




الف�شل الثاين ع�شر

بيبليوغرافيا الرتاث الثقايف ملدينة 

القد�س





547

بيبليوغرافيا الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

بيبليوغرافيا الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

اأ. حممود عواد 

مقدمة: 

�أروع ما يف هذه �ملدينة قد��صتها، و�أفظع ما فيها �أّن قد��صتها هي �رّش ماأ�صاتها. 

�لفرجنة  غزو�ت  عب  و�حلا�رش،  �ملا�صي  تاريخها،  يوؤكده  ما  �الأقل  على  هو  هذ� 

قد��صة  �أن  يدعون  �لقوم  بهوؤالء  لكاأين  �ليوم،  �ل�صهيونية  و�لغزوة  �لو�صطى  و�لقرون 

مكان ما يوؤ�ص�ض الأتباعه حقوقاً يف وطن �لغري و�صيادة عليه. 

ر د�ئماً، باأن �لتاريخ �لقدمي للقد�ض وفل�صطني �لذي نقر�أه  بيد �أّن علينا �أن نتذكر ونذكِّ

خر�فات  على  وبنوه  و�الهم،  ومن  �ل�صهاينة  �لكتاب  زوره  �الآن،  و�ملوؤلفات  �لكتب  يف 

موؤرخ  ثياب  يف  �ملتنكر  �ليهودي  ل�صان  على  جاءت  يهودية  و�دعاء�ت  حمرَّفة،  تور�تية 

روماين، ��صمه يو�صيفو�ض فالفيو�ض، ذلك �أننا ال نعرث على م�صدر �آثاري �أو تاريخي �أو 

علمي، خارج هذين �مل�صدرين، يوؤكد �صحة تلك �الدعاء�ت و�الأ�صاليل... ال بل �إن علماء 

�الآثار و�لتاريخ و�لالهوت �ملن�صفني، �ليهود و�مل�صيحيني، قد دح�صو� خر�فات �لتور�ة 

�ملحرَّفة. من هنا وجب علينا �إعادة كتابة هذ� �لتاريخ من جديد تنّقيه من كل هذه �الأباطيل 

و�الأ�صاليل.

متهد�ن  �ل�صحيحة  و�ملعلومة  �ل�صادقة  �لكلمة  باأن  للتاأكيد  حاجة  بنا  هل  ذلك،  بعد 

للفعل �ملقاوم، �لذي هو �ل�صبيل �لوحيد لهزية هذه �لغزوة �ال�صتعمارية �الإحاللية، و�أن 

��صتعادة �لقد�ض �صتكون درة �لتاج يف حترير كامل �لوطن فل�صطني.

�أعماق �لزمن، وتر�ثها غني وعريق ومتنوع... والأن  هذه �ملدينة �صاربة �جلذور يف 

عنو�ن بحثنا هو بيبليوغر�فيا �لرت�ث �لثقايف للقد�ض، �آثرنا �أن نبد�أ �أوالً بالتعريف مبكونات 

هذ� �لعنو�ن. 
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اأواًل: التعريف بالقد�س:

1. معنى القد�س: 

يف �للغة تعني �لطهر و�لبكة و�لقد��صة.

2. اأ�شماوؤها1: 

يبو�ض: ن�صبة لليبو�صيني �لكنعانيني �لذين �أن�صاأوها قبل ما يزيد على خم�صة �آالف  �أ. 

عام.

�الأكادية.  �للغة  يف  �ل�صالم،  مدينة  �أو  �صامل  مدينة  وتعني  )�أور�صاليم(:  �أور�صامل  ب. 

�إىل  حمور�ً  منه  �نتقل  و�لذي  �لتور�تي،  ��صمها  ��صتق  �للفظ  هذ�  من  �أنه  ونالحظ 

�للغات �الأوروبية )�مل�صيحية( فيما بعد.

ج. يرو�صالمي: هو ��صمها بالعبية.

هريو�صاليما: هو ��صمها باليونانية. د. 

�إيليا كابيتولينا: بالرومانية، وهو �ال�صم �الأول من  �إيليو�ض هادريان �الإمب�طور  هـ. 

مركز  �ال�صم:  ومعنى  كابيتول،  كلمة  ثّم  بناءها،  �أعاد  ثم  دمرها  �لذي  �لروماين 

�ل�صم�ض.

�لقد�ض: عند �لعرب �مل�صيحيني. و. 

�إيلياء: عند �لعرب قبل �لفتح، وهو �جلزء �الأول من �ال�صم �لروماين. ز. 

ح. بيت �ملقد�ض: عند �مل�صلمني بعد �لفتح.

جرو�َصلِْم )جريو�صامل(: باالإجنليزية. ط. 

خريو�صاليم: باالإ�صبانية... �إلخ. ي. 

3. التق�شيمات اجلغرافية للقد�س2:

القد�س القدمية The Old City of Jerusalem: �مل�صّورة �لتي حتوي �ملقد�صات  اأ. 

جزء  و�أهم  �لقد�ض  �أ�صل  هي  �لقدية  و�لقد�ض  �مل�صيحية،  و�ملقد�صات  �الإ�صالمية، 

ومل  دومناً(   871( مربع  كيلومرت  من  �أقل  فهي  م�صاحتها  �أما  ودينياً،  تر�ثياً  فيها 

يكن لليهود فيها �صوى خم�صة دومنات.
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بد�أ   1850 �صنة  بعد   :The New City of Jerusalem اجلديدة  القد�س  ب. 

�لفل�صطينيون يبنون خارج �صور �لبلدة �لقدية. وخالل قرن من �لزمان �أ�صبحت 

م�صاحتها خارج �الأ�صو�ر 19,331 دومناً. ونتيجة �لهجر�ت �ليهودية �لتي �صمحت 

يقارب  ما  �أي  م�صاحتها  من   %26 حو�يل  �متالك  من  �ليهود  متكن  بريطانيا،  بها 

حو�يل  �ليهود  �غت�صب  فقد  فل�صطني  لنكبة  وكنتيجة  لكن  دومن.  �آالف  خم�صة 

12 �ألف دومن زيادة، �أي �أن هذ� �جلزء �لذي �أ�صبح يعرف بلدية �لقد�ض �لغربية منذ 

�صنة 1948 �أ�صبحت م�صاحته حو�يل 16,291 دومناً.

القد�س الغربية West Jerusalem: بني �لنكبة �صنة 1948 وعدو�ن �صنة 1967  ج. 

قام �ليهود بتو�صيع ما ي�صمى بلدية �لقد�ض �لغربية على ح�صاب �لقرى �لفل�صطينية 

�لتي �حتلوها �صنة �لنكبة حتى و�صلت �إىل 38,100 دومن.

القد�س ال�رصقية East Jerusalem: كان كل ما تبقى من �لقد�ض �جلديدة للعرب  د. 

هو 2,200 دومن، باالإ�صافة �إىل �لبلدة �لقدية �مل�صورة، وهو ما �أ�صبح يعرف با�صم 

�أ�صبحت  حتى  �رشقاً  بتو�صعتها  �الأردنية  �حلكومة  قامت  �ل�رشقية.  �لقد�ض  بلدية 

�صتة �آالف دومن، وذلك قبل عدو�ن “�إ�رش�ئيل” �صنة 1967.

1967 �حتلت  The Unified City of Jerusalem: يف عدو�ن  القد�س املوحدة  هـ. 

وقامت  �ل�رشقية.  �لقد�ض  فيها  مبا  كلها،  فل�صطني  �أر�ض  من  تبقى  ما  “�إ�رش�ئيل” 
مب�صادرة �أر��ض ٍ�أخرى جديدة �رشقي �لقد�ض، بحيث �أ�صبحت بلدية �رشق �لقد�ض 

بعد �مل�صادرة حو�يل 70 �ألف دومن، �صمتها لبلدية �لقد�ض �لغربية لي�صبح جمموع 

م�صاحتهما 108 �آالف دومن، و�أطلقت عليها ��صم �لعا�صمة �ملوحدة لـ“دولة �إ�رش�ئيل”. 

ويف �صنة 1993 و�ّصعت “�إ�رش�ئيل” �لبلدية من �جلهة �لغربية بحو�يل 15 �ألف دومن، 

و�صادرت �أر��ض ٍجديدة �رشقي �لبلدية بحيث �أ�صبح جمموعها �صنة 2008 حو�يل 

126 �ألف دومن، وهي ت�صتمل على �الأر��صي �ملغت�صبة �صنتي 1948 و1967، مبا 

.
3
يف ذلك �لبلدة �لقدية �لتي حتت�صن �ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية

القد�س الكربى Greater Jerusalem: يف حال �صمت “�إ�رش�ئيل” �مل�صتعمر�ت  و. 

 Gilo رشقاً، وجيلو� Ma'ale Adumim لكبرية حول �لقد�ض وهي معاليه �أدوميم�

جنوباً، وجفعات زئيف �صماالً، �صت�صل م�صاحة �لبلدية �إىل ما يزيد على 400 �ألف 
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بع�ض  ح�صب  �الأربعة،  جهاتها  من  �لبلدية  هذه  “�إ�رش�ئيل”  �صخمت  و�إذ�  دومن. 

 ،Metropolitan Jerusalem �لعظمى  �لقد�ض  ي�صمى  فيما  �ملطروحة  �ملقرتحات 

.
2
فرمبا و�صلت �إىل ما يقارب مليون دومن �أي �ألف كم

ثانيًا: التعريف بالثقافة والرتاث:

1. الثقافة:

وب�صرت  قامو�ض  ويف  و�الآد�ب.  و�لفنون  �لعلوم  من  �لتمكن  هي   :
4
�ملنجد يف  �لثقافة 

: هي تدريب �لعقل وتطويره. وهي تهذيب �لذوق 
5Webster's New Dictionary جلديد�

و�الأخالق �لتي يتح�ّصل عليها عب ذلك �لتدريب و�لتطوير. وهي �أي�صاً �لبنى �الجتماعية 

يّز جمتمعاً ما. و�لدينية، و�لتجليّات �لفكرية و�لفنيّة... �إلخ، �لتي متمُ

�أن  �لع�رشين  �لقرن  منت�صف  يف   Raymond Williams وليامز  ريوند  ذكر  وقد 

�لثقافة تكاد تكون من �أ�صعب �ملو��صيع تعريفاً بعد مفهوم �لديوقر�طية. ثّم جاء �إدو�رد 

�صعيد، �صديق وليامز، ليقول �إن �لثقافة تتعدى يف مد�ها �ملجتمع و�الأدب، لت�صبح: �لثقافة 

ملا  �صعيد  �إدو�رد  ولوال  �صائعاً،  و�حل�صارة  �لثقافة  مفهومي  بني  �خللط  وكان  و�لعامل. 

