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القد�س يف املو�شوعات العاملية

د. ريا�س حمودة يا�شني

مقدمة:

عنها،  ويكتب  �لقد�ض  يعني  ما  بكل  و�الهتمام  �الإحاطة  �صياق  يف  �لبحث  هذ�  ياأتي 

يتحرى  �أن  يفرت�ض  ما  ملدخل  خمت�رشة  نبذة  تقدم  �لكتابات  من  نوعية  يف  وخا�صة 

�ملو�صوعية و�حليادية، الأن خماطبه لي�ض �صخ�صاً بعينه بل موجه لكل �رش�ئح �ملجتمع 

يف كل �صعوب �لعامل.

تتو�فر �ملو�صوعات عادة يف �ملكتبات �لكبى ومر�كز �لدر��صات و�الأبحاث و�ملعلومات 

�لتي غدت يف ع�رش �لعوملة �إىل جانب �لف�صائيات مركز جذب ل�صانعي �لقر�ر و�ل�صيا�صيني 

وحتى �الأكادييني وطلبة �لعلم، نظر�ً لكونها توفر مادة جاهزة خمت�رشة مركزة، موثقة 

على  للح�صول  ومب�صطة  �صهلة  طريقة  ت�صكل  لكنها  �أخرى.  �أحياناً  موثقة  وغري  �أحياناً 

تكوين  على  تعني  وقد  �أحياناً،  لل�صمول  ترقى  وقد  جانب،  من  �أكرث  من  جاهزة  معلومة 

حتر�ض  لذ�  هائلة،  وثقافية  علمية  قيمة  ذ�ت  فاملو�صوعات  ما.  مو�صوعة  حول  فكرة 

�ملكتبات على �قتنائها.

نقاطاً  تت�صمن  وقد  ما،  ثقافية  نظر  وجهة  �الأحيان  بع�ض  يف  متثل  �ملو�صوعات  هذه 

توفيقية يجمع عليها عدد من �لباحثني ينتمون �إىل بلد �أو ثقافة ما. فاملو�صوعة �أحياناً متثل 

�ملد�خل  �أو �صيا�صية. وهنا، ال نتحدث عن  تعبري�ً عن ر�أي ثقايف حيال مو�صوعة ثقافية 

فيها  �لتي  �ملد�خل  تلك  عن  بل  و�لرد،  لالأخذ  هام�ض  فيها  يكون  �أن  يكن  ال  �لتي  �لثابتة 

هام�ض كبري للتد�خل �ملعريف، بحيث يكون لها يف كل حقل خ�صو�صية ما، هذ� ناهيك عن 

تاأثري �الأيديولوجيا يف كتابة بع�ض �ملد�خل ال �صيّما ذ�ت �لطابع �ل�صيا�صي كما هو �حلال 

يف مو�صوعنا.

يف  �ملتوفرة  �ل�صهرية  �ملو�صوعات  من  عديدة  مناذج  ��صتعر��ض  مّت  �لدر��صة  هذه  ويف 

مو�صوعة   23 يف  �لقد�ض  مادة  در��صة  متت  حيث  �الإلكرتونية،  �ملو�قع  وبع�ض  �ملكتبات 

ومر�كز  �لكتب  دور  يف  �النت�صار  و��صعة  �لر�ئجة  �ملو�صوعات  متثل  غالباً  وهي  متوفرة، 

�لبحث و�لدر��صات.



498

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

كم�صادر  عاملية  ثقة  �كت�صبت  منها،  �لعاملية  �صيّما  ال  �ملو�صوعات،  �أن  و�صيمُالحظ 

ومر�جع علمية، لكن هذ� ال يحول دون �أن يكون بع�صها قد يجايف �ل�صو�ب و�حلقيقة يف 

جو�نب معينة، وذلك الأ�صباب �أيديولوجية �أو �صيا�صية �أو نحوها. ومن �ملد�خل �لتي حلق 

بها هذ� �حليف يف عدد من �ملو�صوعات مدخل )�لقد�ض(، ويف هذه �لدر��صة ير�صد �لباحث 

ما ��صتملت عليه هذه �ملو�صوعات من مغالطات مق�صودة �أحياناً و�أخطاء غري مق�صودة 

�لدر��صة  �لتاريخي و�الآثاري و�ل�صيا�صي يف  �أخرى. وقد مّت �لرتكيز على �جلانب  �أحياناً 

�إىل  حتتاج  الأنها  بها؛  �الإحاطة  �لباحث  ي�صتطيع  ال  قد  �لتي  �الأخرى،  �جلو�نب  من  �أكرث 

هام�ض و��صع من �لبحث و�لتخ�ص�صية يف جو�نب عديدة، وقد �قت�رش �لباحث على قر�ءة 

�جلو�نب �لتي قد يكون من �ملفيد توجيه �لنقد لها ال �صيّما و�أنها جتاهلت حقائق مهمة عن 

مدينة �لقد�ض، وتعمدت تقدمي تاريخ �ملدينة خلدمة �أيدولوجيا �صيا�صية معينة.

�لقد�ض يف �ملو�صوعات من خالل در��صة كل  �لبحث على در��صة مادة  قامت منهجية 

مو�صوعة على حده، وذلك للك�صف متاماً عن مادة كل منها ومعلوماتها، و�صيالحظ �أن 

كل  در��صة  يف  تكر�رها  �لباحث  ق�صد  �لتي  و�ملغالطات  �ملعلومات  بع�ض  يف  تكر�ر�ً  هناك 

مو�صوعة، حر�صاً على �ملو�صوعية و�ملنهجية �لعلمية، فالتكر�ر قد يكون مبر�ً يف هذه 

�حلالة، �إذ �إن �لباحث وجد هذه �ملنهجية �أكرث فائدة، فكل مو�صوعة باملح�صلة متثل بحثاً 

خال�صاً قد يحمل طابعاً معيناً.

اأواًل: املو�شوعات العامة:

 Britannica Junior )1. املــو�شــوعـة الــبـريـطــانـيـة )لــل�شــغــار
:Encyclopedia

عند ت�صفح هذه �ملو�صوعة وقر�ءة مادة �لقد�ض بعناية، فاإن �ملدقق و�لفاح�ض ملا ورد 

يف مادتها يالحظ ما يلي:

، وهذ� كان ح�صب 
1
عندما حددت موقع �لقد�ض ذكرت �أنها يف “�إ�رش�ئيل” و�الأردن �أ. 

�لو�صع �ل�صيا�صي �لقائم قبل �صنة 1967 على �لرغم من �أن هذ� �لو�صع ال يت�صمن 

.
2
حدود�ً دولية

، وهذه ت�صمية يهودية و�لت�صمية 
3
ذكرت �ملو�صوعة �أن �لقد�ض تقع يف �لتالل �ليهودية ب. 

�لعربية لها هو جبال �لقد�ض.
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�إىل  �ملدينة ويق�صمها  “�إ�رش�ئيل” و�الأردن يجري عب  �لدويل بني  �أن �حلد  �أوردت  ج. 

.
5
، وهذ� لي�ض حد�ً دولياً و�إمنا خط �لهدنة

4
ق�صمني

يف  يافا  �أبيب  تل  �رشق  جنوب  ميالً   35 بعد  على  تقع  �لقد�ض  �أن  �إىل  �أ�صارت  د. 

، وهذ� حتديد جغر�يف للمدينة بالن�صبة �إىل “�إ�رش�ئيل” ولي�ض بالن�صبة 
“�إ�رش�ئيل”6

�إىل �الأردن، وال �أي من مدن �ل�صفة �لغربية.

، وهذ� �لو�صع 
7
�لثقايف ذكرت �أن �ملدينة �حلديثة هي عا�صمة “�إ�رش�ئيل” ومركزها  هـ. 

لي�ض معرتفاً به دولياً، وال يوجد له �أي �صند �صيا�صي وقانوين.

، و�ل�صحيح �أنه يقع يف �جلنوب 
8
حددت �أن جبل �صهيون يقع يف �ل�صمال �ل�رشقي و. 

.
9
�لغربي

�ل�صخرة  فقبة   ،
11

�صحيح غري  وهذ�   ،
10

عمر م�صجد  هي  �ل�صخرة  قبة  �أن  ذكرت  ز. 

وي�صمي   .
12

72هـ/691م �صنة  مرو�ن  بن  �مللك  عبد  �خلليفة  بناءها  �أمت  �مل�رشفة 

.
13

�الأوروبيون م�صجد قبة �ل�صخرة خطاأ م�صجد عمر

�لناحية  من  مثبت  غري  وهذ�   ،
14

�صليمان معبد  على  بنيت  �ل�صخرة  قبة  �أن  ذكرت  ح. 

 .
15

�الأثرية حتى �الآن

عليه  د�ود  عهد  قبل  ما  �لفرتة  �ملو�صوعة  �أهملت  �لقد�ض  تاريخ  ��صتعر��ض  عند  ط. 

�لكنعانيني  �لعرب  عن  تتحدث  فلم  للميالد،  �الأوىل  �الألف  قبل  �أي   ،
16

�ل�صالم

.
17

و�لعموريني و�ليبو�صيني �لذين �صكنوها قبل ذلك

، على �لرغم من �أن �ال�صم �أ�صبق 
18

ذكرت �ملو�صوعة �أن د�ود �صّمى �ملدينة �أورو�صامل ي. 

من ذلك فهو يف زمن �لكنعانيني، وقد ورد يف كتابات ن�صو�ض �للعنة �مل�رشية )�صميت 

�لبلد�ن و�ملدن و�حلكام  �أ�صماء  ��صتملت على  �للعنة �مل�رشية بذلك الأنها  ن�صو�ض 

�لذين لعنو� ب�صبب نو�ياهم و�أفعالهم �ل�رشيرة �صّد م�رش، وهي ن�صو�ض ترجع 

�إىل فرتة �الأ�رشة �لفرعونية 12 وحتديد�ً زمن حكم �صيزو �صرتي�ض �لثالث 1879-

فخارية  جر�ر  على  نقو�صات  �أو  خ�صبية  نقو�صات  عن  عبارة  وهي  1842ق.م(، 

�حتوت على �لكثري من �لكتابات، ويقدر عددها بن�صف مليون لوحة وجرة. وهذه 

�أف�صل �لوثائق �ملوؤرخة للع�صور �لغابرة، فيما يخ�ض بلد�ن  �الكت�صافات تعّد من 

مثل �صورية ولبنان وفل�صطني و�لعر�ق( ومر��صالت تل �لعمارنة )وهي جمموعة 
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من �الألو�ح �كت�صفت يف �صعيد م�رش، يف معبد �لكرنك، وتعود �أخبارها �إىل �لقرنني 

14 و15ق.م، وهي لوحات م�صمارية كتبت باللغة �الأكادية، ومو�صوعاتها عبارة 

عن مر��صالت حدثت بني والة �الأقاليم، وحكام وملوك �لفر�عنة يف م�رش، وعددها 

 .
19

360 لوحة من �الآجر(

، �أي مكان �حلرم �لقد�صي، 
20

ذكرت �أن موقع هيكل �صليمان يقع على جبل موريا ك. 

