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مقدمة

 م1967تعرض المسجد القصى المبارك منذ احتلله ووقوعه تحت الحتلل "السرائيلي" عام 
 إلى أخطار واعتداءات كثيرة، وقد اشتدت وتيرة هذه العتداءات على المسجد القصى خلل
 العامين الخيرين وكثرت النباء عن إمكانية تعرضه لخطر وشيك من قبل منظمات يهودية

 متطرفة.  وللتعريف على هذه العتداءات والمخاطر والتهديدات قامت مؤسسة القصى بإعداد
 هذا الحصاء المفصل والشامل والذي يبين ان السلطات "السرائيلية" تعمل على طمس
 الهوية السلمية للمسجد القصى المبارك لكي يتسنى لهم بناء "الهيكل" المزعوم مكان

 المسجد القصى. ان المؤسسات "السرائيلية" ما توقفت قط عن انتهاكها لحرمة مسجدنا
 المبارك، فالتخطيط وحفر النفاق من تحته لهدمه جارi على قدم وساق، فقد بدأت تتصدع
 جدران مبانيه المختلفة وقد وصلوا بالحفر إلى تحت مبنى مسجد قبة الصخرة المباركة.

 والمتأمل لتواريخ العتداءات يلحظ أن هناك مخططا يجري العمل به بمباركة ورعاية السلطات
 "السرائيلية"، فرغم ان بعض العتداءات كانت تظهر بشكل فردي، إل أن الحكومات

 "السرائيلية" كانت توفر الحماية القانونية لهؤلء الفراد بطريقة أو بأخرى بادعاء الجنون
تارة أو الدفاع عن النفس تارة أخرى.
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العتداءات والنتهاكات التاريخ

 الجنرال موردخاي غور في سيارة نصف مجنزرة يستولي على المسجد القصى
في اليوم الثالث من بداية الحرب. 

م 7/6/1967

 صادرت السلطات "السرائيلية" إثر احتللها للجزء الشرقي من القدس عام
 مفاتيح باب المغاربة ولم تعدها حتى الن. 1967

م 7/6/1967

 تعطلت صلة الجمعة في "الحرم القدسي" إثر الحتلل وكانت هذه أول مرة تتعطل
 1187فيها شعائر الصلة منذ تحرير صلح الدين للقدس من الصليبيين في عام 

  حينما أضطر أئمة1990 تشرين الول 19ميلدي، وتكرر هذا المر يوم الجمعة 
 المسجد إلى تأخير صلة الجمعة لمدة ساعة بسبب منع القوات "السرائيلية"

المصلين من الوصول للقصى.

م 9/6/1967

 الحاخام شلومو غورن "الحاخام الكبر للجيش "السرائيلي" وخمسون من
 أتباعه يقيمون صلة دينية في ساحة "الحرم الشريف" الحاخام غورن يقول:"إن

 بعض أقسام منطقة "الحرم" ليست من أقسام "جبل الهيكل" ولذلك فإن تحريم
 الشريعة اليهودية ل يشمل تلك المناطق، ويقول إنه توصل إلى تلك النتائج بعد

القيام بقياسات وشهادات تستند إلى علم الحفريات.

م 15/6/1967

 محكمة الستئناف الشرعية السلمية ترفض طلبا لمؤسسة ماسونية أمريكية من
 مليون دولر.100أجل بناء هيكل سليمان في منطقة "الحرم" بكلفة 

م 15/7/1967

 الرئاسة الروحية لليهود تضع إشارات خارج منطقة "الحرم" بموجب تعاليم
الشريعة اليهودية حول منع اليهود من دخول "الحرم". 

م 22/8/1967

 المسلمون يحتجون على إلغاء الرسوم المفروضة على الزوار عند دخول
 "الحرم"، وزارة الحرب "السرائيلية" تعلن أن إدارة الوقف السلمي تستطيع

أن تجمع رسوم زيارة للمساجد فقط. 

م 10/9/1967

 المستشار القانوني للمحكمة "زفي بارليف" وبناء على أمر مؤقت ضد وزير
 الشرطة "شلومو هليل" يوضح أن اليهود يجب أن ل يسمح لهم بالصلة في

منطقة "الحرم".

م 15/4/1969

 استولت سلطات الحتلل على الزاوية الفخرية التي تقع في الجهة الجنوبية
الغربية من ساحة المسجد.

م 16/6/1969

 استولت قوات الحتلل على المدرسة التنكزية التي تعرف بالمحكمة وتقع عند باب
السلسلة ويستخدمها الجنود موقعا عسكريا لهم.

م 24/6/1969

 اقتحم الرهابي "دنيس روهان" ساحات "الحرم" وتمكن من الوصول إلى
 المحراب وإضرام النار فيه في محاولة لتدمير المسجد، وقد أتت النيران على

 مساحة واسعة منه إل أن المواطنين العرب حالوا دون امتدادها إلى مختلف أنحاء
المسجد.

م 21/8/1969

اعتقال سائح أسترالي، من أعضاء - كنيسة ال – بتهمة تدبير حادث الحرق.  م 23/8/1969
 محكمة العدل العليا تقرر أنه ل سلطة قضائية لها في المور التي تتعلق بحقوق
 ومطالب مختلف الهيئات الدينية ،ولذلك ل تتدخل في قضية منع الحكومة لليهود

م 16/9/1970



من إقامة الصلة في "الحرم". 
 يوئيل لرنر من المدرسة الثانوية الدينية يدعو أتباعه للتمرد لمنع النسحاب

 "السرائيلي" من الضفة الغربية، والشرطة "السرائيلية" تعثر في منزله على
 وثائق ومخططات تشرح كيفية منع النسحاب وذلك من خلل نسف مسجد قبة

الصخرة.

1974

 القاضية "دوث أود" من المحكمة المركزية "السرائيلية" تقرر أن لليهود الحق
في الصلة داخل "الحرم". 

م 28/1/1976

 وزير الشؤون الدينية "اسحق رافائيل" يقول: إن الصلة في منطقة "الحرم" هي
مسألة تتعلق بالشريعة اليهودية وهي ليست من اختصاصه . 

م 1/2/1976

 ،30/1/1976ردت المحكمة المركزية في القدس قرار القاضية "اود" الصادر في 
 وقررت أن محاولة الشبان الثمانية لقامة الصلة في "الحرم" جرت بصورة

تظاهرية وأنهم مذنبون في طريقة تصرفهم. 

م 1/7/1976

 تم الكشف عن تنظيم سري يحمل اسم "خلص إسرائيل" ومنظمة حماية يهودا
 والتي وضعت هدفا لها بتحويل "إسرائيل" وإخضاعها للشريعة اليهودية، ووضع

 زعماؤها مشروعا أساسه نسف المساجد في "الحرم القدسي الشريف" كما
 ضبطت بحوزتهم مواد متفجرة وألغام وذلك بعد أن جالوا في "الحرم" ووضعوا

مخططات لنسفه.

1978

 انتشار شائعات حول اعتزام جماعة من أتباع كهانا، وطلب مدارس دينية إقامة
 الصلة في "الحرم" يؤدي إلى تجمع حوالي ألفين من الشباب العرب المسلمين
بالهراوات والحجارة في ساحة "الحرم"، ورجال الشرطة يقومون بتفريقهم. 

م 25/3/1979

 تقديم طلب إلى المحكمة العليا للغاء المنع المفروض على تأدية الصلة في
 "الحرم"، على ضوء المادة الثالثة من القانون الجديد الذي صدر بشأن القدس،

والتي تؤكد حرية الوصول إلى "الحرم". 

م 3/8/1979

 حاولت جماعة "غورشون سلمون" المتطرفة اقتحام المسجد، إل أن المواطنين
 تصدوا لها وأفشلوا المحاولة وعمل المتطرف "مائير كهانا" وجماعته على تكرار

 المحاولة بدعم من قوات كبيرة من رجال الشرطة، إل أن أكثر من عشرين ألف
 مواطن تصدوا لهم وخاضوا مع الجنود مواجهات ضارية للدفاع عن "الحرم"

سقط خللها العشرات من الجرحى .

م 14/8/1979

 أطلقت الشرطة "السرائيلية" وابل كثيفا من الرصاص على المصلين المسلمين
مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بجراح. 

م 11/11/1979

 عقد الحاخامات اليهود مؤتمرا عاما لهم في القدس المحتلة خططوا خلله للسيطرة
على المسجد القصى. 

م 19/4/1980

 يوئيل ليرنر ينشئ حركة شبيبة تحت اسم "حشمونئيم" وضعت نصب عينها
السيطرة على المسجد القصى.

1980

 أقتحم أفراد حركة أمناء "جبل الهيكل"- "الحرم القدسي الشريف" يرافقهم
 الحاخام "موشي شيغل" وبعض قادة حركة هاتحيا، وأرادوا الصلة وهم يرفعون

العلم "السرائيلي" ويحملون كتب التوراة. 

م 13/1/1981

م 7/5/1981  شخصا يهوديا من المتطرفين الدخول لساحات "الحرم القدسي25محاولة 



 الشريف"، منعهم من الدخول حراس "الحرم الشريف"، وضابط شرطة
 "الحرم". وبقي المتطرفون خارج باب المغاربة وبعدها انضم إليهم فوج آخر

وقاموا بإثارة الضجيج والصياح ثم قاموا بالصلة هناك. 
 العلن عن اكتشاف نفق يمتد من أسفل "الحرم القدسي" يبدأ من حائط البراق،

 وقد طلب كل من وزير الديان السابق "أهارون أبو حصيرة" ووزير الحرب
 "أرئيل شارون" إحاطة الموضوع بسرية تامة، وقالت التقارير إن السرداب قام
 بحفرة حاخام حائط البراق وعمال من وزارة الشؤون الدينية، وكان العمل قد بدأ

 قبل شهر، وكبير الحاخامات "شلومو غورن" يأمر بإغلق الممر نظرا� لحساسية
الموضوع. 

م 28/8/1981

 حذر البروفيسور "يغئال يادين" عالم الثار "السرائيلي" من الحفريات أسفل
"الحرم القدسي". 

م 29/8/1981

 استمرار الحفريات تحت المسجد القصى المبارك تؤدي إلى تصدع خطير في
البنية السلمية الملصقة للسور الغربي . 

م 31/8/1981

 لجنة إعمار المسجد القصى تعتزم بناء حائط خراساني ببئر قايتباي نظرا� لعدم قيام
 السلطات "السرائيلية" بالوفاء بوعدها بإغلق البئر تماما بل أبقت على فتحتين

تمكنان اليهود من مراقبة البشر. 

م 3/9/1981

 قام رئيس مجموعة أمناء "جبل الهيكل" "غوشون سلمون" باقتحام ساحة
المسجد القصى المبارك لداء الصلة والشعائر الدينية. 

م 24/2/1982

 قامت مجموعة من المتطرفين اليهود من مستوطني كريات أربع مزودة بالسلحة
 النارية بمحاولة اقتحام المسجد القصى من باب السلسلة بعد أن اعتدت على

الحارسين. 

م 2/3/1982

 العثور على طرد يحتوي على قنبلة وهمية ورسالة تهديد عند باب "الحرم
 الشريف"، اشتملت القنبلة الوهمية على جهاز توقيت وراديو ترانزستور وقد

 وقعت الرسالة من قبل ما يسمى روابط القرى وحركة الحاخام "كهانا" و"أمناء
جبل الهيكل". 

م 8/4/1982

 اعتداء آثم على المسجد القصى المبارك يقوم به أحد الجنود الصهاينة ويدعى
 "هاري غولدمان"، إذ قام الجندي المذكور باقتحام المسجد القصى، وأخذ يطلق

 النيران بشكل عشوائي مما أدى إلى استشهاد مواطنين وجرح أكثر من ستين
 آخرين. وقد أثار هذا الحادث سخط المواطنين، وأدى إلى اضطرابات عنيفة في

الضفة الغربية وغزة وردود فعل عالمية غاضبة ضد الحتلل. 

م 11/4/1982

 مراقب بلدية القدس الغربية يدخل المسجد القصى بمساعدة الشرطة للتأكد من
 ادعاءات عضو الكنيست "غيئول كوهين" حول وجود أبنيه غير قانونية في

 المسجد القصى حيث طالبت بناء على مزاعمها بفرض حظر على أعمال البناء
والترميم في المسجد القصى. 

م 12/5/1982

 تسلم المسؤولون في الوقاف السلمية بواسطة البريد إنذارا نهائيا من المنظمات
 الصهيونية تطالبهم فيه بالسماح لليهود بأداء الطقوس في المسجد القصى وإل

سيعرضون أنفسهم للقتل. 

م 20/5/1982

 الهيئة السلمية تتلقى رسالة تهديد موقعة من ما يسمى بالدوريات الخضراء
وحركة كاخ ومرفقة بحوالة بنكية بقيمة ليرة من بنك لئومي. 

م 7/7/1982



 اعتقال "يويئل ليرنر" أحد نشطي حركة كاخ بتهمة التخطيط لنسف أحد المساجد
  بتهمة التخطيط لنسف مسجد6/10/1982في ساحة القصى، وأدين هذا في 

الصخرة.

م25/7/1982

 تشكيل حركة متطرفة في "إسرائيل وأمريكا" مهمتها إعادة بناء ما يسمى "جبل
 الهيكل" في موقع المسجد القصى، وقد ذكرت مجلة "اكزوكوتيب انتيليجانت

ريبورت"المريكية أن هذه اللجنة تشكلت تحت اسم "كيرن هارهبيت"

م20/01/1983

  شخصية بتهمة التخطيط40قامت الشرطة باعتقال مجموعة من اليهود تتكون من 
 لدخول "الحرم" بالقوة، وكانت الشرطة قد اكتشفت أربعة من اليهود المسلحين

 يحاولون اقتحام الممر الرضي المعروف باسطبلت الملك سليمان، ويعملون
 بموجب تقارير المخابرات، وقام رجال الشرطة بمحاصرة بيت الحاخام"يسرائيل
 اريئيل" الرئيس السابق لسكان يميت المتدينين والرجل الثاني في قائمة "مئير

  وهناك تم اعتقال الخرين. ولدى تفتيش بيت "ارئيل"1981كهانا" لنتخابات 
وبيوت آخرين اكتشفت مجموعة من السلحة ورسومات لـلمسجد القصى. 

م10/03/1983

 إلقاء القبض على مجموعة يهودية متطرفة حاولت في الليل اقتحام "الحرم
 القدسي الشريف" من طرفه الجنوبي للستيطان فيه، وكان بعض أفراد المجموعة

 مدججين بالسلح ويرتدون الزي العسكري "السرائيلي"، ويحملون معاول
 وأكياس مليئة بالمتفجرات، وقد ذكر أن هؤلء من مستوطني كريات أربع وطلب
 مدرستها الدينية وهم أعضاء في حركة كاخ التي يتزعمها "مئير كهانا"، وذكر
 راديو إسرائيل أنه وجد بحوزة أفراد المجموعة بعض المواد الغذائية والملبس

 التي تمكنهم من البقاء فترة طويلة داخل المسجد القصى، وأضاف أن أفراد
 المجموعة كانوا مزودين بالسلحة الرشاشة التي يستخدمها الجيش "السرائيلي"

(ومسدسات. 16من طراز عوزي وبنادق من طراز)إم/

م10/03/1983

 إحباط محاولة لقتحام القصى من قبل متطرفين يهود أرادوا احتلله وقبة الصخرة
وإقامة مركز للدراسات الدينية.

م11/03/1983

 اكتشاف عدة فتحات جديدة تحت الحائط الجنوبي للمسجد القصى، حيث يعتقد أن
المتطرفين اليهود قاموا بحفرها أثناء محاولتهم اقتحام "الحرم الشريف".

م12/03/1983

 مجموعة ما يسمى "بأمناء جبل البيت " توجه دعوة لقامة تجمع داخل باب
المغاربة قرب ساحة البراق.

م 03/04/1983

 اعتزمت جماعة ما يسمى "بأمناء جبل الهيكل"-ضمن منشورات ألصقتها على
الجدران -الدخول للقصى لتأدية ما يسمى "صلة عيد الستقلل".

م16/04/1983

 جماعة من المتطرفين المسماة:"أمناء جبل الهيكل" يؤدون الصلة أمام باب
 المغاربة قرب المسجد القصى المبارك، وقد سمح لهؤلء بتأدية الصلة بناء على

قرار من محكمة العدل العليا "السرائيلية".

