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مكانة القد�س و�ضرورة املقاومة
�أو ًال :مكانة القد�س لدى �أهل الديانات:
�أ�شارت الدرا�سات التاريخية �إىل �أن الفل�سطينيني ع ّمروا �أر�ض فل�سطني قبل نحو

 1,500عام من �إن�شاء بني �إ�رسائيل دولتهم امل�س ّماة مملكة داود 586–1000 ،ق.م ،ث ّم
زال حكمهم وحكم من �أعقبهم كالآ�شوريني والفر�س والفراعنة والإغريق والرومان،
بينما ظ ّل ال�شعب العربي يف فل�سطني را�سخا ً يف �أر�ضه .وكان احلكم الإ�سالمي هو الأطول
مدة ،حيث ا�ستمر قرابة  1,200عام ما بني  ،1917–636با�ستثناء الفرتة ال�صليبية التي
ا�ستغرقت  90عاماً.
وقد انقطعت قدرة اليهود على الت�أثري عمليا ً يف حركة الأحداث يف فل�سطني �إىل حني
�إقامة دولة “�إ�رسائيل” �سنة  .1948وح�سب عدد من الدرا�سات وبع�ض �أ�صحابها من
اليهود مثل الكاتب �آرثر كو�ستلر  ،Arthur Koestlerف�إن �أكرث من  %80من اليهود
املعا�رصين ،ال ميتّون تاريخيا ً ب� ّأي �صلة لفل�سطني ،كما ال ميتون قوميا ً لبني �إ�رسائيل،
فالأغلبية ال�ساحقة ليهود اليوم تعود �إىل يهود اخلزر – الأ�شكناز ،Ashkenazim
وهي قبائل ترتية تركية قدمية كانت تقيم يف �شمايل القوقاز ،وته َّودت يف القرن الثامن
امليالدي.1
والقد�س يف اعتقاد الفل�سطينيني املقد�سيني ،ذات مكانة دينية وح�ضارية وتاريخية
مرموقة ،وي�ضاعف من قدرها يف اعتقادهم كونها مقد�سة لدى الأديان الثالثة الكربى.
وقد حفلت املدينة بتاريخ غني وعظيم لكونها �أي�ضا ً ذات �أهمية جغرافية كبرية ،حيث
تقع يف ب�ؤرة توا�صل العامل القدمي بقاراته الثالث .وهذا ما جعلها —�ش�أنها �ش�أن فل�سطني
التاريخية ككل— هدفا ً جلميع القوى ال�سيا�سية الدولية ،على م ّر الع�صور.

1

حم�سن حممد �صالح ،حقائق وثوابت يف الق�ضية الفل�سطينية :ر�ؤية �إ�سالمية (بريوت :مركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2013 ،ص .12
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املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

 .1القد�س عند اليهود:
حتتل القد�س موقعا ً رئي�سيا ً يف الفكر اليهودي ال�صهيوين ،ب�سبب احلاجة �إىل تعبئة
وح�شد الر�أي العام اليهودي يف ال�شتات ،وربطه بـ“�أر�ض امليعاد” ،وتوجيهه للهجرة �إىل
فل�سطني ،ليتحقق لل�صهيونية تطبيق �شعارها بعودة “�شعب بال �أر�ض ،لأر�ض بال �شعب”.2
وت�شغل القد�س اليوم� ،أو “�أور�شليم” يف امل�صطلح الديني الإ�رسائيلي ،مكانا ً
مركزيا ً يف الوجدان اليهودي .فقد ا�ستوىل عليها نبي اهلل داود \ ،ونقل �إليها “تابوت
العهد” ،ثم بنى ابنه �سليمان \ فيها الهيكل .و ُيطلق على املدينة يف املوروث الديني
كذلك ا�سم “�صهيون” .وهي ت�ضم �أي�ضا ً جبل �صهيون ،وقرب داود ،و“حائط املبكى”.
وا�ستمر اليهود عرب �سنوات �شتاتهم يتجهون �إىل �أور�شاليم يف �أمانيهم ويذكرونها يف
�صلواتهم ،وخ�صو�صا ً يف االحتفال بعيد الف�صح حيث يرددون“ :نلتقي يف العام القادم
يف �أور�شليم”.3
وت�ض ّم القد�س اليوم �أكرث من  15كني�سا ً و“معبدا ً يهوديا ً �أثريا ً” .جميعها �إما �أبنية
م�ست�أجرة� ،أو �أبنية �أن�شئت خالل القرنني التا�سع ع�رش والع�رشين ،و�أه ّم املقد�سات
اليهودية “املتخيلة” ح�سب زعم الأدبيات املعا�رصة هو “قد�س الأقدا�س” ،وهو مركز
“خلق العامل” ،ويقع “قد�س الأقدا�س” —ح�سب املعتقد اليهودي— يف مركز “هيكل
�سليمان” ،الذي بدوره يقع يف مركز مدينة “�أور�شليم” ح�سب م�صطلحاتهم .ويزعم
اليهود �أن الهيكل يقع يف “منطقة ما” قرب �أو �أ�سفل قبة ال�صخرة امل�رشفة.4

 .2القد�س عند امل�سيحيني:
امل�سيحيون املقد�سيون هم فل�سطينيون بالدرجة الأوىل ،ويرون يف القد�س عا�صمتهم
ال�سيا�سية والدينية والثقافية واالقت�صادية ،وقد�سيتها مت�أتية من كونها “مكان
الوحي الإلهي” على م ّر الع�صور ،حتى قبل امل�سيحية ،والقد�س يف امل�سيحية مكان
“الفداء” و“اخلال�ص” ،ومكان انطالقة �إىل العامل �أجمع دون متييز بني عرق وجن�س.
2

حممد عقل هل�سة ،القد�س يف الفكر التوراتي ال�صهيوين ،موقع املركز الفل�سطيني للإعالم ،2008/12/18 ،انظر:

