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دعوى لب يتكذ مجزرة المسجد اإلبراهيمي في الخليل

 األمريكية "اإلبراهيمية"

 اد: آية محمد يوسفإعد ملف

 هـ2440رجب  21م الموافق 3-3-0202

 

 
 

إحدى كبرى ب ونقيمأمريكيو األصل ية نيامصليا نفذه صه 03عمل إرهابي قتل فيه قرابة المذبحة 
، تتويجا م4991مدينة الفلسطينية عام الداخل المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل  في اتمستوطنال

، خاصة في القدس فلسطينأهم األماكن المقدسة في لسياسة دولة االحتالل "إسرائيل" الرامية إلى تهويد 
 .والخليل

 تتبناهاالتي هذا العام، تنتشر دعوى "اإلبراهيمية" المسجد اإلبراهيمي لمذبحة  72بالتزامن مع الذكرى 
يشترك إبراهيم" "دم وتقوم على أساس أن  ،ية العالميةبابو وال الواليات المتحدة األمريكية ة فيأوساط حاكم

مكرم في الديانات التوحيدية الثالث: اإلسالم والنصرانية واليهودية، النبي  اهذأن و فيه العرب واليهود، 
بغيا مصطنع الكيان الصهيوني العلى قيام عالقات طبيعية بين يشجع ذا األصل المشترك ومن ثم فإن ه

استعادة أحداث البحث في هذا يسهم المعادي للعرب واإلسالم وبين الدول العربية. و و أرض فلسطين في 
الذي حمل -المسجد هذا ر األمة بما شهده ليذك  ودراستها مذبحة المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل 

المضللة هذه الدعايات مثل كذب  يؤكدال يزال مستمرا و من عدوان  -عليه السالم –اسم نبي اهلل إبراهيم 
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سواء في القدس أو التعايش الديني والمذهبي المطلوب للحقيقة. إذ ليست هناك إمكانية لقيام  ومجافاتها
استمرار الدعم للمشروع الصهيوني الغربي الذي في ظل في ظل استمرار الهيمنة األمريكية و في فلسطين 

 . 4911منذ عام العربية اإلسالمية أقام دولة إسرائيل في المنطقة 

 

 الخليلمدينة نبذة تاريخية عن 
 

  وهو تاريخية أصولها كنعانية كباقي مدن فلسطين، اسمها الكنعاني حبرونالخليل مدينة مدينة ،
 .Hebronالذي وصل إلى الالتينية، فعرفت المدينة باإلنجليزية باسم 

  بيت لحممدينة مدينة القدس يفصلهما  من جنوبإلى الكم  33على بعد حوالي مدينة الخليل تقع .
 32درجة و 32عرض الدائرة على شرقا، و دقائق  6درجة و 33 طولالخط على  وموقعها الفلكي

 .2االدقيقة شم
  لنهر األردن جنوبي مما بات يعرف بالضفة الغربيةالجزء الوقضاؤها الخليل مدينة تشكل West 

Bank.  وتعتبر الضفة الغربية وقطاع غزةGaza Strip م األجزاء 4992ن احتلتا عام االلت
عام  Israelقيمت عليها دولة إسرائيل منذ أاالنتدابية  Palestineالباقية من أرض فلسطين 

 ا "أراض فلسطينية محتلة".مم، ويطلق عليه4911
  في الشرق الغربية مركزا مهما على طريق المواصالت بين الضفة  ؤهاوقضاالخليل تحتل مدينة

نظرا لقربها نسبيا من مراكز  ،وبين شمال فلسطين وجنوبها بصفة عامة، في الغرب وقطاع غزة
حركة التجارة بين مدينة في تاريخيا كما لعبت دورا  اللواء الجنوبي لفلسطين في بئر السبع وغزة.

 الكرك في األردن شرقا وبين غزة ثم مصر غربا.
 وتكثر فيها أشجار  بطبيعة جبلية تتميز أرض المدينة والبلدات والقرى التابعة لها في قضاء الخليل

 الزيتون كما في سائر جبال فلسطين وسهلها.
 

