينية واستيطانية متطرفة 

األقصى في البلدة القديمة، مطالبين بفرض السيطرة على منطقة المسجد األقصى وفتح بواباته أمام 

 المصلين اليهود.

14/5/2003 
"تساحي هنغبي" يصرح: المسجد األقصى سيفتح لزيارات اليهود والسياح األجانب قريبا بموافقة أو بعدم 

 موافقة األوقاف اإلسالمية.

22/7/2003 
دائرة األوقاف في المسجد األقصى المبارك حالت دون مواصلة مجموعة من المستوطنين إقامة طقوسهم 

 "الدينية" داخل المسجد.

 عضو الكنيست اإلسرائيلي "يحيئيل حزان" حاول الدخول إلى الحرم القدسي من باب المغاربة. 9/8/2003

20/8/2003 
سرائيلية إعادة إدخال اليهود والسياح األجانب اعتباًرا من صباح قررت الشرطة وأوساط في الحكومة اإل

 هذا اليوم إلى المسجد األقصى.

22/8/2003 
الحاخام "أفرايم شاخ" )نجل الحاخام "أليعازر شاخ"( )حاخام الدولة العبرية( يدعو اليهود إلى الزحف 

 نحو المسجد األقصى لتطهيره من ما أسماه )دنس العرب والمسلمين(.

 يهوديا يقتحمون المسجد األقصى المبارك ويحاولون أداء طقوس دينية. 150نحو  24/8/2003

24/8/2003 

الشرطة اإلسرائيلية تعتدي على عدد من مسئولي األوقاف اإلسالمية والمصلين في المسجد األقصى، 

ئة اإلسالمية وتصيب الشيخ محمد حسين )مدير وخطيب المسجد(، والحاج مصطفى أبو زهرة )عضو الهي

 العليا(؛ بسبب احتجاجهم على إدخال اليهود إلى المسجد األقصى المبارك مجددا.

31/8/2003 
قوات إسرائيلية تقتحم المسجد األقصى؛ بدعوى اعتقال أحد المواطنين؛ العتراضه مجموعة من 

 المستوطنين حاولوا القيام بطقوس دينية في باحات الحرم القدسي.

1/9/2003 

لمسجد األقصى يؤكدون أن الشرطة اإلسرائيلية أدخلت مجموعة من السياح األجانب من النساء حراس ا

إلى المسجد األقصى، بلباس فاضح جدا ال يليق بحرمة المسجد األقصى، وعندما حاول البعض تنبيه أفراد 

 الشرطة بحرمة ذلك؛ أصروا على موقفهم، وهددوا المعترضين باالعتقال.

22/10/2003 
يقتحم المسجد األقصى قبيل شهر رمضان، ويتجول في ساحات المسجد تحت حماية ” حي هنغبيتسا“

 مشددة من القوات اإلسرائيلية.

 الشرطة اإلسرائيلية تمنع إدخال سيارات اإلفطار للصائمين في المسجد األقصى المبارك. 1/1/2004

3/2/2004 
وار المسجد األقصى وبمحاذاة أبوابه. وشعار حزب "تكوماه" اليميني ينظم مسيرة استفزازية حول أس

 المسيرة "بناء الهيكل". وذلك على حساب المسجد األقصى المبارك.

9/2/2004 
مجموعة من المتطرفين اليهود يحطمون أعمدة رخامية أثرية بالقرب من المتحف اإلسالمي داخل ساحة 

 المسجد األقصى، يعود تاريخها إلى العصور اإلسالمية األولى.

27/2/2004 
شخًصا  24القوات اإلسرائيلية تقتحم المسجد األقصى المبارك خالل صالة الجمعة؛ ما يؤدي إلى إصابة 

 بجروح خيفة ومتوسطة، وبينهم نساء.

31/3/2004 
حزب "تكوماه" ينظم مسيرة استفزازية حول أسوار المسجد األقصى وأبوابه، تخللتها دعوات إلى إقامة 

 لمزعوم."الهيكل الثالث" ا

 آخرين. 15مصليًا، وتعتقل  45قوات االحتالل تقتحم المسجد األقصى وتصيب  2/4/2004

8/4/2004 

حاولت جماعة ما يسمى "أمناء جبل الهيكل" اقتحام المسجد األقصى ألداء شعيرة يطلقون عليها أسم "رش 

المسجد؛ أدوا طقوسهم  تراب مستجلب من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة"؛ وبعد فشلهم في اقتحام

 مقابل األقصى، في أحد أحياء مدينة القدس القديمة.

 مستوطنون يقتحمون المسجد األقصى ويؤدون شعائر دينية. 8/4/2004

26/4/2004 
جماعات يهودية تنظم "مسيرة األسوار" في محيط المسجد األقصى، تخللها رفع شعارات عنصرية مسيئة 

 للعرب والدين اإلسالمي.

22/6/2004 
السلطات اإلسرائيلية تنقل سراً نقطة مراقبة شرطية وكاميرا إلى داخل الحرم القدسي بمحاذاة المصلى 

 المرواني، بعدما كانت في السابق خارج الحرم.

 الشرطة اإلسرائيلية تقتحم المسجد األقصى، وتمنع عمليات ترميم عادية في المصلى المرواني. 30/6/2004



 تطرفون يقتحمون المسجد األقصى المبارك، ويعتدون على أحد حراسه.يهود م 6/7/2004

7/7/2004 
قائد شرطة القدس "ميكي ليفي" يقتحم المصلى المرواني متخفيا، والشرطة تجري قياسات مسحية مريبة 

 داخل المسجد األقصى.

