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نتناول يف هذا العرض كتا ًبا مهماًّ بعنوان
(معاناة القدس واملقدسات حتت االحتالل
اإلرسائييل) للدكتور حمس�ن صالح ،يروي
معاناة مدينة القدس وس�كاهنا ومقدس�اهتا
حت�ت االحتالل ...نستكش�ف م�ن خالله
االنته�اكات الت�ي تتع�رض هل�ا األوق�اف
واملقدس�ات اإلسلامية واملس�يحية يف
فلس�طني عمو ًم�ا ويف الق�دس على وج�ه
اخلصوص عىل يد االحتالل...

يق�ع الكت�اب ،ال�ذي أص�دره ع�ام 2011م مركز
الزيتون�ة للدراس�ات واالستش�ارات ببيروت .يف
ويتضم�ن عشرة مباحث .وه�و اجلزء
 142صفح�ة.
ّ
لس�ت إنس�ا ًنا؟) التي تتحدث
(أو
ُ
الس�ابع من سلس�لة َ
ع�ن جوان�ب املعان�اة املختلف�ة الناجت�ة ع�ن االحتالل
اإلرسائييل لفلسطني وترشيد شعبها ،بأسلوب خياطب
العقل والقلب ،ويف إطار علمي منهجي موثق.

ش�عارا ينادي بإقامة كيان
رفعت احلركة الصهيونية
ً
لليهود عىل أرض فلسطني التي كانوا يعدّ وهنا ً
أرضا بال
ش�عب لش�عب بال أرض؛ ليتضح بعد ذل�ك أن هدفها
كان من البداية هو إظهار فلسطني –ويف قلبها القدس-
عىل أهنا أرض بدون سكان وبدون شعب يقطنها.

وق�د تبلورت أهدافه�ا االس�تيطانية بداية يف مؤمتر
(ب�ال بس�ويرسا) ع�ام  1897بزعام�ة تي�ودور هرتزل
ال�ذي ّ
خل�ص السياس�ة الصهيونية جتاه الق�دس بقوله:
"إذا حصلنا يو ًما عىل القدس فسأحرق كل يشء ليس
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مقدس�ا ل�دى اليه�ود حت�ى لو مضى عليه
ً
ق�رون" .وذل�ك يف حماولة تصفية الش�عب
الفلس�طيني ،معتمدة يف ذلك عىل أساليب
كثرية تصب مجيعها يف سياس�ة موحدة هي
سياس�ة التهجير .وه�ي عملي�ة مقص�ودة
ّ
ليح�ل
هدفه�ا ط�رد الس�كان األصليين
حملهم سكان آخرون .وقد اتبعت أساليب
وأش�كالاً خمتلفة للضغط عىل الفلسطينيني
لترك قراهم ومدهنم م�ن خالل مذابح ،كان أش�هرها
مذبح�ة دير ياسين ،وم�ن خالل سياس�ة ه�دم بيوت
الفلس�طينيني عىل رؤوس أصحاهب�ا يف القدس؛ هبدف
الوص�ول إىل واق�ع ديموغ�رايف جديد داخل فلس�طني
يكون ملصلحة ا ُمل ِ
غتصبني...

رئيسا يف الكتاب ،لذا ورد
إن القدس تش�كل ً
حمورا ً
دوهنا
اس�مها يف العن�وان ،واملعلومات واألف�كار التي ّ
الكات�ب يف صميم قضيته�ا .وال غرابة أن ُي َعدّ ِس�لمها
واس�تقرارها داللة على صحة األمة وقوهت�ا ،وأن ُيعدّ
احتالهلا داللة عىل ضعف األمة وترشذمها.
إن الكتاب يعيد للذاكرة ما عدّ ه املسلمون والعرب
قاعدة" :ال مقدّ س بدون القدس ،وال فلسطني والقدس
مغتصبة" ،وهو يقرر هذا عىل أنه قاعدة راسخة ،ويثبت
بالدليل القاطع أن القدس مل تكن ،كام مل تكن فلس�طني
كلها يف أي حلظة من حلظات التاريخ -للصهاينة.