��صتطعنا �أن نقرتب بكلمة “ثقافة” �لعربية، من مر�دفتها باالإجنليزية “Culture”. ولعلنا 

�إطر�ء �صلوك �صخ�ٍض، معبين عن درجة �لر�صا عليه  نتذكر ما ن�صمعه يومياً يف �صياق 

�لعبار�ت  �إىل غري ذلك من  �أو هذ� �صلوك ح�صاري،  �إن فالناً �صخ�ض ح�صاري،  بقولنا: 

�مل�صابهة، ونحن ن�صتخدم لفظ �حل�صارة يف هذ� �ل�صياق دون �أن نعلم �أنه مر�دف ملفهوم 

.
6
�لثقافة يف �للغة �الإجنليزية وغريها من �للغات �الأوروبية

2. الرتاث الثقايف:

ي�صمل �لرت�ث كل ما �أنتجه �صعب ما على مدى تاريخه من زخارف وعمر�ن يتجلى يف 

�ملعامل �لدينية و�لثقافية يف �الأبنية �لعامة و�خلا�صة، �صو�ء ما بقي منها ظاهر�ً للعيان، �أو 

ما يختزنه باطن �الأر�ض من لمُقًى ومتاثيل وبقايا بنيان. كما ي�صمل ما طوره ذلك �ل�صعب 

و��صتخدمه قدياً، �أو ما ز�ل ي�صتخدمه حتى �الآن، من �أزياء و�أدو�ت ونقو�ض ور�صومات 

قم وكتابات وِحَرف وفنون ومو�صيقى وغناء و�ألعاب وحكم و�أمثال وقيم وم�صلكيات.  ورمُ
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ثالثًا: بيبليوغرافيا مدينة القد�س:

1. تعريف مب�شطلح البيبليوغرافيا7:

يقول حممود �الأخر�ض: 

تمُباً، و�لكلمة  كمُ )بيبليو( وتعني  لفظ يوناين، يتكون من كلمة  �لبيبليوغر�فيا 

�لثانية )غر�يف( وتعني كتابة، وبدمج �لكلمتني يكون معنى �لبيبليوغر�فيا كتابة 

�لكتب. ولكن �ملفهوم �لعلمي لهذ� �للفظ تطور يف �لقرون �الأخرية ليعني )�لتدوين 

�لكتب  قو�ئم  �أو  �لكتب  قائمة  لفظ  يطلق  �الأحيان  من  كثري  ويف  للكتب(.  �لعلمي 

باللغة �لعربية لتعني لفظ �لبيبليوغر�يف... وهي �صجٌل للكتب وفق �أ�ص�ض علمية 

وقو�عد متعارف عليها.

وقد ق�ّصم �الأخر�ض �لبيبليوغر�فيا �إىل ثالثة �أق�صام: �لقومية �أو �لوطنية، و�ملو�صوعية 

�أنها  �إىل  �أ�صار  فقد  �أهميتها  عن  �أما  �لفردية(.  )�أي  و�ل�صخ�صية  معني(،  مو�صوع  )حول 

على  �لع�صري  من  و�إن  و�لباحثون،  �لد�ر�صون  عليها  يعتمد  �لتي  �لرئي�صية  �مل�صادر  من 

�أي باحث معرفة �الإنتاج �لفكري لبلد ما �أو يف مو�صوع حمدد دون توفر �لبيبليوغر�فيا 

�ملهم  �مل�صدر  وهي  و�ملطبوعات،  �لكتب  الختيار  �لرئي�صي  �ملرجع  فهي  لذلك.  �ملحققة 

�إىل ما يتو�فر من �ملطبوعات يف �ملو�صوع �ملطلوب. وهي م�صدر رئي�صي  الإر�صاد �لقر�ء 

للمعلومات �الإح�صائية عن �الإنتاج �لفكري يف قطر ما �أو بلد معني، كما �أنها �صجل تاريخي 

لتطور هذ� �الإنتاج و�زدهاره �أو عك�ض ذلك.

ومعلوم �أّن �لكثري من �لدول �ملتقدمة قد �أن�صاأت مر�كز بيبليوغر�فية، �أما �لدول �لنامية 

ومنها �لبلد�ن �لعربية فهي متخلفة يف هذ� �ملجال. على �لرغم من وجود حماوالت ال باأ�ض 

�لبيبليوغر�يف  �لعمل  �صعوبات  �أهم  �أما  وغريها.  و�الأردن  وتون�ض  م�رش  من  كل  يف  بها 

فهي:

�لبيبليوغر�فية. �ملو�د  ح�رش  	•

�ملطلوبة. �لبيبليوغر�فية  �ملعلومات  تو�فر  عدم  	•

�أي �حتو�وؤها على جميع �ملوؤلفني و�ملوؤلفات. �لبيبليوغر�فيا،  �صمول  عدم  	•

�لتي تغطيها �لبيبليوغر�فيا. �لزمنية  �لفرتة  طول  	•
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2. اأهم امل�شادر التي تتوفر فيها املعلومات حول الرتاث الثقايف ملدينة 

القد�س:

�لبيبليوغر�فيات و�لفهار�ض و�ملو�صوعات، و�ملكتبات �جلامعية و�ملكتبات �خلا�صة  	•
�خلا�صة  �لبحوث  ومر�كز  و�الأجنبية  �لعربية  �لعو��صم  من  وغريها  �لقد�ض  يف 

بالقد�ض وفل�صطني.

�لنبوية. و�الأحاديث  �الآيات  	•

و�لن�صارى.  �ليهود  كتب  	•

و�مل�صلمني. �مل�صيحيني  �لّرحالة  كتب  	•

و�لعمر�ن. �الآثار  كتب  	•

�لقد�ض. يف  �الإ�صالمي  �ملتحف  وبخا�صة  �ملتاحف،  	•

�لتاريخ. كتب  	•

�لغربيني. و�لالهوتيني  �مل�صت�رشقني  وكتب  �ملقد�ض،  بيت  ف�صائل  كتب  	•

�لبيطانية،  و�ل�صجالت  و�لعقارية،  �ل�رشعية  و�لعثمانية  �لفل�صطينية  �ل�صجالت  	•
و�لقنا�صل �لغربيني.

و�ملخطوطات. �لوثائق  	•

و�الأديرة. �لكنائ�ض  مكتبات  	•

�الأق�صى. �مل�صجد  مكتبة  	•

�لقر�ر�ت �لدولية �ل�صادرة عن منظمات �الأمم �ملتحدة، وب�صفة خا�صة �ليون�صكو،  	•
و�تفاقات حماية �لرت�ث �لثقايف.

و�حللقات  و�لندو�ت  و�الجتماعات  �ملوؤمتر�ت  تبنتها  �لتي  و�لند�ء�ت  �لتو�صيات  	•
�لدر��صية و�للقاء�ت �ملتعلقة بالقد�ض وفل�صطني.

و�ملجالت. �ل�صحف  	•

خا�صة. �ملقد�صيني  من  �لقد�ض،  مو�صوع  يف  �ملخت�صني  �لباحثني  كتب  	•

�لفل�صطيني. �لفلكلور  كتب  	•
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�أو �ملت�صهينيني، و�لكتب �ل�صيا�صية �حلديثة، وكتب �لقانون، وكتب  كتب �ل�صهاينة  	•
�لدفاع عن عروبتها.

�الإنرتنت. 	•
�لعمر�ن �ملوجود، و�ملعامل �لدينية و�الأثرية، و�الأ�صو�ق، و�حلجارة طر�ز �لعمر�ن،  	•

و�حلرف �ليدوية، و�الأزياء.

3. ا�شتعرا�س بيبليوغرافيات عربية ذات عالقة بالقد�س:

�الأردنية  �جلامعة  مكتبتي  من  كل  لدى  �ملتوفرة  �لبيبليوغر�فيات  على  �الطالع  بعد 

و�أمثاله،  �ملو�صوع  �الأردن معنيتني يف هذ�  �أهم مكتبتني يف  وعبد �حلميد �صومان، وهما 

�صوى  �أعرث  مل  �خلا�ض؛  �لقطاع  نفقة  على  مكتبة  و�لثانية  ر�صمية،  جامعة  مكتبة  �الأوىل 

على موؤلٍف و�حد من �أربعة �أجز�ء يحمل عنو�ن “بيبليوغر�فيا مدينة �لقد�ض �ل�رشيف”. 

من  بقليل  تالياً  لهما  و�صاأعر�ض  �ملقد�ض”.  بيت  “مو�صوعة  على  �الطالع  يل  ت�صنى  كما 

�لتف�صيل.

�أما �لبيبليوغر�فيات �الأخريات فهي �إما عن فل�صطني �أو عن فل�صطني و�الأردن �أو عن 

بالد �ل�صام، وترد �لقد�ض يف ثناياها، ولي�ض هناك بيبليوغر�فيا خا�صة بالثقافة وحدها، 

ناهيك عن �لرت�ث �لثقايف، يف �لقد�ض �أو فل�صطني �أو بالد �ل�صام. و�صاأقدم نبذة خمت�رشة 

عنها، كما �صاأذكر �أ�صماء عدد من �لبيبليوغر�فيات �الأخرى يف �لوطن �لعربي.

اأ. بيبليوغرافيا مدينة القد�س ال�رصيف، الدكتور ر�شاد الإمام: 

)تون�ض: �ملوؤ�ص�صة �لوطنية للرتجمة و�لتحقيق و�لدر��صات بيت �حلكمة، 1989(

هذه  �إن  -خ(:  )�أ �ل�صفحات  ويف  �الأول،  �جلزء  مقدمة  يف  �الإمام  ر�صاد  �لدكتور  يقول 

حو�يل  من  �لقد�ض  مدينة  بها  مّرت  �لتي  �لتاريخية  �لفرت�ت  كامل  تغطي  �لبيبليوغر�فيا 

ثالثة �آالف عام قبل �مليالد وحتى �صنة 1988. كما �أنه مل يكن للقد�ض بيبليوغر�فيا �صاملة 

ال باللغة �لعربية وال باأية لغة �أخرى، على �لرغم من �صدة �أهمية �لبيبليوغر�فيات للباحثني 

و�لد�ر�صني، وف�صلها ودورها �الأ�صا�صي يف �حلفاظ على �الإنتاج �لفكري يف �أو�صع معانيه. 

�لبالد  يف  �صو�ء  وجدت  �أينما  �أثرها  و��صتق�صى  و�لدر��صات  �لكتب  �ملوؤلف  تتبع  وقد 

�لكتب  جميع  على  ت�صتمل  �إنها  ويقول  وكند�.  �ملتحدة  و�لواليات  �أوروبا  يف  �أو  �لعربية 

�أو  موؤلفيها  معرفة  من  متكن  �لتي  و�الإجر�ء�ت  و�لقر�ر�ت  و�لوثائق  و�مللفات  و�ملقاالت 

عّديها... وعناوينها، �ملتعلقة بالقد�ض يف خمتلف �لفرت�ت �لتاريخية. ويقول  حمققيها �أو ممُ
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�إنه مل يفلت من مو�د �أجز�ء كتابه �إال �لوثائق و�لدر��صات و�ملوؤلفات �لتي مل يعرث عليها �أو 

على �لبيانات و�لعناوين �ملر�صدة لها، مع كل ما بذله يف �الإعد�د من �صب و�أناة ودقة خالل 

فرتة تتجاوز 18 عاماً.

ويف  �لقدية،  �لع�صور  يف  �لقد�ض  مدينة  بيبليوغر�فيات  على  �الأول  �جلزء  يحتوي 

�حلكم  حتت  �لقد�ض  دخول  تاريخ  وهو   ،1516 �صنة  تنتهي  حيث  �لو�صيطة  �لع�صور 

�أما  �لتاريخية.  �لفرتة  لتلك  �لعربية  �لبيبليوغر�فيا  على  �جلزء  هذ�  وي�صتمل  �لعثماين، 

�جلزء �لثاين في�صتمل على بيبليوغر�فيا �لقد�ض من �صنة 1516 حتى �لن�صف �الأول من 

�صنة 1988، وي�صّم بدوره �لبيبليوغر�فيا �لعربية يف �لقرون �حلديثة و�ملعا�رشة.

