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مكانة القد�س و�صرورة املقاومة

اأواًل: مكانة القد�س لدى اأهل الديانات:

نحو  قبل  فل�صطني  �أر�ص  عّمرو�  �لفل�صطينيني  �أن  �إىل  �لتاريخية  �لدر��صات  �أ�صارت 

ثّم  1000–586 ق.م،  �مل�صّماة مملكة د�ود،  �إ�رش�ئيل دولتهم  �إن�صاء بني  1,500 عام من 

و�لرومان،  و�الإغريق  و�لفر�عنة  و�لفر�ص  كاالآ�صوريني  �أعقبهم  من  وحكم  حكمهم  ز�ل 

بينما ظّل �ل�صعب �لعربي يف فل�صطني ر��صخاً يف �أر�صه. وكان �حلكم �الإ�صالمي هو �الأطول 

مدة، حيث ��صتمر قر�بة 1,200 عام ما بني 636–1917، با�صتثناء �لفرتة �ل�صليبية �لتي 

��صتغرقت 90 عاماً. 

�إىل حني  فل�صطني  �الأحد�ث يف  �لتاأثري عملياً يف حركة  �ليهود على  �نقطعت قدرة  وقد 

من  �أ�صحابها  وبع�ص  �لدر��صات  من  عدد  وح�صب   .1948 �صنة  “�إ�رش�ئيل”  دولة  �إقامة 

�ليهود  من   %80 من  �أكرث  فاإن   ،Arthur Koestler كو�صتلر  �آرثر  �لكاتب  مثل  �ليهود 

�ملعا�رشين، ال يتّون تاريخياً باأّي �صلة لفل�صطني، كما ال يتون قومياً لبني �إ�رش�ئيل، 

 ،Ashkenazim �الأ�صكناز   – �خلزر  يهود  �إىل  تعود  �ليوم  ليهود  �ل�صاحقة  فاالأغلبية 

�لثامن  �لقرن  �لقوقاز، وتهوَّدت يف  وهي قبائل ترتية تركية قدية كانت تقيم يف �صمايل 

 .
1
�مليالدي

وتاريخية  وح�صارية  دينية  مكانة  ذ�ت  �ملقد�صيني،  �لفل�صطينيني  �عتقاد  يف  و�لقد�ص 

مرموقة، وي�صاعف من قدرها يف �عتقادهم كونها مقد�صة لدى �الأديان �لثالثة �لكبى. 

حيث  كبرية،  جغر�فية  �أهمية  ذ�ت  �أي�صاً  لكونها  وعظيم  غني  بتاريخ  �ملدينة  حفلت  وقد 

تقع يف بوؤرة تو��صل �لعامل �لقدمي بقار�ته �لثالث. وهذ� ما جعلها —�صاأنها �صاأن فل�صطني 

�لتاريخية ككل— هدفاً جلميع �لقوى �ل�صيا�صية �لدولية، على مّر �لع�صور.

�لزيتونة  مركز  )بريوت:  اإ�شالمية  روؤية  الفل�شطينية:  الق�شية  يف  وثوابت  حقائق  �صالح،  حممد  حم�صن   1

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2013(، �ص 12.
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املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

1. القد�س عند اليهود:

تعبئة  �إىل  �حلاجة  ب�صبب  �ل�صهيوين،  �ليهودي  �لفكر  يف  رئي�صياً  موقعاً  �لقد�ص  حتتل 

�إىل  بـ“�أر�ص �مليعاد”، وتوجيهه للهجرة  �لر�أي �لعام �ليهودي يف �ل�صتات، وربطه  وح�صد 

 .
فل�صطني، ليتحقق لل�صهيونية تطبيق �صعارها بعودة “�صعب بال �أر�ص، الأر�ص بال �صعب”2

مكاناً  �الإ�رش�ئيلي،  �لديني  �مل�صطلح  يف  “�أور�صليم”  �أو  �ليوم،  �لقد�ص  وت�صغل 

مركزياً يف �لوجد�ن �ليهودي. فقد ��صتوىل عليها نبي �هلل د�ود \، ونقل �إليها “تابوت 

�لديني  �ملوروث  �ملدينة يف  �لهيكل. وُيطلق على  فيها   \ �صليمان  �بنه  بنى  ثم  �لعهد”، 

كذلك ��صم “�صهيون”. وهي ت�صم �أي�صاً جبل �صهيون، وقب د�ود، و“حائط �ملبكى”. 

يف  ويذكرونها  �أمانيهم  يف  �أور�صاليم  �إىل  يتجهون  �صتاتهم  �صنو�ت  عب  �ليهود  و��صتمر 

�صلو�تهم، وخ�صو�صاً يف �الحتفال بعيد �لف�صح حيث يرددون: “نلتقي يف �لعام �لقادم 

.
يف �أور�صليم”3

�أبنية  �إما  جميعها  �أثرياً”.  يهودياً  و“معبد�ً  كني�صاً   15 من  �أكرث  �ليوم  �لقد�ص  وت�صّم 

�ملقد�صات  و�أهّم  و�لع�رشين،  ع�رش  �لتا�صع  �لقرنني  خالل  �أن�صئت  �أبنية  �أو  م�صتاأجرة، 

مركز  وهو  �الأقد��ص”،  “قد�ص  هو  �ملعا�رشة  �الأدبيات  زعم  ح�صب  “�ملتخيلة”  �ليهودية 

“هيكل  مركز  يف  �ليهودي—  �ملعتقد  —ح�صب  �الأقد��ص”  “قد�ص  ويقع  �لعامل”،  “خلق 
ويزعم  م�صطلحاتهم.  ح�صب  “�أور�صليم”  مدينة  مركز  يف  يقع  بدوره  �لذي  �صليمان”، 

.
4
�ليهود �أن �لهيكل يقع يف “منطقة ما” قرب �أو �أ�صفل قبة �ل�صخرة �مل�رشفة

2. القد�س عند امل�شيحيني:

�مل�صيحيون �ملقد�صيون هم فل�صطينيون بالدرجة �الأوىل، ويرون يف �لقد�ص عا�صمتهم 

“مكان  كونها  من  متاأتية  وقد�صيتها  و�القت�صادية،  و�لثقافية  و�لدينية  �ل�صيا�صية 

مكان  �مل�صيحية  يف  و�لقد�ص  �مل�صيحية،  قبل  حتى  �لع�صور،  مّر  على  �الإلهي”  �لوحي 

وجن�ص. عرق  بني  متييز  دون  �أجمع  �لعامل  �إىل  �نطالقة  ومكان  و“�خلال�ص”،   “�لفد�ء” 

حممد عقل هل�صة، �لقد�ص يف �لفكر �لتور�تي �ل�صهيوين، موقع �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2008/12/18، �نظر:   
2

https://www.palinfo.com/

واليهودية  اليهود  مو�شوعة  يف  �ليهودي،”  �لديني  �لوجد�ن  يف  مكانتها  “�لقد�ص:  �مل�صريي،  �لوهاب  عبد   
3

وال�شهيونية )م�رش: د�ر �ل�رشوق، 1999(.