18/7/2004 
أبوابه، تتضمن تحريًضا مستوطن يشاركون في مسيرة استفزازية حول أسوار المسجد األقصى و 4000

 تلموديًا على المسجد األقصى.

19/7/2004 
الشرطة الصهيونية تتعمد إدخال السياح األجانب واليهود إلى المسجد األقصى، وهم وهم شبه عراة؛ ما 

 يسيء إلى قدسية المكان.

 ة الحرم القدسي.يهودا عتسون )زعيم حركة ما يسمى "أمناء جبل الهيكل"( يدعو إلى هدم وإزال 26/7/2004

27/7/2004 
في ما يسمى " ذكرى خراب الهيكل"؛ جماعات يهودية متطرفة تحاول اقتحام المسجد األقصى المبارك، 

 واآلالف منهم يحتشدون في ساحة البراق.

2/8/2004 
قوات الشرطة اإلسرائيلية تعتدي بالضرب على أحد العمال الذي يجري أعمال صيانة في المسجد 

 األقصى.

 مستوطن يهودي يحاول اقتحام المسجد األقصى خالل مهرجان "طفل األقصى والمقدسات الثالث". 7/8/2004

16/8/2004 
نظم عدد من أعضاء اليمين اإلسرائيلي المتطرف والمستوطنين وطالب المدارس الدينية مسيرة استفزازية 

 في البلدة القديمة وفي محيط المسجد األقصى.

9/9/2004 
فرومان" راب "مستوطنة تكواع" يقيم حفل زواج البنه داخل المسجد األقصى تخلله شرب "مناحيم 

 الخمور والنبيذ.

21/9/2004 

طالب يهودي المسجد األقصى المبارك، اقتحاًما جماعيًا، وتجمعوا قبالة باب  400اقتحم ما يزيد عن 

هم أداء طقوس "دينية" مشبوهة؛ ما المغاربة، برفقة مرشدين من المستوطنين اليهود. وحاولت مجموعة من

 أدى إلى نشوب مشادات كالمية بين المستوطنين ومندوبي دائرة األوقاف.

3/10/2004 
قائد شرطة القدس )إيالن فرانكو( وأفراد من المخابرات اإلسرائيلية يقتحمون المصلى المرواني )الذي هو 

 د.جزء من المسجد األقصى(، وطائرة عسكرية تحلّق فوق المسج

4/10/2004 

مئات المجموعات اليهودية المتطرفة تشارك في مسيرة استفزازية حول أسوار المسجد األقصى، 

( وبجانبها صورة للهيكل الثالث  xوالمشاركون فيها يحملون صوًرا للمسجد األقصى رسم عليها حرف)

 المزعوم.

 يكسر الزجاجة داخل ساحات المسجد األقصى.مستوطن يهودي يقتحم المسجد األقصى، ويحتسي الخمر، و 28/12/2004

3/3/2005 
افتتاح مصلى يهودي جديد جنوبي حائط البراق لليهود المحافظين؛ في محاولة لتكريس سيطرة االحتالل 

 على المسجد األقصى.

16/3/2005 

مسجد األقصى القناة الثانية للتلفزيون العبري تنشر تقريرا عن اجتماع ُعقد في إحدى القاعات المالصقة لل

منظمة يهودية الجتياح واحتالل المسجد  30في القدس القديمة، كشف عن خطة ألعضاء من نحو 

 األقصى، من أجل نسف خطة االنسحاب من قطاع غزة.

24/3/2005 
مجموعة مسيحية أصولية تؤمن بأن نزول السيد المسيح لن يكون إال بعد بناء الهيكل المزعوم تضع صليباً 

 الصخرة في المسجد األقصى، وتسكب الخمر على الصليب، وتؤدي شعائر مشبوهة أمامه. على باب قبة

28/3/2005 

مستوطنان يحمالن سكيناً كبيراً يحاوالن اقتحام المسجد األقصى، وشرطة االحتالل تحقق معهما حول 

ة للتخفيف من نيتهما االعتداء على حرس المسجد األقصى، ثم تعلن أنهما كانا في حالة سكر؛ في محاول

 أهمية الحادث.

4/4/2005 

شرطة االحتالل في القدس تنشر تفاصيل خطة تدّعي أنها لحراسة المسجد األقصى، وتتضمن تركيب 

مليون  21,6مليون شيقل ) 100أجهزة استشعار للحركة وكاميرات بدوائر مغلقة، يُقدر ثمنها بأكثر من 

 ئي حول األقصى.دوالر(؛ على أمل خلق "جدار الكتروني" غير مر

7/4/2005 

جماعات يهودية متطرفة يتراوح عددها بين ألفين وثالثة آالف شخص تتدفق على البلدة القديمة في القدس، 

وتنفذ، فور وصولها، حملة طواف حول بوابات المسجد األقصى وهي ترفع المشاعل المضيئة، وسط 

 تواجد مكثف لقوات االحتالل.

8/4/2005 

حول مدينة القدس لثكنة عسكرية، وتنشر أعداداً هائلةً من جنودها في المدينة وعلى سور قوات االحتالل ت

القدس وبوابات المسجد األقصى والبلدة القديمة، وتسيّر عشرات الدوريات الراجلة والمحمولة، وتمنع 

 الرجال الذين تقل أعمارهم عن األربعين عاماً من دخول المسجد األقصى للصالة.