فجبل موريا يقع �صمايل ه�صبة �أوفل )�ال�صم �آر�مي �الأ�صل( وهو حم�صور �صمن 

�أ�صو�ر حجرية ترتفع ز�ويتها �جلنوبية �لغربية 38 مرت�ً، وترتفع ز�ويتها �جلنوبية 

. وهذ� �الدعاء غري ثابت �أثرياً حتى �الآن، مبعنى �أنه ال يوجد ما 
21ً

�ل�رشقية 46 مرت�

�الآثار �الإ�رش�ئيليني و�الأجانب، مثل: كاثلني  يوؤكد ويدلل على ذلك ب�صهادة علماء 

Eilat Mazar، وبن  و�إيالت ماز�ر   ،Yair Zakovitch يائري ز�كوفت�ض  كينيون، 

Shiloh، وورن، وكوندير، وروبن�صون، و�صالكي، ودي فوجي،  دوف، و�صيلو 

 .
22David Ussishkin وبوريتي، وفنكل�صتاين، وديفيد ��ص�صكني

كما   ،
23

�لفار�صي �حلكم  فرتة  �ملو�صوعة  �أهملت  �لقد�ض  تاريخ  ��صتعر��ض  عند  ل. 

و�لفاطميني  و�الإخ�صيديني  و�لطولونيني  و�لعبا�صيني  �الأمويني  حكم  فرتة  �أهملت 

.
24

و�ل�صالجقة و�ملماليك و�لعثمانيني

، وهذ� غري �صحيح حيث �إن 
25

ذكرت �أن من حرر �لقد�ض من �ل�صليبيني هم �لرتك م. 

بقيادة  �أعر�ق خمتلفة )عرب وترك وكرد...(  من حررها هي جيو�ض م�صلمة من 

.
26

�صالح �لدين �الأيوبي �لكردي

 ،
27

و�الأردن “�إ�رش�ئيل”  بني   1948 �صنة  �لقد�ض  ق�صمت  �ملتحدة  �الأمم  �أن  ذكرت  ن. 

وهذ� غري �صحيح، �إذ �إن هذ� �لو�صع �عتمد على نتيجة �حلرب �لعربية �الإ�رش�ئيلية 

و�الإرهاب �ل�صهيوين و�ملجازر، خا�صة يف دير يا�صني، ولي�ض على قر�ر �صادر من 

.
28

�الأمم �ملتحدة

:Collier’s Encyclopedia 2. مو�شوعة كولري

و�لت�صمية  يهودية  ت�صمية  وهده   ،
29

�ليهودية �له�صبة  على  تقع  �لقد�ض  �أن  ذكرت  �أ. 

�لعربية �الأ�صيلة هي جبال �لقد�ض.

 ،
31

�الآن حتى  �أثرياً  ثابت  غري  وهذ�   ،
30

�لقبة حتت  �صليمان  هيكل  موقع  �أن  ذكرت  ب. 

ب�صهادة �الآثاريني �الإ�رش�ئيليني �أنف�صهم كما �صبق ذكره.
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لي�صت  وهذه   ،
32

�لقد�ض مدينة  عب  و“�إ�رش�ئيل”  �الأردن  بني  �حلدود  �أن  ذكرت  ج. 

.
33

حدود�ً و�إمنا خط �لهدنة

:Compton’s Encyclopedia 3. مو�شوعة كومبتون

بعد ت�صفح مادة �لقد�ض يف هذه �ملو�صوعة يكن مالحظة ما يلي:

و�لت�صمية  يهودية،  ت�صمية  وهذه   ،
34

�ليهودية �لتالل  على  تقع  �لقد�ض  �أن  ذكرت  �أ. 

�الأ�صلية يفرت�ض �أن تكون عربية فيقال لها جبال �لقد�ض.

�عتمدت على بع�ض �ملعلومات �ملاأخوذة من �ملعتقد�ت �ليهودية، خا�صة من �لعهد  ب. 

�لقدمي من �لكتاب �ملقد�ض، وكاأنها حقائق على �لرغم من عدم ثبوتها �أثرياً. فذكرت 

موقع  على  تقع  �ل�صخرة  قبة  و�أن  �صليمان،  هيكل  من  �ملبكى  حائط  حجارة  �أن 

. وهذه 
35

�صليمان، و�أن �ل�صخرة كانت مذبحاً لل�صحايا �ملحروقة يف �لتاريخ �لعبي

، وتفتقر �إىل �إثباتات تاريخية موثوقة وحيادية.
36

�ملعلومات غري ثابتة حتى �الآن

لي�صت  وهذه   ،
37

�لقد�ض مدينة  عب  و“�إ�رش�ئيل”  �الأردن  بني  �حلدود  �أن  ذكرت  ج. 

.
38

حدود�ً و�إمنا خط �لهدنة

:Encyclopedia Americana 4. املو�شوعة الأمريكية

يكن مالحظة ما يلي عند ت�صفح هذه �ملو�صوعة:

، وهذه 
39

�ليهودية �ل�صحر�ء  �ليهودية على حافة  �لقد�ض تقع يف �جلبال  �أن  ذكرت  �أ. 

فل�صطني  يف  مو�قع  ت�صمي  بل  حقيقية،  تاريخية  م�صادر  �إىل  ت�صتند  ال  ت�صميات 

�لتاريخية باأ�صماء يهودية.

�أوردت بع�ض �ملعلومات �ملاأخوذة من �ملعتقد�ت �ليهودية كاأنها حقائق، على �لرغم  ب. 

يحيط  �صور  بقايا  هو  �ملبكى  حائط  �أن  فذكرت  وتاريخياً،  �أثرياً  ثبوتها  عدم  من 

، و�أن �إبر�هيم 
41

، و�أن �حلرم �ل�رشيف هو موقع جبل �لهيكل
40

مبوقع �لهيكل �لثاين

. وهذه 
42

عليه �ل�صالم �صحى بابنه �إ�صحق عليه �ل�صالم على مو�صع قبة �ل�صخرة

تثبت من خالل م�صادر موثوقة  تاريخية بل معتقد�ت يهودية مل  لي�صت حقائق 

. وقد �أكد علماء 
43

ترقى �إىل �لتاريخية، هذ� �إىل جانب �أنه ال يوجد دليل �أثري يوؤيدها

�آثاريون �إ�رش�ئيليون باأنه ال يوجد دليل على ذلك، كما �أ�رشنا �صابقاً.
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:Encyclopedia Asiatica 5. املو�شوعة الآ�شيوية

�أبرز �ملالحظات يكن تلخي�صها تندرج فيما يلي:

عند ��صتعر��ض تاريخ �لقد�ض يف �ملو�صوعة يالحظ �أنها �أهملت �لفرتة قبل عهد د�ود  �أ. 

، فلم تتحدث عن �لعرب �لكنعانيني و�لعموريني و�ليبو�صيني �لذين 
44

عليه �ل�صالم

.
45

�صكنوها قبل ذلك

، و�ل�صحيح و�لثابت 
46

ذكرت �أن عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه هو �خلليفة �لثالث ب. 

.
47

تاريخياً و�لذي ال يحتمل �ل�صك مطلقاً �أنه �خلليفة �لثاين

عند ��صتعر��ض تاريخ �لقد�ض �أهملت فرتة حكم �الأمويني و�لعبا�صيني و�لطولونيني  ج. 

.
48

و�الإخ�صيديني و�لفاطميني و�ل�صالجقة و�ملماليك و�لعثمانيني

:Encyclopedia of Islam 6. دائرة املعارف الإ�شالمية

يكن مالحظة ما يلي عند ت�صفح مادة �لقد�ض:

تطلق هذه �ملو�صوعة على �ملنطقة �لتي يقع عليها �مل�صجد �الأق�صى وقبة �ل�صخرة  �أ. 

، وهذ� غري ثابت �أثرياً حتى �الآن.
49

��صم منطقة �لهيكل

ترجمة عبارة مدينة بيت �ملقد�ض، �لتي هي ��صم �لقد�ض يف �لفرتة �الإ�صالمية �ملبكرة،  ب. 

“بيت  �أن  . و�ل�صحيح 
51

، وهذه ترجمة غري �صحيحة
50

�لهيكل �إيليا مدينة  بعبارة 

�ملقد�ض” هو �ال�صم �الإ�صالمي �لذي �أطلق على �ملدينة، الأنه ي�صتعمل بهذه �ل�صيغة 

يف كتب �حلديث و�لفقه و�لتاريخ، و�ال�صم يعني بيت �لطهارة و�لتقدي�ض و�لعبادة 

�أو )بيت �هلل(. ولذلك فاإنه قد ي�صتعمل للداللة على �مل�صجد �الأق�صى، وقد ي�صتعمل 

.
52

للداللة على �ملدينة، من باب �إطالق �جلزء على �لكل

 Lexicon Universal العــاملـيــة  لــيـك�شـــيـكــون  مـو�شـــوعــة   .7
:Encyclopedia

يكن �الإ�صارة يف هذه �ملو�صوعة �إىل بع�ض �ملالحظات:

، وهذ� غري معرتف به دولياً، فالقد�ض �فرت�ًء 
ذكرت �أن �لقد�ض عا�صمة “�إ�رش�ئيل”53 �أ. 