م13/05/1983

 تسلق اثنان من عصابة "لفتا" وهي فرع من التنظيم السري اليهودي المتطرف
 سور القدس وبحوزتهما كميات كبيرة من المتفجرات والقنابل اليدوية بهدف نسف
 مسجد قبة الصخرة، وقد ضبطهم حرس "الحرم"، وألقت الشرطة "السرائيلية"
 القبض عليهم قبل لحظات من تنفيذ جريمتهم، وتبين من التحقيقات لحقا أن لفراد

 هذه العصابة علقات بمجموعات مسيحية متطرفة من الوليات المتحدة تعيش
هناك وتدعم الفكر الصهيوني- اليهودي.

م26/1/1984



 حركة متطرفة تطلق على نفسها ما يسمى "بمخلصي الحرم" تعتزم إقامة صلوات
 عيد الفصح، وتقديم القرابين في "الحرم الشريف"، وذكر التلفزيون

 "السرائيلي" أن هذه الحركة أبلغت رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والديان
بذلك. 

م24/03/1984

 انهيار الدرج المؤدي إلى مدخل المجلس السلمي العلى، حيث اكتشفت ثغرة
 طولها ثلثة أمتار وعرضها متران وعمقها أكثر من عشرة أمتار، تؤدي إلى نفق
 طويل شقته دائرة الثار "السرائيلية" بمحاذاة السور الغربي الخارجي للمسجد

 القصى، وتمتد من باب المغاربة حتى باب المجلس الذي يضم مكاتب دائرة
الوقاف العامة، مما هدد عمارة المجلس السلمي العلى بالسقوط.

م29/03/1984

 أفراد حرس الحدود الذين جيء بهم لتشديد الحراسة ومنع اعتداءات المتطرفين
 اليهود على المسجد القصى يجوبون "الحرم" وساحاته وهم يحملون السلح في

 أوقات الصلة وغيرها، ويقومون بتصرفات ل تتناسب وقدسية المسجد القصى
 كمكان عبادة، والحفريات التي تجري بمحاذاة سور المسجد القصى الغربي قد

 أثرت على أساسا العمارات السلمية الثرية الموجودة فوقها ،مما أدى إلى تشقق
 العمارات وتشقق جدرانها، ومن ضمن هذه العمارات عمارة دائرة الوقاف

السلمية.

م23/04/1984

 سمحت الشرطة "السرائيلية" للمتطرفين اليهود بأداء الطقوس في المسجد
القصى إذا طلب عشرة منهم ذلك.

م21/08/1985

 عقد عدد من الحاخامات اجتماعا خاصا قرروا فيه بصورة نهائية السماح لليهود
 بأداء الطقوس في المسجد القصى كما قرروا إنشاء كنيس يهودي في إحدى

ساحاته.

م04/08/1986

حفرت وزارة الديان "السرائيلية" نفقا بالقرب من باب الغوانمة. م02/07/1988
 سمحت الشرطة "السرائيلية" بإقامة صلوات للمتدينين اليهود على أبواب

"الحرم القدسي الشريف" وذلك للمرة الولى رسميا.
م09/08/1989

 22ارتكبت القوات "السرائيلية" مجزرة داخل المسجد، مما أدى إلى استشهاد 
 بجراح.200مصليا وإصابة اكثر من 

م08/10/1990

 قامت مجموعة من المتطرفين اليهود بجولة في ساحات المسجد القصى وذلك
 بمناسبة بدء السنة العبرية، وقام أحد اليهود بالنفخ في البوق الذي كان بحوزته

بالقرب من باب الرحمة.

م19/09/1990

 سمحت الشرطة "السرائيلية" لعشرة متطرفين من أعضاء حركة كاخ العنصرية
 بالدخول إلى ساحة "الحرم القدسي" حيث قاموا باستعراض استفزازي ورددوا

شعارات ضد العرب والمسلمين.

م08/12/1990

 حاولت مجموعة من عشرة أفراد من حركة "أمناء جبل الهيكل" يتزعمها رئيس
 الحركة "غوشون سلمون "الدخول إلى "الحرم القدسي" رغم وجود قرار من

الشرطة بمنع الزيارة.

م27/12/1990

 تجمع حوالي خمسين عنصرا عند مدخل المسجد القصى ورفعوا شعارات تدعوا
إلى إعادة بناء "الهيكل" مكان المسجد القصى .

م02/04/1992

م13/07/1994 دخلت مجموعة من ستة أشخاص من المتطرفين الساعة الثامنة والنصف صباحا



وتجولوا في ساحات القصى المبارك وغادروا الساعة الحادية عشرة والنصف.
 دخل متطرفان إلى ساحات "الحرم القدسي الشريف" الساعة الثانية بعد الظهر

عن طريق باب المغاربة وخرجوا أيضا عن طريق باب المغاربة .
م13/07/1994

 دخل متطرفان إلى ساحات "الحرم القدسي الشريف" الساعة الثانية بعد الظهر
عن طريق باب المغاربة وخرجوا أيضا عن طريق باب المغاربة .

م16/07/1994

 حفريات "إسرائيلية" خطيرة تؤدي إلى اهتزازات في الحائط الجنوبي الغربي
للمسجد القصى.

م07/07/1996

متطرفون يهود يطالبون نتنياهو بتقسيم "الحرم القدسي الشريف".  م14/07/1996
فتح نفق تحت السور الغربي للقصى. م24/09/1996

 وضع الحواجز العسكرية على مداخل القصى، ومنع الشبان الذين تقل أعمارهم
"سنة من الوصول للصلة في المسجد القصى .35عن "

م04/10/1996

 استمرار الحفريات "السرائيلية" من الجنوب الغربي للمسجد القصى باتجاه
 أمتار.9-6الغرب بارتفاع 

م28/01/1997

 المستشار القضائي للحكومة "السرائيلية" يصدر قرارا� يسمح لليهود بالصلة في
المسجد القصى بعد التنسيق مع الشرطة "السرائيلية".

م11/03/1997

 استغلل "إسرائيل" فرصة حفر مجاري من أجل القيام بحفريات جديدة قرب حائط
البراق.

م01/04/1997

جماعة يهودية تخطط لقامة الصلوات في المسجد القصى . م12/04/1997
"جماعة جبل الهيكل" تعتزم الصلة في محيط "الحرم القدسي". م24/04/1997

 محاولة ثلثة متطرفين يهود الدخول إلى المسجد القصى من باب المغاربة لداء
الصلة.

م27/04/1997

 نشر مخطط "إسرائيلي" لتوسيع ساحة "البراق الصغير" في حي الواد الذي
يحاذي الحائط الغربي للمسجد القصى وسط حي عربي. 

م06/05/1997

 محاولة مجموعة من اليهود المتطرفين الصلة في رباط الكرد في القدس من
الناحية الغربية من أسوار "الحرم القدسي الشريف".

م10/05/1997

"متطرفا� اقتحام المسجد القصى قبل الظهر.12محاولة مجموعة تضم " م12/05/1997
 نشر تفاصيل مشروع توسيع باحة "البراق" التي أعلنت عنها وزارة الديان

"السرائيلية" مؤخرا. 
م13/05/1997

إقامة نقطة مراقبة بجوار رباط الكرد. م24/05/1997
حث اليهود على الصلة في ساحات المسجد بأمر من الحاخامات المتطرفين. م28/05/1997

حاخامات المستوطنين يطالبون بتقسيم "الحرم القدسي" بين المسلمين واليهود . م28/05/1997
محاولة يهودية لدخول "الحرم القدسي".  م04/06/1997

محاولة اقتحام المسجد القصى.  م11/06/1997
محاولة اقتحام المسجد القصى.  م14/06/1997

متطرفون يهود يستعدون للستيلء على "الحرم القدسي".  م20/06/1997



 محاولة مجموعتين من المتطرفين اليهود لقتحام المسجد القصى عبر بوابتي
السلسلة والسباط . 

م24/12/1997

متطرفون يهود يصلون في "الحرم الشريف".؟؟!!  م12/07/1998
 محاولتان للمتطرفين اليهود لقتحام المسجد القصى المبارك من جهة باب

المغاربة وباب القطانين لداء الطقوس الدينية . 
م02/08/1998

 جنود الحتلل يقتحمون حرمة المسجد القصى المبارك ويعتدون بالضرب المبرح
 على أحد المواطنين داخل ساحات المسجد، والحتلل يرفض إبعاد جنوده ويهدد

باقتحام القصى. 

م26/08/1998

 متطرف يهودي يحاول التسلل إلى باحة المسجد القصى من الجهة المامية
والجنوبية. 

م09/09/1998

 متطرفون يهود يحاولون دخول ساحات المسجد القصى المبارك بعد أن سمحت
لهم الشرطة "السرائيلية" بذلك. 

م27/09/1998

 القاضي السابق "مناحيم الون" يدعو إلى تقسيم "الحرم القدسي"، ويعتبر أن
المسجد القصى هو "الهيكل المزعوم". 

م17/01/1999

 استغلل قبة الصخرة في حملة دعائية للسياحة في "إسرائيل" في إعلن نشرته
وزارة السياحة "السرائيلية". 

م24/01/1999

 كشف النقاب عن تخطيط أحد ناشطي اليمين "السرائيلي" " دميان فاكوبيتش
 "المتطرف حسب اعترافاته لتنفيذ عملية تفجير كبيرة تهدف إلى نسف المسجد

القصى المبارك. 

م27/01/1999

 الشرطة "السرائيلية" تسمح لتسعة عشر متطرفا� يهوديا� من جماعة "أمناء جبل
الهيكل" بدخول "الحرم القدسي الشريف" والتجول في ساحاته. 

م04/04/1999

 تسلل أحد المستوطنين لساحة المسجد القصى المبارك وقام بتصرفات استفزازية
 تسيء لقدسية المسجد وذلك على مرأى من الشرطة السرائيلية وقد قام حراس

"الحرم" بإخراجه من المسجد.

م08/06/1999

 إصدار المحكمة العليا "السرائيلية" قرارا� يسمح إلى ما يسمى "بأمناء جبل
الهيكل" الدخول إلى "الحرم القدسي الشريف" يوم غدا� . 

م21/07/1999

 قيام سلطات الحتلل بإغلق نافذة في جدار القصى القديم، فتحت لغاية التهوية
ومعالجة الرطوبة. 

م10/08/1999

 الكشف عن مخططات "إسرائيلية" لهدم القصور الموية المحاذية للمسجد
 القصى المبارك، وتوسيع حائط البراق "المبكى" بقصد تهوية المكان وتخريب

المعالم السلمية. 

م31/08/1999

 الحكومة "السرائيلية" تبحث خططا� لفرض هيمنتها على "الحرم القدسي
الشريف" مثل استبدال حراسه الشرطة بوضع أبواب إلكترونية وسياج مكهرب. 

م13/09/1999

 دعوة ما يسمى "بأمناء جبل الهيكل" لقتحام المسجد القصى المبارك فيما يسمى
.27/9/1999بعيد المظلة لدى اليهود يوم الثنين 

م23/09/1999

 قيام شركة "إسرائيلية" للنبيذ بلصق صورة للقدس يتوسطها المسجد القصى
المبارك وقبة الصخرة المشرفة على زجاجات النبيذ. 

م27/09/1999



 الكشف عن قيام مجموعات يهودية متطرفة باستئناف محاولت بدأت بها منذ
 سنوات للستيلء على قطعة أرض في "الحرم القدسي الشريف" علما� بأنها

مسجلة كوقف إسلمي. 

م02/10/1999

 قيام المستوطنين بمحاولتين لقتحام ساحات المسجد القصى المبارك وذلك من
ناحية سوق القطانين، وقد أفشل الحراس هاتين المحاولتين. 

م02/10/1999

 قيام رئيس الوزراء "السرائيلي" "ايهود باراك" بافتتاح مدرج في الجهة
 الجنوبية للمسجد القصى المبارك بهدف قيام المتطرفين اليهود بأداء الطقوس

الدينية الخاصة في هذا المكان.

م03/10/1999

كشف النقاب عن بدء العدد التنازلي "السرائيلي" لهدم المسجد القصى المبارك  م30/10/1999
 المستشار القانوني للحكومة "السرائيلية" إلياكيم روبنشتان يقتحم المسجد

 القصى برفقة المفتش العام للشرطة "السرائيلية" وقائد شرطة القدس بحجة
 البحث عن مخلفات بناء وقيام الوقاف السلمية بأعمال غير قانونية داخل

المسجد القصى!!

م2/11/1999

 مصادر صحفية "إسرائيلية" تقول: أجهزة المن والستخباراتية "السرائيلية"
 أبدت مؤخر مخاوف من احتمال وقوع ما دعته "كارثة" واسعة النطاق، في

 "الحرم القدسي" بحلول نهاية اللفية الثانية وبدء اللف الثالثة للميلد مع نهاية
 العام الحالي، قد تتسبب به عناصر أو جماعات دينية متعصبة في هذا التاريخ الذي

يتزامن مع الجمعة الخيرة من شهر رمضان.

م8/11/1999

 الحاخام الصهيوني "اسحق ليفي" زعيم حزب المفدال ووزير السكان في حكومة
 "يهود براك" يدعو إلى تقسيم "الحرم القدسي الشريف" بين المسلمين واليهود

في التسوية النهائية. 

م14/11/1999

 اعتقلت الشرطة "السرائيلية" شرطيا "إسرائيليا" سابقا خطط للقيام بعملية
إرهابية في "الحرم القدسي الشريف". 

م25/11/1999

 "أيهود أولمرت" ما يسمى رئيس بلدية القدس أصدر أمر بمنع هيئة الوقاف
السلمية من مواصلة أعمال الترميم في المصلى المرواني . 

م02/12/1999

 محاولت "إسرائيلية" لوقف أعمال الترميم في المسجد القصى المبارك والمصلى
المرواني. 

م03/12/199

 السلطات "السرائيلية" تهدد بقطع المياه عن الوقاف السلمية بسبب أعمال
الترميم في "الحرم القدسي الشريف". 

م10/12/1999

 الشرطة "السرائيلية" تركب كاميرات للمراقبة في الطرقات المؤدية إلى المسجد
القصى المبارك. 

م20/12/1999

 جماعة استيطانية تدعى "هذه أرضنا" تخطط لتنظيم تظاهرة ضخمة حول "الحرم
القدسي الشريف" احتجاجا� على افتتاح بوابة طوارئ في المصلى المرواني . 

م21/12/1999

 الشرطة "السرائيلية" تقوم بتركيب عشرات كاميرات المراقبة على مفارق الطرق
 المؤدية إلى بوابات المسجد القصى لرصد تحركات الداخلين والخارجين من

"الحرم القدسي".

م22-12-1999

 القوات "السرائيلية" تنتشر بكثافة في محيط المسجد القصى في ليلة السابع
 والعشرين من رمضان، وتعمد إلى تصوير المصلين باستخدام كاميرات الفيديو عند

م5/1/2000



  شابا فلسطينيا20مداخل المدينة القديمة، وتقوم بالتدقيق بهويات المصلين وتعتقل 
بحجة رشقهم الشرطة بالحجارة.

 تظاهر العشرات من الصهاينة الذين يعملون في سلطة الثار "السرائيلية"
احتجاجا� على عمليات الترميم في "الحرم القدسي الشريف". 

م06/01/2000

 ما يسمى بالمحكمة العليا "السرائيلية" ، ترد التماسا تقد�مت به مجموعة ما
يسمى "أمناء جبل الهيكل" لوقف أعمال الترميم في المسجد القصى المبارك. 

م11/01/2000

 ما يسمى بالمحكمة العليا "السرائيلية" تصدر قرار تعتبر فيه أن المستوى
السياسي هو المسؤول عن البت في قضايا المسجد القصى المبارك. 

م11/01/2000

 اللف من أنصار الحركات الدينية "السرائيلية" المتطرفة يتظاهرون بالقرب من
 المسجد القصى احتجاجا على ما وصفوه بأعمال الترميم التي تقوم بها دائرة

الوقاف السلمية في المصلى المرواني وداخل المسجد.

م25-1-2000

 الشرطة "السرائيلية" تمنع شاحنتين محملتين بمواد أولية تحتاجهما أعمال
 الترميم الجارية في المسجد القصى المبارك من الدخول إلى المسجد القصى

المبارك. 

