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ورقة معلومات
أبرز محطات التهويد والصمود
في المسجد األقصى
عاما)
خالل (50
ً
مقدمة:
شكلت حادثة إحراق املصلى القبلي
للمسجد األقصى يف العام 1969

ً
مهما يف مسار معركة
مفصل
ً
الدفاع عن املسجد األقصى ومحايته
من املخططات الصهيونية ،ويف ذات
الوقت شكلت رأس حربة حملاوالت
التهويد املتكررة للمسجد األقصى،
فيما يلي استعراض ألبرز تلك
ً
متصاعدا
احملطات اليت شكلت مسا ًرا
من نقاط الصمود والتصدي يف سبيل
احلفاظ على هوية املسجد األقصى
اإلسالمية العربية ،كما سنع ّرج على
أهم حماوالت التهويد واالستهداف
الصهيوني للمسجد األقصى املبارك
خالل هذه الفرتة.

 4ورقة معلومات
أبرز محطات التهويد والصمود في المسجد األقصى
عاما)
خالل (50
ً

الهبات والثورات الشعبية التي شكل المسجد
عاما):
األقصى عنوانها الرئيسي (خالل 50
ً
1982/4/11

ً
شهيدا ،فيما قتل عدد من أفراد
63

تفجر هبة شعبية كافة مدن الضفة

اجليش وحرس احلدود الصهيوني ًقدر

الغربية وقطاع غزة والداخل احملتل،

عددهم بال .216

بعد تنفيذ اجلندي الصهيوني (هاري
غولدمان) جمزر ًة يف املسجد األقصى
املبارك ،استمرت اهلبة ألسبوعني
وسقط خالهلا العشرات من الشهداء.1
1996/9/25
اندالع هبة النفق اليت تسبب بها
افتتاح السلطات الصهيونية بافتتاح
نفق تهويدي أسفل املدرسة التنكزية،
غرب املسجد األقصى ،حيث استمرت
اهلبة ملدة يومني من املواجهات الدامية
اليت شارك فيها معظم شرائح الشعب
الفلسطيين مبا فيهم أفراد أجهزة

2000/9/28
بعد إقدام وزير الزراعة الصهيوني
آنذاك (أرئيل شارون) على اقتحام
املسجد األقصى ،تفجرت انتفاضة
األقصى ،وهي واحدة من أهم الثورات
واهلبات الفلسطينية املعاصرة ،وامتدت

األمن الفلسطينية ،واستشهد خالهلا

لغاية العام .3 2003

 1مؤسســة األقصــى إلعمــار المقدســات اإلســامية ،المســجد
األقصــى المبــارك اعتــداءات ومخاطــر ،2005 – 1967
القــدس ،2005 ،صفحــة .6

 2وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية – وفــاhttp://info. ،
. wafa.ps/ar_page.aspx?id=3482
 3وفا.http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3483 ،
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2017/7/14
بعد تنفيذ جمموعة فدائية لعملية
نوعية استهدفت قوات الشرطة
الصهيونية يف املسجد األقصى ،وإغالق
سلطات االحتالل الصهيوني لألقصى
ملدة يومني ،اندلعت هبة باب األسباط
2015/10/3
عقب تصاعد االستهداف الصهيوني
للمرابطات يف ساحات املسجد األقصى،
وقرار (الشاباك) الصهيوني حظر
تنظيم املرابطات ،تفجرت أحداث هبة
القدس الثالثة أو انتفاضة السكاكني،
واليت استمرت خالل عامي - 2015

 2017بوترية متفاوتة من عمليات
الطعن والدهس ،والعمليات الفردية،
واملواجهات يف بؤر املواجهة املختلفة يف
القدس والضفة الغربية.1
 1خالــد أبــو عرفــة ،المقاومــة الفلســطينية لالحتــال اإلســرائيلي
لبيــت المقــدس  ،2015 – 1987مركــز الزيتونــة لألبحــاث
واالستشــارات ،بيــروت ،2017 ،صفحــة .103