وقد رتمُبت �لبيبليوغر�فيا يف هذين �جلز�أين ترتيباً هجائياً من �الألف �إىل �لياء بح�صب 

�ألقاب �ملوؤلفني و�لكتاب، �أو �ملجموعات �لوثائقية مثل “وثائق”، و“مذكر�ت”، و“قر�ر�ت”. 

و�أحياناً رتبت �أي�صاً باعتبار لقب �ملرتجم �أو �ملحقق عند �للزوم، مع �إهمال “�ل” �لتعريف 

�أياً كان ورودها.

بالقد�ض،  �ملتعلقة  و�الأحاديث  �الآيات  حول  مالحق  على  �الأول  �جلزء  ��صتمل  وقد 

و�لعهدة �لعمرية وعهد �أهل �لقد�ض لعمر بن �خلطاب، ون�ّض ر�صالة بعث بها �صالح �لدين 

ووثيقة  �ملغاربة  حي  وقف  وَن�ّصي  �ل�صليبيني،  من  �لقد�ض  با�صتعادة  �مل�صلمني  يخب 

1516، وجميعها مرتبة  �أبي مدين �لغوث بالقد�ض، وجدول تاريخي للمدينة حتى �صنة 

زمنياً وفق تو�ريخ حدوثها.

�أما �جلزء �لثاين فقد ��صتمل، باالإ�صافة �إىل مو�صوعات �أخرى، على قر�ر�ت �ملنظمات 

�لدولية �ملتعلقة بالقد�ض مرتبة ح�صب تاريخ �صدورها، وعلى �صك �النتد�ب �لبيطاين 

على فل�صطني وقر�ر �لتق�صيم �خلا�ض بالقد�ض، وغريها من �لقر�ر�ت و�ملذكر�ت و�لفتاوى 

1516 وحتى �صنة  و�لتو�صيات �ملتعلقة باملدينة، باالإ�صافة �إىل جدول تاريخي من �صنة 

�ملوؤلفات  بعناوين  فهر�ض  على  ��صتمل  كما  �لبيبليوغر�فيا.  �صدور  تاريخ  وهو   ،1988

�أو  �ملرتجم  �أو  �لكتاب  ال�صم  خمت�رشة  �إ�صارة  مع  هجائياً،  مرتبة  جزء،  كل  يف  �لو�ردة 

�ملحقق �أو �لنا�رش.

�أما �جلزء �لثالث في�صم بيبليوغر�فيا مدينة �لقد�ض باللغة �الإجنليزية، ويحتوي على 

�لهجاء  حروف  ح�صب  �أي�صاً  مرتبة  �ملدينة،  تهم  �لتي  و�الأبحاث  و�لدر��صات  �ملوؤلفات 

الألقاب �ملوؤلفني و�لكتاب، �أو �لنا�رشين و�ملحققني و�ملرتجمني.
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�ض �جلزء �لر�بع لبيبليوغر�فيا �لقد�ض باللغة �لفرن�صية، وهو مرتب ك�صابقه.  �صِّ وقد خمُ

ويف �آخر كل من هذين �جلزئني؛ �لثالث و�لر�بع، مالحق وثائقية تتعلق مبختلف فرت�ت 

�ملوؤلفات  �لقد�ض، وبخا�صة �حلديث و�ملعا�رش، وتليها فهار�ض باأ�صماء وعناوين  تاريخ 

�أو �لكتاب  �إ�صارة خمت�رشة ال�صم �ملوؤلف  و�لدر��صات مرتبة ح�صب حروف �لهجاء، مع 

�أو �ملحقق �أو �لنا�رش.

720 عنو�ناً، وهي لي�صت جميعها  183 �صفحة، وي�صّم حو�يل  ويقع �جلزء �الأول يف 

كتباً، كما �أ�رشنا يف �ملقدمة. ويالحظ �أن بع�ض �لعناوين مكررة، يف هذ� �جلزء، ويف �جلزء 

�لثاين �أي�صاً، و�لذي يحوي �أكرث من ثالثة �أ�صعاف �لعناوين يف �جلزء �الأول.

ب. مو�شوعة بيت املقد�س، فوؤاد اإبراهيم عبا�س:

)�لقاهرة: د�ر �ملنار للطباعة، �لزيتون، 2000(

�ملقد�ض،  لبيت  �لثقايف  �لرت�ث  �لكتاب على عدة خمت�رش�ت لعدد من مكونات  ي�صتمل 

يكن �الإ�صارة �إليها كما يلي:

�لقد�ض،  �أو  بفل�صطني  �ملتعلقة  و�لن�صاطات  و�ملعلومات  و�لوقائع  للحو�دث  ت�صجيل 

وخا�صة يف م�رش، بدء�ً من �صنة 1998، ومن بينها �حتفالية �لقد�ض بد�ر �الأوبر� �مل�رشية 

�صنة 1998، �لتي قّدم فيها �ملوؤلف عبا�ض بحثاً جيد�ً عن �لرت�ث �ل�صعبي )�لفولكلور( لزهرة 

�ملد�ئن، ت�صمن مناذج من �الأنا�صيد �لوطنية، و�الأحلان و�لقو�لب �لفولكلورية، و�ملو��صم 

وقد  و�حلكايات،  و�الأمثال  �ليدوية،  و�حلرف  و�الأزياء  و�مل�صيحية،  �الإ�صالمية  �ل�صعبية 

�آخر  جيد  بحث  على  �لكتاب  ��صتمل  كما  �لبحث.  وم�صادر  مر�جع  بحثه  نهاية  يف  �أورد 

للموؤلف نمُ�رِش يف �إحدى �لدوريات �لتي تمُ�صدر �أعد�د�ً ممتازة عن �لقد�ض، عنو�نه “م�صادر 

عروبة �لقد�ض”. ثّم �نتقل �إىل بيت �ملقد�ض يف �لقر�آن و�ل�صنة و�لكتب �لتي تناولت �ملدينة 

�ملقد�صة �أو �أ�صارت �إليها، باالإ�صافة �إىل ما ورد يف كتب �لرت�جم �ملهمة حول �ل�صخ�صيات 

�ملقد�صية، �أو تلك �لتي ز�رت �ملدينة �أو �أقامت فيها �أو تقلدت من�صباً مهماً فيها �أو حتدثت 

�حلقبة  يف  وبخا�صة  متعددة،  و�صخ�صيات  كثرية  كتب  وهي  كتاب؛  �أو  رحلة  يف  عنها 

�الإ�صالمية، وكذ� يف �لفرتة �حلديثة.

�إن �جلهد �لذي بذله �ملوؤلف يف جمع �ملادة هو جهد �صاق، حرّي به �أن يتطور لي�صبح 

�لعمل  بهذ�  �الإ�صادة  من  بّد  وال  جمموعة.  حتى  �أو  و�حد،  فرد  عمل  ال  موؤ�ص�صياً  عمالً 

�لفائدة.  �إىل ما فيه من  �لعمل باالإ�صافة  �لتي ظهرت يف هذ�  �ملوؤلف ومبادرته  وبحما�صة 
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و�إن كان يوؤخذ عليه �أنه يخلط بني �ملو�صوعات، ويفتقد �ملنهجية �لو��صحة، �الأمر �لذي 

يجعل �لقارئ م�صطر�ً الإعادة �لنظر مر�ر�ً وتكر�ر�ً لكي يتبني �ملعلومات �لتي �أر�د �ملوؤلف 

�أن ي�صمنها تلك �ملو�صوعات.

ج. البيبليوغرافيا الفل�شطينية الأردنية 1900-1970، حممود الأخر�س:

)عّمان: جمعية �ملكتبات �الأردنية، 1973(

�لبيبليوغر�فيا من كتاب رئي�صي يغطي �لفرتة �ملمتدة على مدى �صبعني عاماً  تتاألف 

وتقع  �أعو�م.  بب�صعة  �لقرن  بد�ية  ت�صبق  معينّة  حاالت  ويف  �لع�رشين،  �لقرن  بد�ية  من 

2,700 عنو�ن كتاب، ��صتثنت منها جميع  353 �صفحة وت�صمل حو�يل  �لبيبليوغر�فيا يف 

�ملطبوعات �حلكومية و�لكتب �ملدر�صية، و�قت�رشت على �ملوؤلفات باللغة �لعربية فقط. وقد 

ت�صمنت �ملعلومات �لو�صفية ��صم �ملوؤلف )�أو �ملرتجم و�ملحقق و�جلامع و�ملحرر... �إلخ( 

�حلقيقي دون �مل�صتعار وبدء�ً باال�صم �الأول و�نتهاء باجلزء �الأخري، ثّم �لعنو�ن، و�لذي 

�لعنو�ن الأكرث  �أو يكون ثمة ت�صابه يف  �لكتاب يف طبعات متعددة  �أن يكون  �إذ� تكرر فاإما 

من موؤلف. وت�صتمل كذلك �ملعلومات �لو�صفية على �لطبعة ومكان �لن�رش و��صم �لنا�رش، 

�لبيبليوغر�فيا  و�نتهت  �لبيبليوغر�فيا،  يف  �ل�صفحات  وترقيم  �لن�رش،  وتاريخ  وجد،  �إن 

بك�صافني للموؤلفني و�لعناوين، وهما مرتبان هجائياً.

�أما �لكتيب �لفرعي للبيبليوغر�فيا وعدد �صفحاته 56 �صفحة فقد �صدر �صنة 1973، 

�ملجاالت  يف  �ملوؤلفات  الأعد�د  ب�صيط  حتليل  وفيه  فقط،  �ل�صنة  تلك  موؤلفات  فقط  ويغطي 

باملعلومات  يتعلق  فيما  �لتعامل  وجرى   .180 عن  جمموعها  يف  تزد  مل  و�لتي  �ملختلفة، 

�لو�صفية وغريها، مبنهجية �لكتاب �لرئي�صي نف�صها.

تعّد هذه �لبيبليوغر�فيات، �أول عمل منهجي �أكاديي يغطي �الإنتاج �لفل�صطيني على 

 12 نحو �صبه متكامل. وقد بذل فيه �ملوؤلف جهد�ً م�صكور�ً حيث جمع مادته على مدى 

عاماً. غري �أنه وكما يظهر من �لعنو�ن فاإن مدينة �لقد�ض تاأتي بني مئات �لعناوين �الأخرى، 

�أو يف ثنايا �لكتب. ول�صوف حتتفظ هذه  �أو �لرت�ث �لثقايف قد جاء� عر�صاً  �أن �لثقافة  كما 

و�لفل�صطينية  عامة،  �لعربية  �لبيبليوغر�فيات  �أو�ئل  بني  بارزة  مبكانة  �لبيبليوغر�فيا 

خا�صة.
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 ،)1980-1948( فل�شطني  يف  العرب  ن�رصه  ما  الفل�شطينية:  البيبليوغرافيا  د. 

ي�رصى اأبو عجمية:

)عّمان: جمعية �ملكتبات �الأردنية، 1982( 

تقول ي�رشى يف مقدمة كتابها: رتبت هذه �لبيبليوغر�فيا مو�صوعياً ح�صب نظام ديوي 

�لع�رشي للت�صنيف Dewey Decimal Classification بتعديالته �لعربية. �أما �لو�صف 

�لثانية(  )�لطبعة  �الأجنلو-�أمريكية  �لفهر�صة  قو�عد  ح�صب  جري 
مُ
�أ فقد  �لبيبليوغر�يف 

وقو�عد �لتقنني �لدويل للو�صف �لبيبليوغر�يف. وتتكون �لبيبليوغر�فيا من 281 �صفحة، 

�إىل  باالإ�صافة  هذ�  عنو�ناً،   1,234 غطى  �لذي  و�ملوؤلفني  �لعناوين  ك�صاف  على  وت�صتمل 

ك�صاف �ملو�صوعات. �أما عن مو�صوع �لرت�ث �لثقايف يف �لقد�ض، فال يوجد ما ير�صد �إليه، 

كالبيبليوغر�فيات �الأخرى، �صوى ت�صفح �لكتب ذ�تها.