�نظر �ملوقع �لر�صمي لوز�رة �ل�صياحة و�الآثار �لفل�صطينية، ��صرتجعت يف 2015/8/5.   
4



21

مكانة القد�س و�ضرورة املقاومة

�أور�صليم، ويف  يف  “�صتكونون يل �صهود�ً  \، قائالً:  �مل�صيح  �ل�صيد  به  �أو�صى  ما  وهذ� 

. وقوله �أي�صاً: “�ذهبو� وتلمذو� جميع 
جميع �ليهودة و�ل�صامرة، و�إىل �أقا�صي �الأر�ص”5

�الأمم، وعّمدوهم باإ�صم �الأب و�البن و�لّروح �لقد�ص. وعلموهم �أن يحفظو� ما �أو�صيتكم 

.
به. وها �أنا معكم كّل �الأيام �إىل �نق�صاء �لدهر”6

ي�صهد  ما  �لكنائ�ص و�الآثار  �ملر�ت، وفيها من  �الإجنيل ع�رش�ت  �لقد�ص يف  وقد ذكرت 

على �أهميتها �لدينية و�لتاريخية عند �مل�صيحيني. وتدّل كرثة هذه �ل�صو�هد على مالزمة 

�ل�صيد �مل�صيح لهذه �ملدينة معظم �أيام حياته، وفيها جرت على يديه �الآيات �لعظيمة، من 

. ويف �ملدينة “طريق �الآالم” �ل�صهري، 
7
�صفاء �ملر�صى، و�إحياء �ملوتى، وغري ذلك من �الآيات

وفيها يعتقد �مل�صيحيون بـ“�صلب ي�صوع �مل�صيح”.

دينياً  �أثر�ً   47 جانب  �إىل  �لدنيا”،  “ن�صف  وكني�صة  “�لقيامة”  كني�صة  �لقد�ص  ويف 

وتاريخياً. وفيها كذلك “دير مار �إبر�هيم” للروم �الأرثوذك�ص، وكني�صة “�جللجل” �لتي 

ت�صمل كني�صتني �أخريني. ويعتقد �مل�صيحيون جملة من �لعقائد، من بينها �أن �إحدى هاتني 

“جثمان  “قب �خلال�ص” حيث  �مل�صيح، وفيها كذلك  ي�صوع  تدّل على موقع  �لكني�صتني 

“�أور�صليم  “�لروح �لقد�ص”، ويرون �أن  �لي�صوع”، و�أن �لقد�ص هي �ملكان �لذي حّل فيه 

�الأر�صية” هي �نعكا�ص لـ“�أور�صليم �ل�صماوية”، و�أن �لقد�ص هي من�صاأ �لكنائ�ص و�لطقو�ص 

.
8
�لدينية يف �لعامل �أجمع

“مذكرة �ملفهوم �مل�صيحي  �لقد�ص يف  �لكنائ�ص �مل�صيحية يف مدينة  وقد �رّشح روؤ�صاء 

للقد�ص”، �ملوؤرخة يف 1994/11/23، �أن “�لقد�ص بالن�صبة �إىل �مل�صيحيني �ملحليني، كما هو 

�حلال �أي�صاً بالن�صبة �إىل �مل�صلمني و�ليهود �ملحليني، لي�صت مدينة مقد�صة فح�صب، بل هي 

�لعي�ص فيها، مع كل  �لتي ولدو� فيها، وفيها يعي�صون. ومن ثم حقهم يف متابعة  �ملدينة 

.
�حلقوق �لتي تنجم عن ذلك”9

الكتاب املقد�س )الإجنيل(، �أعمال �لر�صل 1:8.  
5

موؤمتر �لقد�ص،  يف  �مل�صيحي  �لعربي  �الإرث  خ�رش،  وجمال  19-38:20؛  متى  )الإجنيل(،  املقد�س  الكتاب   
6 

يوم �لقد�ص، جامعة بيت حلم، كلية �الآد�ب، 1992، �ص 18.

جمال خ�رش، �الإرث �لعربي �مل�صيحي يف �لقد�ص، �ص 19.  
7

�ملرجع نف�صه، �ص 20.  
8

�ملرجع نف�صه، �ص 23.   
9
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3. القد�س عند امل�شلمني:

�الأق�صى �مل�صجد  زيارة  على  و�ل�صاحلني  �الأنبياء  حر�ص  �إىل  �لتاريخ  كتب   ت�صري 

على  �ملقد�ص  بيت  ز�ر  �الأق�صى. فقد  وجماورة  �ملقد�ص  بيت  يف  و�ل�صكن  فيه،  و�ل�صالة 

�مل�صهور من �لرو�يات �ل�صحيحة، كّل من: �أبي �الأنبياء �إبر�هيم \، و�إ�صحق، ويعقوب، 

كذلك  وز�رها  يدخلها.  �أن  دون  مات  لكنه  �ملدينة  من  مو�صى  ودنا  ولوط،  ويو�صف، 

�أنبياء �هلل: يو�صع، و�صاموئيل، ود�ود، و�صليمان، و�صالح، وزكريا، ويحيى، وعي�صى، 

 .
10

وحممد، عليهم جميعاً �صلو�ت �هلل و�صالمه

)ُقْل  �لكرية  لالآية  �متثاالً  بينهم،  تفريق  دون  �الأنبياء  بجميع  يوؤمنون  �مل�صلمون 

�ْصبَاِط 
َ
�ْصَماِعيَل َو�إِ�ْصَحاَق َوَيْعُقوَب َو�اْلأ نِزَل َعلَى �إِْبَر�ِهيَم َو�إِ

ُ
نِزَل َعلَيْنَا َوَما �أ

ُ
�آَمنَّا ِباهللِ َوَما �أ

لَُه َوَنْحُن  نُْهْم  مِّ َحٍد 
َ
�أ َبنْيَ  ُق  ُنَفرِّ اَل  بِِّهْم  رَّ ِمن  َو�لنَّبِيُّوَن  َوِعي�َصى  ُمو�َصى  وِتَي 

ُ
�أ  َوَما 

.
ُم�ْصلُِموَن(11

و�لقد�ص �أو“بيت �ملقد�ص”، كانت �لقبلة �الأوىل �لتي توجه �إليها �لنبّي ] يف �صالته، 

ثم توجه �إليها �مل�صلمون 17 �صهر�ً منذ فر�صت عليهم �ل�صالة، قبل �أن تتحّول �لقبلة �إىل 

�إليها  �أ�رشي  �لتي  �مل�رشى  �أر�ص  هي  �مل�صلمني  عقيدة  يف  �لقد�ص  �أن  كما   .
12

�ملكرمة مكة 

�لنبي حممد ] ليالً، ثّم عرج منها �إىل �ل�صماء، فكانت �لقد�ص �آية كرية يف �صدر �صورة 

، و�أر�ص �لنبّو�ت 
14

، وهي ثالث �ملدن �ملعظمة يف �الإ�صالم
13

�الإ�رش�ء تتلى �إىل قيام �ل�صاعة

اأر�س  على  الإ�شالمية  التجربة  ر�شيد  يف  تاريخية  درا�شة  القد�س:  اإىل  الطريق  �صالح،  حممد  حم�صن   
10

فل�شطني منذ ع�شور الأنبياء وحتى اأواخر القرن الع�رضين )لندن: فل�صطني �مل�صلمة، 1995(، �ص 56.