10/4/2005 

رئيس الدولة العبرية )موشيه كتساف( يطلب السماح لليهود بدخول األقصى، على غرار المسجد 

اإلبراهيمي، ويقول: "إن دخول المسلمين واليهود إلى األقصى ال بد أن يتم في نهاية األمر، وفقاً لنظام 

دينية في هذا المكان متفق عليه بين األطراف المعنية، يسمح لكافة المسلمين واليهود بأداء شعائرهم ال

 المقدس، "على غرار اإلجراءات المتبعة في المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل".

 محاولة اقتحام فاشلة للمسجد األقصى نفذتها جماعة "رفافاه" اليهودية المتطرفة. 10/4/2005



20/4/2005 
سافر وفاضح، واختالط مجموعات يهودية وسياح أجانب يتجولون في ساحات المسجد األقصى بلباس 

 وتشابك أيدي الفتيان والفتيات، والتقاط الصور الجماعية، دون مراعاة لحرمة المسجد األقصى المبارك.

27/4/2005 
مجموعة كبيرة من أفراد الشرطة اإلسرائيلية تقتحم المسجد األقصى، بينهم ضباط كبار ويتجولون في 

 للمسجد؛ بهدف تحديد أماكن تركيب كاميرات جديدة وسياج. منطقة باب الغوانمة والسور الشمالي والغربي

28/4/2005 
أفراد من شرطة االحتالل يضعون عالمة حمراء تحدد موقع تركيب كاميرات لتصوير كل من يدخل إلى 

 المسجد األقصى، ويركبون إحدى الكاميرات فوق باب األسباط من الخارج.

28/4/2005 
شخًصا،  50جد األقصى المبارك، بمجموعات تتألف كل منها من المئات من اليهود اقتحموا المس

 المجموعة تلو األخرى.

16/5/2005 

متطرفين يهود خططوا لهجوم ضد المسجد األقصى  9الشرطة اإلسرائيلية تكشف أنها أفرجت عن 

غزة، المبارك؛ بحجة أنهم لم ينفذوا ما خططوا له؛ في محاولة لعرقلة االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع 

مشيرة إلى أن الحديث يدور عن خليتين إرهابيتين: إحداهما خططت لتفجير المسجد باستخدام صواريخ" 

الو" يتم إطالقها من على إحدى البؤر االستيطانية اليهودية المطلة على المسجد، والخلية األخرى خططت 

 طنين الفلسطينيين في القدس.إلطالق طائرة صغيرة بدون طيار مزودة بكاميرا الستفزاز المصلين والموا

19/5/2005 
طالبة فلسطينية من دخول المسجد األقصى المبارك للصالة فيه، في الوقت  200منعت الشرطة الصهيونية 

 الذي مّكنت فيه عشرات المستوطنين الصهاينة من تدنيس المسجد.

31/5/2005 

و"حركة رفافاه"، و"منتدى الخالص  منظمات يهودية متطرفة أبرزها "الحركة من أجل إقامة الهيكل"،

اإلسرائيلي" تعمم إعالناً تحت عنوان "نتواصل مع جبل الهيكل صالةً واعتصاماً"، تحّرض فيه عامة 

يونيو، أي في  -الجمهور اإلسرائيلي على اقتحام جماعي للمسجد األقصى يوم السادس من شهر حزيران

 الحتالل القدس. 38الذكرى الـ 

6/6/2005 

مجموعة من المستوطنين اليهود بحراسة شرطية مكثفة اقتحام المسجد األقصى المبارك، وسط حاولت 

تواجد كثيف من المسلمين المرابطين منذ ساعات الفجر في ساحات المسجد؛ األمر الذي أثار حفيظتهم، 

طة فقاموا بطرد المستوطنين بالحجارة وبالضرب؛ ما أدى إلى جرح شخصين منهم، بينما تدخلت الشر

 اإلسرائيلية وأصابت عددا من المصلين بجروح بعضها خطير.

7/6/2005 
المصلون الفلسطينيون المرابطون داخل المسجد األقصى يتصدون لمحاولة مئات المستوطنين اليهود 

 اقتحام المسجد األقصى، أثناء صالة العشاء.

6/7/2005 
تية لكاميرات المراقبة على جميع أبواب قوات خاصة من شرطة االحتالل، تنهي مد شبكة البنية التح

 المسجد األقصى.

6/7/2005 

منظمات يهودية متطرفة من ضمنها منظمة "رفافاه" تنظم مسيرة تطلق عليها اسم "مسيرة األسوار" 

)مسيرة تنطلق رأس كل شهر عبري من ساحة البراق وتسير بمحاذاة أبواب المسجد األقصى وتنتهي عند 

ف هذه المسيرة إلى تعبئة الرأي العام اليهودي لبناء الهيكل المزعوم. وعادةً ما يحمل باب األسباط(، وتهد

المشاركون في مثل هذه المسيرات صوراً ومجسماٍت للهيكل الثالث المزعوم، وينشدون: "ليُْبني الهيكل... 

 ليُْبني الهيكل".