هـ. البيبليوغرافيا الفل�شطينية يف الوطن، ح�شني غيث:

)�لقد�ض: جمعية �لدر��صات �لعربية(

غطى �لكتاب �الأول �لنتاج �لفكري �لعربي �لفل�صطيني )�ملحلي( بني �ل�صنو�ت 1967-

�لفكري حتى  �لنتاج  �أكرث لتغطي  �أو  �ثنتني  �أو  �أتبعه بن�رش�ت دورية كل �صنة  1980، ثم 

نهاية �صنة 1992، و�لكتاب من �لقطع �ل�صغري. 

وفقاً  مرتبة  فجاءت  �لع�رشية،  ديوي  طريقة  �ملو�صوعات  ت�صنيف  يف  ��صتعمل  وقد 

�آخر باأ�صماء �لكتب،  �أفرد ك�صافاً باملوؤلفني )�ملحليني( و�إنتاجهم، وك�صافاً  لت�صابهها، كما 

وثالثاً مبو�صوعات ت�صنيف ديوي �لتي وردت يف هذ� �لكتاب. و�أفرد كذلك يف نهاية �لكتاب 

قائمة “م�صتدركات �لبيبليوغر�فيا �لفل�صطينية يف �لوطن” ملا فاته يف �ل�صنو�ت �ل�صابقة.

حتت  �لفل�صطينيني  بنتاج  �الهتمام  �رشورة  �إىل  تنبّه  فقد  م�صكور،  �ملوؤلف  جهد 

�أو  �ملقد�ض  بيت  ثقافة  يخ�ض  ال  �لبيبليوغر�فيات  من  كغريه  وهو  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

تر�ثها بعنو�ن.

و. فهر�س املطبوعات العربية يف “اإ�رصائيل” - فل�شطني: 1948-1972، �شموئيل 

:Shmuel Moreh موريه

و�لعالقات  فل�صطني  يف  �لعرب  “�صكوب�ض” لدر��صات  �مل�صارف  جبل  مركز  )�لقد�ض: 

�لعربية �الإ�رش�ئيلية(
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�إليه  تنتمي  �لذي  �الأدبي  �لفن  ح�صب  �لفهر�ض  رتب  �إنه  �ملقدمة  يف  �لكتاب  معّد  يقول 

�صنو�ت  ح�صب  �لكتب  رتب  �ملو��صيع  هذه  وحتت  �إلخ.  رو�ية...  ق�صة،  �صعر،  �لكتب؛ 

عناوينها،  ح�صب  هجائياً  ورتبها  �لكتاب  �آخر  يف  و�ملجالت  �ل�صحف  وو�صع  �ل�صدور، 

�أو ب�صع جمل  بفقرة  �لعناوين، كما ذيل  �الأعالم وفهر�ض  �أ�صماء  بفهر�ض  �لكتاب  وذيل 

 114 يف  �لفهر�ض  ويقع  وغاياته.  �لكتاب  حمتوى  �إىل  �ل�صوء  لتلفت  �ملقدمة  من  مقتب�صة 

�لو�ردة يف كل  �ملوؤلفات  �الأعالم و�لعناوين. وفهر�ض بعناوين  با�صتثناء ك�صايف  �صفحة، 

�لنا�رش.  �أو  �أو �ملحقق  �أو �ملرتجم  �لكتاب  �إ�صارة خمت�رشة ال�صم  جزء مرتبة هجائياً مع 

ولي�ض يف �لكتاب فائدة تذكر يف �ملو�صوع �لذي نبحث فيه هنا.

اأو  بالقد�س  العالقة  ذات  واملوؤمترات  واملخطوطات  الفهار�س   .4

بفل�شطني:

حممود �الأخر�ض، اجلدول املفهر�س للكتب التي ترجمها الفل�شطينيون والأردنيون:  	•
.1972-1950

 ،1946 فل�صطني،  يف  �لعربية  �لثقافة  جلنة  �لقد�ض:  الفل�شطيني.  العربي  الكتاب   •
32 �صفحة.

هوام�س   - املقد�س  )بيت  وطموح  واقع  فل�شطني:  خمطوطات  عبيد،  حممد  فوؤ�د  	•
تراثية(. �لقد�ض: مركز �الأر�صيف �لوطني �لفل�صطيني، 2000، 93 �صفحة. 

موؤ�ص�صة  لندن:  )القد�س(.  اخلالدية  املكتبة  خمطوطات  فهر�س  �جلعبة،  نظمي  	•
�لفرقان للرت�ث �الإ�صالمي، 2001.

يف  تبحث  التي  بغداد  جلامعة  املكتبة  يف  املوجودة  العربية  باملطبوعات  قائمة   •
فل�شطني واإ�رصائيل وال�شهيونية. بغد�د: جامعة بغد�د، 1967، 24 �صفحة. وهناك 

قائمة �أخرى ن�رشت يف 1970.

بيبليوغرافية  العراقية:  املوؤلفات  يف  فل�شطني  وترتيب،  جمع  �ل�صاموك،  ح�صام  	•
تف�شيلية. بغد�د: جامعة بغد�د، مركز �لدر��صات �لفل�صطينية، 1979، 32 �صفحة.

م�رص:  يف  واملعربة  العربية  بالكتب  بيبليوغرافية  قائمة  �خلاروف،  �أحمد  يون�ض  	•
منظمة  �الأبحاث،  مركز  بريوت:  وبيبليوغرافيا.  تاريخ  فل�شطني:  واأرقام:  حقائق 

�لتحرير �لفل�صطينية، 1973، 52 �صفحة.
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�ل�صام )1-6(. عقدت يف �جلامعة �الأردنية، وجامعة  بالد  لتاريخ  �لدولية  �ملوؤمتر�ت  	•
دم�صق، وجامعة �لريموك. وقد �خت�ض �ملوؤمتر �لثالث بفل�صطني و�لقد�ض. و�صدر 

عنه: �ملجلد �الأول: �لقد�ض. عّمان: �جلامعة �الأردنية وجامعة �لريموك: 1983، وقد 

ت�صمن 15 بحثاً باللغة �لعربية.

كما �صدر عنه كتاب �آخر باللغة �الإجنليزية �صّم 13 بحثاً:

The Third International Conference on Bilad Al Sham: Palestine-1980.

Amman: University of Jordan and Yarmouk University, 1988, vol. 1 

Jerusalem.

•	 املو�شوعة الفل�شطينية بق�صميها �الأول و�لثاين.

حول  درا�شة  الأق�شى:  امل�شجد  مكتبة  خمطوطات  فهر�س  �صالمة،  �إبر�هيم  خ�رش  	•
حمتوياتها وم�شادرها ومتطلباتها.

قائمة بيبليوغر�فية مبقتنيات مكتبة �لبحوث و�لدر��صات �لعربية عن فل�صطني: من  	•
كانون �لثاين/ يناير 1968 - كانون �الأول/ دي�صمب 1970.

5. مكتبات مهمة للم�شادر واملراجع عن مدينة القد�س:

�لفل�صطينية - �ملجموعة �لثانية: 1948-1918. �لوثائق  خز�نة  	•

�لفل�صطيني. �ل�صعبي  �لرت�ث  متحف  دليل  	•

للمكتبات و�ملعلومات،  �لعربي  القد�س. تون�ض: �الحتاد  املكتبات يف  قدورة،  وحيد  	•
.2002

رابعًا: مو�شوعات البيبليوغرافيات، الباحثون، املوؤلفات:

1. مو�شوعات البيبليوغرافيات:

يف حماولة الإجر�ء م�صح تقريبي لعدد �لكتب �ملثبتة يف بيبليوغر�فيا �لقد�ض �ل�رشيف 

من  �لرغم  على  �لبيبليوغر�فيات،  جميع  بني  �الأ�صمل  �إنها  حيث  �الإمام،  ر�صاد  للدكتور 

�لذي  �لبيبليوغر�فيا  �الأول من  �أن �جلزء  �لعنو�ن و�ملو�صوع، وجدت  تد�خل بع�صها يف 
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ترتيب  جاء   1516 �صنة  و�ملنتهية  �ملدينة  تاريخ  من  و�لو�صيطة  �الأوىل  �لفرتة  يمُغطي 

مو�صوعاتها بح�صب عددها على �لنحو �لتايل:

وف�صائل  �لقد�ض،  و�آثار  وفل�صطني،  و�جلغر�فيا،  و�لتاريخ  و�ل�صجالت،  �لوثائق 

و�مل�صيحية،  و�الإ�صالم،  و�لدفاع،  و�جلهاد  �ل�صام،  وبالد  و�لفرجنة،  �الأق�صى،  �مل�صجد 

و�لرحالت و�لزيار�ت، و�لزو�يا و�ملد�ر�ض و�ملعاهد و�خلو�نق، و�الإ�رش�ئيليات و�ليهودية، 

و�لفهار�ض،  و�ملعاجم  و�الأنبياء،  و�مللفات،  و�ملالحق  و�لتقارير  و�لرت�جم،  و�لعروبة، 

و�لثقافة و�لرت�ث و�لفولوكلور و�الأدب، و�ملخطوطات، و�لزخرفة و�لعمارة، و�لقانون، 

ومو�صوعات �أخرى.

يف  و�أدبها  وفولوكلورها  وثقافتها  �لقد�ض  تر�ث  تناولت  �لتي  �لكتب  �أن  نرى  وهكذ� 

800 عنو�ن، قد جاء يف موقع متاأخر بالن�صبة لغريه من  هذ� �جلزء و�لذي ي�صمل حو�يل 

�لتاريخ و�جلغر�فيا،  �لتي لها عالقة بالقد�ض كانت يف  �لكتب  �أكرث  �أن  �ملوؤلفات. ويالحظ 

تناولت  �لتي  �لكتب  �أن  كما  و�ل�صجالت.  �لوثائق  مبا�رشة  وتلت  و�الآثار،  و�لف�صائل، 

فل�صطني وبالد �ل�صام، وهي كثرية ومتعددة، قد ��صتملت، وال �صّك، على معلومات ب�صاأن 

�لقد�ض و�مل�صجد �الأق�صى و�ملقد�صات.

�أما �جلزء �لثاين من �لبيبليوغر�فيا، و�لتي ت�صل �إىل �أكرثمن ثالثة �أ�صعاف عدد �لكتب 

و�ملو�د �الأخرى �ملوجودة يف �جلزء �الأول، وتغطي �لفرتة )1516-1988( فقد تبني �أن �أكرث 

�ملوؤلفات عدد�ً ح�صب مو�صوعاتها كانت على �لنحو �لتايل:

�ملالحق و�لتقارير و�لقر�ر�ت و�مللفات، وفل�صطني و�لق�صية �لفل�صطينية، و�ل�صهيونية 

و�ال�صتيطان و�لتهويد و�إ�رش�ئيل و�ليهودية، و�لتاريخ و�جلغر�فيا، و�لوثائق و�ل�صجالت 

و�ملكتبات. ثّم عروبة �لقد�ض و�لدفاع عنها و�لكتب �ل�صيا�صية، وف�صائل �مل�صجد �الأق�صى 

و�لقد�ض  فل�صطني  يف  و�لعمر�ن  و�الآثار  و�لفكر،  و�لفولكلور  و�لثقافة  و�لرت�ث  و�لقد�ض، 

و�مل�صجد �الأق�صى، و�لفهار�ض و�لقو�ئم و�لبيبليوغر�فيا و�ملعاجم، و�الإ�صالم، و�مل�صيحية، 

و�ملعاهد  و�ملد�ر�ض  و�لزو�يا  و�لقانون،  و�لزيار�ت،  و�لرحالت  و�لرت�جم،  و�جلهاد، 

و�خلانقات، وبالد �ل�صام، و�لفرجنة و�ل�صليبيون، و�ملخطوطات، و�لعمارة و�لزخرفة.