                                                           

)رسالة ماجيستير(،  Hو H2 شاللدة، هناد كامل يوسف: التحوالت العمرانية في مدينة الخليل: دراسة مقارنة بين منطقتي  2
 .40جامعة بيرزيت، ص 
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 فحملت اسمه، إبراهيم عليه السالم بعدما هاجر من العراق إلى منطقة الشام، مدينة الخليل استقر ب
، ويعتقد أنه دفن هو وابنه إسحاق ثم يعقوب فيهاالذين عاشوا وبارك اهلل في ذريته من ابنه إسحاق 

 .قبورهم بها مشهورةكما يعتقد أن يوسف عليه السالم نقل إليها، و ، فيهاوزوجاتهم 
 قبل الفتح اإلسالمي، قبيلة لخم التي حصل أحد  لخليلاأرض  من القبائل العربية التي سكنت

فيها. وهذا على وقف من الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،0منتسبيها من بني الدار، وهو تميم الداري
 ينفق منه حتى اآلن على مضيفة شهيرة ال تزال قائمة في المدينة قرب المسجد اإليراهيميالوقف 

 .ار مجاناو تقديم الطعام للز ل
  ذكربعد الفتح اإلسالمي، أصبحت المدينة تعرف باسم "مسجد إبراهيم عليه السالم"، كما 

وفي العهد األموي، الذي شهد حركة عمران شاملة في الشام،  .3والممالك االصطخري في المسالك 
 كما سيأتي.تم تجديد بناء المسجد األقصى في القدس، وتجديد بناء المسجد اإلبراهيمي في الخليل، 

 أطلقوا عليها اسم "قلعة م2211في  الفرنجة في الحروب الصليبيةبيد  مدينة الخليل بعد سقوط ،
  .4 القديس أبراهام"

                                                           
 300عثامنة، خليل: فلسطين في خمسة قرون، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص   0
 .22ص  ،قصة مدينة الخليل، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، محمد:عبد الرحمن  3
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  .وأسسوا (نيابة بيت المقدس اإلدارية)وأنشأ المماليك بعد التحرير، عمرها األيوبيون والمماليك ،
وبنيت بركة السلطان  ."نظارة الحرمين"ي القدس والخليل عرف باسم سجدمنصبا خاصا للعناية بم

  .في مدينة الخليل تم ترتيب السماطكما 
  ن والمداومة على المضيفة /السماط اإلبراهيمي العثمانيون االهتمام بالمدينةالسالطين صل او ، وا 

 . 3 الوقفالقائمين على  ضبع إهمالكانت قد مرت بالمدينة فترات اضمحالل بسبب 

 
 

  الحلفاء منطقة الشام، وسقطت  جيوش سنوات، احتلت 4إثر الحرب العالمية األولى والتي استمرت
 .2121أرض فلسطين بيد البريطانيين منذ عام 

                                                                                                                                                                                         
 .22عبد الرحمن، ص   4
-233تاريخ القدس والخليل عليه السالم، ص ص  :هـ(2241بن محمد بن شرف الدين )ت  محمدالدين  شمسالخليلي،   3

233. 
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  الحركة االحتالل البريطاني الذي دعم شارك أبناء الخليل بقوة في الثورات الفلسطينية ضد
، اثنان منهم الثورة بعدها ثالثة من قادةالمحتلون التي أعدم و  ،م2101مثل ثورة البراق  ،الصهيونية
  .6عطا أحمد الزير ومحمد خليل جمجوم الخليلمن مدينة 

 أعلننهاية االحتالل البريطانيقرب  سنوات، ومع 6والتي استمرت الحرب العالمية الثانية،  إثر ، 
بعد توصية من الجمعية العامة لألمم ، 2141عام على جزء من أرض فلسطين  "إسرائيل"دولة قيام 

 .ودخلت جيوش عربية لحماية أهل فلسطينالمتحدة بتقسيم فلسطين، 

 

 
 

                                                           
 .26عبد الرحمن، ص  6
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  ،ة اإلسرائيلياحتلت القوات رغم أن الخليل جزء من المساحة التي أعطاها قرار التقسيم للدولة العربية
 ،2141خالل حرب  32البالغ عددها و قضاء الخليل وبلدة من القرى والبلدات التابعة لقرية  22

، والتي كانت بيد القوات المصرية االستراتيجية على الحدود مع قضاء غزة (بيت جبرين)بلدة  أهمها
نتيجة لألعمال اإلرهابية الصهيونية في األراضي المحتلة ذلك العام، و  .ولكن مدينة الخليل لم تسقط

لى باقي األجزاء التي لم تحتل  ى قضاءإل فر الكثيرون من الالجئين الفلسطينيين، وأقيم الخليل وا 
 .في قضاء الخليل مخيما العروب والفوار

 

 
 

