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في العقد الثاني قى  حح  احاححلا  واقع القدس واأل
 والعشرينمن القرن الحادي 

 األرض والمقدسات(  –الهوية  –)اإلنسان 

 بين المساومة والمقاومة 
 

 

 

 
 

 م2022أيمول /سبتمبر 02 تاريخ استالم البحث:
 م2022كانون األول /ديسمبر 03 تاريخ القبول لمنشر:

 
 الملخص:
يسلط ىذا البحث الضوء على كاقع القدس كاألقصى ٖتت االحتالؿ ُب العقد الثاٍل من القرف اٟتادم  
ـ(، كيركز على تفاعل اإلنساف الفلسطيٍت مع سلسلة األحداث اٞتارية ُب القدس كاألقصى 2020-2011كالعشرين )

ما بُت مساكمة االحتالؿ كمقاكمة ا١تقدسيُت، كما يظهر البحث أساليب االحتالؿ ُب قمع اإلنساف ا١تقدسي كسحلو 
 كهتديده كهتجَته كنفيو كإبعاده كاعتقالو كٕتهيلو كتعجيزه. 

أ٫تيتها، ٍب بدأت ُب  –موقعها  -تسميتها  -مهيد إضاءة معرفية حوؿ مدينة القدس حيث تناكلت ُب الت
ا بالوقائع ا١تثبتة با١تكاف  ا١تبحث األكؿ باٟتديث عن كاقع اإلنساف ُب القدس كاألقصى ٖتت االحتالؿ، مستشهدن

ليم كثقافة كبنياف، ٍب ٖتدثت ُب كالزماف، ٍب تناكلت ُب ا١تبحث الثاٍل كاقع ا٢توية العربية ُب القدس ٔتا تشمل من تع
ا١تبحث الثالث عن كاقع األرض كا١تقدسات، كُب ا١تبحث الرابع ختمت بإبراز جهود الشيخ رائد صالح، الرائد كا١تلهم 

 للشباب ا١تسلم ُب مواجهة مشاريع التهويد كالتهجَت كالتجهيل.
 رائد صالح. –األرض  –ا٢توية  –القدس كاألقصى  -اإلنساف  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
This study explores the circumstances of Al-Quds City and Al-Aqsa 
Mosque under the Israeli Occupation during the second decade of the 
eleventh century (2011-2020). It also focuses on the Palestinian’s 
interactivity with current incidents in Al-Quds City and Al-Aqsa Mosque 
between the occupation paltering and the Jerusalemites’ resistance. Besides, 
it shows the occupation styles used to suppress, drag, threaten, expel, exile, 
arrest, stultify, and incapacitate Jerusalemites. 

The study introduction involves general background information about 
Al-Quds and its names, location, and importance. The first chapter shows 
the circumstances lived by the Jerusalemites under the Israeli occupation 
proved by evidences. The second chapter seeks the Arabic identity in Al-
Quds through education, culture, and architecture. The third chapter talks 
about the circumstances of land and holy sites. The fourth and last chapter 
explores Al-Shaikh Raed Salah’s inspiring efforts to confront the 
occupation projects of Judaization, displacement, and stultification.  

Key words: Jerusalemite, A-Quds City, Al-Aqsa Mosque, identity, land, 
Raed Salah. 

 

 

  



 العدد العبشر  –جملة التبرخيية الفلضطينية  –مركز التأريخ والتىثيق الفلضطيني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 

 

 المقدمة:

اٟتمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاٟتات،  
كبفضلو تتنزؿ الرٛتات، كبتوفيقو تتحقق ا١تقاصد 
كالغايات، كبإرادتو تتعاظم الفتوحات، كالصالة 
كالسالـ على قائد اجملاىدين، إماـ األنبياء أٚتعُت على 
أرض فلسطُت ليلة اإلسراء كا١تعراج، ٤تمد بن عبد اهلل 

 بو اجملاىدين، كبعد: الصادؽ األمُت، كعلى آلو كصح

إف اٟتديث عن مدينة القدس كأكنافها ٢تو 
أمر شريف؛ ألف شرؼ الكتابة من شرؼ ا١توضوع 
٣تاؿ الدراسة كالبحث فيو، ال سيما أف اهلل تعاىل 

سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىٰل شرفها ُب القرآف الكرَل بقوؿ: 
 اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى ًبعىٍبًدًه لىٍيالن مرنى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً ًإىلى 
إًنَّوي ىيوى السًَّميعي  ۚ  الًَّذم بىارىٍكنىا حىٍولىوي لًنيرًيىوي ًمٍن آيىاتًنىا 

 ( .17/1)سورة اإلسراء   اٍلبىًصَتي 

إهنا مدينة القدس اليت ٖتتضن ا١تسجد 
األقصى ا١تبارؾ، أكىل القبلتُت، كثاٍل ا١تسجدين، 

ؿ، تشريفنا كثالث ا١تساجد اليت تشد إليها الرحا
 كتعظيمنا كمكانةن كقدسيةن. 

كقد جاء ىيكل الدراسة مقسمنا إىل مقدمة  
ك٘تهيد كأربعة مباحث، متبوعة با٠تا٘تة اليت تضمنت 

 النتائج كالتوصيات، ٍب ثبت با١تصادر كا١تراجع. 

ذكرت ُب ا١تقدمة أ٫تية البحث كأىدافو، ٍب  
اٟتد الزماٍل كا١تكاٍل، ٍب ا١تنهج العلمي الذم اتبعتو، 
كقدمت ُب التمهيد إضاءة معرفية حوؿ مدينة القدس 

أ٫تيتها، ٍب بدأت ُب ا١تبحث  –موقعها  -تسميتها  -
األكؿ باٟتديث عن كاقع اإلنساف ُب القدس كاألقصى 

ت ُب ا١تبحث الثاٍل كاقع ٖتت االحتالؿ، ٍب تناكل
ا٢توية العربية ُب القدس، ٍب ٖتدثت ُب ا١تبحث الثالث 
عن كاقع األرض كا١تقدسات، كُب ا١تبحث الرابع 

ختمت بتسليط الضوء على جهود الشيخ رائد صالح 
الرائد كا١تلهم للشباب ا١تسلم ُب مواجهة مشاريع 

 التهويد كالتهجَت كالتجهيل.  

ىذا البحث دليل كبناءن على ذلك فإف  
مرجعي مفيد للباحثُت كا١تهتمُت ُب شؤكف القدس 
كفلسطُت من شخصيات كىيئات كٚتعيات كمراكز 
كاٖتادات تيعٌت ٔتدينة القدس كسكاهنا ا١ترابطُت على 

 بواباهتا كساحاهتا. 

 أىمية البحث:
تكمن أ٫تية البحث ُب أنو يعد موضوعنا  .1

حيوينا مرتبطنا بتأريخ أحداث مفصلية ُب 
القضية الفلسطينية ُب كاقعنا ا١تعاصر، 

 كخاصة ُب بيت ا١تقدس كأكنافو.
يقدـ إضاءة معرفية، كحقائق علمية عن  .2

 القدس كسكاهنا.
يكشف ىذا البحث النقاب عن الواقع  .3

ا١ترير الذم يعيشو اإلنساف الفلسطيٍت ُب 
مدينة القدس، كا١تتمثل ُب التجهيل كالتهجَت 

 مية.كالتهويد كطمس ا١تعامل اإلسال
ا  .4 يعد ىذا البحث دليالن مرجعينا مفيدن

 للمهتمُت كالباحثُت كصانعي القرار.
 

 أىداف البحث:
كصف الواقع اٟتقيقي لإلنساف ا١تقدسي ُب  .1

مدينة القدس احملتلة ُب العقد الثاٍل من 
القرف اٟتادم كالعشرين ما بُت مساكمة 

 االحتالؿ كمقاكمة ا١تقدسيُت.
دسيُت ُب نشر ثقافة تعزيز صمود ا١تق .2

 مواجهة مشاريع التهويد للمدينة ا١تقدسة. 
الكشف عن بعض صور الثبات كاالرتباط  .3

 باألرض ا١تباركة ُب مدينة القدس.
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التعرؼ على إبداع ا١ترابطُت ُب مواجهة  .4
 رائد صالح أ٪توذجنا. -مشاريع االحتالؿ 

 
 الحد الزماني والمكاني:

( سنوات؛ 10اٟتد الزماٍل للبحث: آخر ) 
ـ )العقد الثاٍل من 2020ـ حىت 2011عاـ  أم من

 القرف اٟتادم كالعشرين(.
 اٟتد ا١تكاٍل: مدينة القدس احملتلة.

 
 منهج البحث:

اتبع الباحث ا١تنهج التارٮتي، كتسلسل  
األحداث التارٮتية كتتابعها، كما استخدـ ا١تنهج 
الوصفي الذم يتناسب مع طبيعة البحث للوقوؼ 
على الظواىر السياسية كا١تتغَتات ا١تيدانية، كاألحداث 

 الواقعية على الساحة الفلسطينية ُب مدينة القدس. 

 تمهيد
 س إضاءة معرفية حول مدينة القد

 أىميتها  -موقعها  -تسميتها  
 التسمية:

ٝتيت مدينة القدس بأٝتاء كثَتة، كال شك  
أف كثرة األٝتاء تدؿ على شرؼ ا١تسمى، فمنها: 

؛ كىو أشهر أٝتائو اآلف عند ا٠تاصة كالعامة، الُقْدس
بضم القاؼ، كسكوف الداؿ ا١تهملة، كىو الطهارة 

، كمنها: (1)كالِّبكة، كاألرض ا١تقدسة؛ أم: ا١تطهرة
؛ بفتح ا١تيم، كسكوف القاؼ، كٗتفيف بيت الَمقِدس

الداؿ ككسرىا، أم: البيت ا١تقدس؛ أم ا١تنزه كا١تطهر 
، كقد تغٌت بو الشعراء، (2)الذم يتطهر بو من الذنوب

 حيث قاؿ مركاف:

                                                           
 .255نظر: ا١تصباح ا١تنَت، صي ((1
 .8/295: معجم البلداف لياقوت اٟتموم ينظر ((2

 قل للفرزدؽ كالسفاىة كاٝتها                 
 إف كنت تارؾ ما أمرتك فاجلس 

 كدع الػمػديػنػة أنػػػػهػػػػا مػحػػذكرة                 
كاٟتىٍق ٔتكةى أك ببيًت الػػمػقػػػػػدس  

(3)  
كالقدس تعٍت الِّبكة كالطهارة كا١تنزلة العالية، كمنها: 

يقىدَّس؛ أم: البيت الُمقدَّس
؛ أم: ا١تبارؾ، كالبيت ا١ت

ٍقًدس، كىو ا١تسجد األقصى، كالنسب إليهما 
ى
بيت ا١ت

ًدًسيه ميقىدًَّسيه كمىقٍ 
(4) . 