م25/01/2000

 حركة يهودية تعلن عن إقامة صندوق "اوتسار همكداش" أي "خزينة الهيكل
 المقدس"، تهدف إلى جمع التبرعات لتمويل كافة النشاطات التحضيرية لقامة
 "الهيكل المزعوم" وتعلن أنها ستنظم منافسة بين مهندسين لوضع تصميمات

لمحيط المسجد القصى في نطاق خطط إعادة "الهيكل الثالث" المزعوم.

م1/3/2000

 سلطات الحتلل توقف فتاة يهودية في منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة بعد أن
 حاولت أداء الصلة في مدخل "الحرم القدسي الشريف"، ويعتقد أن هذه الفتاة

تنتمي إلى تنظيم ما يسمى "أمناء جبل الهيكل". 

م08/03/2000

 جمعية دينية يهودية متطرفة تدعى )عزرات مناحيم( تعمل لقامة قاعة احتفالت
كبرى في "ساحة البراق" من أجل إقامة الحتفالت اليهودية فيها. 

م09/03/2000

 صحيفة )كول هعير( العبرية تكشف النقاب عن منظمة "إسرائيلية" تقوم عليها
وزارة الديان تحفر نفقا جديدا تحت ما يسمى ساحة المبكى )حائط البراق(. 

م15/04/2000

 أعضاء من الجماعات اليهودية المتطرفة يمارسون بعض الطقوس الدينية على تلة
 مطلة على المسجد القصى، هي استمرارا لعدة طقوس تحاول من خللها الفئات

 اليهودية المتطرفة العودة إلى التقاليد الدينية التي هجرها اليهود بعد ما يسمى
تدمير "الهيكل" الول والثاني.

م19/4/2000

 ما يسمى )حركة الهيكل المقدس( تقيم طقوسا خاصة قبالة المسجد القصى
المبارك.

م19/4/2000

جماعة ما يسمى )أمناء جبل الهيكل( تحاول دخول المسجد عبر باب المغاربة. م23/4/2000
 م على يد مجموعة1982كشف النقاب عن وجود مخطط لتفجير قبة الصخرة عام 

من المتطرفين اليهود من بينهم ضباط جنود من الوحدات الخاصة.
م26/4/2000

 "الكنيست السرائيلي" يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون
 "إسرائيلي" يقضي بمنع نقل أية صلحية على أي جزء من القدس لجهة أخرى إل

 صوتا. 60بأغلبية 

م17/5/2000



 السلطات المنية "السرائيلية" توعز إلى الشرطة "السرائيلية" بوقف أعمال
البناء في المسجد.

م18/6/2000

 جماعات يهودية تنشئ موقعا علي النترنت يحرض علي الوقاف السلمية وعلي
 أعمال الترميم في المسجد القصى وتطلق حمله ضد أعمال الترميم تسميها

"الحملة لوقف تدمير الثار الدينية اليهودية علي "جبل الهيكل"".

م20/6/2000

 أعضاء كنيست في "حزب الليكود السرائيلي" يتجولون في المسجد القصى
المبارك في منطقه الترميمات ويدعون بأن هذه الترميمات تمس بآثار اليهود.

م20/6/2000

 ما يسمي بـ"قسم المراقبة علي البناء التابع لبلديه القدس" يزعم في تقريره
حصول خروقات خطيرة لقوانين البناء في المسجد.

م22/6/2000

 علماء ومفكرون "إسرائيليون" يطالبون باراك "رئيس الحكومة السرائيلية"
 بالعمل علي وقف أعمال الترميم في المسجد القصى المبارك بذريعة الحفاظ علي

الثار التاريخية.

م25/6/2000

 ما يسمي حركه "أمناء جبل الهيكل" تقدم التماسا للمحكمة العليا في القدس ضد
أعمال الترميم في المسجد القصى المبارك .

م26/6/2000

 ما يسمي "بالوكالة اليهودية" تقيم احتفال كبيرا قرب الحائط الجنوبي للمسجد
القصى المبارك لعرض أفلم سينمائية مع استخدام العاب نارية وفرق موسيقية.

م26/6/2000

 مجموعات "إسرائيلية" متطرفة تحاول رفع شعارات تظهر المسجد القصى
 المبارك كأنه "الهيكل" المزعوم وذلك تحت حماية الشرطة "السرائيلية" وعلي

 مقربة من أحد أبواب المسجد القصى المبارك ومحاولتهم دخول المسجد عن
طريق باب السباط.

م28/6/2000

 ما يسمي "بالحاخامية السرائيلية" توافق علي عدم تغيير الوضع القائم في
المسجد القصى المبارك.

م28/6/2000

 جهاز الشاباك "السرائيلي" )المخابرات العامة ( وإلياكيم روبنشتاين "المستشار
 القضائي للحكومة" يوصيان بمنع إدخال مواد البناء للمسجد مع تزامن دعوة ما

 يسمي "بمجلس الحاخامات الرئيسي في "إسرائيل" بمنع أعمال الترميم في
المسجد القصى المبارك.

م4/7/2000

 متطرفون يهود ينظمون تظاهرة استفزازية قرب المسجد القصى المبارك وذلك
قرب باب السباط احتجاجا علي أعمال الترميم .

م5/7/2000

 الحاخامان الكبران في "إسرائيل" "الياهو بكوشي دورن" و"إسرائيل مئير لو"
 يطالبان رئيس الوزراء "السرائيلي" "ايهود باراك" ببقاء السيطرة

"السرائيلية" علي المسجد القصى المبارك.

م12/7/2000

 ايهود اولمرت "رئيس بلدية القدس" يدعو اليهود إلي فرض حقهم والسماح لهم
بالصلة في المسجد القصى المبارك.

م14/7/2000

 مدير دائرة الثار "السرائيلية" )عمير دوري( يهاجم الوقاف السلمية بالقدس
بسبب أعمال الترميم في المسجد القصى المبارك.

م15/7/2000

 دائرة الثار "السرائيلية" تواصل أعمالها لزالة ملمح القصور الموية جنوب
المسجد القصى المبارك.

م16/7/2000



 محاولة مجموعه متطرفة من جماعه حركه كاخ العنصرية دخول المسجد القصى
المبارك  ورفع العلم "السرائيلي" وإقامة طقوس دينيه فيه. 

م25/7/2000

محاولة أحد المتطرفين اليهود الصلة داخل المسجد القصى المبارك. م27/7/2000
 مجموعه من ما يسمي )أمناء جبل الهيكل( يتجولون في ساحات المسجد القصى

المبارك تحت حراسة الشرطة "السرائيلية". 
م1/8/2000

 مجموعه من ما يسمي بـ )أمناء جبل الهيكل( تحاول اقتحام المسجد القصى
 المبارك من خلل باب المغاربة في ساعات الصباح ومن خلل باب القطانين في

ساعات المساء.

م2/8/2000

 ما يسمي "بالحاخامية الكبرى" تشكل لجنة دينية للبت في مشروع إنشاء كنيس
يهودي في باحة المسجد القصى المبارك.

م7/8/2000

 مجلس الحاخامين "السرائيليين" يفتي ببناء كنيس يهودي داخل "حرم" المسجد
القصى المبارك.

م9/8/2000

 الجماعة اليهودية المتطرفة )نساء بالخضر( تنظم مسيرة استفزازية انطلقت من
 باب الحديد إلى باب السباط وصول إلى حائط البراق بمشاركة رئيس بلديه القدس

الغربية ايهود اولمرت.

م9/8/2000

 مسيرات استفزازية في شوارع القدس القديمة ترفع العلم "السرائيلية" وتردد
 شعارات عنصرية ضد العرب، والشرطة السرائيلية" تعتدي علي امرأة وزوجها

وأولدها الثلثة في قرية سلوان جنوب المسجد القصى وتكسر يد الزوجة.

م10/8/2000

 مجموعات يهودية متطرفة تحاول اقتحام المسجد القصى من باب المغاربة، ثم من
باب القطانين ثم الحديد، إل أن المصلين في المسجد القصى ي�فشلون مخططهم.

م10/8/2000

 وزير المن الداخلي "شلومو بن عامي" يبدي موافقته علي قرار الشرطة
 "السرائيلية" منع دخول الزوار الجانب إلى "الحرم القدسي" ما لم تسمح دائرة
 الوقاف السلمية لعضاء حركة "أمناء جبل الهيكل" الدينية المتطرفة بالدخول

 إلى ساحات المسجد القصى )الوقاف السلمية كانت تسمح بدخول السياح
 الجانب شرط التزامهم باللباس الساتر والمحافظة علي آداب الزيارة التي تليق

بالمسجد القصى.(

م12/8/2000

 الشرطة "السرائيلية" تمنع دخول السائحين إلى المسجد القصى للضغط علي
 دائرة الوقاف السلمية لتسمح لجماعة ما تسمي أمناء "جبل الهيكل" المتطرفة

دخول "الحرم القدسي الشريف".

م13/8/2000

 مؤسسة دينية يهودية جديدة توزع بيانا تحت عنوان "صوت من الهيكل" تصدر
 فتوى دينية يهودية تسمح بدخول اليهود إلي المسجد القصى، وتدعو فيها اليهود

إلى التوجه ودخول المسجد القصى.

م15/8/2000

 حاخامات يهود يجتمعون لتحديد مكان بناء "الهيكل الثالث المزعوم" على حساب
المسجد القصى المبارك.

م5/9/2000

 القاضية "السرائيلية" )شلوميت دوتان( ل تعتبر منشورات اليهود المتطرفين
 التي تدعو إلى طرد المسلمين من المسجد القدسي الشريف بأنها تشكل مخالفة

قانونية.

م5/9/2000

م5/9/2000 م تحت ساحة البراق وبجواره ويمتد200"إسرائيل" تكشف النقاب عن نفق طوله 



حتى السوار الجنوبية للمسجد القصى المبارك.
 قائد شرطة القدس اللواء يائير يتسحاقي "يتخوف" من احتمال قيام أحد متطرفي

 اليمين "السرائيلي" بالتسلل إلى المسجد القصى مع حقيبة متفجرات ونسف
المكان.

م8/9/2000

 مسؤولون كبار في الشرطة "السرائيلية" يحذرون من مذبحة في المسجد
القصى المبارك تقوم بها عناصر يهودية متطرفة.

م8/9/2000

 كشف النقاب عن إجراءات تتبعها الشرطة "السرائيلية" إزاء زيارة المسجد
 القصى المبارك من ضمنها عدم منع اليهود من الدخول للمسجد والسماح لحركة

 ما يسمى "أمناء جبل الهيكل" الدخول إلي ساحات المسجد على شكل مجموعات ل
يزيد عدد أفرادها عن سبعة شريطة مرافقة شرطي أو أكثر لهم.

م10/9/2000

 شلومو بن عامي وزير الخارجية "السرائيلي" يرفض اقتراحا� لبسط سيادة
إسلمية على المسجد القصى المبارك.

م10/9/2000

اكتشف أن الشرطة "السرائيلية" تسمح بدخول اليهود إلى المسجد القصى سرا. م10/9/2000
 الدارة المريكية تقترح تدويل القدس ومبدأ السيادة اللهية على مقدسات المدينة

ومنها المسجد القصى. 
م10/9/2000

 وزيرة الخارجية المريكية "مادلين أولبريت" تصر على وصف المسجد القصى بـ
 "جبل الهيكل" وهو التعبير العبري اليهودي للمسجد القصى، ويزعمون أنه واحد

من أهم الماكن المقدسة لليهود.  

م11/9/2000

 الشيخ رائد صلح - رئيس الحركة السلمية - يحذر من العروض المريكية
 و"السرائيلية" لتقسيم المسجد القصى بين المسلمين واليهود على أساس أن ما

فوق الرض للمسلمين وما تحتها لليهود.

م15/9/2000

 السلطات "السرائيلية" تواصل منع إدخال مواد البناء إلى المسجد القصى
المبارك لكمال أعمال الترميم.

م17/9/2000

 ايهود باراك رئيس الحكومة "السرائيلي" يرفض أية سيادة إسلمية على
القصى.

م19/9/2000

 لليوم التاسع على التوالي السلطات "السرائيلية" تمنع إدخال مواد البناء اللزمة
 لعملية الترميم داخل المسجد القصى المبارك ويبرر رئيس الحكومة "السرائيلي"
 "ايهود باراك" المر بوجود قرار رسمي بعدم السماح بمواصلة أعمال الترميم في

 "الحرم القدسي" لن العمال التي أجيز العمل بها قد انتهت ويتوجب الحصول
على ترخيص جديد بشأن العمال الخرى!!

م22/9/2000

 رئيس الحكومة "السرائيلي" "ايهود باراك" يسعى لجعل السيادة على المسجد
القصى لمجلس المن الدولي.

م22/9/2000

 ما يسمى "رابطة بناء الهيكل" تقترح بناء هيكل متحرك في ساحة حائط البراق
يتصل بنفق مع باطن المسجد القصى المبارك.

م22/9/2000

 رابطة "بناة الهيكل" المقربة من حزب الليكود "السرائيلي" تطرح أفكارا جديدة
 لبناء "الهيكل" المزعوم، علي منصة محمولة علي أعمدة عشرة، تعبيرا عن

الكلمات العشر تقام علي ساحة البراق.

م23/9/2000



  شخص تقيم حفل عشاء في300عائلت يهودية من اصل أمريكي يبلغ تعدادها 
 الساحة الجنوبية الملصقة للمسجد القصى، تخلله عزف الغاني والمقطوعات

الموسيقية.

م25/9/2000

 زعيم حزب الليكود "السرائيلي" "ارئيل شارون" وعدد من أعضاء حزبه
 يقومون بتدنيس ساحات المسجد القصى المبارك وذلك تحت حماية ما يقارب ثلثة

 آلف جندي يهودي، وقوع انتفاضة القصى والسلطات "السرائيلية" تقوم بمنع
المصلين من أداء الصلة في المسجد القدسي الشريف.  

م28/9/2000

 دعوات يهودية إلى تحويل المدرسة العمرية الواقعة في الزاوية الشمالية الغربية
للمسجد القصى إلى كنيس يهودي تقام فيه الصلوات اليهودية.

م29/9/2000

 السلطات "السرائيلية" ترتكب مجزرة جديدة ضد المصلين في المسجد القصى
 المبارك بعد صلة الجمعة وسقوط عدد من الشهداء والجرحى داخل ساحات

المسجد القصى المبارك.

م29/9/2000

 السلطات "السرائيلية" تمنع القنوات الفضائية من نقل وقائع صلة الجمعة في
  عاما من دخول المسجد القصى50المسجد القصى المبارك وتمنع من هم دون الـ 

لداء صلة الجمعة.

م13-10-2000

 السلطات "السرائيلية" تقرر السماح لجماعة "أمناء الهيكل" بوضع حجر
الساس لبناء "الهيكل" المزعوم ملصقة لمسجد قبة الصخرة.

م13-10-2000

 قاضي محكمة الصلح في القدس "رواو بن شميع" يمدد اعتقال أحد أئمة المسجد
القصى المبارك لنه تل آيات قرآنية فسرت بأنها تحريضية.

م13-10-2000

 حركة ما يسمى "أمناء جبل الهيكل" بزعامة المتطرف زعيم الحركة الرهابي
 "جرشون سلمون" تحاول اقتحام المسجد القصى ووضع حجر أساس بناء

"الهيكل" المزعوم.

م16-10-2000

 وزيرة الخارجية المريكية "مادلين أولبرايت" تطمئن "السرائيليين" بأنه لن
تكون هناك سيادة فلسطينية على المسجد القصى المبارك.

م17-10-2000

جنرال "إسرائيلي": يمكننا التخلص من القصى بلمح البصر. م18-10-2000
 قوات الحتلل "السرائيلية" تقتحم المسجد القصى المبارك لنزال العلم

الفلسطيني من فوق قبة الصخرة المشرفة.
م27-10-2000

 بسبب التضييقات "السرائيلية" ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد القصى
تأخير صلة الجمعة لمدة ساعة.

م27-10-2000

 متطرف يهودي يبعث برسالة إلى الشرطة "السرائيلية" يهدد فيها بتفجير طائرة
محملة بالقنابل والمتفجرات فوق المسجد القصى.

