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مع القد�س

وا 
ُ
َها اَلِّذيَن اآَمُنوا َما َلكُْم اإَِذا ِقيَل َلكُُم اْنِفر يُّ

َ
قال اهلل تبارك وتعاىل: )َيا اأ

ْنَيا ِمَن الآِخَرِة َفَما   الدُّ
ِ
يُتْم ِباْلََياة َر�ضِ

َ
ْر�ِس اأ

َ
اَقْلُتْم اإىَِل الأ ِف �َضِبيِل اهلِل اَثّ

ةِ اإِل َقِليٌل(1.
َ
ْنَيا ِف الآِخر  الُدّ

ِ
َمَتاُع اْلََياة

***

، َقاَل: َتَذاَكْرَنا َوَنْحُن ِعْنَد َر�ُضوِل اهلِل ]،  ِبي َذرٍّ
َ
َعْن اأ

ْم َبْيُت اْلَْقِد�ِس؟ 
َ
َم�ْضِجُد َر�ُضوِل اهلِل ] اأ

َ
ُهَما اأَْف�َضُل: اأ يُّ

َ
اأ

َلَواتٍ ِفيِه ْف�َضُل ِمْن اأَْرَبِع �ضَ
َ
الةٌ ِف َم�ْضِجِدي اأ  َفَقاَل َر�ُضوُل اهلِل ]: “�ضَ

�ِضهِ ِمَن
َ
ُجلِ ِمْثُل �َضَطنِ َفر

َّ
 َوَلِنْعَم الُ�َضلَّى ُهَو، َوَلُيو�ِضَكنَّ لأَْن َيكُوَن ِللر

ْنَيا َجِميعًا”،  الأَْر�سِ َحْيُث َيَرى ِمْنُه َبْيَت الَْقِد�سِ َخْيًا َلُه ِمَن الدُّ

ْنَيا َوَما ِفيَها”2.  و َقاَل: “َخْيٌ َلُه ِمَن الدُّ
َ
اأ

***

“اإن القد�س لي�ضت للفل�ضطينيني وحدهم واإن كانوا اأوىل النا�س بها،
ولي�ضت للعرب وحدهم واإن كانوا اأحق الأمة بالدفاع عنها،

واإمنا هي لكّل م�ضلم اأيًا كان موقعه ف م�رشق الأر�س اأو مغربها،

ف �ضمالها اأو جنوبها، حاكمًا كان اأو حمكومًا، متعلمًا اأو اأّميًا، غنيًا اأو فقيًا، 

رجاًل اأو امراأة، كّل على قدر مكانته وا�ضتطاعته”3.

القراآن الكرمي، �صورة �لتوبة، �الآية 38.  
1

�صححه �الإمام �الألباين.  
2

�الإ�صالمي،  )�ملكتب   2 ط  �ل�صحوة،  تر�صيد  ر�صائل  �صل�صلة  م�شلم،  كل  ق�شية  القد�س  �لقر�صاوي،  يو�صف   
3

1998(، �ص 6.





الإهداء

واإىل  والقاومة،  ال�ضرب  طريق  نهجوا  الذين  عامة،  الفل�ضطينيني  اإىل 

القد�ضيني الذين اعتزوا بانتمائهم ورباطهم ف مواجهة الحتالل، واأخ�ّس 

بالذكر منهم ال�ضيوخ والن�ضاء والأطفال، الذين اأّدوا اأدوارهم ف الدفاع عن 

الدينة القد�ضة وم�ضجدها البارك. 

كما اأهدي جهدي التوا�ضع هذا اإىل اأرواح �ضهداء فل�ضطني و�ضهداء القد�س، 

بحا�رشها،  فل�ضطني  ما�ضي  ربطت  ذهبية  حلقة  باأرواحهم  �ضكلوا  الذين 

اأهدي جهدي  فبقيت ر�ضالة اجلهاد والقاومة مت�ضلة دون انقطاع. كذلك 

اإىل روح والدي الجاهد اإبراهيم اأبو عرفة اأحد القادة الدربني للمجاهدين 

الفل�ضطينيني ف “خنادق �ضور باهر”، والذي كان يل مثاًل ونربا�ضًا ف حّب 

القد�س والنتماء لها. واأهديه كذلك اإىل والدتي الغالية التي مل ميّل ل�ضانها 

بالدعاء يل ولعموم ال�ضلمني، وكذلك اإىل روح اأخي ال�ضهيد طارق ورفاقه ف 

القاومة، الذين �ضقطوا على اأر�س القد�س دفاعًا عن �رشفها وكرامتها.