ىػ( 1143كرحم اهلل الشيخ النابلسي )ت
العامل الرحالة الذم ذكر أف اإلماـ ابن حجر 

قدَّس عند 852العسقالٍل )ت
ي
ىػ( تغٌت بذكر البيت ا١ت

زيارتو، حيث ٘تتع برؤية هبجة ا١تباٍل كاألسوار، كالقالع 
  كاألمصار فقاؿ:
 إىل البيًت ا١تقدَّس قد أتينا                 

 ػػػػنػػػافى ا٠تػػلػػد نزالن من كرَلج 
 قػػػطػػػعػػػنا فػػي ٤تػبػػتو ًعقابنا                 

 كما بعد العقاب سول النعيم 
كقولو عقابنا ُب األكؿ ٚتع عىقىبة، كُب الثاٍل ٔتعٌت 

 .(5)العذاب، كُب الكالـ تورية باللفظ ا١تستطاب
كما نقل اإلماـ مشس الدين ا١تنهاجي 

ىػ( أف شابِّا من أىل 880رٛتو اهلل )تاألسيوطي 
دمشق كاف أسَتنا لدل الصليبيُت، فكتب أبياتنا إىل 

 صالح الدين األيويب، قاؿ فيها:
 يا أيها ا١تػػلػػك الذم               
 لػػػمػعػػػالػم الػصػلػباف نػػػكَّس 

 جاءت إلػيػك ظػالمة                
قدَّس 

ي
 تسعى من البيت ا١ت

 كل ا١تساجد طهرت                 
 كأنا عػػػلػػػى شػػػرفػػي أدنػػس 
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فأخذتو الغىَتة، ككانت األبيات ىي الداعية لو لفتح 
 .(6)بيت ا١تقدس
ٍقًدس هبذا االسم ُب  

ى
كقد عيرؼ بيت ا١ت

معظم أحاديث النيب صلى اهلل عليو كسلم، ككاف 
 يقصدي بو ثالثة معاٍل:

ا١تسجد األقصى ا١تبارؾ تارة، كما ُب  -
حديث الِّباؽ ُب رحلة اإلسراء كا١تعراج، 

: "أتيت بالِّباؽ، كىو دابة،  حيث قاؿ 
ٍقًدس، 

ى
فركبتو فسار يب حىت أتيت بيت ا١ت

فربطت الدابة باٟتلقة، ٍب دخلت فصليت 
فيو ركعتُت ..." كيتضح لنا أف الضمَت ُب 

ٍقًدس، اٞتار كاجملركر )فيو( يعود إىل بي
ى
ت ا١ت

كبالتايل فا١تقصود من بيت ا١تقدس ُب 
اٟتديث ىو ا١تسجد األقصى ا١تبارؾ، كليس 

 ا١تدينة، كليس ا١تنطقة احمليطة هبا.
مدينة القدس: حيث انتشر ىذا القصد  -

لبيت ا١تقدس عند ا١تؤرخُت، ككانوا يقصدكف 
 بو اسم البلدة القدٯتة؛ أم: ا١تدينة كاملة. 

حمليطة با١تدينة ا١تقدسة: ا١تنطقة اٞتغرافية ا -
كىذا القصد بدأ ينتشر ُب كاقعنا ا١تعاصر، 

 كقد استعملو عدد من علمائنا األجالء.
أما االسم )إيلياء( فقد كرد هني عن التسمية بو، حيث 
ركل أبو اٟتسن بن حزاـ، قاؿ: حدثنا أبو زرعة قاؿ: 
ال تٍدعوا ا١تدينةى بيثرب، كال بيتى ا١تقدس بإيلياء، كىو 

 م بالعِّبانية.   اس
 الموقع الجغرافي:

 -تقع مدينة القدس ُب قلب ًفلىسطُت تقريبنا  
موقع القلب من اٞتسم،  - (7)بكسر الفاء، كفتح الالـ

مًتنا( تقريبنا، فيحدىا  750كترتفع عن سطح البحر )
من القبلة مدينة بيت ٟتم ٍب بلد سيدنا إبراىيم عليو 
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ردف كالبحر ا١تيت، السالـ ا٠تليل، كمن الشرؽ هنر األ
كمن الشماؿ الشرقي مدينة أر٭تا، كمن الشماؿ الغريب 

كمن الغرب ٦تا يلي رملة  مدينة راـ اهلل ٍب نابلس،
 فلسطُت، ٍب مدينة غزة ىاشم الشا٥تة.

 األىمية:
تعد مدينة القدس ذات أ٫تية كبَتة عند أتباع  

الديانات السماكية الثالث: اليهود كا١تسيحيُت 
كيف ال ؟ كىي زىرة ا١تدائن، كمدينة   كا١تسلمُت،

الرساالت، كمسرل خاًب األنبياء، تشد إليها الرحاؿ، 
كهتفو إليها القلوب، كترنو ٢تا العيوف، لذلك فهي 
تًتبع ُب قلوب ا١تاليُت من ا١تؤمنُت، ال سيما أهنا القبلة 
األكىل للمسلمُت، كمقصد للحجاج كالزكار من كل 

مدينة عا١تية؛ ألهنا  أ٨تاء العامل، كبذلك أصبحت
اجتمعت فيها الديانات السماكية، فأضحت مهول 

 أفئدة الناس كافة.
ا   كتزداد أ٫تيتها كوهنا تعد مركزنا ٕتارينا، كرافدن

اقتصادينا لسكاهنا كٕتارىا، إضافة إىل أهنا ٘تثل إشعاعنا 
ركحانيِّا للديانات الثالث، كعمقنا تارٮتيِّا عريقنا، 

موقع اٟتكم كالسياسة كاالقتصاد كأضحت أيقونة ٘تثل 
 كالثقافة.

 المبحث األول
واقع اإلنسان في القدس واألقصى تحت 

 االحتالل 
 ( سنوات10آخر )

ال شك أف اإلنساف ٯتثل مرتكزنا رئيسنا لثالثة األثاُب لبناء أم 
دكلة، كلتشييد أم حضارة، فاإلنساف كا٢توية كاألرض ىي 

٬تدر بنا أف نشَت إىل أف مقومات لبناء الدكؿ كاألمم، لذلك 
اإلنساف الفلسطيٍت يعيش ُب مدينة القدس حياة صعبة منذ 

ـ مركرنا باالحتالؿ الصهيوٍل 1917االحتالؿ الِّبيطاٍل عاـ 
ـ لألراضي الفلسطينية عامة، ك١تدينة القدس 1948عاـ 

خاصة، كتتمثل معاناة اإلنساف الفلسطيٍت ُب السنوات العشر 
 ( داخل مدينة القدس.ـ2020 – 2011األخَتة )
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يعيش اإلنساف الفلسطيٍت ُب مدينة القدس حياة 
قاسية، حيث إنو يعاٍل من التهجَت القسرم من ا١تدينة 
ا١تقدسة، كالنفي كاإلبعاد عنها ٖتت ذرائع كاىية، 
كادعاءات باطلة، حيث ارتفعت موجة االعتداءات 
اٞتسدية على السكاف ا١تقدسيُت من ا١تستوطنُت لتصل 

ـ، كاف أبشعها ما 2012( حادثة عاـ 17إىل )
( 40حصل للفىت ٚتاؿ اٞتوالٍل الذم اشًتؾ ٨تو )

فىت يهودم ُب ضربو كالتنكيل بو كسط سوؽ ٕتارم 
 .(8)ـ16/8/2012غرب القدس بتاريخ 

ـ( طيعن أربعة مواطنُت 2013كُب عاـ )
مقدسيُت باآلالت اٟتادة، تفاكتت إصابتهم بُت بالغة 

مواطننا( لالعتداء  23ر من )كطفيفة، كتعرض أكث
 .9اٞتسدم

كما أقدـ ا١تستوطنوف على إحراؽ الفىت ا١تقدسي 
، كتقييد (10)ـ٤2/7/2014تمد أبو خضَت بتاريخ 

حركة اإلنساف الفلسطيٍت ُب مدينة القدس، ككضع 
اٟتواجز كفرض اإلجراءات األمنية اليت تعيق حركة 
ياتو اإلنساف الفلسطيٍت كحريتو ُب التنقل ك٦تارسة ح

 الطبيعية.

ـ أبعدت سلطات االحتالؿ 2017كخالؿ عاـ 
شخصنا( عن ا١تسجد األقصى 170)

، كمل تكتف (11)
بذلك؛ بل عقدت اٟتكومة اجتماعها ُب أنفاؽ اٞتهة 
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ُب إشارة  (12)ـ28/5/2017الغربية لألقصى بتاريخ 
 إىل استفزاز مشاعر ا١تسلمُت، كفرض كاقع جديد.

سلطات االحتالؿ كُب حادثة أخرل، اعتقلت 
الشابُت الشقيقُت ا١تقدسيُت )ثائر كعبد الفتاح 

ـ، كذلك قبل موعد 16/8/2018الفاخورم( بتاريخ 
زفاؼ )ثائر( بيومُت بتهمة أهنما كانا ينوياف إقامة )زفة 

 .(13)للعريس( ٗترج من ا١تسجد األقصى

ـ منعت سلطات 1/8/2018كُب تاريخ  
القائمة السوداء( االحتالؿ ٖتت ذريعة االنضماـ إىل )

الشاب نظاـ أبو رموز من سكاف سلواف بالقدس، 
كاٟتاج خَتم شيمة من سكاف قرية ا١تكر ٔتدينة عكا 

 .(14)من الدخوؿ للمسجد األقصى للصالة

كما يعاٍل ا١تقدسيوف من التهميش كالتمييز 
العنصرم ُب تقدَل ا٠تدمات األساسية من تعليم 

ؿ األماكن كصحة كبنية ٖتتية، كٯتنعوف من دخو 
ا١تقدسة كا١تسجد األقصى ا١تبارؾ ُب معظم األحياف، 
حيث يسمح فقط للفئات العمرية القليلة من كبار 

 السن. 

كمن جهة أخرل، يالحق االحتالؿ النشطاء من 
الفلسطينيُت من الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ الذين 
يناىضوف سياساتو ُب مدينة القدس كضواحيها، كمن 
األدلة على ذلك اعتقاؿ سلطات االحتالؿ لألسَت 
ا١تقدسي احملرر سامر العيساكم ُب شهر يوليو 

 ـ، ٍب اختطاؼ النائب ٤تمد طوطح، ككزير2012
القدس السابق خالد أبو عرفة عن طريق اقتحاـ خيمة 
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االعتصاـ داخل الصليب األٛتر بتاريخ 
 .(15)ـ23/1/2012

كما أصدرت سلطات االحتالؿ قرارات بتاريخ 
ـ ْتق حراس األقصى كموظفيو كركاده 8/3/2017

ٔتن ُب ذلك رئيس ٞتنة اإلعمار ُب األقصى ا١تهندس 
البيوت ، كأقدمت على ىدـ (16)بساـ اٟتالؽ

للفلسطينيُت، كفرض غرامات عالية، كضرائب باىظة؛ 
ألجل تعجيزىم عن دفعها، ليتحقق ىدفهم األساس 
من طرد ا١تقدسيُت من أرضهم، كىدـ بيوهتم، 
كمصادرة ٦تتلكاهتم، كإحالؿ ا١تستوطنُت مكاهنم، 

 ك٘تكينهم من مقدرات الفلسطينيُت. 