 متراً. 50لدخول إليه أو االقتراب منه مسافة قوات االحتالل تمنع ثالثة من حراس المسجد األقصى من ا 16/7/2005

6/8/2005 

مستوطنون يحاولون اقتحام المسجد األقصى من باب القطانين لتخريب مهرجان صندوق طفل األقصى 

والمقدسات الرابع الذي تنظمه "مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية"، وحراس المسجد يصدونهم 

 ويمنعونهم من الدخول.

9/8/2005 
عشرات المستوطنين اليهود يحاولون اقتحام ساحات المسجد األقصى من بابي حطة والسلسلة، تحت حماية 

 شرطة االحتالل، وحراس المسجد األقصى يتصدون لهم.

10/8/2005 

مجموعات من اليهود تطوف شوارع مدينة القدس وبلدتها القديمة في مسيراٍت استفزازية ضخمة، مرددةً 

مسجد األقصى وضد الفلسطينيين، بحضور قوات االحتالل التي أغلقت شوارع المدينة شعارات ضد ال

 المؤدية إلى المسجد األقصى وساحة البراق.

14/8/2005 
مستوطن يصلون إلى باب المغاربة )أحد مداخل المسجد األقصى(، ويطالبون بالسماح لهم  1500نحو 

 بدخول المسجد للصالة في "ذكرى خراب الهيكل" .

14/8/2005 

قوات االحتالل تغلق الطرق المحيطة بالقدس القديمة، خاصة شارعي: سليمان القانوني، والشارع المؤدي 

إلى باب األسباط؛ وتسيّر دوريات راجلة في محيط المسجد األقصى، وقناصة االحتالل تعتلى أسطح 

ت لمراقبة حركة المصلين المباني المشرفة على المسجد، وتطلق منطاداً يحمل أجهزة تنصت وكاميرا

 داخل المسجد األقصى، ومروحية تابعة لشرطة االحتالل تحلق في سماء القدس.

15/8/20058 

يهودي تحاول اقتحام المسجد األقصى عبر باب المغاربة، بعد أن تجمعت في  100من مجموعة مكونة 

منطقة الحي اليهودي في القدس القديمة، وشرطة االحتالل تعلن اعتقال أحد منظمي هذا التجمع؛ لعدم 

 حصوله على إذن من الشرطة لدخول المسجد األقصى.



6/9/2005 
تروني ومجسات حرارية عند أسوار المسجد األقصى، وتنصب شرطة االحتالل تشرع في إقامة سياج إلك

 آالت تصوير حديثه على أسطح الرواقين الشمالي والغربي للمسجد.

22/9/2005 

سلطات االحتالل تغلق مؤسستي "الرفادة" و"إقرأ" )وتُعنى األولى بخدمة المسجد األقصى والُمصلين 

ترخيص من ُمسّجل الشركات في الدولة العبرية؛  الوافدين إليه، وتعمل منذ أكثر من عام ونصف وفق

ومؤسسة إقرأ التي تشرف على نحو مائتي حلقة تدريس للقرآن الكريم في القدس، وتعمل وفق ترخيص 

 رسمي منذ أكثر من ثالث سنوات(؛ بزعم عالقة الجمعيتين بحركة "حماس".

28/9/2005 

ن موقعاً يُعتبر األول من نوعه بعد عشر سنوات من الحفر تحت المسجد األقصى؛ سلطات ا الحتالل تدّشِّ

في الفضاء التحتي للمسجد من جهته الغربية، تحت اسم "أنت في سلسلة التاريخ"، يبث أكاذيبهم عن 

 المسجد األقصى.

2/10/2005 
قوات االحتالل المنتشرة على مداخل المسجد األقصى تمنع المصلين من إدخال المصاحف إلى داخل 

 المسجد.

3/10/2005 
سلطات االحتالل تمنع ترميم الجدار الشرقي الساند للدرج المؤدي للمصلى المرواني من الجهة الشمالية 

 للمسجد القبلي، دون إبداء األسباب.

8/10/2005 
متطرفون يهود يحاولون تسلق جدار المسجد األقصى في منطقة باب األسباط، والمواطنون يجبرونهم على 

 طنات في حي سلوان المتاخم للمسجد األقصى.الهرب باتجاه المستو

19/10/2005 

عشرات المتطرفين اليهود من جماعة "أمناء جبل الهيكل" يقتحمون المسجد األقصى بحماية من قوات 

االحتالل؛ متذرعين بقرار سابق من "المحكمة الصهيونية العليا" يقضي بالسماح لليهود بتأدية "شعائر 

صى، ما بين الساعة السابعة حتى التاسعة صباحاً، حيث يكون حضور المصلين دينية" داخل المسجد األق

 المسلمين قليالً.

19/10/2005 
ثالثة مستوطنين يهود، بينهم امرأة، يحاولون اقتحام المسجد األقصى المبارك من بابي الناظر وحطة، 

 حتالل تزعم اعتقالهم.خالل أداء المصلين لصالة التراويح، وحراس المسجد يتصدون لهم، وشرطة اال

23/10/2005 

في باحة ” الصالة“المحكمة العليا في الدولة العبرية تعتبر قرارها السماح لجماعة "أمناء جبل الهيكل" بـ 

المسجد األقصى "زلة لسان"، وخطأ في صياغة القرار؛ حيث إنها كانت تقصد السماح لهم بدخول المسجد 

على جبل ” الصالة”فيه؛ وتستبدل عبارة "السماح لليهود بـ” الصالة“دون ممارسة أية "شعائر دينية" أو 

 "الهيكل" )المسجد األقصى(" بعبارة "السماح لليهود بالدخول وزيارة جبل "الهيكل"".