وهكذ� جند �أن �لرت�ث و�لثقافة و�لفولكلور و�لفكر يف �لقد�ض وفل�صطني قد تقدم كثري�ً 

حتظى  �أن  م�صتغرباً  ولي�ض  �لبيبليوغر�فيا.  من  �الأول  �جلزء  يف  �الإنتاج  عليه  كان  عما 
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ما  قيام  عنه  نتج  �لذي  �ل�صهيوين،  و�لتهويد  �ال�صتيطان  وخماطر  �لفل�صطينية  �لق�صية 

ي�صمى “دولة �إ�رش�ئيل”، �ملكانة �الأوىل يف �الإنتاج، موؤيدة باملالحق و�لتقارير و�لقر�ر�ت 

و�مللفات �خلا�صة باملدينة �ملقد�صة.

2. الباحثون املقد�شيون املعا�رصون:

للغز�ة  يت�صدون  �ملقد�صيني  �أبنائها  من  عدد  كان   1948 �صنة  �لنكبة  وقوع  قبل 

ومن  و�لدين.  و�لتاريخ  و�لفكر  �الأدب  ميادين  يف  وبخا�صة  �حلرة،  بالكلمة  �ل�صهاينة 

�أبرز هوؤالء �إ�صحق مو�صى �حل�صيني، وخليل طوطح، وخليل �ل�صكاكيني وغريهم. وبعد 

وقوع �لكارثة، ظهر جيل من �لباحثني �الأكادييني �لذين �خت�صو� باملدينة، تاريخاً وفكر�ً 

وح�صارة، ومن �أهمهم و�أغزرهم �إنتاجاً:

خا�ض  منها   12 كتاباً،  ع�رشين  على  يزيد  ما  وله  الع�شلي:  جميل  كامل  الدكتور   •
وقف  وقد  �الأخرى،  و�لدر��صات  �ملقاالت  من  �لعديد  �إىل  باالإ�صافة  هذ�  بالقد�ض. 

حياته �لعلمية �جلامعية كلها تقريباً عليها. 

تاريخها  1948، وقد كتب  �صنة  نكبة  لبلديتها قبيل  العارف: وكان رئي�صاً  عارف   •
معاينة �صخ�صية، باالإ�صافة �إىل �لعمل �لبحثي، ومن بني موؤلفاته �خلم�صة عن �ملدينة 

يعّد كتابه “�ملف�صل يف تاريخ �لقد�ض” و�حد�ً من �أكرث �مل�صادر �لتي يرجع �إليه �لطلبة 

و�لباحثون �جلدد.

�لعربي  �لعامل  �أقطار  25 كتاباً، تناولت  الدباغ: موؤلفاته تزيد على  م�شطفى مراد   •
ومدنه. �أما �أهم �أعماله فهو “بالدنا فل�صطني”، وهو يف ع�رشة �أجز�ء، حتدث ب�صكل 

رئي�ض عن جغر�فية كل قرية ومدينة وحمافظة فيها، وعن تاريخها. وقد �خت�ض 

�جلزء �لتا�صع منها، يف ق�صمه �لثاين، بالقد�ض.

حممود العابدي: ي�صل عدد موؤلفاته �إىل 33 حول �آثار فل�صطني و�الأردن ومدنهما   •
و�لتاريخ و�جلغر�فيا و�ل�صيا�صة و�ملناهج �ملدر�صية، ومن بني تلك �ملوؤلفات له �أكرث 

من ثالثة كتب �خت�صت بالقد�ض.

�لقد�ض  �الأثرية و�لعمارة يف  �لنو�حي  النت�شة: ترتكز موؤلفاته يف  الدكتور يو�شف   •
�الإ�صالمية فيها. وله ما يزيد على  �ل�صجالت  �الأق�صى، ودر��صات حول  و�مل�صجد 

خم�صة كتب يف مو�صوع �لقد�ض.
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حممد ها�شم غو�شة: �بتد�أ �لتاأليف حول �لقد�ض وهو ما ز�ل على مقاعد �لدر��صة   •
�لعثمانية  و�ل�صجالت  �ل�رشعية  �ملحاكم  �صجالت  قارئي  �أبرز  من  ويعّد  �لثانوية. 

وحمتويات مكتبات �لقد�ض، و�لنقو�ض يف جدر�نها. وله ما يزيد على �صبعة موؤلفات 

حول �ملدينة.

3. كتب باللغة العربية عن القد�س م�شنفة ح�شب املو�شوع:

اأ. الرتاث املقد�شي )الفولكلور، الثقافة، الأزياء، الحتفالت، الفن، الأدب، الأغاين، 

الثقافة، الفكر(:

�لقد�ض:  الفل�شطيني.  ال�شعبي  الرتاث  يف  درا�شات  اأبونا:  دار  الدار  كناعنة،  �رشيف  	•
مركز �لقد�ض �لعاملي للدر��صات �لفل�صطينية، 1999. 

�صوقي �أحمد يعقوب �أبو زيد، تو��صل �ل�صعر �لفل�صطيني �حلديث بالرت�ث، ر�صالة  	•
دكتور�ة، �إ�رش�ف �لدكتور عبد �لرحمن ياغي، �جلامعة �الأردنية، عّمان، 1995.

عّمان:  واملقام.  املو�شم  تاريخ  فل�شطني:  يف  مو�شى  النبي  مو�شم  �لع�صلي،  كامل  	•
�جلامعة �الأردنية، 1990.

يحيى وزيري، التطوير العمراين والرتاث املعماري ملدينة القد�س ال�رصيف. �لقاهرة:  	•
�لد�ر �لثقافية، 2005.

عّمان:  والأردن.  فل�شطني  يف  احلديث  العربي  الأدب  يف  �خلبا�ض،  عو�ض  �هلل  عبد  	•
.1995

و�أ�صول  �لدعوة  كلية  �لقد�ض:  املقد�س.  لبيت  احل�شاري  العطاء  �لكفر�وي،  حممد  	•
�لدين، 1979، 39 �صفحة.

القد�س،  الرتاث،  الأر�س،  حواريات  الفل�شطيني:  الت�شوير  فن  ر��صد،  �أبو  �هلل  عبد  	•
املقاومة، النتفا�شة، مناذج خمتارة. دم�صق: د�ر موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة، 2007.

عّمان،  �أمانة  عّمان:  637-1948م.  القد�س  يف  الثقافية  احلياة  �لعناين،  علي  جا�رش  	•
.2007
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ب. الآثار: 

من اآثارنا العربية والإ�شالمية يف بيت املقد�س. �لقد�ض: موؤ�ص�صة  حمد �أحمد يو�صف،  	•
�إحياء �لرت�ث و�لبحوث �الإ�صالمية، 2000.

من اآثارنا يف بيت املقد�س. عّمان: �جلامعة �الأردنية، جمعية  �لع�صلي،  جميل  كامل  	•
�ملطابع �لعربية، 1982.

ر�ئف جنم ويو�صف �لنت�صة و�آخرون، كنوز القد�س. �لكويت: منظمة �ملدن �لعربية،  	•
1983، 496 �صفحة. 

�إ�صحق مو�صى �حل�صيني، الأبنية الأثرية يف القد�س. بريوت: مركز �الأبحاث، منظمة  	•
�لتحرير �لفل�صطينية، 1977.

د�ئرة  �لقد�ض:  وفل�شطني.  املقد�س  بيت  يف  الإ�شالمية  الآثار  �لنت�صة،  �صعيد  يو�صف  	•
�الأوقاف �الإ�صالمية، ق�صم �الآثار �الإ�صالمية، 1980، 32 �صفحة.

هدى الإ�شالم، �لعدد�ن  و�ل�صياع،” جملة  �لتهويد  بني  “�آثارنا  �لدجاين،  وفا  رفيق  	•
3-4، �ملجلد 17، 1973.

الإ�شالمية.  القد�س  يف  الأثرية  الأبنية  ومدقق،  مرتجم  �حل�صيني،  مو�صى  �إ�صحق  	•
�لقد�ض: د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية، 1977.

�لكرمي، الآثار واملعامل الفل�شطينية يف القد�س القدمية )دليل م�شور(.  عبد  �إبر�هيم  	•
طر�بل�ض، ليبيا: �لقيادة �ل�صعبية �الإ�صالمية �لعاملية، 2001. 

ج. الف�شائل: 

وف�شائل  واخلليل  املقد�س  بيت  ف�شائل  �ملقد�صي،  �ملرجي  بن  �مل�رشف  �ملعايل  �أبو  	•
ال�شام. 180 �صفحة.

عبد �لوهاب بن حممد تاج �لدين �أبو ن�رش عبد �لوهاب بن حممد بن ح�صن �حل�صيني،  	•
الرو�س املغّر�س يف ف�شائل البيت املقد�س. 59 �صفحة.

املقد�س وف�شل  ف�شائل بيت  جامع،  �لكنجي،  �ل�صويف  ح�صن  بن  حممد  بن  حممد  	•
ال�شالة فيها. 50 �صفحة.

�ل�رشيف، زاد املغل�س يف ف�شائل بيت املقد�س. عارف  	•
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اإحتاف الأخ�شا بف�شائل امل�شجد الأق�شى. ج 1. �ل�صيوطي،  �لدين  �صم�ض  	•

جب�ئيل  حتقيق  القد�س،  ف�شائل  �جلوزي،  بن  علي  بن  �لرحمن  عبد  �لفرج  �أبو  	•
�صليمان جبور. بريوت: د�ر �الآفاق �جلديدة، 1979، 167 �صفحة. وقد مّت �لتحقيق 

�إىل  وترجمه  �الأمريكية،  �ملتحدة  بالواليات  برن�صتون  جامعة  ن�صخة  على  �عتماد�ً 

�الإجنليزية جب�ئيل جبور نف�صه.

د. �شيا�شة، عروبة، تاريخ:

عروبة بيت املقد�س، �صل�صلة در��صات فل�صطينية )6(.  �حل�صيني،  مو�صى  �إ�صحاق  	•
بريوت: مركز �الأبحاث، منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 1969، 86 �صفحة.

يف القد�س العاربة. مكتبة �الأ�صو�ر، 1979، 59 �صفحة. ركن،  �أبو  فهيم  	•

القد�س ال�رصيف. �لقد�ض: 1961. بد�رو،  بول�ض  �الأب  	•

�أحمد �لعلوي، “ق�صية فل�صطني و�لقد�ض يف در��صات �ملوؤرخني �مل�صلمني،”  �إبر�هيم  	•
جملة معهد البحوث والدرا�شات العربية، �آذ�ر/ مار�ض 1982، �ض 36-13.