هي عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل” بعد �أن قامت زور�ً باحتاللها على مرحلتني، خمالفة بذلك 

�ل�رشعية �لدولية وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة. فاجلمعية �لعامة ومنذ �النتد�ب �لبيطاين 
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�أ�صدرت قر�ر�ت عدة تدين �الحتالل �الإ�رش�ئيلي غري �ل�رشعي للقد�ض و�الأر��صي 

�لعربية �ملحتلة يف فل�صطني، فقد �أ�صدرت يف 1947/11/29 �لقر�ر رقم 181، و�لذي 

ن�ّض على �أن تدويل �لقد�ض �أف�صل و�صيلة حلماية جميع �مل�صالح �لدينية يف �ملدينة 

قائمة  منطقة  وحدها،  �لقد�ض  مدينة  ال  �لقد�ض،  منطقة  جعل  على  ون�ّض  �ملقد�صة، 

�أن  �لقد�ض على  �لو�صاية بو�صع نظام خا�ض مبنطقة  �إىل جمل�ض  بذ�تها، وعهدت 

ترتبط بوحدة �قت�صادية مع �لدولتني �لعربية و�ليهودية. هذ� باالإ�صافة �إىل قر�ر�ت 

 .
54

�أخرى عديدة، ��صتنكرت �حتالل “�إ�رش�ئيل” لالأر�ض �لعربية مبا فيها �لقد�ض

، وهذه ت�صمية يهودية، و�لت�صمية �لعربية 
55

ذكرت �أن �لقد�ض تقع يف �لتالل �ليهودية ب. 

�الأ�صيلة لها و�لثابتة تاريخياً هي جبال �لقد�ض.

ذكرت �أن �حلائط �لغربي للحرم �لقد�صي �ل�رشيف )حائط �ملبكى( هو جزء �صغري  ج. 

 .
57

، وهذ� غري ثابت �أثرياً حتى �الآن
56

باٍق من �جلد�ر �الأ�صلي لهيكل �صليمان

�الأماكن  جلميع  و�حلماية  �لدينية  �حلرية  متنح  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أن  ذكرت  د. 

بل  �ملعلومة،  �صحة  عدم  توؤكد  �لوقائع  �إن  �إذ  �صارخة،  مغالطة  وهذه   ،
58

�ملقد�صة

.
59

�لعك�ض هو �ل�صحيح، حيث تقوم “�إ�رش�ئيل” بانتهاك د�ئم وم�صتمر للمقد�صات

:The new book of knowledge 8. الكتاب اجلديد للعلم

عند قر�ءة مادة �لقد�ض فيها يكن مالحظة ما يلي:

، على �لرغم من �أن �ال�صم �أ�صبق من ذلك، �إذ يرجع 
60

ذكرت �أن يرو�صامل كلمة عبية �أ. 

 .
61

�إىل زمن �لكنعانيني كما ورد يف ن�صو�ض �للعنة �مل�رشية ور�صائل تل �لعمارنة

و�لت�صمية  يهودية،  ت�صمية  وهذه   ،
62

�ليهودية �لتالل  على  تقع  �لقد�ض  �أن  ذكرت  ب. 

�لعربية �الأ�صيلة لها هي جبال �لقد�ض.

ذكرت، �عتماد�ً على �لعقيدة �مل�صيحية وحتديد�ً �لعهد �جلديد من �لكتاب �ملقد�ض، �أن  ج. 

.
63

�لقد�ض يف  �مل�صيح” مّت  “�صلب 

 ،
64

�لقدية للمدينة  �لغربية  �جلنوبية  �لز�وية  يف  تقع  �ل�صخرة  قبة  �أن  ذكرت  د. 

و�ل�صحيح �أنها تقع يف �لز�وية �جلنوبية �ل�رشقية للمدينة �لقدية.

ذكرت �عتماد�ً على م�صادر يهودية تور�تية �أن حتت �ل�صخرة حجر رمادي يعتقد  هـ. 

، وهذ� �عتقاد يهودي غري ثابت �أثرياً.
65

�أن عليه �صحى �إبر�هيم بابنه �إ�صحق
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:The new Caxton Encyclopedia 9. مو�شوعة كاك�شتون اجلديدة

من �ملالحظات �لتي يكن �أخذها عليها:

ذكرت �أن قبة �ل�صخرة تمُعرف با�صم م�صجد عمر، وتقع على �لتل �لذي عليه هيكل  �أ. 

وقوع  �أن  كما   .
67

�ل�صخرة قبة  عن  يختلف  عمر  م�صجد  �أن  و�ل�صحيح  �صليمان66، 

.
68ً

هيكل �صليمان حتت قبة �ل�صخرة �أمر غري ثابت �أثريا

عند ��صتعر��ض تاريخ مدينة �لقد�ض جندها �أهملت �لع�صور �الإ�صالمية، وحتدثت  ب. 

.
69

فقط عن مملكة �لقد�ض �ل�صليبية

ذكرت �أن �لقد�ض كانت مق�صومة بني “�إ�رش�ئيل” و�ململكة �الأردنية �لها�صمية، ولكن  ج. 

تتجز�أ، وهي  “�إ�رش�ئيل” بق�صميها، و�عتبتها وحدة ال  1967 حكمتها  �صنة  بعد 

، مع �أن هذ� �لو�صع غري معرتف به قانونياً ودولياً مطلقاً.
70

�الآن عا�صمتها

عندما  �حلال  عليه  كان  مما  �صاأناً  و�أعظم  �ت�صاعاً  �أكرث  �جلديدة  �لقد�ض  �أن  ذكرت  د. 

�لذي  بال�صور،  �ملحاطة  �لقدية  �لقد�ض  على  �الأردين  �حلكم  ظّل  يف  تقت�رش  كانت 

�صيده �ل�صلطان �صليمان �صنة 1542، �أما �الآن فقد ز�د �صاأنها عندما �صمت �لكني�صت 

و�جلامعة  �ل�صفار�ت  ومنطقة  �لع�رشي  �لفن  ومتحف  �الإ�رش�ئيلي(  )�لبملان 

�لعبية و�لكثري من دور �لعلم و�مل�صت�صفيات71.

�لعرب،  حكم  حتت  �لقد�ض  عن  تتحدث  مل  �لقد�ض  مدينة  تاريخ  ��صتعر��ض  عند  هـ. 

وكذلك �أهملت �لفرتة من عهد �صالح �لدين �الأيوبي حتى �النتد�ب �لبيطاين وكاأن 

هذه �لفرتة لي�صت جزء�ً من تاريخ �لقد�ض.

 The  New Encyclopedia 10. املو�شـــوعة البــريطــانيــة اجلديدة
:Britannica

يكن �إجمال �ملالحظات على هذه �ملو�صوعة مبا يلي:

.
عندما حددت مو�صع �لقد�ض جغر�فياً، حددتها بالن�صبة �إىل “�إ�رش�ئيل”72 �أ. 

�أوردت بع�ض �ملعلومات ��صتناد�ً �إىل معتقد�ت م�صيحية، ولي�ض بال�رشورة ��صتناد�ً  ب. 

.
73

�إىل حقائق تاريخية، مثل �أن “�صلب �مل�صيح” مّت يف �لقد�ض

، وهذ� غري 
74

ذكرت �أن حجم �لهيكل ي�صتمل على قبة �ل�صخرة و�مل�صجد �الأق�صى ج. 

.
75

ثابت �أثرياً حتى �الآن
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:World Book Encyclopedia 11. مو�شوعة الكتاب العاملي

يكن �أخذ �ملالحظات �لتالية:

دولياً  به  معرتف  غري  �لو�صع  وهذ�   ،
“�إ�رش�ئيل”76 عا�صمة  �لقد�ض  �أن  ذكرت  �أ. 

وقانونياً.

�أوردت بع�ض �ملعلومات �عتماد�ً على �ملعتقد�ت �مل�صيحية �لو�ردة يف �لعهد �جلديد،  ب. 

 .
77

مثل �أن �صلب �مل�صيح مّت يف �لقد�ض

ذكرت �أن قبة �ل�صخرة و�مل�صجد �الأق�صى يقعان يف موقع �لهيكل، و�أن حائط �ملبكى  ج. 

.
79ً

، وهذ� غري ثابت �أثريا
78

هو ما تبقى من �لهيكل

�أوردت ��صتناد�ً �إىل م�صادر يهودية معلومات مثل �أن ت�صحية �إبر�هيم بابنه �إ�صحق  د. 

.
80

متت على مو�صع �ل�صخرة

:Great Larousse encyclopedia 12. مو�شوعة لرو�س الكربى

يكن �أخذ �ملالحظات �لتالية على �ملو�صوعة �لفرن�صية:

وتتحدث  و�مل�صلمني،  و�مل�صيحيني  لليهود  بالن�صبة  �لدينية  �ملدينة  �أهمية  �إىل  ت�صري  �أ. 

عن �ملعامل �لدينية لكل ديانة منها.

�لقدمي، ثّم  �لتاريخ  �ليبو�صيون، حكمو� �ملدينة يف  �لكنعانيني، ومنهم  �أن  �إىل  ت�صري  ب. 

عليهما  �صليمان  و�بنه  د�ود  مملكة  خالل  من  �الإ�رش�ئيليني  حكم  فرتة  �إىل  ت�صري 

�ل�صالم وبناء �لهيكل. و�ملالحظ �أنها تتجاهل �لفرتة بني حكم �ليبو�صيني ومملكة 

د�ود، مبعنى �أن هناك فجوة تاريخية تقّدر باألفي �صنة قفزت عنها هذه �ملو�صوعة 

يف �لتاريخ �لقدمي.

�لو�صع  ح�صب  كان  وهذ�  و“�إ�رش�ئيل”،  �الأردن  بني  تقع  �لقد�ض  �أن  �فرت�صت  ج. 

.
81

�ل�صيا�صي �لقائم قبل �صنة 1967، على �لرغم من �أن هذ� �لو�صع لي�ض حدود�ً دولية

فل�صطني على  ��صمه  �ملو�صوعة ال تعرتف بوجود �صيء  �أن هذه  ي�صتدل على  كما  د. 

�خلريطة، وكاأنها ال تقر بوجود كيان للفل�صطينيني. ويالحظ �أن هناك مو�صوعات 

�إ�رش�ئيل”  “دولة  بالكتابة عن  �أجنبية مل تعرتف بوجود فل�صطني كدولة و�كتفت 

 )1967 �صنة  )كتاب  �لبيطانية  للمو�صوعة  بالن�صبة  �حلال  هو  كما  مد�خلها،  يف 
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�أكب  �إىل �لقد�ض باعتبارها  �أ�صارت  Britannica Book of the year 1967، فقد 

 .
مدن “�إ�رش�ئيل”82

. وهذ� غري معرتف به قانونياً يف 
�أ�صارت �إىل �أن �لقد�ض هي عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”83 هـ. 

