
  
  
  

       
      

  
  مركز الزيتونة                     

  للدراسات واالستشارات                         

  

  

  

  أبرز

  الفلسطينية المناسبات
  

  

  

  

  

  

  إعداد

  مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

 بإشراف الدكتور محسن محمد صالح
  

  

  

  



 ١

  الفلسطينية المناسبات أبرز

  أيام السنةترتيب حسب 

	المناسبة	التاريخرقم

 انطالقة العمل المسلح لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، من خالل جناحها العسكري "العاصفة". 1/1/1965	1

2	25/1/2006 
انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفوز حماس بأغلبية كبيرة أربكت 

لسلطة الفلسطينية، كما أربكت الحسابات اإلقليمية والدولية. وأخذ المشهد حسابات قيادة منظمة التحرير وا
 الفلسطيني يشهد تزايداً في حاالت الشد والجذب واالنقسام، مع تصاعد محاوالت إفشال حماس وإسقاطها.

3	21/3/1968 
قوات اإلسرائيلية في معركة الكرامة التي خاضتها القوات الفدائية الفلسطينية بمساندة الجيش األردني ضدّ ال

منطقة الكرامة شرقي األردن. وقد أدى فشل الهجوم اإلسرائيلي وتكبيده خسائر كبيرة إلى ارتفاع شعبية 
 العمل الفدائي الفلسطيني (خصوصاً حركة فتح) واإلقبال على دعمه واالنضمام إليه.

4	22/3/2004 

  
مية في فلسطين، واألب الروحي لحركة المقاومة أحد كبار رجال الدعوة اإلسال :استشهاد الشيخ أحمد ياسين

اإلسالمية حماس؛ وذلك في عملية أشرف عليها رئيس الوزراء اإلسرائيلي شارون، حيث قام الطيران 
  اإلسرائيلي بقصف الشيخ الُمقعد على كرسيه المتحرك بثالثة صواريخ.

 

5	30/3/1976 
ي ذلك اليوم قامت السلطات اإلسرائيلية بقمع مظاهرات يوم األرض، الذي يحتفل به الفلسطينيون سنوياً. وف

، تحتجُّ على االستيالء على أراضيهم، 1948سلمية قام بها المواطنون الفلسطينيون في فلسطين المحتلة سنة 
 مما أدى الستشهاد ستة منهم.

البريطاني لفلسطين. وقد انتشرت  ثورة موسم النبي موسى: وهي أول ثورة (انتفاضة) فلسطينية بعد االحتالل 10/4/1920–4	6
 في منطقة القدس، وعبرت بشكل قوي عن غضب الشعب الفلسطيني ومعارضته للمشروع الصهيوني.

مذبحة دير ياسين التي نفذتها العصابات الصهيونية بطريقة بشعة ضدّ أهل قرية دير ياسين مما أدى الستشهاد  9/4/1948	7
 ال وكبار السن.شخصاً معظمهم من النساء واألطف 254

8	15/4/1936 
، 1938انطالقة الثورة الكبرى في فلسطين، التي استمرت أكثر من ثالث سنوات، ووصلت أوجها في صيف 

حيث تمكنت من السيطرة على معظم الريف الفلسطيني، مما اضطر االمبراطورية البريطانية إلعادة احتالل 
  مية الثانية.فلسطين وقمع الثورة بكل قسوة قبيل الحرب العال



 ٢

	المناسبة	التاريخرقم

 نيسان/ أبريل 17	9
يوم األسير الفلسطيني: حيث أقر المجلس الوطني الفلسطيني (السلطة التشريعية لمنظمة التحرير) في دورته 

ً لشحذ الهمم وتوحيد الجهود 1974المنعقدة سنة  ً للوفاء لألسرى وتضحياتهم، ويوما ً وطنيا هذا اليوم يوما
 لنصرتهم ودعم حقهم في الحرية.

اإلضراب العام: أطول إضراب يقوم به شعب عبر التاريخ ويستمر نحو ستة أشهر، للمطالبة بحقوق الشعب  11/10/1936 – 1020/4
 الفلسطيني.

 ثورة يافا التي استمرت نحو أسبوعين وانتشرت في مناطق شمال فلسطين، وقامت القوات البريطانية بقمعها. 15/5/1921–111

من السيطرة  1948ات الصهيونية تعلن في مساء هذا اليوم "دولة إسرائيل"، وتتمكن مع نهاية حرب العصاب 1214/5/1948
 من شعب فلسطين. %57من أرض فلسطين وتشريد نحو  %77على 

1318/5/1291  
 هـ)690جمادي األولى  17(

ً بانتهاء الحروب ال صليبية في العصور األشرف خليل يُحرر عكا آخر معاقل الصليبيين في فلسطين، إيذانا
 الوسطى على المشرق العربي المسلم.

142/6/1964 
إعالن إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، وإقرار الميثاق القومي الفلسطيني، وانتخاب أحمد الشقيري رئيساً 
للمنظمة؛ وذلك في اختتام أعمال المجلس الوطني الفلسطيني األول، الذي كان قد افتتح أعماله في 

28/5/1964. 

