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ْْحَنِ  اهلل بِْسمِ  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

 

  َن ى بَِعْبِدِه َلْيًلا مِّ اْلَْْسِجِد  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْْسَ

َراِم  إََِل اْلَْْسِجِد اْْلَْقََص الَِّذي َباَرْكنَا َحْوَلُه اْْلَ

ِميُع اْلَبِصيُ  ُه ُهَو السَّ    لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا إِنَّ

 

 (1)اإلْساء :                                                  

 



-4- 

 

 

 

 



-5- 

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 ةــــــدمـــمق
 

       

 ورسله أنبيائه خاتم عىل والسًلم والصًلة ، نيالعاْل رب هلل اْلمد

 . الدين يوم إَل هداه تبع ومن وصحبه آله وعىل ، اهلل عبد بن حممد سيدنا

   :  وبعـــد

 أوَل ، اْلقَص اْلسجد فيها ،  هويتنا من جزء وهي ،  قلوبنا يف فالقدس

 اهلل صىل) حممد نبينا وَمرسى ، اْلرمني وثالث ،  اْلسجدين وثاين،  القبلتني

  . العًل الساموات إَل ومعراجه( وسلم عليه

: العزيز كتابه يف وتعاَل سبحانه يقول حيث ، حوله اهلل بارك الذي وهو

ى الَِّذي ُسْبَحانَ  " نَ  َلْيًلا  بَِعْبِدهِ  َأْْسَ َرامِ  اْلَْْسِجدِ  مِّ  اْْلَْقََص  اْلَْْسِجدِ  إََِل  اْْلَ

هُ  آَياتِنَا ِمنْ  َيهُ لِنُرِ  َحْوَلهُ  َباَرْكنَا الَِّذي ِميعُ  ُهوَ  إِنَّ  ( .1:  اإلْساء) "اْلَبِصيُ  السَّ

حال تشد وال  ، اْلكرمة بمكة اْلرام اْلسجد - اْلسجدين بعد الرِّ

 صىل) نبينا يقول حيث ،  إليه إال  - اْلنورة باْلدينة الرشيف النبوي واْلسجد

 اْلرام اْلسجد ،  ساجدم ثًلثة إَل إال الرحال تشد ال "( : وسلم عليه اهلل

  ( .عليه متفق) " اْلقَص واْلسجد هذا ومسجدي

 اْلسجد عدا سواه فيام صًلة مخسامئة من خي اْلقَص اْلسجد يف وصًلة

( : وسلم عليه اهلل صىل) نبينا لقول ، الرشيف النبوي واْلسجد اْلرام

 ، ةصًل بألف هذا مسجدي ويف ،  صًلة ألف بامئة اْلرام اْلسجد يف صًلة"
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 النبي ويقول ، (للبيهقي اإليامن شعب) " صًلة بخمسامئة اْلقدس بيت ويف

 مائة غيه عىل اْلرام اْلسجد يف الصًلة فضل "( : وسلم عليه اهلل صىل)

 مخسامئة اْلقدس بيت مسجد ويف،  صًلة ألف مسجدي ويف،  صًلة ألف

 ( .للبيهقي الصغرى السنن) "صًلة

 اْلقَص واْلسجد اْلرام اْلسجد اْلسجدين بني الكريم القرآن ربط وقد

 اإلْساء حادثة مقدمتها يف يأيت ، متعددة وأحداث مواقف يف وثيِق  برباطِ 

 الذي اْلقَص اْلسجد إَل اْلرام اْلسجد من اإلْساء كان حيث ، واْلعراج

 . العًل الساموات إَل( وسلم عليه اهلل صىل) نبينا معراج منه كان

 بيت جتاه( وسلم عليه اهلل صىل) نبينا صىل حيث ، القبلة حتويل ومنها

ا عرش ستة نحو اْلقدس ا عرش سبعة أو،  شهرا  القبلة تتحول أن قبل ، شهرا

ا اْلقَص اْلسجد ليظل ، اْلرام اهلل بيت إَل  وعقيدهتا اْلمة وجدان يف حارضا

 . والتارخيية اإليامنية وذاكرهتا

 ومفكرهيا وكتاهبا مةاْل علامء كبار من نخبة تلقي الكتاب هذا ويف

 وعدالة ، وواقعها ، وتارخيها ، القدس مكانة عىل الضوء وقانونييها

 حارضة القدس لتظل ،  بشأهنا الصادرة الدولية والقوانني واْلواثيق ،قضيتها

 وإقامة ، الفلسطينية للقضية حل أي وحمور ، أولوياهتا ويف اْلمة ذاكرة يف

 "بَِعِزيز   اهلل َعىَل  َذلَِك  َوَما " ،الرشيف سالقد وعاصمتها الفلسطينية الدولة
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 "َيْعَلُمون اَل  النَّاسِ  َأْكَثرَ  َوَلكِنَّ  َأْمِرهِ  َعىَل  َغالِب   واهلل " ،( 20: إبراهيم)

 ( .21:  يوسف)

 الوكيل ونعم حسبنا وهو القصد وراء من واهلل
 

 

 

 

 

 أ.د/ حممد خمتار مجعة مربوك
 وزير األوقاف

 رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية
 وعضو جممع البحوث اإلسالمية

 باألزهر الشريف
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 القدس يف احلضارة اإلسالمية
(


) 

 
 سريدنا ، واآلخررين اْلولني سيد عىل السًلمو والصًلة ، هلل اْلمد

.. أمجعرني والصرحابة اآلل وعرىل ، واْلرسلني اْلنبياء مجيع وعىل ، حممد

 :درروبع

وثالرث  ، وثاين اْلسرجدين ، فالقدس هبا اْلسجد اْلقَص أوَل القبلتني

 .)صىل اهلل عليه وسلم(ومرسى الرسول  ، أعظم مسجد يف اإلسًلم

والقدس هي اْلدينة  ؛ ارة والنزاهة والترشيفالقدس كلمة تعني الطه

)عز  حيث وصف اهلل ؛ فهي أرض النبوات ، اْلقدسة عىل مر العصور

 بأهنا - يف أكثر من موضع - القدس وفلسطني يف القرآن الكريم وجل(

ا إبراهيم )عليه قال تعاَل عن سيدن ، اْلرض اْلباركة واْلرض اْلقدسة

ْينَاهُ  } : السًلم( وقال  ،{ لِْلَعاْلَنِيَ  فِيَها َباَرْكنَا الَّتِي اْْلَْرضِ  إََِل  ُلوطااوَ  َوَنجَّ

يَح  َولُِسَلْياَمنَ } : تعاَل ِري َعاِصَفةا  الرِّ  فِيَها َباَرْكنَا الَّتِي اْْلَْرضِ  إََِل  بَِأْمِرهِ  جَتْ

ء   بُِكلِّ  َوُكنَّا  يهعل) موسى سيدنا لسان عىلسبحانه  وقال ،{َعاْلنِِيَ  ََشْ

َسةَ  اْْلَْرَض  اْدُخُلوا َياَقْومِ  }: (السًلم وا َواَل  َلُكمْ  اهلل َكَتَب  الَّتِي اْلَُْقدَّ  َتْرَتدُّ

ينَ  َفَتنَْقلُِبوا َأْدَباِرُكمْ  َعىَل   الَِّذي ُسْبَحانَ  } : (وتعاَل سبحانه) وقال ،{َخاِْسِ

                                                           


 . مفتي الديار اْلرصية السابق، عبد الوهاب  أ.د/عيل مجعة كتب هذا البحث: (

 .71:  ( سورة اْلنبياء1)

  .81:  ( سورة اْلنبياء2)

 .21:  ( سورة اْلائدة3)
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ى َرامِ  اْلَْْسِجدِ  ِمنَ  َلْيًلا  بَِعْبِدهِ  َأْْسَ  َحْوَلهُ  َباَرْكنَا الَِّذي اْْلَْقََص  اْلَْْسِجدِ  إََِل  اْْلَ

هُ  آَياتِنَا ِمنْ  لِنُِرَيهُ  ِميعُ  ُهوَ  إِنَّ  .{اْلَبِصيُ  السَّ
 

 أنبيراء مجيرع دخلها وقد ، الرسل ومبعث النبوات مهد هي اْلرض فهذه

هرا وقد إال نبي من فام ،)عليهم السًلم(  اهلل  (السرًلم علريهم) واجتمعروا ، أمَّ

 ، (صرىل اهلل عليره وسرلم) اهلل رسول سيدنا يؤمهم اْلقَص اْلسجد يف للصًلة

 ُوِضرعَ  َمْسرِجد   َأي ، اهلل َرُسروَل  َيرا: ُقْلرُت : َقراَل  (ريض اهلل عنه)  َذر   َأِب  وعن

ُل؟ َرامُ  اْلَْْسِجُد ": َقاَل  َأوَّ ؟ ُثمَّ : ُقْلُت  ، "اْْلَ  ، "اْلَْقََصر اْلَْْسرِجُد  ُثمَّ ": َقاَل  أيٌّ

رًلَةُ  َأْدَرَكْترَك  َحْيرثاَُم ": َقراَل  ُثرمَّ  ، "َأْرَبُعونَ ": َقاَل  َبيْنَُهاَم؟ َكانَ  َكمْ : ُقْلُت   الصَّ

 ."َمْسِجد لََك  َواْلَْرُض  ، َفَصلِّ 
 

 منرزل أنره عرىل اْلقردس بيرت إَل اْلسرلمون ررنظر اْلكانة هذه عىل وبناءا 

 للحر  منره وأحرمروا ، الرحرال إليره واد  فَشر ، كريم مقدس وموضع ،مبارك

 برعررايتهم وأحرراطوه ، والثررواب الصررًلة بغيررة لذاترره وزاروه ، والعمرررة

)صرىل اهلل عليره  النَّبِري َعرنِ  )ريض اهلل عنره( ُهَرْيَرةَ  َأِب  فَعنْ  ، الكريمة الدينية

َحاُل رالر دُّ رُتَشر الَ ": َقراَل  وسلم( َذا : َمَسراِجَد  َثًلََثرةِ  إََِل  إاِلَّ  رِّ ِجِدي َهر  ، َمْسر

 ."َوَمْسِجِد اْْلَْقََص  ، َوَمْسِجِد اْْلَرامِ 

                                                           

 . 1:  سورة اإلْساء( 1)

 .520 ، حديث رقم ، كتاب اْلساجد ومواضع الصًلة مسلمصحيح  (2)

 حديث رقم،  ، باب فضل الصًلة يف مسجد مكة واْلدينة ، كتاب الصًلة يالبخار صحيح (3)

 . 511 ، حديث رقم ، باب فضل اْلساجد الثًلثة ، كتاب اْل  مسلم صحيحو، 1189
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 :دسـالق أةـنش: أواًل
 : والكنعانيون اليبوسيون ـ1

 هدمت فقد ، التارخيي العرص يف اْلرض مدن أقدم من القدس تعترب

 سنة 5000 إَل نشأهتا وترجع ، التاريخ يف مرة 18 من أكثر بناؤها وأعيد

 ، العربية اجلزيرة صميم يف نشأوا ذينال اليبوسيون العرب أسسها ، م.ق

 اسم عليها وأطلقوا ، القدس مدينة وبنوا ، العرب من نزح َمنْ  مع ونزحوا

 من أول كان الذي ، "صادق ملكي" اْلول ملكهم إَل نسبة السًلم مدينة

 .وبناها اختطها

 أصرل إَل يرجرع القدس قطاع سكان مجيع أصل أن اْلؤرخون ويعتقد

 . الكنعانية كانت اْلصلية هملغت وأن ، كنعاين

 فلسطني يف اْلمر هبم استقر وْلا ، رعاة اْلمر بادئ يف الكنعانيون وكان

يف  عرفت آثار أول أن عىل اْلؤرخون أمجع وقد ، "كنعان" باسمهم سميت

 مرن نرزوحهم بعرد فلسرطني ساكني أول كانوا حيث ، هلم كانت فلسطني

 .العربية اجلزيرة شبه
 

 :القدس وإسالمية األقصى ملسجدا بناء ـ2

 قال ، اإلسًلم وهو واحد بدين اْلنبياء مجيع (وجل عز) اهلل أرسل

ينَ  إِنَّ }: تعاَل ْسًَلمُ  اهلل ِعنَْد  الدِّ  ِمنْ  إاِلَّ  اْلكَِتاَب  ُأوُتوا الَِّذينَ  اْخَتَلَف  َوَما اإْلِ

                                                           

 .11ص  ، ، عارف العارف ( تاريخ القدس1)

 .41ص ، خ فلسطني قبل اْليًلد، هشام أبو حاكمة( تاري2)
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 أن فمنذ ، اْلول الدين هو ًلمفاإلس ، {َبْينَُهمْ  َبْغياا اْلِعْلمُ  َجاَءُهمُ  َما َبْعدِ 

ا ديناا باإلسًلم أرسله )عليه السًلم( انوحا  (وجل عز) اهلل أرسل  ، خالصا

 َتَولَّْيُتمْ  َفإِنْ } : )عليه السًلم(ح نو سيدنا لسان عىل (وتعاَل سبحانه) فقال

 ِمنَ  ُكونَ أَ  َأنْ  َوُأِمْرُت  اهلل َعىَل  إاِلَّ  َأْجِريَ  إِنْ  َأْجر   ِمنْ  َسَأْلُتُكمْ  َفاَم 

ا َوَوّصَّ }:  تعاَل وقال ،{اْلُْْسلِِمنيَ   اهلل إِنَّ  َياَبنِيَّ  َوَيْعُقوُب  َبنِيهِ  إِْبَراِهيمُ  هِبَ

ينَ  َلُكمُ  اْصَطَفى  لوط سيدنا وعن ،{ ُمْسلُِمونَ  َوَأْنُتمْ  إاِلَّ  ََتُوُتنَّ  َفًَل  الدِّ

 . {اْلُْْسلِِمنيَ  ِمنَ  َبْيت   َغْيَ  فِيَها َوَجْدَنا َفاَم }:تعاَل قال )عليه السًلم(

 بعد وحده اهلل لعبادة عمرت التي اْلساجد أقدم هو اْلقَص واْلسجد

 نرفع ، فيه وصًلهتم عليه ارمجيعا  اءراْلنبي تردد كثر ولذا ، رامراْل جدراْلس

 ،وعمرته اْلنبياء بنته اْلقدس بيت": قال (عنهام اهلل ريض) عمر بن اهلل عبد

 .  "مَلك عليه قام أو نبي عليه سجد وقد إال شرب موضع فيه وما

 العلرامء شغلت اْلسألة هذه أن نجد اْلقَص اْلسجد بناء عن اْلديث وعند

ا اْلسلمني واْلؤرخني  :رأيني إَل اْلول بناءه أقام فيمن اختُلِف حيث ، كثيا

 ذكر ، اْلسجدين كًل أسس الذي هو( عليه السًلم) آدم أن :اْلول

 ابرن اْلافظ الرأي هذا ترجيح إَل ومال ، (رْحه اهلل) اجلوزي ابن ذلك

                                                           

 .19سورة آل عمران: ( 1)

  .72سورة يونس: ( 2)

 .132سورة البقرة: ( 3)

  .36سورة الذاريات: ( 4)

 .1/239، ْلجي الدين العليمي  ( اْلنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل5)
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 الكعبرة بنرى ْلا آدم أن   :هشام ابن ذكره بام له واستدل   ، الفتح يف حجر

 وهذا ، "فيه ونسك فبناه ، يبنيه وأن ، اْلقدس بيت إَل بالسي اهلل أمره

 اْلسرجد أسس الذي فإن  : وعليه ؛ الفتح يف اْلافظ قال كام أثبت القول

 اْلسرجدين برني الفاصلة اْلدة ْلن   ؛ أبنائه أحد أو نفسه آدم هو اْلقَص

 . فقط سنة أربعون

 ؛ اْلسجدين أسس الذي هو )عليه السًلم( إبراهيم اخلليل أن: الثاين

 َيْرَفعُ  َوإِذْ }: تعاَل قوله يف القرآن بنص مشهور اْلرام للمسجد بناءه ْلن  

نَا َوإِْساَمِعيُل  اْلَبْيِت  ِمنَ  اْلَقَواِعَد  إِْبَراِهيمُ  َك  ِمنَّا َتَقبَّْل  َربَّ ِميعُ  َأْنَت  إِنَّ  السَّ

{اْلَعلِيمُ 
(2)

ْأَنا َوإِذْ }: تعاَل وقوله ،  ْبَراِهيمَ  َبوَّ كْ  اَل  َأنْ  اْلَبْيِت  َمَكانَ  إِلِ  ِب  ُترْشِ

رْ  َشْيئاا عِ  َواْلَقائِِمنيَ  لِلطَّائِِفنيَ  َبْيتِيَ  َوَطهِّ كَّ ُجودِ  َوالرُّ {السُّ
(3)

 بالنص ثبت وإذا ،

 بني العهد لقرب راجح حمتمل اْلقَص للمسجد بناءه فإن   ، الكعبة بنى أنه

 .اْلسجدين

 تشابه وجود عىل اهلندسة يف اْلتخصصني الباحثني أحد أكد وقد

 ، اْلبارك اْلقَص اْلسجد وبناء اْلرشفة الكعبة بناء بني ما تام هنديس

 اْلختلفتني اْلساحتني وبإمهال اْلبعاد ثًلثية ةهندسي برام  وباستخدام

ح ، اْلقَص واْلسجد للكعبة ا والصور باخلرائط الباحث وضَّ ا تطابقا  يف تامًّ

                                                           

 .6/409( فتح الباري 1)

 .127:  سورة البقرة( 2)

  .26:   سورة اْل( 3)
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 بناء فرضية العلمية اْلدلة من بمزيد يدعم مما ، اْلربعة البناءين زوايا

 . (وجل عز) اهلل من بوحي حدودمها وحتديد اْلسجدين

 اْلقَص اْلسجد أن نؤكد فإننا ؛ اإلسًلم هي بين كل رسالة إن وحيث

 ،باْلساس مسلمون هم الذين اْلنبياء هم بناه من ْلن ؛  النشأة إسًلمي هو

 آَمنَ } :عاَلت قال ، وكتبه اهلل رسل بجميع آمن إذا إال أحد إيامن يكتمل وال

ُسوُل  هِ  ِمنْ  إَِلْيهِ  ُأْنِزَل  باَِم  الرَّ  َوُرُسلِهِ  َوُكُتبِهِ  َوَمًَلئَِكتِهِ  باهلل آَمنَ  ُكلٌّ  َواْلُْْؤِمنُونَ  َربِّ

ُق  اَل  نَا ُغْفَراَنَك  َوَأَطْعنَا َسِمْعنَا َوَقاُلوا ُرُسلِهِ  ِمنْ  َأَحد   َبنْيَ  ُنَفرِّ  َوإَِلْيَك  َربَّ

 .{اْلَِْصيُ 

 :القدس إسرائيل بين دخول: اثاني

 مرص من إْسائيل بني من بقومه )عليه السًلم( موسى سيدنا خرج

 صحراء هبم جاز ، البحر يف فأغرقهم وملئه فرعون عىل اهلل أظهره أن بعد

 َياَقْومِ } :)عليه السًلم( موسى سيدنا هلم فقال ، اْلقدسة اْلرض نحو سيناء

َسةَ  اْْلَْرَض  اْدُخُلوا وا َواَل  َلُكمْ  اهلل َكَتَب  الَّتِي اْلَُْقدَّ  واَفَتنَْقلِبُ  َأْدَباِرُكمْ  َعىَل  َتْرَتدُّ

ينَ  ا جبناا رفضوا أهنم إال {َخاِْسِ  فِيَها إِنَّ  َياُموَسى َقاُلوا} :قائلني وخوفا

ا ا َجبَّاِرينَ  َقْوما ا ِمنَْها خَيُْرُجوا َفإِنْ  ِمنَْها خَيُْرُجوا َحتَّى َنْدُخَلَها َلنْ  َوإِنَّ  َفإِنَّ

                                                           

 .2005عدد عام  ، ، د /هيثم الرطروط ( جملة دراسات بيت اْلقدس1)

  .285:  سورة البقرة( 2)

 .21:  سورة اْلائدة( 3)
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ا أربعني الصحراء يف يتيهوا أن (وجل عز) اهلل فقىض ، {َداِخُلونَ   ، عاما

َا َقاَل } :تعاَل قال َمة   َفإهِنَّ  َتْأَس  َفًَل  اْْلَْرضِ  يِف  َيتِيُهونَ  َسنَةا  َأْرَبِعنيَ  َعَلْيِهمْ  حُمَرَّ

يف  تائهني ظلوا اْلربعني اْلعوام هذه وخًلل ، { اْلَفاِسِقنيَ  اْلَقْومِ  َعىَل 

 قالف ، )عليه السًلم( موسى إَل اْلوت ملك اهلل أرسل ثم ، الصحراء

 روحه اْلوت ملك فقبض ، "اْلقدسة اْلرض قرب أمتني رب": موسى

 كثيب القدس وبني بينهم وكان ، اْلقدس بيت من حجر مرمى بعد عىل

 ضائعني وظلوا ، اْلقدس بيت إَل طريقهم يعرفوا مل ذلك ومع ، فقط أْحر

 )عليه السًلم( موسى وتويف ، والضياع التيه من اخلروج يستطيعون ال

َفَلْو  " : )صىل اهلل عليه وسلم( الرسول يقول ، اْلْحر الكثيب ندع هناك

هُ  ِر  ، إََِل َجانِِب الطَِّريِق  ، ُكنُْت َثمَّ َْلََرْيُتُكْم َقرْبَ  ، "ِعنَْد الَكثِيِب اْلَْْحَ

 موسى فتى يد عىل اهلل أخرجهم حتى سنة أربعني التيه يف إْسائيل بنو وظل

 .اْلردن إَل اخلرض قصةيف  اْلذكور

ا عليه السًلم داود سيدنا وجاء  اْلكم استتب أن بعد القدس عىل ملكا

 كعب بن ُأَبَّ  أن )ريض اهلل عنه( هريرة أب عنف ، اْلدينة يف إْسائيل لبني

                                                           

  .22:  سورة اْلائدة( 1)

 .26:  سورة اْلائدة( 2)

 ،1339، كتاب اجلنائز، باب من أحب الدفن يف اْلرض اْلقدسة، حديث رقم البخاريصحيح ( 3)

  .158، حديث رقم  ، باب فضائل موسى عليه السًلم كتاب اجلنائز ،لمسم صحيحو ، بلفظه

 .2/173، ابن كثي:  ( قصص اْلنبياء4)
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)عليه  داود ونبيه عبده أمر (وجل عز) اهلل إن":  قال )ريض اهلل عنه(

 ترى حيث:  فقال البيت؟ هذا وأين رب أي: فقال ، بيتاا له يبني أن السًلم(

ا اْلََلك  اْلسجد وهو البيت يوبن ، الصخرة عىل فرآه ، سيفه شاهرا

 . "اْلقَص

 )عليه السًلم( سليامن سيدنا توَل )عليه السًلم( داود سيدنا وبعد

ْوِزيِّ  اْبنُ  قال كام ، م.ق 950 عام اْلسجد ببناء وقام ، اْلكم مقاليد : اجْلَ

هُ "  َكاَم  ، ْقََص اْلَ  ىَبنَ  الذي ُهوَ  )عليه السًلم( َداُودَ  ْبنَ  ُسَلْياَمنَ  َأنَّ  َمْعُلوم   إِنَّ

و ْبنِ  هللا َعْبدِ  َحِديِث  ِمنْ  َصِحيح   بِإِْسنَاد   النََّسائِي َرَواهُ   (ريض اهلل عنهام) َعْمر 

 َعزَّ ) هللا َسأَل: َثًَلثاا هللا لَسأَ  اْلَْْقِدسِ  َبيَْت  ىَبنَ  ْلََّا َداُودَ  ْبنَ  ُسَلْياَمنَ  َأنَّ  ": َيْرَفُعهُ 

ا (َوَجل َعزَّ )هلل ا َوَسَأل ، َفُأوتَِيهُ  ُحْكَمهُ  ُيَصاِدُف  ُحْكاما  (َوَجل  َينَْبِغي الَ  ُمْلكا

 اْْلَْسِجدِ  بِنَاءِ  ِمنْ  َفَرغَ  ِحنيَ  (َوَجل َعزَّ ) هللا َوَسَأل ، َفُأوتَِيهُ  َبْعِدهِ  ِمنْ  ِْلَحد  

ُكهُ  - َينَْهُزهُ  الَ  َأَحد   َيهُ َيْأتِ  َأالَّ  اْلْْقََص  ًَلةُ  إاِلَّ  - ُُيَرِّ  ِمنْ  خُيِْرَجهُ  َأنْ  فِيهِ  الصَّ

ه َوَلَدْتهُ  َكَيْومِ  َخطِيَئتِهِ   ."ُأمُّ

 اْلجاز من يأيت (عنهام اهلل ريض) عمر ابن كان اْلديث هذا وْلجل

 نية لتمحيص منه مبالغةا  ماءا  فيه يرشب وال خيرج ثم ، فيه فيصيل فيدخل

 الصحابة وكان ، )عليه السًلم( سليامن دعوة لتصيبه غيها دون الصًلة

                                                           

 .11937، حديث رقم  سجد والسقايات، باب اختاذ اْل ، كتاب الوقف يلبيهقلكربى لسنن اال( 1)

 .693 ، حديث رقم ، باب فضل اْلسجد اْلقَص ، كتاب اْلساجد ( سنن النسائي2)



-17- 

 

 

 

 حوله مما شيئاا يقصدون وال اْلسجد يأتون التابعون ثم (عليهم اهلل رضوان)

 . غيها وال اخلليل قرية إَل يسافرون وال البقاع من

 

 :وغزو احتالل من القدس له تعرضت ما: ثالثا
 إَل إْسائيل بني مملكة انقسمت ليه السًلم()ع سليامن سيدنا وفاة بعد

 فرعون) "شيشتق" وانتهز ، الكثية اْلروب بينهام ودارت ، مملكتني

 قافًلا  رجع أن يلبث مل ثم واحتلها القدس إَل فزحف ، الفرصة هذه (مرص

 . مرص عىل

 

 :يوالفارس يالبابل االحتالل ـ1
 

 "نرص نبوخذ " حهاوافتت ، القدس البابليون غزا م.ق 599 عام يف

 يسمى فيام بابل إَل وأرسلهم ، اليهود من فيها من مجيع وسبى ، ق.م597

 تزوج فارس عرش "قورش" توَل وعندما ، "البابيل السبي" بر تارخييًّا

 منهم شاء ْلن أذن زوجته من وبطلب ، الصعداء اليهود فتنفس ، هيودية من

القدس إَل بالعودة
 
 مل أنه إال ؛ اْلدينة وبناء يكلاهل بتجديد هلم وسمح ،

 "دارا" عهد يف إال هلا سور بناء من يتمكنوا ومل ، هلا سور بناء من يمكنهم

 . م. ق 445 عام

                                                           

 .17، ص ، عارف العارف ( تاريخ القدس1)

 .81، ص ، ابن العربي ( تاريخ خمترص الدول2)

 .18، ص ، عارف العارف ( تاريخ القدس3)
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 : اليوناني االحتالل ـ2

 ،القدس "اْلكرب اإلسكندر" اْلقدوين الفاتح احتل م. ق 332 عام يف

ا فدخلها  خارج الستقباله هرعوا اليهود أن إال ، فيها من وقتل تدميها ناويا

 وأقرهم ، عنهم فسكت ، العفو طالبني والكهنة الشيوخ يتقدمهم اْلدينة

 .عاداهتم عىل

 اقتسموا الذين قواده يد عىل الشدائد اْلدينة سكان عانى وفاته وبعد

 بسكاهنا وبطش اْلدينة حصون دك "بطليموس" عهد ففي ، بينهم مملكته

 واستخدم ، م.ق 320 عام مرص َلإ اْلْسى من ألف مائة منهم وأرسل

ا عليها  يديه عىل الناس فذاق ، جابياا "طوبياس بن يوسف" يدعى هيوديًّ

 .الويًلت

 عندما م. ق 168 عام السلوقيني حكم إَل القدس انتقلت أن وبعد

 وهنب ، حصوهنا ودك ، أسوارها هدم "أبيفانس أنطيوخس" احتلها

ا ثامنني ليهودا من وقتل ، التامثيل فوقه ونصب هيكلها  عىل وأرغمهم ، ألفا

 .اخلنزير وأكل السبت حرمة انتهاك

 :الروماني االحتالل ـ3

 التدمي من للمدينة الروماين االحتًلل ظل يف القدس عانت

 اليهود من سكاهنا بني التوتر شديدة العًلقات كانت حيث ؛ والتخريب

                                                           

 .26-25ص ،  تاريخ القدس( 1)
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ا يدخروا مل الذين الرومانيني اْلكام وبني  بسكان والتنكيل لبطشا يف جهدا

 ، باْلنجنيق ورضهبا اْلدينة م.ق 63 يبومب حارص البداية ففي ، اْلدينة

ا فيها وقتل ، عنوة وفتحها ا خلقا  حاكاما  "أسكورس" واستخدم ، كثيا

 اليهود بني متوترة العًلقات وظلت ، تنكيل رش بسكاهنا فنكل ، عليها

 .آخر إَل حني من والثورات الشغب أعامل وتزايدت ، والرومان

 :البيزنطي العهد يف القدس ـ4

 عرش توَل "قسطنطني" ْلن ؛الصعداء النصارى تنفس البيزنطي العهد يف

 هو تنرص بل ، مملكته يف واالنتشار الكنائس ببناء هلم سمحف ، اْلباطرة

 وقامت ، القدس "هيًلنة" أمه زارت حتى طويل وقت يمض ومل ، نفسه

 ، الصخرة عىل كان الذي البناء وخربت ، م335 القيامة كنيسة ببناء

 مل ومن ، منهم فريق فتنرص ، يتنرصوا أن اليهود عىل "قسطنطني" وفرض

 .البًلد غادر أو قتل يتنرص

 ، اليهود اضطهاد ألغى م360 بيزنطة عرش "جوليان" اعتىل وْلا

 م451 عام وفاته وبعد ، يتم مل اْلمر أن إال ، اهليكل بناء بإعادة وأمر

 الكنيسة تتبع القدس كنيسة وكانت ، وغربية رقيةرش إَل الكنيسة انقسمت

                                                           

 بترصف. 36-29 القدس تاريخ( انظر: 1)

 .4/101، القلقشندي  ( صبح اْلعشى2)

 .4/101، ْسكيس  ( تاريخ القدس الرشيف3)
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 .العذراء كنيسة ىبن اْلكم "جوستانيان" توَل وعندما ، الغربية

 فلم البيزنطية الدولة يف الضعف دبَّ  م614 – 610هرقل عهد ويف

 ،م614القدس فاحتل جيوشه أرسل الذي كرسى وجه يف الوقوف يستطع

ا تسعني سكاهنا نم وذبح  النصارى حماربة يف اليهود وساعدهم ، ألفا

 وقرية ، اجلليل وجبل ، طربية من الفرس نحو وأقبلوا ، كنائسهم وختريب

 ، منال كل النصارى من فنالوا ، القدس وبًلد ، صور ومدينة ، النارصة

بوا ، فيهم النكاية وأعظموا قوا ، بالقدس كنيستني هلم وخر   ، أماكنهم وحر 

ا القدس بطريرك وأْسوا ، الصليب عود من قطعة وأخذوا  من وكثيا

 .أصحابه

 بحيلة الفرس فغلب ، م627 عام يف جيشه شتات مجع هرقل أن إال

 ليمهد قسطنطينية من سار ثم ، عنهم رحل حتى كرسى عىل دبرها

د ، ومرص الشام ممالك به ما وجيد   هرقل ودخل ، منها الفرس خر 

 من اسرتدها التي الصليب خشبة كتفه عىل حامًلا  م629 عام القدس

 .الفرس

 :تعاَل قوله يف الروم سورة أول يف الكريم القرآن ذكره بام واْلقصود

م } وُم ٱُغلَِبِت  *املم ن َبعِد َغَلبِِهم َسَيغلُِبونَ ٱيِفم َأدَنى  *لرُّ  {ْلَرِض َوُهم مِّ

 .والفرس الروم بني الوقائع هذه

                                                           
 ، بترصف.39- 38( انظر: تاريخ القدس، عارف العارف 1)

 .3/271 ( اْلواعظ واالعتبار، اْلقريزي2)

 .3/273 ( اْلرجع السابق3)

 .3-1سورة الروم  (4)
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 :اإلسالميف  القدس: ارابع
 

 :األقصى إسالمية على والتأكيد واملعراج راءـاإلس ـ1
 

)صىل اهلل  بالرسول أْسي عندما اإلسًلم يف اْلقدس بيت أمهية جتلت

 بني ما وصل وبذلك ، اْلقَص اْلسجد إَل اْلرام اْلسجد من عليه وسلم(

ا ذلك فكان ، العظيمني اْلسجدين  دواْلسج اْلقدسة اْلرض بانتقال إيذانا

 أوَل مع هبا اهتاممه وظهر ، اْلخية والرسالة اخلاتم الدين ظل إَل اْلقَص

 لرتسخ ؛ مكةيف  مستضعفة قليلة قلة اْلسلمون كان أن يوم ، الدعوة مراحل

 مكانة يؤكد اْلدث وهذا ، التوحيد عقيدة رسوخ القلوبيف  مكانتها

 من اإلْساء ةفرحل ، اإلسًلمية اْلعامل أهم من كواحد اإلسًلم يف القدس

 أصل وحدة عىل أكدت الساموات إَل اْلعراج ومنها ، اْلقدس بيت إَل مكة

 .التوحيد بعقيدة بعثوا اْلنبياء مجيع وأن ، اإلسًلم وهو الرساالت

 وأصل الساموية الرساالت وحدة جتلَّت اْلباركة الرحلة هذه ففي

 اهللبِ  آَمنَّا ُقوُلوا }: تعاَل قال ، اإلسًلم بدعوة جاءوا الرسل فكل  ،  التوحيد

 َواْْلَْسَباطِ  َوَيْعُقوَب  َوإِْسَحاَق  َوإِْساَمِعيَل  إِْبَراِهيمَ  إََِل  ُأْنِزَل  َوَما إَِلْينَا ُأْنِزَل  َوَما

ِمْ  ِمنْ  النَّبِيُّونَ  ُأويِتَ  َوَما َوِعيَسى ُموَسى ُأويِتَ  َوَما ُق  اَل  َرهبِّ  ِمنُْهمْ  َأَحد   َبنْيَ  ُنَفرِّ

  )صىل اهلل عليه وسلم( الكريم رسولنا التقى وقد ، { ُمْسلُِمونَ  َلهُ  َوَنْحنُ 

 فيها يؤمهم واحدة صًلة وصلوا  ،  اْلنبياء من بإخوانه الرحلة هذه يف

                                                           

 .136:  سورة البقرة( 1)
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 مجيع تتبع اْلمة هذه أن إَل إشارة  ،  أمجعني عليهم وسًلمه اهلل صلوات

 . بأوهلم موصول الرسل آخر وأن ،  هبم وتؤمن اْلنبياء

 ختمهم فقد  ، واإلنجيل بالتوراة الرسل أرسل كام سبحانه اهلل إن

 الكريم القرآن معه أنزل الذي   )صىل اهلل عليه وسلم( حممد اهلل برسول

 إََِل  ُأْنِزَل  َوَما إَِلْينَا ُأْنِزَل  َوَما باهلل آَمنَّا ُقوُلوا } :تعاَل قال ،  اخلاَتة والرسالة

 َوِعيَسى ُموَسى ُأويِتَ  َوَما َواْْلَْسَباطِ  َوَيْعُقوَب  َوإِْسَحاَق  َوإِْساَمِعيَل  إِْبَراِهيمَ 

ِمْ  ِمنْ  النَّبِيُّونَ  ُأويِتَ  َوَما ُق  اَل  َرهبِّ   ، { ُمْسلُِمونَ  َلهُ  َوَنْحنُ  منُْهمْ  َأَحد   َبنْيَ  ُنَفرِّ

)صىل اهلل عليه  اهلل رسول أن )ريض اهلل عنه( هريرة أب عن اْلديثيف و

 فأحسنه بيتاا يبن رجل كمثل قبيل من اْلنبياء ومثل مثيل إن":  قال وسلم(

 ،  له ويعجبون به يطوفون الناس فجعل  ،  زاوية من لبنة موضع إال  ،  وأمجله

. "النبيني خاتم وأنا  ،  اللبنة فأنا: قال ، اللبنة هذه وضعت هًل: ويقولون

ا الرحلة هذه أصبحت لقد  واْلكان الزمان حدود من وأوسع أبعد رمزا

 بأصله أرسل الذي الدين وهو ، اخلاتم اهلل دين هو اإلسًلم أن للتأكيد

 .  العاْلني هلداية واْلرسلون اْلنبياء

 ُفِرَضت الدين عامد الصًلة أن: اإلسًلم يف القدس مكانة عزز ومما

 فقد ، اْلوَل القبلة هي القدس وكانت ، السامء إَل منها اْلعراج رحلة خًلل

                                                           

 .81:  سورة آل عمران( 1)

 مسلم صحيح، و 3535، حديث رقم  ، باب خاتم النبيني ، كتاب اْلناقب البخاريصحيح ( 2)

 .2286، حديث رقم  خاتم النبيني (صىل اهلل عليه وسلم)، باب ذكر كونه  كتاب الفضائل
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ا عرش ستة نحو وصحبه )صىل اهلل عليه وسلم( الرسول مراست  أو شهرا

ا عرش سبعة  اْلمر جاء حتى ، صًلهتم يف اْلقدس بيت إَل يتجهون  شهرا

َب  َنَرى َقْد  }:تعاَل قال ، اْلرام البيت إَل بتحويلها اَمءِ  يِف  َوْجِهَك  َتَقلُّ  السَّ

َرامِ  اْلَْْسِجدِ  َشْطرَ  ْجَهَك وَ  َفَولِّ  َتْرَضاَها ِقْبَلةا  َفَلنَُولَِّينََّك   ُكنُْتمْ  َما َوَحْيُث  اْْلَ

هُ  َلَيْعَلُمونَ  اْلكَِتاَب  ُأوُتوا الَِّذينَ  َوإِنَّ  َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ  َفَولُّوا قُّ  َأنَّ ِمْ  ِمنْ  اْْلَ  َرهبِّ

 عبةالك إَل اْلقَص اْلسجد من القبلة ونقل ، {َيْعَمُلوَن  َعامَّ  بَِغافِل   اهلل َوَما

 . اإلسًلمية اْلقدسات بني القدس مكانة يغي مل

ره ما تؤكد النبوية اْلحاديث جاءت وقد  من الكريم القرآن قرَّ

 اْلقَص اْلسجد قدسية عىل )صىل اهلل عليه وسلم( الرسول فشدد ، مباركته

 بألف هذا مسجدي ويف ، صًلة ألف بامئة اْلرام اْلسجد يف صًلة": فقال

 ."صًلة بخمسامئة قدساْل بيت ويف ، صًلة

 : العمرية والعهدة للقدس اإلسالمي الفتح ـ2

 حارص دمشق فتح من )ريض اهلل عنه( اجلراح بن عبيدة أبو فرغ أن بعد

 بن عمر اخلليفة يكون أن عىل والصلح اْلمان أهلها طلب ثم ، القدس

 وعقد اْلقدس بيت تسلُّم بنفسه يتوَل الذي هو )ريض اهلل عنه( اخلطاب

 ، بذلك )ريض اهلل عنه( عمر إَل )ريض اهلل عنه( عبيدة أبو فكتب ، الصلح

                                                           

 .144:  سورة البقرة( 1)

 .3845، حديث رقم  شعب اإليامن للبيهقي( 2)
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 ، القدس إَل سار ثم ، دمشق من اجلابية فنزل )ريض اهلل عنه(عمر فقدم

 بطريرك "صفرونيوس" من بنفسه اْلقدس بيت وتسلَّم ، أهلها صلح فأنفذ

 سكني ال أن عىل فيها ونص ، العمرية العهدة وصدرت. هر15 عام القدس

 عمر سيدنا ودخل ، النصارى طلب عىل بناء اليهود من أحد "إيلياء"

 حتية فيه فصىل اْلقَص اْلسجد موضع أتى ثم ، القدس )ريض اهلل عنه(

 الغداة صًلة فيه باْلسلمني وصىل ، داود حمراب يف صىل أنه وُيروى ، اْلسجد

 الثانية ويف ، معه واْلسلمون فيها وسجد ص بسورة اْلوَل يف فقرأ ، الغد من

 .اْلقدس بيت قبلة يف اْلسجد وجعل ، اإلْساء إْسائيل بني بسورة

 التكبي عًل القدس مشارف إَل وخادمه عمر اخلليفة وصل أن وبعد

 أسوار إَل وبطاركته "صفرونيوس" وصعد ، اْلسلمني من والتهليل

 ليسا بأهنام اْلسلمون فأخربهم ، القادمني الرجلني إَل ونظروا ، القدس

 فأخربه ، عمر؟ أهيام "صفرونيوس" فسأهلم ، وخادمه عمر سوى

 اْلاء يف وخيوض الناقة بزمام يمسك الذي هذا هو عمر أن اْلسلمون

 "صفرونيوس" فذهل ، الناقة يركب الذي هو وخادمه ، والوحل

 .كتبهميف  مذكور هذا إن حيث ، والبطاركة

 واْليثراق العهد يسألونه )ريض اهلل عنه( اخلطاب بن عمر إَل وخرجوا

 تلرك عرىل )ريض اهلل عنره( عمر إليهم نظر فلام ، باجلزية له ويقرون والذمة

                                                           

 .7/55 ( البداية والنهاية:1)

 .11 - 9، رقم  ، اإلصحاح التاسع ( سفر زكريا2)
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ا وخرر هلل تواضع اْلالة : وقرال إلريهم اجتره ثرم ، بعريه قترب عرىل سراجدا

 ، "باجلزيرة وأقررتم سألتمونا إذ والعهد الذمة ولكم بًلدكم إَل ارجعوا"

 ريض اهلل) عمرر ورجرع ، اْلبواب غلقواي ومل بلدهم إَل القوم فرجع: قال

 وكران ، إليهرا فردخل قرام الغد كان فلام ، ليلة فيه فبات عسكره إَل (عنه

ا هبا وخطَّ  ، اجلمعة يوم إَل هبا وأقام ، ثننيالا يوم دخوله  جهرة مرن حمرابا

 صرًلة وأصرحابه هرو وصرىل فتقردم ، مسرجده موضرع وهرو رقرالش

 . اجلمعة

 :العمرية العهدة نص

 بن عمر اْلؤمنني أمي اهلل عبد أعطى ما هذا.. الرحيم الرْحن اهلل بسم"

 وأمواهلم ْلنفسهم أماناا أعطاهم ، اْلمان من "إيلياء" أهل اخلطاب

 ،كنائسهم تسكن ال :أنه ملتها وسائر وبريئها وسقيمها ، وصلباهنم وكنائسهم

 َشء من وال ، همُصُلب من وال ، حيزها من وال ، منها ينتقص وال ، هتدم وال

 يسكن وال ، منهم أحد ُيضار وال ، دينهم عىل يكرهون وال ، أمواهلم من

 يعطي كام اجلزية يعطوا أن إيلياء أهل وعىل ، اليهود من أحد معهم بإيلياء

 منهم خرج فمن ، واللصوص الروم منها خُيِرجوا أن وعليهم ، اْلدائن أهل

 آمن فهو منهم أقام ومن ، نهممأم يبلغوا حتى وماله نفسه عىل آمن فهو

 أن إيلياء أهل من أحب ومن ، اجلزية من إيلياء أهل عىل ما مثل وعليه

 أنفسهم عىل آمنون فإهنم وُصُلَبهم بَِيَعهم وخييل الروم مع وماله بنفسه يسي

                                                           

 .1/242( فتوح الشام، الواقدي:1)
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 أهل من فيها كان ومن ، مأمنهم يبلغوا حتى ُصُلبِهم وعىل بَِيِعهم وعىل

 ومن ، اجلزية من إيلياء أهل عىل ما مثل وعليه دقع منهم شاء فمن اْلرض

 حتى َشء منهم يؤخذ ال فإنه أهله إَل رجع ومن ، الروم مع سار شاء

 بن وعمرو ، الوليد بن خالد: ذلك عىل شهد ، "حصادهم ُيصدوا

 وحرض كتب ، سفيان أب بن ومعاوية ، عوف بن الرْحن وعبد ، العاص

 .  عرشة سنة

 لنصرارى أعطاها التي العمرية والعهدة للقدس ًلماإلس فتح يف ونرى

 ، الصرلح بعرد إال يردخلوها فلرم ، وأمهيتهرا القردس مكانرة علو القدس

 أمري حضرور رضورة يف ورهباهنرا القردس أهل رشوط اْلسلمون وارتىض

 اْلضور إَل اخلليفة سارع حيث ؛ )ريض اهلل عنه( اخلطاب بن عمر اْلؤمنني

 )ريض اهلل عنره( عفران برن عثامن فأشار ، اْلدينة يف للصحابة استشارته بعد

 أب برن عيل وأشار ، ْلنوفهم وأرغم هلم أحقر ليكون ؛ إليهم يركب ال بأن

يف  اْلسرلمني عرىل وطرأة أخرف ليكون إليهم باْلسي )ريض اهلل عنه( طالب

 قترال دون اْلدينرة ودخل ،  )ريض اهلل عنه( عيل برأي فأخذ ، حصارهم

 يف اْلدينرة قداسة عىل ويؤكد ، اإلسًلم تسامح يظهر ما وهو ، دم سفك وال

 احتلرت التي السابقة اْلمم عكس عىل ، هبا اْلسلمني قلوب وتعلق اإلسًلم

 كلرام أهلها دم وسفك تدميها تم اْلدينة نشأة فمنذ ، اْلباركة القدس مدينة

                                                           

 .1/253  اْلقديس ي، جمي الدين العليم اْلنس اجلليل يف تاريخ القدس واخلليل( 1)

 .7/65 لبداية والنهايةنظر: ا( ا2)
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 احترل نرون برن يشروع": أن "يشروع سرفر" وذكر ، حمتل أو غاز   دخلها

ا فدكها ،ُياأر  شريخ ، وامررأة رجل بني فرق ال ، فيها وجده َمنْ  وقتل ، دكًّ

 . "طفل أو

 بنفس اْلدينة العصور مر عىل ذلك بعد الغزاة عامل فقد كذلك

 ملكة لسان عىل تعاَل قال كام ، والتنكيل والتدمي واْلرق القتل من الطريقة

ةَ  َوَجَعُلوا َأْفَسُدوَها َقْرَيةا  َدَخُلوا إَِذا اْلُُْلوكَ  إِنَّ  َقاَلْت  }:سبأ  َأِذلَّةا  َأْهلَِها َأِعزَّ

ا العمري الفتح فكان ،{َيْفَعُلونَ  َوَكَذلَِك   اْلدينة إلسًلمية تكريسا

ا ،اْلقدسة  .العميق اإلسًلمي لطابعها وترسيخا

 إَل بالذهاب قام )ريض اهلل عنه( اخلطاب بن عمر سيدنا دخل فعندما

 منذ عليها كانت التي القاممة من مكاهنا بتنظيف قامو اْلقدس بيت صخرة

 لكعب قالأنه  )ريض اهلل عنه( اخلطاب بن عمروورد عن  ، هيًلنة أيام

 الصخرة خلف صليت عني أخذت إن: فقال ُأصيل؟ أن ترى أين: اْلحبار

 ولكن ، ال ، اليهودية ضاهيت: عمر فقال ، يديك بني كلها القدس وكانت

 ، فصىل القبلة إَل فتقدم ، (صىل اهلل عليه وسلم) اهلل رسول صىل حيث أصيل

 ."الناس وكنس ، ردائه يف الكناسة فكنس ، رداءه فبسط جاء ثم

                                                           

 .35-21، عدد 6، اإلصحاح  ( سفر يشوع1)

 .34سورة النمل:( 2)

 .261، حديث رقم  ( رواه أْحد3)
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ا )ريض اهلل عنه( وأنشأ  إَل موقعه القديس اْلرم منطقة يف مسجدا