كما منعت سلطات االحتالؿ موظفي دائرة 
ؼ اإلسالمية من دخوؿ ا١تسجد األقصى ُب  األكقا

كثَت من األحياف، كمن ذلك منع الشيخ ناجح 
بكَتات مدير التعليم الشرعي ُب دائرة األكقاؼ من 

ـ، كاعتقاؿ 26/12/2017دخوؿ ا١تسجد بتاريخ 
ـ مع عدد من موظفي 24/8/2017بكَتات بتاريخ 

 .(17)مدرسة ثانوية األقصى الشرعية

إلسالمية ُب القدس أف كقد أفادت األكقاؼ ا
مستوطننا( اقتحموا ا١تسجد األقصى ا١تبارؾ  754)

ـ كاستباحوا حرمتو ّتوالت 17/10/2019بتاريخ 
استفزازية، كبأداء عدد منهم صلوات كشعائر تلمودية، 
فضالن عن شركحات استمعوا ٢تا حوؿ أسطورة ا٢تيكل 
، كجرت االقتحامات من باب ا١تغاربة )الذم  ا١تزعـو

االحتالؿ ٔتفتاحو منذ احتالؿ األقصى عاـ ٭تتفظ 
(، كْتراسة مشددة كمعززة من عناصر 1967
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الوحدات ا٠تاصة من الشرطة كحرس حدكد االحتالؿ، 
كتزامنت االقتحامات مع اليـو الرابع لعيد العيرش 

، كعيد العرش أك عيد ا١تظلة يبدأ ُب (18)اليهودم
ا٠تامس عشر من شهر تشرم حسب التقوَل العِّبم، 
كيستمر ٙتانية أيامػ كىو إحساء لذكرل خيمة السعف 
اليت آكت اليهود ُب العراء أثناء خركجهم من مصر 

 ْتسب ا١تعتقد التوراٌب.

كيتعمد االحتالؿ التضييق على الفلسطينيُت ُب 
القدس، كخاصة سكاف البلدة القدٯتة، كمنعهم من 
البناء ُب أحيائهم، كعدـ إعطائهم الرخص الالزمة 

% من الرخص ا١تقدمة ُب 2فال يوافق إال على  للبناء،
مدينة القدس بكاملها، كىذه الرخص تتطلب 

( 70إجراءات معقدة، كتكاليف باىظة تصل إىل )
، كإلزاـ ا١تقدسيُت بدفع تلك (19)ألف دكالر أمريكي

الضرائب اليت ال تتناسب مع مستول ا٠تدمات اليت 
بتطوير توفرىا ٢تم السلطات القائمة، كما أهنا تقـو 

األحياء اليهودية على حساب تطوير األحياء العربية ُب 
 .(20)ا١تدينة

% من سكاف 40فا١تقدسيوف اليـو ٯتثلوف 
% سنوينا، 1القدس، كىم ُب تزايد مستمر بنسبة 

كىذه النسبة مؤىلة ألف تصبح خالؿ العقد ا١تقبل 
% من ٣تموع ما يسمى )القدس ا١توحدة(، كعليو 50

                                                           
http://www.alquds-: ا١توقع اإللكًتكٍل: ينظر (18(

online.org.  ـ.5/12/2019بتاريخ 
: ا١توقع اإللكًتكٍل ينظر ((19

https://ar.islamway.net/article/.  بتاريخ
 ـ.5/12/2019

السياسة الصهيونية ٕتاه القدس، عدناف أبو عامر، : ينظر ((20
 .26ص

http://www.alquds-online.org/index.php?s=1&id=32676
http://www.alquds-online.org/index.php?s=1&id=32676
http://www.alquds-online.org/index.php?s=1&id=32676
https://ar.islamway.net/article/
https://ar.islamway.net/article/
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أمرنا كاردنا، كخيار التهجَت فإف خيار ضمهم ليس 
 .(21)اٞتماعي ىو إعالف للحرب ُب ا١تنطقة

، وأمام ىذا الواقع لم يستسلم المقدسيون 
كمل يهادنوا كمل يفرطوا بإرث اآلباء كاألجداد؛ بل طوركا 
من أساليب مواجهة االحتالؿ ُب مدينة القدس، 
حيث ازدادت ا٢تبات الشعبية، كالعمليات الفدائية 
الفردية )الدىس كالطعن كإطالؽ النار( ُب عدد من 
األماكن، كقرية الشيخ جراح، كقرية )باب الكرامة( ُب 

، كقرية )صمود 18/1/2013بيت إكسا بتاريخ 
الزيتوف( اليت أقامها أىايل ٥تيم شيعفاط بتاريخ 

 .(22)ـ22/1/2013

كما تفجرت انتفاضة القدس ُب أكتوبر  
 –ـ، نتج عنها قرار ْتظر اٟتركة اإلسالمية 2015

اٞتناح الشمايل بقيادة الشيخ رائد صالح بذريعة 
، كتعد ىذه االنتفاضة (23)التحريض ضد االحتالؿ

ارة األكىل اليت انطلقت بعد عملية الشهيد مهند الشر 
اٟتليب ُب البلدة القدٯتة ُب القدس بتاريخ 

 .(24)ـ3/10/2015

 المبحث الثاني
واقع الهوية العربية في القدس واألقصى 

 تحت االحتالل 
 ( سنوات10آخر )

 الهوية العربية:
                                                           

: القدس كا١تسجد األقصى ُب فكر ا١تسلم، عماد ينظر ((21
 .28الدين عشماكم، ص

ـ، 2014: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((22
 .15ص
ـ، 2015: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((23
 .13ص
 .29السابق، صا١ترجع : ينظر ((24

تعددت تعريفات ا٢توية عند العلماء، كلكن  
الذاتية  –من كجهة نظرم  – ا٢توية العربية تعٌت

كا٠تصوصية اليت تشكل شخصية اإلنساف العريب أك 
اجملتمع العريب، كتشمل القيم كا١تبادئ ا١تستمدة من 
عقيدتنا كلغتنا كثقافتنا كتارٮتنا كحضارتنا، أك ىي مرآة 
الذات للفرد كاٞتماعة ٔتا ٭تمل من مواصفات مرتبطة 

 بًتاثنا كأخالقنا كانتمائنا للعركبة.

لذلك فإف الصراع القائم حالينا على ا٢توية 
مشركع  مشروعين: األول:ُب القدس يتمثل بُت 

االحتالؿ الذم يسعى بكل قدراتو إللغاء ا٢توية العربية 
ا١تقدسية التارٮتية، كعز٢تا عن ماضيها كحاضرىا، 

ىو ا١تشركع العريب الفلسطيٍت الذم  والمشروع الثاني:
لتثبيت ىوية القدس العربية  يناضل بإمكاناتو ا١تتواضعة

 كاإلسالمية كربطها ٔتاضيها كحاضرىا.

كقد ازدادت اعتداءات االحتالؿ الصهيوٍل 
( ُب 2020 – 2011ُب السنوات العشر األخَتة )

مدينة القدس فيما يتعلق با٢توية العربية الفلسطينية، 
حيث إف االحتالؿ يتعمد طمس ا٢توية العربية ُب 

ا١تعامل األثرية اليت تثبت أحقية  مدينة القدس، كتغيَت
الشعب الفلسطيٍت ُب ىذه األرض ا١تباركة بكل 
مكوناهتا، كإحالؿ ا١تستوطنُت مكاف الفلسطينيُت، 
كعرقلة النمو العمراٍل كالسكاٍل الطبيعي للمقدسيُت، 
كإعاقة ٘تددىم، كالعمل على توفَت بيئة جاذبة 

دة نسبة للمستوطنُت، كتوفَت كل سبل الراحة ٢تم، كزيا
اليهود ُب القدس، كعزؿ القدس عن ا١تدف الفلسطينية 
األخرل، كضرب مقومات الشعب الفلسطيٍت، 

 كتفكيك التواصل اٞتغراُب بُت أحياء القدس.

كما يركز االحتالؿ ُب السنوات األخَتة  
على اقتالع ا١تقدسيُت من مدينة القدس، كذلك من 
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بية خالؿ ىدـ مناز٢تم؛ كذلك لطمس ا٢توية العر 
الفلسطينية، حيث إف عدد ا١تباٍل ا١تهددة با٢تدـ تصل 

ألف مبٌت( ْتجة عدـ الًتخيص، كقد ىدـ  20إىل )
االحتالؿ فعلينا ُب العشر سنوات األخَتة ما يقارب 

 مبٌت(.  950من )

كقد بلغ عدد ا١تنشآت ا١تهدمة عاـ  
(،  87منشأة(، تشمل ) 214ـ حوايل )2014 منزالن

 .(25)ا١تتاجر كحظائر ا١تواشيكالباقي يتوزع على 

بيتنا  116كما ىدمت قوات االحتالؿ ) 
بيتنا(،  39بناية سكنية(، ك) 12كمنشأة(، منها: )

حظَتة( للمواشي  16منشأة ٕتارية(، ك) 19ك)
مواطننا(  27كغَتىا، كمن بُت عمليات ا٢تدـ إجبار )

 صاحب بيت أك منشأة أف يهدـ بيتو أك منشأتو بيده؛

ا هبدؼ قهر الفل سطينيُت كإذال٢تم، ككسر إرادهتم ٘تهيدن
، كمنهم ا١تواطن ٤تمد األطرش (26)لتهجَتىم كطردىم

الذم بدأ هبدـ أجزاء من بنايتو السكنية ُب منطقة 
كادم اٟتمص ببلدة صور باىر جنوب شرؽ القدس 

ـ بضغط من بلدية 15/10/2019احملتلة بتاريخ 
ا١تقاـ  القدس العِّبية، ْتجة قرهبا من الشارع األمٍت

 .(27)على أراضي األىايل ُب البلدة

كما أقدمت قوات االحتالؿ على تفجَت  
منزؿ الشهيد غساف أبو ٚتل ُب جبل ا١تكِّب جنوب 

ـ، كأقدمت أيضنا على 7/10/2015القدس بتاريخ 
تفجَت منزؿ الشهيد إبراىيم العكارم ُب ٥تيم شعفاط 

ـ، هبدؼ إرساؿ 2/12/2015مشاؿ القدس بتاريخ 

                                                           
 .9ـ، ص2014: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((25
ـ، 2017: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((26
 .15ص

http://www.alquds-: ا١توقع اإللكًتكٍل: ينظر (27(
online.org.  ـ.5/12/2019بتاريخ 

التحذير كا٠توؼ ألسر الشهداء للحيلولة دكف رسائل 
 .(28)تصعيد األكضاع بتنفيذ عمليات مشاهبة

كما يستهدؼ االحتالؿ قطاع التعليم ُب 
القدس، كيعمل على إدخاؿ ا١تناىج احملرفة ُب مدارس 
القدس؛ هبدؼ ضرب مقومات التعليم كالبناء ا١تتكامل 

 لإلنساف الفلسطيٍت ُب القدس.