  استكمل وحتى  2141خضعت الخليل ضمن باقي أراضي الضفة الغربية للحكم األردني بعد حرب
 .2161عام في حرب  أرض فلسطين الصهاينة احتالل
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  ثر ، 2161 عدوانبداية مع استهدفت استغالل ما عرفت به الخليل سابقا من قوة  نفسية حربوا 
إثر انتهاء  بعضهم، ثم عاد إلى األردنأهل الخليل  ألف نسمة من 32 ما يقدر بـ فر، بأس المقاومة

  .1الحرب بطرق متنوعة إما متسللين أو عن طريق جمع شمل العائالت إلى غير ذلك من الوسائل 
  وتعني القرى  ، وأهمها مستوطنة كريات أربع2161عام  الخليل فياليهودية بدأ بناء المستوطنات(

، والتي أصبحت مدينة تمتد على أراضي مدينة الخليل وبلدة األربع وهو اسم كنعاني قديم للمدينة
الحي ب، ومستوطنة 1الواقعة إلى الجنوب الشرقي من المدينة والتابعة لقضاء الخليلبني نعيم 
مستوطنات أخرى داخل حدود بلدية الخليل، فضال عن عشرات أخرى  3البلدة القديمة، وباليهودي 

تهويد األرض الفلسطينية، الحركة الصهيونية ل مساعيفي إطار وذلك ، في مختلف أرجاء القضاء
خالئها من اإلنسان والعمران العربي  .وا 

                                                           
 .32عبد الرحمن، ص  1
 .13عبد الرحمن، ص  1
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 فلم يبق   منها، السكان أغلبية تهجير بالخليل إلى القديمة البلدة على اإلسرائيلية الضغوط جملة أدت 
)أي  21131نسمة سنة  332 نحو إالا  ،2161سنة ألفا  02 نحو عددهم كان الذين سكانها من

  .بعد المذبحة(
  انسحبت سلطات 2113بموجب اتفاقيات السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين اعتبارا من عام ،

الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، الرئيسية قلب المدن أجزاء كبيرة في االحتالل اإلسرائيلي من 
وفي ظل إرجاء ترسيم الحدود بين السلطة ودولة "إسرائيل"  م.2111في يناير  مدينة الخليلآخرها و 

لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني دولة االحتالل سمحت إلى المرحلة النهائية من المفاوضات، 
. تبلغ محافظات تابعة للسلطةأصبحت بمثابة التي ذه المدن هالسيطرة المدنية واألمنية في ممارسة ب

باقي القرى  أما، % من الضفة الغربية01لطة الفلسطينية مساحة هذه األراضي الخاضعة للس
، والتي تزيد مساحتها عن مقدار الثلثين من مساحة الضفة، والبلدات واألراضي التابعة لتلك المدن

مناطق وتشمل هذه الاإلسرائيلية، األمنية إلى مناطق تخضع كليا أو جزئيا للسيطرة  فقد قسمت
 .22ل مصالح حيوية لدولة االحتالل التي تمثراضي ، واألالمستوطنات

  2ليل خالقسمت مدينة الخليل إلى منطقتين: م، 2111الخليل الموقع عام بموجب بروتوكول (H1) 
األمنية  مسؤولياتالالسلطة الفلسطينية  ا% من مساحة المدينة، وتتولى فيه12وتشكل نحو  

، وفيها المسجد اإلبراهيمي يةاألمنتحتفظ فيها إسرائيل بالصالحيات و (H2)  0ليل خال، و والمدنية
عدد السكان نتيجة في  اتراجع( الخاضعة للسيطرة االحتاللية 0)وتشهد المنطقة  .والبلدة القديمة

وفرض تقييدات شديدة على التطوير والتنمية والبناء فيها، إلى  لصالح المستوطنينمن نعدام األا
تهم، مما اضطر بعض وتنقالفلسطينيين الجانب وضع العوائق والقيود على حركة المواطنين 

عام في . (2ة )منطقالالسكان إلى هجر ديارهم واللجوء إلى مناطق أكثر أمنا، وغالبا ما تكون في 
 42( والتي تضم البلدة القديمة 0ألفا، وعدد سكان المنطقة ) 203( 2عدد سكان المنطقة ) 0221
  22 ألفا.