القراآن الكرمي، �صورة �آل عمر�ن، �الآية 84.  
11

)دم�صق:  �ملقد�ص  بيت  در��صات  �صل�صة  املقد�س،  لبيت  واملعريف  الأكادميي  البعد  �لعوي�صي،  �لفتاح  عبد   
12

موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة، 2008(، �ص 187. نذّكر هنا �أن �ليهود قد �أثارو� يف �لعهد �لنبوي �صجة كبرية حول 

توجه �مل�صلمني من بيت �ملقد�ص �إىل مكة، وعالج �لقر�آن فتنتهم هذه يف �صورة �لبقرة �الآية 143-142.

 ،1 �الآية  �الإ�رش�ء،  �نظر: �صورة  620م،  �صنة  للبعثة،  �لعا�رشة  �ل�صنة  ] يف  بالر�صول حممد  �هلل  �أ�رشى  حيث   
13

و�صورة �لنجم، �الآية 18-13.

قال ر�صول �هلل ]: “ال ت�صّد �لرحال �إال �إىل ثالثة م�صاجد، �مل�صجد �حلر�م و�مل�صجد �الأق�صى وم�صجدي هذ�”،   
14

من  غريه  يف  �صالة  خم�صمائة  تعدل  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  “�ل�صالة  وقال:  هريرة،  �أبي  رو�ية  من  عليه  متفق 

�مل�صاجد، ما عد� �مل�صجد �حلر�م و�مل�صجد �لنبوي”، متفق عليه كذلك.
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وب�رش   .
16

�لقيامة يوم  �إىل  و�جلهاد  �لرباط  و�أر�ص   ،\ عي�صى  ومهد   ،
15

و�لبكات

�إذ فتحها  �أنهم �صيفتحون بيت �ملقد�ص عقب موته، وهذ� ما كان،  ] �مل�صلمني  �لر�صول 

.
17

�مل�صلمون يف �ل�صنة �لـ 16 للهجرة

تِي  مَّ
ُ
وقد مدح �لنبّي ] �لعزة و�الأنفة يف �أهل بيت �ملقد�ص بقوله: )اَل َتَز�ُل َطائَِفٌة ِمْن �أ

�َصاَبُهْم ِمْن اَلأَْو�َء َحتَّى 
َ
ُهْم َمْن َخالََفُهْم �إِالَّ َما �أ ِهْم َقاِهِريَن اَل َي�رُشُّ قِّ َظاِهِريَن لََعُدوِّ َعلَى �حْلَ

ْكنَاِف 
َ
ْيَن ُهْم؟ َقاَل: “ِببَيِْت �مْلَْقِد�ِص َو�أ

َ
ِ، َو�أ ِ َوُهْم َكَذلَِك”. َقالُو�: َيا َر�ُصوَل �هللَّ ْمُر �هللَّ

َ
َياأِْتيَُهْم �أ

 .
َبيِْت �مْلَْقِد�ِص(”18

وبنّي �لنبي ] للم�صلمني �أهمية بيت �ملقد�ص دون �صائر �لبلد�ن يف �آخر �لزمان، وحثهم 

�لذي روته ميمونة بنت �صعد موالة �إتيانه و�ل�صالة فيه. فقال يف �حلديث �مل�صهور   على 

�لنبي ]، �إذ “قالت: قلت يا ر�صول �هلل، �أفتِنا يف بيت �ملقد�ص، قال: “�أر�ُص �ملح�رش و�ملن�رش، 

�ئتوه ف�صلو� فيه، فاإن �صالة فيه كاألف �صالة يف غريه”، قلت: �أر�أيت �إن مل �أ�صتطع �أن �أحتّمل 

. وقد ز�ر مدينة 
�إليه؟ قال: “فتهدي له زيتاً ُي�رشج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن �أتاه””19

�لقد�ص من �صحابة ر�صول �هلل جمٌع غفرٌي عند فتحها، وما تز�ل ق�ّصة فتح بيت �ملقد�ص على 

يد �أمري �ملوؤمنني عمر بن �خلطاب حمفوظة لدى �لفل�صطينيني عامة و�ملقد�صيني خ�صو�صاً، 

كما ما تز�ل وثيقة “�لعهدة �لعمرية” �ملعقودة بني �أمري �ملوؤمنني ون�صارى �ملدينة، ت�صكل 

�أيقونة يفتخر بها �ملقد�صيون حتى يومهم هذ�.

ذكرها �لقر�آن و��صفاً �إياها باأر�ص �لبكة يف خم�صة مو��صع، هي: �صورة �الإ�رش�ء، �الآية 1، و�صورة �الأنبياء،   
15

�الآيتان 71 و81، و�صورة �الأعر�ف، �الآية 137، و�صورة �صباأ، �الآية 18. قال �ملف�رّش �بن عطية: �إجماع �ملف�رّشين 

على هذ� �لقول.

قال �لباهلي، قال:  �أمامة  �أبو  �ل�صحابي  روى   .14 �ص  م�شلم،  كل  ق�شية  القد�س  �لقر�صاوي،  يو�صف   
16 

خالفهم...  من  ي�رّشهم  ال  قاهرين،  لعدّوهم  ظاهرين،  �لدين  على  �أمتي  من  طائفة  تز�ل  “ال   :[ �هلل  ر�صول 

قالو�: فاأين هم؟ قال: “ببيت �ملقد�ص و�أكناف بيت �ملقد�ص”، رو�ه �الإمام �أحمد. 

حدثنا �حلميدي حدثنا �لوليد بن م�صلم حدثنا عبد �هلل بن �لعالء بن زبر قال �صمعت ب�رش بن عبيد �هلل �أنه �صمع   
17

�أبا �إدري�ص قال �صمعت عوف بن مالك قال: “�أتيت �لنبي ] يف غزوة تبوك وهو يف قبة من �أََدمٍ فقال: �عدد 

�ملال  ��صتفا�صة  �لغنم، ثم   ِ ياأخذ فيكم كُقَعا�ص �ملقد�ص، ثم موتان  �ل�صاعة، موتي ثم فتح بيت  بني يدي  �صـتـاً 

حتى يعطى �لرجل مائة دينار فيظل �صاخطاً، ثم فتنة ال يبقى بيت من �لعرب �إال دخلته، ثم هدنة تكون بينكم 

وبني بني �الأ�صفر َفيَْغِدرون فياأتونكم حتت ثمانني غاية حتت كل غاية �ثنا ع�رش �ألفاً”. )رو�ه �لبخاري(