م19-11-2000

 سلطة الثار "السرائيلية" تضاعف عمليات الحفر تحت المسجد القصى،
مستخدمة أحدث آلت الحفر وأسرعها بالضافة إلى مواد تذويب التربة.

م7-12-2000

 السلطات "السرائيلية" تحد من وصول المصلين لداء صلة الجمعة في المسجد
 القصى ول تسمح إل لهالي القدس وفلسطيني الداخل بالدخول إلى المسجد

القصى.

م8-12-2000

م2000-12-22 حصار "إسرائيلي" مشدد على المسجد القصى في جمعة الوداع الخيرة من شهر



رمضان المبارك.
 رئيس جهاز الستخبارات "السرائيلي" الداخلي "الشاباك" يحذر من مخططات

لجماعات يهودية متطرفة لنسف المسجد القصى.
م31-12-2000

  متطرفين يهود عند باب المغاربة حاولوا اقتحام المسجد القصى3القبض على 
لتفجيره بالقنابل.

م1-1-2001

 "إسرائيل" تقترح سيادة لطرف ثالث على المسجد القصى، والفلسطينيون
يسارعون برفض المقترح.

م5-1-2001

 لجنة منبثقة عن مجلس الحاخامات الرئيسية في "إسرائيل" تبحث اقتراحات
 لقامة كنيس في المسجد القصى المبارك في موقع باب الرحمة، أو مبنى

 المحكمة، أو المدرسة العمرية، أو منطقة المصلى المرواني، وتستشير مهندسا
"إسرائيليا" بهذا الخصوص.

م5-1-2001

كشف النقاب عن وجود حفريات جديدة لنفق كبير تحت المسجد القصى المبارك. م6-1-2001
  يهودي5000جنرالت أمن "إسرائيليون" سابقون يحذرون من إمكانية مشاركة 

متطرف في خطة لتفجير المسجد القصى المبارك.
م8-1-2001

 مجموعات يهودية متطرفة تقوم بقرع الطبول خلل صلة الجمعة في المسجد
القصى المبارك وتطلق الصوات المزعجة للتشويش على المصلين.

م12-1-2001

ضغوط "إسرائيلية" لخضاع المسجد القصى لرقابة دائرة الثار "السرائيلية". م23-1-2001
 المحكمة "السرائيلية" العليا تصدر قرارا تلزم المسئولين "السرائيليين"

بإطلعها على نتائج مراقبة أعمال الترميم في المسجد القصى المبارك.
م1-2-2001

 أنباء عن مخطط "إسرائيلي" لبناء "الحوض المقدس"، وإنشاء طوق يهودي
 يمتد من حائط البراق، فقرية سلوان، فالمقبرة اليهودية، فجبل الزيتون، وهو ما

يحاصر المسجد القصى من جميع الجهات.

م10-2-2001

 أرئيل شارون، وبعد انتخابه رئيسا للوزارة يدرس إمكانية السماح لليهود والسياح
 الجانب بزيارة المسجد القصى المبارك مثل ما كان المر قبل اندلع انتفاضة

القصى.

م18-2-2001

الشاباك "السرائيلي" يحذر اليهود من زيارة المسجد القصى المبارك. م18-2-2001
 البروفيسور "السرائيلي" "رفائيل يسرائيلي" يدعو إلى فرض تقاسم المسجد

بين المسلمين واليهود.
م25-2-2001

اكتشاف عبوة وهمية ناسفة في محيط حائط البراق. م27-2-2001
 جهاز المن "السرائيلي" " المخابرات" يوصي بالسماح لليهود بزيارة المسجد

القصى المبارك.
م27-2-2001

عرض فيلم "إسرائيلي" يطرح إمكانية تفجير القصى. م28-2-2001
 محكمة "إسرائيلية" تبرئ متطرفين يهودا من الشغب قرب المسجد القدسي

 الشريف وتقول إن من حق كل يهودي الصلة في باحة القصى المبارك، ولكن
الخلف حول تطبيق هذا الحق شكل ومضمونا.

م28-2-2001

م2001-3-1 مخرج سينمائي "إسرائيلي" يعلن عن أمله أن يتم ترشيح فيلمه الجديد



 "التفاق"، الذي يطرح إمكانية تفجير المسجد القصى المبارك لنيل جائزة
الوسكار.

 ما يسمى "أمناء جبل الهيكل" يقدمون التماسا إلى المحكمة "السرائيلية" العليا
 يطالبون فيه إلزام الوقاف السلمية بوقف أعمال الترميم في المسجد القصى

المبارك.

م2-3-2001

انطلق حملة "إسرائيلية" ضد أعمال الترميم في المسجد القصى المبارك. م11-3-2001
 وزير المن الداخلي "السرائيلي" "أوزي لنداو" يؤيد مرة أخرى السماح لليهود

بزيارة المسجد القصى المبارك.
م13-3-2001

 الرئيس "السرائيلي" "موشيه كتساف" ينضم إلى مؤيدي منع أعمال الترميم في
 المسجد القصى المبارك، ويطلب من وزير الداخلية وقف أعمال الترميم في

المسجد القصى المبارك.

م15-3-2001

 لجنة "إسرائيلية" تسمى "لجنة جالوسكا" توصي بحظر دخول المسلمين إلى
 المسجد القصى والصلة فيه إل بشروط أهمها شرطان: توقف أعمال الترميم التي
 تقوم بها الوقاف والهيئات السلمية في المسجد القصى المبارك، وقبة الصخرة

المشرفة، وموافقة المسلمين على دخول اليهود للصلة في القصى.

م6-4-2001

 جماعة ما يسمى "أمناء جبل الهيكل" تنظم مسيرة باتجاه المسجد القصى المبارك
وفي البلدة القديمة.

م10-4-2001

 الرئيس "السرائيلي" "موشيه كتساف" يريد تطبيق الترتيبات في مسجد الخليل
على المسجد القصى المبارك.

م10-4-2001

 إقامة متحف يهودي قرب المسجد القصى المبارك في محاولة جديدة لتبرير احتلل
 المدينة القدسية، ودعم الدعاءات "السرائيلية" بشأن القصى. ويعرض في هذا

المتحف مجسم تصويري للهيكل مكان المسجد القصى المبارك.

م18/4/2001

 قوات الحتلل "السرائيلية" تقتحم المسجد القصى المبارك بحجة قيام مصلين
بإلقاء الحجارة على الجنود "السرائيليين".

م20/4/2001

كشف النقاب عن وجود أمريكيين يستعدون علنا لهدم المسجد القصى المبارك. م20/4/2001
 كشف النقاب عن وجود خطة جديدة لبناء مئات الوحدات السكنية في البلدة القديمة

قريبا من المسجد القصى المبارك.
م20/4/2001

 إطلق النار على غرفة حرس المسجد القصى المبارك الموجودة قرب باب الرحمة
في الجهة الشرقية من المسجد القصى.

م2-5-2001

 قوات الحتلل "السرائيلية" تقتحم ساحات المسجد القصى المبارك في عملية
غير مبررة ولها أبعاد خطيرة تهدف إلى ترويع المصلين.

م4-5-2001

 رئيس الوزراء "السرائيلي" )ارئيل شارون( يطلب من أجهزته المنية إيجاد
السبيل لعادة فتح المسجد أمام "السرائيليين" والسياح.

م7-5-2001

 رئيس الوزراء "السرائيلي" )ارئيل شارون( يصر على فتح أبواب المسجد
 القصى أمام اليهود من خلل الضغوط على الوقاف السلمية وعن طريق تقليص
 عدد المصلين في القصى ومنع إدخال مواد ومعدات بناء ومحاولة فرض إشراف

سلطة الثار "السرائيلية" على أعمال الترميم.

م8-5-2001



 رئيس الوزراء "السرائيلي" )ارئيل شارون( يشكل لجنة وزارية لعداد آلية
تسمح بزيارة اليهود والسياح الجانب للمسجد القصى.

م8-5-2001

 قوات الحتلل "السرائيلية" تشدد حصارها على القدس، وتمنع الشباب من أداء
 صلة الجمعة في المسجد القصى المبارك، واعتقال عشرة مواطنين بحجة عدم

الحصول على تصاريح.

م2001 -5 -11

 الشيخ رائد صلح- رئيس الحركة السلمية- يصرح بأن المسجد القصى يمر
 بأخطر مرحلة حتى الن في إشارة إلى التصريح الخطير الذي صدر عن رئيس

 الدولة "موشى كتساف" بأنه يتوجب تقسيم القصى بين اليهود والمسلمين، مثلما
تم تقسيم "الحرم" البراهيمي في الخليل.

م20-5-2001

 ما يسمى )جدعون مرلب(، المهندس المسؤول في إدارة ما يسمى الحي اليهودي
 في البلدة القديمة، يسلم رئيس وزراء "إسرائيل" )ارئيل شارون( مخططا سريا

لقامة كنيس في باحات المسجد القصى المبارك.

م5-2001 -21

 الشرطة "السرائيلية" تقوم بتوقيف ثلثة يهود متطرفين قرب باحة المسجد
القصى المبارك تظن أنهم أرادوا العتداء على المسجد القصى.

م5-2001 -21

 بلدية القدس تتوجه إلى مكاتب هندسية تطلب إجراء مخططات "إسرائيلية"
لجراء تغييرات جذرية في ساحة البراق.

م25-5-2001

الشرطة "السرائيلية" تعتقل يهوديا متطرفا حاول دخول المسجد القصى المبارك. م16/6/2001
أفراد مما يسمى )حرس الحدود( يتناولون المشروبات الكحولية داخل القصى. م23/6/2001

 وزير السياحة "السرائيلي" )رحبعام زئيفي( يتلقى عرضا من )أوري شطريت(
مهندس مدينة القدس بتخفيض مستوى سطح ساحة البراق بستة أمتار.

م27/6/2001

 كشف النقاب عن وجود حفريات "إسرائيلية" سرية تحت أساسات المسجد
القصى المبارك مما يعرض المسجد والمنازل المجاورة للسقوط والنهيار.

م1/7/2001

 السلطات "السرائيلية" تقوم بمنع إدخال مواد البناء إلى المسجد القصى المبارك
لمنع مواصلة أعمال الترميم.

م7/7/2001

 لجنة ما يسمى )اللجنة ضد هدم الثار( تزعم وجود حفريات وهدم للثار في
المسجد القصى المبارك وتطالب المسئولين "السرائيليين" بوقفها.

م12/7/2001

مجموعة "إسرائيلية" إرهابية متطرفة تهدد بتفجير المسجد القصى المبارك. م17/7/2001
 زعماء المتدينين المتطرفين "السرائيليين" يطالبون رئيس حكومة "إسرائيل"

)ارئيل شارون( السماح لليهود بدخول المسجد القصى المبارك.
م18/7/2001

 المحكمة العليا "السرائيلية" تمنع ما يسمى )جماعة أمناء الهيكل( من وضع
 حجر الساس لما يسمونه "الهيكل" داخل المسجد القصى المبارك وتسمح

بوضعه قرب باب المغاربة.

م25/7/2001

 يهود متطرفون ينوون التخفي في ثياب عربية لقتحام المسجد القصى المبارك
والصلة فيه.

م25/7/2001

 مسئولون في الوقاف السلمية وحراس المسجد القصى المبارك وأهالي القدس
 يفشلون محاولة قام بها عدد من اليهود المتطرفين لجراء حفريات في رباط الكرد،

بالقرب من باب الحديد المحاذي للمسجد القصى المبارك.

م25/7/2001



 المركز المريكي للدراسات الستراتيجية يكشف النقاب عن وجود متعصبين يهود
يدخلون مواد إشعاعية وبيولوجية وكيماوية إلى المسجد القصى لتلويثه.

م26/7/2001

 محاولة ما يسمى )أمناء جبل الهيكل( لوضع حجر الساس لـ "الهيكل الثالث" في
 باب المغاربة تفشل بعد تصدي المواطنين لها، واندلع مواجهات عنيفة في ساحات

المسجد القصى المبارك.

م29/7/2001

 يهود متطرفون يحاولون اقتحام المسجد القصى المبارك للمرة الثانية خلل أقل
من أسبوع.

م1/8/2001

 قوات الحتلل "السرائيلية" تشدد الجراءات في القدس وتمنع مواطني الضفة
 الغربية من الوصول إلى المسجد القصى لداء صلة الجمعة، وتسمح للرجال فوق

الربعين من فلسطيني الداخل والمقدسيين بأداء الصلة.

م2/8/2001

 وزير الديان "السرائيلي" )اثر أومنه( يقترح إقامة منطقة عازلة عند حائط
 البراق المحتل في المسجد القصى المبارك وذلك بدعوى عدم رشق حجارة باتجاه

الحائط وحماية المصلين اليهود هناك.

م2/8/2001

 القوات "السرائيلية" تمنع آلف المواطنين من الوصول إلى المسجد القصى
المبارك لداء صلة الجمعة وتحول مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية.

م17/8/2001

 المحكمة العليا "السرائيلية" ترفض طلبا قدمه أحد المتطرفين يطلب فيه من
الشرطة "السرائيلية" السماح لليهود بدخول المسجد القصى المبارك.

م20/8/2001

 رئيس الوزراء "السرائيلي" )أرئيل شارون( يصرح بأنه قد يسمح لليهود بدخول
المسجد القصى المبارك.

م25/8/2001

 الكشف عن قيام سلطات الحتلل "السرائيلي" بحفر نفقين جديدين تحت المصلى
المرواني.

م30/8/2001

 مجموعة ما يسمى أمناء جبل "الهيكل" تقوم بجولة استفزازية على أبواب
المسجد القصى المبارك.

م1-9-2001

 لجنة ما يسمى )منع تدمير الثار في المسجد القصى( تطلب من رئيس الوزراء
 "السرائيلي" )ارئيل شارون( ووزير المن الداخلي )عوزي لنداو( وقف جميع

أعمال البناء في المسجد القصى المبارك.

م9-9-2001

 وزير المن الداخلي "السرائيلي" )عوزي لنداو( يصدر تعليمات لمنع إدخال
 مواد البناء إلى ساحات المسجد القصى المبارك لمواصلة أعمال الترميم ويهدد

باقتحام القصى.

م10-9-2001

حملة دعائية مكثفة ضد أعمال الترميم في المسجد القصى المبارك. م18-9-2001
 سلطات الحتلل "السرائيلي" تحول المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية مع دخول

 الجمعة الولى من السنة الثانية للنتفاضة، وتمنع المصلين من دخول المسجد
  عاما40القصى المبارك لداء الصلة وسمحت فقط للذين أعمارهم تزيد عن 

ويحملون هوية القدس فقط.

م28-9-2001

مهندسون "إسرائيليون" يفحصون مدى متانة حائط البراق بعد سقوط حجر منه. م1-10-2001
 جماعات يهودية متطرفة تعتزم وضع حجر الساس للهيكل المزعوم قرب القصى

 م حيث سمحت الشرطة "السرائيلية" لجماعة ما يسمى "بأمناء2001-10-4يوم 
م2-10-2001



 جبل الهيكل" ثم تراجعت الشرطة "السرائيلية"، خاصة بعد التحذيرات التي
 صدرت عن الهيئة السلمية العليا ومجلس الوقاف وعن القوى الوطنية

 السلمية الذين أكدوا أنهم سوف يتصدون لهذا القرار، إل أن المتطرفين قاموا
بجولة استفزازية على مداخل المسجد القصى المبارك.

 وسائل العلم تكشف عن إعداد ما يسمى )أمناء جبل الهيكل( لمخطط لقامة
"الهيكل" في المسجد القصى المبارك.

م6-10-2001

 عائلت مقدسية تعيش في البلدة القديمة في القدس المحتلة تؤكد استمرار أعمال
 الحفر والتنقيب أسفل البلدة القديمة والمسجد القصى مما يعرض المسجد والمنازل

المجاورة لخطر السقوط.

م6-10-2001

 وزير المن الداخلي )عوزي لنداو( يطالب وزير الداخلية "السرائيلي" )ايلي
 يشاي( سحب هويات خطباء المسجد القصى المبارك والمواطنين الذين يتلقون

رواتب من السلطة الوطنية الفلسطينية.

م9-11-2001

  شرطي وجندي "إسرائيلي" في محيط البلدة2500قوات الحتلل تنشر أكثر من 
 القديمة في الجمعة الثالثة من رمضان وتمنع عشرات اللف من الوصول إلى

المسجد القصى لداء الصلة.