3

عبد الوهاب امل�سريي“ ،القد�س :مكانتها يف الوجدان الديني اليهودي ”،يف مو�سوعة اليهود واليهودية
وال�صهيونية (م�رص :دار ال�رشوق.)1999 ،

https://www.palinfo.com/

	4انظر املوقع الر�سمي لوزارة ال�سياحة والآثار الفل�سطينية ،ا�سرتجعت يف .2015/8/5
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وهذا ما �أو�صى به ال�سيد امل�سيح \ ،قائالً�“ :ستكونون يل �شهودا ً يف �أور�شليم ،ويف
جميع اليهودة وال�سامرة ،و�إىل �أقا�صي الأر�ض” .5وقوله �أي�ضاً“ :اذهبوا وتلمذوا جميع
الأمم ،وع ّمدوهم ب�إ�سم الأب واالبن وال ّروح القد�س .وعلموهم �أن يحفظوا ما �أو�صيتكم
به .وها �أنا معكم ك ّل الأيام �إىل انق�ضاء الدهر”.6
وقد ذكرت القد�س يف الإجنيل ع�رشات املرات ،وفيها من الكنائ�س والآثار ما ي�شهد
على �أهميتها الدينية والتاريخية عند امل�سيحيني .وتد ّل كرثة هذه ال�شواهد على مالزمة
ال�سيد امل�سيح لهذه املدينة معظم �أيام حياته ،وفيها جرت على يديه الآيات العظيمة ،من
�شفاء املر�ضى ،و�إحياء املوتى ،وغري ذلك من الآيات .7ويف املدينة “طريق الآالم” ال�شهري،
وفيها يعتقد امل�سيحيون بـ“�صلب ي�سوع امل�سيح”.
ويف القد�س كني�سة “القيامة” وكني�سة “ن�صف الدنيا”� ،إىل جانب � 47أثرا ً دينيا ً
وتاريخياً .وفيها كذلك “دير مار �إبراهيم” للروم الأرثوذك�س ،وكني�سة “اجللجل” التي
ت�شمل كني�ستني �أخريني .ويعتقد امل�سيحيون جملة من العقائد ،من بينها �أن �إحدى هاتني
الكني�ستني تد ّل على موقع ي�سوع امل�سيح ،وفيها كذلك “قرب اخلال�ص” حيث “جثمان
الي�سوع” ،و�أن القد�س هي املكان الذي ح ّل فيه “الروح القد�س” ،ويرون �أن “�أور�شليم
الأر�ضية” هي انعكا�س لـ“�أور�شليم ال�سماوية” ،و�أن القد�س هي من�ش�أ الكنائ�س والطقو�س
الدينية يف العامل �أجمع.8
رصح ر�ؤ�ساء الكنائ�س امل�سيحية يف مدينة القد�س يف “مذكرة املفهوم امل�سيحي
وقد � ّ
للقد�س” ،امل�ؤرخة يف � ،1994/11/23أن “القد�س بالن�سبة �إىل امل�سيحيني املحليني ،كما هو
احلال �أي�ضا ً بالن�سبة �إىل امل�سلمني واليهود املحليني ،لي�ست مدينة مقد�سة فح�سب ،بل هي
املدينة التي ولدوا فيها ،وفيها يعي�شون .ومن ثم حقهم يف متابعة العي�ش فيها ،مع كل
احلقوق التي تنجم عن ذلك”.9

5

الكتاب املقد�س (الإجنيل)� ،أعمال الر�سل .1:8

6

الكتاب املقد�س (الإجنيل) ،متى 38:20-19؛ وجمال خ�رض ،الإرث العربي امل�سيحي يف القد�س ،م�ؤمتر
يوم القد�س ،جامعة بيت حلم ،كلية الآداب� ،1992 ،ص .18

7

جمال خ�رض ،الإرث العربي امل�سيحي يف القد�س� ،ص .19

	8املرجع نف�سه� ،ص .20
	9املرجع نف�سه� ،ص .23
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 .3القد�س عند امل�سلمني:
ت�شري كتب التاريخ �إىل حر�ص الأنبياء وال�صاحلني على زيارة امل�سجد الأق�صى
وال�صالة فيه ،وال�سكن يف بيت املقد�س وجماورة الأق�صى .فقد زار بيت املقد�س على
امل�شهور من الروايات ال�صحيحة ،ك ّل من� :أبي الأنبياء �إبراهيم \ ،و�إ�سحق ،ويعقوب،
ويو�سف ،ولوط ،ودنا مو�سى من املدينة لكنه مات دون �أن يدخلها .وزارها كذلك
�أنبياء اهلل :يو�شع ،و�صاموئيل ،وداود ،و�سليمان ،و�صالح ،وزكريا ،ويحيى ،وعي�سى،
وحممد ،عليهم جميعا ً �صلوات اهلل و�سالمه.10
امل�سلمون ي�ؤمنون بجميع الأنبياء دون تفريق بينهم ،امتثاالً للآية الكرمية ( ُق ْل
الَ ْ�سبَ ِ
اط
وب َو ْ أ
�آ َمنَّا ِباهلل ِ َو َما �أُن ِز َل َعلَيْنَا َو َما �أُن ِز َل َعلَى ِ�إ ْب َراهِي َم َو ِ�إ ْ�س َما ِعي َل َو ِ�إ ْ�س َحاقَ َو َي ْع ُق َ
ي �أَ َح ٍد ِّمنْ ُه ْم َو َن ْح ُن لَ ُه
ي�سى َوالنَّبِ ُّيونَ ِمن َّر ِّب ِه ْم َل ُن َف ِّرقُ َب ْ َ
و�سى َو ِع َ
َو َما �أُو ِت َي ُم َ