رو�ه �الإمام �أحمد يف م�صنده )22320( عن �أبي �أمامة �لباهلي.  
18

ح�صام �لدين عفانة، ف�صل �ملر�بطة يف بيت �ملقد�ص، جملة هدى الإ�شالم، �لعدد 218، حمرم و�صفر 1436هـ،   
19

ت�رشين �لثاين/ نوفمب وكانون �الأول/ دي�صمب 2014، �ص 11.
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فا�صلة  معارك  بعد  قدُرها  وعظم  �لفل�صطينيني،  لدى  �لقد�ص  مكانة  تعّمقت  وقد 

وم�صهورة من تاريخ �لدفاع عن �الإ�صالم وفل�صطني، كان للقد�ص دور �ل�صاهد عليها، ومن 

�لوليد، وفتح  �ل�صحابي خالد بن  �أجنادين جنوب فل�صطني بقيادة  �ملعارك: معركة  هذه 

�ملوؤمنني عمر بن �خلطاب، ويف �صمالها معارك:  �أمري  �أيدي  �ملقد�ص يف و�صطها على  بيت 

 فحل بي�صان، وحطني، وعني جالوت بقيادة �رشحبيل بن ح�صنة و�صالح �لدين �الأيوبي

و�صيف �لدين قطز. حيث �صهدت هذه �ملعارك �صرية قادة عظام، روت دماء بع�صهم تر�ب 

فل�صطني وبيت �ملقد�ص.

عاملية،  معمارية  فنية  �آية  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �ل�ّصخرة  قبة  عمارة  تز�ل  وما 

�إ�صافة �إىل �لعمارة �لتاريخية لكثري من �ملو�قع �الأثرية يف �لبلدة �لقدية وحولها، ويفتخر 

�ملعمورة.  �أنحاء  من  و�ل�صياح  �حلجاج  من  �الآالف  الأجلها  وي�صتقبلون  �ملقد�صيون  بها 

وب�صبب ذلك �صارت �لقد�ص “مدينة وقفية” من �لدرجة �الأوىل. 

وقد �عتاد �ملقد�صيون �مل�صلمون �إىل عهٍد قريب، كغريهم من �مل�صلمني يف �أنحاء �لعامل، 

�أن يزورو� �مل�صجد �الأق�صى في�صلو�  �إىل مكة �ملكرمة،  تاأدية فري�صة �حلّج  �أر�دو�  �إذ� ما 

فيه ركعتني، ما قبل �أو بعد حجهم �إىل مكة، وهو ما ي�صميه �مل�صلمون “تقدي�ص �حلج”، �أي 

�أهمية بالغة يف �حلفاظ على �ملدينة  زيارة بيت �ملقد�ص يف مو�صم �حلج. ويف هذ� �ل�صلوك 

�ملقد�صة و�لتو��صل مع �أهلها.

ثانيًا: القد�س مدينة وقفية من الدرجة االأوىل:

�أمري  جعل  مّما  �الأق�صى،  و�مل�صجد  �لقد�ص  ملدينة  خا�ص  �صاأن  �الإ�صالم  يف  تاأ�ص�ّص 

عن  يعلنون  عنهم،  �هلل  ر�صي  �ل�صحابة  من  �ل�صورى  و�أهل  �خلطاب  بن  عمر  �ملوؤمنني 

�ملدينة و�أكنافها وقفاً �إ�صالمياً �إىل يوم �لقيامة، �الأمر �لذي ر�ّصخ مكانة �الأر�ص �ملقّد�صة عب 

�الأجيال، ودفع �خللفاء و�الأمر�ء للتناف�ص يف ت�صييد �مل�صاجد و�أوقافها، و�ملعاهد �لدينية 

�أر�ص �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك،  ووقفياتها، يف طول فل�صطني وعر�صها، وعلى �الأخ�ّص 

�لتي تزّينت بامل�صجد �لقبلي، وم�صجد قبة �ل�صخرة، �إ�صافة �إىل ع�رش�ت �الأبنية �ملعمارية 

�لتي تركزت د�خل �أ�صو�ر �ملدينة حتديد�ً. ومل يقت�رش بناُء �لوقفيات على �مل�صلمني، فقد 

�صيدت �لطو�ئف �لن�رش�نية من �ملر�فق �لوقفية، ما ت�صت�صيف فيه �حلجاج �لذين يوؤّمون 

كني�صة �لقيامة، وكني�صة قب �مل�صيح، وكني�صة �صعود �مل�صيح، وكني�صة �لع�صاء �ل�رّشّي، 

وكني�صة مرمي، ومقام �لنبي د�ود، وغريها.
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�لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  كبرية  مكانة  �لدو�م  على  و�إد�رتها  لالأوقاف  كان  ثم  ومن 

�أدخل �ل�صلطان �لعثماين �صليمان �لقانوين  عامة ويف �لقد�ص خ�صو�صاً، وحتديد�ً بعدما 

.
20

)1546–1566( تطوير�ً كبري�ً على �أنظمة �لوقف، للقيام مبر�فقها ومردودها �ملايل

ويف �لقد�ص �أينما نظر �ملرء يف جهات �ملدينة �الأربع، خ�صو�صاً يف �لبلدة �لقدية منها، 

ر�أى �أثر�ً ووقفاً تاريخياً:

�لوقفية و�لتاريخية: كامل�صاجد و�ل�صبل و�لتكايا  �ملعامل  �لقد�ص،  ففي مدينة 

�أكرث  بينها  من  �جلماعية،  و�ملقابر  و�الأ�رشحة  و�ملد�ر�ص  و�الأروقة  و�خلانات 

من ت�صعة قبور ل�صحابة ر�صول �هلل ]، و�أكرث من 400 قب�ً للعلماء و�الأعيان 

ورجال �حلكم و�لقادة، ف�صالً عن ما يزيد على 300 معلم تاريخي، و46 مدر�صة 

وحماماً، �صبيالً  و22  م�صجد�ً،  و25  وتربة،  و�رشيحاً  ز�وية  و39   تاريخية، 

و35 قبة وحمر�باً وباباً، و34 طريقاً و9 �أ�صو�ق.

وتبلغ �ليوم ملفات �لعقار�ت و�أر��صي �لوقف و�ملزروعات يف �إد�رة �لوقف �الإ�صالمية 

.
21ً

740 ملفا

وقد �صغلت “موؤ�ص�صة �الأوقاف” ومر�فقها دور�ً مهماً يف حمل �لهّم �ل�صعبي، وتعاظَم 

حيث  لفل�صطني.  �ل�صهيوين  �الحتالل  ثّم  ومن  �لبيطاين،  �النتد�ب  فرتة  يف  �لدور  هذ� 

مما  بد�ياتها،  يف  �لفل�صطينية  �لوطنية  للحركة  د�عماً  �قت�صادياً  ذر�عاً  �ملوؤ�ص�صة  �صكلت 

دفع �ملحتلني ال�صتهد�فها ��صتهد�فهم للحركة �لوطنية و�إ�صعافها �إىل درجة �ال�صتئ�صال 

و�الإز�لة. 