م20-11-2001

 كشف النقاب في وسائل العلم عن قيام مجموعة من سكان الحي اليهودي
 الملصق للسور الغربي للمسجد القصى المبارك بتقديم شكوى للشرطة طالبوا

فيها بمنع أو كتم الذان المنبعث من المسجد القصى المبارك.

م2001 -22-11

 تزايد الضغوط التي يمارسها اليمين "السرائيلي" المتطرف على حكومة )ارئيل
 شارون( والتي تطلب السماح للمتطرفين اليهود بالصلة في المسجد القصى

المبارك.

م5-12-2001

 المحكمة العليا "السرائيلية" تؤجل البت في التماس قدمه ما يسمى )أمناء جبل
 الهيكل( بطلب السماح لهم بوضع حجر الساس للهيكل المزعوم في ساحات

المسجد القصى المبارك.

م6-12-2001

 قوات الحتلل تنشر المئات من عناصرها وتحول دون وصول اللف إلى المدينة
المقدسة لداء صلة الجمعة في المسجد القصى المبارك.

م7-12-2001

 ما يسمى )أمناء جبل الهيكل( يتظاهرون على مدخل باب الخليل بالمدينة المقدسة
مطالبين بدخول المسجد القصى المبارك.

م10-12-2001

 مجموعة من المستوطنين تحاول اقتحام المسجد القصى المبارك من بابي السباط
 والسلسلة وسلطات الحتلل تحول المدينة المقدسة إلى ثكنة عسكرية وتمنع

المصلين من الوصول إلى المسجد القصى لداء الصلة فيه وإحياء ليلة القدر.

م11-12-2001

 قوات الحتلل تتخذ العديد من الجراءات وتغلق الحواجز أمام المصلين لمنعهم من
 الوصول إلى المسجد القصى المبارك لداء صلة الجمعة الخيرة من رمضان

وتنشر آلفا من جنودها في المدينة المحتلة.

م14-12-2001

 ما يسمى )لجنة منع هدم الثار في "جبل الهيكل"( وشخصيات "إسرائيلية" تتهم
 الجانب الفلسطيني بتدمير آثار المسجد القصى من خلل "الحفريات" التي يقوم

بها المسلمون في المسجد.

م20-12-2001

م2001-12-25 أكثر من ألف متظاهر من اليمين "السرائيلي" يقومون بتظاهرة حول أسوار



 البلدة القديمة احتجاجا على منع مواطنين يهود من دخول البلدة القديمة منذ بداية
انتفاضة القصى.

 الحاخامات "السرائيليون" يناشدون شارون تطبيق السيادة "السرائيلية" على
 ساحة المسجد القصى المبارك، ويدعون حكومته إلى وقف ما أسموه العمال غير
 الشرعية التي تقوم بها دائرة الوقاف السلمية في ساحة المسجد بزعم أنها تدمر

الثار المقدسة للديانة اليهودية.

م26-12-2001

 أجهزة المخابرات "السرائيلية" توصي بالسماح للمتطرفين اليهود بالدخول إلى
باحات المسجد القدسي الشريف.

م23-1-2002

 توتر شديد يسود المدينة المقدسة قبيل قيام متطرفين "إسرائيليين" بمحاولة
اقتحام المسجد القصى المبارك.

م7-2-2002

 )إليكيم رونشتاين( المستشار القضائي للحكومة "السرائيلية" يطلب من )ارئيل
 شارون( رئيس الوزراء "السرائيلي" السماح لليهود بدخول المسجد القصى

المبارك.

م18-2-2002

عقد اجتماع يهودي لدخول القصى لبناء "الهيكل". م22-3-2002
  منظمة يهودية تشتغل على بناء "الهيكل" المزعوم مكان المسجد القصى30

المبارك.
م23-3-2002

 الشرطة "السرائيلية" تسعى لفتح المسجد القدسي أمام اليهود كما جاء على
لسان قائد شرطة القدس )ميكي ليفي(.

م5-5-2002

 الحاخام )افرايم شاخ( نجل الحاخام )اليعازر شاخ( يحلل انتهاك حرمة القصى
بدعوى منع قتل يهود.

م8/8/2002

 عضو الكنيست من حزب )حيروت( ويدعى "مايكل كلنير" يعتزم التوجه إلى
باحات القصى في هذا اليوم.

م8/8/2002



م(1969-8-2حريق المسجد القصى )



القوات "السرائيلية" تمنع المصلين من الصلة داخل المسجد القصى

مجموعات يهودية متطرفة تقتحم المسجد القصى



شباب دون الربعين يقيمون صلة الجمعة خارج المسجد القصى بسبب المنع "السرائيلي"

القوات "السرائيلية" تقتحم المسجد القصى خلل صلة الجمعة وتعتدي على المصلين



الشيخ رائد صلح يكشف حفريات "إسرائيلية" خطيرة تحت المسجد القصى

 المحكمة العليا "السرائيلية" ترفض طلبا من جماعة أمناء جبل "الهيكل" تطلب
فيه دخول القصى لداء الصلة فيه بمناسبة عيد رأس السنة العبرية.

م4-9-2002

المستوطنون يبثون في هذا اليوم صور ليزر ثلثية البعاد "للهيكل" فوق القصى. م4-9-2002
 "إسرائيل" تخشى انهيار المسجد القصى المبارك في شهر رمضان المقبل بسبب

النفتاح في الحائط الجنوبي الذي يبرز مترا عن وجه الحائط.
م1-10-2002

 قوات الحتلل "السرائيلي" تقتحم المسجد القدسي الشريف وتعتدي على
 المصلين الذين تظاهروا على القانون المريكي الذي يتعلق بالقدس والذي صدر

مؤخرا.

م4-10-2002

 قوات الحتلل تمنع آلف المواطنين من أداء الصلة في المسجد القصى المبارك،
وتنصب عشرات الحواجز داخل المدينة المقدسة وتفرض طوقا مشددا عليها.

م11-10-2002

 مجلة )نيوزويك( الكويتية التي تصدر عن )دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر(
 وترويجا للدعاءات "السرائيلية" وادعاء صحفي يهودي يدعى )دان ايفرون(

تقول: )المسجد القصى مقام على أنقاض "الهيكل"(.

م4-11-2002



 قوات الحتلل تمنع عشرات اللف من المواطنين من دخول القدس لداء الصلة
 في المسجد القصى المبارك، وتحول البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية وذلك في

الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

م15-11-2002

 محكمة منطقة القدس  تسمح لمتطرفين من أعضاء المجموعة )هاي فيكايام(
بالتظاهر على بعد خمسة أمتار من أبواب المسجد القصى المبارك.

م19-11-2002

 الشيخان رائد صلح – رئيس الحركة السلمية- والشيخ كمال خطيب – نائب
 رئيس الحركة السلمية- يخضعان للتحقيق في مركز الشرطة "السرائيلية" في

المسكوبية حول مهرجان " القصى في خطر".

م10-1-2003

  قرون قبل9رجال الثار "السرائيليون" يدعون اكتشاف حجر يعود تاريخه إلى 
 الميلد، نقشت عليه عبارات تتحدث عن "الهيكل"، وأنه وجد في الحفريات التي

أجريت في المسجد القصى.

م14-1-2003

 المعهد الجيولوجي "السرائيلي" يدعي اكتشاف حجر منقوش بكتابات تشير إلى
فترة القرن التاسع قبل الميلد.

م15-1-2003

 عدد من الحاخامات "السرائيليين" في المستوطنات "السرائيلية" في الضفة
 الغربية يعلنون أن )أرئيل شارون( رئيس الوزراء وعدهم بأنه سوف يعمل على

فتح المسجد أمام اليهود.

م27-1-2003

 صبيحة نشر نتائج انتخابات الكنيست "السرائيلية" التي فاز بها حزب الليكود
 وحصلت الحزاب اليمينية على أغلبية المقاعد، نشرت الصحف "السرائيلية"

 إعلنا ملونا على صفحة كاملة يحمل صورة المسجد القصى المبارك وقبة
 الصخرة داخل النجمة السداسية التي تشير إلى شعار العلم "السرائيلي"، تحت

 عنوان: "جبل الهيكل قلب المة" ويقصدون به المسجد القصى وساحاته المباركة
)ضم العلن تحريضا على العرب والمسلمين(.

 يذكر أن الموقعين على العلن هم نخبة من المفكرين والدباء والساسة ورجال
الجيش سابقا والمهندسين الكبار.

م29-1-2003

 شركة )بالركن هحركوش( تقوم بوضع ملصق يحمل صورة القصى على زجاجات
الفودكا التي صنعت في شركة فوكتان- أوكرانيا.

م31-1-2003

 جماعة متطرفة تدعى )مجلس قلب المة( تحرض ضد العرب وتدعو إلى السماح
 لليهود بدخول المسجد القصى المبارك، وتضع صورة القصى داخل "نجمة

داوود".

م31-1-2003

 مجموعة من المستوطنين المتطرفين تحاول اقتحام المسجد القدسي الشريف من
منطقة باب السباط وباب الغوانمة، قدرت هذه المجموعة بستين مستوطنا.

م3-2-2003

 الشرطة "السرائيلية" وبقرار حكومي تغلق مكاتب لجنة التراث السلمي في باب
الرحمة، ومخاوف من تحويل المكان إلى كنيس يهودي.

م9-2-2003

 وعشية تركيب الحكومة الجديدة بقيادة أرئيل شارون: توزيع نشرة إعلمية
 بمليين النسخ تحمل اسم: "جبل الهيكل – قلب المة"رسم على غلفها الرئيسي
 منظر لقبة الصخرة وساحات المسجد القصى وحائط البراق داخل "نجمة داوود"

السداسية.

م10-2-2003

م2003-2-20 الذرع "السرائيلية" تقوم بتركيب آلت تصوير تكشف تحركات وفود المسلمين



 التي تدخل من باب السباط إلى المسجد القصى المبارك، وتقوم بإجراء تفتيش في
 كل بيوت الهل الملصقة لحرم المسجد القصى، والتعرف على كل أسرة في كل

بيت وعلى عدد أفرادها.
 قائد شرطة القدس يوصي بالسماح لليهود بدخول المسجد القصى المبارك، قال

 بما يسمى قائد لواء القدس في الشرطة "السرائيلية" "ميكي ليفي" لنه سوف
 يكون بإمكان المصلين اليهود تأدية الصلة فيما أسماه "جبل الهيكل" – ويقصد

المسجد القصى في مدينة القدس، بعد الحرب على العراق.

م27-2-2003

 قرابة ألف مستوطن يهودي يشاركون في مسيرة نظمتها حركات "دينية"
 واستيطانية متطرفة بين بوابات المسجد القصى المبارك في البلدة القديمة في
 القدس، مطالبين سلطات الحتلل )فرض السيطرة على منطقة المسجد وفتح

أبوابه أمام المصلين اليهود(.

م3-3-2003

 وزير المن الداخلي "السرائيلي" "تساحي هنغبي": "إسرائيل" ستسمح لليهود
بدخول المسجد القصى في الوقت المناسب.

م11-3-2003

 التحذير من محاولت "إسرائيلية" لتحويل غرف داخل المسجد القصى إلى كنيس
يهودي.

م14-3-2003

 اعترضت الشرطة "السرائيلية" في القدس أربعة شباب من أم الفحم من
 المشاركين في "مسيرة البيارق" عند باب السباط كانوا يحملون عشرات الكتب

 بعنوان: "رواية لجئ" اعتقلتهم وبد ساعات من التحقيق أفرجت عنهم بكفالة
  شيكل عن كل فرد، وأصدرت الشرطة أمرا يمنع الربعة من2000مالية قدرها 

 دخول القدس القديمة والمسجد القصى لمدة أسبوعين، وألزمتهم بتوقيع تعهد
على ذلك.

م22-3-2003

 تناقلت وسائل العلم "السرائيلية" تصريحات قائد شرطة القدس اللواء ميكي
 ليفي، والذي كرر تصريحات سابقة: "بأن الظروف قد نضجت لعادة فتح المسجد

القصى أمام الزوار اليهود والسياح وذلك بعد نهاية المعركة في العراق."

م5-5-2003

 الشيخ رائد صلح يكشف أن هناك مجموعات يهودية تدخل إلى المسجد القصى
بشكل يومي متخفية، بمجموعات يزيد عدها عن ثلثين شخصا.

م6-5-2003

 وزير المن الداخلي "السرائيلي" يصرح: المسجد القصى سيفتح لزيارات
 اليهود والسياح الجانب قريبا بالتفاق مع الوقاف السلمية، وإن لم يتم التوصل

لتفاق، فإننا سنفتحه، وقد تم ذلك.

م14-5-2003

 تناقلت وسائل العلم "السرائيلية" أن الشرطة "السرائيلية" قامت منذ
 أسبوعين بالسماح لليهود والجانب بالدخول إلى ساحات "الحرم" القدسي في

المسجد القصى المبارك، برفقة قوات شرطية "إسرائيلية".

م1/7/2003

 دعا زعيم حزب العمل "السرائيلي" )شيمعون بيريس( إلى تدويل منطقة
 "الحرم" القدسي الشريف، وتسليم إدارتها لمجلس بلدي عالمي يرأسه المين
 العام للمم المتحدة على أن يكون له نائبان: أحدهما عربي يكون مسؤول عن

 المقدسات السلمية فوق الرض، والخر "إسرائيلي" يكون مسئول عن الماكن
الدينية اليهودية تحت الرض.

م22/7/2003

 حالت دائرة الوقاف في المسجد القصى المبارك دون مواصلة مجموعة من
المستوطنين إقامة طقوسهم الدينية في باحات المسجد القصى.

م22/7/2003



 تتابعت وعلى مدار أسبوع تهديدات مجموعات يهودية متطرفة وأعضاء كنيست
 من حزب الليكود الحاكم باقتحام المسجد القصى ووضع حجر الساس لبناء

 "الهيكل" الثالث المزعوم بمناسبة ما يسمونه "ذكرى خراب الهيكل"، والذي
  آب/ أغسطس. وفي ذلك اليوم شارك العشرات من جماعة "أمناء9يصادف 

 الهيكل" في مسيرة انتهت قبالة باب المغاربة، وقد تخللتها كلمات منددة بعدم
السماح لليهود بالدخول إلى حرم المسجد القصى.

م5/8/2003

 وعلى مدى أسبوع، قامت جماعة يهودية متدينة تدعى "شباب حباد" بتوزيع
 آلف النسخ من مطويات ملونة تدعو فيها إلى بناء "الهيكل الثالث" المزعوم،
 وقدمت على صفحات عدة شرحا مفصل عن "الهيكل"، من حيث: كيفية بنائه،

 سدنته وكهنته، ومجسما مع تفصيل دقيق لغرفه وأقسامه، ضمنته دعوة إلى بناء
"الهيكل" بأسرع وقت.

م6/8/2003

 ردت المحكمة العليا "السرائيلية" اللتماس الذي قدمه "أمناء جبل الهيكل"،
 والذين طلبوا زيارة "الحرم القدسي" في ذكرى التاسع من آب )ذكرى خراب

"الهيكل"(.

م8/8/2003

 كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت": خطوات متسارعة تجري للبدء ببناء
 "هيكل" مطابق تماما "للهيكل الثالث" بهدف تأهيل كهنة للعمل مستقبل في

 "الهيكل" الثالث الحقيقي عندما يبنى على مساحة عشرة دونمات في المنطقة
 الصناعية في مستوطنة "مطلة أريحا – متسبيه يريحو"، وهناك مبادرين لبناء

شبيه مطابق ومماثل "لقدس القداس والمذبح".

م8/8/2003

 حاول عضو الكنيست اليهودي "يحيئيل حزان" الدخول إلى "الحرم القدسي"،
 فتوجه إلى باب المغاربة محاول الدخول إلى المسجد القصى إل أن قوات الشرطة

منعته من ذلك وأقنعته بعد محادثات متكررة بالعدول عن قراره.

م9/8/2003

 وفي خطوة استفزازية جديدة أعلن وزير المن الداخلي "السرائيلي" "تساحي
 هنغبي" أن زيارات "السرائيليين" اليهود والسياح الجانب إلى "الحرم

 القدسي" ستستأنف خلل أسبوع، حتى وإن عارضت الوقاف السلمية، وقال:
 "إن منع يهودي من التوجه إلى "جبل الهيكل" – )أي "الحرم القدسي"( – لن

يتكرر."