ُم ْ�سل ِ ُمونَ ).11

النبي [ يف �صالته،
والقد�س �أو“بيت املقد�س” ،كانت القبلة الأوىل التي توجه �إليها
ّ
ثم توجه �إليها امل�سلمون � 17شهرا ً منذ فر�ضت عليهم ال�صالة ،قبل �أن تتح ّول القبلة �إىل
مكة املكرمة .12كما �أن القد�س يف عقيدة امل�سلمني هي �أر�ض امل�رسى التي �أ�رسي �إليها
النبي حممد [ ليالً ،ث ّم عرج منها �إىل ال�سماء ،فكانت القد�س �آية كرمية يف �صدر �سورة
الإ�رساء تتلى �إىل قيام ال�ساعة ،13وهي ثالث املدن املعظمة يف الإ�سالم ،14و�أر�ض النب ّوات

10

حم�سن حممد �صالح ،الطريق �إىل القد�س :درا�سة تاريخية يف ر�صيد التجربة الإ�سالمية على �أر�ض
فل�سطني منذ ع�صور الأنبياء وحتى �أواخر القرن الع�رشين (لندن :فل�سطني امل�سلمة� ،)1995 ،ص .56

11

القر�آن الكرمي� ،سورة �آل عمران ،الآية .84

12

عبد الفتاح العوي�سي ،البعد الأكادميي واملعريف لبيت املقد�س� ،سل�سة درا�سات بيت املقد�س (دم�شق:
م�ؤ�س�سة فل�سطني للثقافة� ،)2008 ،ص  .187نذ ّكر هنا �أن اليهود قد �أثاروا يف العهد النبوي �ضجة كبرية حول
توجه امل�سلمني من بيت املقد�س �إىل مكة ،وعالج القر�آن فتنتهم هذه يف �سورة البقرة الآية .143-142

13

حيث �أ�رسى اهلل بالر�سول حممد [ يف ال�سنة العا�رشة للبعثة� ،سنة 620م ،انظر� :سورة الإ�رساء ،الآية ،1
و�سورة النجم ،الآية .18-13

14

قال ر�سول اهلل [“ :ال ت�ش ّد الرحال �إال �إىل ثالثة م�ساجد ،امل�سجد احلرام وامل�سجد الأق�صى وم�سجدي هذا”،
متفق عليه من رواية �أبي هريرة ،وقال“ :ال�صالة يف امل�سجد الأق�صى تعدل خم�سمائة �صالة يف غريه من
امل�ساجد ،ما عدا امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي” ،متفق عليه كذلك.
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والربكات ،15ومهد عي�سى \ ،و�أر�ض الرباط واجلهاد �إىل يوم القيامة .16وب�رش
الر�سول [ امل�سلمني �أنهم �سيفتحون بيت املقد�س عقب موته ،وهذا ما كان� ،إذ فتحها
امل�سلمون يف ال�سنة الـ  16للهجرة.17
النبي [ العزة والأنفة يف �أهل بيت املقد�س بقولهَ :
(ل َت َزا ُل َطائِ َف ٌة ِم ْن �أُ َّمتِي
وقد مدح
ّ
َعلَى ْ َ
لْ َوا َء َحتَّى
�صا َب ُه ْم ِم ْن َ أ
�ض ُه ْم َم ْن َخالَ َف ُه ْم �إِ َّل َما �أَ َ
ال ِّق َظا ِهرِي َن لَ َع ُد ِّو ِه ْم َقا ِهرِي َن َل َي ُ ُّ
الل ِ َو ُه ْم َك َذلِ َك”َ .قالُواَ :يا َر ُ�سو َل َّ
َي�أْ ِتيَ ُه ْم �أَ ْم ُر َّ
ِ�س َو�أَ ْكنَ ِ
اف
الل َِ ،و�أَ ْي َن ُه ْم؟ َقا َلِ “ :ببَيْتِ ْال َ ْقد ِ

ِ�س)”.18
َبيْتِ ْال َ ْقد ِ

وبي النبي [ للم�سلمني �أهمية بيت املقد�س دون �سائر البلدان يف �آخر الزمان ،وحثهم
ّ
على �إتيانه وال�صالة فيه .فقال يف احلديث امل�شهور الذي روته ميمونة بنت �سعد موالة
النبي [� ،إذ “قالت :قلت يا ر�سول اهلل� ،أفتِنا يف بيت املقد�س ،قالُ �“ :
أر�ض املح�رش واملن�رش،
ائتوه ف�صلوا فيه ،ف�إن �صالة فيه ك�ألف �صالة يف غريه” ،قلت� :أر�أيت �إن مل �أ�ستطع �أن �أحت ّمل
�إليه؟ قال“ :فتهدي له زيتا ً ُي�رسج فيه ،فمن فعل ذلك فهو كمن �أتاه”” .19وقد زار مدينة
ق�صة فتح بيت املقد�س على
القد�س من �صحابة ر�سول اهلل جم ٌع غف ٌ
ري عند فتحها ،وما تزال ّ
يد �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب حمفوظة لدى الفل�سطينيني عامة واملقد�سيني خ�صو�صاً،
كما ما تزال وثيقة “العهدة العمرية” املعقودة بني �أمري امل�ؤمنني ون�صارى املدينة ،ت�شكل
�أيقونة يفتخر بها املقد�سيون حتى يومهم هذا.
15

ذكرها القر�آن وا�صفا ً �إياها ب�أر�ض الربكة يف خم�سة موا�ضع ،هي� :سورة الإ�رساء ،الآية  ،1و�سورة الأنبياء،
املف�سين
املف�س ابن عطية� :إجماع
الآيتان  71و ،81و�سورة الأعراف ،الآية  ،137و�سورة �سب�أ ،الآية  .18قال
ّ
ّ
على هذا القول.

16

يو�سف القر�ضاوي ،القد�س ق�ضية كل م�سلم� ،ص  .14روى ال�صحابي �أبو �أمامة الباهلي ،قال :قال
رضهم من خالفهم...
ر�سول اهلل [“ :ال تزال طائفة من �أمتي على الدين ظاهرين ،لعد ّوهم قاهرين ،ال ي� ّ
قالوا :ف�أين هم؟ قال“ :ببيت املقد�س و�أكناف بيت املقد�س” ،رواه الإمام �أحمد.