 

                                                           
معاقبة الضحية ومكافأة المجرم، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  –الجعبة، نظمي: مذبحة الحرم اإلبرهيمي في الخليل    1
 .4ص
مركز بيغن السادات للدراسات ، خارطة المصالح الحيوية اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة غفيرتسمن، حاييم:   22

 .1-6 ص صم، 0221االستراتيجية، جامعة بار إيالن/ تل أبيب، ترجمة عليان الهندي، 
 .60-62شاللدة، ص ص    22
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 نبذة تاريخية عن المسجد اإلبراهيمي
 

 

 

 سحاق ويعقوب وزوجاتهم إضافة إلى ، يقع المسجد فوق المغارة التي يعتقد أنها تضم رفات إبراهيم وا 
 .قلب البلدة القديمة في مدينة الخليل يوسف عليه السالم، وتوجد في

 أقدس مساجد فلسطين بعد المسجد األقصىهذا المسجد  يعتبر . 
  في  بالمسجد من بقايا بناء أقامه هيرودوس األدومين السور الضخم المحيط حاليا يرجح أن يكو

المسيحي أقيمت كنيسة على المقبرة وهدمها الفرس الروماني في العهد ، ثم العهد الروماني الوثني
 .20بعد ذلك

   ،تم  لتسويةا وفوق ،تسوية حول المغارةتم بناء شهد بناء المسجد تطورا عظيما ففي العهد األموي
بنيت و  ،صلىسقف المبني و بناء المصلى الرئيسي في مقدمة المسجد )قبلته( الواقعة في جنوبه. 

 تينرئيسي لتكونا قبتين عليه السالم وزوجته في قلب المسجدفوق مرقد إبراهيم  تانالواقعتان القب
  23.يعقوب وزوجتهفوق مرقد  القبتان الواقعتانبنيت ، وكذلك للمسجد

                                                           
 1ص عبد الرحمن،  20
وكذلك  .241، ص 2األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، مكتبة دنديس، م  :هـ(101الحنبلي )ت  مجير الدينالعليمي،   23
 .1الرحمن، ص  عبد
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  وبنيت المراقي الجميلة من ناحيتي العباسي، فتح باب السور الحالي من الجهة الشرقيةفي العهد ،
مالصقا  خارج السوريقع وهو ضريح  الشمال والجنوب، والقبة التي تعلو ضريح يوسف عليه السالم

 .24من الناحية الغربية له
 المهدي على المبنى بعض  ، زاد االهتمام بالمشهد اإلبراهيمي وأدخل عبيد اهلل23في العهد الفاطمي

 شه بالبسط والسجاد.ر اإلصالحات، وفتح له بابا وف
  26، وشيدت قلعة إلى الغرب منهاإلى كنيسةالمشهد ل في العهد الصليبي، حوا. 
  بعد التحرير الصالحي، حولت كنيستها إلى جامع، ونقل إليه منبر عسقالن الذي كان قد أعده

 .21ئما في المسجدوالذي ال يزال قاهـ 414المستنصر باهلل الفاطمي عام 

 
 

 في المصلى الرئيسيمنبر الوبنيت دكة المؤذنين مقابل  ،في العهد المملوكي، زادت عمارة المسجد ،
يرتفع من جهته الشرقية سنجر الجاولي مسجدا خارج المسجد اإلبراهيمي وهو وأضاف أحد األمراء 

                                                           
 .22-1عبد الرحمن، ص   24
 .300عثامنة، ص   23
 .22-22عبد الرحمن، ص   26
 .22عبد الرحمن، ص   21
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كما زادت . أصبح اآلن جزءا من المسجد ،سارية وتعلوه قبة جميلة، يعرف بالجاولية 20على 
  .21أوقاف المسجد

 
 

 البريطاني، يطلق الصهاينة على المسجد اسم  في إطار المشروع الصهيوني وبرعاية االحتالل
لمكان الذي يقولون إن إبراهيم مزعوم لوهو اسم   machpelahأو ، Macpela ”ةمغارة المكفيل“

، Cave of the Patriarchs يسمونه دار البطاركة أو اآلباءدفن فيه، كما يعليه السالم اشتراه ل
  .أحقيتهم في إرث األنبياءويسعون للسيطرة عليه بزعم 

  إعمار المملكة األردنية على  ، حرصت2161 - 2141مع ضم الضفة الغربية لألردن بين حربي
از جمال عمارته توسيع الفضاءات حول المسجد اإلبراهيمي إلبر المسجدين األقصى والخليلي وتم 
 حوله.وتوفير الساحات المفتوحة من 

  2161منذ االحتالل اإلسرائيلي عام اإلبراهيمي تصاعدت االعتداءات على المسجد. 