ىل مواصلة استخداـ كيسعى االحتالؿ إ
أساليبو ُب طمس ا٢توية العربية، كضرب الثقافة الوطنية 

 ُب مدينة القدس من خالؿ أربعة ٤تاكر:

 المحور األول: تهويد التعليم في المدينة المقدسة
٘تارس دكلة االحتالؿ أساليبها ُب هتويد  

التعليم ُب مدينة القدس، كيتمثل ذلك بإلغاء مناىج 
التعليم العربية ُب ا١تدارس اٟتكومية ٔتراحلها الثالث، 
كتطبيق منهاج التعليم اإلسرائيلي، كاالستيالء على 
متحف اآلثار الفلسطيٍت، كحظر تداكؿ اآلالؼ من 

لعربية كاإلسالمية، كمراقبة الكتب الثقافية كالعلمية ا
دكر النشر كالصحافة مراقبةن صارمة، كتعمل على 
استبعاد كل ما ينتمي إىل الركح القومية العربية، كلعل 
اإلجراءات التهويدية على صعيد التعليم كالقضاء 
النظامي كاإلسالمي ُب القدس كانت من أسرع 

 . (29)اإلجراءات التنفيذية
ؿ مدرسة حيث أغلقت سلطات االحتال 

النخبة األساسية ُب قرية صور باىر طيلة عاـ 
ـ، ْتجة تدريس مواد ٖترض على االحتالؿ، 2017

كتتفق مع فلسفة حركة ٛتاس، كما اقتحمت قوات 
االحتالؿ مدرسة زىوة القدس ُب حي حنينا، كاعتقلت 
مديرة ا١تدرسة كثالث معلمات، كمنعت إدخاؿ 

                                                           
ـ، 2015: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((28
 .36ص
 .98: هتويد القدس، أنور زيناٌب، صينظر ((29

http://www.alquds-online.org/index.php?s=1&id=32673
http://www.alquds-online.org/index.php?s=1&id=32673
http://www.alquds-online.org/index.php?s=1&id=32673
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ل ا١تسجد الكتب إىل مدارس األقصى الشرعية داخ
 . (30)األقصى بذريعة كجود العلم الفلسطيٍت عليها

كما اقتحمت مدرسة األيتاـ الواقعة ُب  
طريق الواد ا١تفضي إىل ا١تسجد األقصى ُب البلدة 

ـ، كٖتديدنا 2017القدٯتة أكثر من اقتحاـ خالؿ عاـ 
 .(31)ـ24/8/2017ـ ك7/2/2017بتاريخ 

ىو حصيلة إن الواقع التعليمي في القدس 
تعدد أنظمة التعليم ا١تطبقة ُب ا١تدينة، ُب ظل غياب 
مرجعية كطنية تربوية فلسطينية تشرؼ على ىذا التعدد 

 .(32)ُب أنظمة التعليم
فهناؾ سلطة اإلشراؼ اإلسرائيلية الرٝتية  

ا١تتمثلة بوزارة ا١تعارؼ كالبلدية، كىناؾ سلطة إشراؼ 
 27)دائرة األكقاؼ اإلسالمية العامة اليت تشرؼ على 

مدرسة(، باإلضافة إىل مدرستُت شرعيتُت للبنُت 
كالبنات، كىناؾ سلطة ا١تدارس ا٠تاصة كاألىلية 
كالطائفية، كسلطة ككالة الغوث الدكلية )األكنركا(، ىذا 
التعدد دكف كجود مرجعية كاحدة، كمظلة تربوية 
فلسطينية كطنية جامعة، أدل إىل ظهور سلبيات 

 ، منها:خطَتة ُب العملية التعليمية
 ازدحاـ الصفوؼ با١تدارس العربية. -
 ا٩تفاض نوعية التعليم نتيجة لذلك. -
 تفشي ظاىرة التسرب كانتشارىا. -
 عدـ تطبيق قانوف التعليم اإللزامي. -
 اتساع الفجوة بُت التعليم كسوؽ العمل. -

كل ذلك أدل إىل ظهور جيل يعاٍل من األمية 
 .(33)كاٞتهل، ك٤تدكدية الثقافة كاالنتماء

                                                           
ـ، 2017: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((30
 .16ص
 .104السابق، صا١ترجع : ينظر ((31
: ا٢تجرة اليهودية الداخلية كانعكاسها على سكاف ينظر ((32

 .92مدينة القدس، ص
 . 103: هتويد القدس، صينظر ((33

 ور الثاني: جدار الفصل العنصريالمح
أدل جدار الفصل العنصرم إىل عزؿ سكاف 
مدينة القدس شرقيها كغربيها عن ٤تيطهم كعن أبناء 
شعبهم، كيظهر كاقع التفاؼ اٞتدار حوؿ األحياء 
السكنية ا١تقدسية، كتعمُّد االحتالؿ إخراج أحياء 
عربية، كإدخاؿ أحياء يهودية ضمن اٟتدكد اليت يرٝتها 

، كأٝتتو (34)اٞتدار يؤكدي األىداؼ الدٯتغرافية لتشييده
حكومة االحتالؿ حاضن القدس، كىو ٭تـر أىايل 
القدس من الوصوؿ إىل ا١ترافق اٟتيوية الصحية 

، كيهدؼ ىذا (35)كاالجتماعية كالتعليمية داخل ا١تدينة
اٞتدار إىل السيطرة على حركة الفلسطينيُت من كإىل 

 ٪توىا ٔتا ٮتدـ مستقبل القدس، ككذلك التحكم ُب
اليهود، كدفع غالبية الفلسطينيُت ٨تو الشرؽ لإلخالؿ 

 .(36)بالدٯتوغرافية العربية لصاّب االحتالؿ

كقد ازداد البناء االستيطاٍل ُب الشطر 
% خالؿ 43الشرقي للقدس احملتلة بنسبة ال تقل عن

السنوات العشر األخَتة، كٮتطط االحتالؿ لتغيَت كجو 
قدسة، كطمس كاجهتها العربية كاإلسالمية ا١تدينة ا١ت

ا١تدينة  –من خالؿ مشركعو ا١تزعـو )كجو القدس 
اٟتديثة( الذم يهدؼ إىل بناء أبراج كأسواؽ كمرافق 
ضخمة ُب ا١تدخل الرئيس للقدس من اٞتهة 

 . (37)الغربية
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لقد ابتلع االستيطاف اٞتغراُب كالدٯتوغراُب 
االحتالؿ  القدس كأحاط هبا من كل جانب، كأكشك

 أف يطبق التقسيم الزماٍل كا١تكاٍل للمسجد األقصى.

األمر الذم أدل إىل تنصل كل األطراؼ 
للقياـ بواجب توفَت ا٠تدمات األساسية للحياة ُب 
تلك ا١تناطق، كلذلك أثر اٞتدار على كل مناحي 
اٟتياة ُب مدينة القدس، ال سيما منظومة التعليم، فقد 

علمُت كالطلبة إىل مدارسهم حاؿ اٞتدار دكف كصوؿ ا١ت
 . (38)كجامعاهتم
كل ذلك هبدؼ صرؼ الطلبة كا١تعلمُت عن  

ا١تدارس العربية؛ لاللتحاؽ با١تدارس التابعة لوزارة 
ا١تعارؼ اإلسرائيلية، كفتح أبواب اٞتامعات اإلسرائيلية 

 للطلبة الفلسطينيُت.

المحور الثالث: طمس آثار القرى العربية في 
 القدس

االحتالؿ أساليب التزييف كالتحريف ٯتارس  
ُب مدينة القدس، كطمس آثار القرل العربية كإزالتها 
من الوجود، كذلك باتباع اٟتفريات ٖتت ا١تقدسات؛ 
٘تهيدنا إلضعاؼ البنية التحتية للمدينة، كقد طالت 

 .(39)االعتداءات األموات ُب ا١تقابر

كما أف ا١تواقع العربية كاإلسالمية مل تسلم  
التهويد ُب مدينة القدس، حيث جرل تغيَت أٝتاء من 

أبواب ا١تسجد األقصى، كأٝتاء الشوارع كاألزقة 
كاٟتارات كاألحياء كالبيوت كالعقارات التارٮتية، ككل 
ذلك ينفذ ضمن خطة منهجية تشرؼ عليها سلطة 

 .    (40)تسمية األماكن
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المحور الرابع: إغالق المؤسسات العربية 
 المقدسية
ا١تؤسسات العربية ُب مدينة القدس  مل تسلم 

من إجراءات االحتالؿ العدكانية، حيث اتبع االحتالؿ 
سياسة اإلغالؽ لتلك ا١تؤسسات، أك منع مزاكلة 
العمل فيها، أك اعتقاؿ القائمُت عليها، كقد أغلقت 

ـ، كمل 2014أكثر من مائة مؤسسة عربية حىت عاـ 
ِّبت ، كما أج(41)تسلم رياض األطفاؿ من اإلغالؽ

مؤسسات أخرل لنقل مكاهنا خارج ا١تدينة؛ بل 
كتعدل ذلك ليصل إىل ىدـ البيوت كا١تؤسسات؛ 
لتفريغ القدس من سكاهنا، كطمس ىويتها العربية، 
حيث أغلقت سلطات االحتالؿ بتاريخ 

ـ، مؤسسة عمارة األقصى اليت ترعى 3/9/2014
ا ُب  برنامج مصاطب العلم، كتؤدم دكرنا مهمِّا كرائدن

 .(42)ا١تسجد األقصى با١ترابطُت رفد

كما صدرت أكامر بإغالؽ مؤسسة بيت  
ـ، كإغالؽ 15/2/2017الشرؽ ُب القدس بتاريخ 

اٟتسابات ا١تصرفية، كمركز يبوس الثقاُب ُب شارع 
 .(43)الزىراء ُب القدس

كقد أعلن )نَت بركات( رئيس بلدية القدس 
ـ عن مشركع ا٠تطة السياحية، كىو 2019ُب يونيو 

ـ الذم 2020من مشركع القدس الكِّبل  جزء
يهدؼ إىل إهناء قضية القدس، كدمج شطرم ا١تدينة، 
كإزالة ا٠تط األخضر الفاصل، كتوسيع ا١تستوطنات، 
كإنشاء مناطق صناعية، كقد صادقت على بنائو ٞتنة 

 التخطيط كالبناء التابعة للبلدية.
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أماـ لكن الصمود الفلسطيني المقدسي  
 السنوات العشر األخَتة يسطر أركع مشاريع التهويد ُب

الصور النضالية باستخداـ كل كسائل ا١تقاكمة ا١تتاحة، 
ـ 2015كال شك أف انتفاضة القدس ُب أكتوبر عاـ 

قد كسرت حاجز ا٠توؼ كالرىبة ُب مواجهة 
ا١تخططات اإلسرائيلية خاصة بعد إعالف الرئيس 

ـ، 6/12/2017األمريكي )دكنالد ترامب( بتاريخ 
عتبار القدس عاصمة إلسرائيل، فيما جرت عن ا

مراسم االحتفاؿ بنقل السفارة األمريكية من )تل 
، كقد (44)ـ14/5/2018أبيب( إىل القدس بتاريخ 

برع ا١تقدسيوف ُب مواجهة سياسات االحتالؿ، ك٘تثل 
 فيما يلي:

 مقاطعة ا١تؤسسات اإلسرائيلية. -
 بناء ا١تؤسسات الوطنية. -
 ية العربية.التمسك با١تناىج التعليم -
مقاكمة جدار الفصل العنصرم، كإحداث  -

 الثغرات فيو.