�لع�رش �حلديث، �أما �إذ� كان �ملق�صود �أنها عا�صمة “مملكة �إ�رش�ئيل” �ل�صمالية �لتي 

“مملكة �إ�رش�ئيل” �ل�صمالية �تخذت  �أن  ظهرت بعد وفاة �لنبي �صليمان، فقد تبني 

، هذ� �إذ� �صح �أ�صالً وجود هذه �ململكة تاريخياً، 
84

من �صكيم يف نابل�ض عا�صمة لها

�ملبنية  �ل�صهيونية  �لدعاية  خالل  من  �إال  لـ“�إ�رش�ئيل”  عا�صمة  تكن  مل  فالقد�ض 

�أما �لقد�ض كعا�صمة وفق �لتاريخ �لتور�تي  فة.  �أوهام تاريخية تور�تية حمرَّ على 

�ل�صالم،  عليه  �صليمان  وفاة  بعد  “يهود�”  لدولة  عا�صمة  فكانت  و�الإ�رش�ئيلي 

و�نق�صام ملكه �إىل دولتي “�إ�رش�ئيل” و“يهود�”.

:Chambers’s Encyclopedia 13. مو�شوعة ت�شامربز

ومن �ملالحظات �لتي يكن �أخذها عليها:

معتبة  �لقد�ض،  فيها  تقع  �لتي  �جلغر�فية  �ملنطقة  ل�صطح  و�صف  عن  تتحدث  �أ. 

، ولي�صت كياناً �صيا�صياً له خ�صو�صية ثقافية.
85

فل�صطني منطقة جغر�فية

�أ�صارت �إىل �أن �ملدينة لها خ�صائ�ض فريدة، وحتدثت عن �ختيار د�ود عليه �ل�صالم  ب. 

لها كعا�صمة ململكته دون �صو�ها، ملوقعها �ملتو�صط �ملحايد بني �ل�صمال و�جلنوب.

حتدثت يف �لعهد �لعثماين عن �الأحياء �مل�صيحية �الإ�صالمية و�ليهودية يف �لقد�ض منذ  ج. 

فرتة مبكرة من �لعهد �لعثماين، فاأ�صارت �إىل �حلي �مل�صيحي �لالتيني و�الأرثوذك�صي 

حول �لكني�صة �لقيامة �صمال غرب �ملدينة �لقدية، حيث تتجمع �لكنائ�ض �لعديدة 

�أما �حلي  و�الأديرة ودور �لتعبد، يف حني كان �الأرمن يف �جلنوب �لغربي للمدينة، 

. وهنا 
86

�أ�صو�ر �ملدينة بني �حلي �الأرمني و�حلي �الإ�صالمي �ليهودي فكان د�خل 

�الأحياء  �ملدينة دون  �ليهودي يف  �لرتكيز كان على حتديد موقع �حلي  �أن  يالحظ 

�إىل  �أن �ملو�صوعة قفزت مبا�رشة من عهد د�ود عليه �ل�صالم  �الأخرى، كما يالحظ 

�لعهد �لعثماين متجاهلة تاريخ �ملدينة.

�ليهودي  �لق�صم   ،1948 حرب  بعد  جاء  باأنه  مدينتني  �إىل  �لقد�ض  تق�صيم  حتدد  د. 

و�لق�صم �لعربي، و��صتبدل �لق�صم �لغربي من �ملدينة كعا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل” �إىل تل 

.
�أبيب �صنة 871950
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و�ملعروف �أن قر�ر �لتق�صيم �ل�صادر �صنة 1947 مل يتحدث عن �لقد�ض �إال بو�صفها  هـ. 

عدو�ن  يف  �ملدينة  من  �لغربي  �ل�صطر  �حتلو�  �ليهود  �أن  حدث  وما  منف�صالً،  كياناً 

�صنة 1948. �أما �حلديث عن �أن �لقد�ض عا�صمة لـ“دولة �إ�رش�ئيل” �حلديثة باعتبار 

�أنها منذ �صنة 1948 حتت�صن مقر �لبملان ورئي�ض �حلكومة ومعظم �لوزر�ء، فهذ� 

ال ينحها �صفة �لعا�صمة �ل�صيا�صية ملجرد وجود هذه �ملعامل فيها.

بعد  �أنه  مبعنى   ،
يف881967/6/27 �لقد�ض  �رشقي  يف  �ال�رش�ئيلية  �لبلدية  �أقيمت  و. 

�حتالل �لق�صم �ل�رشقي من �ملدينة، و�ملعروف �أنه كان هناك جمل�ض بلدية للقد�ض 

�لعربية منذ �صنة 1950، وكان �أول رئي�ض بلدية فيها يف ظّل �حلكم �الأردين هو �أنور 

.
89

�خلطيب

:Illustrated World Encyclopedia مو�شوعة العامل امل�شورة  .14

ومن �ملالحظات �لتي يكن �أخذها عليها:

�لقد�ض �ملدينة �لرئي�صية يف فل�صطني، وكانت مركز �إد�رة �لدولة خالل �لقرون �لثالثة  �أ. 

�الأخرية، �أول ذكر للقد�ض كان حتت م�صمى �أور�صامل يف ر�صائل تل �لعمارنة �لعائدة 

. و�ل�صحيح �أن �أول ذكر للقد�ض كان حتت ��صم “�أورو�صامل” يف 
90

�إىل �لقرن 14ق.م

. ويقال �إن �الأ�صح 
91

�لقرن 19ق.م وحتديد�ً يف ما يعرف بن�صو�ض �للعنة �مل�رشية

.
�أن ر�صائل تل �لعمارنة ترجع للقرن 19ق.م ولي�ض �إىل �لقرن 9214

 .
93

كانت �لقد�ض �ملوطن �الأ�صا�صي لليبو�صيني، وهم جزء من �الإ�رش�ئيليني �لقدماء ب. 

�أنهم  �ملقد�ض على  �لكتاب  �إ�رش�ئيل كنعانيني فلماذ� ي�رش  فاإذ� كان بنو  �فرت�ء  هذ� 

كانو� من �الأجانب؟ بل �إن ق�صة �لتور�ة و�الأ�صفار �خلم�صة �الأوىل من �لعهد �لقدمي 

تهيمن عليها ق�صة بحث بني �إ�رش�ئيل عن وطن، ومن �ملحال �أن نت�صور �أن ق�صة 

 .
94

�صفر �خلروج برمتها ق�صة خمتلقة

:Funk & Wagnalls 15. فنك وواجنلز

مالحظات على هذه �ملو�صوعة: 

�عتبت �أن �لقد�ض هي مدينة �ليهود �ملقد�صة، و�أ�صارت �إىل �أن تاريخ �لقد�ض �لقدمي  �أ. 

�صهد �لعديد من �ل�صعوب �لغز�ة، وكان �لعن�رش �ملهيمن فيها �ليبو�صيني، و�لذين �أتو� 

.
95

�إبان �لغزو �مل�رشي للمدينة �أيام �حتالل �مللك حتتم�ض �لثالث يف �لقرن 15ق.م
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�لتاريخ  هذ�  قبل  �لقد�ض  يف  كانو�  �لكنعانيني،  من  وهم  �ليبو�صيني،  �أن  و�ملعروف  ب. 

 .
96

بقرون، ح�صبما ورد يف ن�صو�ض �للعنة ور�صائل تل �لعمارنة

، ومن 
97

ت�صري �إىل �أن �مل�صلمني �أخذو� �ملدينة من �لفر�ض زمن �خلليفة عمر بن �خلطاب ج. 

�أن �ملدينة عادت �إىل �ل�صيطرة �لرومانية بعد خ�صوعها  �ملعروف و�لثابت تاريخياً 

قام  عندما  للميالد،   627 �صنة  يف  ولكن  للميالد،   613 من  �بتد�ء  �لفار�صي  للحكم 

للحكم  بع�صها  خ�صع  �لتي  �لبيزنطية  �لواليات  �إىل  ع�صكرية  بحمالت  هرقل 

�لفار�صي، متكن من ��صتعادة بع�صها ومن بينها فل�صطني، ومّت �إعادة �ل�صليب بعد 

. وهذ� معناه �أن �مل�صلمني مل ي�صتلمو� �ملدينة من �لفر�ض بل 
98

�أن ��صرتده من �لفر�ض

 .
99

من �لبيزنطيني �صنة 638 للميالد

، و�ل�صحيح �أنه مل 
100

ت�صري �إىل �أنه مّت بناء قبة �ل�صخرة فوق �أنقا�ض معبد �صليمان د. 

، وعند �لفتح �لعمري للمدينة 
101

يثبت �أنها بنيت فوق بناء قائم �أو على �أنقا�ض معبد

.
102

مل يكن فيما ي�صمونه “منطقة �لهيكل” �أي بناء، وورد �أن �ملنطقة كانت مهجورة

على  �صيطرو�  عندما  �مل�صلمني  من  باحرت�م  �مل�صيحيني  معاملة  مّت  �أنه  �إىل  ت�صري  هـ. 

�ملدينة، لكن ملا �أ�صبح �لفاطميون خلفاء وحكمو� �لقد�ض �أ�صبحت �حلالة غري ثابتة، 

وعندما حكم �الأتر�ك �ملدينة �صنة 1071 للميالد عاملو� �مل�صيحيني بق�صوة، وهدمو� 

�أن يكون  �ملهم  . وهنا من 
103

�ل�صليبية للحمالت  �أوجد م�صبباً  �لقيامة؛ مما  كني�صة 

��صتغلتها  �لدعاية  �ل�صليبية. فهذه  �أن هذه جمرد ذر�ئع لتبير �حلمالت  و��صحاً 

م�صيحيي  بحماية  يقومو�  مل  �لفرجنة  �أي  �أنهم  بدليل  �لغزو،  هذ�  لتبير  �لبابوية 

.
104

�ل�رشق، بل هناك من �مل�صيحيني يف �ل�رشق من قاوم وجودهم

�ل�رشق �الأو�صط، و�أنها ت�صم:  �لفل�صطيني يف  �الإقليم  �لقد�ض تعّد مدينة  �أن  ذكرت  و. 