                                                           
 .22عبد الرحمن، ص   21
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 اإلبراهيمي لمسجدمختصر لوصف 
 

 

 
  عبارة عن )ويسمى أيضا الحرم اإلبراهيمي رغم أنه ليس حرما بالمعنى الشرعي( المسجد اإلبراهيمي

 .21ينسب إلى سليمان عليه السالم محاط بسور )أو حير( قديم مرتفع حجارته عظيمةبناء عظيم 
مترا، وعرضا من الشرق  12شكل مستطيل يمتد طوال من الشمال إلى الجنوب لنحو ويتخذ المسجد 

  .مترا 33إلى الغرب لنحو 
 ق وهو المسجد ، أحدهما من جهة الشر ويعتبران جزءا منه بناءان يقعان خارج السور المسجدلحق بي

عالمة فوق قبر يضم ، واآلخر من الغرب، وهو الذي يعود إلى العصر المملوكي، وله قبة الجاولي
 .وفوقه قبة صغيرة يوسف بن يعقوب عليهما السالم

  على سور المسجد منارتان أو مئذنتان إحداهما من جهة الشرق مما يلي القبلة، والثانية من جهة
 الغرب مما يلي الشمال. 
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  جزء وهو  ه،جنوبفي أقصى  تهقبلالمسجد و الجزء الرئيسي في المسجد اإلبراهيمي هو مقدمة
ففي داخل هذه القاعة . اإلسحاقيةعرف بالحضرة أو القاعة يو مسقوف بالكامل منذ العهد األموي، 

القاعة  هذه تضم .عالمة فوق قبر زوجته اإشارة فوق قبر اسحاق بن إبراهيم عليهما السالم ويقابله
دكة  اوفي مؤخرته .02نن عسقالموالمنبر الذي أتى به صالح الدين األيوبي الرئيسي المحراب 

 .الواقعة في قلب المسجد إلى الحضرة اإلبراهيمية انا يقوداثنان منهمالمؤذنين وأبواب ثالثة 
 

 
 

 حيث ترتفع اإلبراهيمي مسجد الرئيسية في الاإلسحاقية قاعة تزين سورة يس المنقوشة بخط الثلث ال
 .وتبدأ من المحراب وتنتهي إليه قاعةثالثة أمتار عن أرضية ال

  عليه السالم وزوجته، وتوجد مرقد إبراهيم  يهاف، و شماال الحضرة اإلبراهيميةالحضرة اإلسحاقية يلي
، وتوجد قبتان فوق كل من اه األمويونبنوهي عبارة عن جامع معقود مكشوف الصحن بداية الفي 

 .العالمتين المشيرتين إلى القبرين
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  عالمة فوق قبر يعقوب بن إسحاق ، توجد قاعة فيها هشمالأقصى في مؤخرة المسجد الواقعة في
 أموية. ابقب العالمتين وفوق عالمة فوق قبر زوجته اعليهما السالم، ويقابله

  وبقربها  ،مدرسة للسلطان حسن المملوكيقبر يوسف  قربمن جهة الغرب خارج السور توجد
 .الرئيسي الذي يقود إلى المسجد اإلبراهيمي من هذه الجهة المدخل
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 المجزرة: االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد اإلبراهيمي قبل
 

 

 

  ا هجدمس يسعى االحتالل لتحويلثاني أهم مدينة دينية فلسطينية بعد القدس،  ،الخليلمنذ احتالل
وضعوا في داخله خزانة بها كتبهم الدينية، كما وضعوا الفتات على إلى معبد يهودي، حيث براهيمی اإل

 .02 أضرحة األنبياء باللغة العبرية
  الحاكم العسكري اإلسرائيلي في الخليل يدلي بتصريحات ُتوحي بأن سلطاته تعتبر الحضرة  1791فی عام

 .اإلبراهيمي( جزءًا "كنيست" يهوديًّا داإلبراهيمية )وهي قلب المسج
 سمحت عندما رسمياً  طابعاً اإلبراهيمی د للمسج اليهودية الزيارات اتخذت 1790يناير   /الثاني كانون في 

وفي  .المسلمين صالة أوقات غير في تظاهري، غير فيه بشكل الصلوات لليهود بأداء اإلسرائيلية السلطات
زعيم "رابطة الدفاع اليهودية" المعروفة باسم  "هاناامائير ك"الصهيوني قام الحاخام م، 2110أغسطس  01