وهذ� �ل�صبب هو �لذي دفع باحلركة �لوطنية �لفل�صطينية لتاأ�صي�ص “�ملجل�ص �الإ�صالمي 

من  ��صتطاع  ما  �حت�صن  بدوره  و�لذي  �لقد�ص،  مدينة  ومقّره   1921 �صنة  يف  �الأعلى” 

�صالحيات �الأوقاف �الإ�صالمية، �لتي ��صتاأثرت بها قّو�ت �النتد�ب �لبيطاين، م�صتفيدة 

.
22

من مردود�تها �ملالية و�لنفعية �لهائلة

)بريوت:  الإ�رضائيلي  الحتالل  مواجهة  يف  ودورها  فل�شطني  يف  الإ�شالمية  الأوقاف  �ل�صالحات،  �صامي   
20

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2011(، �ص 29. 

املرجع نف�شه، �ص 24.  
21

املرجع نف�شه.  
22
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ثالثًا: الو�ضع القانوين للقد�س املحتلة:

بالرغم من �أهمية مدينة �لقد�ص تاريخياً و�أثرياً، وح�صا�صية ظرفها �لديني و�ل�صيا�صي، 

و�الإقليمية  �ملحلية  �العتبار�ت  كافة  �حلائط  بعر�ص  �رشب  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أن  �إال 

هذ�.  يومنا  وحتى   1967 �صنة  يف  �حتاللها  منذ  �خلا�ص،  وظرفها  �ملدينة  جتاه  و�لدولية 

 United Nations )وقد �صجلت منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة )�ليون�صكو

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) مدينة �لقد�ص 

كاأحد �أهم �الآثار �لتاريخية و�الإن�صانية �لتي يجب �حلفاظ عليها وعدم تغيري معاملها، لكن 

�إجر�ء تنفيذي، وما تز�ل �ملدينة م�صنفة لدى �ملوؤ�ص�صات  �أّي  مل يرتتب على هذ� �ملوقف 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  تعمل  بينما  فل�صطينية،  عربية  كمدينة  �الأممية  �لدولية 

�صباق مع �لزمن لتهويدها وتغيري معاملها وطرد �صكانها �لفل�صطينيني.

ومل ُيح�صم �لو�صع �لقانوين لـ“كل مدينة �لقد�ص” يف �لقانون �لدويل، كما �أن �آخر قر�ر 

دويل يعالج م�صاألة �لقد�ص جمتمعة هو قر�ر �لتق�صيم ل�صنة 1947، �لذي ي�صع كل “منطقة 

 ”Corpus separatum �صب�توم  بـ“كوربو�ص  ُي�صّمى  ملا  دولية  �إد�رة  �صمن  �لقد�ص” 

كج�صم منف�صل. لذلك ُعّدت كل �خلطو�ت �الإ�رش�ئيلية ما بعد �صنة 1948 مبوجب �لقانون 

�إ�رش�ئيل”،  لـ“دولة  كعا�صمة  �لقد�ص  بغربي  �العرت�ف  يتم  ومل  قانونية،  غري  �لدويل 

 United Nations Security Council وُعّدت مناطق حمتلة، وقر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل

و�لتفاهمات  �التفاقيات  تلغ  مل  كما  �لدويل،  �لقانون  يف  �لقد�ص  مكانة  يلغي  ال   242 رقم 

�لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية هذه �ملكانة منذ �تفاقيات �أو�صلو يف �صنة 1993. بل ومن �ملفيد 

“�رشقيها  جلغر�فيتها،  حتديٍد  دون  �لقد�ص،  و�صعت  قد  �أو�صلو  �تفاقيات  باأن  �لتذكري، 

.
23

وغربيها”، �صمن مو�صوعات مفاو�صات �حلل �لنهائي

وبالتايل فاإن �رشقي �لقد�ص يخ�صع منذ �حتالله يف �صنة 1967 للقو�نني �الإ�رش�ئيلية 

�جلن�صية  يحملون  ال  �لفل�صطينيني  �ل�صكان  �أن  من  بالرغم  �لو�قع”،  “�الأمر  خالل  من 

�الإ�رش�ئيلية. فـ“�إ�رش�ئيل” كانت قد �صّمت �رشقي �لقد�ص نافية �صفة �الحتالل عنه، بينما 

.
24

مل ت�صّم �ل�صكان �لذين يعي�صون فيها

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �صل�صلة “�أور�ق تقييم �أد�ء”   
23

)ر�م �هلل: معهد �ل�صيا�صات �لعامة، 2009(، �ص 8.

املرجع نف�شه.  
24
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تو�صح �ملالحظتان �لتاليتان �ملوقف �لقانوين �لدويل من مدينة �لقد�ص:

 General Assembly of the United Nations أ�صدرت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة�  •

قر�ر�ت عديدة مب�صامني خمتلفة، تذكر معظمها مدينة �لقد�ص وت�صري �إىل بطالن ورف�ص 

�ملحتلة �الأر��صي  من  جزء�ً  �لقد�ص  �رشقي  يعدُّ  فيما  �ملدينة،  و�صع  يف  متغري�ت   �أّي 

.
�صنة 251967

�أ�صدر جمل�ص �الأمن �لدويل عدة قر�ر�ت ب�صاأن مدينة �لقد�ص منذ �صنة 1967. وجميعها   •

�إىل  وت�صري  �لتهويدية،  �إجر�ء�تها  لوقف  وتدعوها  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  ت�صجب 

بطالن تلك �الإجر�ء�ت �لهادفة �إىل تغيري هوية �ملدينة، وتطلب من “�إ�رش�ئيل” �اللتز�م 

 Fourth Geneva Convention مب�صوؤولياتها �لقانونية مبوجب �تفاقية جنيف �لر�بعة

.
26

ل�صنة 1949 �ملتعلقة بحماية �ملدينة و�ملدنيني وقت �حلرب

رابعًا: حّق الفل�ضطينيني يف مقاومة االحتالل:

مقاومة �الحتالل وجه من وجوه تعبري �ملقد�صيني عن رف�صهم لالحتالل و�صيا�صاته، 

�أنف�صهم  عن  ودفاعهم  م�صريهم،  تقرير  يف  حقهم  عن  دفاعهم  �أ�صاليب  من  و�أ�صلوب 

�حلق  �ملقاومة،  يف  حقهم  تثبيت  يف  �ملقد�صيون  وينا�صل  حقوقهم.  وجممل  وممتلكاتهم 

�لذي كفلته لهم �لقو�نني و�لقر�ر�ت �لدولية، فيما يحاول �الحتالل بكافة �ل�صبل، طم�ص 

هذ� �حلق با�صتخد�م �صيا�صات �لرتغيب و�لرتهيب، ومن خالل ت�صويه �لو�صع �لقانوين 

ملدينة �لقد�ص.