م11/8/2003

 قررت الشرطة "السرائيلية" وأوساط في الحكومة "السرائيلية" إعادة السماح
 لليهود والسياح الجانب اعتبارا من صباح هذا اليوم، وذلك بعد ختام مشاورات

أمنية وسياسية أجرتها، بالدخول للمسجد القصى.

م20/8/2003

 الحاخام "أفرايم شاخ" نجل الحاخام "أليعازر شاخ" حاخام "الدولة العبرية"
 يدعو اليهود إلى الزحف نحو المسجد القصى لتطهيره مما سماه دنس العرب

والمسلمين.

م22/8/2003

 جهات يمينية "إسرائيلية" تشن هجوما على خطباء المسجد القصى متهمة إياهم
بالتحريض.

م24/8/2003

م24/8/2003 يهوديا يقتحمون المسجد القصى المبارك ويحاولون أداء طقوس دينية.150نحو 
 الشرطة "السرائيلية" تعتدي على عدد من مسئولي الوقاف السلمية والمصلين
 في المسجد القصى وتصيب الشيخ محمد حسين – مدير وخطيب المسجد، والحاج

 مصطفى أبو زهرة عضو الهيئة السلمية العليا، على خلفية الحتجاج على

م24/8/2003



السماح لليهود بالدخول إلى باحات المسجد القصى المبارك.
 منعت الشرطة "السرائيلية" مئات المصلين المشاركين في مسيرة البيارق من

 دخول المسجد القصى لداء صلة الفجر بحجة صدور تعليمات شرطية بعدم
  عاما من دخول المسجد القصى مما اضطر مئات45السماح لمن يقل عمره عن 

 المصلين من الداخل الفلسطيني بأداء صلة الفجر خارج "الحرم القدسي
الشريف".

م29/8/2003

 قوات "إسرائيلية" تقتحم المسجد القصى بدعوى اعتقال أحد المواطنين
 لعتراضه مجموعة من المستوطنين حاولوا القيام بطقوس دينية في باحات

"الحرم القدسي".

م31/8/2003

 ذكر شهود عيان وبعض حراس المسجد القصى أن الشرطة "السرائيلية" أدخلت
 مجموعة من السياح الجانب من النساء إلى المسجد القصى بلباس فاضح جدا ول

 يليق بحرمة المسجد القصى، وعندما حاول البعض تنبيه أفراد الشرطة بحرمة
ذلك، أصروا على موقفهم، وهددوا المعترضين بالعتقال.

م1-9-2003

كشف مخطط إرهابي لنسف القصى. م23-9-2003
 أعلنت إدارة الوقاف السلمية في القدس أن جدارا داخلي�ا يقع قرب المتحف
 السلمي على تلة القدس القديمة قد انهار، واتهمت السلطات "السرائيلية"

بالمسئولية عن انهياره.

م23-9-2003

 صحيفة معاريف "السرائيلية": عصابة يهودية متطرفة جديدة تم الكشف عنها
 كانت تخطط للقيام بسلسلة من العمليات التفجيرية في المساجد داخل البلد بما  في

ذلك المسجد القصى.

م23-9-2003

 عشية شهر رمضان المبارك، شرعت القوات "السرائيلية" من مخابرات وشرطة
 وما يسمى بحرس الحدود بحملة اعتقالت واسعة في مدينة القدس الشرقية

 وضواحيها، وأجبرت المعتقلين على توقيع تعهد بعدم دخول المسجد القصى إل
بعد عيد الفطر.

م24-9-2003

 أ�قدم مستوطنون "إسرائيليون" على العتداء على منزل عائلة مقدسية في حي
 باب المغاربة القريب من حائط البراق في البلدة القديمة في القدس، وهاجم

المستوطنون عددا من السيارات العربية التي كانت متوقفة في المكان.

م30-9-2003

 العلن عن "اتفاق جنيف" في سويسرا يتضمن تنازل عن جزء من المسجد
 القصى المبارك ومدينة القدس ويعطي سيادة "إسرائيلية" كاملة على حائط

البراق.

م12-10-2003

 قبيل شهر رمضان بأيام قام وزير المن الداخلي "السرائيلي" "تساحي هنغبي"
 بتحدي مشاعر المسلمين واقتحام المسجد القصى المبارك والتجول في ساحات

المسجد القصى تحت حماية مشددة من القوات "السرائيلية".

م22-10-2003

 قام شاب يهودي بإلقاء حجارة على حافلة تقل مسافرين من مدينة أم الفحم لدى
عودتهم من أداء صلة الظهر في المسجد القصى المبارك.

م1-11-2003

 اعتقلت الشرطة "السرائيلية" الشيخ تيسير التميمي "قاضي القضاة الشرعيين
 24في فلسطين" وخطيب المسجد البراهيمي في الخليل، حيث أفرجت عنه بعد 

 ساعة من اعتقاله بتهمة التحريض ومنع اليهود والمستوطنين من دخول المسجد

م10-11-2003



القصى المبارك، وقد تم منعه من دخول مدينة القدس على إثر ذلك.
 انتقد الشيخ رائد صلح في تصريح له -وثيقة جنيف- انتقادا شديدا ووصفها
 بالسوداء وأنها تضاعف المخاطر التي تهدد القدس والقصى. يذكر أن وثيقة

 م تتحدث بعض بنودها عن تقسيم القدس2003-12-1جنيف الموقعة في تاريخ 
والسيادة عليها.

م1-12-2003

 يوسي بيلين اليساري أحد معدي وثيقة جنيف يصرح: "ان "السرائيليين" لم
 يتخلوا في المبادرة عن "حقهم" في إقامة "معبد سليمان" اليهودي المزعوم

مكان المسجد القصى المبارك في القدس.

م10-12-2003

 الفلسطينيون في القدس القديمة يؤكدون تعرضهم لمضايقات يومية من قبل
المستوطنين بهدف حملهم على الرحيل من مساكنهم لمصادرتها والستيلء عليها.

م1-1-2004

 مؤسسة القصى تكشف عن مخطط لبلدية القدس بحفر نفق جديد يمر تحت ساحة
 حائط البراق وتحت باب المغاربة ومنه إلى الحائط الجنوبي "للحرم القدسي"،

  أسفل الحائط1996وسيشكل هذا النفق امتدادا للنفق الول الذي تم شقه عام 
 الغربي للمسجد القصى ليربط بين ساحة البراق وطريق اللم في المدينة

المقدسة.

م1-1-2004

 الشرطة "السرائيلية" تمنع إدخال سيارات الفطار للصائمين في المسجد
القصى.

م1-1-2004

 الشيخ عكرمة صبري، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، يعلن في خطبة
 صلة الجمعة في المسجد القصى المبارك، أن السلطات "السرائيلية" تعتزم فتح

باب جديد في باحة البراق الشريف جنوب غرب "الحرم الشريف".

م2-1-2004

 وزير المن الداخلي تساحي هنغبي يفاخر: "من أهم إنجازاتي: اعتقال الشيخ رائد
 صلح وهدم مسجد شهاب الدين في الناصرة والسماح لليهود بالدخول إلى المسجد

القصى".

م28-1-2004

 حزب تكوماه اليميني ينظم مسيرة استفزازية حول أسوار المسجد القصى
 وبمحاذاة أبوابه، وشعار المسيرة "بناء "الهيكل" المزعوم على حساب المسجد

القصى المبارك".

م3-2-2004

  منزل في قرية سلوان،16جمعية "إلعاد" الستيطانية تستولي بالقوة على 
المحاذية للمسجد القصى المبارك في حملة لتهويد محيط المسجد القصى المبارك.

م8-2-2004

 مجموعة من المتطرفين اليهود تقوم بتحطيم أعمدة رخامية أثرية بالقرب من
 المتحف السلمي داخل ساحة المسجد القصى، يعود تاريخها إلى العصور

السلمية الولى.

م9-2-2004

 صحيفة يديعوت أحرونوت: "تهديدات من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة
 بتفجير المسجد القصى مقابل ما يسمى "خطة شارون" للنسحاب أحادي الجانب

من غزة".

م9-2-2004

 الشرطة "السرائيلية" تفرض حصارا مشددا على القدس وتحرم الفلسطينيين من
صلة الجمعة في المسجد القصى.

م13-2-2004

  متر من الطريق المؤدي إلى باب المغاربة أحد100فجرا، انهيار جزء بمساحة 
 البواب الرئيسية للمسجد القصى، بسبب أعمال الحفريات التي تقوم بها السلطات

م15-2-2004



 "السرائيلية" وقيام السلطات "السرائيلية" بإزالة التربة المتساقطة وجزء من
الجدار دون مراعاة تضمنها لثار إسلمية.

 الشيخ رائد صلح من المعتقل: المتهم الول والخير عن النهيار في طريق باب
 المغاربة هو الحكومات "السرائيلية" التي كانت وما زالت تعطي شرعية كاملة

لمواصلة الحفريات تحت المسجد القصى، فيما مضى، وفي هذه اليام.

م17-2-2004

 تعرض حافلة تقل مصلين من عكا والمكر عائدين من المسجد القصى المبارك
 للعتداء من قبل عنصريين في جادة جولدا مئير في القدس، مما تسبب بتحطيم

زجاج الحافلة وإصابة عدد من المسافرين.

م21-2-2004

 بلدية القدس تطلب من الشرطة "السرائيلية" السماح لها بإدخال وفد خبراء
 "إسرائيلي" إلى داخل المسجد القصى المبارك بدعوى ما أسمته "فحوصات
 هندسية لمبنى المسجد القصى" في محاولة "إسرائيلية" متكررة للتدخل في

شئون المسجد القصى.

م23-2-2004

 القوات "السرائيلية" تقتحم المسجد القصى المبارك خلل صلة الجمعة، مما
 شخصا بينهم نساء، إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة.24يؤدي إلى إصابة 

م27-2-2004

 عممت الحركة السلمية ومؤسسة القصى بيانا حول اقتحام القوات
 "السرائيلية" المسجد القصى، واعتبرت القتحام محاولة من الذرع المنية

 "السرائيلية" وشرطة القدس افتعال مجزرة جديدة في باحات المسجد القصى
المبارك.

م29-2-2004

 منظمة "أمناء جبل الهيكل" المتطرفة تقدم التماسا إلى المحكمة العليا
 "السرائيلية" من أجل استصدار قرار يمنع أعمال ترميم تقوم بها دائرة الوقاف

السلمية في القدس – حسب ادعائها-.

م2-3-2004

 جمعية "آل هار همور" اليهودية تفتح دورات خاصة لتخريج معلمين لرشاد
 الزوار اليهود الذين تسمح لهم الشرطة "السرائيلية" باقتحام المسجد القصى

والتجول في باحاته وتعلن الجمعية أنها تسعى إلى إقامة "الهيكل" المزعوم قريبا.

م3-3-2004

  يهودي دخلوا إلى المسجد القصى منذ شهر4000وسائل العلم "السرائيلي": 
م.2003 عام 8

م3-3-2004

إصدار قرار من "أمناء الهيكل" لمنع الترميم. م3-3-2004
 مصادر صحفية فلسطينية تكشف شروع جمعية "العاد" الستيطانية في بناء

مجمع سياحي وتجاري في الساحة الخارجية لباب المغاربة.
م4-3-2004

 سلطة الحدائق "السرائيلية" تهدم جزءا من سور مقبرة الرحمة المحاذية للمسجد
 القصى والتي تحوي رفات قبور للصحابة الكرام والتابعين والعلماء المشهورين

من السلف الصالح.

م18-3-2004

 موشيه كتساب وعبر مقابلة صحفية يحرض على الشيخ رائد صلح لنه يرفع
شعار "القصى في خطر".

م19/3/2004

 قائد شركة القدس اللواء ميكي ليفي يصف الوضع في "الحرم القدسي" بـ
"البركان القابل للنفجار".

م25-3-2004

  من دخول المسجد القصى لداء45الشرطة "السرائيلية" تمنع من هم دون سن 
صلة الجمعة.

م26-3-2004



 مستوطنون يستولون على عمارتين في حي سلوان المحاذي للمسجد القصى
لتشديد الحصار وتهويد محيط "الحرم القدسي".

م31-3-2004

 "حزب تكوماه" ينظم مسيرة استفزازية حول أسوار المسجد القصى وأبوابه
تخللتها دعوات إلى إقامة "الهيكل الثالث" المزعوم.

م31-3-2004

 منعت المحكمة العليا "السرائيلية" غرشون سلمون، رئيس الجماعة اليهودية
 المتطرفة "أمناء جبل الهيكل"، من دخول "الحرم القدسي" مع أنصاره عشية أو

 خلل عيد الفصح العبري، وتبنت المحكمة بذلك موقف الشرطة "السرائيلية"
 الرافض للسماح لنصار الجماعات اليهودية المتطرفة التي تدعو إلى المس

بقدسية المكان، بل ونسفه من داخله، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر أمنية.

م1-4-2004

 رفع تقرير سري لشارون، رئيس الوزراء "السرائيلي"، يوصي بإغلق المصلي
المرواني أمام المصلين المسلمين في المسجد القصى المبارك.

م1-4-2004

  عاما45خلل ثلثة أسابيع متتالية الشرطة "السرائيلية" تمنع من هم دون الـ 
 من دخول المسجد القصى لداء صلة الجمعة وتحول مدينة القدس ومحيط

المسجد القصى إلى شبه ثكنة عسكرية.

م2/4/2004

 قوات الحتلل "السرائيلي" تقتحم المسجد القصى خلل صلة الجمعة، وتصيب
 آخرين.15 مصليا وتعتقل 45

م2/4/2004

 رجال مخابرات ومفكرون "إسرائيليون" يؤكدون في تقرير صحفي تصاعد وتيرة
 التهديدات بنسف المسجد القصى مقابل خطة شارون، مما يسمى النسحاب أحادي

الجانب من غزة.

م5/4/2004

 الشرطة "السرائيلية" ترفض السماح لمنظمة "الحرم والمعبد" بإقامة شعيرة
 "ذبح القرابين" بمناسبة عيد الفصح اليهودي، داخل المسجد القصى، مما حملهم

 إلى إقامة هذه الشعيرة على جبل الطور لمقابلته "الحرم القدسي" ،- حسب
زعمهم.

م8/4/2004

 دعت جماعة "أمناء الهيكل" إلى إقامة شعيرة داخل المسجد القصى ويطلقون
 عليها اسم "رش تراب مستجلب من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة" في

 أنحاء من المسجد القصى تعبيرا-حسب قولهم- على وحدة التراب "السرائيلي"،
 إل� أن الشرطة "السرائيلية" رفضت السماح لجماعة "أمناء الهيكل" بالقيام بهذه

 الشعيرة داخل المسجد القصى، واضطروا إلى تأديتها مقابل المسجد القصى في
أحد أحياء مدينة القدس القديمة.

م8/4/2004

 على مدار يومين : مستوطنون يقتحمون المسجد القصى ويؤدون شعائر دينية
مشبوهة دون رادع.

م8/4/2004

  من دخول المسجد القصى45الشرطة "السرائيلية" تمنع من هم دون سن الـ 
لداء صلة الجمعة.

م9/4/2004

 جماعات يهودية تنظم ما يسمى بـ� "مسيرة السوار" في محيط المسجد القصى
تخللها رفع شعارات عنصرية مسيئة للعرب والدين السلمي.

م26/4/2004

 الشرطة "السرائيلية" تحقق مع الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس والديار
الفلسطينية، حول فحوى خطبة الجمعة في المسجد القصى.

م16/5/2004

م19/5/2004  لحتلل القدس والقصى، سلطة الثار "السرائيلية" تستمر37في  الذكرى الـ 



 في تزييفها للحقائق وتحريضها على المسجد القصى، وتقول إن هناك خطر انهيار
وشيك للجدار الشرقي للمسجد القصى بسبب أعمال ترميم تقوم بها دائرة الوقاف.
 الشرطة "السرائيلية" تحو�ل محيط المسجد القصى إلى ثكنة عسكرية وتمنع من

 من أداء صلة الجمعة في المسجد القصى.45هم دون سن الـ 
م21/5/2004

 خطة "إسرائيلية" جديدة لتغيير ديمغرافية القدس، استكمال لسياسات تهويد
المدينة المقدسة.