واليهود(  )العرب  والأر�س  ال�شكان  القد�س:  مدينة  �صاحلية،  عي�صى  حممد  	•
1275-1368هـ/1858-1948م. بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 

.2009

�إبر�هيم عبد �لكرمي، حائط الرباق: امللكية الإ�شالمية والنتحال اليهودي. طر�بل�ض،  	•
ليبيا: �لقيادة �ل�صعبية �الإ�صالمية �لعاملية، 2001.

هـ. ق�شية القد�س: 

�حلديثي، �لبد�ية و�جلذور.  �إ�صماعيل  خليل  	•

املركز القانوين ملدينة القد�س. عّمان: 1977. �لك�صو�ين،  �صامل  	•

القد�س: طروحات الت�شوية ال�شيا�شية. عّمان: �للجنة  غنامي،  وزهري  عو�د  حممود  	•
�مللكية ل�صوؤون �لقد�ض، 2001.

بديع �لعابد، املركز التقليدي ملدينة القد�س بني التوا�شل والتقوي�س: دور التخطيط  	•
�أمانة  الق�شاء على هويته املعمارية. عّمان:  اليهودي يف  ال�شهيوين  العمراين للكيان 

عّمان، 2008.
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و. امل�شيحية:

�رشكي�ض، تاريخ اأور�شليم. بريوت: 1874. خليل  	•

الفتح  منذ  فيها  امل�شيحيني  بني  والعالقة  القد�س  تاريخ  ق�صري،  حممود  �أحمد  	•
 ،1984 للن�رش و�لتوزيع،  �لب�صري  د�ر  ال�شليبية. عّمان:  الإ�شالمي وحتى احلروب 

284 �صفحة، وهو �أطروحة دكتور�ه، جامعة عني �صم�ض، �لقاهرة.

�الأرثوذك�ض،  �لروم  دير  مطبعة  �لقد�ض:  القد�س.  يف  امل�شيحية  �لعارف،  عارف  	•
1951، 261 �صفحة.

حلد �صعب، خمت�رص تاريخ طائفة الروم. بريوت: 1914. 	•

مطبعة  �لقد�ض:  واأور�شليم.  والرملة  يافا  يف  ال�شليم  ال�شري  �لفرن�صي�صكان،  �الآباء  	•
�الآباء �لفرن�صيني، 1890.

ال�رصيان يف الأرا�شي املقد�شة. �لقد�ض: 1976. كركي،  يعقوب  	•

ريت�صارد �صتيفنز Richard Stevens، “�لفاتيكان و�لكني�صة �لكاثوليكية و�لقد�ض،”  	•
جملة ق�شايا عربية، �لعدد 1، كانون �لثاين/ يناير 1982، �ض 201-193.

املكيني الكاثولكيني يف الكر�شي البطريركي الأور�شليمي. حيفا: مطبعة  قانون طائفة  	•
�لزهرة، 1936، 37 �صفحة.

�لقد�ض: مطبعة  �ليونانية.  كني�شة القيامة، مرتجم من  ثاوفان�ض،  �خلوري  �صارل  	•
�الآباء �لفرن�صيني، 1988.

ز. الرحالت والزيارات: 

�صعيد عبد �لب�صاوي، مرتجم، و�شف رحلة احلاج �شابلوف لبيت املقد�س والأرا�شي  	•
املقد�شة: 1102-1103. عّمان: د�ر �ل�رشوق، 1997، 69 �صفحة.

بطر�ض توديبود Peter Tudebode، تاريخ الرحلة اإىل بيت املقد�س، ترجمة جون  	•
وح�صني   .Laurita L. Hill هيل  لـ.  ولوريتا   John Hough Hill هيل  هيوج 

383 �صفحة مع �ل�صور   ،1999 حممد عطية. �الإ�صكندرية: د�ر �ملعرفة �جلامعية، 

�لتو�صيحية. 
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عبد �لرحيم بن علي، مفتاح املقا�شد وم�شباح الرا�شد يف  �لقا�صم  �أبو  �لدين  جمال  	•
زيارة بيت املقد�س. نابل�ض: جامعة �لنجاح �لوطنية، 2008.

�ملتو�صطة،  �ملطبعة  �لقاهرة:  ال�رصيف.  القد�س  لزائري  لطيف  اإر�شاد  مينا،  مو�صى  	•
.1902

م�صطفى بن كمال �لدين بن علي وحممد �أمني بن عمر بن حممد �لدنف �الأن�صاري،  	•
اخلمرة احل�شية يف الرحلة القد�شية. �لقد�ض: د�ر �لرت�ث �الإ�صالمي، 1908.

كامل �لع�صلي، بيت املقد�س يف كتب الرحالة العرب وامل�شلمني. عّمان: كامل �لع�صلي،  	•
.1992

�أحمد �لطريبق �أحمد، القد�س: بحثاً عن معامل ال�شورة )من خالل الرحلة املغربية(.  	•
طنجة، �ملغرب: �صليكي �إخو�ن، 2009.

ح. اأعالم وتراجم: 

عبد �للطيف �لطيباوي، “علماء �لقد�ض،” جملة جممع اللغة العربية، دم�صق، �ملجلد  	•
1، 1980، �ض 287-266.

اأجدادنا يف ثرى بيت املقد�س. عّمان: 1981. �لع�صلي،  جميل  كامل  	•

ط. وثائق، خمطوطات، �شجالت: 

امل�شادر  بع�س  حول  مقدمة  مع  تاريخية:  مقد�شية  وثائق  �لع�صلي،  جميل  كامل  	•
الأولية لتاريخ القد�س. عّمان: كامل �لع�صلي، 1983. 

وليد �خلالدي، احلق العربي يف حائط الرباق )املبكى(. بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات  	•
�لفل�صطينية، 1968.

عّمان:  وبيبليوغرافية.  درا�شة  املقد�س:  بيت  ف�شائل  خمطوطات  �لع�صلي،  كامل  	•
جممع �للغة �لعربية، 1981.

�إبر�هيم، ف�شائل بيت املقد�س يف خمطوطات عربية قدمية: درا�شة حتليلية  حممود  	•
ون�شو�س خمتارة حمققة. �لكويت: معهد �ملخطوطات �لعربية، 1985.

�الإ�صالمي بالقد�ض، ويبلغ عددها 750 وثيقة من �لع�رش �ململوكي،  �ملتحف  وثائق  	•
مكتوبة على رقاع من �لرّق.
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عربية،  �شوؤون  جملة  وخمطوطاتها،”  �لقد�ض  “�آثار  �لع�صلي،  جميل  كامل  	•
�لعدد 15، 1985، �ض 309-304.

�ملحفوظة يف خز�ئن �ملحكمة �ل�رشعية بالقد�ض. �ل�رشعية  �ملحكمة  �صجالت  	•

خمطوطات البحر امليت وجماعة قمران. بريوت: جملة �مل�رشة، 1959. �أ�صد ر�صتم،  	•

القد�س. عّمان:   :1984-1967 الإ�شالمية العليا  الهيئة  وثائق  �لعلمي،  �لدين  �صعد  	•
د�ر �لكرمل، 1986.

ي. قرارات، ملفات، فهار�س، بيبليوغرافيات:

�لقد�ض، �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم )�ألك�صو(. �لقاهرة: 1977. ملف  	•

�الأخر�ض، اجلدول املفهر�س للكتب التي ترجمها الأردنيون والفل�شطينيون  حممود  	•
 30  ،1973 و�لن�رش،  و�لرتجمة  للتعريب  �الأردنية  �للجنة  عّمان:   .1972-1950

�صفحة.

�إبر�هيم �صالمة، فهر�س خمطوطات مكتبة امل�شجد الأق�شى. �لقد�ض: مطبعة  خ�رش  	•
د�ر �الأيتام �الإ�صالمية �ل�صناعية، 1980.

�لقد�ض: عدد خا�ض ومائة �صورة عنها، جملة الهالل، �ل�صنة 17، �لعدد 12، كانون  	•
�الأول/ دي�صمب 1969.

�مللكية  �للجنة  عّمان:   .1994-1947 املتحدة  الأمم  قرارات  يف  القد�س  عو�د،  حممود  	•
ل�صوؤون �لقد�ض، 1995.

ك. الفرجنة: 

ريون د�جيل Raymond d’Agiles، تاريخ الفرجنة... غزاة بيت املقد�س، ترجمة  	•
ح�صن حممد عطية. �الإ�صكندرية: د�ر �ملعرفة �جلامعية، 2000، 297 �صفحة.

حروب �شالح  �أبو عبد �هلل حممد بن حممد �الأ�صفهاين،  عماد �صم�ض �لدين �لكاتب  	•
القد�شي،  الفتح  يف  الق�شي  الفتح  �مل�صمى  �لكتاب  وهو  املقد�س،  بيت  وفتح  الدين 

حتقيق �إبر�هيم �صم�ض �لدين. بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 2003، 339 �صفحة.

بيت املقد�س يف اأدب احلروب ال�شليبية. عّمان: د�ر �لب�صري،  عبد �جلليل عبد �ملهدي،  	•
1995، 440 �صفحة.
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ل. املعاهد واملدار�س: 

كامل جميل �لع�صلي، معاهد العلم يف بيت املقد�س. عّمان: �جلامعة �الأردنية، 1981. 	•

م. التاريخ: 

الق�شية  يف  واأثرها  القد�س  لتاريخ  العلمية  الدرا�شات  �لع�صلي،  جميل  كامل  	•
الفل�شطينية. عّمان: مكتب �ملوؤمتر�ت �الإ�صالمي �لعام لبيت �ملقد�ض، 1983.

القد�س يف تراث كامل الع�شلي. �لقد�ض: 1996. غو�صة،  ها�صم  حممد  	•

بحث يف اجلذور التاريخية ملدينة القد�س. �الأعظمي،  	•

و�لن�رش  للطباعة  �لنوري  موؤ�ص�صة  دم�صق:  القدمي.  القد�س  تاريخ  �لعك،  خالد  	•
و�لتوزيع، 1986.

الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل. عّمان: مكتبة  جمري �لدين �حلنبلي �لعليمي،  	•
�ملحت�صب، 1973.

قد�شنا. �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم، معهد �لبحوث  �لعابدي،  حممود  	•
و�لدر��صات، 1962.

مدينة القد�س يف الع�رص الو�شيط: منذ بدء تاريخها حتى عام 1516.  �الإمام،  ر�صاد  	•
تون�ض: �لد�ر �لتون�صية للن�رش، 1976.

املف�شل يف تاريخ القد�س. �لقد�ض: مطبعة �ملعارف، 1961. �لعارف،  عارف  	•

القد�س عرب التاريخ. ��صكندر،  مكن�صي  ميخائيل  	•

عّمان:  ال�شكان.  امل�شاحة،  املواقع،  الوقائع،  القد�س:  عو�د،  وحممود  غنامي  زهري  	•
�للجنة �مللكية ل�صوؤون �لقد�ض، 2002.

�صاكر، القد�س العذراء. حممد  حممود  	•

القد�س ال�رصيف يف تاريخ العرب والإ�شالم. �لطيباوي،  �للطيف  عبد  	•

ن. اليهودية، ال�شهيونية، الغت�شاب: 

هيكل �شليمان. بريوت: 1934. �حلاج،  يو�صف  	•

�مللكية  �للجنة  عّمان:  الدينية.  احلرب  اإعالن  املزعوم:  الهيكل  اإقامة  عو�د،  حممود  	•
ل�صوؤون �لقد�ض، 2004.
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هالة �لعوري، اأهل الكهف: قراءة يف خمطوطات البحر امليت. بريوت: ريا�ض �لري�ض  	•
للكتب و�لن�رش، 2000.