وي�صتمّد �ملقد�صيون حقهم يف �ملقاومة من عد�لة ق�صيتهم، ومن يقينهم وقناعتهم يف 

�أنهم �أ�صحاب �الأر�ص و�أهلها، و�أنهم �صكنو� هذه �ملدينة من لدن �آبائهم و�أجد�دهم دون 

�أن �لقو�ت  �أحد فيها. ويوؤكد �ملقد�صيون كيف  �أو يظلمو� حّق  �أو ي�رشقونها  �أن يحتلونها 

�الإ�رش�ئيلية هي �لتي �حتلت �ملدينة وطردت جّل �أهلها و�صيقت عليهم وحرمتهم �الأمن 

و�حلرية و�ال�صتقالل.

الحتالل  واإجراءات  ممار�شات  �لقد�ص،  �صوؤون  د�ئرة  �لتنفيذية،  �للجنة  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة   
25

�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  )�لقد�ص:   )1( �لقد�ص  �أور�ق  �صل�صلة   ،2009–1967 حزيران  منذ  الإ�رضائيلي 

�للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، 2010(، �ص 61.

املرجع نف�شه، �ص 62.  
26
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�لتي  �ل�صماوية،  �ل�رش�ئع  توجيهات  من  �ملقاومة  يف  حقهم  �ملقد�صيون  ي�صتمد  كما 

قد�صت حقوق �الإن�صان وعظمت خ�صو�صياته �ملتمثلة بالروح، و�لبدن، و�ملال، و�لعقل، 

�أكدت �ل�رش�ئع على وحدة �لن�صيج �ملجتمعي و�أمنه �ل�صلمي.  و�حلرية، و�لعر�ص، كذلك 

�أو ظلم على هذه  باملقابل �صددت �ل�رش�ئع عقابها ووعيدها على من يت�صبب باأي �عتد�ء 

�حلقوق، وحتتفي �لكتب �ل�صماوية بالكثري من �لن�صو�ص �لدينية �لتي تعالج حّق �الإن�صان 

و�ملجتمع يف �حلرية و�الأمن و�الإ�صتقالل.

1. احلق القانوين يف مقاومة الحتالل:

 ،52 �لدورة  يف   2621 �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  من  �لثانية  �لفقرة  �أ�صارت   •

�ملوؤرخ يف 1970/10/12، �إىل “حّق �ل�صعوب �مل�صتعمرة �الأ�صيل، يف �لكفاح بكل �لطرق 

�ل�رشورية �لتي يف متناولها، �صّد �لدول �ال�صتعمارية �لتي تقمع تطلعاتها �إىل �حلرية 

.
و�ال�صتقالل”27

�عرتفت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف قر�رها 2672 ج، �ملوؤرخ يف 1970/12/8، بحق   •

�ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير م�صريه، حيث جاء يف �لقر�ر:

تقرير  �ل�صعوب يف �حلقوق، وحقها يف  ت�صاوي  مبد�أ  �العتبار  ناأخذ بعني  �إذ 

�مل�صري �ملثبت يف �ملادتني 1 و55 من ميثاق �الأمم �ملتحدة، و�ملعاد تاأكيده الآخر مرة 

يف �الإعالن �خلا�ص مببادئ �لقانون �لدويل، �ملتعلقة بالعالقات �لودية و�لتعاون 

بني �لدول وفقاً مليثاق �الأمم �ملتحدة، فاإننا:

وفقاً  �مل�صري  تقرير  وبحق  �حلقوق  يف  بالت�صاوي  فل�صطني  ل�صعب  نعرتف   •

مليثاق �الأمم �ملتحدة.

هو  للت�رشف  �لقابلة  غري  فل�صطني  �صعب  حلقوق  �لتام  �الحرت�م  �أن  نعلن   •

عن�رش ال غنى عنه يف �إقامة �صلم عادل ود�ئم يف �ل�رشق �الأو�صط. وقد ��صتمرت 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  على  توؤكد  �لتي  �لقر�ر�ت  باإ�صد�ر  �لعامة  �جلمعية 

�لتي  �لو�صائل  كافة  ��صتخد�م  يف  حقه  على  �لتاأكيد  ثم  م�صريه،  حتقيق  يف 

،)26 د   2787( �لقر�ر  فاأ�صدرت  م�صريه،  حتقيق  يف  حلقه  ممار�صته   تكفل 

�حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال، و�الئتالف �الأهلي للدفاع عن حقوق �لفل�صطينيني يف �لقد�ص، وموؤ�ص�صة   
27

�ل�صمري لرعاية �الأ�رشى وحقوق �الإن�صان، اأ�رضى القد�س يف �شجون الحتالل الإ�رضائيلي، درا�شة �شيا�شية 

دميغرافية اجتماعية اقت�شادية )�لقد�ص: ني�صان/ �أبريل 2008(، �ص 20.
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و�لقر�ر )3070 د 28(، ثم �لقر�ر )3089 د 28( �لذي �أكد على حّق �لفل�صطينيني 

�ل�صعب  ودعم  م�صاندة  �إىل  و�ملنظمات  �لدول  ودعا  بل  �لقوة،  ��صتخد�م  يف 

 .
28ً

�لفل�صطيني يف ن�صاله مادياً ومعنويا

2. مبادئ منظمة العفو الدولية:

عن  دفاعهم  يف  �ل�رشورة  ت�صتدعيه  ما  �إىل  كذلك،  �ملقاومة  يف  �ملقد�صيني  حّق  و��صتند 

�ملبادئ  �لدولية عامة، ومنها كذلك  �لعهود و�ملو�ثيق  �أقرتها  �لتي  �لعامة  لو�ئح حقوقهم 

�لدولية  �لعفو  منظمة  عن  �ل�صادرة  �الإن�صان  حقوق  وثيقة  ت�صمنتها  �لتي  �لع�رشة 

�لكامل يف �حلياة و�الأمان على  �ملقد�صيني  �لتي ت�صمن حّق   ،Amnesty International

يف  و�حلق  �لتع�صفي،  �الحتجاز  �أو  �العتقال،  �أو  للتعذيب،  تعر�صهم  وعدم  �صخو�صهم، 

�لبلد و�ملنزل  �إىل  �لعودة  �لتنقل، ويف  حماكمة عادلة عند �العتقال، وكذلك �حلق يف حرية 

.
29

�الأ�صلي، �إ�صافة �إىل �حلق يف حرية �لفكر و�لر�أي و�لتعبري

�لفل�صطينية  �لتحرير  ومنظمة  “�إ�رش�ئيل”  بني  �ملوقعة  �التفاقيات  خلّو  �أن  كما 

)م.ت.ف( منذ �تفاقية �أو�صلو من �الإ�صارة �إىل �لعديد من حقوق �الإن�صان �لفل�صطيني، ال 

يبطل هذه �حلقوق وال يجعل �لدفاع عنها �أعماالً �إجر�مية �أو �إرهابية. بل يوؤكد هذ� �خللّو 

على تناق�ص هذه �التفاقيات مع �لقر�ر�ت �لدولية و�ملو�ثيق �الإن�صانية، �الأمر �لذي يعزز 

حّق �لفل�صطينيني يف مقاومة �الحتالل، و�لت�صدي لالتفاقيات �لتي تنتق�ص من هذ� �حلق 

وتعرت�ص طريقه.