ا بناءا  وكان ، اْلقدسة الصخرة جنوب  خشبية عروق من بناؤه تم متواضعا

 كان اْلسجد هذا إن: ويقال ، الرباعي الشكل أخذت حوائط عىل موضوعة

 الصحابة بعض فيهم بمن اْلسلمون وكان ، مصل   آالف لثًلثة يتسع

 .فيه للصًلة عليه يرتددون والتابعني

 وكانت اْلدينة يف )ريض اهلل عنه( اخلطاب بن عمر سيدنا جتول وعندما

 أن الثاقبة بعينه رأي ، الفاريس الغزو أحدثه الذي اخلراب من تئن تزال ال

 وأعطى ، الفروض للمسلمني ففرض ، والقضائي اإلداري بالتنظيم يبدأ

ن اهلجري التاريخ وضع ثم ، العطايا  منطقة لكل وعنيَّ  ، الدواوين ودوَّ

ا  يف اْلحدث البناء هدم كام ، اْلدينة يف اْلسبة وأسس ، قاضياا وعنيَّ  ،أميا

 عىل وحضهم ، الطرق يف حاماالزد الناس عىل وحظر ، السوق وسط

 عىل الغرباء يغلبنكم وال ، وحبها الرياسة تلهكم ال":  قائًل التجارة

 ." اإلمارة ثلث فإهنا ، التجارة

 وما شئوهنا ويبحث اْلدينة يتفقد )ريض اهلل عنه( عمر كان وبينام

 مع ذمة له النصارى من رجل أتاه  ؛ وضيم حيف من سكاهنا أصاب

ا أن رأى وْلا  ،  معه فركب  ،  مهه إليه فشكا  ،  عنب كرم يف اْلسلمني  من فريقا

 ما ثمن أعطاه  ،  جوع من أصاهبم ما لشدة الكرميف  ما أكلوا اْلسلمني

                                                           

 .47، ص  ، عبد اهلل نجيب سامل ( منارات اهلدى يف اْلرض1)
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 وقد  ،  الناس استعبدتم متى"  : هلم قائًلا   ،  بالعدل رجاله أمر وقد ،أكلوه

ا أمهاهتم ولدهتم  ."أحرارا

 بيت عىل سفيان أب بن يزيد هلل عنه()ريض ا اخلطاب بن عمر وعنيَّ 

 وعنيَّ  ، )ريض اهلل عنه( اجلراح بن عبيدة أب بأوامر يأَتر أن عىل ، اْلقدس

: قسمني قسمها فقد العسكرية الناحية من وأما ، قيرص بن سًلمة للصًلة

 اجلنوب والقسم ، حكيم بن علقمة وعليه الرملة وعاصمته الشاميل القسم

 .جمزز بن علقمة ليهوع إيلياء وعاصمته

ا اإلسًلمي اْلقدس بيت فتح كان لقد ا دينيًّا فتحا ا وعسكريًّ  ، ولغويًّ

 اللغة وانترشت ، فيه واستقرت اْلقدس بيت يف العربية القبائل ونزلت

ا العربية   .اْلسلمني ظليف  واالستقرار باْلمان الناس وشعر ، ْسيعا

 : اإلسالمية الدول عصوريف  القدس ـ3

 : األموية الدولة ـ أ

 بني الصلة طالت فقد ، اْلموية للسياسة اْلؤيدين مركز الشام كانت

 الدولة مؤسس – )ريض اهلل عنه( سفيان أب بن معاوية وبني الشام أهل

ا سياسيًّا فيه ورأوا – اْلموية ا وقائدا  دمشق اْلمويون واختار ، ماهرا

ا لهاوأه ومدهنا الشام وأولوا ، الشام قلبيف  عاصمتهم ا اهتامما  ، خاصًّ

                                                           

 .50-49،  ، عارف العارف القدس ( تاريخ1)

، أبو الربيع سليامن بن موسى الكًلعي  رسول اهلل والثًلثة اخللفاء ي( االكتفاء بام تضمنه من مغاز2)

 .2/302اْلندليس: 
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 ، نحوها أمية بني سياسة يف كبيان عامًلن حتكم فقد القدس ْلدينة وبالنسبة

 الدولة مركز دمشق من اهِب رْ قُ  ثم ، اْلبارك ومسجدها اْلدينة مكانة: ومها

 .وعاصمتها اْلموية

 عىل الناس من البيعة بأخذ )ريض اهلل عنه( سفيان أب بن معاوية فبدأ

 هذه رشعية يؤكد أن هناك بأخذها أراد ولعله ، اْلقدس بيت يف اخلًلفة

 اخلطوة هذه عىل وسار ، مبارك طاهر مكان يف يأخذها حيث ؛ البيعة

 . سليامن وأخوه اْللك عبد بن الوليد: ومها ، أمية بني من آخران خليفتان

 القديس اْلرم منحا قد الوليد وابنه مروان بن اْللك عبد كان وإذا

ا ا اهتامما  واْلسجد ، الصخرة قبة مسجد: اْلباركني اْلسجدين وشيدا ، خاصًّ

 ، هر97 سنة وذلك للمسجد اْلول اْلديث اإلنشاء كان حيث ؛ اْلقَص

 ومع ، جهة من اإلسًلم يف ومكانته اْلسجد مع يتناسب شك وال إنشاء وهو

 ملو ، أخرى جهة من هبا فائقة وعناية باْلساجد اهتامم من الوليد عن عرف ما

ا الوليد عامرة من اآلن يبق  من أعمدة عىل القائمة العقود إال ذلك عىل شاهدا

 تلك وارتفاع ، ويسارها اْلدخل عند الصغية القبة يمني عىل الرخام

 ستة من أكثر فيبلغ العقد قمة ارتفاع أما ، أمتار مخسة تيجاهنا مع اْلعمدة

 الشامل من اجلدار طول وكان ، فتحات مخس عقود ثًلثة كل وفوق ، أمتار

ا 51 قرابة اجلنوب إَل  بني وليس – مثله كان عرضه أن افرتضنا فإذا ، مرتا

 م2500 عن تقل ال آنذاك اْلسجد مساحة فإن – ذلك ُيدد مصدر أيدينا
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 ؛ بالذهب صفحت أبوابه نإ بحيث الفخامة من جانب عىل وكان ، مربع

ا زمناا مكث اْللك عبد بن سليامن فإن  ُيب وكان ، فلسطني عىل أميا

 بأخذ يكتف ومل ، الرشيف القديس اْلرم بأرض السلسلة قبة حتت اجللوس

 واْلال ، حوله من والناُس  اْلقدس بيت صخرة سطح عىل الناس من البيعة

 الرملة أو القدس مدينة يتخذ أن كاد بل ، جانبه إَل الدواوين وُكت اب الوفي

 داود بن سليامن الكريم النبي صورة ذلكيف  استحرض ولعله ، ْلُلكه عاصمة

 .ذلك دون حالت قد هر98 سنة موته ْسعة أن يبدو ولكن (السًلم عليهام)

 هبا اهتاممهم عن يكشف أمية بني زمان يف القدس مدينة وصف إن

 السور ذلك عىل وكان ، سور يومئذ للقدس كان فقد ، وبناياهتا وبأسوارها

ا وثامنون أربعة  منها الناس يدخل فقط منها ثًلثة ، ابأبو ستة وله ، برجا

 وكان ، الشامل يف والثالث ، رشقيها والثاين ، اْلدينة غرب واحد: وخيرجون

 غفية مجاهي سنة كل من سبتمرب شهر من عرش اخلامس اليوم يف اْلدينة يؤم

 بضعة فيها هؤالء ويقيض ، التجارة بقصد واْلديان اْلجناس خمتلف من

 ضخمة وأعمدة حجارة من ُبني ، اْلضًلع مربع مسجد فيها وكان ، أيام

 وهو ، اْلصلني من آالف لثًلثة يتسع وهو ، اْلجاورة اْلطًلل من نقلت

 جبل وكان ، )ريض اهلل عنه( اخلطاب بن عمر سيدنا بناه الذي اْلسجد

 يومئذ اْلقدس بيت سكان وكان ، والزيتون العنب بأشجار مغطى الزيتون

                                                           

 .48، ص  ، عبد اهلل نجيب سامل ( منارات اهلدى يف اْلرض1)
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 عىل تنقل ، والوقود البناء أجل من إليها ُيتاجون يالت باْلخشاب يأتون

 وقد ، الشامل إَل اخلليل من أميال ثًلثة بعد عىل واقعة كثيفة غابة من اجلامل

 خلدمة والنصارى اليهود من القدس ساكني بعض اْلمويون استعمل

 اْلرص ولعمل والصيف والشتاء اْلواسم يف يصيبه ما لكنس اْلسجد

 .وإضاءته

 : العباسية لةالدو ـ ب

ا ليس  ، وعامرته الرشيف باْلرم هيتموا مل العباسيني أن أشيع ما صحيحا

 بناء هر140 عام اْلنصور اخلليفة وأعاد ، اْلقَص اْلسجد ترميم تم فقد

 ألواح من وباقيها ، منه بعضها كبية نفقة عليه وأنفق اْلقَص اْلسجد

 اْلقدس بيت إَل سار هىانت وْلا ، قبل من اْلبواب عىل كانت التي الذهب

 . هر141 عام ذلك وكان إَتامه عىل اهلل وشكر ، اْلسجد يف فصىل

 إَل أدت م774/هر158 عام يف عنيفة أرضية هِلزة اْلدينة تعرضت وقد

 أن بعد بنائه بإعادة اْلهدي اخلليفة فأمر ، اْلقَص اْلسجد بناء معظم تدمي

 اجلزء وترك ، وأضخم وىأق نحو عىل بناؤه فأعيد ، الناس وهجره هتدم

 ، باباا وعرشون ستة للمسجد وصار ، وأثري مجايل كجانب فيه القديم

 كان بينام ، الكبي النحايس بالباب للمحراب اْلواجه اْلوسط الباب ُسمي

 ُيوي كان الشاميل اْلائط أن أي ، سبعة يساره وعىل أبواب سبعة يمينه عىل

 الرشقي اْلائطيف  اْلُخر عرش اْلحد اْلبواب كانت بينام ، باباا عرش مخسة
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 اخلارج من ُجلَِّدت اخلشب من قبة اْلحراب فوق انتصبت وقد هذا ، منه

 اْلجر من ال البناء من كلها اْلسجد أعمدة وكانت ، الرصاص من بأفرخ

  طول غروبل. القديمة اْلعمدة وبني اربينه ريقرالتف أمكن وبذلك ، امرالرخ

ا 69 هوعرض 103 حينذاك اْلسجد  .  مرتا

 حيث ، القدس بمدينة الدولة اهتمت الرشيد هارون اخلليفة عرص ويف

 برتميم شارْلان لإلمرباطور فسمح ؛ معاملة أحسن النصارى عامل

 ، اآلخر مع اإلسًلم تسامح عىل داللة يف ، العذراء كنيسة وبناء الكنائس

 .اْلسلمني لدى القدس ومكانة قداسة عىل اإلسًلمية الدولة حكام وتأكيد

 رضب لزلزال اْلقَص اْلسجد تعرض اهلجري الثالث القرن مطلع ويف

 رواق بناء منهم كل يتوَل أن اْلطراف أمراء اْلأمون اخلليفة فأمر ، اْلنطقة

 فتم ، طاهر بن اهلل عبد ذلك عىل اْلرشف وجعل ، نفقته عىل اْلسجد من

 .ره210 عام أراد ما للمأمون

 /ره218-198 اْلأمون العبايس اخلليفة زار م 831/ره216 سنة ويف

 اخلراب من َشء الصخرة قبة أصاب قد وكان اْلقدس بيت م813-833

 ترميم مرشوع ليصبح يبدو ما عىل تطور واْلمر ، وإصًلحه برتميمه فأمر

ا يرضب أن باْلأمون حدا مما ، اْلرشفة الصخرة قبة عىل اشتمل ضخم  فلسا

                                                           

 .48، ص  ، عبد اهلل نجيب سامل ( منارات اهلدى يف اْلرض1)

 .55تاريخ القدس، عارف العارف: ( 2)
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 هر217 سنة يف وذلك القدس مدينة تاريخيف  مرة ْلول القدس اسم ُيمل

 .ترميامته إلنجاز كذكرى

 يف م932-908/ر ه320-295 باهلل اْلقتدر العبايس اخلليفة عهديف و

 اشتملت الصخرة قبة يف خشبية ترميامت أعامل َتت ، م913/هر301 سنة

 مذهبة خشبية أبواب أربعة عمل وكذلك ، السقف من قسم إصًلح عىل

 رشيط خًلل من ذلك عن الكشف تم حيث ؛ اْلقتدر خلليفةا أم من بأمر

 ، القبة يف اخلشبية اْلعامل بعض عىل وجد اْلسود بالدهان مكتوب كتاب

 اهلل لعبد اهلل من بركة ، الرحيم الرْحن اهلل بسم": نصه ما عليها كتب حيث

 أم يدةالس به أمرت مما لنا اهلل حفظه اْلؤمنني أمي باهلل اْلقتدر اإلمام جعفر

 يف وذلك ، السيدة موَل لبيد يد عىل ذلك وجرى ، اهلل نرصها باهلل اْلقتدر

 ."مائة وثًلث إحدى سنة

  : الفاطميني عصر ـ  جـ

 سنة عنيفة أرضية هلزات فلسطني تعرضت ، الفاطمية الفرتة يف

 القبة أجزاء بعض وإتًلف الصخرة قبة إصابة إَل أدت م1016/هر407

 اهلل بأمر اْلاكم الفاطمي اخلليفة عهد يف برتميمها دئبُ  حيث ؛ الكبية

 اخلليفة ولده عهد يف الرتميم واستكمل ،م1021-966/هر386-411

 اشتملت وقد ، م1036-1021/هر 427-411 اهلل دين إلعزاز الظاهر

                                                           

 .372، ص ، ُييى بن سعيد اْلنطاكي ( تاريخ ُييى بن سعيد1)
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 سنة يف أْحد بن عيل يدي عىل وَتت وزخارفها القبة عىل الرتميامت

 .م1022/هر413

 /هر425 سنة حدثت أخرى أرضية هلزة اْلقَص داْلسج تعرض وقد

ر ما معظم تدمي إَل أدت م1033  اخلليفة قام حتى ، اْلهدي عهد يف ُعمِّ

 فقام ، م1043/هر426 سنةيف  برتميمه اهلل دين إلعزاز الظاهر الفاطمي

 كل من أروقة أربعة حذف طريق عن وذلك ، اْلايل شكله عىل باختصاره

 .الداخل من وزخارفها القبة برتميم قام كام ، والرشقية الغربية جهة

 جاء والذي اْلوجود التذكاري نقشه خًلل من هذه لرتميامته أشي وقد

 أب ووليه اهلل لعبد اهلل من نرص ، الرحيم الرْحن اهلل بسم": نصه ما فيه

 عليه اهلل صلوات اْلؤمنني أمي اهلل دين إلعزاز الظاهر اإلمام عىل اْلسن

 سيدنا وإذهاهبا القبة هذه بعمل أمر ، اْلكرمني وأبنائه الطاهرين آبائه وعىل

 أْحد بن أْحد بن عيل القاسم أبو وخاصته اْلؤمنني أمي صفي اْلجل الوزير

 وعرشين ست سنة القعدة ذي سلخ إَل ذلك مجيع وكمل ، ونرصه اهلل أيده

 ."اْلزوق اْلرصي اْلسن بن اهلل عبد صنعه ، مائة وأربع

 اْلدينة بازدهار "سفرنامه" كتابهيف  "خرسو نارص" الرحالة أشاد كام

ا فيها وأن ، فيها النشاط وكثرة  وأن ، الُصنَّاع من كثي هبا ، ومجيلة كبية سوقا

 .  طائلة أوقاف عليه عظياما  مستشفى هبا أن ذكر كام ، باْلجارة مبلطة أرضها
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 صاباتواإل النهب من لكثي ذلك بعد اْلقَص اْلسجد تعرض وقد

 جزء فذهب ، وهدفها حمورها القدس كانت التي الفرنجة ْحًلت نتيجة

 سبعة من اْلكون العام اهليكل منه بقي ولكن ، الفاطمي الظاهر بناء من كبي

ا أحد عرش من اْلكون الصًلة بيت وجوف ، القبلة عىل عمودية أروقة  صفًّ

 اْلعظم اْلجاز أو اْلوسط والرواق ، القبلة جلدار اْلوازية العقود من

 أي - منه اْلخية البًلطة فوق وتقوم ، اْلروقة بقية مساحة ضعف مساحته

 أخرى قبة وهناك ، مبارشة اْلدخل فوق صغية قبة - اْلعمدة بني اْلربع

 .للمحراب اْلؤدية البًلطة فوق هذه من أكرب
 

 :الدين صالح يد على القدس وحترير الفرجنة حروب -4
 :تارخيي منظور من لصليبيةا احلروب فكرة -أ

ا ْحلت تارخيية ظاهرة اإلنساين التاريخ يعرف مل ربام ا مصطلحا  مناقضا

 العرب يسميه ما أو الصليبية اْلروب أو "الصليبية اْلركة" مثل ْلقيقتها

 عدد نتاج كان اْلربك اْلضلل اْلصطلح هذا ، "الفرنجة حرب" واْلسلمون

 التاريخ ويف اْلوروب التاريخ يف اْلدهشة واْلفارقات التارخيية التطورات من

 . سواء حد عىل العرب

 شهر من والعرشين السابع يف اْلروب لتلك الفعلية البداية كانت

 -1088 "الثاين ُأربان " البابا ألقاها التي باخلطبة م1095 سنة نوفمرب

 مجع حيث ، فرنسا جنوب يف اجتمعوا الذين اْلستمعني حشوديف  م1099

                                                           

 .57 -56، ص ، نارص خرسو ( انظر: سفر نامه1)
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 هذا خًلل من ووجه ، اْلرتدية الكاثوليكية الكنيسة أحوال ْلناقشة ةاْلساقف

 .فلسطني يف اْلسلمني ضد الصليب راية حتت ْحلة بشن دعوة اللقاء

 مستوطنات عدة قامت م1291 عام إَل م1096 عام من الفرتة وخًلل

 وتعني ، واجلزيرة الشام بًلد وأعايل فلسطني يف العرب الرتاب عىل صليبية

ا ثمناا يدفعوا أن العربية اْلنطقة هذه سكان ىلع  عىل يقضوا لكي ؛ فادحا

 الصليبية والغارات للمرشوعات ويتصدوا ، جهة من الصليبي الكيان

 . أخرى جهة من اْلتأخرة

 اإلبداع قوى عطلت التي اْلسباب أهم من اْلروب هذه كانت ولقد

 دخلت الصليبيني ضد النضال هناية وبعد ، اإلسًلمية اْلضارة يف والنمو

 الصليبية اْلمًلت كانت لقد ، واْلفول التدهور منحنى يف العربية اْلنطقة

ا ، اْلورب االحتًلل مرشوعات أول العرب الرشق ضد  اْلرحلة كانت وأيضا

 .اْلديث االحتًلل مرحلة سبقت التي

 : احلملة لتربير الدين استخدام - ب

 اْلسيح وصوروا ، اْلقدس البيت إَل اخلروج عىل ونُيثُّ  البطاركة كان

 عىل الدماء جعلوا وقد ، يرضبه عرب صورة مع وجعلوه )عليه السًلم(

 نبي حممد يرضبه اْلسيح هذا: هلم وقالوا ، )عليه السًلم( اْلسيح صورة

  والنفيس الديني الباعث من الفرن  عند وكان ، وقتله جرحه دروق اْلسلمني

                                                           

 .11، د. قاسم عبده قاسم، ص والنتائ  -الدوافع -، اْليديولوجية ( ماهية اْلروب الصليبية1)
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 .حرهبم يف وجهمخر سبب كان وهذا ، حده هذا ما

  :القدس الفرجنة دخول - جـ

 عىل جيربون أو بالنبال ُيرَمون فكانوا اْلدينة أبناء من كبي عدد ُقتِل لقد

ب كام ، اْلسوار فوق من مجاعات القفز  كل يف اجلنود وكان ، بعضهم ُعذ 

 يسيون كانوا بعدها ، رهيبة جمزرة كانت لقد ، اجلثث فوق يسيون مكان

 . الدم من اتبحي يف

ا نذهب وْلاذا  من بكثي ذاته اْلدث اإلسًلمي التاريخ رصد فقد بعيدا

 "الكامل" كتابه يف (اهلل رْحه) اْلثي ابن اإلمام ْسدها والدقة التفصيل

 الفرنجة واقتحم ، وليلته الدخول يوم طوال استمرت اْلذبحة أن": وذكر

 ، فيه احتموا من عىل وأجهزوا ، التايل اليوم صباح يف اْلقَص اْلسجد

اد العب اد بدماء اْلسجد ساحات وصبغت ع والزه   وتوجه ، السجود الرك 

ا اْلسجد ساحة لدخول الضحى يف اْلملة قائد  اجلثث بني طريقه متلمسا

 الرؤوس من أكوام عىل إال يقع ال النظر وكان ، ركبته بلغت التي والدماء

 ،اْلمتعة مجيع هنب وتم ، حاتوالسا الطرقات يف اْلقطعة واْلقدام واْليدي

 بلغت التي القناديل وهنبوا ، الصخرة وقبة اْلقَص اْلسجد أثاث وخربوا

ا  وأخذوا ، درهم وستامئة آالف ثًلثة وزنه قنديل كل ، قنديًلا  وأربعني نيفا

ا  ْحص وخربوا أنطاكية أهل وأبادوا ، ذهب من قنديًلا  وعرشين نيفا

                                                           

 .20/209نبًلء وسي أعًلم ال ،5/192( الكامل البن اْلثي 1)
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روا ، البًلد من وغيها ، وطربية وِقنرسين وعسقًلن وْحاة وبعلبك  وهجَّ

 ومؤرخوهم حكامؤهم استحى التي العظيمة اْلفاعيل وفعلوا ، منها أهلها

 ."منها

 :حطني معركة - د

 قرية قرب م1187 يوليو من 4 يف وقعت معركة حطني معركة

 ، فيها اْلسلمني حليف النرص كان حيث ؛ وطربية النارصة بني ، اْلجاودة

 فيها ووضع ، حسناا بًلءا  فيها "اْليوب الدين صًلح" ئدالقا وأبىل

 قوات من طوق داخل يف سرتاتيجيًّاا مريح غي وضع يف أنفسهم الصليبيون

 التي اْلرايض معظم وحترير القدس مملكة حترير عن أسفرت ، الدين صًلح

 .الصليبيون احتلها

 :األقصى املسجد يف الدين صالح إصالحات - هـ

 الداوية فرسان فقام ، القديم حاهلا إَل اْلبنية بإعادة الدين صًلح أمر

 وأدخلوا ، إليه ُيتاجون ما فيها وعملوا ، ليسكنوها اْلقَص غرب أبنية ببناء

 والصخرة اْلسجد بتطهي وأمر ، اْلول إَل فأعيد أبنيتهميف  اْلقَص بعض

 .أمجع ذلك ففعل ، واْلنجاس اْلقذار من

 اْلقَص اْلسجد بعامرة تقدم اجلمعة صًلة من الدين صًلح فرغ وْلا

 من فأحرضوا ، نقوشه وتدقيق ، وترصيفه حتسينه يف الوسع واستنفاد

                                                           

 ..5/192( الكامل البن اْلثي 1)

 .1/131( النوادر السلطانية البن شداد 2)
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 ذلك وغي القسطنطيني اْلذهب الفص ومن ، مثله يوجد ال الذي الرخام

 من اْلبنية تلك يف كان ما وحموا ، عامرته يف فرشعوا ، إليه ُيتاجون مما

 فأمر ، وغيبوها الصخرة فوق الرخام شوافر الفرن  وكان ، الصور

ا باعوا القسيسني أن بالفرش تغطيتها سبب وكان ، بكشفها  منها كثيا

 بوزنه يشرتونه فكانوا ، للزيارة البحر داخل من إليهم الواردين للفرن 

 له بنى منها باليسي بًلده إَل دخل إذا أحدهم وكان ، بركتها رجاء ذهباا

 هبا فأمر ، تفنى أن ملوكهم بعض فخاف ، ذبحهام يف وجعله ، الكنيسة

 اْلصاحف الدين صًلح إليها نقل كشفت فلام ؛ هلا حفظاا فوقها ففرش

 الوظائف عليهم وأدار ، القراءة ورتب ، اجليدة والربعات ، اْلسنة

ا هناك اإلسًلم فعاد ،الكثية ا غضًّ  البيت فتح من اْلكرمة وهذه ، طريًّ

 الدين صًلح غي (ريض اهلل عنه) اخلطاب بن عمر بعد يفعلها مل اْلقدس

ا ذلك وكفاه (اهلل رْحه) ا فخرا  . ورشفا

ا اْلقَص اْلسجد غرب عملوا قد اإلفرن  وكان ا هنرا  فأمر ، ومسرتاحا

 حممود الدين نور وكان ، عليه كان ما إَل اجلامع وإعادة ذلك بإزالة السلطان

ا عمل قد زنكي بنا  ، القدس ْلجل هذا: وقال ، مدة عليه تعب بحلب منربا

 وأقام ، اْلقَص اْلسجد يف وجعله حلب من اْلنرب وأحرض السلطان فأرسل

 يرتب شعبان من والعرشين اخلامس إَل ظاهرهب القدس فتح بعد السلطان

                                                           

 .5/178 ( الكامل البن اْلثي1)
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 فرسان دار فجعل ، واْلدارس الربط بعمل وتقدم ، وأحواله البلد أمور

 .اْلسن من يكون ما غاية يف وهي ، للشافعية مدرسة سبتارإلا
 

 :القدس وتهويد الربيطاني االحتالل: اخامس

 قائد وخطب ، م1917 ديسمرب من 9 يف القدس الربيطانيون احتل

 انتهت واآلن" :قائًلا  بانتصاره حمتفًلا  القدس يف اللنبي الربيطاين اجليش

 ، يةصليب ْحلة آخر كانت فلسطني عىل ْحلتهم وكأن ، " الصليبية اْلروب

 ْلرض اْلنظم التهويد مرشوع بالقوة بريطانيا فتحت الوقت ذلك ومنذ

 مرشوع عن بالتخيل فرنسا إقناع ذلك بعد بريطانيا واستطاعت ، فلسطني

 بريطانيا رفع مقابل "بيكو سايكس" نصوصيف  كام فلسطني تدويل

 لنفسها بريطانيا وفرت ثم ، دمشق يف نشأت التي العربية للحكومة لدعمها

 م1922يوليو من 24 يف اْلمم عصبة من قرار باستصدار دوليًّا طاءا غ

 اْلمم عصبة ابتدعتها التي االنتداب فكرة أن غي ، فلسطني عىل بانتداهبا

 لنيل وإعدادها اْلنتدبة الشعوب مساعدة أساس عىل قائمة كانت

 الدولة مسئولية فلسطني عىل نفسه االنتداب صك تضمن وقد ،استقًلهلا

 اْلقوق وصيانة ، اْلحيل اْلكم بمؤسسات االرتقاء يف( بريطانيا) بةاْلنتد

 وعد" يقف أال يعني وهذا ، فلسطني سكان جلميع والدينية اْلدنية

                                                           

 .1/131( النوادر السلطانية البن شداد 1)

 ( اْلصدر السابق.2)
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ا اْلمر هناية يف "بلفور  االرتقاء ضد فلسطني أبناء وجه يف عائقا

 . دولتهم وإقامة بمؤسساهتم

 أهل صالحبم اإلرضار عمليًّا يعني "بلفور وعد" تنفيذ وكان

 إقامة باجتاه الدستورية مؤسساهتم بناء وتعطيل ، وحقوقهم فلسطني

 ، بلفور بوعد اْلتعلق الشق التزام دائاما  بريطانيا فضلت وقد ، دولتهم

 ، العرب فلسطني أبناء بحقوق اْلتعلق الشق حترتم ومل آذاهنا وأصمت

 أهل فحرم ، كبية مؤامرة الربيطاين االحتًلل حتت فلسطني وعاشت

 حتت ووضعوا ، أنفسهم وحكم الدستورية مؤسساهتم بناء من فلسطني

 عىل بريطانيا وضيقت ، مطلقة بصًلحيات ، اْلبارش الربيطاين اْلكم

 وسعت ، الفساد وشجعت ، الرزق وكسب العيش سبل الفلسطينيني

 ، ببعضهم فلسطني أبناء وإشغال والطائفية العائلية االنقسامات لتعميق

ا 55 من اليهود عدد فزاد ، اليهودية اهلجرة شجعت لاْلقاب ويف   من% 8 ألفا

ا 650 إَل م1918 سنة السكان  . م1948 سنة السكان من% 31 ألفا

: أمهها الثوابت من عدد عىل الفلسطينية الوطنية اْلركة وقامت

 كلفهم مهام استقًلهلم عىل واإلرصار ، فلسطني يف الكامل بحقهم التمسك

 حمددة مطالب حول الفلسطيني السيايس النشاط َتحور وقد ، الثمن

 :أبرزها

                                                           

 .1/280، سمي أيوب  ( وثائق أساسية يف الرصاع العرب الصهيوين1)
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 اْلغلبية بحقوق وإجحاف ظلم من يتضمنه ْلا "بلفور وعد" إلغاء -

 .السكان من الساحقة

 .اليهودية اهلجرة إيقاف -

 .لليهود اْلرايض بيع وقف -

 ترشيعي جملس برْلان عرب منتخبة فلسطينية وطنية حكومة إقامة -

 .للسكان اْلرة اْلقيقية اإلرادة يمثل

 النهاية يف تؤدي معاهدة لعقد الربيطانيني مع مفاوضات يف الدخول -

 .فلسطني استقًلل إَل

 وأقام ، الفلسطينية الوطنية اْلركة نشأت اْلسس هذه وعىل

 من 27 الفلسطيني العرب اْلؤَتر: القدس يف اْلول مؤَترهم الفلسطينيون

 .م1919 فرباير من 10 – يناير

 قومي وطن بإقامة "بلفور وعد" فيه صدر الذي نفسه العام ويف

 ومعظم السوفيتي االحتاد يف الشيوعية البلشفية الثورة نجحت ، لليهود

 هيودي هو "ماركس كارل" الفكري مؤسسها أن كام ، اليهود من قياداهتا

ا ا ، روسيا عىل السيطرة يف الثورة هذه نجحت ، أيضا  قوانني إصدار تم وفورا

 دولة عاتق عىل إلزامية وهي أهم أخرى وقوانني ، اليهود اضطهاد حترم

 أن وبام ، فلسطني يف السيادة ذات إْسائيل دولة بإقامة السوفييتي االحتاد

                                                           

 .36 ص ، ي، وليم فهم  فلسطني( اهلجرة اليهودية إَل1)
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 فإن ؛ الرويس وليس الربيطاين االحتًلل إَل ستؤول كانت فلسطني أرض

 استوجب فقد إلزامية وأكثر بلفور وعد من أقوى أهنا رغم القوانني هذه

 أو قانون عىل للحصول الدبلوماسية الوسائل بكافة اليهود يتوجه أن اْلمر

 وطن جمرد ولو حتى أو ، إْسائيل دولة بإقامة بريطانيا من وعد جمرد حتى

 .فلسطني من جزء عىل قومي

 عىل الواقع اْلمر فرض  خمطط صاحب وحده "جوريون بن" ويعترب

 إَل وتقسيمها ، م1947نوفمرب يف فلسطني تقسيم قرار صدور منذ القدس

 بن" تعامل حيث ؛ منها الغرب للجزء اْلبكر والتهويد ، مدينتني

 ؛ واْلكر اخلداع عىل يعتمد بأسلوب فلسطني تقسيم قرار مع "جوريون

 خاص دويل لنظام خاضع   منفصل   كيان   للقدس يكون أن عىل عمل حيث

 السلطة بأعامل ليقوم ةوصاي جملس وتعني ، إدارته اْلتحدة اْلمم تتوَل

 والتي اْلدينة حدود القرار أكد ولقد ، اْلتحدة اْلمم عن نيابة اإلدارية

 ، هلا اْلجاورة والبلدان القرى إَل إضافة ، اْلالية القدس بلدية تضمنت

ا امتدت والتي ا ، "ديس أبو" حتى رشقا  ، "ْلم بيت" حتى وجنوبا

ا ا وشملت ،"كارم عني" حتى وغربا  قرية من اْلبنية طقةاْلن أيضا

 ."قالوينا"

                                                           

 .19-18، ص ي، أْحد يوسف القرع ( القدس من بن جوريون إَل نتنياهو1)
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ا التقسيم قرار العرب ورفض  حقهم يسلبهم التدويل أن من انطًلقا

 مرشوع قبلوا اليهود أن إال ، اْلدينة عىل السيادة يف والرشعي التارخيي

 ذلك بعد تعمل أن عىل ، إْسائيل دولة قيام إعًلن يمكنهم حتى التدويل

ا الصهيونية القوات احتلت ولذلك ؛ جديد واقع أمر فرض عىل  من مزيدا

ا أقامت ثم ، العربية اْلرايض  ، "القدس"و "أبيب تل" بني يربط طريقا

 القدس يف سرتاتيجيةا أمهية له الذي "القطمون حي" باحتًلل بادرت كام

 .الصهيوين االحتًلل دولة قيام إعًلن قبل

 قرارات ُيرتم مل ، "جوريون بن" تبناها التي سرتاتيجيةاال ولتحقيق

 من ْلاميتها السًلح من القدس جتريد بقرار يلتزم مل حيث ؛ اْلمن جملس

 عىل القائمة إسرتاتيجيته تثبيت يف "جوريون بن" نجح ولقد ، الدمار

 حيث ؛ اْلردن مع النار إطًلق وقف اتفاق خًلل الواقع اْلمر سياسة

 حتأصب التي اخلطوط وهي ، القدس يف النار إطًلق وقف خطوط ُعينت

 اْلمر خطوط أو ، م1949 أبريل من الثالث اتفاق يف اهلدنة خطوط بعد فيام

 .وغربية رشقية مدينتني إَل القدس لتقسيم الواقع

ا  الوزارات من العديد بنقل "جوريون بن" بادر الواقع لألمر وتكريسا

 عًلقات تقيم التي الدول تضطر حتى ، اخلارجية وزارة منها ، القدس إَل

 ، "القدس" إَل "أبيب تل" من سفاراهتا نقل إَل إْسائيل مع دبلوماسية

 بدأ كام ، تثبيته إَل "جوريون بن" عمد الذي الواقع باْلمر تعرتف ثم ومن
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 يف افتتح والذي ، م1958 أكتوبر من 14يف اجلديد الكنيست مبنى إقامة يف

 يف نجح قد "جوريون بن" يكون وبذلك ، م1966 أغسطس من الثًلثني

 أن من الرغم عىل ، جديد واقع أمر خلق إَل اهلادفة سرتاتيجيتها تنفيذ

 العامة اخلطوط أعلن قد كان حيث ؛ بكثي هذا من أكرب كانت طموحاته

 هنر" هي الشاملية اْلدود تكون أن عىل قيامها قبل إْسائيل دولة ْلدود

 سوريا يف "العوجي هنر" عند الرشقية واْلدود ، لبنان جنوب "الليطاين

 .اْلْحر البحر عند اجلنوبية واْلدود ، اْلردن حراءوص

ا خللفائه "جوريون بن" هيأ هكذا ا أمرا  الغربية القدس يف واقعا

 يف طمع أنه وذكر ، السلطة خارج وهو ذلك عىل يساعد وظل ، بتهويدها

 الدولة حدود إدراج ورفض ، إْسائيل دولة حدود إَل بعد فيام القدس ضم

 تعيني سيتوَل الذي هو اإلْسائييل اجليش أن العتقاده لاالستقًل إعًلن يف

 .اْلتحدة اْلمم قرارات ال اْلدود
 

 :األقصى واملسجد القدس عمارة: اسادس
 

 :القدس مدينة ـ1

  مدينة إال م637/هر16 سنة اإلسًلمي الفتح قبل القدس مدينة تكن مل

 خلطابا بن عمر اخلليفة زار أن ومنذ ، الفرس الجتياح تعرضت صغية

 بدائيًّا وكان ، اإلسًلمي اإلعامر ابتدأ ليستلمها اْلدينة هذه )ريض اهلل عنه(

                                                           

 .19، ص ي، أْحد يوسف القرع القدس من بن جوريون إَل نتنياهو( 1)
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 ، صًلته مكان يف مسجد ُيبنى أن )ريض اهلل عنه( عمر اخلليفة أمر إذ ؛ مؤقتاا

 من مظلة بإنشاء أمر كام ، )ريض اهلل عنه(عمر مسجد اسم عليه يطلق وكان

 عهد حتى واستمرت ، موريا جبل قمة يف اْلرشفة الصخرة عىل اخلشب

 ."مروان بن اْللك عبد"

 القدس عىل والياا ")ريض اهلل عنه( سفيان أب بن معاوية" كان وعندما

 بالبساتني واعتنى اْلسوار رمم )ريض اهلل عنه( عمر عهد يف والشام

ا عكا يف ىوبن ، واْلشجار  القدس مدينة ويف ، والسفن اْلراكب لصناعة دارا

 قبل واختار ، اْلموية الدولة مؤسس هو وكان ، اْلسلمني عىل خليفة نودي

 . العرب عند ْلكانتها عاصمة القدس دمشق

 سنة الصخرة قبة بإنشاء أمر "مروان بن اْللك عبد" عهد ويف

 سنة الوليد ابنه بعد فيام أَته الذي اْلقَص اْلسجد إنشاء ، م691/هر72

 إلنشاء القدس يف اوفيا  ماال "اْللك عبد" أنفق ولقد ، م715/هر97

 الطرق بتعبيد وأمر ، وانتصاره اإلسًلم قوة عىل للداللة الرصحني هذين

 . القديس للحرم اْلقدسة الدينية الزيارة سبل لتسهيل والقدس الشام بني

 بيعة "اْللك عبد بن الوليد" تقبل إنجازها وبعد الصخرة قبة ويف

 مدينة" ينشئ "سليامن" هأخو كان بينام ، اْلسلمني عىل خليفة له الناس

ا ، وقرص مسجد من فيها وما "الرملة  أخوه جاء ثم ، للصناعة ودارا

  .اْلمويني قصور أضخم وهو ، أرُيا يف "اْلفجر قرص" ليبني "هشام"
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 عدد القدس زار فلقد ، الشام لبًلد العباسيني إمهال عن أشيع ما ورغم

 أثره منهم كل وترك ، "اْلأمون"و "اْلهدي"و "اْلنصور" مثل اخللفاء من

 إَل ويعود ، الصخرة قبة ويف اْلقَص اْلسجد يف مهمة إصًلحات إجراء يف

 زلزال بعد م744/ره158 سنة اْلقَص اْلسجد بناء إعادة اْلهدي اخلليفة

 .عليه أتى

 أصًل القدس وكانت ، الصليبي باالحتًلل الشام بًلد ُرزئت ثم

 سعى ما أول وكان ، م1099/هر492 سنة ذلك تم ، أمهية اْلكثر اهلدف

 اْلقَص أطراف وهدموا ، كنيسة الصخرة قبة جعلوا أن الغزاة هؤالء إليه

ا وجعلوه  . اإلسبتارية لفرسان مقرًّ

 حتى م1187/هر583 سنة "اْليوب الدين صًلح" حررها أن وما

 من القبة حميط يف ذلك وسجل ، الصخرة قبة مسجد ترميم بإعادة قام

 اإلعامر يف قدوة كانوا ، التحرير يف أبطاالا  اْليوبيون نكا وكام ، الداخل

 سور بناء بإعادة "الدين صًلح" قام وحدها القدس مدينة ففي ، واإلنشاء

 اخلندق بحفر قام كام ، ذلك أوالده وتابع ، م1191/ هر587 سنة القدس

 سنة العمري اجلامع الدين صًلح أخو "العادل" وأنشأ ، اْلسوار حول

 ابن وأنشأ ، القدس وَتوين اْلاء ْلفظ سقاية وبنى ، م1193/هر589

 اْلعراج قبة وأنشأ ، واْلسجد اْلفضلية اْلدرسة "اْلفضل" الدين صًلح

 واْلدرسة ، اجلراحية والزاوية ، سليامن وقبة ، م1201/هر598 سنة

  .اهلنود وزاوية ، الدركاه وزاوية ، النارصية
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ا أكثر القدس وأصبحت البناء اْلامليك وتابع  ، عهدهم يف ازدهارا

 ثًلثة امتد الذي ، اْلملوكي "قًلوون بن حممد" النارص اْللك حكم وخًلل

ا وأربعني ا كانت التي اْلملوكية بالعامئر القدس حفلت ، عاما ا نموذجا  رائعا

 اْلسجد أروقة بإنشاء قًلوون بن حممد قام ولقد ، اإلسًلمية العامرة لتطور

ر ، "الغوانمة باب" حتى "اْلرم ابب" من َتتد التي اْلقَص  السور وعم 

 حائط إَل اْلقَص اْلسجد صدر برتخيم وقام ، "داود حمراب" عند القبيل

 "الصخرة قبة"و ، اْلقَص اْلسجد قبة تذهيب وجدد ، اجلنوب اْلسجد

ر ، م1320/رهر720 سنة  باب" ومقابل حطة باب مقابل اْليازين وعم 

 عند "السبيل قناة" وعمر ، القطانني باب عامرة وجدد ، "اْلنبياء رشف

 وأنشأ ، "العروب عني" من للقدس الداخلة القناة وهي ، السلطان بركة

 .مجيل حمراب ذي حرم من ويتكون م1310/هر710 القلعة جامع

 الشخصية تؤكد اْلختلفة العهود خًلل أنشئت التي اإلسًلمية اْلباين إن

 عىل حمافظة زالت ما والتي ، القديمة القدس هبا تتمتع التي اإلسًلمية

 ما أهم أن كام ، الواسعة وتغيياهتم اليهود انتهاكات رغم يالتقليد طابعها

 الرشيف اْلرم هو اْلقدس ياإلسًلم طابعها ويؤكد القدس مدينة يميز

 . الصخرة قبة وبخاصة اإلسًلمية العامرة روائع فيه تقوم الذي

                                                           

اْلصالة اإلسًلمية يف و،  بترصفوما بعدها  76ص ،  ، عارف العارف تاريخ القدسانظر: ( 1)

هوية القدس العربية "، أبحاث الندوة السادسة  عفيف البهنيس ، د. اعامرة القدس وزخارفه

ن"واإلسًلمية  م.1995، أكتوبر  ، عامَّ
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 :األقصى املسجد -2

ا عمًلا  اْلختصني نظر يف اْلايل اْلقَص اْلسجد يعترب  بني جيمع معامريًّ

 أن من الرغم فعىل ، اْلساجد من غيه يف تندر صورة يف ، واجلًلل البساطة

 الكربى للقبة اْلاملة تلك وخاصة ، بمكان السامكة من ليس جدرانه بناء

ا أن إال ا جزءا  ثبحي ، الصًلة بيت سعة إَل يرجع اْلسجد فخامة من كبيا

 يسقفه اْلعامري جعلت التي هي السعة وهذه ، وإجًلالا  مهابة النفس َتتلئ

 .فقط القوي باخلشب

 اْلسجد يف اْلنترشة الزخرفة طبيعة إَل اجلامل من اآلخر اجلزء يرجع بينام

 بينام ، الداخل من والقبة اْلوائط عىل تنترش فالفسيفساء ، وشمول بكثرة

 ذلك فيضيف ، اْلحراب ارتفاع إَل سجداْل جدران اْلزخرف القيشاين يغطي

ا مجاالا   من اخلارجة النباتية التفريعات فيه حتتل الذي الوقت يف ، بديعا

ا تأخذ حتى وتلتوي تنثني خروجها بعد ثم - اْلزهريات  شكًلا  أحيانا

 .اْلكنتس بأوراق الزخرفة جانب إَل هذا ، الزخرفة من مهامًّ  جانباا -حلزونيًّا

 - اْلساجد مجيع زخرفة بني مشرتك جزء وهي - كتابيةال الزخرفة أما

 من بخطوط اْلقَص اْلسجد جدران من هبا بأس ال مساحات تغطي فإهنا

 حتى ، يالنسخ أو الكويف بالقلم منها كان ما سواء ، العربية اخلطوط أمجل

ن  ْلا واحد آن يف واْلعنوي اْليس باجلامل ناطقة أرشطة اخلطوط تلك تكو 

 . الصورة وبديع اْلعاين يقعم من تتضمن

                                                           

 .50، ص  ، عبد اهلل نجيب سامل ( منارات اهلدى يف اْلرض1)
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 بمسجدها القدس أن عينني وذي منصف لكل يظهر إنه... اخلتام يف

 اإلسًلم تاريخ من جزء وحضارهتا وتارخيها وأزقتها وطرقها اْلقَص

 .واإلسًلمي العرب العامل يف اْلنترشة وحضارهتم واْلسلمني

 

*    *    * 
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 القدس بني الثوابت الدينية
) خيية والوطنيةوالتار


)

 

 

)اليبوسيون  وهم ، ال شك أن العرب هم أول من سكن القدس     

ولنوضح  ، عام 5000وذلك قبل  ، ومنهم اختذت اسمها ، الكنعانيون(

 ، الصورة أكثر نعرض ْلهم الثوابت الدينية والتارخيية والوطنية ْلدينة القدس

 ت تنال من تلك اْلقائق.والتي َتثل حقائق ثابتة تفند أي مزاعم أو ادعاءا

 :الثوابت الدينية :أواًل
 القدس عاصمة إسالمية: -1

 ، مدينة القدس أو بيت اْلقدس الرشيف مكان له رمزيته اإلسًلمية اخلاصة

وقد سجل القرآن الكريم مكانة هذه اْلدينة وما حباها  ، ومكانته الروحية التي ال تبىل

ى الَِّذي ُسبَْحانَ } ه جل شأنه:اهلل به من بركات حسيَّة ومعنويَّة يف قول  بَِعبِْدهِ  أَْْسَ

َرامِ  اْلَْْسِجدِ  ِمنَ  لَيًْلا   ُهوَ  إِنَّهُ  آَياتِنَا ِمنْ  لِنُِرَيهُ  َحْولَهُ  َباَرْكنَا الَِّذي اْْلَْقََص  اْلَْْسِجدِ  إََِل  اْْلَ

ِميعُ   . {الْبَِصيُ  السَّ

بني ا بينه وسمي مسجد مدينة القدس باْلقَص لبعد اْلسافة م وقد

 { َحْوَلهُ  َباَرْكنَا الَِّذي }تعاَل:وأما الربكة التي عرب عنها قوله  ، اْلسجد اْلرام

ة تتمثل يف الثامر فهي ما أنعم اهلل به عىل أهل تلك اْلنطقة من بركات حسيَّ 

                                                           


 ، وزير الشئون اإلسًلمية والتعليم اْلسبق بدولة موريتانيا. يأ.د/ أْحد ولد النين كتب هذا البحث: (

 .1اإلْساء:رة سو( 1)
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ة تتمثل يف أن القدس ظلت مهبط ة روحيَّ وبركات معنويَّ  ، والزروع واْلهنار

وقبل كل ذلك معراج إمام اْلرسلني سيدنا  ،  والصاْلنياْلنبياء واْلرسلني

 حممد بن عبد اهلل عليه أكمل الصلوات وأتم التسليم. 

 :واحلشر النشر أرض القدس -2

يعرب عن اْلكانة الدينية العظيمة ْلدينة القدس أهنا أرض النرش  مما

 صىل اهلل عليه)موالة رسول اهلل  (ريض اهلل عنها) فعن ميمونة ، واْلرش

: أرض  قال ، يا رسول اهلل أفتنا يف بيت اْلقدس"قالت: قلت:  (وسلم

فإن الصًلة فيه كألف صًلة يف  ، ائتوه فصلوا فيه ، رراْلحرش واْلنش

 ."غيه

ء  ويف هذه اْلدينة اْلبيبة إَل قلوب اْلسلمني دفن الكثي من أجًلَّ

بن أوس  وشداد ، الصامت بنمنهم: عبادة  ، وأئمة التابعني ابةالصح

 )ريض اهلل عنهام(.