 المبحث الثالث
واقع األرض والمقدسات في القدس 

 واألقصى تحت االحتالل 
 ( سنوات 10آخر )

اإلنساف بفطرتو يرتبط باألرض اليت كلد فيها، كنشأ 
على تراهبا، فكيف باألرض اليت اجتمع فيها األنبياء، 

كجيبلت بدماء الصحابة األجالء، كزارىا األكلياء، 
كالتابعُت النبالء، كاجملاىدين الكرماء، حىت أضحت 
معلمنا حضاريِّا من معامل اإلسالـ الشا٥تة، كقبلة 

 للحجاج كالزكار كالعمار.
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فاألرض جزء من كينونة اإلنساف الفلسطيٍت  
ا١تتمسك بثوابتو، ا١تتشبث بأرضو؛ كلكن االحتالؿ 

إال أف ينتزع االنتماء كالوالء من  الصهيوٍل البغيض يأىب
صاحب األرض ا١تباركة، كلن يستطيع مهما فعل بإذف 

 اهلل.

ُب كل يـو يتمدد االحتالؿ ٔتشاريعو  
ك٥تططاتو، كيتوسع على حساب األراضي العربية ُب 
مدينة القدس، فيضمها إىل ا١تستوطنات، كينشئ عليها 
أنو البنايات السكنية بال سند قانوٍل شرعي، غَت 

يعتمد على القوة الغامشة، كفرض سياسة األمر الواقع 
 على ا١تدينة، كالتهديد ٔتصادرة األراضي بنوعيو: 

ا١تتمثل باٞتهات اٟتكومية الرٝتية أك  التهديد األول:
من ا١تستوطنُت عن طريق توسيع مساحة ا١تستوطنات 
اجملاكرة البتالع األراضي، كما حدث ُب ا٠تاف األٛتر 

مستوطنة )معاليو أدكميم( كبناء آالؼ  كصوالن إىل
الوحدات السكنية التابعة ٢تذه ا١تستوطنة، حيث رأينا 

ـ أماـ مرأل 4/7/2018بكل كحشية كقسوة بتاريخ 
كمسمع العامل كقائع االعتداءات اٞتسيمة، كسحل 
األىايل كإىانتهم؛ ألهنم رفضوا االنزياح عن منطقتهم، 

يل القسرم، رغم كمل يرضخوا ٟتمالت التهجَت كالًتح
 .(45)التنكيل هبم، كىدـ بيوهتم

ـ( أصدرت قوات 2011كُب أكاخر عاـ ) 
االحتالؿ قرارنا عسكريِّا يقضي بًتحيل عرب اٞتهالُت 
القاطنُت ُب ٕتمعات ا٠تاف األٛتر، كشرؽ العيزرية 
قرب )معاليو أدكميم( كذلك من أجل فتح الطريق 

خطرنا أمنيِّا  للتوسع االستيطاٍل، كبذريعة أهنم يشكلوف
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، كما أصدرت سلطات االحتالؿ (46)على ا١تنطقة
أكامر هبدـ ٚتيع ا١تنشآت ُب ا٠تاف األٛتر ُب مارس 

ـ، ٍب أعلن )أفيغدكر ليِّبماف( أكاخر أغسطس 2017
ـ أف اٟتكومة ستقـو بإخالء ٕتمعات ا٠تاف 2017

 .(47)األٛتر بأكملها خالؿ عدة أشهر

ا١تستوطنُت ٬تدر أف نشَت إىل أف ٕتمع  
مستوطنة( ٖتيط  26اليهود يًتكز ُب مدينة القدس ُب )

با١تدينة من كل جانب، غَت األحياء اليهودية اليت 
 .(48)أقيمت داخلها

يتمثل ُب بيع العقارات كاألراضي ُب  التهديد الثاني:
القدس سواء عن طريق السماسرة ٕتار الوطن، أك عن 

مغرية إلقناع  طريق ا١تستوطنُت الذين يدفعوف أمواالن 
الفلسطينيُت بالبيع أك التنازؿ عن ا١تلكية، أك االستيالء 
على ا١تلكيات التابعة للفلسطينيُت أك نزعها ٔتوجب 

، كقد نشر صاحب مطعم (49)قانوف أمالؾ الغائبُت
النصر ُب مدينة القدس يعقوب إبراىيم بدرية على 

ـ 15/4/2019صفحتو على )فيس بوؾ( بتاريخ 
٤تامُت( كعلى رأسهم احملامي  5فيو أف )منشورنا أكد 

كتسليمو خالء ا١تطعم إله جبار ٤تمد دحلة ٭تاكلوف إ
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مشركع االقتالع كتفاقم  -: قضية ا٠تاف األٛترينظر ((47

 .16األبارتايد، ص
: السياسة الصهيونية ٕتاه مدينة القدس، عدناف أبو ينظر ((48

 .21عامر، ص
كقانوف أمالؾ الغائبُت ىو  .47السابق، صا١ترجع : ينظر ((49

ـ، كيعرؼ بأنو  1950قانوف اعتمد ُب العشرين من آذار سنة 
كل من ىيجر أك نزح أك ترؾ حدكد فلسطُت التارٮتية حىت 

ـ بسبب اٟترب أك أم سبب 1947تشرين الثاٍل من سنة 
آخر، على أنو غائب، كىذا التعريف ٮتوؿ سلطات االحتالؿ 

 حيازة أمالؾ الفلسطينيُت.

كاصفنا األخَت بشهرتو ُب خسارة العديد من ١تالكو، 
 .(50)بيوت ا١تقدسيُت للمستوطنُت

اليت ترتبط باألرض فإف أشرؼ واقع المقدسات أما 
 -مكاف هتوم إليو أفئدة الناس ىو ما قدسو ا٠تالق 

كمدينة القدس حباىا اهلل باحتضاف  -حانو كتعاىل سب
 ا١تقدسات اإلسالمية كا١تسيحية.

ا١تسجد األقصى ا١تبارؾ ٔتا ٭تمل من رمزية 
عا١تية، كقضية مركزية، ٘تثلت ُب كونو قبلة ا١تسلمُت 

منو إىل  األكىل، كانطالؽ رحلة ا١تعراج للنيب 
بعد السماء، كأنو ثاٍل ا١تساجد اليت كضعت ُب األرض 

ا١تسجد اٟتراـ، كأحد ا١تساجد الثالثة اليت تشد إليها 
،  الرحاؿ، ك٢تذا فتحو الفاركؽ عمر بن ا٠تطاب 

 كحرره اجملاىد صالح الدين األيويب.

أما كنيسة القيامة فتمثلت فيها رمزية دينية 
ارتبطت ٔتولد سيدنا ا١تسيح عليو السالـ كاٟتواريُت 

 الذين آمنوا بو كصدقوه.

ا١تقدسات اإلسالمية كا١تسيحية إف كاقع 
على حد سواء ينذر بانفجار كشيك، سيؤثر على 
ا١تنطقة بأسرىا؛ بل كالعامل أٚتع؛ ألف االحتالؿ 
الصهيوٍل ٯتارس االعتداءات ا١تتكررة على ا١تقدسات  
كافة، فيقتحموف الساحات كالبوابات للمسجد 
األقصى، كيغلقوف الطرؽ ا١تؤدية منها كإليها، حيث 

حد أبرز النواب ُب الكنيست )أرييو إلداد( طرح أ
مشركع التقسيم الزماٍل كا١تكاٍل للمسجد األقصى ُب 

 9ـ كيقضي ىذا ا١تشركع بتخصيص )9/8/2012
ساعات( يوميِّا للمسلمُت دكف كجود يهود ُب 

ساعات( لليهود دكف كجود  9ا١تسجد، تقابلها )

                                                           
 .https://m.facebook.com/story: ينظر (50(

 ـ.12/12/2019بتاريخ 

https://m.facebook.com/story
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مسلمُت، مع عيد أسبوعي للمسلمُت ىو اٞتمعة، 
 . (51)و عيد لليهود كحدىم ىو السبتيقابل

ـ( إقرار بناء )بيت 2012كما شهد عاـ )
اٞتوىر( ُب أقصى غرب ساحة الِّباؽ، ككنيس )جوىرة 
إسرائيل( كمركز للزكار مكاف موقف دير األرمن غرب 
البلدة القدٯتة، كمركز )جفعاٌب( كىو أكِّب مركز 
 هتويدم مقابل السور اٞتنويب للبلدة القدٯتة مباشرة،

ـ، ككذلك حفر 22/5/2012كىدـ تلة ا١تغاربة ُب 
موقعنا( من األنفاؽ، كىو جزء من ٥تططات  47)

 . (52)هتويد األقصى

ـ( استمرار مسلسل 2015كقد شهد عاـ )
االعتداء على ا١تقدسات ا١تسيحية ُب القدس، كمن 
ذلك إحراؽ الكنائس، ككنيسة الطابغة أك كنيسة 

لكاثوليكية بتاريخ ا٠تبز كالسمك التابعة للكنيسة ا
مبٌت( ُب الضفة  539ـ، كىدـ )18/6/2015

 .(53)الغربية ٔتا فيها شرؽ القدس

كيواصل االحتالؿ حفر األنفاؽ ٖتت 
، ٘تهيدنا  األقصى ْتجة البحث عن ىيكلهم ا١تزعـو
٢تدـ ا١تسجد األقصى، كىذه اٟتفريات تتضمن قاعات 
كأنفاقنا؛ ٞتذب الزكار كالًتكيج ١تزاعمهم الباطلة، كما 
أهنم يعرقلوف عمل دائرة األكقاؼ اإلسالمية ُب القدس 

انتها؛ لتكوف آيلة لًتميم مباٍل ا١تسجد األقصى كصي
للسقوط، كعرضة للخراب كالتلف، كقد أكد ذلك 
مفيت القدس ٝتاحة الشيخ الدكتور عكرمة صِّبم ُب 

                                                           
 .4ـ، ص2012: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((51
 .5السابق، صا١ترجع : ينظر ((52
ـ، 2015: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((53
 .21-19ص

حوار طويل عن القدس كأكقافها كمستقبل الوقف ُب 
 .(54)ظل االعتداءات اليت ترتكبها دكلة االحتالؿ

كقد أصدرت احملكمة الصهيونية عاـ 
ستوطنُت عند أبواب ـ قرارنا يفيد بأف صالة ا١ت2016

األقصى ال يعد جرٯتة، كىذا يأٌب ُب سياؽ تشجيع 
 ا١تستوطنُت القتحاـ األقصى.