م1/6/2004

 بلدية القدس تصدر أمر منع لعمال صيانة في المقبرة اليوسوفية الملصقة
لسوار القدس.

م2/6/2004

 مخطط حكومي "إسرائيلي" لقامة حي يهودي جديد قرب باب الساهرة داخل
أسوار مدينة القدس.

م3/6/2004

  من دخول45الشرطة "السرائيلية" تمنع، ولمرات متكررة، من هم دون سن الـ 
المسجد القصى لداء صلة فجر الجمعة في المسجد القصى.

م4/6/2004

 دائرة الوقاف السلمية تنذر بحدوث حريق داخل المسجد القصى بسبب منع
 المؤسسة "السرائيلية" إخراج مخلفات أعمال الزراعة والتنظيف من ساحات

المسجد القصى، رغم حرارة الطقس.

م8/6/2004

 السلطات "السرائيلية" تنقل سرا نقطة مراقبة شرطية وكاميرا إلى داخل
 "الحرم" القدسي، بمحاذاة المصلى المرواني ، بعدما كانت سابقا موجودة خارج

سور "الحرم".

م22/6/2004

 الشرطة "السرائيلية" تقتحم المسجد القصى وتمنع عمليات ترميم عادية في
المصلى المرواني.

م30/6/2004

 حم�لت مؤسسة القصى لعمار المقدسات السلمية المؤسسة "السرائيلية"
 وأذرعها المختلفة كامل المسؤولية لما قد يصيب المصلى المرواني والمسجد

 القصى من أذى أو خطر، جراء منعها المتواصل لعمال ترميم وصيانة ضرورية
 ولزمة في المسجد القصى المبارك وباحاته ومصلياته وجدرانه، وأبدت مؤسسة

 القصى تخوفها الشديد من احتمال وجود مخططات مبيتة تستهدف المسجد
القصى وبالذات المصلى المرواني. 

م30/6/2004

 حاولت الشرطة "السرائيلية" بالقوة منع إتمام عمليات الترميم وإصلح تقوم بها
 دائرة الوقاف في مدخل المصلى المرواني تهدف إلى وقف تدفق مياه المطار في

فصل الشتاء إلى داخل المصلى. 

م30/6/2004

أيدي مجهولة تحاول إحراق مسجد البراق داخل المسجد القصى. م4/7/2004
يهود متطرفون يقتحمون المسجد القصى ويعتدون على أحد حراسه. م6/7/2004

 رئيس المخابرات "السرائيلي" يحذر من تصعيد لليمين المتطرف ضد المسجد
القصى.

م6/7/2004

 قائد شرطة القدس "ميكي ليفي" يقتحم المصلى المرواني متخفيا، والشرطة
"السرائيلية" تجري قياسات مسحية مريبة داخل المسجد القصى.

م7/7/2004

  مستوطن يشاركون في مسيرة استفزازية حول أسوار المسجد القصى4000
وأبوابه، تتضمن تحريضا تلموديا على المسجد القصى.

م18/7/2004



 الشرطة "السرائيلية" تتعمد إدخال السواح والجانب واليهود إلى المسجد
القصى وهم بلباس فاضح وشبه عراة.

م19/7/2004

 أخبار عن عرائس يهودية تقتحم المسجد القصى وتؤدي طقوس دينية في يوم
زفافهن.

م20/7/2004

 وزير المن الداخلي "السرائيلي" " تساحي هنغبي" يصرح في مقابلة صحفية:
"خطر حقيقي يتهدد المسجد القصى من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة".

م24/7/2004

 نائب وزير المن الداخلي جدعون عزرا: "إن الخطر على "الحرم القدسي" كبير
فعل ويجب بأي ثمن أل يقع مثل هذا السيناريو".

م24/7/2004

 هآرتس: إمكانية إطلق طائرة مفخخة ـو انتحاري يهودي لتفجير المسجد القصى،
 واحتمالت بإمكانية اغتيال شخصية بارزة من رجالت الوقاف السلمية في

القدس.

م25/7/2004

 اجتمع آلف اليهود في ساحة البراق مساء� وأقاموا صلوات خاصة بما يسمونه
 التاسع من آب - حسب التقويم العبري - بانتظار قرار من الشرطة "السرائيلية"

السماح لهم باقتحام المسجد القصى.

م26/7/2004

 يهودا عتسون زعيم ما يسمى حركة "أمناء جبل هيكل" يدعو إلى هدم وإزالة
"الحرم القدسي".

م26/7/2004

 في ذكرى ما يسمى خراب "الهيكل"، جماعات يهودية تحاول اقتحام المسجد
القصى واللف منهم يجتمعون في ساحة البراق.

م27/7/2004

 قوات الشرطة "السرائيلية" تمنع أطفال المخيمات الصيفية من التكبير ورفع
شعارات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" داخل ساحات المسجد القصى.

م31/7/2004

 تساحي هنغبي مرة أخرى: " "الشرطة السرائيلية" تفتقر إلى القدرات
التكنولوجية اللزمة لحراسة "الحرم القدسي".

م1/8/2004

 وفاة أحد موظفي دائرة الوقاف داخل المسجد القصى بالنوبة القلبية بعد مشاهدة
 قوات الشرطة "السرائيلية" تعتدي على أحد المتطوعين من أم الفحم يساعد في

أعمال صيانة في المسجد القصى!!

م2/8/2004

 موظفون تابعون لسلطة البيئة والحدائق العامة "السرائيلية" يعيقون دفن أحد
الموات المقدسيين في مقبرة الرحمة المجاورة للمسجد القصى.

م2/8/2004

 جهاز المخابرات "السرائيلي" يقول: "ضباط متدينون في الجيش قد ينقلون
صواريخ "لو" لجهات يهودية متطرفة لنسف القصى".

م3/8/2004

 مستوطن يهودي يحاول اقتحام المسجد القصى خلل مهرجان طفل القصى
والمقدسات الثالث.

م7/8/2004

موشيه كتساف: "مهرجان صندوق طفل القصى" تحريض خطير. م8/8/2004
مسيرة "إسرائيلية" استفزازية في محيط المسجد القصى. م16/8/2004

 نظم عدد من أعضاء اليمين "السرائيلي" المتطرف والمستوطنين وطلب
 المدارس الدينية "السرائيلية" مسيرة استفزازية في البلدة القديمة وفي محيط

المسجد القصى المبارك ومقبرة باب الرحمة.

م16/8/2004

م19/8/2004 على مدار ثلثة أسابيع عرض مجسم جديد للهيكل الثالث المزعوم داخل أروقة



الكنيست "السرائيلي".
الكشف عن ملهى أمريكي يمول مخططات "إسرائيلية" تستهدف المسجد القصى. م19/8/2004

 قائد شرطة المنطقة الشمالية "بروفسكي" يفاخر باعتقال قادة "الحركة
 السلمية"- رهائن المسجد القصى الشيخ رائد صلح وإخوانه - ويعتبر ذلك

شهادة شرف وتقدير للشرطة وجهاز الشاباك.

م23/8/2004

 حملت تحريض إعلمية غير مسبوقة على دائرة الوقاف من قبل بعض الجماعات
اليهودية.

م2/9/2004

 المحكمة العليا تصدر أمرا� مؤقتا� يمنع إخراج "أتربة" من المسجد القصى، هي
عبارة عن مخلفات أعمال إعمار نفذت قبل سنوات.

م6/9/2004

 شركة يهودية تبيع "تراب مقدس" مستخرجا من الجدار الغربي "للحرم
القدسي".

م8/9/2004

 مناحيم فرومان راب "مستوطنة تكواع" يقيم حفل زواج لبنه داخل القصى تخلله
شرب للخمور والنبيذ.

م9/9/2004

 في سياق مخطط جديد للخارطة الهيكلية لمدينة القدس وفي خطة "إسرائيلية"
 جديدة لترحيل العرب وخاصة المسلمين منهم الذين يسكنون في البلدة القديمة،

 عرضت بلدية القدس "تعويضا" لكل من يبدي استعداده لخلء بيته، على أن توفر
له سكنا بديل� خارج حدود البلدة القديمة. 

م13/9/2004

 وزير الوقاف الردنية احمد هليل يعلن عن رغبة الردن تنفيذ مشروع بناء مئذنة
 خامسة للمسجد القصى، ويهودا عتسيون من زعماء ما يسمى منظمة "أمناء

جبل الهيكل" يصرح بأنهم سيمنعون بناء المئذنة بجثثهم.

م18/9/2004

  طالب يهودي باقتحام جماعي للمسجد القصى المبارك،400قام ما يزيد عن 
 وتجمعوا قبالة باب المغاربة برفقة مرشدين من المستوطنين اليهود، وحاولت

 مجموعة منهم أداء طقوس دينية مشبوهة، مما أدى إلى نشوب مشادات كلمية
بين المستوطنين وبين مندوبين عن دائرة الوقاف. 

م21/9/2004

 بحجة إمكانية حدوث انهيار في المصلى المرواني، رئيس الحكومة "السرائيلي"
 أريئيل شارون يعطي تعليمات مغل�فة لمنع دخول المصلين إلى المصلى المرواني

والمسجد القصى.

م26/9/2004

 بدأت المؤسسة "السرائيلية" وأذرعها المحلية بحملة إعلمية واسعة النطاق
 حول أخطار انهيار المصلى المرواني بسبب اكتظاظه بالمصلين خلل شهر رمضان

المبارك.

م26/9/2004

 القائم بأعمال وزير المن الداخلي "جدعون عزرا" يقول: "بأن "إسرائيل"
 ستحدد عدد المسموح لهم بالدخول إلى القصى إذا لم تحل إشكالية الترميمات في

المصلى المرواني".

م27/9/2004

 بحسب صحيفة هآرتس "السرائيلية" جمعية "بناة الهيكل"، وهي جمعية مقربة
 من حزب الليكود، تعرض مخططا� جديدا لبناء "الهيكل" المزعوم ويتلخص ببناء

 منصة / سقف واسع يبنى على أرض ساحة البراق، يرتكز على عشرة أعمدة
 مرتفعة كرمز للوصايا العشر، وفوق هذه المنصة العالية يبنى "الهيكل" الثالث
 "المزعوم"، ولكي يأخذ هذا "الهيكل" المذكور "قدسية" فإن معدي المخطط

م28/9/2004



 الجديد يقترحون حفر نفق يمتد من وسط المنصة المذكورة إلى داخل "الحرم
القدسي" قريبا من قبة الصخرة.

مصادر "إسرائيلية": "إسرائيل" ستغلق نصف المصلى المرواني. م1/10/2004
 إجراءات شرطية "إسرائيلية" في مدينة القدس ومحيط المسجد القصى،

 والشرطة "السرائيلية" تمنع من هم دون الربعين عاما من الوصول إلى البلدة
 القديمة في القدس وأداء صلة الجمعة، وبدت ساحات وباحات وأروقة المسجد

 المبارك شبه خالية بسبب الجراءات "السرائيلية" والتي تضمنت إطلق بالون
وطائرة مروحية في سماء "الحرم الشريف" لمراقبة المصلين.

م1/10/2004

 أعضاء من الجماعات اليهودية يستبيحون مدينة القدس، وينظمون مسيرات
 استفزازية صاخبة باتجاه حائط البراق، جنوب شرق "الحرم القدسي الشريف"،
 وفي شوارع القدس القديمة بمحاذاة أبواب المسجد القصى، وردد المستوطنون

 المتطرفون هتافات عنصرية، وقاموا بممارسات استفزازية، واعتداءات على
 المواطنين المقدسيين وممتلكاتهم في ظل حماية وحراسة غير مسبوقة من الشرطة

"السرائيلية".

م3/10/2004

 قام أفراد من المخابرات "السرائيلية" يلبسون الزي المدني باقتحام المصلى
 المرواني قبل صلة الظهر وحاول الشيخ محمد حسين – مدير وخطيب المسجد

 القصى – والعديد من المصلين المتواجدين في المكان منعهم من ذلك، إل� أن رجال
المخابرات أصروا على الدخول إلى المصلى المرواني وهذا ما حدث بالفعل.

م3/10/2004

 قائد شرطة القدس "إيلن فرانكو" وأفراد من المخابرات "السرائيلية" يقتحمون
المصلى المرواني وطائرة عسكرية تحل�ق فوق المسجد القصى.

م3/10/2004

م3/10/2004 ألفا ينتشرون في المسجد القصى.30
 المئات من أعضاء المجموعات اليهودية المتطرفة يشاركون بمسيرات استفزازية
 حول أسوار المسجد القصى، وهم يحملون لفتات تحمل صورة المسجد القصى

 وقد وضع عليها إشارة )×( وبجانبها صورة للهيكل الثالث المزعوم، في إشارات
 واضحة إلى الدعوة بهدم المسجد القصى المبارك وبناء "الهيكل" الثالث المزعوم

على حسابه.

م4/10/2004

مصادر "إسرائيلية" هناك اتفاق معين بإغلق جزء من المرواني. م12/10/2004
 مصادر صحفية "إسرائيلية" تتحدث عن خطة جديدة لعزل مدينة القدس ومنع

 المصلين المسلمين من الدخول إلى المسجد القصى المبارك، زاعمة أن دخولهم قد
يؤدي إلى انهيار المصلى المرواني.

م13/10/2004

  ألف50صحيفة معاريف: السلطات "السرائيلية" قررت نهائيا السماح فقط لـ
 مسلم بالدخول إلى القصى أيام الجمعة، ومصادر أمنية "إسرائيلية" وصفت أنها

رفيعة المستوى تصرح أن تحديد عدد المصلين سيطبق مهما تكون النتائج.

م13/10/2004

 عشية شهر رمضان المبارك وبعد اقتحام القائد العام للشرطة "السرائيلية"
 الفريق "موشيه كرداي " للمسجد القصى والمصلى المرواني، والطلع على
 الوضاع فيه يخرج بتصريح بأن "الحرم القدسي" آمن بالنسبة للمصلين، بعد

  الساعة الخيرة وذلك بأمر من الوقاف السلمية24إجراء عمليات صيانة في الـ 
وبالتعاون مع الردن وباستشارة خبراء في المجال العمراني.

م14/10/2004



 بعد إجراء مشاورات، رئيس الحكومة "السرائيلي" أريئيل شارون يتراجع عن
 تحديد عدد المصلين في القصى في يوم الجمعة الول من شهر رمضان بعد حملة

الترهيب والتخويف الواسعة من انهيار المصلى المرواني.

م14/10/2004

 حذر قائد الستخبارات العسكرية "السرائيلية" الجنرال "اهرون فركش"
 الحكومة "السرائيلية" خلل الجتماع السبوعي من احتمال قيام متطرفين يهود

 %"،70باعتداء على "الحرم القدسي" مقدرا احتمالت وقوع هذا العتداء ب 
 وأشار إلى أن الهجوم المحتمل يهدف إلى استفزاز الفلسطينيين والعرب

والمسلمين لتعطيل خطة النسحاب من قطاع غزة.

م31/10/2004

 رئيس الدولة "موشيه كتساب" يصرح أن� شعار "القصى في خطر" هو شعار
 فارغ من المضمون ول يمــت إلى الحقيقة بصلة، وأن كل من يدعي بأن القصى
 في خطر يفعل ذلك من منطلقات غريبة وأن هدفه الول والخير التحريض على

أمن "الدولة العبرية".

م1/11/2004

 الشرطة "السرائيلية" تعيق إدخال بعض سيارات إفطار الصائمين خلل شهر
رمضان إلى بعد المغرب.

م9/11/2004

 تقرير صحفي "إسرائيلي" يصف حال "الحرم القدسي" بالقنبلة الموقوتة دخلت
مرحلة العد التنازلي.

م26/11/2004

 في تصريح لـ نوعم ليفنات – شقيق ليمور ليفنات وزيرة التربية والتعليم- : "يجب
 إزالة "الحرم القدسي" من الوجود وتحقيق حلم الشعب "السرائيلي" ببناء

"الهيكل الثالث"".

م26/11/2004

 ثرية أمريكية من الحزب الجمهوري تدعو إلى بناء "الهيكل الثالث" بأسرع وقت،
 وت�دع�م الفكرة بالمال والوقت والعلقات السياسية، وتشارك في مؤتمر بهذا

الخصوص.

م10/12/2004

 أصوات دينية يهودية تزعم أن السبب المباشر وراء ما يصيب اليهود من نكبات
 وبالذات مسألة إخلء المستوطنين من غزة سببه بقاء "جبل الهيكل" المسجد

القصى - بيد المسلمين - "الغوييم ".