17

18

حدثنا احلميدي حدثنا الوليد بن م�سلم حدثنا عبد اهلل بن العالء بن زبر قال �سمعت ب�رس بن عبيد اهلل �أنه �سمع
�أبا �إدري�س قال �سمعت عوف بن مالك قال�“ :أتيت النبي [ يف غزوة تبوك وهو يف قبة من �أ َ َدم ٍ فقال :اعدد
�سـتـا ً بني يدي ال�ساعة ،موتي ثم فتح بيت املقد�س ،ثم موتان ي�أخذ فيكم ك ُق َعا�ص ِالغنم ،ثم ا�ستفا�ضة املال
حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل �ساخطا ً ،ثم فتنة ال يبقى بيت من العرب �إال دخلته ،ثم هدنة تكون بينكم
وبني بني الأ�صفر َفيَ ْغ ِدرون في�أتونكم حتت ثمانني غاية حتت كل غاية اثنا ع�رش �ألفا ً”( .رواه البخاري)
رواه الإمام �أحمد يف م�سنده ( )22320عن �أبي �أمامة الباهلي.
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وقد تع ّمقت مكانة القد�س لدى الفل�سطينيني ،وعظم قد ُرها بعد معارك فا�صلة
وم�شهورة من تاريخ الدفاع عن الإ�سالم وفل�سطني ،كان للقد�س دور ال�شاهد عليها ،ومن
هذه املعارك :معركة �أجنادين جنوب فل�سطني بقيادة ال�صحابي خالد بن الوليد ،وفتح
بيت املقد�س يف و�سطها على �أيدي �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ،ويف �شمالها معارك:
فحل بي�سان ،وحطني ،وعني جالوت بقيادة �رشحبيل بن ح�سنة و�صالح الدين الأيوبي
و�سيف الدين قطز .حيث �شهدت هذه املعارك �سرية قادة عظام ،روت دماء بع�ضهم تراب
فل�سطني وبيت املقد�س.
ال�صخرة يف امل�سجد الأق�صى املبارك �آية فنية معمارية عاملية،
وما تزال عمارة قبة ّ
�إ�ضافة �إىل العمارة التاريخية لكثري من املواقع الأثرية يف البلدة القدمية وحولها ،ويفتخر
بها املقد�سيون وي�ستقبلون لأجلها الآالف من احلجاج وال�سياح من �أنحاء املعمورة.
وب�سبب ذلك �صارت القد�س “مدينة وقفية” من الدرجة الأوىل.
وقد اعتاد املقد�سيون امل�سلمون �إىل عه ٍد قريب ،كغريهم من امل�سلمني يف �أنحاء العامل،
احلج �إىل مكة املكرمة� ،أن يزوروا امل�سجد الأق�صى في�صلوا
�إذا ما �أرادوا ت�أدية فري�ضة
ّ
فيه ركعتني ،ما قبل �أو بعد حجهم �إىل مكة ،وهو ما ي�سميه امل�سلمون “تقدي�س احلج”� ،أي
زيارة بيت املقد�س يف مو�سم احلج .ويف هذا ال�سلوك �أهمية بالغة يف احلفاظ على املدينة
املقد�سة والتوا�صل مع �أهلها.

ثاني ًا :القد�س مدينة وقفية من الدرجة الأوىل:
مما جعل �أمري
أ�س�س يف الإ�سالم �ش�أن خا�ص ملدينة القد�س وامل�سجد الأق�صىّ ،
ت� ّ
امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب و�أهل ال�شورى من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،يعلنون عن
ر�سخ مكانة الأر�ض املق ّد�سة عرب
املدينة و�أكنافها وقفا ً �إ�سالميا ً �إىل يوم القيامة ،الأمر الذي ّ
الأجيال ،ودفع اخللفاء والأمراء للتناف�س يف ت�شييد امل�ساجد و�أوقافها ،واملعاهد الدينية
أخ�ص �أر�ض امل�سجد الأق�صى املبارك،
ووقفياتها ،يف طول فل�سطني وعر�ضها ،وعلى ال ّ
التي تز ّينت بامل�سجد القبلي ،وم�سجد قبة ال�صخرة� ،إ�ضافة �إىل ع�رشات الأبنية املعمارية
التي تركزت داخل �أ�سوار املدينة حتديداً .ومل يقت�رص بنا ُء الوقفيات على امل�سلمني ،فقد
�شيدت الطوائف الن�رصانية من املرافق الوقفية ،ما ت�ست�ضيف فيه احلجاج الذين ي�ؤ ّمون
ال�سي،
كني�سة القيامة ،وكني�سة قرب امل�سيح ،وكني�سة �صعود امل�سيح ،وكني�سة الع�شاء ّ ّ
وكني�سة مرمي ،ومقام النبي داود ،وغريها.
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ومن ثم كان للأوقاف و�إدارتها على الدوام مكانة كبرية يف املجتمع الفل�سطيني
عامة ويف القد�س خ�صو�صاً ،وحتديدا ً بعدما �أدخل ال�سلطان العثماين �سليمان القانوين
( )1566–1546تطويرا ً كبريا ً على �أنظمة الوقف ،للقيام مبرافقها ومردودها املايل.20
ويف القد�س �أينما نظر املرء يف جهات املدينة الأربع ،خ�صو�صا ً يف البلدة القدمية منها،
ر�أى �أثرا ً ووقفا ً تاريخياً:
ففي مدينة القد�س ،املعامل الوقفية والتاريخية :كامل�ساجد وال�سبل والتكايا
واخلانات والأروقة واملدار�س والأ�رضحة واملقابر اجلماعية ،من بينها �أكرث
من ت�سعة قبور ل�صحابة ر�سول اهلل [ ،و�أكرث من  400قربا ً للعلماء والأعيان
ورجال احلكم والقادة ،ف�ضالً عن ما يزيد على  300معلم تاريخي ،و 46مدر�سة
تاريخية ،و 39زاوية و�رضيحا ً وتربة ،و 25م�سجداً ،و� 22سبيالً وحماماً،
و 35قبة وحمرابا ً وباباً ،و 34طريقا ً و� 9أ�سواق.