كقد ٖتدث مفيت القدس كالديار الفلسطينية 
ـ عِّب 2017مارس  28الشيخ ٤تمد حسُت بتاريخ 

شاشة التلفزة، فقاؿ: "إف االحتالؿ اإلسرائيلي ٭تاكؿ 
، كٯتنعهم فرض كاقع جديد، ك٭تاكؿ أف يرىب اٟتراس

من أداء مهمتهم ُب حراسة ا١تسجد األقصى ا١تبارؾ، 
كىذا أمر مرفوض، كال تستجيب لو األكقاؼ 
اإلسالمية، كال يستجيب لو حراس ا١تسجد األقصى، 
كال يستجيب لو أم فلسطيٍت؛ ألف االحتالؿ إىل 
، ك٨تن أصحاب اٟتق،  زكاؿ، كالظلم يزكؿ، كاٟتق يدـك

ن نتخلى عن قدسنا كأصحاب القضية العادلة، كل
كأقصانا، كال عن ذرة تراب كاحدة من ا١تسجد 

، كىذا التصريح يؤكد أف (55)األقصى ا١تبارؾ"
الفلسطينيُت عامة، كا١تقدسيُت خاصة ال ٯتكن أف 

 يقبلوا بسياسة األمر الواقع اليت يفرضها االحتالؿ.

كقد مارس االحتالؿ الصهيوٍل هتديده 
١تستوطنُت للمسجد األقصى من خالؿ ٛتاية ا

الصهاينة، كتسهيل ٖتركاهتم، كخاصة ما يسمى )أمناء 
ا٢تيكل( ىذه الفئة اليت تعتدم بشكل متواصل على 
ا١تسجد األقصى، من خالؿ االقتحامات ا١تتكررة؛ 
هبدؼ إٟتاؽ األذل هبذا ا١تعلم اإلسالمي التارٮتي 

                                                           
 .268األكقاؼ على القدس، ص: ينظر ((54
 ينظر: ا١توقع اإللكًتكٍل: ((55

https://www.youtube.com/watch?v=5D
8ZPX9OJxY  ـ12/12/2019بتاريخ 

https://www.youtube.com/watch?v=5D8ZPX9OJxY
https://www.youtube.com/watch?v=5D8ZPX9OJxY
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ا١تقدس لدل ماليُت ا١تسلمُت، كالتهيئة إلقامة ا٢تيكل 
.  ا١تزعـو

ـ 2019د اتبع االحتالؿ ُب العاـ اٟتايل كق
اسًتاتيجية جديدة لالستيالء على القدس، نتيجة 

 ١تعطيات جديدة، ٘تثلت ُب ثالثة أبعاد:

فشل ثورات الربيع العريب،  البعد األول:
كعودة االستبداد ُب أغلب الدكؿ العربية، كسط 

 انقساـ فلسطيٍت حاد جغرافيِّا كإداريِّا كسياسيِّا.

النظرة العربية الرٝتية إلسرائيل  الثاني:البعد 
على أهنا حليف اسًتتيجي، كقد كصل األمر لوصف 
إسرائيل أهنا كجدت لتبقى؛ بل إف بعضها يركج ٟتقوؽ 

 .(56)يهودية ُب فلسطُت

استغالؿ إسرائيل ١تواقف  البعد الثالث:
الرئيس األمريكي )دكنالد ترامب( ا١تنحازة بالكامل إىل 

، كالذم نتج عنو بعض القرارات، ا١تشركع الصهيوٍل
 منها:

نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل  -
 ـ.2017القدس عاـ 

 إهناء عمل األكنركا ُب القدس. -
غلق التفاكض حوؿ القدس من خالؿ ما  -

 يركج لو ٖتت مسمى )صفقة القرف(.

كلذلك تتطلع سلطات االحتالؿ إىل إ٘تاـ ا١تخطط 
باإلعالف عن ـ 2020االسًتاتيجي ْتلوؿ عاـ 

                                                           
راجع تصر٭تات كزراء ا٠تارجية العرب لدكؿ )البحرين  ((56

ؤ٘تر كارسو األخَت، كللمزيد كالسعودية كسلطنة عماف( ُب م
 www.shorouknews.comا١توقع اإللكًتكٍل:  ينظر

. 

تدشُت )القدس الكِّبل( عاصمة للشعب اليهودم ُب 
 .(57)العامل

 

 

لكن المرابطين والمرابطات في المسجد األقصى 
يتصدكف لكل تلك احملاكالت اليت تسعى لتدنيسو 
كاقتحامو من عصابات ا١تستوطنُت، كاٞتماعات 
ا١تتطرفة، كلذا عمد االحتالؿ إىل حظر ما أٝتاه 

ـ، 8/9/2015ا١ترابطُت كا١ترابطات( ُب )تنظيم 
كمعهم حلقات العلم اليت كانت تيعقد ُب مصاطب 
األقصى كباحاتو، كبعد شهرين تقريبنا كبالتحديد ُب 

ـ أعلن ٣تلس الوزراء األمٍت برئاسة 2015نوفمِّب  17
رئيس اٟتكومة الصهيونية )نتنياىو( أف اٞتناح الشمايل 

رائد صالح تنظيمه غَت للحركة اإلسالمية بقيادة الشيخ 
مؤسسة( تابعة للحركة اإلسالمية  17مشركع، كحظر )

ـ، كسلمت بالغات 1948ُب األراضي احملتلة عاـ 
استدعاء لعدد من قادة اٟتركة من بينهم الشيخ رائد 

 .(58)صالح كنائبو الشيخ كماؿ ا٠تطيب

ىذه اإلجراءات القمعية ٝتحت لالحتالؿ  
عنا على فًتتُت بشكل شبو بتثبيت االقتحامات أمرنا كاق

يومي: األكىل صباحية، كالثانية: بعد الظهر، كقد 
ـ عن 2016% عاـ 28ارتفعت نسبة االقتحامات 

ـ بعد تطبيق تلك القرارات اجملحفة ْتق 2015عاـ 
ا١ترابطُت من أبناء اٟتركة اإلسالمية كقادهتا حسب ما 

 نشره موقع طريق اإلسالـ على اإلنًتنت. 

                                                           
 .12: القدس كا١تسجد األقصى ُب فكر ا١تسلم، صينظر ((57
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ىذه االقتحامات اإلبعاد عن كيًتتب على  
القدس كاألقصى قسريِّا، كا١تنع من الصالة، كفرض 
الغرامات ا١تالية، كالسجن كما يتبع ذلك من عنف 
جسدم كنفسي، كقد شكلت ا٢تبة الشعبية عاـ 

ـ عند باب األسباط كبعد القرار األمريكي 2017
باالعًتاؼ بالقدس عاصمة لالحتالؿ ٤تطةن مهمة من 

ع كا١تواجهة كإشعاؿ جذكة االنتفاضة ُب ٤تطات الصرا 
، ٦تا أدل إىل تراجع االحتالؿ عن سياسة (59)القدس

تركيب البوابات اإللكًتكنية كاٞتسور اٟتديدية اليت 
ـ، كبقي 27/7/2017ٛتلت كامَتات ا١تراقبة بتاريخ 

بفضل  -يومنا( حىت خضع االحتالؿ  14االعتصاـ )
حتالؿ عن كتراجع اال –ثبات ا١تقدسيُت كصمودىم 
 .(60)ٚتيع اإلجراءات اليت فرضها

من جهة أخرل، نقل ا١تركز الفلسطيٍت 
لإلعالـ أف اٟتركة اإلسالمية ُب بيت ا١تقدس دعت 

إىل مزيد  48ا١تواطنُت الفلسطينيُت ُب القدس كأراضي 
من اٟتشد كالثبات ُب ا١تسجد األقصى ا١تبارؾ بدءنا 

حىت ـ ك 2019سبتمِّب  29من يـو األحد ا١توافق 
انتهاء موسم األعياد اليهودية ا١تزعومة؛ ألف األعياد 
اليهودية تعتِّب مواسم لزيادة االقتحامات كاالعتداءات 
على ا١تصلُت ُب األقصى كحراسو كموظفيو، كأبرزىا 

 عيد الفصح اليهودم كذكرل خراب ا٢تيكل.

كأكدت اٟتركة اإلسالمية أف ا٢تدؼ من  
ىو تفويت الفرصة الدعوة للرباط ُب ا١تسجد األقصى 
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أماـ االحتالؿ ١تخططو ُب تثبيت كاقع جديد، 
 .(61)كادعاءات مزعومة ُب ا١تسجد

 المبحث الرابع
واقع القدس تحت االحتالل بين مساومة 

 االحتالل ومقاومة الفلسطينيين
 رائد المواجهة لمشاريع التهويد 

 الشيخ رائد صالح أنموذًجا
ال شك أف الشعب الفلسطيٍت بكل مكوناتو كتوجهاتو 

يرفض االحتالؿ لفلسطُت  -على اختالفها  -الفكرية 
كللقدس على كجو ا٠تصوص، كال أدؿ على ذلك من 
ا٢تبات الشعبية، كالثورات اٞتماىَتية، كاالنتفاضات 
اليت فجرهتا الثورة الفلسطينية على مدار العقود 

شعبية ضد االحتالؿ تكوف ا١تاضية، إال أف الثورات ال
٢تا قيادة موجرهة، كقد مثَّل الشيخ رائد صالح أيقونة 

 48الصمود كالثبات للفلسطينيُت داخل أراضي 
كالقدس، فوقف سدِّا منيعنا أماـ مشاريع التهويد 
الصهيونية، كعِّبَّ ٔتواقفو اٟتازمة عن الركح الوطنية 
وقو للفلسطيٍت كا١تقدسي الذم مل يفرط بأمٍّ من حق

 كثوابتو كمقدساتو. 

٬تدر بنا أف نشَت إىل اٞتهود ا١تباركة اليت 
يبذ٢تا الشيخ رائد صالح الذم اكتسب من اٝتو 
نصيبنا كافرنا من الريادة كالصالح، كأضحى شخصية 
عا١تية ملهمة للشباب ا١تسلم ُب كل العامل تصدح 
باٟتق، كتناىض الظلم كاالحتالؿ الصهيوٍل ألرض 

للقدس خاصة، كتواجو مشاريع فلسطُت عامة، ك 
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التهويد كالنفي كاإلبعاد كطمس ا١تعامل اإلسالمية 
 للمدينة ا١تقدسة.

كسنتعرؼ ُب ىذا ا١تبحث عن ىذه  
الشخصية الفذة، كعن دكرىا ُب مواجهة مشاريع 
 االحتالؿ ضد الفلسطينيُت عامة، كا١تقدسيُت خاصة.

