
حكاية القدس

السياق التاريخيّ

العديدُينِسُببالبعيد.ليسماٍضفيحدثتاليتالتاريخيّةالتطّوراتفيالمعارصالقدسواقُعيتجذّر

الذينأولئكيعزوهابينما،1967عاموغزّةالغربيّةللّضفة"إرسائيل"احتاللإلىفلسطنيفيالمشكلَة

الوجهتنيهاتنيعنبعيًداأدناه).(فلننظر1948عامنكبةإلىقليًالأوسعسياقي�بفهٍميتمتّعون

الحركةميالدمعتبدأالماضي،فيأبعَدمحّطةإلىللفلسطينيّنيبالنّسبةالحكايةخيوطتمتدّالتأريخيّتني،

إلىنشأتهامنذالصهيونيّةالحركةمرشوعَسعىعرش.التاسعالقرنأواخرفيأوروبافيالصهيونيّة

إحاللأي،أصحابها،وطردالفلسطينيّةاألرضاحتاللخاللمنفلسطنيفيلليهود"قوميّ"وطنإقامة

شعٍب مكان آخر.

مبارشةنتيجًةباعتبارهاالصحيح،سياقهاضمنالحارضةالقدسحكايَةأدناهالتاريخيّةال�اجعةتؤّطرُ

الذيالُممنهجالتهجريواقعيقوموأرضه.الفلسطيينالشعبيستهدفواسرتاتيجيممنهجالستعمارٍ

منجزًءاتشّكُلتنفّكالولكنهاالماضي،فياتُخذتاسرتاتيجيّةإجراءاتعلىاليومالمقدسيّونيعيشه

مخّططات مستقبليّة بعيدة األمد.

الهجرة الّصهيونّية

(وهي"َعلياه"أسموهمّمااألولىالموجةمع1882،1عامفلسطنيإلىأوروبامنالصهيونيةالهجرةبدأت

خاللالمهاجرونتدّفقالمقدّسة).األرضإلىالصعودتستبطُنواليتَصِعَد،للفعلال�ادفةالعربيةالكلمة

الحركةبهتهدّداليتاالستعماريّالخطركان2موجات.خمسفي1948و1882بنيالممتدةاألعوام

خاّصبشكلالخطرهذاتصاعدالموجات.هذهمنواحدةكّلمعالفلسطينيّنيأمامبازدياديتّضحالصهيونية

الصهاينةالمستوطننيإسكانبهدفالمستع�اتوإنشاءالفلسطينيّةاألراضيرسقةمعاتّضاًحاوازداد

المصدر السابق.2
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هذهأدّت3صهيونيّة.دولةإلقامةخطوةفييهوديّنيواقتصادسوقخلقأجلومنأعدادهم،المزتايدة

الصهاينة.والمستع�ينالفلسطيينالشعببنيالقائمةالمواجهاتفيمضطردازديادإلىالممارسات

القادةمنعددٌأرسلعندما،1891عامإلىالصهيونيّةللهجرةالفلسطينيّةالمقاومةإرجاعيمكننا

ورسقةالصهيونيّةالهجرةبمنعمطالبنيالعثمانيالوزراءلرئيستظاهرمذّكرَةالقدسفيالفلسطينيّني

المستع�اتعلىالفلسطينيّةالهجماتمنالعديدالالحقةالسنواتشهدتالفلسطينيّة.األرض

الصهيونيّة القائمة.

االستعمار الربيطاني

اليتسايكس-بيكو،اتفاقيةاألولىالعالميةالحربنهايةاقرتابمع1916عاموبريطانيافرنساوّقعت

أصغردوٍلإلىوقّسمتهالمتدهورة،العثمانيةاإلمرباطوريةحكممنالمعارصاألوسطالرشقاقتطعت

بلفوروعدوصدرالتالي،العامفيفلسطنيإلىالربيطانيّةالقّواتوصلتولندن.باريسلسيطرةأخضعتها

اإلعالنهذاوجاءفلسطني،فيلليهودقوميّوطنإقامةعنالوعدُأعلَنالثاني.ترشينمنالثانيفي

الحركةزعماءأحدروتشلد،البارونإلىبلفور،جيمسآرثرآنذاك،بريطانياخارجيةوزيركتبهارسالةصيغةعلى

لويدديفيدالحني،ذلكفيالصهيونيّبريطانياوزراءرئيُسالوعدهذهعلىصادقالربيطانيّة.الصهيونيّة

فيالصهيونيّللمرشوعضخموعسكريّوسياّيساقتصاديّبريطانيّدعمإلىالتأييدهذاترتجم4جورج.