وتبلغ اليوم ملفات العقارات و�أرا�ضي الوقف واملزروعات يف �إدارة الوقف الإ�سالمية
 740ملفا ً.21
وقد �شغلت “م�ؤ�س�سة الأوقاف” ومرافقها دورا ً مهما ً يف حمل اله ّم ال�شعبي ،وتعاظ َم
هذا الدور يف فرتة االنتداب الربيطاين ،ومن ث ّم االحتالل ال�صهيوين لفل�سطني .حيث
�شكلت امل�ؤ�س�سة ذراعا ً اقت�صاديا ً داعما ً للحركة الوطنية الفل�سطينية يف بداياتها ،مما
دفع املحتلني ال�ستهدافها ا�ستهدافهم للحركة الوطنية و�إ�ضعافها �إىل درجة اال�ستئ�صال
والإزالة.
وهذا ال�سبب هو الذي دفع باحلركة الوطنية الفل�سطينية لت�أ�سي�س “املجل�س الإ�سالمي
الأعلى” يف �سنة  1921ومق ّره مدينة القد�س ،والذي بدوره احت�ضن ما ا�ستطاع من
�صالحيات الأوقاف الإ�سالمية ،التي ا�ست�أثرت بها ق ّوات االنتداب الربيطاين ،م�ستفيدة
من مردوداتها املالية والنفعية الهائلة.22

20

�سامي ال�صالحات ،الأوقاف الإ�سالمية يف فل�سطني ودورها يف مواجهة االحتالل الإ�رسائيلي (بريوت:
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2011 ،ص .29

21

املرجع نف�سه� ،ص .24

22

املرجع نف�سه.
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ثالث ًا :الو�ضع القانوين للقد�س املحتلة:
بالرغم من �أهمية مدينة القد�س تاريخيا ً و�أثرياً ،وح�سا�سية ظرفها الديني وال�سيا�سي،
�إال �أن االحتالل الإ�رسائيلي �رضب بعر�ض احلائط كافة االعتبارات املحلية والإقليمية
والدولية جتاه املدينة وظرفها اخلا�ص ،منذ احتاللها يف �سنة  1967وحتى يومنا هذا.
وقد �سجلت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو) United Nations
) Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCOمدينة القد�س
ك�أحد �أهم الآثار التاريخية والإن�سانية التي يجب احلفاظ عليها وعدم تغيري معاملها ،لكن
مل يرتتب على هذا املوقف � ّأي �إجراء تنفيذي ،وما تزال املدينة م�صنفة لدى امل�ؤ�س�سات
الدولية الأممية كمدينة عربية فل�سطينية ،بينما تعمل قوات االحتالل الإ�رسائيلي يف
�سباق مع الزمن لتهويدها وتغيري معاملها وطرد �سكانها الفل�سطينيني.
ومل ُيح�سم الو�ضع القانوين لـ“كل مدينة القد�س” يف القانون الدويل ،كما �أن �آخر قرار
دويل يعالج م�س�ألة القد�س جمتمعة هو قرار التق�سيم ل�سنة  ،1947الذي ي�ضع كل “منطقة
القد�س” �ضمن �إدارة دولية ملا ُي�س ّمى بـ“كوربو�س �سرباتوم ”Corpus separatum
كج�سم منف�صل .لذلك ُع ّدت كل اخلطوات الإ�رسائيلية ما بعد �سنة  1948مبوجب القانون
الدويل غري قانونية ،ومل يتم االعرتاف بغربي القد�س كعا�صمة لـ“دولة �إ�رسائيل”،
و ُع ّدت مناطق حمتلة ،وقرار جمل�س الأمن الدويل United Nations Security Council
رقم  242ال يلغي مكانة القد�س يف القانون الدويل ،كما مل تلغ االتفاقيات والتفاهمات
الفل�سطينية  -الإ�رسائيلية هذه املكانة منذ اتفاقيات �أو�سلو يف �سنة  .1993بل ومن املفيد
التذكري ،ب�أن اتفاقيات �أو�سلو قد و�ضعت القد�س ،دون حتدي ٍد جلغرافيتها�“ ،رشقيها
وغربيها”� ،ضمن مو�ضوعات مفاو�ضات احلل النهائي.23
وبالتايل ف�إن �رشقي القد�س يخ�ضع منذ احتالله يف �سنة  1967للقوانني الإ�رسائيلية
من خالل “الأمر الواقع” ،بالرغم من �أن ال�سكان الفل�سطينيني ال يحملون اجلن�سية
الإ�رسائيلية .فـ“�إ�رسائيل” كانت قد �ض ّمت �رشقي القد�س نافية �صفة االحتالل عنه ،بينما
مل ت�ض ّم ال�سكان الذين يعي�شون فيها.24
23

نظمي اجلعبة ،الإ�سكان يف القد�س :بني مطرقة اال�ستيطان والإمكانات املتاحة� ،سل�سلة “�أوراق تقييم �أداء”
(رام اهلل :معهد ال�سيا�سات العامة� ،)2009 ،ص .8
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تو�ضح املالحظتان التاليتان املوقف القانوين الدويل من مدينة القد�س:
• �أ�صدرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة General Assembly of the United Nations

قرارات عديدة مب�ضامني خمتلفة ،تذكر معظمها مدينة القد�س وت�شري �إىل بطالن ورف�ض
� ّأي متغريات يف و�ضع املدينة ،فيما يع ُّد �رشقي القد�س جزءا ً من الأرا�ضي املحتلة
�سنة .251967
• �أ�صدر جمل�س الأمن الدويل عدة قرارات ب�ش�أن مدينة القد�س منذ �سنة  .1967وجميعها
ت�شجب االنتهاكات الإ�رسائيلية وتدعوها لوقف �إجراءاتها التهويدية ،وت�شري �إىل
بطالن تلك الإجراءات الهادفة �إىل تغيري هوية املدينة ،وتطلب من “�إ�رسائيل” االلتزام
مب�س�ؤولياتها القانونية مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة Fourth Geneva Convention
ل�سنة  1949املتعلقة بحماية املدينة واملدنيني وقت احلرب.26