النور  جانب  اإىل  �ضمعة  يكون  اأْن  ع�ضى  الكتاب،  اأهدي  جميعًا  لهوؤلء 

الذي ي�ضيء الأفق بجهاد القد�ضيني ون�ضالهم، انتظارًا ليوم الفتح والتحرير، 

بعون اهلل العادل الكيم.

خالد اإبراهيم اأبو عرفة

القد�س – فل�ضطني

2016/5/20
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التقدمي

التقدمي

د. حم�شن حممد �شالح* 

ما �أن تذكر كلمة “�لقد�ص” حتى جتد نف�صك �أمام جمموعة من �ملعاين و�لدالالت، �لتي 

ال تكاد جتتمع يف كلمة �أخرى!!

�لقد�ص عا�صمة فل�صطني ومركز قد�صيتها وبركتها...

�الأوىل،  قبلتهم  �أفئدتهم،  ومهوى  �الإ�صالمية،  و�الأمة  �لعربية  �الأمة  تاج  درة  �لقد�ص 

وبو�بة �الأر�ص �إىل �ل�صماء، و�ملقيا�ص “�لرتمومرت” �لذي يعرف به عزهم و�زدهارهم �أو 

ُذلهم و�نك�صارهم...

�لقد�ص حيث �أقام �الأنبياء، وحيث ت�رشَّفت ب�صيِّد �الأنبياء حممد ] يف رحلة �الإ�رش�ء، 

وحيث كان منها معر�جه �إىل �ل�صماء.

يف�صل  وحيث  �لقيامة،  يوم  �إىل  �حلق  على  �لثابتة  �ملن�صورة  �لطائفة  حيث  �لقد�ص 

�مل�صيح  \ ليق�صي على  �مل�صيح عي�صى  �هلل �صبحانه بني �حلق و�لباطل، وحيث يعود 

�لدجال.

�لقد�ص حيث �مل�صجد �الأق�صى �أول قبلة للم�صلمني وثاين �مل�صاجد بناء يف �الأر�ص بعد 

�لكعبة، وثالث �مل�صاجد مكانة يف �الإ�صالم.

�حل�صارية،  معاملها  ي�صوه  �لذي  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صهيوين  �الحتالل  حيث  و�لقد�ص 

ويحاول تزوير هويتها �لعربية �الإ�صالمية �الأ�صيلة.

و�لقد�ص حيث �ل�صمود و�لثبات و�الإبد�ع �لفل�صطيني، يف مو�جهة �آلة �لبط�ص و�لتهويد 

�الإ�رش�ئيلية...

بو�صلتها؛  ويوّجه  ويوحدها  ي�صتنه�صها  لالأمة  جاهز  عمل  برنامج  فالقد�ص  �إذ�ً، 

و�لقد�ص مدر�صة يف �ل�صب و�لت�صحية و�لعطاء.

�الأ�صتاذ �مل�صارك يف �لدر��صات �لفل�صطينية و�ملدير �لعام ملركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت.  
*
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ح ب�صكل منهجي موثق  بني �أيدينا كتاب علمي، هو يف �أ�صله ر�صالة ماج�صتري، يو�صِّ

و�جه  وكيف  �لب�صع.  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صد  �أ�صكالها  بكافة  �لقد�ص  �أبناء  مقاومة 

ٍ و��صتيطانٍ وم�صادرة لالأر�ص  �ملقد�صيون �النتهاكات و�العتد�ء�ت �ل�صهيونية، من تهويد

و�عتقاالت،  لل�صكان،  و�إبعاد  وتهجرٍي  و�ملنازل  للبيوت  وتدمريٍ  للمقد�صات،  و�نتهاكٍ 

�ل�صهيوين.  و�لتو�صع  �ل�صم  جد�ر  جرية  �إىل  باالإ�صافة  لالقت�صاد،  و�رشب  وخنق 

وي�رشح �لكتاب جو�نب �ملقاومة �ل�صلمية �ل�صعبية، و�النتفا�صات و�ملقاومة �مل�صلحة �لتي 

خا�صها �ملقد�صيون، حفاظاً على مدينتهم وهويتها �لعربية �الإ�صالمية و�حل�صارية.