حممد مر�د، القد�س بني الجتثاث ال�شهيوين واملهادنة الدولية. بريوت: د�ر �ملو��صم  	•
للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، 2008.

القد�س: �رصاع هوية و�شيادة وم�شتقبل. عّمان: د�ر جمدالوي للن�رش  �لزرو،  نو�ف  	•
و�لتوزيع، 2009.

ليبيا:  طر�بل�ض،  و�شمود.  معاناة  الحتالل:  حتت  القد�س  �لكرمي،  عبد  �إبر�هيم  	•
�لقيادة �ل�صعبية �الإ�صالمية �لعاملية، 2001.

ققت باإ�رش�ف  خمطوطات قمران - البحر امليت: التوراة: كتابات ما بني العهدين، حمُ 	•
 Marc فيلوننكو  ومارك   Andre Dupont-Sommer دوبون-�صومر  �أندريه 

Philonenko، ترجمة وتقدمي مو�صى ديب �خلوري. دم�صق: د�ر �لطليعة �جلديدة، 

.1998

 The )با�صيا(  �لقد�ض   - �لدولية  لل�صوؤون  �الأكاديية  �لفل�صطينية  �جلمعية  	•
 Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs,

Jerusalem (PASSIA): دورية �صنوية ت�صدر عن �جلمعية �الأكاديية �لفل�صطينية 

لل�صوؤون �لدولية، وهي من حترير و�إ�رش�ف �لدكتور مهدي عبد �لهادي، وت�صدر 

يف �لقد�ض، وتعّد �أهم م�صدر توثيقي لالإجر�ء�ت �ل�صهيونية �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ض 

وفل�صطني ح�صب تاريخها يف �غت�صاب �الأر�ض و�نتهاك �حلقوق. 

4. كتب باللغة الإجنليزية عن القد�س:

• Abd al-Fattah el-Awaisi, Introducing Islamic Jerusalem. Dundee: 

al-Maktoum Institute Academic Press, 2005.

• Abd al-Fattah el-Awaisi, Introducing Islamic Jerusalem. 2007. Includes 

Index.

• Abd al-Fattah el-Awaisi, Islamic Jerusalem Studies: A Guide. 

Dundee: al-Maktoum Institute Academic Press, 2007. Includes 

Appendices.
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• Kathleen Kenyon, Jerusalem: Excavating 3000 Years of History. 

Thomas and Hudson, 1979.

• Mariam Shahin and George Azar, Palestine: A Guide. Interlink 

]S.I[, 2006. Includes Appendix. 

• Mahmoud Awwad, Jerusalem in the United Nations Resolutions: 

1947-1995. Amman: The Royal Committee for Jerusalem Affairs, 

1996.

• Nasir I. Khusrau, Diary of a Journey Through Syria and Palestine 

in 1047 A.D., translated from the Persian and annotated by Guy Le 

Strange. London: Palestine Pilgrim's Society, 1893.

• Karen Armstrong, Jerusalem: One City, Three Faiths. New York: 

Alfred A. Knopf, 1996.

• Aziz S. Atiya, The Crusade: Historiography and Bibliography. 

USA: Indiana University Press, Bloomington, 1962, 170 pages.

• Israel Finkelstein and Neil Asher Silberman, The Bible Unearthed: 

Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of its 

Sacred Texts. New York: Free Press, Simon and Schuster Inc., 2001.

5. نبذة عن بع�س الكتب:

يو�صف بكار، “بيت �ملقد�ض يف رحلة نا�رش خ�رشو،” املوؤمتر الدويل الثالث لتاريخ  	•
بالد ال�شام: فل�شطني. عّمان: �جلامعة �الأردنية وجامعة �لريموك مطابع �جلمعية 

�لعلمية �مللكية، 1983، �ملجلد 1، �ض 342-325.

عر�ض فيه �لباحث �أهم �ملو�قع �لتي حتدثت عنها �لرحلة يف �ملدينة �ملقد�صة، بعد �أن 

ذكر �صيئاً عن حياة �صاحبها و�أهد�فها وبو�عثها، وبعد �أن قام با�صتعر��ض �لرحالة 

و�خلر�فات  �الأ�صطورية  �حلكايات  من  كثري�ً  خ�رشو  �رشد  قبله.  �الآخرين  �لفر�ض 

�ملالزمة للكثري من �الأماكن �ملقد�صة و�أوليائها. وعلى �لرغم من �أن �لدكتور بكار قد 

�نتقد �لقليل مما ورد على ل�صان خ�رشو من تلك �ل�صف�صطائيات، �إالّ �أنني �صخ�صياً 

قد ر�أيت يف تلك �لرحلة ، وقد �طلعت عليها باللغة �الجنليزية، �لكثري من �الأ�صاليل 
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على  باليهودية  �الأمكنة  �رتباط  يبني  �أن  خاللها  من  خ�رشو  �أر�د  �لتي  و�الإدعاء�ت 

نحو كبري، وبامل�صيحية على نطاق �أقل، كما �أن ترديده �خلر�فات على ل�صان بع�ض 

�مل�صلمني، و�لتي هي يف �الأ�صل خر�فات يهودية، ال يكن �أن ن�صلم باأن و�صفه دقيق 

علمياً، و�أن عقيدته �الإ�صالمية �صليمة متاماً.

حممود عو�د، القد�س يف قرارات الأمم املتحدة منذ عام 1947. عّمان: �للجنة �مللكية  	•
ل�صوؤون �لقد�ض، 1995.

يوثق �لكتاب جلميع قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة حول �لقد�ض منذ �صنة 1947 وحتى �صنة 

�الأمم  ومنظمة  �الأمن  وجمل�ض  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  عن  �ل�صادرة   ،1994

�ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�صكو( وجمل�ض �لو�صاية �خلا�ض، باالإ�صافة 

�إىل �ملالحق، ويقع يف 627 �صفحة من �لقطع �لعادي.

يف  وردت  حيثما  �ملقد�صة  �ملدينة  �أو  �ملقد�ض  بيت  �أو  �لقد�ض  كلمة  �لباحث  تتبع  وقد 

�لقر�ر�ت، وو�صع خّطاً حتتها الإبر�زها، وتكررت �لكلمة يف �لقر�ر�ت �ملختلفة زهاء 

�ألف مرة. 

�أر�د  من  لكل  �رشوري  و�لكتاب  و��صح،  �لكتاب  هذ�  �إعد�د  يف  �ملبذول  �جلهد  �إن 

�لتطرق بالبحث حول ما ي�صمى قر�ر�ت �ل�رشعية �الأممية �خلا�صة باملدينة. ويذكر 

�أن ن�صخة باللغة �الإجنليزية من �لقر�ر�ت قد �صدرت �أي�صاً للكاتب نف�صه بعد عام 

من �صدور�لن�صخة �لعربية، وعدد �صفحاتها 651 �صفحة من �لقطع �لعادي.

�لك�صو�ين،  �صامل  عّمان:   .2 ط  القد�س،  ملدينة  القانوين  املركز  �لك�صو�ين،  �صامل  	•
جمعية عمال �ملطابع �لتعاونية، 1978.

�لقانوين  للمركز  در��صة  �أية  �إن  �الأوىل  �لطبعة  مقدمة  يف  �لك�صو�ين  �لدكتور  يقول 

للقد�ض يجب �أن ت�صمل �لق�صية �الأم )فل�صطني(، ويرتتب على �لباحث يف هذه �حلالة 

�أن يغو�ض يف �أعماق �مل�صكلة حتى ي�صل �إىل جذورها، الأنها ق�صية دولية.

وقد  �لق�صية،  هذه  �إطار  يف  خا�صاً  دولياً  و�صعاً  للقد�ض  �ملتحدة  �الأمم  حددت  وقد 

مع  �ن�صجامه  ومدى  فل�صطني  وتق�صيم  �لبيطاين  �النتد�ب  طبيعة  �ملوؤلف  �أو�صح 

�لقو�نني و�الأعر�ف �لدولية. وناق�ض قر�ر تدويل �لقد�ض ومدى �رشعية �الإجر�ء�ت 

�الإ�رش�ئيلية ل�صم �لق�صم �لباقي من �ملدينة، ثّم نّوه �إىل حّق تقرير �مل�صري �لذي مل 

يار�صه �صعب فل�صطني، و�لذي يعّد �حللقة �ملفقودة يف تاريخ هذه �لق�صية.



572

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

على  �ل�صيادة  و�أن  ثابت،  حّق  فل�صطني  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  �أن  �أو�صح  كما 

�لقد�ض من �ملو��صيع �لتي تدخل يف �الإطار �لذي حدد لهذه �لدر��صة، مو�صحاً حّق 

�ل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صيادة على �ملدينة �ملقد�صة.

�رشيف كناعنة، الدار دار اأبونا درا�شات يف الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني. �لقد�ض:  	•
مركز �لقد�ض �لعاملي للدر��صات �لفل�صطينية، 1992.

يقع �لكتاب يف 230 �صفحة من �حلجم �لعادي، و��صتمل �أوالً على تعريف �لفولكلور 

من  �الأوىل  �لفل�صطينية  �النتفا�صة  وتناول  �لفل�صطينية.  �لوطنية  بالهوية  ربطه  ثم 

�مل�صحكة  و�لق�صة  و�لنكتة  �أ�صاطريها  يف  �ملر�أة  ودور  �ل�صعبية  �الأقا�صي�ض  خالل 

�أو�صح �لرت�بط بني �الأمثال �ل�صعبية و�الأبعاد  يف �النتفا�صة ويف حرب �خلليج. ثّم 

�الجتماعية، و�أ�صار �إىل �لتغيري �الجتماعي من خالل �ألعاب �الأطفال، وتغيري �أمناط 

�لطعام يف �لقرى �لفل�صطينية، وحتدث بعد ذلك عن �لثقافة وقانون �لطو�صة، و�أفرد 

ون�صم  �أجو�ئها  يف  لنعي�ض  �لطفولة  الأيام  �أرجعنا  حيث  �لطابون،  عن  خا�صاً  بحثاً 

�أدو�ته و�أجز�ءه و��صتعماله  �لقمح �خلارج من جوفه، ثّم لن�صرتجع  ر�ئحة رغيف 

و�إ�صعاله. وكفالح ولد يف قرية مقد�صية قبل �لهجرة �الأوىل، �أجد �أن �لباحث ��صتوفى 

�لكثري من تر�ثنا �ل�صعبي.

�مللكي  �ملجمع  �لكويت:  القد�س.  كنوز  و�آخرون،  �لنت�صة  ويو�صف  جنم  ر�ئف  	•
لبحوث �حل�صارة �الإ�صالمية بعّمان، بالتعاون مع منظمة �ملدن �لعربية بالكويت.

وهو مرجع توثيقي الآثار �لقد�ض، ويعّد وثيقة معا�رشة يف غاية �الأهمية الإح�صاء 

�ل�صور  �ملئات من  �أهميته وجود  �الإن�صائي. وز�د من  �ملدينة وتبني و�صعها  تر�ث 

من  �لهدف  وكان  �ملكتوب.  �ملنت  جانب  على  �رشوحاً  �أ�صفت  �مللونة،  وغري  �مللونة 

�الأثرية، وي�صّم  �لقد�ض  �لالزمة لكنوز  �ل�صيانة  �إعد�د در��صة ملجال عمل  �إ�صد�ره 

�لكتاب 496 �صفحة من �لقطع �لكبري، و�أكرثها �صور ملونة.