قامة طقوس يهودية بشكل جماعي وعلني المسجد"كاخ" باقتحام   32في  .على رأس مجموعة من أتباعه وا 
استدعى الحاكم العسكري اإلسرائيلي مدير أوقاف الخليل ورئيس قيمي الحرم، وأبلغهما  ،م2110أكتوبر 

لليهود، وزيادة عدد الكراسي، ووضع  اوتخصيصه المكشوفة داخل المسجد،اإلبراهيمية  القاعةقراره بسقف 
، ومنعهم من الصالة بالصالة فيها لمسلمين، وتقليص عدد الساعات المسموح لكتبهم المقدسةخزائن لحفظ 

بدأ التقسيم الزماني للمسجد رفض الهيئة اإلسالمية العليا في القدس للقرار،  رغمو . على جنائزهم بالمسجد
  .00بنهاية العام إلبراهيميا

                                                           
 .31عبد الرحمن، ص   02
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  تسلل أربعة شبان يهود إلى داخل المسجد ومزقوا المصاحف وداسوها بأقدامهم وحطموا 2116أكتوبر فی ،
معظم أثاثه، وسرقوا ساعات وكتب ومصاحف ذات قيمة تاريخية ومفاتيح مقامات األنبياء، علما بأن قوات 

ل االحاخام " ك أعلن من نفس العامنوفمبر  11. وفي 03االحتالل كانت تحرس الموقع هانا" أنه سيحوِّ
 .المسجد اإلبراهيمي إلى قلعة للمتطرفين اليهود بهدف ترحيل المواطنين الفلسطينيين من مدينة الخليل
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  وهم يرفعون األعالم اإلسرائيليةسجدم الماقتحبامن المستوطنين  022 قام ،2111يونيو  3فی ، ،
آنذاك،  الدفاع وزير وايزمن، توصية عيزرا على اإلسرائيلية الحكومة التالي، وافقت يناير وفي

 المسجد كل وبذلك أصبح اإلسحاقية(، المصلى الرئيسي )الحضرة في الصالة بإقامة لليهود بالسماح
 .04مباحاً 

 22  في منتصف قبة الصخرةالمسجد األقصى ووصوله إلى اقتحام هاري جولدمان  – 2110أبريل 
 حيث أطلق النار وقتل حارسين. صحن المسجد

  فلسطينيًّا  21م، ذهب ضحيتها 2112أكتوبر 1يوم  قصىاأل المسجدأولى في مذبحة ارتكبت
، بعد إعالن جماعة "أمناء الهيكل" عن وضع حجر تأسيس لمعبد يهودي برصاص جنود االحتالل

 .أسطوري في القدس تمهيدا إلقامته في المسجد األقصى
 

  اإلبراهيمي: المسجد أحداث مذبحة
 

 

 

  03  فق يوم الجمعةاالمو هـ 2424لعام شهر رمضان المبارك من  23في خالل صالة الفجر 
وأطلق النار والقنابل  المسجد اإلبراهيميباروخ جولدشتاين مستوطن اقتحم ال ،م2114فبراير عام 

 232وأصيب مصليا  01قتل ف، ، حيث المنبرالمسجدالجزء الرئيسي من في على المصلين 
 .آخرون

  التي أسسها من أتباع حركة كاخ الصهيونية و  يةمريكالواليات المتحدة األمهاجر من المستوطن
 .يعيش في مستعمرة كريات أربعبالجيش اإلسرائيلي و  اعمل طبيبا عسكريي كانو كاهانا، 
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 المصلون القاتل أثناء ارتكابه المجزرة وقتل. حاصر 
 إسعاف المصابينوحالت دون دخوله ن مين من خارج المسجد ملسمنعت السلطات المحتلة الم ،

المعتادة قبيل صالة الفجر، ورغم  ارغم أنه لوحظ غياب كامل لقوات الجيش اإلسرائيلي عن مواقعه
 السابقة.في الليلة في صالة العشاء بين الفلسطينيين والمستوطنين وقوع مناوشات 

 

 
 

  آخرون برصاص جنود فلسطينيون استشهد  ،جنازات الشهداءوأثناء تشييع في الساعات الالحقة
شهيدا، شملوا من استشهدوا  32إلى شهداء ال، ما رفع مجموع فيما اعتبر مجزرة ثانية االحتالل

 داخل المسجد.
  62تصاعد التوتر في مدينة الخليل وقراها وكافة المدن الفلسطينية، وارتفع عدد الشهداء إلى 