5فلسطني.

ثورات فلسطينّية مناهضة للحكم الربيطاني االستعماري

الربيطانيالجرنالإعالنبعد6القدس،شوارعإلىفلسطيّين1,500يقاربمانزل،1920عامشباطفي

مناطقفيلتنترشالقدسمنالرباقثورةانطلقت1929عامفيبلفور.وعدتطبيقبدءبولزلويس
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5 Simons, Andy. “The Balfour Declaration: Empire, the Mandate, and Resistance in Palestine.” 2018.

https://www.middleeastmonitor.com/20180106-the-balfour-declaration-empire-the-mandate-and-resistance-in-palestine//
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أمامعلنيّةصالةوأداءللتجّمعالصهاينةالمهاجريَنالحاخاماتمنجماعةدعتبعدمافلسطنيمنمختلفة

فيالدعوةهذههدفتمثّلالمبكى"."حائطمسّمىالدوليالمجتمععليهيطلقالذيالرباق،حائط

ولهالغربية،األقصىالمسجدحدودالجداريشّكللليهود.مقدًّسامكاًناوإعالنهالجدارعلىاالستحواذ

اإلرساءبحادثةاتّصالهمناإلسالميةالتقاليدفيالدينيّةقيمتهالجداريستمدّالمسلمني.لدىبالغةأهميّة

والمعراج، اليت تحكي قّصة صعود النيبّ محمد إلى السماء.

واندلعتدينيّة)(ِهبةاإلسالميالوقفأمالكمنجزٌءالجدارألّنخاّصبشكلالفلسطينيّونغضب

القتالاست�ّفلسطني.أرجاءعربانترشتانتفاضةإلىرسيًعاالمواجهاتهذهانقلبتمبارشًة.االشتباكات

هذهانتهتأسبوعني.مدَّةالربيطانيّةاالحتاللقّواتمنالمدعومنيوالصهاينةالفلسطينيّنيبني

الشبابفئةاالستعماريّةالربيطانيّةالسلطاتفيهااستهدفتموّسعةاعتقاالتبحملةاالشتباكات

المندوبتلّقاهااليتالشديدةالضغوطاتوبعدباإلعدام.أسًريا25ُحِكَمحيثصفد،فيالفلسطينيّني

جمجوممحمدبحّقأُجريتثالثة،إلىاإلعدامأحكامعددخفضعلىبريطانياأُجربتالربيطاني،السامي

7الفلسطيين.وفؤاد حجازي وعطا الزير، ليصبحوا الحًقا رموًزا للنضال

منّظماٍتالفلسطينيّونكّونسياسيّة.أشكاًالسبقماإلىباإلضافةالمقاومةاتّخذتاألعوام،هذهخالل

السلطاتحظررغمالصهيونيّة.الهجرةموجاتمقاومةإلىهدفتمؤت�اتونّظمواسياسيّة،وأحزاًبا

إلىحنيمنالمسرياتتشكيلفيالفلسطينيّوناست�ّالعلين،االحتجاجوأشكالالمظاهراتالربيطانيّة

8آخر، مستغلّني المناسبات الدينيّة للتجّمع.

استولىمنها.اليهوديةالهجراتوتريةفتصاعدتألمانيا،فيالحكممقاليدالنازيّوناستلمالثالثينيّات،في

اليتالربيطانيّةالسلطاتمنبدعٍمالفلسطينيّةاألراضيمنال�يدعلىالمستوطننيالمهاجرينهؤالء

المقاومةاستهدفتفلسطني.فيوجودهمحداثةرغمالّسياسيّةالقّوةواكتسابالتملّكعلىأعانتهم

والحجر." الجزيرة.عبد العاطي، محمد. "المقاومة الفلسطينيّة... ثورة اإلنسان8

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a1420287-8fd5-4c2e-9a4c-b54178af1998

7 Palestinian Journeys. “The road to the 1936 revolt.“

https://www.paljourneys.org/en/story/14321/road-1936-revolt
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عنمسؤولًةالفلسطينيّوناعتربهااليتوالربيطانيّةالصهيونيّةالقّواتمنكل�االمسلّحةالفلسطينيّة

التحشيَدبريطانيّدعٍممنتتلّقاهوماالمزتايدةالصهيونيّةالهجرةغذّتالصهيونية.الهجرةتحّقق

أعلنالفلسطينيّة،االنتفاضاتاست�ارمعالكربى.الفلسطينيّةالثورة1936عاملتنطلقالفلسطيين

ونفيالفلسطينيّنيالقادةواعتقالالعليا،العربيةاللجنةبحّلقضىالذيالعسكري،القانوَنالربيطانيّون

فلسطيّينآالف5مقتلعن1939عامحىت1936عاممناست�ّتاليتالثوراتهذهتمّخضتبعضهم.