9/11/2005 

شخصاً من مخابرات دولة االحتالل يقتحمون المسجد األقصى وهم يحملون أسلحتهم  35مجموعة قوامها 

مغاربة، ويقومون بجولة لمدة ساعتين في باحاته؛ حيث دخلوا الجامع القبلي والمصلى الخاصة من باب ال

المرواني وقبة الصخرة )وكلها مصليات داخل المسجد األقصى(، ويلتقطون صوراً لكل هذه المواقع 

 بكاميرات الفيديو وآالت التصوير الفوتوغرافية.

2/1/2006 

ساً دينية تدعو لهدم المسجد األقصى وعدم تقسيم القدس، عناصر من "أمناء جبل الهيكل" يؤدون طقو

ويعتدون على عدد من الشبان الفلسطينيين في باب الخليل والواد بالبلدة القديمة ويحاولون اقتحام المسجد 

 األقصى.

8/2/2006 

ة القديمة في وزارة التربية والتعليم في دولة االحتالل والوكالة اليهودية يوزعان آالف النسخ لخرائط البلد

القدس على أطفال يهود في عشرات المدارس في روسيا، وضعت فيها صورة لمجسم "الهيكل" الثالث 

 مكان قبة الصخرة في قلب المسجد األقصى المبارك.

14/2/2006 

ُحراس المسجد األقصى يفشلون محاولة تسلل أربعة من المتطرفين اليهود إلى المسجد األقصى في ساعات 

الليل؛ حيث كانوا يحفرون في مقبرة الرحمة محاولين الوصول للمسجد األقصى. ومقبرة  متأخرة من

 الرحمة تالصق السور الشرقي للمسجد األقصى المبارك، وتضم رفات عدد من الصحابة والعلماء.

 

مسؤولون يهود يفتتحون غرفة جديدة لصالتهم في ساحة البراق "المبكى"، بحضور رئيس دولة االحتالل 

وشيه كتساف( ورئيس بلدية االحتالل في القدس )أوري لوفوليانسكي(، والحاخامين الرئيسين في الدولة )م

 العبرية. وتقع هذه الغرفة تحت المبنى المشهور باسم "مبنى المحكمة" في القدس.

28/3/2006 

بحجة الخوف شرطة االحتالل في القدس تغلق األقصى وتمنع المصلين المسلمين من أداء صلواتهم فيه؛ 

من التوتر الذي يمكن أن ينجم بين المسلمين والمتطرفين اليهود في اليوم الذي تُجرى فيه االنتخابات العامة 

 في الدولة العبرية.

30/3/2006 
قائد لواء القدس في شرطة االحتالل )إيالن فرانكو( يوصي وزارة األمن الداخلي لالحتالل بإغالق المسجد 

 ؛ مخافة وقوع مناوشات بين العرب المسلمين واليهود؛ بمناسبة ذكرى يوم األرض.األقصى أمام الزوار

12/4/2006 
مستوطن متنكر بزي عربي يتسلل إلى ساحات المسجد األقصى خالل صالة الظهر، ويتوجه إلى مخفر 

 شرطة االحتالل الموجود داخل المسجد األقصى المبارك.

12/4/2006 
ية قومية" االستيطانية المتطرفة تحاول الدخول إلى المسجد األقصى؛ مجموعة من ناشطي "جبهة يهود

م أولئك المتطرفون ومعهم "َجدي"  بزعم "تقديم قربان" بمناسبة حلول عيد الفصح العبري؛ حيث قدِّ



 وأرادوا الوصول إلى باب المغاربة ليذبحوه هناك؛ إال أن الشرطة منعتهم.

18/6/2006 

ألثرية غرب حائط البراق، االحتالل يدشن مركزاً جديداً لليهود الزائرين في عاماً من الحفريات ا 18بعد 

حائط البراق تحت اسم "سلسلة األجيال" )ومدخل هذا المركز قريب من مدخل "نفق السور الغربي من 

م القدس" ويعطي الزائرين انطباعاً عن عالقة األجيال )اليهودية( بالقدس منذ زمن النبي إبراهيم عليه السال

 وحتى يومنا هذا(.

3/8/2006 
المسلمون المرابطون في المسجد األقصى يحبطون محاولة متطرفين يهود اقتحام المسجد في ذكرى ما 

 يسمى "خراب الهيكل".

13/8/2006 
السلطات اإلسرائيلية تطرح مناقصة لهدم طريق باب المغاربة المالصق للجدار الغربي للمسجد األقصى، 

 المغاربة، الذي يعتبر جزءاً ال يتجزأ من المسجد. والمفضي إلى باب

6/2/2007 
سلطات االحتالل الصهيونية تشرع بهدم طريق باب المغاربة وغرفتين من المسجد األقصى المبارك، في 

 م.1967أكبر تغيير لمحيط المسجد األقصى منذ االحتالل عام 

9/2/2007 
مصليًا؛ بزعم محاولتهم  17ثناء صالة الجمعة، وتصيب قوات االحتالل تقتحم المسجد األقصى المبارك أ

 االحتجاج على أعمال الهدم المتواصلة في طريق باب المغاربة.