ويوضح الكتاب أن معاناة القدس واملقدس�ات يف
فلس�طني ّمت�س مناحي احلي�اة كافة ،ويو ّث�ق من خالل

السرد التارخي�ي اإلجراءات التي قامت هبا الس�لطات
الصهيوني�ة الحتلال مدين�ة القدس وإح�كام قبضتها
عليه�ا ،مقدّ ًما نبذة عن بع�ض القرى واألحياء التي تم
االس�تيالء عليهاُ ،
وط ِرد أهلها وسكاهنا منها ،وخرائط
وص�ورا ع�ن الوثائق الدولي�ة التي تؤكد ع�دم رشعية
ً
االحتلال الصهي�وين للقدس .وه�ذا –يف رأيي -أكثر
ميز الكتاب.
ما ّ
كما يوث�ق الكت�اب االعت�داءات الت�ي تع�رض هلا
املس�جد األقصى ،م�ن احلفريات الت�ي هت�دد بنيانه إىل
القي�ام بتدنيس�ه ،ومص�ادرة أج�زاء من�ه ،إضاف�ة إىل
مصادرة البيوت واألحياء املالصقة للمس�جد ،وسعي
االحتلال لتحويل�ه إىل منطق�ة مفتوح�ة أم�ام اليه�ود
والس�ائحني ،ليأخذ ش�كل املتحف واملزار الس�ياحي،
ولتُنزَ ع عنه هيبته ومكانته وطبيعته اإلسالمية.

ويس�تعرض الكت�اب كذلك ما قامت به س�لطات
االحتلال من أعامل هتويد للبل�دة القديمة يف القدس،
وحتوي�ل هويته�ا العربية اإلسلامية إىل هوي�ة هيودية،
وإنش�اء مدينة هيودية مقدّ س�ة موازية ،تشترك معها يف
املركز ذاته ،وهو ما يعرف بمرشوع (القدس ّأولاً ).
عرج الكاتب عىل التوس�ع االس�تيطاين ضمن
كما ُي ّ
مرشوع إقام�ة القدس الكربى ،واملخطط�ات املختلفة
الت�ي تس�عى إىل غل�ق التواص�ل اجلغرايف بين القدس
ٍ
أراض فلس�طينية
والضف�ة الغربي�ة ،واالس�تيالء على
شاسعة لضمها إىل منطقة نفوذ القدس.
ويض�م الكت�اب مبح ًث�ا ع�ن اهلدف األه�م إلقامة
ّ
اجل�دار العازل؛ وه�و امليض يف برنام�ج هتويد القدس،
ومص�ادرة أراضيه�ا ،وإحاطتها بأطواق م�ن اجلدران
واملس�تعمرات الت�ي ختنقها وتعزهلا ع�ن حميطها العريب
واإلسالمي.
كام يتحدث عن خطط هتويد سكان املدينة ،وهتجري
املقدس�يني من خالل س�حب حق اإلقام�ة يف القدس،
إضاف�ة إىل تناول سياس�ات هدم املن�ازل ومنع رخص

البن�اء ،م�ن أجل احلدّ م�ن النم�و الس�كاين والعمراين
للمقدس�يني .إن هذا الشكل املمنهج أ ّدى –بحسب ما
يط�رح الكاتب -إىل تغيري الوضع القائم ،ولكنه مل يغيرّ
م�ن هن�ج اإلرادة والكفاح الذي يتمتع به هذا الش�عب
الفلسطيني الصامد الذي أفتى منذ عام  1935بتحريم
بيع األرايض للصهاينة مهام كانت اإلغراءات.
ويو ّث�ق الكت�اب ً
أيضا االعت�داءات الت�ي تقوم هبا
سلطات االحتالل عىل املقدسات واألوقاف اإلسالمية
واملسيحية يف فلسطني عمو ًما.

هيدف الكتاب إىل إيصال رس�الة مفادها أن صمود
املقدس�يني ومتس�كهم بأرضه�م جيب أن جيد ما يس�نده
ويدعم�ه ،ممن يقفون إىل جانب قضيته�م العادلة ،وأن
على اجلميع أن يتج�اوزوا لغة الش�عارات واآلمال إىل
لغة الربامج واألفعال ،التي تُن َّفذ عىل أرض الواقع.

يع�دّ الكتاب إضاف�ة علمية موثق�ة إىل الكتب التي
هتم الباحثني واملهتمني بموضوع القدس واملقدس�ات،
ّ
ويتميز باشتامله عىل صور فوتوغرافية وخرائط ووثائق
ّ
أ ْث َرت املوضوع ،وقدمته بصورة ُمقنعة ومؤثرة.