أو هبة البوابات ،واليت شكلت حمط ًة
هامة انتصر خالهلا الفعل الشعيب
اجلماهريي على اإلرادة الصهيونية
االستعمارية ،استمرت اهلبة ملدة 14

يوما ،حيث توجت اجلماهري انتصارها
ً

 6ورقة معلومات
أبرز محطات التهويد والصمود في المسجد األقصى
عاما)
خالل (50
ً

بصالتي املغرب والعشاء يف ذاك اليوم حينما مت فتح كافة بوابات املسجد األقصى
املبارك.1
2019/2/22
حاول االحتالل الصهيوني فرض واقع جديد يف املنطقة الشرقية للمسجد األقصى،
عاما يف شهر شباط
بوضع جنازير حديدية على بوابة مصلى الرمحة املغلق منذ ً 13
 ،2019واندلعت إثر ذلك هبة شعبية توجت يوم  2019/2/22بفتح املصلى ودخول
مشهد حياكي هبة باب األسباط ،وال تزال تداعيات اهلبة ليومنا هذا.2
األالف له يف
ٍ

 1أحمــد ســعد ،سيســيولوجيا المقاومــة والحــراك فــي فضــاءات مدينــة القــدس ال ُمســتع َمرة ،مركــز األبحــاث – منظمــة التحريــر الفلســطينية ،رام
ضــا :هشــام يعقــوب ،التقريــر الســنوي – حــال القــدس ( ،2017مؤسســة القــدس الدوليــة ،بيــروت،)2017 ،
هللا ،2018 ،صفحــة  ،32انظــر أي ً
صفحــة  ،128عيســى قواســمي ،انتصــار الغضــب ( ،2017/7كتــب يوثــق خاللــه الكاتــب مشــاهداته خــال هبــة بــاب األســباط) ،صفحــة .26
 2قســم األبحــاث والمعلومــات فــي مؤسســة القــدس الدوليــة ،هبــة بــاب الرحمــة أيــن تقــف؟ خيــارات الجماهيــر والدولــة األردنيــة ،بيــروت،2019 ،
صفحــة .11-9
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أهم النقاط المحورية في تهويد المسجد األقصى
عاما):
خالل (50
ً
1969/8/21

املسجد األقصى ،ويرتكب جمزر ًة راح

متطرف صهيوني ُيدعى (دينيس

ضحيتها عدد من الشهداء.2

روهان) يقدم على إحراق املصلى
القبلي من املسجد األقصى ،وسلطات
االحتالل الصهيوني تتواطأ مع
اجملرم.1

1990/11/8
قوات االحتالل الصهيوني ترتكب
جمزر ًة يف باحات املسجد األقصى،
وتقتل  17من املرابطني املدافعني عن
األقصى ،خالل حماولة مجاعة (أمناء
جبل املعبد) تنفيذ اقتحام للمسجد
األقصى

3

2000/9/27
أرئيل شارون يقتحم املسجد األقصى
واالحتالل الصهيوني يرتكب جمزرة
1982/4/11
جندي

صهيوني

األقصى الثالثة ،حيث شكلت تلك
يدعى

(هاري

غولدمان) يفتح النار على املصلني يف
 1غــازي الســعدي ،مــن ملفــات اإلرهــاب الصهيونــي فلــي
فلســطين ( – )2مجــازر وممارســات  ،1983 – 1936دار
الجليــل للنشــر ،ع ّمــان ،2016 ،صفحــة .289

احلادثة بداي ًة لعزل القدس واألقصى
 2أحمــد العلمــي ،أيــام داميــة فــي المســجد األقصــى ،دار الجليــل
للنشــر ومؤسســة البيــادر المقدســية ،ع ّمــان ،1983 ،ط،1
صفحــة .38 – 37
 3إبراهيــم شــعبان ،مجــزرة األقصــى ولجنــة زاميــر ،منشــورات
دائــرة شــؤون األرض المحتلــة فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية،
ع ّمــان ،1991 ٫الطبعــة الثانيــة ،صفحــة .189