من  جزء  هي  �لتي  �لقدية  و�لقد�ض  “�إ�رش�ئيل”،  عا�صمة  وهي  �جلديدة  �لقد�ض 

لي�صت  فالقد�ض  �صارخة،  مغالطة  يحمل  وهذ�   .
105

�لها�صمية �الأردنية  �ململكة 

�لقد�ض  �أن  كما  تاأ�صي�صها،  عند  حتى  وال  �حلا�رش  �لوقت  يف  “�إ�رش�ئيل”  عا�صمة 

�ل�رشقية �لعربية �لتي ت�صم �لبلدة �لقدية كانت �صمن �ململكة �الأردنية �لها�صمية 

. فالقد�ض �لقدية خ�صعت 
بعد �حتالل �أربع �أخما�ض �أر�ض فل�صطني �صنة 1061948

1967 بعد خ�صارة ما  حلكم �ململكة �الأردنية، وبقي �لو�صع على حاله حتى �صنة 

تبقى من �لقد�ض وباقي فل�صطني، وكانت ما تز�ل حتت �حلكم �الأردين.



509

القد�س يف املو�شوعات العاملية

َركزْت على �ملعامل �لدينية، فاملدينة �أي �لقد�ض �لقدية مدينة مقد�صة عند �مل�صيحيني  ز. 

ملا  �ليهود  عند  مقد�صة  �أنها  كما  �الأر�ض،  على  �الأخرية  �مل�صيح  �أيام  �صهدت  كونها 

حتويه من رموز يهودية وكونها �لعا�صمة ململكة �ليهود �الأوىل، وهي مقد�صة عند 

 بح�صب �ملو�صوعة. ولكن 
107

�مل�صلمني نظر�ً الأنها �صهدت �عتالء �لنبي حممد �إىل �جلنة

.
108

ال يوجد ما يدل على �الآثار �ليهودية مطلقاً بعد �أكرث من مئة �صنة من �حلفريات

 Grolier International العــاملــيــة  جــرولــيــر  مــو�شـــوعــة   .16

:Encyclopedia

ومن �ملالحظات على هذه �ملو�صوعة:

�أ�صارت �إىل �أنه وفقاً لقر�ر �الأمم �ملتحدة يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1947 مّت تق�صيم  �أ. 

، وهذ� غري 
109

�ملدينة بني �لعرب و�ليهود فكانت �ملدينة �لقدية من ن�صيب �لعرب

ل�صلطة  منف�صل  ككيان  �لقد�ض  تخ�صع  باأن  �لتق�صيم  قر�ر  �أو�صى  فقد  �صحيح 

.
110

دولية

1917 و�صعت  �الأول/ دي�صمب  للقد�ض يف كانون  �لبيطاين  بعد �حتالل �جلرن�ل  ب. 

ع�صبة �الأمم The League of Nations فل�صطني حتت �النتد�ب �لبيطاين، وبقيت 

�لقد�ض  تطوير  فتّم  �مل�صتقلة”  بـ“�إ�رش�ئيل  وربطها  �إعالنها  حتى  كذلك  فل�صطني 

�جلديدة وحتديثها وحتويلها �إىل مركز �إد�ري، ومّت ربطها عب طريق �رشيع مع تل 

�أبيب وحيفا. وعلى �عتبار �أن �لقد�ض عا�صمة “�إ�رش�ئيل” فقد مّت فيها بناء �لكني�صت 

. وهذ� غري �صحيح فالقد�ض �لتي 
111

�إلخ �الإ�رش�ئيلي وباقي �لوز�ر�ت و�ملحاكم... 

�زدهرت بع�ض �ل�صيء يف ظّل �النتد�ب �أ�صبحت هي عا�صمة فل�صطني �لر�صمية منذ 

، وهنا من �ملهم �لقول باأنه يف �أثناء �النتد�ب �لبيطاين بد�أت يف 
112

�حلروب �ل�صليبية

ل بطيئة �أدت �إىل حتويلها من مدينة عربية �إىل مدينة ذ�ت غالبية  �لقد�ض عملية حتوُّ

 .
113

�صكانية يهودية
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ثانيًا: املو�شوعات الدينية:

1. املو�شوعات امل�شيحية:

: The New Catholic Dictionary اأ. القامو�س الكاثوليكي اجلديد

مالحظات على �لقامو�ض:

�أ�صار �إىل �أن �لقد�ض مدينة قدية يف فل�صطني، و�أ�صار �إىل �أنها �ملركز �لديني و�ل�صيا�صي   .1

مركز�ً  ولي�صت  جغر�يف  مفهوم  من  �أكرث  لي�صت  فل�صطني  وكاأن   ،
114

لالإ�رش�ئيليني

بو�صفها  للمدينة  �أعطيت  �الأهمية  الأن  �لقد�ض،  فيها  تقع  �لتي  للمنطقة  ح�صارياً 

�ملركز �لديني و�ل�صيا�صي لالإ�رش�ئيليني.

�أن �صكانها من  �إىل  �الإ�صارة  �لعهد �جلديد من خالل  للمدينة يف  �أول ذكر  �إىل  �أ�صار   .2

�ليبو�صيني يف �الألف �لثالثة قبل �مليالد، وهذ� لي�ض �صحيحاً، فهناك �إ�صار�ت للمدينة 

.
115

يف ر�صائل ن�صو�ض �للعنة �مل�رشية ور�صائل تل �لعمارنة

�أ�صار �إىل �لوعد بتق�صيمها، وحتدث باأن �أ�صهر من حكمها هو د�ود و�بنه �صليمان   .3

�صقطت  باأنها  و�أو�صح  وجمدها،  عظمتها  �أوج  �ملدينة  وبلغت  �لهيكل،  بنى  �لذي 

مملكة  تدمري  ومّت  للميالد   70 �صنة  تيط�ض  زمن  �لرومان  �أيدى  على  ح�صار  بعد 

 .
116

�صليمان

�أ�صبح يف �ملدينة �أول كني�صة م�صيحية الأنها بح�صب �ملو�صوعة �صهدت “موت �ل�صيد   .4

.
117

�الآالم طريق  �مل�صيح” وفيها 

:A dictionary of Christ and the Gospels ب. قامو�س امل�شيح والأناجيل

و�أهم ما جاء يف هذ� �لقامو�ض:

�أ�صار �إىل �لقد�ض �صمن تعر�صه لفل�صطني، م�صري�ً �إىل �أن �لقد�ض ال مثيل لها كمدينة   .1

موؤثرة يف �لعامل، و�أنها �الأكرث قد��صة منذ �صيطر عليها د�ود �صنة 100ق.م و�تخذها 

�صليمان مركز�ً دينياً وعلمياً، ووجدها �مل�صيح مدينة بالغة �الأهمية يف فر�دتها، وهي 

�ملدينة �لتي �صهدت �آالم �مل�صيح، وركز �لقامو�ض على �أهميتها بالن�صبة للحجيج يف 

 .
118

�لع�صور �لو�صطى

بد�أ مع د�ود. كما يالحظ ب�صكل  �ملدينة  تاريخ  �لقدمي وكاأن  �لتاريخ  جتاهل فرتة   .2
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عام �أن �ملو�صوعات �لكاثوليكية حتاول تبير �الجتياح �ل�صليبي و�ل�صيطرة على 

�لقد�ض لتحرير ما ي�صمونه �لقب �ملقد�ض.

 :Catholic Encyclopedia ج. املو�شوعة الكاثوليكية

ومما جاء يف هذه �ملو�صوعة:

يف  للمدينة  �لعربي  �لغزو  منذ  و�مل�صيحيني  �لعرب  بني  �رش�عاً  هناك  �أن  �عتبت   .1

�لقرن �ل�صابع �مليالدي حتى قيام مملكة �لقد�ض �لالتينية على �أيدي �لالتني.

�أن  1099 للميالد، و�عتبت  ركزت على تاريخ �لقد�ض يف �لفرتة �لالتينية �أي منذ   .2

1291 للميالد. مع �لعلم �أن �لطرد  �ململكة �لالتينية يف �لقد�ض ��صتمرت حتى �صنة 

�لالتينية  �ململكة  و�أن  للميالد،   1244 �صنة  كان  �لقد�ض  من  لل�صليبيني  �لنهائي 

��صتمرت حتى �صنة 1291 للميالد يف عكا ولي�ض �لقد�ض.

�عتبت ما قام به �صالح �لدين على �أنه تدمري للمملكة �لتي عادت مرة �أخرى حلكم   .3

�لالتني يف ظّل خلفائه.

�عتبت �أن �حلرم �ل�رشيف هو مكان منطقة �لهيكل.  .4

�أهمية  وعن  �لالتينية،  �لكنائ�ض  خا�صة  �ملدينة،  يف  �مل�صيحية  �ملعامل  عن  حتدثت   .5

�أمر متوقع فهي ركزت على ما  �ملدينة للم�صيحيني و�حلجيج للقب �ملقد�ض. وهذ� 

بعد �ململكة �لالتينية، ومل تتحدث عن �لقد�ض �الإ�صالمية وال �لقد�ض �ليهودية، وهي 

�لقد�ض عا�صمة  �أن  �الإ�رش�ئيلية، ومل تذكر  �ل�صيطرة  للقد�ض حتت  �عتبار�ً  ال تقيم 

�صيطرة  حتت  �ملدينة  تاريخ  �أو  �لقدمي  بالتاريخ  معنية  لي�صت  فهي  لـ“�إ�رش�ئيل” 

“دولة �إ�رش�ئيل”.

فامل�صادر �ملعا�رشة للحملة �ل�صليبية تتحدث بو�صوح عن دو�فع دينية خال�صة 

�لبابوية تخلي�ض �لقب �ملقد�ض وتاأمني �صالمة �حلجاج �مل�صيحيني  تتمثل يف رغبة 

�أوربان �لثاين، �لذي �أعطى �ل�صارة  �إىل �لقد�ض، وهذ� كان و��صحاً يف خطاب �لبابا 

�أبناء �هلل قد وعدمتوه  يا  �أنكم  “مبا  لبدء هذه �حلمالت على �مل�رشق بقوله:  �الأوىل 

باأن حتفظو� �ل�صالم بينكم، و�أن تخل�صو� �أكرث مما م�صى يف �ملحافظة على حقوق 

�لذي  �مل�رشق  يف  �لقاطنني  الإخو�نكم  �لعون  يد  ملد  ت�صارعو�  �أن  عليكم  �لكني�صة... 