9آخرين.ألٍف15وإصابة

1947عامالمّتحدةاألممعنالصادرةفلسطنيتقسيمخّطة

التاسعفيالمتّحدةاألمملهيئةالتابعةالعاّمةالجمعيّةأصدرتهوالذي،181رقمبالقرارالخّطةهذهتُعرف

فييُخّصصكيانني،إلىفلسطنيتقسيمالخّطةهذهاقرتحت.1947عامالثانيترشينمنوالعرشين

الفلسطينيّة،العربيةالدولةالحتواءمنها%43اآلخروفياليهوديّة،الدولةإلقامةاألرضمن%56أحدهما

10الدولية.الوصايةتحتواقعةمنطقة%1نسبتهاالبالغةلحموبيتالقدسأراضياعتبارالخطةواقتضت

بطبيعةالتقسيممقرتحفكانحسابهم،علىسيُقاماليهوديّةالدولةمرشوعأّنالفلسطيّينالشعبأدرك

بنيلألرضالعادل""غريالتقسيمعلىاعرتاٌضأنهعلىُصدّررفضهمأنورغملهم.بالنسبةمرفوًضاالحال

كانوا،أرضهم.منجزءأيّعنللتخلّيرفًضاالحقيقةفيكانفقدالمستع�ين،والمهاجرينالفلسطينيّني

األرضكّلالحتالليهدفاستعماريّمرشوٌعالخّطةهذهعلىيرتتّبأنيخشونال�حلة،تلكفيحّىت

الفلسطينيّة وتهجري شعبها.

1948عامنكبة

الشعبلهتعرّضالذيالقرسيوالتهجريالعرقيوالتطهريالجماعيةاإلبادةلوصفالنكبةمفهوميُستخدم

الجئنيإلى1,900,000أصلمناألقلعلىفلسطيّين75,000تحّول.1949-1947األعوامخاللالفلسطيين

ماودّمرتفلسطني،أرضمن%78عنيزيدماالصهيونيّةالقّواتاحتلتوخارجها.فلسطنيحدودداخل

10 Palestinian Journeys. "UN Partition Plan, 1947."

https://www.paljourneys.org/en/timeline/highlight/159/un-partition-plan-1947

).77-1972:45الثاني(كانون.6ع.فلسطينية،شؤونوتحليل".وتفاصيلخلفياتفلسطني:في1939-36"ثورةغّسان.كنفاني،9
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اليتالفظائعمنسلسةضمنفلسطيّين15,000قرابةوقتلتعرقي�ا،وطّهرتهاومدينةقرية530يقارب

11مجزرة.70يتجاوزماضمنهامنجمعي،بشكلبحقهمارتُكبت

فييرتبطالذيالتاريخوهو،1947عامأيّارمنعرشالرابعفياستقاللهاالصهيونيّة"إرسائيل"دولةأعلت

يلغيأندونعام،كّلأيّارمنعرشالخامسفيذكراهايحيوناليتالنكبة،بأحداثالفلسطينيّنيذاكرة

يزالماديارهممنوتهجريهمللفلسطينيّنيالعرقيفالتطهريالحارض،فيوامتدادهاراهنيّتهاذلك

مست��ا.

مقاومةفعنرصوعذاباته،الفلسطيينالشعبمعاناةعلىبالرتكزيعادًةتُخزتلالنكبّةحكايةأنرغم

ال يتجزأ من أحداث النكبة.االستعمار، الذي عادًة ما يتم إغفاله، يشّكل أيًضا جزًءا

الّشبابمنقّوةتألّفتالخليلفيالتقسيم،قرارصدورمنشهربعدأي،،1947األولكانون25في

ذلكبعدأصبحالذي12الحسيين،القادرعبدقيادةتحتالمقدّس)الجهاد(قّواتأسميتللقتال،المتحمسني

حيفامثلأخرى،فلسطينيّةمدنفيشبيهةأهدافذاتمجموعاتتكّونتالفلسطينيّة.للمقاومةقائًدا

ضمنهممنالعربية،األقطارمنمتطّوعونالفلسطينيّةالمقاومةقّواتإلىوانضّموجنني،والنارصة

أعضاٌء في حركة اإلخوان المسلمني المرصيّة.