***

�لقد�ص  عن  ليد�فع  �لكلمة  �صهوة  فقط  يركب  مل  جماهٌد  فهو  �لكتاب،  �صاحب  �أما 

غمار  خا�ص  و�إمنا  وغريها؛  �لعلمية  �لدر��صة  هذه  خالل  من  �الأمة  وق�صايا  وفل�صطني 

�ملقد�صيون،  منها  يعاين  �لتي  �ملعاناة  �أ�صكال  لكافة  متعر�صاً  �لقد�ص،  يف  �مليد�ين  �لعمل 

�لقد�ص... �بن  فهو  �ملقد�صيون.  ُيقدمها  �لتي  و�لعطاء  �لبذل  �أ�صكال  لكافة   وُمقدِّماً 

وال فخر!!

كاتب هذه �لدر��صة هو �ملهند�ص خالد �أبو عرفة، �لذي �ختاره �أبناء �لقد�ص ممثالً لهم 

�لفل�صطينية �حلكومة  يف  �صارك  و�لذي   ،2006 �صنة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص   يف 

�الحتالل  من  و�الأ�رش  لالعتقال  تعر�ص  و�لذي  �لقد�ص،  ل�صوؤون  وزير�ً  �لعا�رشة 

�الإ�رش�ئيلي، كما تعر�ص لالإبعاد �لتع�صفي من مدينة �لقد�ص...

ولذلك فاإنها در��صة من نوٍع �آخر الأنها مل “ُتعجن” بحب �صاحبها فقط، و�إمنا بجهده 

وجهاده وعرقه و�آالمه ومعاناته.

نرجو �أن متثل هذه �لدر��صة �إ�صافة نوعية للدر��صات �ملتعلقة بالقد�ص ب�صكل خا�ص 

وللدر��صات �لفل�صطينية ب�صكل عام؛ ون�صاأل �هلل �صبحانه �أن يجزي كاتبها خري �جلز�ء؛ 

و�أن تكون منطلقاً لدر��صات نوعية جديدة باإذن �هلل.
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هدف هذ� �لكتاب �لبحث يف مقاومة �لفل�صطينيني لالحتالل �الإ�رش�ئيلي يف مدينة �لقد�ص، 

خالل �لفرتة 1987–2015، و��صتعر��ص �لت�صل�صل �لتاريخي للهبات و�النتفا�صات، دون 

�لوقوف ب�صكل تف�صيلي �أو يومي عند �الأحد�ث و�جلزئيات.

ور�ء  و�لدو�فع   .2015–1987 بني  ما  �ملقاومة  �أ�صاليب  عموَم  �لكتاب  وي�صتعر�ص 

مل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أن  من  �لرغم  فعلى  �ملقاومة،  يف  �لفل�صطينيني  �إ�رش�ر 

و�لت�رشيعية،  و�ل�صيا�صية  �لع�صكرية و�الأمنية  �إجر�ء�تها  للحظة و�حدة عن فر�ص  تُكّف 

و�لديوجر�فية  �جلغر�فية  �ملقد�صية  �حلياة  مناحي  جميع  على  �صيطرتها  ب�صط  بهدف 

لالحتالل  مقاومتهم  عن  �ملقابل،  يف  يتوقفو�  مل  �ملدينة  يف  �لفل�صطينيني  �أن  �إال  و�لدينية، 

بقدر ��صتطاعتهم وح�صب �لو�صائل و�الأ�صاليب �ملتاحة لهم. 

�لكتاب  �أن  �إال  �لقد�ص،  �أهد�فه يف مدينة  �لكثري من  �أن �الحتالل قد حقق  وبالرغم من 

�ل�صبب  كان  لالحتالل  ومقاومتهم  �لفل�صطينيني  “�صمود  �أن  كون  على  �ل�صوء  ي�صلط 

�ل�صعوب  لدى  م�صتعلة  �النتماء  جذوة  �إبقاء  ويف  للمدينة،  �ملطلق  �لتهويد  �إعاقة  يف  �الأول 

�لعربية و�الإ�صالمية جتاه �ملدينة ومقد�صاتها”. 

