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كان شهر تشرين أول يف العام 1990

من أكثر الشهور التهاباً يف فلسطني،

والقدس ،منذ اندالع االنتفاضة
الفلسطينية األوىل ،يف العام ،1987
فحرب اخلليج الثانية مل خيبأ أوارها،
ومدى التفاعل العربي معها وصل

شعار حركة أمناء جبل املعبد

بصدى تداعياته لفلسطني احملتلة ،بعد تهديدات الرئيس العراقي السابق ،صدام حسني،
تص ّعد من تهديداتها
بقصف االحتالل الصهيوني بصواريخ سكود ،ومجاعات املعبد الصهيونية ّ
للمسجد األقصى املبارك ،حيث بدأت تلك اجلماعات بالدعوة إلدخال حجر األساس لبناء
(املعبد املزعوم) إىل املسجد األقصى املبارك ،فيما يسمى بذكرى خراب املعبد ،منذ بداية شهر
تشرين الثاني  ،1990ويف ذات الوقت بدأت الفعاليات الشعبية يف القدس ،وعموم فلسطني
احملتلة تدعو للرباط املكثف ،وشد الرحال إىل املسجد األقصى ،يوم  ،1990/10/8املوعد الذي
أعلنت حركة (أمناء جبل املعبد) عنه إلدخال حجر األساس لبناء املعبد املزعوم ،ويف خطبة
اجلمعة اليت سبقت هذا اليوم ،يف  ،1990/10/4دعا خطباء املنابر يف معظم مدن فلسطني
للرباط يف املسجد األقصى ،يوم .1990/10/8

ما قبل المجزرة
بدأت قوافل املرابطني تتوافد إىل املسجد األقصى املبارك ،مع ساعات الفجر األوىل ،بلغ عدد

املرابطني بعد صالة الفجر ،حوالي  ،500وحبلول الساعة الثامنة صباحاً شكل املرابطون يف

األقصى جداراً بشرياً وسداً مينع أي اقتحام صهيوني متوقع ،وبعد ّ
أن فشل االقتحام الصهيوني

لألقصى يف متام الساعة الثامنة صباحاً ،دعا املشايخ والقادة الشعبيون املرابطني ملواصلة
الرباط يف األقصى ،واالبتعاد عن باب املغاربة ،حيث يتواجد اآلالف من عناصر قوات حرس
احلدود الصهيونية ،ومت إدخال كافة النساء إىل قبة الصخرة وصحنها ،فيما بقي الرجال يف

ﻣﺆﺳﺴـﺔ الﻘﺪس الﺪولﻴﺔ

منطقة املصلى القبلي ،ومت تشكيل
سالسل بشرية من الشباب ملنع
وصول املتواجدين يف األقصى ،إىل
باب املغاربة ،وتوجه عد ٌد من املشايخ
للتفاهم مع (شلومو قتابي) مسؤول
قوة حرس احلدود الصهيونية،
يف املنطقة ،اليهودي ذو األصول
اليمنية ،جاء الرد منه� � :ن اليوم
ال �زح ،إذ ألقيت احلجارة سنغرق
املنطقة بالدم�.

اللحظات األوىل جملزرة األقصى الثانية

المجزرة
بدأت مجاعات املعبد الصهيونية
حتاول اقتحام املسجد األقصـى

منذ الساعة الثامنة صباحاً ،يوم
 ،1990/10/8ولكن قوات حرس
احلدود منعتهم ،و�حت هلم
بأداء الطقوس اليهودية يف احلائط
الغربي للمسجد األقصى (حائط

ضرب النساء املرابطات يف صحن قبة الصخرة بالغاز املسيل للدموع

الرباق) ،ولغاية الساعة احلادية
عشرة مل تكن هناك أي بوادر لوقوع مواجهة يف األقصى ،إال ّ
أن ما فجر املواجهة قيام طائرة
مروحية صهيونية بضرب النساء املرابطات يف قبة الصخرة بالغاز املسيل للدموع ،ومع

صيحات (اهلل أكرب) الصادرة من النساء ،توجه عد ٌد من الشباب لباب املغاربة إلغالقه ،منعاً
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إسعاف جرحى جمزرة األقصى الثانية

ألي اقتحام متوقع من قوات االحتالل
الصهيوني ،فبدأت قوات حرس احلدود
بإطالق الرصاص احلي يف كامل
املنطقة اجلنوبية الغربية لألقصى،
وا�ه عد ٌد من املرابطني لنقاط إطالق
النار حملاولة إسكاتها بإلقاء احلجارة،
ومتكنوا من إخراج كافة أفراد قوات
االحتالل من حميط املسجد األقصى،

املرابطات يف األقصى يوم اجملزرة

لتبدأ قوات شرطة االحتالل ،وحرس
احلدود الصهيونية ،من على سط� مبنى احملكمة ،وما حوله بإطالق الرصاص احلي ،وملدة
ساعة ،امتدت من الساعة  11ظهراً ولغاية الساعة  12ظهراً ،على كل من تواجد يف األقصى،

ﻣﺆﺳﺴـﺔ الﻘﺪس الﺪولﻴﺔ

ومتخضت اجملزرة األليمة عن استشهاد  32فلسطينياً ،وما يقارب ال 1000إصابة يف صفوف
أبناء الشعب الفلسطيين.