و�صف  على  �ملقد�صة،  للمدينة  �حتاللها  منذ  د�أبت  فقد  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  �أما 

عمليات �ملقاومة �لفل�صطينية باأعمال �لتخريب و�لت�صوي�ص وغري ذلك، وذلك لنزع �ل�صفة 

لالحتالل.  مقاومته  يف  حقه  وعن  �لفل�صطيني،  عن  و�الإن�صانية  و�لوطنية  �الأخالقية 

وحاولت قو�ت �الحتالل �الدعاء �أن عمليات �ملقاومة لن توؤدي �إال �إىل �لتخريب، لي�ص فقط 

لـ“�إ�رش�ئيل” وم�صاحلها، بل �أي�صاً تخريب �مل�صالح �لفل�صطينية، �آملة �أن ت�صدر �أ�صو�ت 

.
30

فل�صطينية تطالب بوقف �أعمال �ملقاومة، حماية للم�صالح �لفل�صطينية من �لتخريب

املرجع نف�شه.  
28

�ملوؤ�ص�صة  �هلل: مو�طن،  )ر�م  بالأمل والإجناز  ال�شعبية يف فل�شطني: تاريخ حافل  املقاومة  مازن قم�صية،   
29

�لفل�صطينية لدر��صة �لديقر�طية، وموؤ�ص�صة ناديا للطباعة و�لن�رش، 2011(، �ص 25.

عادل �صديد، حني ت�صف �إ�رش�ئيل �لطفل �لفل�صطيني �إرهابياً، �صحيفة العربي اجلديد، لندن، 2015/10/11.   
30
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خام�ضًا: اأ�ضباب مقاومة املقد�ضيني لالحتالل:

يف �لقد�ص  مدينة  على  نفوذها  بب�صط  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  قامت  �أن   منذ 

�لفل�صطيني  حميطها  عن  وعزلها  ومعاملها،  �ملدينة  حدود  بتغيري  �رشعت   ،1967 �صنة 

�الأ�صليني،  ملو�طنيها  �لدينية  �حلريات  وتقييد  �ملقد�صة  �الأماكن  على  �ملمنهج  و�العتد�ء 

.
31

وكذلك تغيري �لو�صع �لديوجر�يف يف �ملدينة ل�صالح �لوجود �ليهودي �ال�صتيطاين

من  و�عتد�ء�تها  �إجر�ء�تها  بتح�صني  با�رشت  الأهد�فها  �ل�صلطات  حتقيق  �أجل  ومن 

خالل �صّن وتطبيق جملة من �لقو�نني �أهمها: قانون �صّم �لقد�ص �إد�رياً وق�صائياً، وقانون 

�لتنظيمات �لقانونية و�الإد�رية ل�صنة 1968، وقانون �الإ�رش�ف على �ملد�ر�ص ل�صنة 1969، 

�العتد�ء�ت و�الإجر�ء�ت �صمن جممل  �إىل غري ذلك. وهذه  �الأر��صي،  وقو�نني م�صادرة 

�ل�صبل  �ملقد�صيني ملقاومة �الحتالل بكافة  لدفع  كافياً  �لع�صكرية، كانت �صبباً  �الإجر�ء�ت 

و�لو�صائل.

�إ�صافة �إىل �أ�صباب �أخرى جنملها فيما يلي:

بن�ص حمتلة  �أر�صاً  تعدُّ  �لقد�ص  مدينة  �أن  من  فبالرغم  باخلذالن،  �ملقد�صيني  �صعور   • 

ب�صكل  �لقر�ر�ت  هذه  تتجاهل  �ملتعاقبة  “�إ�رش�ئيل”  حكومات  �أن  �إال  دولياً،  قر�ر�ً   19

.
32

مطلق

رف�ص �ملقد�صيني ملخرجات موؤمتر مدريد و�تفاقية �أو�صلو فيما يتعلق باملدينة �ملقد�صة،   •

.
33

ومطالبتهم باإعادة �العتبار لها من حيث �إنها ق�صية حترير

غياب �حلّد �الأدنى من عد�لة �لقانون و�لق�صاء �الإ�رش�ئيلينَي، و�صعور �ملقد�صيني يف �أن   •

�لت�رشيعات و�لقو�نني �الإ�رش�ئيلية تتعّمد ��صتهد�فهم و�إ�صعافهم وتهجريهم. 

�القت�صادية،  �مل�صتويات  على  �الحتالل،  �صنو�ت  طيلة  �مل�صتمرة  �ملقد�صيني  معاناة   •

�ل�صارخة  �لعن�رشية  نتيجة  �لرتفيهية.  و�ل�صكانية، وحتى  و�لتعليمية،  و�الجتماعية، 

يف تطبيق �الحتالل ل�صيا�صات هدم �ملنازل، وطرد �ل�صكان، و�صحب �لهويات، وفر�ص 

�لغر�مات و�ملخالفات �لباهظة...�إلخ. 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 4.  
31

�أحمد فار�ص عودة، بني النتفا�شتني )ر�م �هلل: �ملركز �لفل�صطيني للدر��صات �الإقليمية، 2006(، �ص 222.  
32

�أحمد �صدقي �لدجاين، اخلطر يتهدد بيت املقد�س، ط 2 )�لقاهرة: �ملركز �لعربي لالإعالم، 2001(، �ص 99.  
33
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فقد�ن �ملقد�صيني �لثقة يف قدرة �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية يف �لدفاع عنهم يف وجه �الآلة   •

�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية. وي�صاعف من هذ� �ل�صعور عجز �ل�صلطة يف �لدفاع عن نف�صها 

ومو�طنيها يف �ل�صفة �لغربية و�لقطاع.

�ن�صد�د �الأفق �لتفاو�صي بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيليني، وتنكر �الإ�رش�ئيليون   •

الأّي �تفاقيات وتعهد�ت يف �ل�صاأن �لفل�صطيني.

�ضاد�ضًا: م�ضرية املقاومة يف مدينة القد�س تاريخيًا:

�حل�صار�ت  �هتمام  ب�صبب  �ملقاومة،  من  طويل  ب�صجل  �ملقد�صة  �ملدينة  تاريخ  حفل 

�لعرب  و�خت�ص  �ال�صرت�تيجية.  �لناحية  من  باملدينة  �ملختلفة  و�المب�طوريات 

يخو�صون  وهم  �أعد�ئهم  على  باهرة  بانت�صار�ت  حتديد�ً،  و�مل�صلمون  �لفل�صطينيون 

�ملعارك على �أر�ص �لقد�ص و�أكنافها �صماالً وجنوباً وعلى �متد�دها. 