  .شهيدا

 مذبحة:لل المباشرةاآلثار 
 

 الحاخام بأنه كان ينتقم لمقتل وبرروا الجريمة الصهيوني،  أقام المستوطنون جنازة ضخمة للسفاح
 .م2112عام األمريكية في نيويورك  كاهاناالمتطرف 



21 

 

 
  اإلبراهيمي، وفرضت حظر تجول في بلدة الخليل أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلية المسجد

 عن ممثالً  وآخر عربياً  ضمت وشكلت لجنة تحقيق ،شهور متواصلة إثر المجزرة القديمة لستة
ضفاء وجهها لتجميل وذلك حقوق اإلنسان، جمعيات  .قراراتها على صدقية وا 

 احتجاجا. الجارية في مصرو العرب والفلسطينيون محادثات الحكم الذاتي مع اإلسرائيليين  علاق 
 وصف القاتل بالمتطرف على  ،كلينتونبيل  في ذلك الوقت، إدارة الرئيس األمريكي أصرت

 مما يخدم المتطرفين.والمجنون واعتبرت تعليق المحادثات 
 للمحادثاتالعربية على المقاطعة علق  ،يز، شمعون بير في ذلك الوقت وزير الخارجية اإلسرائيلي 

 ."لة المفاوضاتإنه ليس أمام الفلسطينيين من خيار آخر غير العودة إلى طاو “قائاًل: 
  

 
 



22 

 

 في استئناف المفاوضاتب االقتراح األمريكي ،ياسر عرفات ،قبل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
 .2114في أكتوبر وأريحا في غزة  إقامة سلطة الحكم الذاتي الفلسطينيإلى  تقاد والتي ،واشنطن

 لمراقبة انتهاكات 2114، بقرار دولي عام ”بعثة التواجد الدولي المؤقت“ن آثار المجزرة تشكيل م ،
 في الخليل.والمستوطنين االحتالل سلطات 
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 :المسجد في أعقاب الجريمة تقسيم
 

 تقسيم المسجد بين المسلمين والمستوطنين  2114في أغسطس سرائيلية اإلتحقيق الت لجنة اقترح
عطاء المستوطنين القسم الخلفي، وتحويله إلى كنيس يهودي، اليهود ، وهو ما شرعت الحكومة وا 

 .اإلسرائيلية بتنفيذه بعد إعادة فتح المسجد

 فردي، وأنها عمل واحد، يد فرد على تمت المذبحة أن إثبات جاهدة اإلسرائيلية اللجنة حاولت 
 .03الحركة هذه وحظرت المذبحة، الذين امتدحوا كاخ حركة أعضاء بعض الحكومة واعتقلت

 

 

  المسجد، وهي صحن  :تشملو  تهبالمئة من مساح 34في المسجد ن اليهود يالمستوطن حصةبلغت
ن داخل السور، فضال عن مقام يوسف اإبراهيم ويعقوب القائم امقام، بما فيها المنطقة المكشوفة فيه

 خارج السور.
  وفصلت عن باقي المسجد -من ربع المسجد  أي أقل -بقي للمسلمين القاعة اإلسحاقية فقط

، إضافة إلى مسجد بفاصل حديدي يتكون من مجموعة بوابات ضخمة تغلق من جهة المحتلين
 الجاولية المالصق للمسجد من جهة الشرق. 

  اإلبراهيمية واليعقوبية واليوسفية وصحن المسجد إال في أيام محددة من ال يسمح للمسلمين بدخول
المناسبات الدينية: يوم عيد الفطر، ويوم عيد األضحى، ويوم رأس السنة الهجرية ويوم السنة وهي 
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اإلسراء والمعراج، ويوم المولد النبوي الشريف، وكل جمعة من رمضان وليلة القدر. وبالمقابل يمنع 
 المسلمون من دخوله بأكمله في عشرة أيام تمثل مناسبات دينية عند اليهود.