نقل�ت في�ه للق�ارئ
وبع�د ه�ذا الع�رض ال�ذي
ُ
مهمة من الدراسة أقدّ م عد ًدا من املالحظات
معلومات ّ
على الكتاب ،منها أن الكاتب طالب برضورة مس�اندة
اجلمي�ع للمقدس�يني يف دفاعه�م ع�ن الق�دس لكنه مل
يذك�ر ما املطلوب منهم جتاه بيت املقدس ،وما اآلليات
والوسائل لتحقيق اهلدف املنشود ،وهو إنقاذ القدس.

ومما يؤخذ عىل الكتاب أنه مل يعرض وضع السكان
أواخر سنوات احلكم العثامين؛ أي قبل جميء االحتالل
مه�د لالحتالل الصهي�وين .ويف رأيي
الربيط�اين الذي َّ
كان ذك�ر اإلحصاء الس�كاين آنذاك رضور ًّي�ا ،إلثبات
أن الغ�زاة مل يكونوا س�وى قليل م�ن املنبوذين من أهل
البالد .إذ ُقدِّ ر سكان فلسطني عام  1914بحوايل 689
أل ًفا ،منهم  634أل ًفا من العرب ،و 55أل ًفا من اليهود،
أي أن نسبة
األخريين كانت  8%من جمموع السكان.
َ
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مراجعات الكتب

ومل يتن�اول الكات�ب كذل�ك املامرس�ات التعس�فية
الربيطاني�ة ضد الوجود العريب واإلسلامي يف القدس
مقابل الدعم الالحمدود الذي قدمته سلطات االنتداب
إىل احلركة الصهيونية العاملية .وعليه فإن ضياع القدس
مسؤولية بريطانية بحتة ،وجيب استحضار هذه اجلريمة
يف املحافل الدولية.

كام مل ُيربز الكتاب دور الشيخ املجاهد رائد صالح
وزمالئه يف محاية املس�جد األقىص ،ووقوفهم احلازم يف
وج�ه الصهاين�ة ،وصمودهم املرشف أمام غطرس�تهم
وسياستهم العنرصية.
وق�د أظهر الكتاب انته�اكات االحتالل الصهيوين
بحق األوق�اف املس�يحية ،لكنه مل يس�تعرض حماوالته
خلق رشخ بني املسلمني واملسيحيني.

مل يستفد الكتاب من اآليات الكريمة التي تتحدث
ع�ن القدس ،رغ�م الفائدة املرجوة م�ن ذلك يف حتقيق
اهلدف بحفز الناس عىل العمل إلنقاذ القدس .والسيام
املحرفة يف التوراة
أن الصهاينة طاملا اخت�ذوا نصوصهم
ّ
مس�و ًغا لس�لوكهم الش�نيع،
والنص�وص اإلنجيلي�ة
ِّ
وحافزً ا لتش�جيع اليه�ود إلقامة (دول�ة إرسائيل) التي
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متتد من النيل إىل الفرات ،وتكون القدس عاصمة هلذه
الدول�ة .فمثلاً ُ ،نقل ع�ن أول رئي�س وزراء إلرسائيل
دافي�د بن غوريون ،أن�ه قال" :إن الكت�اب املقدّ س هو
حجتنا يف أرض إرسائيل".
ّ
إن أغل�ب ما جاء يف الكت�اب ُن ِقل عن املراجع التي
ذكرها الكات�ب بالتفصيل ،وكنت آم�ل أن يكون لدى
الكاتب قدرة أكرب عىل بناء صياغة جديدة ملرشوع ينقذ
القدس ،مستفيدً ا مما كتبه اآلخرون.

ختا ًما ...إن القدس ليس�ت بوابة السماء فحسب،
إنام رس�الة اإلنسان يف األرض ً
أيضا ،إهنا احلضارة التي
نبح�ث عنها من�ذ فقدناه�ا ألول مرة قب�ل ثالثة آالف
ع�ام .ولذلك نح�ن عىل يقين بالغ أن عق�ارب الزمن
س�تدور ال حمالة ،وس�تعود املدينة املقدس�ة إىل أحضان
الفلسطينيني والعرب واملسلمني.
م�ا أحوجن�ا الي�وم إىل ه�ذا الكت�اب ال�ذي ينقلن�ا
بمحطات�ه إىل ع�وامل القدس العظيمة ،وم�ا تواجهه من
حتدي�ات .وحيل�ق بنا يف سماء فلس�طني ،حي�ث يطيب
اهلوى ،وننظر إىل احلياة من أعىل قمم املجد.