 8ورقة معلومات
أبرز محطات التهويد والصمود في المسجد األقصى
عاما)
خالل (50
ً

عن امتدادهما العربي يف الضفة

حكما قطع ًيا حبظر احلركة اإلسالمية
ً

الغربية وقطاع غزة.1

يف الداخل احملتل ،وهي الرافد الرئيسي

2003/2/9
االحتالل الصهيوني تغلق مكتب جلنة
الرتاث يف مصلى باب الرمحة ،وتستولي
على املصلى.2
2015/9/10
االحتالل الصهيوني يعلن عن حظر
املرابطني واملرابطات بوصفهم
تنظيما،3
ً

للتواجد العربي اإلسالمي يف املسجد
األقصى ،وأسست العديد من اجلمعيات
املختصة بذلك مثل (عمارة األقصى)
و(نساء من أجل األقصى) ،وهلا العديد
من املشاريع مثل (مهرجان طفل
األقصى) و(مصاطب العلم) و(مهرجان
األقصى).4

يف حمول ٍة منها إلدانة واستهداف أي

2017/7/14

تواجد بشري مدافع عن املسجد األقصى.

االحتالل الصهيوني يغلق كافة أبواب

2015/11/17

املسجد األقصى ويشرع برتكيب بوابات

حكومة االحتالل الصهيوني تصدر
 1مــروان درويــش وأنــدرو ريفنــي ،االحتجــاج الشــعبي فــي
فلســطين – المســتقبل المجهــول للمقاومــة غيــر المســلحة،
بيــروت ،مؤسســة الدراســات الفلســطينية ،2018 ،صفحــة .89
( 2تقديــر موقــف) هبــة بــاب الرحمــة أيــن تقــف ؟  -خيــارات
الجماهيــر والدولــة األردنيــة ،قســم األبحــاث والمعلومــات فــي
مؤسســة القــدس الدوليــة ،بيــروت ،2019 ،صفحــة .5
 3المركــز الفلســطيني لإلعــام ،أخبــار فلســطين ،بعــد توصيــة
الشــاباك – (يعلــون) يعلــن حظــر تنظيــم المرابطيــن فــي المســجد
األقصــىhttps://bit.ly/2WN1SP0 ،2015/9/10 ،

إلكرتونية على مداخله.5
 4الحركــة اإلســامية أمــام تحــدي الحظــر – تقديــر
موقــف ،إدارة األبحــاث والمعلومــات فــي مؤسســة
القــدس الدوليــة ،2015/11/20 ،صفحــة ،6 – 2
http://www.alquds-online.org/userfiles/File/
.I n f o F i l e / 2 0 1 5 1 1 2 0 _ 7 2 0 2 2 . p d f

 5وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية – وفــا ،مركــز
المعلومــات الوطنــي الفلســطيني ،يوميــات إغــاق المســجد
األقصــى  ،2017اليــوم األول –  17تمــوز ،2017

http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=20090
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2019/2/18
شرطة االحتالل الصهيوني تركب
األقفال واجلنازير على أبواب مصلى
باب الرمحة ،ليكون منطل ًقا للتقسيم
املكاني للمسجد األقصى.1

أهـــم االعتـــداءات ومحـــاوالت التهويـــد التـــي
تعـــرض لهـــا المســـجد األقصـــى (50
عامـــا):2
ً
1981/8/13
مجاعة (أمناء جبل اهليكل) الصهيونية
تقتحم األقصى وترفع األعالم
الصهيونية داخله.
1982/2/24
زعيم مجاعة (أمناء جبل اهليكل)
طقوسا
يقتحم املسجد األقصى ويؤدي
ً
داخله.
 1الجزيرة https://www.aljazeera.net/news/alquds/18/2/2019/ ،2019/2/18 ،األقصى-باب-الرحمة-إغالق-االحتالل .
 2تــم توثيــق تلــك األحــداث مــن خــال تتبــع أرشــيف (مركــز المعلومــات الفلســطيني – وفــا ،مجلــة الســبيل ،مجلــة فلســطين

المســلمة ،مجلــة الســبيل ،مجلــة الهــدف ،المركــز الفلســطيني لإلعــام ،الجزي ـرة نــت ،أرشــيف يوميــات مؤسســة الد ارســات
الفلســطينية).