قال: سألت رسول اهلل  (ريض اهلل عنه) عن أب ذر مسلم صحيح ويف

 داْلسج"فقال:  ، عن أول مسجد وضع عىل اْلرض (صىل اهلل عليه وسلم)

 ، قلت: وكم بينهام ، "اْلسجد اْلقَص"قال:  ، فقلت: ثم أي ، "اْلرام

ا"قال:   ."أربعون عاما

                                                           

،  ، باب ما جاء يف الصًلة يف بيت اْلقدس ، كتاب إقامة الصًلة والسنة فيها ابن ماجه سنن( 1)

 .1407حديث رقم 

 .520 حديث رقم،  ة: كتاب اْلساجد ومواضع الصًل صحيح مسلم (2)
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 ، فهو مقر للعبادة ، اط شديد بالعقيدة اإلسًلميةاْلقَص ارتب وللمسجد

 ، (صىل اهلل عليه وسلم)ومنتهى لرحلة إْساء نبينا حممد  ، ومهبط للوحي

 معراجه. ةلرحل ةوبداي

 : اإلسالمية العقيدة يف القدس موقع -3

 القدس مكانتها يف العقيدة اإلسًلمية من منطلقات عقدية هي:  أخذت

 :األنبياء مدينة القدس -أ

التام بكل  نعىل اإليام ةاْلعروف أن اإلسًلم يتأسس يف أصوله العقدي من

عَ  }:قال اهلل تعاَل ، وكل اْلنبياء وكل الرساالت الساموية الرسل  َلُكمْ  رَشَ

ينِ  ِمنَ  ا بِهِ  َوّصَّ  َما الدِّ ْينَا َوَما إَِلْيَك  َأْوَحْينَا َوالَِّذي ُنوحا  إِْبَراِهيمَ  بِهِ  َوصَّ

ينَ  َأِقيُموا َأنْ  يَسىَوعِ  َوُموَسى ُقوا َواَل  الدِّ كِنيَ  َعىَل  َكرُبَ  فِيهِ  َتَتَفرَّ  َما اْلُْرْشِ

َتبِي اهلل إَِلْيهِ  َتْدُعوُهمْ  فاإلسًلم  ، {ُينِيُب  َمنْ  إَِلْيهِ  َوهَيِْدي َيَشاءُ  َمنْ  إَِلْيهِ  جَيْ

ا ْلا سبقه من رساالت ساموية َل  }قال تعاَل: ، جاء مصدقا  اْلكَِتاَب  ْيَك َعلَ  َنزَّ

قِّ  ا بِاْْلَ قا ْنِجيَل  التَّْوَراةَ  َوَأْنَزَل  َيَدْيهِ  َبنْيَ  ْلَِا ُمَصدِّ ى َقْبُل  ِمنْ  * َواإْلِ  لِلنَّاسِ  ُهدا

مْ  اهلل بِآَياِت  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ  اْلُفْرَقانَ  َوَأْنَزَل   ُذو َعِزيز   اهللوَ  َشِديد   َعَذاب   هَلُ

قِّ  اْلكَِتاَب  إَِلْيَك  َوَأْنَزْلنَا }ال تعاَل:وق ،  {اْنتَِقام   ا بِاْْلَ قا  َيَدْيهِ  َبنْيَ  ْلَِا ُمَصدِّ

 َعامَّ  َأْهَواَءُهمْ  َتتَّبِعْ  َواَل  اهلل َأْنَزَل  باَِم  َبْينَُهمْ  َفاْحُكمْ  َعَلْيهِ  َوُمَهْيِمناا اْلكَِتاِب  ِمنَ 

قِّ  ِمنَ  َجاَءكَ  ا َعةا رِشْ  ِمنُْكمْ  َجَعْلَنا لُِكل   اْْلَ َعَلُكمْ  اهلل َشاءَ  َوَلوْ  َوِمنَْهاجا ةا  جَلَ  ُأمَّ

                                                           

 .13لشورى: سورة ا( 1)

 .4-3سورة آل عمران: ( 2)
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اِت  َفاْسَتبُِقوا آَتاُكمْ  َما يِف  لَِيْبُلَوُكمْ  َوَلكِنْ  َواِحَدةا  ْيَ ا َمْرِجُعُكمْ  اهلل إََِل  اخْلَ  مَجِيعا

َتلُِفوَن  فِيهِ  ُكنُْتمْ  باَِم  َفُينَبُِّئُكمْ  ا حقيقةا  ، {خَتْ  إيامنيةا  وقال جل وعًل موضحا

ُسوُل  آَمنَ  }:مينكب عن منهاجها أي مسل ال قائمةا  هِ  ِمنْ  إَِلْيهِ  ُأْنِزَل  باَِم  الرَّ  َربِّ

ُق  اَل  َوُرُسلِهِ  َوُكُتبِهِ  َوَمًَلئَِكتِهِ  باهلل آَمنَ  ُكلٌّ  َواْلُْْؤِمنُونَ   ُرُسلِهِ  ِمنْ  َأَحد   َبنْيَ  ُنَفرِّ

نَا ُغْفَراَنَك  َوَأَطْعنَا َسِمْعنَا َوَقاُلوا  .{اْلَِْصُي  َوإَِلْيَك  َربَّ

االستشهاد بام تقدم من آيات قرآنية يف نطاق التدليل عىل أن الكثي  ويأيت

من اْلنبياء والرسل ممن وردت أسامؤهم يف النص القرآين أقاموا يف يوم ما 

 ، ويعقوب ، إبراهيم اخلليل :مثل ، أو كانت هلم صلة هبا ، يف القدس

وغيهم من أنبياء اهلل  ، وصالح ، رياوزك ، وعيسى ، وُييى ، وإسحاق

ومما يقوي الرباط الروحي ما بني  ، ورسله )صلوات اهلل وسًلمه عليهم(

وأنبياء اهلل )عليهم الصًلة والسًلم( من  ؛ القدس واْلسجد اْلقَص من جهة

بيت اْلقدس بنته "جهة أخرى قول عبد اهلل بن عمر )ريض اهلل عنهام(: 

ويف  ، "وما فيه موضع شرب إال وقد سجد عليه ملك ، وعمرته اْلنبياء

ما فيه موضع شرب إال وقد "نفس السياق يدخل قول مقاتل بن سليامن: 

 ."قربصىل عليه نبي مرسل أو قام عليه ملك م

                                                           

 .48:  اْلائدةسورة ( 1)

 .285:  بقرةال سورة( 2)

 .24، ص  إحتاف اْلخصا بفضائل اْلسجد اْلقَص (3)

 . اْلرجع السابق (4)
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 :واملعراج سراءالقدس مدينة اإل -ب

 ننياربطت حادثة اإلْساء واْلعراج ربطاا ال انفصام له بني اْلك لقد

وذلك من خًلل هذا اْلدث  ، مكة اْلكرمة والقدس الرشيف :اْلقدسني

 ُسبَْحانَ } الروحي العظيم الذي وثقه القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعاَل:

ى الَِّذي َرامِ  اْلَْْسِجدِ  ِمنَ  لَيًْلا  بَِعبِْدهِ  أَْْسَ  َحْولَهُ  َباَرْكنَا الَِّذي اْْلَْقََص  اْلَْْسِجدِ  إََِل  اْْلَ

ِميعُ  ُهوَ  إِنَّهُ  آَياتِنَا ِمنْ  لِنُِرَيهُ   .{الْبَِصيُ  السَّ

)صىل اهلل أن النبي  سًلميةأسس العقيدة اإل يف لقدسمكانة ا يعزز ومما

ا باْلًلئكة واْلنبياء صىل عليه وسلم( فقد جاء يف قصة اإلْساء  ، فيها إماما

ق يف اْلوقف الذي ليلة أْسي به وقف الربا )صىل اهلل عليه وسلم(أن النبي 

قال: ثم دخل جربيل أمامه فأذن جربيل  ، من قبل كان يقف فيه اْلنبياء

عليه السًلم ونزل اْلًلئكة من السامء وحرش اهلل اْلرسلني ثم أقام وصىل عليه 

 تعاَل: قولهالتفسي أن  بكام ورد يف كت ، اْلنبياءبالصًلة والسًلم 

ْْحَنِ  ُدونِ  ِمنْ  َأَجَعْلنَا ُرُسلِنَا ِمنْ  َقْبلَِك  ِمنْ  َأْرَسْلنَا َمنْ  َواْسَأْل } ةا  الرَّ  آهِلَ

كام ورد عن أب مهام  ، بيت اْلقدس ليلة اإلْساء نزل يف ، {ُيْعَبُدونَ 

النبوة يف ثًلثة  عيلَّ  أنزلت"قال:  (صىل اهلل عليه وسلم)أن النبي  الباهيل

                                                           

 .1:  اإلْساء سورة (1)

رر يف تفسي اآلي( 2) ور درج الدُّ )جملة  1/323 أبو بكر عبد القاهر الفاريس اجلرجاين ، والسُّ

 .21/612، وتفسي الطربي ، بريطانيا(اْلكمة

 .45:  الزخرف سورة( 3)

 .4/73،6/204فتح الرْحن يف تفسي القرآن  (4)
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ء اْلسلمني عىل أن حادثة علام ويتفق ، "أمكنة بمكة واْلدينة والشام

اإلْساء واْلعراج حصلت يف وقت مبكر من البعثة النبوية مع اختًلف 

اهلجرة  بلحيث يرى البعض أهنا وقعت ق ، اجتهاداهتم يف حتديد تارخيها

 ،فيام رأى آخرون أهنا وقعت قبل سنة واحدة من اهلجرة ، بثًلث سنوات

فإن  وعىل كل   ، خمس سنواتحدثت قبل اهلجرة ب أهنا إَلويذهب البعض 

 .اإلسًلمية عوةكل ذلك دال عىل وقوعها يف عهد مبكر من ظهور الد

 :القدس قبلة املسلمني األوىل - ج

ا قبل اهلجرة إَل اْلدينة  ظلت القدس عىل مدى ستة أو سبعة عرش شهرا

ثم جاء التحول إَل مكة بأمر رباين يف السنة الثانية من  ، قبلة صًلة اْلسلمني

َب  َنَرى َقْد  }من قوله تعاَل: اهلجرة انطًلقا ا اَمءِ  يِف  َوْجِهَك  َتَقلُّ  َفَلنَُولَِّينََّك  السَّ

َرامِ  اْلَْْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهَك  َفَولِّ  َتْرَضاَها ِقْبَلةا   َفَولُّوا ُكنُْتمْ  َما َوَحْيُث  اْْلَ

هُ  ْعَلُمونَ َليَ  اْلكَِتاَب  ُأوُتوا الَِّذينَ  َوإِنَّ  َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ  قُّ  َأنَّ ِمْ  ِمنْ  اْْلَ  َوَما َرهبِّ

 .{َيْعَمُلونَ  َعامَّ  بَِغافِل   اهلل

ا تبني مكانة  يعىل هذه اْلصول العقدية واْلنطلقات الروحية الت وتأسيسا

القدس يف العقيدة اإلسًلمية ترتبت فضائل كثية لبيت اْلقدس يمكن 

                                                           

 .8556 حديث رقم ،4/555أخرجه اْلاكم يف اْلستدرك ( 1)

،  ، واإلشارة إَل سية اْلصطفى وتاريخ من بعده من اخللفاء3/65سبل اهلدى والرشاد ( 2)

 .135ص

 .144:  لبقرةا سورة (3)
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ا من اآل النبوية الرشيفة  حاديثيمة واْلالقرآنية الكر ياتتلخيصها انطًلقا

 فيام ييل:

 اإلقامة والسكن يف بيت املقدس:  فضل

سألت  هناأ )صىل اهلل عليه وسلم(عن ميمونة زوج رسول اهلل  روي

نعم اْلسكن " :عن بيت اْلقدس فقال (صىل اهلل عليه وسلم)رسول اهلل 

 عليه صىل اهلل)ويف نفس السياق يدخل قول رسول اهلل  ، "بيت اْلقدس

واْلسجد  ، ال تشد الرحال إال إَل ثًلثة مساجد: اْلسجد اْلرام" :(وسلم

  ."ومسجدي هذا ، اْلقَص

 :اإلهالل باحلج والعمرة من بيت املقدس فضل

اْلحاديث الواردة يف فضل اإلهًلل باْل  والعمرة من بيت اْلقدس  من

)صىل اهلل عليه  من أهنا سمعت رسول اهلل (ريض اهلل عنها) ما روته أم سلمة

أو عمرة من اْلسجد اْلقَص إَل اْلسجد  حجةمن أهلَّ ب"يقول:  وسلم(

 ."ووجبت له اجلنة ، راْلرام غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخ

  :الصالة يف بيت املقدس فضل

أمهية الصًلة ببيت اْلقدس يف أهنا تطهر اْلصيل من الذنوب ليعود  تكمن

 أن من صىل يف بيت": أنه قالوقد روي عن مكحول  ، كام ولدته أمه

                                                           

 م.2001، السعودية  دار العطاء،  البلدانيات: شمس الدين السخاوي، حتقيق/حسام القطان( 1)

، 1189 حديث رقم ، ، باب فضل الصًلة يف مسجد واْلدينة ، كتاب التهجد صحيح البخاري( 2)

 .1397رقم حديث ،  ، باب ال تشد الرحال إال لثًلثة مساجد ، كتاب اْل  مسلمصحيح و

 .1741 حديث رقم ، ، باب يف اْلواقيت ، كتاب اْلناسك سنن أب داود (3)
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ا ثم صىل الغداة اْلقدس ا وعشاءا وصبحا ا وعرصا خرج من ذنوبه كيوم  ظهرا

 . "ولدته أمه

ا إَل اْلحاديث النبوية  كام أن فضل الصًلة يف اْلسجد اْلقَص يرتاوح استنادا

 . درداءالمن حديث أب  ، الرشيفة إَل ما بني ألف صًلة ومخسني ألف صًلة

كتب الكثي عن فضائل بيت اْلقدس حتى بلغ عدد اْلصنفات  ولقد

ا هذه  وربام وجدت يف ، اْلوضوعة يف هذه الفضائل نحو ستني مصنفا

 ، ةديث الرشيفاحاْلصنفات أحاديث موضوعة إَل جانب الصحيح من اْل

ة التي أوالها نَ ي  لكن وجود اْلحاديث اْلوضوعة ال ينقص من اْلكانة البَ 

وُبرْشاه اْلوَل بفتحها بعد  ، لبيت اْلقدس (صىل اهلل عليه وسلم)رسول اهلل 

الثانية بفتحها بعد أن تؤخذ من يد  رشاهوبُ  ، سنوات قليلة من وفاته

 اْلسلمني.

ا عىل حث الرسول  واْلديث بأن القدس أرض الرباط إنام يؤكد أيضا

واْلستهدف  قدساْلعن اْلكان  عللمسلمني عىل الدفا (صىل اهلل عليه وسلم)

يف شأن  (صىل اهلل عليه وسلم)وكذلك قول رسول اهلل  ، سًلممن أعداء اإل

ال تقوم الساعة حتى يقاتل اْلسلمون اليهود فيقتلهم " :بأنهاليهود اْلعتدين 

أو  فيقول اْلجر ، والشجر ْلجروراء امن حتى خيتبئ اليهودي  ، اْلسلمون

                                                           

 .5/235 الدرر اْلنثور يف التفسي باْلأثور (1)
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إال الغرقد من  اقتلهفتعال ف يخلفا هيودي هذ ، يا عبد اهلل ، : يا مسلمالشجر

 . شجر اليهود

 :(صىل اهلل عليه وسلم)قال النبي  (رْحه اهلل) مسند أْحد بن حنبل ويف

ال يرضهم  ، ال تزال طائفة من أمتي عىل الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين"

 ، حتى يأتيهم أمر اهلل وهم كذلك ْلَْواء ال ما أصاهبم منإ ، من خالفهم

بيت  نافبيت اْلقدس وأكب : يا رسول اهلل وأين هم؟ قال :الواق

 . "اْلقدس

 التارخيية: الثوابت: ثانًيا

فهي إحدى  ، تاريخ مدينة القدس إَل أكثر من مخسة آالف سنة يعود

من عراقة ومكانة تارخيية  بهوتعرب كثرة أسامئها عام َتيزت  ، أقدم مدن العامل

)إحدى  "اليبوسيون"ما أطلق عليها  حسب "أورشاليم"فهي  ، خاصة

القبائل الكنعانية العربية( الذين نزحوا من اجلزيرة العربية واستوطنوا هبا يف 

أمي  :ممدينة سالي "أورشاليم"وتعني كلمة  ، اْللف الثالثة قبل اْليًلد

 .السًلم مدينةأو  ، عرب كنعاين

ية التي تنطق بالعرب "أورشاليم"هذه التسمية اشتقت  ومن

عليها  لقوقد أط ، أو مدينة السًلم ، البيت اْلقدس :وتعني "يروشاليم"

  . بيت اهلل ي:وتعن "إيلياء"اليونانيون 

                                                           

صحيح مسلم: كتاب الفتن، باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقرب الرجل، حديث  (1)

 .2922رقم

 .22320رقم  ، حديث ، مسند أب أمامة الباهيل مسند أْحد (2)
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ا عىل ثًلثة وسبعني يتجاوز حكم اليهود ْلدينة القدس أكثر من  مل عاما

عليه  -فقد فتحها داود  ، الذي يزيد عن مخسة آالف سنة رخيهامدي تا

وبعد أربعني  ، داود ةوأطلق عليها مدين ، ق.م 1000أو  977سنة  -السًلم

الذي استمر حكمه  (عليه السًلم)من حكمه خلف عليها ابنه سليامن  ةسن

 .اهلا ثًلثة وثًلثني عاما 

 :حتت احلكم الفارسي القدس -1

انقسمت الدولة فصارت  (عليهام السًلم)وفاة سليامن بن داود  بعد

اسم مشتق من اسمها العرب  وهو ، "أورشليم"مدينة القدس تسمى 

ا  .الكنعاين الذي ذكرناه سابقا

هبا من ضعف وَتزق أن  كان من نتائ  انقسام مملكة داود وما حلَّ  لقد

اْلعروف يف الكتب اإلسًلمية بر  "نبوخذ نرصَّ "اجتاحها اْللك الفاريس 

 بابل. َلإ منها ونقل اليهود ، ودمرها ، ق.م 586سنة  "بختنرص"

الفرس عىل سورية وفلسطني وافق اْللك الفاريس  استوَل وْلا

 القدسق.م عىل عودة أْسى اليهود إَل  538سنة  "كورش"

 ."أورشليم"

 :واإلسكندر املقدوني القدس -2

 اأيضا  الشامشمل جل منطقة  يالقدس حتت النفوذ الفاريس الذ بقيت

ة فاحتل مدين ، ق.م اْلنطقة 332أن اجتاح اإلسكندر اْلقدوين سنة  إَل

 وقد ، فتأرجحت الغلبة يف عهد خلفائه من بطاْلة وسلوقيني ، القدس
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حيث تأثر  ، عرفت هذه الفرتة من تاريخ مدينة القدس بالعهد اهللنستي

 . اإلغريقية باْلضارةسكان اْلدينة 

  :نيوالعهد الروما القدس -3

 مدينة القدس منهياا بذلك "بومبي"ق.م اجتاح القائد الروماين  63سنة  يف

 – "دوميهيودس اْل"ق.م نصب الروماين  37ويف سنة  ، العهد اإلغريقي

ا -اعتنق اليهودية الذي  "هيودس"فظل  ، منطقة اجلليل وبًلد هيوذا عىل ملكا

 حتى السنة الرابعة للميًلد. رومانُيكم مدينة القدس باسم ال

 توترت العًلقة ما بني اليهود "نيون"عهد اإلمرباطور الروماين  ويف

للميًلد باحتًلل مدينة  70سنة  "تيتوس"والرومان حيث قام القائد 

وْلا حاولوا اخلروج عىل اْلكم بقيادة  ، فيها من هيود نالقدس والفتك بم

هبم  كإَل الفت "هادريانوس"بادر اإلمرباطور  ، م132سنة  "باركوخيا"

وأسس  "أورشليم"القدس  خربحيث  ، م135ثورهتم سنة  إمخادو

ا يمنع ب ، عاصمة مكاهنا "إيلياء"مستعمرة   موجبهوقد أصدر مرسوما

 دخول هذه اْلستعمرة. داليهو

الذي  "قسطنطني اْلول "وصل اْلكم إَل يد اإلمرباطور الروماين وْلا

نقل عاصمة اإلمرباطورية من  ؛ اعتنق اْلسيحية وأعلنها ديناا رسميًّا للدولة

ويف عهد هذا  ، "أورشليم"م وأعاد للقدس اسمها القدي ، روما إَل بيزنطة

 .م335- م326بناء كنيسة القيامة سنة  تم راإلمرباطو
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 :هـ(636والفتح اإلسالمي ) القدس -4

 اْلسجدمن  (صىل اهلل عليه وسلم)بالنبي  ءحادثة اإلْسا تعربَّ 

اْلقَص بالقدس عن أول عًلقة عقدية روحية بني اْلرام بمكة إَل اْلسجد 

 .اْلسلمني ومدينة القدس

هزيمة الروم يف معركة اليموك خًلل الفتح اإلسًلمي ْلنطقة  وبعد

ا إَل بيت اْلقدس سنة  م 638هر أو 15/م636الشام أصبح الطريق مفتوحا

حيث طلب قائد اجليوش اإلسًلمية أبو عبيدة  -عىل اختًلف يف اْلصادر -

أن يستجيب لطلب بطريك  اْلسلمنيمن خليفة  )ريض اهلل عنه(بن اجلراح ا

الذي اشرتط تسليم اْلدينة لعمر بن اخلطاب  "صفرونيوس"لقدس ا

 بنوقد قبل اخلليفة عمر  ، أمان يكتبه للسكان مقابل )ريض اهلل عنه(

هذا الرشط الذي كان من نتائجه ما عرف بالعهدة  )ريض اهلل عنه( اخلطاب

أن  عىل -بناء عىل طلب اْلسيحيني  -وهي الوثيقة التي نصت  ؛ العمرية

كام  ، اْلسيحيني واْلسلمني اجلدد ال جيوز أن يساكنهم أحد من اليهود هؤالء

ا من هذه الوثيقة من  ْلدينةتم تغيي اسم ا  ، "القدس"إَل  "إيلياء"انطًلقا

 ومنذ ذلك التاريخ أخذت مدينة القدس طابعها اإلسًلمي.

  :يف العهدين األموي والعباسي القدس - 5

عبد اْللك بن  ىفقد بن ، لقدس مكانة كبيةاْلمويون والعباسيون ا ََل وْ أَ 

ورمم الوليد بن عبد اْللك اْلسجد  ، م691-هر72مروان قبة الصخرة سنة 

كام زارها من اخللفاء العباسيني كل من أب جعفر  ، هر90اْلقَص حوايل 
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 ، (م785-775هر/169-158) واْلهدي ، (هر158-136) اْلنصور

 .(م833-813هر/ 218-198) واْلأمون بن هارون الرشيد

اْلسجد اْلقَص  نينات يف كل مقام هؤالء اخللفاء بتجديدات وحتسِّ  وقد

 .ةوقبة الصخرة إثر ما أصاهبام من خراب نتيجة الزالزل اْلتعدد

 : ينييف عهد الطولونيني واإلخشيد القدس -6

وقد حكمها  ، الطولونيون واإلخشيديون القدس منزلة خاصة أوَل

وتًلهم اإلخشيديون  ، م878/هر265من سنة الطولونيون ابتداء 

وقد حظيت بمكانة خاصة عند اإلخشيديني بدليل أن  ، م939هر/327

 فنوا فيها بناء عىل وصاياهم.مجيع ملوكهم دُ 

 يف عهد الفاطميني والسالجقة: القدس -7

ويف عهد الدولة  ، م969هر/359القدس سنة  طميونالفا حكم

م 1099/ هر521مدينة القدس سنة  الصليبيون عىل الفاطمية استوَل

صًلح "م حيث استعادها 1187/ هر609وبقيت حتت سلطتهم حتى عام 

صًلح "وحني استعاد  ، الشهية "حطني"إثر معركة  "الدين اْليوب

منرب اْلسجد اْلقَص  ىوبن ، مدينة القدس عني اْلئمة للتدريس "الدين

صًلح "كام دشن  ، صنعهالذي كان اْلمي نور الدين حممود بن زنكي أمر ب

:  نذكر منها لقدسإسًلمية يف مدينة ا نشاءاتعدة إ "الدين اْليوب

وكذلك  ، اْلعروفة بالصًلحية نسبة لصًلح الدين "مدرسة الشافعية"
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صًلح "وليعطي  ، ومستشفى)مارستان( ، خانقاه للصوفية )زوايا(

نه شارك أمهية خاصة هلذه اإلنجازات أرشف بنفسه عليها حتى إ "الدين

 بناء سور القدس. بيديه يف

الذي  ضلحكم مدينة القدس ابنه اْللك اْلف توَل "صًلح الدين" بعد

ا عىل  وذلك  ، اْلغاربةجعل اْلنطقة الواقعة إَل اجلنوب الرشقي من اْلرم وقفا

 كام قام بإنشاء مدرسة جديدة.  ، منه ْلامية منطقة الرباق اْلقدسة اسعيا 

فقد أجرى إصًلحات هامة يف  ، سى بن حممد أيوباْللك اْليوب عي أما

بنى عدة مدارس للمذهب اْلنفي )كان  كام ، اْلسجد اْلقَص وقبة الصخرة

وحني دمر اْللك  ، هذا اْللك اْلنفي الوحيد من بني أفراد اْلْسة اْليوبية(

ا من استيًلء الصليبيني عليها ضطر سكاهنا إَل ا ، أسوار القدس خوفا

عقد اْللك الكامل اتفاقية مع  ، قرتة وجيزة من هذا اإلخفاوبعد ف ،اهلجرة

 لقدسسلمه بموجبها ا ، ملك الفرنجة "فردريك الثاين"اإلمرباطور 

 هر/626فاستلم الصليبيون مدينة القدس سنة  ، باستثناء اْلرم الرشيف

أن اسرتدها  َلفبقيت القدس سليبة أسية يف أيدي الصليبيني إ ، م1229

ثم عادت  ، م1239هر/ 637داود ابن أخي الكامل عام  رصاْللك النا

م عندما اسرتجعها 1244هر/642سنة  امدينة القدس إَل اْلسلمني هنائيًّ 

 اْللك الصالح نجم الدين أيوب ملك مرص.
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 يف عهد املماليك:   القدس -8

 هر/651القدس ضمن سلطة اْلامليك ابتداء من سنة  أصبحت

ظيت باهتامم كبي من طرف ُجل  ويف العهد اْلملوكي ح ،م1253

ا الظاهر بيربس )ت م( وسيف الدين 1277هر/676سًلطينهم وخصوصا

والنارص  ، م1290 -1280هر/689-679قًلوون الذي تويل اْلكم من 

واْلرشف قايتباي الذي توَل السلطة  ، م1340هر/741قًلوون  بنحممد 

 م. 1496-1486هر/ 903-893من 

 راهتاْلامليك بمدينة القدس يف اإلكثار من زياَتثل اهتامم سًلطني ا وقد

دينية ومدنية أصحبت آية  اءاتإضافة ْلا أنجزوه من إنش ، وتفقد أحواهلا

فقد أجروا عدة حتسينات يف قبة الصخرة  ، ومثاالا يف فن العامرة اإلسًلمية

 ، كام بنوا زهاء مخسني مدرسة إضافة إَل عرشات الزوايا ، واْلسجد اْلقَص

 ،هر777اْلامليك أمهية خاصة ْلدينة القدس جعلوها ابتداء من سنة  وليعطي

بعد أن كانت تابعة لنيابة  ، نيابة مستقلة تابعة للسلطان يف القاهرة مبارشة

وقد عثر يف  ، أصبحت القدس من أهم اْلراكز يكاْلامل عهدويف  ، دمشق

ْلهنا  ؛ م عىل عدة وثائق تعود للعرص اْلملوكي وهي وثائق هامة1974سنة 

ا  هتعطي معلومات عن تاريخ اْلدينة يف هذ اْلقبة التي عرفت فيها ازدهارا

ا.   كبيا

 :م1948 -1917واالحتالل الربيطاني  القدس -9
م وقد 12/1917/ 9-8مدينة القدس بيد اجليش الربيطاين يف  سقطت

 ا من بيان أذاعه. للنبي احتًلل القدس انطًلقا اأعلن اجلنرال الربيطاين 
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 سقوط مدينة القدس بيد اجليش الربيطاين استهدفت اْلنطقة  نذوم

القدس بصفة خاصة هبجرة متزايدة نحوها  نةبصفة عامة ومدي فلسطينيةال

وهي اهلجرة التي اتضحت مطاحمها ونياهتا منذ وعد  ، من طرف هيود العامل

م كانت مدينة 1948 حتىم و1920وابتداء من  ، م1917بلفور سنة 

وقد  ، ْلنطقة فلسطني الواقعة حتت االنتداب الربيطاين القدس عاصمة

فأصدرت  ، أحيل ملف القدس إَل اْلمم اْلتحدة بعد اْلرب العاْلية الثانية

ا بتدويل القدس يف   م.1947من نوفمرب  29قرارا

 :االنتداب الربيطاني نهاية -10
 يف فلسطني فاستغلت ام إهناء انتداهب1948بريطانيا يف العام  أعلنت

العصابات الصهيونية ما خلف ذلك اإلعًلن من فراغ سيايس وعسكري 

م 1948سنة  ديسمربمن  الثالث ويف ، وقامت بإعًلن الدولة اإلْسائيلية

أن القدس الغربية  "ديفيد بن جوريون"أعلن رئيس وزراء إْسائيل 

يف حني أصبحت القدس الرشقية  ، عاصمة للدولة اإلْسائيلية اجلديدة

م ضم 1967وإثر هزيمة يونيو  ، اْلردنية اهلاشمية ملكةدة اْلخاضعة لسيا

 االحتًلل اإلْسائييل القدس بأكملها إَل سلطته.

 :الثوابت الوطنية :ثالًثا
 ، القدس الرشيف مسئولية مجيع اْلسلمني والعرب سرتدادمسئولية ا إن

 ويف هذا اإلطار ، وكافة أصحاب الضامئر اْلية ومنارصي القضايا الوطنية

فإننا نشيد بمستوي نضال مجيع الفلسطينيني حيث ضحوا باْلرواح 
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 العودةإَل اسرتجاع حقهم الوطني يف االستقًلل و اوبالغايل والنفيس سعيا 

ا  ، العزيز نهموالعيش الكريم داخل وط هذا النضال اْلستمر الذي يتعزز يوما

ف إَل ذلك ما أض ، بعد يوم يف ظل هيمنة القوة االحتًللية اليهودية وأعواهنا

العازل الذي  ييعانيه الشعب العرب الفلسطيني جراء اجلدار العنرص

اوالذي سبب  ؛ خيالف مجيع االتفاقيات والنظم واْلعراف الدولية  آالما

 عن مساكنهم.منهم  وترشيد مئات اآلالف نينيفلسطيلل

ا  إن القدس الرشيف ُيتل مكانة خاصة يف قلوب اْلسلمني عموما

حيث إن عروبة القدس الرشيف تتجاوز اْلجال  ، خاصة والعرب بصورة

 ، إَل حقب ضاربة يف القدم إلسًلميةالزمني لدعوة اإلسًلم وبداية الدولة ا

ا من  بحيث ظهر فيها العر وحيث إن شهادة ميًلد  ، البرشية اْلعراقعرقا

ويف اهلوية  ، القدس الرشيف تؤكد أهنا عربية اْلصل يف النشأة والتكوين

 . واإلنسانيةرية اْلضا

ظلت فلسطني التي تعترب مدينة القدس قلبها النابض منطقة من  ولقد

 سطينيونسكنها الكنعانيون العرب وأحفادهم الفل ، الوطن العرب

ومأهولة بشعوب عربية  ، حضارة مزدهرة هاوأنشأوا في ، الزمان غابر منذ

منذ  تشهد حيث ، وجود هودقبل أن يكون للي تنحدر من الكنعانيني

ا وعمرانيًّا ا برشيًّ سامل اليبويس "ذلك أن  ، اْللف الرابعة قبل اْليًلد استقرارا

ق.م أسس مدينة القدس لتكون عاصمة  3500حوايل  العرب "الكنعاين
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حوايل سنة  تأسس القدس أن ينفي مزاعم ماوهذا  ، العربية وسلدولة يب

 ق.م عىل يد داود عليه السًلم.  1000

وإبراز  ، الذاكرة كواقع يف هاواستحضار ، قدس اليومعن ال واْلديث

 طنيةهو حديث عن جوهر الثوابت الو ؛ يف مجيع اْلحافل الدولية تهاأمهي

 .جتاهها لراسخةوالعقدية ا

*      *      * 
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 القدس  مدينة

 1(*) أمانة الدين والتاريخ
 

حال وأحد اْلساجد الثًلثة التي ال تشد الر ، أوَل القبلتني القدس

وموضع أنظار البرش  ، أرض النبوات وزهرة اْلدائن يوه ، إليها الإ

ويرجع تاريخ مدينة القدس إَل أكثر من مخسة  ، منذ أقدم العصور

  .آالف سنة

وتدل اْلسامء الكثية  ، واحدة من أقدم مدن العامل عد  بذلك تُ  القدسو

يد من الكتب تناولت العد وقد ، أطلقت عليها عىل عمق هذا التاريخ التي

 ، القدس ومكانتها عرب العصور واْلزمنة مدينةواْلراجع والدراسات 

ومجيع  ، ْلمهيتها التارخيية والدينية عند العرب واْلسلمني واْلسيحيني

 اْلؤمنني عىل حد سواء.

 ؛أن هناك حماوالت تعمل عىل تزوير جغرافية القدس وديموجرافيتها إال

صاحب اْلرض  يلشعب الفلسطينل الوطنيةمن أجل إلغاء اهلوية 

 ويدبترسيع خطوات هت وذلك ، اْلرشوعة قهوحرمانه من حقو ، والرشعية

اْلتطرفني اإلْسائيليني عىل تكرار  تشجيع عبالتزامن م لعربيةا القدس

ا وتوطئ ؛ عىل اْلسجد اْلقَص اْلبارك جامتاهل وإقامة ما  ، ة هلدمهَتهيدا

حتاما إَل انفجار اْلوضاع  يمما سيؤد ، يسمى هبيكل سليامن اْلزعوم مكانه

                                                           

 1.فلسطنيسبق بدولة ْلا وزير اْلوقاف والشئون الدينية، أ.د/ حممود اهلباش كتب هذا البحث: (*

http://www.ho0b.com/vb/tags/القدس.html
http://www.ho0b.com/vb/tags/القدس.html
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 يواإلسًلم العامل العرب بل يف ، اْلحتلة فحسب وفلسطني القدس ليس يف

 . كلهوعىل امتداد العامل 

الدينية  ثم من اْلعاين ، الواقعبل ينطلق من  ، لغةإنذار بعيد عن اْلبا إنه

 سيام ال ، واْلسيحيةوالتارخيية واإلنسانية للقدس واْلقدسات اإلسًلمية 

 ، فالقدس ترزح حتت ني احتًلل غاشم وظامل ؛ اْلسجد اْلقَص اْلبارك

 اْلسيحيةومقدساهتا اإلسًلمية و ، دوهذه اْلدينة اللؤلؤة مهددة بالتهوي

بعد حماوالت وممارسات  كليًّا عن واقعها العرب لسلخهالتدمي معرضة ل

مع إجراءات  ، متواصل ومربم  يالتخريب والتهويد بشكل منهج

وحماوالت إحراق اْلسجد اْلقَص  ، اْلصادرة واهلدم وتروي  اْلزاعم

يؤكد  يالت والتنقيبوهتديد أساسه وبنيانه من خًلل عمليات اْلفر  ،اْلبارك

عىل  -نتيجتها  -لامء اآلثار وبينهم إْسائيليون أهنم مل يعثروا اخلرباء وع

 .يزعموهنا يالقدس يثبت أباطيلهم الت َمْعَلم  واحد يف

جتميع  هذا البحث اْلوجز يرمى إَل التذكي بأمهية القدس ودورها يف إن

تتعرض  يواْلسيحيني للدفاع عن معاْلها الدينية الت اْلسلمنيالعرب و

 .للتدمي

 : مدينة القدس عرب التاريخ:أواًل
بذلك  يوه ، إَل أكثر من مخسة آالف سنة ستاريخ مدينة القد يرجع

أطلقت عليها  يوتدل اْلسامء الكثية الت ، لعاملتعد واحدة من أقدم مدن ا

استوطنتها  يالشعوب واْلمم الت عليهاوقد أطلقت  ، يخعىل عمق هذا التار

http://www.ho0b.com/vb/tags/القدس.html
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 اْليًلد لاْللف الرابعة قب إليها يف جرواها فالكنعانيون الذين ، أسامء خمتلفة

 ، "ساليم"مدينة السًلم أو مدينة اإلله  يوتعن ؛ "أورساليم"أسموها 

تنطق بالعربية  يالت "أورشليم"واشتقت من هذه التسمية كلمة 

باسم  العرص اليوناين ثم عرفت يف ، ومعناها البيت اْلقدس "يروشاليم"

 إيلياء ومعناه بيت اهلل. 

 منيالقدس شق نفق لتأ قام هبا الكنعانيون يف يأهم اْلعامل الت ومن

 ، قدرون يمن نبع جيحون الذي يقع يف واد ةوصول اْلياه إَل داخل اْلدين

 سلوان. عنييعرف اليوم ب يوالذ

أحد البطون  -: سكنت قبيلة اليبوسيني  ر سكان القدس اْلصليون1

 ."يبوس"ق.م فأطلقوا عليها اسم  2500عام  اْلدينة حوايل - الكنعانية العربية

 الفرعوين رصير العرص الفرعوين: خضعت مدينة القدس للنفوذ اْل2

وىف عهد اْللك إخناتون تعرضت لغزو  ، ق.م 16من القرن  ابدءا 

 يعبد" يومل يستطع اْلاكم اْلرص ، وهم قبائل من البدو "اخلابيو"

 أخرى أن عادت مرة فظلت اْلدينة بأيدهيم إَل ، أن ينترص عليهم "خيبا

 .م.ق 1301 – 1317 "اْلول يسيت"عهد اْللك  يف يللنفوذ اْلرص

ا فقط من  73دام حكم اليهود للقدس  :ير العرص اليهود3  عمرعاما

)عليه فقد استطاع داود  ، امتد ْلكثر من مخسة آالف سنة يتارخيها الذ

ة را مدينرهق.م وسام 1000أو  977عام  ة يفرعىل اْلدين السيطرة السًلم(
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ا وعدة حصون ، داود ا 40ودام حكمه  ، وشيد هبا قرصا ثم خلفه من  ، عاما

ا 33حكمها  يبعده ولده سليامن الذ  )عليه السًلم(وبعد وفاة سليامن  ، عاما

وأصبحت اْلدينة تسمى  "رحبعام "عهد ابنه  الدولة يف انقسمت

 "ليمشا" الكنعاين العرب االسموهو اسم مشتق من  ، "أورشليم"

ا  يبويس أنه حاكم عرب إَلأشارت التوراة  يالذ "ساليم"أو كان صديقا

 .)عليه السًلم(إلبراهيم 

مدينة  الثاين "نبوخذ نرصَّ " يل: احتل اْللك البابالبابيل العرصر 4

فيها من اليهود أْسى إَل بابل بمن  يونقل من بق ، ق.م 586القدس عام 

 .سهنف " صدقيا"فيهم اْللك 

ق.م ْلن  538عام  "قورش" اْللك الفاريس سمح: الفاريس العرصر 5

 بابل بالعودة إَل القدس. من أْسى اليهود يف أراد

عىل فلسطني بام فيها  "اإلسكندر اْلكرب ": استوَل ر العرص اليوناين6

 وبعد وفاته استمر خلفاؤه اْلقدونيون والبطاْلة يف ، ق.م 332القدس عام 

وضمها مع فلسطني إَل  "بطليموس"ليها ثم استوَل ع ، حكم اْلدينة

ق.م أصبحت تابعة  198عام  ثم يف ، ق.م 323مرص عام  مملكته يف

وتأثر السكان  ، "سيلوكس نيكاتور"سوريا بعد أن ضمها  للسلوقيني يف

 تلك الفرتة باْلضارة اإلغريقية. يف

  : استوَل قائد اجليش الروماينروماينرر القدس حتت اْلكم ال7
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 ، الرومانية ةق.م وضمها إَل اإلمرباطوري 63عىل القدس عام  "يبومبيج"

م حوادث 636استمر حتى عام  يللقدس والذ وشهد اْلكم الروماين

القدس بأعامل شغب  م قام اليهود يف70إَل  66من  فرتةال يفف ، كثية

فأحرق اْلدينة وأْس  ، تيطس بالقوة قمعها اْلاكم الروماين وعصيان مدين

ا من   وماينظل االحتًلل الر وعادت اْلمور إَل طبيعتها يف ، اليهودكثيا

 يعام التمرد وإعًلن العصيان مرتني يف دثم عاود اليهو ، للمدينة اْلقدسة

إال أن اإلمرباطور  ، دينةوَتكنوا بالفعل من السيطرة عىل اْل ، م132و 115

س وأسفر ذلك عن تدمي القد ، تعامل معهم بعنف "هدريان" الروماين

ثم أمر  ، وأخرج اليهود اْلقيمني فيها ومل ُيبق إال اْلسيحيني ، للمرة الثانية

 .يواشرتط أال يسكنها هيود "إيلياء"بتغيي اسم اْلدينة إَل 

قسطنطني اْلول عاصمة اإلمرباطورية  نقل اإلمرباطور الروماين كام

 ؛ ولةوأعلن اْلسيحية ديانة رسمية للد ، الرومانية من روما إَل بيزنطة

 اءبندء يف تم البالقدس حيث  بالنسبة للمسيحيني يف ولفكانت نقطة حت

 م.326كنيسة القيامة عام 

م إَل 395ر عودة الفرس: انقسمت اإلمرباطورية الرومانية عام 8

 ونجحوا يف ، اإلغارة عىل القدس عىلقسمني متناحرين مما شجع الفرس 

 ، ستعادها الرومان مرة أخرىثم ا ، م628إَل  614الفرتة من  احتًلهلا يف

 م.636عام  يحتى الفتح اإلسًلم يدهيموظلت بأ
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 يتقريباا شهدت القدس زيارة النب م621عام  يف :ر اإلْساء واْلعراج9

ي به ليًلا من اْلسجد اْلرام إَل  ، )صىل اهلل عليه وسلم(حممد  فقد ُأْْسِ

 اْلسجد اْلقَص ثم ُعِرج به منها إَل السامء.

)ريض اهلل دخل اخلليفة عمر بن اخلطاب  :اْلول ياإلسًلمالعرص  ر10

 م عىل اختًلف يف638أو  -هر  15م /636مدينة القدس سنة  عنه(

 اجلراحعبيدة عامر بن  بقيادة أب يبعد أن انترص اجليش اإلسًلم -اْلصادر

أن يتسلم عمر  "صفرونيوس"حيث اشرتط البطريرك  ؛ )ريض اهلل عنه(

 يوه ، "العهدة العمرية"فكتب معهم  ، دينة بنفسهاْل )ريض اهلل عنه(

 " وَغيَّ اسم اْلدينة من ، الدينية واْلامية مقابل اجلزية ريةوثيقة منحتهم اْل

ونصت الوثيقة بناء عىل رغبتهم أال يساكنهم  ، "القدس " إَل " إيلياء

 واهتم ، اْلني طابعها اإلسًلمي ذلكواختذت اْلدينة منذ  ، أحد من اليهود

م( وشهدت 878 - 750م( والعباسيون )750 - 661هبا اْلمويون )

 خمتلف اْليادين.  هنضة علمية يف

 يالذ "مسجد قبة الصخرة " :الفرتة لكت يفأهم اآلثار اإلسًلمية  ومن

وأعيد بناؤه عام  ، م691 - 682الفرتة من  بناه عبد اْللك بن مروان يف

الرصاعات  بببس ارقروشهدت اْلدينة بعد ذلك عدم است ، م709

وخضعت  ، نشبت بني العباسيني والفاطميني والقرامطة يالعسكرية الت

 م.1071القدس ْلكم السًلجقة عام 
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دس يف أيدي رت القراْلمًلت الصليبية: سقط نر القدس إبا11

م بعد مخسة قرون من اْلكم اإلسًلمي نتيجة 1099الصليبيني عام 

 ، فاطميني وبني السًلجقة أنفسهمبني السًلجقة وال سلطةرصاعات عىل ال

ا من اْلسلمني 70وقتل الصليبيون فور دخوهلم القدس قرابة  وانتهكوا  ، ألفا

وقامت يف القدس منذ ذلك التاريخ مملكة التينية  ، اْلقدسات اإلسًلمية

َكم من قِ  ملك كاثوليكي فرض الشعائر الكاثوليكية عىل اْلسيحيني  لِ بَ حُتْ

 ضبهم.اْلرثوذكس مما أثار غ

اسرتداد  "صًلح الدين اْليوب"ر العرص اإلسًلمي الثاين: استطاع 12

وعامل أهلها  ، م بعد معركة حطني1187القدس من الصليبيني عام 

 واهتم بعامرة اْلدينة وحتصينها. ، معاملة طيبة

مرة أخرى: نجح الصليبيون يف السيطرة عىل اْلدينة بعد وفاة  الصليبيون -13

 ليبينيالص يوظلت بأيد ، ملك صقلية "فريدريك" عهد اْللك يف "صًلح الدين"

ا إَل أن اس 11  م.1244عام  "أيوب يننجم الد"هنائياا اْللك الصالح  رتدهاعاما

لكن اْلامليك هزموهم  ، تعرضت اْلدينة للغزو اْلغويل :ر اْلامليك14

 "عني جالوت"يف معركة  "الظاهر بيربس"و "قطزسيف الدين "بقيادة 

اْلامليك الذين حكموا  َلوضمت فلسطني بام فيها القدس إ ، م1259عام 

 م.1517مرص والشام بعد الدولة اْليوبية حتى عام 

 - 8يف  : سقطت القدس بيد اجليش الربيطاينر االحتًلل الربيطاين15

 ، "للنبيا"م بعد البيان الذي أذاعه اجلنرال الربيطاين 9/12/1917
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وأصبحت  ، حق االنتداب عىل فلسطنيومنحت عصبة اْلمم بريطانيا 

 ، (م1948 –م 1920القدس عاصمة فلسطني حتت االنتداب الربيطاين )

من أبرز سامته زيادة  انك جديد عهد يف اْلدينة دخلت اْلني ذلك ومنذ

 .م1917أعداد اْلهاجرين اليهود إليها خاصة بعد وعد بلفور عام 

َل اْلمم اْلتحدة ر مرشوع تدويل القدس: أحيلت قضية القدس إ16

من  29يف  رهااهليئة الدولية قرا أصدرتف ، بعد اْلرب العاْلية الثانية

 م بتدويل القدس.1947نوفمرب

إهناء  بريطانيام أعلنت 1948: يف عام يناالنتداب الربيطا ءر إهنا17

فاستغلت العصابات اليهودية حالة  ، االنتداب يف فلسطني وسحب قواهتا

 الثالثويف  ، عسكري وأعلنت قيام الدولة اإلْسائيليةالفراغ السيايس وال

وزراء إْسائيل أن  ئيسر " يونرديفيد بن جو "م أعلن 1948 من ديسمرب

يف حني خضعت  ، القدس الغربية عاصمة للدولة اإلْسائيلية الوليدة

م التي أسفرت 1967 القدس الرشقية للسيادة اْلردنية حتى هزيمة يونيو

 ا إلْسائيل.عن ضم القدس بأكمله

 : موقع ومعامل مدينة القدس:ثانًيا

مدينة القدس يف وسط فلسطني تقريباا إَل الرشق من البحر اْلتوسط  تقع

وترتفع عن  ، عىل سلسلة جبال ذات سفوح َتيل إَل الغرب وإَل الرشق

 ، م1150وعن سطح البحر اْليت نحو ، م750سطح البحر اْلتوسط نحو
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ا 13درجة و 35وتقع عىل خط طول  درجة 31وخط عرض  ، دقيقة رشقا

كم 22و ، البحر اْلتوسط عن كم52وتبعد اْلدينة مسافة  ، دقيقة شامالا  52و

ن ، كم عن البحر اْلْحر250و ، عن البحر اْليت  ، كم 88 وتبعد عن َعامَّ

 كم.290وعن دمشق  ، كم 388وعن بيوت 

إيلياء "وهو  ؛ يف بناء القدس يعود إَل اسم بانيها أرخييأقدم جذر ت إن

 ، أحد أسامء القدس "إيلياء"و ، )عليه السًلم( "بن إرم بن سام بن نوحا

وهم أشهر قبائل  - أحد ملوك اليبوسيني "ملكي صادق"وقيل إن 

 3000وذلك سنة  ، هو أول من اختط وبنى مدينة القدس - الكنعانيني

بالتقوى  "صادق لكيم"وقد عرف  ، "يبوس"والتي سميت بر  ،مق.