2/4/2007 
وسط حضور مكثف ألهل القدس والداخل الفلسطيني داخل المسجد األقصى المبارك منذ الصباح؛ فشل 

 لعبري داخله.مخطط يهودي جديد القتحام المسجد لتقديم "قرابين" الفصح ا

4/4/2007 
اقتحمت مجموعات يهودية المسجد األقصى المبارك صباًحا، بحماية شرطية إسرائيلية، وقامت بالتجول 

 داخل ساحات المسجد المبارك لنحو ساعة.

5/4/2007 

 محاولة اقتحام ما يسمى بـ " أمناء جبل الهيكل " للمسجد األقصى المبارك وهم يحملون مجسما لـ "الهيكل"

إنجيلية المسجد المبارك، في حراسة شرطة االحتالل، وهي -الثالث المزعوم؛ فيما اقتحمت مجموعة صهيو

 تردد شعارات تمّجد "يهودية القدس".

8/4/2007 

اقتحم عشرات المتطرفين الصهاينة المسجد األقصى المبارك وتجولوا داخل ساحات البيت المقدس، 

ث استمعوا إلى شروح من مرشدين سياحيين تابعين لسلطات وجلسوا فوق بعض مصاطبه ومرافقه، حي

 االحتالل.

9/4/2007 
شرطة االحتالل تعتدي على أحد حراس المسجد األقصى المبارك بالضرب المبرح، بمشاركة عشرات 

 المستعمرين، بعد أن حاول منعهم من اقتحام باحات المسجد.

15/7/2007 
ابرات؛ قامت مجموعات كبيرة من قطعان المستوطنين بمسيرة بحراسة القوات اإلسرائيلية ورجال المخ

 حول المسجد األقصى المبارك رافعة شعارات عنصرية تدعو إلى قتل السكان العرب وطردهم.

 نحو ثالثمائة يهودي يقتحمون المسجد األقصى ويؤدون طقوًسا مشبوهة؛ بدعوى أنها صالة. 23/7/2007

 متطرفة باحات المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة.اقتحمت جماعات يهودية  16/8/2008

8/10/2008 

مجموعات متتالية من المستوطنين، بينهم عدد من السياسيين والحاخامات اليهود يقتحمون المسجد األقصى 

ويؤدون طقوس وشعائر دينية وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل. ومن بين المقتحمين، مجموعة 

شخص اقتحموا المسجد األقصى من باب المغاربة، ثم وقفوا قبالة قبة الصخرة، ثم  100و تعدادها نح

 تجولوا في باحات المسجد األقصى.

12/10/2008 

متًرا عن المسجد  50المؤسسة اإلسرائيلية تفتتح كنيًسا يهوديًا يحمل اسم "أوهيل يتسحاق" ال يبعد 

ويرتبط الكنيس بشبكة أنفاق حفرها االحتالل أسفل األقصى، بعد أن إقامته على أرض وقف إسالمي. 

 ومحيط المسجد األقصى.

16/10/2008 
عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد األقصى من باب المغاربة وسط حراسة مشددة؛ باسم 

 السياحة أجنبية.

19/10/2008 

شددة، والشرطة اإلسرائيلية جماعات يهودية متطرفة تقتحم المسجد األقصى من باب المغاربة بحراسة م

تعتقل ثالثة من حراس المسجد األقصى؛ لتصديهم لبعض المستوطنين ومنعهم من تأدية طقوس دينية في 

 ساحات المسجد األقصى.

20/10/2008 
جماعات يهودية متطرفة تقتحم المسجد األقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة، والشرطة اإلسرائيلية 

 طقوس التلمودية في باحات المسجد األقصى.تحاول أداء بعض ال

21/10/2008 
حاول المستوطنون اقتحام المسجد األقصى من باب السلسلة؛ لمناسبة انتهاء عيد الغفران وتصدى لهم 

 الشبان الفلسطينيين.

27/10/2008 
اصل بها إدخال مئات قطع الحديد والخشب أسفل الكنيس اليهودي في منطقة حمام العين )وهي منطقة تتو

 الحفريات اإلسرائيلية، وتصل إلى حدود المسجد األقصى من الجهة الغربية، بالقرب من منطقة المطهرة(.

9/2/2009 
العشرات من أفراد الجماعات اليهودية يقتحمون المسجد األقصى، ويقيمون شعائر توراتية داخل المسجد 

 األقصى.

المبارك من باب المغاربة، ويتجولون في ساحاته مرددين شعارات المستوطنون يقتحمون المسجد األقصى  10/2/2009



تلمودية معادية بصوت عال؛ األمر الذي دفع المصلين إلى التكبير؛ فهاجمتهم الشرطة اإلسرائيلية واعتقلت 

 عددًا منهم.

20/2/2009 

وقد تمكن  مستوطن مسلح يحاول اقتحام المسجد األقصى عن أسطح المنازل المجاورة للمسجد األقصى.

من الوصول إلى سطح منزل عائلة الموسوس، الذي ال يبعد عن باب حطة سوى أمتار قليلة؛ إال أن حراس 

 المسجد تمكنوا من رصده وإيقافه.

9/3/2009 
مجموعة مكونة من ثالثين يهوديًا متطرفًا، بلباس تنكري، اقتحمت باحات المسجد األقصى من باب 

 ودية داخله وقرب باب الرحمة.المغاربة، وأقاموا شعائر تلم

31/3/2009 
قوات إسرائيلية تقتحم المسجد األقصى؛ بدعوى اعتقال أحد المصلين العتراضه مجموعة من المستوطنين 

 حاولوا القيام بطقوس "دينية" في ساحاته الداخلية.