�أد�ءها  ُتطّور  �ملدينة  �ملقاومة يف  �أن  �لنتائج، يف مقدمتها  �إىل عدد من  �لكتاب  ويخل�ص 

—بني مّد وجزر—  �الأجيال  �أنها تنتقل عب  �الإ�رش�ئيلية، كما  �الأمنية  للم�صتجد�ت  تبعاً 

للمدينة  باالنتماء  �لعميق  و�صعورهم  للت�صحية  �ملقد�صيني  ��صتعد�د  و�أن  توقف،  دون 

�ل�صبب  �لكامنان ور�ء �صمودهم وثباتهم. فيما كان  �لد�فعان �الأكب�ن  ومقد�صاتها هما 

�الأول ور�ء �صعور �ملقد�صيني باالإحباط، يكمن يف �نعد�م �الإر�دة �ل�صيا�صية لدى �مل�صوؤولني 

�لفل�صطينيني و�لعرب يف تقدمي �لدعم و�مل�صاندة �حلقيقيني للمدينة و�صكانها. 

وينبه �لكاتب �إىل عدد من �لتو�صيات، �أهمها: وجوب بذل جهد �أكب من قبل �لفل�صطينيني 

يف�صي �إىل ت�صكيل “مرجعية مركزية” قابلة لال�صتمر�ر يف �لعمل �مليد�ين يف ظل �لبط�ص 

�الإ�رش�ئيلي،  و�صوالً �إىل “توحيد �جلهد �لوطني” يف مقاومة �الحتالل. وكذلك �رشورة 

باأعمال  خا�ص  توثيق  �أجل  من  �ملقد�صي،  �ل�صاأن  يف  �ملتخ�ص�صة  �لبحثية  �ملر�كز  تطوير 

�لعامة.  �لبحثية  �لقطاعات  باقي  عن  م�صتقالً  �لتوثيق  يكون  وبحيث  �ملدينة،  يف  �ملقاومة 
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كما �أو�صى �لكاتب باإ�صاعة �لثقافة �لعربية �الإ�صالمية يف �أو�صاط �لفل�صطينيني كونها مادة 

�لتو�صية  �إىل  �إ�صافة  �لباطلة.  �لرو�ية �الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية �الأ�صيلة يف مقابل  �لرو�ية 

بالرتكيز على حمورية �مل�صجد �الأق�صى يف �ل�رش�ع، وعلى َوْحَدوية �النتماء �لوطني يف 

�لدفاع عن �ملدينة و�صكانها.
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تنفيذ  �إىل  عمدت   ،1967 �صنة  �لقد�ص  مدينة  �رشقي  باحتالل  “�إ�رش�ئيل”  قيام  منذ 

�صكانها  وتهجري  �ملقد�صة،  �ملدينة  على  �ملطلقة  �ل�صيطرة  �إىل  تهدف  حمكمة  ��صرت�تيجية 

و�صائل  �أعتى  ذلك  �صبيل  يف  �الحتالل  قو�ت  و��صتخدمت  ومقد�صاتها.  معاملها  وتهويد 

�لت�صدي  بهدف  وذلك  وت�رشيعاته،  �الحتالل  قو�نني  �إىل  م�صتندة  و�الإرهاب،  �لقمع 

�ملدينة  �صقوط  فمنذ  �ملقد�صيون،  �لفل�صطينيون  بهما  حتلّى  عنيدين،  ومقاومةٍ  ل�صمودٍ 

و�لفل�صطينيون يحاولون بكافة �ل�صبل �ملتاحة، �لت�صّدي ملوؤ�ص�صات �الحتالل �لع�صكرية، 

و�ل�صيا�صية، و�لت�رشيعية، و�لق�صائية �ملختلفة.

لقد قاوم �لفل�صطينيون قو�ت �الحتالل �لع�صكرية، وقاومو� �ال�صتيطان وهدم �لبيوت 

و�إغالق  �لباهظة  و�ل�رش�ئب  �ملخالفات  فر�ص  وقاومو�  �لهويات،  و�صحب  و�لتهجري 

�لتجهيل  ول�صيا�صات  �لعازل،  �لعن�رشي  و�لتو�صع  �ل�صم  جلد�ر  وت�صّدو�  �ملوؤ�ص�صات، 

�لتهويد  يف  �الحتالل  خلطط  ت�صّدو�  كما  و�لعقار�ت.  �الأر��صي  وم�صادرة  و�الإفقار، 

وقو�ت  �مل�صتوطنني  �نتهاكات  �أمام  بقّوة  ووقفو�  �ليهودية،  �لثقافة  ون�رش  و�الأ�رشلة 

�الحتالل للمقد�صات، وعلى ر�أ�صها �نتهاك وتدني�ص �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وغري ذلك 

من مظاهر مقاومة �لفل�صطينيني الأ�صكال �الحتالل و�صوره �ملختلفة.