رابع ًاّ :
حق الفل�سطينيني يف مقاومة االحتالل:
مقاومة االحتالل وجه من وجوه تعبري املقد�سيني عن رف�ضهم لالحتالل و�سيا�ساته،
و�أ�سلوب من �أ�ساليب دفاعهم عن حقهم يف تقرير م�صريهم ،ودفاعهم عن �أنف�سهم
وممتلكاتهم وجممل حقوقهم .وينا�ضل املقد�سيون يف تثبيت حقهم يف املقاومة ،احلق
الذي كفلته لهم القوانني والقرارات الدولية ،فيما يحاول االحتالل بكافة ال�سبل ،طم�س
هذا احلق با�ستخدام �سيا�سات الرتغيب والرتهيب ،ومن خالل ت�شويه الو�ضع القانوين
ملدينة القد�س.
وي�ستم ّد املقد�سيون حقهم يف املقاومة من عدالة ق�ضيتهم ،ومن يقينهم وقناعتهم يف
�أنهم �أ�صحاب الأر�ض و�أهلها ،و�أنهم �سكنوا هذه املدينة من لدن �آبائهم و�أجدادهم دون
�أن يحتلونها �أو ي�رسقونها �أو يظلموا حقّ �أحد فيها .وي�ؤكد املقد�سيون كيف �أن القوات
الإ�رسائيلية هي التي احتلت املدينة وطردت ج ّل �أهلها و�ضيقت عليهم وحرمتهم الأمن
واحلرية واال�ستقالل.
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كما ي�ستمد املقد�سيون حقهم يف املقاومة من توجيهات ال�رشائع ال�سماوية ،التي
قد�ست حقوق الإن�سان وعظمت خ�صو�صياته املتمثلة بالروح ،والبدن ،واملال ،والعقل،
واحلرية ،والعر�ض ،كذلك �أكدت ال�رشائع على وحدة الن�سيج املجتمعي و�أمنه ال�سلمي.
باملقابل �شددت ال�رشائع عقابها ووعيدها على من يت�سبب ب�أي اعتداء �أو ظلم على هذه
احلقوق ،وحتتفي الكتب ال�سماوية بالكثري من الن�صو�ص الدينية التي تعالج حقّ الإن�سان
واملجتمع يف احلرية والأمن والإ�ستقالل.

 .1احلق القانوين يف مقاومة االحتالل:
• �أ�شارت الفقرة الثانية من قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة  2621يف الدورة ،52
امل�ؤرخ يف � ،1970/10/12إىل “حقّ ال�شعوب امل�ستعمرة الأ�صيل ،يف الكفاح بكل الطرق
ال�رضورية التي يف متناولها� ،ض ّد الدول اال�ستعمارية التي تقمع تطلعاتها �إىل احلرية
واال�ستقالل”.27
•	اعرتفت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف قرارها  2672ج ،امل�ؤرخ يف  ،1970/12/8بحق
ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير م�صريه ،حيث جاء يف القرار:
�إذ ن�أخذ بعني االعتبار مبد�أ ت�ساوي ال�شعوب يف احلقوق ،وحقها يف تقرير
امل�صري املثبت يف املادتني  1و 55من ميثاق الأمم املتحدة ،واملعاد ت�أكيده لآخر مرة
يف الإعالن اخلا�ص مببادئ القانون الدويل ،املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون
بني الدول وفقا ً مليثاق الأمم املتحدة ،ف�إننا:
• نعرتف ل�شعب فل�سطني بالت�ساوي يف احلقوق وبحق تقرير امل�صري وفقا ً
مليثاق الأمم املتحدة.
• نعلن �أن االحرتام التام حلقوق �شعب فل�سطني غري القابلة للت�رصف هو
عن�رص ال غنى عنه يف �إقامة �سلم عادل ودائم يف ال�رشق الأو�سط .وقد ا�ستمرت
اجلمعية العامة ب�إ�صدار القرارات التي ت�ؤكد على حقّ ال�شعب الفل�سطيني
يف حتقيق م�صريه ،ثم الت�أكيد على حقه يف ا�ستخدام كافة الو�سائل التي
تكفل ممار�سته حلقه يف حتقيق م�صريه ،ف�أ�صدرت القرار ( 2787د ،)26
	27احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال ،واالئتالف الأهلي للدفاع عن حقوق الفل�سطينيني يف القد�س ،وم�ؤ�س�سة
ال�ضمري لرعاية الأ�رسى وحقوق الإن�سان� ،أ�رسى القد�س يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي ،درا�سة �سيا�سية
دميغرافية اجتماعية اقت�صادية (القد�س :ني�سان� /أبريل � ،)2008ص .20
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والقرار ( 3070د  ،)28ثم القرار ( 3089د  )28الذي �أكد على حقّ الفل�سطينيني
يف ا�ستخدام القوة ،بل ودعا الدول واملنظمات �إىل م�ساندة ودعم ال�شعب
الفل�سطيني يف ن�ضاله ماديا ً ومعنويا ً.28