 مستوطن يقتحمون المسجد األقصى ويقيمون شعائر دينية. 200نحو  8/4/2009

 مستوطن يقتحمون المسجد األقصى ويقيمون شعائر دينية. 250أكثر من  9/4/2009

 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى المبارك ويتجولون في ساحاته بشكل استفزازي. 12/4/2009

14/4/2009 
يد عشرات المستوطنين اليهود اقتحموا باحات المسجد األقصى في مدينة القدس؛ ألداء صلواتهم بمناسبة ع

 الفصح اليهودي.

 عدد من المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى. 15/4/2009

27/4/2009 
حراس المسجد األقصى يحبطون محاولة اقتحام للمسجد األقصى قام بها مستوطن متخّفٍ بزي فلسطيني، 

 وكان يلبس الكوفية المرقطة.

23/5/2009 

لمسجد األقصى، وهم يحملون العلم اإلسرائيلي، مستوطنًا، عند باب الناظر، اقتحام ا 30محاولة نحو 

ويرتدون قمصانا عليها صوًرا لمجسم الهيكل والشمعدان، ويرددون األغاني والشعارات االستفزازية، 

 منها: "األقصى لنا"، وأغان أخرى.

30/5/2009 
قصى القديم، ثالثة أشخاص من سلطة اآلثار اإلسرائيلية يقتحمون المسجد األقصى، ويصورون المسجد األ

 ومسطح المصلى المرواني، وساحات المسجد األقصى.

1/6/2009 
مستوطن يقتحم المسجد األقصى ويلتقط صوراً في عدة أماكن، وهو يحمل صورة الجندي األسير "جلعاد 

 شاليط".

10/11/6/2009 

عة بينهما، إضافة الشرطة اإلسرائيلية تغلق منطقة المتحف اإلسالمي ومنطقة مسجد النساء والساحة الواق

إلى إغالق منطقة مسطح المصلى المرواني والباب الرئيسي للمصلى، ومنطقة األبواب العمالقة للمصلى، 

 11تشرين الثاني وحتى اليوم التالي ) 10حتى منطقة باب الرحمة والساحات المقابلة، من بعد عصر يوم 

 (.2009تشرين الثاني 

 يقتحم المسجد األقصى وسط حماية مشددة من الشرطة. وزير الشرطة اإلسرائيلية 23/6/2009

2/7/2009 
مجموعة من رجال المخابرات اإلسرائيلية تقتحم المسجد األقصى متخفين على شكل مجموعة سياحية، 

 ويلتقطون صوًرا ألماكن حساسة في المسجد األقصى.

 لمصلى المرواني.جهات إسرائيلية تنظم حفاًل فنيًا صاخبًا في مكان مالصق ل 10/7/2009

 مجموعة من المستوطنين تقتحم المسجد األقصى تحت ستار "السياحة األجنبية". 22/7/2009

 عشرات اليهود يقتحمون المسجد األقصى المبارك ويؤدون شعائر دينية. 27/7/2009

 عشرات اليهود يقتحمون المسجد األقصى المبارك ويؤدون طقوساً دينية تلمودية. 28/7/2009

29/7/2009 
الشرطة اإلسرائيلية تحاصر محيط المسجد األقصى ليالً، أثناء تأدية جماعات يهودية شعائر دينية ليلية 

 قبالة باب القطانين، على بعد بضعة أمتار من المسجد األقصى المبارك.

29/7/2009 
المسجد األقصى عشية ما يطلق عليه اإلسرائيليون "ذكرى خراب الهيكل"؛ الجماعات اليهودية تستبيح 

 على مدار اليوم باالقتحامات وتأدية الشعائر الدينية، وتنظم مسيرات قصيرة بين بابي القطانين والمغاربة.

29/7/2009 
يهوديًا يقتحمون األسرى اقتحاًما جماعيًا،  200عشية ما يطلق عليه اإلسرائيليون "ذكرى خراب الهيكل"؛ 

 اء األقصى ويؤدون شعائر دينية.خالل نصف ساعة ويتوزعون على مختلف أنح

 المقدسيون يحبطون محاولة جماعات يهودية اقتحام المسجد األقصى. 30/7/2009

18-8-2009 

كسرت قوات الشرطة اإلسرائيلية قفل باب الناظر، في الجهة الشمالية الغربية للمسجد، ورّكبت قفالً جديداً 

ذه المّرة استثنائياً وفورياً؛ حيث بادرت إلى كسر القفل احتفظت بمفاتيحه؛ وكان ردّ األوقاف اإلسالمية ه

 الذي رّكبته الشرطة بدعٍم من المصلين الذين تجمهروا في المكان، ورّكبت قفالً جديداً احتفظت بمفاتيحه.

 جماعات يهودية تقتحم المسجد األقصى والمبارك وتؤدي شعائر دينية. 23/7/2009

24/9/2009 
ماة "خبراء المتفجرات" في شرطة االحتالل تقتحم المسجد األقصى المبارك عناصر من الوحدة المس

 وتقوم بجولة داخل باحاته.