�ملقاومة؛  و�أ�صاليب  �أ�صكال  كافة  لالحتالل  مقاومتهم  يف  �لفل�صطينيون  �صلك  وقد 

فرفعو� �لر�يات و�صاغو� �لبيانات وهتفو� �صّد �الحتالل �حتجاجاً، و�صرّيو� �ملظاهر�ت 

مرحلتني  يف  بال�صكاكني  �لطعن  �أ�صلوب  و�أ�صعلو�  �العت�صامات،  و�أقامو�  و�مل�صري�ت 

�لع�صكرية،  �لقو�ت  �ل�صالح يف وجه  مهمتني من م�صرية �ل�رش�ع مع �الحتالل، ورفعو� 

للجنود بغر�ص  �لنا�صفة، كما نفذو� عمليات خطف  �لعبو�ت  و�ألقو�  �ملتفجر�ت،  وزرعو� 

ودعماً تخطيطاً  ��صت�صهادية  عمليات  يف  و�صاركو�  �لفل�صطينيني،  باالأ�رشى   ��صتبد�لهم 

وتنفيذ�ً. 

وكانت �صنة 1987، عالمة فارقة يف مو�جهة �الحتالل، �نخرط فيها �ملقد�صيون جنباً 

�إىل جنب مع �ملقاومة �لفل�صطينية يف عموم �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وبالرغم مما �أجنزه 

�ملجتمع  من  عري�ص  جلمهور  وم�صاركة  ��صتنها�ص  من  �ملرحلة  هذه  يف  �لفل�صطينيون 



14

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

�ملدينة  Oslo، فحيّد  �أو�صلو  �تفاقية  �أن �الحتالل ح�صد مك�صباً جوهرياً يف  �إال  �ملقد�صي، 

�ملفاو�صات،  نهاية  �إىل  �لوطنية  ق�صاياها  حول  �لبحث  و�أّجل  �ملو�جهة،  �صاحات  خارج 

يلبث  فلم  لل�صكان.  وتهجري�ً  و��صتيطاناً  تهويد�ً  باملدينة  �ال�صتفر�د  �الحتالل  و��صتطاع 

و�أق�صى على  �أ�صّد  تاأثريها  2001، كان  �صنة  ثانية  �نتفا�صة  �أْن �رشعو� يف  �لفل�صطينيون 

طريف �ل�رّش�ع من تاأثري �النتفا�صة �الأوىل )�النتفا�صة �ملباركة(، �الأمر �لذي دفع �لكيان 

�الإ�رش�ئيلي لقبول فكرة �إجر�ء �نتخابات ت�رشيعية فل�صطينية ت�صارك فيها حركة �ملقاومة 

�الإ�صالمية )حما�ص(، حيث متكنت �حلركة بالفوز باأغلبية مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي. �إال 

�أن �النق�صام �لفل�صطيني �لذي وقع يف �صنة 2007 —ونتج عنه �إد�رة حركة حما�ص لقطاع 

غزة، و�إد�رة حركة �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني )فتح( �ل�صفة �لغربية— قّدم لالحتالل 

فر�صة �إ�صافية للتغّول يف �ملدينة ومقد�صاتها.

�لروؤية  �لقد�ص  مدينة  يف  لالحتالل  مقاومتهم  يف  �لفل�صطينيني  �أ�صاليب  �فتقدت  وقد 

وتوحيد  �مل�صرتك  للتن�صيق  �فتقادها  عن  ناهيك  �ملدرو�صة،  و�ال�صرت�تيجيات  �لو��صحة 

�لذي  �الأمر  �ملوحدة،  �لوطنية  �ل�صيا�صية  �ملرجعية  لغياب  �أ�صا�صاً  ر�جٌع  وذلك  �جلهود. 

حرم م�صرية �ملقاومة من ثمر�ت ونتائج ملمو�صة وجوهرية على �مل�صتوى �ال�صرت�تيجي. 