155/6/1967 
) والتي تمكنت فيها القوات اإلسرائيلية من احتالل 1967بدء ما عُرف بحرب "األيام الستة" (حزيران/ يونيو 

ما تبقى من فلسطين (الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة)، واحتالل شبه جزيرة سيناء 
 المصرية، ومرتفعات الجوالن السورية.

166/6/1982 

دء االجتياح اإلسرائيلي للبنان، الذي زحف بسرعة، ولكنه توقف على أسوار بيروت نحو ثمانين يوماً بعد أن ب
واجهته القوى الفلسطينية وحلفاؤها بمقاومة عنيفة وتضحيات كبيرة. نجح الصهاينة في تدمير معظم البنية 

يني لمغادرة لبنان. وقُتل في االجتياح ألف مقاتل فلسط 11التحتية للعمل الفدائي الفلسطيني، واضطر حوالي 
 ألفاً آخرين. 30ألف فلسطيني ولبناني كما جرح  19

1714/6/2007 
سيطرة الحكومة التي تقودها حماس على قطاع غزة، باالستعانة بكتائب القسام بعد انتشار الفلتان األمني، 

طها. قرر الرئيس محمود عباس في ومحاولة عناصر محسوبة على فتح إفشال حكومة الوحدة الوطنية وإسقا
اليوم نفسه إقالة الحكومة التي يرأسها إسماعيل هنية، وتشكيل حكومة طوارئ في الضفة الغربية. وبذلك أخذ 

 االنقسام الفلسطيني شكالً سياسياً وجغرافياً.



 ٣

	المناسبة	التاريخرقم

184/7/1187  
 هـ)583ربيع اآلخر  24(

ألفاً آخرين،  30ألفاً وأُسر  30الصليبيين وقتل منهم  معركة حطين التي انتصر فيها صالح الدين األيوبي على
 وانفتح الطريق بذلك إلسقاط مملكة بيت المقدس الصليبية.

194/7/1974 
وفاة الحاج أمين الحسيني، مفتي القدس، وزعيم فلسطين في أثناء االحتالل البريطاني لفلسطين، ورئيس 

اللتين قادتا النضال السياسي الفلسطيني قبل إنشاء منظمة التحرير اللجنة العربية العليا والهيئة العربية العليا 
 الفلسطينية.

انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الرابع، والذي هيمنت فيه الفصائل الفدائية بزعامة فتح على منظمة التحرير  17/7/1968–2010
 الفلسطينية، كما تّم إقرار الميثاق الوطني الفلسطيني.

2115/7/1099  
 هـ)492شعبان  23(

الصليبيون يحتلون القدس، ويرتكبون مذبحة يستشهد فيها نحو سبعين ألف مسلم، وينشئون مملكة بيت المقدس 
 الصليبية.

2212/8/636  
 هـ)15رجب  5(

والتي فتحت الطريق في األشهر التالية لفتح فلسطين  ،معركة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون على الروم
 ذلك القدس.بما في 

2315/8 - 2/9/1929 
ثورة البراق التي قام بها الشعب الفلسطيني دفاعاً عن الحائط الغربي للمسجد األقصى، وقد انتشرت في كافة 

 أرجاء فلسطين، وقامت القوات البريطانية بقمعها بقسوة.

2421/8/1969  
مؤشرات عن تواطؤ صهيوني؛  إحراق المسجد األقصى على يدّ مسيحي متعصب اسمه دينيس روهان، مع

 بما في ذلك عرقلة جهود اإلطفاء، وإخالء سبيل روهان بعد فترة محدودة بحجة حالته العقلية.

2523/8/1244  
 هـ) 642 ربيع األول 17(

على يد قوة خوارزمية جاءت لمساعدة الصالح نجم الدين  التحرير النهائي للقدس في عهد الحروب الصليبية
  .م١٢٤٤-١٢٢٩السيطرة عليها معظم الفترة  استعادواوذلك بعد أن كان الصليبيون قد  أيوب حاكم مصر؛

2627–29/8/1897 
انعقاد المؤتمر الصهيوني األول، الذي أنشأ المنظمة الصهيونية العالمية بقيادة ثيودور هرتزل؛ والتي كانت 

الدولي لضمان إنشاء كيان يهودي خلف تنظيم اليهود وترتيب هجرتهم إلى فلسطين، والسعي على المستوى 
 في فلسطين.



 ٤

	المناسبة	التاريخرقم

273/9/1260 
 هـ)658رمضان  25(

معركة عين جالوت شمال فلسطين، حيث انتصر المسلمون بقيادة قطز على التتار في معركة فاصلة أوقفت 
 الزحف التتري في بالد المسلمين، وأدت إلى تحرير فلسطين (ثم بالد الشام) من التتار.