 .2مبادئ منظمة العفو الدولية:
وا�ستند حقّ املقد�سيني يف املقاومة كذلك� ،إىل ما ت�ستدعيه ال�رضورة يف دفاعهم عن
لوائح حقوقهم العامة التي �أقرتها العهود واملواثيق الدولية عامة ،ومنها كذلك املبادئ
الع�رشة التي ت�ضمنتها وثيقة حقوق الإن�سان ال�صادرة عن منظمة العفو الدولية
 ،Amnesty Internationalالتي ت�ضمن حقّ املقد�سيني الكامل يف احلياة والأمان على
�شخو�صهم ،وعدم تعر�ضهم للتعذيب� ،أو االعتقال� ،أو االحتجاز التع�سفي ،واحلق يف
حماكمة عادلة عند االعتقال ،وكذلك احلق يف حرية التنقل ،ويف العودة �إىل البلد واملنزل
الأ�صلي� ،إ�ضافة �إىل احلق يف حرية الفكر والر�أي والتعبري.29
كما �أن خل ّو االتفاقيات املوقعة بني “�إ�رسائيل” ومنظمة التحرير الفل�سطينية
(م.ت.ف) منذ اتفاقية �أو�سلو من الإ�شارة �إىل العديد من حقوق الإن�سان الفل�سطيني ،ال
يبطل هذه احلقوق وال يجعل الدفاع عنها �أعماالً �إجرامية �أو �إرهابية .بل ي�ؤكد هذا اخلل ّو
على تناق�ض هذه االتفاقيات مع القرارات الدولية واملواثيق الإن�سانية ،الأمر الذي يعزز
حقّ الفل�سطينيني يف مقاومة االحتالل ،والت�صدي لالتفاقيات التي تنتق�ص من هذا احلق
وتعرت�ض طريقه.
�أما احلكومات الإ�رسائيلية فقد د�أبت منذ احتاللها للمدينة املقد�سة ،على و�صف
عمليات املقاومة الفل�سطينية ب�أعمال التخريب والت�شوي�ش وغري ذلك ،وذلك لنزع ال�صفة
الأخالقية والوطنية والإن�سانية عن الفل�سطيني ،وعن حقه يف مقاومته لالحتالل.
وحاولت قوات االحتالل االدعاء �أن عمليات املقاومة لن ت�ؤدي �إال �إىل التخريب ،لي�س فقط
لـ“�إ�رسائيل” وم�صاحلها ،بل �أي�ضا ً تخريب امل�صالح الفل�سطينية� ،آملة �أن ت�صدر �أ�صوات
فل�سطينية تطالب بوقف �أعمال املقاومة ،حماية للم�صالح الفل�سطينية من التخريب.30
28
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خام�س ًا� :أ�سباب مقاومة املقد�سيني لالحتالل:
منذ �أن قامت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي بب�سط نفوذها على مدينة القد�س يف
�سنة � ،1967رشعت بتغيري حدود املدينة ومعاملها ،وعزلها عن حميطها الفل�سطيني
واالعتداء املمنهج على الأماكن املقد�سة وتقييد احلريات الدينية ملواطنيها الأ�صليني،
وكذلك تغيري الو�ضع الدميوجرايف يف املدينة ل�صالح الوجود اليهودي اال�ستيطاين.31
ومن �أجل حتقيق ال�سلطات لأهدافها با�رشت بتح�صني �إجراءاتها واعتداءاتها من
خالل �س ّن وتطبيق جملة من القوانني �أهمها :قانون �ض ّم القد�س �إداريا ً وق�ضائياً ،وقانون
التنظيمات القانونية والإدارية ل�سنة  ،1968وقانون الإ�رشاف على املدار�س ل�سنة ،1969
وقوانني م�صادرة الأرا�ضي� ،إىل غري ذلك .وهذه االعتداءات والإجراءات �ضمن جممل
الإجراءات الع�سكرية ،كانت �سببا ً كافيا ً لدفع املقد�سيني ملقاومة االحتالل بكافة ال�سبل
والو�سائل.
�إ�ضافة �إىل �أ�سباب �أخرى جنملها فيما يلي:
•

•
•
•

�شعور املقد�سيني باخلذالن ،فبالرغم من �أن مدينة القد�س تع ُّد �أر�ضا ً حمتلة بن�ص
 19قرارا ً دولياً� ،إال �أن حكومات “�إ�رسائيل” املتعاقبة تتجاهل هذه القرارات ب�شكل
مطلق.32
رف�ض املقد�سيني ملخرجات م�ؤمتر مدريد واتفاقية �أو�سلو فيما يتعلق باملدينة املقد�سة،
ومطالبتهم ب�إعادة االعتبار لها من حيث �إنها ق�ضية حترير.33
غياب احل ّد الأدنى من عدالة القانون والق�ضاء الإ�رسائيليَني ،و�شعور املقد�سيني يف �أن
الت�رشيعات والقوانني الإ�رسائيلية تتع ّمد ا�ستهدافهم و�إ�ضعافهم وتهجريهم.
معاناة املقد�سيني امل�ستمرة طيلة �سنوات االحتالل ،على امل�ستويات االقت�صادية،
واالجتماعية ،والتعليمية ،وال�سكانية ،وحتى الرتفيهية .نتيجة العن�رصية ال�صارخة
يف تطبيق االحتالل ل�سيا�سات هدم املنازل ،وطرد ال�سكان ،و�سحب الهويات ،وفر�ض
الغرامات واملخالفات الباهظة�...إلخ.
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• فقدان املقد�سيني الثقة يف قدرة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف الدفاع عنهم يف وجه الآلة
الع�سكرية الإ�رسائيلية .وي�ضاعف من هذا ال�شعور عجز ال�سلطة يف الدفاع عن نف�سها
ومواطنيها يف ال�ضفة الغربية والقطاع.
•	ان�سداد الأفق التفاو�ضي بني ال�سلطة الفل�سطينية والإ�رسائيليني ،وتنكر الإ�رسائيليون
ل ّأي اتفاقيات وتعهدات يف ال�ش�أن الفل�سطيني.

�ساد�س ًا :م�سرية املقاومة يف مدينة القد�س تاريخي ًا:
حفل تاريخ املدينة املقد�سة ب�سجل طويل من املقاومة ،ب�سبب اهتمام احل�ضارات
واالمرباطوريات املختلفة باملدينة من الناحية اال�سرتاتيجية .واخت�ص العرب
الفل�سطينيون وامل�سلمون حتديداً ،بانت�صارات باهرة على �أعدائهم وهم يخو�ضون
املعارك على �أر�ض القد�س و�أكنافها �شماالً وجنوبا ً وعلى امتدادها.