  م لترميم وتأهيل البلدة 2116الخليل عام  الفلسطيني ياسر عرفات بتشكيل لجنة إعماربادر الرئيس
عدد  زيادةفي ترميم المسجد اإلبراهيمي و تدريجيا نجحت التي القديمة وحماية التراث الثقافي بها و 

 .06القديمةسكان البلدة 
  النفق الغربي المالصق  ،بنيامين نتنياهو ،م افتتح رئيس وزراء دولة االحتالل2116 سبتمبر 04في

" في مختلف هبة النفق"، مما أدى إلى انطالق القدسالبلدة القديمة بفي  لسور المسجد األقصى
 . أنحاء فلسطين

  ،كملحق التفاق  2111عام  01بروتوكول الخليلوقعت السلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات السالم
وبموجبه، وضعت البلدة القديمة في  .هلمسجد تم التوافق على فرض تقسيم مكاني. كما أوسلو

 الخاضعة للسيطرة األمنية اإلسرائيلية.  2الخليل ضمن المنطقة خ 
 

 
 

  للمراقبة فقط 2111منذ  فعلياعملت بعثة التواجد الدولي. 
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 تضعو  هبحجة تأمينف، اإلبراهيمي أطلق البروتوكول يد سلطات االحتالل في السيطرة على المسجد 
معظم ، وتم إغالق دالمسجكاميرات وبوابات إلكترونية على مداخل  -وال تزال  -سلطات االحتالل 

 الطرق المؤدية إليه في وجه المسلمين، باستثناء بوابة واحدة عليها إجراءات عسكرية مشددة.
  ،فصل المسجد  مماتم إغالق سوق الحسبة، وخاني الخليل وشاهين، وشارعي الشهداء والسهلة

  .العربي واإلسالمي اموالبلدة القديمة في الخليل عن محيطه

 

 

 :المعاصرةفي الفترة تطورات 
 

  للمسجد األقصى في  ،شارونزعيم المعارضة اإلسرائيلية، أرئيل اقتحام  -م 0222سبتمبر  01في
اخل المسجد، آالف جندي إسرائيلي، وسقوط ضحايا خالل احتجاجات في اليوم التالي د 3حماية 

 قصى في أرجاء فلسطين.واندالع انتفاضة األ
 قائمةفي )باسمه اليهودي(  اإلبراهيمي المسجد تسجيل اإلسرائيلية الحكومة أعلنتم، 0222 في 

 .01اليهودي/اإلسرائيلي الوطني التراث
  تم تسجيل المسجد اإلبراهيمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في منظمة اليونسكو عام

 م. 0221
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  مطلع في الخليل من العمل بعثة التواجد الدولي قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو منع
0221. 

  وتقع غرفة األذان في  0202وقت صالة خالل عام  622لنحو  المسجد منع رفع األذان فيتم
 .القسم المقتطع للمستوطنين، ويتطلب وصول المؤذن إليها وجود الجنود ومرافقتهم له

 أدى إلى الذي مر األ 0202في اإلبراهيمي المسجد  ام نتنياهو، يرافقه عدد من وزرائه، باقتحامق
 .زيادة االقتحامات واالنتهاكات للمسجد
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 الصورالخرائط وملحق المزيد من 
 

 

 قبة الجاولية بالمسجد اإلبراهيمي

 

 الجاولية بالمسجد اإلبراهيميمن داخل 
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المؤذنين في مؤخرة تظهر فيها دكة في المسجد اإلبراهيمي األولى من داخل المصلى الرئيسي  تانصور 

 ، والثانية يظهر فيها المحراب والمنبر في مقدمة المصلى الجنوبيةالمصلى الشمالية
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 جنود االحتالل في اقتحام للمصلى الرئيسي بمسجد الخليل 
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 م2111خريطة مدينة الخليل المقسمة بعد بروتوكول الخليل 
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 )المصدر: ويكيبيديا( مدينة الخليل بقسميها القديم والجديدلخريطة 
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 م 0226خريطة تظهر المستوطنات اليهودية في مدينة الخليل وحولها، وامتداد المدينة بعد 

 (62المصدر: شاللدة: ص )
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. المخطط مخطط للمسجد اإلبراهيمي والذي يسمى المكبيلة أو المكفيال أو قبر البطاركة لدى أهل الكتاب

 (ويكيبيديا :المصدر) 02وضع في أوائل القرن 
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 خريطة تقسيم المسجد اإلبراهيمي
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صورة للمسجد اإلبراهيمي من أعلى، وتظهر فيها القبتان فوق عالمتي قبري إبراهيم عليه السالم وزوجته في 

 قلب المسجد

 

 
خزانة يهودية داخل المسجد اإلبراهيمي بها كتبهم الدينية في إطار مساعيهم لتحويل المسجد إلى معبد 

 يهودي
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 صور من اقتحامات المستوطنين للمسجد اإلبراهيمي
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 صور إنجازات لجنة إعمار الخليل في ترميم المسجد اإلبراهيمي