�لدر��صات  جمعية  �لقد�ض:  تراثية.  درا�شات  وفهر�صة،  حترير  حمودة،  �صميح  	•
�لعربية، 1986.

جمعية  يف  �الإ�صالمية  و�حل�صارة  �لرت�ث  جلنة  عن  �صادر  دوري  غري  كتاب  وهو 

�لدر��صات �لعربية بالقد�ض، وي�صتمل على �ملو�صوعات �لتالية:
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�الإبر�هيمي،  �حلرم  ومنب  �الإ�صالم،  �صدر  يف  �الأق�صى  للم�صجد  �لرتبوي  �لدور 

دروزة  عزت  ومنهج  بالقد�ض،  �لبديرية  و�ملكتبة  للقد�ض،  �لتاريخية  و�لق�صية 

وكنوز  فل�صطني،  يف  �خلليلي  حممد  �ل�صيخ  وتعمري�ت  �حلديث،  تف�صري  يف  �للغوي 

وفهر�ض  �الإ�صالمية،  و�حل�صارة  �لرت�ث  بلجنة  وتعريف  ونقد،  عر�ض  �لقد�ض 

�الأعالم و�لبلد�ن. ويقع �لكتاب يف 122 �صفحة من �لقطع �ملتو�صط.

اأجدادنا يف ثرى بيت املقد�س. عّمان: �ملجمع �مللكي لبحوث  �لع�صلي،  جميل  كامل  	•
�حل�صارة �الإ�صالمية، 1981.

ي�صم �لكتاب 324 �صفحة من �لقطع �لعادي، وهو عبارة عن در��صة �أثرية تاريخية 

 92 على  ويحتوي  فيها،  �ملدفونني  �الأعيان  باأ�صماء  وثبت  وتربها،  �لقد�ض  ملقابر 

�صورة. حيث ي�صم ثر�ها �لطاهر رفات ت�صعة على �الأقل من �ل�صحابة، وقد �أورد 

�ل�صحابة  غري  �جلهاد  �أو  �لدين  �أو  �لعلم  �أو  �حلكم  �أعيان  من   355 �أ�صماء  �ملوؤلف 

�لكر�م. ولي�ض يف فل�صطني قرية �إال ولها ويلّ و�حد �أو �أكرث. من ذلك كله ندرك مدى 

قد��صة هذه �ملدينة �خلالدة وكل فل�صطني.

�لع�صلي،  كامل  عّمان:  املقد�س.  بيت  ثرى  يف  اآثارنا  من  �لع�صلي،  جميل  كامل  	•
جمعية عمال �ملطابع �لتعاونية، 1982. 

هذ� �لكتاب هو تتمة لثالثة كتب و�صعها �ملوؤلف حول �لرت�ث �الإ�صالمي يف �لقد�ض، 

مل  �لتي  �لقد�ض  �آثار  لبع�ض  در��صة  وهو  �لكبري.  �لقطع  من  �صفحة   330 يف  ويقع 

وخانات  �ل�صهرية،  �صلطان  خا�صكي  تكية  هي:  و�الآثار  �ل�صابقة.  كتبه  تتناولها 

و�لبك  و�ل�صهاريج  و�الآبار  �لعيون  من  ومن�صاآتها  �ملياه  وم�صادر  �لقد�ض، 

و�ملخططات  بالر�صوم  �لدر��صة  �صفع  وقد  فاالأ�صيلة.  �حلمامات  ثم  و�لقنو�ت 

�لقدماء و�ملحدثون  �ملوؤرخون و�لباحثون  و�ل�صور و�خلر�ئط، م�صتفيد�ً مما كتبه 

من �أ�صالفنا، �أو من �الأجانب و�مل�صت�رشقني، ومعلوم �أنه قد قام بعدة زيار�ت للقد�ض 

لدر��صة �آثارها.

�أمام  �أننا  لنا  يتبني  �لقد�ض،  حول  �آخر  كتاباً  ع�رش  وب�صعة  �لكتاب  هذ�  خالل  ومن 

�ملدينة  �لرزين عب ع�صور  �الأكاديي  �لتاريخي و�الآثاري  �لبحث  �أعمدة  �أهم  �أحد 

�ملختلفة.
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الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل. �خلليل:  �لعليمي،  �حلنبلي  �لدين  جمري  	•
مطبعة دندي�ض، 1999. 

�صفحاته  وعدد  و�لثاين   ،583 �صفحاته  وعدد  �الأول  جملدين،  من  �لكتاب  يتاألف 

�صنة  �إىل  �خلليقة  بدء  بني  ما  �الأول  �ملجلد  ويغطي  �لكبري.  �لقطع  من  �صفحة   526

�أبو  �ملجيد  عبد  يون�ض  عدنان  ومر�جعة  وحتقيق  �إعد�د  من  وهو  627هـ/1239م، 

تبانة؛ و�إ�رش�ف د. حممود علي عطا �هلل. كما يغطي �ملجلد �لثاين �لفرتة 627-900هـ 

�ملو�فق 1239-1494م.

�لكتاب مرجع ال غنى الأي باحث يف تاريخ �لقد�ض عن �لنظر فيه و�ال�صتفادة منه، 

وتكرث �الإ�صارة �إليه يف �لبحوث �الأكاديية على “�مل�صتويات �ملختلفة”. وال �صّك �أن 

�قتناءه يمُعّد �رشورياً للمخت�صني يف جمال �لبحث و�لتاأليف.

عّمان:  �رشحان.  منر  ترجمة  الفل�شطينية،  الفولكلورية  الأعمال  كنعان،  توفيق  	•
�ملركز �لفل�صطيني للفنون �ل�صعبية يف �ملنفى، 1988. 

يقول �لدكتور منر �رشحان يف مقدمة �جلزء �الأول من �لكتاب �لذي ن�رش يف جز�أين 

وعدة  دول  عدة  من  كنعان  �لدكتور  �أعمال  جمع  ��صتكمل  �أن  بعد  �إنه  منف�صلني: 

كتابني  يف  ن�رشها  �ملهمة،  تلك  �أجنز  �أن  وبعد  �الأعمال.  تلك  برتجمة  بد�أ  م�صادر 

كنعان  د.  كتبه  ما  كل  �صملت  و�ل�صخ�صيات،  �ملوؤ�ص�صات  من  �لعديد  مب�صاعدة 

باللغتني �الإجنليزية و�الأملانية يف �لفرتة )1964-1882(.

عدد  �لثاين  و�جلزء  �لعادي،  �لقطع  من  �صفحة،   88 �الأول  �جلزء  �صفحات  وعدد 

يف  �لغالف  بلوحة  يبد�أ  جد�ً،  غني  و�لكتاب  ذ�ته.  �لقطع  من  �صفحة   84 �صفحاته 

ليلة  �صهرة  يف  بالورد  �ملغطاة  �حلنّاء  �صينية  يحمل  �صابا  متثل  �لتي  �الأول،  �جلزء 

يف  فل�صطيني  بيت  يف  “�ملن�صف”  لوحة  �لثاين  �جلزء  غالف  يحمل  كما  �حلناء، 

�لقرن 19، ر�صمها جيم�ض نيل.
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مالحظات وتو�شيات:

يندر وجود كتب تتحدث عن �لرت�ث �لثقايف ملدينة �لقد�ض، ورمبا جند �لرت�ث منبثقاً  	•
يف ثنايا كتب تتناول مو�صوعات �أخرى.

يف �لكثري من �لبيبليوغر�فيات. �لكتب  عناوين  تتكرر  	•

باملدينة. �ملتعلقة  للمو�صوعات  ت�صنيف  يوجد  ال  	•

مل يتّم �إيجاد بيبليوغر�فيا خا�صة بالقد�ض تغطي �لعقود �لثالثة �الأخرية يف �ملناطق  	•
�ملختلفة من �لعامل.

�جلهود �لفردية هي �لتي تنتج مثل هذه �الأعمال.  تز�ل  ما  	•

وعليه فاإن �أهم ما يمُو�صى به يف هذ� �ملجال:

�لبيبليوغر�يف ب�صكل عام. بالعمل  �الهتمام  	•

مع  �ملختلفة،  �ملر�حل  يف  بفل�صطني  �خلا�صة  �لبيبليوغر�فيات  و��صتكمال  حتديث  	•
ت�صنيف مو�صوعات �لبحث، وح�صب �لفرت�ت �لزمنية �أي�صاً.

�لتاريخي  �لت�صل�صل  �العتبار  يف  تاأخذ  �لقد�ض،  مبدينة  خا�صة  بيبليوغر�فيا  �إفر�د  	•
يف �ملر�حل �ملختلفة، وت�صنيفها ح�صب مو�صوعاتها، وح�صب �لفرت�ت �لزمنية �لتي 

مّرت بها. وذلك بالنظر �إىل كون �لقد�ض حمور �ل�رش�ع �لعربي �ليهودي ولبه، والأنها 

�ال�صتعمارية  �ل�صهيونية  و�لغزوة  قدياً،  )�ل�صليبيني(  �لفرجنة  غزو�ت  مبر 

�الإحاللية �حلالية.

�إنه  للقد�ض خا�صة، ولفل�صطني ب�صكل عام، حيث  �لثقايف  �لرت�ث  بفهر�صت  �لعناية  	•
قد بلغ مرحلة �خلطر، نتيجة عبث “�إ�رش�ئيل” بهذ� �لرت�ث وطم�ض معامله يف حماولة 

الإز�لته من �لوجود.

�أو غريه من �ملو�صوعات، على �رشورة  بالرت�ث  �ملتعلقة  �لكتابات  كل  يف  �لت�صديد  	•
�لوطن  وكل  �ملقد�ض  بيت  حترير  باجتاه  �ملقاوم  للفعل  متهد  �لتي  �ملقاومة  �لكلمة 

�لفل�صطيني �ملغت�صب.

دح�ض �الفرت�ء�ت  يف  �لعلمية  �نتهاج  �رشيطة  �لقد�ض،  تاريخ  كتابة  �إعادة  �رشورة  	•
�لقد�ض  يف  لليهود  �خلر�فية  �لتور�تية  �حلقوق  وحول  و�لالهوتية،  �ل�صهيونية 
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وفل�صطني، وبيان كذب �دعاء وجود ما ي�صمى “�إ�رش�ئيل �لقدية”، و�ململكة �ملتحدة 

�أثبتت �حلفريات و�الآثار بطالنه وزيفه.  �لقدية، وغزو فل�صطني، وغري ذلك، مما 

حتى  �أو  �جلغر�فيا  �أو  للتاريخ  كم�صدر  �لتور�ة  هذه  قبول  عدم  على  �لرتكيز  مع 

للعقيدة، كما �أو�صح ذلك علماء �الآثار و�ملوؤرخون وعلماء �لالهوت، و�لتنبه كذلك 

�إىل �لتزوير �لذي يالأ كتب �ل�صهاينة و�لتور�تيني �حلديثني، وكتب �ملوؤرخ �ليهودي 

�ملتنكر يو�صيفو�ض فالفيو�ض وعدم �لقبول بها.

وترجمة  �الأجنبية،  باللغات  وفل�صطني  بالقد�ض  �خلا�صة  �لكتب  بتاأليف  �لعناية  	•
�صاملة  حديثة  بيبليوغر�فيا  و�إعد�د  �ملو�صوع،  بهذ�  �خلا�صة  �ملهمة  �لعربية  �لكتب 

لها.
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