.
يحتاجون �إىل م�صاعدتكم وطاملا �لتم�صوها”119
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عليها  ي�صيطر  �لتي  �مل�رشق  �أر�ض  �أن  �إىل  تنظر  ز�لت  ما  �لبابوية  �أن  يبدو  فالذي 

كانت  و�أي�صاً  �لرومانية،  �مل�صيحية  �الأمالك  �صمن  كانت  �أر�ض  هي  �مل�صلمون 

ت�صن  �حلمالت  كانت  عندما  �حلال  هو  كما  بطر�ض،  للقدي�ض  �صبق  فيما  خا�صعة 

 .
120

خالل حروب �ال�صرتد�د يف �الأندل�ض

:The Coptic Encyclopedia د. املو�شوعة القبطية

و�أهم ما يكن مالحظته على هذه �ملو�صوعة �لقبطية:

�لروحية  �لقد�ض  �أهمية  يف  وبحثت  �مل�صيحية،  �لفرتة  يف  �لقد�ض  تاريخ  �إىل  �أ�صارت   .1

�أم رهباناً، و��صتقر�رهم بها.  بالن�صبة لالأقباط وزيارتهم لها �صو�ء كانو� حجاجاً 

�إىل �لفتح �الإ�صالمي للمدينة و�أنها �صلمت من �لبطريرك �صفرونيو�ض  �أ�صارت  ثّم 

�إىل  و�أ�صارت  و�الأمان،  �لعمرية  �لعهدة  عن  وحتدثت  �خلطاب،  بن  عمر  للخليفة 

�حلكم �لفاطمي للمدينة يف �لقرن 10 و11 ميالدي عندما دخل �ل�صليبيون �ملدينة، 

و�أنه مل ي�صمح للحجيج �لقبط بزيارة �لقد�ض خالل �لفرتة �ل�صليبية حتى جميء 

�لعثماين  �لعهد  ويف  عهده،  يف  و�أمان  برخاء  نعمو�  و�أنهم  �الأيوبي،  �لدين  �صالح 

.
121

حافظ �الأقباط على دورهم وخ�صو�صيتهم يف �ملدينة حتى �لقرن �لع�رشين

�لتي  و�لكني�صة  �لقيامة،  بكني�صة  �ملوجود  هيكلهم  �لقد�ض  يف  وجودهم  على  وي�صهد 

. ويذكر عارف �لعارف 
122

�أن�صاأها �لنب�وي مقاره �مل�رشي با�صم كني�صة �ملجدلية

�أن لهم دير �ل�صلطان وهو �ملال�صق لكني�صة �لقيامة من �لناحية �جلنوبية �ل�رشقية، 

و�لذي كان �لالتني قد �أخذوه من �لقبط يف زمن �ل�صليبيني فرده �صالح �لدين لهم 

 .
123

ف�صموه دير �ل�صلطان، وهناك مطر�ن لالأقباط يف �لقد�ض منذ �لقرن 13 ميالدي

ركزت هذه �ملو�صوعة على �أهمية �لقد�ض بالن�صبة للقبط، و�أ�صارت �إىل تاريخ �ملدينة   .2

من ز�وية عالقتها باالأقباط، و�أنهم تو�جدو� فيها منذ �لقرن �الأول �مليالدي، وتعزز 

.
124

وجودهم مع �لقرن �لثالث �مليالدي

زيارة  توقفت  وقد   ،
125

�مليالدي �الأول  �لقرن  منذ  �ملدينة  يف  تو�جدو�  فاالأقباط 

وقّل  للميالد،   70 �صنة  لها  �لروماين  تيط�ض  هدم  بعد  �ملقد�صة  لالأر�ض  �مل�رشيني 

 Aelius Hadrian ز�ئروها من �الأقباط �مل�رشيني بعدما هدمها �أيليو�ض هادريان

 335 �صنة  �لقيامة  كني�صة  بناء  منذ  �لزيار�ت  ��صتوؤنفت  ثّم   .
126  

للميالد  135 �صنة 

تد�صني  لتح�رش  �ملقد�ض  بيت  �إىل  م�رش  من  م�صيحية  قافلة  و�صلت  فقد  للميالد، 
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كني�صة �لقيامة �لتي بنتها �الإمب�طورة هيالنة، وكان رئي�ض هذه �لقافلة يومئذ �النبا 

�لتي  هي  هيالنة  �الإمب�طورة  �إن  وقيل  �الإ�صكندرية.  بطريرك  �الأول  �ثنا�صيو�ض 

. �أما �الإ�صارة 
127

��صتدعته لال�صرت�ك مع بطريرك �لق�صطنطينية يف تد�صني �لكني�صة

�لقبطية،  �لكني�صة  حتتمه  فهذ�  �ملقد�صة،  لالأر��صي  �ملنتظمة  �مل�رشيني  زيارة  �إىل 

ومن ال ي�صتطيع زيارتها ل�صبب من �الأ�صباب فعليه �أن ير�صل �إليها �لقر�بني، فكان 

�مل�رشية  مرمي  ق�صة  يف  ذكر  كما  خطاياهم،  عن  للتكفري  يزورونها  �الأقباط 

.
128

)350-420م( �لتي بنى �الأقباط كني�صة با�صمها مال�صقة لكني�صة �لقيامة

وحافظو�  �لكنائ�ض  فيها  فبنو�  �لقبط،  عند  خ�صو�صية  لها  �لقد�ض  �أن  معناه  وهذ� 

باهتمام  �أ�صارت  �ملو�صوعة  �أن  كما  لها.  زيار�تهم  خالل  من  معها  تو��صلهم  على 

من  كونهم  لهم  بالن�صبة  خ�صو�صيتها  ر�عى  قد  للمدينة  �الإ�صالمي  �حلكم  �أن  �إىل 

�لكني�صة �ل�رشقية، و�أن �لعهدة �لعمرية كانت مبثابة عهد �الأمان، و�أن حكم �صالح 

�لدين �أز�ل من كان ينعهم من زيارة �لقب �ملقد�ض يعني �ل�صليبيني. 

مل تتطرق �ملو�صوعة للتاريخ �لقدمي، وهذ� �أمر متوقع فهي معنية بالفرتة �مل�صيحية،   .3

كما �أنها مل تذكر �أهمية �ملدينة مطلقاً لليهود.

�لدينية،  بالناحية  �الهتمام  عليه  غلب  �ملو�صوعات  طابع  �أن  عامة  ب�صورة  ويالحظ 

وهذ� �أمر متوقع، فهذه �ملو�صوعات ذ�ت طابع ديني م�صيحي فنجدها قد �هتمت باإبر�ز 

�ل�صيد  باأن  �لذين يعتقدون  �مل�صيحيون  بها  يهتم  بالقد�ض وتاريخها كما  �ملتعلق  �جلانب 

�إجنيل  �إن  يتعبد ويعلم وي�رشح. حتى  �لقد�ض  �الأكب من حياته يف  �مل�صيح ق�صى �جلزء 

لوقا Luke’s Gospel ي�صري �إىل �أنه يف �للحظات �الأخرية، حينما حانت �أيام �رتفاعه، عزم 

على �الجتاه �إىل �أور�صليم، فامل�صيح �صمم على �لذهاب �إىل �أور�صليم الأنه كان يعرف �أن يف 

هذه �ملدينة �صيتم كل �صيء، وكانت �لقيامة حتقيقاً لتعاليم �الأنبياء ونقطة �نطالق لن�رش 

.
129

�الإيان �مل�صيحي بني �الأمم

�أن هذه �ملو�صوعات جتاهلت �لقد�ض يف �لعهد �الإ�صالمي وقد��صة �ملدينة  لكن يالحظ 

وطابعها �الإ�صالمي �لطاغي، من خالل �مل�صجد �الأق�صى وحميطه يف �لبلدة �لقدية �لناب�ض 

ال  و�مل�صلمني  �مل�صيحيني  بني  للعالقة  �إ�صار�ت  هناك  ولكن  �الإ�صالمية،  �لعربية  بالهوية 

على  �الإ�صالمي  �حلكم  ظّل  يف  �مل�صيحيون  به  نعم  �لذي  �لديني  �لت�صامح  جهة  من  �صيّما 

�لرغم من �الإ�صارة �إىل �جلزية ك�رشيبة. 
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بع�ض  يف  �إال  �للهم  �ملدينة،  بعروبة  معنية  لي�صت  �ملو�صوعات  هذه  �أن  يالحظ  كما 

مغالطات  على  ��صتملت  �أنها  �ملو�صوعات  هذه  على  وي�صجل  �ليبو�صيني،  عن  �الإ�صار�ت 

تتعلق باأهمية �لقد�ض ومركزيتها بالن�صبة لالإ�رش�ئيليني دينياً و�صيا�صياً. كما �أ�صارت �إىل 

�لهيكل �لذي مّت تدمريه نهائياً زمن �لرومان.

2. املو�شوعات اليهودية:

 Jewish Encyclopedia and Encyclopaedia اليهوديتان  املو�شوعتان  اأ. 

 :Judaica

�ملو�صوعتني  خالل  من  �ليهودية  �ملو�صوعات  هذه  مدخل  يف  �لقد�ض  مادة  و�صنتناول 

�ل�صابق ذكرهما:

�للعنة �مل�رشية  �أول ذكر للقد�ض كان يف ن�صو�ض  تعرتف هاتان �ملو�صوعتان باأن   .1

�إىل  ت�صري  ال  فهي  كنعانية،  مدينة  �أنها  على  و19ق.م   18 �لقرنني  �إىل  تعود  �لتي 

�أحد  حيبا”،  “عبد  �مللك  �إىل  �الإ�صارة  هناك  ثّم   .
130

�أ�صليني ك�صكان  �لكنعانيني  غري 

�الأول  )حتتم�ض  م�رش  فرعون  �إىل  ير�صل  �أور�صامل  يف  �ملحلية  �ل�صلطة  رجال 

Thutmose I( يعلن خ�صوعه للم�رشيني، ويطلب حمايتهم من �رش قوم دعاهم 
، �أما �لعابريو �إن 

131
يف ر�صالته )�خلابريو( �أو )�حلبريي( ح�صب �ألو�ح تل �لعمارنة

�صح �أنهم �أ�صل بني �إ�رش�ئيل يف �ملدينة، فقد كانو� طارئني غز�ة عليها، وكان ذلك 

غزو  �إىل  لها  �مل�رشي  �حلكم  خالل  تعر�صت  فالقد�ض   .
132

13ق.م �لقرن  يف  غالباً 

�لبدو )�خلابريي(، وخ�صو�صاً يف عهد �أخناتون Akhnaton )1375-1358ق.م(، 

مما ��صطر و�ليه على �لقد�ض عبدي خيبا �أن ي�صتنجد باأخناتون، ولكنه مل يتمكن 

�إال يف زمن �صيتي �الأول  �إليها  من م�صاعدته فز�ل �حلكم �مل�رشي عنها، ومل يعد 

.
133

Seti I )1317-1301ق.م(

ويف  �أور�صامل،  با�صم  �لعمارنة  تل  ر�صائل  يف  �لقد�ض  ��صم  ذكر  ورد  �أنه  �إىل  ت�صري   .2