مدينة "ومن هنا جاء اسم  ، "ملك السًلم"ب السًلم حتى ُأطلق عليه وح

مدينة "أو  ، "دع شامل يؤسس"بمعنى  "أورشامل"أو  "شامل"أو  "سامل

ا قبل أن  "أورشليم"من ثم فإن  ، "سامل ا وموجودا كان اساما معروفا

وسامها  ، يغتصب اإلْسائيليون هذه اْلدينة من أيدي أصحاهبا اليبوسيني

ا اإلْس غلب عىل  قدو ، نسبة جلبل يف فلسطني "صهيون"ائيليون أيضا

الذي هو اشتقاق من اسم من أسامء اهلل اْلسنى وهو  "القدس"اْلدينة اسم 

 الذي هو بيت اهلل. "بيت اْلقدس"وسميت كذلك بر  ، "القدوس"

 ؛فبنى فيها الدور ، اتسعت القدس )عليه السًلم(عهد النبي سليامن  ويف

وأصبحت عاصمة للدولة التي امتدت من الفرات إَل ختوم  ، روشيد القصو
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ا للقرص  ناهليكل الذي شيده الكنعانيون فيها ليكو يعتربو ، مرص ا تابعا معبدا

 أشهر بناء تم بناؤه يف اْلدينة يف ذلك العرص.

)ريض اهلل  "عمر بن اخلطاب"الثاين  ليفةالفتح اإلسًلمي قام اخل وبعد

 "عبد اْللك بن مروان "هر بنى 72سنةويف  ، ابعدة إصًلحات فيه عنه(

 قبة الصخرة واْلسجد اْلقَص.

الظاهر إلعزاز دين "هر رشع اخلليفة الفاطمي السابع 425سنة  ويف

ويف العرص الفاطمي  ، يف بناء سور ْلدينة القدس بعد بناء سور الرملة "اهلل

 /ره651ويف سنة  ، عظيم يف القدس من اْلوقاف مستشفىبنى أول 

ا م امليكاْل نم يف زم1253 أهم اْلراكز العلمية يف  نغدت القدس مركزا

 "سليامن القانوين"م جدد السلطان 1542ويف سنة  ، اإلسًلمي العامل

م 4200يبلغ طوله  لذيالسور اْلايل الذي ُييط باْلدينة القديمة وا

ا أربعون وارتفاعه  .قدما

حتيط هبا اْلودية أرض مدينة القدس يف قديم الزمان صحراء  وكانت

أما جهاهتا الشاملية والشاملية الغربية  ، الغربيةمن جهاهتا الرشقية واجلنوبية 

منها  ، وحتيط هبا كذلك اجلبال التي  أقيمت عليها اْلدينة ، مكشوفة فكانت

القائم عليه اْلسجد اْلقَص وقبة الصخرة  "اْلختار"ومعناه  "موريا"جبل 

 ،"كنيسة القيامة"حيث توجد  "جبل اْلكرب"و ، م770ويرتفع نحو ، اآلن

الذي  "جبل صهيون"و ، "باب الساهرة"بالقرب من  "جبل نربيتا"و
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وقد قدرت  ، يف اجلنوب الغرب من القدس القديمة "جبل داود"يعرف بر 

وكان ُييط هبا سور منيع عىل شكل مربع  ، 2كم19331 مساحة اْلدينة بر

ا وعليه أربعون يبلغ ارتفاعه  ا منتظاما  أربعة وثًلثونقدما وهلذا السور  ، برجا

باب  -باب العامود  -باب اجلديد  -سبعة أبواب وهي: )باب اخلليل 

 (.)عليه السًلم(داود  يباب النب -اْلسباط  باب -باب اْلغاربة  - لساهرةا

 األودية اليت حتيط بالقدس: -1

 يواد"ويسميه العرب  "قدرون" لقديمواسمه ا "وادي جهنم" ر أ

 ."سلوان

 ."هنوم"واسمه القديم  "وادي الربابة" ر ب

 ."صانعو اجلبن"ومعناه  "يونتيوب"وقد يسمى  "الواد يواد" ر ج

 من اجلبال املطلة على القدس: -2

م عن سطح 795 هاْلكرب: يقع يف جنوب القدس وتعلو قمت جبل -

ب العباس اْللق وعىل جانب هذا اجلبل يقوم قرب الشيخ أْحد أب ،البحر

وهو من اْلجاهدين الذين اشرتكوا يف فتح القدس مع صًلح  ، ثور بأب

 .الدين اْليوب

 ، م عن سطح البحر826علو قمته تجبل الطور أو جبل الزيتون: و -

ويعتقد أن  ، وهو يكشف مدينة القدس ، ويقع رشقي البلدة اْلقدسة

 اْلسيح صعد من هذا اجلبل إَل السامء.
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ا  ، لشامل من مدينة القدساْلشارف: ويقع إَل ا جبل - ويقال له أيضا

جبل "وهو الذي أطلق عليه الغربيون اسم  "جبل اْلشهد"

 .نسبة إَل قائد روماين "سكوبس

م عن سطح 885القدس ويرتفع  لالنبي صمويل: يقع يف شام جبل -

 البحر.

ويرتفع  ، "قرية البعل"بمعنى  "بعل حاصور"تل العاصور: حتريف  -

 ، "سلواد"و "دير جرير"ويقع بني قريتي  ، م عن سطح البحر1016

 . يف فلسطني اعهوهو اجلبل الرابع يف ارتف

مدينة  "هر بقوله: 900القدس يف سنة  "اْلنبيل دينجمي ال" ويصف

 ، وبعض بناء اْلدينة مرتفع عىل علو ، يةالبناء بني جبال وأود كمةعظيمة حم

اكن العالية مرشفة عىل ما وأغلب اْلبنية التي يف اْلم ، وبعضه منخفض يف واد

ويف  ، وشوارع اْلدينة بعضها سهل وبعضها وعر ، دوهنا من اْلماكن اْلنخفضة

وقد ُبنَي فوقها بناء مستجد عىل بناء  ، أغلب اْلماكن يوجد أسفلها أبنية قديمة

 . "ْلن ماَءها جيمع من اْلمطار ، وهي كثية اآلبار اْلعدة خلزن اْلاء ، قديم

 مدينة القدس:أسواق  -3
 وهو ، بلباب اْلسجد من جهة الغر وهو سوق جماورالقطانني:  سوق -

 من البًلد.  كثييوجد مثله يف  يف غاية االرتفاع واإلتقان ال

                                                           

 2/50 اْلنس اجلليل بتاريخ اْلقدس واخلليل بجي الدين عبد الرْحن بن حممد العليمي اْلنبيل (1)

 .ةحتقيق/عنديان يونس نبات ، ، عامن مكتبة دنديس
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اْلتجاورة بالقرب من باب اْلحراب اْلعروف بباب  ًلثةالث اْلسواق -

 ؛ وأول هذه اْلسواق سوق العطارين ، من بناء الروم وهواخلليل: 

عىل  "صًلح الدين اْليوب "وقد أوقفه  ، الغرب يف جهة الغربوهو 

 مدرسته الصًلحية.

 حارات مدينة القدس: -4
 ، وحارة الرشف ، اْلشهورة يف القدس هي: حارة اْلغاربة اْلارات

وحارة  ، وحارة الريشة ، وحارة الصلتني ، وحارة اْليادرة ، وحارة العلم

 وحارة الضوية. ، بني اْلارث

 لقلعة:ا -5
بيت اْلقدس  هروهي حصن عظيم البناء بظا ، أحد اْلعامل اْلهمة يف القدس 

هذا  ويف ، (عليه السًلم)وكان قدياما يعرف بمحراب داود  ، من جهة الغرب

ديم راء القروهو من البن ، " برج داود "اء يسمى راْلصن برج عظيم البن

تدل عىل فرقة اْلوسيقى  )كلمة فارسيةوكانت تدق فيه الطبلخانة  ،السليامين

 عىل عادة القًلع بالبًلد. شاءيف كل ليلة بني اْلغرب والعأو مكاهنا(  ، السلطانية

 عني سلوان: -6
يرشف عليها  ، وهي بظاهر القدس الرشيف من جهة القبلة بالوادي 

وقد ورد يف بعض اْلخبار أمهية هذه العني ووصفها  ، سور اْلسجد اجلنوب

 :اجلارية التي ورد ذكرها يف الكتاب العزيز نا إحدى العيووأهن ، ومكانتها

ِرَيانِ  َعْينَانِ  فِيِهاَم }  .{جَتْ

                                                           

 .50: الرْحن  سورة (1)
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نسبة إَل سيدنا  ، "بئر أيوب"أهم آبار مدينة القدس  من : آبارها -7

)عليه  وبويقال: إن اهلل تعاَل حني قال لنبيه أي ، )عليه السًلم( أيوب

اب   َباِرد   ُمْغَتَسل   اَهَذ  بِِرْجلَِك  اْرُكْض  }:السًلم( كان يعنى هذه  ،  { َورَشَ

 وهي بالقرب من عني سلوان. ؛ البئر

 القدس: مدينةأهم مساجد  - 8
 اْلقَص الرشيف: والذي تقع يف وسطه الصخرة الرشيفة. اْلسجد -أ 

 اْلغاربة: وهو يقع بظاهر اْلسجد اْلقَص من جهة الغرب. جامع -ب

 .ه السًلم()عليداود  يالنب جامع -ج 

 بجوار كنيسة القيامة. )ريض اهلل عنه( عمر بن اخلطاب مسجد -د 

 مقابر القدس: -9
رشق  "باجلثامنية"يف الكنيسة اْلعروفة  )عليه السًلم(داود  ير مدفن النب

 .(عليهام السًلم) ىوكذلك قرب زكريا وقرب ُيي ، لوادييف ا قدسبيت اْل

كنيسة اجلثامنية يف داخل جبل  : وهو يف(عليها السًلم) "مريم"ر قرب 

 الطور خارج باب اْلسباط.

ر مقربة الساهرة: وهي البقيع اْلعروف بالساهرة يف ظاهر مدينة القدس 

أرض ال "ومعنى الساهرة  ، موتى اْلسلمني دفنوفيها ي ، من جهة الشامل

 ."ينامون عليها ويسهرون

 ر مقربة باب الرْحة: وهي بجوار سور اْلسجد اْلقَص.

                                                           

 .42 : صسورة  (1)
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ا بر  "مامًل": مقربة شهداءمقربة ال ر وهي  ، "مأمن اهلل"وتعرف أيضا

وهي تضم قبور عدد  ، الغرب هةأكرب مقابر البلد تقع بظاهر القدس من ج

 كبي من الصحابة والعلامء.

 القدس:  مدارس -10

منها: مدارس  ، اْلدينة مدارس ومعاهد علمية ودينية وخيية عديدة يف

 ، الرشيدية درسةواْل ، ودار اْلعلامت ، علمنيوهي: دار اْل ، حكومية

 ، لخإ... .ةومدرسة البقع ، والرصاصية ، والعمرية ، والبكرية ، واْلأمونية

 ، والنارصية ، وهنالك نحو سبعني مدرسة قديمة أمهها اْلدرسة النحوية

 واْلرغونية.. إلخ. ، واخلاتونية ، والبلدية ، والتذكرية

 مكتبات القدس: -11
نذكر أقدمها: مكتبة القديس اْلخلص  ، اساما ْلكتبات خمتلفة 34 لكهنا

 بةمكت - (م1725تأسست عام )مكتبة اخللييل  - (م1558تأسست عام )

مكتبة اجلامعة العربية  - (م1865تأسست عام ) اْلرثوذوكسيةالبطريركية 

وهنالك مكتبات خاصة تعود  ، م( 1900تأسست عام )اْلكتبة اخلالدية  -

ومكتبة  ، ومكتبة آل البديري ، منها: اْلكتبة الفخرية ، اْلْس القديمة لبعض

 ومكتبة آل اْلوقت. ، آل قطينة

 متاحف القدس: -12
 م.1927عام ئ اْلتحف اْلكومي لآلثار: ُأنش ر 

 هر/1341اْلتحف اإلسًلمي: أسسه اْلجلس اإلسًلمي اْلعىل عام  ر

 م.1923
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 أماكنها التارخيية األخرى:  -13

 ، اجلسامنيةو ، وحبس اْلسيح ، واْلارستان أو الدباغة ، القيامة يسةكن

 وجبل الزيتون. ، واْلتحف ، والصًلحية ، وطريق اآلالم

 : أهمية القدس عند املسلمني:اثالث
اتفق عىل ذلك و ، مرموقة دينيةيف االعتقاد اإلسًلمي هلا مكانة  القدس

وال غرو أن يلتزم  ، إَل أقصاها صاهاكلها من أق اْلمةفهو إمجاع  ، اْلسلمون

والذود عن  ، والغية عليها ، القدسمجيع اْلسلمني بوجوب الدفاع عن 

 وبذل النفس والنفيس يف سبيل ْحايتها. ، ومقدساهتا ، وحرماهتا ، ْحاها

 ، حول عروبة القدس وإسًلميتها اْلسلمنيخيتلف أحد من العرب و ومل

 ، اْلحاوالت اْلستميتة لتهويدها اومةا مق ، عربية إسًلمية بقائهاورضورة 

وحمو مظاهر العروبة واإلسًلم  ، ومسخ شخصيتها التارخيية ، وتغيي معاْلها

وهي َتثل يف حس  ، فللقدس قدسية إسًلمية مقدرة ، منهاواْلسيحية 

 ، وأرض اإلْساء واْلعراج ، اْلوَل القبلةاْلسلمني ووعيهم اإلسًلمي: 

 ، وأرض الرباط واجلهاد ، والربكاتوأرض النبوات  ، وثالث اْلدن اْلعظمة

 :وبيان ذلك فيام ييل

 :األوىلالقدس القبلة  -1

أهنا  ، ويف وعيهم وفكرهم الديني لمنيَتثله القدس يف حس اْلس ما أول

وأصحابه يتوجهون  )صىل اهلل عليه وسلم(اْلوَل التي ظل رسول اهلل  القبلة

حتى نزل القرآن  راجليلة اإلْساء واْلع لصًلةإليها يف صًلهتم منذ فرضت ا
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 َوِمنْ } تعاَل: قالكام  ، الكريم يأمرهم بالتوجه إَل الكعبة أو اْلسجد اْلرام

َرامِ  اْلَْْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهَك  َفَولِّ  َخَرْجَت  َحْيُث   َفَولُّوا ُكنُْتمْ  َما َوَحْيُث  اْْلَ

ة   َلْيُكمْ عَ  لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئًلَّ  َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ   َفًَل  ِمنُْهمْ  َظَلُموا الَِّذينَ  إاِلَّ  ُحجَّ

َشْوُهمْ  ُكمْ  َعَلْيُكمْ  نِْعَمتِي َوِْلُتِمَّ  َواْخَشْويِن  خَتْ َتُدونَ  َوَلَعلَّ  .{ هَتْ

مسجد "وهو  ، هذه القضية يؤكداْلدينة اْلنورة معلم أثري بارز  ويف

 ، القدسبعضها إَل الذي صىل فيه اْلسلمون صًلة واحدة  "القبلتني

وقد أثار  ، فيه وُيَصىل  وهو ال يزال قائاما ُيَزار إَل اليوم  ، وبعضها إَل مكة

 القرآنورد عليهم  ، يف اْلدينة ضجة كربى حول هذا التحولوقتها اليهود 

قال  ، وهو الذي ُيدد أهيا يكون القبلة ْلن يصيل له ، بأن اجلهات كلها هلل

ُهمْ  َما النَّاسِ  ِمنَ  َفَهاءُ السُّ  َسَيُقوُل } تعاَل:  َعَلْيَها َكاُنوا الَّتِي ِقْبَلتِِهمُ  َعنْ  َوالَّ

ُق  هلل ُقْل  اط   إََِل  َيَشاءُ  َمنْ  هَيِْدي َواْلَْْغِرُب  اْلَْرْشِ  وقال تعاَل: ، {ُمْسَتِقيم   رِصَ

ةا  َجَعْلنَاُكمْ  َوَكَذلَِك } ُسوُل  َوَيُكونَ  اسِ النَّ  َعىَل  ُشَهَداءَ  لَِتُكوُنوا َوَسطاا ُأمَّ  الرَّ

ا َعَلْيُكمْ  ُسوَل  َيتَّبِعُ  َمنْ  لِنَْعَلمَ  إاِلَّ  َعَلْيَها ُكنَْت  الَّتِي اْلِقْبَلةَ  َجَعْلنَا َوَما َشِهيدا  الرَّ

َّنْ   اهلل َكانَ  َوَما اهلل َهَدى الَِّذينَ  َعىَل  إاِلَّ  َلَكبَِيةا  َكاَنْت  َوإِنْ  َعِقَبْيهِ  َعىَل  َينَْقلُِب  مِم

قالوا: إن صًلة  فقد ، {َرِحيم   َلَرُءوف   بِالنَّاسِ  اهلل إِنَّ  إِياَمَنُكمْ  لُِيِضيعَ 

 ، ْلهنا مل تكن إَل قبلة صحيحة وأهدرتالسنوات قد ضاعت اْلسلمني تلك 

                                                           

 .150: البقرة سورة (1)

 .142:  البقرةسورة  (2)

 .143 : البقرةسورة  (3)
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ةا  َجَعْلنَاُكمْ  َوَكَذلَِك } :(عز وجل)فقال اهلل   َعىَل  ُشَهَداءَ  لَِتُكوُنوا َوَسطاا ُأمَّ

ُسوُل  ُكونَ َويَ  النَّاسِ  ا َعَلْيُكمْ  الرَّ  إاِلَّ  َعَلْيَها ُكنَْت  الَّتِي اْلِقْبَلةَ  َجَعْلنَا َوَما َشِهيدا

ُسوَل  َيتَّبِعُ  َمنْ  لِنَْعَلمَ   َعىَل  إاِلَّ  َلَكبَِيةا  َكاَنْت  َوإِنْ  َعِقَبْيهِ  َعىَل  َينَْقلُِب  مِمَّنْ  الرَّ

 ، {َرِحيم   َلَرُءوف   بِالنَّاسِ  اهلل إِنَّ  إِياَمَنُكمْ  عَ لُِيِضي اهلل َكانَ  َوَما اهلل َهَدى الَِّذينَ 

 .عندهْلهنا كانت صًلة إَل قبلة صحيحة مرضية  ؛ صًلتكم أي

 :القدس أرض اإلسراء واملعراج -2
جعلها منتهى رحلة  َلَتثله القدس يف الوعي اإلسًلمي أن اهلل تعا مما

عز )فقد شاءت إرادة اهلل  ، ةومبتدأ رحلة اْلعراج الساموي ، اْلرضيةاإلْساء 

اْلحمدية الليلية اْلباركة من مكة ومن  اْلرضيةأن تبدأ هذه الرحلة  (وجل

عند  تهيوأن تن ، )صىل اهلل عليه وسلم(اْلسجد اْلرام حيث يقيم الرسول 

وهي أن يلتقي  ، ذلك بتدبي إهلي وْلكمة ربانية كانوقد  ، اْلسجد اْلقَص

ويصيل  ، الكرامهناك بالرسل   اهلل عليه وسلم()صىلخاتم الرسل والنبيني 

ا  ، جديدة أمة يف ملالقيادة الدينية للعا أنويف هذا إعًلن عن  ، هبم إماما

 ،عاْليوكتاب  ، ورسول عاْلي ، أمة عاْلية ، جديد وكتاب ، ورسول جديد

ةا  إاِلَّ  َأْرَسْلنَاكَ  َوَما}كام قال تعاَل:   .{ْلَعاْلَنِيَ ل َرْْحَ

ومنتهاها بجًلء يف أول آية يف  الرحلةنص القرآن عىل مبتدأ هذه  لقد

 ُسْبَحانَ } فقال تعاَل: ، اإلْساءسورة  ؛ السورة التي ْحلت اسم هذه الرحلة

ى الَِّذي َرامِ  اْلَْْسِجدِ  ِمنَ  َلْيًلا  بَِعْبِدهِ  َأْْسَ  َباَرْكنَا الَِّذي اْْلَْقََص  اْلَْْسِجدِ  إََِل  اْْلَ

                                                           

 .107:  سورة اْلنبياء (1)
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هُ  آَياتِنَا ِمنْ  ِرَيهُ لِنُ  َحْوَلهُ  ِميعُ  ُهوَ  إِنَّ واآلية مل تصف اْلسجد  ، {اْلَبِصيُ  السَّ

ولكنها وصفت اْلسجد  ، بركات وأجماد مناْلرام بأي صفة مع ما له 

هُ  آَياتِنَا ِمنْ  لِنُِرَيهُ  َحْوَلهُ  َباَرْكنَا الَِّذي} هبذا الوصف: اْلقَص ِميعُ  ُهوَ  إِنَّ  السَّ

ا حولهكان ما  وإذا،  {اْلَبِصيُ  ا فمن باب أوَل أن يكون هو مباركا  ، مباركا

بأمهية هذا  يوالدالالت التي توح بالرموزوقصة اإلْساء واْلعراج حافلة 

يف هذه الرحلة ْلمكن  دةحيث لو مل تكن القدس مقصو ، اْلكان اْلبارك

ة أمر ولكن اْلرور هبذه اْلحطة القدسي ، بارشةمن مكة إَل السامء م العروج

 .كام دل عىل ذلك القرآن الكريم واْلحاديث الرشيفة ، مقصود

وبعبارة  ، اإلْساء ومنتهاه مبتدأ: الربط بني  ْساءثمرات رحلة اإل ومن

إُياؤه  لهوهذا الربط  ، بني اْلسجد اْلرام واْلسجد اْلقَص : الربطأخرى

 لتنفص بحيث ال ؛ وتأثيه يف وعي اإلنسان اْلسلم وضميه ووجدانه

 .عن قدسية اآلخر اْلسجدينقدسية أحد 

 :القدس ثالث املدن املعظمة -3

فاْلدينة اْلوَل يف اإلسًلم هي  ؛ اْلدن اْلعظمة يف اإلسًلم ثالث والقدس

واْلدينة الثانية يف  ، باْلسجد اْلرام (عز وجل)التي رشفها اهلل  ، مكة اْلكرمة

)صىل بالنبي  (عز وجل)ها اهلل التي  رشف اْلنورةاإلسًلم هي طيبة أو اْلدينة 

واْلدينة الثالثة يف اإلسًلم هي القدس أو  ، ومسجده وقربه اهلل عليه وسلم(

                                                           

 .1 : سورة اإلْساء (1)
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الذي بارك اهلل  ْلقَصا اْلسجدب (عز وجل)والتي رشفها اهلل  ، بيت اْلقدس

 يعن النب ، (اهلل عنهام ريض) ياخلدر يدسع وأبفعن أبى هريرة  ، حوله

مساجد:  ثًلثةتشد الرحال إال إَل  ال"أنه قال:  )صىل اهلل عليه وسلم(

فاْلساجد كلها  ، "هذا يومسجد ، واْلسجد اْلقَص ، اْلسجد اْلرام

وال جيوز للمسلم أن يشد رحاله بمعنى أن  ، مثوبة من صىل فيها يف متساوية

 إال للصًلة يف هذه ؛ مسجد كان يواالرحتال للصًلة يف أ السفريعزم عىل 

 عليها يقاس فًل  ، وقد جاء اْلديث بصيغة اْلرص ، اْلتميزة ةلثًلثا اْلساجد

 .غيها

اْلقَص وبركته قبل بناء اْلسجد  اْلسجدأعلن القرآن عن أمهية  وقد 

النبوية تؤكد ما قرره  اْلحاديثوقد جاءت  ، النبوي وقبل اهلجرة بسنوات

 ، هلل عنه()ريض اومنها ما رواه أبو ذر ، السالف ذكرهاْلديث  امنه ، القرآن

ُل؟ َقاَل: يأَ  ، اهلل َرُسوَل  َقاَل: ُقْلُت: َيا  ُوِضَع َأوَّ
َرامُ  اْلَْْسِجُد  َمْسِجد   ، اْْلَ

؟ُقْلُت: ُثمَّ أَ  َقاَل:  ؟ُقْلُت: َكْم َكاَن َبْينَُهاَم  ، َقاَل: ُثمَّ اْلَْْسِجُد اْلَْقََص  يٌّ

 ."َواْلَْرُض َلَك َمْسِجد ، ًَلُة َفَصلِّ َحْيُثاَم َأْدَرَكْتَك الصَّ "ُثمَّ َقاَل: ،َأْرَبُعونَ 

اْلسجد اْلقَص ثالث اْلسجدين اْلعظمني يف  جعلحني  فاإلسًلم

 ة: مك اإلسًلميتني اْلعظمتني اْلدينتنيوأضاف القدس إَل  ، اإلسًلم

أنه جاء ليبني  :وهو ، مبادئه من امًّ إنام أراد بذلك أن يقرر مبدأا مه ، دينةواْل

                                                           

 .12، ص  سبق خترجيه( 1)
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واْلسلمون  ، فالقدس كانت أرض النبوات ، وليتمم ال ليحطم ، ال ليهدم

 .أوَل الناس بأنبياء اهلل عز وجل ورسله

 أرض النبوات والربكات: القدس -4

 ، وواسطة عقدها ، بينهابل هي غرة ج ، من أرض فلسطني جزءالقدس  إن

 :وهي ، يف مخسة مواضع يف كتابه بالربكةوجل هذه اْلرض  عزولقد وصف اهلل 

 َحْوَلهُ  َباَرْكنَا الَِّذي}: بأنهاْلسجد اْلقَص : يف آية اإلْساء حني وصف أوهلا

ِميعُ  ُهوَ  إِنَّهُ  آَياتِنَا ِمنْ  لِنُِرَيهُ   .{الْبَِصيُ  السَّ

 فقال: ، )عليه السًلم(إبراهيم  خليلهوثانيها: حني حتدث يف قصة  

ْينَاهُ } ا َوَنجَّ  .{ لِْلَعاْلَنِيَ  فِيَها اَرْكنَابَ  الَّتِي اْْلَْرضِ  إََِل  َوُلوطا

إْسائيل بعد  يحيث قال عن بن ، )عليه السًلم(: يف قصة موسى وثالثها

 َمَشاِرَق  ُيْسَتْضَعُفونَ  َكاُنوا الَِّذينَ  اْلَقْومَ  َوَأْوَرْثنَا}إغراق فرعون وجنوده:

ا اْْلَْرضِ  َّْت  فِيَها َباَرْكنَا الَّتِي َوَمَغاِرهَبَ ْسنَى َربَِّك  ُت َكلِمَ  َوََت  َبنِي َعىَل  اْْلُ

ائِيَل  وا باَِم  إِْْسَ ْرَنا َصرَبُ  َكاُنوا َوَما َوَقْوُمهُ  فِْرَعْونُ  َيْصنَعُ  َكانَ  َما َوَدمَّ

 .{َيْعِرُشونَ 

من  له (عز وجل)وما سخر اهلل  )عليه السًلم(ورابعها: يف قصة سليامن  

 وذلك يف قوله تعاَل: ، حومنه تسخي الري ، ملك ال ينبغي ْلحد من بعده

                                                           

 .71:  اْلنبياءسورة  (1)

  .137:  سورة اْلعراف (2)
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يَح  َولُِسَلْياَمنَ } ِري َعاِصَفةا  الرِّ  بُِكلِّ  َوُكنَّا فِيَها َباَرْكنَا الَّتِي اْْلَْرضِ  إََِل  بَِأْمِرهِ  جَتْ

ء    .{ َعاْلنِِيَ  ََشْ

قال  ، والرغدوكيف من  اهلل عليهم باْلمن  ، : يف قصة سبأوخامسها

ى فِيَها َباَرْكنَا الَّتِي اْلُقَرى َبنْيَ وَ  َبْينَُهمْ  َوَجَعْلنَا} تعاَل: ْرَنا َظاِهَرةا  ُقرا  فِيَها َوَقدَّ

ْيَ  ا َلَيايِلَ  فِيَها ِسُيوا السَّ اما  .{آِمننِيَ  َوَأيَّ

 ، فيها هي قرى الشام وفلسطني (عز وجل)التي بارك اهلل  القرى فهذه

 ، يها قرى الشامالتي بورك ف بالقرىاْلراد " :(رْحه اهلل) "اآللويس"قال 

)ريض اهلل  ابن عباس وعن ، "لكثرة أشجارها وثامرها والتوسعة عىل أهلها

إن إمجاع ":  وقال ابن عطية ،"هي قرى بيت اْلقدس"قال:  عنهام(

القرآن من علامء السلف  يمن مفرس عددذهب  وقد ،"اْلفرسين عليه

ْيُتونِ  َوالتِّنيِ  }:تعاَل واخللف يف قوله  اْلَبَلدِ  َوَهَذا * ِسيننِيَ  ورِ َوطُ  * َوالزَّ

التي  تنبت  لدةأن التني والزيتون يقصد هبام اْلرض أو الب: إَل  {اْْلَِمنيِ 

قال بعض اْلئمة:  ": يقال ابن كث ، وهي بيت اْلقدس ، التني والزيتون

 ، العزم ا مرسًلا من أويلمنها نبيًّ  واحدهذه حمال  ثًلثة بعث اهلل من كل 

وهو بيت اْلقدس  ، والزيتون: حمل التني  فاْلول ، ائع الكبارالرش صحابأ

                                                           

 .81:  سورة اْلنبياء (1)

 .18 : سورة سبأ (2)

 .3-1: سورة التني (3)
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 ، : طور سيناءوالثاين ، (عليهام السًلم)ابن مريم  الذي بعث اهلل فيه عيسى

وهو  ، : مكةوالثالث )عليه السًلم( الذي كلم اهلل عليه موسى بن عمران

ل تتناغم وهبذا التفسي أو التأوي ، آمناا انالذي من دخله ك اْلمنيالبلد 

فإذا كان البلد اْلمني يشي إَل منبت اإلسًلم رسالة  ، اْلقساموتنسجم هذه 

 ةمنبت اليهودية رسال إَلوطور سينني يشي  ، )صىل اهلل عليه وسلم(حممد 

)عليه والزيتون يشي إَل رسالة عيسى تنيفإن ال ، )عليه السًلم(موسى

وعظته الشهية يف جبل وقدم م ، جوار بيت اْلقدس يفالذي نشأ  السًلم(

  ."الزيتون

)صىل اهلل  الرسولوحديث  حديث القرآن عن اْلسجد اْلقَص كان

عن فضل الصًلة فيه من اْلبرشات بأن القدس سيفتحها  عليه وسلم(

وسيشدون الرحال إَل مسجدها مصلني  ، للمسلمنيوستكون  ، اْلسلمون

يف عهد  "لياءإي "وقد فتحت القدس التي كانت تسمى  ، هلل متعبدين

واشرتط  )ريض اهلل عنه("عمر بن اخلطاب"اخلليفة الثاين يف اإلسًلم 

ة رأال يسلم مفاتيح اْلدينة إال للخليف "صفرونيوس"اْلكرب  ارركهربطري

من اْلدينة إَل  )ريض اهلل عنه(وقد جاء عمر  ، قواده ال ْلحد من ، هرنفس

وعقد مع أهلها من  ، دينةاْلوتسلم مفاتيح  ، القدس يف رحلة تارخيية مثية

أو  "يالعمر العهد" معروفة يف التاريخ باسم اتفاقيةأو  اهدةالنصارى مع

فيها عىل معابدهم وعقائدهم وشعائرهم  مْ هُ نَ مَّ أَ  "العهدة العمرية"
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أمثال:  ، وشهد عىل هذه الوثيقة عدد من قادة اْلسلمني ، وأمواهلم وأنفسهم

ومعاوية بن  ، وعمرو بن العاص ، ن عوفوعبد الرْحن ب ، الوليدخالد بن 

 .)ريض اهلل عنهم( سفيان أب

ا  اهللأعلم  وقد برأن هرذه اْلرض  )صرىل اهلل عليره وسرلم(نبيه حممردا

وهلرذا حرثَّ  ، بالغزو واالحتًلل هيددوهناأو  ، اْلقدسة سيحتلها اْلعداء

 ولتحريرهرا إذا ، اْلعرداء ييف أيرد سرقطأمته عىل الدفاع عنها حتى ال ت

  .ر هلا أن تسقط يف أيدهيمدِّ قُ 

باْلعركرة اْلرتقبرة برني اْلسرلمني  (صرىل اهلل عليره وسرلم)كام أخررب 

وأن كل َشء سيكون يف  ، النرص سيكون للمسلمني عليهم وأن ،واليهود

سرواء  ، أعدائهم داالًّ عىلحتى اْلجر والشجر سينطق  ، صف اْلسلمني

ا بلسان اْلال أم بلسران اْلقرال  أبرو أمامرة البراهيل ىروفقرد  ، كان نطقا

تزال طائفة  ال" أنه قال: (صىل اهلل عليه وسلم) يالنب عن (ريض اهلل عنه)

 ، ال يرضهم من جاهبهم ، لعدوهم قاهرين ، عىل اْلق ظاهرين يمن أمت

 ،"عرىل ذلرك وهرمأمر اهلل  أذى( حتى يأيت ي)أ أصاهبم من ْلواء   ماإال 

اْلقردس وأكنراف بيرت  ببيرت"ل: اهلل؟ قرا رسرول: وأين هرم يرا قالوا

 ."اْلقدس

                                                           

 .63، ص  سبق خترجيه (1)
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 يف مدينة القدس: خرىالديانات األ عنداملقدسة  األماكن: أهم ارابع
 

 ـ عند املسيحيني:1

 وقد شيدها  ، "كنيسة القيامة"أهم اْلماكن اْلقدسة عند اْلسيحيني  من

ويعتقد اْلسيحيون أهنا تضم  ، اإلمرباطور قسطنطني يف وسط القدس

ويف نفس الوقت تم بناء كنيسة اْلهد يف بيت ْلم بالتعاون مع  ، حقرب اْلسي

 ."نيقسطنط"والدة اإلمرباطور  "هيًلنة"

كنيسة الصعود عىل "مثل:  ، كنائس أخرى بنيت زمن الرومان وهناك

 ، ويعتقد اْلسيحيون بأن اْلسيح صعد منها إَل السامء ، "جبل الزيتون

 ، "ثامنيةكنيسة اجل"و ، "حنة كنيسة القديسة"و ، "كنيسة العذراء"و

دير أبينا "ويف عهد الرومان تم جتديد بناء  ، . إلخ."كنيسة السيدة مريم"و

 .(عليه السًلم) "إبراهيم

 ،عهد قسطنطني أصبحت للقدس مكانة بارزة يف التفكي اْلسيحي ومنذ

واهلندسة  واْلنطق الًلهوتية التي تدرس الفلسفة ارسفاشتهرت فيها اْلد

 . واْلكتبات الضخمة ، والتاريخ انونوت والقوالًله

ا  ومن ويعرفه اْلؤرخون بأنه:  "درب اآلالم"اْلماكن اْلقدسة أيضا

 ، سلكه السيد اْلسيح مع اجلنود الرومان يف طريقهم لصلبه لذيا طريقال

وهو عبارة  ، ويبدأ هذا الطريق من جوار مدرسة راهبات صهيون يف القدس

الذي يطلق البعض عليه  "مججمة يواد"نتهي بر ت ، عن أربع عرشة مرحلة
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 الكثي من الكنائس وهناك ،"اْلوت يواد"أو  ،"جلِجثة يواد"اسم 

 . وما تم ذكره هو اْلكثر أمهية لدى اْلسيحيني ، واْلديرة

 

 : ـ عند اليهود2

وقرب  ، )عليه السًلم(أماكن مقدسة لدى اليهود مثل: قرب زكريا  توجد

 ، "كنيس اْلغاربة"ديد من الكنس )مجع كنيس( مثل والع ، قدس اْلقداس

 ."كنيس بيت الدين"و ، "كنيس اإلسطنبويل"و

 ،"حائط اْلبكى "الذي يطلقون عليه اسم " ْلائط الرباق"بالنسبة  أما

فهناك اختًلف بني  ، )عليه السًلم(عون أنه من بقايا هيكل سليامن ويدَّ 

)السامريون( أو كام  "لسامرةا"فطائفة  ، اليهود حول مكان اهليكل نفسه

جبل "يقولون: إن اهليكل بني فوق  " السمرة "يطلق عليهم العامة 

وهناك طوائف أخرى تؤمن بأنه يقع شامل  ، "نابلس"يف  "جرزيم

وهكذا فإن تعدد  ، "دان تل القايض "والبعض يؤمن بأنه يف  ،القدس

وتؤكد دائرة  ، ةبوجود هياكل عديد ياآلراء اليهودية يف موقع اهليكل يوح

م مل ُيْبِق عىل 70 عندما هدم القدس عام "تيطس"اْلعارف الربيطانية أن 

لذا فإنه ال يوجد ما يؤكد بأن اهليكل موجود يف أي من  ، َشء من معاْلها

وكام أنه مل يرد  ، اْلرم القديس حتت اْلسجد اْلقَص أو اْلماكن اْلخرى

 ذكر اهليكل يف القرآن الكريم.
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 :دسـل بيت املقـائـفض: اـخامًس

 ذر منها: ما ورد عن أب ، بيت اْلقدس نصوص كثية يلةيف فض تورد

مسجرد وضرع يف اْلرض  يأ ، يا رسرول اهلل :قلت "قال:  )ريض اهلل عنه(

 ، "اْلسجد اْلقَص"قال:  ي؟قلت: ثم أ ، "اْلسجد اْلررام"أول؟ قال: 

 هوف ، كتك الصًلة فصلأينام أدرو ، قلت: كم بينهام؟ قال: أربعون سنة

 ."مسجد

 يعن النب (ريض اهلل عنهام) عمروعن عبد اهلل بن  هابن ماج وروى

ْلا فرغ سليامن بن داود من بناء بيت اْلقدس ":  قال (وسلم عليه اهلل صىل)

ا ال ينبغ ، يصادف حكمه كاما ثًلثاا: حاهلل سأل  وأال  ، دهْلحد من بع يوملكا

 لدتهإال الصًلة فيه إال خرج من ذنوبه كيوم و يريد هذا اْلسجد أحد ال يأيت

 رجووأ ، اماثنتان فقد أعطيه ماأ : (وسلم عليه اهلل صىل) يالنب رررالفق ، أمه

 يقال النب ، : أن الرحال تشد إليههفضل ومن ، "الثالثة يأن يكون قد أعط

سجد : اْل ال تشد الرحال إال إَل ثًلثة مساجد":  (وسلم عليه اهلل صىل)

)صىل اهلل عليه وقوله  ، "هذا  يومسجد ، اْلرام واْلسجد اْلقَص

                                                           

، كتاب  ، وصحيح مسلم3366يث رقم ، حد ، كتاب أحاديث اْلنبياء البخاريصحيح ( 1)

 واللفظ له.،  520، حديث رقم  اْلساجد ومواضع الصًلة

، باب ما جاء يف الصًلة يف مسجد بيت  ًلة والسنة فيهاإقامة الص ، كتاب ( سنن ابن ماجه2)

 .1408اْلقدس، حديث رقم 

، 1189يث رقم  حدكتاب الصًلة باب فضل الصًلة يف مسجد مكة واْلدينة  :صحيح البخاري (3)

 .1397 ال تشد الرحال إال إَل ثًلثة مساجد، حديث رقموصحيح مسلم: كتاب اْل ، باب 
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ويف  ، الصًلة يف اْلسجد اْلرام عىل غيه بامئة ألف صًلة فضل": وسلم(

 . "ويف مسجد بيت اْلقدس بخمسامئة صًلة ، مسجدي هذا بألف صًلة

كنا ست " جماهد قال: فعن ، ورد أن اْلسيح الدجال ال يدخله وقد

فقام فخطبنا فقال: أتينا رجًلا من اْلنصار  ، أمية ني علينا جنادة بن أبسن

فقلنا: حدثنا  ، يهفدخلنا عل (وسلم عليه اهلل صىل)من أصحاب رسول اهلل 

وال حتدثنا ما سمعت من  (وسلم عليه اهلل صىل)ما سمعت من رسول اهلل 

فينا  (وسلم يهعل اهلل صىل)قام رسول اهلل "فقال:  ، فشددنا عليه ، الناس

قال: أحسبه قال:  ، "أنذرتكرم اْلسيح وهو ممسوح العني"فقال: 

عًلمته يمكث يف اْلرض  ، يسي معه جبرال اخلبز وأهنار اْلاء ، "ىاليرس"

ا ال يأيت أربعة مساجد: الكعبة  ، لسلطانه كل منه يبلغ ، أربعني صباحا

ذلرك فاعلموا  نومهام كران م ، ومسجد الرسول واْلسجد اْلقَص والطرور

 ."أن اهلل عز وجل ليس بأعور

ا لبيت اْلقدس أنه إل   ، (وسلم عليه اهلل صىل)نبينا  ىأْس يهويكفي رشفا

وقد وردت آثار يف فضل من  ، صعد منه إَل السامء حيث ؛ ومنه كان اْلعراج

 .(اهلل عنهام ريض) وقد فعل ذلك عبد اهلل بن عمر ، اعتمر من بيت اْلقدس

)صىل اهلل  يوفيه اْللقة التي ربط النب ، ده الصخرة اْلرشفةمسج ويف

ا  (وسلم عليه اهلل صىل) النبي وبمسجده صىلَّ  ، هبا الرباق عليه وسلم( إماما

                                                           

 .3845، حديث رقم  إليامن للبيهقيشعب ا( 1)

 .23090، حديث رقم  مسند أْحد( 2)
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بيت  :(ريض اهلل عنهام) وقد قال عبد اهلل بن عمر ، رسلنيبالنبيني واْل

جد عليه نبي أو إال وقد س وما فيه موضع شرب ، اْلقدس َبنَْتُه اْلنبياء وعمرته

  .قام عليه ملك

 ، زكريا بيحيى )عليهام السًلم( (عز وجل)بيت اْلقدس برش اهلل  ويف

 جوهيلك اهلل يأجو ، وسخر اهلل لداود اجلبال والطي يف بيت اْلقدس

يف اْلهد يف بيت  )عليه السًلم(عيسى  وولد ، ومأجوج يف بيت اْلقدس

وينزل من  ، فعه اهلل إَل السامء منهور ، وأنزلت عليه اْلائدة فيه ، اْلقدس

إَل  (وسلم عليه اهلل صىل)وصىل النبي  ، الدجال ْلسيحالسامء فيه ليقتل ا

ا رشبيت اْلقدس قبل توجهه إَل الكعبة ستة عرش أو سبعة ع غي .. إَل شهرا

 . ذلك من الفضائل الكثية

*    *    * 
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) تهويدها وخمططات القدس مدينة أهمية


) 

 

 خًلل من ذلك ويتضح ، عليها خًلف ال القدس مدينة وأمهية مكانة إن

 من تتضح القدس عروبة فإن وكذلك ، النبوية والسنة الكريم القرآن نصوص

 . واإلسًلمية العربية قبل والتوراتية اليهودية النصوص خًلل

 : : أهمية مدينة القدس وفضل األرض املباركةأوال
 الكريم القرآن نصوص خًلل من القدس وقدسية فضل ثبت لقد

 ، للمسلمني قبلة أول فهو ، هبا اْلقَص اْلسجد لوجود النبوية والسنة

 أفضل ثالث وهو ، اْلرام اْلسجد بعد اْلرض يف ُبني مسجد وثاين

 . اْلرض وجه عىل مسجد

 اهلل رسول عند ونحن تذاكرنا: قال (ريض اهلل عنه)ر ذ أب عن

صىل اهلل عليه ) اهلل رسول مسجد: أفضل أهيام (صىل اهلل عليه وسلم)

 :(صىل اهلل عليه وسلم) اهلل رسرول فقال ، اْلقدس؟ بيت أم (وسلم

 ."هو اْلصىل ولنعم فيه صلوات أربع من أفضل مسجدي يف صًلة"

                                                           
) واْلوقاف اإلسًلمية الشئون وزارة وكيل ، العامر اهلل عبد بن العزيز عبد/د.أ: البحث هذا كتب 

 .السعودية العربية باْلملكة اْلسبق واإلرشاد الدعوةو

 اْلقدس بيت إَل صىل )صىل اهلل عليه وسلم( اهلل رسول أن:  )ريض اهلل عنه( الرباء عن جاء كام( 1)

ا عرش ستة ا عرش سبعة أو شهرا ، باب قوله تعاَل:  ، كتاب تفسي القرآن البخاري رواه.. شهرا

 .4486، حديث رقم  سيقول السفهاء

 .8230، حديث رقم  اْلعجم اْلوسط للطرباين (2)
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 :منها ، كثرية ومناقب فضائل اإلسالم يف األقصى وللمسجد

 من باسمه اإلْساء سورة مطلع يف تعاَل اهلل ذكره الذي اْلسجد أنه -

 قال ، اْلرض من حوله فيام وبارك ، اْلرام اْلسجد مع اْلرض مساجد بني

ى الَِّذي ُسْبَحانَ  } :(ز وجل)ع َرامِ  اْلَْْسِجدِ  ِمنَ  َلْيًلا  بَِعْبِدهِ  َأْْسَ  اْلَْْسِجدِ  إََِل  اْْلَ

ِميعُ  ُهوَ  هُ إِنَّ  آَياتِنَا ِمنْ  لِنُِرَيهُ  َحْوَلهُ  َباَرْكنَا الَِّذي اْْلَْقََص   ويف ،  {اْلَبِصيُ  السَّ

 ، حوله بارك أن قدسية اهلل وزاده ، مبارك اْلقَص اْلسجد أن إَل إشارة هذا

 به العروج منطلق هو وكان ، الكريمة اآلية يف اْلذكور اإلْساء موضع فكان

   .السامء إَل

ى الَِّذي ُسْبَحانَ } :(ز وجل)ع وقوله َرامِ  اْلَْْسِجدِ  ِمنَ  َلْيًلا  بَِعْبِدهِ  َأْْسَ  اْْلَ

هُ  آَياتِنَا ِمنْ  لِنُِرَيهُ  َحْوَلهُ  َباَرْكنَا الَِّذي اْْلَْقََص  اْلَْْسِجدِ  إََِل  ِميعُ  ُهوَ  إِنَّ  السَّ

 الرابط يف التوأمة إَل وإشارة ، اْلسجدين بني التوأمة إَل إشارة فيه ، {اْلَبِصيُ 

سة مناطَِق  باعتبارها ، دينةواْل اْلكرمة مكة بني وما القدس بني اْلريض  .ُمَقدَّ

 موسى لسان عىل تعاَل قوله يف مقدسة بأهنا اْلرض تعاَل اهلل وصف قد -

َسةَ  اْْلَْرَض  اْدُخُلوا َقْومِ  َيا} : قومه خماطباا (عليه السًلم)  اهلل َكَتَب  الَّتِي اْلَُْقدَّ

وا َواَل  َلُكمْ  ينَ  واَفَتنَْقلِبُ  َأْدَباِرُكمْ  َعىَل  َتْرَتدُّ  . {َخاِْسِ

 أرض من)عليه السًلم(  إبراهيم هجرة عن( عز وجل) قوله -

ا بِهِ  َوَأَراُدوا} :الشام إَل العراق يف الكلدانيني ينَ  َفَجَعْلنَاُهمُ  َكْيدا  * اْْلَْخرَسِ

                                                           

 .1:  سورة اإلْساء (1)

 .21: سورة اْلائدة (2)
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ْينَاهُ  ا َوَنجَّ  اهلل ختارهاا وقد ، {لِْلَعاْلَنِيَ  فِيَها َباَرْكنَا الَّتِي اْْلَْرضِ  إََِل  َوُلوطا

 .وفضل بركة من هلا ْلا )عليه السًلم( إبراهيم خليله هلجرة تعاَل

ا عرش بضعة ظلت أهنا القدس قدسية ومن -  يف للمسلمني قبلة شهرا

 ،اْلقدس بيت باستقبال )صىل اهلل عليه وسلم( اهلل رسول ُأمر حيث صًلهتم

 القبلة حتويل إَل الكريم القرآن أشار فقد ، الكعبة إَل القبلة حتولت حتى

اَمءِ  يِف  َوْجِهَك  َتَقلَُّب  َنَرى َقْد } :تعاَل قوله يف اْلقدس بيت عن  َفَلنَُولَِّينََّك  السَّ

َرامِ  اْلَْْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهَك  َفَولِّ  َتْرَضاَها ِقْبَلةا   َفَولُّوا ُكنُْتمْ  َما َوَحْيُث  اْْلَ

هُ  َلَيْعَلُمونَ  ْلكَِتاَب ا ُأوُتوا الَِّذينَ  َوإِنَّ  َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ  قُّ  َأنَّ ِمْ  ِمنْ  اْْلَ  َوَما َرهبِّ

 .{َيْعَمُلونَ  َعامَّ  بَِغافِل   اهلل

 اْلقَص اْلسجد فضل عن كثية إشارات اْلطهرة السنة يف وردت كام

 : منها ، اْلقدسة اْلرض وفضل

)ريض اهلل  هريرة أب فعن ، إليها الرحال ُتشد التي اْلساجد من أنه -

 ثًلثة إَل إال الرحال ُتشد ال ":  قال )صىل اهلل عليه وسلم( النبي عن نه(ع

 ." اْلقَص واْلسجد ، هذا ومسجدي ، اْلرام اْلسجد: مساجد

 يف واحدة صًلة يف اْلنبياء مَّ أَ  )صىل اهلل عليه وسلم( الرسول أن -

 صىل)عن النبي  ، )ريض اهلل عنه( هريرة أب فعن ، طويل حديث يف اْلقَص

                                                           

 .71سورة اْلنبياء: (1)

 .144سورة البقرة:  (2)

 .61، ص  سبق خترجيه( 3)
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 ."فأممتهم الصًلة فحانت.. "قال:  اهلل عليه وسلم(

)صىل اهلل عليه  اهلل رسول أن )ريض اهلل عنه( مالك بن أنس عن -

 ودون اْلامر فوق طويل أبيض دابة وهو – بالرباق ُأتيت ": قال وسلم(

. اْلقدس بيت آتيت حتى فركبته: قال -طرفه منتهي عند حافره يضع. البغل

 فصليت اْلسجد دخلت ثم: قال. اْلنبياء هبا يربط التي باْللقة فربطته: قال

 وإناء مخر من بإناء (عليه السًلم) جربيل فجاءين ، خرجت ثم ، ركعتني فيه

 ثم ، الفطرة اخرتت: (عليه السًلم) جربيل فقال. اللبن فاخرتت. لبن من

 ."..السامء إَل بنا عرج
 

 :القدس.. أصول عربية وإسالمية :ثانًيا

إن أرض فلسطني باعرتاف العهد القديم كانت أرض ُغربة بالنسبة إَل 

إذ كانوا مغرتبني يف  ؛ آل إبراهيم وآل إسحق وآل يعقوب )عليهم السًلم(

ويؤكد العهد القديم غربة  ، أرض فلسطني بني الكنعانيني سكاهنا اْلصليني

اعة له مع مج َد فِ ففي سفر القضاة قصة رجل غريب وَ  ، اليهود عن القدس

إَل مشارف )يبوس(.. وفيام هم عند يبوس والنهار قد انحدر قال الغًلم 

َفَقاَل َلُه َسيُِّدُه:  ، َتَعاَل َنِميُل إََِل َمِدينَِة اْلَيُبوِسيِّنَي هِذِه َوَنبِيُت فِيَها "لسيده: 

 ."ل ُهنَاالَ َنِميُل إََِل َمِدينَة  َغِريَبة  َحيُْث َلْيَس َأَحد  ِمْن َبنِى إْسائي

                                                           

 .172 حديث رقم ، ، باب ذكر اْلسيح عيسى بن مريم ، كتاب اإليامن مسلمصحيح ( 1)

 .162، حديث رقم  ، باب اإلْساء يامن، كتاب اإل مسلمصحيح  (2)

 .13و 11:19سفر القضاة  (3)



-105- 

 

 

 

ا يف أرض كان غريبا  (عليه السًلم)ونص آخر يؤكد أن إبراهيم  ا فردا

َب إبراهيم يف أْرِض  ":  تقول نصوص العهد القديم ، كنعان َوَتَغرَّ

ا َكثَِيةا  َوَسَكَن َيْعُقوُب يف أْرِض "ونص آخر يقول:  ، "اْلَفَلْسطِينِيِّنَي أياما

عليه )وكانت كل أمنية نبي اهلل إبراهيم  ، "نَ ُغْرَبِة أبيه يف أْرِض َكنَْعا

َأَنا َغِريب   ":  أن ُيْعَطى من أهل فلسطني مساحة قرب لزوجته سارة (السًلم

 ."يِمْن َأَمامِ  يرْب  َمَعُكْم ْلَْدفَِن َمْيتِ ُمْلَك قَ  َأْعُطويِن  ، َوَنِزيل  ِعنَْدُكمْ 

وذا أورشليم وحارب بنو هي":  ويف موضع آخر بالعهد القديم

وبعد ذلك نزل  ، وأشعلوا اْلدينَة بالنار ، وَأخذوها ورضبوها بحد السيف

كام أورد  ، "بنو هيوذا ْلحاربة الكنعانيني ُسكان اجلبل واجلنوب والسهلِ 

عليه ) – داود اهلل نبي –أن اْللك داود  " :"يوسفوس "اْلؤرخ اليهودي 

 . "فيها أهله وأسكن يبوس من الكنعانيني طرد ( السًلم

هي مدينة كنعانية أي  "أورشليم"ويتضح من ذلك أن مدينة سامل 

بعروبة  وأن اْلصادر اليهودية قبل العربية واإلسًلمية تشهد ، عربية

 .ومدينة القدس ،فلسطني

                                                           

 .1: 37  التكوين سفر( 1)

 .34: 21  التكوين سفر( 2)

 .4: 23  التكوين سفر( 3)

  .9-8: 1  سفر القضاة (4)

(5 ) Josephus. The Jewish War. Penguin 1969 p. 360. 