وبقي �النت�صار �ملقد�صي مرتكز�ً يف �صور �ل�صمود و�لثبات و�لتحّدي طويل �لنف�ص. 

�أ�صاليب  �إبر�ز  �إىل  �ملقد�صي،  �ل�صاأن  يف  عنيت  �لتي  �ل�صابقة  �لدر��صات  تتطرق  مل 

لتحقيق  للت�صّدي  �ملوؤلف  دفع  مّما  م�صتقلة،  �صاملة  در��صة  يف  �لقد�ص  مدينة  يف  �ملقاومة 

هذ� �لهدف، بالرغم من �صعوبة �لو�صول �إىل �لغاية �ملن�صودة ب�صبب �حلاجة �إىل در��صات 

ميد�نية و�إح�صاء�ت و�قعية ومقابالت حية، ناهيك عن �حلاجة �إىل تثبيت �أرقام حقيقية 

وقت  يف  �مل�صتفحلة،  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  مقاومة  جممل  حول  دقيقة  و�إح�صاء�ت 

حتتفظ فيه موؤ�ص�صات �الحتالل بالوثائق �لكاملة لكافة �الأحد�ث و�لوقائع.

مقاومة  مو�صوع  يف  عنت  �لتي  �الأبحاث  �إحدى  �أنها  يف  �لكتاب  مادة  �أهمية  وتكمن 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف مدينة �لقد�ص على وجه �خل�صو�ص. وقد �نطلق �ملوؤلف يف �إعد�د 

�لكتاب مدفوعاً مببرٍ ذ�تّي، فقد �أر�د بيان �لظلم �لذي تعّر�ص له �صخ�صياً يف �صنة 2006، 

ومعه ثالثة من رفاقه �ملقد�صيني، بعدما �صودرت �إقاماتهم بحجة خدمتهم يف �حلكومة 

مرت�كمة  النتهاكات  فتعر�صو�  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  و�ملجل�ص  �لعا�رشة  �لفل�صطينية 

ب�صبب ذلك، كم�صادرة �الإقامات، و�العتقال، و�ملالحقة، و�الإبعاد، وغري ذلك.
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مو�صوع  يف  مبا�رشة  داللة  ذ�ت  �ملوؤلف—  علم  —ح�صب  در��صات  �أّي  ت�صدر  ومل 

وت�صنيفها  �ملقاومة  عمليات  �إح�صاء  حيث  من  �لقد�ص،  مدينة  يف  �الحتالل  مقاومة 

وحتليلها، ومن ثم تبويبها يف جد�ول ومالحق خا�صة. بينما �صدرت ع�رش�ت �لدر��صات 

و�الأبحاث �لتي تطرقت للمقاومة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية �أو قطاع غزة، ودر��صات 

وتطرقت  �لفل�صطينيني،  و�صكانها  �ملدينة  جتاه  �الإ�رش�ئيلية  لالإجر�ء�ت  تعر�صت  �أخرى 

�صمن  ف�صول  عن  عبارة  �لدر��صات  هذه  معظم  �أن  �إال  ومعاناتهم،  ل�صمودهم  كذلك 

در��صات �أ�صمل و�أو�صع.

وو�جهت �ملوؤلف جملة من �ملعّوقات يف �أثناء �إعد�ده مادة �لكتاب، تر�وحت بني كونها 

ميد�نية، كون �ملوؤلف تعر�ص لت�صييقات متتالية من قبل �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

خيمة  يف  �إثرها  على  فاعت�صم  �الحتالل،  �صلطات  قبل  من  باالإبعاد  �إ�صعار�ً  تلقى  حيث 

 International Committee of the Red حتجاج يف مقّر �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر�

)Cross )ICRC يف مدينة �لقد�ص مدة 19 �صهر�ً، ثم ما لبث �أن �عتقلته �ل�صلطات مرتني 

متتاليتني، �إىل �أن �أبعدته فعلياً عن مدينة �لقد�ص. باالإ�صافة �إىل �ملعّوقات �ملتعلقة باالأرقام 

و�الإح�صاء�ت �لدقيقة �لالزمة يف �إعد�د مادة �لكتاب، و�لتي تتو�جد ح�رش�ً ب�صكلها �لدقيق 