 .1املعارك التاريخية:
يذكر الفل�سطينيون عامة واملقد�سيون خ�صو�صا ً هذه املعارك ،باعتبارها من
الأر�شيف اخلا�ص بتاريخ املدينة املقد�سة .و�سجلت كتب التاريخ �أ�سماء جماهدين
وعلماء وم�صلحني خرجوا من القد�س لقتال الغزاة� ،أو �أن املقد�سيني ا�ست�ضافوا يف مقابر
املدينة عظماء وقادة ،ا�ست�شهدوا دفاعا ً عن املدينة و�أكنافها ف�صاروا مقد�سيني بحكم
مدافنهم.
وا�شتهرت يف التاريخ معارك عديدة ،دارت رحاها حول املدينة املقد�سة ،وكانت املدينة
موئالً وعمقا ً م�سانداً ،كمعركة �أجنادين ،ومعركة الريموك ،ومعارك حطني ،34وكذلك
عني جالوت وعكا ،التي واجه فيها الفل�سطينيون وامل�سلمون جحافل ال�صليبيني والتتار
والفرن�سيني ،وانتهى الن�رص فيها للم�سلمني والفل�سطينيني على �أعتاب املدينة املقد�سة
و�أكنافها.

34

�سيف دعنا ،يف مكانة بيت املقد�س ،موقع اجلزيرة.نت ،2012/4/6 ،انظرhttp://bit.ly/2h4S1yb :

(رمبا تكون معركة حطني �إحدى �أهم معركتني يف تاريخ ال�رشق العربي على الإطالق (املعركة الأخرى
عني جالوت) .فهذه “الوقعة” كما و�صفها جمال الدين بن وا�صل “كانت مفتاح الفتوح الإ�سالمية ،وبها تي�رس
فتح بيت املقد�س”).
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 .2مقاومة املقد�سيني لالنتداب الربيطاين واملنظمات ال�صهيونية:
�شملت مقاومة املقد�سيني لالنتداب الربيطاين املظاهرات وامل�سريات واملقاطعة
والتمرد على ال�رضائب ،وغريها من �أ�شكال الع�صيان املدين .وكانت هناك �أي�ضا ً مئات
الهجمات على خطوط ال�سكك احلديدية ،وتدمري مبان ٍ حكومية بريطانية ،وغريها من
البنية التحتية� .إ�ضافة �إىل ا�ستهداف املقاومة الفل�سطينية ملباين امل�ستوطنني وم�صاحلهم.
وقد و�صفت كل من القيادة الربيطانية والع�صابات ال�صهيونية ن�شاطات املقاومة
بـ“الإجرامية” ،و“اخلارجة عن القانون” ،و“البلطجية” ،و“التخريبية” .فيما اتخذت
ال�سلطات الربيطانية خطوات جذرية لإخماد الثورة ال�سلمية وامل�سلحة ،على ح ٍّد �سواء.35

 .3الثورة الفل�سطينية الكربى:
كان للثورة الفل�سطينية الكربى مع بداية الثلث الأول من القرن الع�رشين ،ت�أثريا ً كبريا ً

على جمرى الأحداث الالحقة ،وذلك بعدما ت�أ�س�ست “املنظمة اجلهادية” يف �سنة 1928

بقيادة ال�شيخ ع ّز الدين الق�سام ورفاقه رحمهم اهلل ،ثم كانت “منظمة املقاومة واجلهاد”
يف �سنة  1934برئا�سة الثائر املرحوم املقد�سي عبد القادر احل�سيني ،والتي ما لبثت �أن
�أعيد ت�شكيلها يف �صيف  ،1935واندجمت مع جهود �سابقة للمفتي املرحوم احلاج �أمني
احل�سيني ،ف�صارت تدعى “منظمة اجلهاد املقد�س” برعاية و�إ�رشاف املفتي احل�سيني.
كذلك �شاركت جمموعات من املجاهدين املقد�سيني �أ�شقاءهم امل�رصيني من “الإخوان
امل�سلمني” ،الذين �أ�س�سوا املع�سكرات اجلهادية لقتال القوات الربيطانية والع�صابات
ال�صهيونية يف الفرتة  1952–1948يف قرى �صور باهر وعني كارم .36وال يت�سع املقام
هنا لإعطاء مو�ضوع الثورة الفل�سطينية الكربى حقه.

 .4مقاومة الع�صابات ال�صهيونية:
انخرطت جمموعات فل�سطينية كثرية ،من �شتى املدن والقرى الفل�سطينية ،يف
مقاومة الع�صابات ال�صهيونية فور احتاللها لفل�سطني �سنة  ،1948وكانت مراكز القيادة
موزعة بني القد�س وال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ويف ال�ستينيات من القرن الع�رشين
بد�أ ت�شكل تنظيمات وف�صائل ع�سكرية على خلفيات �أيديولوجية ،ت ّوجت بت�أ�سي�س
35
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منظمة التحرير الفل�سطينية ،وقد اتخذت من احلدود الأردنية “الغور” �رشقاً ،وكذلك
احلدود اللبنانية يف ال�شمال واحلدود امل�رصية يف اجلنوب �شبه مع�سكرات ومراكز
لالنطالق .وا�ستمر ذلك عدة �سنوات يف �أعقاب احتالل باقي فل�سطني �سنة  .1967ونذكر
هنا �أن العمل الفل�سطيني املقاوم قد حت ّول يف ال�سبعينيات بالرغم من انح�ساره� ،إىل
عمليات نوعية خارج فل�سطني وداخلها ،ب�سبب تعاظم اله ّم الإداري واالجتماعي امللقى
على كاهل القيادات الفل�سطينية يف املخيمات وال�شتات ،وب�سبب املنحى الديبلوما�سي الذي
بد�أ يت�شكل عرب قنوات عربية و�أجنبية �صديقة� .إىل �أن قامت قوات االحتالل الإ�رسائيلي
بحربها ال�شعواء على القيادة الفل�سطينية يف لبنان ،ومن ث ّم ا�ضطرار القيادة للنزوح بعيدا ً
عن حدود فل�سطني نحو تون�س.
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