تﺪاعيات المجزرة
ما ّ
أن تناهت أخبار اجملزرة إىل مسامع أبناء الشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية ،وقطاع
غزة ،وكافة أرجاء فلسطني ،حتى ساد الغليان يف األر� احملتلة ،وكانت مدينة جباليا،
أوىل نقاط االشتباك بني الشباب الفلسطيين وقوات االحتالل ،يف نفس يوم اجملزرة ،وارتقى
مواجهات اندلعت بني الشباب الفلسطيين
خالل املواجهات  2من أبناء الشعب الفلسطيين ،يف
ٍ
وقوات االحتالل الصهيوني يف املدينة ،وأغلقت قوات االحتالل املسجد األقصى ،ملدة يومني،
وكذلك أحياء شعفاط وجبل املكرب.

ردود الفعل الفلﺴﻄيﻨية على المجزرة
بدأ الغليان يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،بل وحتى يف الداخل احملتل ،فمنذ اللحظات األوىل
من انقضاء اجملزرة تفجرت نقاط املواجهة واالشتباك يف فلسطني احملتلة ،وعم اإلضراب
معظم واحلداد املدن والقرى والبلدات الفلسطينية ،ومن أبرز تلك الردود اليت تنوعت يف
نوعها ،وحجمها:

:1990/10/9 .1

بيان (نداء جمزرة األقصى) :والذي أصدرته القيادة املوحدة

لالنتفاضة الفلسطينية ،واليت كانت تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية،
وحركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني ،والذي دعا الستهداف جنود ومستوطين
االحتالل يف فلسطني وتصفيتهم ،وخرق حظر التجوال ،والتصدي ألي حماولة
صهيونية إلعالن أي منطقة فلسطينية منطق ًة عسكرية مغلقة.

5

 6أبرز الردود الشعبية على مجزرة األقصى الثانية

:1990/10/21 .2

عملية

األسري احملرر عامر أبو سرحان ،يف
حي البقعة يف القدس ،واليت قتل
خالهلا صهيونيني ،وجرح  ،4نفذ
عامر أبو سرحان العملية بعد أن
اعتزل يف بيته يف العبيدية ،شرق
القدس منذ يوم اجملزرة ،وقام
سكني برأسني ،مستفيداً
بإعداد
ٍ
من معدات احلدادة املوجودة يف

عامر أبو سرحان مفجر حرب السكاكني بعد جمزرة األقصى

بيته ،ومتيمناً بسيف اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه ،استعملها يف تنفيذ

العملية الفدائية ،وقد أمضى عامر أبو سرحان  21عاماً يف سجون االحتالل قبل أن
خيرج يف صفقة وفاء األحرار ،يف العام  ،2011ويتم إبعاده إىل قطاع غزة.

:1990/10/30 .3

االهليئة اإلسالمية العليا

يف القدس تصدر بياناً حول جمزرة األقصى،
استند إىل إفادات شهود العيان واملصابني يف
اجملزرة ،وزيارة مقرات صحف النهار ،والشعب،
والفجر ،والقدس ،ومعاينة املسجد األقصى
املبارك بعد اجملزرةَ ،
وخ ُلص التقرير إىل ّ
أن جمزرة
املسجد األقصى ،يف  ،1990/10/8كان عم ً
ال

مبيتاً من قيادة حرس احلدود وشرطة االحتالل،
ّ
وأن االحتالل تعمد إعاقة عملية إخالء اجلرحى
إمعاناً منه يف اإلجرام.

الشهيد حممد كريم خالد

مؤسسـة القدس الدولية

:1991/10/29 .4

نفذت حركة

اجلهاد اإلسالمي ،انطالقاً من لبنان،
عام على اجملزرة ،عملي ًة
وبعد مرور ٍ
حتت عنوان (شهداء القدس) ،اليت
استشهد فيها :حممد كريم خالد ،من
خميم نهر البارد ،ووليد حسني محدي،
من ذات املخيم ،بالقرب من احلدود
اللبنانية مع فلسطني احملتلة بالقرب
من مستوطنة الزراعة (زرعيت) ،حيث
استهدفت جمموعة فدائية مواقع

الشهيد وليد حسني محدي

ومين العدو الصهيوني خالهلا بالعديد من اإلصابات ،وال
جيش االحتالل و آلياتهُ ،
يزال جثمانا الشهيدين يف مقابر األرقام لغاية يومنا هذا.