م12/12/2004

 صحيفة "يديعوت أحرونوت" "السرائيلية": بلدية القدس قررت هدم الجدار
 والطريق المؤدي إلى باب المغاربة بشكل كامل وبناء جسر جديد يتسنى من خلله

لليهود والشرطة "السرائيلية" الدخول واقتحام المسجد القصى.

م13/12/2004

  مليون شيكل لهدم جدار باب المغاربة وبناء5الحكومة السرائيلية ترصد مبلغ  
جسر بديل وتوكل التنفيذ لمكتب رئيس الحكومة مباشرة. 

م19/12/2004

 مجموعات يهودية تعقد مؤتمرا بعنوان "الصراع على الرض والعلقة مع
 "الهيكل"" في القدس للبحث في سبل بناء "الهيكل "المزعوم، يشارك فيه

 شخص منهم ثرية أمريكية من الحزب الجمهوري.1200

م21/12/2004

 مستوطن يهودي يقتحم المسجد القصى، يحتسي الخمر ويكسر الزجاجة داخل
ساحات المسجد القصى.

م28/12/2004

 صحيفة "هآرتس" "السرائيلية": جمهور وقطاع واسع في مناطق الضفة
 الغربية يتدارس فيما بينه خططا فورية التنفيذ ضد المسجد القصى بهدف وقف

خطة النسحاب من غزة.

م31/12/2004



 جهاز الشاباك "السرائيلي" يعر�ف بأن التهديد بنسف المسجد القصى وصل إلى
  حسب " مقياس ديختر " - رئيس جهاز المخابرات "السرائيلية" الحالي7درجة 

  مقياس ديختر6-  وهي درجة أعلى من درجة التهديد باغتيال رئيس الحكومة – 
.–

م31/12/2004

 في تقرير موسع لصحيفة "هآرتس" "السرائيلية"، أجهزة المن
 "السرائيلية"، تقول بان خطة تدمير القصى من قبل المتطرفين اليهود وصلت

إلى وضع التنفيذ.

م31/12/2004

م2005عام 
 المنظمة اليهودية "نساء من اجل الهيكل" تعمل على رفع مستوى الهتمام

 النسائي ببناء "الهيكل الثالث" المزعوم وتقوم بجمع الحلي والذهب لصياغة
أدوات معبد "الهيكل الثالث" المزعوم.

م5/1/2005

 موقع إنترنت جديد ينقل صلة اليهود في ساحة البراق ببث مباشر والصلة
بالمراسلة.

م10/1/2005

 صحيفة معاريف "السرائيلية": تصاعد تهديدات عناصر يهودية بالقيام بعملية
 استراتيجية وتخوف من هجوم جوي على "الحرم القدسي"، عن طريق طائرة

 موجهة محم�لة بالمواد المتفجرة أو عن طريق طائرة يقودها انتحاري يهودي يقوم
بتفجير المسجد القصى.

م14/2/2005

 الذاعة "السرائيلية" العامة تقول أن معلومات وصلت مؤخرا إلى جهازي
 الشاباك والشرطة "السرائيليين" تفيد بتزايد التهديدات بتنفيذ عناصر من اليمين
 المتطرف "السرائيلي" عمليات تفجير في "الحرم القدسي" بهدف عرقلة تنفيذ

خطة فك الرتباط.

م17/2/2005

 المتطرف يهودا عتصيون يرفع دعوى قضائية ضد الشيخ محمد حسين وخمسة
من موظفي الوقاف.

م18/2/2005

 الشرطة "السرائيلية" تعتقل الشيخ تيسير التميمي ومرافقين له على أحد أبواب
المسجد القصى وتقوم بالتحقيق معه.

م1/3/2005

 افتتاح مصلى يهودي جديد جنوبي حائط البراق لليهود المحافظين يكرس السيطرة
على المسجد القصى.

م3/3/2005

 "دافيد عبري" رئيس منظمة ريفافاه يصرح: انه يسعى من خلل منظمته توثيق
 العلقة الروحية مع "الحرم القدسي" – "جبل الهيكل" حسب قوله – بشكل عملي
 من خلل تأدية الشعائر التعبدية على ارض "الحرم القدسي" في الماكن المسموح

 بها حسب الفتوى اليهودية وان "الحرم القدسي" ملك للشعب اليهودي، وهو
المكان الكثر قدسية لليهود.

م6/3/2005

 مؤسسة القصى تكشف: عشرة آلف مستوطن يهودي يستعدون لقتحام المسجد
م.10/4/2005القصى والصلة فيه بتاريخ 

م7/3/2005

 مصادر "إسرائيلية": "يهود متطرفون اتخذوا قرارا "باحتلل" القصى وإحداث
اضطرابات دموية فيـه خلل النسحـاب مــن غزة.

م15/3/2005

 القناة الثانية للتلفزيون "السرائيلي" تنشر تقريرا عن اجتماع ع�قد في إحدى
 القاعات الملصقة للمسجد القصى في القدس القديمة، كشف عن خطة لعضاء

م16/3/2005



  منظمة يهودية لجتياح "واحتلل" المسجد القصى وإحكام السيطرة30نحو 
 "السرائيلية" عليه، من اجل نسف ما أطلق عليه "خطة النسحاب من قطاع

غزة".
 مشبوهون متطرفون يضعون صليبا على باب الصخرة، يسكبون الخمر الحمر

ويؤد�ون شعائر مستهجنة.
م24/3/2005

 أصيب سبعة مقدسيين بعد العتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين تدفقوا على
 البلدة القديمة في القدس بذريعة احتفالهم بعيد "المساخر" لدى اليهود وقاموا

بأعمال عربدة واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

م28/3/2005

 يهوديان "مخموران" يحاولن اقتحام القصى وبحوزة أحدهما "خنجر"،
وآخرون يعتدون على مقدسيين ورجال دين أرمن.

م28/3/2005

 جهات "إسرائيلية" تعلن عن غضبها من نحت كلمة "ال" على الجدار الشرقي
 للمسجد القصى، مدعية أن� مجهولين قاموا بنحت كلمة " ال " على الجدار

الشرقي في "الحرم القدسي".

م1/4/2005

 صحيفة "يديعوت احرونوت":  الجهزة المنية "السرائيلية" ناقشت في الشهر
 الخيرة تصورات مختلفة لمكانية المساس "بالحرم القدسي"، كاحتمال قيام

 المتطرفين بقصف "الحرم" بقذائف هاون من جهة جبل الزيتون، أو قيام طيار
 انتحاري بالهبوط بطائرة شراعية في "الحرم" وتفجير نفسه، أو زرع عبوات

 ناسفة على أحد مداخل "الحرم". كما نوقشت إمكانية إطلق النار على المصلين أو
 رشقهم بقنابل أو إرسال طائرات صغيرة مفخخة لتفجيرها فوق المساجد، كما لم

 تستبعد الشرطة قيام المتطرفين بإطلق النار على المصلين من أماكن تشرف على
"الحرم" ومداخله، ويسيطر عليها اليهود.

م2/4/2005

 مسؤول أمني "إسرائيلي" وصف بأنه رفيع المستوى يصرح بأن هناك احتمال
 لقيام مجموعات يهودية متطرفة، من جماعة كهانا أو الحركات الدينية المتزمتة

 بالعتداء على "الحرم القدسي" بهدف منع تنفيذ خطة النفصال، مما قد يؤدي إلى
 اندلع حرب شاملة ضد "إسرائيل"، ليس من جانب الفلسطينيين فحسب، وإنما

من جانب العالم السلمي كله".

م3/4/2005

 وزارة المن الداخلي والشرطة تقرر زرع مجسات إلكترونية لرصد التحركات حول
"الحرم القدسي" وداخل باحاته.

م4/4/2005

 أعضاء الجماعات اليهودية المتطرفة يواصلون جهودهم واستعداداتهم لقتحام
 م، وتوزيع المنشورات والعلنات بهذا10/4/2005المسجد القصى يوم 

الخصوص وتحث مؤيديها على المشاركة باقتحام القصى الحد القريب.

م4/4/2005

 منظمة "ريفافاه" تكث�ف نشاطها العلمي والميداني وتضع اللمسات الخيرة
 م، وتقوم بتوزيع عشرات العلنات10/4/2005لقتحام المسجد القصى يوم 

 الملونة الداعية إلى اقتحام المسجد القصى وتحديد أوقات السفر والقتحام، تحمل
 شروحا كاذبة ومزورة حول المسجد القصى وتشير إلى مكان "الهيكل الثالث"

المزعوم مكان قبة الصخرة المشرفة.

م6/4/2005

 عدد من "الربانيم" ينظمون "مسيرة السوار" حول أسوار وأبواب المسجد
 القصى، وهي المسيرة التي تحمل نوعا من الستفزاز لما تتضمن عادة من

شعارات معادية للمسجد القصى المبارك والعرب المسلمين.

م7/4/2005



 المستوطنون ينظمون ما يسمى "بالدعاء الخاص" في ساحات البراق - حائط
 المبكى حسب تسميتهم الباطلة والزائفة-، للتضامن ومنع خطة النسحاب الحادي

الجانب من غزة.

م7/4/2005

 مئات من اليهود المتطرفين يتجمعون في ساحة البراق، في  احتفالت راقصة
 وحركات بهلوانية، وينظمون بعدها ما يطلقون عليها "مسيرة السوار"

ويتجولون بمئاتهم حول أسوار المسجد القصى وبمحاذاة أبواب "الحرم القدسي".

م7/4/2005

الشرطة "السرائيلية" تمنع من هم دون سن الربعين من أداء صلة الفجر. م8/4/2005
 الشرطة "السرائيلية" تحول مدينة القدس ومحيط المسجد القصى إلى ثكنة
 عسكرية وتمنع من هم دون الربعين من دخول المسجد القصى لداء صلة

الجمعة.

م8/4/2005

 شارون يحمل مخططا لتقسيم المسجد القصى خلل زيارته إلى الوليات المتحدة
المريكية ولقائه الرئيس بوش.

م4/2005/ 10

 إجراءات "إسرائيلية" غير مسبوقة في القدس ومحيط المسجد القصى المبارك
 فقد زجت السلطات "السرائيلية" بثلثة آلف من أفراد شرطتها وقواتها الخاصة
 وأفراد ما يسمى بحرس الحدود وفرق الخيالة الشرطية، وأغلقت الشرطة مداخل
 ومخارج حي سلوان والثوري جنوب المسجد القصى، ودققت في بطاقات كل من

 توجه نحو المسجد القصى ومنعت دخول من هم دون سن الربعين من دخول
المسجد القصى، بحجة منع مجموعات يهودية اقتحام المسجد القصى. 

م4/2005/ 10

 ثلثون ألفا من مسلمي الداخل وأهل القدس يلب�ون نداء المسجد القصى ويرابطون
في ساحاته ويفشلون مخططات منظمة "ريفافاه" اقتحام المسجد القصى.

م4/2005/ 10

 الشرطة "السرائيلية" منعت آلف الشباب من هم دون الربعين من دخول
المسجد القصى أدت إلى تجمعهم ورباطهم أمام أبواب وأسوار المسجد القصى.

10 /4/2005

 خلل رباط آلف المسلمين في الطريق المؤدي إلى باب السباط يمر جيب بوليسي
 ويقوم بحركات استفزازية، ودون سابق إنذار أو مبرر يذكر، تقوم قوات الشرطة

 بمهاجمة الشباب العزل ويعتدون عليهم بالهراوات ومؤخرة البنادق وحوافر الخيل،
  شابا برضوض12وإلقاء القنابل الصوتية، وأدت هذه العتداءات إلى جرح نحو 

في أنحاء الجسم أو جروح في الوجه.

م4/2005/ 10

 بعد فشلها باقتحام المسجد القصى ووصول العشرات فقط إلى منطقة حائط البراق،
م.9/5/2004منظمة ريفافاه تعلن عن نيتها اقتحام المسجد القصى يوم 

م4/2005/ 10

 رئيس الدولة " موشيه كتساف " يدعو إلى تقسيم المسجد القصى بين اليهود
والمسلمين كما هو الحال في المسجد البراهيمي في الخليل.

م4/2005/ 10

 شركة "إسرائيلية" حكومية تباشر ببناء جسر جديد على أرض ساحة " البراق "
ومخطط لهدم طريق باب المغاربة والثار السلمية فيها.

م14/4/2005

 في تصريحات للمدعو دافيد عبري -رئيس منظمة ريفافاه- قال :" إننا نقوم مجددا
 بتنظيم اللف لدخول "الحرم القدسي"، هادفين إلى تخصيص مكان لنا للصلة

داخل "الحرم القدسي"".

م15/4/2005

 مجموعات يهودية وسياح أجانب يتجولون في ساحات المسجد القصى بلباس
 سافر وفاضح واختلط وتشابك أيدي الفتيان والفتيات والتقاط الصور الجماعية

م20/4/2005



دون مراعاة لحرمة المسجد القصى المبارك.
 اضطر أصحاب المحال التجارية العرب في سوق باب السلسلة المؤدي إلى المسجد

 القصى المبارك، والقريب من حائط البراق، لغلق محالهم التجارية، تجنبا
 لستمرار اعتداءات المستوطنين عليهم وعلى ممتلكاتهم، أمام أعين جنود أفراد

 الشرطة "السرائيلية"، خلل توجههم إلى حائط البراق، لحتفالهم بما يسمى عيد
الفصح العبري.

م24/4/2005

 اليهود المتطرفون المتواجدون في البؤر الستيطانية في منطقة سلوان يمارسون
 أعمال عربدة صاخبة، تخللها رفع شعارات تنادي بالموت للعرب، وإطلق

الشعارات العنصرية والحاقدة.

م24/4/2005

 الشرطة "السرائيلية" تغلق قرية سلوان وحي الثوري جنوب "الحرم الشريف"
 في مدينة القدس، أمام المقدسيين، وسمحت فقط لحافلت ومركبات المستوطنين

 واليهود المتطرفين "السرائيليين"، بالوصول إلى منطقة باب المغاربة، والتوجه
إلى حائط البراق.

م25/4/2005

 عشرة آلف من اليهود المتدينين توافدوا إلى ساحة البراق تحت غطاء إقامة
 طقوس دينية يهودية بمناسبة عيد الفصح العبري، وأقام هؤلء صلوات تقليدية
 يطلق عليها "بركة الكهنة"، وتوسط المتوافدين من المتدينين اليهود إلى ساحة

 البراق أفراد من حركة "أمناء جبل الهيكل"، وهم يحملون مجسما "للهيكل
 الثالث" المزعوم، وأدوات تستخدم في الطقوس الدينية اليهودية، وحاولوا اقتحام

المسجد القصى.

م26/4/2005

 مجموعة كبيرة من أفراد الشرطة "السرائيلية" بينهم ضباط اقتحموا المسجد
 القصى وقاموا بجولة في منطقة باب الغوانمة ومنطقة السور الشمالي والشمال

 الغربي للمسجد القصى، تهدف إلى تحديد الماكن التي سيتم فيها تركيب كاميرات
 مراقبة جديدة تطل وتراقب مجريات المور داخل المسجد القصى من قبل الشرطة
 "السرائيلية"، بالضافة إلى تحديد الماكن التي سيتم فيها تركيب سياج حديدي

في منطقة السور الشمالي والشمال الغربي من المسجد القصى.

م27/4/2005

أسبوع من القتحامات المتكررة للمسجد القصى من قبل اليهود. م28/4/2005
 الشرطة "السرائيلية" تعتقل المدعو "دافيد عبري" و"يسرائيل كوهن" من
 زعماء منظمة "ريفافاه" المتطرفة "تحسبا"من قيامهم بالعتداء على الغير،

 ومن ثم حققت معهم بشبهة التعرض إلى سلمة الجمهور بمحاذاة المسجد القصى
المبارك.

م28/4/2005

 منظمات يهودية بمبادرة منظمة "ريفافاه" تعقد مؤتمرا� توراتيا� في القدس لبحث
سبل تسريع بناء "الهيكل الثالث" المزعوم.

م28/4/2005

 50المئات من اليهود اقتحموا المسجد القصى المبارك بمجموعات تتألف من 
شخصا، المجموعة تلو الخرى.

م28/4/2005
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