 ،3/11 يشوع سفر ،33/2 ،18-17 ،3/8 اخلروج سفر ،15/18 التكوين سفر :راجع (6)

 .15/21 ،1/8 القضاة سفر ،12/8-10 ،9/2-3
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 :كلمة التاريخ :اثالث

 ، وُسكناها القدس بناء يف السابقني كانوا العرب أن اْلؤرخون أثبت

ا ، القدم يف متناهية حقب عرب تارخييًّا القدس تناول لخًل من وذلك  مرورا

 ، القدس يف وجودها عىل تعاقبت التي والدول والشعوب اْلقوام بمسية

 صميم يف نشأوا الذين اْلوائل العرب بطون من وهم ، باليبوسيني ابتداءا 

 قدف ، الكنعانية القبائل من نزح من مع عنها نزحوا ثم ، العربية اجلزيرة

 بًلد إَل العربية للهجرات ينضب ال الذي اْلَِْعني هي العربية اجلزيرة كانت

َدْت  وقد ، والعراق وفلسطني الشام  واْلعراق باْلصول اْلناطق هذه َزوَّ

 هلم نسبة "يبوس" وُسميت ، اْلدينة هلذه اْلوائل البناة هم وكانوا ، العربية

ا ، اْليًلد قبل سنة آالف ثًلثة قبل وذلك  حيث من القدس ْلمهية ونظرا

 واالجتياح للغزو تعرضت فقد ودينيًّا جغرافيًّا موقعها وأمهية خياهتا كثرة

 خًلل العذاب أهلها وذاق ، التاريخ يف مرة عرشة ثامين البناء وإعادة والدمار

ا ثم ، مرت التي اْلحقاب   ثم اليهود من واحتلها دخلها بمن مرورا

 هيكل ودمر ، م.ق 590"نرص نبوخذ" بقيادة نيفالبابلي ، اآلشوريني

 هناك واستعبدهم بابل إَل اليهود "نرص   نبوخذ "ىنف ثم ، سليامن

                                                           

، مركز  56 – 45 ، ص ، للدكتور عز الدين فودة قضية القدس يف حميط العًلقات الدولية (1)

 .م1971 بيوت ، ، منظمة التحرير الفلسطينية52دراسات فلسطينية  ، اْلبحاث

 مجعة مركز: دب ،1: ط ،6،  5ص القزقي، سعيد ، يفالرش النبوي اْلديث يف اْلقدس بيت (2)

 .م2003 ، اْلاجد
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 وسمحوا الفرس جاء ذلك بعد ، م.ق 586 هيوذا مملكة وانقرضت

 ،منها وأخرجهم م.ق332اْلقدوين اإلسكندر جاء ثم ، إليها بالعودة لليهود

 خليفته زمن ويف ، واحتلها م.ق63بيبوم الروماين القائد هامجها ثم

 .ْلم بيت يف السًلم عليه اْلسيح ولد( هيودس)

 "تيطس"الروماين القائد قام واضطراباهتم اليهود فتن زادت وْلا

ا م70عام القدس بمحارصة ا حصارا  يف اْلدينة سقطت أن إَل وطويًلا  شديدا

وارُتِ واْس  اليهود ُأْس عندئذ ، الرومان يد  بقيادة أخرى مرة اليهود ثار مث ، ق 

 الروماين القائد يد عىل ُذبح ولكنه ، القدس يف م135عام "بارقوخيا"

 اليهود بطرد "أدريانوس" وأمر ، ُقتل من اليهود من وُقتل ، "أدريانوس"

م  بتدمي أدريانوس وقام ، اْلرض كل يف فتشتتوا ، العودة عليهم وحرَّ

ا القدس  القدس أمر انتقل ثم ، "إيليا" مدينة اهنامك وأنشأ ، كامًلا  تدميا

 ويف ، م313 عام "قسطنطني" اإلمرباطور زمن يف البيزنطيني إَل "إيليا"

 العرش تبوأ وعندما ، م335 عام القيامة كنيسة "هيًلنة" أمه تنَ بَ  عهده

ا الفرس ملك كرسى جيوش زحفت م640 - 610هرقل  واستولت غربا

                                                           

 العارف، عارف. القدس تاريخ عن وْلحة اْلبارك اْلقَص واْلسجد اْلرشفة الصخرة قبة تاريخ (1)

 (.ت.د) القدس ، اإلسًلمية اْليتام دار مطبعة ، 1: ط ،17 ص

 .32ص ، اْلرشفة الصخرة قبة تاريخ( 2)

 للنرش اْلوسوعة أعامل مؤسسة ،1:ط ،33 اْلجلد ،205 ص ، العاْلية لعربيةا اْلؤسسة  (3)

 .م1996 الرياض والتوزيع،
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 بدك كرسى وقام القدس احتلت م614 سنة ويف ، وفلسطني سوريا عىل

ا تسعني وقتل معاْلها  من بتحريض القيامة كنيسة وهدم ، اْلسيحيني من ألفا

 واستطاع ، الفرس عىل وانترص قواه واستجمع عاد هرقل ولكن ، اليهود

 كتاب ووصل ، اإلسًلم ظهر الفرتة هذه ويف ، م627 اْلدينة اسرتداد

 .اإلسًلم إَل فيه يدعوه هرقل إَل )صىل اهلل عليه وسلم( الرسول

 اجلزيرة يف )صىل اهلل عليه وسلم( اهلل لرسول اْلمر استقر أن بعد

 بفتح وفاته قبل اْلسلمني )صىل اهلل عليه وسلم( النبي برش بأْسها العربية

ا ، الرومانية اإلمرباطورية حكم حتت حينها وكان ، اْلقدس بيت  ونظرا

)صىل اهلل عليه  اهلل رسول مرسى ولكونه ، اْلسلمني عند اْلكان لقدسية

 اْلسجد يف الصًلة يف َيؤمهم لكى انتظاره يف اْلنبياء وجد حيث وسلم(

 الفتوحات فسارت ، لفتحه اْلسلمون يسعى أن الطبيعي من كان ، اْلقَص

 )ريض اهلل عنه( اخلطاب بن عمر اخلليفة عهد كان فلام ، سيها اإلسًلمية

 بيت )ريض اهلل عنه( عمر وفتح ، اهلل عليه وسلم( )صىل النبي بشارة حتققت

 حني يف "صفرونيوس" البطريرك من القدس مفاتيح وتسلم اْلقدس

 ، م636/ره15 سنة اجلراح بنا عبيدة أب بقيادة باجليوش حمارصة كانت

 عليها استقر وثيقة )ريض اهلل عنه( عمر أعطاهم بأن القدس أمر واستقر

                                                           

 .37ص ، اْلرشفة الصخرة قبة تاريخ( 1)

 البن ، القدس فضائلو ، م1904 بيوت ، البطريق البن ، والتصديق التحقيق عىل اْلجموع التاريخانظر:  (2)

 . م1980 ، بيوت ، ليامنس جربائيل .د:  حتقيق ، اجلروزي
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 فيها ُيساكنهم ال وأن ، معابدهم وصيانة ، اناْلم حيث من القدس وضع

 اليومية حياهتم فيها النصارى ومارس ، اجلزية يدفعوا أن عىل اليهود أحدمن

 ، واطمئنان وأمان هبدوء العمرية العهدة يف عليه اْلنصوص الوضع هذا عىل

 ، حقوقهم واحرتام الدينية شعائرهم مزاولة من هلم التام التمكني مع

 اْلحافظة مع ، بسواء سواء كاْلسلمني مظاْلهم يف والنظر ، مشئوهن ورعاية

 موجودة العهدة وهذه ، الدينية أماكنهم عىل التعدي أو العبث وعدم

 .عندهم البطاركة هبا ُيتفظو

ا القدس أصبحت اْلني ذلك ومنذ  أحكام عليها جرت إسًلمية أرضا

 وسكاهنا ، اْلسلمني بأمان وأماهنا ، اإلسًلم لسلطان وخضعت اإلسًلم

 فيام واسرتجاعها عنها والدفاع ْحايتها ووجَب  ، اإلسًلمية التابعية ُيملون

 كل يلقى اْلسلمني ذمة يف اْلقَص اْلسجد وظل ، مغتصب عليها تغلب لو

 .اْلسلمني حكام ِقبل من واالهتامم العناية أنواع

 لقب من والرعاية االهتامم بموضع القدس كانت ، اْلموي العهد ففي

 بنيا اللذين "الوليد" وابنه "مروان بن اْللك عبد" سيام ال ، أمية بني خلفاء

 ، تقريباا اْلايل بشكلهام "اْلقَص اْلسجد" و "الصخرة قبة مسجد"

 وحتسن اْلمن باستتباب القدس وَتتعت ، العبايس العهد يف اْلال واستمر

                                                           

 أجًلهم حتى 1099 من استمرت الصليبية اْلروب باسم تارخييًّا ُعرفت قصية فرتة ذلك ختلل (1)

 .م1187 عام عنها اْليوب الدين صًلح

 .266- 3/242  الفلسطينية اْلوسوعة( 2)
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 الرشيد هارون اخلليفة وسمح ، والنصارى اْلسلمني بني العًلقات

 الذين النصارى بحامية وتعهد ، الكنائس برتميم "شارْلان" لإلمرباطور

 عام الصخرة قبة إعامر ابنه توَل كام ، الزيارة بقصد القدس إَل يفدون

 بنى م1072 - م966 العباسية الدولة ضعف فرتة وأثناء ، م813

 بنو كام ، القدس عرفه ىمستشف أول وهو "البيامرستان " فيها الفاطميون

 ، م1004 عام القاهرة يف تأسست التي اْلكمة لدار فرع وهي ، العلم دار

 السًلجقة اْلتراك اْلدينة عىل سيطر ثم ، ورعاية اهتامم موضع كانت وقد

 .م1072 عام

 يعتنون اْلسلمني حوزة يف ظل اْلقَص اْلسجد أن يتضح سبق مما

 الصليبية اْلمًلت يأيد يف القدس سقطت أن إَل بتشييده وهيتمون بعامرته

 له)عز وجل(  اهلل هيأ أن إَل اْلال ذلك واستمر ، م1099/هر493 عام

 ، الدين معامل جددا اللذين "اْليوب الدين صًلح" ثم "زنكي الدين نور"

 .مكانته له وأعاد م1187/هر583 عام يف الدين صًلح استعاده حتى

 والفتن الرشور إليها تامتد أن إَل اْليوبية الدولة بيد القدس ظلت

 اْلامليك حكم وخًلل ، م1250 عام عليها وسيطروا اْلامليك جاء حتى

 من فلسطني وحفظوا ، واخلانات واْلسواق واْلدارس اْلساجد فيها بنوا

                                                           

 .3/427 ، الفلسطينية اْلوسوعة( 1)

 .3/428  ، اْلرجع السابق( 2)

 .لندن م،1998 اْلسلمة فلسطني منشورات ،3: ط ،90 ص صالح، حمسن، القدس َلإ الطريق( 3)

 .110 ص ، اْلرجع السابق( 4)
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 م1260 "جالوت عني " موقعة يف هلم تصدوا عندما اْلغويل اخلطر

 حكم وهكذا ، لوكيةاْلم الدولة يف دبَّ  الضعف ولكن ، عليهم وانترصوا

 م736عام يف بدأت ، عام ألف عىل تزيد ْلدة القدس مدينة اْلسلمون

 أعطوها ، اْلدينة الربيطانية القوات دخلت عندما م1917 عام يف وانتهت

 مظاهر وشتى والسكان اْلكان حيث من إسًلمية عمرانية طبيعة خًلهلا

 شهدت التي لوحيدةا الفرتة أن التاريخ يشهد كام ، والعمران اْلياة

ا  يف الدينية شعائرها تؤدي أن اْلديان ْلتباع كفلت فائقة وسامحة هدوءا

 .للمدينة اإلسًلمي اْلكم فرتة هي تشاء كام اْلقدسة أماكنها

 وتم وبريطانيا فرنسا بني "بيكو سايكس" اتفاقية ُوِقَعت وعندما

 بريطانيا طالبت ، بينهام الشام وبًلد الرافدين بًلد منطقة واقتسام ، تنفيذها

 من لتتمكن ، نصيبها من فلسطني عىل االنتداب يكون أن اْلمم عصبة

 أثناء ، بريطانيا ووضعت ، لليهود وطناا وهتيئتها لليهود وعدها حتقيق

  م1922 عام اْلمم عصبة عن الصادر االنتداب صك بموجب - انتداهبا

ا وعرشين مخسة ْلدة فلسطني عىل بانتداهبا  إَل الطريق تضمن والذي ، عاما

 الدولة تكون " : أنه عىل منه الثانية اْلادة نصت إذ ، "بلفور وعد " حتقيق

 تكفل واقتصادية وإدارية سياسية أحوال يف البًلد جعل عن مسئولة اْلنتدبة

 باستئجار يسمح الذي "اْلكر" قانون - "لليهود القومي الوطن إنشاء

                                                           

 . 56 - 45 ، ص قضية القدس يف حميط العًلقات الدولية (1)

 .46 ص ، العارف عارف. اْلرشفة الصخرة قبة تاريخ( 2)
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 من الكثي يمتلكها التي اْلباينتعد و ، سنة99 مدة اإلسًلمي الوقف أرايض

 سهلت إهنا ثم ، القانون هذا بموجب وأقيمت أراضيها أخذتقد  اليهود

 اْلرايض بيع عىل وعملت وساعدت وسمحت فلسطني إَل اليهود هجرة

 ثورات وقمعت ، الفلسطينية الوطنية للحركات وتصدت ، لليهود

 .فلسطني إَل هوديةالي اهلجرة مواجهة يف الفلسطينيني وانتفاضات

 القضية أحالت "بلفور وعد " لتنفيذ اْلمور بريطانيا هيأت أن وبعد

 تقسيم قرار ليصدر أمريكا معها وتولتها ، اْلتحدة اْلمم هيئة إَل الفلسطينية

 ما وأبقت انتداهبا بريطانيا أهنت م1948 سنة ويف ، م1947سنة فلسطني

 دولة قيام وُأعلن ، فلسطني نم وخرجت لليهود وسًلح دبابات من لدهيا

 . م15/5/1948 الوقت نفس يف لليهود

 كثرة ومع ، شئوهنم إدارة بمقدورهم أصبح اليهود أعداد تزايد ومع

 الغرباء واليهود الرشعيني البًلد أهل الفلسطينيني بني واْلعارك اْلصادمات

 بني فلسطني تقسيم قررت التي اْلتحدة اْلمم إَل اْلمر بريطانيا رفعت

 حرب انتهاء مع ولكن ، دولية القدس تبقى أن عىل ، واليهود العرب

 ابرأعق ويف ، القدس من أجزاء يف أقدامهم تثبيت من اليهود َتكن م1948

                                                           

 العربية ةساْلؤس ، 9:  ط ، 67 - 37 ص ، الكيايل الوهاب عبد ، اْلديث فلسطني تاريخ( 1)

 . بيوت ، م1985 ، رروالنش للدراسات
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 .القدس عىل سيطرهتم اليهود أتم م1967يونيو

 أرض هيو فلسطني أسامء أقدم إَل إشارة أول أن بالذكر واجلدير

 عرش مخسة إَل عرصها يرجع التي لعامرنةا تل حفريات يف توجد كنعان

 أو "كيناهي" هو اْلفريات هذه تذكره الذي واالسم ، اْليًلد قبل قرناا

 وأشارت ، kana'an "كنعان" وأصله، kinahna ،  kinahi"كيناهنا"

 ، سوريا ومنها اْلردن هنر غرب الواقعة البًلد إَل االسم هبذا اْلفريات هذه

 ثم ومن ، البًلد هذه القديم العهد به يذكر الذي سماال هو كنعان أن كام

 إليها أتوا وأهنم بًلدهم ليست فلسطني بأن يعرتف القديم العهد أن يتضح

 .البًلد هذه إَل "نون بن يوشع" به قام الذي الغزو نتيجة

 فالفلسطينيون... ": حيث قال "كارنييف.ل" الدكتور يؤكده ما وهو

 ، التاريخ عرب فلسطني سكان هم والكنعانيون ، قاْل أصحاب هم اْلعارصون

ا بالغزو قامت صغية قبيلة اْلصل يف وإْسائيل  ذات كنعان أرض يف طمعا

 جوزيف" ويعلق ، "فلسطني ذلك بعد ُسميت والتي ، العالية الثقافة

                                                           

 دراسات مركز ،1:ط ،295- 288 ص ، (احمررا ) اْلمد جواد ، الفلسطينية القضية إَل اْلدخل( 1)

 . عامن ، م1997 ، اْلوسط الرشق

 جامعة ،23 ص ، اْلْحد سعيد يسام ، القديم فلسطني تاريخ دراسة يف جديد منطلق ، راجع( 2)

 اإلرشاد، مطبعة ،68 ص ، بكري عطا ، وبابل سومر يف اْلضارة قصة ، م1981 بغداد بغداد،

 .م1971 بغداد

(3 )Kenyon, Archaeology in the Holy Land, p. 117.317. 

 عىل حممد: وتقديم ترمجة ، كارنييف ،- إعًلمية رؤية – العامل شعوب نظر يف واليهودية اليهودية( 4)

 .القاهرة ، م2001/هر1421 ،1:ط ، العربية اْلفاق دار ،10 ص ، حوات
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ن الذي االنطباع فإن اليهودية للحج  نتيجة ":  قائًل "ريان  بعض يف تَكوَّ

 سنة يف توقف قد فلسطني يف تذكر أمهية ذي تاريخ أي أن هو اْلوساط

 تيودور" بقيادة اليهودية اْلركة مع إال ثانية السي يبدأ مل وأنه ،م70

!! واحتًلل غزو مدة كانت تلك سنة السبعني مدة أن كام ، "هرتزل

 من شكل بأي تعط ومل ، عروبتها عن الكنعانية البًلد خُترج مل هلذا وهي

ا اْلشكال  التي الغزوات من الرغم فعىل ، فلسطني يف لليهود تارخييًّا حقًّ

 يف استمروا بل ؛ عنها يرحلوا مل اْلصليني البًلد أهل فإن فلسطني عىل مرت

 صاحب وبالتايل ، ومزارعهم وقراهم مدهنم يف يعيشون القومية حياهتم

 .العرب من وأحفادهم الكنعانيون هم فلسطني يف القومي اْلق

 هم الكنعانيني إن": قال "لينتال ألفريد" اليهودي للكاتب شهادة ويف

 القبائل ثم،  العربية القبائل بعدها تتالت ثم،  فلسطني إَل جاء من أول

ا العروبة خالصة إذن فالقدس ؛"العربية  وجود وما ، وأزال أبدا

ا سبعني َتثل انتقالية فرتة إال فيها اليهود ا وتسعني سبعة أو فقط عاما  عاما

 .السًلم عليهام وسليامن داود عهد عىل

                                                           
(1)            Jerusalem, Triangle Friends of the Middle East, O. Killy Ingram, 

Durham NC.1978, p. 26. 
 ، بيوت ، الفلسطينية التحرير منظمة ، اْلبحاث مركز ، صايغ فايز ، اليهودية الدبلوماسية( 2)

 .20-19 ص ، م1967

 اْلًليني، دار ،443 ص ، حجلة أبو الديراوي:  تعريب ، الزائف الدوالر ذلك إْسائيل : راجع( 3)

 .م1965 ،1:ط ، بيوت

 م.1990،  ، بيوت6، ص  ، اْلجلد اخلامس ، القسم الثاين اْلوسوعة الفلسطينية : ( راجع4)
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 لتاريخ اْلديدة اخلريطة طول عىل أنه يتضح اعرض هذا خًلل من

 ، العريقة اْلدينة هبذه عارضة عًلقة غي إْسائيل لبني يكن مل القدس مدينة

 بقاع يف أمضوها التي كتلك ، متفرقات سنوات بني العًلقة هذه ترامت

 .بعد فيام العامل من أخرى

 املخطط اليهودي لتهويد القدس: :رابعا

 وعند. .هلم قومي وطن إنشاء إَل اليهودية اْلركة تسعى نشأهتا منذ

 يف اليهودية اْلصولية وجدت الربيطاين االستعامر أيدي يف فلسطني سقوط

 بكل تسعى فبدأت ، أهدافها لتحقيق مواتية وفرصة غنيمة فلسطني أرض

 :هي اْلهداف هوهذ ، ذلك لتحقيق قوهتا

ذلك بتجميع و ، إعادة الشعب اليهودي إَل أرضه التارخيية اْلزعومة -1

اليهود يف فلسطني اْلحتلة إلنشاء وطن قومي هلم عىل أهنا أرض 

 .اْليعاد كام يزعمون

والطرق  تقطيع أوصال اْلرايض اْلحتلة عن طريق الكتل االستيطانية -2

 . االلتفافية

ويد القدس عىل أهنا حسب زعمهم وهت ، إلغاء اهلوية الفلسطينية -3

  .عاصمة الكيان اإلْسائييل

                                                           

 ،27 العدد ، رؤية جملة ، مصطفى توابال لعبد ، القدس مدينة لعروبة التارخيي التأصيل : راجع( 1)

 .م2004 الثاين كانون
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 .وإقامة اهليكل اْلزعوم عىل أنقاضه ، تقويض اْلسجد اْلقَص وهدمه -4

االلتفاف عىل مرشوع إقامة دولة فلسطينية عن طريق منع التواصل  -5

 اجلغرايف بني اْلرايض التي يفرتض أن تقام عليها الدولة.

 الفلسطينيني يف أية مفاوضات خلق أمر واقع يمكن فرضه عىل -6

 مستقبلية.

 ، ومن أجل حتقيق تلك اْلهداف تم اختاذ العديد من التدابي واإلجراءات  

 منها:

 :اهلجرات اليهودية إىل القدس -أ

 بمحاولة التارخيية معاْلها طمس يستهدف حتد   أخطر القدس تواجه

 هجامت خًلل من وذلك ، عليها دخيل وثقايف سكاين بطابع صبغها

 والثقايف الديني تراثها لسلبها ، مكثفة سكانية وهجرات ، استيطانية

ان عدد بزيادة قامت ذلك ولتحقيق ، هلا اْلميز واْلضاري  اليهود اْلدينة سك 

 ثم ، م1882 عام بدايتها كانت كثية هيودية هجرة موجات طريق عن

ا اهلجرات توالت  يف إنشائه نذم اإلْسائييل الكيان العتامد وذلك ، تباعا

ا لتحقيق اهلجرة عنرص عىل الديموغرايف التزايد  سرتاتيجيًّاا تكتيكيًّا هدفا

 اليهودي للتخطيط السياسية اخلريطة ختدم وتنظيامت جتمعات يف وتنظيميًّا

 . واْلستقبلية اْلارضة أهدافهم لتنفيذ

ا اهلجرات تلك لعبت وقد ا دورا  عرىل اإلْسائرييل الكيران إقامة يف رئيسا

 ، وتكثيفها اْلستوطنات إنشاء يف التوسع خًلل من القدس وهتويد ، لطبيعةا
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 ، القردس مدينرة تطويرق هبردف فلسطني أنحاء مجيع عىل منها عدد وتوزيع

ا هلا هدف وال  أهنرا بادعراء – صرورة وبرأي ثمرن برأي هتويدها سوى مجيعا

 القريم مرع تناقضرت مهرام - اْلزليرة إْسائيرل عاصمة أو "داود" عاصمة

 يف أنشئ ما اْلستوطنات هذه أهم من وكان ، الدولية واْلبادئ اْلخًلقياتو

 .اليهودي بالطابع صبغها هبدف القدس

 أصرحاب من كبي عدد عىل اْلوَل مراحلها يف اهلجرات هذه اشتملت

 االقتصادية بالشئون الكبية والدراية اْلرة اْلهن وأصحاب اْلموال رءوس

 للتجمرع اْلكثف اْلادي الدعم عنرص شكلت وبذلك ، والصناعة وبالتجارة

 ديموغرايف تنظيم إَل اليهودي التجمع حتويل إَل وأدت ، بفلسطني اليهودي

 .مكثف ديني سيايس

 :استعمال التعدي والقتل كوسيلة لطرد السكان العرب -ب

 اْلصليني وُسكاهنا اْلدينة أصحاب القدس عرب عىل التعدي كان لقد

 ، "قاسرم كفرر"و "ياسرني دير" يف بدأ والذي ، سالقد هتويد وسائل من

 القردس مدينرة إمطرار تم يليه وما للحرب اْلول اليوم يف م1967 عام ويف

 فدمرت ، اْلحرقة بالقنابل القصف من بوابل وداخله السور خارج وسكاهنا

 مرن بعردد اأرضارا  وأْلقرت ، والتجارية السكنية العقارات مئات وأحرقت

                                                           

 النرش جلنة ، 76 ص ، اْلؤلفني من ْلجموعة(. واْلواجهة التهويد مؤامرة) واالستيطان القدس( 1)

 .م1999/هر1420 ، القاهرة ، واإلغاثة للدعوة العاْلي اإلسًلمي باْلجلس
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 للمسرجد اْلماميرة الواجهرة بينهرا مرن ، اْلستشفياتو والكنائس اْلساجد

 آالف نزوح يف تسبب مما ، السور داخل "حنة القديسة " وكنيسة ، اْلقَص

 .القدس أبناء من

 ،ديارهم ترك عىل إلجبارهم للعرب التعذيب من صنوف ممارسة تم كام

 وتعرذيب ، معراملتهم وإسراءة القردس لعررب اجلامعيرة االعتقراالت:  منها

 ونقرل وترشريد وإجًلء ، الدينية واْلامرسات للحريات والتعرض ، تقلنياْلع

 والقمرع ، برالعودة هلرم السرامح وعردم اْلحتلرة اْلرايض من العرب السكان

 .والتظاهر والتعبي الرأي إبداء يف الطًلب حقوق جلميع الوحيش

ا – م1967 يونيو ويف  اسرتهدفت قررارات ثًلثة إصدار تم – أيضا

 جملرس حرل منهرا ، العربيرة( اْلمانرة) والبلدية واإلدارة سيادةال هتويد

 بلرديتها رئيس وطرد ، القدس سكان من اْلنتخب العرب القدس بلدية

 مرن اْلحترل القسرم ببلديرة البلديرة وعرامل مروظفي وإْلاق عمله من

 عنهرا واالستعاضرة اْلردنيرة واْلنظمرة القروانني مجيرع لغاءإو ،اْلدينة

 حقروق عرىل صارخ تعد   هذا وكل ، اإلْسائيلية مةواْلنظ بالقوانني

 قررارات عدة اختاذ إَل اإلنسان حقوق جلنة دعا مما ، الفلسطيني الشعب

                                                           

 رابطة عن يصدر كتاب: اْلق دعوة السًلم، عبد جعفر. د،  القدس ْلدينة الدويل القانوين اْلركز( 1)

 .157 العدد ، عرشة الثامنة السنة هر،1420 الثانية الطبعة ، اإلسًلمي العامل

 .هر1396 ، السعودية ، الفلسطيني الوطني التحرير حركة مكتب عن صادر ، والقدس اْلقَص( 2)
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 لألمرم العامرة اجلمعيرة مرن كرل أدانتهرا كرام ، فلسطني يف اليهود ضد

 .اْلمن وجملس اْلتحدة

 :تغيري معامل مدينة القدس ومسخ اهلوية -جـ 

 العرب الطابع وإزالة هتويدها هبدف اْلدينة معامل تغيي كان لقد

 يف اْلستوطنات إقامة يف التوسع طريق عن وذلك ، عنها واإلسًلمي

 ، هيودي طابع ذات أبنية وإقامة ، اْلدينة يف اْلناطق من العديد

 بوجه القدس ويف عام بوجه اْلحتلة اْلرايض يف اليهودي فاالستيطان

 حيث ، اْلتطرفة اليهودية ليةلألصو اْلساسية اْلهمة يشكل خاص

 وتغيي ، للقدس واجلغرايف الديموغرايف التكوين تغيي عىل عملت

 عىل الرشقية القدس يف وخاصة هيودية أغلبية وإجياد ، السكاين الواقع

 كان السنني مرور ومع ، تقسيمها إعادة اْلستحيل من جيعل نحو

 لفرض ْسائيليةاإل االستيطانية اهلجامت من اْلكرب النصيب للقدس

 .عليها التامة السيادة

  ، اْلتحدة لألمم العامة واجلمعية ، ةرالدولي وىرالق مجيع أدانت وقد

                                                           

م الذي يدين عىل 1981 عام36/15 رقموالقرار  ،147/ 36 قرار اجلمعية العامة رقم: راجع  (1)

وجه اخلصوص أعامل اْلفر التي أجرهتا إْسائيل يف القدس الرشقية وأعلنت أهنا تدابي الغية 

، وطلبت من كافة الدول واْلنظامت الدولية والوكاالت اْلتخصصة عدم االعرتاف بأي  وباطلة

 (.92-90 تغييات جترهيا إْسائيل يف اْلرايض اْلحتلة. )ص
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 هذه البرشي الرتاث عىل باْلفاظ اْلعنية واجلهات ،اْلمن وجملس

 . اليهودية والتدابي اْلامرسات

 منع الالجئني الفلسطينيني من حق العودة إىل بالدهم: -د 

 هليئرة العموميرة اجلمعية عن الصادر( 3) فقرة( 194) رقم القرار رغم

: هري مبرادئ ثًلثة يتضمن الذيو م12/1948/ 11 بتاريخ اْلتحدة اْلمم

 منررع تررم ، تعويضررهمو إلريهم ممتلكرراهتم رد ، بًلدهررم إَل الًلجئررني إعرادة

 فتح فيه تم الذي الوقت يف بًلدهم إَل العودة حق من الفلسطينيني الًلجئني

 منهرا القردس وإَل اْلحتلرة فلسرطني إَل مرصاعيه عىل اليهودية اهلجرة باب

 .القدس يف اليهود سكان عدد رفع الذي اْلمر ، بالذات

 :تهجري العرب وترحيلهم من القدس -هـ 
 اليهود واستبدال الفلسطيني الشعب نفي نحو ينويهصال الفكر سار

 اْلرايض من ممكن قدر أكرب عىل االستيًلء عىل ترتكز اخلطة وكانت ،به

 ولتبقى القدس لتهويد جهد كل وبذل ، الرحيل عىل الفلسطينيني وإجبار

ا ، لليهود خالصة الفلسطينية اْلرض  والفكر التوجه هذا من وانطًلقا

 بد ال كان اإلسًلمية واْلمتلكات العربية اْلرض عىل السيطرة يف اليهودي

 عىل واالستيًلء العرب لطرد( الرتحيل) "الرتانسفي" شعار رفع من

 بتنفيذه ونادت رفعته قد كانت الشعار هذا ْلن ؛ ومصادرهتا ممتلكاهتم

                                                           

 التدابي هذه يدين م1986 عام يف الصادر1986 لسنة 533 رقم القرار اْلمن جملس أصدر( 1)

  .القدس ذلك يف بام اْلحتلة اْلرايض عىل الرابعة جنيف اتفاقية انطباق ويعلن
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 وهو ، م1881 عام فلسطني أرض إَل اْلوَل اهلجرة منذ اليهودية اجلامعات

 عام سويرسا يف "بال مؤَتر" انعقاد بعد اليهودية اْلركة قادة إليه دعا ما

 قلب يف السبيل هذا يسلكوا أن َلإ اليهود اْلستوطنون وعمد ، م1897

 من بد ال كان هذا ولتحقيق ، العرب مواطنيها من لتفريغها اْلقدسة اْلدينة

 للحرم اْلجاورة واإلسًلمية العربية واْلمتلكات اْلحياء عىل االستيًلء

 .عليها اليد ووضع الرشيف القديس

 مصادرة األمالك: -و

ا  أصدرته الذي م1950 نةلس "الغائبني أموال قانون" إَل استنادا

 وضعتها التي القوانني تلك أو ، م31/3/1950 بتاريخ االحتًلل سلطات

 عىل أيدهيا وضع لنفسها بموجبه إْسائيل خولت ؛ قبلها االنتداب حكومة

 من الًلجئني مجيع يملكها كان التي اْلنقولة وغي اْلنقولة اْلمًلك مجيع

 الذي اْلمر ، آنذاك اْلحتل القسم من% 80 بحوايل وتقدر ، القدس عرب

 .والتصفية بالتقلص العرب الوجود هيدد

 أراض   من عليه أيدهيا وضعت بام االحتًلل سلطات تكتف ومل

 بل ، م1967 حرب بعد تًلها وما ، م1948 سنة الغائبني وعقارات

 .العقارات من كبية وأعداد اْلرايض من كبية مساحات اغتصبت

 :تهويد االقتصاد العربي -ز

 الرذين أهلهرا من اْلرض ملكية نزع إَل اْلرايض مصادرة سياسة أدت

 عرىل اْلصرول فقرط لريس السياسة هذه هدف وكان ، عليها يعيشون كانوا
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را وإنام ، اإلْسائيليني اْلستوطنني إلقامة الًلزمة اْلرايض  البنيرة تردمي أيضا

 ، السركان مرن العربيرة الرشرُية ختلف واستمرار ، العربية للثروة اْلساسية

 مرن حرمراهنم نفسره الوقرت ويف ، اليهود عىل االقتصادي اعتامدهم وتزايد

 .واالقتصادية واالجتامعية السياسية اْلطر

 : يلي ما مت ذلك ولتحقيق
 اجلمركية اْلدود مراكز من عدد بإنشاء القدس مدينة عزل -

 يةالعرب والقرى باْلدن القدس تربط التي واْلنافذ الطرق عىل والعسكرية

 ، اْلدينة وإَل من واخلروج الدخول طرق عىل وللسيطرة ، اْلجاورة

 .والقرى اْلدن هلذه بالنسبة أجنبية منطقة القدس واعتربت

 العملة واستبدلت ، أمواهلا ومصادرة ، القائمة العربية البنوك إغًلق -

 . اْلردنية بالعملة اإلْسائيلية

 اْلرايض من العرب ظممع ْلرمان العرب السكان أرايض اغتصاب -

 ولكرن ، فقرط هرذا ليس ، اْلياة قيد عىل للبقاء اْلساسية الوسيلة ُتعد التي

ا الفلسطينية الصناعة ُحِرمت  اليهوديرة فالصناعة ، االنتعاش فرص من أيضا

 حتتراج ال التي اليدوية اْلعامل إال العرب السكان أمام يبق ومل ، قوي منافس

ا ، دائراما  مضمونة غي اْلعامل هذه وحتى ، فنية مهارة إَل  ُيفصرل مرا فكثريا

 . اليهود للعامل الفرصة إلتاحة عن العمل العرب العامل

                                                           

 م.29/7/1997  ، صحيفة معاريف اإلْسائيلية ، شموئيل شنيستار ئ( توقيت سي1)
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 القررى مرن سرلعة أي أو صرناعي أو زراعري إنتراج أي إدخال منع -

 وقرد ، القردس أسرواق إَل الغربيرة والضفة بالقدس اْلحيطة العربية واْلدن

 حاجرراهتم رشاء إَل العرررب القرردس سرركان اضررطرار إَل اْلنررع هررذا أدى

 أسرواق من اْلجاور العرب اْلنت  ُحِرم كام ، اإلْسائيلية السلع من الرضورية

ا قساما  تستهلك كانت  هرذا بعرض تقلريص إَل أدى كرام ، إنتاجره مرن كبريا

 العاطلني طائفة إَل إما وإضافتها فيه العاملة اْليدي ختفيض وبالتايل اإلنتاج

 اْلسرتوطنني لردى للعمرل اْلياة ضغط أمام ضهمبع التحاق أو ، العمل عن

 .اليهود

 : تهويد التعليم -ح

 ويف سركاهنا حياة جوانب مجيع من متأزم وضع يف اليوم القدس تعيش

 تررراكم عررن نجمررت الترري اْلتأصررلة ومشرراكله التعليمرري النظررام مقرردمتها

 حكومرات حماوالت وأمهها اْلشاكل هذه أبرز وكان ،1967 منذ السلبيات

 مرردارس عرىل اإلْسائيليرة اْلنراه  لفرررض واْلسرتمرة اْلتكرررة حرتًللاال

 .القدس بلدية خًلل من لسلطتها التابعة العربية القدس

 قطراع تقويض إَل جاهدة تسعى القدس مدينة لتهويد سعيها إطار ويف

ا اإلْسائييل التعليم بجهات وربطه التعليم  مرن حلقرة باعتباره وإدارة إرشافا

 اْلامرسرات من العديد بانتهاج قامت حيث ، اْلدينة هتويد خمططات حلقات

                                                           

 م.31/3/1997 ، ، صحيفة معاريف يأفني ي، أور ( بؤرة االضطرابات1)
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 عرىل جديرد واقرع فررض إَل هردفت ؛ السياسرية والقرارات واإلجراءات

 وإغرًلق ، مبرارشة احتًلهلرا بعرد اْلقدسرة اْلدينة ضم: أمهها من ، اْلرض

 أفقرد ممرا ، ْلرم بيرت مدينرة إَل ونقلره القدس حمافظة وتعليم تربية مكتب

 الرسررمية التعليميررة اْلؤسسررات عررىل اإلرشاف حررق طينيالفلسرر اجلانررب

 بقرانون العمل إلغاء القرار هذا وتبع ، وحمافظاهتا القدس مدينة يف واخلاصة

 ، التعليمي النظام ُيدد والذي م1967 لعام16 رقم اْلردين والتعليم الرتبية

 نظموال الترشيعات واستبدال ، الرتبوية ومؤسساهتا التعليمية اْلسية ويوجه

 .هبا اإلْسائيلية

 بصرورة اإلْسائييل التعليمي الربنام  لفرض السلطات هذه سعت كام

 وذلرك "اْلهليرة" اخلاصرة اْلردارس عرىل اخلنراق تضرييق مرع ، تدرجيية

 والذي1969 لعام 5729 رقم "اْلدارس عىل اإلرشاف قانون" بإصدارها

 خلاصررةا اْلرردارس فيهررا بررام اْلرردارس مجيررع عررىل الكامررل اإلرشاف شررمل

 هرذه عرىل وفرضرت ، اخلاصرة اْلهليرة للمدارس إضافة الدينية بالطوائف

 جتيرز إْسائيليرة تراخيص عىل اْلصول فيها التعليمي اجلهاز وعىل اْلدارس

 التعلريم بررام  عىل اإلرشاف وكذلك ، أنشطتها ممارسة يف االستمرارية هلا

 التري اْلقائق ويهتش إَل السياق هذا يف عامدة ، اْلدارس هذه َتويل ومصادر

 ولألنبيراء اْلنيف لديننا اإلساءة ذلك من ، قبلها من ةاْلقرَّ  اْلناه  تضمنتها

 وطمرس التارخييرة اْلقرائق وتزييف ، اإلسًلمية العربية واْلضارة والرسل
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ور تغييب عىل وعملت ، وتشوهيها اإلسًلمية العقيدة مادة  عرن اْلتحدثة السُّ

ور أو اْلرض يف والفساد إْسائيل بني  الردفاع عرىل حترث التي واآليات السُّ

 اْلسرراطي"و القررديم العهررد ترردريس واسررتبدال وردهررم اْلعترردين ضررد

 يف العررب الشرعر دراسرة تغييرب تم العرب اْلدب مادة ويف ، هبا "اليهودية

 برام خاصة مواد واعتامد فلسطني وعن العربية البطوالت عن اْلتحدث اجلزء

 مرادة يف أما ، "إْسائيلية" وروايات كقصص "اإلْسائييل" اْلدب يسمى

 العرب للتاريخ اْلناه  نصف بتخصيص اْلعتمدة اْلناه  تقسيم فتم التاريخ

 للتراريخ ُخصص اآلخر والنصف ، اإلْسائيليون اْلؤرخون ويراه يكتبه كام

 .واليهودي العربي

 اْلدينرة يف واإلسرًلمية العربية الثقافة معامل لطمس اْلخططات وتوالت

 ترم ،1969 - 1968 عرام ففي ، مكاهنا العربية الثقافة إحًلل عىل والعمل

 اْلحتلة فلسطني داخل العربية اْلدارس يف اْلعتمدة اإلْسائيلية اْلناه  اعتامد

 حترى اْلرال هذا وبقي واإلعدادية االبتدائية اْلرحلتني يف خاصة1948 عام

 .1971 عام هناية

 عرىل السريطرة لفشرل ونتيجرة م1973 -م1972 الردرايس العام ويف

 يف اْلردنيرة اْلنراه  تردريس يف للعمرل العرودة َتت وهتويده التعليم قطاع

 مرا كرل حرذف بعرد غزة قطاع يف اْلرصية واْلناه  والقدس الغربية الضفة

 مع راعربالص اْلتعلقة والنصوص الفلسطيني الشعب وحقوق بتاريخ يتعلق
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 ، واإلسرًلمية العربية الوحدتني إَل يشي ما وكل واْلارض اْلايض يف اليهود

 العررب ترارخيهم وعرن قضريتهم عرن فلسرطني أبنراء عزل هبدف ذلك كل

 .اْلجيد اإلسًلمي

ا م1987/ 1986 الدرايس العام ويف  اْلقدسيني التًلميذ لعزوف ونظرا

 بشكل اإلْسائييل اْلنه  تطبيق عن الرتاجع تم اْلدارس هبذه االلتحاق عن

ا اإلعدادية ثم االبتدائية نياْلرحلت يف تدرجيي  وإعادة ، الثانوية وأخيا

 مع ولكن الغربية الضفة أنحاء مجيع يف اْلطبقة اْلردنية اْلناه  تدريس

 من عدد تدريس إَل إضافة ، اْلراحل مجيع يف العربية اللغة حصة عىل اإلبقاء

 .اإلْسائيلية الدينية الكتب

 الوطنية السلطة سلمتت "أوسلو اتفاقية " بموجب م1993 عام ويف

ا التعليم عىل اإلرشاف الفلسطينية  أبقت حيث ، م1994 عام من اعتبارا

 تعليم منه  بوضع الرشوع حني إَل اْلردين الرتبوي النظام عىل السلطة

 .اْلرض عىل اجلديدة اْلقائق عىل ذلك يف مستندة ؛ جديد فلسطيني

 احلفريات وتهويد القدس: -ط

 بداية حتى القدس يف اليهود وجود عدم تارخييًّا ثبت أنه من الرغم عىل

 االدعاءات يدحض ما وهو ، ررعش التاسع القرن يف اليهودي النشاط

 ؛ داود مدينة بناء منذ وفلسطني بالقدس اليهودي التواجد بتعاقب اليهودية

 اْلماكن عىل التعدي هو اإلسًلمية اْلقدسات له تتعرض ما أخطر من فإن
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 بحجة اْلستمرة اْلفريات بسبب له تتعرض قد الذي دماهل وخطر ، اْلقدسة

 . اليهودية اآلثار بأنه يزعمون وما ، سليامن هيكل بأنه يزعمون َعامَّ  الكشف

ا مثلت م1967 منذ اْلراحل من بالعديد اْلفريات مرت  نموذجا

ا ا ، اإلنسانية اْلضارة عىل لًلعتداء صارخا  ، التارخيي للتزوير ونموذجا

 وبجوار ريفرالش اْلرم ساحة حتت اْلنفاق شق يف التوسع هو وأخطرها

 ويف ىراْلقص اْلسجد حتت حفريات وعمل ، ىراْلقص اْلسجد أساسات

 ىراْلقص اْلسجدين يف تصدع إحداث هبدف وذلك ، أخرى متعددة أماكن

 ثم واهنيارها ، اْلخرى واْلضارية والتجارية السكنية واْلبنية والصخرة

 .هدمها

 من باْلزيد ظفروا حفروا كلام فإهنم اْلفريات هذه كل من الرغم وعىل

ا جيدوا ومل ، اإلسًلمية واآلثار العربية اآلثار  أو اهليكل بأنه ُيزعم كان ْلا أثرا