فيللمساعدةعربيةجيوشإرسالرسميّبشكلالعربيةالدولقرّرتالعربية،الدولجامعةاجتماعبعد

منعيستطعولم13العتاد،ضعيفكانإنّهإّالالفلسطينيّني،لدعماإلنقاذجيشُخّصصفلسطني.عنالدفاع

حدوث النكبّة.

.55-54صالسابق،المصدر13

.73ص،1951الهدى،منشوراتبريوت:المفقود."والفردوسالفلسطينيّة"النكبةعارف.العارف،12

11 Aljazeera. "The Nakba did not start or end in 1948." 2017.

https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/05/nakba-start-1948-170522073908625.html
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1967و1948عاميبنيالقدس

القدس.منالغربيّالجانبعرقي�االصهيونيّةالميليشياتطّهرتالنكبة،تلتاليتاألولىاألعوامخالل

مثلاألحياءمنمجموعةسّكانوهّجرتمحسري،وبيتقالونيامنهاكانالقرىمنمجموعةودّمرت

المدينةمنالغربيّالجزءقاطينمنفلسطيّين60,000تهّجربالمجمل،والقطمون.والطالبيةالَبقعة

14والقرى الثمانية والثالثني الواقعة غربها.

باعرتافالخطوةهذهتحظىأندونالناشئة،الصهيونيةللدولةعاصمًةالمدينةمنالجزءهذاأُعلن

واعرتففوري�االصهيونيّةالدّولةمعالعالقاتطبّعذلك،رغمالدوليالمجتمعولكّنالدولي.المجتمع

التاريخيّة.فلسطنيمن%78علىبقيامها

إلىالغربيّة،الّضّفةمنجزًءاباعتبارهالقدس،مدينةمنالرشقيّالجانبأُتبع،1967و1948عاميبنيما

الحكم األردنيّ، وأُتبع قطاع غزّة حينها إلى الحكم المرصيّ.

ومرصواألردّنوسورياجهةمن"إرسائيل"بنيالّستةاأليّامحرباندلعت،1967عامحزيرانمنالخامسفي

كبرية،عربيةدولثالثَةناشئةدولٌةفيهاَتهزِمأنالمستحيلمنبدااليتالحربهذهفيثانية.جهةمن

بقيّةعلى"إرسائيل"استولتفقط،أيّاٍمغضونوفياألمريكيّ.العسكريالدّعمبعون"إرسائيل"انترصت

إلىباإلضافةواحتلّت،المرصي.الحكممنغزّةوقطاعاألردنيّ،الحكممنالغربيةالّضفةمنزتعًةفلسطني،

15ذلك، شبه جزيرة سيناء المرصيّة، ومرتفعات الجوالن السوريّة.

العتيقالمغاربةحيّ"إرسائيل"دّمرتالقدس،مدينةعلىسيطرتهاإحكاموبمجرّدالّستّة،األيّاملحربالحًقا

البلدةزيارتكمأثناءالغربي)الحائط(أوالرباقحائطعلىوعرّجتمحدثإْنالقديمة.البلدةفيالواقع

هذافيقامتالفلسطينيةالبيوتعرشاتأّنفتذّكرواالحائط،باحةفياليهودالمصلّنيورأيتمالقديمة،

اآلنحىتالسوريّةالجوالنمرتفعاتوبقيت،1978عامإرسائيلمعوّقعتهااليتالسالماتفاقيّةضمنمرصإلىالحًقاسيناءجزيرةشبهأعيدت15

تحت قبضة االحتالل اإلرسائيلي.

14 Mattar, Ibrahim. “From Palestinian to Israeli: Jerusalem 1948-1982.” Journal of Palestine Studies, vol. 12, no. 4 (1983: 57-63).