لدى موؤ�ص�صات �الحتالل ذ�ت �لعالقة، وتتحفظ هذه �ملوؤ�ص�صات يف �لك�صف عنها �إال بالكّم 

�لتقني  بالو�صع  تتعلق  متنوعة  معّوقات  وكذلك  �صيا�صاتها،  يحققان  �للذين  و�الأ�صلوب 

و�لنظامي �لذي تعاين منه �لهيئات و�ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية د�خل �ملدينة �ملقد�صة، بحيث 

ي�صعب على �ملوؤلف �لتزّود باملعلومات و�الإح�صائيات �لدقيقة و�مل�صتجدة، يف كافة نو�حي 

�ملجتمع �ملقد�صي. وقد مّت جتاوز هذ� �لنق�ص يف �الإح�صائيات و�ملعلومات �ل�رشورية من 

خالل ��صتق�صاء �لنماذج �ل�صمولية يف �ملقاومة حول �ملو�صوع �مل�صتهدف، فكانت �لنماذج 

مبثابة �إحاطة للمو�صوع، و�إغناء عن �لنق�ص �حلا�صل كلما �أمكن ذلك.

�ملالحق  هذه  و�صملت  �لكتاب.  نهاية  يف  و�صعها  �ملالحق  من  عدد�ً  �ملوؤلف  �أعّد  وقد 

جد�ول �أح�صى �ملوؤلف فيها عمليات �ملقاومة �ملتنوعة يف مدينة �لقد�ص، وتت�صمن �الأعمال 

باأحو�ل  تتعلق  �أخرى  جد�ول  �أعد  كما   .2015–1967 �لفرتة  خالل  �ملختلفة،  �مل�صلحة 

�إ�صافة �إىل جد�ول حول �الأ�رشى  �ل�صهد�ء يف مدينة �لقد�ص يف فرت�ت �ملقاومة �لرئي�صية، 

وحول �ملبعدين عن مدينة �لقد�ص، عد� عن مالحق �أخرى يف مو��صيع �صتى.
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وقد ق�صم �ملوؤلف �لكتاب �إىل �أربعة ف�صول، وجاءت كاالآتي:

�لف�صل �الأول: مكانة �لقد�ص لدى �لفل�صطينيني و�رشورة �ملقاومة. ومّت بحث و�صع 

�ملدينة �لقانوين �لدويل، وكذلك حّق �لفل�صطينيني يف مقاومة �الحتالل و�أ�صباب مقاومتهم 

له. �إ�صافة �إىل تطرق �رشيع عن �مل�صرية �لتاريخية للمقاومة �لفل�صطينية.

�لف�صل �لثاين: حيث ت�صمن �صياق �ملقاومة �ل�صعبية و�النتفا�صات، ممهد�ً مبو�صوع 

�ملقاومة عقب �حتالل �ملدينة، ثّم مظاهر �ملقاومة �ل�صلمية �ملتمثلة بالرباط و�ل�صمود. ثم 

وموقعها  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  وكذلك  �لثالث،  �لفل�صطينية  �النتفا�صات  �أحد�ث  بيان 

بني �حلق يف �ملقاومة و“�الإرهاب”.

و�عتد�ء�ته  �الحتالل  �نتهاكات  فيه  �ملوؤلف  ناق�ص  كبري،  ف�صل  وهو  �لثالث:  �لف�صل 

و�أ�رشلة،  تهويد،  من  �النتهاكات.  لهذه  �ملقد�صيني  ومقاومة  �لقد�ص  مدينة  يف  �ملختلفة 

و��صتيطان، وم�صادرة، وتدني�ص للمقد�صات، وتهجري، و�إبعاد لل�صكان، وهدم للبيوت، 

وحما�رشة لالقت�صاد، و�عتقاالت، �إ�صافة �إىل كارثة بناء جد�ر �ل�صّم و�لتو�صع. 

للمقاومة  �ملت�صدية  �ل�رش�ئح  من  مناذج  �ملوؤلف  فيه  ��صتعر�ص  حيث  �لر�بع:  �لف�صل 

�مل�صيحيني  وطائفة  �ملتنوعة،  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صيا�صية  �حلركات  �أهمها  �لقد�ص،  مدينة  يف 

�ملقد�صيني، �إ�صافة �إىل قطاع �لن�صاء، و�ل�صارع �ملقد�صي، و�الإعالميني، و�الأطفال.