ردود الفعل العربية واإلسالمية على مجزرة األقصى
 4 :1990/11/5 .1من أفراد قوات األمن العام األردني ،وهم :خالد أبو غليون ،وأمني
الصنع ،ونايف الكعابنة ،وإبراهيم غنيم ،وأمني الصانع ،ينفذون عملي ًة فدائي ًة ،بعد أن

قطعوا نهر األردن ،من املنطقة الواقعة غرب بلدة وخميم الكرامة ،يف الشونة اجلنوبية،

ووصلوا إىل بلدة العوجة ،مشال أرحيا ،وعلى بعد  3كم من العوجة ،اشتبكت اجملموعة
الفدائية مع دورية عسكرية صهيونية ،ومع تعزيزات عسكرية قدمت لنجدتها ،ملدة 4

ساعاتُ ،قتل يف العملية عد ٌد من جنود االحتالل يف العملية ،من بينهم ضابط ،وجرح

عد ٌد آخر ،فيما استشهد نايف الكعابنة ،وأسر رفاقه ،وأمضوا يف سجون االحتالل 21

اتفاق بني احلكومة األردنية واالحتالل الصهيوني ،يف
عاماً قبل اإلفراج عنهم بعد
ٍ

العام  ،2008وال يزال جثمان الشهيد نايف الكعابنة يف مقابر األرقام لغاية اليوم.
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:1990/11/13 .2

األسري األردني

عندئذ
احملرر سلطان العجلوني ،كان
ٍ
يف الـ  16من عمره ،ينفذ عملي ًة فدائي ًة،
بعد أن عرب نهر األردن ،وتسلل إىل
معسكر صهيوني حدودي ،واشتبك مع
قوات االحتالل الصهيوني وقتل الضابط
الصهيوني (بنحاس ليفي)  ،شقيق قائد
لواء شرطة القدس ،لدى االحتالل،

سلطان العجلوني وخالد أبو غليون ورفاقه

(ميكي ليفي) ،وقد أمضى سلطان العجلوني  18عاماً يف سجون االحتالل ،قبل أن

اتفاق بني احلكومة األردنية ،واالحتالل الصهيوني.
خيرج يف العام  ،2008يف
ٍ
 :1990/11/26 .3اجلندي املصري
أمين حممد حسن ينفذ عملي ًة فدائي ًة
على احلدود املصرية مع فلسطني
احملتلة ،ويقتل  21جندياً صهيونياً،

وجيرح  20خرين ،وقد احلكم عليه يف
مصر بالسجن ملدة  10سنوات ،ومت
اإلفراج عنه يف العام .2000
اجلندي املصري أمين حممد خالل حماكمته يف مصر

مؤسسـة القدس الدولية

خاتمة
وقت
أكدّت أحداث جمزرة األقصى وما بعدها على مركزية املسجد األقصى املبارك ،يف ٍ

ٌ
أحداث عظمى ،جعلت من االهتمام بالقضية الفلسطينية
كانت تعصف فيه باملنطقة العربية

أمراً ثانوياً ،لتأتي جمزرة األقصى وتعيد االهتمام بالقضية الفلسطينية ،وقضية القدس
إىل الصدارة ،فتشكلت يف العامل العربية واإلسالمية حال ٌة شعبي ٌة متضامنة ألبعد حد مع
قضية القدس ،وعلى الصعيد الفلسطيين تصاعدت فعاليات االنتفاضة ،فزادت حدة العمليات
الفدائية ،بعد تاريخ  ،1990/10/9وبدأت العمليات املسلحة ،وعمليات الطعن بالسكاكني
تتصاعد ،وتشكلت اللجان الشعبية الداعمة لالنتفاضة يف خمتلف املخيمات الفلسطينية يف
الشتات ،وأسست تلك األحداث وما بعدها ملعادلة الردع اجلماهريي يف األقصى ،واليت كانت
حاضر ًة يف اهلبات الشعبية الالحقة واالنتفاضات الشعبية ،يف هبة النفق ،وانتفاضيت القدس
واألقصى ،وهبيت باب الرمحة وباب األسباط.

المصادر:
جمزرة األقصى – رسالة األراضي احملتلة ( ،1967تقرير أعدته مؤسسة احلق والقانون يف
رام اهلل) ،جملة الدراسات الفلسطينية ،جملد  ،1عدد  ،4خريف  ،1990ص .288
اهليئة اإلسالمية العليا يف القدس تصدر بياناً يدين اجملزرة اليت ارتكبتها القوات اإلسرائيلية
ضد الفلسطينيني يف املسجد األقصى ،مؤكدة بالوقائع أن اجملزرة كان خمططاً هلا،
 ،1990/10/9حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
موسوعة شهداء فلسطني – اجلزء األول ( ، )2001 – 1985مؤسسة مهجة القدس ،غزة
– فلسطني ،ط  ،2019 ،1ص .177 – 175
املصري اجملهول (وثائقي من ّ
جزئي) ،إعداد وحبث خضر املشايخ ،إنتاج قناة اجلزيرة.2005 ،
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أرشيف موقع اجلزيرة نت.
أرشيف صحيفة القدس العربي .2008 - 2007
حوار موقع فلسطني اآلن مع عامر أبو سرحان،2015/9/25 ،
https//:paltimesps.ps/p/109498

روضة فرخ اهلدهد ،سر سكني عامر (جمزرة املسجد األقصى وعامر أبو سرحان) ،حكايات
بطولية لألطفال – من قصص االنتفاضة يف قرية العبيدية ،دار كنده للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.1991 ،
ّ