28 
13/9/1993 

توقيع "اتفاق أوسلو" في واشنطن بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، والذي اعترفت بموجبه 
من أرض فلسطين، بينما وافق الطرف  %77منظمة التحرير بحق "إسرائيل" في الوجود وشرعية احتاللها لـ

السلطة الفلسطينية)؛ مع إرجاء اإلسرائيلي على إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة (
 حسم قضايا الحل النهائي لمرحلة الحقة.

ميليشيات مسيحية لبنانية تقوم (برعاية إسرائيلية) بارتكاب مجزرة صبرا وشاتيال، والتي أدت الستشهاد نحو  18/9/1982–2916
 ثالثة آالف فلسطيني ولبناني معظمهم من النساء واألطفال والشيوخ.

3017/9/1978 
، 26/3/1979توقيع اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر و"إسرائيل" برعاية أمريكية، حيث دخلت حيز التنفيذ في 

وتسترجع مصر بموجبها شبه جزيرة سيناء، وتنهي صراعها مع "إسرائيل" وتدخل في سالم دائم وتطبيع 
 كامل للعالقات معها.

3129/9/2000 

رية في اليوم السابق للزعيم اإلسرائيلي شارون للمسجد األقصى، وقد انطالق انتفاضة األقصى، إثر زيارة قس
ً بينهم  4,242كان قد استشهد  2005. وحتى نهاية 2005استمرت االنتفاضة حتى سنة  طفالً،  793فلسطينيا

ً وجرح  1,513ألفاً، بينما قُتل  46وجرح نحو  . وقام 2005آخرين حتى تموز/ يوليو  3,380إسرائيليا
 ليون بتدمير البنى التحتية الفلسطينية وإعادة احتالل معظم مناطق السلطة الفلسطينية.اإلسرائي

322/10/1187  
 تحرير القدس: المسلمون بقيادة صالح الدين األيوبي يسترجعون القدس من أيدي الصليبيين. هـ)583رجب  27(

336–22/10/1973  
 هـ)1393رمضان  10(

من رمضان التي خاضتها القوات المصرية والسورية ضدّ "إسرائيل" حرب السادس من أكتوبر/ العاشر 
بدعم عربي، والتي حقق العرب فيها في البداية انتصارات ميدانية، فحرروا قناة السويس وأجزاء من 
الجوالن، غير أن اإلسرائيليين أخذوا زمام المبادرة بعد ذلك، واستعادوا ما فقدوه في الجوالن، وأحدثوا ثغرة 

 سوار في مصر.الدفر

3429/10/1956 
بدء العدوان الثالثي اإلسرائيلي البريطاني الفرنسي على مصر، والذي أدى الحتالل قطاع غزة وشبه جزيرة 

بسبب الضغوط األمريكية  ،6/3/1957سيناء، غير أن هذه القوات اضطرت لالنسحاب حتى خرج آخرها في 
 والضغوط الدولية األخرى.

 وعد بلفور، الذي وعدت فيه الحكومة البريطانية بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.صدور  352/11/1917



 ٥

	المناسبة	التاريخرقم

3611/11/2004 
وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، رئيس حركة فتح منذ إنشائها حتى وفاته، ورئيس منظمة التحرير 

اد النضال الوطني الفلسطيني )، ورئيس السلطة الفلسطينية منذ إنشائها حتى وفاته. ق2004–1969الفلسطينية (
ً للشعب الفلسطيني. وهناك  في ظروف حرجة، وفي عهده تّم االعتراف بمنظمة التحرير ممثالً شرعياً وحيدا

 مؤشرات على أن اإلسرائيليين اغتالوه بمادة سامة هي البولونيوم.

عبد شمالي فلسطين في معركة مع استشهاد الشيخ عز الدين القسام مع اثنين من رفاقه في أحراش ي 3720/11/1935
 البريطانيين؛ وقد مثَّل استشهاده شرارة الثورة التي انطلقت بعد ذلك في فلسطين.

 %54الذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين أحدها يهودية على نحو  181صدور قرار األمم المتحدة رقم  3829/11/1947
 منطقة دولية تضم مدينة القدس. %1ا، ومنه %45من أرض فلسطين والثانية عربية على نحو 

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي ترعاه األمم المتحدة، والذي يتم بشكل سنوي منذ ذلك  3929/11/1977
 التاريخ.

409/12/1987 
سنوات،  انطالق االنتفاضة المباركة في فلسطين، أو ما يعرف بانتفاضة الحجارة، والتي استمرت نحو ستّ 

فلسطينياً،  1,540بلغ عدد الشهداء  1993وتركزت في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. وحتى نهاية 
 ألفاً. 116ألفاً، والمعتقلين  130والجرحى 

 سقوط القدس بأيدي القوات البريطانية بقيادة أدموند اللنبي، بعد نحو أربعة قرون من حكم العثمانيين لها. 419/12/1917

اإلعالن عن حركة المقاومة اإلسالمية حماس، التي أصدرت بيانها األول في ذلك اليوم، وظهرت حماس  4214/12/1987
 كأحد أبرز فصائل المقاومة الفلسطينية، وتبنت اإلسالم فكراً وحركة ومنهجاً، وسعت إلى تحرير كل فلسطين.

 
 