ُعون مما غيه  . هيودية آثار   أهنا يدَّ

 ودعت اْلامرسات تلك اْلتحدة لألمم العامة اجلمعية أدانت وقد

ا تكف أن إَل إْسائيل  اْلواقع يف اْلعامل وتغيي اْلفر أعامل مجيع عن فورا

 اْلرم وحول حتت وخاصة ، للمدينة والدينية والثقافية التارخيية

 .الرشيف

                                                           

الذي صدر بناء عىل تقرير اللجنة اْلعنية بالتحقيق يف  79/ 38 ( راجع قرار اجلمعية العامة رقم1)

 36/15وقرار رقم  ، ق اإلنسان لسكان اْلرايض اْلحتلةاْلامرسات اإلْسائيلية التي َتس حقو

 .م1981 الصادر يف ديسمرب
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 آليات مواجهة سياسية االستيطان والتهويد:

 اْلحراور لكرل شرامًلا  يكرون أن جيب القدس إنقاذ أجل من العمل إن

 مرن اْلدينرة إنقراذ وهرو ، اْلرجرو اهلردف يتحقق حتى اْلستويات كل وعىل

 حتقيق يف كبي بشكل تسهم التي اجلوانب بعض ييل وفيام ، التهويد عمليات

 :اهلدف هذا

 : إحياء وعي العامل اإلسالمي ببيت املقدس:أوال

 وإثرارة اإلسرًلمي الشرعور يف اْلقردس بيت مكانة إحياء هبدف وذلك

 ويمكرن ، هبرا بلتنيالق أوَل اْلقَص اْلسجد لكون باْلدينة اإلسًلمي الوعي

 :منها ، وفاعلة حمددة خطوات باختاذ ذلك حتقيق

 الرشيف القدس بمكانة الكامل وعيها وعىل اْلمة ذاكرة عىل اإلبقاء -1

 ضمن ووضعها ساْلدار يف اْلقدس ببيت اخلاصة الثقافة نرش خًلل من

 اْلايل بالوضع اْلدارس لطًلب الدائم والتثقيف ، الدراسية اْلقررات

 بمحاوالت وتذكيهم ، االحتًلل حتت اْلقَص واْلسجد للمدينة

 منذ الطًلب وجدان يف اْلقدس ببيت الوعي يستقر حتى ، هتويده

 أقسام يف خاصة اجلامعي التعليم يف اْلدينة بدراسة واالهتامم ، الصغر

 .واآلثار واجلغرافيا التاريخ

 ، قَصاْل واْلسجد ، اْلقدس بيت آثار عن اإلسًلمية الدعاية تكثيف -2

 وتراثها آثارها يف تظهر كام باْلدينة اْلرتبطة اإلسًلمية والفنون

 .اإلسًلمي
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 وتدور اْلقدس لبيت تؤرخ التي والدينية التارخيية اْلعامل نرش إعادة -3

 حتى شعبية طبعات يف وطبعها ، اْلقدس بيت ومكانة فضل حول

 .مسلم كل متناول يف تكون

 والدكتوراه اْلاجستي ائللرس موضوعات الختيار الباحثني توجيه -4

 تارخيياا اْلدينة عن العلمية الدراسات تتوفر حتى اْلقدس بيت حول

ا ودينيًّا  .اليهودية الدراسات عىل والرد وجغرافيًّا وأثريًّ

 ثانًيا: اجلهود السياسية والدبلوماسية:

 بدراسرة هيتمروا أن  والعررب الفلسرطينية السرلطة واجرب من أصبح

 :أمهها ، للجميع معروفة أصبحت التي اْلهمة البدائل من عدد وتفعيل

  اْلجلس اعرتاف عىل للحصول حماولة يف اْلمن جملس إَل الذهاب -

 اجلمعيرة إَل التوجره أو ، م1967  عرام حدودها إطار يف الفلسطينية بالدولة

 .  اْلتحدة لألمم العامة

 الزائفة للدعاوى االستسًلم وعدم القدس بعروبة التمسك -

 الفلسطينية اْلؤسسات وجود وتثبيت ، اْلدينة لتهويد واْلخططات

ا القدس مدينة بكون والتمسك ، فيها القائمة  اْلرايض من يتجزأ ال جزءا

 سائر عىل ينطبق ما عليها وينطبق ، م1967 عام اْلحتلة الفلسطينية

ا اْلحتلة الفلسطينية اْلرايض  واْلطالبة ، الدولية الرشعية لقرارات طبقا

                                                           

 .165 ، ص ( القدس واالستيطان1)
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 ، القدس بشأن اْلمن جملس وقرارات ،  العامة اجلمعية قرار بتنفيذ

 وقف عىل إْسائيل ْلمل الًلزمة التدابي باختاذ اْلتحدة اْلمم ومطالبة

 ، القدس مدينة يف اْلستوطنات إقامة ووقف الفلسطينية اْلرايض مصادرة

 رحلةاْل خًلل القدس يف ديموغرايف أو جغرايف تغيي أي إجراء وعدم

 .االنتقالية

 أبنراء صمود وتعزيز ، الفلسطيني الشعب مع العرب التضامن تعزيز -

 السياسررة ورفررض ، تواجهرره الترري التحررديات مواجهررة يف القرردس مدينررة

 .القدس يف التوسعية

 رورةربضر الدويل اْلجتمع إلقناع العربية الدبلوماسية اجلهود توجيه -

 والتعهدات االتفاقات مجيع وتنفيذ القدس بشأن اْلمن جملس قرارات تنفيذ

 .السًلم عملية إطار يف اْلربمة

 يف العرب والتضامن التعاون دعم خًلل من العربية القدرات تعزيز -

 وتنفيذ ، ومتحدة متامسكة عربية كتلة بناء إَل والتوجه ، اْلجاالت مجيع

 مع الوقت نفس يف لتتواكب االقتصادي واالندماج التعاون اتفاقيات

  طرمرتب درويرالته ةرعملي من دسرالق اذرإنق فإن ، اْلبذولة اْلخرى ودرجلها

                                                           

 . م1997 لسنة223/15 ( القرار رقم1)

 والقرار رقم، م 1969 لسنة 267 ، والقرار رقم م21/5/1968 الصادر يف 252 ( القرار رقم2)

 لسنة1073 ، والقرار رقم م1980 لسنة 465 ، والقرار م4/7/1969 الصادر يف 271

 . م1996
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 .العربية الوطنية واإلرادة وبالقوة العربية بالقدرة

 الفلسطينية بالدولة االعرتاف مبادرات تنشيط عىل العمل -

 وإعًلن ،  م1967 عام اْلحتلة اْلرايض حدود وعىل القدس وعاصمتها

ا اعرتفت التي الدول قائمة  الدولة رعيةربش ومتكامًلا  رصُياا اعرتافا

 . كامل وجه عىل معها والقنصيل الدبلومايس التمثيل وتبادل ، الفلسطينية

 : ا: اجلهود القانونيةثالث

 لنظام اخلاضع اإلقليم وضع" وهو ، خاص قانوين وضع للقدس

ا فالقدس ، "الدولية الوصاية  العامة يةاجلمع عن الصادر التقسيم لقرار طبقا

 إداري لنظام خاضع منفصل كيان هي م29/11/1947 يف اْلتحدة لألمم

 بكاملها القدس مدينة يشمل اْلتحدة اْلمم إرشاف حتت خاص دويل

ا ولكن ، هبا اْلحيطة والقرى  عىل وإْسائيل العربية الدول موافقة م لعد نظرا

 مرة لقدسا تدويل عىل التأكيد وتم ، النظام هذا يطبق مل القدس تدويل

 ويف ، م1948 عام يف العامة اجلمعية من صدرا قرارين بموجب أخرى

 .م1949 عام

                                                           

 .169، ص  ( القدس واالستيطان1)

م والذي ينص عىل أن منطقة القدس جيب أن تتمتع 9/12/1949 ر يفداالص 194 ( القرار رقم2)

، وجيب أن توضع حتت الرقابة  بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطني اْلخرى

 . الفعلية لألمم اْلتحدة

م والذي ينص عىل وجوب وضع القدس يف ظل 11/12/1948 در يفاالص 303( القرار رقم 3)

 ضامنات مًلئمة ْلامية اْلماكن اْلقدسة داخل القدس وخارجها. ، جيسد نظام دويل دائم
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 القانونيرة اجلهرود إحيراء والعربيرة اإلسرًلمية اْلمرة عرىل وجرب لذا

 وجره يف بره والوقروف ، القدس عن الدفاع يف القانوين اْلنه  إَل واالستناد

 فكررة عرىل القائم الرشعية أمبد تأكيد عىل والعمل ، القدس هتويد عمليات

 تصردر التري رفاترالتصر بطرًلن بنظريرة وااللتزام ، الدويل القانون سيادة

 هرو القرانوين الوضرع هرذا يكرون وأن ، الردويل القرانون لقواعد باْلخالفة

 ؛ للقردس القرانوين الوضرع لتغيي اْلستمرة اْلحاوالت مواجهة يف اْلساس

ية الدولية وللحقوق الدينية والعبرث من خًلل االنتهاكات اْلستمرة للرشع

وغيها مرن االنتهاكرات التري تردخل ضرمن جررائم  ، باْلقدسات الدينية

 . اْلرب التي تدينها القوانني واالتفاقيات الدولية

 كذلك اْلطالبة بتنفيذ قرارات اْلمم اْلتحدة الصادرة ضد هذه 

 :ييل ما تطلبي وذلك ،االنتهاكات والتي اعتربهتا باطلة وغي مرشوعة

 وتوحيرد القردس عرن للردفاع موحردة قانونيرة سرتاتيجيةا تكوين -

 .الدولية اْلنظامت يف وتكثيفها القانونية اجلهود

 والررأي الدوليرة اْلرنظامت وخماطبة القدس عن الدفاع وثيقة صياغة -

 .العاْلي اْلستوى عىل القدس قضية لتحريك العاْلي العام

                                                           

 الصادر يف 3254، والقرار رقم  م4/7/1967 الصادر يف 3253 : القرار رقم ( منها1)

، والقرار الصادر  م21/5/1968 الصادر يف 252 وقرار جملس اْلمن رقم، م 14/7/1967

م قرار الكنيست 30/7/1980 يفوقد رفض قرار جملس اْلمن الصادر  ، م4/7/1969يف 

 . اخلاص بجعل القدس عاصمة إلْسائيل

 .175 ، ص ( القدس واالستيطان2)
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 ة:ا: اجلهود اإلعالميرابع

 الوعي ررنش هي اهلدف لبلوغ اْلقرب الوسيلة أن عىل الكثي يتفق

 اْلوَل اخلطوة يمثل اإلعًلم أن ويعتربون ، حتقيقه اْلراد اْلمر حول الًلزم

 أمهية له صوره بشتى واإلعًلم ، عمًلق يسرتاتيجا مرشوع كل نجاح يف

 يلعب أن جيب لذا ، اْلتلقني نفوس يف والتأثي السيايس العمل يف كبية

ا اإلعًلم  قضية يف الًلزم الدور خاصة بصفة الديني واإلعًلم عموما

 :ذلك لتحقيق االقرتاحات بعض وهذه ،القدس

 وخطورة القضية هبذه الوعي لتحقيق عاْلية إعًلمية ْحلة توجيه -

 ، حوهلا وما القدس ْلدينة التهويد وخمططات وعمليات ، فيها اْلوضاع

 وعي حتقيق هبدف اإلسًلمي العاْلي العام الرأي إَل اْلول مسارها يف وتوجه

 هذا توظيف ثم ومن ، وحيويتها القدس قضية بعدالة مشرتك إسًلمي

 التقليدية الضغط ىقو تراجعت أن بعد اْلحتل عىل ضاغط كعامل الوعي

 .اْلخرى

 ُتبرني اْلختلفرة باللغات مقاالت حمرتمة عاْلية شخصيات استكتاب -

 لره حتردث التري االنتهاكات مجيع وفضح القدس يف اإلسًلمي العرب اْلق

 .العاْلية واْلجًلت الصحف كربيات يف وُتنرش ، وتوثيقها رصدها بعد

 حمورها يكون دينية وحلقات شعبية ومؤَترات فكرية ندوات تنظيم -

 .اْلختلفة اإلعًلم أجهزة يف وقائعها تنرش ، القدس
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 فريلم دادوإعر ، العررب اإلعرًلم يف القردس لقضرية يروم ختصيص -

 عرىل يعررض عامرة بصرورة الرديني وتراثهرا القردس عن وثائقية وبرام 

 .العامل أنحاء كل يف اإلنرتنت وشبكات التلفاز شاشات

 القردس هتويرد ْلواجهرة اْلسيحي العاْلي العام الرأي وتعبئة خماطبة -

 .واإلسًلمي اْلسيحي العاْلني بني مشرتكة قضية فهي

 خامسا: اجلهود الشعبية

 ال واإلسًلمية العربية اْلكومات تبذهلا التي الرسمية اجلهود إَل إضافة

 خًلل من ذلك حتقيق ويمكن ، دسرالق إلنقاذ الشعبية اجلهود تنمية من بد

 :منها مقرتحات عدة

 واْلسرامهة ، قضيتها وعدالة ، القدس بأمهية الشعبي الوعي رفع -1

 السرركان ابالسررتيع القرردس يف يالفلسررطين البنرراء عمليررات َتويررل يف

 .هبا السكاين الوجود وتقوية ، الفلسطينيني

 هترتم التي القدس يف والثقافية العلمية اْلؤسسات من عدد تأسيس -2

 الشرعبية اْلنارصة لتقوية ؛ والدولية اْلحلية اْلحافل يف القدس قضايا بعرض

 . عدالتها وإبراز العامل مستوى عىل القدس لقضية
 

*    *    * 

                                                           

 .180 ، ص ( القدس واالستيطان1)
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 1(*) ويد القدس وخطورتهاخمططات ته
 

تستمد قوهتا من  "اْلصولية الصهيونية"اْلقائق التارخيية عىل أن  تؤكد

تؤكده الكتابات اليهودية الفكرية  اوهذا م ، أساطي التاريخ التورايت القديم

والتي رشحت  ؛ التاسع عرش والعرشين القرنني إَلالسياسية التي ترتقي 

والعقيدة  اليهوديالعًلقة بني التاريخ  هيماعًلقة اْلصولية اليهودية بمف

ذلك  وعىل ، ىوالفكر السيايس اليهودي من جهة أخر ، اليهودية من جهة

يمكن القول بأن أسس عقيدة هذه اْلصولية هي اْلسس الدينية التارخيية 

: ملكية العامل اْلادي هي من حقهم فقط كعنرص أن إَلالتي يشيون فيها 

 هلل اْلختار!ْلهنم شعب ا ؛ تفوقم

هو  "اْلصولية"هذا اْلساس يكون الرصاع العرب مع هذه  وعىل

 "اْلصولية"ْلن هذه  ؛ حدود اعال رص "التمييز العنرصي"رصاع ضد 

اليهودي  ريخعن اليهود وعن التا يًّاهي حركة متطرفة ومنفصلة كل

 العربي.

 "دالتهوي"أو  "اْليديولوجية االستيطانية"اْلديث عن  إن: التهويد

وبقدر هذه االستفاضة  ، حديث مستفيض ومتسع ، "اْلصولية"اْلادي لر 

واالتساع تزداد اْلشكًلت أمام الباحث يف وضع توصيف ْلبعاد هذه اْلسألة 

 ونتيجة يف الوقت ذاته ْلروب يف فلسطني واْلرايض العربية. ببااالتي كانت س

                                                           

 .اجلمهورية اللبنانيةبيف دار الفتروى اْلسبق اْلستشار ، أ.د/ ُييرى أْحررد الكعكي كتب هذا البحث: (*
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القرن  بوادر االستيطان لفلسطني يف أواخر ولقد ظهرت أوَل هذا

وهو  Theodor Hertzel "تيودور هرتزل"التاسع عرش مع دعوة 

مؤَتر  الصحفي اليهودي النمساوي واْلنظِّر اْليديولوجي اْلول هلا يف أول

 م.25/8/1897بسويرسا يف  "بال"صهيوين عقد يف مدينة 

إْسائيل أنفقت ما بعد اْلرب الثانية يف عام  أن إَليف هذا السياق  وأشي

مليارات دوالر عرشة  حونم 2003بداية النصف الثاين من عام تىوحم 1967

م 2003وبلغ اإلنفاق السنوي منذ عام  ، سياستها االستيطانية أمريكي عىل

 مليون دوالر أمريكي.مخسامئة حو ناالحتياجات اْلدنية للمستوطنني  عىل

م 3/3/2004أرقام اْلعهد الوطني لإلحصاءات بالقدس يف  وأفادت

البناء يف اْلستعمرات اإلْسائيلية يف الضفة الغربية زادت بنسبة أن أعامل 

ورشة بناء قامت  1850 وحسب هذه اْلرقام فإن ، م2002% عن عام 35

 ،م2002يف عام1369مقابل اْلستعمراتم يف اْلستوطنات أو 2003 يف عام

ويف هذا السياق أشار منسق اْلساعدات اإلنسانية  ، م2000يف عام  4742و

 / 22 يف "غيلرد اكسويلم"اْلتحدة يف اْلرايض الفلسطينية لألمم 

 إَلعمليات هدم البيوت يف القدس الرشقية ارتفعت  أن إَلم 12/2010

 م.2010% عام 45

 خمطط التهويد:  اقعو
يف  "اْلماكن اْلقدسة" رحماوالت تغيي الوضع القانوين ل تعترب

 "هيكل سليامن"اء لبن ؛ اْلقَصفيها اْلسجد التي و "القدس العتيقة"
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كامل الرتاب  اهلدف النهائي لتكريس التهويد عىل ، اْلزعوم مكانه الثالث

اْلؤسس السيايس  "فيد بن جوريونيد"إذ كام قال  ؛ العرب الفلسطيني

وال  ، إلْسائيل بدون القدس ىم: ال معن1967إلْسائيل بعد انتهاء حرب 

 للقدس بدون اهليكل. ىمعن

م حتركات عدة هلدم هذا اْلسجد 1920ذ عامضوء ذلك جرت من وعىل

م الذي –  قبل للمسلمني قبلة أول كان والذي ، واْلعراج اإلْساء برحلة ُكرِّ

اْلصولية "ْلنه كام تزعم  -اْلرشفة يف مكة اْلكرمة  الكعبة إَل تتحول أن

وهذا ما أكد عليه اْلاخام  ، قدس اْلقداس قد أقيم عىل "اليهودية

ْلنه  ؛ اْلقَصالذي قال برضورة هتويد اْلسجد  "كإبراهيم إسحاق لو"

أحد ممثيل اْلركة  "كلوزنر"بحسب  "قدس اْلقداس" عىليقوم 

 م.1929اليهودية العاْلية يف عام 

أما حسب  ، العنرصي "اْلصولية اليهودية"ما يوجد يف مذهب  هذا

اْلنطق العرب فإن القدس هي مركز روحي للبرشية بأْسها وليس للغزو 

لإليامن اليهودي  قدسيته وفصلها عن معناها كموقع له ، حتًللواال

 بحق البرشية. "جريمة حرب"واْلسيحي واإلسًلمي هو 

ا  عىل )ريض اهلل عنه(أكد عمر بن اخلطاب  ولقد هذه اْلعاين السامية مجيعا

 ، حينام تسلم مفتاح اْلدينة بعد وصول االنتشار العرب اإلسًلمي إليها

كام  ، لعمريةكله عرفت بالعهدة ا نساينمهمة يف التاريخ اإلووضع هلا وثيقة 
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ا بعام حتريرها من 637أن العرب اْلسلمني ظلوا ُيكموهنا منذ عام  م مرورا

عام  وحتىم بقيادة صًلح الدين اْليوب 1187 االستعامر اْلوروب

من الدين  هااستخلصو ، بمبادئ تعترب غاية يف الرفعة والسمو ،م1917

ا يف العقيدة واإلخاء واْلساواة  ، اإلسًلمي وهي مبادئ اْلرية وخصوصا

 واحرتام حقوق اإلنسان.

 "القدس العتيقة"أن تغيي الوضع القانوين لر  عىلفإنني أؤكد  لذلك

يمثل اآلن نقطة التحول يف  -م 2001 اجلاري تنفيذ مراحله منذ فرباير-

 وراء ما إَلًلنتقال ل ؛ الرتاب العرب الفلسطيني اْلرشوع التهويدي لكامل

 القدس وفلسطني اْلحتلة.

أي حال يمكن القول: إن تغيي هذا الوضع القانوين فعليًّا بدأ مع  وعىل

الذي أعطى  ، م1947/ 11/ 29بتاريخ  181مرشوع اْلمم اْلتحدة رقم 

% من أرض فلسطني اْلق يف 6.7اليهود الذين كانوا ال يملكون سوي 

يف حني قرر  ، حة العامة ْلرض فلسطني% من اْلسا54دولة مساحتها 

الذين كانوا يملكون  "العرب الفلسطينيني"اْلرشوع للسكان اْلصليني 

% للقدس التي دولت 1% و45مساحتها  دولة% من أرض فلسطني 93.3

 بموجب هذا القرار.

عن جسد  "القدس العتيقة"لفصل  "اْلصولية اليهودية"نشطت  وقد

وكانت أوَل تلك اخلطوات اغتيال  ، آنذاكالدولة العربية الفلسطينية 
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الذي  تقريرهالذي أشار ْلول مرة يف  "برنادوت"الوسيط الدويل الكونت 

 ، الفلسطينيني قضية الًلجئني عدالة إَلرفعه لألمني العام لألمم اْلتحدة 

 التي أصبحت مهددة بخطر التهويد. ؛ القدس وضع إَلو

ة اليهودية العليا يف القدس يف كانت اخلطوة الثانية تأسيس اْلحكم ثم

ا  رشقية إَل بتقسيمهاالثالثة  طوةثم كانت اخل ، م1948سبتمرب وغربية وفقا

التي اعتمدت يف اتفاقية اهلدنة يف  ، خلطوط وقف إطًلق النار فيها

قسم  "حاييم وايزمن"ثم كانت اخلطوة الرابعة أداء  ، م3/4/1949

يف القدس  ، م17/2/1949يف  رائيلرإلس ساليمني الدستورية كأول رئي

 الغربية.

نقل مقرها من تل  ، م11/11/1949حكومة تل أبيب يف  لنتأع ثم

عقد الكنيست  ، م13/11/1949ويف  ، الغربية القدس إَلأبيب 

بن "ويف خطابه أمام الكنيست أعلن  ، اإلْسائييل أول اجتامع له يف اْلدينة

اْلمم اْلتحدة  رفض حكومته تدويل القدس حسب مرشوع "ريونجو

وبعدها قامت هذه اْلكومة بنقل بعض وزاراهتا ودوائرها  ، م1947لعام 

 ."القدس الغربية" إَلالرسمية 

القدس "بدأت مرحلة حماوالت تكريس تغيي الوضع القانوين لر  ثم

ففي  ، م1967وباقي اْلرايض الفلسطينية اْلحتلة عقب عدوان  "ةالرشقي

ت االحتًلل اإلْسائيلية إليها قارن وبعد دخول قوا ، م7/6/1967
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إن "قائًلا:  ، م1948بني ذلك وبني قيام إْسائيل يف عام  "موَش دايان"

يف أمهيته مع اإلعًلن عن قيام إْسائيل  يتساوىالرشقية  القدس إَلدخولنا 

م أعلن الوزير يف حكومة تل أبيب 28/6/1967ويف  ، م1948يف عام 

ا اءحيضم اْل "حاييم موَش شابيو"  ، العربية يف القدس الرشقية قرسا

ا لقرار الكنيست الذي فوض فيه حكومة تل أ  بيبوتوحيد اْلدينة وفقا

م 4/7/1967 ويف ، القدس الرشقية فرض ما تراه مناسباا من قوانني عىل

بإبطال هذه  2253رقم رهاطالبت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة يف قرا

ا عىلإال أ ، اإلجراءات والرجوع عنها  ورق. ن ذلك بقي حربا

 "القدس الرشقية دخريطة طريق هتوي" خطة إَلهذا السياق نشي  ويف

عام  "جولدا مائي"التي وضعتها اللجنة الوزارية لشئون القدس برئاسة 

أغلبية هيودية  عىلوالتي تضمنت إغًلق القدس الرشقية  ، م1973

 %!22وأقلية عربية ال تتجاوز ، %78 إَلم تصل 2020عام

أقر الكنيست اإلْسائييل بشكل استثنائي أن  ، م30/6/1980ويف هذا

وهي مقر اْلحكمة العليا  ، القدس اْلوحدة هي عاصمة إْسائيل اْلبدية

أن  عىلكام أكدت حكومة تل أبيب  ، والكنيست واْلكومة ورئيس الدولة

وهذا ما دفع جملس اْلمن  ، عمليات حترير أرايض القدس الرشقية مستمرة

هذه اإلجراءات اهلادفة لتغيي هوية  إدانة إَلم 20/8/1980لدويل يفا

 ، وأعلن عدم اعرتافه هبذه اإلجراءات 478القدس بموجب القرار رقم 
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ا عىل ، ضوء ذلك عىلوجيب إلغاؤها وتصحيح اْلمور   إال أن ذلك بقي حربا

ا.  ورق أيضا

الرشقية  التاريخ استهدفت اْلشاريع االستيطانية يف القدس لكذ ومنذ

وطبعها بالطابع اليهودي دينيًّا  ، فيها - اكانيًّ س –تغليب العنرص اليهودي 

ا لذلك طالبت  ، وطمس شخصيتها العربية الثقافية اْلميزة ، وثقافيًّا وتنفيذا

م اْلكومة اإلْسائيلية 28/5/1990جلنة خاصة بالكنيست اإلْسائييل يف 

شاء مستوطنة يف اْلي مليون دوالر أمريكي لتمويل إن 1.8بتخصيص 

  .اْلسيحي بالقدس العتيقة

فيها من أخطر اخلطوات لتغيي الوضع  ليهوديثم جاء إقامة اْلي ا

 عال   معامري سور إقامة طريق عن وذلك "العتيقة القدس" لر القانوين

بعد أن كانت  ، باْلدينة العتيقة من مجيع جهاهتا باستثناء اجلهة الرشقية ُييط

 ، حتيط باْلدينة التي يتوسطها اْلسجد اْلقَص "لعتيقةالقدس ا"أسوار 

ويشكل هذا السور من أبنية عالية االرتفاع من طرف الكنائس والبيوت 

يف  اْلقَص اْلسجد إَل ، اْلقببة يف حارة اْلرمن من اجلهة الغربية للقدس

وكان من أهداف إقامة هذا اْلي اإلْسائييل ربطه بكل  ، جانبها الرشقي

 ،"القدس العتيقة" ستيطانية يف اْلدينة للسيطرة يف هناية اْلطاف عىلالبؤر اال

ا بعد إقامة العديد من اْلستوطنات فيها. ، وهتويدها بالكامل  خصوصا

التي أعلنت يف  "القدس الغربية"كانت خطوة توسيع بلدية  ثم

وذلك  ، يف القدس الرشقية "أغلبية هيودية"لتظهر ْلول مرة  ، م1993
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 155000 مستوطن مقابل 160000 دد اْلستوطنني اليهود إَلع اعبارتف

ذلك خطوات هذه اْلامرسات العنرصية التهويدية  أعقبو ، فلسطيني

وذلك عرب توسيع بلدية  "القدس العتيقة"هبدف تكريس تغيي هوية 

وضم مجيع  ، العربية رايضحساب اْل القدس الغربية اْلالية عىل

 ، ممتلكاهتا إَلبلدية القدس الغربية  اْلستوطنات الواقعة خارج نطاق

ي  ؛ وتسويرها بجدار واق وتعزيز اْلمن فيها ومن  "جدار اْلحيط"ُسمِّ

وإنشاء لواء عسكري خاص يكون مسئوالا عن إغًلق القدس  ، حوهلا

واْلحياء القديمة يف  اْلنازلثم كانت خطوة هدم  ، اجةاْلوحدة عند اْل

يف  ديمالق "شربد"هدم فندق والتي كان منها  ، القدس الرشقية

منزالا مكانه لتكون نواة ْلي هيودي جديد  20م من أجل بناء 9/1/2011

 يف البلدة القديمة.

القدس الرشقية الساقطة قضائيًّا يف  معاملتكون خطوات تغيي  وبذلك

فاقت كل  ؛ م2010 - م2001 العرشية اْلويل من القرن اْلايل ما بني

 حوايل إَلأغلبية سكانية هيودية تصل  اْلوحدة عىلالتوقعات إلقفال القدس 

القدس  "سكان  -مليون نسمة تعيش بينها اْلقلية العربية الفلسطينية 

هبدف أن ال يكون  ؛ داخل مدينتهم القديمة ىأْس - اْلصليون "العتيقة

وال أفراد الشعب الفلسطيني إال  ، اْلتغي ملهناك َشء يتحدث عنه هذا العا

 ، اخلاصة هبم "الكانتونات"يف اْلقاطعات أو  "كأقليات"يش القبول بالع
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الذي سيحيط به  ، "القدس العتيقة" رب "اجلدار اْلحيط"خارج سور 

 جدار الفصل والضم العنرصي.

 حاضر ومستقبل القدس:  علىهذه املخططات التهويدية  خطورة

 الوضع القانوني للقدس الشرقية:  تغيريـ 1
 م2006 التي نرشت عام ىة القدس الكربخطط بلدي إَل باإلشارة

ا رصُياا نص عىل  يف العربية السكانية الكثافة تقليص": والتي تتضمن بندا

من خطط منذ احتًلل اْلدينة  ُوِضع ما تنفيذ جيريو ، "الرشقية القدس

م 2020أكثرية هيودية يف عام  لتهويد هذه اْلدينة وإغًلقها عىل م1967عام

وضم  ، عربية بأكملها يف البلدة القديمة وحميطهاومناطق  أحياءعرب عزل 

موحدة مع القدس الغربية وعاصمة أبدية  ىكتل استعامرية كبية إليها لتبق

 ومن ذلك: ، ئيلإلْسا

 اإلسالمية: ملقدسةتهويد األماكن ا -أ
وإقامة اهليكل اْلزعوم  اْلحاوالت اليهودية هلدم اْلسجد اْلقَص إن

التلمود وما  اْلستند إَل "اْلصولية اليهودية"ني لر مكانه ترتبط بالفكر الدي

ويف  ، أساس أن اْلسجد أقيم فوق اهليكل عىل ؛ يفرسونه من العهد القديم

 "مائي بن دوف"ما أكد عليه عامل اآلثار اإلْسائييل  هذا السياق نشي إَل

وأن الديانة  ، ال وجود للهيكل اْلزعوم حتت اْلقَص"م بأنه 2004عام 

ْلن هؤالء  ؛ حترم دخول اجلامعات اليهودية اْلتطرفة باحة اْلقَص ديةاليهو

 وحَده الذي أشار إَل "مائي بن دوف"وليس  ، "اْلتطرفني ليسوا بيهود

 آثار عديدون. ءمؤرخون وعلامأشار إليها بل  ؛ هذه اْلقيقة
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اهليكل "بوجود  فرضيتها عىلال تزال ترص  "ليهوديةاْلصولية ا" إن

غي  بصورة أقيم وأن اْلسجد اْلقَص ، "ْلقداسقدس ا"و أ "اْلزعوم

اومن ثم أصبح  ، "أرض هيودية" رشعية عىل هذه اْلزاعم  وفق - لزاما

 الرشعي.  وضعلتصحيح ما أسمته بال هدمه -اْلغلوطة

 تهويد األماكن املقدسة املسيحية يف القدس: -ب
لتحويله  "وديةاْلصولية اليه"لر  هلدفوحَده يف دائرة ا اْلقَصيكن  مل

فقد نال  ، تراث من اْلايض وبناء اهليكل اْلزعوم مكانه عرب هتويد اْلرض إَل

منذ عام  اْلقدسات اْلسيحية يف القدس الرشقية ما نال اْلسجد اْلقَص

 ، يف ذلك العام بالقصف اْلدفعي يامةحماولة تدمي كنيسة الق دبع م1948

خسارة  إَل ىمما أد ، زالوال ت ، م1967حماوالت التهويد بعد  نشطتو

اْلديرة والكنائس اْلسيحية يف القدس العتيقة الكثي من أمًلكها بفعل هذه 

حد مطالبة أصوليني هيود  وصلت إَل تيوال ؛ اْلامرسات العنرصية اْلاقدة

حظر  قانون ينص عىل سن م سلطات االحتًلل اإلْسائيلية إَل1999يف عام

رد مجيع رجال الدين اْلسيحيني من وط ، تواجد اْلسيحيني يف إْسائيل

اْلمر الذي أدى إَل تفريغ القدس من العدد اْلكرب  ؛ اْلرايض اإلْسائيلية

بحيث أصبحت نسبتهم اآلن يف كل  ؛ عن طريق التهجي يحينيمن اْلس

 . %2فلسطني التارخيية ال تتجاوز 

 اخلراب: ْسيَِّنتهويد األماكن العامة يف القدس بعد بناء ُك -ج
ما تم ويتم من استيطان مكثف يف القدس الرشيف استدعى بناء  إن

 قوالذي أقيم يف حارة الرش "ورباهاح"أو معبد  "اخلراب يسكن"
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والتي يسموهنا اآلن حارة اليهود بالقرب من اْلسجد  ، اإلسًلمية يف القدس

م يف 2010 والذي دشن يف مارس ، العمري الكبي داخل البلدة القديمة

ا يف كُ اثنني وستني ستعد فيه سلطات االحتًلل إلقامة الوقت الذي ت نيسا

والتي يقع معظمها يف  ، مدرسة دينية هيودية ثًلثنيو ، حميط اْلسجد اْلقَص

الذي تطلق  "الرباق"حيث حائط  ؛ الرشيف اجلهة الغربية من اْلقَص

ا اسم  "اليهودية ليةاْلصو" عليه  وهذا ما يشي إَل ، "ىحائط اْلبك"زورا

بحسب  "بحائط الرباق"خطواهتا القادمة ستكون ربط الكنيس أن 

والتي  ؛ من القرن الثامن عرش اْليًلدي "غاؤون فيلنا"أسطورة اْلاخام 

ا لبداي أي  "حورباها"مع تدشني معبد  ، كلبناء اهلي ةحدد فيها موعدا

 ."كنيس اخلراب"

  م:1949ـ إسقاط القرارات األممية ومعاهدة جنيف الرابعة لعام 2

أن خطورة خمطط التهويد التي هتدد الوضع  يف هذا السياق إَل ونشي

 هوديةالقانوين للقدس الرشقية ال تأيت فقط من اْلجموعات اْلصولية الي

وغيها من اجلمعيات  ، وإلعاد ، ومجاعة الربانيم ، كأمناء جبل اهليكل

ا من العمل  ؛ اليهودية اْلصولية الدينية اْلتطرفة بسياسة توزيع بل تأيت أيضا

لمواثيق الدولية والقرارات ة لفلاخمهتويد القدس الرشقية  اْلدوار عىل

ا من القرار  ، اْلممية ذات الصلة ا  ، م1947لعام  181بدءا ومرورا

ا القرار الذي  ، ومرجعيات مدريد ، م1967لعام 242بالقرار وأخيا

حق "ان م بعنو22/12/2010اعتمدته اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة يف 
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دولة وعارضته  177والذي أيدته  "الشعب الفلسطيني يف تقرير مصيه

 دول. أربعدول وامتنعت عن التصويت  ست

هو خمالفة واضحة التفاقية جنيف الرابعة  التهويدأن هذا  كام

 ينبطًلن أي تغيي يف الوضع القانو م التي أشارت إَل12/8/1949

فيام  سليمهاالتي عليها ت ؛ حتًلللألرايض اْلحتلة من قبل سلطات هذا اال

كام كان وضعها القانوين عند  -اْلحتلة أرضهم -السكان اْلصليني  بعد إَل

 االحتًلل.

 ـ إسقاط اتفاقية أوسلو:3

 ، أن خمططات التهويد هذه تتم بخًلف ما نصت عليه اتفاقية أوسلو كام

يف  حيث جيري اهلدم والفرز والضم يف نطاق هذه اْلخططات التهويدية

% من مساحة 60غطياْلنطقة اْلشار إليها يف اتفاقية أوسلو وهي التي ت

 الضفة الغربية.

 حمتلة من قبل العرب الفلسطينيني: شرقيةـ ِفْرَية أن القدس ال 4

وبعد أن  ، م2011إَلم 1980 إَلم 1967 ومع مرور الزمن من عام هكذا

باعتبار كل  والقايض ، م16/7/2003 أصدر الكنيست اليهودي قراره يف

م هي أراض  1967 عام رباْلرايض العربية الفلسطينية التي احتلت باْل

فإن التهويد أو حركة االستيطان مل  ، هيودية حمتلة من قبل العرب الفلسطينيني

 بل أصبح وضعها اْلايل دون هتويد هو غي الرشعي! ؛ تعد غي رشعية
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 ":ولة اليهوديةالد"لـ  "الوالء "ـ تهويد البشر مبخطط قانون  5

 تم ؛ اْلرض عىل "تغيي الوضع القانوين"خمططات هتويد القدس عرب  بعد

بحيث  ، م13/10/2010يف  "الدولة اليهودية"لر  "الوالء" قانون إقرار

أصبح منح اهلوية اإلْسائيلية ْلي من مواطني إْسائيل بعد أداء الوالء 

م االعرتاف 1948سطينييوهو ما سيلزم فل ، إلْسائيل واالعرتاف بيهوديتها

وخيدم هذا القانون مع غيه  ، وأداء قسم الوالء هلا أو الطرد ، بإْسائيل اليهودية

 ، " توجد مواطنة بدون والء ال" نهسيتم تعديلها ما سمي بأ تيمن القوانني ال

 ."الدولة اليهودية" روسحب هذه اْلواطنة من أي شخص تثبت خيانته ل

 مل يرد ذكرها يف القرآن الكريم: الزعم اليهودي بأن القدس

 يردومل  ، مزاعم اْلصولية اليهودية أن القدس ورد ذكرها يف التوراة من

هيوديتها من الناحية  وهذا دليل واضح عىل ، يمذكرها يف القرآن الكر

 الدينية.

امن أن هذا الزعم ليس  وبالرغم اليهودي  اْلؤَتر إَلفهو يعود  جديدا

 إَلفقد أشار هذا اْلؤَتر  ، "اْلرض اْلوعودة" :أي ، م1897اْلول يف

والذي كان ال بد  ، بعامل الزمن تغياْلكان اْل إَليف العودة  "اْلق الديني"

 من طرد اْلحتلني له للحلول حملهم!

ا  إال  ىال قدسية للقدس يف النصوص التوراتية لد" أنه إَلإننا نشي أيضا

 ، يليني مل يذكروا القدس يف تراثهمبل إن اآلباء اْلوائل لإلْسائ ، "اليهود

ومل  ، من قريب أو بعيد )عليه السًلم( إبراهيمومل تكن هذه اْلدينة تعني 
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 ناوال اْلسباط االث ، وال حفيده يعقوب ، اإلطًلق ابنه إسحاق يذكرها عىل

وال  ، وال اخلارجون معه من مرص )عليه السًلم( ىومل يعرفها موس ، عرش

 يوشع. ىحت

يل هلا ضاْلدينة ذكرت بالفعل يف سفر التكوين لكن دون تفأن  صحيح

 أية إَلتشي  واْلسفار اخلمسة ال ، قديسهاتبرب إْسائيل أو أمر  َبلِ من قِ 

 خاصية تتمتع هبا مدينة القدس.

ا كام ا فريدا ا معامريًّ خاصة وأن  ، أن هيكل سليامن مل يكن نموذجا

 ، ربة اْلعامرية يف تشييد اْلعابداإلْسائيليني يف هذه الفرتة كانت تنقصهم اخل

يف منطقة  اْلكتشفكبي اْلعبد الكنعاين  حد إَلوتصميم معبد سليامن يشابه 

أي قبل أن تطأ أقدام بني  ، ق.م1300عام إَلتارخيه  ويرجع ، بيسان

ومعبد سليامن يتكون من غرفة خاصة وغرفة عليا  ، إْسائيل أرض كنعان

اإلطًلق  بل إن إله إْسائيل مل ُيدد عىل ، للمعبد تقع يف هناية الغرفة الرئيسة

وإنام  ، مكان إقامة بيته وسكنه( ام السًلمعليه) "نسليام"ال لداود وال لر 

وهذا يف حد ذاته  ، (ام السًلمعليه) يامنكان اْلمر كله جمرد اختيار داود وسل

 "اْلصولية اليهودية"ال يعكس قداسة اْلكان الذي حاكت من حوله 

 مثبتة. ةتارخيي حقائق إَلطي التي ال تستند اْلسا

عند العرب واْلسلمني فقد احتلت القدس مكانة رفيعة يف قلوهبم  أما

)صىل اهلل عليه وهي مرسى الرسول  ، يف صًلهتم اْلوَل لتهمباعتبارها قب

ا وقد حرص اْلسلمون عىل ، وسلم( ْلا هلا من مكانة  ؛ دخول اْلدينة صلحا
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السابع  نالنتشار العرب اإلسًلمي إَل مشارفها يف القروقداسة عند وصول ا

بذاته لتسلم  )ريض اهلل عنه(حيث حرض اخلليفة عمر بن اخلطاب  ؛ اْليًلدي

 ومنذ ذلك اْلني أصبحت مدينة القدس ، لحمبادئ الص قراروإ اْلدينة

وأصبح العنرص العرب  ، الشام إَلعربية إسًلمية ووفدت القبائل العربية 

 مي واْلسيحي بمرور الوقت هو الغالب يف القدس. اإلسًل

 لي:ما يهذا األساس نؤكد  ىوعل ـ
من  يتم وما ، بنية وجوهر عقيدة اْلسلم يف ىالقدس كانت وستبق أن -1

 ويتهاحماوالت تغيي الوضع القانوين فيها هبدف هتويدها وطمس ه

ا لتارخيه ا العربية واقتًلع الوجود اإلسًلمي فيها ليس إال تزويرا

 . وشخصيتها اْلضارية اْلميزة

 ، فقط اْلساطي إَلوال شك أن الروايات اليهودية الدينية اْلستندة 

 حاخامات اليهود اْلتطرفني يقصد منها التشويش عىل مقوالت إَلو

القدس  ليومهوه بأنه كان هلم موطئ َقدم  يف ؛ الرأي العام العاْلي

ا قبل ا ا ويف فلسطني التارخيية عموما لعرب من مسلمني خصوصا

جيب كشف  التيوهذا كله من قبيل اْلزاعم اْلغلوطة  ، ينيومسيح

 يوتاريخ القدس العربية دون أي تغي ويةه عىلحقيقتها للحفاظ 

  . لوضعها القانوين

يؤكد اْلؤرخون وخرباء اآلثار أن إْسائيل ليست هلا آثار يف أرض  -2

منذ أواخر القرن  "اْلصولية اليهودية"كام زعمت  ، خييةفلسطني التار
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كام أكدوا  ، التاسع عرش اْليًلدي وبداية العرشينات من القرن اْلايض

وهو ما  ، أن هذه اآلثار هي عربية وإسًلمية بحكم التاريخ واْلوقع عىل

ا اْلصادر التارخيية والوثائق اْلثرية القديمة.  تؤكد عليه أيضا

 ، قودإلسًلمي هي النأهم ما يثبت عروبة القدس وتارخيها العرب وا ولعل

أن النقود التي تم صكها خًلل العصور اإلسًلمية تثبت  عىلولذلك نؤكد 

وأن هذه  ، عروبة القدس باعتبارها من الوثائق الرسمية وتربهن عىل

النقود سواء كانت من العمًلت الذهبية أو الفضية تكشف عن ادعاءات 

 شويه اْلقائق.الباطلة يف تزييف التاريخ وت "اْلصولية اليهودية"

اْلكاديمية اإلْسائيلية التي نرشت يف  الدراسة إَلهذا السياق أشي  ويف

اْلستاذ  "شلوموزاند" واْلؤرخ اإلْسائييل للباحثم 2007 عامإْسائيل 

وكيف تم اخرتاع الشعب  ىمت" ن:بجامعة تل أبيب حتت عنوا

 ؛ هوديةوالتي دحض فيها اْلرتكز اْلساس للفكرة القومية الي "اليهودي؟

 .هوديللشعب الي "فلسطني أرض اْليعاد"وهي أن 

َظ  ا مل حَتْ والغريب أن هذه الدراسة التي عمرها اآلن أكثر من اثني عرش عاما

تسويقها لصالح اْلق العرب إذ جيب  ، باالهتامم اإلسًلمي والعرب

اْلسجد "حماوالت هتويد القدس العتيقة وفيها دحض و ، اْلغتصب

 ."اْلقدسات اْلسيحية"و "الرشيف اْلقَص
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الرشعية  قرارات إَلرفض أي تغيي للوضع القانوين للقدس باالستناد  -3

وقرار جملس اْلمن الدويل  ، م1947ومنها قرار التقسيم لعام  ، الدولية

انسحاب القوات ": الذي نص عىل ، م22/11/1967بتاريخ  242

حزيران اْلسلحة اإلْسائيلية من اْلرايض التي احتلتها يف حرب 

 امواالحرت ، وإهناء مجيع ادعاءات وحاالت اْلرب ، م1967

 ستقًلهلاوا ، واالعرتاف بسيادة ووحدة أرايض كل دولة يف اْلنطقة

 ، وحقها يف العيش بسًلم ضمن حدود آمنة ومعرتف هبا ، السيايس

 ."استخدامها حرة من التهديد بالقوة أو

م وهو 1979 يطاين يف عامالرب "اللورد كارادون"هذا السياق أكد  ويف

القدس  أن هذا القرار ينطبق عىل عىل 242الذي صاغ مرشوع القرار 

 ، الرشقية بحيث تكون الدولة الفلسطينية مسئولة عنها يف نطاق سيادهتا

 مسئولة عنها إْسائيل يف نطاق سيادهتا. يةكام تكون القدس اإلْسائيل

 ، م21/5/1968 تاريخ 252رقم الدويل اْلمن جملس قرار يف وجاء

أن اْلجلس يعترب مجيع اإلجراءات اإلدارية والترشيعية التي قامت هبا "

إْسائيل بام يف ذلك مصادرة اْلرايض واْلمًلك التي من شأهنا أن تؤدي 

أن  يمكن وال ، القانوين للقدس هي إجراءات باطلة لوضعيف ا تغيي إَل

 ."ُتَغيِّ من وضع القدس
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عدم  عىل ، م20/8/1980بتاريخ 478قم قرار جملس اْلمن ر وأكد

بشأن توحيد القدس الرشقية والغربية وجعلها  اعرتافه بالقانون اْلسايس

 عاصمة موحدة وأبدية إلْسائيل.