 من ىو الشيخ رائد صالح ؟

عامنا(  61جنة )ىو الشيخ رائد صالح ٤تا 
ـ ُب مدينة أـ الفحم، الواقعة 1958من مواليد عاـ 

مشاؿ فلسطُت احملتلة، تتلمذ ُب مدارس ا١تدينة حىت 
حصل على درجة البكالوريوس ُب الشريعة اإلسالمية 

 . (62)ُب جامعة ا٠تليل اإلسالمية ُب فلسطُت

كقد كاف الشيخ رائد من مؤسسي اٟتركة  
احملتلة ُب بداية السبعينيات، اإلسالمية داخل األراضي 

كشارؾ ُب انتخابات بلدية أـ الفحم، كفاز برئاستها 
ثالث مرات، ٍب حدث االنشقاؽ بسبب قرار بعض 
قادة اٟتركة، كمنهم: الشيخ عبد اهلل ٪تر دركيش رئيس 
اٟتركة الذم كافق على خوض انتخابات الكنيست 

ـ، األمر الذم رفضو الشيخ رائد صالح، 1996عاـ 
رر أف يستقل مع زمالئو، حىت انتخب رئيسنا للحركة فق

ـ، كقد تدخلت أطراؼ كثَتة 1996اإلسالمية عاـ 
لرأب الصدع بُت ا١تعسكرين الشمايل كاٞتنويب، منها: 
٤تاكلة من الشيخ عكرمة صِّبم، ك٤تاكلة من الشيخ 
٤تمد فؤاد أبو زيد، ك٤تاكلة من الشيخ حامد 

لك مناصب ، كقد شغل إىل جانب ذ(63)البيتاكم
 عدة، منها: 

 رئيس بلدية أـ الفحم. -
                                                           

: الشيخ رائد صالح حارس األقصى، شعباف عبد ينظر ((62
 .6الرٛتن، ص

 .78: حوارات مع الشيخ رائد صالح، صينظر ((63

 رئيس مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية. -
رئيس مؤسسة األقصى إلعمار ا١تقدسات  -

 اإلسالمية. 

اشتهر بلقب شيخ األقصى، كحارس األقصى؛ ألنو 
يقود عمليات إعمار ا١تسجد كمؤسساتو، كىو الذم 
يقود معركة التصدم لالعتداءات الصهيونية على 

األقصى، كىو صاحب ٛتالت النفَت، ا١تسجد 
كمسَتات البيارؽ اليت تتحرؾ للمرابطة داخل األقصى 
ٟتراستو كٛتايتو من األكغاد، كىو الذم يصدح باٟتق 
ليفضح ٥تططات االحتالؿ اليت هتدؼ للنيل من 

 ا١تقدسات اإلسالمية ُب مدينة القدس.

 الرائد المبادر الملهم بأفعالو وأقوالو:

س كإبل مائة، ال تكاد ٕتد فيها حقنا فإف النا 
راحلة، كقد كاف الشيخ رائد صالح راحلةن مبادرنا 
ا ُب أفعالو كأقوالو، حيث أطلق ٚتلة من  ملهمنا رائدن

 :(64)ا١تشاريع الريادية، منها

 -           مشركع اجملتمع العصامي. -
مشركع إعمار كإحياء ا١تسجد األقصى 

 ا١تبارؾ.
 مشركع صندكؽ األلف ا٠تَتم. -
 مشركع إحياء الوقف اإلسالمي. -
 مشركع إحياء الوصية. -
 مؤسسة مسلمات من أجل األقصى. -
 ؤسسة سند لألمومة كالطفولة.م -
 ٚتعية اقرأ للطالبات اٞتامعيات. -
 ٚتعية حراء لتحفيظ القرآف. -
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كل ىذه ا١تشاريع تعزز ارتباط ا١تواطن الفلسطيٍت 
بأرضو كمقدساتو، كتكشف زيف االحتالؿ كمشاريعو 
التهويدية ضد اإلنساف الفلسطيٍت كىويتو كأرضو 

، كما أف للشيخ رائد صالح دكرنا بارزنا ُب كمقدساتو
ترميم ا١تصلى ا١تركاٍل، كإعادتو فتحو، كلو إسهاـ أيضنا 
ُب إحياء القدس العربية، كإنعاش أسواقها التجارية 
بتسيَت مسَتة البيارؽ بعد أف تسبب اٞتدار ٓتنق 

 ٤تيطها العريب.  ا١تدينة كعز٢تا عن

 كفاح مؤسسة األقصى:

اىتم الشيخ رائد صالح كإخوانو بقضية  
ا١تقدسات اإلسالمية، من خالؿ مؤسسة )األقصى 
إلعمار ا١تقدسات اإلسالمية(، فوقف با١ترصاد لكل 
٤تاكالت التهويد كا٢تدـ كطمس معا١تها اإلسالمية، 
كاستطاع أف يفشل ٥تططات االحتالؿ الساعية إلفراغ 

قصى من عمَّاره كحراسو كركاده، فجلب عشرات األ
اآلالؼ من ا١تسلمُت من عرب الداخل للصالة 

 كالرباط فيو عِّب مشركع مسَتة البيارؽ.

كما أسهم ُب إنشاء مشركع صندكؽ طفل  
ألف طفل(،  16األقصى الذم يهتم برعاية ٨تو )

كتنظيم ا١تسابقة العا١تية )بيت ا١تقدس ُب خطر( سنويِّا، 
عية )اقرأ( اليت ترعى شؤكف الطالب كأسس ٚت

اٞتامعيُت، كٚتعية )سند( اليت ترعى شؤكف األمومة 
كالطفولة، كمؤسسة )مسلمات من أجل األقصى( اليت 
ترعى دكر ا١ترأة ا١تسلمة ٕتاه ا١تسجد األقصى ا١تبارؾ، 
كمؤسسة )حراء( اليت هتتم برعاية األجياؿ هبدؼ 

 . (65)حفظ القرآف الكرَل

 رائد صالح: مواقف الشيخ
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يتبٌت الشيخ القائد رائد صالح موقفنا رافضنا  
لسياسات التفاكض من االحتالؿ، كما يقف با١ترصاد 
لكل ٤تاكالت االعتداء على األقصى كاألراضي 
ا١تقدسة، حيث رفض اتفاقية أكسلو، كعدَّىا ضربة 
ثقيلة للقدس كا١تسجد األقصى، كدفع ضريبة مواقفو 

اإلقامة اٞتِّبية، كمنعو من  الوطنية من السجن، كفرض
مغادرة بيتو كمدينتو؛ بل كمنعو من السفر، حىت كصل 

 .(66)ـ2000األمر إىل ٤تاكلة اغتيالو سنة 

مايو  31كقد شارؾ الشيخ رائد صالح ُب 
ـ ُب أسطوؿ اٟترية ا٢تادؼ لفك اٟتصار عن 2010

قطاع غزة، حيث تعرض األسطوؿ لعملية قرصنة ْترية 
 .(67)من السفن اٟتربية اإلسرائيلية ُب ا١تياه الدكلية

انِّبل مدافعنا عن ا١تدينة ا١تقدسة بكل  
 ، مكوناهتا، من بيوت كدكاكُت ك٤تاؿ كعقارات كأراضو
حيث قاؿ: "ىناؾ خطر يتهدد القدس كا١تسجد 
األقصى ا١تبارؾ، نعم، ىناؾ خطر يتهدد أرض القدس 
كعقاراهتا كأكقافها كمقدساهتا، كيتهدد القدس القدٯتة 
بشكل خاص، كيتهدد ا١تسجد األقصى بشكل 
أخص، كأبسط ما يقاؿ ُب ىذه اٟتاؿ اٟتالكة أف 

 .(68)القدس ُب خطر، كاألقصى ُب خطر"

ـ ناؿ الشيخ رائد 2013يناير  28كُب 
صالح جائزة ا١تلك فيصل العا١تية ٠تدمة اإلسالـ، ١تا 
قدمو من خدمة ألبناء كطنو ا١تسلمُت كٛتاية 
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، كعلى رأسها ا١تسجد مقدساهتم ُب فلسطُت
 .(69)األقصى

كأخذ يندد باٞتمعيات اليت كصفها 
بالسرطانية، اليت تضم السماسرة الشواذ، الذين 
يواصلوف سلب عقارات القدس كبيوهتا كدكاكينها 
كأرضها كحاراهتا كشوارعها كأزقتها، من خالؿ استدراج 
أصحاهبا كإغرائهم بالتنازؿ عنها مقابل حفنة من 

 الدكالرات.

قد كجَّو الشيخ رائد صالح من سجنو ُب ك 
راموف ُب صحراء النقب رسالة خطية إىل ٚتاىَت 
الداخل الفلسطيٍت كاألمة العربية كاإلسالمية بتاريخ 

ـ أٌكد فيها التمسك با١تسجد األقصى  2/11/2016
كحق أبدم كثابت لن يزكؿ حىٌت قياـ الساعة، كدعا 
ف إىل الوحدة الوطنية، كنبذ كل مظاىر العن

 .(70)كاإلكراه

ألجل ىذه المواقف الوطنية، يتعرض الشيخ الهمام 
لظلم كبير من سلطات  –وال يزال  –رائد صالح 

االحتالل، وخاصة في العقد الثاني من القرن 
 الحادي والعشرين، منها:

اعتقل االحتالؿ الشيخ رائد صالح بعد  -
 .(71)ـ2011أداء مناسك العمرة عاـ 

                                                           
: ا١توقع اإللكًتكٍل: ينظر ((69

https://ar.wikipedia.org.  بتاريخ
 ـ.22/12/2019

: الصفحة الشخصية للشيخ رائد: ينظر ((70
https://www.facebook.com/AlSheikhR

aedSalah.  ـ.22/12/2019بتاريخ 
بتاريخ  .https://www.youtube.com: ينظر (71(

 ـ.25/12/2019

صالح من دخوؿ  منع االحتالؿ الشيخ رائد -
ا١تسجد األقصى ٔتجرد كصولو من بريطانيا 

 .(72)ـ2012إبريل عاـ  16بتاريخ 
السجن الفعلي مدة تسعة أشهر للشيخ رائد  -

صالح بعد اهتامو بالتحريض على العنف، 
كقاؿ الشيخ صالح ُب طريقو للسجن 

ـ: إف السجن ال ٯتكن 7/5/2016بتاريخ 
صى، أف ٭تبس إرادٌب عن نصرة القدس كاألق

أك أف يعتقل ٫تيت ُب مواصلة نصرة شعيب 
الفلسطيٍت أينما كاف، كال أخاؼ من 
السجن، كلن أغَت مواقفي بشأف القدس 
عامة كا١تسجد األقصى خاصة، كأدعو كل 
ا١تسلمُت إىل مواصلة زيارة ا١تسجد 

 .(73)األقصى
أكقفت شرطة االحتالؿ رئيس اٟتركة  -

 اإلسالمية الشيخ رائد صالح من منزلو ُب
مدينة أـ الفحم منتصف أغسطس 

 12ـ، ككجهت لو الئحة اهتاـ من )2017
ا( تتضمن التحريض على العنف  بندن
كاإلرىاب ُب خطبو كتصر٭تاتو، كالقياـ 