1. املعارك التاريخية: 

من  باعتبارها  �ملعارك،  هذه  خ�صو�صاً  و�ملقد�صيون  عامة  �لفل�صطينيون  يذكر 

جماهدين  �أ�صماء  �لتاريخ  كتب  و�صجلت  �ملقد�صة.  �ملدينة  بتاريخ  �خلا�ص  �الأر�صيف 

وعلماء وم�صلحني خرجو� من �لقد�ص لقتال �لغز�ة، �أو �أن �ملقد�صيني ��صت�صافو� يف مقابر 

بحكم مقد�صيني  ف�صارو�  و�أكنافها  �ملدينة  عن  دفاعاً  ��صت�صهدو�  وقادة،  عظماء   �ملدينة 

مد�فنهم. 

و��صتهرت يف �لتاريخ معارك عديدة، د�رت رحاها حول �ملدينة �ملقد�صة، وكانت �ملدينة 

وكذلك   ،
34

حطني ومعارك  �لريموك،  ومعركة  �أجنادين،  كمعركة  م�صاند�ً،  وعمقاً  موئالً 

عني جالوت وعكا، �لتي و�جه فيها �لفل�صطينيون و�مل�صلمون جحافل �ل�صليبيني و�لتتار 

�ملقد�صة  �ملدينة  �أعتاب  على  و�لفل�صطينيني  للم�صلمني  فيها  �لن�رش  و�نتهى  و�لفرن�صيني، 

و�أكنافها.

http://bit.ly/2h4S1yb :صيف دعنا، يف مكانة بيت �ملقد�ص، موقع �جلزيرة.نت، 2012/4/6، �نظر�  
34

�الأخرى )�ملعركة  �الإطالق  على  �لعربي  �ل�رشق  تاريخ  يف  معركتني  �أهم  �إحدى  حطني  معركة  تكون   )رمبا 

عني جالوت(. فهذه “�لوقعة” كما و�صفها جمال �لدين بن و��صل “كانت مفتاح �لفتوح �الإ�صالمية، وبها تي�رش 

فتح بيت �ملقد�ص”(.
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2. مقاومة املقد�شيني لالنتداب الربيطاين واملنظمات ال�شهيونية:

و�ملقاطعة  و�مل�صري�ت  �ملظاهر�ت  �لبيطاين  لالنتد�ب  �ملقد�صيني  مقاومة  �صملت 

�أي�صاً مئات  �لع�صيان �ملدين. وكانت هناك  �أ�صكال  و�لتمرد على �ل�رش�ئب، وغريها من 

�ل�صكك �حلديدية، وتدمري مبانٍ حكومية بريطانية، وغريها من  �لهجمات على خطوط 

�لبنية �لتحتية. �إ�صافة �إىل ��صتهد�ف �ملقاومة �لفل�صطينية ملباين �مل�صتوطنني وم�صاحلهم. 

�ملقاومة  ن�صاطات  �ل�صهيونية  و�لع�صابات  �لبيطانية  �لقيادة  من  كل  و�صفت  وقد 

�تخذت  فيما  و“�لتخريبية”.  و“�لبلطجية”،  �لقانون”،  عن  و“�خلارجة  بـ“�الإجر�مية”، 

.
35

�ل�صلطات �لبيطانية خطو�ت جذرية الإخماد �لثورة �ل�صلمية و�مل�صلحة، على حٍدّ �صو�ء

3. الثورة الفل�شطينية الكربى:

كان للثورة �لفل�صطينية �لكبى مع بد�ية �لثلث �الأول من �لقرن �لع�رشين، تاأثري�ً كبري�ً 

 1928 “�ملنظمة �جلهادية” يف �صنة  على جمرى �الأحد�ث �لالحقة، وذلك بعدما تاأ�ص�صت 

بقيادة �ل�صيخ عّز �لدين �لق�صام ورفاقه رحمهم �هلل، ثم كانت “منظمة �ملقاومة و�جلهاد” 

�أن  1934 برئا�صة �لثائر �ملرحوم �ملقد�صي عبد �لقادر �حل�صيني، و�لتي ما لبثت  يف �صنة 

�أعيد ت�صكيلها يف �صيف 1935، و�ندجمت مع جهود �صابقة للمفتي �ملرحوم �حلاج �أمني 

“منظمة �جلهاد �ملقد�ص” برعاية و�إ�رش�ف �ملفتي �حل�صيني.  �حل�صيني، ف�صارت تدعى 

“�الإخو�ن  من  �مل�رشيني  �أ�صقاءهم  �ملقد�صيني  �ملجاهدين  من  جمموعات  �صاركت  كذلك 

و�لع�صابات  �لبيطانية  �لقو�ت  لقتال  �جلهادية  �ملع�صكر�ت  �أ�ص�صو�  �لذين  �مل�صلمني”، 

�ملقام  . وال يت�صع 
36

1948–1952 يف قرى �صور باهر وعني كارم �لفرتة  �ل�صهيونية يف 

هنا الإعطاء مو�صوع �لثورة �لفل�صطينية �لكبى حقه.

4. مقاومة الع�شابات ال�شهيونية:

يف  �لفل�صطينية،  و�لقرى  �ملدن  �صتى  من  كثرية،  فل�صطينية  جمموعات  �نخرطت 

مقاومة �لع�صابات �ل�صهيونية فور �حتاللها لفل�صطني �صنة 1948، وكانت مر�كز �لقيادة 

�لع�رشين  �لقرن  من  �ل�صتينيات  ويف  غزة.  وقطاع  �لغربية  و�ل�صفة  �لقد�ص  بني  موزعة 

بتاأ�صي�ص تّوجت  �أيديولوجية،  خلفيات  على  ع�صكرية  وف�صائل  تنظيمات  ت�صكل   بد�أ 

مازن قم�صية، مرجع �شابق، �ص 134.  
35

املرجع نف�شه.  
36
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مكانة القد�س و�ضرورة املقاومة

وكذلك  �رشقاً،  “�لغور”  �الأردنية  �حلدود  من  �تخذت  وقد  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

ومر�كز  مع�صكر�ت  �صبه  �جلنوب  يف  �مل�رشية  و�حلدود  �ل�صمال  يف  �للبنانية  �حلدود 

لالنطالق. و��صتمر ذلك عدة �صنو�ت يف �أعقاب �حتالل باقي فل�صطني �صنة 1967. ونذكر 

�إىل  �نح�صاره،  من  بالرغم  �ل�صبعينيات  يف  حتّول  قد  �ملقاوم  �لفل�صطيني  �لعمل  �أن  هنا 

عمليات نوعية خارج فل�صطني ود�خلها، ب�صبب تعاظم �لهّم �الإد�ري و�الجتماعي �مللقى 

على كاهل �لقياد�ت �لفل�صطينية يف �ملخيمات و�ل�صتات، وب�صبب �ملنحى �لديبلوما�صي �لذي 

بد�أ يت�صكل عب قنو�ت عربية و�أجنبية �صديقة. �إىل �أن قامت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

بحربها �ل�صعو�ء على �لقيادة �لفل�صطينية يف لبنان، ومن ثّم ��صطر�ر �لقيادة للنزوح بعيد�ً 

عن حدود فل�صطني نحو تون�ص.