م عن قلقه 13/10/1990تاريخ 672قرار جملس اْلمن رقم  وأعرب

م يف اْلرم القديس 8/10/1990 العميق لألعامل التي وقعت يف

جلس ما ارتكبته قوات اْلمن اإلْسائيلية ضد اْلدنيني وأدان اْل ،الرشيف

وطلب من إْسائيل الوفاء بالتزاماهتا وباإلجراءات  ، الفلسطينيني

زمن اْلرب التي تضمنتها اتفاقية جنيف الرابعة  القانونية بحامية اْلدنيني

مجيع اْلرايض التي احتلتها إْسائيل  عىلوالتي تنطبق  ، م1949لعام 

 م.1967بحرب عام 

بشأن  -م 29/9/1996 تاريخب 1037 قرار جملس اْلمن رقم ودعا   

 الرتاجع إَلإْسائيل  -افتتاح نفق القدس فقتاْلحداث الدامية التي را

وْحاية اْلدنيني  ، عن مجيع اإلجراءات التي أسفرت عنها هذه اْلحداث

 . الفلسطينيني

 بتاريخطالب البيان الذي أصدره جملس اْلمن الدويل  كام      

ا  ، م إْسائيل بالرتاجع عن توسيع بلدية القدس13/8/1998 واصفا

ا عىل ، خطي وضار القرار اإلْسائييل يف هذا الشأن بأنه تطور  مؤكدا

اْلفاوضات مع  جةمن شأهنا استباق نتي واترضورة عدم اختاذ أي خط
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 ؛ ةومطالباا إْسائيل بتنفيذ مجيع التزاماهتا القانونية بدق ، الفلسطينيني

من اتفاقية  147بحامية اْلماكن واْلدنيني زمن اْلرب بموجب اْلادة 

والتي حتظر بناء أي مستوطنات يف اْلرايض  ؛ م1949جنيف الرابعة لعام 

ا للوضع القانوين لألرايض  ؛ الفلسطينية والعربية اْلحتلة ْلن يف ذلك تغييا

 م.1967التي احتلتها عقب حرب 

 
 

*    *    * 

 



-154- 

 

 

 

  



-155- 

 

 

 

 الدولية والشرعية القدس على ةالسياد
(


) 

 
 

 )صىل اهلل عليه وسلم(برسوله حممد  (سبحانه وتعاَل)أْسى اهلل  لقد

لييه من آياته الكربى  ؛ من البيت اْلرام يف مكة اْلكرمة إَل اْلسجد اْلقَص

ى الَِّذي ُسْبَحانَ } وسجل ذلك يف آياته الكريمة: ، يف هذا اْلكان اْلقدس  َأْْسَ

َرامِ  اْلَْْسِجدِ  ِمنَ  َلْيًلا  هِ بَِعْبدِ   ِمنْ  لِنُِرَيهُ  َحْوَلهُ  َباَرْكنَا الَِّذي اْْلَْقََص  اْلَْْسِجدِ  إََِل  اْْلَ

هُ  آَياتِنَا ِميعُ  ُهوَ  إِنَّ  .  {اْلَبِصيُ  السَّ

واْلعراج جتعلنا نستلهم  اءالتي تروى هبا قصة اإلْس التفاصيلإن 

عقول وأفئدة اْلسلمني يف كل زمان من الربكة والتقديس جتعل  اوجوها 

 إَلوصل  (صىل اهلل عليه وسلم)ويكفي أن الرسول  ؛ ومكان هتفو إليه

  . ةلكي يؤمهم يف الصًل ؛ اْلقَص ليجد اْلنبياء يف انتظاره اْلسجد

 ؛ صعد من اْلسجد إَل اْلفق اْلعىل( صىل اهلل عليه وسلم)أنه  ويكفي

 ِعنَْد *  ُأْخَرى َنْزلَةا  َرآهُ  َولََقْد  } ْلنتهى:ليتلقى التوجيه الرباين عند سدرة ا

ْدَرةَ  َيْغَشى إِذْ  * اْلَْأَْوى َجنَّةُ  ِعنَْدَها * اْلُْنْتََهى ِسْدَرةِ   َزاغَ  َما * َيْغَشى َما السِّ

هِ  آَياِت  ِمنْ  َرَأى لََقْد  * َطَغى َوَما الْبَرَصُ  ى َربِّ  .  {الُْكرْبَ

                                                           


)رْحه  لرابطة اجلامعات اإلسًلمية السابق اْلمني العام،  أ.د/جعفر عبد السًلم كتب هذا البحث: (

 اهلل(.

 .1: اإلْساء سورة (1)

 .18-13 : سورة النجم (2)



-156- 

 

 

 

كام كان من  ، س هذا اْلكان عند اْلسلمنيعي أن يتقديمن الطب انك لذا

وقد حتقق هلم ذلك يف فرتة  ، الطبيعي أن يسعى اْلسلمون لفتح بيت اْلقدس

 ازدهار الدولة اإلسًلمية.

القدس تفرض نفسها عىل البحث باعتبارها اْلدينة الوحيدة يف العامل  إن

وهي اإلسًلم يف العامل  لكربىتنتمي إَل كافة الديانات ا دساتالتي جتمع مق

ولو كانت هذه اْلدينة قد استمرت حتت اْلكم  ، واليهودية واْلسيحية

 ، العرب اإلسًلمي كام كانت يف معظم فرتات تارخيها ْلا كانت هناك مشكلة

وقيام إْسائيل بضمها إليها يف نطاق  ، لًلحتًللولكن خضوع هذه اْلدينة 

إْلاق هزيمتني  ما يعرف بالقانون اْلسايس وذلك بعد أن َتكنت من

م هو الذي 1967 والثانية يف عام ، م1948 بالدول العربية اْلوَل يف عام

 . أوجد كافة اْلشكًلت

واْلمة اإلسًلمية قضية أساسية وال يمكن  بالقدس بالنسبة للعر إن

ْلهنا جزء أساس من تارخيهم وتراثهم  ؛ أن يساوم عليها اْلسلمون والعرب

ضاربة يف أعامق تاريخ هذه اْلدينة التي بناها فجذورهم  ، الديني والوطني

 هذا تاريخ امتزج فيه الرتاب بالدم بالبناء. ، العرب وعمرها اْلسلمون

اليهود بأن القدس عاصمتهم فإن هذا االدعاء زيف  ادعى امثم مه ومن

الزيف  هذا ال يمكن أن يقبلوا استمرار كامءعدد من اْل وهناك ، وهبتان

ها اْلضاري والديني والثقايف معروف وموثق يف تارخي ، ْلهم مدينة

      . واْلصادر التارخيية واْلثرية اْلشهودةاْلراجع 



-157- 

 

 

 

ضارة  آثار حتت قبضة االحتًلل دسةاْلق دينةكان خلضوع هذه اْل لقد

رافية جالطبيعة اجلغرافية والديمو ييباإلنسانية كلها حيث رشعت يف تغ

التهويد بام يتضمنه ذلك من استيًلء وأخذت تطبق عليها سياسة  ، للمدينة

وإقامة أبنية أخرى  ، عليهااإلْسائيلية  اتعىل اْلرايض إلقامة اْلستوطن

فضًلا عن االعتداء عىل اْلماكن اْلقدسة  ، ختالف الطابع العام للمدينة

إَل غي ذلك  ، أخرىتارة  ييباْلرق تارة وباهلدم والتغ ، اْلخرىللديانات 

 .وسائلمن 

 خالفاتاْل لكومن ذ ، قانونية دولية الفاتخم اْلامرسات هذه وَتثل

باإلساءة إَل اْلقدسات بشكل عام واْلقدسات اإلسًلمية واْلسيحية  اْلتعلقة

 بشكل خاص.

منذ أن وضعت اْلشكلة الفلسطينية يف  -كانت اْلمم اْلتحدة  وإن

ة عىل جدول أعامهلا بواسطة بريطانيا باعتبارها الدولة التي كانت منتدب

التي تقوم  ْلفعالا قد قامت بدور له أمهيته النظرية والعملية عىل -فلسطني 

هذا الدور واجلهد اضطلعت به اجلمعية  ، هبا إْسائيل يف مدينة القدس

وإن  ، وكان ْلجلس اْلمن دوره كذلك ، العامة لألمم اْلتحدة بشكل رئيس

ن أجل عدم صدور أي بسبب التدخًلت م اهذا الدور مل يكن فعاالا أبدا  انك

وقد أيد يف  ، قرار قوي يدين إْسائيل أو ُياول توقيع أية عقوبات عليها

هبا اْلجتمع  اقتنعفرتات سابقة جملس اْلمن بعض اْلقائق اْلساسية التي 
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نجده يدين  إنناحيث  ، الدويل بالنسبة ْلدينة القدس عىل وجه اخلصوص

ما جيب أن  ْلدينة ويؤكد عىلالتغيات التي تدخلها إْسائيل عىل طبيعة ا

  الدينية فيها من ْحاية. لمقدساتيتوافر ل

يضفي ْحاية  ويلأن نؤكد يف هذه الدراسة أن القانون الد ونستطيع

وأن كافة مصادره تتضمن  ، نةيف اْلدي جدواسعة عىل اْلقدسات التي تو

بادئ اْل"فنجد هذه اْلامية واردة يف  ، هذا اإلطار يف اهلا أمهيته اأحكاما 

للدول اْلختلفة تنظمها  الرئيسة: إذ إن اْلنظمة القانونية "العامة للقانون

ا ، اْلعراف الدولية تضمنت هذه اْلامية جمموعة اتفاقات هامة أقرت  وأخيا

ظل نظام  ويف ، يف وقت السلم ويف وقت اْلرب دساتْحاية واسعة هلذه اْلق

 االحتًلل كذلك.

حكم القانون الدويل يف التنظيم  يف هذا اْلبحث نعرضأن  ونحاول

وبالنسبة لألماكن اْلقدسة  ، الذي جيب كفالته لألماكن اْلقدسة بشكل عام

عىل التنظيم القانوين  اهذا التنظيم الذي يؤثر َتاما  ، من اْلدينة بشكل خاص

 والسيايس الذي جيب أن ُيكفل للمدينة.

لتاريخ نظام ومنذ فجر ا اْلقدسة دائاما  نأنه كان لألماك والواقع

ا ما كان الناس يلج ، دخلهااْلامية الذي ُيكفل هلا ولكل من ي  أونوكثيا

وجاءت القوانني اْلديثة سواء  ، إليها لوقف أي مكروه يتعرضون له

ولتعطي لكل إنسان اْلقوق  ، الداخلية أم الدولية لتؤكد هذه اْلامية

يف  ة هذه اْلماكن دائاما ْلمهية ْحاي اونظرا  ، الكاملة يف ممارسة حرية العقيدة
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وقت السلم ويف وقت اْلرب عىل السواء والحتامل أن تتعرض حصانتها 

هلذه اْلماكن بمقتىض  كاملةلًلنتهاك يف زمن اْلرب ُتكفل اْلامية ال

 .القانون الدويل

ا النظام العام لألماكن اْلقدسة والتي تكفله هلا قواعد  ذاهل وتطبيقا

ْلامية  اأكثر من صك وأكثر من وثيقة تفرض نظاما وجدنا  ، القانون الدويل

مصدرها قرارات اْلنظامت الدولية  ، اْلقدسات الدينية يف اْلدينة اْلقدسة

 وعىل رأسها اْلمم اْلتحدة.

 القانونية للمقدسات الدينية: احلماية
أن القانون الدويل قرد بردأ يتردخل يف تروفي اْلاميرة للمقدسرات  نجد

بحكم أن النراس  اْلاميةاْلقدسات حتتاج إَل  فهذه ، لالدينية منذ وقت طوي

أحكرام  يوتغرذ ، إليها السرتبعاد أي رضر يقرع علريهم خارجهرا أونيلج

وعرىل سربيل اْلثرال نجرد  ، الدينية هذا اْلبردأ بكثري مرن اْلحكرام لرشائعا

 ، الرشيعة اإلسًلمية تقرر هذه اْلامية ْلماكن العبرادة إسرًلمية أم مسريحية

 لِلنَّراسِ  َمَثاَبةا  اْلَبْيَت  َجَعْلنَا َوإِذْ } اْلرام: اْلسجدعن  (عز وجل) وَلفيقول اْل

 َدَخَلرهُ  َوَمرنْ  إِْبَراِهيمَ  َمَقامُ  َبيِّنَات   آَيات   فِيهِ } ويقول يف آية أخرى: ،{َوَأْمناا

 .{َسبِيًلا  إَِلْيهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  اْلَبْيِت  ِح ُّ  النَّاسِ  َعىَل  وهلل آِمناا َكانَ 

                                                           

، الطبعة  ، القاهرة ، دار الكتاب اْلرصي ، د/جعفر عبد السًلم ( القانون الدويل ْلقوق اإلنسان1)

 م.1999، سنة  اْلوَل

  .125:  سورة البقرة (2)

 .97:  رانسورة آل عم (3)
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 ؛ لألماكن اْلقدسة اآليات الكريمة إنام تسجل إعطاء حصانة كاملة وهذه

ْ } عىل العرب: فضله االكريم يف موضع آخر مبينا  القرآنلذلك قرر  ا َيَرْوا َأَومَل  َأنَّ

ا َجَعْلنَا مْ  ِمنْ  النَّاُس  َوُيتََخطَُّف  آِمناا َحَرما  اهلل َمةِ َوبِنِعْ  ُيْؤِمنُونَ  َأَفبِالَْباطِلِ  َحْوهِلِ

ا ، {َيْكُفُرونَ  حتى إن الرجل من العرب كان إذا لقي فيه  ، وهو ما صار عرفا

فًل خياف من دخله وال ُيمل العدو فيه  ، قاتل أبيه أو أخيه مل يتعرض له

َم  اهللإِنَّ  "أنه قال:  (صىل اهلل عليه وسلم)وروي عن الرسول  ، السًلح َحرَّ

ةَ  اَم ُأِحلَّْت يِل َساَعةا ِمْن  ، َوالَ حَتِلُّ ِْلََحد  َبْعِدي ، َحد  َقْبيِل َفَلْم حَتِلَّ ِْلَ  ، َمكَّ َوإِنَّ

 ."ار  رهَنَ 

وهكذا ُأثبتت ْحاية أماكن العبادة الدينية يف الرشيعة اإلسًلمية 

وقد عاقب  ، وتأكدت للحرم اْلكي الرشيف وللحرم النبوي يف اْلدينة

لذا يقول  ؛ دما أراد أن هيدم البيت اْلرامسبحانه وتعاَل أبرهة اْلبيش عن

اْلزرقي: إنه يف كل مرة يدفع اهلل عن بيته اْلرام ظلم الظاْلني وبطش 

اهلل تعاَل عىل غزو أبرهة  وقد ذكر القرآن الكريم قصة رد   ، اجلبارين

ْ } فقال تعاَل:،  اْلبيش ْ  * اْلِفيلِ  بَِأْصَحاِب  َربَُّك  َفَعَل  َكْيَف  َترَ  َأمَل َعْل  َأمَل  جَيْ

ا َعَلْيِهمْ  َوَأْرَسَل  * َتْضلِيل   يِف  َكْيَدُهمْ   ِمنْ  بِِحَجاَرة   َتْرِميِهمْ  * َأَبابِيَل  َطْيا

يل    .{ َمْأُكول   َكَعْصف   َفَجَعَلُهمْ  * ِسجِّ

                                                           

 .67سورة العنكبوت:  (1)

 .1833، حديث رقم  ، باب ال ينفر صيد اْلرم ، كتاب جزاء الصيد صحيح البخاري (2)

 .5 -1 سورة الفيل: (3)
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فإنه يف ظروف  ، وإذا كانت ْحاية اْلقدسات واجبة يف الظروف العادية

)صىل اهلل ذا وجدنا توصيات الرسول ل ؛ اْلرب تكون اْلامية أشد وأوجب

ْلصحابه عند ذهاهبم لقتال العدو واضحة يف رضورة ترك من  عليه وسلم(

غوا أنفسهم للعبادة يف الصوامع وعدم التعرض هلم بأي أذى.  فرَّ

وإذا  ، خاصة يف ظروف اْلرب ، وقد أقر القانون الدويل هبذه اْلامية

قانون الدويل يف هذا الشأن إَل كان العرف الدويل هو اْلصدر الرئيس لل

كاالتفاقات وقرارات اْلنظامت  ، إال أن اْلصادر اْلخرى ، وقت طويل

 الدولية صارت هلا أمهية فائقة فيام نحن بصدده.

 محاية األماكن املقدسة يف مدينة القدس:
ا ْلن اْلوضاع التي وجدت فيها مدينة القدس يف العصور اْلديثة  نظرا

كام أن صفة التقديس هلا متصلة باْلديان  ، ية مدينة أخرىجتعلها ختتلف عن أ

الذي جعل اْلماكن اْلقدسة  ؛ الثًلثة وبمًليني البرش من كل جنس ولون

خاصة أهنا يف يد دولة احتًلل تدعي اآلن  ، فيها حتتاج إَل نظم خاصة ْلاميتها

ا جتعلها تؤثر عىل حقوق الطوائف والديانات اْلخر  ى.أن هلا عليها حقوقا

ا ُيمي اْلماكن  :ولذا فإننا نستطيع أن نقول إن هناك قانوناا خاصًّ

يستلهم خطوط القانون الدويل العام وقواعد ْحاية  ، اْلقدسة يف اْلدينة

حقوق اإلنسان ويتجاوزها بوضع أسس ومبادئ تواجه الظروف التي 

ونستطيع أن نستنت  هذه اْلبادئ من  ، عاشت وتعيش فيها هذه اْلدينة
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وعة من الترشيعات والبيانات واإلعًلنات والقرارات الصادرة من جمم

وجملس  ، وعىل رأسها اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة ، اْلنظامت الدولية

 ونستطيع أن نجمل هذه اْلبادئ فيام ييل: ،اْلمن

 : حرية ممارسة الشعائر ألتباع األديان الثالثة:أوال

ويف  ، مبادئ حقوق اإلنسان ويتفق مع ، وهذا اْلبدأ ال خًلف عليه

عىل  )ريض اهلل عنه(فرتة اْلكم اإلسًلمي قد أمنهم عمر بن اخلطاب 

وسمح اإلسًلم يف خمتلف العهود لليهود بحرية العقيدة وبحق  ، كنائسهم

 ممارسة شعائرها.

ا هلا أمهيتها يف  وقد أورد صك االنتداب الربيطاين عىل فلسطني أحكاما

 جملها يف اآليت:ويمكن أن ن ، هذا الصدد

إن سلطة االنتداب تضطلع باْلسئوليات اْلساسية اْلتعلقة  -1

 باْلماكن اْلقدسة واْلباين.

 إنه يدخل يف هذه اْلسئوليات اْلحافظة عىل اْلقوق القائمة. -2

وضامن ممارسة كل  ، جيب عىل السلطة أن تضمن حرية العبادة -3

 طائفة دينية شعائر دينها.

 اكن إقامة الشعائر:ثانيا: حرية الوصول إىل أم
ا  ، وهذه اْلرية مرتبطة بحرية العقيدة ومرتتبة عليها ولذلك نجد تأكيدا

حيث ألزم سلطة االنتداب بمسئولية  ،13هلا بالنص يف صك االنتداب اْلادة 

وقد  ، ضامن حرية الوصول إَل اْلماكن اْلقدسة واْلباين واْلواقع الدينية
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 7527بدأ حيث جاء يف القانون رقم أقرت اْلكومة اإلْسائيلية هبذا اْل

ا برضورة كفالة وصول أبناء اْلديان إَل اْلماكن التي 1976لسنة  م التزاما

وإن كانت  ، مع النص عىل عقوبة لكل من َُيُول دون ذلك ، يقدسوهنا

 وتكاد تصادر هذا اْلق.  ، إْسائيل ختالفه يف العمل

 ثالثا: احلفاظ على األماكن املقدسة:

فًل يمكن ممارسة حرية  ، هذا اْلبدأ يكمل اْلبدأين السابقني الواقع أن

العقيدة أو تقرير حرية الوصول إَل أماكن العبادة دون اْلفاظ عىل هذه 

اْلماكن من كل اعتداء أو تغيي من شأنه أن هيدد سًلمة واستمرار هذه 

ا عىل سلطة االنتداب الربيطاين ؛ اْلماكن يف  لذا وجدنا هذا االلتزام واضحا

ا بحامية اْلماكن اْلقدسة واْلباين أو  ، صك االنتداب حيث أورد التزاما

والغريب أن اْلكومة اإلْسائيلية وإن كانت قد أقرت هبذا  ، اْلواقع الدينية

ا لتأكيده والذي جاء فيه أنه حتفظ اْلماكن اْلقدسة  االلتزام وأصدرت قانونا

. .ة وصول أبناء اْلديانمن أي انتهاك ْلرمتها ومن أي َشء قد يمس بحري

بمشاعرهم جتاه هذه اْلماكن ونص عىل عقوبة اْلبس مخس سنوات أو 

 من يعتدي عىل هذه اْلماكن فإهنا عمليًّا ختالف هذا اْلبدأ.لكل 

 تأثري املقدسات الدينية على املركز القانوني ملدينة القدس:
عىل إن وجود مقدسات ْلًليني اْلفراد من البرش فرض نفسه دائاما 

جتىل ذلك يف خمتلف عصور التاريخ  ، النظام القانوين والسيايس هلذه اْلدينة

 التي جعلت الصبغة الدموية تؤثر عىل تاريخ اْلدينة ْلقب طويلة من الزمن.
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ولقد أدى ذلك إَل قيام العديد من الدول ومعهم اْلمم اْلتحدة نفسها 

صاية الدويل الذي قام إَل اْلناداة بتدويل القدس وجعلها تابعة ْلجلس الو

بوضع نظام كامل ْلكم اْلدينة دوليًّا بام يكفل تنفيذ القانون الديني 

 للمدينة.

مستندين  ، والواقع أن العرب واْلسلمني وقفوا دائاما ضد تدويل اْلدينة

يف مقدمتها: أن القدس مدينة عربية حمتلة والتدويل  ، إَل جمموعة من اْلج 

كذلك فقد عرفت اْلدينة االستقرار يف ظل اْلكم  ، ينزع ملكيتها رغاما عنهم

ومل تكن هناك مشاكل هلا أمهيتها طوال فرتة السيطرة  ، العرب اإلسًلمي هلا

ا فإن جتارب التدويل التي جرت يف العرص  ، العربية عىل اْلدينة وأخيا

ا سواء بالنسبة ْلدينة   "تريستا"أو ْلدينة  "دانزج"اْلديث مل تلق نجاحا

 انتهى اْلال هبام إَل اخلضوع لسيطرة دولة من الدول. التي

ورغم أن إْسائيل قد ساندت يف البداية مرشوع تدويل اْلدينة عندما 

 ، ولكن بعد أن خضعت اْلدينة هلا ، مل تكن قد وضعت يدها عليها

 ، لتدويلها ىوسارعت بإعًلهنا عاصمة أبدية ودائمة هلا رفضت أي دعاو

وحتت هذه  ، ود حقوق تارخيية هلا يف اْلدينةمستنده إَل زعمها بوج

الدعاوى قامت وتقوم بنشاط دائب إلحًلل الطابع اليهودي بالطابع 

إذ جعلت غالبيتهم  ، سواء من ناحية السكان ، العرب اإلسًلمي للمدينة

واْلؤسسات التعليمية والثقافية  ، أومن ناحية طبيعة اْلباين ، من اليهود
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بل مما  ، ملة الطبيعة الديموجرافية الكاملة للمدينةوباجل ، واالقتصادية

يؤسف له أن إْسائيل تقوم بحفريات واسعة يف اْلدينة هتدد اْلماكن 

 اْلقدسة للديانات اْلخرى.

 ، وجدير بالذكر أن العرب يقرون بحقوق اليهود يف ممارسة الشعائر

سيحيني يف يف حني أن الصهاينة وإن كانوا ال يتجاهلون حقوق اْلسلمني واْل

إال أهنم يف ظل السيطرة  ، هذا من الناحية النظرية ، أماكنهم اْلقدسة

بل صارت أماكنهم مهددة  ؛ اليهودية انتقصوا حقوق الطوائف اْلخرى

 ، بل مدينة عربية إسًلمية ؛ بالضياع فضًلا عن أن اْلدينة ليست مدينة هيودية

العامل كله أنه جزء حمتل ونجد ذلك بوضوح يف القسم الرشقي الذي ُيَسلِّم 

وكذلك  ، م1967من أرض فلسطني العربية التي أخذت بالقوة يف حرب 

بالنسبة للقدس الغربية التي تعد بدورها من اْلرايض العربية اْلحتلة يف عام 

ومن ثم فبإعًلهنا عاصمة موحدة إلْسائيل وبإجراء التعديات  ، م1948

فإن  ؛ حية اْلقدسة فيهااْلختلفة عىل اْلماكن اإلسًلمية واْلسي

 تنتهك القانون الدويل ْلقوق اإلنسان.إْسائيل 

 تطور السيادة على القدس حتى العصر احلاضر

 القدس مدينة عربية إسالمية: -
ْلن معجزة اإلْساء واْلعراج  ؛ إن مدينة بيت اْلقدس عربية إسًلمية

ظيمة حني ربطت بني اْلسجد اْلرام واْلسجد اْلقَص تضمنت البشارة الع
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وحتققت هذه  ، بجعل هذين اْلسجدين أماكن مقدسة يف ديار اْلسلمني

 ؛ مر637هر 15يف  )ريض اهلل عنه("عمر بن اخلطاب"البشارة حني فتحها 

بل حتكى لنا كتب التاريخ والسي أن أهل هذه اْلدينة هم الذين قاموا 

لوه وسأ )ريض اهلل عنه( "عمر بن اخلطاب"بتسليمها والتنازل عنها إَل 

ا بذلك ، العهد واْليثاق والذمة ومن أهم ما ورد فيه:  ، فكتب إليهم عهدا

أعطاهم  ، هذا ما أعطى عبد اهلل عمر أمي اْلؤمنني أهل إيلياء من اْلمان"

أماناا ْلنفسهم وأمواهلم ولكنائسهم وصلباهنم وسقيمها وبريئها أنه ال 

 ،ها وال من صليبهموال ينقص منها وال من حيز ، تسكن كنائسهم وال هتدم

وال  ، وال من َشء من أمواهلم وال يكرهون عىل دينهم وال يضار أحد منهم

 .يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود

وقد حكم اْلسلمون  ، م637هر/15ودخل اْلسلمون القدس يف عام 

والواقع أن الطابع العرب اإلسًلمي قد أثر  ، هذه اْلدينة منذ هذا التاريخ

ا  ا عىل اْلدينة وتارخيهاتأثيا فإَل جانب بروز مقدسات إسًلمية هلا  ، واضحا

ا له مقدساته اْلخرى ، أمهيتها  ، اليهودية واْلسيحية ، حكم اْلسلمون جمتمعا

هذا اْلكم َتيز بإمجاع اْلؤرخني بالتسامح وبالسامح بمامرسة شعائر كافة 

شاعر وعقائد وشعائر وقد ظهر هذا التسامح واالحرتام ْل ، اْلديان يف اْلدينة

وعىل  ، إَل اْلدينة )ريض اهلل عنه(اآلخرين منذ دخول خليفتهم العادل عمر 

 مدار اْلكم اإلسًلمي عىل اختًلف القائمني عليه.

                                                           

 جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلًلفة الراشدة، حممد ْحيد اهلل، دار النفائس.انظر: ( 1)
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قد حرص عىل أن تظل  )ريض اهلل عنه(حيث نجد أن اخلليفة عمر 

يف و ، وهي من اْلماكن اْلقدسة لدهيم ، كنيسة القيامة بأيدي اْلسيحيني

ا للمسلمني عندما  ا مقدسا الوقت نفسه باعد بينهام وبني أن تكون مكانا

كذلك فقد أعطاهم اْلمان اْلمر  ، الصًلة فيها )ريض اهلل عنه(رفض عمر 

وفضًلا  ، الذي أوضح النمط الذي جيب أن يسود بالنسبة لألماكن اْلقدسة

ق القرن عن ذلك فقد تضمن اْلقوق الرئيسة لإلنسان التي أعلنتها وثائ

 .العرشين

وعىل مدار التاريخ اإلسًلمي للمدينة بنيت العديد من اْلساجد 

 ، واْلدارس والتكايا اإلسًلمية لتعطي الطابع العرب اإلسًلمي هلذه اْلدينة

ففتحت يف عهد اخلليفة  ، وقد حكمت اْلدينة من قبل اخللفاء الراشدين

اخلليفة عيل بن أب طالب عمر بن اخلطاب ثم اخلليفة عثامن بن عفان ثم 

وفرت هذا االهتامم  ، ثم يف عهد اْلمويني زاد االهتامم هبا ، (ريض اهلل عنهم)

حيث شهدت اْلدينة سيطرة صليبية عليها وتم  ؛ قليًلا يف عهد العباسيني

لتنتقل إَل اْلكم اْلملوكي  ، "صًلح الدين اْليوب"تطهيها منهم عىل يد 

ا من عا وهكذا نجد أن حكم  ، م1917مر حتى 1517م ثم العثامين بدءا

 اْلسلمني للمدينة قد دام ثًلثة عرش قرناا.

                                                           

 ن.( القانون الدويل ْلقوق اإلنسا1)
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 الوضع القانوني الدولي ملدينة القدس يف الوقت احلاضر:   -

كانت مدينة القدس إحدى اْلدن التي يتكون منها إقليم فلسطني الذي 

ا من الشام الكبي لوقت طويل حتت اْلكم العثامين ما وعند ، كان جزءا

م كانت هناك 1917هزمت الدولة العثامنية يف اْلرب العاْلية اْلوَل يف عام 

دول  ، مؤامرات دولية لتقسيم أمًلكها بني الدول اْلنترصة يف هذه اْلرب

بينام كانت  ، وفرنسا "بريطانيا"اْللفاء وعىل رأسها اْلملكة اْلتحدة 

بني ما تضم الشام  تكوين دولة عربية تضملالوعود تقدم من جانب بريطانيا 

 الكبي بام فيه فلسطني. 

 فلسطني حتت االنتداب:

وضعت فلسطني حتت  وعودهامن بدالا يشهد التاريخ أن بريطانيا 

بام يشهد بأن فلسطني كانت قريبة من  ، االنتداب الربيطاين من الفئة اْلوَل

يم التي إذ كانت بالقياس إَل معظم اْلقال ؛ اْلصول عىل مركز الدولة اْلستقلة

متقدمة يف شئون اإلدارة واْلكم بام يؤهلها لنيل  ، وضعت حتت االنتداب

ومها اهلدف الذي جيب أن يتحقق يف ظل  ، االستقًلل أو اْلكم الذايت

علاما بأن اجلانب اْلكرب يف هذه اْلؤامرة كان اجلانب اْلتصل  ، االنتداب

عهد الذي قطعته ذلك الت ، بالتعهد الربيطاين بإقامة وطن قومي لليهود

بريطانيا عىل نفسها ْلبناء هيود مقابل قيامهم بمساعدهتا يف حرهبا ضد 

ا ، اْلعداء فإن صك االنتداب الذي أبرمته  ، وكان وفاء بريطانيا هنا واضحا

إذ نصت اْلادة  ، "وعد بلفور"مع عصبة اْلمم تضمن الطريق إَل حتقيق 
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مسئولة عن جعل البًلد يف أحوال الثانية منه عىل أن: تكون الدولة اْلنتدبة 

ومل هيمل  ، سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي لليهود

وكذلك تسهيل  ، صك االنتداب النص عىل تسهيل هجرة اليهود إَل فلسطني

حصوهلم عىل الرعوية الفلسطينية عن طريق سن قانون للجنسية يسمح 

 بذلك. 

الصكوك  يفود كان أوضح يف العمل منه عىل أن الوفاء الربيطاين لليه

هذا العمل الذي اختصت مدينة القدس فيه بأكرب قدر من  ، أو الوثائق

التدابي واْلعامل التي تكفل حتويلها إَل مدينة هيودية قبل قيام الدولة 

 اليهودية بوقت ليس بالقصي.

ونستطيع أن نجمل اخلطوات التي اختذت يف هذا السبيل من قبل 

 الحتًلل الربيطاين فيام ييل:سلطة ا

 :ختطيط املدينة
مهندس  "مالكني"سيطرته عىل الشام استدعى  "اللنبي "قبل أن يتم 

وقام بذلك خي  ، اإلسكندرية ليضع ختطيطاا للمدينة ُيقق اهلدف الصهيوين

فقد قسم اْلدينة إَل أربعة  ، م1918قيام يف خمططه الذي وضعه يف عام 

القدس  ، اْلناطق اْلحيطة بالبلدة القديمة ، ة وأسوارهاالبلدة القديم :أقسام

وسمحت هذه اخلطة بالبناء  ، القدس الغربية )اليهودية( ، الرشقية )العربية(

ا يف  ، يف القدس الغربية وجعلتها منطقة صاْلة للتطوير بينام منعت ذلك َتاما

ذه وبذلك سمحت ه ، وقيدته بشدة يف القدس الرشقية ، البلدة القديمة
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 ، اخلطة بإحكام تطويق القدس واستيطاهنا ْلنع أي توسع عرب حمتمل

ا عىل  وحماولة السيطرة عىل اْلكم البلدي للمدينة ليتسنى السيطرة َتاما

 اْلدينة وحتويلها إَل عاصمة إلْسائيل.

 اهلجرة إىل املدينة:

سمحت بريطانيا باهلجرة اليهودية إَل القدس بشكل واسع خاصة بعد 

مما قلب التكوين اجلغرايف يف  ، م1933نازية إَل حكم أْلانيا سنة صعود ال

% من عدد السكان يف عام 60اْلدينة لصالح اليهود بحيث صاروا يمثلون 

 % من عدد السكان.21م عن 1922بينام مل تزد نسبتهم يف عام  ، م1946

 املؤسسات اليهودية يف القدس:

ت اْلمريكية ساعدت حكومة االنتداب عىل جذب االستثامرا

وساعدت عىل  ، واْلوروبية للمساعدة عىل إقامة الوطن القومي اليهودي

إقامة جمموعة من اهليئات واْلؤسسات اليهودية لكي يتحقق ذلك اهلدف يف 

 ،"WZO" اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العاْلية :اْلدينة اْلقدسة مثل

وق التأسييس والصند ، "Jewish agency"والوكالة اليهودية 

)هداسا(  ومستشفىفضًلا عن اجلامعة العربية  ، والصندوق القومي لليهود

وروعي يف إقامة هذه اْلؤسسات أن تقام عىل هضبة سكويس يف  ، اجلامعي

اجلهة الشاملية الرشقية من اْلدينة القديمة وهو االجتاه الوحيد الذي كان 

ا كليًّا للتوسع العرب مما شكل حصا ، يسمح بالتوسع العرب يف اْلدينة را

 فيها.
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ومن اْلفارقات الغريبة أن ذلك قد حدث يف الوقت الذي وعدت 

م يف إطار 1916 – 1915بريطانيا العرب بتأسيس دولة مستقلة هلم يف عام 

ومن خًلل رسائل أخرى أرسلت  ، مكام هون "الرشيف حسني"حمادثات 

م وبعد أن كانت 1918إَل اْلسني بن عيل يف وقت الحق عىل ذلك يف عام 

ا آخر  "وعد بلفور"اْلكومة الربيطانية قد أصدرت  فقد أصدرت بيانا

دول الوفاق عاقدة العزم عىل منح اجلنس العرب فرصة "ذكرت فيه أن: 

فإننا عاقدو  ، كاملة لتكوين أمة يف العامل مرة أخرى وفيام يتعلق بفلسطني

 .العزم عىل أال يكون أي قوم خاضعني لقوم آخرين

م أن رغبة 1918كذلك أعلنت بريطانيا بعد احتًلهلا للمدينة يف عام 

حكومة جًللة اْللكة هي أن يقوم حكم هذه اْلناطق مستقبًلا عىل أساس مبدأ 

وأعلنت يف بيان مشرتك مع فرنسا يف يونيو من نفس العام:  ، موافقة اْلحكومني

لعظمى من مواصلتهام أن اهلدف الرئيس الذي ترمي إليه فرنسا وبريطانيا ا

اْلرب حتى النهاية يف اْلرشق هو التحرير الكامل الواضح للشعوب العربية 

وإنشاء حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من مبادرة السكان اْلصليني 

 واختيارهم اْلر.

                                                           

، رابطة  ، ود/ حممود السيد حسن داود ، د/جعفر عبد السًلم لرصاع العرب اإلْسائييلنظر: ا( ا1)

 م.2006، سنة  ، القاهرة اجلامعات اإلسًلمية
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لذلك أرى أن هذه البيانات واإلعًلنات هي التي تعرب عن حقيقة حق 

وخًلصتها  ، ب التطبيق عىل فلسطني والقدستقرير اْلصي الذي كان واج

لذا  ، مبدأ رضا اْلحكومني رضورة قيام أي حكومة لألقاليم اْلختلفة عىل

قد أكد هذا اْلبدأ عندما ذكر أنه من بني اْلبادئ اْلساسية  "ويلسون"فإن 

ويمكن أن  ، التي التزمت هبا الواليات اْلتحدة مبدأ موافقة اْلحكومني

به  ىخ النظيف لويلسون ختوفه من تطبيق اْلبدأ الذي نادنضيف إَل التاري

من خًلل نظام االنتداب واقرتاحه بتعيني جلنة دولية يقع عىل عاتقها 

وقيامه  ، استيضاح الرأي العام يف اْلقاليم التي ستوضع حتت االنتداب

بتشكيل جلنة أمريكية ثنائية لتويل هذه اْلهمة بعد أن أحجم بقية اْللفاء عن 

ا  ، "جلنة كن  كرين"ني أعضاء تعي ا واضحا وقد قدمت اللجنة تقريرا

ذكرت فيه أن السكان غي اليهود يف فلسطني وهم تسعة أعشار السكان 

ا باتاا وأن سكان فلسطني مل  ، تقريباا يرفضون الربنام  الصهيوين رفضا

واقرتحت اللجنة تعيني  ، جيمعوا عىل َشء مثل إمجاعهم عىل هذا الرفض

ولكن اْللفاء أهدروا تقرير  ، ات اْلتحدة منتدبة عىل سوريا وفلسطنيالوالي

 -تقرير اْلصي  –بأن هذا اْلبدأ  "بلفور"اللجنة واعرتف وزير خارجيتهم 

 .لن يطبق عىل فلسطني

                                                           

 ، وما بعدها.1/7( القضية الفلسطينية وتطورها، دراسة أعدت للجنة حقوق الشعب الفلسطيني 1)
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 مركز القدس يف إطار قرار تقسيم فلسطني:

إن حصيلة فرتة االنتداب عىل فلسطني َتثلت يف السامح هبجرة 

ويف َتكينهم من اختاذ التدابي الًلزمة إلقامة الوطن  ، ليهودواسعة ل

ولكن اْلزمات  ، وقرار التقسيم "وعد بلفور"القومي حسبام جاء يف 

 ، الناجتة عن هذه السياسة جعلت السلطة الربيطانية تشعر بسوء ما فعلت

ا أبيض يف عام  م يعرب عن سياستها اجلديدة يف 1939وأصدرت كتابا

 لتي تتمثل يف اآليت:وا ، فلسطني

ا  ، وقف اهلجرة اليهودية إَل إْسائيل -1 إذ إن يف السامح باستمرارها ختليدا

ا لًلحتكاك  ، للعداوة بني الشعبني اليهودي والعرب وجعل فلسطني مصدرا

 الدائم بني مجيع شعوب الرشق اْلدنى واْلوسط.

ْلهنا  ؛ رفض مبدأ تقسيم فلسطني والسامح بإقامة دولة هيودية فيها -2

تعترب يف الواقع مما خيالف االلتزامات اْلرتتبة عليها نحو العرب بموجب 

صك االنتداب والتأكيدات التي أعطيت للشعوب العربية فيام مىض أن 

ا إلرادهتم.  جيعل سكان فلسطني رعايا دولة هيودية خًلفا

يسهم فيها  -خًلل عرش سنوات-ة تشكيل حكومة فلسطينية مستقل -3

 هود عىل وجه يضمن اْلصالح الرئيسة لكل من الفريقني.العرب والي

ا برضورة مراعاة اإلرادة العربية يف  ويمثل هذا الكتاب اْلبيض اعرتافا

ولكن لألسف كانت  ، تشكيل اْلكومة التي جيب أن تقوم يف فلسطني
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فقد غيت  ، اْلوضاع قد تغيت حتت اْلكم الربيطاين الذي استمر عقدين

واْلفعال التي قامت هبا الوكالة اليهودية يف فلسطني يف  اهلجرات اليهودية

عقدين من الزمان طبيعة اإلقليم والقدرة عىل احتواء العنارص اْلتصارعة 

با يف تلك الفرتة جعل السلطة وفضًلا عن أن اضطهاد اليهود يف أور ،فيه

ا كانت هذه ، الربيطانية تتساهل يف قبول مزيد من اليهود يف فلسطني  وعموما

السياسة الربيطانية بمثابة رضبة ْلهداف اليهود يف اْسائيل مما جعلهم 

يتحولون إَل الواليات اْلتحدة اْلمريكية لنيل تأييدهم هلم ضد العرب 

حتى إنه عندما انتهت اْلرب العاْلية الثانية كانت  ، وضد سلطة االنتداب

مما جعلها  هذه السلطة غي قادرة عىل اإلمساك بزمام اْلمور يف اإلقليم

 م.1947تعرض اْلشكلة عىل اْلمم اْلتحدة يف عام 

وعندما شكلت اْلمم اْلتحدة جلنة لتقيص اْلمور يف اْلرايض اْلحتلة يف 

كان من الصعب بأن جتمع عىل رأي حاسم يف أسلوب حل  ، م1947عام 

وظهر اجتاه قوي يف رضورة تقسيم فلسطني إَل دولتني عربية  ، اْلشكلة

وقد عارضه  ، وتدويل مدينة القدس ، ع بينهام احتاد اقتصاديوهيودية جيم

ا للقانون ومن شأنه تفاقم اْلشكلة  ، االجتاه اآلخر الذي رأى التقسيم خمالفا

ولكن اجلمعية العامة وافقت عىل رأي اْلغلبية وأقرت التقسيم مع حتديد 

ية وقد نص قرار التقسيم عىل أن تضع اجلمعية التأسيس ، حدود لكل دولة

من كل من الدولتني مرشوع دستور ديمقراطي يتضمن اْلبادئ التي أوردها 
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وهي مبادئ تتصل بكفالة اْلساواة وعدم التمييز يف اْلقوق اْلدنية  ، القرار

ورضورة التمتع  ، والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والدينية للجميع

 . بكافة حقوق اإلنسان

 ، ر بدوره حق تقرير اْلصي للفلسطينينيوالواقع أن قرار التقسيم قد صاد

وكانت اْلغلبية تعارض  ، مع أهنم كانوا يمثلون أغلبية السكان وقت صدوره

وإن كان اإلنصاف يقتضينا القول بأن قرار التقسيم اعرتف  ، بشدة قرار التقسيم

هلم حقوقهم الكاملة  ، بدولة فلسطينية عىل جزء حمدود من أرض فلسطني

كن القول بأن رفض العرب له قد أثر عىل وجوده أو عىل وال يم ، كشعب

ا ما يقال: إن  ، استمرار الوضع عىل النحو الذي صار عليه فيام بعد إذ كثيا

 ، العرب قد أضاعوا الفرصة التي أعطاها هلم والواقع أنه ما أخذوا وما أضاعوا

حرب ففي  ، فالسطوة اليهودية والرغبة يف ابتًلع كل فلسطني كانت واضحة

م ابتلعت أغلب اْلرايض الفلسطينية بام يف ذلك القسم اْلكرب من مدينة 1948

 القدس.

 فكرة تدويل القدس وضمها إلسرائيل:

ا آخر ْلدينة القدس بسبب   إن قرارات تقسيم فلسطني قد أقرت وضعا

يتمثل يف  ، أمهيتها وقداستها بالنسبة لكل البرش الذين يدينون بديانة ساموية

قيام جملس الوصاية التابع لألمم اْلتحدة بإدارهتا ْلدة عرش سنوات تدويلها و

وقام  ، يعاد النظر بعدها يف النظام الذي جيب أن حتكم به اْلدينة بعد ذلك
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جملس الوصاية بوضع معامل النظام الذي ُيكم اْلدينة وإن مل يطبق هذا النظام 

ا.  أبدا

 القرارات الدولية بشأن القدس:
وى الدولية هذه السيطرة عىل أرض وحقوق تعارض خمتلف الق

وعندما تم عرض اْلمر للمرة اْلوَل عىل اْلمم اْلتحدة يف عام  ، اآلخرين

وبدأت مناقشة اْلشكلة يف اْلمم اْلتحدة يف دورة خاصة عقدهتا  ، م1947

وانتهت فيها إَل اختاذ قرار بتشكيل جلنة  ، اجلمعية العامة هلذا الغرض

 شكلة من إحدى عرشة دولة.خاصة للتحقيق يف اْل

ا  ، وانتقل ممثلو هذه الدول إَل فلسطني ودرسوا اْلشكلة وقدموا تقريرا

واختلفوا حول  ، كوجوب انتهاء االنتداب ، اتفقوا فيه عىل بعض اْلسائل

أسلوب حل اْلشكلة بني رأيني: رأيٌّ لألغلبية وانتهى إَل رضورة تقسيم 

ورأيٌّ لألقلية يقيض بإقامة دولة  ، وديةدولة فلسطني إَل دولتني: عربية وهي

 ، احتادية مع وجود حكومتني مستقلتني إحدامها للعرب واْلخرى لليهود

 وعىل أن تكون القدس عاصمة للدولة.

 ، وقد وافقت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة عىل رأي اْلغلبية

رار وحددت يف الق ، تقسيم فلسطني إَل دولتني: عربية وإْسائيليةوأقرت 

وبتدويل  ، كام قضت بقيام احتاد اقتصادي بني الدولتني ، حدود كل دولة

وقررت اجلمعية العامة أن اْلالة اْلارضة يف فلسطني من  ، مدينة القدس

 شأهنا إيقاع الرضر بالرفاهية العامة والعًلقات الودية بني اْلمم.
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ود اختلف رد فعل كل من اليه ، ويف أعقاب صدور قرار التقسيم هذا

وقرر  ، والعرب جتاهه فقد اجتمع اْلجلس الوطني اليهودي يف فلسطني

ا هلذا القرار وشكل جلنة تنفيذية من عرشة أعضاء  ، إقامة دولة هيودية وفقا

أما العرب فقد رفضوا هذا  ، لتنفيذ هذا القرار "بن جوريون"برئاسة 

 م1948من مايو  15القرار وزحفت اجليوش العربية إَل فلسطني يف 

وتدخل جملس اْلمن ْلول مرة يف النزاع العرب اإلْسائييل بناء عىل طلب 

وبعد مفاوضات طويلة  ، الواليات اْلتحدة اْلمريكية أثناء هذه اْلرب

دخلت القضية الفلسطينية يف مرحلة جديدة ابتداء من الثالث عرش من يناير 

اقيات م حيث بدأت اْلفاوضات بني العرب وإْسائيل لعقد اتف1949عام 

ومن النصوص التي وردت يف كل هذه االتفاقيات ذلك النص  ، اهلدنة

كام أن هذه االتفاقيات قد حددت  ، الذي يقيض باإليقاف الدائم للقتال

ا لوقف إطًلق النار ال جيوز ْلي من اْلطراف أن يتخطاها  ، خطوطا

 وأمكن إلْسائيل أن تطرد أكثر من مليون ، وخرست الدولة العربية اْلرب

م أصدرت إْسائيل 11/12/1949العرب من أراضيهم ويفمن السكان 

ا رسميًّا   أعلنت فيه نقل عاصمتها إَل القدس.بيانا

م وما ترتب عليها من سيطرة إْسائيل عىل 1967ثم كان ْلرب 

وكان أول قرار استنكاري ْلوقف  ، القدس أثره يف تغيي وضع اْلدينة

ار الذي أصدرته اجلمعية العامة لألمم إْسائيل من اْلدينة اْلقدسة هو القر
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م والذي صدر بموافقة تسع وتسعني 1967بع من يوليو عامارالاْلتحدة يف 

  .دولة دون أي اعرتاض

 وكان مضمون هذا القرار عىل النحو اآليت: 

إن اجلمعية العامة تشعر بقلق شديد إزاء اْلوقف السائد يف القدس "

 ائيل لتغيي وضع اْلدينة:نتيجة اإلجراءات التي اختذهتا إْس

 .تعترب هذه اإلجراءات غي مرشوعة -

تدعو إْسائيل إَل إلغاء مجيع اإلجراءات التي اختذهتا واالمتناع عن أي  -

 عمل من شأنه تغيي وضع القدس.

ا عىل اجلمعية العامة  - ترجو السكرتي العام لألمم اْلتحدة أن يقدم تقريرا

ذ هذا القرار يف موعد ال يتجاوز وحول تنفي ، وجملس اْلمن حول اْلوقف

ا من تاريخ اختاذه ا واحدا  ."أسبوعا

واستمرت يف  ، وقد رفضت إْسائيل االلتزام بقرار اجلمعية العامة

 التأثي عىل وضع اْلدينة وتغيي معاْلها.

والواقع أهنا تربز  ، وبعد فهذه طائفة من القرارات حول القدس فقط

ا هلذه الدولة نراه  ا عاما يف مواقفها من العديد من القرارات اْلخرى موقفا

وما زالت اجلمعية  ، التي صدرت عىل وجه اخلصوص يف هذه الفرتة اْلهمة

العامة لألمم اْلتحدة تؤكد حتى اآلن عىل رضورة السامح للعرب الذين فروا 
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 ، من ديارهم نتيجة االضطهاد الصهيوين بالعودة إَل ديارهم وأمواهلم

كام تقر اْلنظمة ومنظامت  ،  يرغب يف العودة منهموبرضورة تعويض من ال

أخرى عديدة يف العامل اليوم برضورة نيل الشعب الفلسطيني ْلقوقه غي 

القابلة للترصف وحق تقرير اْلصي واالستقًلل وتكوين دولة عىل ما بقي 

وبالنسبة ْلدينة  ، إحياء قرار التقسيم ، بعبارة أخرى ، من أرض فلسطني

القوى الدولية ترى جعل اجلزء الرشقي منها والذي ُيتوي عىل القدس فإن 

اْلقدسات العربية اإلسًلمية عاصمة للدولة الفلسطينية التي جيب أن 

وتعارض اْلمم اْلتحدة ما يتم اختاذه من تدابي لتغيي طبيعة هذه  ،توجد

 اْلدينة وهتويدها بقرارات حاسمة تبطل أية تدابي من هذا القبيل.