كما  د�ود،  مدينة  ��صم  �أي�صاً  عليها  و�أطلقو�  �أور�صليم،  با�صم  ذكرها  يتم  �لتور�ة 

�أطلق على �ملدينة عدة �أ�صماء من قبل �الأنبياء و�ل�صعر�ء �لعب�نيني �ملتاأخرين مثل: 

�ملدينة، مدينة �هلل، �ملدينة �ملقد�صة، مدينة �لعد�لة، مدينة �الإخال�ض، مدينة �ل�صالم، 

عن  فماذ�  �مليالد،  قبل  �لثالثة  �الألف  منذ  كنت  �صمُ �ملدينة  لكن   .
134

�جلميلة �ملدينة 

�أ�صمائها �الأخرى؟.
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�لكنعانيون  �لعرب  �صكانها  �ملدينة  على  �أطلقه  ��صم  “�أور�صامل” وهو  �أن  و�لثابت 

كلمة  وهي  مدينة،  تعني  و“�أور”  �ل�صالم.  “�صامل” مبعنى  “�صامل” �أو  �إىل  ن�صبة 

�الأكاديون  فذكرها  “�أروو�صامل”  ��صم  �لقدية  �الأمم  حرفت  ولقد  �صومرية. 

19ق.م  ، وورد ذكر �لقد�ض يف نق�ض م�رشي قدمي يرجع �ىل �لقرن 
“�أور�صامل”135

“�أور�صليم”،  هي  �لتي  “يرو�صاالمي”  با�صم  �ليهود  وذكرها  “�أو�صامام”،  با�صم 

با�صم  �لغربيون  وذكرها  “هريو�صوليما”،  با�صم  و�لرومان  �ليونان  وذكرها 

��صم  و�إمنا  دينياً  ��صماً  لي�ض  “�أور�صليم”  ��صم  �أن  �لو��صح  ومن  “جرو�صامل”. 
دنيوي، �أطلق من قبل �أحد �مللوك �ليبو�صيني، فاأخذه �ليهود وو�صعوه يف تور�تهم 

 .
136

�ملحرفة

ومدينة “يبو�ض” ��صم �أطلقه على �ملدينة ي�صوع )يو�صع(، قائد بني �إ�رش�ئيل، عندما 

�لقبيلة  . و“يبو�ض” ��صم لزعيم 
137

13ق.م �أر�ض كنعان يف �لقرن  �أغار هوؤالء على 

�لقد�ض،  مدينة  يف  تاريخها  فجر  منذ  فل�صطني  يف  ��صتقرت  �لتي  �لعربية  �لكنعانية 

�ليبو�صيون يو�صع وقومه، و�متنعت يبو�ض  ويف �جلبال �ملحيطة بها، وقد حارب 

. فالقد�ض �ليبو�صية هي مدينة د�ود، �لتي متتد جنوبي 
138

على �ليهود مائتي �صنة

�لتقاء و�دي قدرون مع و�دي هنوم،  �إىل نقطة  �أوفل  �الأق�صى من ه�صبة  �مل�صجد 

.
139

وذلك عندما توىل د�ود قيادة �الإ�رش�ئيليني بعد ي�صوع عليهما �ل�صالم

ومل يثبت �أن �ليبو�صيني �صمو� �ملدينة ��صماً يخرج عن �صياق هذه �الألفاظ، مبعنى 

�أنه مل يرد ت�صمية )زيون( كما ورد يف �ملو�صوعة �ملذكورة، وحتى لو ثبت �أن �ملدينة 

�لنبي د�ود ولي�ض قبله كما  �لت�صمية كانت مع  �أن  �صميت مبدينة د�ود فهذ� يعني 

ورد.

�ملركزية  �ملدينة  و�إنها  �إ�رش�ئيل”،  لـ“مملكة  عا�صمة  �لقد�ض  �إن  �ملو�صوعتان  تقول   .3

�إ�رش�ئيل” ويهوذ� بعد �صليمان يف �الألف �الأوىل  “مملكة  لديهم، و�إنها بعد �نق�صام 

قبل �مليالد ظلت �لقد�ض عا�صمة ململكة يهوذ� حتى جاء �لبابليون ودمرو� �لهيكل 

يف �لقرن �ل�صاد�ض قبل �مليالد، ثّم عمروه مرة �أخرى قبل �أن يدمره �لرومان متاماً 

�صنة 70 للميالد وتنتهي �لقد�ض كعا�صمة ململكة يهوذ�.

و�أن  ململكته،  عا�صمة  �لقد�ض  د�ود  �تخاذ  عن  �ليهوديتان  �ملو�صوعتان  تتحدث   .4

�لعا�صمة �زدهرت متاماً زمن �بنه �صليمان، و�أنه مّت بناء �لهيكل باأبعاده �لهند�صية 



516

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

�لر�ئعة و�لعديد من �لكن�ض و�ملعابد يف �ملدينة. و�أنه بعد �صليمان �نق�صمت �ململكة �إىل 

ق�صمني، وظلت �لقد�ض عا�صمة ململكة يهوذ� �لتي كانت يف �جلنوب.

عند  للميالد   336 �صنة  بد�أت  للم�صيحيني  �لقد�ض  �أهمية  باأن  �ملو�صوعتان  تعرتف   .5

�أنهم  مبعنى  للم�صيحية.  �عتناقهم  بعد  خا�صة  فيها،  �لكنائ�ض  �لرومان  بناء  بد�ية 

بالن�صبة  �ملدينة  ورمزية  �ملقد�ض  و�لقب  فيها  �مل�صيح  وجود  متاماً  يتجاهلون 

للم�صيحيني بكل طو�ئفهم، و�أنه لي�ض �صحيحاً �أن �أهمية �ملدينة بالن�صبة للم�صيحيني 

كني�صة  وبناء  للم�صيحية  �لرومان  �عتناق  بعد  �مليالدي،  �لر�بع  �لقرن  يف  بد�أت 

�أهمية  على  ت�رش  �لتي  نف�صها  �مل�صيحية  �ملو�صوعات  تفنده  �لكالم  وهذ�  �لقيامة. 

�أو�ئل ما يعرف ب�صنو�ت �مليالد، ولي�ض  �أي منذ  �مل�صيح،  �لقد�ض بالن�صبة لهم منذ 

فقط ما يرتبط باعتناق �لدولة �لرومانية للم�صيحية يف �لقرن �لر�بع �مليالدي.

 ،
140

تتحدث �ملو�صوعتان عن وجود 480 كني�صاً لهم يف �لفرتة �لرومانية و80 مدر�صة  .6

و�ل�صوؤ�ل �ملطروح هنا هل كانت مدينة �لقد�ض بهذه �ل�صخامة �ل�صكانية و�الت�صاع 

�جلغر�يف لت�صتوعب كل هذه �لكن�ض و�ملد�ر�ض.

تتحدث �ملو�صوعتان عن غزو �لعرب للقد�ض يف �لقرن �ل�صابع، وت�صري �إىل �ملظاهر   .7

�الإ�صالمية �لتي �نت�رشت، مثل بناء �خلليفة عبد �مللك بن مرو�ن �صنة 688 للميالد 

لقبة �ل�صخرة، ون�صب �لقبة �ل�صغرية للم�صجد �الأق�صى �صنة 728 للميالد، و�أعيد 

بناوؤها يف �لفرتة بني 758-775 للميالد زمن �خلليفة �لعبا�صي �ملهدي، و�أعيد بناء 

قبة �ل�صخرة زمن �خلليفة �ملاأمون �صنة 831 للميالد، و�صنة 1016 للميالد تهدمت 

قبة �ل�صخرة جزئياً بفعل هزة �أر�صية.

�لفاطمي، وكان �خلليفة  �بتد�ء حتت �حلكم  �لقد�ض  �ل�صليبية وقعت  �لفرتة  خالل   .8

بناء  عهده  خالل  ومّت  �لقد�ض،  مفاتيح   Charlemagne �صارملان  �صلم  قد  �لر�صيد 

�لعديد من �لكنائ�ض، ثّم خ�صعت �لقد�ض حلكم �ل�صالجقة و�لفاطميني خالل �لقرن 

11 ميالدي قبل �أن ت�صقط باأيدى �ل�صليبيني �صنة 1099 للميالد، حتى جاء �صالح 

�لدين وهزم �ل�صليبيني )مالحظة هم ال يتحدثون عن حترير بل يقولون �إن �صالح 

طلب  �لدين  �صالح  �أن  �إىل  ت�صري  فاملو�صوعة  ذلك  ومع  �ل�صليبيني(.  هزم  �لدين 

�لقد�صي،  �الإ�صالمية يف �حلرم  �ملباين  و�أعاد ترميم  �لقد�ض،  �إىل  �لعودة  �ليهود  من 

عن  حتدثت  بل  �لدين  �صالح  لفرتة  عنو�ناً  تفرد  مل  �أي�صاً  �ملو�صوعة  �أن  ويالحظ 

�الأيوبيني يف �إطار �ل�صليبيني يف حكم �ملدينة. 



517

القد�س يف املو�شوعات العاملية

�لنفوذ  على  وركزت  �لعثمانيني،  حكم  حتت  �لقد�ض  وقوع  �ملو�صوعتان  �صورت   .9

�الأجنبي �لبيطاين و�لفرن�صي يف �ملدينة خا�صة يف �لقرن 19، ومل توِل �أهمية للبعد 

�لعربي و�الإ�صالمي فيها.