 10ورقة معلومات
أبرز محطات التهويد والصمود في المسجد األقصى
عاما)
خالل (50
ً

1983/5/13

1989/8/9

احملكمة الصهيونية العليا تسمح

السلطات الصهيونية تسمح للصهاينة

لليهود الصهاينة بإقامة الطقوس

املتطرفني بإقامة صلواتهم على أبواب

التلمودية يف ساحة باب املغاربة.

املسجد األقصى.
1996/2/27
جمموعة من (أمناء جبل اهليكل)
تقتحم األقصى حبراسة صهيونية.
1997/3/11
املستشار القضائي للحكومة الصهيونية

1984/4/23
االحتالل الصهيوني يوكل مهمة
السيطرة العسكرية على املسجد
األقصى بقوات حرس احلدود سيئة
السمعة.

يصدر قرا ًرا بالسماح للصهاينة بالصالة
يف األقصى ،حتت محاية الشرطة.
1999/7/21
احملكمة الصهيونية العليا تصدر قرا ًرا
بالسماح جلماعة (أمناء جبل املعبد)
باقتحام املسجد األقصى.
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1999/2/21

2007/2/6

أيهود أوملرت يصدر قرا ًرا مبنع مواصلة

سلطات االحتالل الصهيوني تشرع

ترميم املصلى املرواني.

بهدم طريق باب املغاربة وغرفتني من

2001/2/27

املسجد األقصى.

(الشاباك) يوصي بالسماح للصهاينة

2010/5/25

باقتحام األقصى.

شرطة االحتالل الصهيونية تسمح

2004/2/27
قوات االحتالل الصهيوني تقتحم

حلاخامات احلريديم بتنفيذ الطقوس
اليهودية كاملة يف األقصى.

األقصى خالل صالة اجلمعة وتطلق
النار على املصلني.
2004/4/26
مستوطنون صهاينة ينظمون (مسرية
األنوار) يف حميط املسجد األقصى.
2005/4/4
شرطة االحتالل الصهيوني تقدم خطة
لنصب الكامريات يف حميط وبوابات
املسجد األقصى.

2010/10/1
بلدية االحتالل الصهيوني تتخذ قرا ًرا
بتغيري ساحة املغاربة لتكون منطل ًقا
لعمليات االقتحام للمسجد األقصى.

 12ورقة معلومات
أبرز محطات التهويد والصمود في المسجد األقصى
عاما)
خالل (50
ً

2011/2/19

2013/3/15

قوات االحتالل الصهيونية تنصب

موشيه فيجلني أحد قيادات حزب

كامريات مراقبة بالقرب من باب

الليكود الصهيوني يقتحم املسجد

األسباط.

األقصى.

2011/3/21
قوات االحتالل الصهيوني تصور مواقع
مصاطب العلم وكافة العاملني ضمن
املشروع.
2011/6/1
 200مستوطن يقتحمون املسجد

2013/5/26

األقصى يف ذكرى احتالل شرقي

النائبة الصهيونية تسييب حوطبلي

القدس.

تقيم مراسم زواجها يف املسجد األقصى.

2012/5/17

2013/9/22

عدد من الصهاينة منهم وزير الزراعة

 400مستوطن يقتحمون األقصى

أوري أرئيل يقتحمون املسجد األقصى.