 .(74)بأعماؿ لصاّب منظمة إرىابية
نقل الشيخ رائد صالح إىل اٟتبس ا١تنزيل ُب  -

مدينتو أـ الفحم، بعد انتهاء مدة إبعاده إىل 
                                                           

ـ، 2012: قراءة ُب مسار األحداث كا١تآالت ينظر ((72
 .13ص
: ا١توقع اإللكًتكٍل: ينظر ((73

https://www.alquds.co.uk.  بتاريخ
 ـ.26/12/2019

: ا١توقع اإللكًتكٍل: ينظر ((74
https://alkhaleejonline.net.  بتاريخ

 ـ.26/12/2019

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
https://www.facebook.com/AlSheikhRaedSalah
https://www.facebook.com/AlSheikhRaedSalah
https://www.youtube.com/
https://www.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/
https://alkhaleejonline.net/
https://alkhaleejonline.net/
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نا، كفرض القيود على ٖتركاتو مدينة كفر ك
كنشاطو الدعوم كاإلعالمي بتاريخ 

 .(75)ـ31/12/2018
نيابة االحتالؿ ٘تدد اإلقامة اٞتِّبية كالقيد   -

اإللكًتكٍل للشيخ رائد صالح مدة ثالثة 
أشهر إضافية بدءنا من تاريخ 

 .(76)ـ12/5/2019
منع الشيخ رائد صالح من أداء صالة العيد  -

ما رفضت ٤تكمة ُب ا١تسجد، كذلك بعد
ـ، 8/8/2019الصلح ُب حيفا ا٠تميس 

السماح لو بأداء صالة عيد األضحى، 
الذم ٭تٌل يـو األحد القادـ 

 .(77)ـ11/8/2019

 النتائج:

ازدياد كتَتة االعتداءات على مدينة القدس  .1
 بكل مكوناهتا من بشر كشجر كحجر.

الدفاع عن ا١تسجد األقصى يتجسد ُب  .2
 تكثيف الرباط فيو.

صور ارتباط الفلسطيٍت بأرضو ك٘تسكو  .3
بثوابتو كمقدساتو ٘تثل الصخرة اليت تتحطم 

 عليها مشاريع التهويد كالتهجَت.

                                                           
: ا١توقع اإللكًتكٍل: ينظر ((75

https://www.aljazeera.net/news/politics/
 ـ.27/12/2019بتاريخ  .2018/12/31

: ا١توقع اإللكًتكٍل: ينظر ((76
https://www.alhadath.ps.  بتاريخ

 ـ.27/12/2019
: ا١توقع اإللكًتكٍل: ينظر ((77

https://www.alaraby.co.uk/society/2019
 ـ.28/12/2019بتاريخ  .8/9/

العلم كا١تعرفة سالح يتمسك بو الفلسطيٍت  .4
 ١تقاكمة مشاريع التجهيل.

 التوصيات:

تفعيل دكر ا١تؤسسات اليت تعٌت بالقدس ُب   .1
كل بلد عريب كإسالمي، لتقـو بواجبها ُب 

شر ثقافة االنتماء للقدس كا١تسجد األقصى ن
 ا١تبارؾ للناس كافة.

تنظيم ا١تلتقيات كالندكات كا١تؤ٘ترات ا٠تاصة  .2
بإبراز مكانة القدس لتبقى حاضرة ُب أذىاف 

 ا١تسلمُت ككجداهنم.
ٗتصيص صندكؽ مايل لتعزيز صمود  .3

ا١تقدسيُت للحفاظ على األماكن ا١تقدسة، 
مواجهة  كدعم ا١ترابطُت، كمساندهتم ُب

مشاريع االقتحامات كاالعتداءات على 
 األقصى.

اٗتاذ الشيخ رائد صالح أ٪توذجنا مبادرنا  .4
ا للصالح،  للثورة ضد االحتالؿ، كرائدن
كملهمنا للشباب ا١تسلم، كعنواننا للصمود 
كالثبات ُب مواجهة مشاريع التهويد 

 كالتهجَت ُب القدس. 
إقرار مادة دراسية ٖتمل اسم )القدس ُب  .5

عيوف(، ليًتىب اٞتيل على حبها، كاالنتماء ال
 إليها، كالدفاع عنها، حىت ٖتريرىا. 

بذؿ كل جهد ٦تكن لتعزيز صمود  .6
ا١تقدسيُت ُب مواجهة مشاريع التهويد 
لألراضي ا١تقدسة، كمصادرة األراضي، كىدـ 
البيوت، كٕتهيل ا١تقدسيُت ٔتمارسة التضييق 
عليهم ُب ٣تاؿ التحصيل العلمي، كهتجَت 

إلنساف ا١تقدسي ٖتت ذرائع كاىية؛ ا
 لإلخالؿ با١تيزاف الدٯتغراُب لصاّب هتويدىا.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2018/12/31
https://www.aljazeera.net/news/politics/2018/12/31
https://www.alhadath.ps/
https://www.alhadath.ps/
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/8/9
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/8/9
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 المصادر والمراجع:

إٖتاؼ األًخصَّا بفضائل ا١تسجد األقصى،  .1
 مشس الدين ٤تمد بن أٛتد ا١تنهاجي

ٖتقيق: أٛتد  –ىػ( 880األسيوطي )ت
ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب  –رمضاف أٛتد 

 ـ. 1982 -ىػ 1403القاىرة  –
األكقاؼ على القدس، الدكتور مصطفى  .2

 –ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب  –عبد الغٍت 
 ـ.2006 –ىػ 1427القاىرة 

٤تاكالت التهويد كالتصدم  –هتويد القدس  .3
زناٌب، مركز دراسات الوحدة ٢تا، أنور ٤تمود 

ىػ 1431بَتكت  –الطبعة األكىل  -العربية 
 ـ.2010 -

اٟتضرة األنًسيَّة ُب الرحلة القيٍدًسية، الشيخ  .4
ٖتقيق:  –ىػ( 1143العارؼ النابلسي )ت

الطبعة األكىل  –دار ا١تصادر  –أكـر العليب 
 ـ. 1990 -ىػ 1411بَتكت  –

 حوارات ُب تاريخ اٟتركة اإلسالمية ُب .5
ـ مع الشيخ 1948فلسطُت احملتلة سنة 

رائد صالح، إعداد: كائل خالد أبو ىالؿ 
 –مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات  –

 بَتكت. 
السياسة الصهيونية ٕتاه مدينة القدس،  .6

الطبعة  –عدناف أبو عامر، ٣تلة البياف 
 ـ.2009-ىػ 1430الرياض  –األكىل 

م الشيخ رائد صالح حارس األقصى، بقل .7
الشيخ رائد صالح، إعداد: شعباف عبد 

 –دار البشَت للثقافة كالعلـو  –الرٛتن 
 -ىػ 1432مصر  –الطبعة األكىل 

 ـ.2011

القدس كا١تسجد األقصى ُب فكر ا١تسلم،  .8
مركز ٪تاء للبحوث  –عماد الدين عشماكم 

 أكراؽ ٪تاء )٪تاء كانتماء(.  –كالدراسات 
ع مشركع االقتال –قضية ا٠تاف األٛتر  .9

مؤسسة  –كتفاقم األبارتايد، حساـ شاكر 
بَتكت  –الطبعة األكىل  –القدس الدكلية 

 ـ.2018 -ىػ 1440

. ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت، أٛتد 10
     –ىػ( 770بن ٤تمد الفيومي ا١تقرم )ت

 –ا١تكتبة العصرية  –ٖتقيق: يوسف الشيخ ٤تمد 
 ـ. 1987 -ىػ 1408بَتكت 

، ياقوت اٟتموم معجم البلداف  .11
 –تقدَل: ٤تمد ا١ترعشلي  –ىػ( 626)ت

 –الطبعة األكىل  –دار إحياء الًتاث العريب 
 ـ.2008 -ىػ 1429بَتكت 

 –ا١تعجم الوسيط، إبراىيم أنيس كرفاقو   .12
 -ىػ 1392القاىرة  –الطبعة الثانية 

 ـ.1972

 الرسائل العلمية:

السياسات اإلسرائيلية كأثرىا على إشكالية  .1
 –ُب القدس، سامر إبراىيم أبو سَت ا٢توية 

رسالة ماجستَت من جامعة األزىر بغزة 
 ـ.2018 -ىػ 1439

السياسات التخطيطية الصهيونية كأثرىا على  .2
النسيج العمراٍل ١تدينة القدس، منذر ٤تمد 

رسالة ماجستَت من اٞتامعة  –اٟتنفي 
 ـ.2016 -ىػ 1437اإلسالمية بغزة 

حقوؽ ا١تمارسات اإلسرائيلية ٕتاه  .3
-2000الفلسطينيُت ُب القدس )
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رسالة  –ـ(، حنُت حسن البنا 2013
ىػ 1436ماجستَت من جامعة األزىر بغزة 

 ـ.2015 -
ا٢تجرة اليهودية الداخلية كانعكاسها على  .4

سكاف مدينة القدس، فادم قاسم عبد 
رسالة ماجستَت من اٞتامعة  –البارم 

 ـ. 2015 -ىػ 1436اإلسالمية بغزة 

 لمجالت:التقارير وا

ـ: قراءة ُب مسار 2012تقرير حاؿ القدس  .1
مؤسسة القدس  -األحداث كا١تآالت 

 ـ. 31/1/2013صدر بتاريخ  –الدكلية 
ـ: قراءة ُب مسار 2014تقرير حاؿ القدس  .2

مؤسسة القدس  – األحداث كا١تآالت
إعداد: براءة درزم كعلي إبراىيم  –الدكلية 

صدر ُب مارس  –ٖترير ىشاـ يعقوب  –
 ـ.2015

ـ: قراءة ُب مسار 2015تقرير حاؿ القدس  .3
مؤسسة القدس  –األحداث كا١تآالت 

 ـ. 2016صدر ُب مارس  –الدكلية 
ـ: قراءة ُب مسار 2017تقرير حاؿ القدس  .4

ٖترير: ىشاـ يعقوب  – األحداث كا١تآالت
الطبعة  –مؤسسة القدس الدكلية -كآخركف 
 ـ.2018 -ىػ 1439بَتكت  –األكىل 

ـ: القدس 2018تقرير شهر أغسطس  .5
سياسة ا٢تدـ كاالعتقاؿ كاإلبعاد التعسفي 

ا١ترصد  –للفلسطينيُت عن ا١تسجد األقصى 
صدر ُب  –األكركمتوسطي ٟتقوؽ اإلنساف 

 ـ.2018أغسطس 

١تعطيات ُب شرؽ القدس ُب تقرير أبرز ا .6
مؤسسة القدس  –الحتاللو  51الذكرل 
 ـ.8/6/2018صدر بتاريخ  –الدكلية 
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