638 للميالد )�ل�صحيح �صنة  �إىل �أن �لعرب غزو� �ملدينة �صنة  ت�صري �ملو�صوعتان   .10

636( فبقيت �لقد�ض حتت حكمهم وفر�صو� �ل�رش�ئب على �مل�صيحيني و�ليهود، 

وظّل �ليهود يتو�جدون يف �لقد�ض. و�ملالحظ �أن �ملو�صوعتني �ليهوديتني تعتب�ن 

فرتة �حلكم �لعربي يف �ملدينة كما لو كانت فرتة و�حدة، الأنهما تتحدثان عن �لقد�ض 

حتت �ل�صيطرة �ل�صليبية بعد ما �صمته �لغزو �لعربي للمدينة. كما �أن �ملو�صوعات 

�مل�صيحية نف�صها ت�صري �إىل �لت�صامح و�لتعاي�ض بني �مل�صيحيني و�مل�صلمني هذ� من 

جهة، ومن جهة ثانية فاإن �لوجود �ليهودي �نح�رش عن �ملدينة ح�صبما تدل وثيقة 

�لعهدة �لعمرية. 

�لعثمانيون  �ملدينة حكمها  �ملماليك حكم  �أعاد  �أن  �أنه وبعد  �إىل  �ملو�صوعتان  ت�صري   .11

حكمهم  فرتة  طيلة  هناك  ونفوذ  بتو�جد  لالأوروبيني  �صمحو�  �لذين  �الأتر�ك 

فل�صطني  �أر�ض  حترير  و�أعادو�  �صفوفهم  جتميع  من  متكنو�  �الإ�رش�ئيليني  و�أن 

و��صرتجاع �لقد�ض عا�صمة مملكتهم �صنة 1948، ومتكنو� من ��صرتجاعها كاملة 

�صنة 1967.

ب. نقا�س عام للفر�شيات الواردة يف املو�شوعات اليهودية: 

�الأوىل  �الألف  �لتي �صبقت  �لفرتة  �لقدمي، خا�صة  �لقد�ض  هناك جتاهل و��صح لتاريخ 

�الأوىل، وما �صبقه  �الألف  بد�أ مع  �ملدينة باعتباره فعلياً  مّت تقدمي تاريخ  �مليالد، وقد  قبل 

مل يكن له �أهمية، وذلك الإعطاء �أهمية للفرتة �لتي جاء بها د�ود وبد�ية �لوجود �ليهودي 

�ل�صيا�صي ح�صب �لتور�ة يف �الألف �الأوىل قبل �مليالد.

�أن  منطلق  من  �حلديثة  لدولتهم  عا�صمة  �أنها  على  للقد�ض  �لنظر  يف  �ليهود  ي�صتند 

�لقرن  �أي يف  لها،  د�ود  �لنبي  بتاأ�صي�ض  باملدينة مرت�صخة ومتجذرة ومرتبطة  مطالبتهم 

�لعا�رش قبل �مليالد. و�لثابت �أن د�ود نف�صه �صيطر على مدينة �ليبو�صيني ومل يقم ببناء 

مدينة لليهود �أنف�صهم، وهناك مو�صوعات ت�صري �إىل �أن د�ود كان من �حلكام �ليبو�صيني. 

�أن �لقد�ض مل تكن يف يوم  �إىل  �أن �ليهود يف �لع�رش �حلديث يف هذ� �ل�صياق ينظرون  �ملهم 

عا�صمة �إال لدولتني فقط؛ �ململكة �لتور�تية �لتي �أ�ص�صها د�ود وظلت حتى دمرها �لرومان 
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�أر�ض  على  دولتهم  والدة  �إعادة  منذ  �حلديثة  �إ�رش�ئيل”  و“دولة  للميالد،   70 �صنة 

فل�صطني �صنة 1948.

يالحظ �أن �ملو�صوعات �ليهودية �أنكرت تاريخ �لقد�ض �لقدمي، مبعنى �أن تاريخ �ملدينة 

قبل مملكة د�ود يكاد يقت�رش على �الإ�صارة �إىل �ليبو�صيني فقط، الأن د�ود عندما هزمهم 

بني  وجود  �صبقت  �لتي  �الأقو�م  عن  ماذ�  ولكن  مركزهم.  �لقد�ض  يف  ملكه  عا�صمة  �أقام 

�ملدينة  �ل�صوء على فرتة ق�صرية من تاريخ  �لتاريخ وت�صليط  �إن �صح، فاإلغاء  �إ�رش�ئيل 

ميل  خدمة  منه  �لغر�ض  �جتز�ء،  على  بل  وعلمية،  حيادية  على  دليالً  يكون  �أن  يكن  ال 

�صيا�صي مق�صود ي�صب يف م�صلحة �لفكرة �ل�صهيونية. 

وقد �أثبتت �حلفريات �أن �ملدينة �ليبو�صية �لتي �صيطر عليها د�ود حو�يل �صنة �ألف قبل 

�لدكتورة  حفريات  �أثبتت  كما  �صنة.   800 نحو  خدمت  �أن  بعد  معاملها  �ختفت  قد  �مليالد 

قدرون،  و�دي  �إىل  �ملنحدر  �ل�صفح  وعلى  �حلرم  �أ�صو�ر  �رشق  كانت  �ملدينة  �أن  كينيون 

. ومعظم �حلفريات 
141

فاملدينة مل تكن على جبل موريا حيث يقوم �حلرم �ل�رشيف �ليوم

�إىل تعيني مكان  تتو�صل  �لبيطانية وغريها مل  �ملدر�صة  ِقبَل  1967 من  قبل  �لتي جرت 

.
142

�لهيكل

�أما عن �الفرت��ض باأن �لعرب غزو� �ملدينة يف �لقرن �ل�صابع للميالد، و�أنهم �أغارو� على 

�ملو�صوعات  �أ�صارت  فقد  بال�رش�ئب؛  �ل�صكان  �أرهقو�  و�أنهم  فيها،  و�ليهود  �مل�صيحيني 

و�حل�صور  �ل�صيادة  وكاأن  �ل�رش�ع،  يف  �ل�صحية  دور  تقم�ض  �إىل  بب�عة  �ليهودية 

من  �لرومان  عليها  طر�أ  كما  �ملدينة  على  طر�أو�  �لعرب  و�أن  �ملدينة،  يف  كانا  �الإ�رش�ئيليني 

قبل، وذلك يف حماولة مك�صوفة لتجاهل طابع �ملدينة �لعربي على مدى �أكرث من خم�صة 

. وقد �أكدت كارين �أرم�صرتوجن Karen Armstrong باأن �لقد�ض ظلت مدينة 
143

�آالف عام

فيها  �حتلها  �لتي  �لوجيزة  �لفرتة  با�صتثناء  عام،   1,300 من  يقرب  ملا  مهمة  �إ�صالمية 

. وهذ� معناه �أن �الإ�رش�ئيليني كانو� غز�ة طارئني لفل�صطني، �أما �لقول باأن 
144

�ل�صليبيون

�لفاحتني �لعرب كانو� غز�ة لفل�صطني يف �لقرن �ل�صابع �مليالدي فهو �دعاء غري �صحيح 

�لعربي  و�لفتح  �الأ�صليون.  فل�صطني  �صكان  هم  �لفل�صطينيني  �لعرب  الأن  تاريخياً، 

�صابق  جن�ض  فالعرب  لها،  �لعرب  المتالك  �لبد�ية  نقطة  يكن  مل  لفل�صطني  �الإ�صالمي 

�الإ�صالم. وي�صري مك�صيم  �أخرى قبل ظهور  �أق�صام  �الإ�صالم عا�ض يف فل�صطني ويف  على 

تاأكدت  �لعرب مو�طنون فل�صطينيون، و�أن عروبتهم  �أن �صكان فل�صطني  �إىل  رودن�صون 
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نتيجة �لفتح �الإ�صالمي لفل�صطني، و�أن فل�صطينيي �لوقت �حلا�رش هم ن�صل �لفل�صطينيني 

�نقطاع يف  با�صتمر�ر ودون  �الأخرى، وقد عا�صو�  �لقدية  �لقدماء و�لكنعانيني و�لقبائل 

بالدهم فل�صطني منذ فجر �لتاريخ. وباالإمكان �إرجاع ��صتقر�رهم فيها �إىل ما قبل �أربعة 

�آالف عاٍم على �الأقل، وقد تد�خلت معهم عنا�رش من �أجنا�ض خمتلفة، كاليونان و�لرومان 

�إال �أن �الأ�صل �لعربي �لفل�صطيني مب�صيحييه وم�صلميه ظّل ي�صكل �لعمود  و�ل�صليبيني، 

�أيدي  على  �الأ�صليني  �ل�صكان  معظم  ّجر  همُ عندما   ،1948 �صنة  حتى  لل�صكان  �لفقري 

 .
145

�الإ�رش�ئيليني

لليهود،  بالن�صبة  �لقد�ض  مركزية  على  �لتاأكيد  �ليهوديتان  �ملو�صوعتان  حتاول 

و“دولة  د�ود  مملكة  هما:  فقط،  لدولتني  عا�صمة  كانت  تاريخياً  باأنها  �لقول  وتوظيف 

�إ�رش�ئيل”؛ غري �أن هذ� �لكالم يجب �أن يوؤخذ بالكثري من �حلذر:

فامل�صلمون من ناحية دينية يرون يف تر�ث �الأنبياء على �أر�ض فل�صطني تر�ثاً لهم،  	•
ويرون �أنف�صهم �متد�د�ً لتاريخ �لتوحيد �لذي مثله �أنبياء �هلل د�ود و�صليمان ويحيى 

�الأنبياء  هوؤالء  برت�ث  �الأحق  �أنف�صهم  ويرون  �ل�صالم؛  عليهم  وعي�صى...  وزكريا 

وبدلو�  حرفو�  �لذين  �إ�رش�ئيل،  بنو  ولي�ض  طريقهم،  على  �مل�صتقيمني  هم  الأنهم 

.
146

وقتلو� �أنبياءهم

ما يثبت �أن �ليهود �ملعا�رشين هم �أن�صال بني �إ�رش�ئيل �ل�صابقني فمعظم  يوجد  ال  	•
يهود هذ� �لزمان هم من يهود �خلزر، وهم يف �أ�صلهم قبائل تركية قدية دخلت يف 

�ليهودية يف �لقرن �لثامن �مليالدي.

�إذ  للدولة،  عا�صمة  تكون  �أن  بال�رشورة  تقت�صي  ال  ما  ملدينة  �لدينية  �ملكانة  �إن  	•
يعتمد �ختيار �لعو��صم على معايري �صيا�صية و��صرت�تيجية و�قت�صادية، ف�صالً عن 

�أقد�ض مكان للم�صلمني مل تكن يوماً عا�صمة الأي  �لثقافية و�لدينية. ومكة  �ملعايري 

من دولهم.
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