خالل عيد البوريم حبماية قوات
االحتالل الصهيونية.
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2014/2/20
قوات االحتالل الصهيونية تعتقل
مسؤول جلنة اإلعمار يف األقصى.
2014/2/25
اجتماع الكابينت الصهيوني ملناقشة
فرض االحتالل سيطرته على املسجد
األقصى وفرض التقسيم املكاني
والزماني عليه.
2014/5/8
مقرتحا
حزب العمل الصهيوني يقدم
ً
لتقسيم املسجد األقصى.
2014/6/1
 300مستوطن بقيادة موشيه فيجلني
يقتحمون األقصى.
2015/7/26
اقتحم أوري أرئيل حبراسة صهيونية
املسجد األقصى.

2016/6/5
يهودا غليك ينظم اقتحامات متتالية
للمسجد األقصى.
2017/10/8
طواقم سلطة اآلثار الصهيونية تقتحم
األقصى.
2018/7/3
سلطات االحتالل الصهيوني تسمح
ألعضاء الكنيست باقتحام األقصى.
2018/7/27
قوات االحتالل الصهيوني تغلق
األقصى من ًعا لالحتفال بنصر هبة باب
األسباط.

 14ورقة معلومات
أبرز محطات التهويد والصمود في المسجد األقصى
عاما)
خالل (50
ً

أبرز نقاط القوة ومحطات صد العدوان الصهيوني
عاما):
على المسجد األقصى ( 50
ً
1979/7/14

2003/7/22

مجاعة (غورشون سوملون) الصهيونية

حراس املسجد األقصى يفشلون

حتاول اقتحام املسجد األقصى،

حماوالت صهيونية القتحام األقصى.

واملواطنون يتصدون هلا ومينعونها من
ذلك.
1981/5/7
املرابطون مينعون مئات الصهاينة من

2006/8/3
املرابطون يف املسجد األقصى حيبطون
حماولة صهيونية القتحام األقصى يف
ما يسمى ب(ذكرى خراب املعبد).

حماولة اقتحام األقصى.
1984/1/26
حراس املسجد األقصى يفشلون
حماولة صهيونية للهجوم على املسجد
األقصى بالقنابل اليدوية.
2001/1/30
املؤمتر القومي اإلسالمي ،يعلن عن
عقد مؤمتر القدس ،الذي تشكلت
مبوجبه مؤسسة القدس الدولية.

2007/4/2
التواجد البشري الكثيف من املقدسيني
وفلسطينيي الداخل يفشل حماولة
اقتحام صهيونية لتقديم قرابني عيد
الفصح.
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2009/4/27

2016/6/1

حراس املسجد األقصى ميعنون
مستوطن صهيوني متنكر من اقتحام

املرابطون

األقصى.

حيبطون

االقتحامات

الصهيونية للمسجد األقصى.
2017/7/14

2009/9/26

جمموعة فدائية من عائلة جبارين تنفذ

مواجهات عنيفة بني املرابطني وقوات

عملية بطولية تستهدف قوات الشرطة

االحتالل ومجاعات املعبد ،وإفشال

الصهيونية اخلاصة يف املسجد األقصى.

حماولتهم القتحام األقصى.
2011/6/1
مجعية عمارة املسجد األقصى تطلق
برنامج مصاطب العلم ،الذي نتج عنه
الح ًقا تشكل ظاهرة مرابطات املسجد

األقصى.

 16ورقة معلومات
أبرز محطات التهويد والصمود في المسجد األقصى
عاما)
خالل (50
ً

والتزال خطوط املواجهة مفتوحة بني
مرابطي املسجد األقصى وكافة املستويات
السياسية وسلطات االحتالل الصهيوني،
حيث ال تزال احملاوالت مستمرة لالستيالء
على مصلى باب الرمحة من جديد،
وتقويض إجنازات هبة الرمحة ،وال يزال
االحتالل يراوح بني خمططات التقسيم
الزماني واملكاني للمسجد األقصى ،وال تزال
اجلماهري املقدسية ومن دعمها يف رباطها
وصمودها ملنع تقدم املخططات الصهيونية
املستهدفة للمسجد األقصى.
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