مقدّيس،1,000يُؤويوكان1193.16عاممنذوقفيّةإسالميّةملكيّةالحيّهذاكان.1967عامقبلالمكان

االضطراباتفرصةاإلرسائيليّونالمسؤولونانتهز17القدس.فيأخرىومناطقشعفاطمخيّمإلىترّحلوا

اليت سبّبتها الحرب لهدم المنطقة وإنشاء مساحة مفتوحة أمام حائط الرباق.

تدمريدونال�ّةهذهولكنالقدس،فياليهودحيّمنفلسطيّين4,000ُطردمشابه،سيناريوفي

حلّوا مكان سّكان الحيّ األصليّني الذين ُطردوا.بيوتهم اليت أُبقَيت لتستقبل الحًقا مستوطنني صهاينة

أعدادهمازدادت18فلسطيّين،66,000سّكانهامنالقدسفيبقيقدكان،1967عامحربنهاياتبحلول

لهؤالءبالنسبة2018.19عامإحصاءحسبالبلديّةالمدينةحدودضمننسمة330,000مقدارُهمالتبلغالحًقا

تهديٍد مست�� بالّطرد.السّكان الحاليّني، تشّكل القدس موطًنا يعيشون فيه تحت

واقع القدس: ضم� وتهجري

المتعلّقةخططهاوتنّفذتصّمماإلرسائيليةالسلطاتبدأت،1967عامالقدسمنالّرشقيّالجانباحتاللبعد

وتهجريأرضهاضّمسياساتفيبالقدسالمتعلّقةاالحتاللخططتمثّلتالبعيد،المدىعلىبالقدس

سّكانها الفلسطينيّني.

بعدوإجراءاته.وقوانينهالرئيسةخطتهمختلفعربالقدسلمدينةاالحتاللوضعهااليتالرؤيةتتكّشف

حدودأوًالوّسعتالقدس.يخّصفيماهاّمةخطواتثالث"إرسائيل"اتّخذتمبارشًة،1967عامحربانتهاء

اللجنةولكّنالمدينة.منالرشقيّالجانبغالبيّةلتشمل20مربًّعاكيلومًرتا71.4بمقدارالقدسبلديّة

المناطقمنأقّلمساحاتتضمنيعلىحرصتالحدوديةالخطوطهذهلرسمُشّكلتاليتاإلرسائيلية
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ُصّممتاليهود.غريالمدينةبسكانالخاّصالديموغرافيالوزنإلنقاصبالّسكانالمأهولةالفلسطينيّة

وبماوالوديان،والُطرُقالدفاعيّةالتاللمرتفعاتعلىالسيطرةفيالرغبِةيخدمبماالجديدةالحدودهذه

وذلكالفلسطينيّني،السّكانمنالعديدتحويوالالمفتوحةالمساحاتذاتمناطقضّمقرارِأيًضايخدم

مساحةإلىالبلديّةالقدسمدينةحدودفيالتوّسعهذاأفضىاليهوديّة.المستع�اتنموالستيعاب

21مربًّعا.كيلومًرتا108مجملها

ُمنحواخاّصًةقانونيًّةمكانًةالفلسطينيّنيالمدينةسّكانعلىوفرضتسّكانًياإحصاًءإرسائيلأجرتثانًيا،

الجانبفيمحلّيّةقواننيبتطبيقرشعتثالًثا،الدائمة"."اإلقامةبـمضل�لةتسميٍةفييُدعىماِوفقها

الغربيةالّضفةمناطقبقيّةفيالمتّبعةالعسكريّةسياساتهاخالفعلىوذلكالقدس،مدينةمنالرشقيّ

الحنيذلكمنوأنشأتإلرسائيل"،موّحدة"عاصمةالقدَساالحتاللسلطاتأعلنتذلك،بعدغزة.وقطاع

تحتفل سنوًيا بذكرى هذا "التوحيد".

البلديّةالحدودتوسيِعخطوتاسهلّتممنهجة.تهجريٍعمليةمنتبعهالمااألساَساإلجراءاُتهذهأرست

يتّخذوسياساٍتخطٍطإعداَداالحتاللسلطاتالرشقيّجزئهاسكانعلىإرسائيليّقانوٍنوتطبيِقللمدينة

بموجبها تهجريُ الفلسطينيّني من القدس صفًة "قانونيّة".

21 Saleh, Ruba. “In the Seam Zone Walaja’s Fate Between Jerusalem and Nowhere.” Jerusalem Quarterly, no, 49.

(http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/49_in_the_seam_zone_2.pdf)
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