 

*    *    * 
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 1(*) القدس يف قرارات األمم املتحدة
 

ْلا هلا من خصائص روحية يف  ؛ قلوبالللقدس مكانة خاصة يف 

فهم قضية القدس من أجل و ، وأمهية عظيمة يف ترسيخ هويتنا ، نفوسنا

 ؛ يف وقتنا الراهن جيب أن نرجع اَل اإلطار التارخيي واجلغرايف للمدينة

مدينة من باعتبارها دس عىل مر العصور حتى نستوعب مدى أمهية الق

تنافست للسيطرة عليها القوى العظمى يف العامل منذ  ، أقدم مدن العامل

  .أقدم العصور وحتى اآلن

ا معرفة الرشعية الدولية التي حتظى هبا قضية  كذلك من اْلهم جدًّ

لقضية وجملس اْلمن ومدى االهتامم الذي توليه اْلمم اْلتحدة  ، القدس

 س.القد

ولقد حاولنا رصد ودراسة وحتليل القرارات اْلممية ابتداءا من قرارات 

وهي أول منظمة دولية أنشئت بعد اْلرب العاْلية اْلوَل  ، عصبة اْلمم

 ، وهدفها الرئيس: حفظ السًلم الدويل ، وكان مقرها جنيف ، م1920عام

اْلتحدة ثم قرارات منظمة اْلمم  ، والتسوية السلمية للمنازعات الدولية

والتي أخذت عىل  ، التي حلت حمل عصبة اْلمم بعد اْلرب العاْلية الثانية

 ، عاتقها منذ إنشائها إجياد حلول للنزاع عىل القدس بني العرب واليهود

فخصصت عدة دورات من اجلمعية العامة ومن جملس اْلمن لدراسة 

                                                           

 .جامعة جنيف سويرسا، أستاذة الدراسات اإلسًلمية، يأ.د/ فوزية العشامو كتب هذا البحث: (*
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وأصدرت قرارات متعددة  ، "قضية القدس"و "قضية فلسطني"

  .القدس سنحاول عرضها وحتليلهابخصوص 

 :اإلطار التارخيي للقدس
لن يسمح اْلجال هنا لعرض اإلطار التارخيي واجلغرايف ْلدينة القدس 

سرتاتيجي الفريد جعلها بإسهاب ولكن يكفي أن نذكر أن موقعها اال

ا للقوى العظمى التي تكالبت للسيطرة عليها عىل مر العصور ابتداء  ، مطمعا

وهم قبائل خرجت  ، ثالث قبل اْليًلد حني أسسها الكنعانيونمن اْللف ال

وأقاموا فيها حضارة تضاهي حضارة مدن  ، من اجلزيرة منبت الساميني

 "رساملوأ"ولقد أطلقوا عليها اسم  ، النيل والفرات يف ذلك العهد البعيد

ومن هذا االسم  ، "شامل"أو  "سامل"أي مدينة اإلله  ، "شاملرأو"و أ

ثم  ، ومعناها البيت اْلقدس "أورشليم "اشتق اسمها العربي  الكنعاين

استولت قبيلة اليبوسيني أحد بطون الكنعانية العربية عىل القدس حوايل 

وبعدهم خضعت القدس  "يبوس"فأطلقوا عليها اسم  ، ق.م 250عام 

ق.م يف عهد اْللك  16 للنفوذ اْلرصي الفرعوين ابتداء من القرن

عىل وثائق تل  "رساملوأ"وقد نقش اسمها  ، "ْلولسيتي ا"و "أخناتون"

 العامرنة.

ثم خضعت اْلدينة للعربانيني الذين استمر حكم ملوكهم ثًلثة  

ا فقط ابتداءا من اْللك داود  الذي حكمها أربعني )عليه السًلم( وسبعني عاما

ا  خًلل  )عليه ثم ابنه اْللك سليامن  "القرن اْلادي عرش قبل اْليًلد"عاما
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ا يف  33الذي حكمها ًلم( الس وهذه الفرتة  "القرن العارش قبل اْليًلد"عاما

ا 73"القصية  يف عمر تاريخ القدس الطويل هي التي يرتكز عليها  "عاما

 ، اليهود اإلْسائيليون حتى اآلن للتأكيد عىل اهلوية اليهودية ْلورشليم

ا عىل يد ا "أورشليم"بالرغم من أن مدينة  آلشوريني هذه قد دمرت َتاما

وقد  ، "السبي اْلول"وهو ما يطلق عليه  ، الذين أْسوا سكاهنا اليهود

القرن السادس قبل  "اهنارت الدولة العربانية هذه عىل يد البابليني خًلل 

ق.م عىل يد اْللك البابيل  587الذين  دمروا القدس مرة أخرى عام  "اْليًلد

ونقل من فيها من هيود  ؛ دالذي هزم آخر ملوك اليهو "نبوخذ نرص  الثاين"

ثم وقعت القدس حتت سيطرة  ، "السبي الثاين"أْسى إَل بابل وهو 

 .  الفرس ثم الرومان

ويرجع  ، ويف العهد الروماين ثم البيزنطي أصبحت اْلدينة مسيحية

اهتامم اْلسيحيني بالقدس منذ ذلك العهد لكوهنم يعتربوهنا اْلنبع الروحي 

وذلك عىل الرغم من أن  ، الدعوة لنرش اْلسيحية ومنها انطلقت ، للمسيحية

ا عىل يد اإلمرباطور  ا تامًّ  "إيليا هدريانوس"الرومان دمروا القدس تدميا

ق.م والذي أقام يف نفس اْلوقع مدينة جديدة أطلق عليها اسمه  136عام 

واحتفظت اْلدينة هبذا االسم يف العهد البيزنطي حتى الفتح  ، "إيليا"

  عام )ريض اهلل عنه( "عمر بن اخلطاب"عهد اخلليفة الثاين  اإلسًلمي يف

 م.  638
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  ،م1917حتى 638ومنذ ذلك التاريخ أصبحت القدس إسًلمية من 

وهي تزخر بالشواهد التارخيية واآلثار التي تثبت للعامل أن القدس مدينة 

وقد استمر الوجود اإلسًلمي يف القدس عرب ثًلثة عرش  ، عربية إسًلمية

فقد استوَل الصليبيون عىل  ، ا بالرغم من اْلحن واْلروب الصليبيةقرنا 

التي  "مملكة القدس"م وأسسوا فيها ما أطلقوا عليه 1099القدس عام

ا فقط حتى استعاد صًلح الدين اْليوب القدس بعد  88استمرت  عاما

ني استولوا عىل القدس مرة يالصليب ولكن   ، م1187موقعة حطني عام 

ا حتى اسرتدها هنائيًّا اْللك الصالح 11 ت سيطرهتمأخرى وظلت حت عاما

وظلت القدس إسًلمية حتى دخول  ، م1244نجم الدين أيوب عام

م وإعًلن االنتداب 1917اجليوش الربيطانية ومعهم اليهود يف أواخر

 الربيطاين عىل فلسطني.

 :قضية القدس أمام عصبة األمم

لفلسطينيني واليهود ومع ازدياد الرصاع عىل القدس بني العرب ا

وتم رفع اْلمر  ، اإلْسائيليني الوافدين أخذ العامل هيتم بقضية القدس

للتحكيم بني العرب  "موريسون"ومن خًلل مرشوع  ، لعصبة اْلمم

فأوفدت  ، "قضية القدس"واليهود بدأت عصبة اْلمم هتتم بام أطلق عليه 

وضع القانوين م جلنة دولية لتقيص اْلقائق والتحقيق يف ال1929 عام

ا  ، للفلسطينيني واليهود بالنسبة ْلائط الرباق وأصدرت هذه اللجنة تقريرا
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عن اْلقدسات اإلسًلمية يف القدس وخاصة حائط الرباق والذي يطلق عليه 

وجاء يف تقرير هذه اللجنة أن حق ملكية  ، "حائط اْلبكى"اليهود اسم 

ْلن  ؛ هو للمسلمنياْلائط وحق الترصف فيه وفيام جاوره من اْلماكن 

 اْلائط جزء ال يتجزأ من اْلرم الرشيف. 

 :القدس أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام النكبة     
بصفة  "قضية فلسطني"ومنذ أن أنشئت منظمة اْلمم اْلتحدة احتلت 

بصفة خاصة مرتبة عالية من االهتامم من قبل  "قضية القدس"عامة و

ورة خاصة من اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة وقد تم ختصيص د ، اْلنظمة

م قرار تقسيم 1947نوفمرب 29فأصدرت يف  ، لبحث قضية فلسطني

 وتدويل القدس.  ، ودولة فلسطينية ، دولة هيودية ، فلسطني إَل دولتني

م 1947نوفمرب 29يف  181قرار اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة رقم -1

دولة فلسطينية ودولة هيودية وتدويل  ، َل دولتنيإالقايض بتقسيم فلسطني 

  :القدس

% من فلسطني للدولة اليهودية 56وقد نص القرار عىل ختصيص 

وحصل  ، % للدولة الفلسطينية والقدس الرشيف حتت إرشاف دويل43و

ا لصالح التقسيم 33القرار عىل  أي ثلثي اْلعضاء من بني الدول الر  ، صوتا

 ،الوقت وهي النسبة اْلطلوبة إلقرار القرارأعضاء اْلمم اْلتحدة يف ذلك  57

 ، وقد رفضت مجيع الدول العربية واإلسًلمية اْلعضاء هذا القرار: مرص

 ،والسعودية ، وباكستان ، ولبنان ، وسوريا ، وإيران ، والعراق ، وأفغانستان
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وامتنعت عرش دول  ، وكوريا ، واهلند ، إَل جانب اليونان ، واليمن ، وتركيا

وعندما أعلنت نتيجة التصويت واعتامد قرار التقسيم  ، ويتعن التص

انسحب مجيع اْلندوبني العرب واْلسلمني وأعلنوا يف بيان مجاعي رفضهم 

ومل يتحقق  ، كام رفضوا تدويل القدس ، التام خلطة التقسيم واستنكارهم هلا

 التقسيم أو تدويل القدس. 

ا لتقرير الكتاب السنوي اإلنجليزي لفلس  1948/ 1947طني وطبقا

 ، من اليهود 102520من العرب  150590كان عدد السكان يف القدس 

وهذا ما يؤكده أيضا تقرير جلنة اْلمم اْلتحدة اخلاصة بفلسطني لعام 

 ، م الذي جاء فيه أن غالبية سكان القدس من العرب الفلسطينيني1947

من عرب  وأن عدد الًلجئني ، %40وأن عدد اليهود يف القدس ال يتجاوز

 القدس خارج فلسطني حوايل سبعة آالف فلسطيني. 

 م:14/5/1948يف  186ر قرار اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة رقم 2

يف  "بن جوريون"م عندما أعلن 1948جاءت النكبة الكربى عام 

ويف اليوم التايل غادر الربيطانيون  ، م قيام دولة إْسائيل1948من مايو  14

 هود والفلسطينيني يتطاحنون عىل ملكية القدس.اْلنطقة وتركوا الي

فعقدت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة دورة استثنائية لبحث قضية 

 /14يف  186وأصدرت القرار رقم  ، فلسطني وإقرار اهلدنة يف القدس

م الذي ينص عىل تعيني وسيط اْلمم اْلتحدة الكونت 5/1948
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دس وضامن ْحاية اْلماكن للعمل عىل إدارة اْلمور يف الق "برنادوت"

اقرتاحاته  "برنادوت"وبعد دراسة الوضع خلص الكونت  ، اْلقدسة فيها

إن مدينة القدس تقع يف وسط  ":  بضم القدس لإلقليم العرب بقوله

وإن أي حماولة لعزهلا سياسيًّا أو غي ذلك عن اإلقليم  ، اإلقليم العرب

ال يعني إدخال القدس ضمن و ، العرب اْلحيط هبا تنطوي عىل صعاب مجة

اإلقليم العرب سيطرة العرب عىل اليهود وغيهم من الشعوب غي العربية 

 ."أصحاب اْلصالح يف تلك اْلدينة

ولكن اليهود انتهزوا فرصه الفوىض القائمة عىل أرض الواقع فاحتلت 

ومل يمض  ، القوات اإلْسائيلية القسم اْلكرب من اْلحياء اجلديدة يف القدس

ت طويل حتى فاجأت إْسائيل العامل بأن القدس أصبحت عاصمة دولة وق

 . وتم رفع اْلمر ْلجلس اْلمن ، إْسائيل بقرار من الكنيست

 :القدس أمام جملس األمن عام النكبة

 م: 11/12/1948يف  194قرار جملس اْلمن رقم   -

تم حتويل قضية القدس للعرض عىل جملس اْلمرن وهرو اجلهراز التنفيرذي 

وكان جملس اْلمن قد أصدر أول قرار لوقف إطرًلق النرار  ، مم اْلتحدةلأل

وبعد شهرين من صردور هرذا القررار  ، م1948من يناير  20يف فلسطني يف

ا بفرض عقوبرات اقتصرادية وعسركرية  اجتمع جملس اْلمن وأصدر هتديدا

م 1948من يوليرو  18وتوقف القتال بالفعل يف  ، عىل كل من خيالف القرار
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 ، فعاد جملس اْلمن لًلنعقاد لتناول قضية تدويل القردس ، ناء القدسباستث

وأْلقت خريطة برالقرار  11/12/1948بتاريخ  194فأصدر القرار رقم 

وإقامة خطوط اهلدنة عىل الوضرع الرراهن  ، والذي قىض بانسحاب القوات

وعودة الًلجئني الراغبني يف العودة إَل ديارهم للعيش يف سرًلم  ، يف القدس

وانقسمت اْلدينرة شرطرين فأصربح اجلرزء الرشرقي ويشرمل  ، مع جياهنم

بينام  ، اْلدينة القديمة بام فيها اْلماكن اْلقدسة اإلسًلمية حتت سيطرة اْلردن

كام أكد هذا القرار عىل حق العرودة للمنفيرني  ، احتلت إْسائيل بقية اْلدينة

أو الذين تم طردهم مرن أو اْلبعدين من الفلسطينيني الذين هربوا من النزاع 

 أراضيهم.

 :القدس أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعد النكبة

م: 8/12/1949يف  302قرار اجلمعية العامة لألمم اْلتحردة رقرم   -

م 8/12/1949عررادت اجلمعيررة العامررة لألمررم اْلتحرردة لًلنعقرراد يف 

والذي أكدت فيره عزمهرا عرىل وضرع منطقرة  302وأصدرت القرار رقم 

القدس حتت نظام دويل يضمن ْحاية اْلماكن اْلقدسة داخل مدينرة القردس 

ولكن أثناء مناقشة وضرع اْلسرس واْلبرادئ اخلاصرة بتردويل  ، وخارجها

القدس أعلنت إْسائيل رسميًّا نقل مقر اْلكومة اإلْسائيلية من ترل أبيرب 

ولكن اْلجتمرع الردويل مل يقبرل سياسرة  ، م11/12/1949إَل القدس يف 

 مر الواقع التي حتاول إْسائيل فرضها عىل العامل. اْل
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وعىل الرغم من ذلك استمرت إْسائيل يف سياستها لطمس اهلوية 

العربية اإلسًلمية للقدس واختاذ كافة اإلجراءات لتهويد اْلدينة متحدية 

واستمر الرصاع بني العرب  ، بذلك اْلمم اْلتحدة واْلجتمع الدويل

 م.1967 يونيه 6ت حرب واإلْسائيليني حتى اندلع

وبعد النكسة احتلت إْسائيل القدس الرشقية وأصبحت اْلدينة اْلقدسة 

وأخذت إْسائيل يف إجراءات هتويد  ، موحدة حتت السيطرة اإلْسائيلية

القدس وتغيي معاْلها اْلساسية وإخًلء اْلدينة من سكاهنا العرب ومصادرة 

وطمس اْلعامل اإلسًلمية  ، قافيةوالعبث باْلمتلكات الث ، أمًلكهم وأراضيهم

 ، عن طريق اْلفريات حتت اْلسجد اْلقَص للتنقيب عن آثار هيكل سليامن

وحتى اآلن مل تنجح اْلفريات يف إثبات وجود أي أثر هلذا اهليكل حتت اْلسجد 

فضاء خالية  اْلن هذا اْلوقع حسب اْلصادر اإلسًلمية كان أرضا  ؛ اْلقَص

إليها  (صىل اهلل عليه وسلم)دسة التي أْسي بالنبي ليس به إال الصخرة اْلق

وكذلك عندما دخل اخلليفة  ، راء واْلعراجروعرج منها إَل السامء ليلة اإلس

كان اْلوقع خالياا وليس به إال القدس  (ريض اهلل عنه)عمر بن اخلطاب 

أزاح بيده اْلتربة  (ريض اهلل عنه)ويقال إن عمر بن اخلطاب  ، الصخرة اْلرشفة

اختاره اخلليفة  ومن الثابت أن هذا اْلوقع ظل خالياا إَل أن ، والقاذورات

حائط "و "اْلسجد اْلقَص"وبنى فيه  "عبد اْللك بن مروان"اْلموي 

قبة "وهو اجلزء اجلنوب الغرب من جدار اْلرم الرشيف و ، "الرباق

 . "الصخرة اْلذهبة
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 :م1967سة القدس أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعد نك

م: 4/7/1967يف  2253قرار اجلمعية العامة لألمم اْلتحردة رقرم  -

اجتمعت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة يف دورة استثنائية بعد النكسة لبحث 

والرذي تبردي فيره  2253الوضع يف فلسطني والقدس واختذت القرار رقم 

التري اخترذهتا  قلقها الشديد إزاء اْلوقف السائد يف القدس نتيجة اإلجراءات

إْسائيل لتغيي وضرع اْلدينرة وتردعوها إَل إلغراء مجيرع اإلجرراءات التري 

 اختذت واالمتناع عن اختاذ أي عمل من شأنه تغيي وضع القدس.

: 14/7/1967يف  2254قرار اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة رقم  -

السابق رقم بعد أن أخذت اجلمعية العامة علاما بعدم امتثال إْسائيل لقرارها 

أعربت فيه عن  2254م أصدرت قرارها رقم 4/7/1967يف  2253

أسفها الشديد لرفض إْسائيل إلغاء مجيع اإلجراءات التي اختذهتا ودعتها 

وتدعو اْلمني  ، إَل االمتناع عن اختاذ أي عمل من شأنه تغيي وضع القدس

ا تقديم تقرير إَل جملس اْلمن واجل معية العامة العام لألمم اْلتحدة جمددا

 حول اْلوقف.

وأعلن وزير خارجيتها يف اْلمم اْلتحدة  ، ورفضت إْسائيل القرارين

أنه حتى ولو صوتت مجيع الدول أعضاء اْلمم اْلتحدة ضد إجراءات ضم 

القدس العربية والقرى اْلحيطة هبا إَل دولة إْسائيل فإن اْلكومة 

  .اإلجراءات اإلْسائيلية لن تتزحزح عن قراراهتا أو تلغي هذه
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 :م1967القدس أمام جملس األمن بعد نكسة 

 م: 11/1967/ 22يف  242قرار جملس اْلمن رقم  -

تم رفع اْلمر إَل جملس اْلمن الذي أصدر أشهر قرار يف تاريخ اْلمم 

إهناء حالة اْلرب  "الذي ينص عىل  242اْلتحدة وهو القرار رقم 

اب القوات اإلْسائيلية من انسح :واالعرتاف ضمناا بإْسائيل ودعا إَل

ا من  ، "اْلرايض اْلحتلة خًلل النزاع اْلخي وقد أسال هذا القرار كثيا

اْلداد بسبب عدم وضوح النص أو بسبب وجود نصني للقرار نص باللغة 

 ولقد ذكر يف النص اإلنجليزي: ، اإلنجليزية ونص باللغة الفرنسية

« withdrawal from occupied territories »  

أي: االنسحاب من  "االنسحاب من أراض حمتلة"بالعربية بر  يرتجمو

بينام النص الفرنيس  ، بعض اْلرايض اْلحتلة وليس مجيع اْلرايض اْلحتلة

 يذكر:

« retrait des territoires occupés »  ويرتجم بالعربية

وبالطبع  ، أي: مجيع اْلرايض اْلحتلة "من اْلرايض اْلحتلة االنسحاب"بر

كومات اإلْسائيلية اْلتتابعة فضلت النص اإلنجليزي الذي يقول اْل

أي من بعض اْلرايض اْلحتلة وليس كل  "أراض حمتلة "باالنسحاب من 

 ، مما يسمح إلْسائيل باالحتفاظ ببعض اْلرايض اْلحتلة ؛ اْلرايض اْلحتلة

بالرغم من أن النص هبذه الصيغة يتعارض مع بقية نص القرار الذي يؤكد 

وقد تم ترمجة  ، امتًلك اْلرايض بالقوة العسكرية "مقبولية"عدم  عىل
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القرار إَل اللغة العربية وإَل مجيع اللغات الرسمية اْلخرى لألمم اْلتحدة 

ا للصيغة الفرنسية.  طبقا

ا للموقع اْلوسوعي عىل اإلنرتنت فإن " WIKIPEDIA" وطبقا

 أكد يف حتليله السيايس "Vernon Turner"اْلحلل اْلممي

أن السفي الربيطاين لدى اْلمم اْلتحدة يف ذلك الوقت قد  :242للقرار

والذي  ، 242عارض بشدة اقرتاح السفي السوفيتي أثناء صياغة القرار

ا للبس  « Territoires »أمام كلمة   « all » طلب إضافة كلمة منعا

كام يؤكد اْلحلل  ، أي: االنسحاب من مجيع اْلرايض ، وعدم الوضوح

ي: أن الواليات اْلتحدة كانت ستستخدم حق الفيتو لًلعرتاض عىل اْلمم

 242وهكذا تم اعتامد القرار ، االقرتاح السوفيتي لو َتت اْلوافقة عليه

ا  ، أي: االنسحاب من بعض اْلرايض اْلحتلة ، بالصيغة اإلنجليزية وطبقا

 242هلذا اْلوقع اإللكرتوين فإن اللبس أو عدم الوضوح يف صيغة القرار

ا وغي مرغوب يف توضيحه"يعترب  ا ومقصودا  ."إراديًّ

ا حاساما هبذا الشأن إلعادة  وجدير بالذكر أن جملس اْلمن مل يتخذ قرارا

وبالرغم من عدم  ، وإزالة اللبس وتأكيد مضمونه 242صياغة القرار رقم 

إال أنه يف نظر كثي من الدول ومن اْلحللني  242وضوح القرار رقم

رب حجر اْلساس ْلل عادل وكامل ومقبول للرصاع العرب السياسيني يعت

 .ْلنه يقر مبدأ اْلرض مقابل السًلم ؛ اإلْسائييل إلقرار سًلم عادل ودائم
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 م: 27/4/1968يف  250قرار جملس اْلمن رقم  -

ت ااستمرت إْسائيل يف حتدهيا للمجتمع الدويل ورفضها لتطبيق قرار

ا يف شوارع فأعلن ؛ اْلمم اْلتحدة وجملس اْلمن ا عسكريًّ ت أهنا ستقيم عرضا

ا عىل قيام دولة إْسائيل وعىل  ، القدس الرشقية احتفاالا بمرور عرشين عاما

من  27يف 250إثر ذلك اجتمع جملس اْلمن وأصدر قراره باإلمجاع رقم

طالب فيه إْسائيل بإلغاء العرض العسكري اْلزمع إقامته  ، م1968أبريل 

ا وسيكون له  ، ْلن ذلك سيزيد من التوتر يف اْلنطقة يف القدس الرشقية نظرا

أثر عكيس عىل اجلهود الرامية للتوصل إَل حل سلمي للمشكلة القائمة يف 

ولكن اْلندوب اإلْسائييل يف اْلمم اْلتحدة أعلن رفض إْسائيل  ، اْلنطقة

لقرار جملس اْلمن وأن جملس الوزراء اإلْسائييل قرر عدم تعديل برنام  

 عسكري. العرض ال

  :م2/5/1968يف  251قرار جملس اْلمن رقم  -

أقامت إْسائيل بالفعل العرض العسكري يف منطقة رشقي خط اهلدنة 

فاجتمع  ، متحدية بذلك قرار جملس اْلمن ومشاعر العرب والفلسطينيني

م 1968من مايو  2يف  251جملس اْلمن مرة ثانية وأصدر قراره رقم 

العرض العسكري يف القدس الرشقية ولتجاهل وأبدى أسفه العميق إلقامة 

اخلاص بمطالبة إْسائيل إلغاء  250إْسائيل لقرار جملس اْلمن رقم 

 .العرض العسكري
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 م: 21/5/1968يف  252قرار جملس اْلمن رقم  -

من  21عاد جملس اْلمن إَل االنعقاد لبحث اْلوقف يف القدس وأصدر يف

َل قراري اجلمعية العامة لألمم الذي يشي إ 252م القرار رقم1968مايو 

بِشأن مطالبة إْسائيل بإلغاء إجراءات تغيي  2254و 2253اْلتحدة رقم 

الوضع يف القدس وإَل مجيع التقارير والبيانات التي ألقيت يف جملس اْلمن 

ويشجب  ، وإَل إرصار إْسائيل عىل مزيد من اإلجراءات اْلنافية للقرارات

كام يؤكد القرار  ، اجلمعية العامة اْلشار إليهام عدم امتثال إْسائيل لقراري

ويعترب أن  ، عىل أن االستيًلء عىل اْلرايض بالغزو العسكري أمر غي مقبول

مجيع اإلجراءات واْلعامل الترشيعية واإلدارية التي قامت هبا إْسائيل ومن 

 يف بينها نزع ملكية اْلرايض واْلمتلكات التي ترمي إَل تغيي الوضع القانوين

ويدعو القرار إْسائيل إَل أن تلغي  ، القدس هي إجراءات وأعامل باطلة

بصورة عاجلة مجيع اإلجراءات التي اختذهتا بالفعل وعدم اختاذ أي إجراء 

 .آخر هيدف إَل تغيي الوضع يف القدس

ا لتحليل الرئيس السابق ْلحكمة العدل الدولية الربوفسور  وطبقا

قوة العسكرية واْلرب الحتًلل أو ضم أراض فإن استخدام ال "باسدوفان"

ومن ثم فإن اْلرايض التي احتلتها  ، أمر غي مقبول يف القانون الدويل العام

م ومن بينها القدس الرشقية ختضع ْلصطلحات القانون 1967إْسائيل عام 

 ."ANNEXION" وضم ، "OCCUPATION" احتًلل: الدويل العام وهي
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أبا "ان وزير خارجيتها يف ذلك الوقت ولكن إْسائيل أعلنت عىل لس

وأنه  ، ْلنه قرار غي معقول ؛ أهنا ستتجاهل قرار جملس اْلمن هذا "إيبان

فصل من أتعس الفصول التي كتبها جملس اْلمن يف تاريخ منظمة اْلمم 

 اْلتحدة.

 م: 3/7/1969يف  267قرار جملس اْلمن رقم  -

ية القدس مرة أخرى واختذ اجتمع جملس اْلمن يف العام التايل لبحث قض

م الذي يؤكد ما جاء يف 1969من يوليو  3يف  267باإلمجاع القرار رقم 

ويشجب بشدة مجيع اإلجراءات اْلتخذة لتغيي  252قرار العام السابق رقم 

ويدعو إْسائيل إَل أن تبطل مجيع اإلجراءات التي  ، وضع مدينة القدس

َتتنع عن اختاذ أية إجراءات مماثلة وأن  ، تؤدي إَل تغيي وضع مدينة القدس

 يف اْلستقبل.

ورفضت إْسائيل مرة أخرى قرار جملس اْلمن عىل لسان وزير 

اإلعًلم اإلْسائييل الذي أعلن أن قرار جملس اْلمن هذا لن يكون له أي 

 .تأثي عىل سياسة بًلده

  :م21/9/1969يف  271قرار جملس اْلمن رقم  -

 تقدمت الدول العربية واإلسًلمية عىل إثر حريق اْلسجد اْلقَص

من سبتمرب  21يف  271فاختذ اْلجلس قراره رقم  ، بشكوى ْلجلس اْلمن

م الذي يعرب فيه عن حزنه الشديد ْلا ْلق باْلسجد اْلقَص يف 1969

 ، ويذكر القرار قرارات اجلمعية العامة وجملس اْلمن السابقة ،القدس
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 ،ء عىل اْلرايض بالغزو العسكريويؤكد من جديد مبدأ عدم قبول االستيًل

ويدعو إْسائيل إَل أن تبطل مجيع اإلجراءات واْلعامل التي اختذهتا لتغيي 

واالمتناع عن إعاقة اهليئة اإلسًلمية يف القدس من القيام  ، وضع القدس

بام يف ذلك أي تعاون تطلبه اهليئة من الشعوب اإلسًلمية من أجل  ، بمهامها

 كن اْلقدسة اإلسًلمية. صيانة وإصًلح اْلما

  :م9/1971/ 25يف  298قرار جملس اْلمن رقم  -

ويؤكد هذا القرار عىل القرارات السابقة وعىل أن مجيع اْلعامل الترشيعية 

 ، واإلدارية التي قامت هبا إْسائيل لتغيي الوضع يف القدس الغية كليًّا

ت أخرى يف القطاع ويدعو إْسائيل بإْلاح إَل إلغائها وإَل عدم اختاذ خطوا

 .اْلحتل من القدس الذي قد يفهم منه تغيي وضع اْلدينة

 م1973القدس أمام جملس األمن واجلمعية العامة بعد حرب أكتوبر

 م: 22/10/1973يف  338قرار جملس اْلمن رقم  -

م اجتمرع 1973بعد عبور القوات اْلرصية لقناة السويس يف حرب أكتروبر 

م الرذي 1973من أكتوبر 22بتاريخ  338رقم  جملس اْلمن وأصدر القرار

يدعو إَل وقف القتال عىل كافة جبهات حرب أكتروبر وتنفيرذ القررار رقرم 

 بجميع أجزائه. 242

 م: 23/10/1973يف 339قرار جملس اْلمن رقم  -

استمرت إْسائيل يف القتال والتقدم نحو السويس ومل َتتثل لقرار جملس 

لس اْلمن مرة أخرى يف اليوم التايل وأصدر فاجتمع جم ، اْلمن بوقف القتال
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وعودة اْلطراف  ؛ الذي يدعو إَل وقف إطًلق النار 339القرار رقم 

وإرسال مراقبني للتمركز عىل  ، م1973أكتوبر/ 22اْلتحاربة إَل خطوط 

من أكتوبر وأصدر  25كام اجتمع جملس اْلمن بعد يومني يف ، هذه اخلطوط

طوارئ تابعة لألمم اْلتحدة ال تشارك فيها بتشكيل قوة  340القرار رقم

الدول الدائمة العضوية يف جملس اْلمن: الواليات اْلتحدة اْلمريكية 

 وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصني.

 م: 20/7/1979يف 452قرار جملس اْلمن رقم  -

مع استمرار إْسائيل يف سياستها االستيطانية يف اْلرايض اْلحتلة وخاصة يف 

من يوليو  20بتاريخ 452مع جملس اْلمن وأصدر القرار رقمالقدس اجت

م يطالب فيه سلطات االحتًلل اإلْسائيلية بوقف أنشطتها 1979

 االستيطانية يف اْلرايض العربية اْلحتلة بام فيها القدس. 

 : 30/6/1980يف  476قرار جملس اْلمن رقم  -

ْلمن باالنعقاد بناءا عىل دعوة وزراء خارجية الدول اإلسًلمية ْلجلس ا

الذي  476للتباحث بشأن قرار إْسائيل بضم القدس أصدر اْلجلس القرار

يؤكد عىل الرضورة اْللحة لوضع حد لًلحتًلل اْلستمر لألرايض العربية 

م بام يف ذلك القدس ويعارض 1967اْلحتلة من قبل إْسائيل منذ 

 ويطالب إْسائيل بوضع حد ، اإلجراءات اإلْسائيلية لضم القدس

 للتغييات للطابع القانوين واجلغرايف للمدينة.
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 م: 20/8/1980يف 478القرار رقم  -

وهو يطالب  476صدر هذا القرار بعد عدم احرتام إْسائيل للقرار رقم

ويدين القانون الذي تم التصويت  ، إْسائيل بوضع هناية الحتًلل القدس

بأن القدس هي  والذي أقر ، عليه يف الكنيست اإلْسائييل يف نفس العام

 ، أي تشمل القدس الرشقية ، عاصمة دولة إْسائيل الواحدة التي ال تتجزأ

ا للقانون الدويل وأن مجيع  ، وأن اْلجلس يعترب هذا القانون اإلْسائييل انتهاكا

وُيث  ، القوانني التي أصدرهتا إْسائيل لتغيي وضع القدس تعترب الغية

ل دبلومايس يف القدس أن تسحب هذا القرار الدول اْلعضاء التي هلا َتثي

 التمثيل الدبلومايس من القدس.

 م: 1990من أكتوبر  12يف 672قرار جملس اْلمن رقم -

بعد اْلحداث العنيفة الدامية يف ساحة اْلساجد يف القدس أدان جملس 

م أعامل العنف التي 1990من أكتوبر 12بتاريخ  672اْلمن بقراره رقم 

إلْسائيلية يف اْلرم الرشيف ويف اْلماكن اْلقدسة ارتكبتها قوات اْلمن ا

ويطلب من إْسائيل تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة اخلاصة  ، اْلخرى يف القدس

 بحامية اْلدنيني وقت اْلرب وحتت االحتًلل.

 م: 18/12/1992يف  799قرار جملس اْلمن رقم  -

القدس ويف مع استمرار إْسائيل يف َتادهيا يف سياستها االستيطانية يف 

انتهاك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وإبعاد الفلسطينيني اْلدنيني 
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وخاصة أهايل القدس اجتمع جملس اْلمن عدة مرات وأصدر عدة قرارات 

ا باتفاقية جنيف الرابعة اْلتعلقة  تتعلق كلها بمطالبة إْسائيل بالتقيد فورا

 ، 608 ، 607قام وهذه القرارات حتمل أر ، بحامية اْلدنيني وقت اْلرب

م وهذا 18/12/1992يف  799ثم  726 ، 694 ، 681 ، 641 ، 636

القرار اْلخي طالب إْسائيل بإلغاء قرارات الرتحيل وكفالة عودة كل من 

 تم ترحيلهم فعًلا.  

بطرس "وبعد أن حذر اْلمني العام لألمم اْلتحدة يف ذلك الوقت 

لفرض احرتام  "إجراءات"ن إْسائيل من إمكانية اختاذ جملس اْلم "غايل

قامت إْسائيل بإعادة مائة من  ، قراراته اْلتعلقة بالفلسطينيني اْلبعدين

 م.1993اْلبعدين إَل مرج الزهور يف فرباير

 م: 7/10/2000يف  1322قرار جملس اْلمن رقم  -

إَل ساحة  "آرييل شارون"م أدت زيارة 2000ويف يوليو من عام

ي تضم اْلسجد اْلقَص وقبة الصخرة إَل اْلرم الرشيف يف القدس الت

اشتعال الغضب الفلسطيني وبدء انتفاضة اْلقَص ورد الفعل اإلْسائييل 

العنيف واستخدام الدبابات اْلصفحة ضد الشباب الفلسطيني اْلعزل الذي 

فاجتمع جملس اْلمن وتبنى باإلمجاع  ، يرشق اجلنود اإلْسائيليني باْلجارة

م الذي أدان إفراط إْسائيل يف 2000وبرأكت 7يف 1322القرار رقم

 استخدام القوة ضد الفلسطينيني.
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من مايو  14يف  292/58قرار اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة رقم  -

 م: 2004

حتلة وتشمل اْلرض الفلسطينية اْل"والذي استخدم ْلول مرة تعبي 

ان حيث ك ، من صيغة اجلمع يف القرارات السابقة بدال "القدس الرشقية

 .  هو اْلستخدم "أراض فلسطينية"مصطلح 

 

*    *    * 
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 قرارات األمم املتحدة وجملس األمن بشأن القدس 

 (*) م2019حتى  م2004من 
 

تأكيد  ، أعادت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة ، م2004اْلول من ديسمرب  -1

 ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إْسائيل لفرض قوانينها وواليتها

ومن ثم فهي  ؛ وإدارهتا عىل مدينة القدس الرشيف إجراءات غي قانونية

 وليس هلا أي رشعية عىل اإلطًلق. ، ملغاة وباطلة

تأكيد  ، كررت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة ، م2005اْلول من ديسمرب  -2

ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إْسائيل لفرض قوانينها وواليتها 

 دينة القدس الرشيف إجراءات غي قانونية.وإدارهتا عىل م

أعربت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة عن  ، م2006اْلول من ديسمرب  -3

شديد قلقها بوجه خاص إزاء استمرار إْسائيل )السلطة القائمة 

 ربام يف ذلك ما يسمى ب ، بالقيام بأنشطة استيطانية غي قانونية ، باالحتًلل(

وزيادة  ، ا للجدار يف القدس الرشقية وحوهلاوتشييده ، "1 -اخلطة هاء"

 عزل اْلدينة عن بقية اْلرض الفلسطينية اْلحتلة.

 ، أكدت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة ، م2007السابع عرش من ديسمرب  -4

أن حمكمة العدل الدولية خلصت إَل أن إقامة اْلستوطنات اإلْسائيلية يف 

ا للقانون  ، القدس الرشقيةبام فيها  ، اْلرض الفلسطينية اْلحتلة َتثل خرقا

 .الدويل

                                                           

 وزارة اْلوقاف ، اإلسًلميةاإلدارة اْلركزية للسية والسنة باْلجلس اْلعىل للشئون  :لحقهذا اْل أعدَّ ( *
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عن  ، أعربت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة ، م2008اخلامس من ديسمرب  -5

ْلن مسار اجلدار قد رسم بطريقة جتعله يضم الغالبية العظمى من  ، قلقها

بام فيها القدس  ، اْلستوطنات اإلْسائيلية يف اْلرض الفلسطينية اْلحتلة

 الرشقية.

من جديد  ، أكدت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة ، م2009ديسمرب  10يف  -6

بام فيها القدس الرشقية  ، أن اْلستوطنات اإلْسائيلية يف اْلرض الفلسطينية

غي قانونية وتشكل عقبة أمام السًلم والتنمية  ، واجلوالن السوري اْلحتلة

 االقتصادية واالجتامعية.

أن ما  ، عية العامة لألمم اْلتحدةأكدت اجلم ، م2010ديسمرب  20يف  -7

تقوم به إْسائيل من تشييد للجدار واْلستوطنات يف اْلرض الفلسطينية 

ا للقانون  ، بام يف ذلك داخل القدس الرشقية وحوهلا ، اْلحتلة يشكل انتهاكا

 .الدويل

انطباق  ، أكدت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة ، م2011ديسمرب  9يف  -8

أغسطس  12علقة بحامية اْلدنيني وقت اْلرب اْلؤرخة اتفاقية جنيف اْلت

 بام فيها القدس الرشقية. ، عىل اْلرض الفلسطينية اْلحتلة ، م1949

أن  ، أكدت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة ، م2012ديسمرب  18يف  -9

بام فيها القدس  ، اْلستوطنات اإلْسائيلية يف اْلرض الفلسطينية اْلحتلة

وتشكل عقبة أمام  ، غي قانونية ، والن السوري اْلحتلويف اجل ، الرشقية

 السًلم والتنمية االقتصادية واالجتامعية.
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أكدت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة عىل  ، م2013ديسمرب  20يف  -10

رضورة احرتام وَصْون الوحدة اإلقليمية لألرض الفلسطينية اْلحتلة 

 لرشقية.بام فيها القدس ا ، بأكملها وتواصلها وسًلمتها

طالبت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة رضورة  ، م2014ديسمرب  5يف  -11

 م بصورة تامة.1967إهناء االحتًلل اإلْسائييل الذي بدأ يف عام 

شجبت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة أنشطة  ، م2015يف ديسمرب  -12

 بام فيها القدس الرشقية. ، االستيطان يف اْلرض الفلسطينية اْلحتلة

أكدت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة عىل اتفاقية  ، م2016ديسمرب  6يف  -13

 بام فيها القدس الرشقية. ، بحامية اْلدنيني عىل اْلرض الفلسطينية اْلحتلة

طالبت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة إْسائيل  ، م2016ديسمرب  23يف  -14

بام فيها  ، بوقف كافة اْلنشطة االستيطانية يف اْلرايض الفلسطينية اْلحتلة

 م.1967وعدم االعرتاف بأي تغيات يف حدود يونيو  ، القدس الرشقية

ا  ، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة ، م2017ديسمرب  21يف  -15 قرارا

أكدت فيه أن أي قرارات أو إجراءات يقصد هبا تغيي طابع مدينة القدس 

وتعد ملغاة وباطلة  ، أو وضعها أو تكوينها الديموغرايف ليس هلا أثر قانوين

 ويتعني إلغاؤها امتثاالا لقرارات جملس اْلمن ذات الصلة.      

دولة.  35فيام امتنعت عن التصويت  9دولة وعارضت  128أيدت القرار 

 وإذ تعرب يف هذا الصدد عن بالغ أسفها إزاء القرارات اْلخية اْلتعلقة 

 فإهنا:  ، بوضع القدس
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هتدف إَل تغيي طابع مدينة القدس  تؤكد أن أي قرارات وإجراءات - أ

وأهنا  ، الرشيف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس هلا أي أثر قانوين

 ، وجيب إلغاؤها امتثاالا لقرارات جملس اْلمن ذات الصلة ، ملغاة وباطلة

وتدعو يف هذا الصدد مجيع الدول إَل االمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية يف 

 (.1980لسنة ) 478عمًلا بقرار جملس اْلمن  ، الرشيفمدينة القدس 

تطالب مجيع الدول باالمتثال لقرارات جملس اْلمن اْلتعلقة بمدينة  - ب

وبعدم االعرتاف بأية إجراءات وتدابي خمالفة لتلك  ، القدس الرشيف

 القرارات.

تكرر دعوهتا إَل عكس مسار االجتاهات السلبية القائمة عىل أرض   - ت

وإَل تكثيف وترسيع وتية  ، هتدد إمكانية تطبيق حل الدولتنيالواقع التي 

من أجل حتقيق  واإلقليمي الدويلاجلهود وأنشطة الدعم عىل الصعيدين 

سًلم شامل وعادل ودائم يف الرشق اْلوسط دون تأخي عىل أساس قرارات 

بام يف ذلك مبدأ اْلرض  ، ومرجعيات مدريد ، اْلمم اْلتحدة ذات الصلة

وخريطة الطريق التي وضعتها  ، ومبادرة السًلم العربية ، لسًلممقابل ا

 م.967وإهناء االحتًلل اإلْسائييل الذي بدأ يف عام  ، اْلجموعة الرباعية

وتكليف رئيس  ، تقرر دعوة اجللسة الطارئة اْلؤقتة اخلاصة لًلنعقاد  - ث

 طلب أقرب جلسة الستئناف عملها بناء عىل يفاجلمعية العامة لألمم اْلتحدة 

 الدول اْلعضاء.
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 :2017كانون اْلول/ ديسمرب  20قرار اجلمعية العامة يف   -16

بام فيها  ، السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني يف اْلرض الفلسطينية اْلحتلة

وللسكان العرب يف اجلوالن السوري اْلحتل عىل مواردهم  ، القدس الرشقية

 الطبيعية.

 :2018كانون اْلول/ ديسمرب  7يف  قرار اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة  -17

آب /  12انطباق اتفاقية جنيف بشأن ْحاية اْلدنيني وقت اْلرب واْلؤرخة يف 

 ، عىل اْلرض الفلسطينية اْلحتلة بام فيها القدس الرشقية 1949أغسطس 

وعىل اْلرايض العربية اْلحتلة اْلخرى. وذلك بناء عىل تقرير جلنة اْلسائل 

 اء االستعامر.  السياسية اخلاصة وإهن

 2018كانون اْلول/ ديسمرب  7قرار اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة يف   -18

بشأن اْلستوطنات اإلْسائيلية يف اْلرض  ، 48يف جلستها العامة رقم 

 واجلوالن السوري اْلحتل: ، الفلسطينية اْلحتلة بام فيها القدس الرشقية

غي قانونية وتشكل عقبة تؤكد من جديد عىل أن اْلستوطنات يف كل منهام 

وتطلب إَل إْسائيل أن تقبل  ، مام السًلم والتنمية االقتصادية واالجتامعيةأ

انطباق اتفاقية جنيف ْلامية اْلدنيني يف وقت اْلرب عىل اْلرض الفلسطينية 

وعىل اجلوالن السوري وأن تلتزم بدقة  ، اْلحتلة بام فيها القدس الرشقية

وأن  ، قيد بجميع التزاماهتا بموجب القانون الدويلبأحكام االتفاقية وأن تت
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ا عن مجيع التدابي التي تتسبب يف تغيي طابع اْلرض اْلحتلة  تكف فورا

وتؤكد عىل أن الوقف التام جلميع أنشطة االستيطان  ، وتكوينها الديمغرايف

واْلساءلة عن اْلعامل غي اْلرشوعة  ، اإلْسائيلية أسايس إلنفاذ حل الدولتني

ورضورة تنفيذ  ، التي يرتكبها اْلستوطنون اإلْسائيليون يف اْلرايض اْلحتلة

الذي طالب إْسائيل بوصفها السلطة  1994لسنة  904قرار جملس اْلمن 

القائمة باالحتًلل بمواصلة تنفيذ التدابي التي هتدف ْلنع أعامل العنف غي 

كام شجبت  ، اهتماْلرشوعة التي يرتكبها اْلستوطنون ضد اْلدنيني وممتلك

إقامة اجلدار غي القانوين داخل اْلرض الفلسطينية اْلحتلة بام فيها القدس 

 1949وخروج هذا اجلدار عن حدود خط اهلدنة لعام  ، الرشقية وما حوهلا

بطريقة جتعله يضم الغالبية العظمى من اْلستوطنات اْلقامة يف اْلرايض 

دة وتردياا يف اْلوضاع االجتامعية وجتعله يسبب حمنة إنسانية شدي ، اْلحتلة

ويفتت وحدة اْلرض الفلسطينية. كام  ، واالقتصادية للشعب الفلسطيني

ا عن 74طلبت إَل اْلمني العام أن يقدم إَل اجلمعية العامة يف دورهتا ) ( تقريرا

 تنفيذ هذا القرار. 

  :2018كانون اْلول/ ديسمرب  7قرار اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة يف   -19

بشأن وقف  ، بناء عىل تقرير جلنة اْلسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعامر

اْلامرسات اإلْسائيلية التي َتس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني يف 

 اْلرض الفلسطينية اْلحتلة بام فيها القدس الرشقية. 
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 : 2018كانون اْلول/ ديسمرب  20قرار اجلمعية العامة يف    -20

بام فيها  ، للشعب الفلسطيني يف اْلرض الفلسطينية اْلحتلة السيادة الدائمة

وللسكان العرب يف اجلوالن السوري اْلحتل عىل مواردهم  ، القدس الرشقية

 الطبيعية.

ا  ورضورة التوصل إَل تسوية سلمية عادلة ودائمة عىل كافة اْلسارات استنادا

 425و ، (1973) 338و ، (1967) 242إَل قرارات جملس اْلمن 

( ومبدأ اْلرض مقابل 2016) 2334و ، (2002) 1397و ، (1978)

السًلم ومبادرة السًلم العربية وخريطة الطريق ْلل دائم للرصاع العرب 

اإلْسائييل عىل أساس وجود دولتني عىل النحو الذي أقره جملس اْلمن يف 

( وتطلب إَل إْسائيل بوصفها السلطة القائمة 2008) 1850قراره 

أن تزيح العوائق التي حتول دون تنفيذ اْلشاريع البيئية ذات اْلمهية  باالحتًلل

 وأال تعرقل التنمية الفلسطينية. ، اْلاسمة

كانون اْلول/ ديسمرب  19قرار اجلمعية العامة لألمم اْلتحدة يف   -21

2019: 

 ، تأكيد أن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني يف اْلرض الفلسطينية اْلحتلة

وللسكان العرب يف اجلوالن السوري اْلحتل عىل  ، قدس الرشقيةبام فيها ال

 .52مواردهم الطبيعية. وذلك يف اجللسة العامة رقم 

    *     *   * 
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