مواجهات مع الشرطة اإلسرائيلية وجماعات يهودية داخل الحرم القدسي الشريف وعند بواباته، تسفر عن  26/9/2009



 فلسطينيا، واعتقال آخرين. 16إصابة 

25/10/2009 

قتحم المسجد األقصى وتعتدي على المصلين الرجال والنساء واألطفال وكبار السن، قوات االحتالل ت

وتلقي القنابل الصوتية والدخانية والمسيلة للدموع؛ والمصلون يحبطون محاولة اقتحام مجموعة يهودية 

 للمسجد األقصى.

1/11/2009 
حاً، ويحاول التسلل للمسجد حراس المسجد والمواطنين المقدسيين ضبطوا متطرفًا يهوديًا يخبئ سال

 األقصى من باب القطانين.

14/12/2009 
ما تسمى منظمة "أمناء جبل الهيكل" تنظم مسيرة قرب حائط البراق، تحت عنوان "جبل الهيكل بأيدينا"، 

 وتحاول اقتحام المسجد األقصى إلشعال ما يسمونه "الشمعة الرابعة من الشمعدان" داخل المسجد األقصى.

 مستوطنًا تقتحم المسجد األقصى المبارك، وتؤدي شعائر دينية. 70ثالث مجموعات مكونة من  15/12/2009

28/2/2010 
قوات االحتالل دخلت الساحات وسيطرت عليها بالكامل، وأغلقت المسجد القبلي على  28/2/2010

 المصلين، وسمحت للمستوطنين اليهود بالتجول فيها بحرية وأداء الطقوس.

5/3/2010 
تعمدت القوات االحتالل اقتحام المسجد عقب صالة الجمعة لتختبر قدرتها على السيطرة على الساحات 

 إصابة في صفوف المصلين وطواقم اإلسعاف. 60بوجود عدٍد كبيٍر من المصلين، موقعةً أكثر من 

6-8/3/2010 

-6سرائيلية في الفترة بين ثالثة اقتحامات متتالية نفذها مسؤولون كبار وفنيون في سلطة اآلثار اإل

؛ حيث تجولوا خاللها في كل مرافق المسجد وعاينوها بشكٍل تفصيلي، مستخدمين أجهزة مسح 8/3/2010

 تعمل بالليزر.

15/3/2010 
افتتاح كنيس الخراب بجوار المسجد األقصى المبارك؛ حيث تزامن افتتاح الكنيس مع ما يسمى بـ"اليوم 

 ل".العالمي من أجل بناء الهيك

3/4/2010 
دولة االحتالل تعلن عن مخطط بناء كنيس كبير يدعى "فخر إسرائيل" على بعد مائتي متر فقط من 

 المسجد األقصى.

 اقتحم ثالثة نواب من حزب "االتحاد الوطني" المسجد األقصى؛ لمناسبة ذكرى "توحيد القدس". 10/5/2010

10/5/2010 
قصى. وقد وقع الحاخامات بعد زيارتهم عريضةً تطالب رئيس حاخاماً المسجد األ 40اقتحم أكثر من 

 وزراء االحتالل بإدراج "جبل المعبد" على الئحة التراث اليهودي.

25/5/2010 

سمحت شرطة االحتالل وألول مرة ألحد حاخامات الحريديم بأداء طقوس صالة يهودية كاملة والسجود 

ون أن تتدخل لمنعه، أو تسمح لحراس المسجد األقصى سجوداً تاماً تجاه قبة الصخرة خالل النهار، د

 بطرده خارج المكان.

 اقتحم موشيه فيجلين )رئيس كتلة الليكود في الكنيست( بحماية قوات كبيرة من الشرطة، المسجد األقصى. 1/7/2010

21/7/2010 

أدلى النواب اقتحم عضو البرلمان عن الليكود داني دانون وعدد من النواب المسجد األقصى. وقد 

المقتحمون عقب اقتحاماتهم بتصريحات تنادي بتغيير الواقع القائم في المسجد، وتقسيمه بين المسلمين 

 واليهود.

13/9/2010 
قررت المحكمة اللوائية اإلسرائيلية في القدس الموافقة على بناء جسر المغاربة، لتغيير معالم ساحة البراق 

 في المدينة المقدسة.

 اقتحم عشرات المتطرفين اليهود ساحات المسجد األقصى، واعتدوا على المصلين فيه. 30/9/2010

1/10/2010 

اتخذت بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس قرارات بتغيير معالم ساحة البراق ومنطقة باب المغاربة، 

تواجد اليهود في واستحداث باب في سور المدينة؛ بهدف خلق وقائع جديدة للسطو على التاريخ، وتسهيل 

 المدينة المقدسة؛ وهذا العمل اإلجرامي يدمر التراث التاريخي والحضاري والمعماري للمدينة المقدسة.

2/12/2010 

متديّنًا يهوديّا يقتحمون المسجد األقصى خالل عيد "الهانوكا" اليهودّي، ويؤدّون طقوًسا  160أكثر من 

من مع االقتحام؛ منعت شرطة االحتالل المصلّين من دخول دينيّة داخل المسجد بشكٍل علنّي. وبالتزا

 المسجد، وأغلقت بواباته أمام المصلين، عدا بابين فقط سمحت بدخول كبار السّن عبرهما.

20/12/2010 
شرطة االحتالل تعتقل مستوطناً بعد أن حاول اقتحام المسجد األقصى. وكان المستوطن يحمل متفجرات 

 القِّْبلّي. يسعى لوضعها في المسجد
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